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 1מסמך א'

 
 מפרט טכני מיוחד

 בניין רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה
 

 עבודות שלד - 02פרק 
 עבודות עפר –01פרק 

 

 זה.ההוראות הבאות בנוגע לעבודות העפר הינם בנוסף להנחיות המפרט הכללי המתייחסות לפרק 

עבודות העפר בפורייקט יבוצעו כעבודה מקדימה על ידי קבלן עבודות עפר. עבודות הכלולות בבקשה זאת 

 הינם עבודות השלמה והתאמות.

 

 העבודות הכלולות בפרק זה: 01.01

ליסודות, חלקי מבנה נמוכים  ( עבודות חפירה/ חציבה בהתאם לרומים המצויינים בתכנית עבודות עפר1)

 .ושטחי חניה

 (  עבודות מילוי מבוקר בשכבות על פי רומי תכנון.2)

 ( פינוי פסולת בניה, הן מביצוע המבנה והן פסולת הקיימת במקום.3)

 ( עבודות פירוק ופינוי אלמנטים.4)

 

 מפלסים וסטיות: 01.02

 51כל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים ולמידות המתוכננות מבלי לחרוג מהסטיות במפרט הכללי פרק 

(, הסטיה המותרת תתייחס לכל שכבה בנפרד ולא תהיה מצטברת. עובי השכבה המחוייב בתכנית 1-נספח)

ו/או במפרט מתיחס לעובי השכבה אחר ההידוק הנדרש, אלא אם כן צויין אחרת. סימון בגמר שכבה יעשה 

 מפורט באם ידרוש זאת המפקח בכתב.לע"י הקבלן בהתאם 

 

 סילוק עודפי עפר: 01.03

ודפי חפירה/חציבה ותוצרי פירוקים כתוצאה מעבודת הקבלן וסילוק פסולת מקומית. בנוסף לאמור סלוק ע

יורחקו למקום מאושר ע"י הרשויות. התשלום  במפרט הכללי, מודגש בזאת שחומרי הפסולת 51.0.17בסעיף 

ום מקרה לא . בשועודפי החפירה / חציבה לרשויות ע"ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סילוק הפסולת

 יותר לקבלן להוציא עודפי חומרים מהאתר ללא אישור המפקח בכתב בלבד.

 

 צינורות ומתקנים תת קרקעיים: 01.04

ההוצאות, . כל המזמיןעבודות בקירבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם 

בזמן ביצוע ובגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני  במידה ותהיינה,

הנ"ל , הן באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר בכל תביעות  העבודות בקירבת המערכות

אתר את המקום או המקומות בהנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. לפני התחלת העבודה יסמן הקבלן 

וערים של מתקנים תת קרקעיים, ויקבל את אישור המפקח לסימון, הקבלן לא יתחיל בעבודות כלשהן המש

מ' לפחות מקוי הסימון כל עוד לא גילה את המתקנים. חשיפת המתקנים תבוצע תוך חפירה  1.0במרחק 
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ביצוע זהירה בעבודת ידיים בלבד, וזאת בהיקף אשר יקבע ע"י המפקח. אם נתקל הקבלן באקראי, תוך 

 העבודה, במיתקן תת קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל הוראות לטיפול במתקן.

 

 מדידות: 01.05

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכנית, וכל ערעור על הגבהים המסומנים  .א

בחשבון. אם ענות שיוגשו לאחר מכן לא יובאו ט. אחר צו התחלת עבודהיעשה לא יאוחר משבועיים ל

יתקבל ערעור, תיבדקנה הנקודות במשותף והתיקונים ירשמו על גבי התכניות בחתימת שני הצדדים. 

הבדיקה תעשה רק בנקודות הרשת ובנקודות אופיניות נוספות המסומנות בתכנית, ולא יובאו בחשבון 

 בליטות  או שקעים מקומיים.

חפור, החומר המעובד וחומר המילוי המהודק במדידת כל עבודות העפר יחשבו הכמויות של החומר ה .ב

כשוות לכמויות של העפר לפני החפירה, דהיינו, לא יובאו בחשבון שינויי נפח, פחת עקב איבודים בזמן 

 ההובלה. הפרשים בין החישוב התיאורטי לבין הכמויות המציאות, הפרשי צפיפות וכל סיבה אחרת.

 לקשירת הרומים. M.Bלקבלן ימסרו הנחיות לסימון וכן נקודות  .ג

את יבוצע בהתאם זעל הקבלן לסמן ו/או לחדש את גבולות המגרש והרשת לביצוע עבודות העפר. כל  .ד

צורה שתשביע את רצון המפקח. כל בלתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל 

 העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

ן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או הקבל .ה

 אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטיה או אי  .ו

ר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח, התאמה אש

 עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירים השונים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורת על  .ז

ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו,  נכונות העבודה ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו

 במרחק שיקבע על ידי המפקח.

לכל נקודה שסומנה על ציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן  .ח

מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל 

 '(. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.)המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכו

את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה   .ט

ס"מ. כל היתדות  70-קרקע לעומק של כלס"מ. היתדות יוכנסו  90ס"מ ובאורך  4x40x40 -קטנות מ

 ברורה.ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה 

המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלן העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי  .י

הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים 

 המתוכננים.

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד  .יא

אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את -מתאים כולל ציוד אלקטרו

לצורך  זאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.ורמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה 

ות חיפוי האבן היבש יעסיק הקבלן חברה המתמחה במדידה תלת מימדית ממוחשבת כגון חב' עבוד

 "מבט טכנולוגיות בע"מ" או דומה.

ופינות של מגרשים( הוא יחדש וינעץ  M.Bאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות  .יב

קנות אגף המדידות לפרצלציה של נקודות אלו, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לת

 מגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זוית כנדרש בסעיף ח' לעיל.

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יג
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 בדיקות קרקע: 01.06

לשימוש על פי הבנתו בנספח לפרק זה. הבדיקות עומדות לרשות הקבלן . בשטח המגרשבדיקות קרקע נערכו 

אחריות בצורה כלשהיא על  תוצאות הבדיקות והמסקנות מהן אינן מחייבות את המזמין ואינן מטילות

דיקות קרקע נוספות בבמידת הצורך ולפי ראות עיניו בלבד, חייב הקבלן לבצע  יועץ הקרקע.המזמין ו/או על 

 יה הדרושה לו, אימות ועדכון הנתונים.)ועל חשבונו בלבד( לצורך השלמת האינפורמצ

 

 עבודה בשלבים: 01.07

 . בתוך שלבי העבודה ישולבו עבודות הדיפון הביסוס והכנות לקורות ורצפות.שטח תעשה בשלביםהעבודה ב 

בצע הוראות אלה ללא דיחוי. כל להמפקח יהיה רשאי לקבוע קדימות לעבודות באזורים שונים ועל הקבלן 

 שולם כל תמורה נוספת לקבלן בגין הוראות סעיף זה. תבמחירי היחידה לעבודות העפר ולא הנ"ל יהיה כלול 

 

 בדיקות במהלך העבודה: 01.08

על הקבלן לקחת בחשבון שעבודותיו ילוו בעריכת בדיקות מעבדה על ידי המפקח ו/או יועץ הקרקע לצורך 

ב עריכת הבדיקות הנ"ל וכל המשתמע קביעת ועדכון נתונים ואינפורמציה. על הקבלן להתאים עצמו לקצ

 מכך.

 

 עבודות חפירה: 01.10

למפלסי עבודות העפר  א. הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר, תוך הבאת השתית

 המתוכננים.

 .01.03סעיף ב חומר החפירה ופסולת יסולקו ע"י הקבלן אל מחוץ לשטח האתר, כמפורטב.

שה בזהירות מירבית תוך תעג. החפירה בקירבת כבישים ומתקנים קיימים )כגון: צינורות, שוחות וכו'( 

 תוך עבודת ידיים, במידה וידרש.והמנעות מפגיעה בכבישים ובמתקנים הקיימים 

ד. בכל מקום בו מוגדר, המונח, חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה. למטרת החוזה הזה קיים סעיף 

 מדידה לביצוע העבודה.הבלבד, הן לגבי התשלום והן גבי אחד 

ילוי יועבר לאיזורי המילוי מה. מיטב העפר החפור אשר לדעתו של המפקח עומד בדרישות ומתאים לצרכי 

 המתוכננים ויפוזר שם כאמור בסעיף הדן במילוי.

 .אופקי( 1.5אנכי /  1) 1:1.5ו. החפירה הכללית תבוצע בשיפוע זמני של 

לכפוף את שלבי החפירה עם  בודות החפירה יבוצעו בשלבים שיאושרו ע"י המפקח. באזור הדיפון ישז. ע

 שלבי העבודה של קיר הדיפון.

 

  חפירה / חציבה ליסודות:  01.11

החפירה /חציבה ליסודות תבוצע נטו בהתאם למימדי היסודות המסומנים בתכניות. דופן החציבה תהיה 

יציקה ללא תבנית כנגד דפנות החציבה. חציבת יתר לא תמולא בשום פנים ואופן. אנכית כך שתוכל להתבצע 

מילוי חציבות יתר יעשה לאחר אישור המתכנן בבטון בלבד. לפני יציקת הבטון הרזה יש לנקות היטב את פני 

 החציבה כך שיתקבלו פני סלע נקיים.

מ' ברפסודה.  2X2ביסודות עוברים וכל מטר  2מטר במרכז כל יסוד וכן כל  2.5יש לבצע קידוחים לעומק 

מטרת הקידוח הינה איתור חללים תת קרקעיים. לאחר בדיקת הקדח יש למלות אותו בדייס בטון באמצעות 

 צינור שיורד לתחתית הקדח.

 

 עבודות מילוי: 01.12
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רכי לצ ס"מ ובמפלסים המצויינים בתכנית. 20העפר שיאושר לצרכי מילוי, יפוזר בשכבות מהודקות של 

מפרט, הבחוץ. העפר המובא והמקור ממנו יובא יעמדו בדרישות ממעפר שיובא  חומרמילוי, יושלם ה

 וטעונים אישור  המפקח.

 עבודות המילוי יעשו תוך בקרה מלאה ובדיקת מעבדה בסיום כל שכבת מילוי.

 

 עבודות הכנה תחת רצפות מונחות: 01.13

 רצפת החניון התחתון מתוכננת ברובה כרצפה מונחת על גבי מצעים מהודקים.  .א

 עבודות החפירה בוצעו כעבודה מקדימה למעט מילוי מצעים בשכבה האחרונה. .ב

מהמכסימום שלפי  98%לאחר השלמת עבודות ביסוס, קורות קשר וכד' פני השתית יהודקו לצפיפות של  .ג

 . Mod. AASHTOשיטת 

 Mod. AASHTOמהמכסימום לפי שיטת  100% -שכבות המילוי האחרונות יהיו ממצע סוג א' מהודק ל .ד

המילוי החוזר לאחר התקנת  –במידה ותבוצע חפירה לתשתיות בתוך שכבות מצעים / החלפת קרקע .ה

מגפ"ס. בכל מקרה לא יוחזר כל מילוי  1בחוזק של  CLSMהצנרת יבוצע ביציקה של בטון דל חוזק 

 חפירה של תשתית.לאחר 

 ס"מ. 2±רמת הדיוק הנדרשת למצעים תחת רצפות מונחות הינה  .ו

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים: 01.14

 
הקבלן יחפור ויבצע  .היא נטו על פי מידות תאורטיות שבתכניות /חציבההמדידה של עבודות החפירה

עבור  בהתאם לנדרש על ידי יועץ הקרקע בסוגי הקרקע השונים וכן עפ"י תקנות משרד העבודה. שיפועים 

חפירות גישוש לאיתור קוי מערכות  ישולם במסגרת מדידת הכמויות שבסעיף החפירה.לא ביצוע עבודה זו 

כתב שונים באתר או חפירות המיועדות למרווחי עבודה לא ימדדו ויהיו כלולים במחירים השונים ב

 כמויות. ה

  לאחר הידוק, לרבות הידוק מבוקר בכל שכבה, כמפורט. -מצעים ימדדו בנפרד במ"ק נטו 

לוי החוזר המקומי יימדד בנפרד ימלוי חוזר של חומר חפור נכלל במחיר החפירה. ההידוק המבוקר של המ

י צד לצורך עבודה ולפי חתך תאורטי של החפירה )רוחב כפול עומק ללא מרווחי עבודה ושיפועלפי מ"ק 

 ובטיחות(.

מטר עד לעומק צינור   0.70תהיה מדידה נטו לפי  עומק הצינור כפול רוחב של  CLSM-המדידה של יציקת ה

  מטר .  1.20מטר לפי רוחב של  1.50מטר. בעומק של  1של 
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 

 להנחיות המפרט הכללי המתייחסות לפרק זה.ההוראות הבאות בנוגע לעבודות הבטון הינם בנוסף 

 

 סוג הבטון: 02.01

אלא אם צוין במפורש אחרת בתכנית. הבטון יוכן בתנאי בקרה טובים על  30-כל הבטון בבנין יהיה בחוזק ב

אלא אם צויין במפורש אחרת לרכיבים  3הינה דרגת חשיפה  118. דרגת חשיפת הבטון לפי ת"י 118פי ת"י 

דות, חגורות, קירות, מסויימים במבנה. כל עבודות הבטון לרבות רצפות, תקרות, קורות, עמודים, יסו

הקבלן  .לא תותר הכנת בטון בשטח לכל אלמנט שהואגדרות, בליטות, מעקות וכו' יבוצעו מבטון מובא. 

רשאי להעלות את חוזק הבטון משיקוליו הוא )לדוגמא: לצורך החשת קצב הביצוע וכו'( אולם בגין כך לא 

 תשולם לקבלן תוספת כלשהי אלא אםהדרישה תהיה מצד המזמין.

 

 אספקת הבטון ויציקתו: 02.02

 הקבלן יבצע את היציקה בשלמות וברציפות ללא הפסקה כלשהי.

כל יציקה  הקבלן יעשה את הסידורים הדרושים שלא תתהווה סגרגציה בזמן שפיכת הבטון או בזמן ציפופו.

כי הגישה אמצעי היציקה יתאימו לדרתבוצע תוך שימוש במרטט בטון )ויברטור( המתאים לאופי היציקה.  

  .ובמשאבותו/או האפשריים לאספקת הבטון, הן ע"י שימוש בצינורות יציקה 

היציקה באתר של תחתית קירות תבוצע ע"י צינור ומשפך בראשו, כאשר בשלב ראשון מורד צינור היציקה 

 מ' מתחתית הקיר.  1.0 -כך שפתחו יגיע לגובה של כ

אחרים טעון אישור המפקח מראש. השקתות תהיינה שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים 

 מפח חלק, או מלוחות פי.וי.סי. או מפוליאסטר

 40קוטר השקתות יהיה  משוריין, וצורתן חצי מעגלית, בדומה לשקתות של מכוניות הערבל של בטון מובא.

 1.0ולה על ס"מ בערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר. בקירות אין לצקת בטון ברציפות בגובה הע

  מטר בכל שלב.

  קצב היציקה לגובה הקירות יתאים לקצב שנלקח בחשבון בתכנון הטפסות.

ריטוט הבטון יבוצע באמצעות מרטט מחט. קוטר מחט המרטט יותאם למידות החללים החופשיים בין 

לשימוש  נוסף הטפסות והזיון בקירות. יוקפד על ריטוט נאות של כל שכבות הבטון בזמן יציקת הקירות.

בויברטורים, יצופף הקבלן את הבטון ע"י דפיקות בפטישי עץ על הטפסות החיצוניות. על הקבלן להכין 

 מרטטים רזרביים למקרה של תקלה.

 ס"מ בכל שכבה. 40שימת הבטון תעשה בשכבות אופקיות שעוביין אינו עולה על 

קי ו/או משופע, בהתאם למסומן הבטון במפלס גמר היציקה בפנים העליונים יהיה במישור אחיד, אופ

בתכניות ובהתאם למפלסים בתכניות. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותהודק וכל עודף בטון יוסר. במקומות 

שידרש עיבוד גמר חלק של פני הבטון, הם יבוצעו ע"י פועל מיומן עם "פצה" ארוכה מאלומיניום. החלקה 

פעולת היציקה וההחלקה כמתואר לעיל, ולאחר שפני סופית של פני הבטון תבוצע מספר שעות לאחר גמר 

הבטון יפסידו את הברק של המים המופרשים, אך לפני שהקשיחו במידה שלא ניתן לחזור ולהחליקם. 

בהחלקה זאת יש לסגור סדקים פלסטיים ופגמים במידה והם מופיעים. בגמר כל הפעולות תעשה בדיקת 

 ו כאלה יש לחזור ולסגור אותםראיה להופעת סדקים ופגמים, במידה והופיע

 בעזרת פעולת החלקה.

 

 תבניות: 02.03

התבניות לבטונים שיטויחו תעשנה מלוחות עץ או לבידים לפי בחירתו של הקבלן. התבניות, התמיכות, א. 

כללי ובאחריותו הבלעדית הוהמפרט הטכני  904החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר  
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החורים והפתחים, קביעת אביזרי  עבודות הבטון כלול במחיר התבניות גם עשיית כלשל הקבלן. בכל 

קעים, אפי מים, סרגלים ותעלות למינהם וכו'. שגרעות, מאינסטלציה, חורים לצנרת, חריצים, קיטומים, 

 התבניות לסוגיהן תכלולנה במחירן את כל הנ"ל.

התבניות המתוארות להלן  ה למפרט הטכני הכללי :התבניות לבטון נקי מלבדים )דיקטים( הוראות השלמב. 

דים )דיקטים( בעובי יהתבניות יעשו מלב. היחידות לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ותמורתן כלולה במחירי

צמדו אחד לשני לאורך המישקים )קנטים(, הצמדה בגמר טגו או בתבניות פלדה. התבניות יו ס"מ 20-21

ט והבטון עצמו. הלבידים יהיו פלטות שלמות למעט אותם מקומות מלאה על מנת למנוע נזילת מי הצמנ

שימוש בפלטות קטנות יותר )אולם יש לקבל את אישורו המוקדם של  שממדי התבניות מאלצים

האדריכל לכך(. כמו כן, יהיו פני הלבידים נקיים לגמרי וחופשיים מכל לכלוך, שיירי בטון, מסמרים וכו'. 

כנ"ל, אולם מספר השימושים החוזרים מוגבל לצורך הבטחת קבלת פני בטון דים ימותר שימוש חוזר בלב

 בכל מקרה של חילוקי דעת ביחס למספר השימושים החוזרים כנ"ל, יהיה חלקים, ללא בליטות ופגמים.

המפקח הפוסק הקובע הבלעדי והוראותיו יחייבו את הקבלן ללא עירעור. התבניות שבסעיף זה יבוצעו 

ניה, קירות חדרים טכניים, קירות מרחבים מוגנים, תחתית תקרות קומת מרתף וחניה בקירות קומות הח

יכלל מחיר  בכל הסעיפים המתייחסים לקירות בטון או תקרות בטון וכן בכל מקום בו יורה האדריכל.

 באם מצויין "מבטון חשוף", תנתן תוספת עבור תבניות מיוחדות. התבניות לבטון הגלוי בסעיף הנדון.

 

 קביעת צינורות בבטונים: 02.04

א. צינורות שונים, שרוולים לחשמל, מיזוג אויר, ספרינקלרים וכיו"ב שיסופקו על ידי מבצעי המערכות 

יורכבו בבטונים בזמן היציקה, בהתאם למסומן בתכניות. הרכבת האביזרים הנ"ל בבטונים כלולה 

 במחירי היחידה למינהם ואיננה נמדדת בנפרד.

בתיאום עם מבצעיהן ועליו  בדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים לפי תכניות המערכותב. על הקבלן ל

 האדריכלות והקונסטרוקציה. חלה האחריות לביטונם הנכון גם אם אלה לא סומנו התכניות

 

 פסקות יציקה:ה 02.05

בעזרת פטיש חספוס יעשה ה בהפסקות היציקה המתוכננות יש לחספס את פני הבטון לפני המשך היציקה.

ודא כי פני הבטון לחים, ולפני המשך היציקה יש ל. כך ופני הבטון ינוקו היטב אחר )קונגו/ פטישון( פנאומטי

הפסקות היציקה יותרו רק באישור בכתב  אבל לא מצופים במים. לא תשולם כל תוספת עבור חספוס.

 מהמהנדס.

 

 פלדת זיון: 02.06

רגילים או פלדה מצולעת כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות  מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים

התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים 

 בהחלט. 

 הוא באחריותו ועל חשבונו. להזמנת הברזל על המבצע לקחת בחשבון כי כל הנושא של הכנת הרשימות

 קו על ידי המתכנן הינם לשימוש המזמין וישמשו לקבלן כעזר ולא כרשימה להזמנה.רשימות הברזל שיסופ

על המבצע להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס 

 במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה הרצפות/תקרות. 

היה במרחק בין שני חיבורים טעון אישור המהנדס ובאופן כללי ייעשו תמיד המצוינים בתוכניות, י

 החיבורים לסירוגין. 

לא יעשו חיבורים בזיון באמצעות  לא יעשו חיבורים בזיון באמצעות ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי

מ' יאושר  12 -מסוימים שאורכי המוטות יהיה גדולים מ ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי במקומות
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השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי 

 המהנדס.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל ה"קוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים לחלוטין 

 שני מקומות לפחות.ממיץ בטון ומלכלוך אחר, ומחוזקים למקומם ע"י קשירה הדדית ב

 

 זיון ברשתות פלדה

המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל 

 מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:

 מינימום. –ק"ג/סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  –ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

 

 :כיסוי הבטון 02.07

אבטחת שמירת עובי כיסוי הבטון תעשה אך ורק ע"י שימוש באביזרים סטנדרטיים תקניים מפלסטיק או 

בטון סיבי שיאושרו מראש ע"י המהנדס. בשום מקרה לא יאושר שימוש בתחליף למרווחים הסטנדרטיים 

ות, רצפות בטון היצוקות על בטון ע"י קוביות בטון יצוקות באתר, אלא אך ורק בתחתית אלמנטים, יסוד

ס"מ לפחות  4/4הפלסה ויישור. מרווחים מקוביות בטון היצוקות באתר יהיו במידות ריבועיות אחידות של 

 .30 -ובהתאם לעובי הכיסוי הנדרש. סוג הבטון בקוביות יהיה ב

 את הברזל מחדש.לא יינתן אישור ויציקה באם לא יהיה קיים כיסוי הבטון הנדרש והקבלן יידרש לסדר 

 

 שפרה:א 02.08

 כמפורט לתנאים תאימהמ אשפרה לבצע הקבלן על 0205 פרק - תת 02, פרק הכללי במפרט לאמור בנוסף

 : להלן

 : ליציקה ימים 7 מלאו טרם פורקו שתבניותיהם משטחים לגבי-

 הבטון מתוך המים התאדות חוסם חומר יותז לח במצב עדיין הנמצאים תקרות פני או/ו השטחים כל על

 בטון תקרות/  רצפות על.  היצרן והוראות מפרט לפי הכל,  צבעוני CURING- COMPOUND הנקרא

 הבטון כאשר ההחלקה ביצוע לתום האפשר ככל צמוד CURING- COMPOUND ליישם יש מוחלקות

 . לח עדיין

או משטחים  (יציקה הפסקות שטחי) בעתיד אלמנטים התחברות לשטחי מתייחסת אינה זו הוראה

 ספוגות שכבות בשתי יוטה יריעות לפרוס ישהמקבלים ציפויים כלשהם בהדבקה או צביעה. באזורים אלו 

או לחילופין ע"י כיסוי משטח  ימים 7 למשך רצוף באופן רטוב במצב הבטון שטחמ את ולהחזיק במים

 .הבטון ביריעות בד גיאוטכני עם שכבת פוליאתילן עליון

 !!CURING- COMPOUND  להתיז אין יציקה הפסקות משטחי על

כמו כן לא מתייחסות הנחיות אלו לרצפות מונחות במבנה . אשפרת רצפות מונחות תבוצע באמצעות יריעות 

 אשפרה בלבד.

 רצוף באופן רטובה תישמר אשר העמוד לראש עד סמיכה ביוטה עטיפתם ידי על תעשה העמודים אשפרת

 . ימים 5 במשך

 ייעטפו העמודים בניילון נצמד להגנתם מפני פגיעות.לאחר תום האשפרה 

 לקבלן ןבגינ תשולם ולא הכמויות בכתב הנקובים השונים היחידה במחירי ותכלולוההגנה  האשפרה עלויות

 . שהיא תוספת שום

 רציפה לא הרטבה בצעל אין. האשפרה עבודות ולביצוע לבקרה אחראי שיהיה מיוחד פועל יעסיק הקבלן

 . לסדיקה וגורמים בבטון הפוגעים לסירוגין והרטבה ליבוש הגורמת

 

 עיבוד פני הבטונים: 02.09
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 פינות קטומות, אפי מים בליטות שקעים וכו'.–יש לשים לב לפרטי גימור בטונים בתכניות האדריכל 

 

 תיקוני בטונים:  02.10

מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, שאינם  באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים הרי שאותם חלקי בטון

 ,לגמרי מקומות ייצוק הקבלן שוב אלמנטים חדשים יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח ובאותם

 מהנדס.השמיועדים לצורך זה על ידי  בהתאם להוראות ולמפרטים

, יסתמו על שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי המהנדס לתיקון

( בתוספת בי.ג'י.בונד, כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון 1:3) ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי

 בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי מהנדס ואישור שיטת

 מפרט לתיקון בנפרד.עבור כיסי חצץ / סגרגציה עמוקה ינתן התיקונים על ידו בכתב. 

 

 רוק תבניות והפסקות יציקה:יפ 02.11

וך שחרור הדרגתי של תמהמפקח. הפירוק יעשה  ךהתבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כ

 למנוע נזקים לבטון. האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי

 כדלהלן:המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם 

 לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים. -שעות  24

מטר ושל  6.0שמפתחן אינו עולה על  לתבניות של תקרות צלעות ובטון מסיבי תקרות חד כיווניות -ימים  7

 מטר. 3.0 - קורות שמפתחן קטן מ

הזיזיות ולתקרות מצולבות  מטר ותבניות של התקרות 6.0לתבניות של תקרות שמפתחן עולה על  -ימים  10

 ללא קורות.

 מטר. 6.0 לתבניות של קורות שמפתחן גדול מ -ימים  21

 

יש לשים לב לסימון בתכניות עבור אלמנטים אותם יש לתמוך עד לסיום התקשות הבטונים בקומות שמעל. 

 תמיכות אלו ככל שידרשו יהיו כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.

הפסקות יציקה נוספות יהיה רק באישור בכתב  בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות.יש לעבוד 

 מהמתכנן.

 

 :פסילת בטון 02.12

 המהנדס רשאי לפסול חומרי בטון ובטון בכל שלבי העבודה:

לפני, ובזמן היצור, במפעל או בכל מקום אחר, לפני היציקה, תוך כדי ולאחר היציקה, לאחר פירוק 

ובכל זמן לאחר גמר העבודה. בטון שנפסל לפני היציקה יסולק מהאתר. בטון יצוק יתוקן או יפורק הטפסות, 

תיקון בלתי מתאים או בלתי מוצלח, יתוקן תיקון חוזר או תיקונים  הכל לפי המקרה ולפי הוראות המהנדס.

 חוזרים לפי הוראות המהנדס.

ילת בטונים כגון: הריסת וסילוק בטון פגום הזמנת מומחים וכל הוצאות ועבודות אחרות הקשורות בפס

מהאתר, תיקונים, חיצוב, חיתוך מוטות פלדת זיון, ריתוך מוטות, תוספת מוטות פלדה חדשים, יציקה 

 מחדש, וכד' יהיו על חשבונו של הקבלן.

 

 יסוד: תרקהא 02.13

 לתכניות החשמל. בהתאם בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד, יש לתאם את כל עבודות הארקות היסוד

היציקה תיעשה רק לאחר אישור המזמין שעבודות הארקה הסתיימו. ראה מפרט מיוחד לארקת יסודות 

 .08בפרק 
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 דרישות דיוק בעבודות הבטון: 02.14

  י"  בת הדרגות טבלת לפי) 6 תהיה,  החוזה ממסמכי באחד,  אחרת יצוין לא אם,  הנדרשת הסיבולת דרגת. 1

 (.1  חלק 789

 (.1 חלק 789  י"בת הדרגות טבלת לפי) 5 תהיה פלדה לטפסות הסיבולת דרגת. 2

 או לפלוס)  לעיל כמפורט , הסיבולת ערך מחצית תהיה,  אחרת להלן נדרש לא אם,  המותרת הסטייה . 3

 (. מינוס

 ! סטיות צבירת תורשה לא

 הכרוכות ההוצאות כלב לשאת הקבלן על יהיה,  לעיל שהוגדרו מאלה גדולות סטיות שיתגלו מקום בכל

 . מחדש ויציקתם שנוצקו המבנים הריסת כולל,  בתיקון

 דרגת סטיות ברצפות תפורט בנפרד.

 באתר ימצא אשר וסמךמ מודד יע" ויחתם ימולא היומן,  באתר ימצא אשר מדידות יומן לנהל הקבלן על

 כמתואר לסטיות ויחסם וקומה קומה בכל המפלסים ,מיקומם, השונים האלמנטים אנכיות את יאשר והוא

 . לעיל

 בקו למפלס מפלס יןב והסטיות התקרות קצוות את לבדוק ,מוסמך מודד באמצעות ,הקבלן על, כן - כמו

.  הבא המפלס של העבודה תחל בטרם מפלס בכל הסטיות את ולתקן מחופים בקירות והאנכי האופקי

 . קבלןה ח"ע המפקח הנחיות לפי התיקון

 

 יציקות בטון: 02.15

שעות לפני היציקה, הפסקות היציקה תהיינה בהתאם  48הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות 

לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח. בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת 

הכללי. הבטון יהיה בעל  של המפרט 02045יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 

יום מיציקתו יהיה לא  28. משקלו לאחר 02048צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף 

 יציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מיםהק"ג למ"ק. צפיפות ורטיבות  2300פחות מאשר 

 רטיבות.או 

 

 רצפות מונחות.  02.16

לאחר שהושלמו במבנה ובחצר כל העבודות המחייבות שימוש במכבשים ויברציוניים. יציקת הרצפה תבוצע 

 כמו כן לאחר שהושלמה תקרת הקומה.

 ללא אפר פחם.  300צמנט צ.פ  6שקיעה " 30-תערובת הבטון תהיה בחוזק ב

 מ"מ. לא יותר שימוש במשאבת מייקו. 25גודל האגרגט המכסימלי הינו 

 וסוג האגרגטים תאושר סופית מול טכנולוג המפעל. התערבות הסופית כולל דירוג

 

מיקום התפרים במבנה יקבע סופית לקראת הביצוע. התפרים ימוקמו כך שתמנע ככל שניתן הפרעה בתפעול 

 השוטף של המפעל.

 סוגי התפרים:

תפר הפרדה ימוקם בכל מפגש של הרצפה עם אלמנט מבנה כגון קירות מסד, עמודים,  -תפר הפרדה -

מ"מ שתודבק לאלמנט המבנה. סביב העמודים תודבק  10וכד'. התפר יבוצע מיריעת פלציב בעובי קורות 

היריעה  תס"מ מעל הרצפה. שארי 10מ"מ. גובה היריעה יהיה ממפלס המצעים ועד   20יריעה כנ"ל בעובי 

 תחתך לאחר סיום הרצפה.

 ז החתך.במרכ תפר הפסקת יציקה כולל ברזל מייתד הממוקם –תפר הפסקת יציקה -

שעות מיציקת  18מעובי הרצפה. התפר יבוצע בתוך   25%מ"מ, לעומק  3תפר ניסור ברוחב  –תפרי דמה  -

 הרצפה. את הלכלוך שנוצר )בוצה( בעקבות הניסור, יש לשאוב בעזרת שואב רטוב. 
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 טיפול בתפרים:

ורות יסוד וסביב ס"מ לפחות. תפרים במפגש בין הרצפה לחג 1גמיש לעומק של  MM-80 -תפרים יאטמו ב

 ס"מ.  2עמודים יאטמו כנ"ל אך לעומק 

 אשפרה:

או יריעות טייטקס. לאחר הפריסה על גבי  5Mאשפרית  –האשפרה תיושם באמצעות יריעות אשפרה 

הרצפה הרטובה, יש לעבור עם מגבי על היריעה ולהוציא בועות אויר כלואות. במידת הצורך כדי למנוע 

ימים לפחות לאחר היציקה. יש להקפיד  7על גבי היריעות. האשפרה תמשך  התרוממות יש להניח משקולות

 על כיסוי מושלם של הבטון לרבות דפנות היציקה.

 

 

 

 
 אימפרגנציה: 

טיפול לביטול ספיגות הבטון. תיושם בכל שטחי החניה. יש  –בסיום האשפרה תעבור הרצפה אימפרגנציה 

 ליישם את האימפרגנציה על רצפה יבשה ונקיה.

" או שו"א אשר יאושר שושני את ויינשטיין" המשווק על ידי LIQUI HARDהיישום יבוצע בחומר מסוג 

 . ע"י הקונסטרוקטור

 היישום יבוצע על ידי צוות מנוסה שעבר הכשרה על ידי ספק החומר. 

ליטר למ"ר. לאחר הצפת הרצפה יש  0.25יש להציף את החומר באופן אחיד על גבי הרצפה בכמות של 

להחדיר את החומר לבטון באמצעות הברשה במטאטא רך בשתי כיוונים לסירוגין. יש להמשיך את התהליך 

עד ששכבת הליקווי הארד תהפוך לשכבת ג'ל רך מחליקה על כל השטח המטופל. במשך כל התהליך על 

יף מים על גבי הרצפה להיות רטובה בנוזל הליקווי הארד. במידת הצורך יוסף חומר על גבי הרצפה. אין להוס

 הרצפה.

בסיום ההברשה ולאחר ששכבת הליקווי הארד הפכה לג'ל, יש להתיז על הרצפה שכבת מים דקה באמצעות 

 מרסס ולבצע הברשה נוספת בכל שטח הרצפה.

לאחר ההברשה יש לשטוף ביסודיות את פני הרצפה במים. יש להבריש במטאטא ולסלק את כל שאריות 

 שלא יהיו סימנים לחומר שנשאר על הרצפה ועלול להכתימה בהמשך. החומר מהרצפה. יש להקפיד 

 בסיום התהליך יש ליבש את הרצפה לחלוטין  באמצעות שואב.

 שעות לפחות מסיום התהליך. 12אין לעלות על הרצפה במשך 
 

 הגנה על הרצפה: 

 לאחר סיום עבודות הרצפה על הקבלן להגן על הרצפה מכל פגיעה עד למסירתה למזמין. 

 

 :עבודות ביסוס 02.17

ביסוס המבנה הינו ביסוס רדוד בפלטות, יסודות עוברים ורפסודה באזור גרעין המבנה. היסודות יוצקו על 

גבי בטון רזה וישירות על גבי פני סלע נקי. היציקה תבוצע כנגד דופן החציבה ללא תבנית. בכל מקרה 

 מילוי בורות וחללים יבוצע באמצעות בטון בלבד. במקרה של חציבת יתר לא יבוצע כל מילוי תחת היסודות.

ברפסודה יבוצעו דרילים אנכיים לגילוי חללים תחת  2X2מטר ביסודות עוברים וכן כל  2במרכז כל יסוד, כל 

 מ'. הדרילים ימולאו בדייס בטון באמצעות צינור שיורד לתחתיתם. 2.5היסודות. עומק הדרילים 

 שתית היסודות לפני יציקת הבטון הרזה.יש לזמן את יועץ הקרקע לאישור 

 דו"ח קרקע מצורף כנספח למפרט זה.

 

 שימוש בבטונים מיוחדים 02.18
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(,  פוליה ללא)  ומיק- בטון:  כגון טרמית סדיקה מניעת או זיון צפיפות בשל מיוחדים בבטונים להשתמש יש

 מנת ועם פחם באפר עשיר סדיקה למניעת מיוחד בטון או זיון צפיפות יש בהם במקומות" 5 -" 6 שקיעה עם

 שימוש תוך נמוכה צמנט מים

 מוכח ובייעוץ הקבלן של דעתו שיקול י"עפ אחרים אמצעים או/ו בסופרפלסטיסייזר

 . המפקח י"ע מאושר בטון מטכנולוג בכתב

 סוג ,האגרגט גודל תאמתה. בנפרד ישולם ולא השונים היחידה במחירי כלול אלו מיוחדים בבטונים שימוש

 . בנפרד ימדדו ולא היחידה במחירי כלולים, הזיון בצפיפות מותנים הויברציה ואמצעי הבטון

 

 תכולת מחירים: 02.19

 יחידה:המחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום תוספת למחיר 

 סידור פתחים, חורים ושרוולי מעבר בכל צורה שהיא, הן גדולים והן קטנים. (1)

 סידור, שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'.( 2)

 ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר. (3)

  ביטון פלטקות פלדה, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות, הפרופילים ( 4)

 בנפרד(.והברגים ישולם      

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(.( 5)

 סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום. (6)

 החלקת והידוק הבטונים כמפורט. (7)

 תמיכות לאלמנטים נושאים מעבר לזמן התקשות האלמנט עצמו על פי המודגש בתכניות. (8)

 והזמנת בדיקות בטון על ידי מעבדה שנקבעה על ידי המזמין. תאום(  9)

 יציקה בנפחים קטנים כמתחייב מתנאי המקום ודרישות המפקח. (10)

 מ"ר  0.6מ"ר יכללו בחישוב תקרות )מלא(, פתח מעל גודל  0.6פתחים בתקרות עד גודל של  (11)

 נוקה משטח התקרה.י       

  על פי מחירי יחידה המתאימים לכל רוחב.קורה בעלת חתך משתנה תחושב ( 12)

 ס"מ. קורות עליונות  -150קורה עליונה תחשב כקורה אך גובהה מעל פני בטון הרצפה קטן מ (13)

 ס"מ, תמדדנה כקירות.  150בגובה העולה על        
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 פרק 03 - מוצרי בטון טרום

 כללי: – 03.01

 במבנה בנוי ארבעה אלמנטים טרומיים מרחביים המכסים את החלל. גג החלל המרכזי

 הינם בגמר בטון חלק אדריכלי בגוון אחיד.  הטרומיים םאלמנטיה   

על חמשת  466עבודות בטון טרום, הוראות ת"י  - 03העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק    

הנחיות המסמכים הנ"ל )הקודם עדיף על כל בסתירה  (. קדימויות לגבי4חלקיו )תשומת לב מיוחדת לחלק 

 המאחר(:

 * המפרט המיוחד.

 .466* ת"י 

 * המפרט הכללי הבינמשרדי.

 
 (: SHOP DRAWINGSתכניות עבודה מפורטות ) 03.02

 
 SHOPפורטות )מתכניות עבודה מזמין על הקבלן להגיש לאישור ה אלמנטים הטרומייםלפני תחילת ייצור ה

DRAWINGS תכניות העבודה המפורטות 413, 466מבוססים על תקנים קיימים ה( וחישובים סטטיים .
לרבות פרטים אדריכליים ודרישות עומס בהתאם יתבססו על תכניות ומפרטים המצורפים למסמכי המכרז. 

 לנדרש בתקנים.
 יכללו: הייצורתכניות 

 פריסת האלמנטים בהתאם לתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה. * 
 .אלמנטיםמידות מדויקות של ה*  
 .אלמנטיםזיון החישוב הנדסי ופרטי  * 

 בשלב הסופי. ו בשלבי ההרכבה האלמנטים* פרטי חיבור ואיטום של 
 * פרוט אמצעי החיבור של הפריקסטים לשלד המבנה.

 * פרטים ומפרט חומרי האיטום.
 

 ן:תכניות היצור יבוצעו בקנ"מ מתאים, אך לא יפחת מהמצוין להל 
 . 1:5, פרטי הרכבה ויצור 1:25, תכניות יצור 1:100תכניות ההרכבה 

 תכניות בית המלאכה של הקבלן יבדקו על ידי מתכנני המזמין/אדריכל המבנה ומהנדס הקונסטרוקציה.
הקבלן יתקן ויתאים תכניותיו בהתאם להערות מתכנני המזמין ויגיש אותם לאישור מחדש. בדיקה 
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ישור סופי. אישור זה ינתן בכתב. רק לאחר קבלת אותיקונים חוזרים של תכניות יעשו כנדרש עד לקבלת 
 אלמנטים הטרומיים.תבנית וההאישור הסופי בכתב יוכל הקבלן להתחיל ביצור ה

 
 לאלמנטים הטרומיים: חישוב הנדסי 03.03

 
האלמנטים הטרומיים יחושבו על ידי המהנדס מטעם הקבלן לעמידה בעומסים הנדרשים בתקנים: עומסים 

 שימושיים, עומסי רוח, רעידות אדמה ומשקל עצמי של האלמנטים. 
העוביים המצויינים בתכניות ובמסמכים השונים הינם עוביים מינימליים. העובי הקובע הינו העובי 

 מתקבל מחישוב האלמנטים השונים בהתחשב בעומסים ובמגבלות הגיאומטריות של המבנה.ה
 חישובים סטטים לאלמנטים לרבות אמצעי חיבור ואביזרי הרמה יוגשו לאישור המתכנן.

 
 :יצור האלמנטים הטרומים 03.04

 
 0305כמוגדר בסעיף  מערכת בקרת איכות היצור יבוצע במפעל על ידי עובדים מיומנים, במפעל תוקם 

שגחה של מכון התקנים או "המכון הלאומי השבמפרט הכללי. בנוסף, מערכת בקרת האיכות תעמוד תחת 
כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בבקרת האיכות וההשגחה, לרבות התשלום למעבדות אלו  לחקר הבניה". 

כנכללים במחירי היחידה מטעם מכון התקנים ו/או המכון הלאומי, יהיו על חשבון הקבלן ויחשבו 
המתאימים. המפעל הטרומי יהיה בעל נסיון מוכח ביצור פריקסטים מסוג זה. המפעל הטרומי טעון אישור 

עם מ"מ לפחות  3התבניות ליצור הפריקסטים תהיינה מפלדה, בעובי  המנהל בטרם תחילת העבודה.
יש לבצען בדיוק נמרץ. בהתאם  אטימות, יציבות, חזקות וקשיחות במידה מספקת לשם מניעת עיוותים

ישוריות ומדויקות וללא פגמים משימושים מלמידות ולצורת המבנה כדי להבטיח קבלת דפנות ישרות, 
 קודמים. 

 70% -התערובת תורכב מ לפחות.  40 -הבטון יהיה ב (. חוזקsccמתהדק מעצמו )האלמנטים יהיו מבטון 
. לבטון טימות האלמנט ללא שום חומרי גמר חיצונייםא תבטיחתערובת צמנט אפור. ה 30% -צמנט לבן ו

 .xypexאו  sika wt-200pיוסף מוסף כדוגמת 
  ללא סדקים ופגמים ואטימים בפני חדירת מי גשמים.פני הבטון יהיו 

כיסוי הבטון לברזל הזיון ישמר באמצעות  הזיון יהיה זיון מצולע או זיון ברשתות לפי ת"י בהתאמה. 
אין לספק או להרכיב אלמנטים המיועדים לכך ואשר לא יראו על פני האלמנט.   אלמנטים חרושתיים

פגומים שנוזקו בזמן הייצור, האחסנה או השינוע. תיקון פגמים, סדקים שטחיים יעשו באישור המפקח. 
רכיטקטוניות, עובי הדפנות יקבע בהתאם אמידות האלמנטים הטרומיים יהיו בהתאם למסומן בתכניות 

הסטטיים. הסטיות במידות אורך, גובה, עובי, מישוריות ואלכסונים לא יעברו את הסיבולות לחישובים 
היצור, האחסנה והרכבת האלמנטים יבוצעו לפי תכניות מאושרות . 04המותרות המפורטות להלן בסעיף 

ולפי התקנים הישראלים המתאימים. הקבלן יגיש לוח  21, פרק 03לביצוע ובהתאם למפרט הכללי פרק 
 זמנים ליצור והרכבת האלמנטים שיתואם עם המפקח. 

 
 סיבולת וסטיות:  03.05

 
 דרישות מיוחדות לסיבולת לאחר יצור ו/או הרכבת האלמנטים הטרומיים לחזיתות:

 מ"מ. 2 -* גובה אלמנט  

 מ"מ.  5 -* אורך אלמנט 
 מ"מ.   2 -* עובי אלמנט 

 מ"מ. 5 -* מיקום אביזרים 
 .1/1000 -* עקמומיות לכל כיוון 

 .1/1000 -* עיקול אלמנט 
 .מ"מ   2 -יותר מ סטיות הקירות מהאנך לאחר הרכבה והשלמת כל השלד לא תהיה *
  אלמנטים שלא יעמדו ברמה זאת ועל פי החלטת המפקח, לא ניתנים לתיקון תוך עמידה בכל  
 הפרמטרים המפורטים במפרט זה, יפסלו ויסולקו מהאתר. 
 

 מקבעות ואביזרים: 03.06
 

 .במקומם שונים אבזרים להחזקת מקבעות יורכבו בטפסות
 שלבי בכל ממקומם יזוזו שלא המבטיחה בצורה ויותקנו ,אחר יציב חומר או פלדה של יהיו המקבעות

 . כנ"ל מקבעות ידי על במקומם יוחזקו אם אלא בטפסות זריםיאב התקנת תורשה לא . והאשפרה היציקה
 אסור זה לצורך ה. רכ מפלדה יהיו , ברכיב מעוגנות הרמה לולאות . בתוכניות כמפורט יהיו שינוע אבזרי

 של והרכבה שינוע שליפה, יבטיחו זריםיהאב של ומיקומם צורתם עיגונם,. בקר שעובדה בפלדה השימוש
 הבולטים זריםיאבוההרכבה.  השינוע של שלב בכל הנדרשים הביטחון במקדמי בהתחשב הרכיבים
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 חשופים שישארו '(וכו מקבעות ) פלדה חלקי .ההרכבה או השינוע,  בזמן יתעקמו ולא ייפגעו לא מהרכיבים

  . קורוזיה בפני להגנה מתאים מגן בציפוי יצופו ההרכבה לאחר או , ההרכבה לפני ארוך זמן במשך
הכולל  מ"מ 2משקופים עבור פתחים יבוטנו ביציקה כחלק מהאלמנט. המשקופים  עשויים פח מגולוון בעובי 

 אוגנים ליציקה. כמו כן יכללו המשקופים הכנות עבור חיווט לפתיחה חשמלית .
 

 אשפרה: 03.07
 
 סדקים ותלרב(  סדקים , פגמים ללא רכיבים קבלת יבטיחו האשפרה תהליכי כל
 האשפרה תקופת . הנדרשים והקיים האטימות , המיכניות התכונות בעלי' וכו התעקמויות ) "פלסטיים "

 מהחוזק 70% - ל יגיע שהבטון עד הדרוש הזמן משך , מקרה בכל אך 466 בתקן ישראלי כנדרש לפחות תהיה
 . לעיל הנדרש הזמן במשך רטוב במצב יוחזקו הרכיבים. (השתים בין הארוכה התקופה (הנדרש האופייני
שיטת האשפרה  ת. התייבשו המונעת אחרת שיטה בכל וא הזלפה , המטרהב להיעשות יכולה ההרטבה
 . הבטון פני של חלקית התייבשות אפשרתת ולא , עובדים אין בהם בימים גם הרטבה תבטיח

 
 פירוק הטפסות: 03.08

 
 יפעלו , מפורטת דרישה בהעדר.  הייצור הוראותב שנקבעו כפי יהיו הרכיבים ושליפת הטפסות פירוק מועדי
 904. ת"י  – לבטון טפסות בתקן האמור לפי

 לא אשר מאמצים יתהוו ושלא בגימור לרבות ) פגם או שבר נזק לרכיב ייגרם שלא כך יבוצע הטפסות פירוק
 . בתכן בחשבון הובאו

 
 אלמנט לדוגמא: 03.09

 
 . שיידרש כפי הגימור ובגוון , בצורה, כמתוכנן המלא בגודלו יהיה הדגם . רכיב של אחד דגם ייצר הקבלן
 BLOW) ,נקבים כמות , הפנים מרקם שלימות : הגימור בדרישות עמידה לרבות הדרישות לפי ייבדק הדגם

HOLES) יכין, הדגם נפסל אם . בייצור להמשיך אישור שיינתן לפני זמיןהמ ידי על יאושר הדגם. שטח פגמי 
 . מסוגו המוזמנות היחידות במנין ייכלל שאושר דגם.  חדש דגם הקבלן

לאישור טקסטורה ותערובת בטון, בנוסף לאלמנט מושלם לדוגמא יבצע הקבלן מספר דוגמאות מקדימות 
 מטר לפחות. 1X1לקביעת הגוון הסופי והרכב התערובת. דוגמאות אלו יבוצעו בגודל של 

 
 אחסון אלמנטים מוכנים: 03.10

 
 יש להעבירו לאחסנה עד השלמת הייצור ובדיקות חזותיות של האלמנט לאחר 

תושבות יבטיחו המועד ההרכבה. האחסנה תבוצע על גבי תושבות פלדה או עץ שיוכנו במיוחד לשם כך. 
 "מ מהקרקע. בנקודת המגע בין אלמנט לתושבת יבוצעו "כריות" נאופרן. ס 20מוגבה האלמנט ש
 
 

 :נוהל הרכבת אלמנט  03.11
 
נסיון מוכח בהרכבת אלמנטים טרומיים. . צוות ההרכבה יהיה בעל מירבית תבוצע בזהירות הרכבת אלמנט 

צוות ההרכבה טעון אישור המנהל לפני תחילת העבודה. הרכבת האלמנטים תבוצע בעזרת מנופים מתאימים 
לפי כל כללי הבטיחות על ידי צוות מקצועי ומנוסה. החיבורים, על ידי ברגים או ריתוך יבוצעו רק לאחר 

אינסרטים, יספק לאתר את כל האביזרים הדרושים לחיבור כמו הקבלן  פילוס ויישור האלמנטים הסמוכים.
 כל אלמנטי החיבור יהיו מגולוונים בגילוון חם.  זויתנים, פחים וכו'. 

ל ידי רתכים מוסמכים, אשר יעמדו במבחנים עבמידה ויבוצעו ריתוכים יבוצעו בקשת חשמלית . הביצוע 
ידי מפקח ממעבדה מוסמכת. כל רתך יבחן בכל סוגי . הבחינה תערך על 127לפני ביצוע העבודה לפי ת"י 

תפרים ההריתוכים העומדים להתבצע )מבחינת סוגי התפרים, תנוחות הפרופילים וסוג האלקטרודות(. 
לפחות. נוהל ריתוך:  BSקבוצת איכות  DIN 8563יבדקו בבדיקות רדיוגרפיות ויתאימו באיכותם לתקן 

המבצע יגיש לאישור המפקח את הנתונים הבאים: סוגי הרתכות בהן ישתמש, יצרן, עוצמה ואופייני 
הרתכת. יותר השימוש ברתכות זרם ישר בלבד. בבית המלאכה יתנהל רישום מדויק שיאפשר לזהות על ידי 

בי ותאריך רכישה(. האלקטרודות  איזה רתך בוצע כל תפר ותפר. סוגי האלקטרודות: )יצרן, כינוי, עו
כל התפרים נדרשת ב)אלקטרודות מבוקרות מימן, ציפוי בסיס(.  AWS:E-7018תתאמנה לתקן האמריקאי: 

חדירה מלאה. לשם כך ינקוט המבצע בכל האמצעים כדי להבטיח איכות הריתוך כגון: ניקוי יסודי, הכנת 
ת ללא הרס: לאחר גמר עבודות הריתוך, על פי שיקול בדיקו פזות בפחים, יבוש האלקטרודות בתנור וכיו"ב.

תוזמן לאתר מעבדה לביצוע בדיקות רדיוגרפיות מדגמיות. פרוגרמת הבדיקות תקבע על  זמיןדעתו של המ
יש להקפיד ולנקות את מקומות הריתוך משיירי הריתוך ולצבוע את תפרי הריתוך בצבע יסוד  ידי המתכנן.

 אפוקסי עשיר אבץ. 
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חיבורי פלדה שלא יכוסו עם טיט  .ת האלמנטים אחד על גבי השני יש לחתוך את הברזלים להרמהלפני הרכב
שבמפרט הכללי. אין להרכיב אלמנטים פגומים  19052צמנט, יש לצבוע במערכת אפוקסי כמפורט בסעיף 

. מראש ועל פי מפרט שיאושר )סדוקים, שבורים בפינות וכד'( תיקון הפגמים הקטנים יעשו באישור המפקח
עבודות איטום יש לבצע בכל שלב של הרכבה, לפי תכניות, ברציפות על מנת למנוע חדירת מי גשם. כל מישק 

 צריך לעמוד בפני העברת מים ויבדק בהמטרה על ידי מעבדה מוסמכת שתבחר על ידי המזמין.
 

 תכניות המכרז:    03.12
 

ואינן סופיות. התכניות יעודכנו במהלך התכניות המצורפות לבקשה להצעת מחיר זאת הינן תכניות למכרז 
התכנון המפורט. פרטי הביצוע ושילוב האלמנטים הטרומיים במבנה יתואמו מול התכניות הסופיות של 

 האדריכל והמהנדס.
 

 :אופני מדידה ותשלום   03.13
 
 :יכלול אלמנטים הטרומייםהתשלום עבור  

 מושלמת תכנון, ייצור, הובלה והרכבה. 

  העיבודים השונים שבו והזיון, פרטי ואביזרי החיבור המגולוונים, ווי הרמה את הבטון על
 חרושתיים, הובלת האלמנט והרכבתו.

  האלמנטים הינה לפי יח'מדידת . 

  כל אביזרי הקיבוע, הרמה, אטימה, חיזוק, תמיכה, תעלותHBT  או כל אביזר אחר הדרוש לביצוע
 א ימדד בנפרד.מושלם של האלמנט הטרומי, כלול במחיר הקירול

 .דיוס ככל שידרש בהתאם לפרטי החיבור למבנה 

  מ"מ המקובע ביציקה, כלולים במחיר. 2משקופים כהכנה לפתחים בחזית עשויים פח מגולוון בעובי 
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 מפרט לביצוע עבודות איטום -05פרק 

 
 כללי 05.01

   
חדרים \בורות ניקוז\מעליות קרקעייים,לאיטום פירי-תתרצפות וקירות בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום 

רצפות החניון,לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות עם קירות  טכניים,לאיטום קורות הקפיות הגובלות עם
 של קומת המרתף,לאיטום ובידוד תרמי של מרפסות בקומות השונות,לאיטום ובידוד מבנה,לאיטום גגות

חוץ,לאיטום  ,לאיטום "אזורים רטובים",לאיטום חלונות בקירותותרמי של גגות בטון במפלסים שונים
בפיתוח ולביצוע בדיקת הצפה בגגות,מרפסות  קירות חוץ מחופים בלוחות בתליה יבשה,לאיטום קירות תמך

 וב "חדרים רטובים".
 

ספק יש לפנות ליועץ האיטום  העבודה עם חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצרן.במקרה של
עם יריעות ביטומניות מושבחות פולימר יבוצעו לפי הנחיות  וקביעתו תהיה סופית.העבודות לאיטום הגגות

 .2-ו 1 חלקים 1752ת"י 
 

 אישור קבלן האיטום ודרישות נסיון מקצועי
 
קבלן האיטום ומנהל העבודה שלו צריכים לקבל את אישור המפקח ויועץ האיטום לביצוע  .1

קבלן האיטום להציג פרופיל חברה ולהמציא המלצות מיועצי איטום על עבודות העבודה. לצורך כך, על 
 שביצע בסדר גודל של עבודה זו.

 שנים בתחום האיטום.  10על קבלן המשנה להיות בעל נסיון מקצועי של לפחות 
טום מומחה, אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע יכל עבודות האטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן א .2

יהיה בעל תעודה של האיטום, של קבלן באתר, איטום של גגות שטוחים. הפועל הראשי  עבודות
 "אוטם מורשה" ממכון התקנים.

 
 ממכון התקנים. של ראש הצוות, "אוטם מורשה"לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת 

 
חדרים \בורות ניקוז\מעליות ות מונחות בקומת במפלסים שונים )כולל:פיריהנחיות לאיטום רצפ 05.02

 (1,2,3,5ראה פרטים -טכניים עם רצפה כפולה וכו' 
 

 באופן הבא:היקפיות פנימי של  צדאו \שני צידי קורות ביניים ולפני יציקת הבטון הרזה יש לבצע איטום של  .1
 
 מרפרייס"מ, 30הקפיות,עד לעומק  או הצד הפנימי של קורות\שני צידי קורות ביניים ו יש ליישם על פני  .א

שעות לפחות  4מ"ר.המתן \גר'  300"ביטום",בכמות של  מתוצרת "101ביטומני,כדוגמת "פריימקוט 
 מושבחות יטומניותב יש להלחים יריעותהקורות שצופתה בפרימר,על פני תשתית  הפריימר. לייבוש

מה בר 3חלק  1430בדרישות ת"י  דק,העומדות מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר 5,בעובי  SBSבפולימר 
R קצה חופשי שלהקורות, להשאיר בחלק העליון של יש ס"מ 10 חפיפה של .היריעות תולחמנה זו לזו 
 שמתחת הרזה הבטון לפחות,ליריעות האיטום של ס"מ 20בחפיפה של  שיולחם ביטומניות ריעותי

 ת החניון.לרצפ
 
 הצמודה לקורות. ס"מ, 50כאלטרנטיבה,ניתן ליצור עם הבטון הרזה "ווטה" ברוחב ובעומק  .ב
 
פוליאתילן ועליהן לצקת  הנחיות יועץ הקרקע,יש לפרוש יריעות על פני תשתית שהוכנה והודקה לפי .2

ונקיים.כמו כן יש  לאחר אשפרתו יהיו יבשים ס"מ.שטחי הבטון הרזה 5בעובי  מיושר 15 -ב בטון רזה
ו'.במידת הצורך יש לבצע שקעים,חורים בליטות וכ מישוריים,חלקים ללא לוודא שהשטחים הנ"ל יהיו

 עם טיט צמנטי הבטון הרזה כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים התיקונים הנדרשים בפני את
 פולימרי,החלקה וכו'.

 
,כדוגמת "פריימר D ASTM 41תקן ה יישם פריימר ביטומני העומד בדרישותיש ל, על פני הבטון הרזה .3

474 GS שעות לפחות לפני המשך פעולות 4מ"ר.יש להמתין \גר 300בכמות של  פזקר"," " מתוצרת 
 האיטום.       
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מתוצרת "פזקר" או  85\40על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני יש ליישם ביטומן מנושב  .4
 מ"ר ליישור והחלקה.\ק"ג 1.5שו"ע,בכמות של 

 
 ראשונה של יריעות בהש להלחים שכי הבטון הרזה המצופה בפריימר ובביטומן מנושב ,על פני תשתית  .5

 מושבחות  ביטומניות
ברמה  3חלק  1430דק,העומדות בדרישות ת"י  עליון מחומר מ"מ,עם גימור פן 4בעובי  SBSבפולימר        

R ס"מ. 10בחפיפה של במלואן לתשתית ו תולחמנה זו לזו .היריעות 
שבשכבה  )הזהות לאלו  יש להלחים שכבה שניה של יריעות ביטומניותליריעות השכבה התחתונה,  .6

השכבה העליונה יוזזו יריעות סמוכות.יש להקפיד שחפיות  ס"מ בין יריעות 10 של בחפיפההתחתונה(,
 ביחס לאלו של השכבה התחתונה. רוחב יריעה 1\3בשיעור של 

" מתוצרת  5מסוג "פרוטקט  יש לפרוש על יריעות האיטום,יריעות הגנה,מפוליאתילן בצפיפות גבוהה .7
 ו שו"ע,לפי הנחיות היצרן."ביטום" א

 איטום תפר ההתפשטות בין רצפות בקומת המרתף יבוצע באופן הבא:     .8
מתוצרת  פולימרי כדוגמת "טורייט"טי באמצעות חומר צמנ ישר את שפתי התפרלאחר יציקת הרצפה,      

הקפד   שמנים.או \בטון רופף,אבק,ליכלוך ו את דפנות התפר להסרת חלקי נקה היטב  "טורו" או שו"ע.
מלא את התפר במידת   וקטומות לפני יישום חומר האיטום האלסטומרי. ת התפר יבישותודפנ כי

דחוס לתוך התפרים פרופיל   התפרים. ס"מ משפתי 4-5הצורך בגרגירי פוליסטירן מוקצף עד לעומק 
ס רווח פנוי ביחהמתאים כך שיווצר מבקוטר  או שו"ע, רונדופלסט""מתוצרת  גיבוי מפוליאתילן מוקצף
על דפנות התפר )אך ן יישם פריימר המומלץ ע"י היצר  יצרן חומר האיטום. ע"י רוחב לעומק המומלץ 
 לתוך התפרים חומר איטום אלסטומרי אמצעות אקדח יישום מתאים,יישםב  לא על פרופיל הגיבוי(.

במפלס   היצרן. הנחיות לפי מתוצרת "סיקה" או שו"ע, "WF 3 PROפוליאוריתני מסוג "סיקהפלקס 
 מתאים.הריצוף יישם פרופיל גמר 

 
 בורות\קרקעים של פירי מעליות-תתהנחיות לאיטום קירות  05.03
 קירות בין רצפות במפלסים שונים \חדרים טכניים עם רצפה כפולה\ניקוז          
  (10-3,4,7)ראה פרטים           

ע"י סיתות הבליטות  בליטות וגבשושיות,יטופלושטחי קירות שמישוריותם פגומה,מחוררת או עם  .1
 פולימר ,עד לקבלת שטח מישורי אחיד. והגבשושיות ומילוי החורים והשקעים במלט צמנטי משופר

 
אקרילי )בכמות  במידת הצורך כאשר פני השטח אינם חלקים,ייושם על פני הקירות טיח עם ערב .2

מ"מ  5)שכבת הרבצה עשירת צמנט בעובי  מס" 2מכמות הצמנט(,בעובי כולל של  15%מינימלית של 
מ"מ( ולפי הנחיות יצרן הערב הנ"ל.יש לבצע אשפרה מלאה של הטיח  15 ושתי שכבות טיח עליון בעובי

 האיטום. ימים ולהמתין עוד שבוע ליבוש מלא לפני ביצוע המשך פעולות 3במשך  במים
 
 5*5טיות פולימריות קעורות במידות צמנת ם אופקיים ואנכיים יש לעצב רולקובאזורי מפגשי משטחי .3

היישום יתבצע ע"י הרבצת  הצמנט(,לפי הנחיות יצרן הערב הנ"ל.ל ממשק 15%ס"מ עם ערב אקרילי )
 לכיסוי מושלם. כיסוי עם טיט הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש, הפולימרי, הטיט

 
 איטום עם יריעות ביטומניות  .4

 
  300"ביטום",בכמות של  " מתוצרת 101הקירות פריימר ביטומני,כדוגמת "פריימקוט יש ליישם על פני  .4.1 

 שעות לפחות לייבוש הפריימר. 4המתן  מ"ר.\גר'
על פני התשתית  85\40מנושב  במידת הצורך ובכפוף להנחיות המפקח באתר,יש ליישם שכבת ביטומן 

 האנכית ליישור והחלקה.
 
המושבחות בפולימר  ואנכיים ,יש להלחים רצועות חיזוק ביטומניותבאזורי מפגשי משטחים אופקיים  .4.2

SBS  ס"מ על התשתית  10עד למרחק של  מ"מ.היריעות תולחמנה כך שתגענה  4,תקניות,בעובי
 ממפלס הפסקות היציקה על הקירות. ס"מ 10 -האופקית ועד למפלס הגבוה ב

 
 SBSמושבחות בפולימר  יריעות ביטומניותעל פני תשתית הקירות יש להלחים שכבה ראשונה של  4.3

.היריעות  Mברמה  3חלק  1430בדרישות ת"י  העומדות מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק, 4,בעובי 
ס"מ.יש להלחים את היריעות ליריעות האיטום הבולטות שעל הבטון  10 תולחמנה זו לזו בחפיפה של

הקירות קצה  של יש להשאיר בחלק העליוןות.או עד לתחתית קורות הקפי ס"מ 10בחפיפה של  הרזה
 לפחות,ליריעות האיטום של הבטון הרזה ס"מ 20יטומניות שיולחם בחפיפה של ב חופשי של יריעות

 גבוה יותר.שמתחת לרצפות במפלס 
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 יש להלחים שכבה שניה של יריעות ביטומניות )הזהות לאלו 4.4
 ס"מ בין 10שבשכבה התחתונה(,ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של       
 רוחב 1\3סמוכות.יש להקפיד שחפיות השכבה העליונה יוזזו בשיעור של  יריעות      
 ביחס לאלו של השכבה התחתונה. יש להשאיר בחלק העליון של הקירות יריעה      
 ליריעות האיטום של הבטון הרזה קצה חופשי של יריעות ביטומניות שיולחם      
 שמתחת לרצפות במפלס הגבוה יותר.      
  
 רצועות איטום יעשה באמצעות,קרקעיים -איטום הפסקות היציקה בקירות התת .5

 היציקה, עם מים שתותקנה בשלב הידרופיליות מגומי התופחות במגעם       
 התקנת הרצועות."ע" או שוסיקה" " מתוצרת 2507סיקה פרופיל "  כדוגמת       
 על מנת להתגבר על החורים והשקעים בבטון,הרצועותלפי הנחיות היצרן. תתבצע       

 הנ"ל. הנ"ל תודבקנה לתשתית עם משחת הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות       
 
 קרקעיים,יבוצע באופן הבא:-איטום חדירות שרוולי צנרת לקירות תת .6

 איטום מפגשי הצנרת עם הבטון,יבוצע באמצעות אביזר חרושתי לאיטום מעברי        
 צנרת בקירות מתוצרת "דלמר",לפי הנחיות היצרן.איטום המרווח בין        
 " לפי הנחיות היצרן. 2100הכבלים והשרוול יבוצע עם מסטיק הידרופילי מסוג "סטופק        

               
 להדביק בהדבקה ,יש של פירי מעליות  קרקעיים-איטום הקירות התתעל יריעות  .7

 ס"מ.ההדבקה תתבצע עם ביטומן 5,תקניים,בעובי  F-30קר -מליאה,לוחות קל       
 .75\25חם מנושב        
 

 (  6שאיבה )ראה פרט \הנחיות לאיטום פנים של בורות ניקוז  05.04
 
 ס"מ לפחות.סתום את אזורי 1לעומק חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה .  1

 החיתוך עם חומר צמנטי הידראולי מהיר יבוש מסוג "מונופלג" מתוצרת        
 ס"מ סביב צנרת חודרת וכדומה ולאטום 1×1"סיקה".יש לסתת פאזה של         
 " מתוצרת "סיקה". FC 11יום מגמר היציקה עם מסטיק "סיקהפלקס  21בתום        
 יש לנקות את התשתית משאריות לכלוך בניה,טיט,אבק וכו' ולשטוף בלחץ מים.       
 
 משטחים אנכיים יש לעצב רולקות מחומר צמנטי -לאורך מפגשי תשתית אופקית .2  

 ס"מ. 3×3פולימרי כדוגמת "סיקה רפ" מתוצרת "סיקה" במידות       
 
 על גבי הבטון ברצפה ובדפנות,יש ליישם חומר  צמנטי הידראולי גמיש  .3  

 " מתוצרת "סיקה" או שו"ע,בשכבות,בכמות כוללת של 107מסוג "סיקה טופ סיל       
 מ"ר לפי הנחיות היצרן.במפגשים שבין המשטחים האנכיים והרצפות,יש\ק"ג 4      
 פילן עמידה באלקלי,אשר תגשר עללהניח בין שתי שכבות האיטום רשת מפוליפרו      
 ס"מ לכל כיוון.את החומר הנ"ל יש ליישם 10-קו המפגש.רוחב החפיפה יהיה כ      
 בור שאיבה.\ברציפות על הרצפות ודפנות פיר המעלית      
 
 קרקעיים,יבוצע באופן הבא:-איטום חדירות שרוולי צנרת לקירות תת .4   

 ן,יבוצע באמצעות אביזר חרושתי לאיטום מעברי איטום מפגשי הצנרת עם הבטו       
 צנרת בקירות מתוצרת "דלמר",לפי הנחיות היצרן.איטום המררוחים בין        
 " לפי הנחיות היצרן. 2100הכבלים והשרוול יבוצע עם מסטיק הידרופילי מסוג "סטופק        
 

 רתףהנחיות לאיטום קורות הקפיות הגובלות עם רצפות בקומת המ 05.05
 (11,12)ראה פרטים           

 
 פוליאוריתני  \על הצד החיצוני של הקורות ההיקפיות,יש ליישם ציפוי ביטומני .1
 " מתוצרת "אלכימה",או שו"ע,בשכבות,לפי הנחיות PBמסוג "היפרדזמו          
 מ"מ.על הציפוי הנ"ל,לאחר יבושו,יש להדביק 2היצרן,לקבלת ציפוי בעובי יבש של          
 ס"מ בהדבקה מליאה. 3,בעובי  F-30קר להגנה מסוג -לוחות קל         

 
 ס"מ לציפוי  20באזור המפגש עם ויטרינת הזכוכית,יש להדביק בחפיפה של  .2

 מ"מ,עם דבק ייעודי,בכפוף להנחיות  1.2הביטומני,יריעות אי.פי.די.אם תקניות בעובי           
 יועץ אלומיניום.          

 
 קרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות דיפון הגובלים עם-הנחיות לאיטום קירות תת 05.06
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 ( 17,18מרווח )ראה פרטים \חצר אנגלית          
 

 .נקה את הכלונסאות היטב מכל ליכלוך,חול אדמה וכו',באמצעות סילון לחץ1           
 גבוה או בשיטת שוות ערך.              

 
 משוריין בסיסי פוליפרופילן, 30-.על ובין הכלונסאות יש לבצע התזת בטון ב2           

 ס"מ,לפי הנחיות הקונסטרוקטור.יש לבצע יישור של  5בעובי מינימלי של               
 תחתית הכלונסאות עד למפלס הבטון הרזה כמתואר לעיל.              

 
 המחברים בין בין הקיר הפנימי וכלונסאות הדיפון. .בצע את התקנת הקוצים3           

 או אחר מפני הציפוי הביטומני.\יש להגן על הקוצים ע"י כסוי בנילון ו              
 

 בטון,רססעם ההכלונסאות הכלונסאות ועל התשתית שבין על פני .4           
 " אוביטוםמתוצרת " "פלקסיגום" אלסטומרי מסוג ציפוי ביטומניברציפות               
 לקבלת ממברנת איטום יבישה ,בשכבות,מ"ר\ק"ג 8-9 שו"ע,בכמות של              
 באמצעות ציוד יבוצע בהתאם להנחיות היצרן מ"מ.הריסוס 5 אלסטומרית בעובי              
 ה.הביטומניות שעל הבטון הרז ליריעות ס"מ 50בחפיפה של  החומר ייושםייעודי.              
                 

 רצועות איטום יעשה באמצעות,קרקעיים -הפסקות היציקה בקירות התת איטום.5           
 היציקה, עם מים שתותקנה בשלב הידרופיליות מגומי התופחות במגעם              
 לפי תתבצע התקנת הרצועות." או שו"ע2507פרופיל סיקה פרופיל "  כדוגמת              
 על מנת להתגבר על החורים והשקעים בבטון,הרצועות הנ"להנחיות היצרן.              
 תודבקנה לתשתית עם משחת הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות              
 הנ"ל.              

 
 .יש לבצע חפירה בצד החיצוני של קורת הקשר העליונה,עד למפלס הנמוך 6          
 ס"מ,מתחתית קורת הקשר הנ"ל.באזור הכלונסאות שנחשפו,יש 30-ב              

 ליישם בטון ליישור כתשתית לאיטום.על התשתית הנ"ל,עד למפלס               
 ס"מ מתחתית קורת הקשר יש ליישם בהתזה "פלקסיגום" או 30-הנמוך ב              
 האיטום,יש להדביק עם ביטומן מנושב חםמ"מ.על חומר  5שו"ע,בעובי יבש של               
 ס"מ להגנה.  3,בעובי  F-30קר -,לוחות קל75\25              

 
 קירות מבנים -איטום מפגשי רחבות מרוצפותהנחיות ל 05.07
  (   15-13)ראה פרטים           

 
 רולקות צמנטיות פולימריות במפגשיעצב יש להבטון  לאחר אשפרת.1            

 ס"מ.את הרולקות 7*7.הרולקות תהיינה קעורות במידות קירות-תשתית אופקית                
 יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:               

 ממשקל הצמנט(,מים 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50               
 ע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלסהצורך.היישום יתבצ לפי               
 מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם. בצורה               

 
 ,בכמות של D ASTM – 41התקן  ישם פריימר ביטומני העומד בדרישות.י2            

 ס"מ  100התשתית האופקית ועל הקירות עד למרחק של מ"ר על \גר' 300               
 יש להמתין קירות.-על התשתית האופקית ממפגשי תשתית אופקית               
 שעות לייבוש הפריימר לפני המשך 4 -כ                
 ביטומן מנושבהתשתית המצופה בפריימר יישם על לאחר מכן,פעולות האיטום.               
 מ"ר ליישור והחלקה. \ק"ג 1.5 בכמות של 85\40               

 
 משטחים אנכיים,יריעות חיזוק -מפגשי תשתית אופקיתלאורך .יש להלחים 3            

 עליון מחומר מ"מ עם גימור פן 4,בעובי SBSמושבחות בפולימר ביטומניות                
 רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה.Rברמה  3חלק  1430,העומדות בדרישות ת"י דק               
 ס"מ 15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ ס"מ מהיריעות 15שלפחות                
 האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של מהיריעות תולחמנה על התשתית               
 י למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות"תגוהצנה" כד ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10               
 בשכבת האיטום העיקרית.               

 
 משטחים אנכיים יש להלחים את יריעות החיפוי -.במפגשי תשתית אופקית 4            

 עם גימור פן עליון מאגרגט גס. החיזוקהעליונות הזהות ליריעות                
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 ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה 10היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של                
 קירות על התשתית -ממפגשי תשתית אופקיתס"מ  100עד למרחק של                
 ס"מ ממפלס 10-האופקית ועל המשטחים האנכיים עד למפלס הגבוה ב               
 ימום את הקצה העליון של יריעות החיפויתוך כדי ח לחץהריצוף.               
 ס"מ ויישם בקצה העליון מסטיק 2עד  1וברוחב של  לכל אורך השטח האנכי               
 נספח א'.על פני היריעות  2חלק  1752העומד בדרישות ת"י אטימה אלסטומרי                
 תקני עם רשת אקספנדיד.הבולטות מעל מפלס הריצוף יש ליישם טיח חוץ                

 
 
 
 
 
 

 + באזור הארכדה0.0קומת המרתף בקומה  הנחיות לאיטום גג 08.05
 ( 27-19)ראה פרטים           

 
 כללי 05.081

 
 קומת המרתף במפלס להלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום גג           
 שלשיפועים מינימלי  עורהקרקע באזור הארכדה.השיפועים בגג יהיו ממדה בטון בשי           
 או בבטון הקונסטרוקטיבי לפי הנחיות הקונסטרוקטור.העבודות תתבצענה \ו 1.5%          
   .2-ו 1חלקים  1752לפי הנחיות ת"י            

 
 ה(:שכבות הגג הינן כדלהלן )מלמטה למעל           

 
 א.גג בטון.           
            
 ס"מ,לפי הנחיות הקונסטרוקטור בגג 4ב. שיפועים ממדה בטון בעובי מינימלי של            

 החניון.                 
 

 ליישור והחלקה. 105\20פריימר ביטומני +שכבת ביטומן ג.           
 

 מ"מ  4בעובי  SBSשכבתית של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר -מערכת דוד.           
 .Mברמה  3חלק  1430כל אחת העומדות בדרישות ת"י               
 

 " או שו"ע,מותקנות לפי הנחיות היצרן. 5יריעות הגנה מסוג "פרוטקט .ה           
 

 נחיות קונסטרוקטור. ס"מ עם זיון לפי ה 5ו. בטון הגנה בעובי            
 

 ז.שכבות גמר לפי אדריכל.            
 

 אין להתחיל בביצוע עבודות כלשהן על גג המבנה לאחר גמר איטומו לפני יציקת           
    על מנת למנוע פגיעה ביריעות האיטום.בטון ההגנה            

 
 הכנת תשתית הגג לאיטום 05.082

 
 .השטחים יהיו1חלק  1752הכנת תשתית הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י            
 נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה,חלקים,ללא           
 "מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגג ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן           
 י המרזבים ומקצועות החיבור בין המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחייעובדו מוצא           
 קירות וגג.תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים           
 מ"מ 15ויש לתקנם.חוטי קשירה,שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק            
 צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננולפחות והשקעים ימולאו בטיט            
 ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים           
 בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים           
 .הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרתושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים           
 ס"מ 1דיסק מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב            
 ס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום 1ועומק            
 ליאוריתניחומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פו           
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 כדוגמת   E 12.5 – Fמסוג  1536אלסטומרי העומד בדרישות ת"י            
 באזורי מפגש עם דלתות כניסה " מתוצרת "סיקה" או שו"ע.FC 11"סיקהפלקס            
 ברוחב הדלתות מסוג סף לא מוגבה. 20-למבנה יש לצקת ספי בטון ב           

 
   ולימריותעיצוב רולקות צמנטיות פ 05.083

 
 ,ישויציקת השיפועים בכפוף לאישור הקונסטרוקטור לאחר ביצוע שלב הכנת השטח           
 משטחים–שתית אופקית ליישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי           
 ס"מ.את 7*7אנכיים.הרולקות תהיינה קעורות במידות             
 הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו           
 ממשקל 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50כדלהלן:           
 הצמנט(,מים לפי הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת           
 ם טיט לכיסוי מושלם.אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי ע           

 
 
 

 הנחיות ליישום מערכת האיטום 05.084
 

 בכמות ,D ASTM – 41.יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן 1           
 שעות 4 -השטחים המיועדים לאיטום.יש להמתין כ  מ"ר על פני\גר' 300של               
 פעולות האיטום.המשך  לייבוש הפריימר לפני              

 
 בכמות של  105\20.יש ליישם על השטחים המיועדים לאיטום ביטומן מנושב 2           

 מ"ר ליישור והחלקה. \ק"ג 2              
 

 מעקות ותשתית  -.יש להלחים  לאורך מפגשי תשתית אופקית3           
 שתהיינה זהות ביטומניות  ,יריעות חיזוקקירות מבנה -אופקית               
 מ"מ עם גימור פן 4ליריעות איטום התשתית,בעובי                
 ס"מ מהיריעות 15עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות               
 ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית 15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ              
 ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10יעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של האנכית.היר              
 "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.              

 
 .יש להלחים לתשתית האופקית של הגג,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות4           

 מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות 4,בעובי  SBSמושבחות בפולימר               
 היריעותוהמכילות מוסף נגד שורשים. Mברמה  3חלק  1430בדרישות ת"י               
 שבגג. תולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק,ס"מ 10 תולחמנה זו לזו בחפיפה של              
      כמו כן תולחמנה היריעות הנ"ל ברציפות גם באמבטיות המשוקעות בגג.                

 
 .יש להלחים שכבה תחתונה של יריעות חיפוי לאורך מפגשי תשתית5           

 מ"מ,תהיינה זהות 4משטחים אנכיים בגג.יריעות החיפוי בעובי  -אופקית              
 ליריעות איטום התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק.יריעות החיפוי הנ"ל              

 ס"מ עם יריעות איטום התשתית התחתונות ותולחמנה 20תולחמנה בחפיפה של               
 ס"מ על המשטחים האנכיים.יריעות החיפוי תולחמנה אחת 20 -עד לגובה של כ              
 ס"מ.החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך 10לשניה בחפיפה של               
 רוחב יריעה. 1\3 -שהמרחק ביניהן לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ              

 
 .יש להלחים לשכבת היריעות התחתונה שעל תשתית הגג,את6           

 יעות ביטומניות מושבחותשכבת האיטום העליונה המורכבת מיר              
 מ"מ,העומדות בדרישות 4עם גימור פן עליון מחומר דק בעובי   SBSבפולימר               
 ס"מ.הקפד שחפיות 10.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של Mברמה  1430ת"י               
 היריעותרוחב יריעה ביחס לאלו של  1\3 -היריעות העליונות תוזזנה ב              
 )כולל ברציפות באמבטיות המשוקעות בגג(. התחתונות              

 
 משטחים אנכיים,יש להלחים את -.במפגשי תשתית אופקית 7           

 יריעות החיפוי העליונות הזהות ליריעות איטום התשתית עם גימור              
 ס"מ.היריעות הנ"ל 10לזו בחפיפה של היריעות תולחמנה זו חומר דק.פן עליון מ              
 ס"מ ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה על 20תולחמנה בחפיפה של               
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 לחץס"מ ממפלס שכבות הפיתוח. 20-הגבוה בהמשטחים האנכיים עד למפלס               
 אורך השטח האנכייריעות החיפוי לכל  העליון של תוך כדי חימום את הקצה              
 .על העליון מסטיק אטימה אלסטומרי ס"מ ויישם בקצה 2עד  1וברוחב של               
 פני יריעות האיטום הבולטות מעל הפיתוח,שעל פני קירות מבנה ,יש ליישם טיח              
 חוץ תקני עם רשת אקספנדיד.במעקות,יש לקבע את יריעות החיפוי הנ"ל,              

 .51לבטון,עם סרגל אלומיניום+מסטיק אטימה לפי פרט               
 

 איטום מעברי צינורות בבטון 05.085
 
 יש לצקת רולקה מסביב לצינור,מבטון פולימרי מהיר התקשות כדוגמת            
 ס"מ.בשלב הבא יש לאטום 7*7"סטרקצ'ורית" מתוצרת "טורו" או ש"ע,במידות             
 את מפגשי התשתית האופקית של הבטקל והצינור באמצעות שתי            
 מ"מ 4חיפוי ביטומניות הזהות ליריעות איטום התשתית בעובי \רצועות חיזוק            
 כל אחת )יריעות החיזוק עם פן עליון מחומר דק ויריעות החיפוי עם פן עליון            
 יון יש לקבע את  יריעות החיפוי עם חבק פלדת אל חלדמאגרגט לבן(.בקצה העל            
 " 244מ"מ,וליישם מסטיק אטימה אלסטומרי כדוגמת "אלסטיק  12.5ברוחב             
 מתוצרת "ביטום" או שו"ע,לאיטום המרווח שבין החבק הנ"ל והיריעות.               
 
 
 

 שכבות הגנה בגג  05.086
 
 " 5פני יריעות האיטום ,יריעות הגנה מסוג "פרוטקט .התקן על 1            

 או שו"ע,לפי הנחיות היצרן.על פני היריעות הנ"ל יש לצקת בטון הגנה               
 ס"מ עם זיון,לפי הנחיות קונסטרוקטור. 5בעובי                

 
 .על פני  בטון ההגנה תיושמנה שכבות הפיתוח.2           

 
 (20,21,25בתי גידול לעצים בגג המרתף )ראה פרטים \אדניותיטום הנחיות לא 09.05
 

 עם מערכת דפנות בתי הגידול יש לבצע איטום של תחתית רצפות ו.1          
 מ"מ כל אחת 4בעובי ,SBSריעות ביטומניות מושבחות בפולימר י שכבתית של-דו             
 והמכילות מוסף נגד שורשים.  Mברמה  3חלק  1430 העומדות בדרישות ת"י             

 
 לפי הנחיות  יטוםדפנות של בתי הגידול לאהכן את תשתית הרצפות וה.2          

 .נקה היטב את התשתית מכל ליכלוך,אבק1חלק  1752ת"י              
 ון בתשתיתלקבלת בטון ישר ויציב.בצע תיקונים בפני שטח הבטבטון  שמנים,שיירי             
 כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי האופקית ובקירות             
 ואטום סדקים.בצע החלקהו"ע מתוצרת "טורו"  או ש פולימרי כדוגמת "טורייט"             
 הבטון עד לקבלת שטחים ישרים,חלקים ויבשים.את הסדקים מיכנית ביבש של פני             
 אטום באופן הבא:בעזרת דיסק מתאים,העמק והרחב את או הפסקות היציקה             
 ס"מ.הקפד כי דפנות 1ס"מ ועומק  1ליצירת מרווחים ברוחב  הסדקים בתשתית             
 יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר האיטום.אטום את המרווחים שיתקבלו             
 באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני העומד בדרישות  המרווחים הנ"ל             
 " מתוצרת "סיקה" או שו"ע.HP 2 PRO"סיקהפלקס  כדוגמת 1536ת"י              

 
 .יש לצקת שיפועים בתשתית האופקית במשטחים הנ"ל לכיוון פתחי3          
 שיפועים מינימלי של שיעור,בהתאם לתוכנית השיפועים, בממדה בטוןניקוז,             
             1.5% . 

 
 משטחים אנכיים רולקות צמנטיות -.עצב במפגשי תשתית אופקית 4          

 ס"מ.את הרולקות עצב עם טיט צמנטי אקרילי 5*5פולימריות קעורות במידות               
 ף אקרילי ק"ג מוס 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50שהרכבו כדלהלן:              
 יתבצע ע"י הרבצת הטיט ממשקל הצמנט(,מים לפי הצורך.היישום 20% -)כ              
 ייבוש מילוי עם טיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר              
 מושלם. לכיסוי              

 
 ה יישם על פני התשתית האופקית ועל הדפנות עד למפלס הגבו.5          

 " 101המתוכנן,פריימר ביטומני כדוגמת "פריימקוט  הגינון ס"מ ממפלס 30 -ב             
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 שעות לייבוש 4 -מ"ר.המתן כ \גר' 300ערך,בכמות של  שווה מתוצרת "ביטום" או             
 האיטום.על פני הפריימר יישם שכבת  פעולות הפריימר לפני המשך             
 מ"ר.\ק"ג 3של  והחלקה,בכמות חם לאיטום יישור 85\40ביטומן              

 
 משטחים אנכיים ,יריעות חיזוק -הלחם במפגשי תשתית אופקית.6          
 מ"מ עם גימור פן 4ביטומניות שתהיינה זהות ליריעות איטום התשתית,בעובי              
 ס"מ מהיריעות 15כזה שלפחות עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק יהיה              
 ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית 15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ             
 ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של              
 העיקרית."תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום              

 
 ס"מ ממפלס הגינון  30-הלחם על התשתית האופקית והדפנות עד למפלס הגבוה ב.7          

 ,בעובי  SBSהמתוכנן שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר              
  3חלק  1430מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות בדרישות ת"י  4             

 מוסף נגד שורשים.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה  והמכילות Mברמה              
 ליריעות החיזוק שעל התשתית האופקית. ס"מ ותולחמנה בחפיפה 10של              

 
 הלחם לשכבת היריעות התחתונה את שכבת האיטום העליונה זהה.8          
 ס"מ.הקפד שחפיות היריעות 10חפיפה של תולחמנה זו לזו ב לתחתונה.היריעות             
 וחב יריעה ביחס לאלו של היריעות התחתונות.ר 1\3 -העליונות תוזזנה ב              

 
 יש לקבע את קצוות היריעות על התשתית האנכית עם פרופיל אלומיניום.9          

 כגון מ"מ,באמצעות דיבלים המוחדרים במכה 1.5* 10\35\5במידות               
              36\6\5 UN UPAT  ס"מ.את המרווחים שבין 20,בקצוות הפרופיל אחד לכל 
 הבטון והפרופיל יש למלא במסטיק אטימה אלסטומרי פוליאוריתני כדוגמת              
 " מתוצרת "סיקה" או ש"ע. FC 11"סיקהפלקס               

 
 ם באמצעות צווארונים ביטומניים לאיטום.חדירות צינורות לבטון יש לאטו10         
 חיפוי\"  או באמצעות שתי רצועות חיזוק DALLMERסביב צינורות מתוצרת "              
 ביטומניות הזהות לאיטום התשתית.קבע את יריעות החיפוי בקצה              
 יטומני מסוגמ"מ ויישם מסטיק ב 12.5העליון עם חבק מפלדת אל חלד ברוחב               
 " מתוצרת "פזקר" או שו"ע בקצה העליון.   18"פזקרול               
 

 מתוצרת 4" קולטני מי גשם בקוטרהניקוז באדניות  .התקן בפתח11         
               "DALLMER מסוג "דלביט" לגגות מרוצפים.גוף הקולטן בנוי " 

 מ"מ 4בעובי   S.B.Sוספת צווארון ביטומני מסוג מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו ת              
 מ"מ המולחם לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י 500ובקוטר               
 מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן 1.6טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן בעובי               
 יריעות הביטומניותהמצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה אליו.את               
 של התשתית האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים.בעת החדרת הצינור              
 התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת               
 ה" או שו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.    " מתוצרת "סיק FC 11"סיקהפלקס               

 
  לפני הגינון,יש לפרוש על פני יריעות האיטום שעל התשתית האופקית והדפנות.12         

 לפי הנחיות היצרן.             "ZINCO"מתוצרת  "WSB 80 LB"יריעות מחסום שורשים מסוג               
 
 הגנה מסוג "פז דריין פלוס" \השורשים ,יריעות ניקוז פני יריעות מחסום.התקן על 13         

 מתוצרת "פזקר" לפי הנחיות היצרן.על פני היריעות הנ"ל יש לצקת בטון הגנה               
 ס"מ עם זיון,לפי הנחיות קונסטרוקטור. 5בעובי                

 
 

 ובידוד תרמי של מרפסות בקומות השונות  הנחיות לאיטום  05.10
 ( 31-28)ראה פרטים           

 
 לאיטום מרפסותהכנת תשתית ה 05.10.1

 
 .השטחים יהיו1חלק  1752הכנת הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י            
 נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה,חלקים,ללא           
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 הגג ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן"מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי            
 יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי           
 קירות וגג.תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים           
 מ"מ 15ת יקוצצו לעומק ויש לתקנם.חוטי קשירה,שנותרו לאחר פירוק הטפסו           
 לפחות והשקעים ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו           
 ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים           
 בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים           
 ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרת           
 ס"מ 1דיסק מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב            
 ס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום 1ועומק            
 חומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני           
 כדוגמת   E 12.5 – Fמסוג  1536אלסטומרי העומד בדרישות ת"י            
 באזורי מפגש עם דלתות כניסה תוצרת "סיקה" או שו"ע." מFC 11"סיקהפלקס            
 ברוחב הדלתות מסוג סף לא מוגבה. 20-למבנה יש לצקת ספי בטון ב           

 
   עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות 05.10.2

 
 ,ישויציקת השיפועים בכפוף לאישור הקונסטרוקטור לאחר ביצוע שלב הכנת השטח           
 משטחים–שתית אופקית ישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשילי           
 ס"מ.את 7*7אנכיים.הרולקות תהיינה קעורות במידות             
 הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו           
 ממשקל 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50כדלהלן:           
 הצמנט(,מים לפי הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת           
 אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.           

 
 במרפסת התקנת בידוד תרמי  05.10.3

 
 ויציב. ישר.יש לנקות  היטב את התשתית מכל ליכלוך,אבק,שמנים,עד לקבלת בטון 1           

   
העומדים בת"י  .יש ליישם על התשתית לוחות בידוד תרמי מפוליסטירן מוקצף מיוצרים בשיחול 2 

 חם,בהדבקה מלאה.  75\25,שיודבקו לתשתית מצופה בפריימר ביטומני עם ביטומן 1חלק  1229
 
 מ"ק(\ק"ג 1200ממדה )או מבטקל יציקת שכבת שיפועים  4.10.05
 

 במרפסת ובכפוף להנחיות תשתית האופקיתלוחות הבידוד התרמי שב על פני             
 ,בשיעור מינימלי מדה בטון מ שכבת שיפועים יש לצקת הקונסטרוקטור,             
 ס"מ.יצירת 4יהיה מדה עובי המינימלי של ה.התוכנית השיפועים לפי 1.0%של              
 תיעשה באופן הבא: השיפועים             

   
 בשעת היציקה או בטון.יש לוודא שפתחי הניקוז סגורים למניעת חדירת 1             

 אחריה.                
 .יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.השיפועים2             

 .1.0%יהיו בשיעור מינימלי של                 
 התשתית האופקית בהתאם להנחיות וליישם אותו על  מדה.יש להכין את ה3             

 שעל המרפסת.                
 

 הנחיות ליישום מערכת האיטום 05.10.5
 

 בכמות ,D ASTM – 41.יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן 1           
 שעות 4 -המיועדים לאיטום.יש להמתין כ השטחים  מ"ר על פני\גר' 300של               
 המשך פעולות האיטום. לייבוש הפריימר לפני              

 
 בכמות של  105\20.יש ליישם על השטחים המיועדים לאיטום ביטומן מנושב 2           

 מ"ר ליישור והחלקה. \ק"ג 2              
 

 מעקות ותשתית  -קית.יש להלחים  לאורך מפגשי תשתית אופ3           
 ביטומניות שתהיינה זהות  ,יריעות חיזוקקירות מבנה -אופקית               
 מ"מ עם גימור פן 4ליריעות איטום התשתית,בעובי                
 ס"מ מהיריעות 15עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות               
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 ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית 15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ              
 ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של               
 "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.              

 
 להלחים לתשתית האופקית ,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות.יש 4           

 מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות 4,בעובי  SBSמושבחות בפולימר               
 היריעותוהמכילות מוסף נגד שורשים. Mברמה  3חלק  1430בדרישות ת"י               
 שבגג. תולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק,ס"מ 10 תולחמנה זו לזו בחפיפה של              

 
 .יש להלחים שכבה תחתונה של יריעות חיפוי לאורך מפגשי תשתית5           

 מ"מ,תהיינה זהות 4משטחים אנכיים בגג.יריעות החיפוי בעובי  -אופקית              
 החיפוי הנ"ל ליריעות איטום התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק.יריעות              

 ס"מ עם יריעות איטום התשתית התחתונות ותולחמנה 20תולחמנה בחפיפה של               
 ס"מ על המשטחים האנכיים.יריעות החיפוי תולחמנה אחת 20 -עד לגובה של כ              
 ס"מ.החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך 10לשניה בחפיפה של               

 רוחב יריעה. 1\2 -שהמרחק ביניהן לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ              
 

 .יש להלחים לשכבת היריעות התחתונה שעל תשתית הגג,את6           
 שכבת האיטום העליונה המורכבת מיריעות ביטומניות מושבחות              
 מ"מ,העומדות בדרישות 4מחומר דק בעובי עם גימור פן עליון   SBSבפולימר               
 ס"מ.הקפד שחפיות 10.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של Mברמה  1430ת"י               
 רוחב יריעה ביחס לאלו של היריעות 1\3 -היריעות העליונות תוזזנה ב              
 . התחתונות              

 
 משטחים אנכיים,יש להלחים את -.במפגשי תשתית אופקית 7           

 יריעות החיפוי העליונות הזהות ליריעות איטום התשתית עם גימור              
 ס"מ.היריעות הנ"ל 10היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של חומר דק.פן עליון מ              
 תולחמנה עלס"מ ליריעות איטום התשתית העליונות ו 20תולחמנה בחפיפה של               
 לחץס"מ ממפלס שכבות הפיתוח. 20-הגבוה בהמשטחים האנכיים עד למפלס               
 יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי העליון של תוך כדי חימום את הקצה              
 .על העליון מסטיק אטימה אלסטומרי ס"מ ויישם בקצה 2עד  1וברוחב של               
 פני יריעות האיטום הבולטות מעל הפיתוח,שעל פני קירות מבנה ,יש ליישם טיח              
 חוץ תקני עם רשת אקספנדיד.              

 
 איטום מעברי צינורות בבטון 05.10.6

 
 יש לצקת רולקה מסביב לצינור,מבטון פולימרי מהיר התקשות כדוגמת            
 ס"מ.בשלב הבא יש לאטום 7*7"סטרקצ'ורית" מתוצרת "טורו" או ש"ע,במידות             
 את מפגשי התשתית האופקית של הבטקל והצינור באמצעות שתי            
 מ"מ 4חיפוי ביטומניות הזהות ליריעות איטום התשתית בעובי \רצועות חיזוק            
 עם פן עליון מחומר דק ויריעות החיפוי עם פן עליוןכל אחת )יריעות החיזוק             
 מאגרגט לבן(.בקצה העליון יש לקבע את  יריעות החיפוי עם חבק פלדת אל חלד            
 " 244מ"מ,וליישם מסטיק אטימה אלסטומרי כדוגמת "אלסטיק  12.5ברוחב             
 ין החבק הנ"ל והיריעות.   מתוצרת "ביטום" או שו"ע,לאיטום המרווח שב            
 

  במרפסתשכבות הגנה  05.10.7
 

 .באזורים מגוננים,במידת הצורך, יש ליישם על יריעות האיטום יריעות מחסום1            
 לפי הנחיות היצרן.             "ZINCO"מתוצרת  "WSB 80 LB"שורשים מסוג                

 
 או על \פני יריעות מחסום השורשים באזורים מגוננים ו.התקן על 2           

 הגנה מסוג "פז דריין פלוס" \יריעות האיטום באזורים מרוצפים,יריעות ניקוז              
 מתוצרת "פזקר" לפי הנחיות היצרן.על פני היריעות הנ"ל יש לבצע את הריצוף.              

 
 איטום פתחי הניקוז 05.10.8

 
 " מסוג DALLMERמתוצרת " 4התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר "          
 "דלביט" לגגות מרוצפים.גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת           
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 מ"מ המולחם לגוף הנקז 500מ"מ ובקוטר  4בעובי   S.B.Sצווארון ביטומני מסוג            
 נפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטןבהלחמת לייזר אי           
 מ"מ.במרפסות חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת 1.6בעובי            
 תושבת למאריך בקוטר עםמ"מ  1.6ובעובי  150*150נירוסטה מרובעת בגודל            
 הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס 145           
 אליו.את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית האופקית הלחם לצווארון של           
 קולטן המים.בעת החדרת הצינור התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו           
 " או שו"ע או  יישם סביבו אטם מגומי. FC 11מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס            

 
 גגות בטון במפלסים שונים וד תרמי של ובידאיטום הנחיות ל 05.11
 (45-32)ראה פרטים           

 
 כללי 05.11.1

 
 גגות ידוד תרמי של ובלהלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום             
  מערכת אמצעותב יתבצעות,הגגאיטום בטון במפלסים שונים.            
  SBS של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר שכבתית-דו            
 .העבודותMברמה  3חלק  1430בדרישות ת"י  העומדות אחת מ"מ כל 4 בעובי            
 בגג ם מערכות ציוד,ייושם.2-ו 1חלקים  1752ת"י  הנחיות לפי תתצענה            
 ס"מ עם רשת בכפוף להנחיות 5שכבות האיטום בטון הגנה בעובי  על            
 הקונסטרוקטור.בגגות משופעים,יריעות האיטום ייושמו ישירות על גבי הבטון,            
 ללא שכבת שיפועים נוספת.             

 
 הכנת תשתית הגגות לאיטום 05.11.2

 
 . 1חלק  1752הכנת תשתית הגגות לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י             
 השטחים יהיו נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה,            
 חלקים,ללא "מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגגות ייבדק            
 עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין            
 המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.תשומת לב מיוחדת תינתן             
 למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם.חוטי קשירה,            
 מ"מ לפחות והשקעים  15רוק הטפסות יקוצצו לעומק שנותרו לאחר פי            
 ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"י            
 הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח            
 ת בליטות,סתימת חורים ושקעים עםהבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסר            
 טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרת דיסק            
 ס"מ 1מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב             
 ני יישוםס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפ 1ועומק             
 חומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני            

 .באזור המפגשים עם E 12.5 – Fמסוג  1536אלסטומרי העומד בדרישות ת"י             
 .20 -דלתות כניסה לגגות יש לצקת ספים מוגבהים מבטון ב            

 
  בגגותהתקנת בידוד תרמי  05.11.3

 
 .יש לנקות  היטב את התשתית מכל ליכלוך,אבק,שמנים,עד לקבלת בטון ישר1           
 ויציב.             

   
 .יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן 2           

              41 – D ASTM שעות 4 מ"ר.יש להמתין לייבוש הפריימר\גר' 300 ,בכמות של 
 לפחות.              

 
 פוליסטירן מוקצף .יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות 3           

 מנושב ,באמצעות ביטומן1חלק  1229העומדים בכל דרישות ת"י ,ס"מ 5בעובי               
 ובכל השטח. בשיטה החמה.ההדבקה תהיה מליאה,75\25              

 
 

 יציקת שכבת שיפועים מבטקל 05.11.4
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 בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,יש לצקת שכבת שיפועים מבטקל בצפיפות            
 לפי תוכנית 1.5%מגפ"ס,בשיעור מינימלי של  4מ"ק,חוזק \ק"ג 1200           
 .העובי המינימלי של1513השיפועים ובהתאם להנחיות שבת"י            
 ס"מ.יצירת השיפועים תיעשה באופן הבא: 4הבטקל יהיה            

 
 .יש לוודא שפתחי הניקוז בגג סגורים למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה או1           

 אחריה.                
 .יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.השיפועים2           

 .1.5%יהיו בשיעור מינימלי של                 
 קר -.יש להכין את הבטקל בהתאם להנחיות וליישם אותו על לוחות הקל3           

 שעל הגג.                
 .יש לבצע  לאשפרה מליאה של הבטקל למשך ימים לפחות.במקרה ונוצרו4           

 ם.סדקים יש לאטמם לפני התחלת פעולות האיטו                
 

   עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות 05.11.5
 

 לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי            
 ס"מ.את הרולקות 5*5מעקות.הרולקות תהיינה קעורות במידות -תשתית אופקית             
  10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:            
 ממשקל הצמנט(,מים לפי 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ            
 הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה            
 יט לכיסוי מושלם.מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם ט            

 
 הנחיות ליישום מערכת האיטום 05.11.6

 
 כדוגמת ,יש ליישם פריימר ביטומני האחרוןגשם ה לאחר יים.לא פחות משבוע1           

 מ"ר \גר' 300בכמות של " מתוצרת "ביטום" או שו"ע, 101"פריימקוט               
 שעות לייבוש הפריימר  4 -איטום.יש להמתין כ ל המיועדים על פני השטחים              
 האיטום. לפני המשך פעולות              

   
 משטחים אנכיים ,רצועות חיזוק ביטומניות-.הלחם במפגשי תשתית אופקית 2           

  1430מ"מ,העומדות בדרישות ת"י  4בעובי  SBSמושבחות בפולימר               
 עם גימור פן עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק Mברמה  3חלק               
 ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית  15יהיה כזה שלפחות               
 היריעות ס"מ מהיריעות תולחמנה על על התשתית האנכית. 15 -וכ              

 הגבהות \תני שעל ספסליםפוליאורי\תיושמנה בחפיפה לציפוי הביטומני              
 ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10זו לזו בחפיפה של  יריעות תולחמנהבמעקות.ה              
   אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית. "תגוהצנה" כדי למנוע              

 
 סוג המוגדרביטומניות עם חורים,מהמאזנות אדים תשתית ,יריעות ה.פרוש על 3           

 ,העשויות מביטומן משופר בפולימר,בעובי2חלק  1752בת"י  1בטבלה  3כמין               
 מ"מ לפחות וצפיפות החורים ליחידת שטח 30מ"מ מקסימום.קוטר החורים  1.5              
 חורים למ"ר.היריעות תפרשנה מהמקום הנמוך לגבוה ובחפיפה  100 היא              
 בין יריעות סמוכות.באזור החפיפה,הדבק את היריעות אלו לאלו ס"מ 20של               
 .כמו כן במשולב עם שכבת החציצה,התקן בגג נשמים85\40 באמצעות ביטומן              
 מ"ר,שדרכם ישוחררו 60בכמות של יחידת נשם אחד לכל  )אורים( ניאופרנים,              
 בין שכבת החציצה והתשתית.הנשמים יותקנו מתחת לשכבת דים הכלואיםהא              
 ויאפשרו חיבור מלא של חומרי האיטום הביטומניים אל האוורים. החציצה              

 
 ,שייושם בכמות המבטיחה85\40.יישם על יריעות החציצה שבגג,ביטומן חם מסוג 4           
 היריעות.מילוי החורים וציפוי               

 
 .הלחם על התשתית האופקית,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות 5          
 , Mברמה  3חלק  1430העומדות בדרישות ת"י  SBSמושבחות בפולימר              
 מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק.היריעות תולחמנה 4בעובי              
 ותולחמנה בחפיפה ליריעותס"מ  10זו לזו בחפיפה של              
 החיזוק שעל התשתית האופקית.             

 
 .הלחם שכבה תחתונה של יריעות חיפוי באזורי מפגשי תשתית 6           
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 מ"מ, 4יריעות החיפוי בעובי או מעקות בנויים.\קירות מבנה ו -אופקית              
 גימור פן עליוןליריעות החיזוק עם  תהיינה זהות              
 ס"מ לפחות עם יריעות 20תולחמנה בחפיפה של  מחומר דק.יריעות החיפוי הנ"ל              
 ס"מ לפחות על 20התחתונות ותולחמנה עד לגובה של  איטום התשתית              
 ס"מ. 10האנכיים.יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשניה בחפיפה של  המשטחים              

 החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן              
 רוחב יריעה.     1\3 -לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ              

 
 .הלחם לשכבת היריעות התחתונה שעל התשתית האופקית שכבה עליונה של7           
 ראשונה אך עם גימור פן עליון מאגרגטיריעות ביטומניות הזהה לשכבה ה              
 ס"מ ובחפיפה מליאה 10גס.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של               
 ליריעות החיפוי התחתונות.הזז את חפיות יריעות השכבה              

 רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה. 1\3העליונה בשיעור של               
 
 הלחם את יריעות החיפוימעקות בנויים,\קירות מבנה -במפגשי תשתית אופקית.8           

 הזהות ליריעות החיזוק אך עם גימור פן עליון מאגרגט גס. העליונות              
 ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה  10זו לזו בחפיפה של  היריעות תולחמנה              
 לפחות ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה  "מס 20בחפיפה של               
 ס"מ לפחות על 30המים במעקות עם אף מים,או עד לגובה  עד לתחתית אף              
 ס"מ ממפלס  20-או עד למפלס הגבוה ב אחרים בגג משטחים אנכיים              
 לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות החיפוי הריצוף במרפסות.              
 קבע את רצועות החיפויבגגות ס"מ. 2השטח האנכי וברוחב  לכל אורך              
 ודיבלים מיוחדים  2*  6\30\6עם פרופיל אלומיניום  האנכיים למשטחים              
 הבטון והפרופיל מלא באמצעות מסטיק  המרווחים בין ס"מ.את 20כל               
  מתוצרת "סיקה" או שו"ע. " FC 11"סיקהפלקס    אטימה מסוג               

 
 .צבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות,באמצעות צבע על בסיס9           
 אלומיניום כדוגמת "סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע,-ביטומן              
 מ"ר.         \גר' 300בשתי שכבות בכמות כוללת של               
 

 אטום חדירות כבלי מיזוג אויר לבטון באופן הבא:.10          
 .הכנסשרוול פלסטילבטון שבגג,התקן בפתח שבבטון, שרוולבמקום שבו חודר ה               

 שרוולהתקשורת,לתוך \החשמל את כבלי יחידת מיזוג האויר ,או את כבלי               
 .אטום את מפגשי השרוול והתשתית האופקית עם צווארון ביטומניפלסטיה               
 מתוצרת "דלמר",לאיטום מעברי צנרת שיולחם ליריעות האיטום הביטומניות לפי               
 השרוול העליון של על הקצהאת תוספת "מקל הסבא" הלבש הנחיות היצרן.               
  האנכי.               

 
 .על פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום,יש ליישם מערכת טיח חוץ11          

 מ"מ ושתי 5,כולל שכבת הרבצה בעובי 1חלק  1920העומדת בדרישות ת"י                
 נ"ל, יש ליישםמ"מ.לאחר אשפרת הטיח ה 15שכבות טיח חוץ בעובי כולל של                
 כדוגמת מערכת  1חלק  1731עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י                
 "רב גמיש" של "טמבור" או שו"ע,לפי הנחיות היצרן.               

 
 .יש לאטום גגוני פירים מבטון באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי כדוגמת 12          

 מ"ר\ק"ג 3ג" מתוצרת "ביטום", שייושם בשכבות בכמות כוללת של "מולטיג                
 לפי הנחיות היצרן.                

 
 .יש לבצע איטום של ספי כניסה מוגבהים לגגות באמצעות שתי רצועות 13          

 חיפוי בהתאם לפרט המצורף לעיל.\חיזוק                
   

 .ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.14          
 

 או ריצוף,יש ליישם על יריעות האיטום בד גיאוטכני להגנה\.בגגות עם גמר גינון ו15          
 ס"מ,בכפוף 5מ"ר.על הבד הנ"ל,יש ליישם בטון הגנה בעובי \גר' 400במשקל                
 שום שכבות הפיתוח.       להנחיות הקונסטרוקטור לפני יי               

 
 איטום מעברי תעלות מיזוג אויר בבטון בגגות 05.11.7
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 .תעלות מיזוג האויר3.2.6סעיף  1חלק  1752ת"י  האיטום יבוצע בהתאם להנחיות             
 להם מבנה מכסה.המבנה המכוסה ומידותיו יתאימו יועברו דרך פתחים שייבנה             
 העליון של גגון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע של למתואר בפרט המצורף.הפן             
 בניצב לה.אף המים יתוכנן לאורך הפיאות הצדדיות )מינ'( כלפי התעלה,או 5%             
 המים.החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של הנמוכות בכיוון זרימת             
 בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים המרחקכלפי הגג. 5%             
 לפחות.המרחק יאפשר את התקנת האיטום,תחזוקתו השוטפת ס"מ 30יהיה              
 בעתיד.סביב תעלת מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח.עצר המים וחידושו             
 ן המבנה המכסה וייצור סביב התעלהס"מ לפחות פנימה מקצה גגו 15 ימוקם             
 יבוצע איטום שלס"מ לפחות.לאחר גמר עבודות איטום הגג. 4שגובהה  בליטה             
 גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי פולימרי אלסטי מסוג "מולטיגג" מתוצרת              
 נחיות היצרן. מ"ר לפי ה\ק"ג 3"ביטום" שייושם בשכבות בכמות כוללת של              

 
 או יחידות ציוד אחרות\יחידות מיזוג אויר ורצפה מתחת ל 05.11.8

 
 ,יש להלחיםהיחידה.על פני יריעות האיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת 1          

 מ"מ,הזהות ליריעות איטום 5שכבה שלישית של יריעות איטום ביטומניות בעובי              
 מטר מכל צד של הרצפה הנ"ל.היריעות תולחמנה 1התשתית,כך שתבלוטנה              
  ס"מ בין יריעות סמוכות.  10במלואן ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של              

 
 תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד אקוסטי יחידת מיזוג אויר,.הרצפה מתחת ל2          
 מוקצף.על תשתית הבטון האטומה ביריעות ביטומניות, יש להניח מפוליאתילן             
 ס"מ.היריעות תודבקנה זו 5" מתוצרת "פלציב" בעובי  GA – 250"פוליפום  יריעות             
 צדדי המסופקים ע"י "פלציב".על פני היריעות הנ"ל יש-בחפיפה עם פסי דבק דו לזו             
 יש לצקת בהיקף הבסיס חגורות קת בסיס בטון לפי הנחיות הקונסטרוקטור.לצ             
 בטון שיגנו על יריעות הבידוד האקוסטי.את המפגש בין החגורות ויריעות              
 חיפוי ביטומניות.  \איטום התשתית יש לאטום עם שתי רצועות חיזוק             

 
 איטום פתחי הניקוז 05.11.9

   
 " מסוג DALLMERמתוצרת " 6או " 4התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר "              
 "דלביט".גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת              
 מ"מ המולחם לגוף הנקז 500מ"מ ובקוטר  4בעובי   S.B.Sצווארון ביטומני מסוג               
 בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן              
 מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית 1.6בעובי               
 הסמוכה אליו.הקפד שצוארון את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית              

 ווארון של קולטן המים.בעת החדרת הצינור התחתון שלצל הלחם האופקית              
 " או FC 11מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס  הקולטן לפתח הניקוז              
 אטם מגומי. "ע או  יישם סביבווש              

 
 הנחיות לאיטום "חדרים רטובים" ) שרותים,מקלחות,אזורי הסעדה,חדרי אשפה 05.12

 (   50-46ראה פרטים -חדרים טכניים וכו'          
 

 כללי 05.12.1
 

 \מקלחות\סעדהה גון,אזורי כבמפרט זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות "אזורים רטובים" 
 חומרעם יתבצע אחרים עם רטיבות גדולה.האיטום  חדרים טכניים וחדרים חדרי אשפה, שרותים,

יבש מינימלי  " בעוביALCHIMA" " מתוצרת PB"היפרדזמו  דוגמתכ פוליאוריתניביטומני ום איט
 מ"מ. 2.5של 
מ"ר.על פני יריעות \גר' 400 לא ארוג במשקל הגנה מפוליאסטר גבי חומר האיטום,יש ליישם יריעות על

 הנדרש בעוביס"מ.על מדה ההגנה יש ליישם מילוי מיוצב , 5מדה הגנה בעובי לצקת  ההגנה הנ"ל יש
אזורים ב ריצוף תתבצענה בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור.\עבודות היציקה האריחים.כל להדבקת

 לניקוז המים. הפתחים לכיוון 1.5%של  שיפועים בשיעור מינימלי הנ"ל יתוכננו
             

תחתית הקירות הנ"ל,חגורות ב במידה שהקירות אינם מבטון יצוק,אלא מבלוקים או מגבס,יש לצקת
תיושם מערכת טיח חוץ ,המתוכנן.על פני הקירות  ס"מ ממפלס הריצוף 10-בטון במפלס הגבוה ב

יש ליישם חומר )מלבד בשרותים(,.על הטיח הנ"ל 2-ו 1חלקים  1920תקנית העומדת בדרישות ת"י 
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 לפי הנחיות מ"ר\ק"ג 2,בכמות של " מתוצרת ."כרמית"502כדוגמת ,איטומט פלוס  הידראולי צמנטי
 . היצרן
                          

 הנחיות לביצוע האיטום 05.12.2
 

 לפני תחילת ביצוע האיטום,יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה,חשמל,תקשורת.1           
 בטן צנרת מים וניקוז עם טיטאו כל עבודה אחרת אשר עלולה לפגוע באיטום.               
 שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקה צמנטי פולימרי.הביטון ייעשה תוך יצירת               
 יש להקפיד שחדירותצנרת המים והניקוז. שלו.נקה היטב את השטח לאחר קיבוע               
 הצנרת דרך הקירות יהיו מעל מפלס האיטום,למעט ניקוז הריצוף,ניקוז האיטום וכן              
 הרצפה. צנרת או שרוולי פלדה החודרים אנכית דרך               

 
 ,כדי ליצור הפרדהה,יש לצקת חגורת בטון דקהרטוב .בפתח היציאה מהחדר2            

 מעבר מים ורטיבות מהחדר הנ"ל לחדר סמוך.גובה החגורה יהיה בגובה ולמנוע               
    ס"מ. 5ועוביה  חול המילוי ורוחבה כרוחב הפתח שכבת               

  
 ת תשתית הקירות מכל ליכלוך,שומנים ושאריות בניה ואבק.יישם במריחה.נקה א3            

 הקירות עם מאלג,שכבת הרבצה מוכנה לשימוש העומדת בדרישות בלוקים על                
 על פני שכבת ההרבצה יישםולפי הנחיות היצרן. מ"מ 5בעובי ,1חלק  1920ת"י                
 מ"מ,לפי הנחיות 15בעובי של עד  1חלק  1920טיח מיישר העומד בדרישות ת"י                
 היצרן.                 

 
 .בתשתית הרצפה,קצץ חוטי ברזל,סתת בליטות בטון ומלא חורים בטיט צמנטי 4            

 פולימרי.נקה היטב את הרצפה,בעזרת מטאטא ושטוף במים.אין ליצור שלוליות.               
 הרצפה צריכה להיות יבישה.                 

 
 .על פני הרצפה יש למרוח שכבת מדה לצורך החלקתה.המדה תורכב מתערובת 5            

 ממשקלמוסף אקרילי  10%חול + \צמנט  3: 1טיט צמנטי פולימרי )                
 רולקות קעורות קירות -אופקית הצמנט(.מטיט המדה,יש ליצור במפגשי תשתית               
 פעולות האיטום. לפני המשך ס"מ.המתן ליבוש המדה והרולקות 5*5במידות                

 
  .עבודות האיטום ברצפות תתבצענה באופןהבא:6            

 
 " מתוצרת PBפוליאוריתני ביטומני "היפרדזמו יבוצע באמצעות  ותאיטום הרצפ.א               

                  "ALCHIMA" על הרצפה,על הנ"ל במריחה שכבה ראשונה של החומר יישם 
 הריצוף ס"מ ממפלס 10 -למפלס הגבוה ב הרולקות ועל הקירות עד                  
 מ"ר.\ק"ג 1.5-כהמתוכנן,בכמות של                   

 
 .לאחר יבוש השכבה הראשונה,מרח עליה שכבה שניה של החומר הנ"ל,בכמות ב               

 מ"ר )כולל על הרולקות והקירות(.אין לאפשר כניסה\ק"ג 1בכמות של                   
 שעות.  24לחדר למשך                   
                

 .על פני הקירות המטוייחים )מלבד בשירותים(,יש ליישם חומר7            
 ,כדוגמת 1חלק  390צמנטי הידראולי גמיש העומד בדרישות מפמ"כ                
 מ"ר לפי הנחיות היצרן.\ק"ג 2" מתוצרת "כרמית",בכמות של  502איטומט פלוס                

 
 .יש לבצע איטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום,כך שניקוז8            

 המים מעל שכבות האיטום יהיה חופשי ובלתי מופרע.יש להתקין בפתחי                
 הניקוז מחסומי רצפה פלסטיים עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר".               

 
 חדרת צווארון הקולטן לפתחים יש ליישם בינם לבין הבטון שמסביבלפני ה               
 אטמי גומי מתאימים.חומר האיטום הההידראולי צמנטי ייושם מתחת לצווארון               
 הקולטן.חומר האיטום הביטומני האלסטומרי ייושם הן מתחת לצווארון                
 מאריך עם חורים למפלס הריצוף והן מעליו.יש לחבר צינור               
 המתאים למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול".בקצה העליון תיושם סבכה ממסגרת               
 פלדה עם רשת נירוסטה לסינון.מסביב לצינור המאריך הנ"ל,יש ליישם חצץ+בד               
 סינון.               

   
 ת וברצפות יבוצע באמצעות צווארון .איטום מעברי צינורות בקירו9           
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 רצפה ולפי הנחיות היצרן.   \ביטומני מתוצרת "דלמר" במשולב עם איטום קירות                
 

 .לאחר ייבוש מלא של שכבות האיטום )כשבוע ימים(,בצע בדיקת הצפה לפי10           
 .1חלק  1476הנחיות ת"י                 

 
 ומר האיטום,יש ליישם יריעות גיאוטכסטיל על בסיס סיבים סינתטיים.על ח11           

 .1חלק  1463מ"ר העומד בדרישות ת"י \גר' 400במשקל                 
 

 .בכפוף להנחיות קונסטרוקטור,יש לצקת על יריעות ההגנה הנ"ל,מדה בטון בעובי 12           
 ס"מ. 5                

 
 שכבת מדה בטון הנ"ל,יקובעו וימוקמו )ע"י קבלן לעבודות אינסטלציה(,.על פני 13           

 כל אביזרי המטבח השקועים בריצוף כגון תעלות לאיסוף מים,או שוחות או                
 קופסאות בקרה.האביזרים הנ"ל,יקובעו ע"י יציקות בטון קטנות מקומיות                
 למקומם.באזורי תעלות עמוקות,במקום מדה בטון,תבוצע הגנה עם טיט צמנטי                
 עם ערב אקרילי.על המדה יבוצע הריצוף.                

 
 .הדבקת אריחי הקרמיקה על הקירות והרצפה,תבוצע באמצעות דבק תקני העומד14           

 ,בעל תו תקן.הדבק יתאים , 1555ות"י  4004בדרישות ת"י                 
 להדבקת אריחי קרמיקה הן על תשתית טיח תקני והן על תשתית טיח תקני                 

 מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על הקירות.ההדבקה תתבצע לפי                
 הנחיות יצרן הדבק.                

 
 רות חוץהנחיות כלליות לאיטום חלונות בקי 05.13

 
 .יש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת החלונות.על פני הדפנות 1          

 " 107הנ"ל יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת "סיקה טופ סיל              
 מ"ר לפי הנחיות היצרן.\ק"ג 3מתוצרת "סיקה" או שו"ע בכמות של              

 
 לפחות להרחקת המים מהחלונות.האדנים 1%קין אדנים בשיפוע של .יש להת2          

 יהיו ,עם בליטה אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת לחלון ואף מים             
 לניקוז המים הגולשים.             

 
 .האיטום בין המשקופים הסמויים לפתחי הבטון,יבוצע עם מסטיק פוליאוריתני3         
 " מתוצרת "סיקה" או שו"ע,לאחר ניקוי השטח ושימוש FC 11מסוג "סיקהפלקס             
 בפריימר מתאים לפי הנחיות היצרן.            
 
 האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות סיליקון.4         
 לפיאו שו"ע,"  CHEMIE OTTO" מתוצרת " S NOVASIL 10נייטרלי מסוג "            

 ,תוך דחיסת המסטיק כנגד גליל תומך היצרן,כולל שימוש בפריימר מתאים הנחיות            
 .6.4.2חלק א' סעיף  4068מחומר ספוגי כגון פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי תקן             
 נימי יבוצעהאיטום יבוצע משני צידי הפריט,מבפנים ומבחוץ.האיטום מהצד הפ            
 יבוצע איטום ע"י הדבקתבנוסף לעיל  ויבוקר לפני הרכבת ההלבשות של הפריט.            

 כדוגמת "טרלבורג " או שו"ע,העומדות בדרישות ת"י EPDMריעות י            
 )מסופקות ע"י חברת "דבטק"( בין המשקופים הסמויים לבטונים 2חלק  1430            

 ס"מ  בגליפים )מהסף למעלה(.במקומות בהם קיים חיפוי 20-לפחות באזור הסף ו            
 .הדבק יהיה משחתיEPDMאבן בגליפים,כל הגליפים יאטמו באמצעות יריעות             
 " המסופק ע"י חברת "דבטק"(. 1649מהסוג המומלץ ע"י היצרן )כדוגמת "דינול             
 חייבת להיות ישרה וחלקה.יש להמנע ככל האפשר מהחדרתתשתית הבטון             
 .במידה שהנ"ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני ביותר EPDM-ברגים ליריעות ה            
 האפשרי של הגליפים.את מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק המומלץ ע"י            
 ט בכל הצעדים בכדי למנוע.המפקח יוודא שהקבלן ינקוEPDM-יצרן יריעות ה            
 תודבקנה בחפיפה  EPDMפגיעה ביריעות בעת העבודות השונות.יריעות ה            
 ס"מ לחומר האיטום שעל פני תשתית הקירות לפני חיפויים באבנים. 10של             

                   
 ( 51תמך בפיתוח )ראה פרט הנחיות לאיטום קירות  14.05
 

 איטום קירות התמך יתבצע עם  חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת "מסטיגום"          



 

32 
 

 מ"מ לפי הנחיות היצרן. 3מתוצרת "ביטום",שייושם בשכבות בעובי יבש של           
 

   (     52הנחיות לאיטום קיר חוץ עם חיפוי לוחות בתליה יבשה )ראה פרט  15.05
 

 ביבש של קירות החוץ יש לאטמם באופן הבא: לפני החיפוי           
 

 לקירות ישהחיפוי  .את נקודות חדירות עוגני הנירוסטה המשמשים לקיבוע 1           
 ס"מ.יש 1לאטום באופן הבא:חצוב מסביב לחדירת העוגן מרווח בעומק ורוחב               
 מנים וכו'.יש לאטום אתלנקות היטב את המרווח הנ"ל מכל ליכלוך,אבק,ש              
 " FC 11המרווח הנ"ל באמצעות מסטיק אטימה פוליאוריתני כדוגמת "סיקהפלקס               
 מתוצרת "סיקה" או ש"ע לפי הנחיות היצרן.יש ליישם את המסטיק הנ"ל גם על              
    הקצה התחתון של העוגן.                

    
 התשתית מלכלוך,שומנים,שאריות בניה ואבק.שטוף את התשתית במים.נקה את 2           
 לפני יישום שכבת ההרבצה.יישם במריחה על פני הקירות,חומר הרבצה מוכן              
 " מתוצרת  720כדוגמת "הרבצה צמנטית  1920לשימוש,העומד בדרישות ת"י               
 מ"מ.בצע אשפרה כנדרש. 6-5"כרמית" עם מאלג' בעובי               

 
 .על פני שכבת ההרבצה,יישם  חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת3           

 שתי שכבותמ"מ, 3בעובי יש של או שו"ע, סיקה""" מתוצרת  107סיקה טופ סיל "              
 לפי הנחיות היצרן.              

 
 ( 18פרט הנחיות לאיטום פנים של חצר אנגלית )ראה  05.16

 
 . 1חלק  1752תשתית לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י ההכנת .1          

 השטחים יהיו נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה,             
 חלקים,ללא "מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגגות ייבדק             
 ורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור ביןעיצוב השיפועים ושיע             
 המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.תשומת לב מיוחדת תינתן              
 למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם.חוטי קשירה,             
 "מ לפחות והשקעים מ 15שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק              
 ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"י             
 הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח             
 ים עםהבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקע             
 טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרת דיסק             
 ס"מ 1מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב              
 ס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום 1ועומק              
 חומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני             
 .באזור המפגשים עם E 12.5 – Fמסוג  1536אלסטומרי העומד בדרישות ת"י              
 בהתאם לפרט האדריכלות. 20 -מבטון ב ןיש לצקת ש חצרכניסה להדלת              
 לפי הנחיות  1%ה בטון בשיעור שיפועים מינימלי של יש לבצע יציקת שיפועים ממד             
 לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיותהקונסטרוקטור.             
 הרולקות תהיינה קעורותמשטחים אנכיים.–תשתית אופקית   פולימריות במפגשי             
 טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן: יש לעצב עם ס"מ.את הרולקות 5*5במידות              

 ממשקל הצמנט(,מים 20% -ק"ג מוסף אקרילי כ 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50             
 הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס לפי             
 מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם. בצורה             

 
 ולא פחות משבוע לאחר שיפועיםעשרים ואחד יום לפחות לאחר סיום יציקת ה.2          

 הגשם הראשון,יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות              
 מ"ר על פני השטחים המיועדים\גר' 300,בכמות של D ASTM – 41התקן              
 לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות האיטום.שעות  4 -לאיטום.יש להמתין כ              
 בכמות של  105\20יש ליישם על השטחים המיועדים לאיטום ביטומן מנושב              
 מ"ר ליישור והחלקה. \ק"ג 1.5             

 
 )כולל במפגש עם שן משטחים אנכיים -.יש להלחים במפגשי תשתית אופקית3          

 ביטומניות שתהיינה זהות ליריעות חיזוק ,יריעותחלון יציאה לחצר(\דלת הבטון של             
 עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק גימור פן מ"מ עם 4איטום התשתית,בעובי              
 ס"מ 15 -תולחמנה על התשתית האופקית וכ מהיריעות ס"מ 15יהיה כזה שלפחות             
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 האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של התשתית חמנה עלמהיריעות תול             
 "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות החיזוק ס"מ.קצוות יריעות 10             
 העיקרית. בשכבת האיטום             

 
 ,בעובי SBS.יש להלחים לתשתית האופקית יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר 4          

 .היריעות תולחמנה במלואן Mברמה  3חלק  1430מ"מ,העומדות בדרישות ת"י  5             
 ס"מ בין יריעות סמוכות. 10לתשתית ובחפיפה של              

 
 משטחים אנכיים את יריעות -תשתית אופקית  .יש להלחים במפגשי5          
 התשתית עם גימור פן עליון מחומרהעליונות הזהות ליריעות איטום  החיפוי             
 היריעות תולחמנה זו לזוחלון יציאה לחצר(.\)כולל במפגש עם שן הבטון של דלת דק            
 ס"מ ליריעות איטום 20תולחמנה בחפיפה של  ס"מ.היריעות הנ"ל 10בחפיפה של              
 ס"מ 15-מפלס הגבוה בד להמשטחים האנכיים ע התשתית העליונות ותולחמנה על            
 יריעות החיפוי לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון שללפחות ממפלס הריצוף.             
 העליון מסטיק אטימה ס"מ ויישם בקצה 2עד  1וברוחב של  אורך השטח האנכי לכל            
 ני יריעות החיפוישו"ע.על פ " מתוצרת "פזקר" או 18"פזקרול  אלסטומרי כדוגמת             
 מ"מ,העומד 20בפולימר בעובי  הריצוף,יש ליישם טיח צמנט משופר הבולטות מעל             
 מגולוון.    משוריין ברשת לול,1חלק  1920 בדרישות ת"י             

 
 הגנה מסוג "פז דרין פלוס"\יריעות ניקוזעל פני יריעות האיטום יש לפרוש .6          

 תקע –ת שקע בחפיפמתוצרת "פזקר",כאשר הבד הגיאוטכני כלפי מעלה,             
 או לבצע ריצוף.\לפי הנחיות המפרט.על פני הבד הנ"ל,ניתן ליישם צמחיה ו             

 
 .על פני דפנות ,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת בדרישות 7          

 ר אשפרת הטיח,יש ליישם עליו,ציפוי אקרילי .לאח2-ו 1חלקים  1920ת"י              
 מ"מ לפי הנחיות היצרן ובחירת  2בעובי  1חלק  1731גמיש העומד בדרישות ת"י              
 האדריכל.            

 
 הנחיות לביצוע בדיקת הצפה לגגות 05.17

 
 .בסיום עבודות האיטום בגגות, ובחדרים "רטובים" ולפני1          

 יישום שכבות הגנה ,תיעשה בהם בדיקת הצפה בהתאם להנחיות שבת"י              
 מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר 30.הגגות יוצפו ברום של  1חלק  1476             
 שעות.באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה יתוקן המקום הפגום ויחזרו על 72 למשך             
 הצפה עד לקבלת גג אטום.כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים,יבצע הקבלן בדיקת             
 הגבהות זמניות או יאטום זמנית פתחים.             

 
 .את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבנין ולעשות את כל ההכנות למקרה2          

 ן וכןשתהיה דליפה.במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבני             
 תינתנה הנחיות לפתיחה מידית של המרזבים.             

 
 .סתימת פי המרזבים תבוצע באופן שלא יזיק למערכת האיטום,אך תמנע3          

 ביעילות את יציאת המים מהגג.             
 

 .יש לוודא שאין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות4          
 החיפוי.אם קיים מקום כזה יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את             
 קיום ההצפה.דבר זה יתואם עם המפקח.במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית             
 ההכרחית לביצוע ההצפה.             

 
 מים ורק לאחרשעות הצפה מליאה של הגג ובעוד הגג מלא  72.לאחר סיום 5          

 שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה,ייראה כאילו הסתיימה ההצפה             
 בהצלחה.             

 
 .בכל מקרה של הפסקת הצפה,נזילות,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה,ירוקן הגג6          

 לט.ממים,ייובש ויתוקן ויוצף מחדש עד לקבלת איטומו המוח             
 

  אחריות הקבלן בתקופת הבדק 05.18
 

 הוראות סעיף זה מתיחסות לחידוש עבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק           
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 המוגדרת בחוזה וכן בסיום תקופה זו.           
 

 או קירות ייבדק לאחר עונת הגשמים \.במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו1            
 הראשונה,מצב האיטום.אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות יחדש הקבלן               
 את האיטום בהיקף שעליו יורה המפקח,ולא בהכרח תיקון מקומי בלבד.               
 כל חידוש יתבצע בשיטה ובחומרים ובאורח המקצועי שלפיהם בוצע               
 כפי שיורה המפקח.הקבלן יבטיח שתוך כדי חידושהאיטום המקורי או                
 האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים ואחרים וכל אשר ייפגם,יתלכלך               
 ויינזק,יתוקן ע"י הקבלן עם סיום חידושו של האיטום.אופן החידוש                
 דורש אישור של המפקח.               

 
 שנים.במשך 10בלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של .אחריות הק2            

 ,בתום כל תקופת  1התקופה הנ"ל יבוצעו הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף                
 גשמים ובסוף כל קיץ.                
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 

 המשנה לעבודות נגרות יעמוד בתנאי הסף שלהלן:קבלן 
 הדומים במורכבותם לעבודות נשוא מכרז זה.ניסיון בפרוייקטים  .1
שנים בתחום הנגרות המקצועית ובעל נגריה מאובזרת וגדולה הכוללת  7נסיון של לפחות  .2

 3עובדים מקצועיים שעיסוקם בנגרות בלבד וצוות הרכבות נפרד של  4צוות של לפחות 
 ים לפחות.עובד

 
 רשימות נגרות ומסגרות 06.01

המונח "רשימות נגרות ומסגרות" מתייחס לכל המסמכים הנוגעים לייצור מוצרי נגרות 
אומן והמסגרות פלדה במסגרת עבודה זו. רשימות הנגרות ומסגרות על כל המפורט בהן, 

המסמכים דינן כדין תכניות ופרטים. רשימות הנגרות והמסגרות כוללת בין היתר את 
 הבאים:

 * המפרט טכני המיוחד והמפרט הכללי;
 * תכניות אדריכלות של המבנה בהן מסומנים מוצרי הנגרות והמסגרות לפי טיפוס;

* רשימות נגרות ומסגרות ובה מפורטים חזיתות מוצרי הנגרות והמסגרות בקנה מידה 
 ;כולל כל חלקיהם ואביזריהן והפרזול מתאים

 זול והגימור ורשימת הפרזול;* תיאור המוצרים , הפר
הנחיות אלה יגברו על  –* רשימת דרישות יועצי בטיחות, אקוסטיקה, התראה וביטחון 

 ;והן הקובעות לנושא התמחור והביצוע הנחיות התכנון של האדריכל
* פרטי נגרות ומסגרות המראים את אופן שילובם והתקנתן של מוצרי נגרות אומן 

 והמסגרות פלדה במבנה;
בלאות ריכוז בהן מפורטים הטיפוס, המיקום, המידות, הפרזול, הפרטים והערות * ט

 הקשורות במוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה השונים .
הערה: כאשר משתמשים במונח "רשימה" ביחס למוצר מסוים, הכוונה היא לכל החלקים 

 הספציפיים ממכלול המסמכים שפורטו לעיל ,הנוגעים לאותו פריט .
 

 פרטי הנגרות והמסגרות  06.02
פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. על הקבלן 

במפרט הכללי ולקבל את  06.02להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף 
 אישור המפקח.

גם על כוון פתיחת דלתות יהיה עפ"י תכניות האדריכלות כאשר דלתות אש או מילוט יענו 
 הנחיות תכנית הבטיחות המאושרת.

 
 תכניות ייצור ע"י הקבלן  06.03

לפני תחילת ייצור המוצרים, יגיש הקבלן לאישור האדריכל והמפקח, תוכניות ייצור 
, )כולל מערכות דלתות לנישות טכניות כגון לוחות חשמל וכו'(  למוצרי הנגרות והמסגרות

ועל סמך ההנחיות הכלליות המפורטות במפרט  על יסוד תכניות ופרטי אדריכלות מנחים
 הכללי והמיוחד. 

תכניות הייצור יכללו סוגי חומרים ) עץ, פלדה, פלסטיים, זיגוג וכו' (, מידות, חזיתות, 
חתכים ופרטים בקנה מידה גדול, פריסות וגבהים, פריטי אטום ) אטמים ומברשות ( ,סוגי 

( , פרטים ומיקום של פריטי הפרזול וכל אביזרים  גימור, ציפוי וחיפוי )צבע, יריעות, לוחות
נלווים, פריטי השלמה ) סרגלים, הלבשות (, פרטים על הנעה חשמלית וכו' . כמו כן יגיש 
הקבלן מפרט משלים עם תיאור החומרים, האביזרים , העבודות המיוחדות והסטיות 

 המותרות בייצור.
ן הלוחות עצמם ויאפשרו גישה ללוחות דלתות פח לנישות לוחות החשמל, יתואמו עם תכנו

 כולל פתיחת דלתותיהם והוצאת חלקים באופן חופשי מהפרעות.
הקבלן אחראי שתכנון המוצרים יהיה תואם את החוקים, התקנות והתקנים הישראליים 

 והבינלאומיים הרלוונטיים המחייבים . 
תי נפרד מהחוזה. התכניות תאושרנה ע"י האדריכל והמפקח ויהווו עם אישורן, חלק בל

אישור האדריכל והמפקח, לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריות המלאה של הקבלן 
 לטיב המוצר. 

אישור האדריכל והמפקח לתכניות הייצור אינו מהווה אסמכתא להתאמת התכניות 
לחוקים , לתקנות ולתקנים המחייבים. התאמת התכניות לחוקים , לתקנות ולתקנים 

 באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.המחייבים היא 
הקבלן רשאי להציע למתכנן שינויים/התאמות במוצרים השונים אם לדעתו השינויים 
נחוצים לצורך פישוט העבודה, קבלת חוזק נוסף, התאמה לפרופילים סטנדרטיים וכד'. 
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עבודת התכנון לפרטים הנ"ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן. במידה והפרטים 
יוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל, יהא על הקבלן לתקנם ולבצעם לפי התכנון ש

המקורי וכל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא שום תוספת למחירים שהגיש הקבלן 
 בהצעתו.

 העבודה תבוצע בהתאם לתכניות הייצור של הקבלן שאושרו ע"י האדריכל והמפקח.
 

 תכניות התקנה ע"י הקבלן 06.04
לן יגיש לאישור האדריכל והמפקח, תוכניות התקנת מוצרי הנגרות והמסגרות, אשר הקב

 יתאימו למקום התקנתם בפועל בבניין.  
בתכניות ההתקנה יפורטו תאור ההכנות ושלבי ההתקנה, סוגי חומרים , חלקים ואביזרים 

סוגי הדרושים להתקנה, משקופים עוורים, פרטי חיבור ועיגון לחלקי בניין, כוונים ו
פתיחה,סוגי גימור באתר )צביעה, ציפויים ( וכו' . כמו כן יגיש הקבלן תאור של הדרישות 

 ביחס לבדיקות טרם ההתקנה, להגנה על המוצרים ולסטיות המותרות בהתקנה.
הקבלן אחראי שתכניות התקנת המוצרים יהיה תואם את החוקים, התקנות והתקנים 

 המחייבים . הישראליים והבינלאומיים הרלוונטיים 
התכניות תאושרנה ע"י האדריכל והמפקח ויהווו עם אישורן, חלק בלתי נפרד מהחוזה. 
אישור האדריכל והמפקח, לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריות המלאה של הקבלן 

 לאופן התקנת המוצרים. 
אישור האדריכל והמפקח לתכניות ההתקנה אינו מהווה אסמכתא להתאמת התכניות 

ם , לתקנות ולתקנים המחייבים. התאמת התכניות לחוקים , לתקנות ולתקנים לחוקי
 המחייבים היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.

 העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ההתקנה של הקבלן שאושרו ע"י האדריכל והמפקח
 

 הכנות למערכות שונות 06.05
רכיבים חשמליים , אלקטרוניים  הקבלן יעשה הכנות במוצרי הנגרות והמסגרות להתקנת

-וכו', ביניהם מפסקים מגנטיים, מנעולים עם הפעלה חשמלית, מפסיקים זהירים "מיקרו
מגנטיים, מנגנונים בשליטה מרחוק וכו', הקשורים במערכות -סויצ'ים", רכיבים אלקטרו

 שונות. ההכנות יבוצעו כך שהכנסת והוצאת החווט תהיה קלה ונוחה.
על פי הנחיות היועצים הרלוונטיים, ובתאום עם המפקח ואישורו. המפקח ההכנות יבוצעו 

 ימסור לקבלן את דרישות היועצים בשלבי העבודה המתאימים
 

 פרזול 06.06
ברשימת הנגרות והמסגרות וברשימת הפרזול המצורפת לה , מוגדרים טיפוסים, פונקציות 

 , איכויות, דגמים ויצרנים מאושרים של פרזול.
י הפרזול, אשר יסופקו ע"י הקבלן, יהיו ממין מעולה מכל הבחינות ויתאימו כל פריט

 לדרישות התקנים המתאימים המחמירים ובדרג הגבוה ביותר, בהתאם לייעודם .
 
 מפתח )מסטר קי( לכל הדלתות כמפורט להלן:-הקבלן יספק מערכת רב 
 
 אחד ששיך לקבלן. בכל שלבי העבודה יותקנו בדלתות מנעולים זמניים תחת מאסטר – 1
בעת מסירת המבנה יסופקו צילינדרים לכל הדלתות ) למעט דלתות של חדרים טכניים  – 2

וחדרי חשמל ( תחת מאסטר אחד, כאשר לכל דלת יש את המפתח הפרטי שלה. 
יהיה על פי מאסטר בנייני חינוך הסמוכים אשר נתוני הסדרה יועברו ע"י המאסטר 
 סופיים תהיה באחריות המזמין.החלפת הצילינדרים ה .המזמין

דלתות חדרי חשמל יהיו תחת מאסטר בית מלאכה חשמל, אשר הינו מדגם רב בריח,  – 3
 מספר סדרה יינתן ע"י המזמין.

 דלתות חדרי מערכות מיזוג אוויר יהיו תחת מאסטר מערכות, אשר הינו מפתח רגיל. – 4
ס"מ  0.5 -י הדלת ) בולטים כיש לוודא שכל הצילינדרים מתאימים באורכם למנעול – 5

 מעבר לרוזטה בכל צד של הדלת, לא יאושרו צילינדרים שקועים ו/או ארוכים מידי (.
 מפתחות מתאימים מקוריים. 6לכל צילינדר פרטי יש לספק  – 6
 מפתחות מאסטר מתאימים ומקוריים לכל מערכת מאסטר. 12יש לספק  – 7
רביים, לכל סוג צילינדר פרטי  ) כלומר אם יהיו לפחות של צילינדרים רז 20%יש לספק  – 8

 20%צילינדרים במידות שונות. לכל דגם כזה יסופקו צילינדרים רזרביים בכמות של 
 לפחות (.

 גלמים למערכת רב מפתח העיקרית בלבד ) ללא חשמל ומערכות (. 400יש לספק לפחות  – 9
  

מנעולים עם צילינדרים ומפתחות פריטי הפרזול יכללו : צירים, מחזירים הידראוליים, 
כולל מערכת רב מפתח, מנעולים חשמליים, בריחים, ידיות, ידיות בהלה, מתאמי סגירת 

צדדי, אטמים, אטמים -כנפיות, מעצורי רצפה או קיר, פנלים להגנה מפלב"ם דו-דלתות דו
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וספים אקוסטיים. הקבלן רשאי להציע ולספק פרזול אך ורק מהדגמים המאושרים 
צרנים המומלצים , אשר קובעים את סטנדרט האיכות והעיצוב הנדרשים לסוגים ומהי

 השונים .
 הםבשוק וכן שניתן לקבוע ב ניםלהחלפה בקלות, זמי נים, ניתיםסטנדרטי יהיו יםהמנעול

לרבות רוזטות מתאימות.  ,סמטרי 70סמטרי,  60צילינדרים בגדלים סטנדרטיים כגון 
 ניקל מוברש.  תהיינה עשויותהידיות 

 
פרזול שווה ערך של יצרנים אחרים יתקבל כפוף להגשה של אישורים כתובים של היצרן  

 המעידים היותם שווי ערך לפרזול הנדרש וכפוף לבדיקת המפקח לגבי היותם שווי ערך.
האחריות להתאמת כל פריט פרזול למוצר שלו יועד, בהתאם לרשימות הנגרות , המסגרות 

 על הקבלן בלבד.והפרזול, חלה 
 

 כללי 06.07
 

 כל המוצרים יבדקו על ידי המפקח תוך שלבי היצור השונים.  06.07.1
 הקבלן יזמין את המפקח במועדים הבאים: 

 לבדיקת החמרים )לפני היצור(.  א.
 בתום היצור ולפני הצביעה, הציפוי וכו'.  ב.
 לפני המשלוח לאתר הבנין.  ג.

שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור המפקח  הקבלן מתחייב בזה להודיע על 
או בא כוחו במקום היצור וההרכבה לשם פיקוח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לשנות 
שיטות הייצור ו/או ההרכבה שלא מתאימות לתקנים קיימים, פרטי האדריכל ולמסמכי 

המכרז האחרים. כן רשאי המפקח לפסול את החומרים אשר לפי ראות עיניו אינם 
 אימים לביצוע העבודה. המפקח ימציא לקבלן את הערותיו במכתב.מת

בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרים. המפקח רשאי לפסול את כל חלקי המוצרים 
שאינם מתאימים לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאים למסמכי המכרז. לא 

על ידו. כל אישור,  ישולם עבור מוצרים שנפסלו על ידי המפקח או עבור חומרים שנפסלו
 או הערות מטעם המפקח ינתנו לקבלן בכתב על ידי המפקח. 

לאחר אישור המפקח, לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל קבוצת 
 06.01.06מוצרים, לפי בחירת המפקח, גמור על כל חלקיו לאישור המפקח, בהתאם לסעיף 

 הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.במפרט הכללי. הקבלן לא יתחיל בייצור 
מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם.  06.07.2

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

מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבלן לשלמות מוצריו ותקינותם תפקע רק לאחר  
 שיקבל אישור למסירת המבנה בשלמותו ע"י המזמין. 

על הקבלן להגן ולשמור )ולאחר ההרכבה( על המוצרים בכל האמצעים הדרושים  
ריותו של )עטיפת קרטון/ניילון או כל אמצעי קשיח אחר( ולשביעות רצונו של המפקח. אח

 הקבלן בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה, והיא בלעדית אך ורק לו.
 

מ"מ.  2בעובי מזערי של  FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.07.3
 ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.

 הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
 

כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,  06.07.4
 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  06.07.5
ים הכללי. על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד בתנא

 אלו.
 כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.  06.07.6
כל חלקי מתכת בכל הפריטים אשר יורכבו תחת גובה הריצוף, יימרחו בביטומן  06.07.7

 קר לאיטום ומניעת קורוזיה.
 

 אטימות 06.08
אגפי החלונות והדלתות יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין  

החיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי 
 המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
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המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו  
שר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאו

 אקדח מיוחד למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש.
 

 מוצרי מסגרות פלדה במרחבים מוגנים 06.09
מוצרי מסגרות פלדה במרחבים מוגנים יבוצעו ע"פ הנחיות ומפרטי ביצוע של פקוד 

 ) מרחבים מוגנים (.  59) מקלטים (,  58העורף/הג"א בהתאם למפורט בפרקים 
 

 דלתות עמידות אש 06.10.1
. הדלת תהיה 1212במקום שמופיעה דלת אש, הכוונה לדלת אש לפי תקן ישראל  .1

  באישור מכון התקנים הישראלי . 
ידיות בהלה )מכל סוג כולל מושהית( ומחזירים הידראוליים יורכבו כחלק  .2

ה אחת בהתאם לתקן וכל הפרזול יהיה אורגינלי ממערכת הדלת הנבדקת כיחיד
 של יצרן דלת האש, מחזירי דלת יהיו מחזירים הידראוליים חיצוניים בלבד. 

פרטי ומספר קטלוגי של הפרזול אינם ניתנים במפרט זה מכיוון שהם כחלק  .3
ממערכת הנבדקת ביחידות דלתות אש אך הכוונה לפרזול המקובל על ידי 

י בחירתו כאשר ניתן לבחור כמה מערכות המתאימות לאותן האדריכל ויהיה לפ
 דלתות אש. 

ידיות בהלה יהיו עם או בלי מפתח חיצוני בהתאם לדרישות האדריכל, ללא  .4
תוספת מחיר ולפני הזמנת הדלתות אש עם ידיות בהלה יש לקבל הנחיות נוספות 

החשמל באם ידרש מפתח בצד החיצוני. על ספק דלתות האש לתאם עם קבלן 
הרכבת אלקטרו מגנטים תיקניים המחזיקים את דלתות האש פתוחות עד לעת 

 עשן ו/או שריפה הנותן סיגנל לסגירה אוטומטית של הדלתות. 
מנגנוני החזרת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השניה )"מזלג"( כלולים כקומפלט  .5

 הדלת ובמחיר הדלת. 
הבטיחות. הדלת כוללת  משך הזמן העמידות של הדלת לפי הנחיות יועץ .6

המשקוף, הפרזול וכל שאר האביזרים הנילווים בהתאם לתקן ומאושרים 
לדלתות אש ועשן. במידה ולא ניתן להשיג דלת אש תוצרת הארץ, על הקבלן 

לספק דלת כנ"ל מחו"ל, עם תקן ישראלי של מכון התקנים. אישור רשות כבאות 
 התכנון והבניה.  כלשהי אינו תחליף לתקן הישראלי כמופיע בחוק

על ספק דלתות האש להביא למפקח את אישור מכון התקנים ותעודות אחרות  .7
 המאמתות התאמה לתקן. 

 
 אופני מדידה ומחירים 06.11

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  06.11.1

 המפורטות להלן:
בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות  א.

 )משקופים( בבטון ועיגונם.
כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים  ב.

 ולרשימות.
הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות  ג.

 אחרות.
בדיקת דלתות לרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  ד.

 אש כולל התיקונים הדרושים.
 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. ה.
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. ו.
 הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח. .ז
כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  ח.

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

מריחה בביטומן קר של חלקי מתכת אשר יותקנו תחת  גילוון וצביעה. ט.
 מפלס הריצוף.

 כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות. י.
אסטר קי וג'נרל מסטר קי( עפ"י סדרות אשר יוגדרו מנעול רב מפתח )מ יא.

 ע"י המזמין.
כל המתואר ביחס לאותו פריט ברשימות הנגרות ומסגרות ובפרטי נגרות  יב.

 ומסגרות גם אם לא צויין במפורש בכתב הכמויות.
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ס"מ לרבות שכבות  45משקופים מותאמים לעובי קירות שלא יעלה על  יג.
 גמר משני צידי הקיר.

 
+ בכל מידה בכל פריט, לא יחייבו שינוי של מחיר הפריט, כמו 10%יים במידות פריטים של עד שינו

ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה  5כן גם שינוי רוחב המשקופים בגבולות של עד 
 עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו. 

 
 מלבנים )משקופים( 06.12

 כל המלבנים מפח מכופף  מגולוון  בעובי, בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטים.  .1
 לפחות מהעובי הכולל של הקיר, כולל החיפוי.  1.0 -רוחב המלבן יהיה רחב ב .2
כל חיבורי הפינות במלבנים יעשו בחיתוך אלכסוני )גרונג( וירותכו לכל אורך  .3

 החיתוך. הריתוכים יושחזו וישאירו משטח חלק בצד החיצוני של המלבן. 
 2 -חורים במזוזות ו 3 –במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף  .4

 כל כפתור. חורים או יותר במשקוף. כ"כ יש להתקין קופסת מגן ל
 יש לרתך את הצירים אל המלבנים מצידם הפנימי.   .5                  

בכל המלבנים עבור דלתות לפתיחה יש להכין חריץ נגדי עבור המנעול עם קופסת  .7
 מגן עבור לשונית מוברגת. הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה. 

וכמו כן כל ההתאמות הדרושות מחיר המשקופים כוללים כל האמור במפרטים  .8
 להרכבת כנפי עץ, כולל נוכחות המסגר בזמן הרכבתם. 

 
מיקרון לפחות, לפני גיליון יש לבצע התזת  70כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים גילוון חם  06.13

 חול קל להורדת החלודה. 
 

 צביעה 06.14
 חירת האדריכל. צביעה של כל חלקי מסגרות תהיה ע"י צבע בתנור בגוון לפי ב .1

על הקבלן להגיש את שם המפעל שבו תבוצע הצביעה לאישור המפקח וכן  .2
גם מידע על סוג הצביעה. אחרי אישור המפעל, המצבע ופרטי התהליך על הקבלן 

 להגיש לאישו המפקח פריט אחד )ארון או דלת( צבועה. 
 המוצרים.  רק אחרי קבלת כל האישורים הנ"ל יורשה הקבלן לבצע צביעה של כל 

 
 נגרות אומן 06.15

 העץ 06.15.1
ייקבע בהתאם  35סוג העץ לשימוש ביצור הפריטים השונים יעמוד בדרישות ת"י  .1

 לתוכניות ופרטיהן לגבי כל פריט ופריט. 
 

 וכנפי דלתות לבידים 06.15.2
, נקיים, ללא 17דיקטים צריכים להיות בהתאם לתקן הישראלי מס' ת"י  .1

 סיקוסים ותפרים נראים לעיל, הכל מסוג מובחר. 
מ"מ  3פלקסבורד, כולל חיפוי בלוחות לבידים בעובי   100%מילוי הכנפיים יהיה  .2

לרבות מסגרת עץ  לפחות, מטופלים נגד לחות, עליהם יודבקו לוחות פורמאיקה,
 עץ אופקיים.  וסרגלי

 
 פורמאיקה 06.15.3

מסוג "טאפ" ובדומה לו  איכותיתהפורמאיקה לציפויים השונים תהיה מתוצרת  .1
בגוונים ובגמר לפי בחירת האדריכל. לוחות הפורמאיקה על כל אלמנט יהיו 
 1.8שלמים ללא חיבורים, ללא חפיות, ללא בקיעים וכו'. עובי הפורמאיקה יהיה 

מ"מ לפחות. )למעט ציפוי הפורמאיקה בצידם הפנימי של דלתות לארונות יהיו 
 מ"מ לפחות(.  0.6בעובי 

 
הדבק לשימוש בהדבקת הפורמאיקה יהיה מעולה ומתאים לתפקידו ויהיה ניתן  .2

להסרה בקלות משטחי פורמאיקה שהתלכלכו בדבק הנ"ל בצורה שלא תקלקל 
 מהם הוסר הדבק. או תשנה את אופי משטחי הפורמאיקה 

 
כל הדלתות המצופות פורמאיקה יכללו בביצוען ובמחירן סרגל סוגר בהיקף מעץ  .3

 גושני בוק או תחליף באישור האדריכל )עץ קשה(. 
 
מ"מ למעט בדלתות  5המרווח בין דלתות עץ לרצפה בכל החדרים יהיה  .4

 המוגדרות אקוסטיות או דלתות אש בהן נדרש איטום מושלם.
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 פירזול ואביזרים שונים 06.15.04
חומרי הפירזול והאביזרים למיניהם ממין משובח ויש לקבל מראש את אישורו  .1

 של המתכנן על כל אחד ואחד מהם. 
 

 אביזרי שירותים 06.16
הקבלן יספק וירכיב בבניין אביזרי שירותים, סבוניות,מאחזי יד, מתקנים לייבוש ידיים, 
מתקנים לסבון נוזלי, מחזיקי נייר וווים, בהתאם לתוכניות ולמפרטים. אביזרים מפלב"מ 

 יהיו בגמר מלוטש. 
הקבלן יגיש את הנתונים הטכניים המפורטים של היצרן לכל סוג של אביזר, לרבות פרטים 

 ל חומרים, מידות, עובי מתכות, שיטות הרכבה וגמר כולל הוראות אחזקה של היצרן.ע
הקבלן יתאם את ההרכבה עם עבודתם של בעלי מקצוע אחרים למניעת הפרעות ולהבטיח 

 התקנה נאותה. 
הקבלן יתקין את האביזרים במקומות המסומנים בתוכניות , בהתאם להוראות הכתובות 

 ומפולסת. של היצרן, בצורה אנכית
 הקבלן ישתמש במחברים המתאימים לתשתית עם חיבור קשוח ומיושר בצורה מדויקת.  

הקבלן יספק חיזוקים סמויים על פי הצורך. כל ההתקנות תהיינה בהתאם לסטנדרט של 
 היצרן .

אביזרי החיבור יהיו סמויים בכל מקום שניתן. ברגים חשופים יהיו עם גמר מותאם 
 לאביזר. 

דות מושקעות ,הקבלן יספק חיבורים ועוגנים סמויים במלואם כאשר היחידות כאשר היחי
 במצב סגור. 

כאשר היחידות מורכבות על הקיר , הקבלן יספק חיבורים ועוגנים מוסתרים במלואם 
 כאשר היחידות במצב סגור.

הקבלן יספק שבלונות של האביזרים עבור קידוחים, חירור וחיתוכים. הקבלן יספק 
הכנת החיתוכים, התקנה של אביזרי העיגון, הכנות בתשתית וכל מידע נוסף הוראות ל

 להתקנה הנדרש לעבודה על ידי בעלי מקצוע אחרים.
 יש לנקות ולהבריק כל אביזר בהתאם להוראות כתובות והמלצות של היצרן.

 
 דלתות פח לארונות טכניים       06.17

"פלרז" ויכללו מספר כנפיים כמוגדר יהיו כדוגמת תוצרת  מערכות לפירי ארון דלתות
 מפח סמוי היקפי ממשקוף מורכבעצמו  הארון בתכניות האדריכלות וברשימת מסגרות.

 קפיצי בריח כולל שקועות מתכת ידיות . מ"מ 1.5 מפח כנפיים , מ"מ 2 מכופף מגולוון
  .הכנף בגוון צבועות

 לדלתות לנישות לוחות חשמל יש לספק מערכות נעילה ע"י צילינדרים כולל התאמה  
 מסדרות אשר יוגדרו ע"י המזמין. מאסטר 'מעל
  וצבועה בתנור בגוון לבחירת האדריכל. באמבטיה חם בגילווןתהיה  המסגרות כל 

 ת.מ"מ, כמוראה ברשימת מסגרו 15חלק מהפריטים יהיו עם חריץ ניתוק הקפי ברוחב 
 .האדריכל ולאישור י"ת פ"ע זוהר חירום שילוטהפריטים עצמם יכללו 

כל המשקופים ההיקפיים יחוברו חיבור קבע יציב אל דפנות הנישות עצמן, בהתאם 
לחומרי בניית הנישות )בטון, גבס וכו'( ויותאמו לחומרי הגמר החיצוניים בסביבת 

 ההתקנה.
כמו כן, על הקבלן לוודא התאמת חלוקת הדלתות לציוד המורכב בנישות עצמן ובעיקר 

הכל עפ"י  –ללוחות החשמל להם נדרשת גישה חופשית כולל פתיחה מלאה של דלתותים 
 חוק החשמל.

 
 בחירת אלטרנטיבות, גווני צבעים וכו' 6.18

יון גמר של המוצרים, בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים ואפ 
בחירת סוגי החומרים וכו', יהיה האדריכל הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצע את 

 העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל כנ"ל. 
את הבחירה יעשה האדריכל מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני האדריכל לפני  

הביצוע הכללי של העבודות. רק חומרים מותרים יהיו לביצוע במסגרת עבודות הסכם 
 זה. 

שינוי ביחס בין אלטרנטיבות לעומת הקיים בכתב הכמויות לא ישמש עילה לשינוי כל  
 מויות. שהוא במחירי המוצר שנקבע בכתב הכ

 
  שערים נגררים ומחסומי זרוע בכניסות לחניונים        06.19

יורכבו שערים  1ובכניסה המערבית לחניון קומה  0בכניסה המזרחית ללחניון קומה                  
. השערים יהיו ממתכת, בעלי מסילה עליונה בלבד כולל עין פוטו נגררים דו כנפיים

לולאת השראה לפני ואחרי כל שער לזיהוי רכב , סף  אלקטרית לפני ואחרי כל שער,
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עצירה מיידית, לוח פיקוד מקומי אשר יכלול הפעלה ידנית וחיבור אל מע' בקרת 
 הכניסות במבנה.

 
מחסומי זרוע יותקנו לפני הכניסות הנ"ל לחניונים לשימוש בשעות בהם השערים 

ם מיהמחסוום עצמאי. לכל מסלול כניסה ויציאה יהיה מחס הנגררים יהיו פתוחים.
 .מחוץ למבנה ובסמוך לחזית עצמה ויורכב םעצמ

מ', עין פוטו  4שניות, כולל זרוע באורך  3המחסומים יהיו לפתיחה מהירה של 
 LPRאלקטרית, הפעלה ע"י שלט רחק  מסטר מסדרה הקיימת אצל המזמין ומערכת 

יאושר ע"י  או שו"א אשר BFTאשר תורכב ע"י אחרים. המחסומים יהיו מתוצרת 
 המזמין.

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 06.20
כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד כלול במחיר הפריט, להסרת כל ספק  

  המחירים כוללים גם:
 

אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים. מחירם כלול במחיר כל פריט ופריט  .א
. 

המדידה לפי חתיכות קומפלט כולל פירזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, ידיות  .ב
אחיזה לנכים, ידיות בהלה, סטופרים ומחזירים אוטומטיים וכמו כן גם הכנות 

 להפעלה חשמלית. 
המחירים כוללים זיגוג וצביעה לרבות צביעה בצבע יסוד וציפויים לסוגיהם, לרבות  .ג

 גילוון. 
 .  MASTER KEY )מת רב מפתח )המחירים כוללים התא .ד
 המחירים כוללים טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ.  ה.
כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא  ו.

מופיע בכתב הכמויות, יכלול במחיר יחידתו אל כל הנדרש לפי התוכניות, 
 –המפרטים, הנחיות כלליות לעבודות נגרות ומסגרות מצורפות לרשימות וכו' 

או לידי ביטוי לביצוע מושלם במקומו בבנין וזאת אפילו עם כל הדרישות לא ב
 מלא בתכניות או במפרטים, אולם הם דרושים לביצוע מושלם. 

 מחירי פרטים רלוונטים כוללים גם סימון ושילוט לפי דרישות מכבי אש.  ז.
 המחירים כוללים גם תריסי רפפה או צוהרים/אשנבים הכל עפ"י הרשימות וכו'.  ח.
 ול עמיד אש. דלתות וחלונות עמידות אש כלולות במחיר גם פירז ט.

כל האביזרים, האטמים ומילויים שיבוצעו לפי דרישות יועצי אקוסטיקה 
 ובטיחות כלולים במחירי הפריט שנקוב בכתב הכמויות. 

 הכנת דוגמאות של הפריטים ו/או חלקי פרטים ואביזרים שונים. .י
הפריטים כוללים במחירם גם את כל האלמנטים הנדרשים לתאם וחיבור מחיצות   .יא

 או קירות בלוקים ו/או קירות בטון. גבס, ו/
 לא יהוה עילה לשינוי במחיר היחידה ± 10%שינוי במידות עד  .יב
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 תברואהעבודות  – 07פרק 

 
 

 ה ק ד מ ה  .1
ת"י  58 -ו 57, 16, 08, 07, 01למפרטים הכלליים פרקים  םהתיאוריהמפרט הטכני המיוחד משלים את  1.1

במקרה של סתירות  NFPA-13, 1596, תקן הל"ת של משרד הבריאות בהוצאתם האחרונה. תקן 1205

 בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יש לתת עדיפות למפרט המיוחד.

בתכניות ובכתב הכמויות, ועל כן כל העבודות  םלתיאורייש לראות את כל המפרטים כהשלמה  1.2

 אין זה מן ההכרח שימצא את הביטוי הנוסף במפרט. -יות המתוארות בתכניות ו/או בכתב הכמו

 קבלן המשנה לעבודות תברואה וכב"א יעמוד בתנאי הסף שלהלן:   1.3

 .( 190בענף מתקני תברואה ) 1-קבלן רשום בסווג א'

במורכבותם לעבודות נשוא מכרז זה, ואשר הינם מבני ציבור, או מבני  דומיםהניסיון בפרוייקטים 

 בנייני מגורים.לא אקדמיה, או מבני משרדים ברמה גבוהה, אך 

: צנרים, קבלני משנה הנושאים תעודות הסמכה בתוקף של משרד העבודה בתחום מומחיותם

 .רתכים

 

 כ ל ל י .2

מים קרים, חמים סילוק שפכים ודלוחים, ביוב, -אספקתמפרט זה מתייחס להקמת מערכות סניטציה,  2.1

כולל מ"ר כולל שתי קומות חניה.  5,500-, בניין רווחה וחינוך באוניברסיטת חיפה בשטח של כניקוז

   הספקת כל החומרים המתוארים והרכבתם במקום וכל המלאכות לקבלת מתקן מושלם ומופעל.

ת הקבלן כל התקנים הישראליים הקשורים לעבודות מחייבים א -במפורש אחרת  מצויןבאם לא  2.2

 שנתפרסמו עד לתאריך מכרז זה. -המפורטות להלן 

 אינסטלציה סניטרית, ניקוז, מים קרים, חמים, סילוק שפכים ודלוחים, ביוב, -העבודות הינם: אספקת 

 ספרינקלרים.

רד הבריאות, ההוראות כל העבודות תעשינה בהתאם לדרישות והוראות הרשויות המוסמכות,  מש 2.3

 רד העבודה.העדכניות ומשתברואה של משרד הבריאות  למתקני

הבדיקות של כל חלקי העבודה תעשינה בהתאם למפורט בחוזה. על הקבלן להמציא למפקח אישור  2.4

 .לבצוע העבודה לשביעות רצון הרשויות הנוגעות בדבר, כגון: מכון התקנים, מכבי אש, משרד הבריאות
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זמין ביוזמתו את כל הרשויות הנ"ל לבדיקות בהתאם לנוהג, המועדים והשלבים שיקבעו ע"י הקבלן י 

 הרשויות הנ"ל. הקבלן יודיע על כך מראש למפקח. כל ההוצאות לבדיקות יחולו על הקבלן.

על הקבלן להגיש למפקח ולקבלן הראשי לוח התקדמות העבודה מתואם עם עבודות הקבלן הראשי וכן  2.5

השוטף במשך כל מהלך העבודה. כן יגיש הקבלן למפקח רשימת  לעדכונוגורמים אחרים וידאג קבלנים ו

העבודה, לפחות חודש לפני הזמנתם, וכן רשימת המועדים  ילצורכהכמויות והציוד הדרושים 

המשוערים של אספקתם לבנין. המועדים יותאמו עם התקדמות כללית של העבודה. הגשת לוח 

 יום מחתימת החוזה. 30ול תוך התקדמות העבודה, תח

 המפקח רשאי לדרוש שינוי מועדי האספקה במקרה והמועדים אינם מתאימים ללוח הזמנים הכללי. 

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה של  2.6

לנזקים שייגרמו לחברה לקבלנים  היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים. הקבלן יהיה אחראי

 וגורמים אחרים ע"י שיבוש בלוח הזמנים, בגלל הספקת חומרים וציוד במועדים מאוחרים.

 

 

 היקף העבודה וטיבה .3

והעזר וכל  יהעבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלווא 

באופן דיאגרמטי בתכניות וכמתואר באופן כללי  יתר האמצעים הדרושים להתקנת המתקן כמתואר

במפרט, למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע"י המזמין או קבלנים אחרים.  המתקן על כל 

 חלקיו יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.

רט, שינויים והשלמות בתכנון העבודה עלולה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה, התכנון המפו 

 ובבצוע ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן.

עבודות הצנרת לדוגמא, ישתנו במיקומם על מנת שיתאימו למבנה ולשינויים בתכנון.  כל השינויים  

והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך שטיב המתקן לא יפגע בשום צורה ואופן.  כל שינוי 

 והדרישות, יוגשו לאישור המהנדס לפני הבצוע.וסטייה מהתכניות 

  

 תאור הפרויקט .4

 העבודה כוללת את ביצוע כל העבודות במבנה וחיבור לתשתיות קיימות. 

 

 תאור העבודות .5

 העבודות כוללות באופן עקרוני וכללי ביותר את המערכות הנ"ל: 

 מערכות אספקת מים. 5.1 

 מערכת סילוק שפכים ודלוחין. 5.2 

 כלים סניטריים ואביזריהם. 5.3 

 ספרינקלרים בבנין 5.4 

 

 ת כ נ י ו ת .6

מערכת התכניות שצורפה למכרז זה, מהווה רק חלק מתכניות המערכות המתוכננות. הקבלן יקבל  6.1

לקבלן תכניות שינויים. לא תהה לקבלן  התימסרנבמשך מהלך בצוע העבודה, תכניות נוספות. כמו כן 

כל עילה לתביעה כספית כלשהי, בגין קבלת התכניות הנוספות או תכניות השינויים. תכנית שינויים 

עדכנית לא -שתימסר לקבלן תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. עבודות שיבוצעו לפי תכנית בלתי
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תכנית השינויים ללא תשלום נוסף, כל עוד ימדדו ועל הקבלן יהיה לתקן את העבודות ולהתאימם ל

השינוי נמסר לפני בצוע העבודה או חלקה ונותר זמן מספיק לפי דעת המפקח להתחשב בשינויים 

 שנכללו בתכנית השינויים.

 

כולל חזוק צנרת נגד רעידות הקבלן ימסור לאישור המפקח פרטי תליית צנרת, קונסולים, אמצעי חיזוק  6.2

די הייצור והאספקה ובמשך הזמן הדרוש לבדיקה ואישור התכנית. משך הבדיקה בהתחשב במוע אדמה

יום. במקרה שהקבלן יידרש להכניס תיקונים ושינויים בתכניות, יהיה משך  10 -והאישור לא יפחת מ

 יום לפחות. 5הבדיקה החוזרת 

של מערכות שפכים ודלוחים  WORKSHOP DRAWINGS)כן יכין הקבלן תכניות מפורטות ) 

" או שווה ערך. התכניות יוגשו GEBERIT, תוצרת "HDPEקשיח  פוליאתילן תצינורוהמבוססים על 

 לאישור המפקח במועד מוקדם כנזכר לעיל.

 

במשך ביצוע העבודה הקבלן ירשום וישמור את כל השינויים והתיקונים שנעשו תוך מהלך העבודה,  6.3

 הקבלן למפקח תכניות עדות כנדרש בתנאי החוזה, ללא תשלום נוסף.ובסיום העבודה ימסור 

 

 התכנון המפורט יכלול גם תאום כל הפרטים, הדרישות ואופני הבצוע עם המהנדס. 6.4

 

הקבלן יגיש את התכניות לאישור המהנדס ויסייע למהנדס בביקורת התכניות ע"י המתכננים והמהנדס.  6.5

רוש שינויים והשלמות, או שיבטלם, או שידרוש תכנון מחודש. המהנדס יאשר את התכניות או יד

 התכניות הסופיות המאושרות יהוו חלק מהחוזה בין הקבלן למזמין.

עותקים. לאחר שיבדוק יחזיר המהנדס עותק  4 -הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המהנדס התכניות ב 

המפרטים והתכניות את המסמכים  מאושר, על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל מקרה יכללו

 הבאים:

 , כמוזכר לעיל.HDPEתכניות בצוע ודיסקטים של מערכות שפכים מפוליאטילן קשיח  .א

תכניות מפורטות ודיסקטים של כל שינוי בתכניות העבודה של הצנרת, החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י  .ב

 הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המהנדס.

קידוחים למערכות שופכין, רק לאחר אישור הקדוחים יבצע הקבלן את תכניות דרישות בנין לבצוע  .ג

 הקידוחים.

 , חיזוקי תליות צנרת.תכניות לקונסטרוקציות עזר, קונזולות ואמצעי חיזוק ועיגון למבנה .ד

 

תכנון נאות וכן אישור תכניות העבודה ע"י המהנדס, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח  

ייצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל פריט או חלק של עבודה אשר 

המהנדס ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או שאינו עומד בדרישות המפרט והתקנים, וזאת ללא 

לפגוע בקצב התקדמות  דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הבצוע, או כדי

 העבודות.

 

 בדיקת התכניות והמקום .7

את המערכות והגימור,  רהאוויהקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג  

ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את שלבי בצוע השונות הקיימות 
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נה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו כל העבודות המבוצעות במב

 ,  כולל בדיקה של העבודות המקדימות אשר בוצעו במסגרת עבודות השלד.יבצע את עבודותיו הוא

יום מיום חתימת החוזה,  14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  

ת לבין התנאים במקום, לרבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס על סתירות בין התכניו

 למידות הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לשינויים בציוד או  

 ת הפתחים, לאפשרויות גישה וכד'.באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידו

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע העבודות, שהבין את כל  

, ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון םוהתיאוריהתכניות, המפרטים 

 המהנדס.

והמהנדס רשאי לשנותו  מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  

בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, 

, החשמל, הגמר ומקצועות אחרים, תוך רהאוויהתוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג 

יים או סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינו

 מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע.

 הקבלן יסמן את רום פני הרצפה הגמורה בכל חדר וחדר, ובכל קומה בהם יורכבו קבועות תברואיות. 

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע  

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים -למהנדס על אי

 בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי

 ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו. סתיהרדיוק ומאי התאמה( 

ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן תכניות  

 לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי. השתימסרנ

מת באותו נושא. הקבלן אחראי לוודא לפני תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קוד 

 הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.

 

 שרוולים ומעברים .8

הקבלן יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה עבור כל הצנרת העוברת דרך שלד המבנה. השרוולים  

ל בידודו. א רהצינומ"מ לפחות, בין פנים השרוול לחוץ  6יהיו בקוטר מתאים, אשר יבטיח מרווח של 

יש לבצע איטום בין הקדח בתקרה / רצפה  .מ"מ לפחות מעל פני הריצוף 6שרוולים ברצפה יבלטו 

כמו כן יש לאטום   הקונסטרוקטיבית לבין הצינור ע"י התקנת פרופיל גיבוי ומעליו חומר איטום גמיש.

 בין הקדח בריצוף לבין הצינור.

 ת אחרות, כתוצאה מבצוע חבורים למבנה.הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למבנה או עבודו 

 ס.הקבלן אינו רשאי לחצוב או לקדוח במבנה, ללא קבלת אישור מוקדם מהמהנד 

 לא תורשה פגיעה באלמנטים של שלד המבנה. 

הקבלן יתקין את שרוולי   כל החבורים לשלד המבנה יהיו באמצעות קידוח וקביעה בברגים מתפצלים. 

 הג"א המיועדים למערכות אינסטלציה בתאום עם הקבלן הראשי.

הקבלן יכין תוכנית עם כל הקדוחים הנדרשים ברצפת המבנה לשם מעבר עם מערכות השופכין, רק  

לאחר קבלת אישור יבצע הקבלן את כל הקדוחים הנדרשים תוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים למזער 

 הנגרם עקב הקידוחים.  מועד ביצוע הקידוחים יתואם עם המפקח.את הנזק 
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על הקבלן לבצע את כל ההכנות שיידרשו לאיטום פתחים נגד אש במעברים דרך קירות, מחיצות,  

והשרוולים יבוצע ע"י הקבלן לאחר סיום  תהצינורותקרות וגגות, כולל מחיצות גבס. האיטום בין 

 ההתקנות.

רת חום ועשן, ויעמוד בפני אש לפרק הזמן הנדרש ע"י המהנדס. החומר יהיה חומר האטימה ימנע חדי 

בעל תכונות שיאפשרו השמה קלה בפתחים אופקיים או אנכיים, וינתן לסגירה נוחה או להחדרה נוספת 

 של צנרת.

 במחירי היחידה. לייכלמחיר בצוע האטימות  

 

 עבודות קבלנים אחרים .9

 ום מקצועי מלא עם המהנדס, הקבלן והגורמים האחרים.על הקבלן לבצע את עבודתו בתא 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין עבודות שעל הקבלן לבצע, לעבודות אחרות, חייב הקבלן  

 להודיע על כך למהנדס לפני בצוע העבודה, כדי לקבל הוראותיו בכתב.

מסיבות אחרות, על הקבלן  בכל מקרה שיש צורך לסטות מהתכנון עקב תנאים בלתי נראים מראש, או 

 להיוועץ תחילה עם המהנדס ולקבל הוראותיו בכתב.

על הקבלן לתאם עם המהנדס והקבלנים והגורמים האחרים, את שלבי העבודה, כך שלא ייגרמו  

עיכובים ונזקים לעבודותיהם ולא יהיה צורך בפירוק עבודות אחרות, כדי לאפשר בצוע עבודות הקבלן 

 קבלן וכדי לאפשר בצוע עבודות אחרות.או פירוק עבודות ה

 הקבלן אחראי לבצוע כל הנמכות, שקעים, מעברים, שרוולים או חריצים, בתאום עם המהנדס.  

 ובעבודות קבלנים וגורמים אחרים, ללא קבלת אישור המהנדס. ןהבנייאין לפגוע בשלד  

עבודותיו, ולתאם תהליכי  הקבלן אחראי לבצוע כל ההכנות הדרושות בעבודות הגימור לצורך בצוע 

ושלבי בצוע עבודות קבלנים וגורמים אחרים, כך שיתאפשר בצוע עבודותיו ללא עיכובים והוצאות 

 נוספות.

החריצים והמעברים לאינסטלציה במעבר קירות, מחיצות ותקרות יצוקים ובנויים, יבוצעו על ידי  

 הקבלן.

בהוצאות הסתימה, במקרה  יחויבי. הקבלן ידי הקבלן הראש-סתימת החריצים והחורים תבוצע על 

 ידו גרמו לנזקים במבנה מעבר לסביר לדעת המפקח.-והחריצים והחורים שהוכנו על

 

 מוצרים ובצוע .10

מהמין המשובח ביותר ויעמדו  כל המוצרים, הציוד, האביזרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו 

בדרישות התקנים  -הישראליים העדכניים, ובהיעדרם בכל הבחינות בדרישות המפרט, התקנים 

האמריקאיים והגרמנים המתאימים. הם יתאימו, כמו כן, לדוגמאות אותם חומרים, מוצרים ואביזרים 

אשר נבדקו ואושרו על ידי המהנדס. מוצרים, ציוד ואביזרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו 

 המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור.מהאתר על ידי הקבלן ויוחלפו באחרים, 

כל העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר, בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון,  

בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח על 

י לדרוש מהקבלן להמציא לידו העבודות בחוזה זה הוא במסגרת סמכותה הרשמית. המהנדס רשא

אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב 

 להמציא אישור זה באם יידרש.



 

47 
 

עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם ובעזרת קבלני  

המיוחדות, אשר לדעת המהנדס אינם נכללים בתחום הרגיל של  משנה ויצרנים מתאימים בכל העבודות

 עבודת הקבלן.

על הקבלן לוודא לפני רכישת כל מוצר ובצוע עבודה, כי במהלך בצוע העבודות וגם לאחר מסירתם  

 לחברה, תתאפשר אחזקה קלה ויעילה, ותחלופת מוצרים במקרה של תקלות ושינויים.

חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך, המאשרת את יכולתם  כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך, 

 , וסוג הצנורות.בבצוע עבודות ריתוך בהתאם לסוגי הריתוך

מבלי לגרוע מהוראות המפרט והחוזה, המחייב את הקבלן לספק את כל המוצרים הדרושים להשלמת  

צרים מסופקים על המתקן, יהיה המזמין זכאי לספק לקבלן מוצרים, ו/או להורות לקבלן לקבל מו

חשבון המזמין. על הקבלן לקבל את כל המוצרים הנ"ל, לשמור עליהם בהתאם לתנאים המפורטים 

 להלן ולהרכיבם במבנה.

באחריות הקבלן לבדוק את המוצרים במקום שתקבע החברה ולאשר בכתב את קבלתם בשלמות  

אחריותו למוצרים וכמותם. מרגע מסירת האישור לחברה אחראי הקבלן למוצרים, במסגרת 

המסופקים על ידו, לפי החוזה. אחריות הקבלן תכלול גם שבר ופחת, ובשום מקרה לא תתקבל טענתו 

 ע"י המפקח.כי אינו אחראי למוצרים בגלל שנבחרו 

 

 דוגמאות ובדיקות .11

הקבלן יספק דוגמאות של מוצרים, חלקי עבודות, ציוד ואביזרים, בטרם יזמין את המוצרים ובטרם  

חל בבצוע העבודות באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה, ה

 יום לפני התחלת הבצוע או מועד ההזמנה. 30 -אך לא יאוחר מ

הדוגמאות יישמרו באתר במשרד המהנדס עד לאחר גמר בצוע המתקן, וישמשו להשוואה לציוד  

 ולמוצרים שיסופקו, ולמלאכה המבוצעת.

י דרישת המהנדס תבוצע באמצעות הקבלן או באמצעים אחרים, בדיקה של דוגמאות ועבודות, על פל 

מנת לוודא התאמת המוצרים והציוד לתקנות, חוקים ותקנים. הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת ע"ח 

 הקבלן במלוא ההוצאות. יחויבהקבלן, כפי שנקבע בתנאי החוזה. בכל מקרה של תוצאה שלילית, 

 

 אישור מוצרים  .12

כל המוצרים יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה. מיד עם חתימת החוזה ולפני  

הזמנת מוצרים או ציוד כלשהם, ימציא הקבלן לאישורו של המהנדס רשימה מלאה של המוצרים 

נים ומפרטים העתקים, תכיל גם את שמות היצר 3 -והציוד הדרושים. רשימה זו, שיש להמציאה ב

 -נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי 

תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה מחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע 

פירוט של שמני אשר יידרש לגבי כל מוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה, ובכלל זה 

 סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'.

בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות, יספק הקבלן את כל היחידות מאותו הסוג  

 ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המהנדס אחרת.

ללא אישור, יובא לבנין   אשר מוצראשר יאושר על ידי המהנדס יובא לבנין ויותקן בו. כל  המוצריםרק  

אינו משחרר את הקבלן  מוצריםיסולק מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. יחד עם זאת, אישור ה

, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל מוצרמאחריות מלאה לבחירה נכונה של ה

 המערכת בשלמותה.
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 ןוניסיולים להוכיח שהינם בעלי ידע המהנדס יאשר הזמנת מוצרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכו 

בייצור מוצרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש לבצוע העבודות. על היצרנים להוכיח כי מוצרים דומים 

שנים לפחות לגבי הציוד  3שיוצרו על ידיהם, נמצאים בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בהם במשך 

בעלי שם מוכר למתקן שירות יעיל. להזמנת ציוד עדיפות ליצרנים  ןייתהדורש שרות תקופתי, המהנדס 

ומוצרים תוצרת חו"ל, תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שיש להם בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של 

 חלקי חילוף, ולציוד הדורש שירות לכאלה שיש להם בארץ ארגון שירות יעיל.

לן לטיב המוצרים ופעולתם אין באישור המהנדס מוצרים כלשהם, משום הסרת אחריותו של הקב 

 התקינה והמושלמת.

 

 השגת מוצרים  .13

הקבלן מתחייב כי כל המוצרים הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו, או שהוא יכול  

להשיגם ולהביאם למקום, להתקנה במועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות בעת 

 חתימת החוזה.

 כוללת גם את כל המכשירים וכלי העבודה והעזר הדרושים לשם בצוע העבודות.התחייבות זו  

 

 תחליפים .14

"... או בעל "שו"א" או "ש"א" או בגופו של הסעיף המתאים המילים  צוינובכל המקומות שלגביהם  

 איכות שווה", או "שווה לו" או "שווה ערך" וכדומה, רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים. המהנדס

באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט,  יאשר את התחליף, בתנאי שלדעתו התחליף הינו

ו/או שיש צדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות. במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר 

קחת עלהקבלן ל הנדרש עבורו ויציין בהצעתו את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מקורה וכיו"ב.

בחשבון כי ייתכן ויידרש להחזר כספי למזמין בגין אישור התחליף במידה ועלותו נמוכה מהמוגדר 

 במסמכי החוזה.

לא אושר התחליף  גם אם עמד בדרישות הנ"ל. -למרות הנ"ל, המהנדס אינו חייב לאשר את התחליף  

 צר הנדרש כפי שפורט.שהציע הקבלן או לא הוצע תחליף על ידו, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המו

 

 חוקים, תקנות ותקנים .15

כל הציוד, המוצרים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות ותקנות של  

הרשויות המוסמכות, משרד הבריאות, מכון התקנים, ההוראות למתקני תברואה של משרד הבריאות 

החוקים, הוראות ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק , מכבי אש, משרד העבודה. כל 1980משנת 

בלתי נפרד של המפרט הזה. על הקבלן חלה החובה למסור למהנדס את אישורי הרשויות, מיד עם 

 קבלתם ולא יאוחר ממועד סיום העבודות או חלקי עבודות.

שראלי הם כל הציוד והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, ובהעדר תקן י 

. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים, לבין אלה הכלולות DINיתאימו לדרישות תקני 

לידיעת המהנדס לפני תחילת העבודה. המהנדס יחליט על אופן בצוע  ןהענייבמפרט, יביא הקבלן את 

 העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

הרשויות, את הפרטים ואופן בצוע של עבודות המבוצעות בפיקוחם, לפני על הקבלן לברר עם גורמי  

 התחלת העבודה ובמהלכה, ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות לעבודות אלה.

 על הקבלן לדאוג להזמנת הרשויות הנ"ל לצורך פיקוח וביקורת במהלך בצוע העבודות ובסיומם. 
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 בטיחות .16

פקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות, לרבות כל הציוד והמוצרים יסו 

 בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם.

כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים ע"ג החלקים הנעים, על מנת להבטיח מפני פגיעה  

שות הבטיחות העדכניות של כל רשות, באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרי

 אלה הם בגדר סמכותה הרשמית. םשענייני

 

 פתחי גישה .17

הקבלן יתכנן ויבצע את מיקום כל הציוד והמוצרים, באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות.  

תחי הקבלן יתכנן ויבצע את הצנרת והמוצרים הנסתרים, כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים, לפתוח פ

דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם המהנדס, על מנת להבטיח שפתחי  -הביקורת וכו' 

הגישה יהיו בגודל ובמיקום, כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות, אך בכל מקרה לא יחרגו 

ן מהמגבלות הארכיטקטוניות של מבנה ודרישות המהנדס. כל פתחי הגישה יסופקו ויותקנו ע"י הקבל

 הראשי בפיקוח הקבלן.

 

 הגנה, ניקוי וצביעה .18

במשך כל תקופת הבצוע ועד הקבלה הסופית על כל העבודות, על הקבלן להגן על העבודות או כל חלק  

תוך כדי בצוע העבודה, ע"י הקבלן עצמו ו/או קבלנים  םלהיגרמהם מפני פגיעות אפשריות העלולות 

ידה, האחריות להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר וגורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה מ

 בזמן הבניה.

, על מנת למנוע כתמי טיח, סיד תופתחי צינורו בין היתר על הקבלן להגן בעזרת כיסוי מתאים של הציוד 

כמו כן לנזקים אחרים כלשהם  תמתייחסאו צבע, עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים. אחריות הקבלן 

 לציוד, לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות, קורוזיביות או אחרות.

הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו תוך כדי בצוע עבודתו ע"י עובדי הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד או  

מות שבהם הוא המקו ןניקיולעבודות שבוצעו ע"י אחרים. הקבלן ישמור על  -חומרים שסופקו על ידו 

 עובד, ויסלק מדי יום ביומו כל פסולת, לכלוך וכדומה, אל המקום המיועד לכך באתר.

ובאם לא ייקבעו,  -שכבת הצבע הסופית תצבע ע"י הקבלן אך ורק במועדים שייקבעו ע"י המהנדס  

 יבש וחופשי מאבק. רובאווימתאימים  , בתנאים חצונייםןהבנייתבוצע הצביעה בגמר עבודות 

עם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו למהנדס כשהוא במצב נקי ומסודר, וראוי לשימוש מכל  

 הבחינות.

 

 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים .19

הקבלן ימסור למהנדס, לפני מסירת המתקן, מערכת מסמכים הכוללת באופן עקרוני מערכת תכניות  

 .AS MADEסופיות 

 

 :מערכת תכניות

של המערכת  במדיה מגנטית ומודפסתעותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים  3-בהקבלן יספק  

, אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן, ויכללו AS MADE"כפי שבוצע" 



 

50 
 

את כל השינויים וסטיות שנעשו בבצוע, ביחס לתכנית המקורית. שרטוטים אלה והדיסקטים יכללו 

בסיום בצוע המתקן והפעלתו. שרטוטים אלה  ןבבנייבמפורט את מערכת הצנרת אשר יהיו קיימים 

 חייבים לקבל את אישור המהנדס לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין.

 

 תקופת האחריות, הבדק והשרות .20

וסף הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו, למשך תקופה שנקבעה בתנאי החוזה, ויבצע בנ 

)תקופת השרות( את פעולות השרות המפורטות  קבלה סופית של כל המתקןחודשים מיום  24במשך 

 להלן.

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופת האחריות, אלא אם כן נגרם  

ידו. כל  הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על

שעות ממסירת ההודעה על התקלה, וזאת על מנת  24 -התיקונים יבוצעו ללא דיחוי, אך לא יאוחר מ

למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע תיקונים במועד שנדרש, 

ו קבלנים להורות על בצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים באמצעות עובדים אמהנדס האחזקה רשאי 

 אחרים, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

  

תוך תקופת האחריות יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף, כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה  

 מיום החלפתם. חודשים 24כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 

עם תום תקופת השרות, על הקבלן למסור את המתקן לטיפול המזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות,  

כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למהנדס, שבועיים לפני תום תקופת 

השרות, על כוונתו למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור את המתקן, או שנמצא 

המתקן בעת בדיקת המהנדס במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר תקופת השרות, עד למועד בו 

 יימסר המתקן למהנדס לשביעות רצונו המלאה.

כגון משאבות, מיכלים, מתקנים ליצור מי אוסמוזה יהיה שלוש שנים מיום קבלה סופית  לציודאחריות  

 של כל מתקן.

 

 ביצוע העבודות .21

עבודות תבוצענה בהתאם למפרט, לתכניות, לתכנית השינויים ולהוראות הנושאות חותמת כל ה 21.1

 "מאושר לביצוע". יש לראות את כל המסמכים וההוראות הנ"ל כמשלימים זה את זה.

 נאותה גם אם לא מצאה ביטויה בתכניות או במפרט. ממקצועיתהעבודה תבוצע בצורה  

עבודות אשר קיימות לגביהן דרישות, תקנות וכן דרישות של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן  

 תברואה )הל"ת תשמ"א(. למתקנידרישות, תקנות וכו'. שום עבודה לא תבוצע בניגוד להוראות 

 

ודות מכל פגיעה, כולל הגנה עליהם בשעת בצוע עבודות ריתוך ועב – קבלן לשמור על קירות ותקרות 21.2

 אחרות, כולל הגנה בפני שריפה וכו'.

 

בקביעות מהנדס אחראי לבצוע העבודות, מנהלי עבודה לפי סוגי המלאכות ופועלים קבלן יעסיק  21.3

א מעולים, בתפקיד ראשי קבוצות. כל העובדים הנ"ל, כולל המהנדס, חייבים להיות כולם -מקצועיים א

 בבצוע עבודות ומלאכות מהסוגים הכלולים במפרט זה. ןוניסיובעלי ידע 

 עובדים לפחות: 10צוות העובדים של הקבלן חייבים להיות לכל  

 א מעולה.-פועל מקצוע סוג א 1 
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 א.-פועלים מקצועיים סוג א 2 

 פועלים מקצועיים סוג א'. 2 

שרת את יכולתם כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך, חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך המא 

 בביצוע עבודות ריתוך, בהתאם לסוגי הריתוך.

 

הקבלן יחזיק במקום העבודה, כמות מספקת של כלי עבודה מתאימים ותקינים, שיבטיחו בצוע העבודה  21.4

 ברמה הדרושה ובמועד הדרוש לבצוע העבודות.

הבטחת עבודה נאותה.  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן להחליף כלי עבודה אותם לא ימצא ראויים ל 

שעות בציוד או  24על הקבלן לסלק אחרי הוראה כזאת את הציוד או הכלים הפסולים, ולהחליפם תוך 

 בכלים חדשים.

 

 קבלני משנה .22

מסירת בצוע העבודות בשלמותם או בחלקם ע"י הקבלן לקבלני משנה, טעון בהתאם לתנאי החוזה,  

רשאי לסרב לאשר מסירת עבודה לקבלן משנה, ללא מתן כל  המזמין. המזמין, המתכנן והמפקחאישור 

 הסבר.

 

 מפרט מיוחד למערכות צנרת ואביזריה .23

כל הקוטרים המסומנים בתכנית ו/או המפורטים ברשימת הכמויות, הם קוטרים נומינליים ומידותיהם  23.1

 .רהצינותואמים בקירוב לקוטר פנימי של או במ"מ כשהם מוגדרים ב"אינטשים" 

נחושת שמסומנים לפי התקן הגרמני, מסומנים בתכניות ובכמויות לפי הקוטר החצוני  תצינורו

המידות במ"מ מציינים את  ב"אינטשים" או במילימטרים, ובמספר המסמן את עובי הדופן במ"מ.

 .רהקוטר הנומינלי של הצינו

 

 לפי סוגיהם יתאימו לת"י העדכני. תהצינורוכל  23.2

 

מפלדה שייחתכו בעזרת סכין, יכורסמו בעזרת מכרסם קוני עד לקבלת חתך מלא של  תצינורוכל  23.3

 .רהצינו

 

שופכין ודלוחין יורכבו בהתאם  תצינורויורכבו בהקפדה, בשיפועים נכונים בהתאם לתכניות.  תהצינורו 23.4

 להל"ת.

 

לפני הרכבתם ולסתום  תוהצינורחייבת להיות נקיה מלכלוך ולכן על הקבלן לבדוק את  תהצינורורשת  23.5

 את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה. 

 

מחבר פלדה )או ציוד פלדה או ברך פלדה וכו'( יש לדאוג להרכבת  רוצינונחושת  רצינובכל חיבור בין  23.6

 המתכות. 2הפרדה מוחלטת של המגע בין דיאלקטרי ל

 

עוד לפני בידודם,  תהצינורות, יצבע הקבלן את כל לצורך הבחנה ברורה ומניעת טעויות בהתחברויו 23.7

 מטרים. 5-4סתימת או הסתרתם ע"י טבעות בצבעים שונים במרחקים של 
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 םלקוויבדיקת לחץ  23.8

הניסויים יבוצעו מיד  .שעות 4למשך  אטמוספירות 16מים קרים חמים ייעשה בלחץ של  יקווניסוי  23.8.1

 גלויים לעיין. תכשהצינורוולאחר השלמת כל קטע מהמערכות לפני הצביעה והבידוד, 

אם דחיית בדיקתו מעכבת בצוע עבודות קבלנים וגורמים  מסויםהמהנדס רשאי לדרוש בדיקת קטע  

 העבודה.למפקח מראש בכתב על מועדי הבדיקות, וירשום תוצאותיהם ביומן  אחרים. הקבלן יודיע

 

מיליבר למשך  200אויר של בלחץ או לחילופין  1205בהתאם לתקן שופכים יעשה ודלוחים  יקווניסוי  23.8.2

מיד לאחר השלמת כל קטע ולפני כיסויו. המזמין רשאי בפקקים פנאומטיים,  ששניות תוך שימו 90

 ות.בנפרד, באם דחיית הבדיקה מעכבת בצוע עבודות אחר מסויםלדרוש בדיקת קטע 

 

ההוצאות לבדיקות כנ"ל וכן מכשירי העזר לניסוי הלחץ כגון משאבה, מנומטר וכו' וכן סידורים  23.8.3

 הנבדקים. תהצינורוכלולים במחירי היחידה של  םהקוויזמניים לסגירת 

 

 מתלים ותמיכות 23.09

גים, בהתאם יורכבו על תמיכות )קונזולים(, מתלים חובקים )"שלות"( מכל הסו תהצינורו 23.09.1

במפרט הכללי. על הקבלן להכין דגם של כל מערכת תמיכה או תליה,  07012להוראות סעיף 

 ולקבל אישור בכתב לדגם, לפני התחלת השימוש בו.

, יגיש הקבלן לאישור המהנדס תכנית תצינורובמקרה ויידרשו תמיכות ומתלים להרכבת מספר 

 וסוגי המתלים. תהצינורוהמתלה או התמיכה שבה יסומנו המרחקים בין 

קביעת המתלים והתמיכות לשלד או לבניה, תעשה בעזרת ברגים מתפצלים דוגמת "פיליפס". אין 

 .היריילהשתמש בברגי 

 בכל מתלה רביעי יותקנו חיזוקים אורכיים כנגד רעידות אדמה, לפי הוראות משרד הבריאות.

 

 :להלן על המפורט אופקיים לא יעלו תלצינורומרחקים בין תליות  23.09.2

 מ'. 2.00 -לא יותר מ – 1"¼פלדה עד קוטר  תצינורו 

 מ'. 3.00 -לא יותר מ – 1½פלדה מקוטר " תצינורו 

 כפול הקוטר החצוני. 10 -לא יותר מ –מחומר פלסטי  תלצינורו 

 בהתאם להוראות היצרן.נקזים מפוליאטילן בעל צפיפות גבוהה, יתמכו  תצינורו

 מהמרחקים הנ"ל, ולא פחות מפעם בקומה. 1.5מאונכים יהיו פי  תצינורוהמרחקים לחיזוק 

 נחושת יהיו מפוליויניל כלוריד קשיח. תלצינורוהחובקים 

 

מ' בתוספת מתלי ביניים, כאשר  2.50מ' עד  2.00, יהיה בין תצינורוהמרחקים בין קונסולים למספר 

 נדרשים מרחקים קצרים יותר לפי האמור לעיל.

 מ"מ. 6ודדו למניעת רעש מהחובקים בטבעות גומי ספוגי, או "ארמפלקס" בעובי פלדה יב תצינורו

לקונסולים, לתמיכות ונקודות קביעה שהן שונות וחייבות להיות תואמות למרחקים מהתקרות והקירות, על 

 הקבלן להכין תכנית לאישור המפקח.

 

 מאונכים יחוזקו פעם אחת בקומה. תצינורו 23.09.3
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אמצעי התליה למיניהם ייצבעו כמפורט בסעיף עבודות צבע להלן. המפקח רשאי לדרוש כל  23.09.4

 מגולוון בכל מקום שיראה לו, ללא כל תוספת מחיר.-אמצעי תליה מברזל

 

 השסתומים במערכות 23.10

כל שסתום  השסתומים יתאימו ללחצי העבודה במערכות, והתושבות יתאימו לטמפרטורה של המערכות.

 איחוד הכלול במחיר השסתום.יכלול 

הקבלן יספק למהנדס לאישור דגמים מכל סוג שסתום המפורט בכתב הכמויות ותחליפים שברצונו להציע,  

ודגמים נוספים לפי דרישת המהנדס. לאחר בדיקת הדגמים יודיע המהנדס בכתב, איזה שסתומים יורכבו 

 בכל מערכת.

 תוצרת "שגיב". רזי ניתוק למים קרים וחמים יהיו כדורייםב 

 

 רקורדים ואוגנים 23.11

במפרט הכללי, ובהתאם  07017במקומות הנדרשים בסעיף בסמוך לכל מגוף ורקורדים ואוגנים יותקנו 

 להוראות המפרט הכללי.

אוגנים נגדיים למכשירים ושסתומים יתאימו במידותיהם לקוטרי האוגנים של המכשירים, או השסתומים 

 חרוטים.יהיו אוגני פלדה 

 האוגנים והרקורדים יורכבו, כך שתהיה אפשרות גישה וטיפול נוחים.

לשסתומים במערכות מים תת קרקעיות, יש לבצע בנוסף לאוגן הנגדי, דרסר מצד אחד, או אוגן משולב עם 

 דרסר תוצרת "קראוס".

כך שלא יבלטו  האטמים לאוגנים ולרקורדים למים קרים וחמים, יהיו מגומי. האטמים ייחתכו ויורכבו,

 לתוך הצנור ומחוץ לברגים.

 שמן )למתן אפשרות פירוק בעתיד(.-את ההברגות של הרקורדים ושל הברגים, יש למרוח במשחת גרפיט

 

 

  שרוולים ומעברים 23.12

 במפרט הכללי, יחולו ההוראות הבאות: 07015בנוסף לאמור בסעיף 

 מ"מ לפחות, מהקוטר החצוני העובר בו. 15 -פלדה שקוטרם הפנימי גדול ב תמצינורוהשרוולים יהיו 

לפי סעיף בידוד  דיימדמ"מ )התרמיל  6הצנור העובר בשרוול, יבודד באמצעות תרמיל ארמפלקס בעובי 

 בארמפלקס(. תצינורו

 הגמורה.ס"מ מפני הרצפה  10 -ס"מ מתחתית התקרה ו 2העוברים דרך רצפות, יבלטו  תלצינורושרוולים 

 בקוטר מתאים. PVC רצינוימולא בחבל אסבסט מהודק, ו/או ע"י השחלת  רוהצינוהחלל בין השרוול 

העוברים בקירות אטומים למים כמו בקירות חוץ, בגג, במקלטים, בבריכות וכו', יהיו  תלצינורושרוולים 

 , ובהתאם לאישור הג"א.מסוג שרוולים אטומים בהתאם לפרט מיוחד למטרה זאת

מתמיכות ע"י שרוולים שאורכם  תהצינורוהעוברים בפירים, יופרדו  תצינורוצורך התפשטות צירית של ל

 .2מעל " תלצינורומ"מ  300 -ו 2בקוטר עד " תלצינורומ"מ,  200

שרוולים ייחשבו כתמיכת הצנור, ולכן המרחק בין התמיכות משני צידי השרוול יכול להיות באורך כפול 

 מרחקים בין התמיכות לצינורות השונים.מזה שנקבע לגבי 
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  אביזרי בקרה 23.13

מעלות צלסיוס  30 -מדי לחץ יהיו בעלי לוח שנתות כפול מלחץ עבודה, ומדי חום עם סקלה )לוח שנתות( ב

 גבוה מהטמפרטורה בזמן העיבוד.

 פריד.מדי חום בימטליים יהיו עם קפילרים וגששים מנירוסטה. כל מד חום יורכב בתוך נרתיק מ

מדי לחץ ומדי חום בימטליים יורכבו על לוחות פלדה, מוחזקים בצורה נאותה. כל מדי הלחץ יצויידו עם 

 ברזי מנומטרים.

 יותקנו רגשים למדידת לחץ, טמפ', מוליכות כהכנה לבקרה מרכזית.

 

 לחבור אביזרים תהכנ    23.14

סינה, קרמיקה וחומרים אחרים, על מנת יציאות צנרת יותאמו ע"י הקבלן למישור חומרי הגימור כמו חר

 לאפשר חבור נוח ומדוייק של ברזים ואביזרים אחרים.

 

 מפרט מיוחד מערכת למים קרים וחמים ומי כיבוי אש   .24

 

 צנורות מים קרים וחמים  24.1

 40, צנרת גלויה תהיה מגולבנת סקדואל SPועד בכלל המותקנים במחיצות יהיו מסוג  1/2"-1צינורות 

 מחוברים בתבריגים עם ציפוי פנימי של מלט קולואידלי עם צבע חיצוני  לפי המפרט. 

 

 צינורות כיבוי אש   24.2

 אפ.  –ללא תפר עם תו תקן מחוברים במחברי קווי  40הצינורות יהיו מברזל מגולבן סקדיול 

 

 הספחים לצינורות  24.3 

 בקשתות 2מעל "יצקת חשילה ללחץ גבוה )עם בוררים(. לשינוי כיוון יש להשתמש בקוטרים יהיו ספחים מ 

ספחי הסתעפות בצינורות מגולבנים  כיפוף צינורות מגולבנים אסור. . פעמים קוטר הצינור. 1עם רדיוס כפוף 

יהיו מתוצרת חוץ, עם סעיף בצורת )חצי קשת( "נעל". לשינוי קוטרים יש להשתמש  4"-3בקוטרים "

 בהסתעפויות רדוקציה בקוטרים מתאימים או במצמדות רדוקציה. השימוש בבושינגים אסור. 

 

 איטום ההברגה  24.4

 שחת איטום מאושרת לשימוש לצינורות מים. ייעשה ע"י ליפוף סרטי טפלון או בפשתן ומ 

 

 הספחים לצינורות  24.5

עם בטון פנימי שיירכשו ע"י הקבלן, יהיו עם ציפוי בטון פנימי. המוצרים יהיו מתוצרת "צינורות המזרח 

 התיכון" או "אברות" ולא תורשה הכנתם במקום. 

 

 טוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמיםיח  .25

לסוגיהם, תבוצע ע"י תמיסת מי כלור, בהתאם  מערכת מים קרים וחמים, מי כיבוי אשחיטוי ושטיפת 

 של הל"ת. הוצאות החיטוי נכללים במחירי היחידה. 2.11לסעיף 
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עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של הבקיא  לפי הנחיותהעבודה היא האחראית ביותר, ולכן תבוצע 

 הביצוע ע"י קבלנים מורשים לעבודות מסוג זה. בכל אמצעי הבטיחות.

 

 או חלקו ומסירתו לשימוש. ןהבניי אכלוסהעבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני 

אחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים נקיים, כך שמכל ברז יוצא ומכל שסתום 

 דקות לפחות. 5ניקוז, יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 

 

 בדיקות לחץ   .26

תורשה כל נפילת לחץ במשך זמן הבדיקה. . לא 24.8בהתאם לסעיף מערכות המים החמים והקרים ייבדקו 

 בדיקות הלחץ יבוצעו ע"י הקבלן בשלבים עם התקדמות העבודה, באופן שלא יעכבו השלמת עבודות אחרות.

רושים לחבורים, לסגירת קוים, לניקוז בצוע הבדיקות יכלול את כל אביזרי העזר והסידורים הזמניים הד

 וכד'.

 בדיקת לחץ נוספת סופית תבוצע ע"י הקבלן עם סיום העבודות, ולפני מסירתם.

 על הקבלן להודיע מראש ובכתב למהנדס, על מועדי בצוע כל הבדיקות.

 

 מפרט מיוחד למערכת ספרינקלרים .27

ההמטרה מחושבים לפי  –מערכת הספרינלקרים מיועדת להגן על כל האזורים.  רמת הסיכון לצפיפות  27.1 

 .NEPA-13תקן 

 L.H -במשרדים   

 ORHG.1 - בחניון 

  ORHG.2 - מחסנים 

 

 תקנים  27.2 

הכבאות.  צורת בצוע -ומכון התקנים הישראלי, ודרישות שירותי NFPA-13המערכת תבוצע לפי הנחיות  

 16-ו 07העבודה יהיה כפוף לכל הסעיפים של התקנים והדרישות הנ"ל.  בנוסף לכך כפופה העבודה לפרקים 

 של המפרט הסטנדרטי הישראלי.

 

 צנרת  27.3 

" ללא תפר עם תו תקן, 40-ועד בכלל, יהיו צינורות מגולוונים "סקדיול 1הצינורות עד קוטר " א.

 ומחוברים בהברגה. ASTM-A-52המתאימים לתקן אמריקאי 

-" מחוברים ב10-ומעלה, בקומות המשרדים יהיו צינורות מגולוונים "סקדיול 1"¼צינורות בקוטרים  ב.

"Quickcoup.עם צביעה חרושתית ," 

 .40בקומות החניון הצנרת תהיה כנ"ל אך סקדואל 

 נו בקווים ישרים ומקבילים לקירות.כל קווי הצנרת יותק ג.

 הצנרת תנוקה מכל שבבים/גופים זרים לפני התקנתם.  המערכת תישטף במים לפני הפעלתה.

 הנכללים במחירי היחידה שלה צנרת. Quick upהצינורות יחוברו ע"י אביזרי 

 

 בדיקת לחץ  27.4 
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לא תורשה נפילת לחץ כלשהוא, במשך שעות.  4אטמוספירות, במשך  16הבדיקה תעשה בלחץ הידראולי של  

 התקופה הנ"ל.

 

 ספרינקלרים 27.5 

ובעלי  NPTדגם תגובה מהירה בעלי תבריג  Recessedאו  Uprightאו  Pendentהספרינקלרים יהיו מטיפוס  

מקדמי זרימה, כמתואר בכתב הכמויות.  ובתוכניות הספרינקלרים יורכבו בהתאם למפורט בתכניות.  

 הרכבתם תעשה באמצעות מפתח אורגינלי בלבד, במיוחד למטרה זו.

 

 צביעת צנרת 27.6 

תוצרת אברות או ש"ע מאושר כולל  APC-Pהצנורות יהיו עם צבע מהמפעל צבועים פוליאסטר חרושתי  

 מיקרון. 60וצפוי פוליאסטר גוון אדום בעובי  SA-1.5ניקוי גרגרי פלדה דרגת 

 צנרת הספרינקלרים תצבע בכתום. 

 

 אביזרים ומגופים 27.7 

 .UL/FMכל המגופים והאביזרים יהיו  

  כל המגופים יסופקו עם מיקרו סוויטש. 

 

 בקרה קבלה/גמר עבודה 27.8 

 ובהתאם להנ"ל  NFPA-13של המערכת מתוכננת לפי התקנים מפורים  

 NFPA-13תיערך בדיקת המערכת. קבלה סופית תיערך רק לאחר גמר הבדיקות, כמצויין במפרטים של  

ולאחר שתוכח תקינות המערכת, בהתאם למפרטים הנ"ל. הקבלן אחראי לקבל אישור סופי של רשות 

הכבאות חיפה וכן מכון התקנים הישראלי. הוצאות בדיקות תכנון המערכת וביצוע המערכת יכללו במחירי 

 היחידה.

 

 קרקעית לביוב, ניקוז ואספקת מים-מערכת צנרת תת .28

 סימון 28.1 

העבודה יסומנו ע"י הקבלן ויבוצעו בהתאם לגבהים בתכנית ולשאר ההוראות שימסרו לקבלן ע"י כל חלקי  

 המפקח.  כל קוי הביבים יסומנו בעזרת לוחות כוון ומלבני מדידה שיאושרו ע"י המפקח.

 

 כללי 28.2 

רה, עליו במקומות בהם הקבלן מבצע חפירות לאחר בצוע עבודות חפירה ומילוי ע"י החברה או קבלני החב 

להחזיר את הקרקע, לרבות שכבות המילוי למצבם כפי שהיו בטרם החפירה מבחינת סוגי החומרים, 

ההידוק והשיפועים בשכבות שונות. המילוי שיבוצע ע"י הקבלן בשטחים הנ"ל, יבוצעו ממילוי נברר כמפורט 

ברטיבות  96%ל הידוק ש-של המפרט הכללי.  המילוי יהודק בהידוק מבוקר לדרגת 510263בסעיף 

 של המפרט הטכני הכללי. 51סעיף משנה ה' בפרק מס'  51.02אופטימלית, ובהתאם לסעיף מס' 

 

 חפירה ומילוי 28.3 

 .  לשם קיצור ייקראו "חפירה".אחדכל סוגי עבודות העפר, חפירה וחציבה גם יחד, ייחשבו כסוג עבודה  
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תהום, החפירה עצמה והעלאת החומר -ם, השפלת מיהחפירה כוללת גם ניקוי, הכשרת המקום, סילוק עודפי 

לגובה פני הקרקע, איחסון החומר המתאים למילוי חוזר, סילוק חומר שאינו מתאים למילוי, אספקת חומר 

 מילוי מתאים, מילוי התעלה בחזרה ופיזור העודף.

תשלום נוסף  הרחבת חפירת התעלות לצנורות לצורך בצוע שוחות הקורת, יוציא הקבלן לפעול ללא כל 

ונכללים במחיר החפירה לצינור, אם חפירה זאת נמדדת בנפרד, ובמחיר הצינור אם החפירה כלולה במחיר 

 הצנור.

 

 חפירה במילוי 28.4 

צינורות שבהתאם לתכנות יונחו במילוי, יש להניח במילוי אשר נכבש והודק בהתאם למפרטים לעבודות  

 .57, 51, 01חפירה.  פרקים מס' 

ות שיקבע המפקח תבוצע חפירת תעלות עבור צינורות בקרקע טבעית שעל גביה עתיד לבוא מילוי במקומ 

לפני ביצוע המילוי.  כמו כן תבוצע לפני ביצוע המילוי, הנחת הצינורות ובניית השוחות.  במקרה כזה לא 

ד להוראות תשולם לקבלן כל תוספת עבור חפירה במילוי, אם ידחה בצוע העבודות לאחר המילוי בניגו

 המפקח.

 

 תעלות לצינורות 28.5 

מ' מתחת לרום קרקעית הצינור, באם לא מסומן אחרת בתכניות, אך עומק  0.15תחתית התעלה תהיה  

החפירה ייחשב כהפרש הגבהים בין מיפלס הקיים של הקרקע בתוואי הקרקע בזמן התחלת העבודה עד רום 

 וצע העומק של הקו בין שתי שוחות בקורת.קרקעית הצינור.  עומק חפירה ממוצע ייחשב כממ

בזמן החפירה יחפרו עשרת הסנטימטרים האחרונים בזהירות ובדייקנות עד לתחתית וייושרו לפני הנחת  

 הצינורות.

 ס"מ. 20רוחב מינימלי של תחתית התעלה יהיה: הקוטר החיצוני של מצמדת הצינור )ראש הצינור( בתוספת  

דות של מפלסי הקרקע לפני התחלת החפירה.  אם לא הוגשה מדידה זו, יקבעו על הקבלן להגיש למפקח מדי 

 המיפלסים על ידי המפקח לאחר בצוע העבודה ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על מפלסים אלו.

 

 תמיכת החפירות 28.6 

הקבלן יבטיח את יציבות דפנות החפירה בעזרת תמיכות וטפסנות בכל מקום דרוש, להבטחת בטיחות  

 העובדים ושלמות החפירה.

 

 חפירה עודפת 28.7 

 לא תימדד חפירה עודפת שלא נידרשה ע,י המפקח או לא סומנה בתכניות. 

כל חפירה עודפת תמולא ותהודק ע"י הקבלן ועל חשבונו, ע"י חומר מילוי מתאים לפי הוראות המפקח  

 .34.9ובהתאם למתואר בסעיף מס' 

 

 

 

 

 קבלת החפירות 28.8 
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חפירת התעלות תיחפר כגמורה לאחר שהמפקח יאשר את התעלות כראויות להנחת הצינורות.  הקבלן כל  

ישאר אחראי לשלמות החפירות ולמניעת המפולות במשך כל תקופת בצוע העבודה בחפירות ועד השלמת 

 מילויין.

 מילוי החפירות 28.9 

יוחל  –בלתם ע"י המפקח )ראה להלן( לאחר הנחת הצינורות, חיבורים, בדיקתם, השלמת המצע סביבם וק 

 במילוי.

ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק.  שכבה ראשונה תהיה חול שכבה שניה תהיה  15המילוי ייעשה בשכבות של  

 מעפר שאינו מכיל אבנים ותידרש זהירות מיוחדת בהורדת המילוי לתעלה.

ס"מ מפני  30-מילוי היה גבוה בבמקרה והמילוי מבוצע בשטח קרקע טבעית, יש למלא את התעלות כך שה 

 הקרקע הטבעית.  עודף המילוי יורחק ויפוזר לפי הוראות המפקח.

בצוע העבודה, חוצר המילוי והרחקת העודף נכללים במחיר יחידת חפירה התעלות או במחירי הצינורות  

 )כאשר מחיר החפירה כלול במחיר הצינורות(.

 

 צינורות הביוב והניקוז 28.10 

מחוברים בריתוך בקטעים שבהם יהיה המלוי מעל    HDPEמ"מ יהיו  200הביוב והניקוז בקוטר עד צינורות  

 .1205ס"מ לפחות, לפי תקן  10ס"מ יעטף הצנור בבטון מזויין בעובי  100-לצנור פחות מ

   

 מצע חול לצינורות 28.11 

הוראות המפקח, יונחו צינורות אם לא מסומן אחרת בתכניות, או אם לא נידרש אחרת במפרט או ע"י  

ס"מ  12-הביוב, הניקוז ואספקת המים על גבי מצע חול.  החול ימלא את כל החלל מתחתית החפירה עד ל

מעל גב הצינור. הול יהיה נקי ויהודק מתחת לצינור מצדדיו ומעליו.  המצע והעבודות נכללים במחיר הנחת 

 הצינור.

 

 הנחת צינורות ביוב וניקוז 28.12 

צינורות ואביזריהם יונחו בקוים ישרים ובגבהים המסומנים, בתכניות ולפי הוראות המפקח.  כוון הקוים ה 

 ישמר על יד מתיחת חוט מכוון מקביל ובגובה קבוע מעל לתחתית הצינור.

מ'.  תחתיתו של צינור תיבדק ביחס לכוון ורום מהקו  5.00החוט יהיה מתוח ותמוך במרחקים שלא יעלו על  

ן, קביעת הצינור במקומו המדוייק תיעשה על יד התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת הצינור הנכו

 בעזרת חומר מתחתיו.  הצינור, לאחר שיונח במקומו הנכון ייקבע מיד ע"י הידוק חול מצידיו לכל אורכו.

 

 מחברים לצינורות 28.13 

 המחברים לצינורות יהיו מטיפוס שקע תקע. 

 .KOR-N-SEALין הצינורות לבין השוחות יעשה ע"י מחברים מסוג איטוביב החיבורים ב 

 

 בדיקת קוי הביוב 28.14 

הקבלן יבדוק את כל הקוים לפני כיסויים, ללחץ הידרוסטטי בשיטה שתאושר  – בדיקה ללחץ הידרוסטטי 

 אטמוספירות.  אין לכסות צינורות לפני שהמפקח אישר תוצאות הבדיקה. 0.3ע"י המפקח, אך לא יעלה על 

 הקבלן יספק את כל הציוד והמים הדרושים לביצוע הבדיקה. 
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תהום -תהום, ייבדקו הצינורות לאחר עליית מי-ס מיבמקרה והצנרת מותקנת מתחת למפל בדיקת חדירות: 

 תהום לתוך הקוים.-וכיסוי הצינורות לפי הוראות המפקח, כדי לקבוע אם אין חדירת מי

אור, כדור עץ או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח בין כל -:  הצינורות ייבדקו ע"י קרןבדיקת נקיון הקוים 

 יים ופתוחים לכל אורכם.שתי שוחות סמוכות לשם בטחון שהקוים נק

כתנאי לקבלת כל קטע של מערכת הצינורות, על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת   בדיקה סופית: 

בקורת ולהוכיח למפקח שהמערכת עמדה -הצינורות של אותו קטע, באמצעות צלום וידאו כולל תא

 בבדיקות.

וד בדרישות, על הקבלן יהיה לתקן את באם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח או שלא תעמ 

 כל התיקונים הדרושים לשביעות רצון המפקח ולהוכיח כי העבודות עומדות בדרישות.

 עלות כל הבדיקות כלולה במחירי היחידה לקוי הצנרת ולא תמדד בנפרד. 

 

 שוחות בקורת לביוב וניקוז 28.15 

השוחות יהיו עגולות או מרובעות.  השוחות יהיו טרומיות או יצוקות במקום בהתאם לתוכניות, רצפת  

השוחות יהיו מטפוס מגנופלסט, טבעות השוחה יחוברו אל התקרה והרצפה באמצעות סרטי איטופלסט 

רות לתוך ס"מ יצוידו בשלבים.  כניסות הצינו 100 –בהתאם להוראות יצרן השוחות.  שוחות בעומק מעל 

 השוחות יהיו באמצעות מחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב המורכבים במפעל.

 

 שוחות מפל לביוב 28.16 

 ס"מ, יעובד שיפוע בתעלה הפנימית. 30כשהפרש הגובה בין הצינור הניכנס ותחתית השוחה הוא עד  

טון עם הסתעפות בקורת לתוך ס"מ, יבצע הקבלן מפל ע"י צינור אנכי עטוף ב 60-30כשהפרש הגובה הוא בין  

 השוחה.

מפל עם תא עליון שממנה יורד צינור אנכי לתוך התא -ס"מ, יבצע הקבלן שוחת 60כשהפרש הגובה הוא מעל  

 התחתון.  בין שני התאים יבוצע "חלון" בקורת.

 

 מכסאות לשוחות בקורת 28.17 

מלריים סוג ב.ב. "מדרכה" -טיס"מ אנ 50המכסאות שעל תאי הבקורת יהיו מכסאות עגולים, בקוטר  

מטיפוס מאושר, עשויים בטון טרום עם טבעת ברזל כפולה, או מכסים מסוג כבד בהתאם לתכניות או 

 הוראות המפקח.

 צנרת מים 28.18 

עם צפוי מלט קולואידלי פנימי לפי  5/32בעובי דופן " 530צנורות מים תת קרקעיים יהיו מפלדה לפי ת.י.  

ס"מ מעל לקרקע,  10הגנה על עטיפת בטון תהיה עד גובה  APC-4בטון חרושתית חצוני  ועטיפת 266.1ת.י. 

 בנקודה בה הצינור יוצא מן הקרקע.

 

 ספחי הצנורות 28.19 

ועטיפה חצונית חרושתית.   266.1ספחי הצנורות יהיו מיצור חרושתי, מצופים מלט קולואידלי פנימי לפי ת.י.  

 ישור מפורש בכתב של המפקח.אין ליצר אביזרים באחר אלא בא

 

 חיבורי הצנרת 28.20 

הצנורות ואביזריהם תהיה ברתוך תוך שמוש במשחת אקספנדו, או באמצעות אביזרים מיוחדים כגון  

 אוגנים או דרסרים.  עבודת הרתוך תבוצע ע"י רתכים נושאי אישרו הסמכה.
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בעטיפת המגן והצפוי החיצוני יהיה  תיקוני צפוי מלט פנימי יהיה באמצאות מלפלסטי תיקוני פגיעות 

 באמצעות מערכת סרטים פלסטיים.

 

 בדיקות 28.21 

בגמר העבודה יזמין הקבלן את שירות השדה של ספק הצנורות לבדיקת טיב הביצוע ושלימות העטיפה  

 באמצעות מכשיר "הולידי דטקטור".

 שעות. 4אטמ' למשך  12בדיקת לחץ תהיה בלחץ  

 

 מונה מים: 28.22 

מחובר  OCTAVE "3בכניסת המים למבנה יותקן "גמל" הכולל מד מים אלקטרוני תוצרת "ארד" דגם  

 למערכת בקרה עם ברז חשמלי מחובר למערכת גלוי פריצה, ושני מקטיני לחץ הכל לפי פרט במתוה המים.

 

 מגופים והידרנטים חצוניים 28.23 

 .2001פאל" דגם המגופים יהיה מטיפוס "שער" עם צפוי אמאיל תוצרת "ר 

ומחבר  216דגם  6כולל מתקן שבירה " 12מאוגן דגם  x2x3"6הידרנטים חצוניים יהיו תוצרת "פומס" " 

 ל הידרנט יצויד במגוף סגירה מותקן בתוך שוחה.כ  שטורץ, סגר וגלגל הפעלה.

 

 ןהבניי)שפכים ודלוחים( בפנים  רואוורופרט מיוחד למערכת נקזים מ .29

 לשפכים ודלוחיםצינורות  29.1

 אחרת בתכניות. צויןלשפכים אם לא  תצינורו

כמסומן  ", או שווה ערךGEBERITתוצרת " HDPE - SILENT-או מ HDPEיהיו פוליאטילן קשיח 

חשמלי/חימום חשמלי, ע"י מופות  ךקצה לקצה ע"י מכשיר ריתו ךבתוכנית. החיבורים יבוצעו בריתו

חשמליות או חיבורי התפשטות, הכל לפי הוראות היצרן.  חיבור בין קטעים טרומים יבוצע אך ורק ע"י 

יהיה  HDPE-SILENT. מיקום התקנת צנרת ISOLיעטף בשכבת  HDPE-SILENTמופות חשמליות. צנור 

 בהתאם למסומן בתוכנית.

 

 WORKSHOP DRAWINGS)עפ"י תכניות מפורטות של נציג החברה ) יחוברו ויותקנו HDPE -ה תצינורו

 על חשבון הקבלן. התכניות יעברו אישור המהנדס לפני הבצוע. -ותחת השגחתו. הוצאות הכנת התכניות 

לקים א;ב ולפי הוראות היצרן במעברים דרך רצפות ותקרות יותקנו ח 4476המערכת תבוצע בהתאם לת.י. 

 ; ומופה חשמלית.367.673ום החדירה תוצרת גבריט דגם במעברים "קולרים" לאיט

 

 ספחים 29.2

 לא יורשה שימוש של יצרנים שונים. - תהצינורוהספחים יהיו מאותה תוצרת המספקת את 

 ויכוסו בפקקים זמניים הכלולים במחיר הצנור. ינוקו בפנים לפני הרכבתם תהצינורו

 

 בדיקת לחץ 29.3

או לחלופין לאחר סגירת  1205בהתאם להוראות תקן דלוחין ושופכין תעשה על ידי הקבלן  יקוובדיקת 

 שניות. 90למשך מיליבר  200אויר של בלחץ אטמ'. הבדיקה  2הפתחים ע"י פקקים פנאומטיים בלחץ 

 תהצינורו, כלולים בבדיקה. בדיקת םהקוויהבדיקות וכן אביזרי העזר והסידורים הזמניים לסגירת 
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מבחני לחץ:  3יערכו לצנרת המותקנת ברפסודה   עדים ליציקה בבטון תעשה לפני בצוע היציקה.המיו

 בהתקנת הצנרת; לאחר גמר התקנת הזיון, ובדיקה אחרונה לפני היציקה.

 

 

 

 עיני ביקורת וניפלים 29.4

לא תמצא  עיני ביקורות בספחים או ניפלים עם ביקורת, יבוצעו בהתאם לדרישות הל"ת. שום עין ביקורת

סוף   באפיק הזרימה )גם אם בתכניות הסימון למען נוחיות השרטוט, כלפי מטה( ויפנו לצד המאפשר גישה.

 כל קו יסתיים בקופסת בקורת במפלס הרצפה.

 

 עפותהסת 29.5

 מעלות. 45כל הסתעפות מקו אופקי תבוצע בעזרת מסעף 

 

 מחסומי  רצפה 29.6

או פוליפרופילן כמצוין בתוכניות ויכללו, הרשתות יהיו מפליז או מנירוסטה  HDPE-מחסומי רצפה יהיו מ 

 מרובעות עם ברגים.  המחסומים יהיו תוצרת גבריט.

 

 קדוחים בתקרת בטון 29.7 

החדירות דרך רצפת הבטון יתבצע בקדוחים על הקבלן לתאם את מקום הקידוח עם המפקח ולבצע  

 הקדוחים כך שיגרם מינימום נזקים.

 

 קופסאות הביקורת 29.8 

מתברגים בתוך מסגרת מרובעת  תקופסאות הביקורת יהיו מפוליאטילן בעל צפיפות גבוהה עם מכיסאו 

   מפליז מצופה כרום.

 

 איטום צנורות 29.9 

 .388.131001כל חדירה של צנור דרך תקרת בטון יבוצע עם קולר איטום תוצרת גבריט מק"ט  

 

 מופת מניעת מעבר אש 29.10 

בכל חדירה של צנור דרך קיר אש או תקרת בטון תותקן מופת מניעת מעבר אש תוצרת גבריט מק"ט  

367.815.001 ;369.815.001. 

 

 בידוד טרמי .30

 בידוד  בשרוולים 30.1 

 בידוד צנורות מים חמים 

פות מ"מ.  קלי 19כל הצנרת למים חמים תבודד בקליפות )תרמילים( "ארמפלקס" או "ענביד" בעובי  

 מעלות צלסיוס. 90"ארמפלקס" יתאימו לטמפ' המים החמים עד 

.  רק במקרים בהם לא ניתן לבצע השחלה, יחתך השרוול לאורכו יולבש על תהתרמילים יושחלו על הצינורו 

 הצנור.  יש להדביק את תפרים הרוחביים והאורכיים, ובנוסף לעבור עליהם עם סרט הדבקה מתאים.
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 6צים של קירות בני תבודד ע"י קליפות "ארמפלקס" או "ענביד" כנ"ל, אך בעובי צנרת מים חמים בחרי 

יסגור הקבלן את  תמ"מ, לפי בחירת המהנדס.  לאחר בידוד הצינורו 15מ"מ, או ע"י טיט ורמיקוליט בעובי 

 החריצים ברשת אספנדד מתוחה.

 תהיה משרוולי צמר סלעים מתאימים לטמפ' הצנרת. בידוד צנורות קיטור 

מ"מ סגורים במנעולי  0.8בידוד צנורות מים חמים וקיטור יעטף בעטיפת פח מגולבן בעובי  הגנה על צנורות 

 פח כולל עטיפת פח בקצוות הצנורות.

 

 ))קבועות תברואיות כלים סניטריים ואביזריהם .31

 כללי 31.1 

 הכלים הסניטריים ואביזריהם יהיו לפי בחירת המהנדס והאדריכל.  

 

 הרכבה 31.2 

הכלים והאביזרים יורכבו ע"י הקבלן ברמה גבוהה ביותר, בהתאם להוראות המפרטים היצרנים והמהנדס,  

ובדיוק מקסימלי.  הקבלן אחראי לתאום הרכבת הכלים עם עבודות קבלנים אחרים, גם מבחינת דיוק 

העזר -וכו'.  כל חומריהתאמת הכלים לעבודות הגימור, לריצוף, טיח, חרסינה, שולחנות שיש או פורמאיקה 

 והאביזרים הדרושים להרכבת הכלים, יהיו על חשבון הקבלן.

המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן לפצל ולדחות את מועדי ההרכבה של הכלים והאביזרים, או חלקם,  

 בהתחשב בשלבי גמר העבודות והפרויקט, על מנת למנוע נזקים.

אים מיוחדים מפרופילי פלדה תוצרת גבריט או שוה ערך קבועות המותקנים על קירות גבס יותקנו ע"ג מנש 

 מאושר.

 

 כלים מחרס 31.3

הכמויות. הקבלן יכין דוגמאות של כלים -שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לכתב כלים מחרס 31.3.1

 יום לפני הרכבתים, לאישור המזמין והאדריכל. 90באתר הבניה, 

 

   יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה, בתוך החרסינה, על  כיורי רחצה 31.3.2

 קבועים בקיר. 30/30/3זיזים מזויתנים 

 . המשטח בין הכיור 3/16הכיור יחוזק לזיז ע"י וו מכופף "

 והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא.

 מסוג זה.הכיורים המותקנים על מחיצות גבס יותקנו על זיזים מיוחדים לקירות 

 .918כל החיזוקים והזיזים לתמיכת כלים סניטריים ושיש יהיו מגולוונים בגילוון חם לפי ת"י 

 

דגם   DURAPLUSמסוג  תלויות סידרת  DURAVITהאסלות יהיו תוצרת אסלות  31.3.3

 מ"מ. 575באורך  2547090000

מבחוץ כולל תעלות שטיפה כולל מושב תואם עם צירים הידראולים מנירוסטה האסלה מזוגת מבפנים ו

 ומפזרים, מפזר מים בכניסה לאסלה עשוי קרמי מזוגג בנוי כחלק אינטגרלי מהאסלה.

עם רגליים מתכוונות. חגורת בטון   DUOFIXליטר כולל מנשא  6בנפח   "GEBERIT"מיכל הדחה תוצרת 

 ס"מ מעל לברגי תלית האסלה. 10מזויין עד גובה 

 מעל לרצפה סופית.ס"מ  40האסלה תותקן בגובה 
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 כיור מטבח 31.3.4

 900153כיור מטבח יהיה מנירוסטה כמוגדר ע"י האדריכל ויכלול סוללת מים קרים וחמים דגם רותם 

 וסיפון.

 

 אסלות נכים 31.3.5

ס"מ מעל  45מ"מ ומותקנת בגובה  700באורך  DCODEמסדרת  2228090000האסלה תהיה כנ"ל אך דגם 

 לרצפה הסופית.

  

 כיור רחצה 31.3.6

עם סיפון  033849דגם   CODE  Dמסדרת  DURAVITהכיור יהיה מחרס לבן בהתקנה תחתונה תוצרת 

עם פיה קצרה  900142" וסוללה למים קרים וחמים תצורת חמת דגם רותם Pפליז מצופה כרום מטיפוס "

 .Pסיפון פליז מצופה כרום מטיפוס  –, כולל זוג ברזי "ניל" מקוריים 150 –מסתובבת 

 

 כיור רחצה לשירותי נכים: 31.3.7

   DURAVITכיור יהיה מחרס לבן תוצרת 

ס"מ כולל סוללה למים קרים וחמים תוצרת חמת דגם רותם  36X50במידות  P  DCODE-033955דגם 

 .300CRדגם   DALLMERמסתובבת וסיפון סמוי  150פיה קדרה  900142

 

 משתנות: 31.3.8

כניסת מים   DCODE. מסדרת 0829300000דגם   DURAVITיהיו מחרס לבן תלויות תוצרת  משתנות

ממיפלס רצפה סופית כולל מזרם משתנה אלקטרוני תוצרת  70/90אחורית סמויה המשתנות יותקנו בגובה 

  עם רגליים מתכוונות סיפון סמוי. GEBARIT  DUOFIXומנשא למשתנה תוצרת  NARA2030Eשטרן 

 יזרים לכלים סניטריים.האב .32.2

   

                                                                                                           כל האביזרים 32.2.1

 כגון:סוללות למים קרים וחמים, ברזים 

ים שלהם, יוצאים, רוזטות החלק החיצוני של ברזים פנימיים, מזרמים, ווי חיזוק והברג 

ונטילים לכיורים, שרשרות לפקקים, סיפונים, רשתות לעביטי שופכים )לסלופסינק( יהיו 

הכמויות. -ומצופים כרום מלוטש תוצרת "חמת" או שו"ע, לפי כתב 171מסגסוגת נחושת ת"י 

יום לפני הרכבתם, לאישור מהמזמין  90הקבלן יכין באתר דוגמאות של כל האביזרים, 

 והאדריכל.

 יהיו ממתכת. הידיות לסוללות וברזים 32.2.2

 הברזים הפנימיים המורכבים מתחת לכיורים, יהיו עם כפות  32.2.3

 כרום מלוטשות ויורכבו לכל כיור ומשטף אם לא פורט אחרת בתוכנית.

 יורכבו אם לא פורט אחרת בתוכניות, במרכזי  האביזרים 32.2.4

 הכיורים והאסלות בגובה אחיד מהרצפה הגמורה.

 אם לא צויין בתוכנית, יהיה: גובה הרכבת האביזרים 32.3.5
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 ס"מ. 105 לברזים או סוללות לכיורים  -  

 ס"מ. 90  מזרמים לאסלות -  

 ס"מ 105  מזרמים לעביטי שפכים -  

 ס"מ 90 ברזים יוצאים לעביטי שפכים -  

 המידות הנתונות הן בערך לפני קביעת המידה המדויקת.

 רר עם הקבלן הראשי את המידות על הקבלן לתאם ולב

   המדוייקות של אריחי החרסינה ורוחב החריצים, כדי שהמוצאים מהקיר יהיו תמיד בין שני  

 אריחים. 

   

 

 

 צביעה ומניעת קורוזיה .33

 כללי 33.1

והוראות  01.20, 01.19במפרט הכללי, סעיפים  16073, 07091וסעיפים  11עבודות צביעה יבוצעו לפי פרק 

 פרק זה. 

 

 טיב הצביעה 33.2

עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים. הצוות המקצועי יכלול לפחות צבעי אחד 

א. על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מקצועי מוסמך של יצרן הצבעים, יסייע למהנדס בבחירת -בדרג מקצועי א

 דות שבוצעו. הצבעים ופיקוח על הבצוע, ידריך את הצבעים ביישום הצבעים ויבדוק ויאשר את העבו

 שכבת צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה, ולאחר נקויה מאבק ושמן. 

 

 צבע 33.3

חומרי הצביעה יירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות מוכנות לשימוש,  ממפעל ייצור צבעים מוכר שיאושר 

הצבעים. חומרי הצביעה שטיבם  ע"י המהנדס. תוספת מדללים לצבעים תעשה רק לפי הוראות של נציג יצרן

 מתקלקל או מתיישן מאכסון ממושך, יירכשו ע"י הקבלן בכמויות תואמות לזמן הבצוע. 

 לעבודות שידרשו להן שתי שכבות צבע יסוד, הן תהיינה בגוונים שונים. 

 

 הכנת שטחים 33.4

שכבות החלודה שנוצרו ותורחק הכנת השטחים תבוצע ע"י ניקוי במברשות פלדה ביד או באופן מכני. ינוקו 

. האבק יוסר בעזרת סמרטוטים WASH PRIMER)הקשקשת, כתמי שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים )

 יבשים ונקיים.

 

 מניעת קורוזיה במהלך הבצוע 33.5

 תוך תקופת בצוע העבודות, על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה דלהלן:

, ולתקן מיד לאחר הריתוכים את המקומות תהצינורובצע לפני הרכבת שכבת צבע יסוד ראשונה יש ל א.

 הדרושים תיקון.

מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו עם צבע יסוד שיבוצע כמתואר  ב.

 לעיל.
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סוג בכל חיבור בין שני סוגי צנורות מתכתיים יותקנו אביזרים דיאלקטריים למניעת מעבר יונים מ ג.

 מתכת אחד לסוג מתכת אחר.

במקום  רהצינופלדה, או חובקי פלדה, יש ללפף את  תוצינורואל ברזליים  תצינורולמניעת מגע ישיר בין  .ד

 פלסטיק. רמצינומודבק, או להשחילו בתוך שרוול  PVCהמגע בסרט 

 שבאתר. תהקור וסיבימתכתיים כלשהם, ובין הקרקע  תצינורויש למנוע כל מגע בין  .ה

פלדה שחורים כתוצאה משאריות מים מניסויי לחץ, יש להוסיף למי  תבצינורולמניעת קורוזיה הפנימית  .ו

 8-9בין  PHהניסוי חומרים אלקליים מאושרים ע"י המהנדס, כך שהמים יהיו בעלי 

 .םהקווילאחר גמר הניסויים, יש לנקז את  

 

 

 

 

 

 

 שכבות הצבע הנדרשות 33.6

 :פלדה מגולוונים תצינורו 33.6.1

 מיקרון. 40 - שכבה אחת צבע יסוד צינק כרומט  א. 

 מיקרון. 35 -  שכבת צבע לכה סינטטית  ב. 

 

 :פלדה שחורים תצינורו 33.6.2

 מיקרון כל אחת. 40 -         שתי שכבות צבע יסוד מיניום עופרת א.  א.

 מיקרון. 35 - שכבה אחת צבע שמנה  ב.

 

 :וכו' כגון תליות לצנרת, חיזוקים, זויתני ברזלכל חלקי מתכת  33.6.3

 מיקרון כל אחת. 40 -  שכבות יסוד של צינקום  2 א. 

 מיקרון. 35 -   333צבע עליון מגן  ב. 

 

 צבע ראשי )רקע( 33.7 

 הצביעה בצבע ראשי תעשה ע"י שתי שכבות צבע גמר מעל צבע יסוד. א. 

 ברוחב של  מוגן מקורוזיה ואין צורך להשתמש בצבע, הסימון יתבצע ע"י טבעת ראשית ראם הצינוב.     .ב

 ס"מ. 15        .ג

 

 הגדרה רשומה 33.8 

לסימון בטבעות תתווסף גם הגדרה רושמה הכוללת: שם החומר הזורם או קיצורו המקובל או נוסחתו  א.

 הכימית והגדרת אזור היעד.

 חרוטים ומודבקים על טבעות הזיהוי.הרישום יבוצע על שלטי פלסטיק  ב.

או  MUPROתכליתיים מתוצרת -בחדרי המכונות, חדרי עזר, ליד מחלקים וכו' ישתמשו בשלטים רב ג.

 שווה ערך מאושר. צורת הקבוע לצינור תאושר ע"י המפקח.
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 כיוון הזרימה יסומן ע"י חץ. .ד

 

 מקום הסימון 33.9 

 ראיה של אדם העומד על רצפת המקום.סימון הצנרת ימוקם כך שימצא בתוך שדה ה א.

 המרחקים המרביים בין פריטי סימון יהיו כמתואר להלן: ב.

 מטר. 5:  1צינורות עד " 

 מטר. 8:3עד " 1.25" -צינורות מ 

 מטר. 10ומעלה:  4"-צינורות מ 

 סימני הצנרת ימוקמו גם במקומות כדלקמן: ג.

 פירים קרקע וכו'.. לפני חדירת צנרת אל קירות, תקרות, רצפות, 1 

 . ליד הסתעפויות.2 

 . ליד ברזים, מכשירים, ציוד.3 

 

 

 

 י מגופים וציודזיה 33.10

 כ ל ל י 33.10.1

הקבלן לספק ולהרכיב שלטים לזיהוי הציוד, הברזים. קבלת העבודות או חלקן מותנת, בין היתר, בבצוע 

 לשביעות רצון המהנדס. -מושלם של דרישות צבע וזיהוי 

 

 זיהוי לציוד וברזים 33.10

כל ברז יסופקו ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים, למספר אותו ברז בסכמה. השלט יהיה במידות 

5x5  כיבוי אש, יהיו עגולים  יבקווס"מ. השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה  3ס"מ, עם מספרים בגובה

, מסוימיםהיטב לברזים. במקרים  זקיםס"מ. השלטים יהיו מחו 5ס"מ, עם מספרים בגובה  7בקוטר 

 בהתאם לאישור המהנדס, תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז.

מ"מ צבוע בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי בהתאם לאישור  3השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי 

  המהנדס.

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים .34

 כ ל ל י 34.1

במידה וידרש הקבלן לבצע עבודות נוספות או ביצוע שינויים העבודה תמדד בהתאם  –העבודה הינה פאושל  

 למפורט מטה.

כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט נוספות מחירי היחידה לעבודות,  א. 

 המיוחד, במפרט כללי, בתקנים, בתקנות ובתכניות, כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.

י העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות, כוללים גם את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות מחיר ב. 

לב בעת  על הקבלן לשיםבמפרט, ביחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד. 

, ועליו להתחשב הכמויות הוא תמציתי ביותר קביעת מחירי היחידה, לעובדה שתאור הסעיפים בכתב

 המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה, ולכלול אותם במחירי היחידות. םבתיאורי

אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי המהנדס כסיבה מספקת לשינוי מחיר  ג. 

 הנקוב בכתב הכמויות, ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
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 מחירי היחידה 34.2

 חירי היחידה ייחשבו ככוללים גם את ערך:מ א.

כל החומרים, בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה, הפחת  1

 שלהם, שבר, הוצאות בדיקתם ואחריות לטיבם ותקינותם.

 כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה. 2

 ים, מכונות, תמיכות ופיגומים.השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשיר 3

 כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות כמפורט. 4

כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים מציוד, צנרת ושאר המוצרים הגורמים  5

שרוולים, ווים, ריתוכים, הלחמות, חבורים,  הכמויות.-לרעידות, כל עוד לא נקבע סעיף נפרד בכתב

 נין וכד'.חומרי ב

בצוע מראש ע"י חיתוך וחציבה של כל הפתחים, חללים, חורים, הנמכות, חריצים, מעברים וכד', שלא  6

 הוכנו מראש.

סתימות הפתחי, חללים, חורים, הנמכות, חריצים, מעברים וכד', בין שבוצעו ע"י הקבלן או ע"י  7

 אחרים, והחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני התקנת העבודות.

 פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפיגומים הקיימים בבנין. 8

 עבודות בטיחות, דיפון, גידור וכד'. 9

 צעים ועטיפות חול, מלט ובטון.מ 10

קבלת העבודות המוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ועבודות ההכנה כשלד המבנה שבוצעו ע"י הקבלן  11

 כאילו בוצעו ע"י הקבלן.הראשי, ואחריות לעבודות אלו 

 טיפול בהזמנות כל המוצרים והציוד, לרבות אלו המסופקים ע"י אחרים. 12

 .יטוי מערכות המיםח 13

 בדיקת צנרת גזים רפואיים, ע"י בודק חצוני, להתאמה  14

 .G-01-ל

 .32.2.11ידי אחרים, כמפורט בסעיפים מס' -חבור אל צנרת שבוצעה על .15

 נים עבור בדיקת מערכת הספרינקלרים וקבלת תו תקן למערכת המבוצעת.תשלום למכון התק .16

  מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר, כמות הספחים בצנרת  ג. 

 .וכמות מוצרים הכלולים במחירי היחידה ואינם נמדדים בנפרד     

 

 מחירי יחידה לאספקה 34.3

"אספקה" או "אספקה בלבד", יכלול גם את מחירי המוצר, הובלתו  -ב הכמויות-חיר יחידה המוגדר בכתבמ

 לאתר, אחסנתו, הוצאות שמירתו ושינועו אל מקום ההרכבה וכן רווח הקבלן.

 

 מחירי יחידה להתקנה 34.4

למרות האמור לעיל, מחירי היחידה להתקנת מוצרים או הרכבתם אינם כוללים את מחיר המוצרים  א.

"התקנת...", או "הרכבה  צויןלאתר, באותם מקרים שבסעיף בכתב הכמויות אצל הספק והובלתם 

 בלבד".

מחירי היחידה להתקנת המוצרים כוללים את הטיפול בהזמנתם, פריקתם באתר, בדיקתם, רישומם,  ב.

השונים  םלקווי םחיבורבאתר, מיונם, העברתם באתר עד למקום הרכבתם, הצבתם במקום,  אחסונם
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, תמיכתם, מבני העזר, הקונזולות ואשר ביטויםההתחברות(, איטומם,  תלצינורו )ללא תוספת אורך

האמצעים והאביזרים הדרושים לקביעתם הסופית, הגנתם, ניקויים הסופי, אחריות לפחת ושבר וכל 

 הדרוש להשלמתם והפעלתם כנדרש וכן את רווח הקבלן.

חיר האספקה, אך המחיר יכלול אחריות מחירי היחידה להתקנת מוצרים לא יושפעו מסוג המוצר ומ ג.

 הקבלן לפחת ושבר של המוצרים.

לא יהיה הבדל במחיר התקנת מוצרים מסוגים שונים, תוצרת שונה וכד', פרט למיון שנקבע מראש  ד.

 בכתב הכמויות בחוזה.

 

 אופני מדידה 34.5

כל עבודת מדידה נטו כשהיא גמורה, מושלמת  דתימדבמפורש אחרת להלן,  צויןפרט למקרים שלגביהם  א.

 ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך, פחת, חפיות, שבר וכיו"ב.

חירים כוללים את ערך כל אביזרי העזר ועבודות הלוואי, אשר לא נמדדו בסעיפים נפרדים, אך המ 

 השוטף.הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר, התקין ו

אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים הכלליים ובמפרט המיוחד. במקרה של סתירה,  ב.

 עדיפים הוראות המפרט המיוחד.

 במקרה של סתירה בין המפרטים הכלליים, עדיף המפרט ששנת הוצאתו מאוחרת יותר.     

 

 

 

 

 מוצרים וציוד 34.6

במפרט או בכתב הכמויות, דגם ו/או שם של היצרן, נעשה  צויןמוצרים, מכשירים או ציוד שלגביהם  א.

הדבר למטרת קביעת טיבו וסוגו בלבד, ומחיר היחידה לא ישתנה באם החברה תזמין או תספק בעצמה 

ים או באמצעות אחרים, מוצרים, מכשירים וציוד מטיב וסוגים דומים של אותו יצרן ו/או של יצרנ

 הכל לפי בחירת המהנדס. -אחרים 

הדוגמא במסגרת הסעיף  דתימדבכל מקרה שאביזר או מוצר, או חלק ציוד הוזמן תחילה כדוגמא,  ב.

 המתאים, אולם ישולם רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לבצוע. הדוגמא הינה רכוש המזמין.

ממחיר הדוגמא יופחת התשלום בעד הרכבת האביזר או חלק הציוד המתאים, באותם מקרים שהדוגמא  .ד

 בידי החברה ולא תורכב במבנה. רתישא

 

 מדידה לפי יחידות אורך 34.7

לכל סוגיהם ולפי הקוטרים ימדדו לאורך ציריהם, כולל אורך רקורדי ושסתומי הברגה. אורך  תצינורו א.

ועד בכלל, יכלול את כל  2עד קוטר " תצינורוהנמדד. מחיר  רהצינופחת מאורך שסתומים ואוגנים יו

 דלוחין בהם יימדדו הספחים בנפרד. תמצינורובמפרט הכללי, חוץ  07.00.11הספחים כהגדרתם בסעיף 

 ומעלה, לא יכלול את הספחים אשר ימדדו בנפרד, לפי הכמות שבוצעה למעשה. 3מקוטר " תצינורומחיר 

לפי אורך ציר  דיימדהמבודדים. האורך  תהצינורולפי סוגי הבידוד לסוגי וקוטרי  דיימד - תצינורובידוד  ב.

בלתי מבודדים ליד שסתומים. מחיר הבידוד כולל גם  תצינורוהצנור המבודד, ללא הורדה עבור קטעי 

 בידוד קשתות, הסתעפויות ואביזרים אחרים.
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אביזרים, קשתות והסתעפויות המפורטים ברשימת תוספת מעל למדידת האורך תשולם רק עבור  .ג

 הכמויות, אשר ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות בפועל.

עבור "התחברות" לכלים, למכשירים, למוצרים ואביזרים שיורכבו ע"י אחרים, לא תשולם לקבלן כל  .ד

 .רצינומ"א נוסף לכל חבור של  1תוספת, פרט למדידת 

על המבנה, לרבות על קירות, מחיצות, מתחת לתקרות, דרך המבנה, בחללי  תוצינור - גלויים תצינורו .ה

 תקרות ביניים, בחללי ציפויים, ארונות, מחיצות גבס וכד'.

בתוך המבנה, לרבות בתוך בטונים ובניה של קירות, מחיצות, מחיצות גבס,  תצינורו - סמויים תצינורו ו.

 תקרות ורצפות ומתחת לריצוף.

 

 לפי יחידותמדידה  34.8

כלים, מכשירים, ברזים, מגופים, שסתומים למיניהם, רקורדים ואוגנים, למעט פרטים אלו הנמדדים  א.

 כיחידות כוללות, ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות במקום.

 לא ימדדו בנפרד כיחידות, אביזרים הנכללים במחירי יחידות ציוד. ב.

, הסתעפויות, מופות חשמליות, ניפלים עם ביקורת ומחברי תזוויוספחים בצנרת שופכים כגון: קשתות,  ג.

 התפשטות ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות במוקם.

או בין ספחים  תצינורובצנרת כבוי אש לא ימדדו המחברים דגם "קוויק אפ" המשמשים לחיבור בין  ד.

 .תהצינורו, ויכללו במחיר תוצינורו

 ויכללו במחיר הצנור. 09רד אביזרים מטיפוס "קוויק אפ" מדגם בצנרת כבוי אש לא ימדדו בנפ ה.

 ומעלה ימדדו כספחים. 3בקוטר " 08פחים מדגם ס 

 ההוצאות לבצוע המבחנים, התאומים והמסירה לחברת הגז, כלולים במחירים ולא ימדדו בנפרד. ו.

 מגופים. ז.

 

 כלים סניטריים 34.09

העמסתם במחסן הספק או במחסן הנמל, הובלתם, פריקתם חירי כלים סניטריים וארמטורות, כוללים מ

 םלקוויבאתר העבודה, הובלתם למקום הרכבתם, הצבתם וקביעתם במקום, כולל התחברות  ואחסונם

 השונים.

 ו כן כוללים המחירים את החיזוקים של הכלים לקירות ומחיצות מכל סוג.כמ

 

 בדיקות לחץ 34.10

ציוד  -חירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ. הבדיקות כוללות את כל הנדרש במפרטים, לרבות מ

וכל הסידורים לאפשר בדיקה חלקית ובשלבים.  םהקוויהבדיקה, אביזרי העזר הזמניים הדרושים לסגירת 

 כמו כן את כל הסידורים לניקוז המים והגנה על עבודות אחרות.

 

 בדיקות של רשויות 34.11

ירי העבודות כוללים הוצאות של בדיקות רשויות שונות כגון: מכון התקנים, בודקים מוסמכים מטעם מח

 וכו', שיוזמנו ע"י הקבלן ו/או ע"י המהנדס.משרד הבריאות משרד העבודה 
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 עבודות חשמל - 08פרק 
 

 הסף שלהלן: קבלן המשנה לעבודות חשמל יעמוד בתנאי
 (160) חשמלבענף  3-'אקבלן רשום בסווג   1.2.1.1
הדומים במורכבותם לעבודות נשוא מכרז זה, ואשר הינם מבני ציבור, או ניסיון בפרוייקטים  1.2.1.2

מבני אקדמיה,  או מבני משרדים ברמה גבוהה, או בתי אבות סיעודיים ובתי חולים, או בתי 
 אך לא מבני מגורים.מלון, 

: חשמלאי תעודות הסמכה בתוקף של משרד העבודה בתחום מומחיותם קבלני משנה הנושאים 1.2.1.3
 .הנדסאי, חשמלאי מוסמך-מ"ג, חשמלאי

 
 : פרויקטחשמל של הוחלוקת מערכת הזנת תאור 

מכיוון שבניין החדש מתוכנן כרגע להיבנות בתור בניין בודד אך בעתיד צפויים להיבנות עוד שני בניינים  .1.1

את הזנת מתח לבניין הזה בהתחשבות להזנות חשמל עתידיות לשני  התוכננאזי  חדשים באזור הנ"ל,
בניינים הנוספים. לכן, לפי קונספט קיים של הזנת מתח למבנים קיימים באזור הנ"ל )בניין ג'קובס ושני 

, שיוזן מחדר RMUבנייני חינוך( במסגרת הפרויקט ייבנה לוח חשמל מתח גבוה חדש קומפקטי מסוג 
 RMUק"ו מסוג  22ק"ו של בניין ג'קובס מיציאה שמורה בלוח חשמל מתח גבוה  22 חשמל מתח גבוה 

, N2XSY 18/30 KV 1x150 RM/25ק"ו חדש עם כבל הזנה מסוג  22     מתח גבוה תהזנקו על ידי 
סולם כבלים חדש דרך מנהרת שירות של בנייני ג'קובס וחינוך ובהמשך על קיר  בתוואי עילי על שיועבר

 ניין החדש.התומך של ב
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קו"א כל אחד, כאשר  1250לוח חשמל מתח גבוה החדש יזין את זוג שנאים חדשים בהספק נקוב של  .1.2
יסופק ויותקן בחדר  שנאי אחד יסופק ויותקן בחדר שנאים במסגרת הפרויקט ושנאי השני

 במסגרת של פרויקט עתידי, אך תהיה מקום שמור בחדר שנאים להתקנתו העתידי.  שנאים

שלו באמצאות כבל חד  לוח חשמל מתח נמוך ראשי של בניין החדש יוזן משנאיבכל חיוני  שדה בלתי .1.3
עם מפסק מקשר  אמפר תלת פאזי 2500של  ACBדרך מפסקי כניסה מסוג  XLPE 1X 150גידי מסוג 

אמפר תלת פאזי. מכיוון שבשלב הראשון יסופק ויותקן רק שנאי אחד,  2500של  ACBביניהם גם מסוג 
מקשר יהיה מחובר באופן קבוע לשם לספק מתח הזנה מפס צבירה מתח נמוך שדה בלתי  מפסקאזי 

 חיוני של שנאי ראשון אל פסי צבירה מתח נמוך שדה בלתי חיוני של שנאי השני.

לוח חשמל מתח נמוך ראשי של בניין החדש יוזן משתי מקורות מתח דרך שני מפסקים בכל שדה חיוני  .1.4
אמפר תלת פאזי מגושרים ביניהם על ידי  160 של MOLDED CASEמסוג ממונעים מחלפים 

בהספק "אינטרלוק" מכאני וחשמלי, כאשר מקור מתח ראשון תהיה מגנראטור חרום החדש של הבניין 
מתח השני תהיה יציאת מתח מפס צבירה בלתי חיוני דרך מפסק יציאה מסוג  ומקורקו"א  125נקוב של 

MOLDED CASE פאזי.אמפר תלת  125 של 

לוח חשמל מתח נמוך ראשי יכלול בתוכו שתי שדות חיוני ובלתי חיוני עם מפסקי יציאה בלבד מסוג כל  .1.5
MC ,ללוחות חשמל קומתיים של הבניין. ללוח חשמל קבלים לשיפור כופל הספק 

לוח חשמל לשיפור כופל הספק יוזן ישירות משדה בלתי חיוני של לוח חשמל מתח נמוך ראשי ויכלול  .1.6
עם מערכת פיקוד וכוח מתאימה  0.95עד לגובה של  קבלים לשיפור כופל הספק של המתחם בתוכו

-A"  להכנסת והוצאת קבלים באופן אוטומטי על ידי בקר כופל הספק וגם ידנית על ידי בורר הפעלה 
H" החדש.  המותקן בלוח קבלים 

י ושדה בלתי חיוני, כאשר שדה חיונ –לוחות חשמל קומתיים יכללו בתוכם שתי שדות לכל לוח חשמל  .1.7
 כל שדה יוזן מלוח חשמל מתח נמוך ראשי עם כבלי הזנה מסוג חסין אש.

אינסטלציה כבלי חשמל בחדר חשמל מתח גבוה, חדר חשמל שנאים, חדר חשמל מתח נמוך ראשי וחדר  .1.8
 גנראטור תתבצע על סולמות כבלים שיותקנו על רצפת בטון בתוך ריצפה כפולה.

 

 מבוא .1

בפרויקט בנין הפקולטה למדעי הרווחה מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, תקשורת וגילוי אש  .1.1
 אוניברסיטת חיפה.והבריאות ב

  .במסגרת מפרט זה נדרש הקבלן להגיש הצעת מחירים בנושאי ביצוע עבודות חשמל, תקשורת וגילוי אש .1.2

 תעריפים ועלויות שונות: .1.3

 הכמויות יכללו את כל המסים וההיטלים אך לא יכללו מע"מ.המחירים המוצגים בסעיפי כתב  1.3.1

כל הכמויות המוצגות בכתב הכמויות המצורף הם אומדן בלבד. שינוי בכמויות לא יגרום לשינוי  1.3.2
 במחירי היחידה.

 מחירי היחידה, המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את הסעיפים הרשומים מטה:  1.3.3

מוצרים מוגמרים לסוגיהם וכן חומרי עזר הנכללים בעבודה( והפחת עליהם, כל החומרים )ובכלל זה  (א
 בהם אספקת החומרים חלה על הקבלן.

 השימוש במכשירים, כלים, פיגומים, סולמות וכו'. (ב

, ברגים, ניפלים, שלוטכל העבודות וחומרי העזר הנדרשים לביצוע בהתאם לתנאי החוזה. כגון:  (ג
 ווים, מהדקים וכו'.

ים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם הובלת חומר (ד
 וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.

אחסנת החומרים, כלים, מכונות ציוד וכו' ושמירתם. וכן שמירת הציוד שהותקן עד למסירתם  (ה
 הסופית.
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ע"י המזמין מנקודה שעליה  אספקת מתח חשמל ואספקת אויר ומים לצורכי עבודות הקבלן תסופק (ו
יחליט המזמין בתוך תחום אוניברסיטת חיפה. ההתחברות אל נקודות החשמל אויר או מים כולל 

 כבלים וצנרת תהיה ובאחריותו של הקבלן.

ביצוע כל הבדיקות והכיולים שידרשו ומילוי טופסי בדיקה וכיול כולל אספקת מכשירי כיול ובדיקה  (ז
 לצורך הבדיקות.

 זמנים ותאום עבודות. עריכת לוח (ח

כל עבודות הלוואי לרבות מדידה וסימון, תמחיר מוקדם, מאזן חומרים הכנת תוכניות כפי שבוצע  (ט
(AS MADE.) 

 החזרת כל החומרים העודפים שסופקו ע"י המזמין למחסן של המזמין. (י

 המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח וכו'. (יא

 קיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן ע (יב

 

 מפרט כללי לביצוע עבודות חשמל .2

 כללי 2.1

הגשת ההצעה וביצוע העבודות יהיו על בסיס המפרט וכתב הכמויות המצורף להלן וכן המפרטים              
לפני הסטנדרטיים של אוניברסיטת חיפה לסעיפיהם המתייחסים לעבודה זו. לנ"ל יתווספו תוכניות 

 תחילת העבודות ו/או במהלך בהתאם לשיקולי המזמין.

 מסמכי עזר מחייבים 2.2

שלהם: ר כל העבודות ייעשו בהתאם לדרישות המופיעות במסמכים הבאים בהוצאה העדכנית ביות 2.2.1
 תקנות החשמל )חוק החשמל( התקנים הישראליים והוראות יצרנים.

 סיור באתר המתקן 2.3

מקרוב את היקף העבודה והתנאים השוררים במקום. תשומת הקבלן יבקר באתר המתקן כדי להכיר  2.3.1
ברכב  -לב מיוחדת תוקדש לתנאי העבודה, הובלה, אספקת חומרים, אספקת מים וחשמל ודרכי גישה 

  וברגל.

הקבלן יאסוף את כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו בהתחשב בכל הגורמים העלולים להשפיע על מחיר              

 .או קצב העבודה

חוסר מידע כנ"ל לא יתקבל כסיבה לסירוב ביצוע כל עבודה שהיא או כסיבה לקבלת תמורה או פיצוי  2.3.2
 מחוץ למסגרת כתב הכמויות.

ובכל הקשור  באוניברסיטהרואים את הקבלן כמי שבדק ווידא את כל ההוראות והסדרים הנהוגים  2.3.3
 בהיתרי עבודה, היתרי ביצוע והוראות בטיחות.

 טיב העבודה  2.4

ו/או    2008מהדורה  ISO-9001בעל תעודה  - 2008מהדורה  ISO-9001על הקבלן להיות מוסמך  2.4.1
 .  ISO-9001 בתהליך קבלת תעודת

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים  2.4.2
יה נוכח קבוע בשטח המתקן. העוסקים בקביעות במקצועם. הקבלן יעמיד מנהל עבודה קבוע אשר יה

מנוי מנהל עבודה זה חייב לקבל את אישורו של המזמין, המזמין יכול לפסול העמדת מנהל עבודה או 
 בעל מקצוע מסוים או לבקש החלפתו במידה ולא יענה על דרישותיו.
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על הקבלן להיעזר בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר לדעת המפקח  2.4.3
רשאי המפקח לפסול כל עובד, יצרן וכד', שאינם  -במקרים מסוג זה  אינם בתחום הרגיל של עבודתו.

מתאימים לדעתו לביצוע העבודה. העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט 

 ולכתב הכמויות. כל סטייה מהמפרט או מכתב הכמויות תדרוש את אישור המזמין.

ן לבצע דבר מסוים בניגוד לתוכניות או למפרט, או עבודה חריגה שאינה מופיעה במידה ויידרש מהקבל 2.4.4
בהן, על הקבלן יהיה להודיע מראש בכתב את הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע את השינוי או 

התוספת, במידה ולא נדרשה תוספת ייחשב הדבר כאילו הוא עושה זאת במחיר של הסטנדרט הקרוב 
 המתואר בתוכנית.

ביצע  על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין, יהיה הקובע היחיד היחס לכל שאלה שתתעורר.המפקח  2.4.5
הקבלן עבודה שלדעת המפקח איננה תואמת את הדרישות, יפרק, יתקן ויחליף  הקבלן את חלקי 

 ההתקנה הדרושה תיקון על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח.

התוכניות ע"י המפקח. כל עובד באתר יציג לפי  ביצוע העבודה יחל אך ורק לאחר אישור סופי של 2.4.6
דרישת המפקח מסמכים המוכיחים את הסמכתו ואת רישיונו. על הקבלן לקבל אישור בכתב לדוגמת 

 ההתקנה/חיווט ראשונה לפני המשך ההתקנות והחווטים.

 טיב החומרים 2.5

המזמין. חומרים כל החומרים שיסופקו ע"י הקבלן, יהיו מאיכות מעולה ביותר וידרשו את אישור  2.5.1
 שלדעת המפקח הם פגומים או לא מתאימים, יסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

כל החומרים המסופקים ע"י הקבלן יתאימו לעבודה בתנאי המתקן הנומינליים בתנאי מתקן  2.5.2
(, תהיה התקנת כל הציוד כך שיעמוד בתנאי חשיפה לתנאי מזג האוויר OUTDOORחיצוניים )

 , אבק, עמידות בפני טמפרטורה וקרינת שמש.ואטימות לגשם

 CLASSIFICATIONבנוסף לנ"ל באזורים נפיצים תהיה ההתקנה מתאימה להגדרת האזורים:  2.5.3

AREAS CLASS 1 DIV. 1 AND 2. 

 

 אספקת חומרים, ציוד ומתקנים 2.6

 להלן רשימת החומרים שיסופקו על ידי הקבלן: 2.6.1

 .Uברגים לסוגיהם השונים כולל בורגי  (א
 גימור, איטום וצבע.חומרי  (ב
 גריז כולל גריז גרפית. (ג
 שלטים, סרטי בידוד, סימניות לגידים ושרוולים מתכווצים. (ד
 בורגי פיליפס וכל ציוד עגינה לתקרה, לקירות או לרצפות. (ה

 תיאום הביצוע עם גורמים אחרים 2.7

רים )מקצועות על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שעבודתו תבוצע במקביל לעבודות שונות ע"י בעלי מקצוע אח
קונסטרוקציה, צנרת חשמל וכד'(, יש להימנע כל האפשר מהפרעות הדדיות עם גורמים נוספים 

 המעורבים בביצוע הפרויקט. 

 פגיעה בציוד קיים 2.8

בזמן העבודה אין לפגוע בקונסטרוקציה או כל דבר אחר במתקן בלי אישור המפקח. בכל מקרה של 
 דרישת המזמין. פגיעה יחויב הקבלן בתיקון הפגיעה לפי

 הפסקות חשמל 2.9

בעת הפסקות חשמל מתוכננות לשם ביצוע התחברויות לרשת חברת חשמל יהיה על הקבלן לדאוג  2.9.1
 לאספקת חשמל לעובדיו. כל זאת ללא תוספת מחיר.
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לא תשולם כל תמורה בעד שעות בטלה בגין הפסקות חשמל לא מתוכננות אשר אין למזמין שליטה  2.9.2
 עליהן.

 צוות הקבלן 2.10

וכמפורט בתנאי הסף למסמכי  מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות המתאים לביצוע העבודות הקבלן
, כמו כן מתחייב הקבלן להקצות כוח אדם מתאים לביצוע העבודות בהתאם לדרישות כמפורט מכרז זה
 להלן:

  .חשמלהבמקום לכל עבודות יהיה נוכח  חשמלאי בעל רישיון "חשמלאי הנדסאי" מנהל עבודה 2.10.1

מחייבות ההתקנות החדשות בדבר היתר רישיונות חשמל. במידה ומסגרת הביצוע כוללת בו בכל מקרה  2.10.2
 עבודות במתח גבוה יהיה מנהל העבודה גם בעל רישיון מיוחד לעבודות מתח גבוה.

מהנדס" שירכז את כל העבודות המתבצעות עבור -הקבלן ימנה איש מטעמו בעל רישיון "חשמלאי 2.10.3
 : "מרכז עבודה"(. האוניברסיטה )להלן

 על הקבלן למסור למזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של העובדים. 2.10.4

 

 התארגנות 2.11

הקבלן יציין עם הגשת הצעתו את שמו של מנהל העבודה האחראי מטעמו, אשר ימונה על ביצוע  2.11.1
קטים דומים העבודות באתר ההקמה. הקבלן יידרש לציין את ניסיונו של האחראי מטעמו בביצוע פרוי

 בעבר.

מנהל העבודה יהיה נוכח באתר העבודה כל עת וכל המגעים בין המזמין והקבלן ייעשו דרכו. כמו כן,  2.11.2
 יקיים אחראי הקבלן מגעים וקשרים עם באי כוחם של הקבלנים האחרים במקום לתיאום העבודה.

ציוד, מחסן לכלי לפני תחילת העבודה, יהיה הקבלן מאורגן ומוכן באתר עם סככת עבודה, מחסן  2.11.3
עבודה, חומרי עזר וכוח אדם לביצוע מושלם של העבודה. כמו כן ידאג לשירותים, חדר אוכל לעובדים 

 וכדומה, כל זאת הקבלן יקים על חשבונו במקום שיוקצה לצורך זה ע"י המזמין.

למנהל העבודה הראשי, יהיה משרד שדה אשר בו הוא יחזיק את כל מסמכי ההקמה, שרטוטים  2.11.4
 מנים.ויו

 

 סדר וניקיון 2.12

הקבלן יסלק ברציפות בכל שלבי העבודה, כל נפולת ואשפה, ישמור על סדר וניקיון במקומות עבודתו וישאיר 
 אותם נקיים ומסודרים בגמר העבודה, הכול על חשבונו.

 

 לוח זמנים 2.13

כמצוין  יפורטומשך הביצוע לכל העבודות המתוארות במפרט זה, כתב הכמויות ותכניות המצורפות,  2.13.1
 .לעיל 2.13בסעיף 

מוסבת בזה תשומת ליבו של הקבלן המציע שחלקים מהעבודות יבוצעו במתקנים שבהם תתקיימנה  2.13.2
פעילויות שונות של גורמי ביצוע אחרים )קבלני הנדסה אזרחית, חשמל, צנרת וכד'(, ולכן קצב 

הקבלן יידרש לתגבר או  ההתקדמות בעבודה לא יהיה אחיד, עקב היותו תלוי בגורמים אחרים. אי לכך
לצמצם כוח אדם שיוקצה לביצוע העבודה. כל זאת בהתאם לנסיבות המשתנות בשטח וזאת ללא כל 
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 תוספת במחיר היחידה.

יתכן שהמפקח יורה על הפסקות בעבודה בגלל עבודות אחרות המתבצעות בשטח, המצאות גזים, מזג  2.13.3

לא תהיה תביעה לתשלומים נוספים בגין האוויר או כל סיבה אחרת שהמפקח ימצא לנכון. לקבלן 
הפסקות כאמור או בגין הוצאה של ציוד והכנסתו מחדש. בתום ההפסקה כאמור יידרש הקבלן להתחיל 

את העבודות מחדש מיד. החברה תשתדל למסור הודעה מוקדמת על אפשרויות לחידוש העבודה 
 בהתאם לנסיבות.

 ובצורה כזו שלא תיגרמנה הפרעות ונזקים למזמין.הקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרושה  2.13.4

בתוקף סמכויותיו יוכל המפקח כאשר יהיה בדעה כי תפוקת העבודה אינה מספקת כדי לעמוד בלוח  2.13.5
 הזמנים, להורות לקבלן להגביר את קצב העבודות.

 שלבי ביצוע 2.14

והמזמין ימצא לנכון ביצוע העבודות יהיה בהתאם לשלבים ולסדר עדיפויות שיקבעו ע"י המזמין. במידה 
למסור לקבלן לוח מפורט הכולל את שלבי הביצוע של כל העבודה והזמן המוקצב לכל שלב ושלב. לוח 

זמנים זה יקבע ע"י המזמין לפני כל עבודה ועל הקבלן יהיה לאשר בחתימתו על הסכמתו לעמוד בלוח 
 הזמנים שנקבע בתנאי לביצוע העבודה.

 אספקת חומרים ע"י המזמין 2.15

  סופק ציוד כל שהוא כולל חומרים בפרויקט הנ"ל על ידי מזמין.לא י 2.15.1

 פיקוח על עבודות 2.16

 הקבלן יפעל באתר לפי הנחיות והוראות המזמין ומי שימונה על ידו. 2.16.1

המזמין יפעיל פיקוח עליון על עבודת הקבלן, במשך כל מהלכה, כדי לוודא שהעבודה מתבצעת לפי  2.16.2
 מאחריות כלשהי.החוזה. הפיקוח אינו משחרר את הקבלן 

כל שגיאה ופגם יתוקנו מיד עם גילויים. הקבלן יפרק ויסלק על חשבונות כל ציוד או חומר שנפסלו ע"י  2.16.3

 נציג המזמין. הקבלן יחויב בעלות החומר שבאספקת המזמין.

על הקבלן יהיה להגיש כל עזרה הדרושה לביצוע הפיקוח על עבודות החשמל. העזרה כאמור ללא  2.16.4
 יא נחשבת ככלולה במחירי היחידה אשר ברשימות הכמויות.תשלום בנפרד וה

הבדיקה של נציג המזמין אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לגבי טיב העבודה. המידות  2.16.5
 וכו' ועליו לתקן כל ליקוי כנ"ל על חשבונו גם אם יתגלה לאחר בדיקת המזמין.

תה מבחינת לוח זמנים עם המפקח. על על הקבלן יהיה לקבל אישור על כל שלב עבודתו ולתאם או 2.16.6
הקבלן ועובדיו להישמע להנחיות מנהל המתקן ולהוראות הבטיחות, על מנת לא לפגוע בעבודה התקינה. 

 לא תשולם כל תוספת בגין אי נוחיות או הפרעות בהקשר זה.

מפקח הקבלן ייקח בחשבון שבשטח יהיו מועסקים גם מקבלנים אחרים, ועבודתו תתואם אתם על ידי ה 2.16.7

 )במיוחד בנושאי בטיחות(.

 בדיקת המתקן ע"י חשמלאי "בודק" 2.17

על הקבלן למסור את חלקי המתקן שבוצע  –עם השלמת כל עבודה או מספר עבודות כפי שיחליט המזמין 
לבדיקה ולאישור לאחר שמילא טופס הצהרת החשמלאי. על הקבלן להזמין את הבדיקה בעוד מועד 
ולשאת בכל ההוצאות הקשורות בה, כולל נוכחות בזמן הבדיקה. על הקבלן להזמין חשמלאי "בודק" 

סעיף בכתב כמויות ולכל בדיקה חוזרת  לביצוע הבדיקות. ההוצאה הכספית לבדיקה ראשונה תחויב לפי
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 שתידרש תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הנ"ל.
 .מכשירי הבדיקה של ה"בודק" יהיו מכוילים עם תעודות בתוקף

 העתקים. 3 –דו"ח הבודק יימסר למזמין ב 

 בדיקת המתקן ומסירתו לרשות המזמין 2.18

בצבע כל  MASTER –ן לגבי כל חוג, כמו כן יסמן על תכניות ה המבצע ימלא דו"חות בדיקה של המזמי 2.18.1
קו שייבדק יימצא תקין הן חשמלי. עם השלמת כל העבודות תיערך בדיקת קבלה בנוכחות הקבלן ונציגו 
המוסמך של המזמין. כל ליקוי שיימצא בבדיקה זאת, הנובע מביצוע שלא על פי התכניות והמפרט או 

 ד על ידי הקבלן על חשבונו ובלא כל תשלום.הוראות המפקח, יתוקנו מיי

הקבלן יהיה נוכח לאורך כל הבדיקה ולא יקבל על כך כל תשלום. על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי  2.18.2
היחידה שלו. בכל שלב של הבדיקות יש להקפיד על התאמה בין העבודה כפי שבוצעה לבין תכניות 

 שתימסרנה למזמין עם סיום העבודה.

 הפעילויות שיש לבצע לפני ובמהלך בדיקת המתקן ומסירתו לרשות המזמין:להלן רשימת  2.18.3

 .חיזוק ברגים בלוחות חשמל למניעת חיבורי חשמל רופפים 

  3הבדיקות יבוצעו ע"י מהנדס בודק סוג. 
  בדיקת בידוד המתקנים ע"י מגרV500. 

 ( בדיקת התנגדות הארקה של המתקניםOHM – TESTER( ובדיקת רציפות הארקה )LOOP 

TESTER.) 
 .בדיקת חיווט כבלי פיקוד 
 .בדיקת חיווט כבלי כוח 

  כל המפסקים ב( הכנסת מתח ללוחות– OFF.) 
  כווןO.L. .מפסקי זרם 

 .חיבור מ"ז ראשיים בלוחות חשמל 

 .בדיקות והוראות עבודה ובטיחות במתקן מ"ג בהתאם להוראות שיפורטו בהמשך 

 

 (AS MADEתכניות עדות ) 2.19

( על עותקים AS MADEעותקי תכניות "כפי שבוצע" ) 3לאחר השלמת כל עבודה יגיש הקבלן למזמין  2.19.1

אלו יסמן הקבלן בצורה ברורה ע"י צבע אדום את כל השינויים והחריגות במהלך העובדה. לא תשולם 
עלות עבודה זו נכללת במחירי היחידה  -כל תוספת עבור הכנת תכניות "כפי שבוצע" ע"י הקבלן 

 המוצגים בכתב הכמויות.

 ( יהוו תנאי לקבלת תעודת גמר.AS MADEמסירת תכניות ) 2.19.2

 התכניות יהיו חתומות ע"י המבצע בציון שמו ומספר וסוג רישיונו. 2.19.3

 סופי ותעודת גמרחלקי ו/או תנאים לקבלת תשלום  2.20

העבודות יגיש  ובגמר, חודש החולףהחשבון ביניים בגין ביצוע בפועל במהלך  חודשהקבלן יגיש בסוף כל  2.20.1

שאושר   הכמויותיצרף הקבלן את כתב  הסופי ולחשבוןהקבלן חשבון סופי כמקובל. לחשבון הביניים 
 על ידי  המפקח ו/או נציג האוניברסיטה וכן את כל המסמכים הנדרשים לצורך אישור העבודות 

 כמפורט להלן:

מהנדס החשמל של ע"י  ושרהמא מטעם האוניברסיטה אישור קבלה ע"י המפקח -ודת גמר עבודה תע
 האוניברסיטה. חשמל שלה האוניברסיטה ו/או מנהל בימ"ל

 להסרת הספק יובהר כי לא יאושר תשלום סופי ללא תעודת גמר עבודה מאושרת.
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 בטיחות 2.21

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל כללי וחוקי הבטיחות כפי שמופיע בחוקי משרד העבודה,  2.21.1

זאת ועוד, מתחייב  החשמל, נציבות המים, מכבי אש, משרד הבריאות וכו'.תקנות עירוניות, חברת 
 הקבלן לעמוד בכל דרישות הבטיחות הנהוגות באוניברסיטה.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על עובדיו בהתאם לדרישות ולנוהלי הבטיחות של  2.21.2
תקופתית לפני תחילת הביצוע של משרד העבודה ושל החברה. הקבלן ידאג לקבל הרשאת בטיחות 

 העבודה.

לא תינתן כניסה לחדר חשמל שיש בהם מתח לעובדי קבלן, אשר אין ברשותם רישיונות חשמל  2.21.3
 מתאימים.

 ללא נוכחות מנהל עבודה של הקבלן לא תורשה עבודת קבלן באתר. 2.21.4

 אחריות הקבלן  2.22

לשנה אחת מיום קבלת  בנוסף ועל אף לאמור בתנאים הכלליים שבהסכם יקבל על עצמו אחריות
המתקן עבור טיב העבודה והחומרים שהוא מספק. כל הליקויים והקלקולים הנובעים מעבודה לא 

ידי הקבלן במשך התקופה הנ"ל, -ידי הקבלן יתוקנו או יוחלפו על-טובה או חומרים וציוד שיסופקו על
פיקוח תוך כדי ביצוע ידי המזמין. ה-ההחלפה תהיה על חשבון הקבלן ותוך זמן סביר שייקבע על

 ידי המפקח אינם משחררים את הקבלן מהאחריות הנ"ל.-העבודה ואישור העבודה על

 

 מפרטים מיוחדים –עבודות חשמל  .3

 כללי 3.1

 יש לבצע עבודות חשמל שונות במשך תקופת ההסכם במתקנים השונים של החברה לפי כתב כמויות:

 .08.1 תת פרק –וכבלים מובילים  3.1.1

 .08.2 תת פרק –הארקות  3.1.2

 .08.3 תת פרק –נקודות ואביזרים סופיים  3.1.3

 .08.4 תת פרק – לוחות חשמל 3.1.4

 08.5תת פרק  –גופי תאורה  3.1.5

  .08.6תת פרק  –שונות  3.1.6

 .08.7תת פרק  –עמודי תאורה  3.1.7

 .08.8 תת פרק –מתקני מתח גבוה  3.1.8

 .08.9 תת פרק –יחידות דיזל גנרטור אוטומטי  3.1.9

 08.10 תת פרק -ציוד אל פסק   3.1.10

 .08.11תת פרק  –תשתיות תקשורת  3.1.11

 וכבלים מובילים 3.2

 צינורות ומובילים.    3.2.1

 מ"מ. 20קוטר מינימאלי של הצינורות יהיה  3.2.1.1

 אין להשחיל גידים או כבלים בצינורות לפני גמר הטיח. 3.2.1.2
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צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת סעיפים אחרים( באותם מקומות שלא  3.2.1.3

כוללים גם חוטי משיכה מניילון שזור. בתוך המבנה יושחלו בצינורות מושחלים בהם מוליכים, 

מ"מ לפחות, בהתקנה תת קרקעית יושחלו בצינורות הריקים חוטי  1הריקים חוטי משיכה בקוטר 

 8מ"מ ומעלה יושחלו תמיד חוטי משיכה בקוטר  40מ"מ לפחות, בצינורות בקוטר  4משיכה בקוטר 

ס"מ  50חרים. יושאר מחוץ לצינור בשתי הקצוות חוט באורך מ"מ גם אם יושחלו בהם כבלים א

 לפחות, אשר ילופף על יתד למניעת חזרתו לצינור. כל המפורט בסעיף זה כלול במחיר הצינור.

כבד( כוללים במחיריהם גם : קופסאות הסתעפות -צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח 3.2.1.4

חוטי השחלה, קשתות סטנדרטיות ומיוחדות, לפי  ומעבר משוריינות מגולוונות או מאלומיניום,

 הצורך.

צינורות בהתקנה סמויה ביציקת יהיו מטיפוס פלסטי כפיף. כל הצינורות בהתקנה גלויה יהין  3.2.1.5

מטיפוס פלסטי קשיח. כל הצינורות בהתקנה בחלל שמעל תקרות אקוסטיות ובתוך הפירים 

 שונים. ובחללים אחרים יהיו מטיפוס פלסטי כבה מאליו בצבעים

 צינורות גלויים כבים מאליהם לשירותים השונים יהיו בצבעים כדלקמן: 3.2.1.6

 ירוקצבע  - לחשמל 

 כחול צבע - לטלפון 

 אדוםצבע  - לגילוי אש 

 לבן - רמקולים ואינטרקוםל 

 אפור - לבקרה 

 חום - למחשוב 

 צהוב - לטלוויזיה ולמערכות ביטחון 

אים במפרט הכללי הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך צינורות ומובילים עפ"י אופני המדידה בסעיף  המת 3.2.1.7

, יזיהומותקן בלבד.  שאריות ופחת לא ימדדו.  כוללים חומר עיקרי, חיזוקים, קשירות שילוט, שלטי 

 סופיות, סגירות, מחברים, מופות, זוויות, כיפופים, חיבורים גמישים וכו'.

 כל צינורות החשמל והתקשורת ישולטו בשילוט ברור ובר קיימא. 3.2.1.8

 ס"מ על ידי חבקי מתכת שיעוגנו בברגים לדיבלים. 60התקנה גלויה יחוזק הצינור כל ב 3.2.1.9

ס"מ על ידי חבקי מתכת שיעוגנו בברגים  90בהתקנה בחללים שבין שתי תקרות יחוזק הצינור כל  3.2.1.10

 לדיבלים.

 ס"מ. 180התקנה סמויה של צינורות בקירות תהיה אנכית עד לגובה של  3.2.1.11

 ס"מ לפחות. 10לכל אורכו בשכבת מלט צמנט שעובייה צינור מתחת לריצוף יכוסה  3.2.1.12

 החיבור בין שני הצינורות יעשה אך ורק על ידי מופה מתאימה. 3.2.1.13

 תעלות פלסטיות לחשמל ו/או תקשורת.   3.2.2

 CANALתוצרת ''  LINEADINיהיו כדוגמת ''פל גל'', , במידה וידרשו בהמשך, תעלות פלסטיות 3.2.2.1

PLAST .או שוו''ע מאושר מראש ע''י המפקח, אדריכל ומהנדס חשמל של אוניברסיטת חיפה '' 
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המחיר יכלול גם את סידורי התקנת האביזרים )בתי תקע, מפסקים, וקופסאות החיבורים(.  חבקי  3.2.2.2

כבלים, כיסוי קצה תעלה והתקן למחיצות הפרדה. )פינות חיצוניות ופנימיות, זוויות, והסתעפויות(, 

 ם אלה כלולים במחיר, אלא אם הוגדר אחרת בכתב הכמויות. מכלולי

הקבלן יאשר קטע לדוגמא של התעלה עם האביזרים, לפני ההתקנה.  אביזרים סופיים ימדדו בנפרד  3.2.2.3

 אוניברסיטת חיפה. חשמל מול האדריכל ומהנדס

 .תעלות פח ותעלות רשת לנשיאת כבלים   3.2.3

חיזוקים לקיר/תקרה/ריצפה, זוויות, כיפופי מחיר הסולמות/תעלות פח כולל גם את התליה וה 3.2.3.1

 החיבורים, הריתוכים בין חלקי הסולם, ההסתעפויות למיניהם, הגלוון וצביעת הריתוכים.

 סידורי התליה טעון אישור מראש כאשר צד אחד של הסולם / תעלה פנוי להנחת כבלים. 3.2.3.2

 כל האלמנטים הנ"ל יהיו אלמנטים חרושתיים מקוריים של היצרן. 3.2.3.3

 מ"ר.-לתעלת פח אם יידרש, יימדד בנפרד לפי שטח ב כיסוי 3.2.3.4

 מ"ר. -צביעה של תעלת מתכת אם יידרש יבוצע ויימדד בנפרד ב 3.2.3.5

 מטר ולא יותר. 1רגליות חיזוק של תעלות פח יהיה  2המרחק המקסימלי בין  3.2.3.6

 אוניברסיטתל כל תעלות פח יהיו תוצרת ''אמבל'' או שוו''ע מאושר מראש ע''י מהנדס חשמל ש 3.2.4
 .חיפה

 .התקנת סולמות לכבלים    3.2.5
 הסולמות עשויים לפי פרטים סטנדרטיים. 3.2.5.1

סולמות הכבלים יסופקו ויתקנו על ידי הקבלן בהתאם לשרטוטי ההתקנה בתוכניות מפורטות של  3.2.5.2

 המתכנן.

 האביזרים של סולמות הכבלים שיסופקו על ידי הקבלן יכללו: 3.2.5.3

 מחברים לחיבור בין החלקים השונים של הסולמות. .א

 לשינוי כוון אופקי או אנכי של הסולם.קשתות  .ב

 מצמצמים להקטנת רוחב סולם. .ג

 לביצוע צמתים בין הסולמות. -( Tצמתים ) .ד

 מטרים. 2תמיכות ברזל לסולמות הכבלים במרחקים שלא יעלו על  3.2.5.4

ס"מ )פרט  40המרחק המינימאלי בין החלק העליון של הסולם לבין תקרה או קונסטרוקציה יהיה  3.2.5.5

 בתוכניות(. כל חלקי הסולמות יהיו מגולוונים.למקומות המסומנים 

כל הקצוות של הסולמות וקונסטרוקציות התומכות יהיו חלקים וצבועים, ללא פינות חדות היכולות  3.2.5.6

 לפגוע בכבלים.

 סולמות כבלים יותקנו לאורך הקונסטרוקציות והמבנה של המתקן במינימום שינויי כיוון אפשריים. 3.2.5.7

יפריעו בשטח בעתיד לצורכי אחזקה. הקבלן יתקין חיזוקים ליד כל  סולמות כבלים יותקנו כך שלא 3.2.5.8

 שינוי כוון של הסולמות.

 מחיר התקנת סולמות כולל: 3.2.5.9

 כל עבודות המסגרות וההתקנה של הסולם בשטח המתחייבות כגון: חיתוך, ריתוך קידוח וכו'. .א

 חומרי עזר הנדרשים להרכבתו והתקנתו בשטח כגון: ברגים, אומים וכו'. .ב

 תיקוני צבע במקומות שהצבע נפגע כתוצאה מעבודות ההתקנה. .ג
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 .08.1.390סעיף  – אספקה והתקנת תמיכות לסולמות ימדדו לפי סעיף נפרד .ד

מדידת סולמות בקטעים ישרים לפי מטר אורך )מ"א( סולם מותקן ובהתאם לרוחבו כולל התקנת  .ה

 קשתות, מצמצמים וצמתים.

ות כבלים כוללת הרמה וחיזוק של שכבות כבלים מעל פירוק סולמות כבלים ריקים או עם שכב 3.2.5.10

הסולמות הקיימים עד לגמר הרכבת הסולמות החדשים כולל אספקה והתקנת כל התמיכות 

 .והאביזרים הנדרשים

 .קונסטרוקציות מתכת )שאינם כלולים בסעיפים אחרים(   3.2.6

החיזוקים, הריתוך, קונסטרוקציות מברזל מגולוון יכללו במחירם את כל הדרוש להתקנתם:   3.2.6.1

 הברגים, הגלוון וצביעת הריתוכים ימדדו לפי משקל המתכת בק"ג עפ"י המוגדר בכתב הכמויות.

 .כבלים ומוליכים   3.2.7

מסוככים. כבלים למתח נמוך להתקנה  N2XSY 18/30 KVיהיו מסוג  22KVהכבלים למתח  3.2.7.1

 התקן הישראלי החדש.יהיו לפי  -. צבעי הבידוד של כבלי ההזנה XY2Nחיצונית יהיו מטיפוס 

גידים )למשל  5ממ"ר( ומספר הגידים לכבל הוא מעל  2.5או  1.5כבלי פיקוד )שחתך מוליכיהם הוא  3.2.7.2

 ממ"ר(, יהיו עם גידים ממוספרים לכל אורכם. X 7 ,1.5 X 12 1.5כבל 

 ממוספרות שיושחלו על גידי הכבל. PVCכבלי פיקוד גידים ימוספרו על ידי שרוולים ב 3.2.7.3

. כבלים הנחתר הגידים כולל במחיר ותאם למפורט בתוכניות המצורפות )הערה: מספבה -המספור  3.2.7.4

 (.לממוספרות שיושחלו על גידי הכב PVCמספור הגידים יבוצע ע"י שרוולים 

כבלי הזנה, פיקוד והארקה יונחו על סולמות ויחזקו לסולם באמצעות קשירה או יושחלו בצינורות  3.2.7.5

 ותעלות מובילים )הנמדדות בנפרד(.

וכן שלהם אל מהדקי כוח ופיקוד וגם לאורך תוואי הנחתם הכבלים יסומנו בנקודות החיבור  3.2.7.6

מטר, הכול בתיאום עם המפקח באתר. סימון  30במרחקים שאינם עולים על  בר קיימאבשלטים 

 כאשר השלט יחובר" או שווה ערך )שסופק על ידי הקבלן( CRITCHELYעל ידי שלט " -הכבלים 

 הכבל. הנחתכלול במחיר  השילוט .ממ"ר 2.5ושת מבודד בחתך לכבל עם חוט נח

המדידה של הכבלים תהיה מדידה נטו לכבלים שהונחו בין שתי נקודות החיבור, הקבלן נדרש לבצע  3.2.7.7

 מדידה מדויקת מוקדמת של כמות הכבלים הדרושה ולמסור את הרשימה לידי המפקח.

 של המפקח.לא יורשה שימוש ב"מופות" אלא באישור מפורש בכתב  3.2.7.8

אורך הכבל הנתון בכתב הכמויות או ברשימת הכבלים משוער בלבד ועל הקבלן לבדוק בעצמו את  3.2.7.9

 האורכים הדרושים על ידי מדידה במתקן.

 קצוות הכבלים יאטמו מיד לאחר החיתוך. 3.2.7.10

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח על תוואי הכבלים באתר לפני הנחתם. 3.2.7.11

 ב"רוליקים" על מנת למנוע מאמץ מכני.להתקנת הכבלים ישתמש הקבלן  3.2.7.12

כבלים בודדים יוגנו על ידי פרופילים או צינורות פלדה. כמו כן הקבלן יספק הגנה מכאנית בצורת  3.2.7.13

 תעלות, פרופילים או צינורות מגולוונים בכל מקום שבו יש סכנת פגיעה מכאנית בכבלים.

ינור והכבלים יוגנו  על ידי התקנת כאשר כבל מותקן בתוך צינור ברזל מגולוון יעוגלו קצוות הצ 3.2.7.14

 גומיות בקצוות הצינורות.



 

81 
 

 פעמים קוטר הכבל לפחות.  10רדיוס הכיפוף של הכבל יהיה  3.2.7.15

 פיקוד או הארקה כולל: כוח,מחיר הנחה, התקנה והשחלה של כבל  3.2.7.16

 .להתקנתוהובלת הכבל לאתר העבודה ואחסון עד  3.2.7.16.1

 המידות הדרושות.מדידת אורכי הכבלים הדרושים להתקנה וחיתוך לפי  3.2.7.16.2

 100להיות  וולט )הקריאה צריכה 500בדיקת בידוד על ידי מגר  -בדיקת תקינות הכבל  3.2.7.16.3

 לפחות( ובדיקת רציפות גידי הכבל. -מגה אום 

מ"ר  2.5הנחה על הסולמות כולל קשירה לסולם על ידי חוט נחושת מבודד בחתך  ע"יהתקנת הכבל  3.2.7.16.4

 4ממ"ר(. לגבי כבלים שחתך גידיהם עד  1.5 בודד בחתךיהיה מ החוט כבל פיקוד וכבל מ.נ.מ)עבור 

ממ"ר, יש לקשור כל כבל  4  -ניתן לקשור שני כבלים יחד. כבלים שחתך גידיהם גודל מ -ממ"ר 

ס"מ. אם ההנחה מתבצעת  90בנפרד לסולם. הקשירה לסולם תתבצע במרחקים שאינם  עולים על 

התחתונה ולבצע את הקשירה כמתואר לעיל,  בשתי שכבות או יותר, יש להניח תחילה את השכבה

 להניח את השכבה הבאה ולבצע קשירה וכן הלאה.

 ס"מ. 30קשירת כבלים לסולם אנכי תהיה במרווחים כל  3.2.7.16.5

סימון הכבלים : סימון הכבל יבוצע בשתי נקודות החיבור )מוצא ויעד( ולאורך תוואי ההנחה  3.2.7.16.6

המפקח במקום. אמצעי סימון כבלים דגם מטר, הכול בתיאום עם  30במרחקים שאינם עולים על 

CRITHLEY  ספרות -או שווה ערך )שיסופקו ע"י הקבלן( והטבעת מספר הכבל לפי הסימון

 ואותיות שבתוכניות.

או  CRITCHLEYממ"ר. אמצעי סימון  2.5השלט ייקשר לכבל על ידי חוט נחושת מבודד בחתך  3.2.7.16.7

ל ידי חבק פלסטי המתאים לתנאי שווה ערך שתותקן בתוך הלוחות בחדרי החשמל ייקשר ע

 הסביבה.

 .הכבל הנחתהסימון כלול במחיר  3.2.7.16.8

 פינוי תופי הכבלים משטח אוניברסיטת חיפה בתום העבודה. 3.2.7.16.9

 כבל לוחות חשמל לחיזוקים המיועדים לכךחיבור קצוות  3.2.7.16.10

 הכבלים.הנחת מטר אורך. המחיר אחיד לכל צורות  -יחידת המדידה  3.2.7.16.11

 

 :חיבור מנועי חשמל 3.2.7.17

 קופסאות חיבורים, אטימתם.בדיקת מצב  3.2.7.17.1

 בדיקת חיבורי המנועים. 3.2.7.17.2

 בדיקת המאוורר של המנוע. 3.2.7.17.3

העבודה כוללת זיהוי ודאי של המנוע, ניתוק מפסק של המנוע, נעילתו, שילוטו, בדיקת אטימות  3.2.7.17.4
הקופסה, בדיקת אטימות כניסת הכבלים, בדיקה וחיזוק חיבורי המנוע, בדיקת פעולת המאוורר 

 ת האטם בקופסת חיבורים כולל הספקת האטם. )מרווח המכסה(, החלפ

 סגירת כל הברגים גם החלפת ברגים במקרה הצורך. 3.2.7.17.5

 גירוז ובדיקת פעולת המנוע. 3.2.7.17.6

 הקבלן יוציא דו"ח מסודר על מצב הפריטים הנבדקים לכל מנוע. 3.2.7.17.7

 במנועים שיוחלט על החלפת קופסאות החיבורים, הקבלן יחליף את הקופסאות. 3.2.7.17.8
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( כל 2DIV ,CLASS 1וכניסת כבלים מתכתית מתאימה לכבל ולאזור )העבודה כוללת אטמים  3.2.7.17.9
 עבודות הפירוק, הניתוק, הרכבות חיבורים גירוז וכו'. 

במנועים שיוחלט על החלפת כניסת כבלים )ללא החלפת קופסאות  החלפת כניסת כבלים למנוע 3.2.7.17.10
והתקנת כניסת  חיבורים(, הקבלן יחליף את כניסת הכבלים. עבודה כוללת פירוק כניסת כבלים

כבלים, חיבור המנוע, בדיקת הפעולה וכו'. )כניסות הכבלים יהיו מתאימות לכבלים ולאזור 
 התקנתם(.

 
 

 הארקות: 3.2.7.18

 4271  התקנות קובץ 1981 א"יסוד( תשמ הארקת (החשמל לתקנות בהתאם תבוצעהעבודה  3.2.7.18.1
 . 108י"ת ודרישות

 .בתוכניותמערכת הארקה תבוצע בהתאם לנדרש בתקנות ובהתאם למפורט  3.2.7.18.2
בפינות של הבניין מ"מ  40X4פסי פלחים מגולוונים בגודל בביצוע הארקות יסוד יש להוציא  3.2.7.18.3

ס"מ מעל פני הקרקע  30יציאות מטבעת הגישור. היציאות יהיו בגובה בתור ובהתאם לתוכניות 

הסופיים. קצה היציאה יותקן בקופסת חיבורים שקועה בקיר. על הקופסא יותקן שלט עם סימון 
 .הארקה""
 ליד לוח החשמל יותקן פס השוואת פוטנציאלים ראשי. 3.2.7.18.4

כל השירותים המתכתיים בבניין יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים, על ידי מוליך חיבור הארקה  3.2.7.18.5
 ממ"ר לפחות. 10בחתך  PVCממוליך נחושת מצופה עשוי ירוק, -מיוחד, בצבע צהוב

 .רור ומתאים בשתי קצותיהםכל מוליכי הארקה ישולטו בשילוט בר קיימה וכיתוב ב 3.2.7.18.6
כל נקודות המאור, בתי תקע וכל ציוד מתכתי אחר הנושא עליו אביזרי חשמל כלשהם, יחוברו לפס  3.2.7.18.7

 .ההזנה בכבלהארקה של לוח חשמל, שממנו מוזן האביזר, באמצעות גיד הארקה 
ירוק -הובבצבע צגמיש על כל מוני וברזי המים בבניין יבוצעו גשרי הארקה תקניים עם חוט נחושת  3.2.7.18.8

 ממ"ר לפחות. 10 בחתך PVCהמצופה 

פס השוואת פוטנציאל יימדד ביחידות ויכלול את חיבור כל המוליכים אליו, מהמערכות כגון:  3.2.7.18.9
 צינורות מים לסוגם, הארקת יסוד, לוחות חשמל וקונסטרוקציות מתכת לפי דרישות התקן.

ורך ויכלול את החיבורים, ממ"ר, יימדד לפי מטר א 6מוליך לקולט ברקים, עשוי מוט פלדה  3.2.7.18.10
הריתוכים, התפסים שלו אל הקיר בשלות, אמצעי גישה לחיבור והתאום עם קבלן להתקנת מוליך 

 הארקה גמיש.

מ"מ ותימדד לפי מטר אורך בפועל, תכלול  40X4טבעת גישור, שעשויה מפס פלדה מגלוון בחתך  3.2.7.18.11
יון, גשרי רציפות, יציאות מחוץ במחירה את החיבורים לברזל זיון, תמיכות, ריתוכים אל ברזל ז

 לבניין לאלקטרודות הארקה או קולט ברק, ירידות והחיבור לברזל היסוד או הכלונסאות.

פרטי ההתקנה, כגון ותכלול את  1173מערכת  הגנה בפני ברקים תבוצע על פי דרישות ת"י  3.2.7.18.12
 חלקי מוליך, או מחברים לחיבור לזיון המבנה. 2חיבורים בין 

מש במוצרים חרושתיים מותאמים, אין לרתך לברזל זיון ביציקות בטון, קורות על הקבלן להשת 3.2.7.18.13
 ועמודים, אלא אם התקבל אישור מראש בכתב מהקונסטרוקטור.

 ובאורך ,לפחות מ"מ 19 בקוטר נחושת מצופים פלדה ממוטות עשויים יהיו  -הארקה אלקטרודות 3.2.7.18.14
 ראשי החלקים בין מקורית חיבור מופת עם אחד, כל א"מ 1.5 חלקים -6 מ המורכבים מטר  9

 המהדקים וגודל כמות( הארקה  מוליכי לחיבור מקוריים מהדקים עם ,מקוריים קידוח והטמנה

 ,חוזק טון 8 מכסה ס"מ עם 60בגודל  מבוטנת ביקורת שוחת עם לפי תכנית הארקה מפורטת(

-ירוק בצבע המכסה צביעת לרבות ,המכסה גבי ועל בתוך השוחה שילוט עם פלדה טבעות מוקף

 "שיטה" הארקה)  לסוג מתאים בידוד צבע עם ויהיו ימדדו בנפרד הארקה מוליכי .לסירוגין צהוב

 .")הגנה" או
, קידוחים יבוצעו במידה יכללו במחיר האלקטרודות ותקידוחי קרקע לשם התקנת האלקטרוד 3.2.7.18.15

רקת הברקים והתנגדות הארקה לא תגיע לערך הנדרש שייבדק לאחר גמר עבודות השלד והא
 .המתוארת בסעיף נפרד
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 1742. י "לת תתאמנה האלקטרודות 3.2.7.18.16
 , פיקוד והארקותכוחחיבור כבלי  3.2.7.19

 :כללי 3.3.1.18.1

שעלות החיבור כלול בתוך סעיפי כתב  סעיף זה מתייחס לחיבור כבלי כוח ופיקוד ללוחות חשמל .א
 החשמל ואביזרים סופיים. הכמויות הקשורים ללוחות

 (.P.V.C) סימון מפי. וי. סי.לכל הכבלים יש להתקין שרוולי  .ב
 

 :חיבור כבלים במתח נמוך 3.3.1.18.2

 חיבור הכבלים יעשה לפי רשימות הכבלים ותוכניות החיווט. .א
 בשכבת הבידוד. לפני החיבור יוודא הקבלן שהכבל אינו נושא מתח ולא פגום .ב
 זיהוי הכבל שמונח. .ג
 הקבלן ידאג לשמור בכל מקרה על סדר פאזות זהה בכל החיבורים. .ד
חלפת חיבור בין הפאזות בלי צורך לגילוי נוסף ה ישאיר אורך מספיק של גידים על מנת לאפשרהקבלן  .ה

 של הכבל.
בקרבת הגלאנדים ובחיבור ללוחות על מנת למנוע ע"י חבקים פלסטיים מיוחדים כל הכבלים יחוזקו  .ו

 מאמצים מכאניים על החיבור או הגלאנד.
 ט מבודדו ע"י סרדדוגידים שמורים של הכבל יסומנו ויב .ז
 :הפעולות הבאות או פיקוד כולל כוחחיבור של כבל  .ח

 זיהוי הכבל. .1

 קילוף בידוד חיצוני. .2

 קילוף בידוד פנימי. .3

 גיד. פי.וי.סי. לכל -עבור כבל פיקוד השחלות שרווליות סימון מ .4

 סימון פאזות. כוחעבור כבלי  .5

 אספקה והתקנה של נעלי כבל וכל חומרי העזר. .6

  לאטימה מוחלטת. באביזר או במנוע והידוק השחלת הכבל דרך כניסת כבל .7

 חיבור כל הגידים של הכבל למהדקים. .8

המצריכות הוספת מעברים לצורך  כבלים במקרה שהאביזרים המסופקים על ידי המזמין יכילו כניסת .9
על חשבונו ויתקין הקבלן  לתיאום בין הברגה בציוד להברגת כניסת הכבל, יספק לכבלים או התאמה
מידת ב עם המתכנן )לפני הביצוע( כולל החלפת גומיות אטימה מתאימים בתיאום מוקדםמעברים 
 הצורך.

מהדקים לפי הצורך וחיבור להארקה בתוך  חיבור קצוות הכבלים בתוך אביזר חשמלי, כולל השלמת .10
 האביזר, כולל ביצוע גשרים במידת הצורך.

בציוד המסופק( כולל חיבור כל גלאנד  הארקת כניסות הכבלים בכל האביזרים )באם לא בוצעו הכנות .11
במוליך נחושת מצופה אסבסט )בגופי התאורה( דרך לשונית הארקה או בורג הארקה לנקודת הארקה 

 בתוך האביזר )לפי תיאום מוקדם על אופן הביצוע עם המתכנן(.

שחור קשירת הכבל לפרופיל מחורץ קיים במקרה חיבור בלוח חשמל קיים על ידי חוט נחושת מבודד  .12
 ממ"ר. 2.5בחתך 

 ( מתאימים.שלוטבעזרת חבקים ) ממ"ר ומעלה יחוזקו בלוח חשמל 50 -כבלי חשמל בחתך מ .13

 :22KVחיבור כבלים במתח בינוני  3.3.1.18.3

 .RAYCHEMחיבור כבלים במתח בינוני כולל אספקה וביצוע ראש כבל מדגם  .א
 ביצוע ראש הכבל יהיה על פי הנחיות יצרן ראש הכבל. .ב
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על ידי חשמלאי שניסיונו בעבודות מהסוג הנ"ל הוכחה ובפיקוח צמוד של מפקח  ביצוע העבודה תעשה .ג
 החשמל. 

 כל היתר זהה., ELASTIMOULD לגבי חיבור שנאים ראש הכבל יהיה מדגם  .ד

  :התקנה של מופות עבור כבלי חשמל  3.3.1.18.4

כל החומר  כאמור לא יורשה ביצוע מופות אלא באישור מוקדם של המפקח. באם מאושר ביצוע מופות, יסופק
" או מופות מתכווצות כדוגמת M3הדרוש ביצוע על  ידי הקבלן. המופות יהיו מסוג יציקת אפוקסי כדוגמת "

RAYCHEM. 

 :פסי צבירה  3.2.8

 (.PLUG-INמפרט טכני זה מתייחס למערכות פסי צבירה בשיטת שקע תקע ) 3.2.8.1

על ספק תעלות פסי הצבירה להוכיח ניסיון רב שנתי ביצור ואספקה של מערכת תעלות פסי צבירה  3.2.8.2
 המתוארת במפרט טכני זה.

" או מתוצרת E&I" או מתוצרת "TELEMECANIQUE" ינה מתוצרתיצבירה תההמערכות פסי  3.2.8.3

"BBI ELECTRIC.או שוו"ע " 

 על מערכת פסי הצבירה לעמוד בתקנים כמפורט להלן: 3.2.8.4

 TYPE TEST REPORTעל הספק לצרף להצעתו תעודת בדיקה דגם מסוג-IEC EN 60349/1תקן  .א
 של הפס המוצע.

 תעודת הבדיקה תונפק ע"י מעבדה חיצונית בינלאומית מוכרת. .ב

 הכולל תיאור דרישות טכניות לתעלות פ"צ.-IEC EN 60349/2תקן  .ג
 מבנה תעלת פ"צ.המתייחס לדרגת ההגנה של -1915קובץ  ,IEC 70 -1 EN 60529תקן  .ד

 בהתייחס לזרם הנומינלי של המערכת. IECעל כל מרכיבי המוצר לעמוד בדרישות תקני  3.2.8.5

 על המערכת המסופקת לעמוד בתנאי כמפורט להלן: 3.2.8.6

 .100%בתנאי לחות של עד מעלות צלסיוס  40טמפ' סביבה מקס' של  .א
 HZ 60עבודה בתדירות של עד  .ב

 .1000VACמתח עבודה של עד  .ג
 .1000VACמתח בידוד  .ד
 . Icw 80KA     Ipk 176KA  -זרמי קצר .ה

 25בתנאי סביבה רגילים ) הזרם הנמדד בתנאים הנ"ל לא יפחת מהזרם הנומינלי המוגדר של המערכת 3.2.8.7
 (75%מעלות צלסיוס לחות עד 

המוליכים ופסי הצבירה יהיו עשויים אלומיניום מצופים נחושת המסודרים בתוך תעלת פסי צבירה  3.2.8.8
 דים ביניהם ולדופן מבנה התעלה לכל אורכם.במבנה קומפקטי, צמו

 מוליכי הפאזות ומוליך האפס יהיו בשטח חתך זהה. 3.2.8.9

 משטח החתך של מוליך הפאזה. 100%מוליך הארקה יהיה כ  3.2.8.10

 מוליכי הפאזה והאפס יהיו באמצעות יציקת אפוקסי. בידוד 3.2.8.11

 מעלות צלסיוס.  150הבידוד יעמוד בטמפ' מקס' של  3.2.8.12

 .IP55מערכת המסופקת תהיה בדרגת אטימות של  3.2.8.13

הדפנות החיצוניות של התעלה תהיינה עשויות אלומיניום  וצבועות בחומר דוחה  בערה לפי  3.2.8.14
    RAL 7037תקן 

מטר כ"א, החיבור בין קטעי התעלה השונים יבוצע  3התעלה תבנה מקטעים סטנדרטים באורך  3.2.8.15
 וחשמלית את המוליכים יחד ובו זמנית.באמצעות מחבר יחיד אשר יחבר מכאנית 
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 .נקודות ואביזרים סופיים 3.3

 כללי  3.3.1

כל האביזרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות ובכתב הכמויות ובהתאם לדוגמא  3.3.1.1
שתאושר על ידי מהנדס החשמל של אוניברסיטת חיפה לפני רכישת אותו חלק. כל אביזר יתאים למקום 

 מתאימות.  Exאו  IPהתקנתו על פי כל חוקי החשמל והבטיחות בדרגות 

צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור הפיקוח דגם אחד מכל אביזר וציוד בו  תוך חודש ימים מקבלת 3.3.1.2
 הוא עומד להשתמש. כל האביזרים יוצגו במועד אחד.

לגבי ציוד דומה או שווה ערך טכני ואיכותי על הקבלן להגיש באותו מועד את האביזר הנדרש ולידו את  3.3.1.3
 שווה ערך המוצע על ידו.

כללו את כל החיזוקים הדרושים לקביעתו והתקנתו במקום המוגדר התמחור בהתקנת של כל אביזר י 3.3.1.4
בתוכנית, הפעלתו ותפקודו התקין. כמו כן, תמחור התקנת האביזר יכלול תיבות מעבר הסתעפות עם 

 המהדקים, פסי צבירה וכדומה.

 תיבות מעבר והסתעפות יהיו מפלסטיק קשיח עם יציאות כבלים אנטיגרונים )גלנדים( בכמות הנדרשת 3.3.1.5
   IP43ברגים בדרגת אטימות לפי המקום. )למשל, במשרדים דרגת אטימות תהיינה 4-עם מכסה מחוזק ב
 מינימום(. IP55ובשאר המקומות 

אם לא צוין במפורש אחרת, אזי לכל אביזר או תיבת מעבר והסתעפות יהיה שלט סנדביץ' מחובר בניטים  3.3.1.6
 מס'... מלוח מס'... בצבע מתאים ליעוד שיורה את מספר המעגל בצורה: מעגל

 UVכל תיבות מעבר או הסתעפות בהתקנה מחוץ למבנה יהיו מסוג חסין  אש מחומר קשיח, מוגנות  3.3.1.7
או שווה ערך   ,BETERMANלפחות. התיבות יהיו כדוגמת "גביס", או " לגרנד" או " IP55ואטומות 

אביזרים. חל איסור מוחלט מאושר. קופסאות חיבור והסתעפות אינן נמדדות וכלולות בתמחור צנרת או ב
 להשתמש בתיבות מסוג מרירון.

 צינורות. 4-לתיבת מעבר אחת יוכנסו לא יותר מ 3.3.1.8

 נקודת מאור כוללת כמות מוליכים כנדרש לרבות מוליך פזה קבועה לממיר עפ"י התוכ'. 3.3.1.9

 אביזר סופי אינו נכלל במחיר הנקודה אלא אם צוין במפורש. 3.3.1.10

ס"מ ימדדו  20ים מאותו מעגל או אביזרים צמודים זה לזה עד מקבץ בתי תקע בקיר או בתעלת אביזר 3.3.1.11
 כנקודה אחת.

 יחידת רב שקעים כמו שישיית או רביעיית שקעים המוזנים מאותו המעגל ביחידה, תימדד כנקודה אחת. 3.3.1.12

בתוכניות ביצוע המושחלים בחתכים כמפורט  FR/XLPE מסוג נקודות חשמל לסוגם יבוצעו בכבלים 3.3.1.13
 .61386 בתוך צנרת לפי ת"י

 חשמל המפקח ומהנדס אישורל ע"י הדוגמאות ובהתאם הקבלן י"ע ויסופקו יוזמנו החשמל אביזרי 3.3.1.14
 אוניברסיטת חיפה.

 נקודת מאור    3.3.2

 ממ"ר.   1.5בחתך   XLPEנקודת מאור תחובר למעגל זינה שלה בכבלים מסוג  3.3.2.1

 כל יציאת כבל הזנה בתקרה או בקיר לגוף תאורה תחשב כנקודה.  3.3.2.2

 .פסיקים או לחצנים כלולים במחיר הנקודה )מפסקים רגילים, כפולים ומחליפים(הירידות למ 3.3.2.3

מחיר נקודת מאור אינה כוללת אביזרים סופיים במעגל מאור זה אשר ימדדו בנפרד לפי מרכיבים כגון:  3.3.2.4
 מפסק תאורה, כבל מסוג פנדל, בית נורה וכו'.
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מטר. כבל הזנת נקודת  20ור באורך עד מחיר נקודת מאור כוללת אספקת והשחלת כבל הזנה לנקודת מא 3.3.2.5
  08.1פרק תת מטר יתומחר בנפרד לפי סעיפים של  20  -מאור באורך של יותר מ 

דרך יחידת "דרייבר" נפרדת שתותקן בסמוך לגוף  24/12המופעלת במתח  LEDנקודת מאור מסוג  3.3.2.6
 תימדד כמו נקודת מאור אחת בתמחור.  LEDתאורת 

בנפרד  דיימדוולט  24וולט או  220הפעלת מעגל תאורה מלחצן במתח  -תאורה מלחצן  תנקודת הפעל 3.3.2.7
 .למעט אביזר הלחצן, בתנאי שהוא קו פיקוד נפרד להפעלת מעגלי תאורה בלוח חשמל

 2.5בחתך מקסימלי עד  XLPEלצורך תמחור נקודת מאור כבל הזנת נקודת מאור ייחשב ככבל כוח מסוג  3.3.2.8
 גידים, כאשר בפועל יסופק ויושחל כבל הזנת נקודת מאור לפי תוכנית תאורה לביצוע. 5ממ"ר עם 

 חכונקודות    3.3.3

 ,מטר 20ממ"ר באורך עד  2.5בחתך  XLPEתמחור נקודת בית תקע/מקבץ בתי תקע תכלול כבל מסוג  3.3.3.1
 20יציאה לאביזר בית תקע בודד, או למקבץ בתי תקע ביחידות הרכבים ו/או צמודים זה לזה במרחק עד 
ס"מ בקירות, בריהוט, או בתעלת אביזרים. המחיר אינו כולל את אביזר בית התקע שעבורו ישולם 

 בנפרד.

 חובה לחבר בין מקבץ השקעים דרך קופסת חיבורים הכוללת במחיר הנקודה. 3.3.3.2

 4ממ"ר או  2.5בחתך של  XLPE  כבל מסוג –ח פאזה אחת בודדת )בוילר, מזגן, או אביזר אחר( נקודת כו 3.3.3.3
ממ"ר, לפי המצוין בכתב הכמויות, מלוח החשמל עד לנקודת היציאה לאביזר. מחיר הנקודה הנ"ל אינו 

 כולל את האביזר הסופי.

 נקודות מתח נמוך 3.3.4

חוט משיכה  עםמ"מ בצבע כחול  25, בקוטר יכףמרנקודת טלפון פנים וחוץ תכלול במחירה את צנרת  3.3.4.1
 י תקשורת קרוב, עד ליציאה לאביזר. אוותמארון הטלפון או ל

ממ"ר  2x0.8מ"מ בצבע אדום, כבל  25תכלול במחירה את צנרת המריכף, בקוטר  -נקודת גלוי אש/עשן  3.3.4.2
לחצן, מנורת  מצולב חסין אש, החל מנקודת ההתחברות הקרובה עד ליציאה בתקרה או בקיר לגלאי,

סימון וכו'. כל יציאה לאביזר הנ"ל תחשב כנקודה. הנקודה לא כוללת את האביזרים הסופיים הנמדדים 

 אך כולל את התאום עם החברה המתקינה את האביזרים. ,בנפרד

מ"מ, בגוון צהוב עם חוט משיכה בתוכה,  20" פןתכלול במחירה צנרת " -נקודת מיגון )פריצה או אזעקה(  3.3.4.3
 ההתחברות הקרובה ועד ליציאה לאביזר הסופי כולל תאום עם החברה המתקינה את האביזר. מנקודת

מ"מ, בגוון חום עם חוט משיכה בתוכה,  25" בקוטר פןתכלול במחיר צנרת " -נקודת תקשורת מחשבים 3.3.4.4
מנקודת ההתחברות הקרובה ועד ליציאה לאביזר הסופי. כל יציאה לאביזר סופי תימדד כנקודה 

בקופסה הכלולה במחיר הנקודה. הנ"ל אינו כולל את הכבל לתקשורת והאביזר, שעבורם ותסתיים 
 ישולם בנפרד.

מ"מ בגוון לבן מנקודת ההתחברות  20 מריכףמ"ר בצנרת  2X2.5כוללת מוליכים  -למערכת כריזה  הנקוד 3.3.4.5
 כולל תאום החיווט עם הקבלן/ספק למערכות  הכריזה. י,הקרובה עד ליציאה לאביזר הסופ

מ"מ בגוון אפור עם חוט משיכה  25תכלול במחירה צינור מריכף בקוטר  -נקודת טמ"ס/ בקרת מבנה  3.3.4.6
 מנקודת ההתחברות הקרובה ועד ליציאה לאביזר הסופית, בתאום עם הקבלן/ספק של המערכת.  

עד מ"מ בגוון אפור עם חוט משיכה מנקודת ההתחברות הקרובה ו 20" פןכוללת צינור " -נקודת טלוויזיה  3.3.4.7
ליציאה לאביזר הסופי. כל יציאה לאביזר הסופי תימדד כנקודה ותסתיים בקופסה.  הנ"ל אינו כולל את 

 הכבל והאביזר שעבורם ישולם בנפרד.

 . ליחידת מ"א תרמוסטטנקודה לפנל הפעלה/ 3.3.4.8

מ"מ בצבע צהוב, עם חוט משיכה מנקודת ההתחברות הקרובה  25תכלול במחיר צינור מריכף, בקוטר 

 המסופק ע"י קבלן מ"א.  סיום בקופסה מתאימה. מהתרמוסטטועד למפסק ההפעלה, או 
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 .חשמלי ס/וילוןנקודה לתרי 3.3.4.9

 נקודה לתריס/וילון חשמלי או למסך הקרנה.  3.3.4.9.1

שיוגדר, עד לקופסת בתוך צינור מריכף, ישירות מלוח חשמל  2.5X5 XLPEתכלול במחיר כבל הזנה מסוג 

 . חיבורים וממנה יחובר, דרך מפסק מחליף דו קוטבי, למנוע התריס 

 ת חיבורים וצינור מריכף.וקופסא המחיר, בין היתר, כולל אמצעי ניתוק )שקע/תקע(,  3.3.4.9.2

 .08.1פרק תת י סעיף נפרד במטר בפועל ישולם לפ 20שאורכו עולה על  2.5X5 XLPEכבל הזנה מסוג  3.3.4.9.3
 .נקודה ללחצן להפסקת חרום 3.3.4.10

בלוח  TCבין מהדקי ממ"ר  4X1.5 בחתך   XLPEכלול במחיר כבל מסוג ת נקודה ללחצן להפסקת חרום 3.3.4.10.1
ישולם לפי סעיף נפרד מטר  20מטר. במידה ואורך הכבל יעלה מעל  20חשמל לבין האביזר עד אורך של 

 .08.1פרק תת ב

פרק תת מטר בפועל ישולם לפי סעיף נפרד ב 20ממ"ר שאורכו עולה על  4X1.5 תך  בח XLPEכבל מסוג  3.3.4.10.2
08.1. 

 .נקודת תא פוטו אלקטרי 3.3.4.11

 20ממ"ר, עד אורך של  4X1.5בחתך  XLPEנקודת תא פוטו אלקטרי )חש אור( תכלול במחיר כבל מסוג  3.3.4.11.1
 .IP55 "GRASSLINוחיישן תוצרת " בפועל מטר

פרק תת מטר בפועל ישולם לפי סעיף נפרד ב 20ממ"ר שאורכו עולה על  4X1.5 בחתך   XLPEכבל מסוג  3.3.4.11.2
08.1. 

 .נקודה למפוח אוורור "ונטה"  3.3.4.12

נקודה למפוח אוורור "ונטה" תכלול במחיר חיבור הוונטה לכבל הזנת חשמל ומפסק מחליף כוון עם  3.3.4.12.1
 מטר.  20באורך של עד  x1.55בחתך  XLPEניתוק סופי כולל כבל מסוג 

 
 .לפעמוןנקודה  3.3.4.13

וכולל נקודת חשמל  12Vנקודה לפעמון תכלול במחיר אספקה והתקנה של הלחצן והפעמון דגם ביתי  3.3.4.13.1

V220 3.4.3, לפי הגדרתה בפרק. 

 
 .ביטול נקודה 3.3.4.14

נקודה מכל סוג שתבוטל במהלך ביצועה תכלול במחיר ניתוק כבל הזנה ממקור ההזנה, פירוק אביזר  3.3.4.14.1
 הסופי וסתימת הפתח עם מכסה סטנדרטי.

, בתנאי שעבודה זו רשומה ביומן עבודה ואושרה 08.6 תת פרקתמחור יבוצע עפ"י שעות עבודה בפועל, לפי  3.3.4.14.2
 בחתימתו של המפקח.

 .אביזרים 3.3.4.15

אביזרים שונים, כגון מפסקים, לחצנים, בתי תקע וכו', נמדדים כשהם מחוברים, מותקנים, בדוקים  3.3.4.15.1

לוט תואם. כמו כן גם סגירה וסימון של ופועלים בצורה מושלמת, כולל השלמת עבודות הכנה ושי
 קופסאות הסתעפות לפי מספר מעגל ההזנה. 

 לוחות חשמל   3.4

 כללי   3.4.1

יצרן הלוחות רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין הדרוש לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל  3.4.1.1
 הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י דין.
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תחת פיקוח פעיל של מכון התקנים ומאושר לסמן יצרן הלוחות בעל תעודת הסמכה בתוקף הפועל  3.4.1.2
 .61439לוחות חשמל בתו תקן ישראלי 

יצרן הלוחות יציע מערכת סינוף פסי צבירה תקנית מהשנאי ללוח החשמל לרבות חיבורים בהתאם  3.4.1.3
 .IEC61439-6לת"י ישראל 

קו על ידי יצרן הלוחות הינו בעל ידע והסמכה בתוקף מיצרן מקורי מאושר מכון התקנים אשר נבד 3.4.1.4
לכל פרט חיבור בלוח לרבות  fully type testמעבדה בינלאומית מוכרת ומוסמכת בבדיקות דגם 

 61439לוחות קבלים, בקרה ואוטומציה עפ"י תקן ת"י ישראלי 

הלוח ייוצר בשיטת יצור סטנדרטית, כלומר, ליצרן יש קטלוגים בהם מוגדרת השיטה בה מיוצרים  3.4.1.5
, כולל פרטים ומידות סטנדרטיים, שיטות חיבור מפסי  IP55או   IP30הלוחות לדרגת אטימות 

הצבירה של האביזר, שיטת התקנת האביזר, סידור האביזרים בתוך פנלים סטנדרטיים בהתאם 
 לגודלם הפיזי והזרם הנומינלי שלהם ושיטות להרחבת הלוח בעתיד.

 הציוד בלוחות החשמל נבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל תקלה. 3.4.1.6

רן הלוחות, בהתאם להחלטתו ובחירת הציוד הדרוש לשימוש, ישלח רשימת ציוד ותכניות לאישור יצ 3.4.1.7

תכנון מושלם הכולל חישוב זרמי קצר הגנה עורפית וסלקטיבית של המתקן ולוחות החשמל. התכנון 
 יהיה מבוסס על נתונים זהים לאלה המופיעים בתכניות המכרז לגבי גודל המפסקים, הזנות ויציאות.

בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם  (COORDINATION)יצרן הלוחות יהיה אחראי על התאימות  3.4.1.8
 לתכנון. התכנון יכלול ציוד מיתוג כגון מפסקי אוויר, מפסק יצוק, מנתק בעומס, פחתים ומגעים. 

לכל תקן חדש שיחול בעת ביצוע העבודה וייוצר במפעל  1חלק  61349בדרישות ת"י  יעמדוהלוחות  3.4.1.9
 לוחות חשמל למתח נמוך: - 22צרן בעל הסמכה ממכון התקנים בהתאם לת"ת של י

  דרישות ממערכת איכות. .א

 תכנון מפורט, יצור ובדיקה של הלוחות. .ב

 אריזה והכנה להובלה. .ג

 הובלה לאתר )על ידי קבלן החשמל המתקין את הלוח(. .ד

 יצור והתקנת קונסטרוקציית יסוד ללוחות. 3.4.1.10

גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי  בעלי מקצוע  העבודות תבוצענה ברמה מקצועית 3.4.1.11
 מומחים העוסקים בקביעות במקצועם.

כל שנאי הזרם, שנאי פיקוד, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז זה יהיו בהתאם  3.4.1.12
לתוצרת המוכתבת במפרט. במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר 

 חויבו באישור של מהנדס החשמל של אוניברסיטת חיפה לפני ביצוע העבודה.וי

 12 למשך,היצור ולטיב ידו על המסופק לציוד ,הלוחות בנית חומרי לכל מלאה אחריות ייתן היצרן 3.4.1.13

 הפעלתו של לוח חשמל. מיום חודש

 הגשת תכניות   3.4.2

 לפי הפרוט להלן: המזמיןלאישור של לאחר קבלת ההזמנה יגיש היצרן תוכניות  שלושה שבועות 3.4.2.1

 תכנית חד קווית. .א

 תכניות מבנה מפורטות ללוח עם כל החתכים הדרושים. .ב

 , כולל תוכניות חיווט מהדקי כוח ופיקוד.תכניות חיווט לכל התאים .ג

 המותקנות בלוח חשמל. רשימות ציוד מלאות .ד

 העתקים  2-בוגם  PDF ,DWGבקובץ התוכניות יוגשו לאישור  .ה
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  .A3. כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל למתכנן ושני לאוניברסיטהכאשר אחד       

, יבצע היצרן את הלוח בדיוק על גבי התוכניות של לוח חשמל לאחר קבלת האישור בכתב של המזמין 3.4.2.2

 בהתאם לתוכניות המאושרות ועל כל סטייה מהם יידרש לבקש אישור בכתב מהמזמין.

מעודכנות  "AS MADE"סטים של תוכניות שנייסופקו  וחיחד עם הלבעת אספקת לוח חשמל לאתר, 3.4.2.3
 PDFלפחות כולל העברת קבצים בפורמט  2000 בגרסת בעזרת תוכנת אוטוקדששורטטו  A3בפורמט 

 לידי המתכנן ולידי האוניברסיטה.  DWG –ו 

 בדיקות   3.4.3

הישראלי, (, התקן 08.5כל חלקי הלוח יבוצעו בהתאם למפרט זה, כתב כמויות לעבודות חשמל )פרק  3.4.3.1
  חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות.

לציוד זה  םהמתייחסיההוצאה המאוחרת ביותר. התקנים  IECחלקי הלוח יבדקו בהתאם לתקן  3.4.3.2
  IEC 60159  ,IEC 60158  ,IEC 60157  הינם:

לאחר גמר יצור הלוח ובדיקתו על ידי היצרן, יודיע היצרן למזמין על השלמת הלוח ויתאם מועד  3.4.3.3

 לבדיקת קבלה. 

היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא לבד בדק את הלוח ומילא דו"ח בדיקה מפורט  3.4.3.4
 על הבדיקה.

  ולציה.בדיקת הלוח תעשה על ידי המזמין במפעל היצרן. הבדיקה תכלול גם סימ 3.4.3.5

וכן יכללו הבדיקות את בדיקת כל הציוד, ההגנות, מערכת  IECהבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן  3.4.3.6
 המדידה ומערכת הפקוד.

היצרן יעביר את הלוח לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי הלוח בדוק וממלא את  3.4.3.7
  כל תנאי המכרז והתכניות.

  בכל שאלות טיב העבודה, הביצוע ואיכות החומרים.המזמין יהיה הפוסק האחרון והמכריע  3.4.3.8

היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של מהנדס החשמל של אוניברסיטת חיפה ללא טענות ולשנות, לפרק  3.4.3.9

  ולתקן מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המהנדס.

ונים יחולו במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק. כל הוצאות התיק 3.4.3.10
  על היצרן.

 סימון ושילוט   3.4.4

לבן  בכיתוב שתי מסמרות שלטי בקליט סנדוויץ חרוטים  ויהיה לספק ולהתקין על ידי יצרן הלוחעל  3.4.4.1
)שדה בלתי חיוני(, כיתוב שחור על רקע אדום )שדה חיוני( וכיתוב שחור על רקע כחול  על רקע שחור

 )שדה אל פסק(.

 השלטים יהיו לפי הפרוט הבא: 3.4.4.2

 עם שם, סימון הלוח ומקור ההזנה ללוח.שלט  3.4.4.2.1

 שלט לכל מפסק בתוך הלוח. 3.6.4.2.2

 שלוט לכל אביזר ואביזר )לפי השמות בשרטוטים(. 3.6.4.2.3

 המקומות בהם קיים מתח  שלטי אזהרה מתח זר או מתח לפני מפסק ראשי בכל 3.6.4.2.4

 לפני מפסק ראשי או מתח זר, שילוט זה יהיה בצבע לבן על רקע אדום.

 .R ,S ,Tסימון פסי הצבירה  3.6.4.2.5
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 .(I/O-סימון מהדקים )צבעים שונים עבור מהדקי כוח, פיקוד ו 3.6.4.2.6

 ( לפי ייעודו על ידי וכוחסימון כל גיד )גיד שנכנס למהדק פיקוד  3.6.4.2.7
 סימניות שרוול מקוריות תוצרת "לגרנד".               

 צביעה   3.6.5

צביעת הלוחות תהיה מתועשת בשיטה אלקטרוססטית עם אבקת אפוקסי פוליאסטר מבפנים  3.6.5.1
 ומבחוץ. 

 .RAL 7032גוון הצבע יהיה  3.6.5.2

 

 נתונים שעל הקבלן לספק לצורך אישור יצרן הלוח   3.6.6

 עבודה: שבועיים מקבלת הזמנת רכש של המזמין לביצועהנתונים הר"מ יסופקו תוך  3.6.6.1

 כל הנתונים החשמליים והמכאניים.קטלוגים מלאים של כל הציוד עם  3.6.6.1.2

 תוכניות מבנה עקרוניות של הלוח. 3.6.6.1.3

  לציין  לכל המפסקים יש מעלות צלסיוס 40הפחתה לגבי טמפ' סביבה מעל מקדמי  3.6.6.1.4
 מע' צלסיוס. 50מע' צלסיוס וכן  45 במפורש מקדמי הפחתה לטמפ' של

 מערך ציוד. 3.6.6.1.5

 טבלת ציוד מוצע. 3.6.6.1.6

 
 
 
 
 
 

 .קו"א 1250מתח נמוך ראשי המוזן ישירות משנאי  חשמלנתונים טכניים עבור לוח    3.6.7

 

 לוח חלוקה תאור

 וולט 400 מתח נומינלי

 פזות + אפס + הארקה 3 מספר מוליכים

 הרץ  50 תדר

 2500A זרם נומינלי לפסי צבירה

 50kA זרם קצר סימטרי

 הרץ 50וולט,  220 מתח פיקוד

40 טמפ' סביבה
0
C 

 90% לחות יחסית

 

 חשמל מתח נמוך ראשילוח מבנה    3.6.8
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מ"מ  2הלוח הראשי יהיה בנוי מעמודות פח עם אפשרות להרחבה עתידית. העמודה תעשה מפח פלדה  3.6.8.1
מ"מ עובי לפחות. גובה הסוקול  3עובי. פינות, חיזוקים, סוקול תחתון וכו' יבוצעו מפרופיל ברזל 

שתסופק ע"י יצרן הלוח. הגבהה  תקונסטרוקצייס"מ. הלוח יהיה בנוי לעמידה על  10התחתון יהיה 

 כלול במחיר הלוח. להכו

ובין הפסים יעשו על ידי ברגים עם נעילה עצמית  צבירה גישה ללוח מלפנים בלבד. כל החבורים לפס 3.6.8.2
Self Locking Clamps. 

הגישה לעמודה תעשה על ידי דלת אטומה. הדלת תהיה מורכבת על גבי צירים העשויים מפלדת אל  3.6.8.3
 חלד.

רים ונעילה ע"י מנעול קבוע. הצירים יהיו עם פין נירוסטה ובוקסה אקולון הדלת תהיה על צי 3.6.8.4
 המבטיחים עמידה בתנאים קורוזיביים.

 אטימת הדלת תעשה על ידי גומיות אטימה בכל היקף הדלת. 3.6.8.5

 כניסה ויציאת הכבלים ללוח תהיה מלמטה או מלמעלה לפי התוכניות. 3.6.8.6

 יקום שמור למהדקי כוח ופיקוד.כולל מ מקום שמור להגדלה 30%בכל התאים יישמר  3.6.8.7

כל היציאות מהלוח יצאו למהדקים בתחתית או בחלק העליון של הלוח. כל המהדקים יהיו בהתאם  3.6.8.8
 בתוכנית חד קווי של המתכנן. לחתכים ומספר הכבלים המפורטים

או פסי נחושת גמישים מבודדים. כל החוטים והפסים יהיו  PVCהמהדקים יחוברו בחוטים מבודדים  3.6.8.9
ך מתאים לזרם הנומינלי של המפסק בהתחשב בטמפ' הסביבה ובכל התקנים המפורטים. צבעי בחת

 עדכון אחרון. -הבידוד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל  

 קלחיזותכלול פס אפס ופס הארקה,  וכן ברזל מחורץ או לחילופין בחלק העליון שלו תחתית הלוח  3.6.8.10
ילה נפרדת ממהדקי הכוח. המהדקים יהיו כדוגמא תוצרת כבלים. כל מהדקי הפקוד יותקנו על מס

 ווילנד בדרגה אחת לפחות גדולים מהכבלים הרשומים בתוכניות.

כל חלקי הלוח והדלתות יחוברו לפס הארקה בחוט נחושת מבודד גמיש בחתך מתאים. פס ההארקה  3.6.8.11
כך שכל ים עם ברגים מצוידויכיל מספיק חורים או לחילופין בחלק העליון שלו יותקן בתחתית הלוח 

מצוידים עם ברגים גיד הארקה יחובר ע"י בורג נפרד בחור נפרד. כמו כן יכלול הפס חורים שמורים 

 כן כל חוט ימוספר ויסומן.-. כמו25%לפחות ואומים 

ממ"ר כאשר החוטים ממשני הזרם יהיו חוטים  1.5כל חווט הפקוד יעשה על ידי חוטים גמישים  3.6.8.12
מעלות צלסיוס. כל החווט  70לטמפ' של  PVCממ"ר. כל החוטים יהיו חוטים מבודדים  2.5גמישים 

תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. כל התעלות יסופקו על ידי היצרן  בתוך הלוח יעבור דרך
  לפחות בתעלה. 50%עם רזרבה של 

סים בין הציודים השונים. חווט אפסים מהציודים השונים יהיה ישירות לפס האפס. לא יהיה חווט אפ 3.6.8.13
שמורים  חורים 25%לפחות כל גיד יסומן לפי מס' המעגל ויחובר ע"י בורג נפרד לפס האפס, כולל 

 מתאימים. ברגים ואומיםמצוידים עם 

 :צבעי חוטים 3.6.8.14

 חום זרם חילופין 220Vפקוד 

 כחול פקוד לאפס

 צהוב ירוק הארקה

 חום צבעי פאזות

 כחול אפס צבעי

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה. כל חווט הפקוד למכשירי המדידה  3.6.8.15
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גמישים אשר יקשרו  PVCולאביזרי הפקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו כאמור על ידי חוטי 
לבן מפותל גמיש. יש לדאוג לעודף באורך  רצינועל ידי  ףתעטוביחד ליצירת צמה אחידה. הצמה 

 ים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת הדלת.החוט

 כל חוטי הפקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים תוצרת "לגרנד". 3.6.8.16

כל המפסקים השמורים וכן כל מגעי העזר עבור כל הציוד הקיים בלוח יחווטו למהדקים בתחתית  3.6.8.17
  או לחילופין בחלק העליון שלו. הלוח

דים לחיבור למערכת הבקרה יותקנו בקבוצה נפרדת. מחיר החיווט כלול במחיר כל המהדקים המיוע 3.6.8.18
 יחידות הציוד ולא יימדד בנפרד.

של השנאי יבוצע לסט מהדקים כפולים. המהדקים יחווטו למנורות תצוגה בלוח  DGPTחיווט ממסר  3.6.8.19
 במקביל לבקר.

פסי הצבירה, בתוך הלוח  כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת וכן פסי החבור, 3.6.8.20
וכן נקודות החבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים. על כל כיסוי כזה 

 יופיע שלט אזהרה.

מ"מ עובי שיותקן לאורך כל הלוח. כל ההתקנות  3כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולבן  3.6.8.21
שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום. כל יעשו על ידי אומים מרותכים או פרסנצים כך 

משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני הזרם, כל נתיכי הפקוד 
או מכשיר מדידה והמאמטים יותקנו על הפלטות בתוך הלוח. החווט בין משנה הזרם והאמפרמטר 

 לקצור משנה הזרם.יהיה למהדקים כפולים מתאימים )רב מודד( 

 בכל דלת יהיה תא מפלסטיק קשיח עבור תוכניות חשמליות של התא. 3.6.8.22

 פסי צבירה   3.6.9

 פסי הצבירה יותקנו בחלק העליון או תחתון של הלוח לכל אורכו.  3.6.9.1

הפסים יהיו בחתך שווה לכל האורך ויחוזקו בהתאם על מנת לעמוד בזרמים הנומינליים ובזרמי  3.6.9.2
 הקצר המפורטים בשרטוטים. 

 היצרן להמציא חישוב המאשר התאמת חיזוק פסי הצבירה לזרמים הדרושים. על 3.6.9.3

 צבעים. וגם R,S,T - הפאזהפסים יסומנו כסימון מתאים המתאר  3.6.9.4

פסי הצבירה יעשו מנחושת עם פינות מעוגלות. הפסים יבודדו לכל אורכם ע"י שרוול בדוד וכסוי  3.6.9.5
 פרספקס.

חורים שמורים  25% לפחות על ידי ברגים כולל הפסים יהיוגידי כוח ופסים גמישים אל חיבורי  3.6.9.6
 כבלים.כוח ופיקוד לחיבור כולל מהדקי מצוידים עם ברגים וגם 

 .בלוחות חשמלתיאור אביזרי עזר  3.6.10

 :שנאי זרם 3.6.10.1

  לפחות  5VAכל משני הזרם יהיו יצוקים באפוקסי בהספק של   3.6.10.1.2
בתוכניות ובכתב הכמויות, השנאים יהיו       . הזרם הראשוני בהתאם למתואר 05Aולזרם משני של 

 .N<5בעלי 

 למניעה.  Class 0.5 –לקריאות ו  Class 1דרגת דיוק  3.6.10.1.3

 וולט. 1000 רמת בדוד  3.6.10.1.4

 על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.  3.6.10.1.5

 .רב מודד –מכשיר מדידה אלקטרוני  3.6.11
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 המכשיר יכלול את הפונקציות הבאות:  3.6.11.1

 .TRUE RMSבשיטת  קריאת שלושה זרמים .א

 קריאת כל המתחים הפאזיים והשלובים. .ב

 כולל שמירת שיא ביקוש מקסימאלי הנמדד.  קריאת שיא ביקוש בזרמים .ג

 .kWקריאת  .ד

 .kVARקריאת  .ה

 קריאת כופל הספק. .ו

 למכשיר תהיה יכולת לתקשר ע"י פרוטוקול תקשורת סטנדרטי למערכת בקרת מבנה מסוג  3.6.11.2
"Modbus"ות , עם יציאRS485  ו– TCP-IP. 

 בלבד. ELNET 110או  PM172EHדגם  SATECתוצרת משיר יהיה המכ  3.6.11.3

 מאמ"ת 3.6.12

קוטביים בהתאם  4פאזיים -פאזיים, תלת-פאזיים מגושרים, דו-פאזיים, חד-המאמ"תים יהיו חד  3.6.12.1
, ללא הגנה עורפית )לפי תקן Icu-ב 400V-ב 10KAלזרם כמוכתב בכתב הכמויות, ולזרם קצר של 

(IEC 60947-2 . 

 מקוצרת פאזהאותה פאזיים מגושרים קצר באחת הפאזות יגרום לנפילת -במקרה של מאמ"תים חד  3.6.12.2
 בודדת בלבד.

של יצרן המאמ"תים. לא יהיה הבדל  םאוריגינלייהגישורים בין המאמ"תים יבוצעו ע"י מסרקים   3.6.12.3
 מחיר למאמ"ת עקב אופיין עבודה שונה.

 בלבד. ABBאו  Schneider electric, Etonברת ,המאמ"תים יהיו תוצרת ח  3.6.12.4

 מנורות סימון 3.6.13

 LEDמסוג  D.Cלכל נורה, נורת  230/24Vמ"מ עם שנאי עצמי  22כל נורות הסימון יהיו בקוטר   3.6.13.1

 מיליאמפר. 18לזרם 

 מגן מתח יתר 3.6.14

 .100KA -ל קוטבי  B+C 4מסוג יהיה יתר מתח מגן  3.6.14.1

 הרכיב. שריפת על המעידים עזר מגעי 2 יהיו יתר מתח מגן לכל  3.6.14.2

 בלוח. התראה נורת יפעיל והשני המבנה בקרת למערכת יחווט עזר אחד מגע  3.6.14.3

 למגן. מבטיחים מנתק להתקין יש הצורך במידת  3.6.14.4

 מהדקי פיקוד 3.6.15

ממ"ר. במקרה של מהדק פיקוד להארקה, צבע  4כל מהדקי הפקוד יהיו כדוגמה תוצרת ווילנד   3.6.15.1
 ירוק. מהדקי הפקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכניות. -המהדק יהיה צהוב 

 .Molded Caseחצי אוטומטי מסוג מפסק זרם  3.6.16

 להלן הפרמטרים העיקריים של מפסקי זרם חצי אוטומטיים: 3.6.16.1

 זרם נומינלי בהתאם לכתב כמויות. .א

 וולט. 400מתח נומינלי  .ב
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 הרץ.  50  תדר .ג

 כושר ניתוק זרם קצר סימטרי כמוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות.  .ד

 .400C טמפ' סביבה  .ה

 .90% לחות יחסית  .ו

 תלת קוטבי קבוע. יפאזהמפסק יהיה מפסק זרם תלת   .ז

 למפסק יהיו ההגנות הבאות:  .ח

 הגנה תרמית ניתנת לכוון. .1

 הגנה מגנטית ניתנת לכוון. .2

 מפסקי ההזנה יהיו עם ידית פנימי עם אפשרות נעילה.  .ט

 בלבד. ABBאו  electric Eton  ,Schneiderמפסקי זרם חצי אוטומטי יהיו מתוצרת חברת  .י

 :מפסק ראשי 3.6.17

יהיה מפסק זרם תלת וגם מפסק מקשר בין שני לוחות מתח נמוך ראשיים המפסק הראשי של הלוח   3.6.17.1
 4 –ו  וולט 220בסליל הפסקה למתח  יצויד. המפסק (ACBמדגם מפסק אוויר ) 3200Aפאזי לזרם עד 

 .לוכן בידית ומצמד וכולל אפשרות להוספת מנוע " change overסטים של מגעי "

 בלבד. ABBאו   Schneider electric, Etonמפסקים ראשיים יהיו מתוצרת חברת   3.6.17.2

 :מגענים 3.6.18

  .AC3משטר עבודה קוטביים למיתוג זרם ב-המגענים יהיו תלת  3.6.18.1

. 230V-ב 10A-ל 2N.O+2N.C. לכל מגען יהיו מגעי עזר 230V,50Hzהמגענים יהיו עם סליל   3.6.18.2

  המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית בחלקים חשופים.

 המגענים מיועדים למיתוג מעגלי תאורה בעלי נורות פריקה בתנאי הדלקה קשים.  3.6.18.3

כאשר הם מוגנים עם המפסק המתאים להם, )המגענים לא  2קטגוריה המגענים יבחרו כך שיעמדו ב  3.6.18.4
 ידבקו ויאפשרו המשך עבודה תקינה לאחר אירוע של קצר(.

 .230VACמיליון פעולות, סליל ההפעלה יהיה  1אורך חיי המגענים יהיה   3.6.18.5

 בלבד. ABBאו   Schneider electric, Etonמגענים יהיו מתוצרת חברת   3.6.18.6

 :ז"מא 3.6.19

 . IEC60898 לפי 10KA של סימטרי קצר בזרם לניתוק מיועד ז"המא 3.6.19.1

 ההגנה עם ת יעמוד,"המאמ .עורפית הגנה יהווה אשר מתאים ת"מאמ באמצעות יוגנו זים"המא 3.6.19.2

 50KA - ו בניינים של ראשיים בלוחות 35KAמישנה,  בלוחות 25KA של קצר העורפית, בזרם

 שנאים. של ראשיים בלוחות

 לפחות.  IP 20 של הגנה דרגת 3.6.19.3

 בלבד. ABBאו   Schneider electric, Etonמגענים יהיו מתוצרת חברת  3.6.19.4

 :מפסק מגן ) ממסר זרם פחת ( 3.6.20
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 .A מטיפוס  יהיה המגן מפסק 3.6.20.1

 .IEC898לפי  10kA  יהיה המגן זרם קצר למפסק 3.6.20.2

 :מכשירי מדידה 3.6.21

 מ."מ 96X96 במידות ,1% של דיוק בעלי וולטמטר ואמפרמטר, יהיו המדידה, מכשירי 3.6.21.1

 בורר מצבים. 3.6.22

 פנל. על להתקנה ומיועד 16A של לזרם פקט מסוג בורר מצבים להצגת מתחים פאזיים יהיה 3.6.22.1

עזר מחליף שיחווט לתא  מגע עם ,מסילה על להתקנה ימודולאר יהיה עומסים להשלת בורר מפסק 3.6.22.2
 בקר.

 שיותקנו בלוח חשמל זה. זים"המא יצרן יהיה מתוצרת המפסק 3.6.22.3

 : ושעון שבתממסרים  3.6.23

 :220V-הצעד ל ממסר 3.6.23.1

 פקודה כל כאשר ,מלחצן או ,מרכזי פולס פקודת יקבל הממסר צעד .א

 מגעיו. מצב את תשנה      

 .דרישה לפי עזר עם מגעי ממסרי צעד יהיו .ב

 פעולות. למיליון מיועד יהיה הממסר צעד .ג

 מסילה. על להתקנה מודולארי הממסר צעד יהיה .ד

 וולט:  24וולט או  220 -ל פיקוד ממסר 3.6.23.2

 ,מחליפים מגעים 3-מ פחות לא אולם הנדרש בתוכנית הלוח, לפי מגעים עם נשלף יהיהממסר פיקוד  .א

 .10A-ל  אחד כל

 הצורך. לפי 230VAC או 24VACיהיה   הסליל של ממסר פיקוד מתח .ב

 . פעולה ודגלון לציון הממסר בתוך LED נורת באמצעות מצב חיווי עם הממסר פיקוד .ג

 ברגים. באמצעות הממסר פיקוד לבסיס המוליכים חיבור .ד

 ידנית. לסימולציה סידור עם יהיה הממסר .ה

-changeמגעים  2+   מושהים מגעים 2-מ פחות לא אולם ,הנדרש לפי מגעים השהייה עם הממסר .ו

over  10 –כל אחד לA.  

 פעולה''. ול''סיום'' הפעול "ל LED נורות באמצעות חיווי עם הממסר השהייה .ז

 ימים. 7 ל פרוגראמה עם דיגיטלי יהיה השעון .ח

 לפחות. שעות 100 ל רזרבה עם השעון .ט

 .10A-ל (NC+ NO ) מחליף מגע עםיהיה  השעון .י

 .230VAC  תהיה לשעון המתח כניסת .יא

 על המסילה. להתקנה מודולארייהיה  השעון .יב

 " או "מרלן ז'רן" בלבד.תבן" או "GRASSLIN" מתוצרת השעון .יג

 :קבלים 3.6.24
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  0.5W/KVAR .-מ פחות נמוכים הפסדים בעל הקבל 3.6.24.1

 רעיל. ובלתי דליק בלתי יהיה הקבל של הבידוד חומר 3.6.24.2

 .)למניעת ההרמוניות סלילים עם (גבוהות הרמוניות של יתר זרם בפני מובטח יהיה הקבל 3.6.24.3

 (.(SELF HEALING פריצה  תקלת לאחר עצמי ריפוי עם מדגם הקבל 3.6.24.4

 מקרי. בפני מגע מגעים ובכיסוי מהירה לפריקה מתאימים בנגדים מצויד יהיה הקבל 3.6.24.5

 העליון. בחלקו חיבור יציאות עם פח במארז בנויה תהיה קבלים יחידת כל 3.6.24.6

 מהחזית. לקריאה ניתן שיהיה כך יותקן הקבל שלט 3.6.24.7

 .440V נקוב של  למתח הקבל יהיה 3.6.24.8

 בקר לשיפור כופל הספק.   3.6.25

 TRUEהבקר יחבר וינתק דרגות קבלים לשמירה על כופל הספק הנדרש.  מדידות זרם מתח יהיו  3.6.25.1

RMS .)לצורך דיוק רב והתגברות על הרמוניות אפשריות ברשת( 

( ONE/FOUR QUADRANT)  –בקרה בקרת כופל ההספק תתבצע ברביע אחד או ארבעה רבעים  3.6.25.2
 אפשרות תהיה ההספק כופל לתיקון גדול יקושב . במקרה שלהגנראצילעבודה עם עומס משתנה כולל 

 קבלים(הקבלים  מיתוגי מספר להקטנת יאופטימאל מיתוג או השהייה של זמני אוטומטי לצמצום

 . )במהירות ההספק כופל את לתקן מנת ראשונים על גבוה יחוברו  KVAR בעלי

 שנותק. מאז שניות 20 שחלפו לפני קבל יחובר לא אוטומטי עבודה במצב 3.6.25.3

 קבלים דרגות אותן ויחבר את מתח נפילת לאחר גם העבודה מצב את הבקר יזכור ידני עבודה במצב 3.6.25.4

 המתח. חזרת לאחר בהדרגה

 .100mSec שמעל  מתח בהפסקת הקבלים את ינתק הבקר 3.6.25.5

 כופל ,הספק כופל :הבאים את הפרמטרים יציג הבקר LED – מסוג וברורות גדולות יהיו התצוגות 3.6.25.6

 הרמוניות. ,ועיוור פעיל הספק ,רשת וזרם מתח ,היסטורי הספק

 יתר זרם ,שלילי כופל הספק ,נמוך הספק כופל : של למקרים (8A/230V) מחליף עזר מגע התראות 3.6.25.7

 פנימית. תקלה או גבוהות הרמוניות ,הזרם במשנה

 חולפת. התקלה כאשר אוטומטי איפוס יהיה ההתראות לכל 3.6.25.8

 :מקור מתח  הזנה בלוח -בקר החלפה אוטומטית   3.6.26

 הלוח. של הזינה מקורות 2 -מ אינדיקציות יקבל הבקר 3.6.26.1

 בבקר. ייעשה הזנה במקורות מתח ופחת מופע חוסר זיהוי 3.6.26.2

 בלבד.  AMDARהבקר יהי מסוג  3.6.26.3

 
 

 : רשימת ציוד החשמל 3.6.27

לשם אישור תוכניות של לוחות החשמל על הקבלן לצרף רשימת ציוד המגדירה יצרנים ודגמי הציוד  3.6.27.1
  המוצע.

 שווה ערך.לא יתקבל ציוד  3.6.27.2

 :הובלה והתקנה של לוח חשמל 3.6.28

 .במקצועם לעסוק רישיון בעלי מוסמכים חשמלאים - מקצוע בעלי י"ע ייעשה הלוח חיבור 3.6.28.1
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 יוודא והקבלן ,החשמל לתכניות בהתאם ייעשו בצינורות המושחלים החוטים או הכבלים חיבור כל 3.6.28.2

 .תכניות עדכניות בידו שמצויות

 .לחוצים כבל נעלי י"ע יבוצעו ר"ממ 10 מעל חוטים או כבלים של החיבורים כל 3.6.28.3

 .'וכו בטחון גדרות ,אזהרה שלטי כולל ,חשמל לעבודות הבטיחות כללי כל על ישמור הקבלן 3.6.28.4

 זיהוים לאפשר במגמה ,הכבלים תעלות בתוך ורישומם אסתטית בצורה הכבלים לסידור ידאג הקבלן 3.6.28.5

 .בקלות

 .היטב החשמל סגוריםבלוח  החיבורים בורגי שכל ויוודא יהדק הקבלן 3.6.28.6

 .הכבלים הופעת כסדר יהיה ולאפסים להארקות הגידים חיבור סדר 3.6.28.7

 י"ע בעליה הכבלים לחיזוק לדאוג יש אורכן. לכל ישרות יהיו הלוח בתוך הכבלים של העליות כל 3.6.28.8
 .מ"ס 30 מאשר יותר לא החיזוק מרחקי פלסטיים, חבקים

 באופן היציאה למקום בהתאם העליון בחלק או הלוח בתחתית ירוכזו הכבלים לזיהוי הסימנים כל 3.6.28.9

 וברור. מסודר

כל הגידים שיחוברו למהדקי כניסה או יציאה יסומנו על ידי שרוולים נשלפים עם מספור זהה למספור  3.6.28.10
 .המהדקים אליהם הם מחוברים

 :הבאות העבודות ביצוע את כוללת הלוח התקנת 3.6.28.11

 איסוף לוח החשמל מאתר הייצור, הובלתו לאתר באוניברסיטת חיפה ואל המיקום הרצוי להתקנתו.  .א

 .במקרה הצורך(או קונסטרוקציית פלדה בטון  משטח הכנת כולל (לו מיועד במקום הלוח הצבת .ב

 .מתאים בגובה קיר על תלייתו או סוקלהרכבתו כולל חיבור  ,לרצפה ולקיר האחורי וחיזוקו פילוסו  .ג

 .שיידרשו עזר חומרי כולל ,חיבורם ,הכבלים ושילוט זיהוי  .ד

 .לעיל כמפורט ,והיציאה הכניסה כבלי וחיזוק חיבור  .ה

 מעבר פלטות קדמיום( מצופה או מגולוון הכול (דסקיות ,ברגים :הדרושים העזר חומרי כל אספקת  .ו

 .וכו' חיבורים ,פלסטיק חיבורי ,שילוט ,מהדקים ,נחושת- אלומיניום 

 

 שונות  3.7

 :פריצת פתח וחפירות  3.7.1

 הדרוש וברוחב ,אחד של כבל במקרה מ"ס 50 של ברוחב מ"ס 90 של בעומק בחפירה יונחו הכבלים 3.7.1.1

 מקבילים. כבלים של במקרה

 כלים באמצעות קרקע סוג בכל למובילים או/ו לכבלים תעלות חציבת או/ו חפירה כולל המחיר 3.7.1.2

 לתחתית תעלה תת קרקעית על ידי חול ים, וכיסוי ריפוד כולל הצורך במידת מכאניים ופנאומטיים

 לשיעור מקסימלית לקבלת צפיפות והידוק של תחתית התעלה לאחר מכן עד מ"ס 20 של בשכבה

 אדמה. עודפי וסילוק לקדמותו השטח . החזרת95% של הידוק

 ס"מ מפני הקרקע. 10אזהרה בעומק של  פלסטי סרט והנחת אספקה כוללת העבודה גם 3.7.1.3

 אותו מיד יתוקן מדרכות וכבישים וכו' של כיסויים ,תיקונים ,פתיחות לבצע בהם ישש במקומות 3.7.1.4

 פתוחים. בורות או תעלות מקרה בשום להשאיר אין יום. באותו שנפתח שטח

 קשיים באיתור או חציבה או/ו חפירה קשיי עבור נוסף תשלום כל תשלם  אוניברסיטת חיפה לא 3.7.1.5
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 או ,הכביש ותיקון מתאים באמצעות משור קיים אספלט כביש פתיחת עבור תוספת למעט ,מעברים

 וריצופה מחדש. סגירתה ,קיימת מדרכה פתיחת

 אורך בפועל. מטר לפי המדידה 3.7.1.6

 :תאי מעבר  3.7.2

כבלים ומובילי תשתית  למעבר ביקורת תא והצבת חפירה ,אספקה ,הובלה כולל המחיר :מעבר תאי 3.7.2.1
 :כולל חשמל ותקשורת

 .489ת"י  לפי פלדה( מבטון )מסגרת מכסה .א

 .658ת"י  לפי טרומי בטון צינור עשוי המעבר לתא חוליות  .ב

 .מעבר לתא תקרה .ג

 .לתאים כניסה צנרת הכנת .ד

 .התא בתחתית חצץ שכבת והידוק אדמה מילוי סתימות התא התקנת ,חפירה כוללת העבודה 3.7.2.2

 :עבודות רג'י  3.7.3

עבור עבודות רג'י בהתאם לסעיפים אין אשור לבצע עבודות רג'י.  בכל אופן ייתן הקבלן מחיר  3.7.3.1

 המופיעים בכתב הכמויות.

 יחד עם זאת עבודת רג'י תבוצע אך ורק במידה ויקבל הקבלן מראש אשור בכתב, ממהנדס חשמל 3.7.3.2
 ראשי של האוניברסיטה, לגבי עבודה מסוימת.

 במקרה זה יעריך הקבלן מראש את כמות השעות.  ורק במידה והנ"ל יתקבל על דעת המפקח והוא 3.7.3.3
 יאשר זאת בכתב, אזי יבצע הקבלן את עבודת הרג'י.

 :בדיקות   3.7.4

מתקן העומד לבדיקה בהתאם ל 3או  1,2בודק סוג -בדיקת המתקן מתייחסת לביצוע על ידי חשמלאי 3.7.4.1
 בהתאם להוראות מהנדס חשמל של אוניברסיטת חיפה. ו

עבודות הנכללות על הקבלן לקחת בחשבון בעת קביעת המחירים את כל הבדיקות שידרשו במסגרת ה 3.7.4.2
 בחוזה זה,  ולחלק את הוצאותיו בין הסעיפים השונים.

מחיר הבדיקה כולל גם פיצול הבדיקות לשלבים ולחלקי מתקן, בדיקות חוזרות, ובדיקה כוללת של  3.7.4.3
 הפרויקט כולו בהתאם לדרישות. הנ"ל גם אם יועד סעיף מיוחד לבדיקה בכתב הכמויות. 

 לוח כמפורט בסעיף של בכתב כמויות.ל תרמוגרפיהכנ''ל עבור  סריקה   3.7.4.4

 חריגים 3.7.5

מהנדס החשמל עבודות/ציוד חריג שאינו מופיע בכתב הכמויות זה יבוצע/יסופק רק באישור בכתב של  3.7.5.1
אוניברסיטת חיפה, וזאת לאחר הגשת "ניתוח מחירים" ע"י הקבלן וקביעת מחיר מסוכם הראשי של 

 לעבודה/ציוד מראש.

של אוניברסיטת חיפה יקבע מחיר לפי שיקול דעתו ו/או הראשי שמל במידה ולא עשה כך,  מהנדס הח 3.7.5.2

 ע"י אינטרפולציה לסעיפים שבמפרט.

 בכל מקרה תנאי המפרט והחוזה חלים גם על סעיפים חריגים. 3.7.5.3

 לוטיש 3.7.6

הקבלן יספק ויתקין שילוט עבור כבלים, צינורות, אביזרים, לוחות, גופי תאורה, מפסקים, בתי תקע,  3.7.6.1
' למתקנים, ושלט נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן סנדוויץ.  השילוט יהיה שלט וקופסאות חיבורים

 במוצא והן יעד, על השילוט ייכתב מספר המעגל.



 

99 
 

פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט יימסר מאוחר יותר.  מחיר השילוט כלול במחיר היחידות  3.7.6.2
 .תוספת מחיר עבור השלטיםשולם תולא  בכתב הכמויות

' בארונות חשמל, דלתות לגומחות עם לוחות חשמל, על דלתות סנדוויץלוט יש הקבלן גם יסופק על ידי 3.7.6.3
 חדרי חשמל, דלתות חדרי טרנספורמטורים, פסי צבירה לחיבורי טרנספורמטורים וכו'.

 

 :תאורת חוץ   3.8

למהנדס  שימסרו תעודות מתאימות בלווי הישראלי התקנים מכון י"ע מאושרים יהיו העמודים 3.8.1
 אוניברסיטת חיפה.החשמל של 

 אומים 8-ו ברגים 4ובתוכניות )  במפרט שמופיע כפי ,כפוף ובעלי באורך ,בקוטר יהיו היסוד ברגיי 3.8.2

 יסוד(. לכל

 למפרט ובהתאם מבחוץ ומבפנים בטבילה חם באבץ יבוצע החלודה מפני והגנתם העמודים ציפוי 3.8.3

 ,החלקים כל ועל 'וכו הריתוכים ,העיבודים כל וזאת לאחר ) לפחות מיקרון 60 הציפוי עובי( ולתקן 

 ' .וכו ,דלת התא ,יסוד פלטת כולל

 ,היסוד ברגיי של המקום המדויק קביעת לשם  "כיסא" מרותכת   מתכתית ומסגרת תבנית להכין יש 3.8.4

 מגולוונים היסוד ברגיי 8 היסוד בפלטות של החורים למרחקים ומותאמים מאונכים שיהיו כך

 היסוד. מעל אומים 3 כ לגובה של ויבלטו העליון בחלקם

 או האספלט. הריצוף למפלס מתחת יהיו היסוד שברגיי באופן נמוכים יהיו היסוד פני 3.8.5

 .נוסף תשלום כל ללא בתבניות להשתמש צורך יהיה 3.8.6

 מקום התקנת העמוד. בכל הנכון הגובה את מהמפקח ולקבל לדאוג הקבלן על 3.8.7

 מוליכי עבור צינורות מריכף וכן ,הכבלים העברת לשם פוליאתילן צינורות יוכנסו היסוד בתוך 3.8.8

 היסוד. למרכז יגיעו הצינורות ,מקסימליים וברדיוסים הדרושים לכיוונים הארקה

 בעתיד נוספים כבלים להעברת ברזרבה צינורות נוספים 2 יוכנסו ,ופינתיים קיצונים בעמודים 3.8.9

 היסוד. במחיר כלול ומחירם

 בשלבי היציקה. היסוד מפני מ"ס 10 כ יבלטו והם במרכז יחד יקשרו הצינורות כל 3.8.10

 לפחות. 30 כ יהיה העמודים ליסודות הבטון 3.8.11

 במגש קשור ושלא יהיה בתא כך לשם שירותך מיוחד הארקה בורג י"ע תיעשה בעמוד הארקה 3.8.12

 מנחושת הארקה פס וכן בפליז להכודסקיות,  4- ו אומים 3 ויכלול 5/8  "יהיה הבורג האביזרים.

 בתוכניות. פרט לפי מ"מ  80X40 במידות

 מפני מוגנים והזרועות. הברגים יהיו הפנסים העמודים, חיזוק לשם ברגים עם יסופקו העמודים 3.8.13

 בעמודים. שקועים אלן מדגם יהיו החיזוק לזרועות ברגיי בקדמיום. או באבץ ומצופים חלודה

ולא  העמוד של הפנימי הדופן לחלק שירותכו אומים אל ויתברגו במינימום האפשרי יובלטו הברגים
 בחוץ. יבלטו

 הפנימי. בחלקם סמיך בגריז יטבלו הברגים כל 3.8.14

 ביצוע ביסודות. לפני המפקח י"ע ויאושר מודד י"ע בשטח יסומן העמודים מיקום 3.8.15
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 של ההוראות לפי ייעשה מ. הספרור"ס5בגודל   שבלונות לספרות י"ע שחור בצבע ימוספר עמוד כל 3.8.16

 חיפה.מהנדס החשמל של אוניברסיטת 

 מהעמודים. אינטגראלי חלק יהיו העמודים של הזרועות 3.8.17

 לתוכניות. בהתאם וצורתן הזרועות מידות 3.8.18

בין  החיבור מקומות בכל מתאימה אטימות תותקן כן כמו העמוד. של זהים לאלה הזרועות צפוי 3.8.19
 לעמוד. הזרוע ובין לפנסים הזרוע

 מתאימים. ומנופים מכאניים מכשירים בעזרת ורק אך יוצבו העמודים 3.8.20

 ,והדסקיות אומים בעזרת מערכות )ציר העמודים(ויכוונו  הצדדים מכל אנכית בצורה יוצבו העמודים 3.8.21
 החורים את להגדיל צורך יהיה מגולוונים. באם או ,נגד חלודה קדמיום מצופים והדסקיות האומים כ

 נוסף. תשלום ללא הקבלן זאת ייעשה ,פלטת היסוד בתוך

 וכן החלודה מונעת י משחה"ע העמודים הצבת ואחרי לפני יימרחו יסוד מעל שבולטים היסוד ברגיי 3.8.22

 כל על גריז ממולא פלסטי שרוול יותקנו ,יותר בשלב מאוחר יותקנו שהעמודים במקרים האומים

 עם האומים. הבולט הבורג

 זפת. רוויה והאומים ביוטה הברגים יעטפו ,האומים של סופית ומתיחה העמוד יישור לאחר 3.8.23

 ,העמוד של התחתון החלק ועל יסוד כל פלטת ועל האומים ,הברגים על חמה זפת תשפך ,מכן לאחר 3.8.24
 ובחלקו לפלטה מתחת גם חמה זפת למרוח הקבלן על לפלטה. בטון מסביב ויוצק ,השרוול תום עד

 העמודים. הצבת לפני מ"ס 30 הפנימי כ

 התקנים הישראלי. מכון י"ע מאושרים יהיו הפנס ובתוך המגש על שיותקנו האביזרים 3.8.25

 2.5X3 כבל ,בגוון שיאושר גמר וצבע יסוד צבע ,גלוון ,התקנה ,הספקה :יכלול תאורה עמוד מחיר 3.8.26
 תאורה. גוף לכל ז"מהדקים ומא כולל אביזרים. מגש ,תאורה גוף כלממ"ר 

 

 מתקני מתח גבוה 3.9

, עבור הזנת חשמלהמיועד  הזה מיועד לאספקה, התקנה והפעלה של שנאי, לוח וציוד מתח גבו סעיף 3.9.1
השנאי ולוח  כאשר ישנם מפרטים מיוחדים לגבי לוח חשמל מתח גבוה והשנאי המופיעים בהמשך.

בהתאם לתוכנית. כל הציוד בלוח המ"ג יהיה מאותו  חשמל מתח גבוהיותקנו בחדרי  חשמל מתח גבוה
 יצרן.

לשם באחריות הקבלן הכנת כל הסידורים הדרושים להכנסות וחיבור כבלים כולל בין היתר קידוח  3.9.2
התקנת הציוד ללא תוספת מחיר )חורים, קטעי תעלות וסולמות, פלטות בידוד, חיזוקים, פרופילים, 

 קטעי צנרת וכד'(.

 .הקבלן חייב לדאוג להכנת בסיס מתאים לשנאי שנאיה תקנתבה 3.9.3

 2ארון בטיחות המיועד להתקנה על הרצפה במקום נגיש, הארון ייבנה מפח בעובי  בחדר מ"ג יותקן 3.9.4
 :מ"מ לארון יותקן בורג הארקה, על הארון יותקן שלט "ציוד בטיחות". הארון יכלול

הכולל התראה אורית )נורת לד( וקולית על קיום  IEC-60855 ק"ו מתאים לתקן 40-5בודק למתח   .א
 .קירבה, ומוט טלסקופי. לבודק תהיה מערכת בדיקה עצמית משולבתמתח באמצעות חיישן 

 .EN397כובעי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן   .ב
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 .EN166משקפי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן   .ג

עם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקים באפוקסי  "CAST RESIN" שנאי יצוק יהיה מסוג 3.12.3

 (.low lossesעם רמת הפסדים נמוכה ), בתנאי ואקום

 כלולות במחיר השנאי. IEC60076ע"פ תקן של יצרן השנאי (  Routine Testבדיקות שגרה ) 3.12.4

 .ת השנאיאספקמועד מ חודשים 18 או מההפעלה למשך שנה אחריותתינתן  3.12.5

יני הרמה, ע 4מעלות,  90  -גלגלי שינוע, שני כוונים ב :ציוד ואביזרים נלוויםאספקת השנאי תכלול  3.12.6
  PT100). יחידות 3מערכת רגשי טמפ' ) . השנאי גם יצויד בבורג להארקת הגוף

דרגות הפעלת מאווררים, התראה  -3ל  TEC-154 ממסרלוח פיקוד והגנות של השנאי יכיל בתוכו  3.12.7
שלט אלומיניום עם  ,, צופר ולחצן השתקהאינדיקציה נורות ,ליפופי שנאי רטורהוהפסקה ותצוגת טמפ
 .ולכל מהדק פיקוד חכוסימן זיהוי בר קיימא ליד כל חבור וגם   IEC נתוני השנאי, לפי תקן

 230V הפועלים במתח מאווררים המותקנים בבסיס של השנאי,יהיה ע"י של השנאי אוורור מאולץ  3.12.8

AC  אחוזים.  40עד של לצורך הגדלת ההספק 

בדיקת  ,בדיקת קצר, בדיקת ריקםעבור  FACד תעודות של בגמר ביצוע הקבלן ימסור עם כל הציו 3.12.9
 .הבידוד, בדיקת הלם במתח עליון, ויתר הבדיקות שנעשו במפעל היצרן

 מנחושת  18/30KV למתח XLPE מוצלב פוליאתילן בידוד עם גידים חד כבלים יהיו גבוה מתח כבלי 3.12.10

 בתוכניות. רוטיהפ לפי בלבד

 .מ"בע החשמל לישראל חברת של ביותר החמורות לדרישות הבחינות מכל יתאימו גבוה מתח כבלי 3.12.11

 שלהם. המתכת בהגנת מאורקים יהיו הכבלים כל

 .הכבל לסוג בהתאם כבל סופית תבוצע ג"מ כבל גיד בכל 3.12.12

 התקנה, הובלה, אספקה, יכלול הכבלים מחיר למעשה. הביצוע י"עפ נטו אורך במטר ימדדו הכבלים 3.12.13

הסופיות,  עשיית תמיכות, עבודת חיזוקים, כבל, ראשי ,כבל סופיות וכן הכבלים של והפעלה חיבור
 יכלול ההזנה כבלי התקנת הנדרשות. מחיר והעבודות העזר חומרי וכל הכבלים וחיבור הראשים

 .בצנרת והשחלתם בחפירה הכבלים הנחת

 שלט י"ע  ביותר ברור באופן תסומן הפוטנציאליים השוואת פס אל הארקה, חיבור נקודות כל 3.12.14

 מתאימה כיסוי תיבת באמצעות יכוסו החיבור ברגי כולל הפוטנציאליים השוואת פסי ,חרוט 'סנדוויץ

 .לפירוק הניתנת

 התנגדות ערך בדיקות הקבלן יבצע במתקן מתח הכנסת ולפני הארקה מתקן ביצוע השלמת לאחר 3.12.15

 אוהם 0.5  על לא יעלה ההתנגדות ערך .בכתב הבדיקה תוצאות את למהדס חשמל ויגיש הארקה

 .מקסימום

 

 :יחידות דיזל גנראטור אוטומטי  3.10

, הובלה לאתר והעמדתו בעזרת מנוף במקום שיוכן במיוחד, התקנת אגזוז ספקההסעיף כולל א 3.10.1
בין הרדיאטור לקיר המבנה  קונוסמטר, אספקת  20למרחק של עד גנרטור והוצאתו אל מחוץ לחדר 

והתקנתו, חיבור מיכל וצנרת דלק, חיבור כבלי פיקוד, כוח והארקה מצד הגנרטור ובלוח חשמל  
 , כאשר ישנו מפרט מיוחד לגבי גנראטור בהמשך. והפעלה, הרצה והדרכה באתר

שעות  10כולל : בקר הפעלה אוטומטי, מצברים, מיכל דלק בבסיס ל  רתמחור של יחידת דיזל גנראטו 3.10.2
הגנות , לפחות, בולמי זעזועים, שעוני מדידה של לחץ שמן, טעינת מצברים וחום מנוערצופה עבודה 

מטר, תכנית חשמל ופיקוד,  7ממרחק   72DBמקטינה מצברים, חופה מושתקת ,לחץ שמן וחום מנוע
 מד זרם ומתח, מד תדר, מונה שעות עבודה ומפסק זרם ראשי.

 .תהיה מערב אירופה וצפון אמריקה בלבדמנוע הגנראטור והארץ ייצור  3.10.3
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 אל פסק מערכת 3.11

טמפרטורת יתר וזעזועים שנבעו  IEC 146) מערכת אל פסק תכלול הגנה בפני מתח יתר )לפי תקן 3.11.1
 מההובלה או ההתקנה. 

. כולל חיבורי מצברים, כבלים אל של המערכת , הובלה והתקנהספקהכולל אתמחור מערכת אל פסק  3.11.2
 ממנו ובהתאם לתוכניות וצורת חיבור.לוח אל פסק ו

 כולל אספקת לוח  העברה שקטה. תמחור מערכת אל פסק 3.11.3

עד  אורך שלבאל מערך מצברים, אל פסק מערכת ביציאה מ, כולל כבל גמיש תמחור מערכת אל פסק 3.11.4
מערכת אל פסק תהנה  אל פסק.מערכת מותקנים על הקיר ליד  CEEותקע    מטר כולל שקע 25

 תוצרת שניידר אלקטריק בלבד לפי סטנדרט של אוניברסיטת חיפה.

 : 34פרק -מערכת גלוי אש 3.12

מתוך האוגדן של הוועדה הבין  34מערכת גלוי אש על כל מרכיביה תענה לדרישות המפרט הכללי פרק  3.13.3
 .3חלק  1220ולדרישות התקן הישראלי  1995משרדית מהדורה 

 .I.S.O 9002לחברה המציעה יהיה תו השגחה  3.13.4

בלבד, בהתאם לתכניות  הציוד בהתאם לסטנדרט של המזמין מתוצרת "טלפייר או "אורד" 3.13.5
 המפורטות של המתכנן.

 כולל אספקה והתקנה. 34כל הציוד בפרק  3.13.6

מתחייב להעביר בדיקת  קבלןאת מכון התקנים לבדיקת המתקן. ה הקבלןיזמין  –בסיום העבודה  3.13.7
 חוזרת במידת ותהיה. דיקההתקנים הישראלים, הקבלן לא יקבל תשלום נוסף עבור ב מכון

העבודה וקבלתה ע"י  מתום ייתן אחריות לטיב הציוד המסופק על ידו לתקופה של שנתיים הקבלן 3.13.8

כל ציוד אשר אינו קבלן או יחליף ה יתקן – במסגרת האחריות .םהתקני ואישורה ע"י מכון המזמין
 נוסף. ללא תשלום –כל המפורט לעיל  באתר.חוזרות לרבות ביצוע בדיקות  – תקין

 .35פרק -מערכת כריזה 3.13

 מגבר כריזה, :מערכת הכריזה הנדרשת היא מערכת שתאפשר לכרוז בתוך מבנה. המערכת תכלול 3.13.1

 .רמקולים, עמדת כריזה ושליטה לכריזה עפ"י אזורים

 כולל אספקה והתקנה. 35כל הציוד בפרק  3.13.2

 
 

 מפרט טכני מיוחד לביצוע מערכת תאורת פנים וחוץ עם גופי תאורה מבוססי נורות לד    .4    
       

  תנאים כללים. - 04.1
 

 שנים. 5למשך  LEDא.   בנוסף לאחריות הכללית תינתן אחריות מורחבת לכל גופי תאורת 
וכן מפגעי מזג אוויר בגופים ב.   האחריות תחסה כל בעיה כתוצאה מחדירת מים, קורוזיה לכל רכיבי הגוף 

 להתקנה חיצונית.
 האחריות תינתן ע"י יבואן בארץ בגיבוי היצרן ותסופק בכתב עם הגשת הצעות המחיר. .ג
 

 (.LEDגופי תאורה מבוססי נורות לד ) 04.2
 

 החברות מאושרות ע''י אוניברסיטת חיפה: פיליפס, אור עד מהנדסים ולוצ'ה בלבד. 04.3
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 כללי: 04.2.01
 

 דיודה פולטת אוגופ( י התאורה יהיו ייעודים למערכות תאורת לדLED-Light Emitting Diode  )
 תוצרת אירופאית בלבד.

 .לכל גוף תאורה יהיה אלמנט מתאים לפיזור החום של הנורה 
 +.C◦35+÷10, ייבדק ויתאים לטמפרטורות סביבה של 20גוף התאורה יתאים לדרישות ת"י  .א

 (Risk Group, קבוצת הסיכון )62471ת"י  גוף התאורה יתאים לדרישות .ב
 תהיה בהתאם לאמור להלן. 
 .0בתאורת פנים: קבוצת סיכון  .1

 .0בתאורת חוץ קבוצת סיכון  .2

 לפי פירוט הבא:k◦ 10%±4,000או  k◦10%±3,000טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה  .ג

 k◦  10%±4,000בתאורת פנים:  .1

 k◦  10%±3,000בתאורת חוץ:   .2

 ,nm 420-500( של הקרינה בתחום הכחול של הספקטורים הערך המרבי )פיק
 מהעוצמה המרבית )פיק(הנפלטת. 45%יהווה עד 

 ( יהיה כאמור להלן:CRIמקדם מסירת הצבע ) .ד

 לפחות. 80לתאורת פנים יהיה  .1

 לפחות. 70לתאורת חוץ יהיה  .2

                    C◦35שעות לפחות, בטמפרטורה אופפת של  50,000אורך חיי גוף תאורה עם נורות לד יהיה  .ה
 )לפי קטלוג היצרן(. 

(, בהתאם לתקנים L80/F20מסך הנורות ) 20%וכשל של עד  80%מותרת ירידת שטף האור עד  .ו
 ובזרם העבודה המתוכנן. םהרלוונטיי

 בידוד כפול( עם בידוד    – class II) II( תהינה מסוג (Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית  .ז
יסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח חשמלי בין מעגל הכנ

 (. 10%±הרשת הנומינלי )
לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים . משך חיי  0.92מקדם ההספק של המערכת יהיה 

 מערכת.   
 פי קטלוג היצרן(.שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה )ל 50,000ההפעלה יהיה 

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

דרייברים(יהיו  -הרכיבים שבגופי התאורה המסופקים)נורות לד, ספקי כוח, בקרים ומערכות הפעלה .ט
 .20דת הבדיקה, כמתאים לת"י זהים לרכיבים שנבדקו בגוף התאורה, אשר על ידי המעבדה ותועד בתעו

 
 

 גופי תאורה עם נורות לד לתאורת חוץ. 04.2.02
 

 בנוסף לאמור לעיל לגבי הדרישות עבור גופי תאורה, גופי תאורה עם נורות לד לתאורת חוץ
 גופי יעמדו גם בדרישות להלן:

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

 (. class הגנה מפני הלם חשמלי תהיה ציוד סוג װ )װדרגת  .ב

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

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

 לפחות. IK08דרגת הגנה מפני הלם מכני  .ד

 לפחות. KA 10וזרם של  KV 10גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של  .ה
 
 תעודות בדיקה לגופי תאורה עם נורות לד. 04.2.03
 

 גופי התאורה עם נורות לד יתאימו לדרישות התקנים להלן ויסופקו עם תעודת בדיקה של מעבדה    
 מאושרת:

 , החלק הרלוונטי.20התאמה לת"י  .א

 .2.13חלק  61347( לדרישות ת"י Driverני )התאמת ציוד בקרה אלקטרו .ב

 .EN-55015–)תאימות אלקטרומגנטית(, או ל  2.1חלק  961התאמה לת"י  .ג

 . IEC-61000-3-2) הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או לתקן 12.3חלק  961התאמה לת"י  .ד
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 .IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או לתקן  12.5חלק  961התאמה לת"י  .ה

 ביולוגית(.-)בטיחות פוטו62471התאמה לת"י  .ו

 )תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה(. IEC-61547התאמה לתקן  .ז

 בדיקות בטיחות חשמליותCOT(Testing -  Certificate of .)הצהרה של יצרן  .ח

 כאמור לעיל. CRIהצהרת יצרן להתאמה לדרישה "מקדם מסירת צבע"  .ט

 כאמור לעיל.  BINNING -לתהליך ה IEC-62707להתאמה לדרישות תקן  הצהרת יצרן .י

אורך חיים ושרידות של נורות הלד בגוף התאורה, בזרם העבודה המתוכנן, יהיו בהתאם לאחת משתי  .יא
 קבוצות התקנים כדלקמן:

1. IESLM-82 , IESLM-79,IESTM-21. 

2. IEC62722,IEC 62717. 

 ( לדרישות יציבות ומקדם ההספק כאמור לעיל.Driverאישור התאמת מערכת ההפעלה האלקטרונית ) .יב

 לגופי תאורת חוץ, יש לספק בנוסף לאמור לעיל את התעודות, כמפורט להלן, .יג

 התקן הגנה בפני מתחי יתר. .1

 .IEC 62262בהתאם לדרישות תקן  IK08התאמה לדרגת הגנה מפני הלם מכני  .2
     
   תאורת חירום. 04.3
 

 ( ומקור מתח עצמאי )סוללה(.LEDגוף תאורת חירום עם נורות לד )  04.03.01 
 

 גוף תאורת חירום עם נורות לד ומקור מתח עצמאי יהיה כמפורט להלן:
 חד תכליתי. .א

לומן, בכל משך זמן ההארה  130-לומן/לוואט לפחות ותפוקת האור לא תפחת מ 50בעל יעילות של  .ב
 המוצהר על ידי היצרן.

. אם לא נאמר אחרת, הסוללות יהיו V 3.6ומתח של  Ah 2.2עד שלושה תאים בקיבול מרבי של סוללות  .ג
 מסוג ניקל מטל.

 מטען. .ד

 ממיר. .ה

 .IEC-62034ותקן  1838מבדק תקינות אינטגרלי אוטומטי לפי ת"י  .ו

 מחלף. .ז

בצבע ירוק לסימון תקינות יחידת החירום ונורית בצבע אדום לסימון תקלה ביחידת  LEDנורית  .ח
 אחת הכוללת שני צבעים בתוכה(. LEDהחירום)ניתן להשתמש בנורית 

 חיווי תקלה ויזואלי כנ"ל וקולי. .ט

 דקות לפחות. 60משך זמן ההארה יהיה  .י

או  IESאושרת בפורמט גוף התאורה יסופק עם עקומה פוטומטרית וקובץ דיגיטלי ממעבדה מ .יא
LUMDAT וזאת לצורך ביצוע חישובי תאורת החירום. 2.22חלק  20, בהתאם לת"י 

 בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג װ )בידוד כפול או בידוד מוגבר(. .יב
 

שלט הכוונה עם נורות לד ומקור מתח  ( ומקור מתח עצמאי )סוללה(.LEDשלט הכוונה עם נורות לד ) 04.3.02
 יהיה כמפורט להלן:עצמאי 

 דו תכליתי. .א

 . 3.6Vומתח של   AH 2.2סוללות עד שלושה תאים, בקיבול מרבי של  .ב
 אם לא נאמר אחרת, יהיו מסוג ניקל מטל.

 מטען. .ג

 ממיר. .ד

 .IEC-62034ותקן  1838מבדק תקינות אוטומטי אינטגרלי לבדיקת מערכת החירום לפי ת"י  .ה

 מחלף. .ו

בצבע ירוק לסימון תקינות יחידת החירום ונורית בצבע אדום לסימון תקלה ביחידת החירום  LEDנורית  .ז
 )מותר שהנורית תכלול שני צבעים בתוכה(.

 חיווי תקלה ויזואלי כנ"ל וקולי. .ח

 לחצן בדיקה. .ט

 דקות לפחות. 60משך זמן ההארה יהיה  .י

 בר(.בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג װ )בידוד כפול או בידוד מוג .יא
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 ולתקנות התכנון והבנייה.  2.22חלק  20בהיקות השלט, כיתוב וגוונים על גבי השלט יהיו בהתאם לת"י  .יב

 לוח השלט יהיה עשוי מחומר כבה מאליו. .יג
 

 סימון על גבי  הסוללה. 04.3.03   
 

הסוללה . הסימון יכלול בין השאר את תאריך חיבור 2.22חלק  20כל סוללה תסומן בהתאם לדרישות ת"י 
 למערכת החשמלית של תאורת חירום.

 
 תעודת בדיקה לגופי  תאורת חירום. 04.3.04  

 
 גופי תאורת חירום יסופקו עם תעודות בדיקה של מעבדה:

 .2.22חלק  20התאמה לת"י  .א

לגופי תאורת חרום ושלטי הכוונה עם נורות לד, בנוסף לנ"ל יתאימו גם לדרישות האמורות בסעיף  .ב
 סעיפים ב' עד ח'.לעיל ב 08.2.03

   התאמה לדרישות                    תקן  –למערכת הגיבוי החשמלי של תאורת חירום עם מקור מתח מרכזי  .ג

           EN 50171 
    

 מערכות משולבות לדים יענו על הדרישות הבאות: 04.4  
 
 המתקן יסופק בשלמותו בהתאם למפורט בתכניות האדריכל ומתכנן החשמל .                 .1
שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה, אספקה ותחזוקה  5ספק הלדים יהיה בעל ניסיון של  .2

 שנים האחרונות מבוססי מערכת לדים דומה. 5ויספק רשימת פרויקטים שבוצעו בארץ ב 

היה בעל תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו למתן שירות, אחראיות, ספק הלדים בארץ י .3
 חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.

-IEC 61347-2 )לרבות  CE -ו  UL,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .4

 .energystar 2007 -ו 20( והמערכת בכללותה תענה על דרישות ת"י IEC 6247  -, ו60825ת"י   13

 .COTשעות ברציפות לפחות בתהליך הייצור. יש לספק תעודת  8כל הלדים נבדקו והופעלו למשך זמן של  .5
לפחות, ללא תוספת מעטפות ו/או אביזרים חיצוניים  65PIבמידת הצורך כל לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .6

 כלשהם.

 ה גוף קירור יעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע"י יצרן הלד.לכל לד יהי .7

לכל הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעוצמת האור, נתוני  .8
 בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושר ו/או מקובלת כמו כן הנתונים הפוטומטריים יועברו בפורמט 

IES  אוLDT . 

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. .9

 ((binning -כל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל .10

בהתאם לנתוני היצרן .כל הלדים  -שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 5-היצרן יספק אחראיות ל  .11
היצרן ומאותה סדרת ייצור,לא יתקבלו לדים מיצרנים  אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו

 שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.  .12

 לכל הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל המערכת בשלמותה.  .13

 , בידוד כפול.2גנה בפני הלם חשמלי מסוג ספק כוח יהיה בעל דרגת ה  .14

 לכל ספקי הכוח יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא.  .15

 וכן, מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.  .16

 .high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת   .17

 יסופקו ע"י יצרן הלדים. הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע בהתאם לערכים הנומינליים אשר  .18

 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח.  .19

לפחות. הקופסה תאושר ע"י יצרן ספק  IP66בעלת דרגת הגנה  תכל ציוד הפעלה יותקן בקופסה ייעודי  .20
 הכוח או נציגו בישראל.

  scotch lockיהיו כדוגמת  )חיבור אטוםכל חיווט הלדים יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות . המחברים )  .21
 .3Mתוצרת חברת 

כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או קצר חשמלי,   .22
 גם בעת ההתקנה.

 לפחות. 0.92 -כל ספקי הכוח יכללו מערכת לתיקון כופל הספק במעגל המבוא ל  .23
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 דוגמאות: 04.5      

 
על הספק להמציא דוגמאות תקניות ופועלות של גופי התאורה לאישור מתכנן התאורה, האדריכלים,   .א

 מהנדס החשמל ומנהל הפרויקט לפני רכישתם.

 יש להגיש דוגמה מושלמת לאישור המתכננים של כל גוף תאורה.  .ב

מר לעצמו את לניסוי. המזמין שו -במידת הצורך ועפ"י דרישת המתכנן יש לספק ציוד לבדיקה באתר  .ג
 לאחר הניסוי. –הזכות לבחור את הספק הנורות המתאים 
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 להלן טבלה עם רשימת גופי תאורת מבוססי לד של הפרויקט:
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 .K-°3000-3500הערה: כל הגופי תאורה יהיו לפני גוון אור חם 
 צבע הגופי תאורה במרפסות חוץ לפי בחירת האדריכל.
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 טכני מיוחד לביצוע עבודות חשמל מתח גבוה כולל אספקת ציוד מתח גבוהמפרט .   5
 

 ק"ו שיותקן בחדר חשמל מתח גבוה בניין חדש של פקולטה לבריאות ורווחה 22לוח חשמל מתח גבוה       5.1 
 כללי     5.1.1

 
 , RING MAIN UNIT-Metal Enclosed indoor switchgearהציוד יהיה מסוג     5.1

 הכולל שלוש עד ארבע פונקציות של מנתק בעומס בשילוב עם מפסק כיציאה והגנה         
 הספק המקומי יהיה בעל ניסיון של לפחות חמש שנים כיצרן לוחות מתח על שנאי.        
 גבוה ויעביר מסמכים המאשרים עובדה זו וכן רשימת התקנות של ציוד דומה בחמש        
 נות. השנים האחרו        
 ועונה להגדרות הבאות:     IEC 62271-200 הציוד יהיה על פי   התקן     

 הפרדות מתכתיות. -PM–סיווג ציוד מיתוג         
 LSC2 –סיווג יתירות         
    ע"י יחידות בודדות של מנתק, או ) מצד ימין ( היחידות יהיו מסוג הניתן להרחבה    
  מפסק.   
  ציוד המיתוג, המפסקים / מנתקים, מנתקי ההארקה ופסי הצבירה יהיו נתונים   5.2

 ויעבדו בשיטת הפסקה המותאמת לעבודה עם הגז הנ"ל. המיכל  6SFבמיכל גז       
 IEC 62271-100ן   צמו  יכלול את כל הפונקציות הכלולות ביחידה וייבדק ע"פ תקבע      
 .)   ”SEALED FOR LIFE“  (לדרישה " אטום לכל החיים "    שיענה ךכ 
 היצרן יבטיח שרמת) יחסי (.  Bars  0.2לחץ הגז במערכת האטומה לא יעלה על  
 לשנה. 0.1%הדליפה לא תעלה על  
 כל החלקים המרכיבים את תא המתח הגבוה יהיו נטולי תחזוקה   5.3

           (FREE  MAINTENANCE .) 
 

    חץ בכיוון אחורי וכלפי מטה דרך  בכל מקרה של עליית לחץ בתא הגז, יהיה שחרור ל   5.4
 סתום בטחון, כך שלא תהיה פליטה קדימה אשר עלולה לסכן את המפעיל.ש       
 

 נתונים טכניים   5.5
     24.0. . . . . . . .   ( : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KVמתח נומינלי  )                    
 50.0. .   ( HZ, 1mn, [ KVrms] 50 )  . . . . . . . . . . .רמת בידור 

                                      ) [ KV peak ] S  ( 1.2 / 50    . . . . . . . . . . . . .125.0 
 500.0.. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ( MVA )הספק קצר סימטרי                     

  630.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  ( A )רם נומינלי הז  
  200.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ( A )זרם נומינלי יציאה לשנאי    

  KA rms / 1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :16.0 ) (עמידות תרמית   
 דינמית וכושר חיבור –עמידות אלקטרו   

 40.0. . . . . . . . . . . . . . .    ( KA peak )למנתקים / מנתקי הארקה  
  16.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( KA )כושר ניתוק מפסק  
 31.5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     ( KA peak )ק כושר חיבור מפס 
 40.0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( C° )טמפרטורה סביבה  

 
 תקנים ובדיקות   5.6  

  כל חלקי הלוח ופרטיו השונים, מנתקים /  מפסקים וכו' , ייבדקו בהתאם לתקנים           
 הבאים :           

IEC 62271-100 : High voltage altenating current circuit-breakers            
IEC 62271-200 : Metal-enclosed switchgear and controlgear                  

                                                  IEC 265 : Switches and Switch Disconnectors 
IEC 129 : Installation with Alternating Current     And Earthing Insulation 
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 כהגנה על שנאי אוטומטי יםמפסק 2 מנתקי רשת + 2ת יחידת רשת טבעתית הכולל          5.7
  תהיה מסוג קומפקטי כדוגמת  ”RMU“היחידה 

M6-RE-DIDI מתוצרת     MERLIN-GERIN . 
 ה תכלול:היחיד 
 אמפר, 630מנתקי רשת בעומס  ניש

 הגנה על שנאי בעזרת מפסק אוטומטי,שתי יחידות 
 מנתקי הארקה לכל פונקציה,

 אמפר. 630פסי צבירה 
 SF6, ומלא בגז  IEC 62271-100כל הציוד יהיה נתון במיכל " אטום לכל החיים " ע"פ 

 ) יחסי (. Bars 0.2 –לחץ של לא יותר מ ב
 .המתח הגבוה תכלול היחידה תא מתח נמוך המופרד ממנו לחלוטיןבנוסף לתא 

 זה יהיה נגיש מלפנים בלבד, ויכלול את מנגנון ההפעלה של היחידה ואביזריא ת
 סלילי הפעלה ומגעי עזר., פיקוד  כמו מנועים

 
 :מנתקים + מקצרי הארקה 5.8

אחוד. מנגנון זה יאפשר שלושה מצבי מנגנון המנתק יכלול גם את מקצר הארקה, כך שהמגע הנע יהיה 
מנגנון חיגור נפרד בין מנתק הארקה ומנתק  פעולה : מנתק סגור, פתוח ומוארק. סידור זה לא יצריך

 מפסק.ה הרשת והחיגור יתקיים מצורת בניית
 המפסק במצב מוארק. לראות אתבנוסף לכך תהיה אפשרות 

 
 על ידית ההפעלה, כך  ”ANTI – REFLEX“מנגנון הפעלה של המנתק יהיה מסוג 

 כן, מהירות –שימנע כל ניסיון לפתיחה מידית של המנתק לאחר סגירה. כמו 
 סגירת מהפסק לא תהיה תלויה במהירות הפעלת הידית.

 מנגנון מנתק היציאה לשנאי יהיה מצויד בלחצן הפסקה לחירום, הניתן להפעלה
 מחזית היחידה.

 זרת אותה ידית , בנקודות הפעלההפעלתם של המנתק ומנתק ההארקה תעשה בע
 שונות.

 
 מפסק אוטומטי + יחידת הגנה על שנאי          5.9

 ומנגנון ההפעלה שלו יהיה זהה  SF6  -המפסק יהיה מסוג מזב"ג  ) מפסק זרם בגז ( ב 
 למנגנון המנתקים המתואר לעיל ויכלול גם הוא שלושה מצבי הפעלה.

 יםכיבוי קשת המאפשרתאי מנגנון הסגירה / פתיחה של המגעים הראשיים , יכלול 
 בכל זרם עד לכושר הניתוק של המפסק בקצר. המגעים תפתיח

 ולא יידרש מנתק נוסף לצורך   DISCONNECTORבמצב פתוח המפסק יהווה 
 הפרדה חשמלית. ביצוע 

 קציה על הזרם ומתח הפעלה  לממסרישלושה משני זרם המותקנים ביציאות לשנאי יספקו אינדי
 . VIP30הגנה משניים כדוגמת 

 הממסר יכלול:
 זרםהגודל השנאי לפי   יהמותאמת להגנה על שנאי  וניתנת לכיוון ע"פ   IDMTעקומה מסוג 

 של תקלה והוא סליל הפסקה יאפשר הפסקת המפסק במקרה .A  200 – 8הנומינלי בתחום : 
 , ללא צורך במתח עזר נוסף.יסתפק במתח ההפעלה של הממסר

 
 פסי צבירה         5.10

 אמפר. 630ומותאמים לזרם נומינלי של   SF6פסי הצבירה של הלוח יהיו נתונים בגז  
 פס ההארקה יהיה ניתן לפירוק כדי לאפשר בדיקת התנגדות הכבלים ללא פירוקם. 
לפסי הצבירה תהיה נקודת חיבור משוקעת המאפשרת הרחבת היחידה ע"י יחידות מיתוג נוספות         

ואינו דורש ראש כבל מיוחד,  ,באמצעות מחבר  " פין " אורגינלי של היצרן המאפשר הצמדת היחידות
 .  SF6 –המשכיות פסי הצבירה ומינימום פס צבירה שאינו נתון ב 

החיבור לא יהיה נגיש אלא לאחר פירוק והפרדת היחידות ובכך תימנע נגישות ע"י אדם בזמן עבודה          
 ותישמר האטימות מתנאי הסביבה. רגילה

 
 אביזרים           5.11

 ליחידה ניתן יהיה להוסיף את האביזרים הבאים :         
 הפתיחה,  אמצעי נעילה למנתקים, מנתקי ההארקה וללחצן        
 נוריות ניאון לכל אחת מן היציאות / כניסות,        
 מפסקלכל  מנתק ,4NO+4NC עזר    –מגעי         
 סליל הפסקה למפסק,        
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 מנוע הפעלה למנתקי רשת או למפסק,        
 המציין פתיחת המפסק בגלל פעולת ההגנות. -מגע תקלה  

 VIP 30יחידת הגנות מפרט ל
 יחידת הגנה על שנאי        5.12

  שלושה משני זרם. הממסר יוזן מ VIP30 ממסר הגנות משניות להגנה על השנאי יהיה כדוגמת        
ויהיו בגודל המתאים להספק השנאי . משני הזרם יהיו אינטגרלים ויותקנו על המותקנים ביציאות לשנאי        

כך שלא  ממסרה  תהפעללמתח   כן פקו אינדיקציה על הזרם ויסמבודדי היציאה )בושינגים(. המשנ"זים 
 . ידרש מתח עזר

 הממסר יכלול:       
הנומינלי  הזרם   גודל השנאי לפי יהמותאמת להגנה על שנאי  וניתנת לכיוון ע"פ   IDMTעקומה מסוג         

של תקלה ללא   יאפשר הפסקת המפסק במקרה המותאם ליחידה סליל הפסקה .A  200 – 8בתחום : 
 צורך במתח עזר נוסף.

 בדיקות        5.13
ההוצאה המאוחרת ביותר וכן כל התקנים האמורים  IEC 60060-כל חלקי הלוח והלוח יבדקו בהתאם ל

 בסעיף
 הבדיקות יהיו בהשתתפות נציג המזמין. בכל מקרה לא יחלו הבדיקות ללא השתתפות נציג המזמין.

 
 בדיקות במפעל היצרן

  מסר דו"ח בדיקה מפורט בשלושה העתקים.יבדק במפעל היצרן וייהלוח י
  קבלה ואשור הדו"ח יהיו תנאי למשלוח הלוח לשטח.

  לציוד המוצע. של אוניברסיטהעל המציע לדאוג מראש לקבלת אשור 
 הדו"ח ישלח למזמין עד יומיים לאחר סיום הבדיקות.

 הבדיקות במפעל יכללו:
 בדיקה במתח נומינלי.

 דקה. 1למשך  50kVל הציוד והלוח במתח של בדיקת כ
 בדיקת כל מערכת הפקוד.

 בדיקת כל מערכת ההגנות על ידי העברת זרם בצד ראשוני.
 בדיקת שלוט ומספור חוטים.
 בדיקות מכניות של המערכת.

 .IEC 60060-כל יתר הבדיקות המוגדרות ב
 בדיקות שטח

 לן לבצע בדיקותלאחר שהלוח יותקן ויחובר בחדר החשמל יהיה על הקב
  נתן בהמשך.יחוזרות לפי הפרוט אשר י

  ברמה מקצועית גבוהה.חשמל הבדיקה תעשה על ידי מהנדס או הנדסאי 
  הדו"ח יועבר למזמין בשלושה העתקים עד יומיים לאחר סיום הבדיקה.

 ראשי של אוניברסיטההצלחת הבדיקה וקבלת הדו"ח על ידי המזמין ואשור על ידי מהנדס החשמל 
 יהוו אחד התנאים לקבלת תעודת גמר.

 להלן פרוט הבדיקות אשר יבוצעו בשטח:
 בדיקת בדוד.

 בדיקה במתח נומינלי.
 בלבד(. 75% -בדיקת מתח יתר )ב

 בדיקת שלמות פסי צבירה וכל החבורים.
 בדיקת חווט מלאה.

ות הגנראציה בדיקת הפעלה והרצה, כולל סימולציה של כל מצבי הפיקוד האפשריים, תוך שילוב מערכ
 במתקן.

 תוכניות מצורפות
   .ויתותוכנית חד ק

 .תוכנית חדר חשמל
 22KVלוח 
התחתון של תאי המזב"ג יהיה בנוי  ם. חלקהגבהה תעל רצפת קונסטרוקציייהיו בנוי לעמידה  22kV לוח
פוע בחלקו הקדמי כך שיאפשר הוצאה והכנסה חופשית של המזב"ג ללא כל בעיה. הלוחות יהיו יעם ש

. הלוחות יהיו בנויים כלוחות פח כאשר כל תא ותא יהיה מופרד IP32לוחות אטומים בדרגת אטימה 
  .בלבדלגמרי מהתא השכן. הלוחות יהיו בנויים עם גישה מלפנים 

 כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.
  מ"מ עובי. 5מ"מ עובי ורצפה  2.5הלוחות יהיו בנויים מפחי ברזל 

דורי נעילה ועם תפיסות לתפיסת הדלת במצב יכל הדלתות עבור הגישה הקדמית יהיו עם ידיות, עם ס
  פתוח.
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  כל תא יאוורר על ידי פתחים עם רשת ועם פילטר למניעת כניסת אבק.
וית של הלוח, כולל סמפורים וה את התוכנית החד קמלא המרא MIMICהחלק הקדמי של הלוח יכלול 

 המראים מצב המפסקים.
 :בכל תא תהיה קומפרטיזציה מלאה למספר יחידות בהתאם לסוג התא, לפי הפרוט להלן

 תא מזב"ג )מפסק זרם בגז(
 קומפרטיזציות לפי הפרוט להלן: -4החלוקה תהיה ל

 זב"ג מ
 סי צבירהפ
 משני זרם וניסות כבלים כ
 והגנות א פקודת

 הערה:   תתקבל חלופה להתקנת כניסות כבלים עם המזב"ג
 

 תא משנה מתח
 קומפרטיזציות לפי הפרוט להלן: -3החלוקה תהיה ל

 שני מתח ונתיכיםמ
 סי צבירהפ
 א פקוד והגנותת

  .PEHLAהלוח יבנה כך שיתאים לדרישת 
ע"י מעבדה מוכרת בינלאומית.  PEHLAעל המציע יהיה לצרף תעודות כי הלוח הבנוי על ידו נבדק לפי 

  ללא ההוכחה הנ"ל ההצעה תיפסל.
כל תא יהיה מופרד לגמרי מהתא השכן לו. תהיה עדיפות ליצרן אשר גם מעבר הפסים מתא לתא יעשה על 

  ידי מבודדי מעבר.
יחד עם זאת, יצרן אשר אין לו סטנדרט של לוח עם הפרדה בין תאי פסי הצבירה לא יפסל. במקרה זה על 

של מעבדה מוכרת בין  TYPE TEST 1419 היצרן יהיה להראות אישורים כי הלוח בסטנדרט שלו עבר
 לאומית וכן יצרף את התוצאות ואז הצעתו תתקבל.

 60x5לי של אבלוח יותקן פס הארקה לכל אורך הלוח. פס הארקה יעשה מנחושת ויהיה בחתך מינימ
  ממ"ר.

ממ"ר בין כל הדלתות לחלק הקבוע של הלוח, באורך  16 שורי הארקה גמישים בחתך שליבלוח יהיו ג
 שיאפשר פתיחת הדלתות בצורה מכסימלית ללא הפרעה.

 90וולט ולטמפרטורת עבודה  600כל חווט הפקוד יעשה על ידי חוטי נחושת מבודדים גמישים למתח 
חוטי הפיקוד מעלות צלסיוס. כל חוט יהיה מסומן על ידי שרוולי פלסטיק עם מספור בשתי קצותיו. 

ממ"ר מלבד חוטי  1.5יועברו כולם בתעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. כל חוטי הפיקוד יהיו 
  ממ"ר. 4מעגלי הזרם המשניים שיהיו 

, או שווה ערך, כולל מעצורים, מגשרים וסימוניות UK10כל מהדקי הפקוד יהיו תוצרת פניקס דגם 
 אורגינליות.

ל לפני צביעתם ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי שכבות צבע אפוקסי, בעובי כל הפחים ינוקו ניקוי חו
 .RAL7032טי. צבע עליון סופי יהיה אפור אמיקרון. הצביעה תהיה בתהליך אלקטרוסט 250כולל של 

  .24kVכל הפסים יהיו פסים מבודדים באפוקסי למתח 
ת במפורש בהצעתו וכן לתת אינפורמציה במידה והיצרן רוצה להציע חומר בידוד אחר עליו לציין זא

 טכנית מלאה של החומר המוצע.
קוד יהיו מלמטה. בצד העמודה תותקן תעלה מתכתית סגורה אשר תשמש למעבר יכניסות כבלי הפ

  זוק הכבלים.יהכבלים עד לתא הפקוד. בתעלה יותקנו פרופילים מחורצים לח
בגרומד גומי למניעת חתוך  םים. החור יעוטבין תאי הפקוד יהיה חור למעבר חוטי פקוד בין התא

 החוטים.
נורות יהיו ימשוריינים. הצ גמישים תבצינורוכל חוטי הפקוד העוברים בקומפרטיזציה של מ.ג. יועברו 

אטימה כך שימנע פגיעה  תגומיימאורקים. מעבר החוטים לתא הפקוד יהיה דרך מעבר המוגן עם 
 בחוטים.

לכל תא יהיה מחמם אשר יופעל בהתאם למד לחות אשר יורכב בתחתית התא. הספק יפרט הספק 
 .50Hz ,220Vהמחמם וכן תוצרת ודגם. מתח המחמם יהיה 

וולט עם מפסק הפעלה וחצי אוטומט  220של  PL)) פלורוצנטיתבכל תא פיקוד תהיה מנורת תאורה 
 הגוף יהיה עם מעטה הגנה.להגנה. הספק יפרט הספק הנורה וכן תוצרת ודגם. 

בכל תא פיקוד תהיה הגנה נפרדת לפקוד והגנה נפרדת לסימון על ידי חצי אוטומט דו קטבי נפרד לכל 
 ה.עפונקציה, עם מגע עזר כרגיל פתוח להתר

 .50Hz ,220Vבכל תא תהיה הגנה לצרכני 
כיסוי מתפרק בחלק של  ניסת כבלי הכניסה וכבלי היציאה יהיו מלמטה. בחלק התחתון של הלוח יותקןכ

  כניסת הכבלים. הכסוי יהיה מחומר בדוד. החומר ממנו עשוי הכסוי חייב לקבל את אשור המזמין.
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  ממ"ר. 3x(1x150הכיסוי יהיה נפרד לכל עמודה ויאפשר כניסת כבלים בודדים עד וכולל )
  תא.הכיסוי יהיה כיסוי מתפרק הבנוי משני חצאים ויאפשר אטימת חלקו התחתון של ה

תא כניסת הכבלים יהיה בעל דלת פנימית מרשת או בעלת פרספקס שקוף שימנע נגיעה במוליכים בעת 
 פתיחת הדלת.

 כל המגעים יהיו מבודדים על ידי שרוולי בידוד.
 על הספק לציין בהצעתו מידות מדויקות של התאים.

 בכל תא ותא יהיו השלטים הבאים:
 דורייאחד לכל התא עם מספור ס

 יעוד לכל תא שלט עם
 תשלט לכל אביזר פקוד או מאמ"

  , חרוטים שחור על רקע לבן.סנדביץהשלטים יהיו כולם שלטי 
 פח לדלתות. יברגיהשלטים יסומררו עם ניטים פלסטיים לתעלות פיקוד ועם 

 בכל עמודה יכין הקבלן פלנג'ים מתפרקים בהם יקבעו אח"כ חורים עבור גלאי אש וכן נחירים להזרקת גז
 בוי.כי

   ה אחת.יחיד תורהלוח יהיה מורכב ומחווט קומפלט במפעל וישלח לשטח ב
 כל החווט יצא למהדקי פניקס או שווה ערך בתא הפיקוד ויסומן בסימוניות אורגינליות מתאימות.

 הזנות מתח פקוד כמסומן במפרט.
 הלוחות. על הקבלן לייצר ולספק את קונסטרוקציות ההגבהה של הלוחות כחלק בלתי נפרד של

 מזב"ג SF6יקר בימפרט לבר
 המזב"ג יהיה מפסק זרם נשלף ויורכב בתא פח עם קומפרטיזציה מלאה.

 נתונים טכניים
           22kV +10%                              מתח נומינלי
 24kV                                         רמת בידוד
 זרם נומינלי

 630                                   כושר ניתוק של הספק
 בסטנדרט -24kVקצר סימטרי ב

0-0.3sec-CO-15sec-CO             16kA   
 כמות פעולות בעומס

 לפחות 2,000                0.7נומינלי במקדם הספק 
  .SF6מבודד בגז המזב"ג יהיה 

 המזב"ג יהיה תלת קוטבי.
  המזב"ג יהיה מיועד להפעלה חשמלית.

  מתיחת הקפיץ תתבצע על ידי מנוע חשמלי )אנרגיה צבורה( וההפעלה תעשה על ידי סליל סגירה.
  ניתוק המזב"ג יעשה על ידי סליל הפסקה.

של  תמכאנימלבד האמור לעיל תהיה גם אפשרות למתיחה ידנית של הקפיץ, וכן הפעלה והפסקה 
 המזב"ג.
 .UPS -מוזן מ 230VAC יהיה  פיקודמתח 

למזב"ג יהיה חגור מכני אשר ימנע הכנסה או הוצאה של המזב"ג ממקומו כל זמן שהמזב"ג מחובר. כן 
 .TESTימנע סגירת המזב"ג כל זמן שהעגלה לא נמצאת במצב לגמרי מחובר או במצב 

מפסק להתראה ומפסק להפסקה אשר ישנה מצב מגעיו עם ירידת לחץ  -למזב"ג יהיו מפסקי לחץ 
 .-230V/5Aל 2N.O + 1N.Cיהיה מגעים  -P.S. ל-S.F.6ה

 למזב"ג יהיו האביזרים הבאים:
  230VACמנוע לדריכת הקפיץ ל

 230VAC  ((CLOSING COILסליל הפעלה ל

 230VAC ((SHUNT TRIP RELEASEסליל הפסקה ל

)מלבד המגעים הדרושים לסליל הפעלה וסליל  -230VACב -5Aל 5N.O + 5 N.Cגעי עזר חופשיים מ
 הפסקה(

  .-S.F.6המשנים את מצבם בהתאם לירידת לחץ ה 1N.O + 1N.Cעי עזר חופשיים מג
 . -230Vב -5Aהמגעים יהיו ל

 לחצן ניתוק מכני
 לחצן חבור מכני

 ניתוק  ללא מתיחה נוספת(-חיבור-מתיחת ידית הקפיץ )מתיחה זאת תאפשר ניתוק
 מנתק מחובר  -מנתק הארקה עם מגע עזר 

 מראה מצב מגעים מכני
 פעולות מונה

 (תמכאנישקע תקע פקוד לכל חוטי הפקוד )עם נעילה 
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 ידית למתיחה ידנית של הקפיץ
  .עם מפתח לנעילת המפסק במצב מנותק תמכאניאפשרות לבצוע נעילה 

 הנעילה תתבצע על ידי מנעול רוניס
 עגלה במקום -פסק מ

 .UPSממערכת אשר יתקבל   230VACמתח הפקוד יהיה מתח של 
 הגנות משניות

 
 כללי

ועל קו ההזנה  1250kVAהגן על הלוח )במפסק הראשי(, על השנאי החדש ההגנות המשניות מיועדות ל
  .RMUהעתידי ללוח 

 כל ההגנות הראשיות יהיו על פי סטנדרט חברת החשמל ומאושרות על ידה.
 כל ההגנות יהיו מיועדות להתקנה על דלת.

 ההגנות יהיו מיועדות לשליפה.
 .230VACמתח עזר להגנות הנו 

עם אפשרות לתכנות נח מחזית  רמיקרופרוססוכל ההגנות יהיו הגנות אלקטרוניות מבוססות על 
 המכשיר.

 בחזית המכשיר ניתן יהיה לקבל תצוגה של הנקודות הבאות:
SET-POINTS 

 ערכי הזרמים בזמן עבודה

 (RMS)ערך זרמי התקלה 
 צורת גל אחרונה

 רמונייםהתייחסות לזרמים ה
 לכל ממסר יהיו הפרמטרים הבאים:

 רמיתתהגנה 
 הגנה מגנטית מידית

 הגנה מגנטית מושהית
 תהגנה ואט מטרי

ותכלול עקומות ופרמטרים הניתנים לכיול עפ"י סטנדרט חברת  מערכת ההגנה תהיה בנויה ביחידה אחת
  החשמל.

 .RS485המערכת תכלול סט מגעי עזר לאינדיקציה ואפשרות תקשורת 
 על היצרן לבצע את כיול ההגנות אשר יכלול את הסלקטיביות המלאה עם ממסרי ההגנה במזב"ג הקיים.

 
 .ברייקרעמודת 

 .KVA 1250עבור ברייקר כניסה ראשי ללוח ועבור ברייקר המגן על שנאי העמודה מיועדת 
האלמנטים והאביזרים ותכלול את כל  העמודה תהיה בנויה בהתאם למתואר במפרט עבור עמודת ברייקר

 .המתוארים
  המזב"ג עצמו יהיה לשליפה מלאה הן לכניסה ויציאת הכח והן לכל הפקוד.
הברייקר לתוך התא. כלומר  שליפת כניסת ויציאת הכח תעשה דרך תריסים אשר יתרוממו לאחר הכנסת

ל נגיעה )בעזרת תריסים( כאשר לא תהיה אפשרות לכ הוצאת הברייקר תשאיר את התא אטום לגמרי
ויציאת  בו כניסה TESTבשום אלמנט נושא מתח. התריסים יהיו מחומר מתכתי. לברייקר יהיה מצב 

 קוד וכן לחבר ולנתק את הברייקר.יכל הפ הכח יהיו שלופים. התריסים יהיו סגורים ונתן יהיה לבדוק את
 בנוסף לאמור העמודה תכלול את האלמנטים הבאים:

 םכולל כל האביזרי 630Aמזב"ג 
 שלושה משני זרם למדידה והגנה כל אחד בעל הנתונים הבאים:

 30kV                                         דודימתח ב
 יציקת אפוקסי                                      דודיסוג ב

 עבור מפסק ראשי. A/400-200/5/5/5                                 זרם נומינלי
75/5/5A                                                             קו"א והזנה ל 1250עבור הזנה לשנאיRMU 

 16kA              מטרייעמידה בזרם קצר ס
 .GSKS, דגם פניקסמשני הזרם יחוברו בעזרת מהדקים בעלי מגשרים, תוצרת 

 הבאים: כל משנה זרם יהיה עם שלושה גרעינים בעלי הנתונים
 7.5VA   5M0.5 1גרעין 
 7.5VA 5P10 2גרעין 
 7.5kV  5P10  3גרעין 

 .10kAלזרם של  30kVשלשה כלאי ברק מתח נומינלי 
 מערכת הגנות משניות אלקטרונית.
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 .230Vac מראה מצב חשמלי להתקנה על פנל. המראה מצב יהיה עם שני סלילים ויהיה מיועד
 .230VAC  כל אחד 1N.O - 1N.Cשלושה לחצנים להתקנה על פנל עם מגע 

 .230VAC. המנורה תהיה LEDמון להתקנה על פנל עם נורית ישלוש נורות ס
 .מערכת פיקוד הכוללת מאמ"תים, בוררים וממסרים עם מגעי עזר

 מערכת מדידה אלקטרונית דיגיטלית אשר תמדוד את הנתונים הבאים:
 .-MVAהספק ב, -MWהספק יעיל ב, מתח בכל פזה, הפאזזרם בכל 

 תן יהיה לחברה למחשביאשר נ RS485למערכת תהיה יציאת תקשורת : MWHמנית 
 תתקבל חלופה של מערכת מדידה אלקטרונית משולבת עם ממסר הגנה אלקטרוני. 

 משנה מתח קיבולי ומנורות אינדיקציה.
 עמודת משנה מתח

 .המוגן ע"י מנתק נתיכיםהעמודה מיועדת עבור התקנת משנה מתח 
  המהשנייהעמודה כאמור תתחלק לשלוש קומפרטיזציות מופרדות האחת 

 העמודה תבנה בהתאם למתואר במפרט 
 בנוסף לאמור העמודה תכלול את האלמנטים הבאים:

כל אחד בעל הנתונים    Y/Y/dשלושה משני מתח עם שני סלילים במשני למדידה מחוברים ביחד בחבור
 הבאים:

 223kV מתח ראשוני

 I 0.11/3Vמתח משני 

 II 0.11/3Vמתח משני 
 30kV מתח בדוד

 יציקת אפוקסי דודיסוג ב
 50VA      הספק

 Class 0.5 דרגת דיוק
 .24kV ,6Aשלושה נתיכים מנתק בעומס ומערכת של 

 זי בעל הנתונים הבאים:אממסר חוסר מתח תלת פ
 110V כניסה שלובמתח 

 הסטרזיס בין עלית מתח
 20%         וירידת מתח

 7085% תחום כוון ירידת מתח
 0.15 sec תחום כוון זמן פתיחה 

 .230Vacכל אחד  2N.O. + 2N.C. מגעי עזר
 ארון בטיחות

 מ"מ מיועד להתקנה על הרצפה ויכלול את האביזרים הבאים: 2ארון הבטיחות יהיה ארון פח בעובי 
 עם לחצן בדיקה עצמית. 30kVדק מתח בו

 כולל ארגז. -סט מקצרים ללוח

 סטים של כפפות. 2
 כובע מגן.

 באורך הלוח. 24kV -שטיח גומי מבודד ל
 נתוני הספק ובטוחים

 לאחר קבלת ההזמנה יהיה על הקבלן לספק את התוכניות הבאות: שבוע
 עותקים. -3תוכניות מבנה מפורטות לבצוע ב

 עותקים. -3מפורטות לבצוע בתוכניות חווט 
 תוכנית מפורטת של פסי הצבירה כולל רשימות ציוד מפורטות.

 .רשימת שלטים
 רק לאחר אישור התוכניות יוכל הקבלן להתחיל בעבודה.

 עם אספקת הלוח יספק הקבלן את המסמכים:
 .עותקיםבשלושה  AS MADEתוכניות מבנה וחווט 

 .דו"ח בדיקה
 .ים של כל הציודסטים של קטלוגים מפורט 3

 .2000בתוכנת אוטוקד  CDכל התוכניות יוגשו גם על 
 18חודש מיום הפעלה של הציוד או  -12יתן אחריות לפעולה תקינה ומלאה של כל הציוד עד ליהספק 

 חודש מיום האספקה לפי התאריך המוקדם יותר.
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פסדים להתקנה בחדר שנאים אספקה, התקנה, הפעלה והרצה של שנאי יבש יצוק אפוקסי דל ה      5.2
 קולטה לבריאות ורווחההפבבניין 
 כללי     5.2.1

 קו"א. 1250להספק של  kV22/0.4/0.23 השנאי יהיה תלת פאזי   (א
 )ההוצאה המעודכנת ביותר(.726IEC ,76 IEC השנאי יוצר וייבדק בהתאם לתקנים (ב
מאושרים על ידי מהנדס חשמל   השנאי יהיה שנאי מסוג יבש, יצוק אפוקסי, דל הפסדים תוצרת ודגם  (ג

 ראשי אוניברסיטת חיפה.
 השנאי יהיה תוצרת אירופאית בלבד (ד

 נתונים טכניים )חשמליים(     5.2.2
 כמצוין בכתב הכמויות               הספק נומינלי  
 3   מספר פאזות  
 kV22  מתח נומינלי ראשוני  
  kV0.4/0.23  מתח נומינלי משני  
 Hz50    תדר  
  6%   מתח קצר 
 BIL 125kV (1.2/50)  רמת הבידוד בצד מ"ג  

 עשויים מנחושת                ליפוף מ"ג ומ"נ 
 dB56לא יעלה על               מ' 1רמת רעש במרחק  
  W1100הפסדי ריקם לא יעלו על    רמת הפסדים 
  W10500הפסדי עומס לא יעלו על                              
 ממתח נומינלי  -5%, -2,5%, 0+, 2.5%+, 5%  ות וויסות מתחדרג  

 DYN-11   צורת חיבור   
 , תוצרתkV24-תקע ל-באמצעות מחברים שקע                חיבור מתח גבוה 
      Elastimouldשיורכבו על מכסה השנאי , 

 המאפשרים, להתקנה חיצוני, kV1-על מבודדים ל                חיבור מתך נמוך 
 כבלים 8חיבור לפסי צבירה של עד       

 , להתקנה חיצוני, מותקן בסמוך kV1-על מבודד ל   נקודת האפס 
 ליציאות הפאזות ובצורה זהה להם      

 נתונים טכניים )מכנים(     5.2.3 
 השנאי יתאים לתנאי סביבה    

 מ'  500  גובה מעל פני הים   
 Cº50  טמפ' סביבה מרבית  

 -Cº15  טמפ' סביבה מזערית  
 90%  לחות יחסית מרבית  
 שנאי יהיה בנוי להתקנה פנימית בתוך חדר שנאי 
 כל חלקי הפח ינוקו ניקוי חול לפני צביעתם ויצבעו בצבע אפוקסי בתנור. 
 השנאי יהיה בנוי לעמידה מעל יסוד כולל גלגלי גלילה 
 לשנאי יהיו אביזרים סטנדרטיים כדלקמן: 
פלטת פח עליה חרוטים כל הנתונים הטכניים של השנאי, פלטת פח עליה חרוטים תרשים חיבורים עבור  

mmהדרגות השונות, בורג הארקה לחיבור נעל כבל לכבל נחושת חתך 
, בסיס התקנה לשנאי, גלגלי 295

 יח'(, ידית מחליף דרגות וויסות מתח.  4גלילה על צירים )
 

 להצעת מחירמסמכים מצורפים      5.2.4
 

 הספק נומינלי, תוצרת ודגם שנאי המוצע (א
 נתונים חשמליים מלאים של שנאי המוצע (ב

 תרשים עם מידות מפורטות של שנאי המוצע (ג
 מפרט צבע (ד

 (TYPE TESTדו"ח בדיקה לטיפוס ראשון בסדרה )  (ה
 

 ניתנת התראה למציע שכל הצעת מחיר שלא תכלול כל המסמכים המפורטים  5.2.5
 ומטית!מטה תפסל אוט  
 
 בדיקות קבלה של שנאי הספק 5.2.6 
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 הבדיקות יבוצעו בבית מלאכה של היצרן, בנוכחות נציג המזמין, יכללו כל  5.2.6.1 
 , יהיו בהתאם לאמור בתקניםROUTINE TEST-כ I.E.Cהאמור בתקן.  
  726IEC ,76IEC ,289IEC .)ההוצאה המעודכנת ביותר( 
 
 אחריות היצרן 5.2.7 
 חודש מיום אספקת שנאי או לשנה ממועד  18אחריות היצרן תהיה למשך  5.2.7.1 

 הפעלתו וחיבורו למתח בפועל, המוקדם בין השניים.    
 
 
 מפרט טכני מיוחד לאספקה, התקנה,הפעלת יחידת דיזל גנראטור .   6
 

 ניםיעני תוכן
 
 מבוא.   1

 כללי תאור  1.1      
 מטרה  1.2      
 הגדרות  1.3      
 יסוד מספק דרישות  1.4      
 סימוכין.   2
 טורא' הדיזל גנריח.   3

 כלליות דרישות  3.1      
 הספק  שעור  3.2      
 טכניות למנוע דרישות.  4

 המנוע סוג  4.1     
 הספק  4.2     
 מהירות סיבוב 4.3     
 ויסות מהירות 4.4     
 התנעה וטעינה 4.5     
 מערכות חימום כעזר להתנעה 4.6     
 מערכת בטיחות 4.7     
 מערכת הדלק 4.8     
 מערכת סיכה 4.9     
 מערכת כניסת אויר 4.10   
 מערכת קירור 4.11   
 מערכת פליטה 4.12   
 הרכבה 4.13   
 רלגנראטו. דרישות טכניות 5
 סביבה תנאי  5.1    
 רהגנראטו סוג  5.2    
 המוצא מתח  5.3    
 מדומה הספק  5.4    
 הספק מקדם  5.5    
 תדר  5.6    
 סיבוב מהירות  5.7    
 הבידוד סוג  5.8    
 גל המתח צורת  5.9    
 הרמוניות  5.10  
 עירור  5.11  
 קצר זרם  5.12  
 זרם חצי אוטומטי מפסק  5.13  
 חיווט  5.14  
 מתח ווסת  5.15  
 פיקוד לוח.  6
 שילוט.  7
 חופה מושתקת . 8
 וחלקים שרות.  9
 עזר ספרות. 10
 . אחריות11
 . הדרכה12
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 . צירוף מידע טכני13
 . נתונים מקיפים14
 
 מבוא . 1
 

 כללי תאור .1.1
, 0.8הספק  מקדםעם , KVA  125נומינלי של בעל הספקו STAND-BY  )ד"ג( יהיה מסוג רהדיזל גנראטו

כמפורט  נוספיםיכלול אביזרים  ג"הד (.FOUR WIRESגידים + ) V230/400 ,HZ50 ,4, פאזילת ת

 .המפרט זה

 

 מטרה 1.2

 PRIME POWER  גד" של ההקשורות לרכישה ואספק העבודותגדיר את לאפיין ולה מטרת המפרט 

. STAND-BYבמשטר לעבודה  השגחהמקור כח ללא   המערכת משמשת . םם הנלוויאביזריה כולל

 .השתקה תחופעם פעל תו המערכת

 
 ותקנים סימוכין  .2

 הד"ג יתאים לתקנים התקנים שברשימה מצ"ב או שווי ערך .יוגשו כל האישורים המעידים על כך
 יחד עם הצעת למכרז.

8258-1 ISO 
3046-1 ISO   

 1960) 34-1 IEC 
(1.CCT )34-11 IEC 

0530 VDE 
0875 VDE 
6271 – DIN 

DIN - 6280  
1MG - NEMA 

  MIL - STD - 461C 
EEC  /89/392                                                           

        OSHA 
 
 רגנראטו' הדיזל יח  .3
 

 כלליות דרישות 3.1

 הספק יגיש את אישורים הבאים :  3.1.1

 .גשנת הייצור של הד" עליצרן  אישור   -

 ארץ הייצור של מנוע והמחולל.אישור עבור     -

  ה.היחידוהעמדת  לשינועמתאים  עשוי פלדה משותףתהיה מורכבת על בסיס  ג' הד"יח 3.1.2 

   .ורדיאטור,למחולל   מנועל יםהרמה נפרד יוובהיה מצויד הד"ג י  3.1.3

 כוללת גם: רגנראטוהדיזל  אספקת  3.1.4

 .ההובלה, העמדה, פילוס וכד'לביצוע  יםדרשנה י עזר ואביזריםכל החומר אספקת  -

 . המזמיןתבוצע באתר  רכיביו על כל  רגנראטודיזל  הפעלת  -  

 

 ההספק שעור 3.2

 .עצמאיים הפסדים אחרי נטוהספק יציאה  יהיה גההספק של הד" שעור
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, 0.8, במקדם הספק לפחות KVA 125 נומינלי בהספק STAND-BY במשטר עבודה  תהיה ד"גה פוקתת

- 8528-1לפי תקן  תימדד הד"ג תפוקת .WIRES FOUR ,HZ50גידים +  4וולט,  230/400 תלת פאזי,

ISO מסוג למנוע 13.3.2  סעיף PRIME POWER  סביבה חיצוניים הבאים: לתנאי 

   מ' מעל פני הים. 300גובה  C  40 -סביבה  טמפרטורה

 חשמל. הפסקותלעבודה רצופה במשך  110% של לד"גתפוקה  יכולת

 
 למנועטכניות  דרישות  .4
 המנוע סוג 4.1 

 4בדחיסה, בעל מחזור  הצתה", מסוג STAND-BYיהיה מנוע דיזל עבור משטר עבודה " המנוע 4.1.1

 ליטר. 1800 סולר. נפח הבוכנות יהיה לא פחות  הדלק, סוג ד"סל 1500פעימות, מקורר מים, 

ללא עשן מופרז,  הנדרשחשמל, ויפעל בהספק  שרותי  PRIME POWER  -ליהיה מתאים  המנוע 4.1.2

 במפרט. המוגדריםבתנאים הספציפיים  רהגנראטו את ם יתר או סבל מכני הורס כשמניעיםחימו

 הספק 4.2 

   עומס בהתאם  ובשינויי 3.2בסעיף  כמפורטאת ההספק הרצוי פתח יהיה מסוגל ל המנוע

 .5.6 -ו 5.3לסעיפים 

 .DERATING -בהצעה את נתוני ה ישהספק יג -

 סיבוב מהירות  4.3

 .דסל" 1500סיבוב המנוע תהיה  מהירות

 מהירות ויסות  4.4

את מהירות הסיבוב של המנוע  ותקבעהד"ג  ג"עמע' ויסות. מערכת זאת תותקן  יהמנוע תשלט ע" מהירות

 .5.6התדר בתחומים המוגדרים בסעיף  יציבות בתדר הנקוב, ותאפשר עבודהעבור 

 וטעינה התנעה 4.5

 A45 V24טעינה  רבאלטרנאטויצוייד  המנוע .יז" V24הפיקוד החשמלי תהיינה למתח עבודה  מערכות

יתנתק  המתנע לפחות. C-12של  סביבהלהתנעה בטמפ'  V24 חשמליכולל מגן לרצועות, מתנע 

, VDC 24טעינה דרגותמצברים אוטומטי מיוצב בעל שתי  מטען אוטומטית מהמנוע אחרי ההתנעה.

5A .שעה לטמפ' סביבה של מ  אמפר 100 התנעה מצבריC -12  עם נעלי כבל לחיבור  חיבורכבלי  כולל

 36המצברים יהיו מסוג אטומים ללא טיפול, בעלי אחריות של  למצברים. ומעמדבין המצברים למתנע 

 התנעות רצופות לפחות. 5-חודשים מרגע הפעלתם עם  יחידת ד"ג. מערכת המצברים תתאים ל

 חימום כעזר להתנעה מערכות 4.6

ההתנעה. הזנת גוף החימום תהיה  לפני C40-60יותקן אמצעי לחימום מוקדם של המנוע לטמפ' של  במנוע

לעבודה  ושיתאים (לכיוונוןווסת חום, )רצוי ווסת חום ניתן  ייבוקר ע" המחמם .בלבדמתח רשת  יע"

  פאזי. חדוולט   230במתח חילופין  

. יותקנו שני ברזי גופי חימום צירופי , יתקבלוW3000של עד  ימקסימאלספק גוף חימום בודד יהיה בה -

 ניתוק בכניסה ויציאה למחמם.

 בטיחות מערכת 4.7

 אחד מהמקרים הבאים: בכל יצוייד במערכת הגנות בטיחות לדימום אוטומטי של המנוע המנוע

 שמן נמוך לחץ   -

 גבוהה רקירו' טמפ   -
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 ברדיאטורמים נמוך  מפלס   -

 יתר מהירות   -

 מדידה ישירה של סיבובי מנוע י"ע נפרדת גישושותופעל באמצעות מע'  דתימדמהירות יתר  תקלת

(AGNETIC PICKUP ותהיה נפרדת ממע' ויסות מהירות טוראטכוגנר  או )המנוע. של 

 המערכת תצויד בציוד כיבוי אוטומטי כנדרש ע"י חוק.  -

 הדלק מערכת 4.8

' הדלק צריכה להיות מסופקת עם הצירופים מע הדלק צריכה להיות חלק בלתי נפרד של המנוע. מערכת

 הבאים:

     הדלק מסוגלת לבצע הדממה מוחלטת של המנוע. ויסות' מע .א

 נוח לשרות. במקוםלהחלפה וממוקם  שניתןדלק ראשוני ומשני מסוג תרמיל  מסנני .ב

 ( דלק ידנית.PRIMING) אתחול משאבת .ג

 דלק. לחץ מחוון .ד

למיכל דלק בבסיס  לחיבוריםגמישים )יניקה ועודפים( מסוככים באורך המתאים  דלק צינורות .ה

 או למיכל יומי מרוחק. הצורךבמקרה  היחידה

 (WATER SEPARATORמים מדלק ) מפריד. ו

של   יאינטגראלכי חלק עומס בהספק  75% -ב עש" 12 -או לבעומס מלה  עש" 8 -ליומי דלק  מיכל .ז

 .יחידת ד"ג

 בהתאם לחוק. 110%ח. מיכל הדלק יכללו מעצרה 

 

 סיכה מערכת   4.9

 הנחוצים כגון: האביזריםסיכת המנוע צריכה להיות מושלמת ומורכבת על כל  מערכת

 .החלפה תרמיל מסוגשמן, מסננים, מקררים וכו'. כל המסננים צריכים להיות  משאבת

   תוהמינימאלי תהמקסימאלי( לקביעת רמת השמן DIP STICKרמת השמן ) מדיד  -

 ממוקם במקום שניתן לגישה בנוחיות. יהיה המדיד הנדרשת )במנוחה ובעבודה(.    

 ונוחה. קלהגרביטציה בצורה   ילריקון השמן ע" -השמן  אגןניקוז  שסתום   -

 שמן. נשם   -

 .הלשניימהחלפת שמנים מאחת  ברציפותשעות עבודה  250   -

 הדיזל גנרטור. עםמנוע יסופק  שמן   -

 נשם השמן עד לקצה המצנן. לחיבורגמיש  צינור   -

 יספק כאשר הוא מלא בשמן ונוזל לפי דרישות היצרן. רהגנראטו  -

 כניסת אויר מערכת   4.10

בית מסנן, המסננים צריכים להיות  כולל במסנן אויר מדגם יבש עם אלמנט הניתן להחלפה, יצויד המנוע

 מסוג תרמיל החלפה.

 מערכת כניסת אויר תכלול מחוון שרות המזהה מצב המסנן.  -

 קירור מערכת  4.11

 פועל בעומס גהד" כאשר במע' קירור סגורה שמסוגלת לקרר את המנוע יצויד המנוע  - 4.11.1

 .4.2 -ו 3.2 בסעיף כמפורט סביבתייםותנאים  ימקסימאל

אבנית בתוך המנוע  משקעי תהיה מערכת מעטפת מים למניעת חלודה ומינימום יצירת למנוע  - 4.11.2

 . היצרן יע" מומלצתבטמפ' וקצב זרימה 
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 שנים. 3או/ו  ע"ש 5000 של מינימום לתקופהתוסף מונע קורוזיה במערכת הקירור  יסופק  - 4.11.3

למע' המים כדי  טרמוסטטי המים וברז למעטפת תצנטריפוגליבמשאבת סחרור  יצויד המנוע  - 4.11.4

 .היצרן י' המומלצת ע"בטמפלשמור את המנוע 

 .C+50  סביבה' הקירור תכלול רדיאטור מסוג טרופי לטמפ' מע  - 4.11.5

המנוע לתנאי העבודה  יצרן יע" המומלציםיהיה עם מאוורר דוחף מדגם והספק  הרדיאטור  - 4.11.6

 הנדרשים לעיל.

בין המנוע  המסתובבים כל החלקים שלמגן קשיחה תעטוף את החלק העליון והצדדים  רשת  - 4.11.7

 לרדיאטור.

עם רשת מגן פלדה  מכוסים להיות צריכים, גלגל הנעת המאוורר ורצועות המאוורר המאוורר  - 4.11.8

 עבור הגנה אנושית.

או חיישן שישגיח על  טומטיאו: מצוף כגוןצריך להכיל את כל האביזרים הנחוצים  הרדיאטור  - 4.11.9

 למטפל. נוחה. ברז הניקוז יותקן כך שיאפשר גישה אבטחהכולל פקק   ניקוזרמת המים, ברז 

 המגבלותואת  רהאווי זרימת ספיקתיספק את מידות רוחב וגובה של הרדיאטור,  היצרן  -4.11.10

 .הרדיאטורהמרביות בצד שחרור של 

 של המצנן. הקדימימגן בחלקו  רשת  - 4.11.11

 

     הפליטה מערכת   4.12

התנגדות במהירות  מינימום ' הפליטה של המנוע צריכה להיות מותקנת לגזי הפליטה עםמע - 4.12.1

 .KPA6.7  -לא יהיה יותר מ הפליטה מע' של  ימקסימאלכאשר מפל לחץ 

 ' הפליטה תכלול משתיק קול וצינור התפשטות )חוליה גמישה(.מע - 4.12.2

 מטר מעל גג לפי דרישות החוק. 2-מערכת הפליטה תפנה את הגזים כ - 4.12.3

 כל חלקי הארובה וחלקי המנוע היכולים לגרום לכוויה ימוגנו באמצעות בידוד מתאים.  - 4.12.4

 

 קול משתיק  4.13

 תיק. מעטפת המשהמנוע יצרן יע" המומלץהלחץ על משתיק לא יעלה על מחצית מפל הלחץ  מפל - 4.13.1

 התנגדותהלחץ דרך משתיק הקול יהיה עם מינימום  מפל חלודה. בפניתיבנה מחומרים עמידים 

 על המלצות של יצרן המנוע.  יעלהולא 

מסוגלת לספוג רעידות  ותהיה התפשטות: החוליה הגמישה תהיה עשויה מפלדת אל חלד צינור - 4.13.2

 .מגזי הפליטה תרמיתפשטות  הת ינגרמת ע"ה והתכווצות התפשטותמנוע ואיזון עבור 

 הרכבה  4.14

 .)שילדה( משותף מפלדה  יחדיו על בסיס מורכביםורדיאטור צריכים להיות  רגנראטו, המנוע  - 4.14.1

 .ע"פ דרישות היצרן תהודה ורעידות, בפני נטיות כך שהוא יעמודיהיה מתוכנן ובנוי  גהד" בסיס  - 4.14.2

 . גשינוע, הרמה ופעולת הד" בזמן גיהיה מתאים לתמיכת הד" הבסיס  - 4.14.3

  התנודות,  להנחתתטור ובסיס היחידה אבין המנוע, הגנר רעידותעם מע' בולמי  יסופק גהד"ה  - 4.14.5

 .גהמותאמים למשקל יח' הד"

 
 מחולללטכניות  דרישות      .5

 :סביבה תנאי  5.1

מעל פני הים  1500עד  בגובה+  C 50עד  - C 5יפעל כתיקנו בתחום טמפרטורות הסביבה מ  ד"גה

 בעומס מלא.
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 :המחולל סוג  5.2

 100%חיבור האפס תוכל לשאת  נקודת ללא מברשות, תלת פאזי, חיבור כוכב עם גישה לאפס. סינכרוני

 עירור מגנט קבוע. שיטת. נצילות גבוהה  בעל מהזרם הכללי.

 :המוצא מתח 5.3

פוטנציומטר שיותקן חיצונית  באמצעות 5%עד  לוויסותיהיה  ניתן. V230/  400המוצא הנקוב יהיה  מתח

 יתבצע כתוצאה משינוי מתח במערכת העירור. המוצא . שינוי במתחמחוללל

 החלבתחום  1% -המתח תהיה פחות מ אפיצות 0.5% תהיה (STEADY STATEיציב ) במצב אפיצותה

 (שניותמיל'  20 -מחזור )פחות מ 1תגובה  זמן  COS=  1 ועד  COS=  0.8 -מ וכן עומס מלא מריקם ועד

 :מדומה הספק  5.4

 KVA 125(, Sהמוצא המדומה ) הספק

 :הספק מקדם 5.5

  0.8ההספק   מקדם

 :תדר 5.6

 .HZ50המוצא יהיה  תדר

    3%התדר תהיה עד  אפיצות 0.33%( STEADY STATEיציב ) במצב אפיצות 5.6.1

 ועד עומס מלא.  מריקםבתחום החל               

 :סיבוב מהירות 5.7

 סיבובים לדקה. 1500הסיבוב תהיה  מהירות

 :הבידוד סוג 5.8

 .Hהבידוד יהיה מותאם לאקלים טרופי דרגה  -  5.8.1

 .C 105בעומס מלא לא תעלה על   מחוללבליפופי ה תמקסימאליטמפרטורה  – 5.8.2

 :גל המתח צורת   5.9

 .הנקובמערך  5%עומס תהיה עד  ללא תהפאזוהמותרת במתח בין  המרבית הסטייה 5.9.1

 (.THD) 5%תעלה על  לאההרמוניות במתח המוצא ללא עומס  תכולת 5.9.2

    של  10%הלא מאוזן לא יעלה על  המתח, 100%עד  תפאזואיזון הזרמים בין  בחוסר 5.9.3

 .הפזותהאריתמטי של המתחים על שלושת  ממוצע          

 .5על  יעלה, לא IEC 34-1( כפי שמוגדר בתוספת THFההרמוני לטלפון, ) הגורם 5.9.4

 

 הרמוניות  5.10

( עומס לא 5.6 -ו 5.3באופן יציב ובגבולות האפיצות של מתח ותדר )ראה סעיף  להזיןיהיה מסוגל  ג"הד

סינוסואידלי  מתחאמצעים מתאימים לשמור צורת גל  ימצאו מחולל. בSCR מבוקרליניארי תלת פאזי 

 התנאים. בכל 5% עד THDעם 

 

 עירור 5.11

-ה   ישמור על ערך מתח  המעורר מתח אלקטרונית. ללא מברשות. ייצובהעירור תהיה בעלת  מערכת

RMS פתאומיות למניעת תופעות מעבר. מתחיוגנו מעליות  הדיודות הנדרש. בתחום (PERMANENT 

MAGNET )  חיישן תלת  יהיה. למייצב המתח ברוטורהמעוררת תצויד במגנט תמידי המורכב בנפרד
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ולמנוע, ויבטיח יציבות  רלגנראטוהיצרן כך שיתאים  יע" בדקיויהמתח יסופק  ווסת פאזי למתח המוצא.

 מעגליצרן/ספק.  בדיקות של חהבדיקה ירשמו בדו" תוצאות. 5.6 -ו 5.3כפי שנדרש בסעיף  דרת המתח 

 נמוכה מהנקוב. במהירות רהגנראטומפעולת  הנובעמאולץ"  עירוריתר במקרה של " עומסהעירור יוגן נגד 

 

 :קצר זרם 5.12

 שניות. 10מהזרם הנומינלי למשך  300%של לפחות  זרםיהיה מסוגל לספק  רהגנראטו

 

 זרם חצי אוטומטי  מפסק 5.13

ומגנטיות, מתאימות  תרמיות הגנותב יצוידעומס. המפסק לחיבורו  שיאפשר  ד"גמפסק זרם על ה יותקן

סטים של מגעי  DC – 4וולט  24הפסקה  סלילעם  הספק של גנראטור וכבל יציאה ללוח חלוקה ראשיל

יותקנו שנאי זרם  רהגנראטו בחלל עם אפשרות לנעילתו על ידי מנעול תליה. "change-over"מסוג   עזר

למטרה  מיועדיםשל שנאי הזרם יחוברו למהדקי זרם  המשני (,קבועבסידור מתאים )חיבור קשיח או 

 הסידור. גהד" להספקבהתאם  במקביליהיו מוכנות לחיבור של מספר כבלים  זשל המ" יציאותזאת. 

דיזל גנרטור, של  הספק הנקובהזרם יותאם ל מפסקישראלי. ה חשמלהיהיה קשיח ולפי דרישות חוק 

 .לפחות אמפר עוצמת זרם של  בעלויהיה 

 

 חיווט  5.14

בבידוד עמיד לחום, שמן,  יםגמיש נחושתיתבצע באמצעות חוטי  גהמורכב על הד" הציוד ווטיח   5.14.1

 מים וסולר.

 +. C 5 -  -C 50העבודה התקינה של החווט יהיה בין  תחום 5.14.2

( עם אפשרות הסביבה בדרישות החוטים יוזנו באמצעות שרוולים או צינורות )עמידים כל  5.14.3

 .המוליכים והוצאת לגישה נוחה לצורך הכנסה

 .IEC תקןדרישות   לפימספרים או צבעים  ייהיה מסומן ע" החיווט 5.14.4

באופן מסודר  יאורגנו המהדקיםקיימא  ברהמהדקים יסומנו וימוספרו באופן ברור או  סרגלי 5.14.5

 (.DC -ו ACובנפרד לפי מתחים )

 .גהד" של/ספק יגיש תוכניות חשמל ותוכניות חיווט היצרן 5.14.6

 

 מתח ווסת  5.15

 ., וויסות מתח יחסי לתדר, חישה תלת פאזיתאלקטרונימתח  ווסת  5.15.1

 .5.3כנדרש בסעיף  1% -דיוק פחות מ תחום .0.5%פחות  מתח יציבות  5.15.2

העירור ומערכת ניתוק עירור  לניתוק פנימית בפני תת מתח ותת תדר ומתח יתר הגנה מערכת  5.15.3

 שניות. 10 -כתר לאחר הי בעומס

 

 פיקוד לוח  .6
מתח יתר והיפוך  בפני מוגן 54IP רהגנראטו גאלקטרוני תצוגה דיגיטלית, מותקן ע" פיקוד לוח 6.1.1

 וכולל תקשורת ופרוטוקול פתוח לבקרת מבנה. – C70   +C40  קוטביות, טווח טמפרטורה

 מדידה ציוד   6.1.2

 (.RMS) 0.5%תחום דיוק  חילופיןדיגיטלי לזרם  םתצוגת נתוני פנל

 מדי זרם שלושה.   א
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 0-מדי מתח, מתח בין פאזות ופאזה ו שלושה.   ב

 0.3%תדירות דיוק  מד.    ג

 כללי ולכל פאזה קו"ט.   ד

 שעה כללי קו"ט.   ה

 כללי קו"א.    ו

 ראקטיבי כללי קו"א.    ז

 ראקטיבי לשעה כללי קו"א.   ח

 הספק ממוצע ולכל פאזה מקדם.   ט

 אחוז הספק מנוצל כ"סה.    י

, שמןטעינה, טמפרטורת מי קירור, לחץ  מתח : סיבובי מנוע,לתצוגת נתונים דיגיטלי לבקרת מנוע  פנל  6.1.3

 .עבודה מונה שעת

 ננעל להפסקת חירום. הפטריי לחצן  6.1.4

 אפיוני עבודה: בורר מפסק  6.1.5

 תקלות מנוע. התראתהמנוע מיידית וביטול  פעולת הפסקת  /ביטול:חדל  . א 

 המנוע לאחר זמן קירור. פעולת הפסקת  מושהת: עצירה  .  ב 

 ידנית של המנוע. הפעלה  :ידני.    ג

    מגע יבש  סגירתבמצב זה באמצעות  תתבצע היחידה מוכנה להפעלה אוטומטית של יחידה :אוטומטי.  ד

 חיצוני.      

 1-60דקות. מחזור התנעות  0-30 קירור לזמן קירור ומחזור התנעות. השהיית זמן השהיה יחידות  6.1.6

 .שניות

 .לתיכנותנוסף לשימוש הלקוח הניתן  ממסר .לתכנותעומס לשיא ביקוש הניתן  בקרת ממסר   6.1.7

 היחידה בתקלות הבאות: של לסימון והתראה כולל דימום אוטומטי אדומות LED נוריות   6.1.8

 שמן נמוך לחץ.   א

 מים גבוה חום.   ב

 נפל התנעת.    ג

 יתר מהירות.   ד

 חירום הפסקת.   ה

 נוריות נוספות לשימוש הצרכן )דימום והתראה( 3.    ו

 בדיקת נוריות לחצן.   ז

 :הגנה ממסרי   6.1.9

. ערכי ניתוק, זמן השהייה ומגע לחיבור או ערךתכנות , הדממהניתנים לתיכנות, להתראה או  הממסרים

 הן: ההגנות מנוחה. אובמצב עבודה  רכשהגנראטולתצוגה  ניתניםהתכנות 

 רגנראטות מתח סו על.   א

 ת תדרסו על.   ב

 חוזר הספק.    ג

 זרם יתרת.   ד

 הצגת קודים על צג הלוח. י"ע למערכת ולרכיב במערכת –תקלות עצמית  אבחוןמערכת   6.1.10

 לסימון: צהובה LEDלתקלות, נורת  מוקדמת התראה   6.1.11

 מים גבוה חום.   א
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 מים נמוך חום.   ב

 שמן נמוך       לחץ.    ג

                                                                    

 :שרות תפריט   6.1.12

 , ומידע קודם מצטבר.חוזרתמעודכן לאיש השרות על מהות התקלה, תקלה  מידע.   א

שעות עבודה מאירוע התקלה, נמחקת  750 -ב או מוחקת את הראשונה 13תקלות, תקלה  12 -ל ןזיכרו  .ב

 התקלה.

 לי:אלכל רי נפרדיבשים לבקרה מרחוק עם נתיך הגנה  מגעים   6.2

 התראה –מים גבוה  חום .א

 דימום –מים גבוה  חום .ב

 התראה –מים נמוך  חום.   ג

 התראה –שמן נמוך  לחץ.   ד

 דימום –שמן נמוך  לחץ.  ה

 דימום –יתר  מהירות.    ו

 דימום –נפל  התנעת.    ז

 התראה – אוטומטילא במצב  בורר.   ח

 מנוע פעלה תקלות אבחון מערכת.   ט

 
 שילוט    .7

 הרכיבים החשמליים והמכניים. שלבשילוט של היצרן שיכלול את הפרטים הטכניים   יצויד ג"הד   7.1

 יכלול: המחולל גע" השלט         המנוע יכלול: גע" השלט 

 
 דגם - דגם המנוע                                       -     
 מס' סד' - מס' מנוע                                         -     
 [KVA]-ב הספק  - (         דסל" 1500 -הספק המנוע )ב -     
 [KW] -ב הספק  -                                               דסל" -     
  COS  - שנת ייצור                                        -     
 .ל.דס  -                                                   
 [Vמתח ] -                             

 [Aזרם ] -             
 HZתדירות  -             
 טמפרטורה -             
 זרם ערור -             
 מתח ערור -             
 שנת ייצור -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 וחלקים שירות .9
יצרן לתת שירות תיקונים  יע" מורשהולהיות  גצריך להיות נציג מורשה של יצרן הד" גהד" ספק -

 מקוריים  . וחלקים
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 שנים שתחילתה 7 זו אחריותשעות )תקופת  24אחריות המציע כלפי המזמין לספק חלקי חילוף תוך  -

 /הרצה(.הפעלה מתאריך

 טכנאים. 2המונה לפחות   ק"מ' מחיפה 70לספק יחידת שרות ממוקמת ברדיוס של  -

 שוטפת, טיפולים אחזקהלצורך ביצוע אוריגינאלים ברשותו מלאי חלפים  נמצאהספק מצהיר כי  -

 .שנים 7 -כללי לפחות ל ושיפוץ

     

 עזר ספרות  .10
 עותקים של: 4כוללת  האספקה

 הנחיות ייצרן ליצירת בסיס בטון לעמידת ד"ג -

 של ד"ג ומערכות מלוות הפעלה ואחזקההתקנה, הוראות יצרן ל -

 המלווים בתרשימים סכמתיים ומס' חלק יצרן.ספר חלקים  -

 (חיווטתכניות חשמל מושלמת של מע' בקרה והגנות )כולל תוכניות  -

  , סולנואיד, לוח פיקוד, אקטואטור)גנרטור,  גספרות עזר הנדרש של החלקים ושל פיקוד ובקרה של הד" -

 וכו'(. רגנראטו   

 

 אחריות  .11
 

 גד" תיחיד פעולה תקינה של הובלה, התקנה, הרצה וכלפי המזמין ל אחראייהיה  הספק 11.1

על ידי הספק בנוכחותו של המזמין במקום  ק. יחידת ד"ג תיבדבאפיון המוצעים והאביזרים

ההתקנתה של  היחידה אצל המזמין לפני מסירתה למזמין בשני משטרי עבודה, ללא עומס במשך 

ומינלי של יחידת ד"ג עם מתקן עומסים נייד שיסופק שעה אחת לפחות ובעומם מלא לפי הספק הנ

על ידי הספק במשך שעתיים רצוף. יש לציין שהעמסת יחידת ד"ג בעומס מלא תעשה בבת אחת 

 ולא באופן הדרגתי.

 והיועץרצון הלקוח   לשביעותבאתר  הראשונהשנים מיום ההפעלה   2תהיה:  האחריות תקופת  11.2

 הטכני.

בו ליקוי בתקופת  שהתגלה לתקינות הציוד ויתקן או יחליף על חשבונו כל חלק אחראי הספק 11.3

 לא נכון. מטיפולבזדון או  או פגם שנגרמו כתוצאה מחבלה תקלהלא חלה על  האחריותהאחריות. 

באתרי ההתקנות ללא  מבוצעים במשך תקופת האחריות יהיו 10.3שנוגעים לסעיף  הליקויים כל  11.4

 כגון: )הובלות, חלקים, שעות עבודה וכו'(. ג"ספק הד י"עחיוב 

 
 הדרכה   .12

הכרה, תפעול ותחזוקה ליח'  עבורהציוד, הספק יערוך הדרכה על חשבונו ללקוח  לאספקת בנוסף 12.1

 .ג"הד

 .ןלענייללקוח שנוגע  ג' הד"יח כל הדרכה נחוצה והנחיות עבור הפעלה ואחזקה של ןיית הספק 12.2

 

 מידע טכני צירוף .13
 יצרף את המידע והנתונים הבאים עם ההצעה למכרז: הספק

 המוצעת. גיח' הד" של שרטוטים 13.1

וציוד נלווה )כולל  רגנראטוהמתארת את המערכת וכוללת נתונים טכניים של המנוע  טכנית ספרות 13.2

 דרישות אויר, דרישות פליטה,  ויציאההנתונים הנחוצים עבור כניסה  כולל (.DERATING נתוני

 מפלשל משתיק קול, עקומת  הטכניים יסוד היחידה, מאפיינים  להבטחתמע' הקירור ודרישות 
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 י( של הפחתת הרעש ע"האוקטאב)תלות בפסי תדירות  וספקטרום הלחץ כתלות במהירות הגזים 

 .המשתיק

 

 מקיפים נתונים .14
 הספק ויצורפו להצעתו. יע" ימולאושבטבלאות הבאות  הנתונים

 ___________________________________________הספק שם
 

 רגנראטו' דיזל יח .א
 
 

 :ארץ:                  שם המושלמת גיח' הד" מרכיב .1
 :דגם גיח' הד" דגם .2
 סביבה תנאי לפיSTAND-BY  -יציאה נטו ב הספק .3

 3.2בסעיף 
 

KVA 
 M.P.R וגנראטורמנוע   סיבוב מהירות .4
 /לאכן גמורשה לספק שרות וחלקי חילוף מטעם יצרן הד" הספק .5
 /לאכן בחינה של יצרן/מרכיב עבור היחידה המושלמת ח"דו .6
 /לאכן רוגנראטואחד של מנוע  יצרן .7
 :שנים גאחריות של הד" תקופת .8
 לספק יש מחסן חלקי חילוף עבור כל המרכיבים האם .9

 '(.וכו)מנוע, גנרטור, רדיאטור 
 /לאכן

 דומים כמבוקש. גבארץ להם סופקו יח' ד" מקומות .10
 אנשי קשר לאימות(: שלשמות וטלפונים  ף)לצר

 .א
 .ב
 .ג

 

 ISO – 9000בתקני  עמידה .11
 יצרן מנוע -
 רגנראטויצרן  -
 גמרכיב יח' הד" -
 גמציע יח' הד" -

 
 ] [ כן        ] [ לא

 ] [ לא    ] [ כן    
 ] [ כן        ] [ לא
 ] [ כן        ] [ לא

 STAND-BYהספק יציאה נטו  שעור .12

 C  40 -' מעל פני הים ומ  300 -ב

 C 50 -מ' מעל פני הים ו 300 – ב
 

KVA 

KVA 

KVA 

 

 .גומידות יח' הד" משקל .13
 -   אורך
 -    רוחב
 -     גובה
 -  משקל

 
 מ"מ
 מ"מ
 מ"מ
 ג"ק

14. F.B.T.M –  שעות המושלמת געבור יח' הד"זמן ממוצע בין כשלים: 

 /לאכן .3.1.2המעיד על שנת ייצור בהתאם לסעיף  אישור .15
 למנוע בהתאם רהגנראטובכתב המעיד על התאמת  אישור .16

 4.13.4לסעיף 
 /לאכן

 
 
 

 מנוע .ב
 

 :ארץ:                            שם מנוע יצרן .1
 :דגם מנוע דגם .2
יציאה נטו לאחר הורדת כל ההפסדים )רדיאטור,  הספק .3

 , מאוורר וכו'(.דינמו
BKW 

 ד"סל סיבוב מהירות .4
 'מס ' פעימותמס .5
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 'מס (V או L' צילינדרים וסידור )מס .6

 מ"מ צילינדר קוטר .7
 מ"מ בוכנה מהלך .8
 ליטר (DISPLACEMENT TOTALבוכנות ) נפח .9

 RPM1500 SEC/M -בוכנה ממוצעת ב מהירות .10
 : ________________1 דחיסה יחס .11
  הזרקה סוג .12
 'מס ' יציאות פליטהמס .13
 מ"מ יציאות פליטה מידות .14
15. BMEP (BAR   )PSI 
 MIN /M זרימת אויר לשריפה שעור .16
 C  גזי פליטה –טמפ' סעפת פליטה  שעור .17
 מותר של מע' פליטה אחרי מטען ימקסימאללחץ  מפל .18

 (TURBOCHARGERהגידוש )

KPA 

 M.P.R 1500 MIN/M -הזרמת אויר רדיאטור ב שעור .19
 C  לטמפ' סביבה רדיאטור .20
 גובההרדיאטור                                            מידות .21

 רוחב

 
 מ"מ
 מ"מ

 ליטר מנוע עם רדיאטור רקירומע'  תכולת .22
 KPA )מפל לחץ( זרימת אויר אחרי רדיאטור הגבלת .23
____________ שעות מונע קורוזיה תוסף .24

 חודשים__________
 ליטר מע' שמן תכולת .25
 ___________  זמן החלפת שמן במשטר עבודה תדירות .27

 STANDBY  
 STANDBYהחלפת פילטרים במשטר עבודה  תדירות .28

 )כל כמה חודשים(.
 
 –שמן  םפילטרי
 –דלק  םפילטרי
 -אויר  םפילטרי

 
 
 

 ___________חודשים
 ___________חודשים
 ___________חודשים

 :שם GOVERNOR -ה יצרן .29

 /סוגדגם GOVERNOR -/ סוג ה דגם .30

  ( סוג/דגםPRIMING) אתחול משאבת .31
 :שם משתיק קול יצרן .32
 /דגםסוג /דגם משתיק קול סוג .33
 'מס ' משתיקי קולמס .34
 H- bKW/g שמן בעומס מלא צריכת .35
 dbA רעש של משתיק קול השתקת .36
 KPA לחץ של משתיק קול מפל .37
  גמיש לפליטה מפלדת אל חלד צינור .38
  צינורות גמישים לפליטה כמות .39
 100%עומס של  רבשיעורעש  רמת .40

 STAND-BYעבודה   במשטר
 מ' 1 במרחק
 מ' 7 במרחק

 
 

dbA 
dbA 

 לוח מחוונים כולל את כל המחוונים האם .41
)במידה ולא ציין איזה מחוונים לא  6.1.3לסעיף  בהתאם

 קיימים(

 
 /לאכן

 
 :דגם בולמי זעזועים דגם .42
  בולמי זעזועים כמות .43
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 VDC התנעה והזנת מערכות פיקוד. מתח .44
  ' גופי חימום והספקם.מס .45
 התנעה מערכת .46

 ' מצבריםמס
 H/AMP  קיבול
 CCAהתנעה  יכולת

 טעינה רואלטרנאטומצברים  מטען

 /לאכן
 
 

 
 
 
 
 
 

 רגנראטו .ג
 

 :ארץ:                              שם רגנראטו יצרן .1
  דגם .2
  (KVA) הספק .3
 / לא כן PMGמגנט קבוע  עירור .4

 / לא כן וחיישנים ראלטרנאטוחלל  מחממי .5
  ' סיבוביםמס .6
  (V) מתח .7
  (A) זרם .8
  הספק כופל .9
בליפופים בעומס מלא  תמקסימאליטמפרטורה  עלית .10

PRIME POWER (TEMP RISE) 
C  

  %  רהגנראטו נצילות .11
  בידוד רמת .12
  מתח דגם/תוצרת ווסת .13
 /לאכן 5.11עירור בהתאם לסעיף  מערכת .14
 דגם זרם חצי אוטומטי מפסק .15

 ההגנה סוג
 תוצרת

 )אמפ'( זרם
 דגם פיקוד לוח .16

 תוצרת
       

 את כל האינפורמציה הדרושה לבקרת מבנה. שיעביריכלול פרוטוקול תקשורת פתוח  רהגנראטו
 
 
 עבודות חשמל זמני לאתר הבניה.  .7
 

 הפרוייקט:במסגרת  ויבצעעבודות החשמל הזמני ש
 ראשי באתר הבנייה.הקבלן ה. לוח חשמל זמני, שיסופק ויותקן על ידי 1

עם כניסות כבלים מלמטה דרך   800x1200x250חשמל יהיה עשוי מפוליאסטר משוריין בגודל הלוח  1.1
 .כניסות כבלים תקניים

 XLPE  אמפר תלת פאזי שיחובר לקבל הזנה מסוג 160חשמל יכיל בתוכו מפסק זרם ראשי הלוח  1.2

4X95         +95 CU- PVC. 
מפסקי יציאה ללוחות חשמל משניים של קבלן  4בנוסף למפסק זרם ראשי בלוח חשמל הנ"ל יהיו  1.3

 ראשי בגודל הבא:
 יחידה 3X80A – 1מפסק זרם  1.3.1
 יחידות 3X63A – 3מפסק זרם  1.3.2
+  2NOולל בלוק מגעי עזר מפסק זרם ראשי ומפסקי זרם משניים יצוידו עם סליל הפסקה מרחוק כ 1.4
2NC 
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חשמל יותקנו נורות סימון מסוג לד לקבלת אינדיקציית נוכחות מתח זינה לפני מפסק זרם הבלוח  1.5
 ראשי
. מפסק זרם ראשי ומפסקי זרם משניים יצוידו עם התקן נעילה מתאים להתקנת מנעול תליה 1.6

 .סטנדרטית של חשמליה
דלת שקופה חיצונית עם אפשרות נעילה על ידי מפתח ודלת  –דלתות י תחשמל יהיה עם שהמבנה לוח  1.7

 פנימית להתקנת עליה נורות סימון
שיסופק ויושחל על ידי קבלן ראשי על תוואי כבלים XLPE 4X95  +95 CU- PVC. כבל הזנה מסוג 2

 חדש דרך מנהרת שירות של בנייני חינוך וקיר תומך חדש
שנמצא בחדר  2תא  41בלוח חשמל  8Fחובר אל מפסק זרם מספר חשמל זמני יה. כבל הזנה של לוח 3

 חשמל ראשי של בניין ג'קובס
ערוצים, על כבל הזנה  SATEC 12, המיועד לחיבור אל מונה A 200/0.04. קבלן יספק ויתקין משנה זרם 4

 2תא  41בלוח חשמל  8Fהחדש ביציאה למפסק זרם מספר 
 SATEC T2לעיל אל מונה  4ממשנה זרם שצוין בסעיף  XLPE 10 X 2.5. קבלן ישחיל כבל מסוג 5

 מטר( 12-שמותקן בארון בחדר חשמל ראשי )אורך כבל של כ
מטר בתוך מנהרת שירות  3.00מ"מ על הקיר בגובה + 400. קבלן יכין תוואי כבלים חדש עשוי ממגש 6

 ולאחר מכן על קיר תומך חיצוני בגובה שיוגדר בשטח על ידי המפקח.
חשמל זמני תבוצע מיסודות המבנה הקיים ובמידת הצורך תכלול משולש אלקטרודות ואו . הארקת 7

 הגנה בלעדית ע"י ממסר זליגה.
 . החיבור הזמני יחובר רק לאחר אישור בודק חשמל אשר כלול במסגרת עבודה זו.8
 הארקת ברקים, בנוסף לפרק הארקות.  .8
 .1חלק  1173 . במתקן תבוצע הארקת ברקים בהתאם לתקן הישראלי1
של התקן ויש הכרח לבצע מתקן הארקת ברקים בהתאם  1. נחיצות המערכת נבדקה בטבלה מספר 2

 לדרישות 
 התקן, התאור המתואר בהמשך הינו כללי בלבד ולצורך ביצוע יש לפעול בהתאם להוראות התקן.     
 ומערכת פריקה.מערכות : מערכת קליטה, מערכת הורדה  3. מערכת הארקת הברקים  תבוצע מ3
. מערך הפריקה תבוצע בטבעת חיצונית בהתאם לפרט, אשר תקיף את יסוד הבניין על גבי הבטון 4

 החיצוני 
 ותחובר באמצעות מחבר פריק אל לולאת היסוד,    
 מטר וכן מוליך הורדה פנימי. 20. מערכת הפריקה תכלול מוליך אנכי כל 5
מטר, מוליך אופקי מתחת לחיפוי החיצוני של הבניין  5*5. מערכת הקליטה בנויה מרובעים במידות 6

ס"מ מהקיר העליון החיצוני ומוליך מקביל בתוך הגג, מערכות שיהיו על הגג יחוברו למתקן  30בגובה עד 
 הקליטה.

. מערכת הארקת ברקים כוללת אישור מהנדס בודק למתקן הארקה לפני ביצוע חיפוי הבניין וזאת כדי 7
 דת הצורך.לאפשר  שיפור במי
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 ורתתקשמפרט טכני מיוחד לעבודות תשתיות 

 כללי 

אוניברסיטת חיפה מבקשת לקבל הצעות להספקה, התקנה, יישום, הדרכה, הטמעה,  
 במבנה, כמפורט להלן:תשתית תקשורת נתונים וטלפון ותחזוקה של 

 ומחסני אחסון. תשתית כבילה, נתונים, למשרדים, חדרי ישיבות 1.1.1

 תשתית כבילה לרשת הטלפוניה ) לא אחודה (. 1.1.2

 בלבד (.  IPתשתית כבילה רשת הביטחון והאבטחה ) ממשקי  1.1.3

 .שילוב מערכתי מלא 1.1.4

 פרופיל המציע

 פרטים כלליים 1.1.5

 יש למסור מידע כללי על המציע כולל אישורים נלווים.

 ניסיון בשוק המקומי 1.1.6

 המערכת המוצעת. והיישומי שלהטכנולוגי בתחום  - תק וניסיוןוו 

  בהמשך. 1.6.4הגדרת לקוחות מופיעה בסעיף 

 כוח אדם בחברה  1.1.7

הצוות הניהולי של החברה, התפלגות העובדים לפי מקצוע/התמחות/ותק  
 וניסיון.

  .מוניטין ולקוחות ממליצים 1.1.8

בהיקף דומות, ת ושיישמו מערכ ,בארץ ,לקוחות 5ה של לפחות לצרף רשימ 
 לאוניברסיטת חיפה, כולל שמות אנשי קשר ומספרי טלפונים.המוצע 

 קבלני המשנה 1.1.9

 אור קבלני המשנה, שישולבו בפרויקט אוניברסיטת חיפה, בדומה למפורט ית

 .1.6.1-1.6.4 פיםבסעי

 .מהות ההתקשרות בין המציע וקבלני המשנה בפרויקט אוניברסיטת חיפה 

 .שיתופי פעולה קודמים בין המציע וקבלן המשנה 

 מידת הכרת קבלני משנה את מתודולוגית המימוש )כולל הדרכה( של המציע. 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן 1.2

 הקבלן מצהיר בזאת: 1.2.1
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כי הוא  קבלן מאושר, מתאים ומורשה על פי סיווגו ועל פי כל דין  לביצוע  1.2.2

שירותי הקבלן וכי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם להתקשרותו בהסכם 

 זה.

סיון, המומחיות והכישורים הדרושים יאת הידע המקצועי, הנכי יש לו  1.2.3

לביצוע שירותי הקבלן, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך 

ובכלל זה כוח אדם מיומן, וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל 

 הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן.

כם, הנספחים, הכמויות, המידות והתוכניות כי הוא בדק את מסמכי ההס 1.2.4

לפני חתימת הסכם זה וכי הוא מסכים להם. ובמקרה של סתירה ו/או אי 

התאמה מכל סוג שהוא, יהיה הקבלן חייב להודיע בכתב למזמין  על כך 

ל לפי המקרה(. הקבלן אחראי והכ בטרם התחיל ו/או המשיך בעבודתו )

עבודה שמקורם בהשמטה ו/או טעות לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם ב

אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב המזמין אליהם 

וכי הוא יקיים את הוראותיו ככל שהן נוגעות לביצוע  במועד כאמור לעיל.

 העבודות בשם המזמין ע"פ הוראות הסכם זה

 בעלות על מסמכים וסודיות

הם קנינה של אוניברסיטת חיפה והם מועברים לספק לצורך   RFP-מסמכי ה 1.2.5

 הגשת ההצעה בלבד. אין לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הספק מתחייב לשמור על סודיות מלאה של כל חומר המתקבל  1.2.6

מאוניברסיטת חיפה וכן על סודיות של כל מידע שיגיע אליו. אגב ההשתתפות 

ו ו/או להביאו, מקצתו או כולו, לידיעת כל גורם , ולא להציג RFP -בהליך ה

חיצוני ו/או כל גורם אשר אינו נוגע ישירות להגשת ההצעה, ללא הסכמתה 

של אוניברסיטת חיפה מראש ובכתב. הספק מתחייב לדאוג שסודיות כאמור 

 תשמר גם בידי עובדיו וכל הפועלים בשמו ומטעמו.

הגן על המידע על פי המתחייב הספק מתחייב לנקוט בכל הצעדים הדרושים ל 1.2.7

 .1981 –מחוק הגנת הפרטיות תשמ"א 

הצעת הספק והמידע שבה הם קנינה של אוניברסיטת חיפה. לספק תהא  1.2.8

אפשרות להשתמש בהצעה ובמידע שבה אינו ייחודי לאוניברסיטת חיפה 

 בהצעות אחרות.

אוניברסיטת חיפה מתחייבת לא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת  1.2.9

יועצים המועסקים בידה )אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי שימוש ל

בהצעה( אלא לצורכי פרויקט זה, וזולת אם תחול עליה חובה לעשות כן. 

האמור לעיל לא יחול במקרה שאוניברסיטת חיפה תחליט לעדכן את המפרט 

על פי הצעת הספק והצעות השיפור שיגיש. במקרה זה, אוניברסיטת חיפה 

רשאית להעביר את המפרט המעודכן לכל הספקים המשתתפים במכרז תהא 
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לשם עדכון הצעתם, והספק נותן את הסכמתו לכך. ההתחייבות אינה 

 מוגבלת בזמן.

  דרישות פונקציונליות - 2רק פ

 כללי

 הדרישות הפונקציונליות ממערכת התקשורת כוללות את הנושאים הבאים: 
 מערכת תקשורת בתצורת כוכב.  1.2.10

 - Single/multi( מבוססת על סיבים אופטיים Backboneשידרתית ) מערכת 1.2.11

mode 

 מערכת כבילה לא אחודה 1.2.12

 כמויות 1.2.13

 גיבויים  1.2.14

 ראה גם תרשימים מצורפים.

 תצורת כוכב

, ) קיים (  ריכוז כללי בחדר המחשב תצורת המערכת תהיה תצורת כוכב ותכלול 
 :וריכוזים אזוריים

 יכלול:ריכוז כללי בחדר המחשב, אשר  1.2.15

זה( לריכוז מערכת התקשורת  RFPציוד תקשורת אקטיבי )לא במסגרת 
 ריכוזים אזוריים.מול השידרתית 

 למומערכת לוחות ניתוב אופטיים לקישורי תקשורת שידרתית  1.2.15.1

ריכוזים האזוריים. מערכת זו לא תכלול ייצוג כפול ויבוצע חיבור 

 יים.ציוד התקשורת האקטיבי לבין הכבלים האופטישיר בין 

שתכלול תת מערכת  RJ - 45מערכת לוחות ניתוב עם מבואות  1.2.15.2

 ניתוב:

 בחדר המחשב לוחות ניתוב לייצוג משתמשים 

 :ויכלל, אשר ) משניים (  אזוריים יםריכוז 1.2.16

זה( לריכוז מערכת  RFPציוד תקשורת אקטיבי )לא במסגרת  1.2.16.1

וחיבור תקשורת אופקית  התקשורת השידרתית לריכוזים אזוריים

 . למשתמשים

מערכת לוחות ניתוב אופטיים לקישורי תקשורת שידרתית  1.2.16.2

לריכוזים האזוריים. מערכת זו לא תכלול ייצוג כפול ויבוצע חיבור 

 ציוד התקשורת האקטיבי לבין הכבלים האופטיים.ישיר בין 

סוגי  2קרונה שתכלול  RJ - 45 /מערכת לוחות ניתוב עם מבואות  1.2.16.3

 תת מערכת ניתוב:

 ג משתמשיםלוחות ניתוב לייצו 
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 פסי קרונה לייצוג מבואות מרכזיית הטלפון. 

 מערכת שידרתית )ראה גם תרשים( 

המערכת השידרתית תתבסס על תקשורת סיבים אופטיים בין הריכוז המרכזי  
לריכוזים האזוריים, כחיבור עיקרי, הכבילה תותקן בשני תוואים שונים לגיבוי 

 ושרידות. 
 תצורת המערכת תכלול:

סיבים  -יבור בין הריכוז המרכזי לבין כל אחד מהריכוזים האזוריים ח 1.2.17

 וכבל טלפוניה רז זוג . Single/multi - mode 9/125μאופטיים 

 Singleסיבים אופטיים   -חיבור בין ריכוז מרכזי לחדר מחשב ) מבנה ראשי (  1.2.18

- mode 9/125 μ . 

 תשתית תקשורת למשתמשים  -מערכת אופקית  

ורת למשתמשים, באזור המשרדים, תהיה תשתית לא אחודה, תשתית התקש 
 המערכת תכלול:

 
יכוזים אזוריים יותקנו בארונות להתקנה על רצפה או ארוניות תקשורת ר 1.2.19

לתלייה על הקיר. ממדי הארוניות ייקבעו עפ"י מספר נקודות הקצה שיחוברו 

יעור לכל ריכוז כאשר תילקח בחשבון אפשרות גידול במספר נקודות קצה בש

 לפחות. 50%של 

 כלול: יכל ארון/ארונית תקשורת  1.2.20

לוח ניתוב אופטי כולל מתאמים אופטיים לקישור למרכז הרשת  1.2.20.1

 וכן לחדר מחשב מרכזי.

הכולל לוח ניתוב לייצוג  Cat 7Aמערך ניתוב לקווי נחושת  1.2.20.2

משתמשי הקצה, ולוח ניתוב קרונה לייצוג מבואות מרכזיית 

 הטלפון.

שיטת ההתקנה והסידור של לוחות הניתוב בארונות/ארוניות  1.2.20.3

 .SOW -תקשורת תקבע בשלב ה

נקודות הקצה יהיו באביזרי קצה כפולים להתקנה על או מתחת לטיח. ייתכן  1.2.21

שחלק מנקודות הקצה יהיו בהתאם לתכנון האדריכלי, תוך שילוב עם 

נקודות  8 -נקודות תקשורת לאביזר רגיל ו 4, ויכללו קופסאות חשמל

ההצעה תכלול את  .תקשורת לאביזר מוגבר. יהיו גם אביזרים לנקודה יחידה

 האפשרויות הבאות:

 התקנת אביזר קצה וחיבורו 1.2.21.1

, אספקת מחבר  45RJ/BTשימוש באביזר קיים בו לא קיים מחבר  1.2.21.2

45BT/RJ וחיבור אליו 

האביזרים שיסופקו יתאימו חשמלית ומכנית למפרט הטכני  1.2.21.3

. האביזרים יתאימו לעיצוב המבנה טכנילמפרט ה 4כמפורט בפרק 
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רים זעל האבי  יהיה . לפיכך"ורים מבחינת צבע, צורה וכזוהאבי

 לעבור גם אישור עיצובי.

 התשתית האופקית תעמוד בביצועים כלהלן: 1.2.22

1.2.22.1 Cat  6A -  מערכת כבילה מסוככת עבור מחברי קצה, לוחות ניתוב

 ייצוג משתמשים, כולל כל סוגי כבלי גישור. 

כבלים לפריסה בין עמדות הקצה ובין הריכוזים האזוריים יהיו  1.2.22.2

בעלי סיכוך כפול והעומדים בבדיקת רוחב  Cat 7A 22AWGכבלי 

 .500Mhzפס של לפחות 

קרונה לייצוג מבואות מרכזיית הטלפון וכבלי גישור  לוחות ניתוב 1.2.22.3

 .UTP Cat 5לחיבורי טלפוניה יהיו ברמת כבילה 

 
 

 הגנות ברקים ומתח יתר

המערכת המוצעת תכלול הגנות בפני פגיעת ברקים ומתח יתר  1.2.22.4

ין הראשי יהיוצאים אל מחוץ לבנכבלי הנחושת  לפחות בחיבורי

.  הגנות אלה יותאמו לסוג התקשורת המועברת בחצר המתקן

 אליהם. בכל מקרה יש להגן על שני צדי הכבל.

בכבלים אופטיים יעשה המציע טיפול מיוחד לשריון הכבל כך  1.2.22.5

 עי ברק או מתחי יתר לא יוחדרו לבניין.שפג

 .SOW -על ההצעה לכלול תכנון מתאים, הכמויות יקבעו בשלב ה 1.2.22.6

 כמויות

כמויות החיבורים יהיו על פי כתב הכמויות המפורט במסמך  1.2.22.7

 הרצ"ב.

 .20%פקו מגשרים בכמות הנדרשת ובתוספת של ויס 1.2.22.8

 .2.4.1יתאפשר גידול כמוגדר בסעיף  1.2.22.9

 
 

  מימוש המערכת - 3רק פ

 פרוט הפתרון המוצע - מימוש המערכת ואינטגרציה 

 המציע יתאר את הפתרון המוצע על ידו. 1.2.23

 המציע יצרף שרטוט / ים להמחשת הפתרון. 1.2.24
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המציע יציג ארון לדוגמא כחלק מתהליך בחירת הפתרון המועדף על  1.2.25

 אוניברסיטת חיפה.

שיוגשו ללקוח  AS MADEהמציע יפרט את תכולת תיק המתקן ושרטוטי   1.2.26

 ASבתום ההתקנה. המציע יצרף למענה דוגמא לתיק מתקן ושרטוטי 

MADE.בפרויקט הדומה לפרויקט נשוא זה , 

המציע יפרט את רשימת הספרות הכללית וספרות המערכת שתוגש ללקוח  1.2.27

 בתום ההתקנה.

המציע יפרט את ההדרכות/קורסים המוצעים ללקוח במסגרת אספקת  1.2.28

אותם והיכן יבוצעו. ההדרכה תהיה במתכונת המפורטת המערכת, מי מעביר 

 בהמשך פרק זה.

 לוח זמנים

עפ"י לו"ז המוגדר לקבלן  הרשתלוח הזמנים המתוכנן כולל את הקמת כלל  1.2.29

. הספק יידרש להתחייב חוזית ליכולת עמידתו בתאריך זה, כולל  הראשי

 קנסות ופיגורים.

תחילת עבודות הקמת תאריך משוער לתחילת העבודות: שבוע מההזמנה ל 1.2.30

 המערכת.

הספק ייקח בחשבון כי תהייה דרישה להתקנה חלקית של התשתיות עפ"י  1.2.31

צרכי המזמין ובהתאם להתקדמות העבודה, אף אם ייווצרו עיכובים בביצוע 

 ו/או סיום המערכת כפי שמוצגת במפרט זה מכל סיבה שהיא.

 סימון המערכת 

 להלן פרוט העקרונות לסימון המערכת 
ולפני  ה, מיד לאחר הודעת הזכייSOW -ן הזוכה יגיש, במסגרת שלב הקבלה 1.2.32

תחילת העבודות, מסמך תכנון סימונים של המערכת. במסמך שיוכן תוגדר 

שיטה ומיקומי הסימון, שייקבעו בתאום עם נציג אוניברסיטת חיפה אשר 

 יהיה גם בעל הסמכות לאישורו הסופי של מסמך התכנון. 

בתשתית אופקית ו/או אנכית יסומן בשני הקצוות ע"י כל כבל הנפרש במבנה  1.2.33

. סימון דומה יעשה בכל מעבר של שקוף מדבקה עטופה בשרוול בידוד מתכווץ

 הכבל בארון חיבורים.

 כל ארונות התקשורת, אביזרי ונקודות הקצה ולוחות הניתוב יסומנו כנדרש.  1.2.34

 מדבקות(. כל הסימונים במערכת יבוצעו באמצעות שלטים חרוטים בלבד )לא 1.2.35

 י קצותיו ע"י מדבקה עטופה בשרוול בידוד מתכווץנכל מגשר יסומן בש 1.2.36

 .שקוף



 

137 
 

 S.O.Wמסמך  

לאישור נציג אוניברסיטת  .S.O.Wתכנון  מסמך הקבלןלפני הכניסה לעבודה יגיש 
 תקים שיכיל לפחות:וע 4 -בחיפה, 
תחומי אחריות, טלפון ישיר  , כולל: תפקידם,בפרויקטרשימת אנשי קשר  1.2.37

 כל פרט רלוונטי.ו

, כולל שלב מפורט לכל השלבים ולכל שלב במערכת GANTTתרשים  1.2.38

 .בדיקות קבלה

אור הפריט, כמות ומועד ירשימת כל הציוד המיועד להתקנה, כולל: ת 1.2.39

 התקנה.

 תרשים כללי של רשת תקשורת הנתונים. 1.2.40

כבילת הטלפון מריכוזי התקשורת ועד ארון הסעף של תרשים כללי של  1.2.41

 .המרכזייה

כולל כל פריטי הציוד  תרשימים המפרטים את תכולת כל ארונות התקשורת, 1.2.42

 המיועד להתקנה.

 אור שיטת הסימון של המערכת.ית 1.2.43

, לו"ז להדרכה יתואם עם אוניברסיטת + נושאי הדרכהפרוט תכנית הדרכה  1.2.44

 .חיפה

 תיעוד המערכת

 תכולה 1.2.45

תיק מתקן  ,עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת ,יגיש הקבלן הזוכה
 העתקים שיכיל לפחות: 3 -מסודר ב

 תיק נוהלי אחזקה ובדיקה. 1.2.45.1

 תיק נוהלי הפעלה למערכת. 1.2.45.2

 מפורטות. AS MADEתכניות  1.2.45.3

 שרטוט כל מערך התקשורת שהותקן וכל הקשרים בין המערכות.  1.2.45.4

 הסעף. ןארוחיבורים בתיעוד ושרטוטי ארונות תקשורת  1.2.45.5

 אור מבנה ושיטת הסימון במערכת.ית 1.2.45.6

 .OTDR) )  יקת כבלי הנחושת והכבלים האופטייםתוצאות בד 1.2.45.7

 הדרכה.קורסי העותק מהספרות שתחולק ב 1.2.45.8

 פרטי המציע נותן השירות. 1.2.45.9

 .S.O.W מסמךעותק מ 1.2.45.10

 הכנת התיעוד  1.2.46
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במהדורתו העדכנית, כולל  AutoCAD -כל השרטוטים יוגשו ב 1.2.46.1

 העתקות שמש במידת הצורך.

במהדורתו העדכנית וכלי  WORDכל ההדפסות יוגשו ע"ג  1.2.46.2

 מיקרוסופט אחרים בהתאם לעניין.

 התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית. 1.2.46.3

יכין תכנית חיווט של התגים לפי  הקבלן -ארון סעף תכנית חיווט  1.2.46.4

. התוכנית שיחווטו על ידו מיקומם באשיות ע"ג בלוקי קרונה

 ע.מהריכוזים וספרור חיבורם עפ"י הביצו הזנה יתכלול פרוט כבל

 תחזוקה ואחריות 

השרות והתחזוקה, בתקופת האחריות , יבוצעו ע"י הספק שיספק את  1.2.47

המערכת. הספק יקבל אחריות גם על עבודתם של קבלני המשנה המועסקים 

 על ידו.  

על  ,בכתב נציג אוניברסיטת חיפהתקופת האחריות תחל עם קבלת אישור  1.2.48

 24הנדרשת היא  גמר העבודה, ללא ליקויים ופגמים. תקופת האחריות

 חודשים.

 ו:התגובה לשירות יהי ניזמ

שעות מקריאה במקרה של תקלה קריטית  4טכנאי יגיע לאתר תוך פרק זמן שלא יעלה על 

משתמשים במשרדי החברה.  50 -המשביתה את מבנה מדעי רווחה ובריאות  או המשביתה יותר מ

 הגדרת המקרים הדורשים מענה בקטגוריה זאת הנה בסמכות אוניברסיטת חיפה ונציגיה בלבד.

שעות בכל מקרה של קריאה לתקלה שלא תוגדר  24טכנאי יגיע לאתר תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 כתקלה קריטית כנ"ל.

בימים א' עד ה', לרבות ימי שעות ביממה שבעה ימים בשבוע,  24לתקלה קריטית  השרות יינתן 

 שעה אחר יציאה. 1שעה לפני כניסת שבת/ חג. ומוצ"ש/ חג  1שישי/ ערבי חג עד 

על הספק להפעיל מוקד שרות ותחזוקה בעל יכולת ביצוע. המציע  –מוקד שרות ותחזוקה מרחוק 

לרשותו בתחום זה, מבנה הצוות הטכני של מוקד השרות יפרט בהצעתו מהם האמצעים העומדים 

 ומספר קווי הטלפון והפקס לפתיחת קריאות.

במקרה של תקלה באחד ממרכיבי המערכת נציג המזמין יתקשר למוקד שרות של הספק ישירות 

לטכנאי המוקד. במידה ופתרון התקלה לא יתבצע מידית דרך מערכת התחזוקה מרחוק, על הספק 

 י לאתר לפי " זמן תגובה " כמפורט בחוזה ובפרק המנהלה.לשלוח טכנא
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 בדיקות קבלה

תנאי הכרחי לקבלת אישור  וניה ומוצלחותביצוע בדיקות קבלה מושלמות  1.2.49

 גמר לפרויקט.

כל ספק את אשר יהקבלן מלאה של באחריות ביצוע בדיקות הקבלה הינו 

 .בשלביהן השונים בדיקותהיידרש לצורך ביצוע ש

תכנית בדיקות קבלה, לאישור  ,התוך שבועיים מהזכייהקבלן הזוכה יגיש,  1.2.50

  נציג אוניברסיטת חיפה.

 בדיקות הקבלה יכללו לפחות: 1.2.51

 SOW -בדיקת התאמה של הציוד שהותקן והכמות למפרט, ל 1.2.51.1

 וההזמנה.

בכל  עיגון ברגים והתקנה מסודרת וישרהבדיקות חזותיות של  1.2.51.2

 .המערכות

סימון + שילוט כל הציוד עפ"י דרישות המפרט. סימון קישורים  1.2.51.3

חיבורי כבילת טלפוניה, כולל אופטיים        לריכוזים, סימון 

 המס"ר ותיעודם, סימון שקעים וכיו"ב.

 .של צמות ומגשרים צורת חיבור מסודרת 1.2.51.4

עפ"י  לעבודה FLUKEבדיקת קווים באמצעות מכשיר כדוגמת  1.2.51.5

 רהבדיקות יודפסו מתוך המכשיוצאות ת  .P.link Cat 6Aתקן 

 . הבדיקה

 OTDRאופטיים יבוצעו באמצעות מכשיר -בדיקות קווים סיב 1.2.51.6

 עפ"י התקנים הישימים) בדיקה דו צדדית לכל גיד (.

י המפקח מטעמו "כפי  שיוגדרו ע בדיקות נוספות, במידת הצורך, 1.2.51.7

יודגש שקביעת   .SOW -עם הספק בעת הכנת ה יוגדרו -של המזמין

נציג אוניברסיטת חיפה תהיה הקובעת והמציע מתחייב לבצע 

 הבדיקות הנוספות כפי שייקבעו על ידו.

ויתואמו  נציג אוניברסיטת חיפה,בדיקות הקבלה יעשו בנוכחות  1.2.51.8

 מו מראש.ע

במסגרת תכנית בדיקות הקבלה ייקבעו קריטריונים מדויקים  1.2.51.9

זרות למעבר של כל בדיקה וכן לו"ז לתיקון וביצוע בדיקות חו

 לבדיקות שנכשלו.

 הדרכה

 .ידהויוזמנו על  אוניברסיטת חיפההמודרכים יקבעו על ידי  1.2.52

, ובמועד שיתואם אוניברסיטת חיפהההדרכה תבוצע במקום שיקבע על ידי  1.2.53

 עם הקבלן.
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מטרת ההדרכה להביא את המודרכים להכרת המערכת ומיומנות בהפעלתה,  1.2.54

 רות יסודית עם התיעוד.כולל איתור ותיקון תקלות, שינויי תצורה והכ

הזכות לשנות את התוכנית ואת תוכן אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את  1.2.55

 ההדרכה.

 ההדרכה תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים : 1.2.56

אור המערכת והסבר כללי על תפקוד המערכת. )מערכות ית 1.2.56.1

 (.ציוד התקשורת הכבלים,

 .תקשורת ריכוזיאור כל ית 1.2.56.2

 והסימון.הסבר מלא על שיטת השילוט  1.2.56.3

 אופן חיבור של ציוד הקצה והמערכות האקטיביות. 1.2.56.4

 איתור תקלות. 1.2.56.5

 .ברמה מערכתית תיקון תקלות 1.2.56.6

 התיעוד ואופן השימוש בו. יאורת 1.2.56.7

ההדרכה תכלול את כל מרכיבי מערכות התקשורת, ציוד הקצה והתיעוד,  1.2.57

 תוך הצגת המערכות באתר, כולל הדגמה ותרגול מעשי.

 18ימי הדרכה מלאים )סה"כ  מחזורים של עד שני ל שני ויכלהיקף ההדרכה  1.2.58

לוח הזמנים למחזורי ההדרכה יתואם בהסכמת אוניברסיטת  שעות( לפחות.

 חיפה.

 פרויקט.ש כלל במחיר היחידותיהתשלום עבור ביצוע ההדרכה י 1.2.59

 הטמעה 

מנהל קליטתה ע"י ליווי  באמצעותהקבלן יבצע הטמעה של המערכת  1.2.60

 והמשתמשים.  ובריאותהתקשורת במבנה מדעי רווחה 

 .בסיום הפרויקטהדרכה אישית למנהל המערכת או למי שיקבע,  1.2.61

 ליווי צמוד לפי קריאה או לפי לו"ז שיסוכם. 1.2.62

בימים שהמלווה אינו באתר, ניתן יהיה להתקשר אליו בכל עת במשך שעות  1.2.63

 העבודה, ולקבל סיוע טלפוני, בזמינות גבוהה.
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 מפרטים טכניים  - 4 פרק

 ארונות תקשורת  

 מפרט ארונות רגילים

 ,25, "23, "19ס"מ בגודל " 80ברוחב עד  במרכזי התקשורת יותקנו ארונות 1.2.64

 .10-44Uבגדלים 

הספק יציג בהצעתו תכנון מיטבי של התקנת הציוד בארונות התקשורת תוך  1.2.65

 התחשבות בשיקולי התכנון הבאים:

 שיקולי תחזוקה ותפעול. 1.2.66

 שיקולי הנדסת אנוש. 1.2.67

 רזרבה עתידית. שיקולי 1.2.68

עומק 15U  -קטנים מהס"מ, בארונות  100עד בעומק של  הארונות יהיו 1.2.69

 ס"מ. 70הארון יהיה 

כל הארונות יכללו מסגרת אלומיניום, דלת אחורית )רק בארון שאינו נתלה(,  1.2.70

 דלת קדמית ודפנות צד. שתי הדלתות תינתנה לנעילה.

תהיה עשויה זכוכית מחוסמת, כולל מסגרת  40/44Uדלת קדמית של ארון  1.2.71

 באמצעות ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן. אלומיניום ותינתן לנעילה

דלתו הקדמית של ארון קטן יותר תהיה עשויה פרספקס שקוף, כולל מסגרת 

אלומיניום ותינתן לנעילה. שאר דפנות הארון תהיינה עשויות פח ותינתנה 

תהיינה בעלות אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית ע"פ . הדלתות מהיר לפירוק

 תנאי השטח. כל הדפנות יכללו חריצי אוורור.

תהיה עשויה פח ותינתן לנעילה באמצעות  40/44Uדלת אחורית של ארון  1.2.72

 ידית בריח סיבובי ומפתח נעילה משונן.

 הדלת תהיה בעלת אפשרות לפתיחה ימנית ושמאלית. 1.2.73

חד כנף מחולקת או דו  גם כדלת קדמית ע"פ דרישה תסופק הדלת המתכתית 1.2.74

כנף. דפנות צד הפריקות יסופקו שהם ננעלות מחלקו הפנימי של הארון ולא 

יהיה ניתן לפתוח אותם מבחוץ. לא תהיה תוספת תשלום למחיר הארון עבור 

 בחירת אופציה זו.

דלתות הארון )קדמית/אחורית( יאפשרו התקנת מנעול תלייה. במקרים בהם  1.2.75

 פק מערך לשונות ומנעול תליה על דלתות הארון ודפנות הצד.יידרש יסו

משני צידי פנים הארונות, מלמעלה למטה, יהיו תעלות להולכת כבלי  1.2.76

 התקשורת.

יכלול שני פסי התאמת עומק )קדמי ואחורי( להתאמת עומק  40/44Uארון  1.2.77

 הציוד שיותקן בארון, ולמניעת בליטות של מגשרים קשיחים אל מחוץ לארון.
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יהיה בצורת מסילה בעלת כיוון גובה  40/44Uן הקיבוע של הציוד לארון התק 1.2.78

 רציף. לא יעשה שימוש בפס בעל חורים בהפרשי גובה קבועים.

מאווררים  2 הספק יתחייב לדאוג לאוורור הארונות. באחריות הספק לספק 1.2.79

ולהתקינם. על מחיר  U40/44לארון  מאווררים U30, 4לארונות עד גודל 

היות כלול במחיר הארון. כל מאוורר יהיה בעל ספיקה של המאווררים ל

30CFM .לפחות 

ועפ"י בחירת  רטוב קלוי בתנור) אפור (   RAL-7032צבע הארון יהיה  1.2.80

 המזמין.

 כל ארון יוארק ע"פ המפורט במפרט "הארקות". 1.2.81

מחיר הארקת הארון + כל האביזרים הנלווים להארקה יכללו במחיר הארון. 

 ניתוב.  כולל הארקות פנלי

 Blankבכל מרווח פנוי בין הפריטים הפסיביים שיותקנו בארון, יתקין הספק  1.2.82

Panels בצבע הארון. מתכתי 

 .הארון יסופק עם גלגלים ופטריות קבועות לעגינה 1.2.83

הכבלים יכנסו לארון דרך הפתח המיועד לכך בחלקו העליון או התחתון של  1.2.84

יעת הכבלים מקצוות הארון. פתח זה ימוגן כך שלא תהיה אפשרות של פצ

 חדים של פח.

הארון יסומן בשלט בקליט כמפורט במפרט "סימון ושילוט" על מחיר  1.2.85

 השילוט להיות כלול במחיר הארון.  

 אור או מפרט כללי של הארון בהצעתו.יהספק יציג ת 1.2.86

 12של  חשמלפסי  2שקעים כ"א או  6של  חשמלפסי  2הארונות יסופקו עם  1.2.87

שקעים כל אחד לפי דרישת הלקוח. )הספק יספק את מערך הפסים בתצורת 

. A16כל פס יכיל מאמ"ת של  שרשור או חיבור בודד על פי דרישת הלקוח(.

ויכיל כבל פנדל )הניתן לפתיחה ולסגירה( המאמ"ת יהיה מוגן במכסה פלסטי 

היצרן, יגיש  לפני הזמנת הארון אצלבקצהו .  CEEמ' ושקע  15באורך של עד 

 הקבלן תכניות ומפרטים של הארון לאישור המשרד.

ולפי תקנות פקודות  1954. כל אביזרי החשמל יעמדו בחוק החשמל התשי"ד  1.2.88

 .1970בטיחות בעבודה התש"ל 

 ארונות מיוחדים 

( כדוגמת Rack-mount Serversארונות שרתים מיועדים לשרתים שטוחים ) 1.2.89

ס"מ  120עומק הארונות על פי דרישה עד ארונות שרתים מתוצרת החברות 

 ס"מ : 80 -60ורוחב הארונות 

1.2.89.1 KNURR 

1.2.89.2 RITTAL 
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1.2.89.3 APC 

 

 שתית כבילה ת

 תשתית התקשורת תתאים לכל הדרישות המפורטות בתקנים: 1.2.90

 ISO/IEC 11801 (lastהתקן המחייב של מערכת הכבילה הוא  1.2.90.1

revision)  והתאמותAmendment 1.0  2.0ו 

 על כל תקנותיו ועדכוניו. 1954הוא תקן מחייב בחוק החשמל  1.2.90.2

 התקן המחייב של הכבלים לפריסה עד לנקודות קצה 1.2.90.3

IEC 61156-5. 

-CLASS F OR FA IEC 61156התקן המחייב לכבלי מגשר הוא  1.2.90.4

5 ISO/IEC 11801 

בכל מקרה של התייחסות לתקנים,  התקנים התקפים יהיו  1.2.90.5

התקנים בגרסתם האחרונה, כולל עדכונים חלקיים 

(Amendments). 

במקומות במפרט זה בהם הדרישות המפורטות הינן מעל לדרישות  1.2.90.6

התקן, דרישות אלה יחייבו את הספק. בהמשך יפורטו תכונות 

 ודרישות ספציפיות אשר יחייבו את מגיש ההצעה.

)הגבלה על  RoHS"על היצרן הכבלים  לעמוד בדרישות ת"י  " 1.2.90.7

 חומרים מסוכנים(.

ציג בדיקת דגם לכל כבל שיוצע כחלק מהמענה למכרז על הספק לה 1.2.90.8

בשפה אנגלית או עברית    על ידו. הספק יצרף את תוכן הבדיקה

  .CDע"ג נייר והן ע"ג 

כבילה מתכתית עבור פריסת נקודות קצה תתבסס על כבלים  1.2.90.9

 . CAT 7Aמסוככים העומדים בתקן מלא של 

( fully shieldedלוחות ניתוב מסוככים , שקעי קצה מסוככים ) 1.2.90.10

 .CAT-6Aמסוככים יהיו עומדים בתקן מלא של   ומגשרים

במסגרת המענה למכרז הספק יגיש למשרד אישורי מעבדה  1.2.90.11

 –ו Cat 6Aמוסמכת לפריטים המרכיבים את מערכת הכבילה  

Cat7A :האישורים יהיו ממעבדות הבאות בלבד .ETL, Delta, 

3P . 

, ועליהם יצוין Connecting Hardware-אישורי המעבדה יהיו ל 1.2.90.12
במפורש כי המעבדה המוסמכת מבצעת בדיקות מדגמיות של 

המוצר על בסיס שנתי לפחות לעמידה בתקנים, וכן כי קו הייצור 
של המוצר והן תהליך בקרת האיכות אצל היצרן נמצאים בתכנית 
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 ניטור ומעקב של המעבדה המוסמכת.

 :3Pלדוגמה הנוסח של מעבדת 

"The qualification activity includes factory and 

assembly line inspection. The Compliance Statement 

may be suspended or withdrawn if the product fails to 

pass a Maintenance Testing performed at 12 months 

interval" 

 :Deltaאו של חב'  

"The product takes part in a maintenance of 

certification schedule, which implies that DELTA EC 

Cabling performs a quality audit of the 

manufacturer's production and QA sites. The 

maintenance testing of the product is performed on a 

sample basis once a year" 

אישורי המעבדה הנ"ל יהיו זמינים לצפייה/הורדה באמצעות רשת  1.2.90.13

 נטרנט.האי

, המתאים להתקנת פנים או חוץ Cat 7A  כבל נחושתיותקן  1.2.90.14

(Outdoor.כמפורט בהמשך ) 

יותקנו פנלי ניתוב  או שקעים לפי הצורך. במידה ולא נדרש/ים  1.2.90.15

 פנל/ים חדש/ים, ייעשה שימוש בקיימים על פי הגדרות המזמין.

על פי הסעיפים המתאימים  –אספקה והתקנת הפריטים החדשים 

 בכתב הכמויות. 

על פי הסעיפים  –יסופקו ויותקנו מגשרים לפי בחירת המזמין  1.2.90.16

 המתאימים בכתב הכמויות.

יודגש כי ההתקנה כוללת את כל יתר התכולה הנדרשת מנקודת  1.2.90.17

תקשורת, כגון: סימון ושילוט, ביצוע הארקות, בדיקות קבלה, 

 תיעוד וכ"ו.

 בתשתית יהיו לפי הפרוט הבא:  סוגי הכבלים שיותקנו

 :כבלים להתקנה פנימית 1.2.91

 Flame Retardant  .Lowרה ימעכבי בעו נטולי הלוגנים כבלים 1.2.91.1

Smoke Zero Halogen   :לפי, IEC 61034, IEC   60332-1 

IEC 60754 עם מוליכים  זוגות 4המכילים בסיכוך כפול  מסוככים 

22AWG וסיכוך רשת  גמאוזנים, סיכוך סרט אלומיניום לכל זו

 כללי. 

תהיה  Coupling Attenuationורמת  Transfer Impedanceרמת  1.2.91.2

 .IEC 61156-5כמוגדר בתקן 

1.2.91.3 Coupling Attenuation – Type I    גדול מdB85 
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1.2.91.4 Transfer Impedance – Grade 1   קטן מm/m10 

 התקנה חיצונית:כבלים ל 1.2.92

עשוי  UVחיצוני מוגן  בתוספת מעטה שחורהקודם, כבלים תואמים לאמור בסעיף 

PVC  ועל כן לא נדרשת עמידה של הכבל ב(IEC 60754 בעל .) דופן עובי

 . 1907חומר המעטה יעמוד בדרישות ת"י מ"מ לפחות .  1של 

 

 מסוכך מלא. RJ45שקע קצה 

 כיל את האלמנטים הבאים:יהקצה  שקע 1.2.93

בפועל(, יהיה קרונה מסוכך מלא שקע אלמנט חיבור הגידים )ה 1.2.93.1

 יוגן באמצעות מעטה פלסטי כללי.אשר 

מסוכך מלא, או שניים, על מעגל  RJ45יכיל שקע  שקע הקצה 1.2.93.2

 .מודפס

, מעטפת פלסטיק /י הקצה שקעקיר ליחידת עיגון ל – מכסה שקע  1.2.93.3

איכותי, עמיד לשריטות ועיוותים מכניים ותרמיים, עמיד באש, 

 .POLYCARBONATEחומר כדוגמת 

 שלטי סימון.שקע הקצה יכלול מגרעת להדבקת  1.2.93.4

 שילוט השקע יהיה כלול במחיר השקע. 1.2.93.5

 מעלות. 45וית של ונדרש שקע קצה הכולל הטיה כלפי מטה בז 1.2.93.6

 מלאבעל סיכוך מתכתי  RJ45יהיה מסוג או האביזר  שקע הקצה  1.2.94

TOTALLY –SHIELDED  :במבנה הבא 

1.2.94.1 Housing- polyester (wave solder compatible) 

1.2.94.2 Shielded- tin lead plate cooper alloy. 

1.2.94.3 Contact- 0.014 phosphor bronze plated 50 microns. 

1.2.94.4 Gold in contact area 150 microns. 

1.2.94.5 Tin lead on solder tails over 50 microns. 

1.2.94.6 Nickel under plate. 

1.2.94.7 Shielded- 20 db min. effectiveness @ 30-400MHz. 

 ISO/IEC-11801על פי   CAT-6Aהשקע המוצע יעמוד בתקני  1.2.94.8

2nd Edition. 

, מ"מ 55, בקופסאות / תה"טיתאים להתקנה עה"ט אביזרה 1.2.94.9

, ו/או  GEWISSאו באמבטיות תוצרת  בקופסה ייעודית של היצרן
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סטנדרטיות ו/או   PVCבכל התקן אחר וכן התקנה על תעלות 

 . OPEN SPACEבמחיצות 

 הבאים:  תקניםבכמינימום שקע הקצה והאביזר יעמדו 

1.2.95 CAT-6A 

1.2.96 VDE 0878/75 PART 1 

1.2.97 FCC PART 15, PART 68 UL-1863 

  EMI/RFIוכן לכל הסעיפים בתקנים הישראלים הנוגעים להפרעות  1.2.98

 במוצרים חשמליים, הרלוונטיים למוצר הנדרש.

המציע יכלול את המפרטים המדויקים, מס' קטלוגי, שם היצרן, ותוצאות  1.2.99

 EC,ETLלפי הרשימה הבאה :  בדיקה של מעבדה בין לאומית מוסמכת

,DELTA   לעמידה בתקנים שפורטו לעיל )מערך הבדיקה של המעבדה ,

 .יכלול את השקע כולו כולל מעגל מודפס(

 מסוכך )כולל מחברים(. RJ45לוח ניתוב 

 . 8wלוח ניתוב יתאם לכבלי  1.2.100

 ,CAT-6A, FCC part 1, TSB40-Aעל לוח הניתוב לעמוד בתקנים  1.2.101

TIA\EIA-568B  וכל הסעיפים הרלוונטיים בת"י הנוגעים להפרעות

EMI/RFI  . 

לוח הניתוב יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי.  חיבורי  1.2.102

הארקה לכבל התקשורת יהיו באמצעות חבק מתכת או התקן העוטף את 

סיכוך הרשת בכל היקף הכבל.  לא יאושר פתרון המחבר את סיכוך הרשת 

 יתוב  בנקודת חיבור נקודתית.למחבר או ללוח הנ

 לוח הניתוב יכלול מכסה מתכת אחורי להגנה מרעשים אלקטרומגנטיים. 1.2.103

 .ייעודי לוח הניתוב יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים 1.2.104

 מחברים.  16/24/48-ל  1Uיהיה בגובה לוח  הניתוב  1.2.105

 לוח הניתוב יכיל מגרעות לסימון בלתי מחיק ו/או הדפס המוטבע על הלוח. 1.2.106

 .19" בארוןהלוח יתאים להתקנה  1.2.107

המציע יצרף את המפרטים המדויקים כולל מס' קטלוגי, שם היצרן, ותוצאת  1.2.108

על פי הרשימה  הבדיקה של לוח הניתוב, כפי שנבדק במעבדה בינ"ל מוסמכת

וכן אישור לעמידה בתקנים הנדרשים. מערך הבדיקה של  המאושרת לעיל 

לל המעגל המודפס, וכן פרמטרים לוח הניתוב יכלול גם את השקע כולו כו

 , ע"פ דרישות התקן.וכ"וכגון רציפות הארקה 
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 .מגשרים

 Low-smoke Zero Halogen)רה ימעכבי בעו גמישים נטולי הלוגנים כבלים 1.2.109

Free Flame Retardant) :לפי, IEC 61034, IEC   60332-1 IEC 60754 

 יבשטח חתך מינימאלהמוליכים יהיו  מאוזנים. זוגות 4המכילים   מסוככים 

ספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד ספק  לבנוסף יתחייב  ה .AWG 26של 

הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת  האקטיבי שיותקן באתר.

 המשרד. 

  כל המגשרים יהיו בייצור מפעל בלבד עם מחברים יצוקים. 1.2.110

 

 תשתית אופטית 

 כללי

 IEEEהכבילה האופטית שתותקן  צריכה לתמוך ביישומים התקניים עד   1.2.111

802.3ba (40/100 GbE). 

ת המפרט הטכני שלהלן הינה להגדיר את הדרישות הטכניות של מערכת מטר 1.2.112

כבילה אופטית הן לגבי רכיבים בדידים והן לגבי מערכת מקצה לקצה. כל 

 זאת ברשתות תקשורת מקומיות. 

ם צריכה להיות בשפה אנגלית/ עברית  ולכלול: שם הדפסה על גבי הכבלי 1.2.113

יצרן הכבל, תיאור הכבל, ומספר עקיבות ומטר רץ. בכל מקרה של התייחסות 

לתקנים,  התקנים התקפים יהיו התקנים בגרסתם האחרונה, כולל עדכונים 

 .(Amendments)חלקיים 

תם בכל מקרה של התייחסות לתקנים,  התקנים התקפים יהיו התקנים בגרס 1.2.114

 .(Amendments)האחרונה, כולל עדכונים חלקיים 

במקומות במפרט זה בהם הדרישות המפורטות הינן מעל לדרישות התקן,  1.2.115

דרישות אלה יחייבו את הספק. בהמשך יפורטו תכונות ודרישות ספציפיות 

אשר יחייבו את מגיש ההצעה, גם עם ערכי התכונות והדרישות שונים 

 בו. מהרשום בתקן או לא מופיעים

)הגבלה על חומרים  (RoHS) 473-8על היצרן הכבלים  לעמוד בדרישות ת"י  1.2.116

 מסוכנים(.

כחלק מהמענה למכרז על הספק להציג בדיקת דגם לכל כבל שיוצע על ידו.  1.2.117

בשפה אנגלית או עברית  ע"ג נייר והן ע"ג   הספק יצרף את תוכן הבדיקה

CD.  

רוב לכבלים עם תכולה המק"טים המפורטים מתייחסים ל -בכתב הכמויות  1.2.118

 סיבים אופטיים.  6בסיסית של 

יובהר כי באספקת כבלים בעלי תכולת סיבים שונה מהבסיסית )הרחבת 
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יישמרו תכונות  –התכולה תתבצע באמצעות סעיפי "תוספת" המתאימים( 

המבנה הכללי של הכבלים המפורטות בסעיף התכולה הבסיסית, כגון: שריון 

 , תיל פלדה אינטגרלי וכ"ו.UVסופח לחות, הגנת  פלדה גלית, ג'ל או חומר

 ניםבתק דהימע

 :הלןכדל  ניםבתק ודלעמ פטיתהאו רכתהמע ם שלידדהבו כיביםהמרל ע 1.2.119

 כתערמ – וחהלק ריבזק בחצ ות: רשת1חלק  1907 אלין ישרקת 1.2.119.1

 ISO/IECתקן  על ססמבו ן. התקרייםמסח ייניםלבנ יתכלל להכבי

 :קןמהת Normative References-ה  יביםמחו ר. בין הית11801

1.2.119.2 IEC 60793-1 Optical fibers-Part 1: Generic Specifications

  

1.2.119.3 IEC 60793-2 Optical fibers-Part 2 : Product Specifications 

1.2.119.4 IEC 60794-1 Optical Fiber cables -Part 1: Generic 

Specifications 

1.2.119.5 IEC 60794-2 Optical Fiber cables -Part 2 : Product 

Specifications 

1.2.119.6 ITU-T Rec.  G.651 Characteristics of a 50/125 m MM 

graded index Fiber 

1.2.119.7  ITU-T G.652D Characteristics of  SM Optical fiber and 

cable.  with low water peak 

1.2.119.8 ITU-T G.657.A2 Characteristics of a Bending-loss 

Insensitive SM Optical Fiber and cable for access 

networks  

1.2.119.9 Characteristics of a Bending-loss Insensitive MM Optical 

Fiber  ראה טבלת דרישות 

1.2.119.10 IEC 60874-1 Connectors for optical fibers and cables-

part 1: Generic specification 

1.2.119.11 IEC 60874-1 Connectors for optical fibers and cables-

part 1: Generic specification Hardware and accessories 

1.2.119.12 IEEE 802.3z (1 GbE). 

1.2.119.13 IEEE 802.3ae (10 GbE). 

1.2.119.14 IEEE 802.3aq (10 GbE-LRM) 

1.2.119.15 IEEE 802.3ba (40/100 GbE) 
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 .1חלק  1907 יאלישר ןבתק ודלעמ הקצה לקצמ רכתהמעל ע 1.2.119.16

 יםלבכסוגי 

 כבלים אופטיים מהסוגים הבאים: 1.2.120

1.2.120.1 Non-dispersion shifted Single mode per ITU-T G.657.A2 

and IEC 60793-2-50 

1.2.120.2  Multimode 50/125m  ע"פITU-T G.651  ,IEC 60793-2-10 

type A1a  מאופיינים במונחים של רוחב סרט מודאלי(MHzkm) 

לשימוש בתקן  יאו במונחי אורך ערוץ מקסימאל OFLהנמדד לפי 

Gigabit Ethernet  1 ע"פ  IEEE 802.3z. 

1.2.120.3 Multimode 62.5/125m  ע"פIEC 60793-2-10 type A1b 

הנמדד  (MHz•km)במונחים של רוחב סרט מודאלי  םמאופייני

לשימוש בתקן  יאו במונחי אורך ערוץ מקסימאל OFLלפי 

Gigabit Ethernet  ע"פIEEE 802.3z 

1.2.120.4 ISO/IEC 11801 performance category OM-3, IEC 60793-

2-10 type A1a.2   

1.2.120.5 ISO/IEC 11801 performance category OM-4, IEC 60793-

2-10 type A1a.3   

 Bending-loss Insensitive OM3/4דרישות ביצועים עבור סיבים  1.2.120.6

Multimode  עבור יישום(FTTD :)בלבד 

ליפופים ברדיוס  100 -ב Micro bend Attenuationניחות   1.2.120.7

37.5mm  850באורך גל שלnm  0.5לא יעלה עלdb  ובאורך גל של ,

1300nm  0.5לא יעלה עלdb. 

 15mmליפופים ברדיוס  2 -ב Micro bend Attenuationניחות  1.2.120.8

 1300nm, ובאורך גל של  0.1dbלא יעלה על  850nmבאורך גל של 

 .0.3dbלא יעלה על 

 7.5mmליפופים ברדיוס  2 -ב Micro bend Attenuationניחות  1.2.120.9

 1300nm, ובאורך גל של  0.2dbלא יעלה על  850nmבאורך גל של 

 .0.5dbלא יעלה על 

 רישות סביבתיות ומכניותד – Indoorי לבכ

 .- c 8.4.c.8.5, סעיפים 1חלק  1907אם לתקן  ישראלי בהת 1.2.121
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 רישות סביבתיות ומכניותד – Outdoorי לבכ

 .c – 8.5.c.8.4, סעיפים 1חלק  1907אם לתקן  ישראלי בהת 1.2.122

  םאופטיי יםלבלכ יפיותספצ שותדרי

 כבל יכיל סיבים בהתאם למפורט בכתב הכמויות. לכ 1.2.123

1.2.124 Central Strength member  יה מחומר דיאלקטריהי. 

 ה משנית:נגה 1.2.125

1.2.125.1 Tight Buffer 900 m 

1.2.125.2 Loose Tube   

 סוג אחר, שיפורט בכתב הכמויות. 1.2.125.3

 נפרד.ע"י צבע סיב יהיה ניתן לזיהוי  לכ 1.2.125.4

פק יתחייב להביא  כל כבל אופטי לאישור נציג המשרד בשלב סה 1.2.125.5

ק, או הספק הזוכה ספתקנה. הה ניספקה ולפא יההצעה, לפנ

מטר +  1יתחייב להביא לנציג המשרד דוגמא של כל כבל באורך 

 דפי נתונים מקוריים של היצרן.

 טייםשות מסיבים האופרנות נדוכתלהלן 

 :   MULTIMODE 62.5/125m  סיב אופטי  1.2.126

 . Silica / Silicaר הסיב  : מוח 1.2.126.1

 .Graded Index Multimodeנה ליבה : בימ  1.2.126.2

 .125µm +/- 2.5µm/62.5µmים:  דממ 1.2.126.3

 .1300nm -ו 850nmכי גל: ראובכנן לעבודה ותמ 1.2.126.4

 ות מקסימאלי בכבלחינ 1.2.126.5

: 3.5dB/km    850 nm.@  

@ 1300nm : 1.0 dB/km. 

 : OFLחב סרט מינימאלי הנמדד לפי ור  1.2.126.6

 km @ 850 nm*200 MHz 

 600 MHz*km @1300 nm  

 Dual Layer:  (primary coating)ר ומבנה ההגנה הראשונית  מוח 1.2.126.7

Urethane acrylate coating. 

  um 10 -/+ 245נה הראשונית עבור סיב לא צבוע גר ההטוק 1.2.126.8

1.2.126.9 Proof Test  :  100 Kpsi  
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 :OM3מסוג   m50/125 Multimodeסיב אופטי  1.2.127

 Silica/Silicaר הסיב  :  מוח 1.2.127.1

 Graded Index Multimodeנה ליבה :  בימ 1.2.127.2

  m + 2m 50/125   ר ליבה   : טוק 1.2.127.3

 1300nm  -ו   850nmכנן לעבודה באורכי גל  : ותמ 1.2.127.4

   ות מקסימאלי:חינ 1.2.127.5

 850nm : 3.2 dB/km   

1300 nm 1.0 dB/km 

 IECעל פי  Effective Modal Bandwidthב סרט מינימאלי חור 1.2.127.6

60793-2-10A1.a.2 

km @ 850 nm* 2000 MHz  

500 MHz*km @1300 nm 

 Dual Layer:  (primary coating)ר ומבנה ההגנה הראשונית  מוח 1.2.127.7

Urethane acrylate coating . 

   m 10 + 245עבור סיב לא צבוע  נה הראשוניתגר ההטוק 1.2.127.8

 :OM4מסוג   m50/125 Multimodeסיב אופטי  1.2.128

 Silica/Silicaר הסיב  :  מוח 1.2.128.1

 Graded Index Multimodeנה ליבה :  בימ 1.2.128.2

  m + 2m 50/125   ר ליבה   : טוק 1.2.128.3

 1300nm  -ו   850nmכנן לעבודה באורכי גל  : ותמ 1.2.128.4

   ות מקסימאלי:חינ 1.2.128.5

 850nm : 3.2 dB/km   

1300 nm 1.0 dB/km 

 IECעל פי  Effective Modal Bandwidthב סרט מינימאלי חור 1.2.128.6

60793-2-10A1.a.3 

km @ 850 nm* 4700 MHz  

 : OFLב סרט מינימאלי הנמדד בשיטת חור 1.2.128.7
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km @ 850 nm* 3500 MHz  

500 MHz*km @1300 nm 

 Dual Layer:  (primary coating)ר ומבנה ההגנה הראשונית  מוח 1.2.128.8

Urethane acrylate coating . 

   m 10 + 245א צבוע עבור סיב ל נה הראשוניתגר ההטוק 1.2.128.9

 : ITU-T G657A2עפ"י תקן   Single modeסיב אופטי   1.2.129

 Silica/Silica ר הסיב :  מוח 1.2.129.1

   Matched Cladding Step Index Non-dispersionה הסיב : נבמ 1.2.129.2

 shifted 

1.2.129.3 Mode Field Diameter :  

0.5 µm +@1310 nm   9.3   

1 µm +@1550 nm 10.5  

 Dual Layer :(primary coating)ר ומבנה ההגנה הראשונית  מוח 1.2.129.4

Urethane acrylate coating  

   m 10 + 245עבור סיב לא צבוע  נה הראשוניתגר ההטוק 1.2.129.5

 בכבל:  יות מקסימאלחינ 1.2.129.6

1310nm : 0.35 dB/km@                                 

@1550nm : 0.22 dB/km  

Proof Test  :100 Kpsi  

1.2.129.7 Zero Dispersion Wavelength 1310 10 nm 

 ל אופטי משוריין לפריסת חוץ:בכ

 ר הסיבים לכבל יפורט בכתב הכמויות.פסמ 1.2.130

-IEC-60332-1/3 ,IEC  -ו IEC-60754-1/2  ניע"פ תקכל הכבלים יעמדו  1.2.131

61034. 

ציפוי  םע( corrugated steelהכבל יכיל  שכבת שריון של פלדה גלית ) 1.2.132

 וא Dowחברת  לש Zetabon S262קופולימרי משני צידי הסרט )דוגמת 

Reynolds 262 )מ"מ  0.15מ  ועובי פלדה "מ 6.0ם חפיפה מינימאלית של עו

 מינימום.
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  Flame Retardant  .Low Smoke Zero Halogenה פנימי יהיהטעמ 1.2.133

ת לקרינת ליאתילן שחור, בעל  עמידוופ  non-recycledטה חיצוני עשוי עמ 1.2.134

UV הדפסת הטבעה לבנה. הדפסה על גבי הכבלים צריכה להיות בשפה  םע

 חוכאנגלית  ולכלול: שם יצרן הכבל, תיאור הכבל, מספר עקיבות ומטר רץ. 

ק"מ  1 -או שוו"ע משקל הכבל ל  2700Nמשיכה מרבי לכבל: להתקנה 

{1*Wהגבוה מבניהם(  ו}1600שימוש שוטף בN  מכוח המשיחה  60%או

 תקנה. בהתאמה.לה

 ר הכבל .טוקX 20י אלנימוס כיפוף מיידר 1.2.135

 Water)ה בעל תכונות חסימת התקדמות אורכית של מים יהיהכבל  1.2.136

blocking) פי  לעIEC 60794-1-F5  אוTIA-455FOTP-No.82 ,1 ר כבל טמ

 מטר. 1שעות תחת עומד מים של  24ל 

 N/cm 800דות מרבית בפני מעיכה: ימע 1.2.137

  40C / +75C-מי טמפרטורה וחת 1.2.138

  IEC 60794-1-2-E7לפי תקן     Torsionעמידה בבדיקת  1.2.139

לשני  180°±מחזורי סיבוב )כל מחזור  10דרישות מהכבל :  1.2.139.1

 הכיוונים(.

 כפול קוטר הכבל. 125אורך כבל נבדק הינו  1.2.139.2

 ל המיועד לתליה חיצונית/עילית יכיל תיל נושא אינטגרלי עטוף במעטהבכ  1.2.140

זאת למעט כבלים המיועדים להתקנות ( , FIG-8וליאתילן חיצוני )פ

 משולבות תת"ק ותליה.

כבילה המיועדת להתקנה משולבת תת"ק/עילי תותקן עם תיל נושא חיצוני  1.2.141

 במקום אינטגרלי במקטעים העיליים.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף הקודם, למזמין תהיה אפשרות להנחות על  1.2.142

מיועד להתקנה בתווך ( גם אם FIG-8אספקת כבל עם תיל נושא אינטגרלי )

 משולב תת"ק/עילי או בתת"ק בלבד.

 מבנה כבלים אופטיים לשימוש חיצוני

1.2.143 Loose Tube     

 Loose Tube הבמבנ ליםבכ 1.2.143.1

ינורית צ – Loose Tubeהסיבים יוגנו על ידי הגנה משנית מסוג  1.2.143.2

 .Thixotropic gelקשיחה עם מילוי 

ולות מסביב צינוריות יהיו כבה, תנה בעל יותר מצינורית אחבמב 1.2.143.3

 לגיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי.
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ים לכבלים עהנוג יםה הכבל ותכונות נוספות בהתאם לסעיפטעמ 1.2.143.4

  לפריסה חיצונית שלעיל .

 :ל אופטי לפריסת פניםבכ

 בל יפורט בכתב הכמויותכל ר הסיביםפסמ 1.2.144

 מרכיבי הכבל יהיו דיאלקטריים )לא מתכתיים(. לכ 1.2.145

-IEC-60332-1/3 ,IEC  -ו IEC-60754-1/2  ניע"פ תקכל הכבלים יעמדו  1.2.146

61034. 

צוני של יקוטר חעל ב (secondary coating)סיב יוגן בהגנה משנית  לכ 1.2.147

900±50m וצבוע צבע ייחודי לצורך זיהוי. חומר ההגנה המשנית יהיה ,

Flame Retardant  .Low Smoke Zero Halogen 

ע המעטה יהיה: צהוב או אחר לפי אישור בצ, LSHF FRה חיצוני עשוי טעמ 1.2.148

פור או אחר לפי אישור הלקוח או, Single Modeל עם סיבי בכלהלקוח  

הדפסה על גבי הכבלים צריכה להיות בשפה . Multimodeלכבל עם סיבי 

האנגלית/עברית  ולכלול: שם יצרן הכבל, תיאור הכבל, מספר עקיבות ומטר 

 .IEC 60332-3Cל יעמוד בבדיקת בעירה בכהרץ. 

 . 900Nשימוש שוטף בו 1500Nמשיכה מינימאלי: להתקנה  חוכ 1.2.149

 המשיכה חומכ 60% יהיה( שימוש בתנאי)  המרבי השיורי השיכהמ חוכ 1.2.150

 . להתקנה

 20–ר הכבל משיכה בשימוש שוטף ו טוקX 10וס כיפוף מינימאלי: ידר 1.2.151

Xר הכבל בהתקנה.טוק 

 N/cm 300דות מרבית בפני מעיכה: ימע 1.2.152

 40C / +75C-ה ורטמפרטמי וחת 1.2.153

 מבנה כבלים אופטיים לשימוש פנימי

1.2.154 Breakout Cable 

 (מתכתיים לא) דיאלקטריים יהיו הכבל מרכיבי לכ 1.2.154.1

ל קוטר חיצוני עב (secondary coating)סיב יוגן בהגנה משנית  לכ 1.2.154.2

 .LSZH-FR  המשנית יהיה הנ. חומר ההג900±50mשל 

סיב יחוזק בנפרד על ידי חוטי חיזוק )ארמיד , זכוכית( ויוגן על  לכ 1.2.154.3

ני על פי דרישה בפרטי צול קוטר חיעב LSZH-FRידי מעטה 

מ"מ. מבנה זה  -+/ 0.1המכרז. אפיצות הקוטר החיצוני תהיה 

 ".Mini Cable"  -יוגדר כ
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מסביב היו כבולים י Mini Cables -סיבים, ה 4ל  עם יותר מ בכב 1.2.154.4

 ק דיאלקטרי.לגיד חיזו

ה הכבל ותכונות נוספות בהתאם לסעיפים הנוגעים לכבלים טעמ 1.2.154.5

 יסה פנימית שלעיל.רפל

 

1.2.155 Distribution Cable 

 (מתכתיים לא) םייאלקטריד יהיו הכבל מרכיבי לכ 1.2.155.1

ל קוטר חיצוני עב (secondary coating)סיב יוגן בהגנה משנית  לכ 1.2.155.2

חומר ההגנה , וצבוע צבע ייחודי לצורך זיהוי. 900±50mשל 

 LSZH-FR.  המשנית יהיה

 בים יחוזקו במשותף ויוגנו על ידי מעטה חיצוני בהתאםיסה 1.2.155.3

 עיפים הנוגעים לכבלים לפריסה חיצונית ופנימית שלעיל.סל

ה הכבל ותכונות נוספות בהתאם לסעיפים הנוגעים לכבלים טעמ 1.2.155.4

 יסה פנימית שלעיל.רפל

 תיעוד ואספקה 

 אספקת הכבלים תהיה ע"ג תופים .  1.2.156

על ספק הכבלים להציג תוצאות בדיקה לגבי כל תוף המסופק במסגרת  1.2.157

ההתקשרות. הבדיקות יהיו בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים הנ"ל. 

יחד עם תוצאות הבדיקה יצוינו בין היתר על גבי טופס הבדיקה: התקן 

נעשה שימוש ותאריך שאליו נבדקה ההתאמה בבדיקה, מכשיר הבדיקה בו 

 הכיול האחרון והאורך האופטי של הכבל שנבדק.

לכל תוף של אספקת כבלים יש להציג מסמכים המעידים על תאריך הייצור   1.2.158

 Certification of)) מיקום המפעל ושם המפעל שבו יוצר    -ומקור הייצור 

origin    

יותר לפני מועד לא יסופק כבל להתקנה פנימית  שמועד ייצורו היה שנה  או  1.2.159

 האספקה.

לא יסופק כבל להתקנה חיצונית שמועד ייצורו היה שנתיים או יותר לפני  1.2.160

 מועד האספקה.

יסופק אופיין עם כל סוג של כבל בו מצוין בפירוש תקן/תקני הבדיקה לפיהם  1.2.161

 נבדק הכבל עבוד התכונות הספציפיות שיצוינו בהמשך.

של ניחות באורכי הגל  OTDRעבור כל תוף/אריזה תסופק תעודת בדיקת  1.2.162

850nm  1300וnm  בסיביMM ,1310nm, 1550nm, 1625nm  בסיביSM .

 יצוינו התוצאות עבור כל סיב שבכבל. 
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 סימון 

הדפסה על גבי הכבלים צריכה להיות בשפה אנגלית  ולכלול: שם יצרן הכבל,  1.2.163

 תיאור הכבל, מספר עקיבות, מספר מנת ייצור ומטר רץ.

 האופטיים והטלפוניה.צבעי מעטה הכבלים   1.2.164

 מעטה פנימי: 1.2.165

1.2.165.1 SM –  .צהוב 

1.2.165.2  OM1/OM2 –  . כתום 

1.2.165.3   OM3/OM4 –  .אקווה 

 כחול. -כבלים משולבים  1.2.165.4

 שחור. –כבל טלפון  1.2.165.5

 מעטה חיצוני: 1.2.166

ועפ"י  בצבע צהובצבע המעטה של כל הכבלים האופטיים יהיו  1.2.166.1

 דרישת המתכנן.

 צבעי מעטה כבלי נחושת. 1.2.167

 מעטה חיצוני: 1.2.168

 צהוב. -טלפוניה והביטחון לרשת המחשוב ,  1.2.168.1

 אדום. –לרשת הבקרה  1.2.168.2

 אישורים 

 .ISO 9001:2008על הספק והיצרן  להציג אישור עמידה בדרישות תקן   1.2.169

  אחריות

שנה  15שנה לכבלי חוץ ו   25הספק יציג התחייבות היצרן לאחריות של  1.2.170

 לכבלי פנים . 

 (Fusion Splicing)תוך סיבים הי

 יללכ 1.2.171

 ביצוע היתוך סיבים.ט זה עוסק בתהליך מפר 1.2.171.1

מוד ציחום.  ךותדת ההיתוך תבוצע אך ורק באמצעות היובע 1.2.171.2

 .אינו מאושר בשום מקרה םמכנים באמצעי

 התקנהוחשמליים  -כניםמנים ותנ 1.2.172

וע ההיתוך המבוקש יהיה לסיבים בעלי הגנה ראשונית עם ציב 1.2.172.1

 .m250קוטר נומינלי של 
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 שנה. 40לפחות  -ך חיי ההיתוך רוא 1.2.172.2

 .dB 0.1 -ות לאחר ההיתוך יהיה קטן מחינ 1.2.172.3

 60-טן מ ק היהי Single Modeבסיבי  (Reflectionההחזרה ) תמר 1.2.172.4

dB. 

 35- טן מ ק היהי Multimodeבסיבי  (Reflectionההחזרה ) תמר 1.2.172.5

dB. 

 .1Nעד  -א שינוי ניחות החיבור לכני למ סמוע 1.2.172.6

 .75C+ דע 25C- -תוך יעמוד בטמפ' מיהה 1.2.172.7

ניחות של  ינוישב +75C דע 25C- -תוך יעמוד בשינוי טמפ' מיהה 1.2.172.8

 .dB 0.5 -לא יותר מ

ב צמ ,EIA/TIA-455-11תוך יעמוד בתקן וויברציה ע"פ יהה 1.2.172.9

 .1בדיקה 

מתכווץ  ווליעוגן במגן היתוך שר ךוסיב, לאחר ביצוע ההית לכ 1.2.172.10

 פלסטי ייעודי אשר ינעל את הסיב בהתאם לקוטרו.

הסיבים לאחר היתוכם יעוגנו במגש היתוך המאפשר עיגון של  לכ 1.2.172.11

סיבים. מגש העיגון יאפשר השארת שרך סיבים כבל נכנס  12/24

 רך של שלושה היקפי המגש.ואלוכבל יוצא, לפחות 

ם כמפורט בכתב מיכל איטווגש מ קנה חיצונית יותקןתהב 1.2.172.12

 הכמויות.

רגים, כל האיטום יסופק כשהוא כולל את כל האביזרים )בימ 1.2.172.13

 אטמים וכו'( כפי שמופיעים במפרט היצרן.

"הארכת כבל בשילוט עמיד למים ש לסמן את הקופסה רדנ 1.2.172.14

 אופטי  ממקור ליעד עם היתוך סיבים".
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 ם יחות ניתוב אופטיול

המתאימים   מתכת להתקנת מתאמים אופטיים שויניתוב אופטי יהיה ע חול 1.2.173

 לכמות ולסוג הנדרשים על ידי המזמין, לדוגמה:

 )כפולים( SCמתאמי  12/24 1.2.173.1

 FCאו  STמתאמי  12/24 1.2.173.2

 )כפולים( LCמתאמי  12/24/36/48 1.2.173.3

 .ופקו כמתאמים כפולים עבור לוח ניתובסי LC-ו SCאמי מת 1.2.174

מעלות הצידה )שישה  45 -אמים בלוח הניתוב יופנו בתמהST ר מחברי ובע 1.2.175

 לכל צד(.

ם ו האחורי של הפנל יכלול מגש והתקנים לאחסון עודפי הסיביקלח 1.2.176

קדמי של הפנל יהיה מגש ה והאופטיים, באורך מטר אחד לכל סיב. בחלק

 .Cable Managementעבור עודפי אורך המגשרים עבור 

" סטנדרטי, 19" מותאם להתקנה בארון 19של  בהניתוב יהיה ברוח חול 1.2.177

 .1Uובגובה של 

הניתוב הכולל את המתאמים האופטיים יושקע יחסית לקדמת  וחו של לקלח 1.2.178

 סנטימטרים לפחות. 7הארון למניעת פגיעה במתאמים, לעומק של 

 1Uותקן בארון במרחק של י בהניתו חולבד: לב STבמקרה של מחברי  1.2.179

ני הכיוונים, כדי לאפשר גישה נוחה לביצוע שחות מכל ציוד אחר, לפל

 חיבורים.

וח הניתוב תסומן בהדפס בלתי ניתן למחיקה במספרים ל צדנורית הסיב בצי 1.2.180

משמאל לימין. בנוסף לכך יסומן לוח הניתוב כולו ע"פ  1-12/24עוקבים 

 מון ושילוט".יס" המפורט בסעיף

לוחות הניתוב יסופקו עם מתאמים/מחברים על פי סוג וגודל הלוח, כולל  1.2.181

 .מגשי היתוך בכמות המתאימה

ע"פ ם האופטיים שבקצות הסיבים האופטייהמתאמים יחוברו המחברים  לא 1.2.182

 סדר קבוע של צבעים בכל האתר.

בצדי לוח הניתוב יהיו פתחים ייעודיים לטובת העברת מגשרים אופטיים  1.2.183

 בצורה מסודרת.

 SPLICE -מחזיקים, ל מגשים/ יגון/עח הניתוב יכלול במידת הצורך התקן לו 1.2.184

 כו'(. ו Pigtailsכחלק מאספקת לוח הניתוב ) עבור התקנת 

מ והגימור יהיה ע"י צבע "מ 1 היה עשוי פח מכופף בעובילוח הניתוב י 1.2.185

 . ע"פ דרישת הלקוח גימור חלק וא grey7032 RAL    אפוקסי בגוון 

 למארז יסופק פנל עיוור או מגירת עודפי סיבים ע"פ הצורך . 1.2.186
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לוח הניתוב יהיה  סגור  ומכוסה מכל צדדיו כהגנה בפני מזיקים/מכרסמים  1.2.187

כגון עכברים . נזק שיגרם לסיבים בלוח ניתוב אשר הותקן ללא כיסוי ונפגע 

 ע"י מזיקים יתוקן על חשבון הספק .  

 רים אופטייםשגמ

ופטיים ניתנים להפרדה א ני כבלים מיר אופטי יהיה מורכב מזוג שגמ 1.2.188

ולים כפים אופטיים רי זוגות מחבשנכשבשני קצותיהם  ZIPCORDבתצורת 

 זה.  ךמסלי תכונות המפורטות במעב ע"פ הדרישה

 שר יהיה:גמה 1.2.189

 ור ביצוע גישורים על לוח ניתוב.עב 1.2.189.1

 ור ביצוע חיבור בין ציוד קצה לפנל.עב 1.2.189.2

רך המתאים לביצוע הגישור בצורה נוחה ללא מתיחות ואב 1.2.189.3

 ח בעת ההתקנה.שטתנאי ההכבל או המחברים, ע"פ  ומאמצים של

ותיהם , ע"פ מפרט צק המגשרים האופטיים יסומנו במספור רץ בשתי לכ 1.2.190

 "סימון ושילוט"

 גשרים יסופקו בצבעים ע"פ דרישת הלקוח.המ 1.2.191

ק יתחייב לספק מגשרים עם סוגי מחברים מעורבים כגון פסה 1.2.192

ST/FC/SC/LC. 

 רך, ניחות.ת ממוחשבת, הכוללת אוומגשר יסופק עם תדפיס בדיקת תקינ כל 1.2.193

 הערה: כל המגשרים יבדקו מדגמית במכשיר האינטרפורמטר.  1.2.193.1

 רצ"ב  דוגמא : 1.2.193.2
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 רים/מתאמים  אופטיים:בחמ

 מחברים אופטיים 1.2.194

מיקרון יש   250בקוטר S.M ,M.M)) סיב הערה : לכל סוג של  1.2.194.1

ובהיתוך   PIGTAILמחבר  מסוג לבצע החיבור באמצעות 

SPLICE  המחבר יהיה בעל  ליטוש ,UPC. 

  S.Mר סיב ובע 1.2.194.2

ור בע PIGTAILיד כולל חי מחבר מסוג שמפורט בכתב הכמויות 1.2.194.3

 .UPC ליטוש םע SPLICEהיתוך 

חר ההתקנה אל ענויו  UPCש ויו בעלי ליטהי  S.M-ל מחברי ה כ 1.2.194.4

 dB  ,Return Loss 0.3  דע   Insertion Lossדרישות הבאות: ל הע

 20-80ºC. Connector- , טמפרטורת עבודה 55dB-מינימום   

Repeatability (Loss Increase) 0.1 -גדול מdb. 

 M.Mר סיב  ובע  

, המחבר  SPLICEובהיתוך   PIGTAILמחבר  מסוג באמצעות  1.2.194.5

דרישות ל החר ההתקנה עאויענה ל UPCיהיה בעל  ליטוש 

 שבטבלה לעיל.

 מתאמים אופטיים

 יעמדו בדרישות הבאות:  SC/ST/FC/LC/MPOמתאמים אופטיים מסוג 

For SM Fiber For MM Fiber  

0.15dB (SM) 0.2dB (MM) Insertion Loss 

50dB 50dB Return Loss 

-20C~70C -20C~70C Operating 

Temperature  

-40C~80C -40C~80C Storage 

Temperature 

Zirconia (SM) Zirconia (MM) Sleeve Material 

<0.2dB after 500 

Cycles 
<0.2dB after 500 

Cycles 
Durability 

 יביםס תקנתה

ונים של תקנה תבוצע בהתאם למגבלות ודרישות המופיעות בדף הנתהה 1.2.195

 היצרן.

 כבל סיב אופטי יתחיל ויסתיים בלוח ניתוב אופטי/ שקע אופטי. לכ 1.2.196
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ביניים אחד ללא חיבורי ב מקטע סיב בין שני לוחות ניתוב יהיה מקטע סי לכ 1.2.197

(Splice .)ידה ויידרש שימוש בחיבורי ביניים, על הספק לקבל אישור מב

 המשרד לפני ההתקנה.

, יש לבצעו בהיתוך, להתקינו  הלמבנ חוץמ Spliceרה של צורך לביצוע קמב 1.2.198

ר אפשרי, בתוך מבנה. קופסת המגן בדהבקופסת מגן, ולמקמו, בכל מקרה ש

 המוצעת תובא לאישור המשרד.

טי, יסומן בשני קצותיו ע"י שרוול מתכווץ ומדבקה תקנית או כבל אופ לכ 1.2.199

מדבקה מתלפפת. הכבל עצמו יכלול כיתוב מטר רץ שיאפשר זיהויו לכל 

ף כל כבל ישולט ע"י שרוול מתכווץ או אזיקון פלסטי אשר יכלול סנוכו, באור

כאשר הכבל עובר/  מטר 5שילוט כל  ,"מקור ויעד הסיב"את הכיתוב הבא : 

 .בתוך מבנהמותקן 

 ירכבל אופטי הנכנס למבנה, יוכנס למבנה במיקום הקרוב ביותר האפש לכ 1.2.200

 לארון התקשורת. כבל בהתקנה פנימית יעבור לכל אורכו, בתוך תעלות.

 יצונית יותקן באחד משני האופנים הבאים:חאופטי בהתקנה  לבכ 1.2.201

 יה בעל תיל פלדה נושא אינטגראליההכבל י –בתליה עילית בלבד  1.2.201.1

ת משותפת שיתלה על התשתית ניעטוף במעטפת פוליאתילן חיצו

 הנושאת.

 בהתקנת כבל אופטי בתוואי תת"ק הכבל יהיה ללא תיל נושא. 1.2.201.2

וחלק מהכבל תווי תת"ק ב ררים  שחלק  מהכבל האופטי עובקמב 1.2.201.3

השתמש בכבל ללא יש לקבל אישור מנציג המשרד לבתליה עילית 

 הנפרס בתליה עיליתהכבל  חלקאת  לי ולמתוחאתיל נושא אינטגר

  מ"מ. 4/  6 בקוטרנפרד כבל פלדה באמצעות 

 אישור המשרד את סוג הכבל לפני הוצאת ההזמנה.לק יביא  פסה 1.2.201.4

תיל הפלדה הנושא את הכבל האופטי יחוזק לעמודים, קונזולות  1.2.201.5

נים, הנושאים אותו כך שתימנע כל סכנת שפשוף או פגיעה וגוהע

 של הכבל. תיבמעטפת החיצונ

טפת המתכתית של הכבל האופטי תחובר להארקה כמפורט עמה 1.2.201.6

 במפרט "הארקות".

 האופטי תישמר רזרבה בשתי רמות: צד של הכבל לכב 1.2.202

מטרים לפחות, מגולגל על  5ת הכבל כולו: ישמר כבל באורך מרב 1.2.202.1

או בגוב הקרוב  רובים ביותר לקצה הכבלהקהעמוד/ קונזולה 

קפיד על רדיוס כיפוף כן ע"פ מפרט "תשתיות חוץ". יש להוביותר 

 לפי מפרט הכבל.

של מטר אחד  ךרה באובת הצינורית/מיני כבל: תישמר רזרמרב 1.2.202.2

קן המיועד תלפחות, עבור כל צינורית/מיני כבל, מגולגלת סביב הה

 לכך בלוח הניתוב. יש להקפיד על רדיוס כיפוף לפי מפרט הכבל.
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 ת קבלה".ק יבצע בדיקות לכבל לאחר התקנתו כנדרש במפרט "בדיקופסה 1.2.203

 מחבר אופטי יחובר למתאם בצדו האחורי של לוח ניתוב אופטי. לכ 1.2.204

ק יבצע בדיקות למחברים לאחר התקנתם ויוודא תאימות לדרישות פסה  1.2.205

בדיקות יהיו חלק ה תוצאות. פרט זהמב בסעיף המתייחס למחברים אופטיים

 וד.יעמהת

 

  תשתית טלפוניה

 כללי

 IEC 62255 Multicore and symmetricalהכבלים יעמדו בדרישות תקן  1.2.206

pair/quad cables for broadband digital communications   תוך עמידה

 Compound Flow Drip testמעלות צלסיוס ב  80בטמפרטורה של 

לחב' ומסופקים יהיו מקווי ייצור מאושרים לאספקה  כל  הפריטים שיסופקו  1.2.207

ר בכתב המאשר זאת, . הספק יצרף לכל פריט שמוצע על ידו אישו"בזק"

 למעט פריטים שאינם נרכשים על ידי חברת ה"בזק".

 העכבת הנומינלית של הכבלים  תהיה : 1.2.208

 .  E1/T1אוהם לכבלי   120  1.2.208.1

 אוהם לשאר הכבלים .    100  1.2.208.2

 כמות זוגות בכבלים, עכבה,  וחתך עובי המוליך ע"פ הנדרש בכתב כמויות . 1.2.209

 האחד ע"פ הנחיות נציג המשרד.כל סיכוך/ שיריון  של כבל  יוארק בקצהו  1.2.210

כחלק מהמענה למכרז על הספק להציג בדיקת דגם לכל כבל שיוצע על ידו.  1.2.211

הספק יצרף את תוכן הבדיקה  בשפה אנגלית או עברית  ע"ג נייר והן ע"ג 

CD. 

בכל מקרה של התייחסות לתקנים,  התקנים התקפים יהיו התקנים בגרסתם  1.2.212

 .(Amendments)האחרונה, כולל עדכונים חלקיים 

במקומות במפרט זה בהם הדרישות המפורטות הינן מעל לדרישות התקן,  1.2.213

דרישות אלה יחייבו את הספק. בהמשך יפורטו תכונות ודרישות ספציפיות 

אשר יחייבו את מגיש ההצעה, גם עם ערכי התכונות והדרישות שונים 

 מהרשום בתקן או לא מופיעים בו.

)הגבלה על חומרים  (RoHS) 473-8ת"י על היצרן הכבלים לעמוד בדרישות  1.2.214

 מסוכנים(.
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 :כבלי פנים

)או אחר על פי דרישה(   mm  0.5 /AWG24 זוגות גידי נחושת -יסופקו כבל  1.2.215

להתקנה פנימית  בקוד צבעים מוגדר פולימרמבודדים  גידים שזורים מסוג 

 . LSZH-FRעם מעטה 

ומקווי ייצור  J110 CW. -יהיו תואמים תקני הדואר הבריטי  קודי הצבעים 1.2.216

 המאושרים לאספקה לכבלי התקנות בין מתקנים לחברת "בזק".

 .IEC 60754לפי  LSZH-FR יעמדו בדרישות מעטה הכבלים  1.2.217

 כמות זוגות בכבלים ע"פ הנדרש בכתב כמויות . 1.2.218

מקרון מותנה  23ל  15בעובי בין  foil aluminum הכבל יהיה מסוכך עם  1.2.219

מ  ובעל רציפות חשמלית. "מ 6.0בכמות הזוגות, ועם חפיפה מינימאלית של 

  וחוט קריעה תחת המעטה.  Solid tinned copper ground wireבנוסף יכיל 

  ) ג'מפר עבור קרונה (  דילוג  תיל

 כמות זוגות בכבלים ע"פ הנדרש בכתב כמויות . 1.2.220

מ"מ , מבודד  0.5בודלת ) מצופה  בדיל ( בקוטר מוליך של זוג גידי נחושת מ 1.2.221

 .  במעטה  פולימרי

 : כבלי חוץ

מבנה הזוגות יהיה שזור ומבודד במעטה פוליאתילן מוקצף בהתאם לקוד  1.2.222

 .IEC 60708-1צבעים בתקן 

 כבל לתליה עילית:

הכולל שריון פלדה, ללא מילוי    UVמעטה פוליאתילן שחור עמיד בקרינת  1.2.223

 ותיל נושא לתליה חיצונית. 

ציפוי קופולימרי משני  םע( corrugated steelשכבת שריון של פלדה גלית ) 1.2.224

ם עו( Reynolds 262 וא Dowחברת  לש Zetabon S262צדי הסרט )דוגמת 

 מ"מ מינימום.  0.15מ  בעובי פלדה "מ 6.0חפיפה מינימאלית של 

 . BT1252.A7יעמוד בדרישות תקן   - יגראלתיל נושא אינט 1.2.225

 לא משוריין: -כבל עבור התקנות חוץ 

הכולל : סרט אלומיניום,    UVמעטה פוליאתילן שחור עמיד בקרינת  1.2.226

 לחסימת לחות וג'ל.

ם חפיפה עציפוי קופולימרי משני צדי הסרט ו םסרט אלומיניום יהיה ע  1.2.227

מ"מ מינימום. הסרט ישמש  0.15מ  בעובי אלומיניום "מ 6.0מינימאלית של 

 כחוסם לחות ויהיה בעל הולכה חשמלית רציפה.
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 הכבל יכיל ג'ל בין הגידים להגנה מחדירה והולכת מים ע"פ תקן בזק. 1.2.228

 כבילה המיועדת להתקנה בתת"ק תותקן ככלל ללא תיל נושא אינטגרלי. 1.2.229

כבילה המיועדת להתקנה משולבת תת"ק/עילי תותקן עם תיל נושא חיצוני  1.2.230

אינטגרלי במקטעים העיליים. עלות האספקה וההתקנה של התיל  במקום

 הנושא החיצוני כלולה בתשומות העבודה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף הקודם, למזמין תהיה אפשרות להנחות על  1.2.231

אספקת כבל עם תיל נושא אינטגרלי גם אם מיועד להתקנה בתווך משולב 

 תת"ק/עילי או בתת"ק בלבד.

 משוריין: -חוץ כבל עבור התקנות 

הכולל : סרט אלומיניום,    UVמעטה חיצוני פוליאתילן שחור עמיד בקרינת  1.2.232

 ג'ל לחסימת לחות מעטה פנימי ושריון פלדה גלי .

ם חפיפה עציפוי קופולימרי משני צדי הסרט ו םסרט אלומיניום יהיה ע  1.2.233

מ"מ מינימום. הסרט ישמש  0.15מ  בעובי אלומיניום "מ 6.0מינימאלית של 

 כחוסם לחות ויהיה בעל מוליכות חשמלית.

 הכבל יכיל ג'ל בין הגידים להגנה מחדירה והולכת מים בהתאם לתקן בזק. 1.2.234

 כבילה המיועדת להתקנה בתת"ק תותקן ככלל ללא תיל נושא אינטגרלי. 1.2.235

כבילה המיועדת להתקנה משולבת תת"ק/עילי תותקן עם תיל נושא חיצוני  1.2.236

. עלות האספקה וההתקנה של התיל במקום אינטגרלי במקטעים העיליים

 הנושא החיצוני כלולה בתשומות העבודה.

מבלי לגרוע באמור בסעיף הקודם, למזמין תהיה אפשרות להנחות על  1.2.237

אספקת כבל עם תיל נושא אינטגרלי גם אם מיועד להתקנה בתווך משולב 

 תת"ק/עילי או בתת"ק בלבד.

ציפוי קופולימרי משני  םע (corrugated steelשכבת ה שריון של פלדה גלית ) 1.2.238

ם עו( Reynolds 262 וא Dowחברת  לש Zetabon S262צדי הסרט )דוגמת 

 2פלדה מ"מ מינימום. לפחות  0.15מ  בעובי "מ 6.0חפיפה מינימאלית של 

 חוטי קריעה להסרת שיריון הפלדה יימצאו מתחת לשריון.

 אום : 120כבל  בעל עכבת 

 לתשתית פנים : 1.2.239

 .LSZH-FRטה הכבל יהיה בעל מע 1.2.239.1

מקרון  15לפחות בעובי    foil aluminum הכבל יהיה מסוכך עם  1.2.239.2

 tinnedמותנה בכמות הזוגות ובעל רציפות חשמלית. בנוסף יכיל 

copper ground wire  Solid .וחוט קריעה  תחת למעטה 

 לתשתית חוץ : 1.2.240
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וסרט UV כנ"ל אך עם תוספת מעטה פולימרי בצבע שחור מוגן  1.2.240.1

 סופח לחות.

 תיעוד ואספקה 

 אספקת הכבלים תהיה ע"ג תופים .  1.2.241

על ספק הכבלים להציג תוצאות בדיקה לגבי כל תוף המסופק במסגרת  1.2.242

ההתקשרות. הבדיקות יהיו בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים הנ"ל. 

יחד עם תוצאות הבדיקה יצוינו בין היתר על גבי טופס הבדיקה: התקן 

מכשיר הבדיקה בו נעשה שימוש ותאריך שאליו נבדקה ההתאמה בבדיקה; 

 הכיול האחרון והאורך האופטי של הכבל שנבדק.

לכל תוף של אספקת כבלים יש להציג מסמכים המעידים על תאריך הייצור   1.2.243

 Certification of)) מיקום המפעל ושם המפעל שבו יוצר    -ומקור הייצור 

origin    

היה שנה  או יותר לפני מועד  לא יסופק כבל להתקנה פנימית  שמועד ייצורו 1.2.244

 האספקה.

לא יסופק כבל להתקנה חיצונית שמועד ייצורו היה שנתיים או יותר לפני  1.2.245

 מועד האספקה.

יסופק אופיין עם כל סוג של כבל בו מצוין בפירוש תקן/תקני הבדיקה לפיהם  1.2.246

 נבדק הכבל עבוד התכונות הספציפיות שיצוינו בהמשך.

 סימון 

צריכה להיות בשפה אנגלית  ולכלול: שם יצרן הכבל,  הדפסה על גבי הכבלים 1.2.247

 תיאור הכבל, מספר עקיבות ומטר רץ.

 אישורים 

 .ISO 9001:2008על הספק והיצרן  להציג אישור עמידה בדרישות תקן   1.2.248

  אחריות

שנה  15שנה לכבלי חוץ ו   25הספק יציג התחייבות היצרן לאחריות של  1.2.249

 לכבלי פנים.

 לוחות חיבור כבלים 

יהיו עשויים בסיסות חיבור נעיצה מהיר חברת  בארונותלוחות חיבור כבלים  1.2.250

KRONE  מסדרהLSA-PLUS ע.ובלבד, או ש" 

 זוג בחיבור חצי נתיק )פלסטיק לבן( ושקע גישה לבדיקה,  10הבסיסה תהיה  1.2.251
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, צד תחתון לגישור )כולל פס מתכת לחיבור גונני ברק(, דוגמת 1-10ממוספרת  1.2.252

 .KRONE/301221מס' מוצר 

למספור הבסיסות בבלוק  10-100ספקת הבסיסה תכיל גם סט מספרים א 1.2.253

 , אפור או אדום.KRONE-301836/10מס' מוצר  -כדוגמת

 הזוג אל הבסיסה. 10התקנת הבסיסה תכלול גם את חיבור כבל  1.2.254

 האשיה האחורית

בסיסות חיבור +  Xעבור  X+1חלד -סיסה במס"ב תהיה עשויה מתכת אלבל 1.2.255

מרווח עומק מעבר לכבלים מאחור )בהתאם לגודל האשיה בסיסת סימון ו

מ"מ בהתאמה + חור לבורג ההארקה הכל  70לבסיסות חיבור( לפחות 

 KRONE-301913עם מספר יצרן  KRONE-301880/0כדוגמת מספר יצרן 

 "ע יסופקו סוגי אשיה שונים:ואו ש

ריתוך  ס"מ( ושני חורי 3X18כאשר בגב האשיה יפתחו שני חורים אליפטיים ) 1.2.256

במרכז לאפשר ריתוך האשיה גם על מסגרת מס"ב המרוחק מגב העץ עם 

כניסת הכבלים מאחור כנדרש במס"ב גדול. בתוך האשיה יהיו שני סרגלי 

 פלסטיק לריתום צמות גידים, למעלה ולמטה.

 בסיסות חיבור + בסיסת סימון. 50, 30, 20, 15, 10, 5, 2, 1גדלי האשיות:  1.2.257

"ע מיצרן אחר ושל פריט אשיה או בסיסה שהערה: בהצעה לאספקה  1.2.258

מ"קרונה", תיבדק שלמות החלופיות להתקנה )בסיסה מסופקת לאשיה 

גידים מרבי  "קרונה" לאשיה מסופקת( וכן היענות דומה לקטרי חיבור

מותר, והתנגדות החיבור המרבית  ילפחות, מספר נעיצות לעמידות מינימאל

 המותרת לפחות. 

 התקני חיבור סופי 

הקיר  תהיה תיבה פלסטית סגורה במכסה להתקנה על  -בת הסתעפות תי 1.2.259

עבור קצוות כבלי המנוי המוגדרים והוצאת שלוחות למנוי לפי הצורך, 

פנימית או חיצונית התיבה שתיועד לשימוש מחוץ למתקן תעמוד בדרישות 

IP-65. 

 תכולת התיבה תסופק בשלמות כולל: 1.2.260

 ירה לגוף.גוף התיבה ומכסה פריק המחובר בחוט קש 1.2.260.1

 אשית מתקון עבור לפחות שלוש בסיסות חיבור מהיר. 1.2.260.2

 ברגים לבדיקות. 4פס חיבור  1.2.260.3

גוף התיבה יהיה מפלסטיק מוקשח מסוג המותאם לתנוחה מאוזנת  1.2.260.4

פסנים לקצות הכבלים ושל הבסיסה, עם פתחי כבלים ות

עשוי בקליט כמוסבר   )אזיקונים( לגישה מלמעלה ומלמטה. שילוט

 בסימון ושילוט. 
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ניתן לפירוק ומחוזק ע"י  מכסה התיבה יהיה מפלסטיק מוקשח  1.2.260.5

שני ברגים לפחות או מכסה על ציר עם סגר, קשור בחוט קשירה 

ספרות  12שילוט  ,חזק )שאינו נתלש ממשיכת אדם(, לגוף התיבה

 בצבע על הקופסא כמוסבר בסימון ושילוט.

חלד, בעומק -האשיה תהיה מותאמת לבסיסות עשויה מפלדת אל  1.2.260.6

 מ"מ לפחות. 25פנוי של 

 KRONE/BOX II/64061015התיבה מאושרת תהיה דוגמת דגם  1.2.260.7

-AUSTINשל חברת  MB28Eעם אביזרים מתאימים או דגם 

TAYLOR מושלמת באביזרים כנדרש או משל חברות אחרות ,

 שיענו לתיאור הנ"ל ומאושרות לאספקה שוטפת לחברת "בזק".

, חיבור כל הסתעפותתיבת לרבות התקנת  תכלול  ההתקנה 1.2.260.8

 הכבלים לבלוקי קרונה וסימון.

 ) פס קרונה (לוחות חיבור גידים 

 DISCONNECTION LSA PLUS -הבסיסות תהיינה מהסוג הידוע כ 1.2.261

"ע, לאפשר שימוש ואו ש KRONEתוצ' חברת  0עד  1בצבע לבן עם מספור 

 , כולל כבל מתכתי.AWG22גם בכבלים בעובי 

 :/כפולשקע "בזק" בודד קופסת

 0561-4לפי מפרט "בזק"  W6נדרשת אספקה והתקנה של קופ' שקע "בזק"  1.2.262

 , שנהב, כפי שיוגדר ע"י נציג המשרד לצרכיו.לבןלהתקנה ע"ג הקיר בצבעים 

 סוג השקע ע"פ המוגדר ויהיה מתוצרת חב' "רומלוקס" או שו"ע. 1.2.263

 שקע בודד או כפול לפי דרישת המזמין. 1.2.264

 קיר גבס ועץ.השקע יסופק ארוז עם ברגים להתקין ל 1.2.265

בתמחור זהה לדרישת הלקוח  RJ11לפי דרישה יסופק שקע כזה עם שקע 

 כולל חצית הכמות לשני סוגים.

 .חיבור הכבליםללוח  W6גם את חיבור הכבל  ההתקנה תכלול  1.2.266

 פתילים ומתאמים לטלפוניה

  BTפתיל מתאם תקע אמריקאי / תקע  1.2.267

-132-06-882מק"ט "בזק"  RJ11לשקע  B.Tשקע  בין פתיל מתאם 1.2.267.1

מגעים  FCC 68.500  6שבצדו האחר תקע אמריקאי עונה לתקן  2

-533-07או שו"ע ובצדו השני תקע "בזק"  AMP 641337-1מדגם 

 .560.2ע"פ מפרט "בזק"  116-6
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מ"מ. המכלול כולו  6.6גמיש ובעובי מרבי של  W6הפתיל יהיה כבל  1.2.267.2

 .1.94 -מ 5287יתאים ונדרש בשרטוט "בזק" מס' 

  .ע"פ החלטת המזמיןאו לבן צבע הפתיל יהיה אדום או אפור  1.2.267.3

לעיל עם מחברים  פיםסעיביהיה פתיל זהה לנדרש  RJ11/RJ11פתיל חיבור  1.2.268

 בהתאמה.

 B.Tעם מחבר תקע  W/GW2לשני טלפונים יהיה מפצל  B.Tמפצל שקע  1.2.269

 המחוברים כ"א לזוג מגעים אחר בשקע הקיר. B.Tלשני שקעים 

כנ"ל עם שני  X2W/GW2לשני טלפונים יהיה מפצל  RJ11מפצל שקע  1.2.270

 בהתאמה. RJ45ותקע  RJ11שקעים 

 בצידו השני. RJ11המתאים לשקע הקיר עם שקע  B.Tמתאם שקע  1.2.271

גידי עם מחברים מותאמים לניתוק -פתיל גישור קרונה יהיה פתיל גישור דו 1.2.272

נון מטר משני סוגים לפי מי 3-5באורך  LSAוחיבור זוג צד אחד בבסיסת + 

נציג המשרד, חלק הפתילים יסופקו עם הצלבת הגידים במינון לפי דרישת 

 נציג המשרד.

 בצבע אדום לבן. X1X0.52תייל דילוג: זוג שזור  1.2.273

1.2.274 W4 -  כבלX1X0.54 

 כבלי טלפון באתר -התקנות 

 להארכה או פיצול 100אספקה והתקנה מחבר אטום )"ג'וינט"( לכבל  1.2.275

עם כניסה אחת ועשרה שרוולי יציאה פלסטית  -המחבר עשוי שפופרת טרמו 1.2.276

אטומים שפתיחתם לפי כמות וגודל הכבלים המפוצלים. חיבור הכבלים 

 ספקהפנימי יעשה ע"י חיבור לגידים בלחיצה או בבסיסת נעיצה כפי שיציע ה

זוג ויותר.  25בכל מקרה לא ייעשה שימוש בבסיסות לאישור נציג המשרד. 

אטימה בסיס סיליקוני הניתן לפתיחה השרוול ייאטם בשלמות בחומר מילוי 

 בעתיד. 

 התקנת שקע טלפון

 התקנת שקע טלפון תכלול לפי דרישת התקנות במפרט שני סוגי התקנה כדלקמן: 

 עצמאי כולל:על הטיח או תחת הטיח  GW/B.Tהתקנת קופ' שקע 

 X30X220התקנת הקופסא לקיר, או קיר גבס ואספקת לוח עץ  1.2.276.1

 בצבע לבן במקום הנדרש.

רגיל או מסוכך לפי הרשת מזוגות  W4חיבור השקע בכבל הורדה  1.2.276.2

 נבחרים בבסיסה )בתאום עם היחידה / נציג המשרד(.

ההתקנה כוללת הספקת כבל ההורדה עד שלושה מטרים )לא ע"ח 

 הספקת כבלי הורדה(.
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ל והידוק הכבל במהדקים פלסטיים בתוך שרוול פלסטי גמיש הכ 1.2.276.3

 ס"מ. 20שטח כל כפי שיאושר ע"י נציג המשרד, למ

 בדיקת תקינות השקע מקצה לקצה וסימונו כנדרש. 1.2.276.4

על הטיח או תה"ט שקע -( בקופס' רבRJ11או  BTהתקנת שקע ) 1.2.276.5

תהיה דומה לאמור לעיל למעט שחיבור השקע בתוך הקופס' 

וניתוב השקע במס"ב ועד  הלקוחבאמצעות דלגנים לפי תאום עם 

קומות השקעים המס"ר כרשום לעיל, בתום ההתקנה יהיו שאר מ

 סגורים בפנלים אוטמים בשלמות.

מודולארית על הטיח שקע -( בקופס' רבRJ11או  BTהתקנת שקע ) 1.2.276.6

תהיה או תה"ט )תחת הטיח(, אשר תותקן ע"י קבלנים אחרים, 

בתוספת של אספקת האבזור הנדרש להשלמה דומה לאמור לעיל 

למעט שחיבור השקע בתוך ביחידה אשר הותקנה ע"י אחרים, 

ויכלול לפי תאום עם היחידה  יהיה  פס' באמצעות דלגניםהקו

ניתוב השקע במס"ב ועד המס"ר כרשום לעיל, בתום ההתקנה יהיו 

 שאר מקומות השקעים סגורים בפנלים אוטמים בשלמות.

 אביזרי חשמל מנוהלים

פסי שקעים מנוהלים יסופקו כפסי שקעים אינטגראליים לארונות התקשורת  1.2.277

 וארונות השרתים.

 .C19ואו שקעי  C13סים יכילו שקעים ישראלים או שקעי הפ 1.2.278

שאו אישור מכון תקנים או אישור תו תקן ישראלי או אישור בינ"ל יהפסים י 1.2.279

התקף במדינת ישראל ועצם עמידת הרכיב באישור זה אינה מחייבת אישור 

 המוצר בפני רשויות התקינה בארץ. 

 גדר.שקעים בהתאם למו 24, 12, 6הפסים יהיו פסים של  1.2.280

מ' בעובי מוליכים  10פס השקעים יהיה בעל כבל חיבור באורך של עד  1.2.281

או  16A, של CEEבהתאם לנדרש ויכיל בקצהו חיבור לשקע תעשייתי מסוג 

32A. 

 .A10  /A16  /32Aהפס יכיל מאמ"ת בהתאם למוגדר של  1.2.282

 : כאופציות יכיל הפס את האלמנטים הבאים על פי המוגדר בכתב הכמויות 1.2.283

 .100baseTחיבור תקשורת  1.2.284

 מובנה בתוך הלוח. SNMPרכיב קישור  1.2.285

צג לתצוגת עוצמת הזרם )במידה והפס יהיה פס תלת פאזי התצוגה תהיה  1.2.286

 לכל אחת מהפאזות(.

 יכולת ניתוק הפס במלואו דרך התקשורת. 1.2.287
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, לרבות שליטה בריבוי יכולת ניתוק הפס ברמת שקע בודד דרך התקשורת 1.2.288

 .משתמשים בו זמנית

 טמפ' על גבי הפס. מודד 1.2.289

לפס תהיה תוכנת ניהול פסים המאפשרת שליטה וניטור מלא של כל רכיבי  1.2.290

 הפס לפי הפרוט הבא:

 אפשרות לניטור כל פס וצפייה בפרמטרים הנמדדים. 1.2.291

 

 אפשרות צפייה בכל הארונות בחדר כולל קבלת נתוני צריכה עכשוויים. 1.2.292

 

 .אפשרות ליצירת גרפים לבדיקת מגמות התנהגות בחדר 1.2.293
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 אפשרות לבניית מחשבון צריכת חשמל. 1.2.294

 הארקות 

 כללי 1.2.295

לא ישולם תשלום נוסף בגין הנדרש בפרק זה ותת סעיפיו. הספק  1.2.295.1

 יגלם את העליות במחיר הפריטים שבכתב הכמויות.

 הארקה אלקטרונית: 1.2.296

הארקה אלקטרונית תותקן בכל מבנה בו יותקנו אלמנטים להולכת  1.2.296.1

 .וכ"וכבלים דהיינו: תעלות פח, ארון תקשורת 

 200האלמנטים יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים מנחושת, בחתך  1.2.296.2

ברגים  8אוהם(, בעל  0.5ממ"ר לפחות )בהתנגדות מכסימלית של 

 לפחות.

פס ההשוואה הנ"ל אם קיים במבנה ארון תקשורת נתונים, יותקן  1.2.296.3

 בתוך הארון.

אם לא קיים במבנה ארון תקשורת נתונים, יותקן פס ההשוואה  1.2.296.4

הנ"ל בקופסה פלסטית ייעודית, על הקיר, במקום שיקבע בשיתוף 

 עם נציג המזמין.

 פס ההשוואה יסומן בסימן הארקה בינלאומי.

 חיבור הארקה להארקת המבנה 1.2.296.5

המגן של  רשת ההארקה האלקטרונית תחובר לרשת הארקת 1.2.296.6

 המבנה בנקודה אחת בלבד.

החיבור יתבצע בין פס השוואת הפוטנציאלים המתואר לעיל ובין  1.2.296.7

 פס השוואת הפוטנציאלים המחובר להארקת היסוד של המבנה.
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החיבור יבוצע בעזרת מוליך הארקה ייעודי מנחושת. חתך המוליך  1.2.296.8

אוהם. התנגדות זו  0.5יהיה כזה שייצור התנגדות הארקה של עד 

מדד בין נקודת חיבור המוליך לפס השוואת הפוטנציאלים לבין תי

 נקודת השוואת הפוטנציאלים של המבנה.

 וולט. 0.05מפל המתח על חיבור זה לא יעלה על  1.2.296.9

ייעודית ממיקום פס  מרירוןמוליך ההארקה הנ"ל יועבר בצנרת  1.2.296.10

יעודי )ארון התקשורת/קופסה פלסטית יהשוואת הפוטנציאלים ה

 למיקום פס השוואת הפוטנציאלים של המבנה.על הקיר(, 

במקרים חריגים, בהם לא קיימת נקודת השוואת פוטנציאלים  1.2.296.11

במבנה, לא יבצע המציע את החיבור הנ"ל, ויודיע על כך לנציג 

 המזמין.

 חיבור אלמנטים להארקה  1.2.297

כל האלמנטים יחוברו אל פס השוואת הפוטנציאלים בתצורת  1.2.297.1

י הארקה משניים אל פס ההארקה כוכב. ניתן ליצור חיבור של פס

 הראשי בתצורת כוכב.

 תעלות רשת 1.2.297.2

 סיכוך הכבלים מלוחות הניתוב. 1.2.297.3

 גוף ארונות התקשורת. 1.2.297.4

ממ"ר. הכבלים  16החיבור יתבצע בעזרת כבלי הארקה בחתך  1.2.297.5

 יועברו בתוך מובילי מרירון ייעודיים.

 הארקת מעטפת כבלים אופטיים 1.2.298

ום מקרה לתוך מעטפת מתכתית של כבל האופטי לא תוכנס בש 1.2.298.1

מבנה. הכבל עצמו יגולה לפני הכניסה למבנה, והמעטפת המתכתית 

 תקולף ממנו לכל אורכו בתוך המבנה.

הקטע המגולה מחוץ למבנה ימוגן מפני קרינה ע"י שרוול מתכווץ  1.2.298.2

 או אמצעי אחר שיובא לאישור המזמין.

מעטפות הכבל יוארקו בשלוש נקודות, ישירות להארקת היסוד של  1.2.298.3

המבנה, בעזרת התקן הארקה שיחובר למעטפת המתכתית, וכבל 

 ממ"ר. 16הארקה בשטח חתך של 

  SOW (Statement Of Work)הגשת 

 כללי 1.2.299

התכנון המפורט יתבצע על ידי הספק ובאחריותו. במקרה הצורך  1.2.299.1

זה בליווי ובהנחיית נציג לפי שיקול דעת המשרד יתבצע שלב 

 המשרד.
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בדיקה מוקדמת של האתר  –תנאי מוקדם לגיבוש התכנון המפורט  1.2.299.2

 ותנאי השטח.  

לגבש את כל תכנית העבודה המלאה לצורך  –מטרת שלב זה  1.2.299.3

 מימוש הפרויקט.  

תיק תכנון מפורט, אשר יהווה בסיס לתיק  –תוצרי שלב זה  1.2.299.4

מגנטית בפורמט אשר התיעוד ואשר יובא לאישור המזמין במדיה 

 יתאים למערכת בקרת התצורה וכן בחמישה עותקי נייר. 

 תכולת תיק התכנון המפורט: 1.2.300

תיאור מילולי של המערכת הנדרשת, מאפייניה  –תיאור הפרויקט  1.2.300.1

ומטרתה הכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים: סוג/י הרשת/ות, 

לים(, סוגי ומספר נקודות הקצה, תשתית הכבילה )פירוט סוגי הכב

קישוריות החוצה, תיאור העבודה המתוכננת ביחס למערכת 

 הקיימת. 

תרשימי בלוקים של הרשתות )תקשורת נתונים,  –טופולוגיה  1.2.300.2

 טלפוניה, בקרה, וידאו וכו'( קיימות וחדשות. 

, ימולא בתאריכים MS Projectבאמצעות תוכנת  –לו"ז וכוח אדם  1.2.300.3

באים: התחלת ובמספרים. תרשים "גנט" הכולל את השלבים ה

עבודות פנים/חוץ באתר, לו"ז סיום של העבודות כוללת בדיקות 

קבלה ומסירת המערכת ולו"ז להגשת תיק תיעוד לרבות בדיקתו 

 על ידי נציג המשרד. 

טבלה המפרטת ומרכזת כמות של נקודות  –תכולת המשימה  1.2.300.4

טלפוניה, תקשורת נתונים ופרטים נוספים  -במבנים בחלוקה ל

ת נציג המשרד. שמות ומספרי המבנים יהיה בהתאם לדריש

בהתאם למספור אדריכלי ובהעדר מספור כאמור בתיאום עם נציג 

המשרד. במקרה של תשתית אחודה, יצוין היחס בין טלפוניה 

 לתקשורת נתונים, לצורך תכנון הציוד האקטיבי.  

בהתאם לתכולות העבודה  –טבלאות כבילה ותרשימי מסדים  1.2.300.5

 בפרויקט.

לפרט ולהציג ע"י דוגמאות את שיטת  על הספק –שילוט סימון ו 1.2.300.6

 .הסימון והשילוט של כל הפריטים שסומנו ושולטו בפרויקט

 טבלאות אלו יהוו בסיס לבדיקות עתידיות.  –בדיקות קבלה  1.2.300.7

רשימת כל המעורבים בפרויקט, מצד  –רשימת אנשי קשר למיזם  1.2.300.8

 טקהמשרד ומצד הספק )מנהל הפרויקט של הספק, מנהל הפרוי

 מצד  המשרד ונציג האתר(.

לכל סוגי ורכיבי העבודה, בהתאם לסעיפי  –כתב כמויות מעודכן  1.2.300.9

 המפרט.
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 בהתאם לסעיפי המפרט.  –אומדן מעודכן  1.2.300.10

 של כל פרטי הציוד, מגשרים, מתאמים וכ"ו.  –מפרטים טכניים  1.2.300.11

 תיק התכנון המפורט יכלול את התוכניות הבאות: –תכניות 1.2.300.12

 .משרדלדרישות התכניות פרטים בהתאם  1.2.300.13

 תכניות פריסת גובים. 1.2.300.14

 תכניות השחלה ותליה חוץ. 1.2.300.15

טבלאות חיבורים וכבילה מקצה לקצה תוך ציון מקור ויעד של  1.2.300.16

 כל כבל/גיד.

 תרשימי לוחות חיבורים. 1.2.300.17

 תכניות השחלה/תליית כבלים 1.2.300.18

תוואי השחלות/תליה של כל מפת האתר בה יסומן כל מקטע של  1.2.300.19

 ., לרבות מספור הכבליםיהכבלי המערכות המיועדות להשחלה/תל

וייעוד , ייעוד הקנים סימון חתך הצנרת -השחלהתכנית ה 1.2.300.20

/תליה מספור  -בהשחלה לשימוש הכבלים בהתאם למערכות.

 הכבלים בהתאם ליעדם, לגודלם ומספר ניצול הקנה.

סימון הארונות השונים במבנים הכוללים את גודלם החלוקה  1.2.300.21

 כל הכבלים.לשדות השונים, וציון תגים/פנל לחיבור 

הכוללת: מפת שטח, מבנים, מוקדים.  –פריסת תקשורת ראשית  1.2.300.22

מפת האתר הכוללת את מיקום ריכוזי ביניים, תוואי תקשורת 

 חיצוני מתוכנן וקיים, תכנית זו תאפשר יכולת לבדיקה ובקרה. 

 קרקעית/עילית.-קובץ תכנון פרישת  תקשורת חוץ תת 1.2.300.23

 תכניות מובילי פנים בכל המבנים. 1.2.300.24

  .משרדת פרטים בהתאם לדרישות התכניו 1.2.300.25

 תכניות רצפה במוקדי תקשורת. 1.2.300.26

 תכנית ראשונית לבקשה להיתר בניה. 1.2.300.27

שרטוטי ארונות התקשורת סוגם, גודלם, ייעודם וצורת התקנת  1.2.300.28

 הבלוקים, הפנלים, הציוד וכד'.

 אום וחיווט.ישרטוט כבלי גישור, ת 1.2.300.29

ק , בתוכניות ישורטט הסימון המדויעקרונות הסימון והשילוט 1.2.300.30

 .של הפריט או כל רכיב

 כל תוספת הנדרשת על ידי המשרד לצורך ביצוע הפרויקט. 1.2.300.31
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 בדיקות קבלה 

בגמר העבודה תיערכנה בדיקות קבלה למערכת בהשתתפות נציגי המשרד  1.2.301

 והחברה המבצעת.

הבדיקה עם נציג המזמין תתבצע רק לאחר שמנהל הפרויקט מטעם הספק  1.2.302

 ערך בדיקה מוקדמת ומצא שאין ליקויים . 

 הבדיקה של נציג הספק תתבצע ע"פ טופס בדיקות קבלה אליו יפנה המזמין.  1.2.303

באחריות נציג הספק לבצע ספירת כמויות מקדימה לכל העבודה שבוצעה על  1.2.304

נציג המשרד, על נציג הספק לחתום על כתב  ידו לפני ביצוע וועדת קבלה עם

 הכמויות שאילו הכמויות שהותקנו בפועל .

נייר ומדיה גבי על ימסרו למשרד יחד עם תיעוד המערכת י כל נתוני הבדיקות  1.2.305

 .מגנטית כמפורט בפרק תיעוד

 נציג הספק יגיע לבדיקות קבלה מצויד בציוד הבא: 1.2.306

בוצעו הבדיקות לתשתית  בצב"ד אופטי ונחושת, מאותם הדגמים שאיתם  1.2.306.1

הנחושת ובדיקות הניחות לתשתית האופטית. זאת לשם ביצוע בדיקות 

 מדגמיות של התשתיות על ידי נציג המזמין.

לא תתבצע בדיקת קבלה מבלי שמנהל הפרויקט יגיע לאתר עם טופס בדיקות  1.2.307

קבלה חתום על ידו המאשר שלדעתו אין ליקויים, כתב כמויות חתום על ידו 

 יטים שהותקנו בפועל ועם הציוד האמור לעיל.של הפר

במידה ונציג הספק יגיע לבדיקות קבלה ללא טופס חתום כנדרש, ללא עותק  1.2.308

לא יתבצעו בדיקות קבלה, והחברה  -תיעוד מוגמר ו/או ללא ציוד הבדיקה 

 תחויב בפיצוי על העסקת " סרק " של המזמין. 

ויב בפיצוי על העסקת " היה ונמצאו ליקויים בבדיקות הקבלה,  החברה תח 1.2.309

סרק " של המזמין, גם אם הגיע הספק עם טופס בדיקות קבלה חתום כנדרש 

. 

כל ליקוי שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ירשם בדו"ח מסכם, שיופק ע"י  1.2.310

 המשרד בתום הבדיקות.

 הספק יתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם. 1.2.311

זרת במטרה לוודא את לאחר גמר תיקון כל הליקויים, תיערך בדיקה חו 1.2.312

ביצוע התיקונים כנדרש, וכן לוודא שלא נגרמו ליקויים נוספים בעת ביצוע 

 התיקון.

המזמין יאשר את קבלת המערכת, לאחר שווידא את תקינותה לשביעות  1.2.313

לצורך גמר  ספקמסר לירצונו, עם תום הבדיקה החוזרת. האישור י

 התחשבנות. עם מסירת האישור תחל תקופת האחריות.
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 שיבוצעו ע"י המשרד: וגי בדיקות ס

יבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש במסמך יבה  -בדיקה ויזואלית  1.2.314

 קיון שטח העבודה.יזה, כולל סימון ושילוט, ונ

חיבור נכון וייצוב כל פריטים שהותקנו, לרבות הכבלים,  -בדיקה מכנית  1.2.315

 הארונות והציוד הפסיבי והאקטיבי.

 פ המפורט במסמך.”עבדיקה  -בדיקה חשמלית  1.2.316

 על מנת לוודא את התאמתו למערכת, כפי שהותקנה בפועל.  -עוד יבדיקת ת 1.2.317

כולל כל הציוד שהותקן במערכת, לבדיקת פעולה  -בדיקת הפעלה מערכתית  1.2.318

תקינה של המערכת מקצה לקצה, ובדיקת תכונות הציוד והתאמתן לדרישות 

 במסמך זה, ולהצעה.

לבדיקת התאמה לכתב הכמויות של  -שסופק ספירת הציוד  -בדיקת כמויות  1.2.319

 לצורך התחשבנות. הפרויקט

 בתום כל בדיקה על הספק להשיב את המצב לקדמותו .  1.2.320

 תשתית טלפוניה:

 – 10חלק  1907הספק התחייב לבצע את הבדיקות ע"פ ההנחיות של ת"י  1.2.321

 אופטיות . –שיטות לבדיקת מערכות כבילה סיב 

הכבילה )כולל: כבל, שקע ,לוח  את כל הספק יבדוק, לפני מסירת המערכת, 1.2.322

ניתוב, מגשר וכו' (  ע"י מכשיר תקני עבור עמידה בכל הפרמטרים ע"פ הנדרש 

 .  בתקן כולל בדיקת אורך כבלים

 3Mנדרשת בדיקה באמצעות מכשור ייעודי )כדוגמת  –כבילה סימטרית  1.2.323

965AMS-TDR .לעמידת הכבילה בכל פרמטרים הנדרשים על פי התקן )

 בנוסף לבדיקת הרציפות החשמלית של כל גידי הכבל.זאת 

עבור כל הגידים בכבילה  TDRנדרשת הגשת פלט ממוחשב של בדיקות 

 שהותקנה.

 תשתית כבילה:

הכבילה )כולל: כבל, שקע ,לוח  הספק יבדוק, לפני מסירת המערכת, את כל 1.2.324

 .FLUKתוצרת   DSP-4300ניתוב, מגשר וכו' (  ע"י מכשיר תקני דגם 

 .  PERMANENT LINKקות יהיו ברמה של  הבדי 1.2.325

הבדיקות יהיו לעמידה בכל הפרמטרים ע"פ הנדרש בתקנים בהתאם לפריסה  1.2.326

   CAT-6A . שבוצעה
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  : תשתית  אופטית

תיעוד המערכת לגבי כל כבל וכבל מכבלי עם נתונים אלה ימסרו למשרד יחד  1.2.327

 ע"ג נייר ומדיה מגנטית.המערכת 

 המלצות מכוני תקנים:הבדיקות יהיו ע"פ הנחיות /  1.2.328

1.2.328.1  ISO/IEC/11801   כל התקנים של מכון תקינה  זה הרלוונטיים(

זה במהדורה העדכנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים   RFP-ל

אליהם, או תקנים קודמים של מכון תקינה שעדיין שתקן זה מפנה 

 (.תקפים/לא השתנו

1.2.328.2 ANSI/TIA/EIA-X.X.X-X.-X   זה  )כל התקנים של מכון תקינה

זה במהדורה העדכנית ביותר, כולל התקנים    RFP-להרלוונטיים 

או תקנים קודמים של מכון  הרלוונטיים שתקן זה מפנה אליהם

 (.תקינה שעדיין תקפים/לא השתנו

)כל התקנים של   ISO/IEC/11801העדיפות הינה למכון תקינה   1.2.328.3

זה במהדורה העדכנית מפרט -למכון תקינה  זה הרלוונטיים 

אליהם, או ביותר, כולל התקנים הרלוונטיים שתקן זה מפנה 

אלא  (.תקנים קודמים של מכון תקינה שעדיין תקפים/לא השתנו

 אחרת ע"י המזמין . שאם יידר

 הנחיות בדיקה כלליות : 1.2.329

תקנים. לדוגמא: צירוף ומ Linksצה בין לקקצה  תנדרשות בדיקו 1.2.329.1

לל מגשרים וכ Campus backbone - ו Building backboneשל 

יהיה על פי התקן בהתאם לקצב  הצבין מילואות. הניחות קצה לק

 התמסורת המתוכנן.

בשני קצוות הסיב לכל מקטע  OTDRכל הכבלים יבדקו במכשיר  1.2.329.2

בנפרד, ובנוסף תתבצע בדיקה מקצה לקצה בין קטעים שמתוכננים 

ין  הקטעים.  להיות מקושרים ביניהם זאת תוך חיבור מגשרים ב

הבדיקות יבוצעו לכל סיב וסיב . תוצאות הבדיקה יופקו ממכשיר 

 . דויוגשו על גבי מדיה מגנטית והדפסה בתיק התיעו  OTDRה

בנוסף יש לבדוק עם מכשיר מד הספק ניחות של כל מקטע )כולל  1.2.329.3

מחברים אופטיים וכן מגשרים אופטיים(. יש להציג התוצאות 

 התייחסות לניחות רצוי/מצוי .אמצעות טבלת ניחות כולל ב

 יש להגיש תרשים גרפי כולל ניתוח הגרף על פי אירועים לאורכו.  1.2.329.4

בנוסף נדרש לבדוק  עם " מזריק אור " תאימות סימון הסיבים )  1.2.329.5

 נדרש לבדוק שאין  הצלבה של סיבים בין שני לוחות ניתוב (.
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 :סימון ושילוט 

 כללי : 1.2.330

מתחייב לכל הנחיית סימון אחרת הנחיות סימון אלו הנן כלליות, הספק  1.2.331

 שיידרש ע"י המשרד.

 הסימון לגבי פריסת תשתיות יענה בעיקר על שני מרכיבים:  -כללי 1.2.332

שבהסתכלות על השקע בחדר המשתמש ניתן יהיה לזהות בקלות  1.2.332.1

ובפשטות היכן נמצא צדו השני של השקע ) באיזה:  ריכוז, ארון, 

 לוח ניתוב(.

תקשורת  ניתן יהיה  לזהות  ובהסתכלות על לוח ניתוב בארון 1.2.332.2

 בקלות ובפשטות את מיקומו של  כל  שקע קצה באתר.

 הדבר מיועד בעיקר לצורך ניהול ותחזוקה קלה ומהירה. 1.2.332.3

, בקליט, מתכווצים השילוט, שרווליםהסימון והשילוט יכלול את  כל מרכיבי  1.2.333

 .אזיקונים

רונות, סימון כבל יהיה זהה לכל אורך התוואי ונקודות החיבור כגון: א 1.2.334

תעלות, גובים, עמודים, שקעים תיבות חיבורים וכדומה, לא יבוצע סימון 

 שונה לכבל בחלק מהתוואי.

 .ד/ תיעוSOWעל מספרי המבנים/חדרים להיות זהים לאלה המופעים ב  1.2.335

הספק מתחייב לסמן על כל מוצר שהוא מספק )ארונות תקשורת, תאי  1.2.336

פרויקט/משימה/ תאריך תקשורת, ארונות סעף, עמודים וכו'( את מספר ה

תום אחריות שיינתן לו ע"י המזמין, זאת בנוסף לסימון הנדרש בהמשך . 

 מטרת סימון זה לאפשר למזמין מעקב בדבר תוקף אחריות המוצר.

למען הסר ספק כל הסימון והשילוט הינו חלק בלתי נפרד מהתקנה תקינה  1.2.337

בודה. לא של הפריטים המסופקים במסגרת ההתקשרות, וכלול בתשומות הע

ישולם תשלום נוסף בגין סימון או שילוט, אלא אם כן מדובר בהזמנה 

 ייעודית של שלטים.

 עקרונות סימון  ושילוט :

 סימון ארון תקשורת:  1.2.338

1.2.338.1 Z.....A .אות אנגלית גדולה תשלט את הריכוז/ארון תקשורת = 

 סימון לוח ניתוב: 1.2.339

כל יציאות לוחות הניתוב המותקנים בארון יסומנו במספור עולה  1.2.339.1

הסימון יהיה רציף לגבי כל לוחות הניתוב  לימין,  רציף משמאל 

 . עם ציון האות של הארון שיותקנו בארון אחד

 השילוט יתבצע באמצעות סרגל בקליט חרוט .  1.2.339.2

 סימון שקע קצה: 1.2.340
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1.2.340.1 Z....A וז/ארון תקשורת.= אות אנגלית גדולה תצביע על שיוך לריכ 

 .= המספר יצביע על מיקום בלוח הניתוב 1..24/48 1.2.340.2

 ארונות תשתית טלפוניה: 1.2.341

 ס"מ 4בגודל , והכיתוב יהיה  שחוריהיה בצבע הרקע בארונות  1.2.341.1

  או אחר עפ"י בחירת הלקוח. בצבע לבןו

 :RJ-45/RJ-11לוח ניתוב  1.2.342

כל יציאות לוחות הניתוב המותקנים בארון יסומנו במספור עולה  1.2.342.1

רציף משמאל לימין )בצדו העליון של הלוח(, הסימון יהיה רציף 

לגבי כל לוחות הניתוב שיותקנו בארון אחד. השילוט יתבצע ע"י 

או אחר עפ"י  כיתוב בלבן שחורשלט בקליט, צבע רקע השלט 

 דרישת הלקוח .

ס"מ לפני סיום מעטפת  15, נחושתכבל  בנוסף לכך, יסומן כל 1.2.342.2

 :של הכבל בשרוול מתכווץ כמפורט  PVCה

AAA-B-C  מקור( -)מיקום לוח הניתוב. 

DDD-E-F  יעד( -)מיקום לוח הניתוב 

 בצדו השני של אותו כבל יוחלף מיקום שתי השורות במדבקה

AAA/DDD – .מספר מבנה בו נמצא ארון התקשורת 

B/E – .מספר ארון תקשורת 

ס"מ לפני כניסתו ללוח  15 -כל כבל הנכנס אל הלוח יסומן כ 1.2.342.3

  בשרוול מתכווץ.

 לוח ניתוב אופטי: 1.2.343

 .לסימון לוח ניתוב אופטי שתי אופציות 1.2.343.1

אם צפיפות המחברים בלוח הניתוב מאפשרת זאת, תסומן כל  1.2.343.2

יציאה בלוח הניתוב, מתחת למחבר בשלט בקליט חרוט כמפורט, 

הסיב בכבל )מספור רץ משמאל בתוספת שדה הכולל את מספר 

 לימין(.

אם המחברים צפופים, תסומן כל קבוצה של שישה סיבים בלוח  1.2.343.3

הניתוב, מעל הקבוצה, בשלט בקליט חרוט כמפורט, ומתחת לכל 

מחבר, יסומן מספרו הסידורי בלבד )מספור רץ משמאל לימין(, 

 ירוקבעזרת שלט בקליט חרוט בגודל המתאים. צבע רקע השלט 

 לבן.כיתוב ב

ס"מ לפני סיום מעטפת  15בנוסף לכך, יסומן כל כבל אופטי,  1.2.343.4

 :של הכבל בשרוול מתכווץ כמפורט PVCה
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C  מקור( -)מיקום לוח הניתוב. 

DDD-E-F  יעד( -)מיקום לוח הניתוב 

 בצדו השני של אותו כבל יוחלף מיקום שתי השורות במדבקה

AAA/DDD – .מספר מבנה בו נמצא ארון התקשורת 

B/E – .מספר ארון תקשורת 

C/F - .מספר פנל ניתוב בארון התקשורת 

 מדפי הציוד: 1.2.344

כל מדף יסומן בעזרת שלט בקליט חרוט בגודל המתאים לפרופיל  1.2.344.1

הקדמי של המדף, המתאר את הציוד שעל המדף. צבע רקע השלט 

 כיתוב בלבן. כחול

 ארון תקשורת:חיצוני של סימון  1.2.345

 20X10ארון התקשורת יסומן בעזרת שלט בקליט חרוט בגודל  1.2.345.1

מתואר ע"י  אות  X", כאשר Xס"מ : "ארון תקשורת נתונים 

מציין  Aלטינית  ומציין את מיקומו ההיררכי של הארון. לדוגמא 

מוקד ראשי )חדר מחשב/חוות שרתים(. צבע רקע השלט אדום 

 כיתוב בלבן.

 סימון מוקד התקשורת: 1.2.346

התקשורת יסומן על דלת הכניסה לחדר, בעזרת שלט בקליט  חדר 1.2.346.1

ס"מ )או ע"פ השיטה הנהוגה במבנה(: "חדר  30X20חרוט, בגודל 

 תקשורת ".

 שקעי קצה: 1.2.347

 בעזרת שלט בקליט חרוט בגודל המגרעת המיועדת לכך. 1.2.347.1

 ס"מ לפני שקע הקצה. 10 -כ -על כל כבל  -בעזרת שרוול מתכווץ   1.2.347.2

הסימונים יודבקו במלואם ישירות על השקע, בתוך המגרעת  1.2.347.3

של הכבל כך  PVC -המיועדת לכך ללא חריגה, או על מעטפת ה

 שלא יהיה חשש לנפילתם, ויכללו את הכיתוב המתאים.

 מגשרים וכבלי תיאום: 1.2.348

שיטת סימון המגשרים וכבלי תיאום תהיה זהה לכל סוג כבילה :  1.2.348.1

 ר. אופטיים, מתכתיים, טלפוניה, אח

ואורך רץ כל המגשרים וכבלי התיאום במערכת יסומנו במספור   1.2.348.2

י קצותיהם. הסימון נזהה בש -לגבי כל סוג מגשר או כבל תיאום 

מתלפפת בצבע שונה לכל סוג מגשר או  יבוצע בעזרת מדבקת ניילון

 כבל תיאום.
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על כל מגשר יוטבע שם יצרן , מק"ט , תיאור הכבל, אורך,  1.2.348.3

באמצעות הדפסה ישירה על המגשר )ולא  קטגוריה, אישור תקן,

 באמצעות מדבקה(.

 :הארקה 1.2.349

 1954ד "מחייבת בהתאם לתקנות חוק החשמל התשישיטת סימון  1.2.349.1

 . כולל חקיקת משנה   –

 יש לסמן כל סוג הארקה לתקשורת בהתאמה. 1.2.349.2

 בנוסף לאמור לעיל יש לסמן את ההארקה כדלקמן:  1.2.349.3

בארון תקשורת סימון בשני הקצוות של הכבל, לדוגמה צד האחד  1.2.349.4

והצד השני בלוח השוואת פוטנציאלים, הנמצא ליד ארון החשמל 

 או בהארקת מבנה.

 מטר, לפחות סימון אחד בכל חדר.  3סימון לאורך התוואי כל  1.2.349.5

 

 עלויות  - 5 רקפ

 עקרונות

יובהר כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הן אומדן אוניברסיטת חיפה.  1.2.350

בלבד. המציע נדרש לחשב מחדש את הכמויות מטרתו לאפשר אומדן ראשוני 

 הנדרשות.

ההצעה תוגש במחיר קבוע לכמות הנקודות ולפריסה המפורטים במסמך זה  1.2.351

ובכתב הכמויות. בנוסף נדרש המציע להציג מחיר לכל פריט, לצורך השוואה 

 בין ההצעות ובדיקת סבירות תחשיבי המציע.

כאן, יבצע אותן המציע אם וכאשר תדרש תוספת מעבר לכמויות המפורטות  1.2.352

 על פי מחירי הפריטים ועל פי מדידה בפועל.

  כתב כמויות

כתב הכמויות המכיל את  (CDמדיה מגנטית )תוגש מודפסת וכן ע"ג  ההצעה 1.2.353

 .RFP -לשצורפו  MS Excelגיליונות  והמחירים באמצעות

המציע נדרש לענות על סעיפי כתב הכמויות במלואם ולתמחר כל פריט ופריט  1.2.354

 המופיע בכתב הכמויות בפרק עליו הוא עונה. 

 המציע יפרט את שם היצרן והמק"ט ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות. 1.2.355

 לבדוק את כתב הכמויות ולהשלימו במידת הצורך. מתבקש המציע  1.2.356

ת תוכנו. שינויים ותוספות יש להציג אין לשנות את מבנה כתב הכמויות וא

 בטבלה נפרדת, תוך הצגת נימוקים ועלות כספית נדרשת.
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כל הכמויות בכתב הכמויות יאושרו רק עפ"י הביצוע בפועל ובהתאם לבדיקת  1.2.357

 הכמויות שתעשה ע"י המפקח.

לצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע  המציעעל  1.2.358

 על ידו.

המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכני  כל הפריטים 1.2.359

ולתיאור בכתב הכמויות. הצעת פריט חלופי תעשה בנוסף לפריט המקורי 

 המופיע בכתב הכמויות תוך ציון מפורש ובקשה לאישורו.

כל הכמויות הנן כמויות משוערות, החישוב הסופי של הכמויות יהיה עפ"י  1.2.360

 ההתקנה בפועל והמדידות בשטח.

יחושבו בהתאם לתוצאות נתוני אורכי הכבלים שיתקבלו ורכי הכבלים א 1.2.361

 כתוצאות הבדיקות, בניכוי אורכי המגשרים ששמשו לביצוע המדידות. 

עלות תוספות ושינויים שלא במסגרת חוזה התחזוקה יהיו לפי מחירי  1.2.362

 היחידה בהצעת הספק.

 

 מחיריםונתונים 

ויכללו את המסים, ההיטלים, הוצאות  בש"חהמחירים בכתב הכמויות יהיו  1.2.363

 היבוא וכדומה פרט למס ערך מוסף.

יציין מחיר בסיס לחישוב חוזה שירות ותחזוקה כולל עבור עבודות  המציע 1.2.364

 תשתית ושיטת ההצמדה מתאריך חתימת החוזה.

כל המחירים אשר יפורטו בכתב הכמויות שלהלן יהיו מחיר מלא, סופי  1.2.365

 וקבוע, בין היתר יכללו:

 מחירי התקנה ואינטגרציה לכלל המערכת. 1.2.365.1

 תקופת אחריות באתר הלקוח. 1.2.365.2

 בדיקות קבלה. 1.2.365.3

1.2.365.4 S.O.W 

 תיעוד והדרכה. 1.2.365.5

 סיוע טכני. 1.2.365.6

ליווי של טכנאי בעת הפעלת המערכות והציוד האקטיבי ככל  1.2.365.7

 שיידרש.

 עלויות ביטוח כנדרש. 1.2.365.8

 למעט מע"מ, ביטוח וכיו"ב. עלויות מיסוי כחוק, 1.2.365.9

העזר הדרושים לביצוע העבודה, החומרים וחומרי , כל העבודות 1.2.365.10

 דרישות המפרט והמתכנן. על פי כל
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הובלת החומרים וכלי העבודה למקום העבודה ובכלל זה  1.2.365.11

 הובלת העובדים למקום העבודה וממנה.ן העמסתם ופריקתם וכ

אחסנת החומרים במקום העבודה, כלים, מכונות, ציוד וכדומה  1.2.365.12

 .וכן שמירת העבודות שבוצעו עד למסירתן הסופית
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  ערוץ שלד אופטי וטלפוניה -1נספח 

 

 .להמחשה בלבד 

 כתב כמויות עבור תשתיות תקשורת - 2ספח נ
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 עבודות טיח - 09 פרק

 
 דרישות כלליות 09.01

 
תערובת הטיח תהיה חרושתית מוכנה מראש, השימוש בהתאם להוראות ומפרט  09.01.1

טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור  לא יותר להכין תערובת באתר. טכני של היצרן.
 פיקוד העורף.

 
כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח  09.01.2

" או PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-מגולוון + פינת הגנה מ
 , לכל אורך וגובה הפינה.א"וש

 
בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת  09.01.3

ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,  15פיברגלס ברוחב מזערי של 
לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג 

 לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
 

ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין קנ 09.01.4
 מכל צד של הפניה.

 
 X.P.Mס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5

 מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.
 

קו אופקי מעל השיפולים ובאופן גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה ב 09.01.6
 שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 
המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות  09.01.7

 .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 
 

לולה כ -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8
 .במחיר החיפוי

 
 אופני מדידה מיוחדים 09.02

ועלותם הסעיפים שלהלן לא יכללו במדידת שטחי הטיח בניגוד לאמור במפרט הכללי,  
 :תהיה כלולה במחירי היחידה

 טיח בחשפים וגליפים. א.
 יישום במעוגל ובשיפוע. ב.
 חיזוק פינות כמפורט לעיל. ג.
 מגולוונת כמפורט לעיל. X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.
 טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב( ה.
 כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה. ו.
 ביצוע טיח בגובה כלשהו. .ז
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  ח.

 בסעיפי כתב הכמויות.
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 

 כללי 10.01
 

סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  10.01.1
 המפקח.

( למניעת החלקה ובכל 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  
בשחיקה, סטיה מהמידות  התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות

 למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  

מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג 
 הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

  
דת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה. יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור מי 10.01.2

)תאריך ייצור( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות 
שונות לאותו אריח. יש להקפיד גל גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים. יש למיין את 

מה בשל גודל, גוון או המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאי
 פגם. 

 
 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  -צורת הנחת האריחים  10.01.3

 
 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  10.01.4

 
במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,  10.01.5

 מ"מ מעוגן היטב. 40/4אלומיניום שטוח בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז ו/או 
 

 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6
בהדבקה ישירה ע"ג הבטון. במידת הצורך יבצע הקבלן מדה מתפלסת  א.

  ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.
ס"מ, נטול סיד עם מוסף  2ע"ג חול מיוצב או סומסום + טיט בעובי  ב.

 ק"ג למ"ק.  200 -בידות. תכולת הצמנט בתערובת להגדלת הע
 30-בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב ג.

במפרט הכללי )הכלול  1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 
 במחיר היחידה(.

תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי 
 במחירי היחידה.

 
מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות  10.01.7

 וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 
 

 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.  10.01.8
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים  10.01.9
 יפולים מכל סוג שהוא. וש
 האישור יכלול את:  

 סוג האריחים.  א.
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל  ב.

 הדרוש לביצוע העבודה. 
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 מהעבודה המיועדת לביצוע. 
 

 שטחים מרוצפים הגנה על10.01.10
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או  

שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או 
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 פגיעה במרצפות.מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל 
 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.02
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( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1
 בחירת המפקח.

 
צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות  10.02.2

 לתכניות.מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם 
 

" של "כרמית" 100הטיט להדבקה ע"ג משטח בטון חלק יהיה מסוג "סופר גמיש  10.02.3
 460( +לטקס 1:2" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )770ו/או "פלסטומר 

 מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.  15%)
" של "כרמית" ו/או 181יט הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר ט 

 15%) 460( +לטקס 1:2"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
 מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 

 
 הכנת האריחים להדבקה 10.02.4

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף  
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 
ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית. 

לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 
יקה" )כגון טלק למשל(. אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב "מחל

האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 
 לפני ההדבקה. 

 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  
מטלית על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת  

רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 
. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות נקיים מאבק ויבשים

 לקלוט את מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5
לעיל. יש לרצף בשיפוע לכיוון  05בפרק הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט  

מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 
המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 
 תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.

 
 מילוי מישקים 10.02.6
 3נחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים ה 

מ"מ לפחות או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה 
עד שתיפגש עם  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIאפוקסי תוצרת "

 מ"מ.  6הדבק שחדר למישק ולפחות 
. אין בגוון המוזמןמוכן מראש ע"י היצרן, נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים ,  

 לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.
 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  

 מ"מ.
 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות, יש  6.0/6.0בשטחים גדולים של  

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -מישקי התפשטות ברוחב כלבצע 
חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום 

 המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.
 

 חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן או קרמיקה 10.03
 

( 2)314בת"י  4וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה האריחים יהיו בעלי מידות אחידות  10.03.1
 בגוון לפי בחירת המפקח.

במפרט הכללי. הדבקת האריחים  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2
במפרט הכללי בדבק מסוג 100651תבוצע ע"ג טיח צמנטי בהתאם לסעיף 

ות" ו/או דבק מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגי 472שחלקריט 
"7-C.מתוצרת "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן " 
 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 

 
 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
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ים היוצאים מהקירות, יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנט 10.03.4

כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 
 בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 
" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5

 בתוכניות.
 

 
 אבן או שיש או גרניטריצוף באריחי  10.04

 עבודות אבן  - 14ראה פרק  -הערה: עבור סעיפי ריצוף אבן בכתב הכמויות  
 בכתב הכמויות.            

 
 הזמנת הריצוף והחיפוי א.

 חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך. 
מאות מאבני בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוג 

ריצוף, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל 
 הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

 
 עבודות ריצוף באבן או שיש או גרניט ב.
 

 מבנה החומר ותכונותיו .1
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום  

 440-מ"מ ל 2.0-מוד ברמת שחיקה לא מעבר לגידים חרסיתיים ואשר תע
 60, חוזק מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל 
 ק"ג/מ"ק. 2.600-, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 

 
 מידות וביצוע .2

מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות  
, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, בלא כל מ"מ מקסימום 1מותרות 

 "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.
 תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.  

 
 סיבולות .3

 הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן: 
 מ"מ 0.2אורך ורוחב  
 מ"מ 0.5עובי  
פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה  0.3מניצבות חריגה  

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 
 
 ליטושים .4

הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא  
יורגשו כל סימני חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים 

בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי 
 .HONEDוהשני בגמר מט 

קבלת ברק בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר  
בליטושי האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי לפי 

 החלטת המפקח. 
 
 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5

+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 
 15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

 הביצוע לפי הוראות היצרן.  מכמות הצמנט שבתערובת.
 
 מילוי מישקים ג.

המישקים ינוקו משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה 
או שו"ע, עודף  SP-100קולור של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

החומר ינוקה ע"י מים, עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי 
 האדריכל מקטלוג החברה.בחירת 
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 תפרי התפשטות ד.

 תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח קונסטרוקטיבי  
 הנושא.            
 או שו"ע. 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  

 
 
 
 
 סילר על לוחות שיש/אבן/גרניט ה.
 

בחיפוי קירות, הן על  הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן .1
 האבן בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

 
יישום הסילר לארח התייבשות האבן )מספר ימים לאחר הריצוף  .2

 והחיפוי(.
 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח. 

 
לדרוך יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין  .3

 ימים. 3על אריחיה אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 
 
חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  .4

 היצרנים.
 

 הגנה על שטחים מרוצפים ו.
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס  

המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, ועד או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י 
למועד מסירת המבנה למזמין. למען הסר ספק,  בכל מצב הקבלן הינו האחראי 

 הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 
 ביצוע הריצוף ז.

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם  
האדריכל בהתאם לביצוע לנדרש בתוכניות הריצוף. הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י 

 מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 

 משטחי שיש קיסר 10.05
הקבלן יספק וירכיב בבניין משטחי שיש קיסר במידות בהתאם לתוכניות ופרטי אדריכלות 
. המשטחים ייתמכו ע"י שלד קונסטרוקציית פלדה מגולוונת המחוברת לקיר, ויכללו סינור 

ליים , פתחים לכיור וחורים לברזים . בין המשטח לשלד התמיכה קדמי, הגבהות, עיבוד שו
 מ"מ בכל אזורי המגע. 2-3או נאופרן בעובי  EPDM -תהיה רפידה ב

הקבלן יספק משטחים מיוצרים מיחידה אחת עבור כל החלק הגלוי לעין אלא אם צוין 
דויקת אחרת בתכניות. הקבלן יחתוך, יקדח ,יתאים ויבצע את עבודות הגמר בצורה מ

בבית המלאכה. הקבלן יחתוך את לוח עם שוליים ריבועיות בזווית ישרה ועם גב חתוך 
במקביל לפני המשטח הגלוי לעין. הקבלן יחתוך את השוליים החשופות בצורה ישרה, 

 חלקה ורציפה.
הקבלן יגיש תכניות לייצור והרכבה כולל התאמה למידות במקום ופרטי עיגון ,חיזוקים 

 ות וחיתוכים .במחיצות וקיר
הקבלן יבדוק את התשתיות הסמוכות למקום ההתקנה והתנאים שבהם ההתקנה תתבצע. 
הקבלן יתאם את ההרכבה עם עבודתם של בעלי מקצוע אחרים למניעת הפרעות ולהבטחת 

 התקנה נאותה.
 
 

 אופני מדידה ומחירים 10.07
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:

וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין ניקיון  א.
 במצב נקי לחלוטין.

ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.
 הריצוף על בסיס מלט לבן.
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שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  ג.
למיניהן וכו'. לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים ההתאמות 

 קטנים, מעוגלים וכו'.
הכנת השטח לריצוף לרבות שכבות מצע, שכבות תשתית, שכבות פילוס, חול  ד.

 מיוצב, בטון ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל. 
 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל. ה.
למות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים סידור שיפועים, את ההש ו.

לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי 
צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי 

 אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.
 סילר על כל משטחי האבן )ריצוף וחיפוי(. ז.
 הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.הגנה על  ח.
 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ט.
 מ"מ וסתימתם ברובה. 3יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  י.
איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  יא.

 התברואה ברצפה ובקירות.
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות צביעה - 11פרק 
 

 כללי 11.01
 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.01.1
 המקורית.

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 
 

וכמות הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג  11.01.2
לול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר יפריימר וחומרי הד

 לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 
 שלוש שכבות(.

 
 והיא כוללת את האפשרויות הבאות: האדריכלבחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה  ב.

 מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 
חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4

 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 

ש שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יב 11.01.5
וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות 

 הגמר.
 

מ"ר, מכל  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6
 סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  לפי בחירת המפקח. -כל הגוונים  
 עד לקבלן הגוון המבוקש.

 
בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.01.7

 ריות וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט
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 וחות גבס.מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג ל 11.01.8
 
 טיפול בצבעים 11.02

 
 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1

 
את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם  11.02.2

 חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 

 המתאים ע"י היצרן.כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע  11.02.3
 

מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4
 בשעת ערבובם.

 
 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5

  
 בטיחות 11.03

 
כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את  11.03.1

 ציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.העובדים ב
 

אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.03.2
 או מדללים.

 
 
 

 תיקוני צבע 11.04
 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  11.04.1
 ם בצבע.ס"מ סביב הפג 30)טרפנטין טמבור( ברוחב 

 
צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.04.2

 ובעלי גוון אחיד.
 

. ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.05
הסופי. לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה 

במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 
 חשבון הקבלן.

 
 אופני מדידה מיוחדים 11.06

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.06.1

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.
 חלקים ונקיים.

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות  ב.
והורדת כל כתמי הצבע  בפוליאתילןוחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.
 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.
גמר העבודה באתר הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד  ד.

 וניקיון סופי.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.
 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  ז.

 ע"י המפקח.
מערכות צבע מושלמות לסוגיה ועל מרכיביה, במספר השכבות הדרושות  ח.

 הדרושים. ובגוונים
 צביעה בכל שיטה או בשילוב שיטות כגון בהברשה, בגלילה, בהתזה וכו'. ט.
 עבודה לגובה כל שהוא. י.
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צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 בנפרד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות אלומיניום וזכוכית - 12פרק 
 2003למפרט הכללי מהדורה רביעית  12.00פרק   כולל את

 
 עבודות אלומיניום  12.00.00פרק                       

 

 מהות העבודה והיקפה 12.01.1

הצעת המחיר שתוגש לפי בקשה זו, תתייחס ותכלול ביצוע מושלם ומלא של כל החומרים  12.01.2

פרט כללי והעבודות המפורטים בהמשך ובכל מסמך נלווה, לרבות תכניות האדריכל, מ

ומפרט המיוחד הכולל חוברת פרטים . ההצעה תכלול את כל הפעולות הנדרשות מקבלן 

 האלומיניום כדלקמן :

כללי ומפורט )חזיתות ופרטים( לכל עבודות האלומיניום: קירות מסך, דלתות  הגשת תכנון 12.01.3

 וחלונות, מעקות,  חיפוי פח והצללה ותמיכות מפלדה .

 פי הנחיית מפרט זה. הנדרשים על הגשת כל המסמכים 12.01.4

לסוגי החומרים השונים לצורך בדיקה חזותית או בדיקת מעבדה  הכנה והצגת דגמים 12.01.5

 מוסמכת.

 של האלמנטים והפריטים השונים .  1:1דגמים בגודל הכנה והרכבה של  12.01.6

הנחוצות לרבות מדידה תלת מימדית של הבניין לצורך ביצוע  עבודות המדידהביצוע כל  12.01.7

 רבות ביצוע המדידה ע"י מודד מוסמך.מושלם של העבודות ל
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המפורטות לרבות עבודות ייצור, הרכבה, איטום , זיגוג  ביצוע כל עבודות האלומיניום 12.01.8

 וניקוי כללי של המערכות.

והעיגון הדרושות להתקנת פרטי האלומיניום השונים  ביצוע כל עבודות התשתית 12.01.9

 והמפורטים ברשימת האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

מפרופילי פלדה ומסבכים כמפורט ברשימה ותכניות ביצוע תמיכות אנכיות ואופקיות  12.01.10

 הפריטים השונים .

וספים מפלדה לכל האלמנטים הנושאים מאלומיניום או אלמנטים נהכנת חישוב סטטי  12.01.11

 ע"י מהנדס רשוי ואישורם מול הקונסטרוקטור של הפרויקט.

שונים המשמשים לייצור, הובלה, הרמה, אחסון והרכבה  של כל  שימוש באמצעי עזר 12.01.12

 הפריטים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה.

 המטרה ואחרות לצורך בקרת איכות המוצרים המותקנים באתר. ביצוע בדיקות 12.01.13

, המאשר שהעבודה בוצעה על פי התוכניות  מהנדס מטעמו של הקבלן המבצעשל  אישורו 12.01.14

והפרטים שהוגשו.לתשומת ליבו של הקבלן שכל המידות המופיעות בתוכניות השונות הנם 

מידות לשטחים הגלויים לעין בלבד, המחיר שהקבלן ינקוב בו יכלול את יתר השטחים 

ים , חפיפה וחיזוקים שונים אשר ישמשו את שאינם נראים בחזית הבניין , דוגמת כיפופ

 הקבלן לקיבוע האלמנטים השונים . הקבלן אינו זכאי לתוספת תשלום בגין שטחים אלה .

אחוזים לא ישנה את מחיר הפריט ואינו מזכה את  5שינוי מידות הפריטים בערך של עד  12.01.15

ריט באופן הקבלן לתוספת כלשהיא . שינוי מידות הפריט מעבר לכך תשנה את מחיר הפ

 יחסי למחיר הראשוני .

את כל העבודה לקבלן אחד או לשני קבלנים או יותר , כמו כן הוא  המזמין רשאי למסור 12.01.16

רשאי לגרוע ו/או להוסיף את הכמות של כל פריט ופריט ו/או להגדיל או להקטין שטח של 

יחידות קיר המסך הכל מבלי שיהיה לכך השפעה ישירה או עקיפה על מחירי הפריטים 

 שהקבלן ינקוב בהם בכתב הכמויות.

שלד בטון מזוין יצוק באתר, התקרות עשויות חלקן מפלטות חלולות  שלד המבנה הינו 12.01.17

דרוכות וחלקן יצוק באתר, המחיצות בבניין בנויות מבלוקי בטון, בלוק גבס וקירות 

 מלוחות גבס.

 

 תכניות ומסמכים טכניים שעל הקבלן לצרף להצעתו  12.02.1

לצורך כך בהם ירצה להשתמש לביצוע הפרויקט ,  יפרט את השיטות והמערכותהקבלן  12.02.2

יגיש פרטים עקרוניים אשר יפרטו את השיטה  המוצעת על ידו לייצור והתקנת הפריטים 

השונים . שיטות אלה יתבססו על ניסיונו של הקבלן בפרויקטים דומים. הפרטים והשיטה 

 אשר יציע הקבלן יתאימו ויתייחסו למוצרים הנדרשים בפרויקט זה .

חמשת השנים האחרונות, שהנם בסדר גודל דומה שביצע ב הקבלן יצרף רשימה של עבודות 12.02.3

 לעבודה שבנדון.

, או חומר טכני שהקבלן יראה מן הנכון לצרף להצעתו, לצורך הסבר כל מסמך אחר 12.02.4

והבהרה לשיטת העבודה שיבחר. ובתנאי שיהיו רלוונטים למוצרים הנדרשים במפרט 

 וברשימת האלומיניום.

רמת המוצרים המוגמרים ו/או לרכיבים המתייחסות לאיכות ול תעודות מכון התקנים 12.02.5

 שלהם.
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הקבלן רשאי להציע, בנוסף להצעתו המבוססת על מפרט זה, הצעות לחומרים ו/או מוצרים  12.02.6

אחרים, ובלבד  שיהיו שקולים ושווי ערך במלואם לנדרש במפרט זה.ההצעות החלופיות 

 תלווינה במסמכים כנדרש בסעיף כללי זה .

 
לספק לאחר קבלת אישור התחלת עבודה ולפני תחילת תכניות ומסמכים שעל הקבלן  12.02.7

 העבודה .

  (Shop Drawing) תכניות עבודה מלאות ומפורטותטרם תחילת הייצור, יכין הקבלן  12.02.8

או אחר שיידרש . תכניות אלה יתארו בפירוט את החזיתות כמו כן  1:1, או 1:2בקנ"מ 

המערכת ושיטת העבודה יכילו פרטים, מידות ביצוע וחתכים אחרים הדרושים להגדרת 

שנבחרה. באמצעות תוכניות אלה יהיה ניתן לזהות את כל הרכיבים:  פרופילים, אביזרים, 

חיזוקים , רכיבי תשתית ועיגון , חומרי איטום שיטות עבודה, חיבורים בין רכיבים שונים, 

 מפגש בין חומרים שונים ותיאור כל פרט אחר אשר ישמש לביצוע העבודה בשלמותה .

 לתמיכות הפלדה האנכיות והאופקיות הנדרשות בכל פריט ופריט . ניות עבודהתכ 12.02.9

אשר מהווה יחידה נפרדת .תכנון הפריטים ייקח בחשבון את יוגשו לכל פריט תוכניות אלה  12.02.10

 האופי המיוחד והנתונים המיוחדים של כל פתח ופתח .

, היועץ ומנהל  , ולשביעות רצונם של האדריכל יספקו מענה טכני ואדריכליהתוכניות  12.02.11

 הפרויקט.

פרטי המפגש )סופרפוזיציה( בין  לתיאום והגשתעל קבלן האלומיניום חלה האחריות  12.02.12

 המערכות השונות, קרי:  קירות מסך, חיפוי קסטות , חיפוי פח מעורגל וחיפוי גרניט .

, אין להתחיל בעבודות או בהכנה  יועברו לאדריכל וליועץ לבדיקה ואישורתוכניות אלה  12.02.13

 ודות כל עוד התוכניות אינם מאושרות ע"י האדריכל , היועץ ומנהל הפרויקט . לעב

 את כל הנדרש לתוכניות אלה ועד לאישורם הסופי . יתקן וישליםהקבלן  12.02.14

לכל הגורמים הנוגעים לעניין , כל תהליך הפקה  יפיץ הקבלן סט תוכניותלאחר אישורם  12.02.15

 והפצת התוכניות יהיה על חשבון הקבלן ואין הוא זכאי לקבל תוספת מחיר בגין כך .

במדויק , אין לשנות כל פרט או  הקבלן יפעל על פיהםלאחר אישורם של התוכניות ,  12.02.16

 הנחיה ללא אישור בכתב מראש.

הכוללת לעמידה בתקנים הנדרשים  מאחריותולא יפתור את הקבלן אישור תוכניות אלה  12.02.17

 ובהנחיית המפרט. 

של הפריטים ערוכים ע"י מהנדס רשוי. לאישור מהנדס הקונסטרוקציה  חישובים סטטיים 12.02.18

 של הפרויקט.

הישראלי המאשרים עמידה של המוצרים השונים  תעודות בדיקה ואישורי מכון התקנים 12.02.19

 בתקנים הרלוונטים . 

 של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים.מים דוגמאות של חומרים ודג 12.02.20

 
 
 

 לוח זמנים כמפורט במסמכי החוזה .   12.03.1

את כל חומרי הגלם , מכשירים, אמצעי עזר ואת כל הדרוש לו להשלמת  הקבלן יזמין 12.03.2

העבודה בזמן וכפי שנדרש ממנו במסמכי ההתקשרות . הקבלן ייקח בחשבון את כל 

 הפעולות הדרושות מרגע קבלת אישור תחילת העבודה ועד לסיומה המושלם .
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חרים באתר, ועל כן  המבוצעות במקביל ע"י קבלנים א עבודות נוספותהקבלן יודע שישנם  12.03.3

ידאג שלא יגרם  עיכוב בעבודתם של קבלנים אחרים כתוצאה מהתחייבותו לסיום שלב 

עבודה מסוים בעבודתו . בנוסף לכך הקבלן יתריע מראש על כל עיכוב העלול להיגרם לו 

כתוצאה מעבודתו של קבלן אחר או עבודה אחרת שמבוצעת במקביל לעבודות האלומיניום 

. 

המתוכנן שלא ישבש את לוח הזמנים הקבלן ימסור דוגמאות ודגמים לבדיקה בזמן, כך,  12.03.4

לביצוע המעטפת כולה. בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את 

הקבלן להחליף, על חשבונו, את סדרת המוצרים שממנה נבנה הדגם ומבלי לעכב את הלו"ז 

 הכללי . 

 

 ודהתקנים נדרשים לביצוע העב 12.04.1

ייצור הרכבה ואספקה של כל הפריטים יבוצעו בהתאם לדרישות התקנים והמפרטים  12.04.2

 השונים שלהלן . 

 למסגרות אומן   )אלומיניום( 12.00המפרט הכללי, בהוצאת הוועדה הבין משרדית, פרק  12.04.3

 על כל חלקיו ונספחיו . -חלונות ודלתות– 1068תקן  12.04.4

 קירות מסך. – 1568תקן  12.04.5

 מיניוםפרופילי אלו 4402תקן  12.04.6

 לציפויים אנודיים. 324תקן  12.04.7

 ציפויים אנודיים על אלומיניום . – 325תקן  12.04.8

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. -2008במהדורתו האחרונה  414תקן  12.04.9

 לזיגוג. )על כל חלקיו( . 938תקן  12.04.10

 לציפויי מתכות ברזיליות. 265תקן  12.04.11

 לבטיחות ומעקות. 1142תקן  12.04.12

 ונספחיו זיגוג חלונות ודלתות בבניינים.על כל חלקיו  1099תקן  12.04.13

 לגלוון מתכת. 918תקן  12.04.14

 עמידות באש. 931, 921, 755תקן  12.04.15

 לאקוסטיקה. 1034תקן  12.04.16

 לבידוד מבנים. 1045תקן  12.04.17

 דלתות אלומיניום . – 4001תקן  12.04.18

 תקנים רלוונטיים למיגון אש 12.04.19

 מערכות הגנה מפני פגיעת ברק למבנים ולמתקנים . – 1173תקן  12.04.20

 לבדיקת עמידות אש של מכלול דלתות .שיטות  – 1189 12.04.21

 עמידות באש.  –דלתות אש  – 1212תקן  12.04.22

 תריסים . –על כל חלקיו  – 1509תקן  12.04.23

 חלונות ותריסים מאלומיניום מותקנים באתר .  – 4068תקן  12.04.24

 תקן פלדה . 1225ת"י  12.04.25

 נגישות 1918ת"י  12.04.26

נים במפרט כל תקן אחר לביצוע העבודות באופן מושלם, גם אם לא אוזכר ברשימת התק 12.04.27

 זה.
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דרישות התקנים הנ"ל תהינה דרישות מחייבות, ויהיה, ובמפרט תקבע דרישה אחרת מאלו  12.04.28

 המופיעות בתקנים דלעיל, תחייב תמיד הדרישה הגבוהה יותר.

 

 הנחיות כלליות לתכנון וביצוע ועמידה בתקנים 12.05.1

לאותו פריט , במקרה  יעמדו בתקנים הרלוונטיםכל המוצרים והרכיבים שהקבלן יספק  12.05.2

של סתירה בין התקנים השונים לבין עצמם או בין אחד מהתקנים לבין המפרט המיוחד, 

תיקבע הדרישה המחמירה יותר . הקבלן מתחייב להציג את אישורו של מכון התקנים לכל 

 פריט ורכיב שיידרש  .

שיהיו אטומים כל החלונות והדלתות יתוכננו ויבוצעו כך  –עמידה בחדירת אוויר ומים  12.05.3

, המוגדרת  Eברמה   1חלק  1068בדרישות ת"י לחדירת אוויר ומים . פריטים אלה יעמדו 

 ניוטון.  2200לעומס שירות של 

כל הפריטים יתוכננו ויבוצעו בכדי לעמוד בעומס הסטטי הצפוי  –עמידה בעומס סטטי  12.05.4

של פרופילי עזר  לפעול עליהם .  יש לתכנן את המערכות ללא התחשבות בתרומתם המשנית

למיניהם , דוגמת סרגלי זיגוג , כיסויים דקורטיביים חיפוי פחים . כמו כן יש להתעלם 

 1068השקיעה המותרת בכל מקרה תהיה על פי ת"י מתרומתה של הזכוכית בפריט . 

.  שקיעה מותרת למסגרות ורכיבים בהם מותקנת זכוכית תהיה לכל היותר  לעומס הנתון

תיקון משנת  1068מ"מ. )ת"י  15ידה ובכל מקרה לא תהיה גדולה מ מאורך היח 1/200

2015. ) 

על חזיתות בעומס רוח מקסימלי כל עוד לא הוכח אחרת ע"י מהנדס רשוי הקבלן יתחשב  12.05.5

 ק"ג למ"ר, נתון זה יאושר ע"י קונסטרוקטור הבניין . 250הבניין של כ 

עומסים סטטיים כך שהשקיעה  מערכות חיפוי פחים ולוחות טרספה יתוכננו לעמוד בפני 12.05.6

 מאורך האריח בכל כיוון . 1/90המקסימאלית לא תעלה על 

המתייחס  755בדרישות ת"י כל החומרים שייעשה בהם שימוש יעמדו  – עמידה באש 12.05.7

 לחומרי בנייה ותגובותיהם בשריפה.

בדוח של כל המוצרים יתוכננו ויבוצעו כך שיעמדו בדרישות המופיעות  – בידוד אקוסטי 12.05.8

.  בכל מקרה קירות המסך שיבוצעו יפחיתו את הרעש  יועץ האקוסטיקה של הפרויקט

 דציבל .  34דציבל לפחות. חלונות בקירות חיצוניים יפחיתו את הרעש ב  40החיצוני ב 

כל חזיתות קירות המסך , חיפוי הפחים ויתר המוצרים המותקנים  –הארקת נגד ברק  12.05.9

מערכות הגנה מפני פגיעת ברק למבנים ומתקנים .  -1173יעמדו בדרישת ת"י  בפרויקט , 

 כל האמור בסעיף זה יאושר ע"י יועץ הבטיחות והחשמל של הפרויקט .

 לאזור הפרויקט  1045תעמוד בדרישת ת"י ההתנגדות התרמית של המעטפת  -בידוד תרמי 12.05.10

. 

 המידות המצוינות במפרט, ברשימת האלומיניום ובתכנית האדריכל , הנן מידות גודל 12.05.11

 חיצוניות של פריטי האלומיניום.

מחסום אש ועשן, מידות פתחי מילוט , רוחב וכיוון פתיחת  -עמידה בדרישות יועץ בטיחות 12.05.12

דלתות מילוט, הפרשי גובה בריצוף פנים וחוץ וכל נתון אחר שצוין ברשימות כל אלה 

 יבוצעו בכפוף לאישור יועץ בטיחות של הפרויקט.

אפיון נעילת דלתות, ועובי זכוכית יעמדו בדרישות יועץ  – עמידה בדרישות יועץ בטחון 12.05.13

 הביטחון של הפרויקט .
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, דהיינו אינם אינן מתייחסות למידות פתחים בבנייההמוגדרות כנ"ל,  מידות הפריט 12.05.14

כוללות  מידות חיצוניות של מערכות עזר כגון משקופים סמויים, מערכות איטום למיניהם, 

בקירות מסך ופריטים אחרים וכן מרכיבים אחרים  קופינג, פלשונג לסגירת מרווח

 המשלימים ומשמשים לסגירת המרווח שבין פריטי האלומיניום וחלקי הבניין .

 

 דגמים, דוגמאות ובדיקות  12.05.15

, ולשביעות רצונם של יציג הקבלן דוגמאות בכמות ובמידותבשלב מוקדם וככל האפשר  12.05.16

העבודה על פי המפרט כדלקמן :  האדריכל  והיועץ, של כל הרכיבים הדרושים להשלמת

דוגמאות של פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור האלומיניום, קטעי החלונות, קטע 

לדוגמא של קיר מסך, ויטרינות, דוגמאות לחיפויי האלומיניום, אביזרי פלדה , דוגמא 

 לחיפוי טרספה וכו'...

ובמפרט, לפני יצור הסדרה , במדויק ועל פי הנדרש בתכניות הקבלן ירכיב את הדגמים 12.05.17

 כולה.

במידה והדגם יאושר כמו שהוא, או עם תיקונים ו/או השלמות בלתי מהותיים, יורשה  12.05.18

 הקבלן להשתמש בדגם כחלק מבצוע העבודה.

– FULL, דגמים מושלמים בגודל מלאהקבלן יבצע על פי דרישה וללא תמורה נוספת,  12.05.19

SIZE MOCK UP  ת יחידה חוזרת של חיפוי פח מכל יחידות מוצר טיפוסית כדוגמ

 אלוקובונד , ויטרינה מזוגגת, חלון טיפוסי וכו'.

, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע ע"י האדריכל ייצור הדגמים והרכבתם 12.05.20

 והיועץ, דרישה זו לא תפגע בעמידה בלו"ז הכללי ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש .

ל הפריטים רק לאחר השלמת כל הדגמים, בדיקתם וכללי ש יתחיל ביצור שוטףהקבלן   12.05.21

 ואישורם

 בדיקות 12.05.22

בזמן ייצור הרכיבים השונים והפריטים , הקבלן  ביקורת איכותיבצע ועל חשבונו הקבלן  12.05.23

 יוודא את התאמתו של המפרט לכל פריט ופריט בפרויקט. 

תקינות  אחר הנדרש בכדי לוודא את בדיקה או תהליךהקבלן יבצע ביוזמתו ועל חשבונו כל  12.05.24

 והתאמה של כל פריט או מערכת או רכיב לדרישות המפרט והתקנות המחייבות .

לבצע בדיקות במעבדת מכון התקנים וזאת, על מנת  להבטיח  היועץ רשאי להורות לקבלן 12.05.25

 את טיב המוצרים והתאמתם לדרישות התקן. בדיקות אלו תהינה על חשבון הקבלן.

, ועל הקבלן להמציא ופים לאישור הבדיקה הנ"לכפכל החומרים ושלבי היצור וההתקנה,  12.05.26

לבדיקה  כל פריט או מוצר כפי שיידרש. ייבדקו דגמים בגודל מלא )במבדקה( לבדיקת 

 אטימותם למים, לחדירת אויר, עמידות לכוחות אופקיים ואנכיים ודרישות אחרות.

לרבות בדיקות המטרה של דגמים שיספקו על ידי היצרן ו/או לכל  בדיקות באתר הבניה 12.05.27

 פריט או מוצר אחר, תהיינה בדיקות לא הרסניות בלבד.

 יהיו ע"ח הקבלן .ולמען הסר ספק אין הוא זכאי לקבל תוספת בגין זה. כל הבדיקות הנ"ל 12.05.28

ולה , בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו מתבצעת הפעהאדריכל ו/או היועץ  רשאי לבקר 12.05.29

 הקשורה בביצוע המעטפת )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'(.

ולפי דרישת מנהל הפרויקט על התקדמות העבודה , לרבות הזמנות הקבלן ידווח מעת לעת  12.05.30

חומרים שונים , מדידות באתר ,הרכבת משקופי עזר ייצור הפריטים ומועדי תחילה וסיום 

 להרכבה של כל פריט ופריט .
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 כלליות דרישות –הרכבה  12.05.31

בייצור  ישנה הקבלן את סדר העדיפותבמידת הצורך ועל פי בקשתו של מנהל הפרויקט  12.05.32

 והרכבת הפריטים השונים , זאת על פי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט בלבד.

את הפתחים והחזיתות. כמו כן יבדוק את  הקבלן ימדוד ויבדוקטרם הייצור וההרכבה  12.05.33

חזית ופתח , הקבלן ייקח בחשבון שהמצב בשטח  האנכיות, אופקיות  ומישוריות של כל

עלול להיות שונה ביחס  לתכניות האדריכל ולרשימת האלומיניום ו/או לתכניות העבודה 

שהוכנו ע"י הקבלן . הקבלן יוודא שניתן לשלב את המערכות השונות ובהתאם לתוכניות 

 הביצוע המאושרות .

הבדלים  העלולים להיות בין כל פתח השונים יתחשב ב תכנון, ייצור והרכבת  הפריטים 12.05.34

ופתח . הגיאומטריה של משקוף העזר והפרופילים הנבחרים לביצוע הפריט יתאימו לנתוני 

 כל פתח ופתח.  

לפני שכל פעולות הגמר בהיקף הפתח הסתיימו  לא יחל הקבלן בפעולת הרכבת הפריטים 12.05.35

 ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

 שמירה על קווים אופקיים ואנכייםמקומם תבוצע תוך כדי הנחת מסגרות האלומיניום ב 12.05.36

 לכל החזית, לצורך כך ישתמש הקבלן בציוד אלקטרואופטי .

הקבלן יתחיל בהרכבת מסגרת אחת לפחות וישלים את כל הנדרש לאותו פתח, רק לאחר  12.05.37

 קבלת אישור מפורש ממנהל הפרויקט ימשיך הקבלן במלאכת ההרכבה בשאר הפתחים.

בין תכניות הביצוע לבין הקיים בשטח, יתריע הקבלן  י התאמה ו/או סתירה אבמקרה של  12.05.38

על כך בפני מנהל הפרויקט. הקבלן לא יתקדם בייצור ו/או בהרכבה לאותו פתח ללא קבלת 

הנחייה בכתב ממנהל הפרויקט . כל התקדמות בעבודה ללא קבלת הנחיה מפורשת ממנהל 

הקבלן לרבות סילוק הפריט המיוצר והחלפתו הפרויקט , תהיה על אחריותו הבלעדית של 

 במוצר חדש ומתאים .  הקבלן ימשיך בעבודתו רק לאחר שהפגם  תוקן או סודר .

, עם ניסיון מוכח שיפעלו מטעם הקבלן יהיו עובדים מקצועיים ומנוסיםעובדי ההרכבה  12.05.39

 בעבודות מהסוג המבוצע בפרויקט . 

הנדרש לרבות ציוד אלקטרואופטי לצורך  ידהמצוידים בכל ציוד המדציוותי ההרכבה יהיו  12.05.40

 ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים של העבודות.

לבניה ו/או לעבודתם של קבלנים  אחראי לתקן ליקויים שנגרמוקבלן האלומיניום, יהיה  12.05.41

אחרים, במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי גבס, אבן 

 ועוד.

הפתחים כאשר תיקון זה הנו סביר ומוגבל ,  ליקויים ופגמים שיתגלו בהיקףיתקן הקבלן  12.05.42

 לרבות סיתות הסרת מכשולים והפרעות שונים .

בכל שלב ושלב , לרבות בשלבים  לדאוג לחוזק ויציבות של כל הפריטיםעל הקבלן  12.05.43

הראשונים של ההרכבה . לצורך כך הקבלן יקים על חשבונו מערכות עזר וחיזוק בשלבים 

 שונים . ה

ע"י  מתבצעות עבודות נוספותהקבלן מודע לכך שבמקביל לביצוע עבודת ההרכבה שלו,  12.05.44

קבלנים נוספים , ולכן באחריות הקבלן להגן על כל המוצרים והפריטים שהוא ירכיב ועד 

למסירתם ואישורם ע"י מנהל הפרויקט והמזמין. הקבלן יסיר את אמצעי ההגנה בכל שלב 

יקות ומעקב אחר הפריט, הקבלן יחזיר את אמצעי ההגנה למצבם שיתבקש לכך לצורך בד

 הקודם לאחר סיום הבדיקות . 
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של הפריטים השונים, כל זאת בכדי למנוע פגיעה אפשרית  לדאוג לאחסון נאותעל הקבלן  12.05.45

 בשלמות הפריטים עצמם או בחלקי הבניין האחרים.

השונים אל האתר. בצורה נאותה, כאשר  להוביל את המוצרים והרכיביםבאחריות הקבלן  12.05.46

 הם מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל ויוחלף.

 בעת ההובלה או האחסנה באתר. מוצר או חלק שנפגעלא יותקן  12.05.47

יותקנו לפי פלס , סימוני מפלס המסומנים בחלונות השונים, יישמרו וימדדו  משקופי עזר 12.05.48

 שיסומן בכל קומה וקומה בבניין . 0.00מגובה 

את מסגרות האלומיניום או משקופי העזר לשלד הבניין, יוחדרו אל  הברגים המחברים 12.05.49

דחו מ"מ לפחות . חורים המשמשים להחדרת ברגים עם מיתד יק 50תוך הבטון לעומק של 

 מ"מ משולה הבטון .  50במרחק שאינו קטן מ 

, את כל הפריטים שהרכיב ובמועד שייקבע על ידי יתחייב לנקות, באופן יסודיהקבלן  12.05.50

המזמין וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזכוכית, לוחות החיפוי מפח או טרספה, 

דיו הפנימי מסגרות האלומיניום, אטמים, ידיות וכל חלק אחר של הפריט ומשני צי

והחיצוני . פעולה זו הנה חלק בלתי נפרד מהצעתו של הקבלן וללא תוספת מחיר מיוחדת 

בגין כך. עם סיום פעולת הניקוי, שתבוצע בסמוך למסירה ואישור הפריטים, יקבל הקבלן 

 את אישורו של מנהל הפרויקט לסיום הניקוי .

של אחד הפריטים , הקבלן יחלפו  כלשהו התגלה פגם או ליקוי ברכיבהיה, ולאחר הניקוי,  12.05.51

 באופן מיידי ועל חשבונו .

משאריות של החומרים השונים שהוא הכניס  יתחייב לנקות את האתר באופן שוטףהקבלן  12.05.52

לאתר, כולל שאריות חומרים, אריזות או חלקיהם , פסולת מסוג כלשהו, כלי עבודה וציוד 

 אחר שלא בשימוש.

הוראות תחזוקה שוטפת לפריטים ובמיוחד  ,(AS MADE)יצרף תכניות עדות הקבלן  12.05.53

תיאור סוגי הסולבנטים האסורים בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג 

 ובאטמים.

 

 אחריות הקבלן   12.05.54

כל המסמכים שהוא יגיש במסגרת עבודה זו לרבות  מתחייב לאיכות ולאמינותהקבלן  12.05.55

 רט ותעודות אחריות,תעודות בדיקה, מסמכי מוצר , קטלוגים, תכנון המפו

 מוסמך לכך שיפעל מטעמו .  התכנון המפורט ע"י מהנדסהקבלן מתחייב לבצע את  12.05.56

שיפעלו מטעמו החל משלב התכנון ועד למסירה  קבלני המשנההקבלן יהיה אחראי לכל  12.05.57

 סופית ותיקון ריגקטים . אחריות זו חלה בהקשר ובכפוף לכל תנאי וסעיפי מפרט זה .

אחראי סמכים והתכנון המפורט לעבודה זו , הקבלן ימשיך להיות גם לאחר הגשת כל המ 12.05.58

 ולטיב העבודה ובכפוף לכל התקנים והחוקים המחייבים בנדון . בלעדי לאיכות

הקבלן יהיה האחראי המלא והבלעדי להתאמת התכניות והפרטים שהוא בעצמו יכין  12.05.59

ריטים שהוא יספק לדרישות האדריכל והיועץ בפרויקט, ולהתאמה מלאה בין המוצרים והפ

 למידות ולמצב הקיים בבניין .

, למוצרים ולחומרים שהוא סיפק לפרויקט ולמשך תקופת הקבלן יהיה אחראי לעבודות 12.05.60

. לשם כך הקבלן ימסור כתב אחריות מפורט שתוקפו החל ממועד   שנים 7העומדת על בדק 

ה הנדרשת לשם סיום ומסירת העבודה למזמין . הקבלן  יבצע על חשבונו את כל התחזוק

 עמידה בכתב האחריות במשך כל התקופה. 
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 תכנון ראשוני ותכנון מפורט 12.05.61

כל המסמכים שיימסרו לקבלן בשלב המכרז לרבות מפרט, תוכניות וחישובים נחשבים  12.05.62

כתכנון ראשוני ובסיסי המהווים קווים מנחים ודרישות מינימום להמשך התכנון והביצוע, 

התכנון הראשוני מבטא את כוונותיו של האדריכל ויועץ האלומיניום בפרויקט אודות 

יכין על חשבונו תכנון ט. הקבלן , ובמסגרת עבודתו זו המשך תכנון וביצוע העבודה בפרויק

אחר שיידרש, תכנון מלא זה אשר ישמש כתכניות ו 1:5ו  1:2ו  1:1מלא ומפורט בקנ"מ 

 עבודה של הקבלן ולפיו הוא יפעל .

יוגש לאדריכל וליועץ לבדיקה ואישור, הקבלן לא יבצע אף פעולה של  התכנון המפורט 12.05.63

ו/או הרכבה בשטח טרם קבלת אישור מפורש וסופי לתכנון  הזמנת חומרים ו/או ייצור

 המפורט שיגיש .

, ובשלב מוקדם ככל הניתן , אודות כל סתירה ו/או אי  באחריות הקבלן להודיע בכתב 12.05.64

 התאמה ו/או טעות ו/או אי הבנה בחומר הטכני שנמסר לו על כל התכולה שלו .

 

 איטום פריטים ופתחים וניקוז מים 12.06.1

נגד חדירות רוח, אבק ומי גשמים, הנה דרישות ביצוע  של הפריטיםאטימה מושלמת  12.06.2

 בסיסית.

 1068בת"י  בבדיקות הנדרשותכל החלונות והדלתות ויתר מוצרי האלומיניום יעמדו  12.06.3

 . לחלונות

 , דלתות אלומיניום .  4001בבדיקות הנדרשות בת"י כל הדלתות יעמדו  12.06.4

 , קירות מסך .  1568 ת"יבבדיקות הנדרשות בכל פריטי קירות המסך יעמדו  12.06.5

הן בכל הקשור למפגשים בתוך  התקנים הרלוונטיםכל פריטי האלומיניום יעמדו בדרישות  12.06.6

 הפריט עצמו והן בכל הקשור למפגשים של מסגרת הפריט לחלקי הבניין  .

המים אותה יבצע בפריטי האלומיניום  יפרט וידגים את שיטת האיטום וניקוזהקבלן  12.06.7

 יופיעו בתוכניות הביצוע, ויבוצעו  בקפידה בזמן הייצור וההרכבה. השונים , שיטות אלה

( WEATHER STRIPS) יאטמו עם אטמים רציפיםכל האלמנטים המתוכננים לתפעול,  12.06.8

מהחומרים המעולים ביותר. האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים מתוכננים מראש 

 בפרופילים, ובשום מקרה לא בהדבקה.

בין חלקי האלומיניום כגון חיבור פינות מסגרות האלומיניום  מאוד איטום חריצים צרים 12.06.9

 מעלות ייעשה בחומר איטום אנאירובי . 45החתוכות ב 

העלולים להצטבר  WEEP SYSTEM)יאפשר ניקוז מים, )תכנון מוצרי האלומיניום  12.06.10

 עיבוי.-גשם ומי-בחלקים הפנימיים של המוצרים, כגון מי

עם משקוף תחתון עשו מפרופיל  במעטפת החיצונית יהיוכל החלונות והדלתות המותקנים  12.06.11

)אמבטיה(, גובה האמבטיה יתאים למיקום הפרויקט, גובה הבניין ומשטר הרוחות  חלול

 במקום .

השונים יבוצע באמצעות עיסה של סיליקון  מפגשים בין פרופילי האלומיניוםאיטום  12.06.12

סיס פולי אריתן דוגמת או עיסה על ב  Dow-Corningשל חברת   911ניטראלי דוגמת 

 .FC-1Aפלקס -סיקא
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, מרווח  מ"מ לפחות 6מרווח  היקפי של מסגרות הפריטים השונים יהיו במידות שיבטיחו  12.06.13

זה ייאטם בעיסת סיליקון ניטראלי שיידחף למקומו כנגד גליל תומך מחומר ספוגי . פעולה 

 זו תבוצע משני צידי המסגרת , הפנימי והחיצוני .

, האיטום בין  ויאטמו בפני חדירת מים ורוחותטים יותקנו בפתחים כל מסגרות הפרי 12.06.14

של   917מסגרות הפריט לבין קירות המבנה יבוצע בעזרת עיסת סיליקון ניטראלי דוגמת 

. לחילופין ניתן להשתמש בחומר איטום על בסיס פולי אריתן   Dow-Corningחברת 

עשה תוך דחיסת עיסת האיטום האיטום יהי מלא ורציף ויי .FC-11פלקס -דוגמת סיקא

 הגמישה , כנגד גליל תומך ספוגי , כגון פוליאתילן מוקצף .

, מבפנים ומבחוץ, האיטום הפנימי יבוצע ויבוקר  משני צידי משקוף הפריטהאיטום ייעשה  12.06.15

לפני הרכבת ההלבשות הפנימיות . הלבשות פנים תורכבנה בטריקה לאחר ייבוש חומרי 

 האטימה .

בים בקיר בטון או בניה עם  חיפוי אבן ואו עם חיפוי פח אלומיניום בפריטים המורכ 12.06.16

, עם יריעות איטום לאטום את המפגש בין המלבן הסמוי לבין קיר הבטוןוכדומה , יש 

בהדבקה לאורך כל היקף המלבן, פעולה שתבוצע לפי הנחיית יצרן היריעה. לדוגמא יש 

, דבק להדבקת היריעה דוגמת מ"מ  1בעובי   TRELLEBORGלהשתמש ביריעה מסוג  

SO-N1649    פריימר תואם לדבק דוגמת,SO-P   לEPDM    הדבקת קצוות היריעה ,

הכול מסופק ע"י  חברת דבטק או שו"ע . בכל מקרה    SILIRUB –EPDMבסיליקון מסוג 

יש לקבל אישור מראש לסוג היריעה ולדבקים שישמשו להדבקה . בנוסף יש להדק את 

 חיצוני לפתח הבניין באמצעות שטוח המהודק עם ברגים חודרים לבטון . קצה היריעה ה

בעזרת פח מגלוון בעובי  תיתמך לכל אורכהיריעה שמגשרת בין משקוף העזר לבין הבניין ,  12.06.17

 מ"מ לפחות . לא תהיה יריעה ללא תמיכה אחורית. 1

בכך שתבטיח ללכוד כל טיפת מים שתחדור  תמלא את תפקידהבסוף פעולה זו היריעה  12.06.18

 ותוביל אותה  בכיוון חוץ הבניין.

שהדביק למקומם, כך שלא ייפגעו מכל פעולה נוספת  ידאג להגן על יריעות האיטוםהקבלן  12.06.19

 שלו או של קבלנים אחרים , היה ויריעה נפגעה ו/או נקרעה הקבלן יחליפה באחרת .

שבין משקוף העזר  לאטום את המרווחיח, יש פריטים המורכבים בתוך קירות עם גמר ט 12.06.20

של חברת דבטק , או  240סיל -לבניין באמצעות עיסה על בסיס פוליאריתן דוגמת סודה

. מריחת חומר האיטום תהיה לכל היקף משקוף העזר ובצורה רציפה 107סיקא טופ 

 ואחידה .

 סיום איטום קירותתבוצע לאחר הרכבת אריחי החיפוי העשויים פח אלומיניום או טרספה  12.06.21

 החוץ, ולאחר קבלת אישור מפורש ממנהל הפרויקט .

 של הפריטים הנה בלעדית של הקבלן. האחריות לאטימות המוחלטת 12.06.22

לאחר גמר הרכבת פריטי האלומיניום, תיעשה ע"י קבלן  בדיקת איטום המעטפת 12.06.23

ומנהל  האלומיניום בעצמו, או ע"י מכון בדיקה מוסמך שיוזמן ע"י הקבלן באישור היועץ

הפרויקט, הבדיקה תבוצע לפי המפרט הטכני של מכון התקנים. הבדיקות הנ"ל יבוצעו על  

 חשבונו של הקבלן .

, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה בהתאם בדיקות איטום ההרכבה של המעטפה 12.06.24

 למפרטי מכון התקנים הישראלי:

מ"ק  2.5יסוס, בספיקה של מ"מ דרך פיית ר 20בזמן הבדיקה יותז מים בצינור גן בקוטר  12.06.25

 אט. בקו האספקה. 4לשעה ובלחץ של 
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ס"מ בקירוב, פיית  20ס"מ מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  45המים יותזו ממרחק של  12.06.26

הריסוס תכוון לקו ההשקה הנבדק וניצב לפני הקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה 

 האיטום וייבדק שנית. איטית, הלוך וחזור, התגלתה בבדיקה חדירה של המים, יתוקן

בדיקה זו  – 3.3פרק  - 1חלק   1568בדיקת איטום של קירות המסך תיעשה על פי ת"י  12.06.27

מתבססת על התזת מים מצינור גמיש דרך נחיר היוצר קונוס מלא של רסיסי מים בספיקה 

קילופסקל.  ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה  220ליטר לדקה , כאשר לחץ המים הוא  22של 

דקות בכל מצב . כיוון ההתקדמות יהי כלפי מעלה . התגלתה  5לוך וחזור במשך איטית ה

 חדירת מים , הבדיקה תיפסק ולאחר תיקון הליקוי תחודש הבדיקה.

 ליקויים אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.  12.06.28

 

 הפרדה בין חומרים ובין מתכות 12.06.29

לבין מתכות אחרות יש לדאוג  בכל מקרה של מפגש בין פרופילים או פחי אלומיניום 12.06.30

, ניאופרן P.V.Cלהפרדה מלאה באמצעות הדבקת  חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי דוגמת 

 או אחרים.

בכל מקרה של בין פרופילים או פחי אלומיניום לבין חומרי ביטומנים או חומרי בנייה  12.06.31

י לא ספוגי אחרים  העלולים לפגוע באלומיניום הקבלן ידאג להפרדה באמצעות חומר פלסט

 , ניאופרן או אחרים P.V.Cדוגמת 

 

 חומרים , ציוד וכלים 12.06.32

כל החומרים בהם ייעשה שימוש , לרבות ציוד, כלים, אמצעי עזר, מכונות , אמצעי   -כללי  12.06.33

הרמה ושינוע , חומרים לייצור הפריטים כגון פרופילים , אביזרים למיניהם, גומיות,חומרי 

לכל פריט ופריט . על הקבלן  התקנים והחוקים הנוגעיםיעמוד בדרישות איטום , כל הנ"ל 

 חלה האחריות לוודא את עמידתו בדרישה הזו ואין לחרוג מכך ללא אישור בכתב מראש.

 בהעדר תקן ישראלי רשמי או לא רשמי יתאימו החומרים לדרישות תקן אירופאי . 12.06.34

עצמם יהיו חדשים ושלמים , ללא פגם כלשהו בין  חומרים המשמשים לייצור הפריטים 12.06.35

אם מדובר על פגם גלוי לעין או נסתר ממנה, ובין אם מדובר בפגם שנגרם בזמן ייצור 

החומר או לאחר מכן . על הקבלן חלה האחריות להשתמש בחומרים העומדים בדרישה זו .  

נזק כלשהוא  כמו כן ידאג הקבלן להוביל ולאחסן את הפריטים באתר מבלי שייגרם

לחומרים השונים .  למען הסר ספק כל פגם שיתגלה באחד מהחומרים יגרור דרישה 

לסילוק אותו פריט מהאתר והחלפתו בחדש , הנ"ל יבוצע על הקבלן עצמו ועל חשבונו ללא 

 תוספת כלשהיא למחיר הפריט .

וש בהם ישתמש הקבלן יעמדו בדרישות החוקים והתקנות , שימ אמצעי הרמה ושינוע 12.06.36

 באמצעים כאלה יורשה לאחר קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות. 

כלשהו שהוא יכניס לאתר לצורך ביצוע העבודה  שכל ציוד ו/או כלי עזרהקבלן ידאג לכך  12.06.37

בכל שלביה וחלקיה , יהיה תקין ולא יסכן את העובדים שלו או של עובדים אחרים, כמו כן 

 נ"ל לא יגרום  לנזק כלשהוא לבניין או לכל מערכת אחרת .באחריותו של הקבלן שהציוד ה

יבוצעו ע"י עובדים מקצועיים שקיבלו הדרכה  העבודות שיבוצעו בגובהחשוב לציין שכל  12.06.38

 מתאימה ובעלי היתר לעבודה בגובה כנדרש .

 

 פרופילים ופחי אלומיניום 12.06.39
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 6063-כדוגמת בהם ייעשה שימוש יהיו מסגסגות באיכות מעולה  פרופילי אלומיניום 12.06.40

, כל הפרופילים יהיו מיוצרים במפעל שקיבל את אישורו של מכון התקנים  T5טיפול תרמי

קורוזיבית, ע"פ אחת מהשיטות -הישראלי לכך .כל הפרופילים יעברו תהליך להגנה אנטי

 שיפורטו בהמשך.

-AL 3כל  הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת  12.06.41

MAG קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש. עובי פחי  -בעלת עמידות אנטי

מ"מ לפחות ובהתאם  2האלומיניום שאינם קונסטרוקטיביים כגון פינות וקופינג יהיה 

 למפורט במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

אלה תותאם לייעוד שלהם במדויק ,את הפחים יש לצבוע בהתאם למפרט רק   צורת פחים 12.06.42

 חיתוך וכיפוף וסיום כל העיבודים הנדרשים .   לאחר

 

  -פלדה  12.06.43

יבחר במידות ובעובי המתאים על פי  רכיבי פלדה הקבלןבכל מקום בו נדרש לשלב  12.06.44

שיקולים של חוזק ועל סמך חישוב סטטי שיוגש ע"י מהנדס רשוי. בכל מקרה עובי מינימלי 

של הפרויקט ויאושר על ידו  מ"מ. כל חישוב סטטי יוגש לקונסטרוקטור 2לפחי פלדה יהיה 

 טרם תחילת ביצוע .

)קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור ועיגון ( יקבלו  חלקי הפלדה במעטפתכל  12.06.45

 הגנה אנטיקורוזיבית כמפורט להלן ובכפוף לאישור הקונסטרוקטור של הפרויקט:

 -פלדה מגלוונת  12.06.46

 HOT-DEEP)מיקרון   70-80לקבלת שכבה בעובי של   טבילה חמה באבץ 12.06.47

GALVANIZING  918( בהתאם לת"י.  

הדרושים באותו חלק . כגון חיתוך ,  לאחר ביצוע כל העיבודיםאת פעולת הגלוון יש לבצע  12.06.48

 קידוח ריתוך . 

, במקרה של צורך בריתוך חלק כלשהו , להמעיט ככל האפשר בפעולת ריתוך באתריש  12.06.49

ות את תפר הריתוך באמצעים  הריתוך יבוצע ע"י רתכים מוסמכים ומקצועיים. יש לנק

השחזה ומברשת ומיד לאחר מכן  לבצע תיקון לציפוי שנפגע  בצבע עשיר באבץ. את הצבע 

ס"מ בהיקף  5מיקרון, תיקון הצבע יכסה כ  100-110יש לבצע בשתי שכבות בעובי של 

 הריתוך.

 צביעת פרופילי פלדה העשויים מפח מגלוון תעשה כדלקמן : 12.06.50

 הכנת שטח  12.06.51

, שטיפה במים  2230הסרת שומנים: יש להסיר שומנים באמצעות דטרגנט אקוקלין  12.06.52

 נטרלי .  PHוהבאה ל 

לפי התקן  SA  2.5חספוס : חספוס פני השטח יעשה באמצעות התזת גרגרים עד לדרגה  12.06.53

 מיקרון לכל היותר. 20השבדי. החספוס יהיה בעומק של 

 )אוויר נקי מלחות ושמנים (  יש לוודא הסרת שיירי אבק באמצעות נישוף אוויר 12.06.54

 מיקורן . 50מערכת הצבע תכלול : שכבה ראשונה מסוג אפוגל בעובי  12.06.55

 מיקורן 80שכבה שנייה מסוג אפיטמרין סולקוט מיו בעובי  12.06.56

 מיקרון .  50מסוג טמגלס בגוון הרצוי בעובי -צבע עליון לחלקים חשופים–שכבה שלישית  12.06.57

וונים התיקון יבוצע בהתאם להוראת סעיף במקרה של תיקון מקומי של  פרופילים מגל 12.06.58

 במפרט הכללי. 19044
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לחילופין ניתנת האפשרות לצבוע את כל החלקים בצבע אבקה וייבוש בתנור, הנ"ל ייעשה  12.06.59

 לפי מפרט מאושר של חברת טמבור .

 

 צביעת פלדה שחורה 12.06.60

 לפי המפרט של חברת טמבור כדלקמן : צביעת רכיבים מפלדה שחורה תבוצע 12.06.61

, שטיפה במים  2230ם: יש להסיר שומנים באמצעות דטרגנט אקוקלין הסרת שומני 12.06.62

 נטרלי .  PHוהבאה ל 

לפי התקן השבדי.  SA  2.5חספוס פני השטח יעשה באמצעות התזת גרגרים עד לדרגה  12.06.63

 מיקרון לפחות. 40החספוס יהיה בעומק של 

 ים ( יש לוודא הסרת שיירי אבק באמצעות נישוף אוויר )אוויר נקי מלחות ושמנ 12.06.64

 מיקרון . 60מערכת הצבע תכלול: שכבה ראשונה  יסוד אפוקסי עשיר אבץ בעובי  12.06.65

 מיקורן . 100שכבה שנייה אפיטמרין סולקוט מיו בעובי  12.06.66

 מיקרון .  50טמגלס בגוון הרצוי בעובי  -צבע עליון לחלקים חשופים  -שכבה שלישית  12.06.67

 

 משקופי עזר . 12.06.68

בכל הפתחים המיועדים להתקנת חלונות ודלתות, למעט אם צוין אחרת בתוכניות העבודה  12.06.69

. התקנת המשקופים תבוצע טרם עבודות הטיח  יותקן משקוף עזר מפח מגלווןהמאושרות, 

 בבניין , מועד התקנת משקופי העזר יתואם מול מנהל הפרויקט .

כפי שיאושרו בתכניות הביצוע  םע"פ הגיאומטריה והחתכימשקופי עזר למיניהם יבוצעו  12.06.70

מ"מ ו/או בפרופילי  2של קבלן האלומיניום ויבוצעו מפחים מגלוונים בעובי שלא יפחת מ 

 מיקרון לפחות . 20פלדה חלולים  מגולוונים, עובי הציפוי יהיה 

, ובהתאם לחתך פרופילי המשקוף של במידות  כנדרש בתוכניות הביצועהמשקופים יהיו  12.06.71

גמר והחיפוי מחוץ ומבפנים לבניין.  חיבורי פינות יבוצעו בריתוך מלא ולא הפריט, ולסוג ה

 בנקודות .

בשתי  ייצבעו בצבע מגן עשיר אבץאזורי הריתוך וסביבתם וכן פגיעות בשכבת הגלוון  12.06.72

 שכבות ומשני צידי המשקוף.

יותקנו בפתחים במידות ובמרחקים סבירים, מרווחים  אלה יאפשרו  מסגרת משקוף העזר 12.06.73

 הכנסת תערובת הדייס/ הגראוט  מתחת למשקוף העזר ובאופן מלא.  את

העזר ייקבע על פי תוכניות העבודה המאושרות. אם לא צוין אחרת  מישור התקנת משקופי 12.06.74

 המשקופים יורכבו במישור פנים של החיפוי הפנימי /טיח / גבס או קרמיקה . 

לעין של משקוף סמוי,  שוףלא יישאר אף חלק חבסיום ההרכבה של פריטי האלומיניום,  12.06.75

 במצב חלון/דלת פתוח או סגור.

יותקנו כך שתחתיתם תעוגן באופן יציב לרצפת הבטון  המלבנים הסמויים של הדלתות 12.06.76

מתחת לפני הריצוף, חלק המשקוף הסמוי הנמצא מתחת לריצוף יימרח בחומר למניעת 

 קורוזיה שיאושר ע"י יועץ האיטום של הפרויקט .

יורכבו בגובה אחיד מפני הריצוף , הקבלן יקפיד על  קומה וקומה משקופי העזר בכל 12.06.77

 התקנת משקופי העזר בקווים אנכיים ואופקיים מדויקים . 

מ"מ וברוחב  2.5עשויים מפח מגלוון בעובי  עיגון המסגרת לבניין תבוצע באמצעות עוגנים 12.06.78

המרחק העוגן מ"מ לכל היותר, ו 400מ"מ לפחות. המרחק  בין העוגנים יעמוד על  40של 

ס"מ, העוגנים יאפשרו את פילוס וכיוון מסגרת  20הראשון לקצה המשקוף לא יעלה על 
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משקוף העזר בכל הכיוונים , כך שבסוף ההתקנה המסגרת תעמוד במקומה באופן יציב, 

 חזק  ובקווים אחידים לכל החזית.

ל( , הברגים יבוצע באמצעות ברגים עם מיתד )דיב התקנת וקיבוע משקופי העזר לבניין 12.06.79

מ"מ לפחות.   40, ויחדרו דרך העוגנים לתוך קירות הבטון  לעומק של  316עשויים מפלב"מ 

בקירות שאינם עשויים בטון  ייעשה שימוש במיתדים מתאימים לאותו חומר דוגמת דיבל 

 מ"מ . 50מסוג "טורבו ".  בכל מקרה מרחק בורג העיגון משפת הבטון יהיה גדול מ 

או כל אמצעי אחר דרך מסגרת משקוף העזר מחשש  גים או מוטת ברזלאין להחדיר בר 12.06.80

 לגרימת עיוות במסגרת.

 

 זכוכית וזיגוג  12.08.1

" , הלוחות יהיו  FLOATהמיוצרים בשיטת " בלוחות זכוכית באיכות גבוההקבלן ישתמש  12.08.2

 .  1חלק  938ללא פגמים כלשהם ובהתאם להנחית ת"י 

 1099לדרישת ת"י הקבלן מתחייב לספק ולהרכיב את הזכוכיות השונות בפרויקט בהתאם  12.08.3

על כל חלקיו . לרבות זכוכית באזור סכנה . עובי כל שמשה ייקבע על סמך דרישת התקנים 

הישראלים במהדורתם האחרונה . זכוכית באזור סכנה תסומן באמצעות אחת מהשיטות 

 דריכל .המקובלות ולפי תיאום מראש עם הא

ות"י  1099הזכוכיות במעקות בהתאם לדרישות ת"י הקבלן מתחייב לספק ולהרכיב את  12.08.4

.  בכל מקרה זכוכית מעקה המעוגנת לאורך הפאה התחתונה בלבד )כנדרש במפרט  1142

הטכני( תהיה זכוכית רבודה ומחוסמת, כאשר עובי לוחות הזכוכית יהיה לפי חישוב סטטי 

 מ"מ . 10+1.52+10ובכל מקרה לא יפחת מ  אשר יוצג ע"י מהנדס רשוי

 יהיו בעלות אותו גווןכל הזכוכיות בין אם מדובר בזכוכית שקופה או זכוכית בגוון כלשהו  12.08.5

 בדיוק , הקבלן יזמין מראש כמות שתספיק  לכל צרכי הפרויקט  מכל סוג וסוג . 

 . לעין תהיה עם פאות מלוטשות ומושחזות שפאותיה גלויותזכוכית מכל סוג  12.08.6

מסה"כ יחידות שסיפק לפרויקט לצורך  1%הקבלן יספק מכל מידה וסוג של זכוכית  12.08.7

 אחזקה שוטפת . אין ליישם את הדרישה הזו על יחידות מזכוכית שקופה .

 זכוכית מחוסמת : 12.08.8

הקבלן מתחייב לבצע את החיסום במפעל הפועל תחת השגחת מכון התקנים הישראלי  12.08.9

 ובאישורו.

 ס"מ . 30מ"מ לכל  0.1גליות קטנה ואינה עולה על  זכוכיות מחוסמת תהיה עם 12.08.10

כלשהוא לרבות שבר ספונטני ולמשך  להחליף כל שמשה שנתגלה בה כשלהקבלן מתחייב  12.08.11

חמש שנים מיום מסירת הפרויקט למזמין )למעט שבר שנגרם מחבלה(.  הקבלן ישמור 

 לעצמו כמות סבירה של זכוכית ומכל סוג שהותקן בפרויקט למטרה זו . 

על ידי המפעל  תהיה מסומנת בסימן בלתי מחיק,משה של זכוכית מוקשית/ מחסמת ש 12.08.12

שביצע את החיסום .  סימן ההקשיה יהיה בפינת שמשת הזכוכית ולא  יוסתר  לאחר 

 הרכבת סרגלי  הזיגוג  .

 על הזכוכית.ביצוע ציפוי נאנוגלאס  הקבלן יציין בהצעתו את התוספת הנדרשת במחיר בגין 12.08.13

לכל מטר מרובע  heat soakבגין ביצוע בדיקת בהצעתו את התוספת הנדרשת  הקבלן יציין 12.08.14

או לקירות  של זכוכית ובידיעה שהבדיקה הזו תבוצע לכל הזכוכיות של קירות המסך

 שייבחרו ע"י היועץ והמזמין
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 זכוכית בידודית :  12.08.15

ידודית זכוכית בידודית תיוצר במפעל מאושר ובעל אישור ממכון התקנים לייצור זכוכית ב 12.08.16

. 

ייצור יחידת הבידודית יבוצע באמצעות חומרים המתאימים לייעודה הסופי באתר , כן  12.08.17

.  או חומר איטום פוליאריתן ופוליסולפידייעשה שימוש בחומרי הדבקה ואיטום מסוג 

 סיליקוני .

או טבעי לבחירת  פרוש סרגל אלומיניום )מרווח( בגוון שחורבין שתי לוחות הזכוכית יהיה  12.08.18

האדריכל . מידות פרופיל זה לפי הנדרש בכל מקום ומקום בפרטים ובתוכניות הביצוע 

 המאושרות .

של שתי יחידות זכוכית בידודית )מפגש זכוכית ללא פרופיל  במפגש ישר או פינתי 12.08.19

 797אלומיניום ( יבוצע איטום בין שתי היחידות בחומר על בסיס סיליקון דוגמת סיליקון 

,  חומרי האיטום שייעשה בהם שימוש לייצור יחידת הבידודית Dow Corningשל חברת 

 . Dow Corningשל חברת  3793עצמה יהיה מחומר סיליקוני בלבד,  

בצד החיצוני של יחידת הבידודית כאשר הציפוי פונה לתוך חלל  זכוכית עם ציפוי תורכב 12.08.20

 .  2היחידה , מצב 

מיחידת הבידודית , יוסר הציפוי מאותו חלק  זכוכית עם ציפוי אשר חלק ממנה  בולט 12.08.21

בולט . הסרת הציפוי תוסר בשלב מוקדם ככל האפשר ובסמוך למועד חיתוך לוחות 

 כית .   הזכו

שנים על איכות העבודה שלו  12יהיה אחראי ולמשך  ספק יחידות זכוכית הבידודית 12.08.22

 ובמיוחד כנגד חדירת רטיבות לתוך החלל שבין שתי הזכוכיות . 

אשר נתגלה בה רטיבות בין שני הלוחות  הקבלן מתחייב להחליף יחידת זכוכית בידודית 12.08.23

ות של אמצעי הרמה ופירוק חלקי של קיר באופן מיידי ועל חשבונו, הנ"ל כולל את העלוי

 המסך שיידרש כתוצאה מכך.

של זכוכית מכל סוג שנבחר לשימוש  פרויקט  באתר ו/או בכל  הקבלן יספק ויתקין דוגמא 12.08.24

מקום שהאדריכל יבקש, רק לאחר קבלת אישור סופי לדוגמא, הקבלן יזמין וישריין את כל 

 הכמות הדרושה לו לפרויקט .

 

 

  – זכוכית רבודה 12.08.25

יריעת זכוכית רבודה תהיה עשויה משני לוחות זכוכית מודבקים ומוצמדים באמצעות  12.08.26

PVB   מ"מ ובהתאם להנחיות המופיעות ברשימות  1.52או  מ"מ לפחות 0.76בעובי

 האלומיניום ובמפרט המיוחד. 

 .  938ההדבקה תהיה רציפה ומלאה ללא בועות או כל פגם אחר וכנדרש בת"י  12.08.27

ינה מותקנת בתוך מסגרת אלומיניום ואינה חבוקה בכל פאותיה תהיה זכוכית רבודה שא 12.08.28

 עם פרופיל אלומיניום או נירוסטה במידות מינימליות  ובכל היקף הזכוכית רבודה . 

, במרווח זה  מ"מ לפחות 6יש להשאיר מרווח של במפגש שבין שני לוחות זכוכית רבודה,  12.08.29

יש למרוח בצורה חלקה ויפה ולכל אורך קו יש להכניס עיסת סיליקון ניטראלי , את העיסה 

 ההשקה . גוון העיסה יהיה לבחירת האדריכל .

תוצרת חברת דיופונט  PVBבפריטים מסוימים בהם צוין יש להשתמש ביריעת הדבקה  12.08.30

 מסוג סינטריגלאס .
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 התקנת זיגוג 12.08.31

מ"מ  10חפיפה של זכוכית שתותקן  בשיטת זיגוג מכני תהיה בעלת מידות שיבטיחו  12.08.32

מכל צד בין הזכוכית לבין מסגרת האלומיניום ובכל מקרה בהתאם  מ"מ 20לפחות ועד ל 

 על כל חלקיו .  1099להנחיית ת"י 

בעזרת סרגלי זיגוג מתאימים. במרווח שבין הזכוכית  תהודק למקומהזכוכית בזיגוג מכני  12.08.33

ותה של לבין מסגרות האלומיניום יהיו פרושים גומיות זיגוג כנדרש ויבטיחו את יציב

 הזכוכית.

)יחידת פלסטיק( אשר יוצבו במרחק של רבע  תתבצע על שני כפיסיםהנחת  הזכוכית  12.08.34

 3מ"מ ובעובי של  40מאורך  הזכוכית מכל צד ובאופן סימטרי. אורך הכפיסים יהיה לפחות 

 מ"מ לפחות .

, כך שתתאפשר השארת חופש בכל היקף הזכוכיתמידות אורך ורוחב הזכוכית יבטיחו  12.08.35

 התפשטות תרמית של הזכוכית וימנע מגע אפשרי בין הזכוכית למסגרת האלומיניום . 

 

 הדבקה סטרקטוראלית : -זיגוג מבני 12.08.36

או של סרט הדבקה,  אישורו של יצרן הסיליקון הסטרקטוראליהקבלן יקבל בכתב את  12.08.37

 לכל פרטי החומרים ופעולות ההדבקה הנדרשות לכך .

את כל הפרטים הנחוצים לרבות דוגמא של  הדבק / הסרט הדביקיעביר ליצרן הקבלן  12.08.38

 פרופיל האלומיניום שישמש להדבקה , נתוני הזכוכית והפרויקט . 

, או  895הדבק מבני )סטרוקטוראלי ( יהיה מחברת טרמקו או שו"ע דוגמת סיליקון מסוג  12.08.39

 . M3תוצרת חברת    VHB-G23סרט דביק דוגמת סוג 

וההנחיות הנחוצים בזמן ומבלי לגרום לעיכוב בלו"ז .  האישוריםידאג לקבל כל הקבלן  12.08.40

במקביל הקבלן יעביר את כל התכתובת בינו לבין ספק הדבק/ הסרט הדביק  ליועץ לרבות 

 כתב אחריות מספק הסרט לאיכות הסרט וההדבקה .

 זכוכית שתודבק בהדבקה סטרוקטוראלית תהיה זכוכית מחוסמת כנדרש .  12.08.41

ב ההדבקה הסטרוקטוראלית יתאים לתוצאות החישוב הסטטי שיבוצע רוחב הסרט או רוח 12.08.42

לצורך זה , החישוב ייקח בחשבון את כלל הכוחות הפועלים על החלון לרבות בשעת חירום 

. 

זכוכית שהודבקה באופן סטרוקטוראלי למסגרת  אלומיניום, תונח  על שתי תמיכות  12.08.43

 מכניות אשר יתמכו בפאה התחתונה של הזכוכית .

, ) ציפוי האמור להקל את הניקוי של בזכוכית עם ציפוי נאנוגלאסונעשה שימוש היה  12.08.44

הזכוכית(, בקיר מסך סטרקטוראלי, תפרי ההשקה בין הזכוכיות ייאטמו בסיליקון מיוחד 

שימוש בחומרים אחרים אשר יגרום נזק לציפוי הזכוכית ויגרום .  Ms Polimerממשפחת  

חומרי האיטום יהיה על חשבונו של הקבלן וללא למצב של פסילה והחלפת הזכוכיות ו

 תוספת במחיר היחידה .

 

 זכוכית עם הדפסה דיגיטלית 12.08.45

ההדפסה על הזכוכית תהיה דיגיטלית ובשתי שכבות ובשני גוונים שונים, הגרפיקה והגוון  12.08.46

 לבחירת האדריכל .

 ההדפסה תהיה באופן חלקי או מלא לכל שטח הזכוכית ולבחירת האדריכל . 12.08.47
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 # .3בידודית ההדפסה תבוצע על צידה החיצוני של השמשה הפנימית פאן  בזכוכית 12.08.48

 # .2בזכוכית מונוליטית ההדפסה תבוצע על צידה הפנימי של הזכוכית פאן  12.08.49

ההדפסה תבוצע באמצעות ציוד מתקדם אשר יבטיח איכות גבוהה של ההדפסה ואחידות  12.08.50

 בשכבות הצבע .

שנים לפחות, בסוף העבודה הקבלן יצרף  הקבלן יהיה אחראי לאיכות ההדפסה ולמשך עשר 12.08.51

 תעודת אחריות למסמכים שהוא מחויב למסור למזמין. 

 

 

 

 טבלת זיגוג בפרויקט 12.08.52

של חברת גארדיאן או  SN  62-מ"מ מסוג  6/8/10זכוכית חיצונית בעובי  

שוות ערך ואיכות לכל עניין ודבר ובעלת הנתונים הבאים :   מעבר אור  

62LT=    מקדם הצללה ,SC= 0.39    (0.32 = SF  רפלקטיביות חוץ )

OR= 14%     רפלקטיביות פניםIR= 17% --                                  מעבר

 km^2   w/1.6 =U-valueחום  

 -  stopray aultravision 60Tמסוג  – AGCלחילופין זכוכית תוצרת 

 SC= 0.36ה , מקדם הצלל=LT   61ובעלת הנתונים הבאים :   מעבר אור  

   (0.31 = SF  רפלקטיביות חוץ )OR= 13%       רפלקטיביות פניםIR= 

 km^2 w/ 1.5 =U-valueמעבר חום   -- 14%

הקבלן יכול להציע חלופות עם נתונים זהים אך ההחלטה הסופית תהיה בידי המזמין  12.08.53

 והאדריכל. 

 כל יתר המאפיינים בהתאם לרשימות האלומיניום . 12.08.54

 

 פרזול ואטמים  12.09.1

יופיע במפרט המיוחד ובהתאם לכל סעיף וסעיף או בטבלה  פירוט מדויק לכל האביזרים 12.09.2

מרוכזת בסוף המפרט. הקבלן מתחייב להשתמש באותם אביזרים בדיוק , שימוש 

 באביזרים שלא אושרו מראש יגרור פסילת כל הפריט והחלפתו בחדש.

יפורט בתוכניות העבודה המאושרות לרבות שם הספק,  כל האביזרים והפרזול לסוגיו 12.09.3

 מק"ט וגוון

יאושרו בכתב ע"י האדריכל והיועץ ולאחר הצגת דוגמאות מכל  כל האביזרים הגלויים לעין 12.09.4

 סוג ובגוון הסופי שייעשה שייבחר. 

 של הסדרה שנבחרה או של ספק אחר באישור בכתב ומראש. כל האביזרים יהיו מקוריים 12.09.5

 3יותקנו על מסגרת הדלתות בעזרה בטנה פנימית בעובי  י שמן וידיות בהלהצירים, מחזיר 12.09.6

 מ"מ לפחות .

 לפחות. 316עשויות נירוסטה בלתי מחלידה דרגה  אחיזה ידיות פתיחה וידיות 12.09.7

להגבלת פתיחה, ידיות בהלה מכל סוג , מנעולים  מספריים, מנגנונים בכלל ומנגנונים 12.09.8

או כל  316ב"מ  בלתי מחלידה ובלתי מגנטית דרגה וצילינדרים וכל אביזר אחר יהיו מפל

 חומר אחר אנטי קורוזיבי ובאישור היועץ מראש.

לייעודם ולתעלות המושחלות בהם , האטמים יהיו בטיב מעולה, אטמי הזיגוג יתאימו  12.09.9

, האטמים יהיו עשויים מ U.Vעמידים לאורך שנים בתנאי מזג אויר קיצוניים וקרינת 
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EPDM   . אורך האטמים יתאים לאורך הפרופיל, מפגש האטמים יודבק או סיליקון

 . E.P.D.Mבעזרת סיליקון מיוחד להדבקת גומי  

יובא לאישור האדריכל מראש, הקבלן  גוון האביזרים הגלויים לעין, האטמים והגומיות 12.09.10

 יפעל על פי החלטת האדריכל בעניין זה .

 

 גימור מוצרים ,פרופילים ופחים . 12.10.1

בהם ייעשה שימוש בפרויקט יהיו מוגנים מפני השפעות קורוזיביות  והפחיםכל הפרופילים  12.10.2

 , אין להשתמש באף רכיב ללא הגנה קורוזיבית .

 וטיפול שטח טרם תהליך האילגון והצביעה . יעברו טיפול פסיבציהכל הפרופילים והפחים  12.10.3

 לכך . תהליך הפסיבציה וטיפול השטח יבוצע במפעל מאושר ובעל אישור ממכון התקנים 12.10.4

מפני פגיעות מכניות העלולות להתרחש בזמן   הפרופילים והפחים יגיעו לשטח מוגניםכל  12.10.5

 ההובלה והאחסון . הסרת כיסוי המגן תהיה בסמוך להרכבה ככל האפשר. 

יהיו לבחירת האדריכל , ולאחר העברת דוגמאות כנדרש  גוון סופי של הצבע והאלגון 12.10.6

 במפרט .

 

 גוונים 12.10.7

לאלגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי  עד שני גוונים שונים רשאי לבחורהאדריכל  12.10.8

 מחיר היחידה.

. וע"פ לוחות גוונים RALעל ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי מק"ט  גוון צביעה יבחר 12.10.9

 לאילגון.

 כל הפרופילים בפרויקט ייצבעו באותה מצבעה , ויהיו בעלי אותו גוון בדיוק . 12.10.10

הנבחרים במועד, כדי לא לגרום לעיכוב  ריכל את הגווניםלקבל מהאדעל הקבלן לדאוג  12.10.11

 בלו"ז.

לפרויקט תעשה לאחר הרכבת דוגמא מושלמת באתר ולאחר בדיקתה  בחירת הגוון הסופי 12.10.12

 ואישורה ע"י האדריכל והיועץ .

 אילגון 12.10.13

 לבצוע עבודות אילגון. יבוצע על ידי מפעל תקני ומאושרהאילגון  12.10.14

, הסטיות יהיו על פי התקן. )רק אם צוין אחרת במפרט  מיקרון 25-30עומק האילגון יהיה   12.10.15

 המיוחד (.

 , גם אם הפרופילים יורכבו בחזיתות שונות.  גוון האלגון יהיה זהה בין הפרופילים השונים 12.10.16

לאחר תהליך האילגון יהיו פני השטח  חלקים לחלוטין משריטות, קוים, כתמים  או פגמים  12.10.17

 פני עצמו וכל הפריטים ביחד.אחרים, בגוון אחיד, כל פריט ב

 

 צביעה  -גמר פרופילי אלומיניום  12.10.18

וטרם צביעתם יקבלו טיפול והכנה כל פרופילי האלומיניום המותקנים בתוך הבניין  12.10.19

שומנים,שטיפה ,  כדלקמן : הסרת ימית ובהתאם להנחיית חברת אקזונובל. לסביבה

, שטיפה , 2g/m .חומצה פשוטה מידת הצריבה בשונה מהסטנדרטי חייב להיות לפחות  

 על יעלה לא - מקסימום , ייבוש 30 י mS/cm של מוליכות - כרומנטיזציה , שטיפה

100°C השטח. הכנת לאחר שעות 16 עד תבוצע רציף, הצביעה בתהליך 
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תעשה באבקת פוליאסטר , מועשר בסיליקון , דוגמת  הפרופילים צביעת כל   12.10.20

של חברת אוניברקול . הצביעה תבוצע במפעל תיקני ומאושר  20סופר דוראבל

לביצוע עבודות צביעת אלומיניום בשיטות, תהליכים וחומרים מוכרים העומדים 

בכל דרישות התקנים הרלוונטיים . הקבלן יציג את כתב ההסמכה של המצבעה 

מיקרון כולל שכבת הבסיס  60ויקט . עובי הצביעה לא יקטן מ למנהל הפר

 )פריימר( .

יהיו חלקים, נקיים משריטות וכל פגם פני פרופילי האלומיניום  הצביעה בתום תהליך 12.10.21

אחר , הגוון יהי אחיד בכל פריט בפני עצמו ובכל הפריטים בפרויקט . במקרה של שילוב 

לגוון יתר הפרופילים , הקבלן לא יסיר את פחי אלומיניום בפריטים הגוון יהיה זהה 

 חותמת זיהוי המצבעה מהפרופילים  ללא אישור מפורש ומראש.

 הקבלן יוודא שתהיה התאמה מלאה בגוון של כל הפרופילים  .  12.10.22

, נקיים משריטות יהיו פני פרופילי האלומיניום חלקיםבתום תהליך הצביעה  12.10.23

י עצמו ובכל הפריטים בפרויקט . וכל פגם אחר , הגוון יהי אחיד בכל פריט בפנ

במקרה של שילוב פחי אלומיניום בפריטים הגוון יהיה זהה לגוון יתר הפרופילים 

, הקבלן לא יסיר את חותמת זיהוי המצבעה מהפרופילים  ללא אישור מפורש 

 ומראש.

.  הקבלן יוודא שתהיה התאמה מלאה בגוון של שני סוגי הצביעה הנדרשים 12.10.24

ן דוגמאות של פרופילים צבועים בשתי השיטות המפורטות לשם כך ימציא הקבל

להלן, בגוון אחד או יותר וכפי שיסוכם עם האדריכל מראש, כל הדוגמאות 

 ייצבעו במצבעה שבה תבוצע עבודות הצביעה בהמשך . 

ואישור של המצבעה  הקבלן ימציא למנהל הפרויקט וליועץ תעודות משלוח 12.10.25

 רש לכך .אודות סוג ואיכות הצבע וככל שייד

ופחי  תעודת אחריות לצבע הפרופיליםהקבלן ימציא למנהל הפרויקט  12.10.26

 שנה לפחות . 20האלומיניום  ולמשך של 

 

 חיבורי פינות וייצור מסגרות  12.11.1

לכך, הידוק פינות החיבור  באמצעות פינות חיבור המיועדותמסגרות האלומיניום יבוצעו  12.11.2

יבוצע באמצעות פינים סמויים או בשיטת הלחיצה )הקרימפינג(.  בכל מקרה קווי ההשקה 

בין הפרופילים האנכיים והאופקיים יהיו קוים אטומים, צמודים ואחידים , ושני 

 הפרופילים יהיו במישור אחד .

 ו שיטה סמויה אחרת. יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין א חיבורים מכאניים 12.11.3

 .AISI 316כל הברגים יהיו עשויים פלב"מ 

 לעין כלפי חוץ ו/או חשופים לאקלים בחוץ. אחר הרכבת הפריט לא יהיו  בברגים גלויים 12.11.4

חיבור אלומיניום בריתוך.)ריתוכים בגז אורגון או דומה, מותרים רק במקומות סמויים  12.11.5

 לעין, לאחר הריתוך(. מעין ובתנאי שלא יופיעו כתמים במקומות גלויים

)עיבוד קצוות , פינוי לאביזרים  העיבודים הדרושים לצורך ייצור והרכבת המסגרותכל  12.11.6

וכו....( יבוצעו בעזרת כלים מיוחדים לכך )מבלטים מתאימים וכרסומת...(, נדרשת התאמה 

ו מלאה בין הפרופילים השונים לבין עצמם ובין הפרופילים לבין האביזרים השונים שיורכב

על ובתוך הפרופילים . עיבוד פרופילים באמצעים ידניים וכלים שאינם מתאימים יגרום 

 לפסילת אותו רכיב ולהחלפתו ללא כל תוספת תשלום .
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לקליטת  פקקי ניקוז ואבירים אחרים יבוצעו במפעל ועל פי  קדחים ופינויים בפרופילים 12.11.7

בשטח. מספר פתחי הניקוז הנחיית יצרן המערכת, אין לבצע פינויים וקידוחים שונים 

 והמרחק ביניהם יהי לפי הנחיית יצרן המערכת.

 יחוברו בעזרת תפר ריתוךמטר ומעלה  2.4מסגרות כנפיים של דלתות במידות רוחב של   12.11.8

 בפינה הפנימית הסמויה של המסגרת וזאת בנוסף לפינת החיבור המתוארת לעיל .

 

 קירות מסך  12.13.1

לפי הנחית יצרן מערכת  ,1568הנחיות ת"י את קירות המסך בפרויקט יש לתכנן ולבצע לפי  12.13.2

 ולפי הדרישות המופיעות במפרט המיוחד .   12קיר המסך, לפי הנחית המפרט הכללי פרק 

 או בגרסתו המעודכנת . 2008 414חישוב סטטי לקיר המסך יש לבצע על פי ת"י   12.13.3

, יתאימו במדויק להנחיות ולתוכניות הביצוע בפרויקטהשיטות בהם יבוצעו קירות המסך  12.13.4

המאושרות הקבלן רשאי להציע מערכת אחרת שהנה שוות ערך למערכת המפורטת במפרט 

 ובתרשימים הרצ"ב ובתנאי שיתקיימו התנאים הבאים : 

כל הפרופילים, האביזרים, הגומיות וכל הנדרש בקיר המסך יהיו מיוצרים או מסופקים  12.13.5

 ומהווים מערכת מושלמת אחת . פעל אחדע"י ספק או מ

ובהתאם למפורט במסמכי  ( (rain screenעקרון "מסך גשם "קיר המסך יתפקד לפי  12.13.6

 .A.S.T.Mהאגודה האמריקאית 

מעולה שבהשוואתם לאלו המפורטים במפרט יהוו  שווה  הרכיבים יהיו ברמה טכניתכל  12.13.7

 ערך לכל דבר ועניין . ובמיוחד עמידה בדרישות התקנים השונים. 

, דוגמת המעבדה במעבדה המיועדת לבדיקת קירות מסךהמערכת כמכלול, נבדקה  12.13.8

C.W.C.T    באנגליה, ונמצאה כמערכת המסוגלת לעמוד בכל התנאים והעומסים

 רויקט הזה. המאפיינים את הפ

ובהתאם לדרישות התקנים הקשורים  תעמוד בעומסים הסטטיים והדינמייםהמערכת  12.13.9

 לקירות מסך ולעומסי רוחות באזור הפרויקט. 

, את כל המסמכים והניירות המאשרים את יצרף, כבר בשלב הגשת הצעת המחירהקבלן  12.13.10

ושרטוטים העמידה בתנאים אלה . לרבות מסמכים טכניים, אישורי מעבדה , קטלוג 

 עקרוניים .

,  וחישובים סטטיים , יצרף מסמכי ערכים הסטטיים של פרופילי קיר המסךהקבלן  12.13.11

שנערכו ע"י מהנדס רשוי, והמוכיחים את עמידתו של קיר המסך על כל רכיביו בעומסים 

 הסטטיים המוגדרים . 

טים , והוא כבר ביצע לפחות שני פרויקמכיר את המערכת המוצעתהקבלן יצהיר שהוא  12.13.12

באותו סדר גודל של הפרויקט שבנדון , וייתן את אחריותו לכלל הרכיבים והשיטה המוצעת 

. 

עבור קירות המסך , תוכניות  יכין הקבלן תוכניות ביצוע מפורטותטרם תחילת העבודה  12.13.13

אלה יכילו את כל המידע והאינפורמציה הנחוצים להגדרה וזיהו של כל הרכיבים בקיר 

ו חזיתות, פרטים וחתכים מלאים של קיר המסך, פרטים המפרטים המסך . התוכניות יכיל

את אופן שילובם של מערכות אחרות לקיר המסך , פרטי איטום ופרטי עיגון לבניין . בזמן 

התכנון יש לתת דגש מיוחד לתיאום הנדרש בין קווי ההשקה של קיר המסך ומערכת חיפוי 

ת אטומה לחלוטין ובהתאם לדרישות הפח . בכל מקרה קיר המסך יתוכנן ויבוצע כמערכ

 המפרט וללא כל קשר לקיומה של מערכת חיפוי פח בהמשך .
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הפועלים עליו, לרבות כוחות הנגרמים  הכוחות המרוכזים והפרוסיםקיר המסך יעמוד בכל  12.13.14

 ( לעומס רוחות . 2008) 414מרוחות  ורעידות אדמה.  תכנון קיר המסך ייערך על בסיס ת"י 

בגרסתו  1568לזקופות קיר המסך לא יעלה על המותר בת"י  ותרהכפף האופקי המ 12.13.15

 המעודכנת .

יהיו מסוג חלון סמוי עם פתיחה קיפ החוצה, החלון יהי  חלונות משולבים בקיר המסך 12.13.16

אינטגראלי של הסדרה ויכלול ידית סיבובית, מספריים ונקודות נעילה כנדרש ע"י יצרן 

 המערכת .

, של קיר מסך בגודל של שתי  FULL –SIZE MOCK UP, דגם מלא ומושלםהקבלן יבצע  12.13.17

מ"ר, דגם זה יכלול את כל  40קומות וברוחב של שני שדות שלמים ובשטח שלא יפחת מ 

המרכיבים המתוכננים לרבות חלון וסוג הזכוכית הנבחר או כל סוג אחר אשר ישמש את 

ביצוע סעיף זה האדריכל בבחירתו הסופית לזכוכית. הקבלן יכלול את העלות הכרוכה ב

 בהצעתו ולא תשולם תוספת מיוחדת לסעיף זה.

, של קיר מסך בקומת  FULL –SIZE MOCK UP, דגם מלא ומושלםהקבלן יבצע  12.13.18

הקרקע וברוחב של שני שדות שלמים, דגם זה יכלול את כל המרכיבים המתוכננים לרבות 

 דלת מושלמת וסוג הזכוכית הנבחר .

 

קופות וקורות רוחב, יעוגן לבניין בהתאם לתוכניות השלד הכולל ז  -שלד קיר המסך  12.13.19

 הביצוע המאושרות . 

זקופות וקורות הרוחב של קיר המסך יהיו בעלי עיצוב  וצורה מיוחדים ובהתאם למפורט  12.13.20

 בעלי חתך גיאומטרי ומומנט אינרציהבתרשימים הרצ"ב . בכל מקרה הזקופות יהיו 

 העונה לדרישות החישוב הסטטי . 

)זקופות ,קורות רוחב וכל שאר הפרופילים( יבוצע במפעל מאושר שיש לו את  ייצור השלד 12.13.21

 כל הכלים והציוד הדרושים לייצור קיר מסך מהסוג שנבחר ובצורה הטובה ביותר שאפשר. 

באמצעות תושבות פלדה או אלומיניום )סמך( , )העשויות  זקופות קיר המסך יעוגנו לבניין 12.13.22

נקודה אחת באמצעות תושבת קבועה )סמך קבוע (, ובעוד מפח מגלוון ( , כל זקופה תעוגן ב

נקודה אחת לפחות בתושבת ניידת )סמך נייד או החלקה( שתאפשר התפשטות של הזקופה 

 בכיוון אנכי . 

בעובי מתאים לתוצאות חישוב סטטי שייערך ע"י  תושבות אלה מיוצרות מפח מגלוון 12.13.23

המעודכן  1568לדרישות ת"י  ובכפוף 4מהנדס רשוי תוך התחשבות במקדם בטחון של 

לקירות מסך. התושבות יאפשרו תזוזה וכיוון בשלושת הכיוונים . התושבות יהיו מספיק 

חזקות ויציבות וימנעו כל סטייה או עיוות בפרופילי השלד. תושבת ניידת תאפשר את 

 תזוזתו של קיר המסך מבלי להשמיע חריקות או נקישות .  

שיבוצע לאחר סיום ייצור התושבת לרבות עיבודים  בגמר גלוון חםהתושבות יהיו  12.13.24

וקידוחים וכו..תושבות שיהיו גלויות לעין לאחר ההתקנה ייצבעו בצבע בהתאם למפרט 

 ובגוון שחור .

בשורות מותאמות בגובה, כך שבכל שורה תותקן תושבת מאותו  תושבות יותקנו על הבניין 12.13.25

 סוג בלבד.

דוגמת   12Mמיתדי פלדה וברגים מסוג מצעות חיבור התושבות ) סמך( לבניין יעשה בא 12.13.26

של חברת הילטי או שו"ע . עומק קידוח וחדירה של המיתד לא  HSTאו  HSA מיתד מסוג 
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מ"מ. הקבלן יציג חישוב סטטי בו הוא מאשר את התאמתו של המיתד לייעוד  80יפחת מ 

 שלו . 

מהסוג שנבחר,  יבצע הקבלן ניסוי שליפה של מיתדיםבסמוך למועד תחילת ההרכבה  12.13.27

הניסוי יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת או ע"י נציג ספק המיתד ובנוכחות מנהל הפרויקט. 

. 5תוצאות הבדיקה יאשרו את עמידתו של המיתד בעומס המתוכנן עם מקדם בטחון של פי 

 היה והמיתד לא עמד בדרישות , ייבחר אחר במקומו וייערך ניסוי חדש.

באזור חיבור  .M 12מסוג  316בורג פלב"ם מצעות חיבור הזקופות לתושבת יעשה בא 12.13.28

בקוטר שיתאים למעבר  316ההתפשטות יוחדר הבורג לזקופת קיר המסך עם שרוול פלב"ם 

 C.V.Pהבורג ובאורך של מידת רוחב הזקופה+ עובי דפנות אביזרי התלייה )ועובי לוחיות .

מוחלט של בורג החיבור  מ"מ , וזאת על מנת למנוע הידוק 2כנ"ל לאביזרי תליה מפלדה(+ 

 ועל מנת לאפשר תזוזה אנכית של הזקופה בתנאי התפשטות.

למניעת שחרור  NYLOCKואום  316דסקיות פלב"ם הידוק הבורג יעשה באמצעות  12.13.29

 האום.

חיבור הרכיבים השונים של קיר המסך לעצמם וחיבור כל מערכת נוספת או רכיב נוסף  12.13.30

ואביזרים עשויים נירוסטה, או אלומיניום או חומר לקיר המסך יבוצע באמצעות ברגים 

 אחר בלתי מחליד העומד בדרישות התקן.

אביזרים המיועדים לכך והנם חלק בלתי נפרד  קורות הרוחב יעוגנו לזקופות באמצעות 12.13.31

מהמערכת הכללית. אביזרים אלה יעמדו בעומס הנגרם ממשקל הזכוכית ובמיוחד בשדות 

 הנמשכים מרצפה לתקרה .

, עיבודים, אביזרים וגומיות יגיעו לשטח עם כל הפינוייםפרופילים של קיר המסך כל ה 12.13.32

 הדרושים לביצוע מושלם ומלא של קיר המסך . 

ובחלוקה מאושרת מראש ע"י היועץ  יעוגן לבניין בקווים אנכיים ואופקייםשלד קיר המסך  12.13.33

 והאדריכל ובהתאם לתוכניות הביצוע המאושרות .

 הקיימות בבניין עצמו . על סטיות יסתיר ויחפהקיר המסך  12.13.34

אחרים העלולים להתרחש  הגנה מפני פגיעה מכנית ונזקיםכל הפרופילים יגיעו לשטח עם  12.13.35

 בזמן ההובלה, האחסון וההרכבה .

יתאים למידות הגובה בין קומות הבניין כך שקצה הפרופיל יהיה  אורך פרופיל הזקופה 12.13.36

 ניין.מול ריצפת הקומות ובאופן שלא ייראו מתוך הב

שיאפשר התפשטות אנכית של מ"מ  8-10יוותר מרווח של  בין כל שני עמודי זקופה  12.13.37

הזקופות, באזור זה  יוחדר פרופיל שרוול חפיפה פנימי, מאלומיניום או מפח מגלוון  על 

 מנת להבטיח רצף והמשכיות של חתך פרופיל הזקופה .

זקופות ואילו בזקופה השנייה )באמצעות בורג עיגון( רק אל אחת ה השרוול יחובר מכנית 12.13.38

השרוול יהיה חופשי על מנת לאפשר את התזוזה האנכית של הזקופות. שרוול החפיפה 

 ס"מ לפחות לכל צד. 30יוחדר  ל 

צדדים )חוץ מחזית הפרופיל( עם סרט איטום בוטילי  3עטוף מ  מרווח ההתפשטות יהיה 12.13.39

ת למנוע חדירת מים באזור או ש"ע שיאושר ע"י היועץ, וזאת על מנ SCAPA TAPEמסוג 

 תפר ההתפשטות.

את החזיתות של שני  הקבלן ימדוד ויבדוק היטבטרם התחלת הרכבת קיר המסך ,  12.13.40

הבניינים , וידאג שכל קורות הרוחב בקירות המסך יהיו באותו גובה מוחלט מפני הריצוף 

 בכל קומה .
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נתו של קיר המסך העלולים למנוע ממנו את התק יתריע על כל סטיה ו/או מכשולהקבלן  12.13.41

 בצורה מושלמת וטובה ובהתאם להנחיית המפרט המיוחד. 

האופקיים והאנכיים של הזכוכית עם קווי  יבטיח את ההמשך של קווי ההשקההקבלן  12.13.42

 ההשקה של מערכות חיפוי הפח והטרספה המתוכננים בבניין.

איטום  , באמצעות יריעתייאטמו בצורה מקצועית וטובהקווי ההשקה בהיקף קיר המסך  12.13.43

יריעה זו תוצמד ותודבק לבניין בצורה טובה ובהתאם להנחיית יצרן   . E.P.D.Mעשויה 

 היריעה וכמפורט במפרט המיוחד. 

מרוכב לבין קיר המסך ידאג הקבלן  מפגש בין אריח חיפוי העשוי מפחבכל מקום של  12.13.44

אריח החיפוי להתקנת פרופיל ייעודי לכך, פרופיל זה יהיה סמוי לעין , ויקלוט לתוכו את 

 בצורה חזקה ויציבה.

)מילוט(  ייקבע בחזית ובהתאם למסומן בחזיתות , החלון יהיה מסוג כנף אחת  חלון חילוץ 12.13.45

של אקסטל או שו"ע . הזכוכית  405פתיחה החוצה, הפרופילים של החלון יהיו מסדרת רום 

 בחלון תהיה זהה לזכוכית שתיבחר לביצוע קיר המסך.

של  קיר מסך, אשר נפגשים ללא זקופה, וכמוראה  חזיתותבמפגש פינתי בין שתי  12.13.46

בשרטוטים/, אביזר מיוחד עשוי נירוסטה ייקבע בכל קורה, לאביזר זה יחובר מוט 

נירוסטה אשר ישמש כמתלה של הקורות כלפי תקרת הבטון של הבניין. טרם  ייצור 

ל היועץ והאדריכל האביזרים והמוט, ייערך חישוב סטטי ע"י מהנדס רשוי ויוגש לאישורו ש

 , שרטוט מפורט של האביזר והמוט יוגשו לאישור האדריכל .  

 

בקיר המסך יבוצעו לפי תוכניות העבודה המאושרות ולפי  -  VISION –חלקים שקופים  12.13.47

 תוכניות האדריכל . 

יכללו בתוכם חלקים של זיגוג קבוע וחלקים אחרים של חלונות  החלקים השקופים 12.13.48

 לפתיחה ובהתאם למפורט בתוכניות העבודה המאושרות ותוכניות האדריכל . 

 יקבע במסגרות הכנף על פי הוראות יצרן השיטה. הזיגוג בחלונות 12.13.49

 תהיה לפי המופיע בשרטוטים ובתוכניות האדריכל . הזכוכית בקיר המסך 12.13.50

)ידית ומספריים (יהיה מהסוג המתאים לפתיחת החלון לממדי החלון  פרזול החלונות 12.13.51

 ולמשקלו.

צידי החלון ובהפעלה  4או  3תאפשר התקנת מערכת נעילה היקפית ב  פרופיל החלוןמערכת  12.13.52

 על ידי ידית אחת בלבד.

, הקבלן יוודא מול ספק  )בציפוי רך( E LOWדוגמת   בזכוכית עם במידה ויעשה שימוש  12.13.53

סוג חומרי האיטום שישתמש בהם . הקבלן יקבל את אישורו בכתב של ספק  הזכוכית את

 הזכוכית לחומרי אטימה אלה . 

וכנדרש מיצרן  "הסרת ציפוי"במקומות בהם קצה הזכוכית המצופה חשוף יבוצע תהליך  12.13.54

 הזכוכית .

יהיה בזכוכית מחוסמת מסוג ובעובי כמפורט בתיאור הפריטים  VISIONאזורי ה זיגוג  12.13.55

 .-הזיגוג וטבלת

, בקירות מסך המבוצעים בשיטת  בזכוכית עם ציפוי מסוג נאנו גלאסבמקרים של שימוש  12.13.56

( , תפרי הסיליקון יבוצעו עם חומר סיליקוני מיוחד  SSGאו   SGהדבקה סטרקטוראלי )

, אשר יתאים בהרכבו הכימי לציפוי הנאנו גלאס ויבטיח שלא תהיה Ms Polinerמסוג 
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ומרי האיטום לביו ציפוי הנאנוגלאס. על הקבלן לספק את התיעוד ריאקציה כימית בין ח

 המוכיח זאת טרם תחילת העבודה.

 

 SPANDREL -חלקים אטומים 12.13.57

חלקי קיר המסך הנמצאים מול מישור פני רצפות הבניין מעליהן ומתחתיהן וכן חלקי בניין  12.13.58

ים אטומים אחרים המוסתרים על ידי קיר המסך על פי התכנון האדריכלי, יבוצעו כחלק

 למראה. מרכיב החלקים האטומים יהיו כמפורט להלן; )מפנים לכיוון חוץ(.

 מ"מ לשם הקשחת גב מזרוני סיבי הזכוכית. 12.5בעובי מזערי של  לוחות גבס ירוק 12.13.59

לוחות הגבס יותקנו בחלקו הפנימי של קיר המסך ובתחום הקיר עצמו, באופן שימלא 

לוחות הגבס יקבעו למקומם על גבי  .SPANDRELבצורה מוחלטת את משבצות ה 

 תשתית שתבוצע בפרופיל זווית מאלומיניום.

 ק"ג לממ"ק. 60בסיבי זכוכית בצבע שחור במשקל מרחבי שלא יפחת מ  מזרני בידוד 12.13.60

 בצדם הפונה אל תוך הבניין.  רדיד אלומיניוםהמזרונים יהיו מצופים עם  12.13.61

בקיר  SPANDRELזור ה המזרנים יהיו ביחידה שלמה אחת בתוך כל משבצת של א 12.13.62

 המסך.

בגוון  PVDFמ"מ אשר יצבע מצדו הפונה לכוון הזכוכית בצבע  2 בעובי  פח אלומיניום 12.13.63

 שייבחר על ידי האדריכל.

 וכמסומן בתכניות. – זכוכית   12.13.64

שדות אטומים אלה ניתן לבצע בהתאם לחלופה נוספת להלן חלופה  "ב"  ולפי הסדר  12.13.65

 מבפנים החוצה:  

 מ"מ לשם הקשחת גב מזרוני סיבי הזכוכית. 12.5ובי מזערי של לוח גבס ירוק בע 12.13.66

לוחות הגבס יותקנו בחלקו הפנימי של קיר המסך ובתחום הקיר עצמו, באופן שימלא 

. לוחות הגבס יקבעו למקומם על גבי SPANDRELבצורה מוחלטת את משבצות ה 

 תשתית שתבוצע בפרופיל זווית מאלומיניום.

ק"ג למ"ק אשר יעוגן בצורה נאותה לשלד  60ות שלא יפחת מ בצפיפ פנל של צמר סלעים 12.13.67

 קיר המסך .

 PVDFמ"מ צבוע בצבע מסוג  4בהרכב שלהלן:  מבפנים פח מרוכב  בעובי  זכוכית בידודית 12.13.68

מ"מ , בגוון שחור או טבעי לבחירת האדריכל+  12ובגוון לפי אדריכל + מרווח אוויר של 

 דות השקופים בקיר המסך .זכוכית חיצונית בעובי ובגוון זהים לש

לחילופין ולבחירת האדריכל הזכוכית תהיה מסוג בידודית הכוללת זכוכית חיצונית שקופה  12.13.69

 # וזכוכית פנימית שקופה עם צבע רקע בגוון לבחירת האדריכל.2עם הדפסה בפאן 

 

 מערכת לחסימת אש ועשן  12.13.70

מערכת לחסימת אש ועשן כל יחידות קיר המסך  החולפות על פני יותר מקומה אחת יכללו  12.13.71

 כדלקמן , ובכל מקרה מערכות אלה יקבלו את אישורו של יועץ הבטיחות בפרויקט:

בין הקומות יותקנו בתחתית תקרת הקומות ולהשלמת גובה  סינרים לחסימת מעבר אש 12.13.72

ס"מ מפני הריצוף בקומה שמעל לקומה שבה יבוצע סינר מפני החסימה לאש. סינר  90של 

 לוי ויורד כלפי מטה מתחתית תקרת הקומה.חסימת האש יהיה ת

 מ"מ. 1יהיה מורכב ממסגרות בפרופיל פח מגלוון בחתך "ח" בעובי דופן של  מבנה הסינר 12.13.73
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 Typeשכבות של לוחות גבס מסוג  2מסגרות המתכת יצופו משני הצדדים ובתחתיתם ב  12.13.74

"X מ"מ כל לוח. 16" )חסין אש( בעובי של 

 ק"ג/ מ"ק. 150סלעים דחוס במשקל מרחבי של ימולאו בצמר  חלל מסגרות המתכת 12.13.75

מ"מ. כל הנ"ל יהיה בכפוף לאישור יועץ  114=32+50+32יהיה  סה"כ עובי הסינר 12.13.76

 הבטיחות לפרויקט. 

תתאפשר חלופה לסינר אש מחומרים אחרים ובלבד שתעמוד בדרישות התקן ותאושר על  12.13.77

 ידי יועץ הבטיחות לפרויקט. מחסומי עשן בין הקומות:  

הפנימי של כל קיר מסך החולף על פני תקרת קומה יבוצע מחסום למניעת מעבר  בצידו 12.13.78

 עשן, מחסום זה  יבוצע על פי הפרוט והשלבים דלהלן; 

ליד מפגש תקרת הבטון עם קיר המסך , תותקן זווית מבוצעת בפח  תחתית התקרהאל  12.13.79

 מ"מ. 2מגלוון בעובי מזערי של 

יתאימו למרחק שבין קיר המסך לבניין ועוד תוספת לצורך חפיפה . הזווית  מידות הזוויתן 12.13.80

עם מיתדי מתכת שקועים בבטון ומרווחים שלא יעלו על  6Mתחובר לתקרה בברגים מסוג 

ס"מ בין הברגים. זווית הפח לא תחובר אל פרופילי האלומיניום או כל חלק אחר מקיר  30

 המסך.

 מודה אל פני לוח הגבס בגב קיר המסך, מצדו הפנימי. זווית הפח תותקן באופן שתהיה צ 12.13.81

אל מול ריצפת הקומה, את המרווח שבין קצה הרצפה ולוח הגבס בגב קיר המסך ימלא  12.13.82

 20ק"ג לממ"ק. בגובה של  150הקבלן ברצועות צמר סלעים במשקל מרחבי של א יפחת מ 

 ס"מ לפחות.

את כל החללים והמרווחים ידחס למקומו באופן שימלא בצורה מוחלטת  צמר הסלעים 12.13.83

שבין גב קיר המסך וקצה רצפת הקומה. מזרני צמר סלעים יתמכו ע"י זווית בפח מגלוון 

 מחוברת אל פני התקרה.

מ"מ  15הסלעים ידחסו למקומם באופן שפניהם העליונים יהיו נמוכים בכ  מזרוני צמר 12.13.84

 מתחת לפני רצפת הקומה.

מ"מ כנ"ל(  15ועד לפני ריצפת הקומה )כ שמעל פני מזרוני צמר הסלעים  הפרש הגובה 12.13.85

ימולאו במרק חסין אש ש"ע מאושרים על ידי יועץ הבטיחות לפרויקט, במריחה עד לקבלת 

 פני מישור אחידים עם ריצפת הקומה. 

 מ"מ. 2מעל פני מרק זה ובמישור פני הרצפה, תותקן זווית פח מגלוון בעובי מזערי של  12.13.86

ני ריצפת הבטון יהיה זהה לאלו של זווית הפח בתחתית מידות הזווית ואופן חיבורה אל פ

 התקרה כנ"ל.

 

 STRUCTURAL SILICON GLAZINGהנחיות לביצוע  12.13.87

 .STRUCTURAL SILICON GLAZINGחלונות סמויים יזוגגו בשיטת  12.13.88

 פאות השמשות יהיו ישרות חלקות ומלוטשות. 12.13.89

יצרן מערכת קיר המסך והחומרים הנוטלים חלק בבנייתה יאושרו על ידי  12.13.90

 כמתאימים לשיטה זו. STRUCTURAL SILICON GLAZINGה

שיטת הייצור ומערכת אבטחת האיכות של המפעל אשר ידביק את הזכוכית והפחים אל  12.13.91

 מסגרות האלומיניום יאושרו על ידי יצרן הדבק הסטרוקטוראלי .
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ץ, קבלן האלומיניום ימציא תעודת אחריות מאת יצרן הדבק , אשר תניח את דעתו של היוע 12.13.92

המעידה על עמידות מערכת ההדבקה של הזכוכית והפחים למסגרות האלומיניום בפרויקט 

 זה.

לאחר ההדבקה, יושהו במפעל היחידות המודבקות לאורך זמן אשר יאפשר אשפרה  12.13.93

(CURING.מתאימה של הסיליקון ) 

קבלן האלומיניום יציג ליועץ את החישובים על פיהם נקבעו מידות תפר ההדבקה של  12.13.94

 כית ושל הפחים אל מסגרות האלומיניום.הזכו

המשקל העצמי של כל שמשה ייתמך על ידי צמד תמיכות מכאניות אשר ימוקמו בצד  12.13.95

התחתון במרחק של כרבע רוחב הזכוכית מקצה השמשה. בין השמשה לתמיכה תהיה 

,  רפידה עשויה מחומר סינתטי מתאים אשר יאושר על ידי יצרן  הדבק הסטרוקטוראלי

החיצוניים של התמיכה המכאנית ייסוגו מעט כלפי פנים מהמישור החיצוני של השוליים 

 השמשה.

הזכוכית הבידודית, במידה שתהיה קיימת, תהיה בעלת איטום משני של סיליקון. מבנה  12.13.96

  הזכוכית והחומרים המשתתפים בייצורה יאושרו על ידי יצרן ה הדבק הסטרוקטוראלי

שכבת ציפוי, ימציא הקבלן אישור מאת החברה במידה שהזכוכית המודבקת הנה בעלת  12.13.97

המייצרת את הסיליקון להדבקת הזכוכית, על פיו שכבת הציפוי אינה פוגעת בטיב 

ההדבקה של הזכוכית לאלומיניום. במידה ששכבת הציפוי איננה כשירה להדבקה, יבוצע 

 ( של שכבת הציפוי באזור ההדבקה.CUT BACKחיתוך היקפי )

ההשקה של הזכוכיות תידחס  עיסת חומר אטימה מסוג "סיליקון  לתוך המרווח שבקווי 12.13.98

אקלים" העיסה בגוון שחור ותתאים לייעוד הזה דוגמת סיליקון מסוג טרמסיל  של חברת 

טרמקו. פני חומר האטימה יהיו מוחלקים  ואחידים , ללא גבשושיות וללא וחללים . לאחר 

 כוכית או על פרופילי האלומיניום . ההדבקה לא יישארו שאריות של חומרי אטימה על הז

 

 

 

 

 איטום וגמר היקפי . 12.13.99

לאורך הפאה התחתונה של קיר המסך יבוצע מחסום מים אשר ימנע חדירת מים מהחוץ  12.13.100

פנימה, בנוסף יש לבצע איטום באמצעות יריעת איטום המודבקת לכל אורך קיר המסך, 

 התחתון משני צידי קיר המסך.זוויתן או פח אלומיניום אשר יסתירו את פרט האיטום 

לאורך הפאה האופקית העליונה של קיר המסך יבוצע קופינג ואיטום הכולל התקנת פח  12.13.101

מ"מ צבוע  2ופח אלומיניום בעובי   EPDMמ"מ, יריעת איטום מסוג  1מגלוון בעובי 

 ומכופף עם שיפוע כלפי פנים הבניין.

ם באמצעות יריעת איטום זוויתן לאורך הפאה הצדדית של קיר המסך תבוצע סגירה ואיטו 12.13.102

 ופח אלומיניום .

 

 דרישות סף לבחירת הקבלן לעבודות האלומיניום : 12.13.103

מסוג  בעל ותק ידוע ומוכח בביצוע פרויקטים ציבורייםהקבלן לעבודות האלומיניום יהי  12.13.104

 העבודה במכרז זה. 
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בחמש השנים האחרונות,  רשימת עבודות ופרויקטים שהוא עצמו ביצעהקבלן יגיש  12.13.105

 ובתנאי שהעבודות אלה באותו סדר גודל של עבודה זו.

 מפעל בעל תו תקן ומאושריהיה הקבלן / המפעל המייצר את מוצרי האלומיניום  12.13.106

ע"י מכון התקנים הישראלי נכון ליום הגשת הצעת המחיר ולאורך כל התקופה 

 בה תתבצע עבודת האלומיניום בפרויקט זה.

לדגמים/ טיפוסים זהים בתעודות בדיקה מעודכנות ממכון התקנים המפעל יחזיק  12.13.107

 לאלו  הנדרשים בפרויקט זה. 

, ייצור והתקנה באתר המסוגלים לבצע עבודה יעמדו צוותים טכניים לתכנון לרשות הקבלן 12.13.108

 בהיקף המופיע במכרז זה. כל הנ"ל לאישורו של יועץ האלומיניום בפרויקט.

 שווה או יותר גדול מפרויקט זה . ספיביצע פרויקטים בהיקף כ הקבלן 12.13.109

 וחיפויים  בהיקף שלא יקטן מפרויקט זה . פרויקטים הכוללים קירות מסךהקבלן ביצע  12.13.110

במלואה או בחלקה לקבלן משנה באתר  אינו רשאי למסור את העבודהקבלן האלומיניום  12.13.111

קט זה . העברת חלק מהעבודה לקבלן אחר תותנה באישור קבלן המשנה ע"י מנהל הפרוי

 והיועץ ומראש .

יינתן ע"י מנהל הפרויקט , זאת לאחר שהקבלן אושר  אישורו הסופי של קבלן האלומיניום 12.13.112

 ע"י יועץ האלומיניום .

 

 -תכולת מחירים  12.13.113

מחירי פריטי האלומיניום , קירות מסך , חלונות , ויטרינות , חיפויים  לקירות ועמודים ,  12.13.114

העבודות והחומרים הדרושים לקבלת כל הפריטים וכן לאלמנטים אחרים , יכלול את כל 

באיכות הנדרשת במפרטים ובתכניות המאושרות לביצוע , לרבות הסעיפים שלהלן שיהוו 

 חלק אינטגראלי ממחירי הפריטים אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות :

 עלות חומרים, פחת, תקורות , מסים  אגרות והיטלים מיוחדים ורווח . 12.13.115

 . מדידות המבנה 12.13.116

התכנון המפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים(, החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט  12.13.117

 הכללי והמפרט המיוחד , לרבות פיקוח מצד מתכנני הקבלן והקבלן עצמו .

 הכנת חישובים סטטיים ע"י מהנדס רשוי לכל סעיף וסעיף בו נדרש לעשות כן. 12.13.118

 . משקופי עזר ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין 12.13.119

 פרופילים, פחי חיבור ופחי גמר מאלומיניום . 12.13.120

 זכוכית וזיגוג  לסוגיו השונים . 12.13.121

 פרזול לסוגיו השונים . 12.13.122

 גימור מוצרי האלומיניום  בצבע. 12.13.123

 אטמים , חומרי איטום ובדיקות אטימות . 12.13.124

 חומרי בידוד. 12.13.125

 הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר . 12.13.126

 באתר או במעבדה מוסמכת לכך . ביצוע בדיקות לדגמים ולרכיבים השונים 12.13.127

 הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה . 12.13.128

 הגנה על חומרי הגלם והפריטים המוגמרים ועד למסירתם ואישורם ע"י מנהל הפרויקט . 12.13.129

קונסטרוקצית פלדה, פרופילי פלדה מקצועיים וחלקי פלדה אחרים המשולבים במערכת  12.13.130

 ות .האלומיניום המוגדר
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תמיכות אנכיות ואופקיות בקירות המסך המיוצרות ממסבך ופרופילים מקצועיים  12.13.131

 ומופיעות ברשימות האלומיניום.

 גלוון מוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט לעיל . 12.13.132

 התקנת פריטי האלומיניום במבנה . 12.13.133

 (  על פי דרישת היועץ ו/או האדריכל .AS MADEהכנת תכניות עדות ) 12.13.134

 כל פסולת ושאריות .ניקיון שוטף של האתר מ 12.13.135

 ניקיון יסודי של כל הפריטים ולאחר הרכבתם במקומם. 12.13.136

 ביצוע תיקונים והחלפת רכיבים פגומים במהלך תקופת הבדק. 12.13.137

 מחיצות אש . 12.13.138

 בידוד אקוסטי . 12.13.139

 הרמה ופיזור המוצרים בבניין . 12.13.140

הכנות חשמל ומתח נמוך, לרבות  גלאים, , מנגנון פתיחה חשמלי, אינטרקום , פיקוד  12.13.141

 לדלתות , אלקטרו מגנט וכו..

 עבודות סיתות וחציבה , במידה וידרשו , לצורך התאמת מוצרי האלומיניום לבנין. 12.13.142

שינויים במיקום ובצורת החלוקות הפנימיות בכל מוצר ומוצר, מבלי שתשולם על כך  12.13.143

 תוספת מחיר כלשהי.

 הארקת )חשמלית( הבניין כנגד ברק בכפוף להנחיית יועץ חשמל. 12.13.144

יכלול מחיר פריטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת כמו כן ,  12.13.145

הפריטים על פרטיהם , כשהם מותקנים במקומם , מושלמים ומתפקדים כהלכה  

 ומאושרים לאחר מסירה.

עלות מערכות אלו תהיה כלולה במחיר הפריט. לא תימדדנה בנפרד ולא ישולם בגינו  12.13.146

 תשלום נוסף.

 

 ת מסמכיםאופני מדידה ועדיפו 12.13.147

מדידת הפריטים המופיעים בתכניות האדריכל תבוצע בהתאם להגדרת היחידה הנקובה  12.13.148

 12.00בכתב הכמויות, למפרט המיוחד לביצוע עבודות האלומיניום ולפי הוראות פרק 

למפרט הכללי )הספר הכחול(.  פריטים שהוגדרו כיחידות במחיר קומפלט לא ימדדו לפי 

 התיאור לעיל .

מידות הפריטים השונים על כל סוגיהם וכינויים וכפי שהיו נקובות ברשימות ובתכניות    12.13.149

האדריכל הנם מידות נומינליות של הפריט וכפי שהוא תוכנן והוגדר. מידות אלה אינם 

מתייחסות למידת הפתח ועל כן אינם כוללות את מידות מערכות העזר כגון משקוף עזר , 

 ואיטום היקפיים כגון קופינג , פלשונג  וכו..  מערכת איטום , פחי סגירה 

 1מ"מ או פח  2מדידת פריטים הכוללים חיפוי פח על כל סוגיו )פח מרוכב , פח אלומיניום     12.13.150

מ"מ ( תבוצע על ההיטל המקביל  לקיר הבטון המחופה, בקיזוז הפתחים בחזית. על כן לא 

 הפריט על הקיר . יחושבו כיפופים, צלעות או בליטות שאינן במישור היטל

מחיר הפריט וכפי שיהיה נקוב ע"י הקבלן יכלול את כל המערכות הנוספות בפריט, והן לא  12.13.151

 תימדדנה בנפרד ולא ישולם   בגינן תשלום נוסף.

מ"מ או  2סגירות היקפיות כגון קופינג, פלשונג וחיפויי הקצוות, שיבוצעו בפח אלומיניום  12.13.152

עלות סגירות אלה נכלל במחיר הפריט ולא תשולם מ"מ או אחר לא ימדדו בנפרד,  4בפח 

 תוספת מיוחדת עבור תוספת זו.



 

220 
 

התאמה בין מסמכי המפרט השונים, סדר העדיפות יהיה -בכל מקרה של סתירה ו/או אי 12.13.153

 כדלקמן : 

 המפרט המיוחד. 12.13.154

 כתב הכמויות. 12.13.155

 תכניות אדריכל ו/או רשימות האלומיניום. 12.13.156

 הוראות המפרט הכללי. 12.13.157

 תכניות. 12.13.158

ספק, בכל מקרה של סתירה מכל מין וסוג שהוא, הן בתכניות והן במסמכים למען הסר  12.13.159

פי שיקול -ובחוזה, יחולו ההוראות המיטיבות עם המזמין כמחייבות את הקבלן, הכל על

דעתו הבלעדית של מנהל הפרוייקט, לקבלן לא תהיה כל זכות, מכל סוג ומין שהוא, לערער 

 על קביעת מנהל הפרויקט והמזמין.

 

 

 דוגמת אלוקובונד-מ"מ  4חיפוי פח מרוכב  –ט מיוחד מפר

מ"מ וצבע  2חיפוי קירות חוץ בפח מרוכב דוגמת אלוקובונד  או פח אלומיניום בעובי  12.16.0

 2B-+ אל 2A-+ אל 1-אל    –או שו"ע . פריטים מספר  PVDF  %70תלת שכבתי 

 4D-+אל4C-+ אל 4B-+אל  4A-+  אל3E-+ אל3D-+אל 3C-+ אל 3A-+אל  2C-+אל

+  14-+ אל 6-+אל5E-+ אל 5D-+אל  5C-+אל 5B-+אל5A-+ אל 4F-+אל4E-+אל 

 . 32D-+אל 32C-+ אל 32B-+אל 32A-+אל 32-+ אל26-+אל 23-אל 21-אל

, תוך כדי שילוב בין כל מראה אחיד ואסתטי של הבנייןמטרת החיפוי הסופית הנה לקבל  12.14.1

ינקוט הקבלן החל משלב המדידות  הפתחים לבין קירות המסך בבניין. כל הפעולות בהם

 והתכנון ועד פעולת פריסת הפחים על החזית תבטיח עמידה במטרה זו . 

בין קווי ההשקה של חיפוי הפח עם קיר  לתיאום הנדרשבזמן התכנון יש לתת דגש מיוחד   12.14.2

 המסך.  

בעזרתו של מודד מוסמך , מדידות אשר  מדידות מוקדמות ומדויקותהקבלן נדרש לבצע  12.14.3

מטרתם לזהות נקודות ואזורים , אשר בהם יידרש לבצע פעולות נוספות לאלה המופיעות 

 במפרט זה . הקבלן יכלול בהצעתו עלויות לפעולות אלה  ויפרט אותם בגוף ההצעה .

 בין אריחי הפחים ייקבעו בהתאם למדידות מדויקות שייעשו קווי ההשקה האופקיים 12.14.4

למצב החזית , ויתחשבו בסטיות האפשריות בין הפאה העליונה והתחתונה של כל החלונות 

 . בסוף פעולת החיפוי כל צמד קווי השקה יכלול בתוכו את כל החלונות מאותה שורה .

לכל  מ"מ 10קווי השקה ברוחב של חיפוי בקסטות בפנים הבניין יבוצע תוך כדי שמירה על  12.14.5

 ית .היותר ובצורה אחידה ועקב

 ובסוף ההתקנה לא ייראו ברגים או ניטים בחזית .  בשיטה סמויהתליית הקסטות תבוצע  12.14.6

וקבלת אישור לכך.  איטום החזיתותהקבלן לא יתחיל בביצוע החיפוי טרם הושלמה עבודת  12.14.7

 עבודת האיטום לא נכללת בהצעת הקבלן .

בגודל של , של חיפוי הפח  FULL –SIZE MOCK UPהקבלן יבצע דגם מלא ומושלם,  12.14.8

מ"ר, דגם זה יכלול את  40שתי קומות וברוחב של שני שדות שלמים ובשטח שלא יפחת מ 

כל המרכיבים המתוכננים לרבות פח בחלוקה ובגוון ולבחירת האדריכל. הקבלן יכלול את 

 העלות הכרוכה בביצוע סעיף זה בהצעתו ולא תשולם תוספת מיוחדת לסעיף זה.
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 אריחי החיפוי :  12.14.9

מ"מ עם מיוצרות כקסטות .הפח יהיה עם   2פוי יהיו מפח אלומיניום בעובי אריחי החי 12.14.10

 דראם.  -חומר אנטי

. בשלוש שכבות ועובי כולל של PVDF  70%הפחים יהיו בגמר צבע תלת שכבתי באיכות   12.14.11

 מיקרון  30

 האדריכל יוכל לבחור עד לשני גוונים שונים . 12.14.12

הכולל שכבה פנימית וחיצונית  שכבתי-לתמפח אלומיניום תלחילופין אריחי החיפוי יהיו   12.14.13

פלסטי המקשרת בין -ושכבה אמצעית של חומר תרמו מ"מ  0.5של פח אלומיניום בעובי 

 שתי השכבות החיצוניות, דוגמת הפחים של חברת אלוקובונד.

  PVDF, ועל השכבה החיצונית יהיה צבע תהיה שכבת הגנה נגד קורוזיהעל הפח הפנימי  12.14.14

תלת שכבתי, הכולל שכבה חיצונית להגנה על הציפוי . הגימור החיצוני של אריחי החיפוי 

 של חברת אלוקובונד.  ACPיהיה מהסוג של דוחה גראפיטי כדוגמת לוחות 

המיועד להגן עליהם מפני שריטות  עטיפה בפילם ניילוןאריחי החיפוי יגיעו לשטח עם  12.14.15

 דה ויבטיח מראה נקי וללא פגיעות של האריחים .ונזקים אחרים, פילם זה יוסר בסוף העבו

ויאושרו מראש ע"י היועץ, האדריכל ויועץ הבטיחות של מיצרן מוכר אריחי החיפוי יהיו   12.14.16

 הבניין .

. תעודה זו  שנים 25תפחת מ והצבע שלא  תעודת אחריות למערכת הפחיםהקבלן יספק  12.14.17

ה של הצבע . תעודת אחריות תבטיח שלא יהיו מקרים של קילוף ו/או ניתוק צבע , דהיי

 לפרויקט תצורף למסמכים שהקבלן ימסור למזמין בסוף העבודה.

עד שלושה גוונים ,  בסה"כ האדריכל יוכל לבחור  Metallic הגוון יהיה מסוג מטליק 12.14.18

לפרויקט ללא תוספת מחיר כלשהיא. גוון אחד יהיה דוגמת הקיים בשלב א של  שונים

 הפרויקט .

 ולגוונים יתקבל לאחר הצגת דוגמאות בגודל סביר לאדריכל וליועץ .אישור סופי לפחים  12.14.19

 

 תשתית חיפוי פח:  12.14.20

הכולל את כל הרכיבים של התשתית. מידות  ויגיש לאישור חישוב סטטיהקבלן יבצע  12.14.21

חלוקה+ רכיבים שונים של התשתית עובי פחים וזוויתנים, קוטר ברגים וניטים, אורך 

 צאות החישוב הסטטי.ברגים לעיגון, כל אלה בכפוף לתו

התשתית כוללת פרופילי זקופה וקורה של קיר מסך, גודל הזקופה והעמוד בכפוף לחישוב  12.14.22

 מ"מ . 60הסטטי אך לא פחות מזקופה בגודל 

המרחק בין הזקופות, המרחק בין העוגנים ועיגונה למבנה בכפוף לחישוב סטטי שיוכן  12.14.23

 ויוגש ע"י קונסטרוקטור.

זוויתנים יבוצע באמצעות ברגים עשויים נירוסטה ובקוטר בכפוף עיגון הזקופות והקורות ל 12.14.24

 לחישוב הסטטי.

מ"מ לפחות ובכפוף  4תשתית החיפוי תעוגן לבניין באמצעות זוויתנים מפח מגלוון בעובי  12.14.25

 לחישוב הסטטי. 

 מ"מ לפחות . 10עיגון הזוויתנים למבנה יבוצע באמצעות עוגן חץ בקוטר  12.14.26

 ם לחזית הכללית של הבניין ובאישור האדריכל.פריסת הזקופות והקורות בהתא 12.14.27

 פרופילי האלומיניום יהיו בגמר אלגון טבעי ובעובי לפי המפרט הכללי פרק צבע ואלגון. 12.14.28



 

222 
 

 70תשתית זו ולאחר התקנתה תאפשר את ההתפשטות הנובעת מהפרש טמפרטורה של   12.14.29

 מעלות בין החורף והקיץ.

חגורת בטון מקומית כך שיתקבל חוזק  תבוצע יציקה נופל העוגן על בלוקיםבמקרים בהם  12.14.30

 מספיק ולשביעות רצונו של המפקח .

פלקס או -בעזרת חומר איטום דוגמת סיקא הידוק העוגן למקומו יש לבצע איטוםלאחר  12.14.31

שו"ע , את חומר האיטום יש למרוח  בצידו העליון ומשני צדדיו של העוגן, כך שתימנע 

 כניסת מים מתחת לעוגן , לאורך הפאה התחתונה של הזוויתן אין לבצע איטום . 

, תוקם תשתית מזוויתנים הרחקה של מישור החיפוי מהמבנהבמקומות בהם תידרש  12.14.32

רופילי פלדה , מידות הפרופילים ויתר המאפיינים שלהם ייקבעו על סמך חישוב סטטי ופ

ממהנדס קונסטרוקציה מוסמך לכך , חישוב כזה יוגש ויאושר מראש ע"י היועץ טרם 

 תחילת הביצוע , הקבלן יכלול עלות זו בהצעתו .

מור על קווים , כמו כן תש תבטיח שמירה קפדנית על מישוריות החיפויבניית תשתית כזו  12.14.33

 אנכיים ובאותו דיוק של יתר השטחים בבניין . 

המישור החיצוני לחיפוי לבין לבניין  יהיה בהתאם לשרטוטים הרצ"ב  המרחק האופקי בין 12.14.34

ולהנחיית האדריכל  יש להתחשב  בסטיות הבנייה הקיימות של הבניין,  מרחק זה יבטיח 

 את קיומם של כל הסעיפים הדרושים על פי מפרט זה.

זוויתנים ויתר החלקים העשויים מפלדה יהיו מפלדה מגלוונת בעלי  כל פרופילי הפלדה, 12.14.35

מיקרון לפחות צבועים בהתאם להנחיית המפרט המיוחד לעניין זה,  70-80ציפוי בעובי של 

 . 11054ובהתאם להנחיית המפרט הכללי סעיף 

יפגעו בציפוי , לא שלא  בעזרת ברגים ואמצעים אחריםהחיבורים בין חלקים אלה ייעשה  12.14.36

 יתקבלו חיבורים בריתוך שייעשו באתר .

של תשתית זו, יבוצע תיקון בצבע עשיר אבץ  והייתה פגיעה באחד מהאלמנטיםבמידה  12.14.37

 ובהתאם למפרט הכללי .

מאורך כל  1/300של  תובטח כפיפה מקסימאליתבסוף תהליך בניית השלד ועיגונו למבנה  12.14.38

 בין שני הערכים.מ"מ ובכל מקרה הקטן מ 15יחידה או 

הקבלן יכלול בהצעתו את העלויות הכרוכות בביצוע דרישות אלה על כל היבטיה. לא  12.14.39

 יתקבלו בקשות לתוספות חריגים בגין ביצוע אחד או יותר מדרישות אלה . 

ברגים עשויים  כל החיבורים בין תשתית הפלדה לזקופות האלומיניום יבוצעו בעזרת  12.14.40

 בלתי מגנטית ובלתי מחלידה. נירוסטה

, והזקופות תתוכנן בהתחשב בפתחים הקיימים במעטפת הבניין ותבטיח פריסת התשתית 12.14.41

 שבסוף פעולת החיפוי ייראו קווים אנכיים ואופקיים המחברים בין פתחי החלונות .

ופרופילי פלדה אחרים ששימשו את הקמת  לא ייראו זוויתניםבסוף פעולת החיפוי  12.14.42

 התשתית .

 

 יצור והתקנה של הפחים בחזית .י 12.14.43

תליית הפחים בחזית תבוצע באמצעות מסגרת מפרופיל אלומיניום ייעודי למטרה זו,  12.14.44

 פרופיל זה יאפשר את הדבקת הפח המרוכב בחזית שלו ובהתאם לפרטים הרצ"ב למפרט.

צדו השני של הפרופיל כולל תעלה תואמת ויאפשר את תפיסתו לשלד החיפוי באמצעות  12.14.45

 של קליל. 06231עודי דוגמת האביזר של אביזר יי

 ס"מ . 40המרחק בין האביזרים המשמשים לעיגון המסגרת לא יעלה על  12.14.46
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הפח המרוכב חתוך בצורה ישרה וללא כיפופים, ויודבק על המסגרת באמצעות סיליקון  12.14.47

 סטרקטוראלי תואם ומאושר מראש ע"י היועץ.

ופן הפח המרוכב לאחר הדבקתו פרופיל המסגרת כולל בליטה היקפית אשר תסתיר את ד 12.14.48

 במסגרת.

 מ"מ . 20המסגרות ולאחר התקנתם בחזית יותירו מרווח אחיד והיקפי של  12.14.49

מרווח זה ייאטם באמצעות סיליקון אקלים ייעודי תוצרת חברת טרמקו או שו"ע מאושר  12.14.50

 מראש.

יהיו עם הקשחות אנכיות נוספות אשר  מ"מ 1500רוחב העולות על אריחי חיפוי במידות  12.14.51

 4יוצמדו לצידו האחורי של האריח, ההקשחה תבוצע באמצעות  זוויתן אלומיניום בעובי 

מ"מ. הזוויתן יודבק לצידו  600מ"מ לפחות , המרחק בין שני זוויתנים כאלה יעמוד על 

 האחורי של האריח , זאת לאחר ביצוע פעולות ניקיון ובהתאם לדרישת יצרן הדבק. 

מטר מפני ריצוף החוץ,  2אותה הקשחה תבוצע על אריחי הפח הנמצאים בגובה נמוך מ  12.14.52

 זאת למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מהנגישות הגבוהה של אנשים לשטחים אלה . 

מטר מריצוף החוץ יקבלו חיזוק מלוח עץ  2.5המותקנים בגובה של עד ל אריחי החיפוי  12.14.53

ומו באמצעות דבק מתאים ובכל מקרה עם מ"מ לפחות , לוח זה יהודק למק 4בעובי 

 תופסנים מכניים נוספים .

המיועד  Fבכל מפגש בין מערכת החיפוי לשאר המערכות בבניין יותקן פרופיל בצורת האות  12.14.54

 לקליטת הפח המרוכב ולספוג סטיות אפשרויות הנוצרות בזמן ההתקנה.

רו את המרווח בין פני בהיקף החיצוני של השטחים עם חיפוי הפח יותקן קופינג אשר יסג 12.14.55

 החיפוי למבנה עצמו.

המסגרת הנושאת לאריח הפח תאפשר את ההתפשטות הנגרמת מהפרש בדרגת החום בין  12.14.56

 יום ולילה ובין חורף לקיץ , מצד שני המסגרת תבטיח את יציבותה כלפי הבניין .

ית המחברים בין פרופילי התשת לא ייראו ברגים ו/או ניטיםלאחר סיום פעולת החיפוי  12.14.57

 השונים.

יבוצע במפעל ובעזרת משור דיסק שולחני אשר יבטיח חיתוך חלק וללא חיתוך הפחים  12.14.58

 בליטות מיותרות בהיקף הפח .

קווי ההשקה האופקיים והאנכיים של האריחים יהיו במידה אחידה מסביב לאריח , מידות  12.14.59

 אלה יבטיחו את התפשטות הפחים לכל הכיוונים ללא מגע עם הפחים הסמוכים .

של הפתחים הקיימים בבניין יהיו על קו אנכי דמיוני אחד משותף בין כל  הפאות הצדדיות 12.14.60

 הקומות ולגובה כל הבניין .

של הפתחים הקיימים בכל קומה יהיו על קו דמיוני אופקי  הפאות התחתונות והעליונות 12.14.61

 משותף אחד לכל אורך הבניין.

 קטרואופטי .אלה בעזרת מכשיר אל יבטיח את קיומם של קוויםהקבלן  12.14.62

הקבלן יכלול בהצעתו את ההוצאות הכרוכות בסעיפים אלה , ולא יתקבלו בקשות  12.14.63

 לתוספות חריגים בגינם .

 לכל היותר ביחס לאורך הצלע של האריח .  1/90לאריחים יעמוד על  הכפף המרבי 12.14.64

של מעקה הבטון יבוצע חיפוי )קופינג עליון ( אשר  בקצה העליון של הבניין ובצידו העליון 12.14.65

יבטיח אטימה מערכת החיפוי בצידה העליון . פרט זה יתוכנן ויוגש לאישור ע"י היועץ 

 והאדריכל.
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יבוצע פרט מתאים אשר יתוכנן ויאושר מראש ע"י היועץ  בקצה התחתון של החזית 12.14.66

 והאדריכל . 

אריחי החיפוי בכיוון מסגרת החלון , הקצה  בבניין תבוצע כניסת בהיקפו של כל פתח חלון 12.14.67

של פח זה בהיקף החלון יעוגן בעזרת פרופיל ייעודי אשר יבטיח את יציבותו של הפח 

 ויבטיח את איטום היקף המסגרת .

יוחלף ע"י הקבלן ללא כל תוספת תשלום,  כל אריח עם פגיעות ו/או שריטות ו/או עיוותים 12.14.68

 ו/או  המפקח ו/או האדריכל .ההחלטה לגבי ההחלפה תתקבל מהיועץ 

של החיפוי קרי : בכרכוב העליון של הבניין ובתחתית החזית עם כל השטחים האופקיים  12.14.69

החיפוי ומסביב לחלונות לא ימדדו בנפרד, על הקבלן לכלול עלות חיפויים אלה בהצעתו 

 ללא חיוב נפרד.

 

 מפרט מיוחד חלונות דלתות וקירות המסך

+  2A-+ אל 1-פריטים מספר אל –קבוע תחתון/עליוןו/ צד  קיפ + -חלון כנף אחת דריי 12.16.1

-+אל 5B-+אל  4C-+  +אל 4B-+אל  4A-+ אל 3C-+ אל 3A-+אל  2C-+אל 2B-אל

5C  26-+אל 23-אל 21-+ אל 14-אל-+אל 6-+אל + 

או שווע ערך חלון דגם  4750מפרופילים של קליל  כל יחידת החלון והקבועים מיוצרים  12.16.2

H11U . של אקסטל 

בהתאם לתוכניות האדריכל ורשימת האלומיניום. בכל מקרה מידות הפריט והחלוקה  12.16.3

 מ"מ לפחות מפני הריצוף . 1050החלק הקבוע התחתון יסתיים בגובה של 

לחלון טיפוסי שמידותיו ייבחרו ע"י יועץ האלומיניום תעודת מכון התקנים הקבלן ימציא  12.16.4

. 

 תח הבנייה המתוכנן .ברשימות מציינות את מידות פ המידות הנקובות 12.16.5

 .מפרופיל משקוף עם הלבשה נטרקתהחלון מיוצר  12.16.6

 לעובי הזכוכית הנדרשת בתוספת גומי זיגוג דו צדדי . סרגלי הזיגוג יתאימו 12.16.7

 .פתחים ופקקי ניקוז כנדרשהחלון יהיה עם  12.16.8

נקודות נעילה בהיקף , על  4למנגנון יהיו לפחות  קיפ לוגי .-מנגנון דרייהכנף מיוצרת עם  12.16.9

 זאת הפעלת מנגנון הפתיחה תמשיך להיות קלה ועם כוח סביר ותקני . אף 

, פתיחת הידית תתאפשר ידית עם וצילינדר ואפשרות של נעילה בלחיצההמנגנון כולל  12.16.10

 באמצעות מפתח מסטר .

 ואינו נגיש .אביזר מנטרל )קלאטש( סמוי קיפ עם -מנגנון דרי 12.16.11

 ל האדריכל.יבוצע בתיאום מו גובה ידית הפתיחה מפני הריצוף 12.16.12

 חוזק כמוראה  בשרטוטים .כולל פרופיל חלוקה אנכי מ 21-אלפריט  12.16.13

 בהיקף הכנף ובהתאם למידות הכנף והנחיית יצרן המנגנון.נקודות נעילה נוספות יותקנו  12.16.14

יבוצע לפי הנחיית יצרן המערכת בכל הקשור לאיטום חלק זה  ייצור החלקים הקבועים 12.16.15

 מפני חדירת מים .
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, חיצוני ופנימי , את האיטום יש לבצע  ע משני צידי מסגרת המשקוףאיטום הפריט יבוצ 12.16.16

 בעזרת עיסת סיליקון ניטראלי אש תידחף למקומה כנגד גליל תומך מפלציב .

 מ"מ כדלקמן: 24כוללת  זכוכית בידודית בעובי  הזכוכית בחלונות ובקבועים העליונים  12.16.17

a.  מ"מ שקופה מחוסמת . 6זכוכית פנימית 

b.  מ"מ , מרווח בידודית בצבע שחור או טבעי לבחירת האדריכל . 12מרווח אוויר של 

c.  62זכוכית חיצונית  מחוסמת , תוצרת גארדיאן   SN  . 

 מ"מ כדלקמן : 26ון כוללת זכוכית בידודית בעובי הזכוכית בחלק הקבוע התחת 12.16.18

a.  מ"מ שקופה מחוסמת . 4+0.76+4זכוכית פנימית  רבודה בעובי 

b.  מרווח בידודית בצבע שחור או טבעי לבחירת האדריכל .מ"מ ,  12מרווח אוויר של 

c.  62זכוכית חיצונית  מחוסמת , תוצרת גארדיאן   SN  . 

 מ"מ כדלקמן:  32כוללת זכוכית בידודית בעובי  הזכוכית בקבוע צד 12.16.19

 מ"מ שקופה 6+1.52+6זכוכית פנימית רבודה מחוסמת בעובי  12.16.20

 מ"מ . 12מרווח אוויר של  12.16.21

 .  SN   62מ"מ מחוסמת , תוצרת גארדיאן  8זכוכית חיצונית בעובי  12.16.22

 כמפורט ברשימות יתוכנן ויבוצע חיפוי פח מתחת ומעל החלונות . 12.16.23

 החיפוי יבוצע בקווים אופקיים ואנכיים אחידים לכל רוחב וגובה החזית. 12.16.24

 החיפוי יבוצע בהתאם ובכפוף לסעיף חיפוי פח לעיל . 12.16.25

 תח .החיפוי כולל חיבור הפחים למשקוף החלון בהיקף הפ 12.16.26

במקומות בהם לא יתאפשר ביצוע החיפוי בקסטה אחת, תבוצע חלוקה בתיאום עם  12.16.27

 האדריכל .

מ"מ עם חומר אנטידראם על כל  2בכל מקרה ייעשה שימוש בפחים מאלומיניום בעובי  12.16.28

 השטח הפנימי של הפח.

כולל חלונות קיפ פנימה אשר ייפתחו באמצעות ידית סיבובית עם שתי נקודות  6-פריט אל  12.16.29

 עילה .נ

 כולל פתיחת הכנף באמצעות מספריים עם מגביל פתיחה. 6-פריט אל 12.16.30

מ"מ + תשתית  2כולל חיפוי עמודים מפרידים באמצעות פח אלומיניום בעובי  6-פריט אל 12.16.31

 וחיזוקים.

 

 10-+אל 8 -+אל 7 -פריטים אל -דלתות פתיחה על ציר + קבוע צד וחלוקה -4900קליל  12.16.32

  24-+אל 22-+ אל 11-+ אל

 .  4900מפרופילים של קליל  כל הדלתות מיוצרות   12.16.33

 בהתאם לתוכניות האדריכל ורשימת האלומיניום. מידות הפריט והחלוקה  12.16.34
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פינות חיבור המסגרות יבוצע עם דבק אפוקסי אשר ידביק את פינת החיבור לפרופיל  12.16.35

 המסגרת.

בצידו הפנימי של מפגש פרופילי מסגרת הכנף יבוצע תפר ריתוך אשר יבטיח הצמדה  12.16.36

 והידוק של פרופילי המסגרת.  

מ"מ . גוון תואם לפרופילי  5צירים מקוריים עם בטנה פנימית בעובי  4לכל כנף יותקנו  12.16.37

 הדלת ולבחירת האדריכל .

משני צידי הדלת  פתיחת הכנף הפעילה  תהיה באמצעות ידית מנוף, הידית תותקן 12.16.38

 ותהיה בגמר נירוסטה. 

נעילת הכנפיים תהיה באמצעות מנעול חבוי רב בריחי תוצרת חברת מולטילוק דוגמת  12.16.39

תוצרת חברת קליל עשוי נירוסטה בלתי מחלידה  1962. או דגם   MTL-3PRדגם 

 )בלבד( .

יצים המנעול  ונגדי הסגירה יהיו עשויים מנירוסטה לא מחלידה ובלתי מגנטית, החר 12.16.40

למנעול ולנגדי יכורסמו באמצעות ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעול 

 והצילינדר. הצילינדר  יופעל במפתח מסטר. 

  EN 7-5על צידה הפנימי של כל כנף יותקן מחזיר שמן עם מוט מחליק דרגת קושי   12.16.41

. גוון  ST  93או מחזיר תוצרת דורמא דגם     TS5000דגם GEZEתוצרת חברת 

 זיר יהיה זהה לגוון פרופילי הדלת . או אחר לבחירת האדריכל .המח

 התקנת המחזיר תבוצע ע"י טכני שהוסמך לכך ע"י החברה המייצרת את המחזיר. 12.16.42

מ"מ  25לכל  כנף תותקן ידית אחיזה קבועה חיצונית,  עשויות מוט נירוסטה בקוטר  12.16.43

 ס"מ. 100ובאורך של 

 הדלת תותקן במישור ריצוף החוץ . 12.16.44

מ"מ  6*60י המפלסים ,ריצוף הפנים וריצוף החוץ,  יותקן שטוח מפלב"מ במידות בין שנ 12.16.45

. שטוח זה יותקן בדיוק בין שני המפלסים ויעוגן לרצפת הבטון , הקבלן יבטיח את 

חוזקו ויציבותו של השטוח בהתחשב בכוחות האנכיים והאופקיים שיפעלו עליו בהמשך 

 . 

 פתרון לאיטום וניקוז מים. הדלת תיוצר עם פרופיל סף גבוה המכיל 12.16.46

 הדלת תתפקד בצורה תקינה ולא תשמיע רעשים ונקישות במצב סגור  . 12.16.47

בדלת שתי כנפיים,  כנף הלא פעילה )פסיבית( תינעל באמצעות שני בריחים עליון  12.16.48

 ותחתון , אשר ייקבעו את הכנף למסגרת המשקוף והרצפה . 

מקובעת ברצפה.  מוט בריח עליון מוט בריח תחתון יחדור דרך צינורית  מיוחדת אשר  12.16.49

 יחדור דרך צינורית המקובעת במשקוף העליון .

 זיגוג הפריטים בהתאם למפורט ברשימות האלומיניום ולסעיף זיגוג במפרט. 12.16.50

כמפורט ברשימות, סימן נגד התנגשות יודפס על כל זכוכית, צורה וגוון בתיאום מול  12.16.51

 האדריכל.
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ו באמצעות מנועים חשמליים , לכל כנף יותקנו ייפתח  8-החלונות המותקנים בפריט אל 12.16.52

 שני מנועים חשמליים .

 שני המנועים יהיו עם כיסוי דיקורטיבי אחד אשר יכסה את שני המנועים. 12.16.53

 שני המנועים יפעלו בו זמנית עם סנכרון מלא . 12.16.54

 וולט . 24/ 12המנועים יפעלו במתח חשמלי של  12.16.55

תעודת אחריות למשך שנתיים  המנועים מתוצרת חברת סומפי או ססמי מערכות עם 12.16.56

 לפחות.

 9-פריט אל –דלת מתאזנת + קבועי צד וחלוקה  12.27.1

 מידות הפריט והחלוקה בהתאם לתוכניות האדריכל ורשימת האלומיניום.  12.27.2

 יבואן  "דורטק טכנולוגיות כניסה בע"מ - Narrow Stileהדלת מטיפוס  12.27.3

 פרופיל הדלת עשויים מפרופיל אלומיניום צבועים בכפוף למפרט. 12.27.4

 מ"מ. 165פרופיל סף תחתון עשוי מפרופיל גבוה  12.27.5

קופסת רצפה ] לכל כנף [ עם ממסרה מיציקת ברונזה , לדריכה וכיוון של קפיץ  12.27.6

 ההחזרה של הדלת . הקופסה מותקנת ע"ג הריצוף, כחלק מפרופיל הסף.

צירי הדלת האנכיים סמויים במזוזות המשקוף או חשופים ומצופים בנירוסטה או  12.27.7

                                                                            אלומיניום וכוללים מברשות איטום.                                                                                              

קפיץ הפיתול יהיה מותקן באופן סמוי בתוך ציר הדלת ויהיה ניתן לויסות בנפרד באמצעות  12.27.8

 ממסרת הרצפה . 

 זרועות הציר עשויות יציקת ברונזה , מותאמות לגימור הדלת . 12.27.9

מנגנון השיכוך ההידראולי  עשוי יציקת ברונזה, מותקן  בחלקו העליון של המשקוף  12.27.10

ה ניתן לויסות בשתי מהירויות. המנגנון ניתן   לפירוק לצורך באופן סמוי  ויהי

 תחזוקה בקלות, מבלי לפרק מרכיבים אחרים של הדלת. 

 נעילת הכנפיים , ע"י מנעול חבוי בתוך הפרופיל התחתון 12.27.11

 הידיות יהיו עשויות נירוסטה ויהיו נתונות לבחירת הלקוח.  12.27.12

 מ"מ . 25ל מלא בקוטר משני צידי הכנף יותקנו ידיות נירוסטה מחומר עגו 12.27.13

 . 4900קבועי צד מיוצרים מפרופילים של סדרת קליל  12.27.14

 הזכוכית בקבועים בהתאם למפורט ברשימה. 12.27.15

 זיגוג הפריטים בהתאם למפורט ברשימות האלומיניום ולסעיף זיגוג במפרט. 12.27.16

 

    11-אל–ודלת הזזה חשמלית קורסת משולבת בקיר המסך פריט  מספר   -קירות מסך 12.25.1

 תוצרת חברת קליל או מטריקס של אקסטל . R 8300ג קיר מסך מסו 12.25.2

 מידות כלליות וחלוקה פנימית בהתאם לרשימת האלומיניום ותוכניות האדריכל. 12.25.3
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פרופילי הסריג יהיו בעלי מומנט אינרציה וחוזק מספיקים לשאת את העומסים  12.25.4

מ"מ  160הפועלים על פרופילים אלה לאחר הרכבתם . עמוד קיר המסך יהיו בגודל 

 לפחות . קורות הרוחב יתאימו במידותיהם למידות העמודים .  

מפורט מחוסמת ובהתאם ל 6+1.52+6זכוכית בפריט תהיה רבודה מחוסמת בעובי  12.25.5

 ברשימה. 

 כמסומן בתכניות ישולבו דלתות הזזה חשמליות . 12.27.17

 והחלוקה בהתאם לתוכניות האדריכל ורשימת האלומיניום. מידות הפריט 12.27.18

,  עם מנגנון תוצרת חברת דורמא או  שתי כנפיים הזזה חשמלית הפריט כולל דלת  12.27.19

המסופק ע"י חברת ססמי מערכות או שו"ע מאושר מראש  Volarתוצרת דייטק מסוג 

 . 

פרופילי הכנף יהיו פרופילים צנועים ככל האפשר דוגמת הפרופילים תוצרת חברת  12.27.20

 דייטק או שו"ע מאושר מראש.

 קריסת הכנפיים תתאפשר בכל מצב של פתיחת הדלת . 12.27.21

 מנוע הדלת יותקן בצידה החיצוני של הדלת . 12.27.22

 ת יצרן המערכת .הדלת תיוצר בהתאם להנחיי 12.27.23

מ"מ  ובהתאם למפורט  5+1.52+5הזכוכית בדלת תהיה זכוכית רבודה מחוסמת   12.25.6

 ברשימה. 

הדלת תופעל בעזרת שני חיישני תנועה  פנים וחוץ , עם אפשרות כיוון מרחק ורגישות   12.27.24

. 

הדלת תצויד בקרן בטיחות פוטואלקטרית מסוג משדר מקלט ומנגנון פנימי נגד  12.27.25

 ת הדלת במקרה היתקלות בעצם כלשהו בזמן הסגירה.מעיכה הגורם לפתיח

 הדלת תצויד במערכת חירום לפתיחת הכנפיים )בהזזה( במקרה של הפסקת חשמל  . 12.27.26

 הדלת תצויד בבורר מצבי עבודה המאפשר בחירת מצב רצוי . 12.27.27

מנגנון הדלת יכוסה בפח אלומיניום צבוע באותו גוון של פרופילי הדלת + כולל  12.27.28

 . חיזוקים נדרשים לכך

 הדלת תצויד במוביל רצפתי , מברשות היקפיות לאיטום . 12.27.29

 

 13-+אל 12 -פריט אל –פרופילי פלדה וזכוכית -כנף אחת + קבוע עליון  –דלתות אש  12.27.30

 הדלתות במידות וחלוקה לפי רשימת האלומיניום ותכנית האדריכל . 12.27.31

 הדלתות מותקנות במיקום וכיווני פתיחה כמוראה בתכנית האדריכל . 12.27.32

 1189ות"י  3וחלק  1חלק  1212הדלתות מוגדרות כדלתות אש ויעמדו בדרישות ת"י  12.27.33

 דק לפחות.  90, זמן נדרש לעמידה באש  הנו   1חלק 

     voestalpineמשקוף וכנף הדלת עשויים מפלדה , דוגמת פרופילים של חברת  12.27.34

 המסופקים ע"י חברת מטלפרס

 .לבחירת האדריכל   RALהפרופילים יהיו בגוון  12.27.35

 לכל כנף יותקן מנגנון בהלה , צורה וגוון לבחירת האדריכל . 12.27.36
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 מ"מ . 1000מ"מ , באורך  32לכל כנף תותקן  ידית אחיזה חיצונית מנירוסטה בקוטר  12.27.37

 לכל כנף יותקנו שלושה צירים המיועדים למשקל הדלת ומתאימים לעבודה מאומצת . 12.27.38

, מסוג ובגמר לבחירת   3000לכל כנף יותקן מחזיר שמן עליון תוצרת חברת גייזי דגם  12.27.39

 האדריכל .

 הזכוכית והבידוד יהיו  חסיני  אש . 12.27.40

 הגומי ההיקפי יהיה מסוג כבה מאליו .  12.27.41

 לכנף הפסיבית יותקן בריח אוטומטי לנעילה . 12.27.42

 
 20-+אל 19-+אל 18-+אל 17-+אל 16-+אל 15-פריט אל  –glass-allמחיצות זכוכית  12.27.43

 25-+ אל

 רשימת האלומיניום ותכנית האדריכל .המחיצות  במידות וחלוקה לפי  12.27.44

 המחיצות מיועדות להתקנה כדפנות לחדרי סמינר. 12.27.45

 הפריט כולל זכוכית רבודה מחוסמת וכמפורט ברשימות האלומיניום . 12.27.46

 מידות ופריסת הזכוכית כמפורט ברשימה ובתיאום מול האדריכל מראש. 12.27.47

 הבניין ." המעוגן לרצפת Uעיגון הזכוכית יבוצע  באמצעות פרופיל " 12.27.48

" לזכוכית יש לצקת חומר הדבקה דוגמת Uלתוך המרווח שנותר בין דפנות פרופיל ה " 12.27.49

 סיקא גראוט.

 " המעוגן לקירות המבנה.Uעיגון הזכוכית בצדדים יבוצע אף הוא באמצעות פרופיל " 12.27.50

המרווח שבין לוחות הזכוכית הסמוכים או בין לוחות הזכוכית לבין הסנפיר ייאטם  12.27.51

טק )הפס -יק שקוף המתאים לעובי הזכוכית המסופק ע"י חברת דבבאמצעות סרט דב

(. עובי הפס הדביק יתאים לעובי  duplocollnמסוג   lohmannהדביק מתוצרת חברת 

קט . במקרה מיוחד ולאחר קבלת אישור -הזכוכית ויבוצע בכפוף להנחיות של חברת דב

 לקה ואחידה.מראש  ניתן לאטום עם סיליקון קריסטלי אשר יבוצע בצורה ח

מטר יבוצעו עם עיגון תחתון מסוג "ריתום"  2.7פריטים שגובה הזכוכית בהם עולה על  12.27.52

 ולכל אורך הפאה התחתונה. 

הריתום יבוצע באמצעות השחלת הזכוכית לתוך תעלה מפח מגלוון מכופף בצורת האות  12.27.53

"U ס"מ לפחות . ובכל מקרה בכפוף  12" , החפיפה בין הזכוכית לתעלה תהיה כ

 תוצאת החישוב הסטטי שיאושר מראש ע"י הקונסטרוקטור של הבניין . ל

גראוט -לתוך המרווח הנותר שבין הזכוכית לתעלת הפח תבוצע יציקת דבק מסוג סיקא 12.27.54

 או אחר שווה ערך בתכונות ובחוזק שלו .

לאורך הפאה העליונה יבוצע עיגון שיאפשר את התפשטות הזכוכית כלפי מעלה , מידת  12.27.55

 מ"מ לפחות. 8קצה הזכוכית לתשתית תהיה כ החופש שבין 
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היה ונתקבל אישור מיוחד מראש מהאדריכל ויועץ האלומיניום בפרויקט,  פריטים  12.27.56

 19מטר יבוצעו עם חיזוק פנימי עשוי מסנפיר זכוכית בעובי  2.7שגובה הזכוכית עולה על 

 מ"מ )אופציה בעדיפות נמוכה(.

 אביזר ייעודי עשוי נירוסטה . את הסנפיר יש לעגן לתקרת הבניין באמצעות 12.27.57

בקצה התחתון של הסנפיר יותקן אביזר עשוי נירוסטה אשר ירתום את קצה הסנפיר  12.27.58

 ללוחות הזכוכיות הנתמכות על ידו .

כמפורט ברשימות בחלק מהפריטים משולבים דלתות עשויות עץ שאינם כלולים בפריט  12.27.59

 יצוני של משקוף הדלת.עצמו, הקבלן ידאג לתיאום ושילוב הזכוכית לתוך צידו הח

 
 26A-+ אל  26-פריט אל –חלונות סקייליייט/ שחרור עשן 12.27.60

 מידות וחלוקה בהתאם לרשימת האדריכל . 12.27.61

 וכולל חיבור ברצף של החלונות . 4400הפריט מיוצר מפרופילים של קליל  12.27.62

 הפריט כולל התקנה בפתח עם משקוף עזר + עיגון ואיטום לכל היקף הפתח. 12.27.63

 יחידות של חלון קיפ החוצה .כל פריט כולל שש  12.27.64

 ייפתחו בצורה ידנית . - 26-החלונות המותקנים בפריט אל 12.27.65

 הפתיחה הידנית תבוצע באמצעות ידית סיבובית + שתי נקודות נעילה לפחות . 12.27.66

     ידית הפתיחה תותקן מהצד החיצוני של החלון ותאפשר את פתיחת הכנף מצידו  12.27.67

 החיצוני של החלון .

 פריים עם חיכוך ומגביל פתיחה .לכל חלון יותקנו מס 12.27.68

 כל האביזרים לרבות המספריים עשויים מנירוסטה בלתי מחלידה . 12.27.69

ייפתחו באמצעות מנועים חשמליים , לכל   26A-החלונות המותקנים בפריט אל 12.27.70

 כנף יותקנו שני מנועים חשמליים .

 שני המנועים יהיו עם כיסוי דיקורטיבי אחד אשר יכסה את שני המנועים. 12.27.71

 מנועים יפעלו בו זמנית עם סנכרון מלא .שני ה 12.27.72

 וולט . 24/ 12המנועים יפעלו במתח חשמלי של  12.27.73

המנועים מתוצרת חברת סומפי או ססמי מערכות עם תעודת אחריות למשך  12.27.74

 שנתיים לפחות.

 

 – 27-פריט אל –מגן רוח  12.27.75

 הפריט מיועד לשמש כמגן רוח לכניסה הראשית לבניין .  12.27.76

 שימת האלומיניום ותכנית האדריכל .הפריט  במידות וחלוקה לפי ר 12.27.77

מ"מ . על הזכוכית תבוצע  10+1.52+12הפריט כולל זכוכית רבודה מחוסמת בעובי  12.27.78

 הדפסה דיגיטלית, צורה וגוון ההדפסה בתיאום מול האדריכל.
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לאורך הפאה התחתונה יבוצע עיגון מסוג "ריתום" לזכוכית לרבות החדרת  12.27.79

" לזכוכית U" , עומק החפיפה שבין פרופיל ה "U"הזכוכית לתוך פח מגלוון בצורת האות 

מ"מ  50מ"מ לפחות, המרחק שבין שתי הדפנות של הפח המגלוון יעמוד על  150יעמוד על 

 לפחות.

 גראוט .-לתוך המרווח שנותר משני צידי הזכוכית תבוצע יציקת חומר סיקא 12.27.80

לאורך הפאה העליונה יבוצע עיגון לזכוכית באמצעות פח מגלוון מכופף בצורת האות  12.27.81

U   המעוגן לחגורת הבטון של המבנה. פרט החיבור יאפשר את התפשטות הזכוכית כלפי

 מ"מ לפחות. 10מעלה, מידת החופש שבין קצה הזכוכית לתשתית תהיה כ 

עשוי נירוסטה או   Uלגובה הפאות הצדדיות של הזכוכיות יודבק פרופיל  12.27.82

 אלומיניום צבוע בגוון לבחירת האדריכל. 

המרווח שבין לוחות הזכוכית הסמוכים או בין לוחות הזכוכית לבין הסנפיר ייאטם   12.27.83

טק )הפס -באמצעות סרט דביק שקוף המתאים לעובי הזכוכית המסופק ע"י חברת דב

דביק יתאים לעובי (. עובי הפס ה duplocollnמסוג   lohmannהדביק מתוצרת חברת 

קט . במקרה מיוחד ולאחר קבלת אישור -הזכוכית ויבוצע בכפוף להנחיות של חברת דב

 מראש  ניתן לאטום עם סיליקון קריסטלי אשר יבוצע בצורה חלקה ואחידה.

 

 30-פריט מספר אל –מעקות  12.27.84

 צורה, חלוקה ומיקום לפי תכניות האדריכל ורשימת האלומיניום .  12.27.85

 וצע כולו מיחידת זכוכית בלבד ללא מסעד יד .המעקה יתוכנן ויב 12.27.86

כל לוחות הזכוכית יעמדו בקו ישר אחד, ויהיו אנכיים לפי פלס , לא סטיות בקו  12.27.87

 האופקי , יש למקם את המעקה  בקומות השונות בקו אנכי אחד ובמישור אחד .

שני הרבדים של   10+1.52+10הזכוכית של המעקה תהיה זכוכית רבודה בעובי של  12.27.88

 כית יהיו מחוסמים .  היקף הזכוכית יהיה מושחז ומלוטש .הזכו

עיגון הזכוכית יבוצע לאורך הפאה התחתונה בלבד , הזכוכית תונח בתעלת פח  12.27.89

מגלוון , את הזכוכית יש להניח על כפיסים עשויים מפלסטיק,  בנוסף יש למקם כפיסים 

כפיסים אלה לא יהיו מ"מ לכל היותר,  500לסירוגין משני צידי הזכוכית ובמרחקים של 

חשופים לעין לאחר יציקת חומר האטימה לתוך תעלת הפח .  לאחר יישורה והעמדתה של 

הזכוכית כראוי יש לצקת חומר הדבקה מיוחד לתוך התעלה דוגמת גראוט של חברת סיקא 

המיובא ע"י חברת ארפל .  את החומר יש לצקת לתוך התעלה   Arbosil682או  חומר 

ה ולכל אורך התעלה ומשני צידי הזכוכית . בסוף ההדבקה לא יישארו בצורה חלקה ויפ

 כתמים ו/או שאריות של החומר על הזכוכית או בכל מקום אחר.

מ"מ לפחות , התעלה  120מ"מ לפחות ועומק של  4תעלת הפח המגלוון תהיה בעובי  12.27.90

ה יהיו כל אחד , זוויתנים אל 100תעוגן לרצפה באמצעות זוויתני פח מגלוון ובאורך 

מרותכים לתעלה מצד אחד ומהצד השני יהיו מרותקים לרצפת הבטון באמצעות מיתד 

של חברת הילטי . את הזוויתנים יש למקם  HSAמ"מ דוגמת מיתד מסוג  12בקוטר 
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מ"מ בין שני זוויתנים עוקבים.  500לסירוגין ומשני צידי התעלה ובמרחק שלא יעלה על 

 ציפוי שנפגע ובהתאם להוראת המפרט המיוחד. באזורי הריתוך יש לבצע תיקוני ל

בסוף ההתקנה וכמוראה בשרטוט, תעלת הפח המגלוון תוסתר כולה ולא יישאר  12.27.91

 ממנה שום חלק גלוי לעין . 

כמפורט ברשימה ולאורך הפאה התחתונה של המעקה יותקן פח מכופף אשר יעוגן  12.27.92

 לרצפת הבניין ויסתיר את מפגש הזכוכית עם הרצפה .

, הקבלן יבצע בדיקה  1142כנן ויבצע את המעקה בהתאם לדרישת ת"י  הקבלן ית 12.27.93

ע"י מעבדה מוסמכת לדוגמא שיבנה, במקרה והמעקה לא יעמוד  בבדיקה יבוצעו בו 

תיקונים ושיפורים כנדרש והבדיקה תחזור על עצמה . רק לאחר שהמעקה יעמוד בבדיקה 

 ור וההרכבה. ויאושר ע"י היועץ והאדריכל ימשיך הקבלן במלאכת הייצ

 

  31-פריט אל –מסעד יד  12.27.94

מ"מ  לאורך מהלך  40הפריט כולל התקנת מסעד יד עשוי צינור נירוסטה בקוטר  12.27.95

 המדרגות.

הפריט כולל עיגון מסעד היד לקיר המבנה ו/או באמצעות עמודים לרצפה . עמודי  12.27.96

 העיגון עשויים צינור נירוסטה .

 בלתי מחלידה . 316עשוי נירוסטה מסעד היד + עמודי עיגון + אביזרי עיגון  12.27.97

 החיבורים בין החלקים השונים של המסעד יהיו חלקים והמשכיים וללא בליטות. 12.27.98

 

 28-פריט אל –חלון מעל הפטיו  –סקיילייט  12.27.99

 צורה, חלוקה ומיקום לפי תכניות האדריכל ורשימת האלומיניום .  12.27.100

 רשוי.הפריט כולל עריכה והגשה של חישוב סטטי שייערך ע"י מהנדס  12.27.101

מ"מ  250הפריט כולל התקנת פרופילי אלומיניום מסוג זקופת קיר מסך בגובה של  12.27.102

 לפחות , אשר יותקנו לאורך הפריט.

 מ"מ לפחות .  180בניצב לזקופות יותקנו פרופילי קורה של קיר מסך בגובה של  12.27.103

מ"מ  8עיגון הזקופות לבניין יבוצע באמצעות תושבות עשויות פח מגלוון בעובי  12.27.104

 . לפחות

 מ"מ . 16יחידות של עוגן חץ בקוטר  4כל תושבות תעוגן למבנה  באמצעות  12.27.105

ס"מ לפחות, השרוול יקובע  50לתוך חלל העמודים יושחל שרוול פנימי באורך של  12.27.106

 בתוך חלל הפרופיל בחפיפה מול מיקום התושבת .

שכבות של  3בשדות הנוצרים בין הזקופות והקורות תותקן זכוכית רבודה הכוללת  12.27.107

 מ"מ מחוסמות שקופות .  6+1.52+6+1.52+6וכית בעובי זכ

 הזכוכית כוללת הדפסה דיגיטלית בגוון וצורה בתיאום מול האדריכל. 12.27.108
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 מעלות . 5המישור העליון של הזכוכית יהיה בקו נטוי כלפי האופק בערך של  12.27.109

אשר   EPDMבהיקף החיצוני של הסקיילייט יבוצע איטום באמצעות יריעת   12.27.110

 כל ההיקף של הפריט. תיפרס ותודבק ל

 2בהיקף החיצוני של הסקיילייט תבוצע סגירה באמצעות פח אלומיניום בעובי  12.27.111

 מ"מ אשר יקובע למבנה ולפרופילי האלומיניום.

 כל האביזרים והברגים עשויים נירוסטה או פח מגלוון צבוע בכפוף למפרט. 12.27.112

 

  29-פריט אל –פרגולה להסתרת מערכות  12.27.113

של רפפות קבועות אשר ישמשו ככיסוי למערכות הפריט כולל אספקה והתקנה  12.27.114

 המותקנות בגג הטכני.

ס"מ  15הפריט כולל התקנת רפפות עשויות שלב חלול בצורה אובלית בגודל של  12.27.115

 לפחות .

 הפריט כולל תשתית עזר וחיזוקים ככל שיידרש לצורך קבלת פריט יציב וחזק. 12.27.116

רשימת האלומיניום כיוון התקנה והצפיפות של השלבים יבוצע בהתאם למפורט ב 12.27.117

 ובכפוף לתיאום מול האדריכל.

הרפפות נשענות על קונסטרוקציה כבדה עשויה פרופילים מקצועיים שאינם  12.27.118

 כלולים בפריט ויסופקו ע"י קבלן השלד.

 קצוות פרופילי הרפפות ייסגרו באמצעות מכסה ייעודי או פרופיל אלומיניום . 12.27.119

 יבוצע בצורה המשכית וללא בליטות.החיבור שבין פרופילי האלומיניום הסמוכים  12.27.120
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 עבודות אבן - 14פרק 
 
 

 חיפוי באבן בשיטה הרטובה  14.01
 

 תאור העבודה 14.1.01
 
חלקים מסויימים בבנין יחופו באבן בשיטה ה"רטובה", כלומר הצמדת האבן אל  א.

 ויציקת בטון בתווך.המבנה בעוגנים, רשתות זיון 
 העבודה כוללת גם חיפוי המזוזות האנכיות של הפתחים. 

 
לפני עבודות החיפוי על קירות החוץ, יבוצעו עבודות איטום קיר הרקע כמפורט בפרק  ב.

 לעיל. 05
 
במפרט הכללי הבינמשרדי, ובהתאם  14כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י הנחיות פרק  ג.

 .2378לת"י 
 

 המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים בת"י.כל ההנחיות  
בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור והגנה, תעשה העבודה לפי המפרט הכללי  ד.

 .14לעבודות אבן בפרק 
 
 העבודה כוללת תכנון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי. ה.
 

 הנחיות כלליות 14.1.02
 
 מהנדס אחראי א.

בסעיף  1חלק  2378יה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י מהנדס רשוי של הקבלן יה 
13.10. 

הקבלן אחראי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם לתכנון ולמפרט  
 המיוחד.

 
 אחריות כוללת של הקבלן ב.
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האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט המיוחד להלן,  
איטום, הינם דרישת מינימום. במידה  - 05הרקע בפרק  לרבות המפרט המיוחד להכנת

והקבלן סבור שהמפרט אינו מספק או שדרושים שינויים/תוספות למפרט, עליו 
 להודיע על כך למפקח בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.

 
 מפרטים באתר ג.

 הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:
 .1חלק  2378ת"י  .1
 .14כללי פרק  מפרט .2
 המפרט המיוחד. .3

 
 קיר אבן טיפוסי -דוגמא  ד.
לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו תוצאות בדיקות בהתאם  .1

. 1חלק  2378בת"י  5.1.1.1למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב טיפוס כמפורט בסעיף 
הדוגמא כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום עד וכולל עשית המישקים 

קבלן או על משרדי האתר אולם וקבלת אישור המפקח. הדוגמא תבנה על קיר שיבנה ה
לא על המבנה עצמו. הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל 

 .EPDMהתקנת סינור 
 הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים. 

עוגנים לפני תחילת העבודה. העוגנים יעמדו  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2
 .4ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם בטחון  בכוח השליפה המתוכנן

 
רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים ואישור החישובים ותכניות  .3

 מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל הקבלן להזמין את האבן.
 
 
 
 
 מדידת הרקע, סימון ה.

רוט חיפוי האבן מעוצב כך שיש מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי הפ
 בתכניות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפוי האבן בדייקנות גבוהה מהרגיל.
ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים עוברים מתחת 
ומעל לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב פסי האבן כך שיתקבלו 

 שלימות מעל הדלתות.אבנים שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבנים 
לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את הצירים 

הראשיים, ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב הקיים עם כל הסטיות 
 בכל הכוונים.

. הסטיה המותרת ממישוריות הקירות 02בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק 
מ"מ, הסטיה באנכיות הפינות וקוי שפות הפתחים לא ± 10לכל גובהם לא תעלה על 

מ"מ לכל גובה הבנין. במידה והסטיות עולות על הנ"ל, יידרש הקבלן ± 10תעלה על 
 לתקן את פני הרקע בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.

מיקום המפקח יקבע את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי ואת 
 קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.

הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד ולא לצבור את 
 השגיאה לאורך או לגובה החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.

אם תדרש לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת עלות, תחול כל 
 הקבלן.העלות הנוספת על 

 
 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:               
תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל ולאחר קביעת מיקום  .1

 מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפועל של הבניה.
חיתוך ויאפשרו קטעי חזית מוגדים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן ל .2

 לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות חיתוך ועיבוד סופיות.
 פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור סופי במפעל. .3

 
 אחידות האבן, מיון ז.

בכדי לקבל אחידות גוון מכסימלית בכל חזית וחזית תסופק האבן חתוכה עבור כל 
 אבן.חזית מאותם גושי 
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בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין בתכניות הקבלן 
 וברשימות האבן.

לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני שיבטיח אחידות 
במראה לפי גוון וגיד ויקבל אישור האדריכל והמפקח למראה החיצוני של האבנים. 

אדריכל והמפקח יורחקו מיד מהאתר ואבנים חדשות העומדות אבנים שיפסלו ע"י ה
 בדרישות יובאו במקומן.

הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב הקבלן לפרוש את 
 האבנים ולקבל אישור האדריכל והמפקח באתר לפני תחילת החיפוי.

 
 בדיקות האבן ח.

כמפורט שם  1חלק  2378יבוצעו ע"פ ת"י בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי 
 בפרק ו'.

הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא יתבסס על 
 תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.

תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו מחייבת את הקבלן 
ם כך שיהיה זמן מספיק לקבלת תוצאות מאבן להביא את האבן לאתר במועד מוקד

 שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות מוקדמות בלבד.
 
 סימון צנרת בקירות ט.

לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט )ספריי( בקוים 
 מלאים, תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו באבן.

קידוח לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה, יקר ולפעמים מטרת הסימון למנוע 
 בלתי אפשרי.

 סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.
 
 עיגון פיגומים י.

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות האבן כך 
חיפוי מאוחרת. )ראה דרישות שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת 

 (.2חלק  2378בת"י  2.2סעיף 
אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי מתכת בין 

 .316לוחות האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו מנירוסטה 
 

 בדיקת אטימות יא.
ות בהמטרה, ע"פ לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימ

, ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות 1476ת"י 
פרוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן התיקון,החומרים ושיטות היישום טעונים אישור 

 מראש של המפקח.
 
 לוחות האבן  יב.

 כמוגדר בתכ' האדריכלות. סוג האבן:
 כנ"ל גמר:

 מ"מ.± 1. סטיה מותרת בהתאם לתוכניות מידות הלוחות:
מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני לוח האבן לא  סטיה במישוריות:

 מ"מ. 1יעלה על 
 כמפורט בפרטים בתכנית. עיבוד פינות:
קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בקו ייצור מסודר וע"פ שבלונה באתר,  קידוחים:

מ"מ ± 2-מ"מ במיקום מרכז הקדח ו± 1ר הקדח, מ"מ בקוט± 0.5כך שיובטח דיוק 
 בעומק הקדח.

 
 חישוב הנדסי יג.
 .2378חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע"י הקבלן בהתאם לדרישות ת"י  .1

כולל התחשבות מפורטת בתחומי יניקה מוגברת  414עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  1.1
 .1.2וח יהיה שם. מקדם הבטחון לעומס ר 205.6באזורי שפה כמפורט בסעיף 

 .412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י  1.2
 
הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן יכלול פרטי הרכבה  .2

וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק בפינות, פרטי קיבוע סביב פתחים וכו'. אישור 
ולפיכך יוגשו ע"י הקבלן החישובים והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן 

 במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר של הפרויקט.
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החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח האמיתי שבין האבן לרקע  .3

ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני תחילת החיפוי. למרווח מוגדל יותאמו אביזרים 
המעודכן הינו תנאי להתחלת  המסוגלים לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב

 בצוע החיפוי.
 
החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו בבדיקות האבן שסופקה  .4

 לאתר.
 
 דיוק יד.

 מ"מ.± 0.5הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 
 מ"מ.± 1.0הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 
 מ"מ. 1.0±הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני המשטח( לא 
 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של ± 2.0תעלה על 

 
 הכנת שטחי החיפוי, איטום טו.
 לעיל. 05ראה פרק  .1
 לאחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן. .2

ימים לפחות, תוך מעקב צמוד אחר מצב רטיבות  5-כמודגש שתהליך האשפרה ימשך  
 הקיר.

 
 חוטים טז.

מ"מ שיוכנסו  4בקוטר  316נירוסטה קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי חוטי  
 מ"מ. 25מ"מ שעומקם  5מ"מ לחורים קוטר  20-לעומק כ

 
 הכנת האבן יז.

ע על גבי גב הלוחות לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצ 
בעובי של  -חלקים שומשומית נקיה, חלק חול וחלק צמנט  2התזת מלט צמנט בהרכב 

 מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של סיקה לטקס. 3-כ
 , תתואם עם הספק.1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  
 ימים לפני הרכבתם. 3אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות  

 
 האבןקידוחים בתוך  יח.

קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד לקידוחים,  
 אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל המתוכנן, ללא שבר מיותר.

מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, לפני התחלת העבודה. לא יורשה קידוח חורים על  
 הפיגום, ללא בקורת.

 
 וגניםבדיקות הע יט.
כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ חישובי הקבלן עם מקדם  .1

 .4בטחון 
 
עוגנים לפני תחילת העבודה )ראה לעיל קיר  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2

 נסיון(.
 
מהעוגנים בפיזור אקראי. )דרישה זו  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3

 (.5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים  2חלק  2378ת"י  2מדרישות טבלה חמורה 
 

 הרכבה בשיטת הבניה הרטובה 14.1.03
 
הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הבניה לא תתחיל לפני הכנת דוגמא  א.

מהווה תנאי מוקדם להתחלת  2378מאושרת. אישור הבדיקות הנדרשות לפי ת"י 
 הביצוע.

 
נים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בנית כל שורה, כולל הבניה של האב ב.

ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל שנשאר עד לפני הקיר בבטון 
ס"מ, והיא תכלול שכבת "שמנת" צמנט בתוספת מוספים  5-דליל. עובי שכבת הבטון כ

 אוטמי מים.
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בתוספת ערב פולימרי, יוכן בערבוב מכני.  1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס  ג.

 לאחר השלמת הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת התערובת בסמיכות הרצויה.
 
 כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין. ד.

לא יורשה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך שתוכל להתפשט  
 החלל שבין לוחות האבן לשלד. ולמלא את

 
מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת חדירת הבטון  ה.

 ומלוי כל החלל.
 
 בטון של הפאה האנכית והפאה התחתונה.-בניית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט ו.
 
 פרטי אבן. - PT - 171קשירת האבן תעשה בהתאם לפרטים בתכנית  ז.
 

 מישקים )פוגות( וכיחולם 14.1.04
 
מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה המאושרת  א.

 מ"מ. 8מ"מ ועומקם  15-6רוחב המישקים יהיה במידות 
מ"מ, שניים לכל  10/10/35מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  10עובי  

 מוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י המהנדס.אבן, הניתנים לשי
 
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי ולאחר שטיפה  ב.

 כללית על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות הכיחול.
 
 המישקים יוכנו לעבודה ע"י ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק כנדרש. ג.

 ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק.אין לבצע  
ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה והפינים  

 הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.
 
 הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוגמא המאושרת: ד.

 חלקים )בתוספת למלט האפור(. 1.5 מלט לבן 
 חלקים. 2  עדין -קוורץ  אבקת 
 חלק. 1 בינוני –אבקת קוורץ  
 במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב. פיגמנט צבע 
כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור מראש של  

 המהנדס, לפי הוראות היצרן.
כמות מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של מים.  

התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר מכן אין להשתמש בחומר, 
 אלא להכין תערובת חדשה.

 
 תהליך העבודה יהיה כדלהלן: ה.
 מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים. -
 שכבה ראשונה של מלט תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול. -
 יתאפשר ייבוש חלקי. -
המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול יהיה חלק ויבוצע ע"י שכבת הגמר של  -

 שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט לבן לגוון.
 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -

בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ולהחזיקם במצב לח כשבוע  
 ימים.

 
 והמפרט הכללי. 2378יבוצעו לפי הנחיות ת"י  -מישקי התפשטות, מישקי הרפיה  ו.

 מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים. 
מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי בחתך מתאים,  10עובי המישק  

 הכל על פי הנחיות המפרטים והמפמ"כ.
 

 שמירה וניקיון שטחי אבן גמורים 14.1.05
ל שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים להבטחת גמר נקי יש להגן ע 

 בדוקים.
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נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות החומרים(  
כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות מברשת פלדה 

 קיטור וכיו"ב.
 י ומושלם לחלוטין.כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נק 
במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן  

 באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.
 

 אופני מדידה ותכולת המחירים לחיפויים באבן בשיטה הרטובה 14.1.06
הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטחים  שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר נטו, לאחר 

 עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים, אבני פינה, עמודים, קורות וכד'.
ספים )אדני חלונות(, קופינגים על המעקות, מזוזות )צידי הפתחים(, משקופים )מעל  

 הפתחים( ימדדו בנפרד.
 תכולת המחירים כדלהלן: 
 בין היתר גם:בנוסף לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל  

לרבות טיט, שכבת חספוס,  2378במפרט הבינמשרדי ובת"י  14את כל האמור בפרק  א.
, עוגנים, מיתדים, ברגים, חוטי נירוסטה, 15/15מ"מ כל  6רשת זיון מגולוונת בקוטר 

עוגנים מגולוונים, זוויתנים מגולוונים, ניקוי וסתימת פוגות, יציקת בטון מקשר, 
 קים יבשים, כיחול וכד'.מישקים גמישים, מיש

אספקת האבנים כנדרש לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה, סיתות האבן  ב.
ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, עיגון כל פרופילי הפלדה 
למיניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי הדבקה נדרשים, ביצוע העבודה בכל סוג 

 עמודים, חשפים וכד'(.אלמנט )כולל קירות, 
ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר באמצעות אבן  ג.

 קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי סופי.
 חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה. -עיבוד וחיבור אבנים לפינות  ד.
 חיתוך וגמר אלכסוני. ה.
 ם ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים בבנין.עיבוד פתחים, חריצי ו.
מ"ר. העבודה תאושר לביצוע רק לאחר  10ביצוע דוגמאות כאמור לעיל בשטח של  ז.

 אישור הדוגמאות.
 באזור הפרויקט הנדון. 2378הכנת כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י  ח.
 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. ט.
 והגנה.ניקוי, ליטוש  י.
 המחיר אחיד לחיפוי המבוצע בשטחים ישרים, משופעים ו/או עגולים. יא.

 

 סילר על לוחות שיש/אבן 14.1.07

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על האבן בריצוף,  .1
 הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

 )מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי(.יישום הסילר לארח התייבשות האבן  .2
 סוג הסילר, בהתאם להנחית ספק האבן ואישור המפקח.                 

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך על אריחיה  .3
 ימים. 3אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 

 בהתאם להנחיות היצרנים.חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני  .4
 

 
 בקיבוע יבשאבן חיפוי   14.02

 
 א. כללי 

 
מ"מ להרכבה יבשה  בתליה עם אביזרים  40החיפוי ייעשה ע"י לוחות אבן גרניט בעובי  .1

ובגליונות החזיתות  404סוג האבן וגימורה הינו כמוגדר בתכנית האדריכלות מכניים. 
 השונות.

 
לאספקת אבן  וחיפוי חזיתות הבניין באמצעות עבודות החיפוי בפרק זה מתייחסות  .2

 אביזרים מכניים .
 

החיפוי יעשה על גבי עמודים, קורות וקירות בטון , בהם משולבים פריטי אלומיניום  .3
 )חלונות, ויטרינות, חיפויי פח  וכד' (.
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 העבודה תבוצע כעבודה מושלמת של תכנון , אספקה וביצוע .  .4
 

 ב. שיטת ההרכבה 
 

של לוחות האבן, המכונה "השיטה היבשה" , מחייבת חיבור אביזרים  שיטת ההרכבה .1
עשויים פלדת אלחלד, אשר באמצעותם מסוגלים לבצע הרכבת האבן במישור מאונך, 

 ס"מ . + 4 -למרות שהסטיות מן האנך של יציקת קירות הבטון יכולות להגיע ל

הקבלן לאביזרי עיגון ס"מ, אזי ידאג  4-אם הקיר שקוע ביחס למשור המתוכנן , יותר מ .2
   המסוגלים לקבל את עומס היתר.                                                                                                  

 פרטי האביזר והחישובים הסטטיים יוגשו למהנדס לאישור לפני הזמנת האביזרים. 
 

, לחץ  414שבו לעמוד בפני כוחות הרוח על פי ת"י לוחות האבן של החיפויים והעוגנים יחו
,  וכן לעמידה בפני כוחות רעידות  20%בתוספת מקדם ביטחון של  KN 10ויניקה של 

 100%. פינות הבניין יבדקו בפני כוחות יניקה על פי התקן בתוספת  413אדמה ע"פ ת"י 
 "מקדם פינה" .

 
, ואין אפשרות להשתמש באביזרים ס"מ מהמישור המתוכנן  4 -אם הקיר בולט יותר מ .3

" אזי יודיע קבלן האבן לקבלן Shop Drawingsשתוכננו ואושרו על פי תוכניות הביצוע "
הראשי אשר יסתת את פני קיר הבטון עד מקומו המתוכנן , לאחר קבלת אישור מהמפקח 

בתום עבודות החציבה / סיתות, יתוקנו פני הבטון ויבוצעו עבודות האיטום על פי 
 מפרטים המתאימים . ה

לפני תחילת תכנון החיפוי היבש, יבצע הקבלן מדידה תלת מימדית של קירות הבטון )בין 
אם בשלבים עפ"י התקדמות עב' השלד או בין אם בסיום יציקת מעטפת הבנין 

בשלמותה( אשר על פי תוצאותיה ייקבעו עבודות ההכנה הנדרשות. מדידה זו תבוצע ע"י 
והינה בעלת הציוד המתאים )כדוגמת חברת "מבט טכנולוגיות  חברה המתמחה בנושא

 בע"מ" או דומות(.
ביצוע המדידה התלת מימדית )לא תאושר מדידה דו מימדית( הינו תנאי לתחילת 

 החיפוי.
רק לאחר שעבודות הכנה אלו הושלמו ואושרו על ידי המפקח , יהיה רשאי הקבלן להמשיך 

 בהרכבת האבן . 
 

 ה בגין סטיות במישוריות הקירות והפינות .לא תוכר כל תביע .4
 
כל הוצאות המדידה התלת מימדית והתיקונים כמתואר, יהיו על חשבונו ואחריותו  .5

 הבלעדית של הקבלן . 
 
 

 ג. תקנים ומפרטים ישראליים וזרים .
 
  במפרט הטכני הכללי בהוצאת משרד הביטחון . 14פרק 

  חיפוי האבן טבעית, על חלקיו . 2378ת"י 

 2378, בסעיפים שלא בוטלו ע"י ת"י 1994, חיפוי קירות באבן טבעית מפברואר 378מ"כ מפ . 

  עומסים לרעידות אדמה . 413ת"י 

  עומסי רוח  414ת"י 

  פיגומים  904ת"י 

   .תקנים לבדיקת אבן של האיחוד האירופי , ו/או תקנים אמריקאים רלוונטים 

  במקום שאין תקנים ישראלים, יש להתיחס לתקנים רלוונטים לפי ארץ מוצאם של האביזרים
 , ברגי עיגון ,וכד' .AISI 316המכניים , כגון לגבי איכות חומר נירוסטה 

 
 

 ג. סוג לוחות האבן 
 

 תוכניות האדריכלות כוללות חלוקת הפלטות, לפי מיקום , סוגים וגדלים.  .1
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עפ"י המפורט בכתב הכמויות על פי הדוגמא הנמצאת ברשות  חיפוי המבנה יעשה באבן .2
 האדריכל והמזמין ואושרה על ידם. 

 
דוגמת האבן תאושר ע"י  אדריכל הבניין, המפקח  והמהנדס, ורק לאחר מתן האישורים   .3

 ישלחו לחיתוך למפעל ויובאו לארץ . 
 
לאיכות על פיהם יש  נציגו של ספק האבן יתלווה לאדריכלים , וירשום לפניו את הדרישות .4

 למיין את האבן .
 

לוחות האבן אשר בהם יהיו פגמים או לא יתאימו לדרישות האדריכלים ימוינו על ידי נציג 
 הספק במפעל בו מתבצע הניסור והליטוש ויפסלו על ידו למשלוח לפרוייקט . 

 
 . לתשומת הלב של הקבלן / הספק: אבן שלא תתאים לדרישות אלו תיפסל באתר ותורחק

 
 ד. לוחות האבן 

 
 במונח לוחות  אבן ו/או פלטות , הכוונה לחומר הציפוי החיצוני .

מודגש כי השורות של לוחות האבן יורכבו במידות גובה שונה , בקווים אופקיים ואנכיים 
משתנים או המשכיים, על פי תוכניות האדריכלים, כולל חיפויי אלמנטים מיוחדים כגון 

 וכו'. עמודים וקורות, פינות
 

המפקח רשאי לפסול לוח שאינה דומה לאחרים על פני החזית, או שאינה דומה לדוגמא 
 המאושרת.

 
מקור האבן חייב באישור המהנדס . במידה וקיים ספק לגבי יכולתו של המקור לספק את 

הכמויות הדרושות באיכות המאושרת, רשאי המהנדס לפסול את המקור, והקבלן חייב להציע 
 ור אחר . לאישורו מק

 
ס"מ ומסביב לחלונות יתואם מישור החיפוי עם פריטי האלומיניום  4.0עובי הלוחות יהיה  .1

 .  2378/1מ"מ, כדרישת ת"י  2 -1השונים, עם סטיה מותרת של 
 
הקבלן ידאג למיון הלוחות ע"מ להבטיח אחידות טובה של הלוחות בחזיתות השונות. לא  .2

פוגמים באחידות קיר האבן בחזיתות . החלטת  יורשה שימוש בלוחות אשר לדעת המפקח
 המפקח בנדון תהיה סופית .

 
לא יורשה שימוש בלוחות סדוקים או פגומים . החלטת המפקח לגבי פסילתם תהיה סופית  .3

. 
 

"חיפוי באבן טבעית" ובין היתר בדרישות  1חלק  2378לוחות האבן יעמדו בדרישות ת"י  .4
 המפורטות להלן : 

 
 ל היותר .לכ 1%ספיגת מים  .א
 מגפ"ס . 5חוזק מזערי בכפיפה של  .ב

 מגפ"ס . 60חוזק לחיצה מזערי של  .ג

 ק"ג למ"ק.  2.700משקל סגולי  .ד
 

הקבלן ימציא למהנדס בדיקה של מעבדה מוכרת לאיכות האבן , עמידותה בכל האמור 
לעיל ולפי דרישת המהנדס יבוצעו בדיקות מעבדתיות של עמידות האבן בתנאים המוזכרים 

 לעיל . 
 

הלוחות יהיו חתוכים לפי תכנית הביצוע המאושרת ובזויות  ישרות, או אחרות, ללא  .5
 פגמים בקנטים ופינות . פגמים כלשהם, לרבות העדר 

 
עיגון יוכנו במפעל של ספק האבן בצורה מתועשת עם  יכל החורים והמגרעות  לצרכי .6

 שבלונות שיבטיחו את הדיוק במיקום , בניצב למישור הדופן וכן בעומק החורים. 
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ומוברש לפי  Flamedס"מ יקבלו עיבוד בליטוש צרוב  4פני הלוחות הבודדים בעובי  .7
 הדוגמא המאושרת, כפי שיקבע האדריכל . 

 
 הצדדים של הפלטות יעובדו בצד הנראה לעין , באותו עיבוד המוזכר לעיל.  .8

 
אספקת הפלטות תיעשה בגמר הסופי, במידות המתוכננות , כולל עיבודי קצה וקדחים  .9

 לעיגון כמפורט בתוכניות האדריכל .
 

בזוית ישרה וייעשה שימוש בפרופילי פח על פי פרטי במפגשים בזוית חדה הפלטות יחתכו  .10
 .404האדריכל בגליון 

 
הפלטות יסומנו ויארזו על פי התוכניות , כאשר סדר המשלוחים יתאים לרשימות החיתוך  .11

(Cutting List  . שהוכנו על פי תוכניות לביצוע מאושרות ) 
 

 
 ה. המידות והסיבולת של לוחות )פלטות ( אבן 

 
, למעט הדרישות והמחמירות  2378/1המידות והסיבולת של לוחות האבן יתאימו לדרישות ת"י 

 המתוארות להלן : 
 
 מ"מ .  2מ"מ והיתר עד  1מן הפלטות לא תעלה על  80%הסטיה במידות של  .1

 סטיות גדולות מן המותר,  יגרמו לפסילת הפלטות על ידי המפקח . 
 

 מ"מ . + 1רת קיטומים וחיתוכים : הסיבולת המות .2
 
 מ"מ . + 1העקמומיות המותרת על פי הפלטה , לגבי המישור המשיק  .3
 
  + 0.5קידוחים לפינים עבור חיבורי העיגון יהיו בדיוק במקום המתוכנן , כאשר סטייה מותרת  .4

 מ"מ . + 2מ"מ והעומק  
 
טות המבצע ידאג להזמנת כמות עודפת של פלטות מכל סוג ומידה, להחלפת הפל -פחת ושבר  .5

 הנשברות תוך כדי הובלה וביצוע .
 

מ"ר של אבן רזרבית מונחת ע"ג משטח מתועש  10לאחר מסירת עבודה , הקבלן יספק למזמין  .6
 –וארוזה אשר תועבר למחסני המזמין עפ"י הנחייתו, חתוכה עפ"י המידות מהן בוצע החיפוי 

 בגין סעיף זה לא ישולם בנפרד.
 

 (Shop Drawingsו. תכנון ותוכניות ביצוע )
 
הקבלן ימדוד באתר את כל האלמנטים והשטחים שיש לחפות בלוחות ובהתאם לתוכניות  .1

 ולהנחיות האדריכלים יכין תכניות מפורטות של החזיתות . 
בתוכנה אוטוקד. המדידות יעשו על ידי חברה המתמחה במדידות התכניות יהיו ממוחשבות 

 באחריותו של הקבלן ועל חשבונו . תלת מימדיות )כדוגמת "מבט טכנולוגיות בע"מ(,
 

תכנית החזית המפורטת שתשמש לתכנון העיגון וחיתוך הלוחות תכלול את כל הפינות  .2
הנסתרות ונתונים מלאים לגבי פתחים, אלמנטים חריגים וסיומות של הקיר, וכן יסומנו בה 

 הרוחבים של כל המישקים .  
 
 י עיגון )לפי המפורט בהמשך (. תכניות החזית יפרטו את החיזוקים והצעה לאביזר .3

 
  תכנית החיזוקים והשימוש באביזרי העיגון יוכנו ע"י היצרן של האביזרים ו/או מהנדס בעל

 ניסיון בהכנת תכניות כאלה, הכל בהתאם לדרישות התקנים העדכניים . 

  במידה ובתקנים אלה תהיינה אלטרנטיבות שונות לביצוע החישובים ולקביעת העוגנים
 נדון הקונסטרוקטור .יכריע ב
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  תכניות העיגונים יכללו חישובים סטטיים של יצרן האביזרים לעיגון ויועברו ע"י הקבלן
לאישור הקונסטרוקטור . בכל מקרה , הקבלן אחראי לשלמות הקיר וליציבותו הסטטית 

 לכל אורך חיי הבניין .
 
הקבלן תוכניות לחזיתות עם לאחר אישור התוכניות / אביזרי העיגון ע"י הקונסטרוקטור , יכין  .4

 ( . Shop Drawingsמספור לכל לוח ותכניות ייצור עבור הלוחות ) 
 

רק לאחר אישור תוכניות היצור והביצוע הנ"ל ע"י האדריכלים והמהנדס , ניתן להתחיל ביצור  .5
 לוחות האבן והזמנת אביזרי עיגון . 

 
 כאחד. הביצוע ולטיב התכנון , יב מודגש שוב שהמכרז לתכנון וביצוע, ואחריות הקבלן היא לט .6
 

 ז. נתונים גיאומטריים לתכנון 
 
חיפוי מסגרות הפתחים יבוצע עם לוחות במידות מיוחדות על פי תכניות האדריכלות ופרטים     1

 מתאימים .
 
ס"מ , הכל על  5בין פני האבן החיצוניים לקיר הבטון המשמש לתשתית לחיפוי יהיה מרחק של  .2

 פי תוכניות האדריכל ויועץ האלומיניום. 
 
 מישקים  .3
 

  מישקים אנכיים ואופקיים יהיו בעובי בהתאם לתוכניות הפריסות של האדריכל , ובמידת
 "אפס" עפ"י פרטי האדריכל.

 

  ם "פתוחים" . הביצוע עם שומרי מרחק מפלסטיק בחתך מישקי –כל המישקים הנ"ל
 מתאים, אשר יורחקו בתום העבודה , או בשיטה מאושרת אחרת .

 

  יש לאפשר התפשטות והתכווצות של כל אבן באופן חופשי , ולצורך כך יש להקפיד שלא
 יהיה מגע בין לוחות האבן או באמצעות העוגנים . 

 
 ר בפינות החזיתות, אזי הסגירה תעשה לפי פרט במידה וידרשו מישקים סגורים בעיק

הכל כמפורט בתכניות האדריכל  –אדריכל, כולל עיבוד פאות האבן או פרופילי פח 
 ובפרטים. 

 
 סתימת המישקים:  .4
 

מודגש כי המקומות  שיסומנו בתכניות האדריכל, או אחרים על פי החלטת המזמין ידרשו 
סתימת המישקים, באמצעות מסטיק סיליקוני ניוטרלי בגוון לפי בחירת האדריכל , מסוג 

Novaseal 70  של חברתOtto Chemie . או ש"ע מאושר ע"י המפקח , 
 

הכנסת גיבוי מחומר פוליאתילן  מוקצף  לפני ביצוע הסתימה יש להכין את המישק על ידי
בקוטר מתאים , מתוצרת רונדופלסט או ש"ע למרוח את האבן בצידי המישק בפריימר על פי 

 המלצת ספקי המסטיקים , ולהגן על פני האבן על ידי הדבקת רצועות נייר . 
 
 
 
 
 

 ח. עוגנים 
 
טת קיבוע ישירות לרקע בטון לפי שי 316חלד -.  כל אביזרי העיגון המוצעים יהיו מפלדה אל1

 . DINבאמצעות עוגן . היצור יתאים להוראות התקנים בגרמניים 
 
. שיטת העיגון המוצעת תהיה באמצעות אביזרים עם פינים ולא יורשה שימוש באביזרים עבורם 2

 יידרש לבצע חריצים בדפנות האבן .
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י קשיח המאפשר תנועה בהפרשי פינים בתוך שרוול פלסט 2-פינים קבועים ו 2. לכל אבן יהיו 3

נקודות. החיבורים לאבן יהיו  3 -מ"ר ניתן יהיה לחבר ב 0.2טמפרטורה . אבנים בגודל עד 
 מוסתרים לעין .

 
.  כל האביזרים יחוברו לקיר באמצעות עוגנים מאושרים או קונסטרוקצית ביניים עשויה תעלות 4

 . 316חלד מסוג -עיגון מפלדה אל
 
גנים מבוטנים מותנת בהתחייבות הקבלן להשתמש בגלאי מתכת, כך שלא לחתוך הביצוע עם עו    

 זיון של קיר הרקע הנושא .  –מוטות ברזל 
 
דוגמת העוגנים ויתר האביזרים המוצעים לביצוע חיבורים מכניים יוגשו לאישור המהנדס לפני  .5

התחלת העבודה , בצירוף מסמכים המאשרים את איכות המתכת, תכונות הפיזיות להם, 
 חישובים וכד'. 

 
 ט. איטום קיר התשתית ומניעת חדירת המים מסביב לפתחים 

 
תית לפני קבוע האביזרים , בין אם משתמשים בעוגנים בין .   העבודה כוללת איטום קיר התש1

 במסילות מקובעות לקיר ע"י עוגני אקספרס או ש"ע מאושרים על  פי חישוב.
 
 בפרק עבודות איטום.יש לאטום את הקיר על פי הוראות  –.  איטום 2
 
אטימות .  חומר האיטום יהיה חומר מוכן בשקים אם תווית היצרן והוראות שימוש, ויבטיח 3

 מוחלטת של קירות החוץ .
 
.  לפני ביצוע האיטום יורחקו בליטות מהבטון ויתוקנו סגרגציות בחומר מיוחד המתאים לשיקום 4

 בטונים.
 
.  אין לבצע עבודות חיפוי עד אשר נתקבלה הוראת ביצוע מפורטת , המאשרת כי  הקיר מוכן 5

 לביצוע חיפויים. 
 
תבוצע ע"י הרכבת רצועת איטום המחוברת לקיר משקוף מניעת חדירת המים מסביב לפתחים  .6

 העיוור , אשר תורכב ע"י קבלן האלומיניום לפני הרכבת האבן . 
 
במחיר עבודות האבן כלול ביצוע חיפויי חשפי צד ותחתית הקירות מעל הפתחים כולל שילוב  .7

 בעבודות חיפוי פח אלומיניום.  
 
 

 י. עבודות ההרכבה 
 

 פיגום 
 
 עבודות ההרכבה כוללות גם את הפיגומים הדרושים לצורך העבודה.  . 1

 הפיגומים יהיו מתאימים לביצוע עבודות חיפוי באבן לגובה נתון. 
 

חיבורי הפיגום לבניין יוחלפו עם התקדמות החיפויים באחרים אשר יאפשרו חיבור הפיגום 
חיבורי פיגומים  לא תורשה הפסקת חיפוי הקיר  בגללדרך המישקים שבין האבנים . 

 . כמו כן , לא תורשה תמיכה כנגד לוחות האבן. וביצוע השלמות מאוחרות
תשומת  לב מיוחדת תינתן לבטיחות פיגומים אלו, המיועדים לקבל עומסים כבדים בנוסף 

 לעומס הרוח. 
תכנית הפיגומים כולל שיטת החיזוק לקיר הבניין ודרכי הגישה של המשאיות להובלת 

ד לפיגום תוגש לאישור המפקח והקונסטרוקטור. העברת הפיגום מחזית האבן באתר ע
לחזית נוספת, תעשה לאחר בדיקת העבודה וקבלתה על ידי המהנדס והמפקח , ובאישורם 

 המפורש בכתב . 
 

המבצע יספק ציוד להרמת לוחות האבן ממפלס האכסון למפלס ההרכבה. במקרה והמבצע 
אזי עליו לאשר את הציוד להרמה ודרכי שמירת  יבחר להשתמש בפיגום קונבנציונלי,

 לוחות האבן מפגיעה מכנית בעת ההרמה למפלס ההרכבה.
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לביצוע חיפוי חזית המבנה מומלץ להשתמש בפיגום מכני הקשור לבנין אשר מאפשר  . 2
מטר . תכנית  1.0העלאת החומר לגובה המתאים לעבודה על מרפסת יציבה ברוחב עד 

ם מכניים המיועדת לביצוע חיפויים של  חזיתות המבנה , תוגש העמדת מערכת פיגומי
 לאישור המפקח לפני הקמתו . 

 
 צוות ומנהל עבודה 

 
עבודת קביעת האביזרים לעיגון והרכבת לוחות האבן , תבוצע רק ע"י צוותים  מומחים עבודות 

 מסוג  זה, ובמיוחד לעבודות חיפוי בקיבוע יבש.
ידע וניסיון קודם בעבודות הרכבת אבן עם עוגנים מכניים יורחקו  המבצע מוזהר כי עובדים חסרי

 מאתר הבניה. 
 

הקבלן יקבע מנהל עבודה מיוחד לחיפוי קירות מאושר מראש ע"י המהנדס. מנהל העבודה יהיה 
 מומחה לעבודות אבן ובעל ניסיון קודם מוכח בביצוע חיפויי אבן בבניינים בשיטת החיפוי  היבשה. 

 
 דוגמאות 

 
 12עם תחילת העבודות יוכן לאישור האדריכל והמהנדס קטע של חיפוי לוחות אבן בשטח של  

מ"ר לפחות. לאחר אישור הדוגמא יבוצעו כל יתר העבודות  החיפוי ברמה זהה לדוגמא 
 המאושרת .

 הדוגמא תבוצע על פי תכניות והנחיות מיוחדות של האדריכל, ותכלול קטע חזית עם חלון . 
 

יטום מיוחדות מסביב לחלונות יבוצעו על ידי קבלן האלומיניום לפני ביצוע עבודות א 
. מעל כל חלון אשר יורכב עם התקדמות העבודה על EPDMהחיפויים, למעט הרכבת רצועת 

 ידי קבלן האבן . התשלום בגינו יעשה על פי  הסעיף המתאים בכתב הכמויות .
 

 דיוק 
 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת צללים על 
פני האבן כתוצאה מאי דיוקים בהרכבתה או מיון לקוי של לוחות שאינם תואמים דרישות 
המפרט לגבי סיבולת. למזמין שמורה הזכות לחייב את הקבלן לתקן משטחים בהם הצללים 

  בולטים לרעת חזות הבניין .
 

  בקרת איכותיא. 
 
.  תוך חודש מקבלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המהנדס תכנית בקרת איכות הייצור והרכבת 1

 האבן . 
 
. לפני התחלת הרכבת האבן , יבוצעו עבודות סימון כולל קווי המישקים בולטים, אופקיים 2

ישור הסימון על ידי ואנכיים , על פי תכנית האדריכלות. אין להתחיל בעבודת החיפוי לפני א
 האדריכל / המפקח .

 
. במהלך ביצוע ההרכבה , מנהל העבודה של הקבלן המבצע יחתום מידי יום ע"ג  תכנית החזית 3

 המיועדת לבקרת ההתקדמות על כל משטח שבוצע באותו היום, וירשום את שמות המרכיבים .
 

 אופני מדידת ותכולת המחירים יב. 
 
 . תכולת המחירים1
 
 חיפוי חזיתות במבנה בלוחות אבן בשיטה יבשה יכלול את העבודות והחומרים הדרושים לקבלת     
 החיפוי באיכות הנדרשת במפרט המיוחד ובתוכניות. כמו כן ,  יכלול המחיר גם :    
 . עלות הספקת לוחות אבן 

 . הכנת חורים ומגרעות באבן, ליטוש האבן, טיפול בפני האבן 

 יגון , וכל אמצעי חיבור וקיבוע האבנים לחזיתות .אביזרים, תעלות ע 

 . הכנת דוגמאות לאישור ופירוקם. הדוגמאות לא תימדדנה 

  הרכבת האבן במקומה בחזיתות המבנה, כולל פינות ומפגשים בין מישורים אנכיים ומשופעים
 וכד' . 
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 . )שימוש במכשירי מדידה מיוחדים לפילוס והבטחת מישוריות הקיר )לייזר 

 המדידה התלת מימדית ומודד מוסמך אשר ימדוד את החזיתות וילווה את הביצוע ,  חברת
 להבטחת דיוק העבודה , הכל על פי הנחיות ובתאום עם האדריכל .

  איטום מישקים בסיליקון נייטרלי מסוג מאושר במקום שנקבע במפורש בתכניות האדריכלות
האדריכל . העבודה תבוצע עם פריימר, על או על פי הוראת המזמין . גוון הסיליקון לפי בחירת 

 פי המלצת היצרן . 
 איטום מישקים יימדד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות .

 . תאום עם הקבלן לעבודות אלומיניום 

  ( הכנת תכניות ביצועShop Drawings ממוחשבות , ע"ג תכניות מדידה של שלד הבניין )
 כפי שבוצע . 

 
כמו כן , יכלול המחיר לחיפוי חזיתות המבנה באבן בשיטה יבשה את כל העבודות והחומרים 
הדרושים לקבל את החיפוי שהוא מורכב מושלם במקומו , גם אם הדבר אינו מוזכר במפרט 

ובתוכניות , ובין היתר חומרי עזר , חומר שחור , חיתוכים באתר והתאמת מידות מסביב לחלונות, 
פרייזים, כחול הפוגות, עבודות הובלה , שינוע והרמה וכן עבודות לוואי, עיבודים  דלתות וכד' ,

 שונים, חריצי פינה ומפגשים של מישורים שונים וכן המסים החלים על יבוא שיש והפחת. 
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 15פרק 
 
 
 
 
 

 עבור מפרט טכני מיוחד
 קירור ואוורורמתקן מיזוג אויר, חימום, 

 של
 אוניברסיטת חיפה –בניין בריאות ורווחה 

 
 
 
 

 :שימו לב
במפרט טכני זה שינויים מהותיים מהמפרט הסטנדרטי )ה"ספר הכחול"(. ראה גם 
אופני מדידה מיוחדים וכן הדגשות בגוף הטקסט למכלולים שמחירם נכלל במחירי 

 היחידה בכתב הכמויות. יש לקרוא מפרט זה בעיון.
4      
3      
   הערות צפריר 1.6.16  2
   הערות מזמין 23.5.16  1
 א.א א.א להערות 23.3.2016 .אא 0

 אושר ע"י נבדק ע"י תיאור תאריך הוכן ע"י הוצאה

כל הזכויות בגין מסמך זה שמורות לחברת אסא אהרוני מהנדסים יועצים בע"מ. אין להעתיקו, לשכפלו, לשנותו  או לעשות בו  ©
 שימוש אחר ללא אישור בכתב.כל 
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 תוכן  העניינים
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 עבודות מתקן מיזוג אויר, חימום, קירור ואוורור - 15פרק 

 תנאים כללים: 1

 כללי :  1.1

במבנה חדש המוקם באוניברסיטת חיפה נדרש להתקין מערכת מיזוג האוויר המבוססת על  1.1.1

המבנה כולל חדרי סחרור מים קרים וחמים ליחידות טיפול באוויר ויחידות מפוח נחשון. 

יחידות המים הקרים/חמים )משאבת חום( יהיו מוכללות  סגל, ספריה, איזור ציבורי וכיתות.

גג המבנה. אוויר צח יסופק מיחידת טיפול באוויר בגג באמצעות בעיבוי אוויר וימוקמו ב

ועל הקבלן הראשי  5281מערכת תעלות לתריסים נפרדים בתקרות. המבנה מוגש לתקן בנייה 

וקבלן מזוג האוויר לקחת נושא בחשבון במסגרת עבודתו.  מערכת בקרת מיזוג האוויר תנטר 

 גם מערכות חשמל וכוח במבנה.

 אך לא תוגבל בזה להספקה והתקנה של:העבודה תכלול,  1.1.2

 יחידות מים קרים/חמים .1

 יחידות לטיפול באוויר .2

 יחידות מפוח נחשון  .3

 וכו'. , בידודתעלות אויר .4

 מפוחים לאוורור ושחרור עשן .5

 .צנרת, ברזים, אביזרים ובידוד .6

 , מערכת בקרה ממוחשבת.אינסטלציה חשמלית ,לוחות חשמל .7

 ואחריות.מסירה, שרות הדרכה, הרצה, הפעלה,  .8

 
 דרישות סף לקבלן המשנה למיזוג אוויר 1.2

 3דרגה  170נדרש להיות קבלן רשום בתחום עבודות מיזוג האוויר בסווג  קבלן מיזוג אוויר 1.2.1

לפחות, + כוכבית )קבלן מוכר(, בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום בעבודות דומות, 

.  בלבד וביחס ליום הקמתוכאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בהיקף ובסוג המערכת 

כמוכן הקבלן נדרש להיות בעל מערך שירות באיזור הצפון/חיפה הכולל שלושה צוותים 

על צוות העובדים הקבוע לכלול מהנדס  .ק"מ מהאוניברסיטה 70בטווח של עד  לפחות

 מכונות והנדסאי חשמל לפחות.

 
 תנאי המבנה 1.3

ו', כמצוין בתכניות, אינו מדויק ויהיה מיקום הציוד, התעלות, פתחי היציאה, הצינורות וכ 1.3.1

ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן 

יהיה להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות הבניין, האינסטלציה, 

שינויים החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב 

 או סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע.
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 תנאי הגשת ההצעה 1.4

מחירי היחידה כוללים את כל מחירי הציוד, חומרים, עבודה, הובלה, סבלות, כלים, מכונות  1.4.1

ופגומים, סולמות, כלי הרמה הוצאות אש"ל והוצאות המכס, שחרור ובטוח, הכנת תוכניות 

בנוסף לאמור רווחי קבלן והוצאות אחרות הנדרשות לבצוע מלא ותקין של העבודה.  עבודה,

בפרק הכלליים בנושא זה מודגש כי כל המתואר במפרט זה כלול במחירי היחידה, גם אם 

 לא צוין במיוחד.

מחירי היחידה בכתב הכמויות יהוו את בסיס החשוב לכל השינויים או התוספות. פירוט  1.4.2

 ואופן החשוב ראה פרק כתב הכמויות והמחירים. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המתקנים והעבודות לבטל או לדחות חלק  1.4.3

. הגבלה כל שהיא, ללא מהעבודות והמתקנים ע"פ מחירי היחידה הנתונים בכתב הכמויות

עם הגשת הצעתו מסכים ומאשר הקבלן שבמקרה כזה לא תבוא מצדו תביעה לשנוי מחיר או 

 תוספת מחיר.

הקבלן אחראי להזמנות הציוד המיוצר ע"י יצרנים שונים ואחראי לאספקת הציוד במועדים  1.4.4

 ים.שלא יגרמו לעיכובים או שינויים בלוח הזמנים ולא יעכבו השלמת עבודות קבלנים אחר

 
 מפרטים, תוכניות ופרטי יצור לאשור : 1.5

 :מפרטים כלליים 1.5.1

המפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודות הם המפרטים הכלליים לעבודות בנין 
טחון אגף בנוי ישבהוצאת הועדה בין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הב

והמפרטים  ונכסים/שרותי בנוי, משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה
 המשלימים(.  כל המפרטים יהיו במהדורות המעודכנות.המיוחדים )

 מוקדמות. -  00
 בטון יצוק באתר. -  02
 עבודות בניה. -  04
 עבודות איטום. -  05
 מתקני תברואה. -  07
 מתקני חשמל. -  08
 מזוג אויר. -  15
 מסגרות חרש. -  19

על הקבלן לפנות במפרטים השונים והמפרט המיוחד להלן. במקרה של סתירה בין ההוראות 

לקבלת הוראותיו, הוראות המפרט המיוחד עדיפות במקרה כזה על  )יועץ מיזוג אוויר(  למהנדס

 הוראות המפרט הכללי.

ושל הקבלן  בעת ביצוע עבודות מזוג האוויר, יעבדו  במבנים קבלנים אחרים של המזמין 1.5.2

עם קבלנים אלה ללא כל תמורה לתאם ולשתף פעולה למיזוג אוויר . על הקבלן הראשי

כספית. הקבלן יבצע עבודותיו לפי לוח זמנים אשר יתואם עם החברה ועם יתר הקבלנים, כך 

 שהמתקנים יושלמו במועד ע"פ ההסכם ולוח הזמנים.

 Shopבמפרט הכללי, הרשימות והתוכניות שעל הקבלן להגיש ) 15005בנוסף לאמור בסעיף  1.5.3

Drawings הפרטים הבאים:( יכללו לפחות את 
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 וכו' לאשור. , משאבותרשימות ונתונים טכניים של המפוחים 
 במבנה.והתעלות תוכניות מהלך הצנרת  
 איזומטריות מפורטות של חדרי מכונות וריכוזי ציוד )או תכנון תלת מימדי( 
 רשימות של האביזרים והברזים לאשור. 
 תוכניות לוחות חשמל והפיקוד. 
 שמלית.תוכניות אינסטלציה ח 
 תוכניות עדות הכוללות גם מהלכי תעלות ומפזרי אוויר. 
 וקד.טכל התוכניות יהיו ממוחשבות בתוכנת או 

כל התוכניות הכוללות עבודות אזרחיות יבוצעו ויקבלו אישור של מהנדס 
 קונסטרוקציה של הקבלן )ועל חשבונו(. 

ידי המהנדס/ הקבלן יכין ויספק על חשבונו כל תכנית אחרת אשר תתבקש על 
 המפקח.

התוכניות המלוות מפרט זה הן תוכניות למכרז בלבד ולא לבצוע. התוכניות מראות את  1.5.4

יקבל עדכונים לתכניות מיזו"א הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. קבלן 

 )במידה וידרשו( לפני התחלת הביצוע בפועל ולאחר שסוכם על הזמנת החומרים והציוד. 

אחד עם השני יתר הקבלנים ו ועבודת כל אחראי לבקר ולתאם עבודתלמיזוג אוויר  הקבלן 1.5.5

כולל תיאום מעברי צנרת ותעלות למניעת התנגשויות עם מערכות אחרות וכן לקיום מרווחי 

לשם כך ובמידת הצורך עליו לבצע מדידות , להכין תוכניות תיאום, ולתת  תחזוקה נאותים.

עלות פירוק והסטת מערכות )מיזו"א ואחרות ככל ם באתר. הנחיות לכל הקבלנים הפועלי

כל האמור  שידרש( במידת הצורך בהתאם למתואר לעיל תחול על קבלן המשנה למיזו"א. 

    לעיל כלול במחירי העבודה .

 
 חוקים, תקנות ותקנים 1.6

כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות  1.6.1

ות של הרשויות המוסמכות. כל חוקים, הוראות ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו ותקנ

 כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.

כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים, בלתי משומשים, שלמים, ויתאימו  1.6.2

)בטיחות אש  1001לדרישות התקנים הישראלים המעודכנים כולל תקן  מכל הבחינות

באין תקנים ישראלים, הם יתאימו לתקן ארגון מהנדסי הקירור .  מיזוג אוויר( במערכות

(. הקבלן יהיה כפוף לחוקים ולתקנות שנקבעו על ידי ASHREAוהאוורור בארה"ב )

ותקן   1001הרשויות הסטטוטוריות והחלות על עבודתו. הקבלן נדרש לאשר עמידה בתקן 

NFPA כמוכן כל ציוד או חומר הנדרש במפרט לעמידה בתקן באמצעות מעבדה מוסמכת ,

 עלות הבדיקות כלולה במחירי העבודה. יאושר על ידי מעבדה חיצונית ליצרן –כלשהוא 

. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין )אלא אם צויין בנפרד בכ"כ(

ץ לפני תחילת העבודה. היועץ אלה הכלולות במפרט זה, יביא הקבלן את העניין לידיעת היוע

 יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

בחירת הציוד תהיה בהתאם למפרט המיוחד לטבלאות הציוד/דפי הציוד המפורטים  1.6.3

 ולטבלאות הסטנדרט המצורפות בסוף המפרט.
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 בטיחות 1.7

קנות הבטיחות העדכניות כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות ת 1.7.1

לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. כמו כן יספק הקבלן 

ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים, על מנת להבטיח מפני פגיעה 

באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות 

 ות שעניינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית.של כל רש

קבלן המשנה לבידוד יהיה אחראי בפני פגיעה בחומרי הבידוד והפחים לפני ולאחר התקנתם  1.7.2

  ועד מסירת המתקן למזמין, בפני נזקים כל שהם כולל שריפה .

. הקבלן ובהתחברויות לקווים קיימים הקבלן נדרש לתשומת לב רבה בחיתוך קווי צנרת 1.7.3

 בל אישור מהמזמין לפני כל חיתוך וזאת לאחר שינקטו הצעדים הבאים:נדרש לק

האזור בו מתבצעת העבודה יהיה ללא פעולה ולא ימצאו בו עובדי  א.
 או עובדים של קבלנים אחרים. המזמין

יעשו סידורי הביטחון למניעת אש כתוצאה משמוש במכשירי חתוך.  ב.
 א באמצעות להבה.ידי משורי דיסק ול-עבודות חתוך תבוצענה על

הקבלן ידאג להצבת שומר עם מכשיר כבוי ליד רתכים, מסגרים וכו' העובדים  .ג

 באזורים בהם סכנת התלקחות של שמן, חומרי בדוד, אספלטים וכו' .
 

 דוגמאות 1.8

הקבלן יספק לפי דרישת היועץ ו/או המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה ואביזרים,  1.8.1

ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה. בטרם יזמין את המוצרים 

יום לפני התחלת  30-הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ

הביצוע. הקבלן יספק בין השאר דוגמאות של חומרי בידוד לצנרת, קטעי צנרת מבודדים 

 ומושלמים כמפורט, וכן אביזרים נוספים כאמור להלן.

ושם על הצגת דוגמאות מכל המפזרים, שבכות ופתחי פליטת אויר, לאישור דגש מיוחד י 1.8.2

יועץ, האדריכל והמפקח בטרם הזמנתם. לא יותקן אביזר מאביזרים אלה ללא אישור הנ"ל ה

 הן לאביזר עצמו, לגוון שלו ולצורת התקנתו.

רים הדוגמאות יישמרו באתר עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצ 1.8.3

שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. כל הדוגמאות יהיו רשות המזמין אלא אם הורה היועץ ו/או 

 המפקח אחרת.

היועץ ו/או המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, על מנת לוודא  המהנדס לפי דרישת 1.8.4

התאמת החומרים והציוד לתקנות, חוקים ותקנים. הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת 

 על הקבלן. וההוצאות יחולו 

 

 חומרים וציודקבלני משנה, אישור  1.9

ימים ממתן צו התחלת עבודה יגיש קבלן המשנה למיזוא למנהל הפרוייקט את  14תוך  1.9.1

רשימת קבלני המשנה לאישור. הקבלן אינו רשאי לשנות את הרשימה לאחר שאושרה ללא 
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בנפרד )צנרת, הסמכה מראש ובכתב של המהנדס. להלן תנאי סף לקבלני משנה  לכל קבלן 

 פחחות, חשמל, בידוד(:

 . פחח, חשמל, צנרת(-רישום בפנקס הקבלנים בסווג המתאים )מיזוג אוויר .1

מ"ר  1,000בשטח מעל  בתחום עבודתועבודות  שתיהקבלן נדרש להציג  .2

  לפרוייקט. ₪ 500,000 -ובהיקף כספי שלא יפחת מ

יון נמדד שנים בתחום כאשר הניס 5הקבלן נדרש להיות עם ניסיון של  .3

 לתאגיד המציע בלבד וביחס ליום הקמתו.

הנדסאי מיזו"א מוסמך עם ניסיון של  -לצורך הביצוע יועסק מנהל עבודה  .4

חמש שנים לפחות אשר סיים ביצוע של לפחות פרוייקט בהיקף ביצוע 

 ₪. 1,000,000-של למעלה מ ה בתחום הקבלןעבודה

ס חשמל רשום מתכנן החשמל )למערכות מיזוג האוויר( יהיה מהנד .5

 שנים בתחומו . 10ומנוסה לפחות 

על הקבלן לצרף להצעתו מסמכים מפורטים כולל תעודות מאושרות )  .6

תעודת רישום, אישורי משרד העבודה על השכלה והכשרת בעלי 

התפקידים, הצהרת רו"ח לגבי מערך השירות והיקפי החוזים( המעידים 

 על עמידתו בתנאי סף.

רשימות החומרים נהל הפרויקט התחלת עבודה יגיש הקבלן למימים ממתן צו  14תוך  1.9.2

והציוד )כולל תוכניות ומפרטים( אשר הקבלן יעשה בהם שימוש לביצוע העבודות 

והמתקנים. על הקבלן להגיש לאשור דוגמאות של חומרי הבידוד לתעלות ולצנרת. לציוד 

ים על התאמה לדרישות בטיחות, מפוחי הוצאת עשן, תריסי אש ועשן וכו' יש להגיש אישור

. על הקבלן לתת הסברים ולספק המידע ואישורים ULממכון התקנים או הטכניון או אשור 

רק הרשימות יבחנו על ידי המהנדס והמזמין.  כפי שיידרש לגבי התאמת החומרים והציוד. 

)אישור הכולל חתימה של צוות האחזקה של לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח 

ביצוע העבודה. התוכניות והרשימות שיוגשו יוכנו הזמנת הציוד בפועל ולגשת ל ניתןהמזמין( 

להוכחת בהתאם להנחיות ולתוכניות שהוכנו ע"י המתכנן. עלות הבדיקות והאישורים 

 כלולה במחירי העבודה. הדרישות המפורטות במסמכים השונים 

ופרטים נוספים כגון: העתקים, תכיל גם את שמות היצרנים  5-רשימה זו, שיש להמציאה ב 1.9.3

תכניות  -השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי 

ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה מחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע 

ט אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירו

  של שמני סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'.

בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל היחידות מאותו  1.9.4

הסוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המפקח אחרת. רק ציוד אשר יאושר על ידי 

לבנין ללא אישור יועץ ו/או המפקח יובא לבנין ויותקן בו. כל ציוד אשר יובא מהנדס הה

 יסולק מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. 

יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של  1.9.5

  הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה.
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 בדיקות ציוד ותהליכי עבודה 1.10

כמוגדר בהמשך תחול על  Witness testעלות בדיקת כל הציוד הדורש בדיקות בגמר היצור  1.10.1

קבלן המשנה למיזו"א ותכלול הוצאות נסיעה ושהייה של מפקח מטעם המזמין שיהיה נוכח 

במעמד ביצוע הבדיקות. הציוד הטעון בדיקה בתום היצור: יח' מים קרים, יחידות טיפול 

 באוויר, משאבות.

עבודה יבוצעו בדיקות נוספות להוכחת טיב העבודה. עלות בדיקות אלו כלולה במהלך ה 1.10.2

במחירי הציוד. הקבלן יזמין מכון בדיקה מוסמך על פי בחירת המזמין ועל חשבון הקבלן. 

 בין הבדיקות הנדרשות:

דוגמאות יועברו לאישור מכון המתכות / טכניון לעמידה בדרישות התקן  – צנרתטיב הבדיקות 

  טי הנבדק כולל מידות חוזק ואנליזה כימית.הרלוונ

 צבע, עובי בדיקות ניקוי חול, בדיקות 

 .בדיקות עובי פחים ועובי גלוון פחים

 בדיקת מתלים לצנרת ולתעלות גדולות לשליפה.

 בדיקות ללא הרס לאישור ריתוכים צנרת וקונסטרוקציה

  1001בדיקת חומרי בידוד תעלות לפי תקן 

 מערכת גילוי אשבדיקת אינטגרציה ל

  באמצעות בודק מוסמך. –בדיקת מערכת חשמל של מתקן מיזוג האוויר 

 במפעל היצרן –בדיקות של ביצועי משאבות 

 בדיקות תרמו גרפיות ללוחות החשמל

 בדיקות לחץ ואטימות לתעלות האוויר בהתאם למפרט סמקנה ואשרה

 
 
 

 תחליפים 1.11

ובכתבי הכמויות לשמות יצרנים או מספר בטבלאות הציוד ההתייחסות במפרט ובתוכניות  1.11.1

קטלוגי או מודל מסויים באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושים של הציוד או 

הגיש החומרים. אם ברצון הקבלן להגיש ציוד חליפי אשר אינו נמצא ברשימה לעיל, עליו ל

י היות הציוד לגבהיועץ מהנדס ה. קביעתו של שאילתה בשלב ההבהרות טרום הגשת ההצעה

 שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית. 

בכל מקרה שהציוד המוצע על ידי הקבלן יהווה תחליף תכלול  הצעת המחיר את כל  1.11.2

האביזרים, וחומרי העזר הנדרשים כך שההצעה תהיה מושלמת מבחינה טכנית וברורה 

אם לא הוצע  לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או לחלוטין מבחינה כספית.

 תחליף על ידו אף אם הותר הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שפורט.

 
 הגנה, ניקוי וצביעה 1.12
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במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות  1.12.1

ים. על הקבלן העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחר

 חלה באותה מידה האחריות להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבנייה.

בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים של הציוד על מנת למנוע כתמי טיח,  1.12.2

 סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים. 

לרבות השפעות מכניות,  אחריות הקבלן מתייחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו 1.12.3

 תרמיות, כימיות או אחרות.

כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדי הקבלן, קבלני  1.12.4

המשנה שלו, ציוד או חומרים שסופקו על ידו(, לעבודות שבוצעו ע"י אחרים. הקבלן ישמור 

ו, על חשבונו, כל פסולת, לכלוך על ניקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מדי יום ביומ

 וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר.

שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבניין, בתנאים חיצוניים מתאימים  1.12.5

 ובאוויר יבש וחופשי מאבק.

ו/או למפקח, כשהוא במצב נקי,  מזמיןעם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו ל 1.12.6

 כל הבחינות.מסודר וראוי לשימוש מ

 

  מניעת רעש ורעידות 1.13

הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות  1.13.1

בלתי סבירים במבנה. בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות, חיבורים 

מחלקי  גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכדומה( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות

 הציוד המרעישים אל המבנה.

הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. לשם כך  1.13.2

תותקן הצנרת בכל מקום שהדבר דרוש על גבי מתלים גמישים. כמו כן יותקנו בצנרת כל 

עידות אביזרים אחרים )מחברים גמישים, אביזרי התפשטות וכדומה( הדרושים למניעת ר

 והעברתן לבנין.

תעלות אויר תותקנה באופן שלא תעברנה רעש ורעידות לבנין או לחלקיו. חיבורי התעלות  1.13.3

למתקנים רועדים יבוצעו באמצעות מחבר גמיש. בידוד אקוסטי ומשתיקים יותקנו כנדרש 

  או לפי הצורך. מעברי תעלות דרך קירות וקונסטרוקציה יבודדו בחומרים אקוסטיים.

הציוד )יח' מים קרים, משאבות, י.ט.א ומפוחים( יכללו בולמי רעידות, פדים וקפיצים בסיסי  1.13.4

 כמתואר בהמשך  .

היועץ ו/או המפקח גורם הציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או המהנדס אם לדעת  1.13.5

המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת היועץ ו/או המפקח בולמי רעידות, חיבורים גמישים, 

וסטי, משתיקים וכדומה נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בידוד אק

 הדרושה.
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 שרוולים 1.14

יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )לא פחחות( עשויים המשנה למיזו"א קבלן  1.14.1

, עבור כל הצנרת העוברת Sch10-או מפח פלדה מגולגל בעובי שווה ערך ל Sch10מצינורות 

והקירות. השרוולים לצינורות מים יהיו בקוטר מתאים אשר יבטיח דרך התקרות הרצפות 

 מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור אל בידודו.  6מרווח של 

מ"מ לפחות מעל פני הריצוף פרט לאזורים בהם יש מחסומי רצפה  6שרוולים ברצפה יבלטו  1.14.2

מעבר התעלות דרך ס"מ לפחות מעל פני הריצוף. השרוולים ל 2.5בהם יבלטו השרוולים 

 .התקרות יהיו לפי הפרט המופיע בתוכניות. קבלן הבניין יבטן את השרוולים בבניין

 העבודות השונות )תעלות, צנרת וכו'(. במחירי כלולהעלות השרוולים  1.14.3

 

 נוספותעבודות  1.15

והשלמת הצנרת לניקוז כפי שידרש , ההתחברות אליהן קיימות בשטח המפעלנקודות ניקוז  1.15.1

אביזרים כלולה צנרת והעלות הבלן מזוג האוויר באמצעות אביזרים תקניים. תיעשה ע"י ק

   במחירי היחידות. 

ולוחות חשמל כמתואר  , יחידות המים הקריםאספקת הזנה וקו הארקה ליח' מפוח נחשון 1.15.2

חשמל . החיבור ללוח ולמתקני מיזו"א על ידי קבלן מיזוג משנה לבהמשך, תבוצע ע"י קבלן ה

תהיה ישירות מלוח מיוחד בגג  מפוחי עשן  ה ללוח . הזנבמחירי היחידהכלול האוויר ו

חשמל )אולם סיוע ותיאום משנה לוהינה באחריות קבלן ה –בסמוך ללוח ראשי של הבניין 

כלול בעבודת קבלן מיזוג האוויר(. הזנת כל יתר הרכיבים המותקנים ע"י קבלן מיזוג האוויר 

סימון מקורות ההזנה ליד כל לוח וכל  לא פורטה בנפרד. כלולה בלוחות מיזוג האוויר גם אם 

 הזנה הינה באחריות וע"ח קבלן מיזוג האוויר.

ביצוע פתחים למעבר תעלות וצנרת בתקרות, רצפות וקירות מבטון נכללים במסגרת פרק זה  1.15.3

 גם כלול במסגרת מחירי היחידה של העבודות.  , הכלהתיאום על סימונם וביצועם כולל

ידוחים, שרוולים ומסגרות עץ בקירות גבס ובלוקים וכו' יבוצעו ע"י קבלן מיזוג הפתחים, ק

. כנ"ל לגבי סגירת הפתחים על פי הנחיות במחיר הצנרת והתעלותכלולה האוויר ועלותם 

 . המתכנן
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 דרישות טכניות: 2

 צביעת והגנת ציוד : 2.1

אלומיניום יהיו חלד או -, כל חלקי המתכת שאינם מפלדת אללחוף היםעקב קרבת האתר  2.1.1

 מגולוונים וצבועים בהתאם להנחיות כדלקמן:

ויצבעו במערכת צבע  SA2.5תעלות מפח שחור וכו' יעברו ניקוי בהתזת חול עד לדרגת ניקיון  2.1.2

אפוקסי בשלוש שכבות בהתאם להמלצות חברת טמבור. הצבע העליון יהיה טמגלס או ש"ע. 

 באישור המפקח.

פילים ומתלים מגולוונים לתליית תעלות יעברו ניקוי יסודי תעלות גלויות מפח מגולוון, פרו 2.1.3

 30ולאחר מכן יצבעו בשכבה בעובי  1-32באמצעות חומר ממיס שומן ולכלוך או מדלל 

 30( ושלוש שכבות צבע עליון סופרלק מט בעובי 4-100מיקרון של צבע יסוד אפוגל )מדלל 

 לביצוע ניתן לקבל בחברת טמבור .מיקרון כ"א בגוון הנדרש על ידי האדריכל. יעוץ בקשר 

כל הברגים, הדסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים )גלוון חם( בעובי מינימלי  2.1.4

 . 316כל האביזרים כנ"ל שמחוץ למבנה יהיו מנירוסטה  מיקרון או עם ציפוי קדמיום. 80של 

באמבט של חומר ממיס יחידות טיפול באוויר ומפוחים יעברו ניקוי יסודי בשלבי הייצור,  2.1.5

שומן ולכלוך, ולאחר מכן יעברו טיפול מונע נגד חלודה בצביעה כנ"ל עם מערכת צבע 

 אפוקסי.

 SA2.5כל צינורות הפלדה יובאו לאתר לאחר ביצוע ניקוי בהתזת חול עד לדרגת ניקיון  2.1.6

של אבקה על בסיס צביעה אלקטרוסטטית שכבות של  לושויובאו לאתר לאחר שנצבעו בש

. )דוגמת אברות או אפוקול( UVמיקרון לפחות, עמידה בקרינת  120סי טהור, בעובי אפוק

הצינורות יגיעו סגורים בפקקים למניעת חדירת לחות והחלדת השטחים הפנימיים. לאחר 

  מיקרון. 30יצבע בשכבה אחת כנ"ל. עובי כל שכבה תצנרת הההתקנה 

מערכת צבע המיועדת ים יצבע בכל יתר הציוד )כולל מפוחים( שיותקן במקומות חשופ 2.1.7

מיקרון  50)שתי שכבות יסוד  אפוקסי כדוגמת טמגלס לאיזור בעל רמת קורוזיה גבוהה כגון

. גוון עליון בהתאם לדרישת האדריכל. צנרת מגולוונת  מיקרון כ"א( 50ושתי שכבות עליון 

 מיקרון לפחות. 35גלויה לעין לקווי ניקוז ולקווי הזנה תיצבע בצבע עליון סופרלק 

 וכו'( יצבעו בגוון עליון בהתאם  להנחיות האדריכל.חוזר ואספקה )אוויר  כל מוצאי האוויר 2.1.8

 רי היחידה הניתנים בכתב הכמויות.במחי כלולותכל הדרישות המוגדרות בפרק זה, תהיינה  2.1.9

 

 תנאי תכנון 2.2

 C °27.5  WB   C °35  DB  תנאי חוץ קיץ 

 C °0  WB    C °1  DB  חורף               

 C °1 ± C °23  DB  תנאי פנים קיץ 

      C °1 ± C °20 DB  חורף                 
  C °12  מים קרים חזרה   - C °7 מים קרים אספקה  



 

260 
 

האוויר תח ליד פ 42DBAלא יעלה על  יחידות הטיפול באווירהנובע מפעולת  הרעשמפלס  2.2.1

מפלס הרעש של יחידות קירור המים לא   בכיתות. DBA 40-במשרדים ו )הספקה או חוזר(

מעלות  35)נמדד בתנאי חוץ של  מ' ומהווה תנאי לקבלת הציוד 1במרחק  DBA 70יעבור על 

 .צלסיוס(

 

 איכות ביצוע 2.3

נדרש להעסיק/להפעיל משרד המשנה למיזו"א על מנת להבטיח את איכות העבודה קבלן  2.3.1

שנים בתחום אשר יכין את כל  10לפחות רשום בעל ניסיון של טכני בראשות מהנדס 

התוכניות והתיעוד הטכני הנדרש. כמוכן מתכנן החשמל )למערכות מיזוג האוויר( יהיה 

 מו .שנים בתחו 5מהנדס רשום ומנוסה לפחות 

יבצע עבודתו ע"י צוות פועלים מאומן ומקצועי כשהפקוח עליהם המשנה למיזו"א קבלן  2.3.2

)בסווג מתאים של משרד העבודה( בעל תואר הנדסאי מיזוג באמצעות מנהל עבודה מוסמך 

שיהיו בתחום שנים לפחות  10עם ניסיון של רשום ומהנדס שנים  10אוויר לפחות וניסיון 

 זמן העבודה.נוכחים באתר במהלך כל 

לבדוק ולבקר את הציוד, החומרים ורמת הביצוע בשלבי  יועץ הקבלן יאפשר למפקח/מהנדס 2.3.3

 העבודה השונים )הן באתר והן בבית המלאכה(.

לפי דרישת המהנדס/מפקח יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים והציוד  2.3.4

בדה מוסמכת שתאושר על ידי לדרישות המפרט, לתקנות ולחוקים. הבדיקות יבוצעו ע"י מע

המהנדס לצורך זה. הוצאות הבדיקות ישולמו בהתאם למוגדר בחוזה. בכל מקרה ובמידה 

ובבדיקות יתגלה שהעבודה או החומר אינו מתאים לדרישות, ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן 

הקבלן יתקן או יחליף חומרים וציוד אשר ימצאו בלתי  )באם נדרש התשלום על המזמין(.

 אימים לתקנים ולדרישות מפרט זה.מת

למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן משנה,  יהיה עליו המשנה למיזו"א במידה וברצון קבלן  2.3.5

לא תפגם  -באם תינתן  -לקבל על כך הסכמה מוקדמת מצד המפקח, למרות הסכמה זו 

 אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד אשר יסופק על ידי קבלן משנה.

 

 

 

 ציוד: 3
  ידות מים קריםיח 3.1

לקירור וחימום )משאבת חום( ויחידה ת ויחיד 2יספק וירכיב כמסומן המשנה למיזו"א קבלן  3.1.1

"קרייר,  כוללות מעבים ומפוחים אקסיאלים, כדוגמת יצור של חברת לקירור בלבד ה

לפי  CLASS Aמטיפוס סופר יעיל  R134Aאו  410לפעולה עם גז פראון , "טריין"יורק", "
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כאופציה לחלק מהיחידות הקבלן יציע יחידות ביעילות ממוצעת . לפחות EUROVENTתקן  

SEER  .)תפוקת היחידה תהיה מאושרת ע"י מכון מוסמך גבוה במיוחד )עם וסתי מהירות

לא  EUROVENTנצילות היחידה המוצעת בתנאי בכל מקרה  .ARIאו  EUROVENTכגון 

ליחידות  ESEERלפי  3.6 -בעומס מלא )משאבת חום( וכן לא פחות מ COP=3.10-תפחת מ

מפלס הרעש של יחידות קירור המים לא יעבור ליחידה עם וסת מהירות.  4.2-קירור רגילה ו

מעלות  35)נמדד בתנאי חוץ של  מ' ומהווה תנאי לקבלת הציוד 1במרחק  DBA 68על 

יצרן בתנאי העבודה הנומינליים המוגדרים יחידה תיבדק טרם המשלוח מהכל   .צלסיוס(

מטיפוס  והיי ותהיחיד במפרט זה. יש להעביר אישור לביצוע הבדיקה ולצרפו לתיק המסירה.

High ambient   ללא הפסקה מ"צ לפחות 46מעבה מוגדל מותאמת לעבודה בטמפ' של עד .

 ליחידה תינתן אחריות של שלוש שנים לפחות!.

 .מעלות צלסיוס 0עד טמפרטורת סביבה בחורף של בקירור  ת לעבודהומותאמהיחידות  3.1.2

לפחות  2)ליעילות גבוהה או מדחסים בורגיים סקרול  היחידות  תכלולנה מדחסים הרמטיים 3.1.3

/ביצר/מנרופ/טריין/יורק/קרייר, המדחסים ( מתוצרת קופלנדמעגלים ליחידה 2, ליחידה

, נחשוני עם מכסים לפתיחה מטפוס צינורות במעטפה מבודד לנצילות גבוהה, מקרר מים

עבוי, קונסטרוקציה מפרופילים וכסוי פח לחבור כל חלקי היחידה כמבנה קשיח נושא עצמו 

ואת נחשוני העבוי והמאווררים. כל הצנרת, הברזים, שסתומים חשמליים ולוח הפיקוד 

והחשמל יהיו כלולים ביחידה כולל מנתק הספק ראשי. היחידה תכלול שני מעגלי קירור 

ברזי  דרגות לפחות(. 4) 25%עד  100%-צמאיים. ויסות התפוקה בכל יחידה יהיה לפחות מע

 .EC. מנועי מפוחים מטיפוס ההתפשטות יהיו מטיפוס אלקטרוני רציף

ללוח הפקוד יש להוסיף קו הארקה וקו אפס. הלוח יכלול מגעי עזר לריכוז תקלות וכן חיבור  3.1.4

ולה מרחוק. הקבלן יתאם את הלוח לדרישות תקשורת למערכת הבקרה לשינוי נתוני הפע

 מפרט זה לתקנים הישראלים, כמו כן ידאג להעברת הבדיקה בחברת החשמל.

ימי היחידות עם נחשוני עבוי מקוררים באוויר עשויים מצנורות נחושת וצלעות אלומיניום  3.1.5

י . לטיב הצפו/טרמוגארד/אנרגיארד POLUAL BLYGOLDעם ציפוי אנטי קורוזיבי כדוגמת 

צלעות לאינטש.  14שנים. צפיפות העלים בסוללת המעבה לא תעלה על  5תינתן אחריות של 

. מפל הלחץ המקסימלי דרך המקרר לא 0,0005שטח המקרר יחושב לפי מקדם זיהום של 

יהיו מותקנות שבכות )מעבים ואיזור המדחסים( רגל. בפתחי כניסת האוויר  20יעלה על 

 .וצבועות מגולוונות

. היחידה וברזי ניתוק ממדחסי הקירור יצויד במפסק לחץ נמוך, גבוה ומדי לחץכל אחד  3.1.6

הגרמני לחווט החשמלי. היחידה תכלול  VDEלקרור ותקן  DS 4434תענה לתקן הבריטי 

משככי רעידות למדחסים. היחידה תכלול תא סגור למדחסים ורשת למניעת סחיפת לכלוך 

 לתא המדחסים.

עם מעטה בנדז  מ"מ לפחות 25בעובי של מאייד היחידה וצנרת היניקה יבודדו בארמפקלס  3.1.7

 .אקרילי )סילפס( וצבע או מעטה אלומיניום

לוח הפיקוד הניתן לתכנות ובדיקת נתונים, יהיה מבוסס על מיקרופרוססור יכלול מתנעים  3.1.8

האבטחות )עם תקשורת למערכת הבקרה הממוחשבת( וכן כל או וסתי מהירות  רכים
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. PIDוהרגשים הנדרשים לפעולה תקינה. מערכת שמירת הטמפרטורה מבוססת על בקרת 

 לוח הפיקוד יכלול ממשק ופרוטוקול תקשורת לחיבור למערכת הבקרה של המבנה

המערכת תחובר לבקרת המבנה ונתוני היחידות יוצגו . )בקנט/מודבס להחלטת המזמין(

האוויר כולל את אספקת והתקנת כל המתאמים הנדרשים במסך מתאים. עבודת קבלן מיזוג 

ר לבקרת המבנה וחיווט לבקר הקרוב וכן כל שינוי התוכנה והחומרה הנדרשים לחיבו

 בהתאם.

הספק יתאים את הלוח ומערכת הבקרה לדרישות מפרט זה, לתקנים הישראלים ויהיה  3.1.9

וקבלן מיזוג אוויר אחראי להעברת הבדיקה בחברת החשמל. הספק ילווה את קבלן הבקרה 

של המבנה בכל שלבי הביצוע עד להפעלה מושלמת של היחידות. כל ההגנות בלוח החשמל 

יהיו מטיפוס חצי אוטומטי )לא יאושרו נתיכים כהגנות(. למדחסים יותקנו הגנות תרמיות 

מגנטיות. בתאי המעבה תהיה חלוקה בין המפוחים השונים על מנת למנוע קצר אוויר 

 לה באחד המנועים. במקרה של תק

יחידות הכוללות וסתי מהירות יכללו מסנני הרמוניות ככל שידרש על מנת לעמוד בדרישות  3.1.10

 המתוארות בהמשך המפרט. כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות.

כל יחידה תהיה מצוידת  בברזי ניתוק בין המקרר, המדחסים והמעבים ומלאה בגז קירור  3.1.11

לצנרת ולהזנת החשמל. המכונה תהיה מצוידת במערכת  שמן וכו' להפעלה עם חיבורה

להגבלת עומס, בשעונים ובהגנות על לחצי היניקה, העיבוי, טמפ' מים נמוכה מדי, לחץ שמן 

נמוך )לכל מדחס בנפרד(, טמפ' גז גבוהה, מגן טמפ' ליפופי מנוע, מגן טמפ' למיסבים ומגן 

לה וכן מונה שעות למדחס. כמוכן תכלול שינוי במתח. היחידה תכלול נורות לציון פעולה ותק

 .כרטיס ממסרים לציון תקלות מרחוק. היחידה תכלול ברז המאפשר אחסון כל הגז במאייד

 SUPER-Wנאופרן אקוסטי מטיפוס כריות על גבי  מבטוןיסוד התורכב על   כל יחידה 3.1.12

למניעת העברת רעש למבנה. הרכבת היחידה, הצנרת והאינסטלציה החשמלית תבוצע 

בצורה שתמנע העברת רעידות ורעש לחלקי המבנה. לפני הביצוע יאושרו הפרטים ע"י 

 מהנדס ויועץ האקוסטיקה.מפקח, הה

לכל יחידה יסופק מד ספיקה ומדי טמפרטורה וכן מד זרם לצורך הצגת וניטור היעילות  3.1.13

 במערכת הבקרה הממוחשבת.

גמישים מניאופרן שתי  כל חיבורי הצנרת מהמשאבות, מקררי המים וכו יהיו חיבורים 3.1.14

 .MASONאו  VMדבשות לפחות מתוצרת 

חזיק במלאי שוטף את כל החלפים הנחוצים לצורך תיקון מיידי של כל נדרש לההספק  3.1.15

, בתקופת השירות ים בכל מכונה בהתאם להוראות היצרןיבצע בדיקה וטיפול הקבלן תקלה.

  והאחריות.

, לצורך תפעול אנשים( 8עד המזמין ) שלהספק יבצע הדרכה והסמכה מסודרת לצוות מ"א  3.1.16

 .כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה וטיפול בתקלות במכונה.

 

 משאבות מים  3.2
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או  KSB, Grundfuss ,CALPEDA ,PACOצנטרפוגליות מתוצרת המים יהיו משאבות  3.2.1

המשאבות יהיו מטיפוס . ANSI73או  EN733או  ISO2858עם אישור תקן  מאושרש"ע 

פרטי המשאבות כמוגדר בטבלאות הציוד. המשאבות תהיינה  או אופקי.מונובלוק אנכי 

, A – ASTM – 536, בית הלוליין מיציקת פלדה AISI – 300חלד -מצוידות בציר מפלדת אל

 16הציר מפלב"ם והמאיץ מברונזה. אטם הציר יהיה מטיפוס מכני מותאם ללחץ סטטי של 

שעות עבודה. המנועים החשמליים  100,000-אטמוספירות. המסבים הכדוריים מיועדים ל

  IP55מהנדרש על הציר, מטיפוס סגור לחלוטין  25% -סבל"ד יהיו בהספק הגדול ב 1450

נצילות מינימלית  ויכללו טרמיסטורים להגנה תרמית. IE3גבוהה יעילות  הרץ 50וולט  400

מטיפוס  . במידה והמשאבה אופקית המצמד יהיה70%-לבחירת נקודת העבודה לא תפחת מ

 . SKFאו  REXNORDמצמד מתוצרת 

. ת נירוסטהמסגרת פלדיסוד בטון מופרד קפיצים, יצוק בהמנועים והמשאבות יורכבו על על  3.2.2

כל משאבה תורכב עם אוגנים נגדיים וצינורות גמישים כך שניתן יהיה לפרקה באופן פשוט 

משותף לכל קבוצת משאבות תורכבנה על יסוד בטון ה ומהיר ללא פגיעה בצנרת ובבידוד.

 משאבות כמתואר בתכניות. 

ספק המשאבות יבצע בדיקות בנוכחות המזמין על מנת לאשר את עמידת המשאבות בתנאים  3.2.3

 .עלות בדיקות אלו כלולה במחיר הציודהנדרשים. 

 

 יחידות לטיפול באויר          3.3

היחידות יבנו בהתאם לפרטים בטבלאות . במקומות שונים יותקנו יחידות לטיפול באוויר 3.3.1

הציוד וכדלהלן. כל י.ט.א תפעל לקירור, לחמום ולאוורור. פעולת הקירור תעשה על ידי 

. היחידות יהיו כדוגמת תוצרת צינורות( 4, חימום באמצעות מים חמים )הזרמת מים קרים 

וה או שו Rocchheggiani ,FLAKWOOD ,SWEGON ,MEKAR   ,RHOS, פח תעש חברת

. לפחות  TTC-2 ערך מאושר, עשויות משלד עשוי פרופילי אלומיניום ללא גשרים תרמיים

מכופפים  8כמוגדר בפרק )חוץ ופנים( נים וצבועים ווהדפנות תהיינה עשויות מפחים מגול

מ"מ. השטח המקסימלי של יחידת פח בדופן בין פרופיל  1,5 -בקצוות בעובי שלא קטן מ

מ"ר. הפנלים בדפנות יהיו לפתיחה באמצעות צירים ומנעולים כדי  0,8לפרופיל לא יעלה על 

לאפשר גישה לחלקים הפנימיים. על הקבלן להגיש לאשור תוכניות היחידות כולל פרטי 

הבניה, הפנלים והאביזרים לפתיחתם על הקבלן לתאם את פרטי התאים המרכיבים את 

מיוחד בהקשר לפתחי הגישה ודרכי היחידה עם לוח הזמנים לביצוע עבודות יתר הקבלנים וב

במידה ויידרש לבנות את היחידה במקום לא תשולם תוספת ההובלה למיקום הסופי. 

 .  מחיר

היצרן נדרש לבצע בדיקת פעולה מלאה בתנאים הנומינליים )ספיקה ולחץ( באמצעות מכשור  3.3.2

 –ת מתאים ולספק תיעוד מתאים טרם הספקת היחידות מהמפעל. היחידות ברמה אנרגטי

למ"ק  2KW –עם נצילות ספיקת אוויר סגולית שלא תעלה על  euroventלפי תקן   Aדירוג 

 .Specific fan power efficiency rating, SFPv (clean filters)לשניה 

מטיפוס המותאם לחדר היחידות .  Iso-9000היצרן נדרש להיות בעל תוכנית איכות מאושרת  3.3.3
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 הקטגוריות הבאות: לפי, EN1886מתאימות לתקן ו נקי

 1A –חוזק מיכני 

 לפחות A –אטימות אוויר 
 T3 –בידוד תרמי 

 TB3 –מקדם גשרי קור 
 A1 –עמידות אש 

ס"מ, יחוברו ע"י ברגים מגולוונים, ואטמים שיותקנו  5 ברוחב בעלי דופן כפולההיחידה תאי  3.3.4

בנקודות החבור בין אלמנט לאלמנט. הבידוד בפנלים יהיה באמצעות מזרונים עשויים מסיבי 

ליברות לרגל  2 -מ"מ ובמשקל סגולי שלא קטן מ 50זכוכית רב שכבתית בעובי כולל של 

סי בידוד מגומי סינתטי בעובי שלא ק"ג למטר מעוקב( על השלד יודבקו מבפנים פ 32מעוקב )

ס"מ )לבדיקת מצב הפעולה של  30מ"מ. כל יחידה תכלול חלון בקורת בקוטר  12-קטן מ

אין להשתמש  עם מפסק מחוץ ליחידה.מים המנוע והתמסורת( וגוף תאורה פנימי מוגן 

מש ברדיד אלומיניום בי.ט.א ובציוד ההיקפי )תעלות, דמפרים, גמישים וכו'(. אין להשת

 בסרט בידוד גומי סינטטי.

(. לפנל MFG 125) AROSIOידיות יהיו דגם  CLEVERדגם   יהיולפתיחת הפנלים  הצירים  3.3.5

 AROSIO (MFG 85.)ידיות מסוג  2פריק יותקנו 

-מבעובי שלא קטן  316טה נירוסבריכת מי ההפשרה תהיה בתוך המבנה של היחידה מפח  3.3.6

אינטש.  1½ור מתחתית הבריכה לניקוז בקוטר "מ"מ עם חיזוקים, משופעת ותכלול חב 0.8

הבריכה לא תהיה חלק ממכלול מעטה היחידה אולם תבודד. מודגש שהבריכה חייבת להיות 

משופעת וצינור הניקוז ירותך כשהוא מושקע בתחתית, כך שלא יישארו בשום מקרה מים 

יהיה לפרקה  עומדים בבריכה. הבריכה תשמש כמסלול להוצאת סוללה במידת הצורך וניתן

 מתוך היחידה ללא פגיעה במבנה היחידה.

יהיו מצינורות נחושת ללא תפר בקוטר  קרים ומים חמים הנחשונים המיועדים להזרמת מים 3.3.7

 לאינטשימי צלעות אלומיניום  8אלפיות אינטש,  18 -אינטש, עובי הדופן לא קטן מ 5/8של 

אינטש. הצינורות יחוברו  1"½ מ"מ. המרחק בין צינור לצינור 0,18-שעוביין לא קטן מ

ויולחמו למאספים עם צווארונים משוכים. יש להגיש לאשור את הנחשונים, חלוקת 

 -המעגלים ופרטי חבור הצינורות למאספים. הנחשונים יבדקו לאטימות בלחץ שלא קטן מ

450 PSI . מ"מ לפחות מודבקת עם דבק. 13מעל הסוללה תודבק פלטת בידוד בעובי 

כלול מסננים כמתואר בטבלאות הציוד. המסננים יורכבו במסילות בצורה שלא כל י.ט.א ת 3.3.8

ולפתיחת חלק זה על צירים לצורך  תאפשר מעבר עוקף. יותקן סידור לשליפת המסננים

כן יש -בתעלת האספקה. כמו  4. יש לספק ולהתקין מד טמפרטורה בקוטר "טיפול במפוח

ארה"ב למדידת  DWAYERמתוצרת  לספק ולהתקין מד לחץ דיפרנציאלי "מגנהליק"

הפרשי הלחץ ומצב המסננים, מפסק דגל לציון זרימה ותרמוסטט בטחון. מחיר ציוד בקרה 

זה יהיה כלול במחיר היחידה. מדי הלחץ ומדי הטמפרטורה יורכבו על לוח אלומיניום 

 המחוזק לדופן המזגן ולא יוברגו לגוף היחידה. 

לכמויות האוויר והלחץ  MULTI PLUGאו   PLUGאו המפוחים יהיו מטיפוס צנטרפוגלי  3.3.9

יחידות בשנה כדוגמת  10,000מתוצרת יצרן מפוחים המייצר לפחות  המוגדרות בתוכניות
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. 70%-נצילות מינימלית לא תפחת מ. מקורימושלם או ניקוטרה  ,EBMקומפרי, זיל אבק, 

זנים סטטית ודינמית. מאויסופקו מושלמים עם המנועים על גבי מבנה של היצרן, המפוחים 

 מערכת מתיחת החגורות תהיה מטיפוס חרושתי. לפחות.  יימינגרצועות ט 2ההינע ע"י 

ציר המפוחים יהיה מפלדת טרנסמיסיה כשהקצוות מעובדות בדייקנות הדרושה למסבי  3.3.10

-הכדורים. המסבים לפתיחה יהיו לעבודה ממושכת וקשה עם פטמות לגרוז ומחושבים ל

 IE4יעילות  IP55הרץ, מטיפוס מוגן  50סבל"ד  1450וולט,  380וע תלת פזי ש"ע. המנ 100,000

יהיה מורכב בתוך היחידה ויפעל ללא רעש מכני או מגנטי. הרצועות תהיינה מחושבות 

מעל הספק המנוע. ימצא סידור מתאים למתיחת הרצועות. יחידת  100%ליתרת הספק של 

מסגרת פרופילים על קפיצים ספירליים.  המפוחים, המנוע והתמסורת יורכבו במזגן עם

לפחות. המאווררים יחוברו עם חיבור גמיש פנימי  1הקפיצים יהיו לשקיעה סטטית של "

בנוסף תחובר היחידה עם חיבור גמיש חיצוני. חיבור זה יבודד בידוד כמתואר בתוכניות. 

ירת מים. תרמי חיצוני ויכוסה בהגנת פח מכל ארבעת הכוונים ובאופן שלא יאפשר חד

קופסת חיבורים של גופי החימום לא תהיה בזרם האוויר. בכל מעבר צנרת חשמל ומים דרך 

 המבנה יותקנו רוזטות גומי יעודיות. 

כל יחידה תסופק עם קופסת חיבורי חשמל חיצונית לכל הרכיבים החשמליים של היחידה  3.3.11

 ולאלמנטי הפיקוד. 

עם  OPPOSED BLADEתקנים מטיפוס מדפי האוויר המוכניסת האוויר יותקנו בפתחי  3.3.12

המדפים יהיו  גלגלי שיניים הכולל סידור לסימון מצב המדף ואפשרות לקיבוע בכל מצב.

. הצירים לכל היותר ס"מ 75 כלובאורך עם חיזוק מ"מ  2,0 -ן בעובי שלא קטן מוומפח מגול

כמוכן  .ם במסבי ברונזה או אקולוןועיקב 304חלד -המתחברים למדפים יהיו מפלדת אל

יר יותקנו מנועים עבור בקרת אנטלפיה מתוצרת בלימו או ש"ע מאושר. במזגני וכניסות אוו

 צח יותקן תריס נגד גשם ורשת יתושים. 

כולל סיפון עם פתחי ביקורת עד   1½"הקבלן יספק ויתקין צנרת ניקוז מגולוונת בקוטר  3.3.13

 לזקף הניקוז הקרוב.  

היחידות לטפול באוויר תותקנה על יסוד צף ובולמי רעידות קפיציות  עם רפידות נאופרן  3.3.14

 ותחוברנה לצנרת ולתעלות באמצעות חבורים גמישים.  1מחורץ לשקיעה של "

 במחירי היחידה. כלולכל האמור בתת הפרק לעיל  3.3.15

 
 תעלות ותריסי אויר למערכות מזוג אויר ואוורור 3.4

והאופקיות  באזורים השונים יות ויתקין תעלות האוויר האנכ יספקהמשנה למיזו"א קבלן  3.4.1

במבנה ואת תריסי ההספקה והאוויר חוזר ומדפי אש ועשן בהתאם לתוכניות ולהנחיות 

המשנה לתעלות כדלקמן. המידות הנתונות בתוכניות הן מידות נטו למעבר האוויר. קבלן 

מ"ר לפחות וכן מחלקת  300ל יהיה בעל מפעל יצור תעשייתי הכולל אולם יצור בהיקף ש

. הקבלן נדרש כרמל בידוד, ענבר תעשיות או כשפ הנדסה בראשות מהנדס דוגמת חברת

לפחות במהדורתם האחרונה( ולהכין  1001ותקן  SMACNAלהציג תיעוד מתאים )תקני 

תוכניות יצור מדוייקות בהתאם למדידות באתר של אלמנטים מיוחדים. על הקבלן לבצע את 
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  באמצעות מכונות אוטומטיות )חיתוך, כיפוף וסגירה(.התעלות 

קבלן לעבודות פחחות ותעלות יאושר לעבודה רק לאחר בקור במפעל הייצור וביצוע שני  3.4.2

קטעי תעלות לדוגמה ואישור. קטע אחד ביציאה מחדר המזגנים עם מעבר לתריס תקרתי 

התעלות, המפזרים  וסידור תליה והשני הצטלבות. על הקבלן לבצע, לפני התחלת יצור

והמדפים מדידה במקום עפ"י המעברים במבנה ובתיאום עם התקרות האקוסטיות, ולקבל 

אשור לתוואי ולמידות התעלות. אין להתחיל בביצוע התעלות לפני קבלת אשור בכתב 

מהמפקח. ביצוע וחיתוך פתחים בתקרות ובקירות גבס, הספקת והתקנת מסגרות עץ 

שות פח במעברים דרך קירות כולל אטום אקוסטי, אטום תעלות לתריסי אוויר חוזר, הלב

  )מסטיק, אטמים, תחבושות וכו'( כלול במחיר התעלות.

תבוצענה מפח מגולוון כתעלות ללחץ  ס"מ 65-מידת תעלה הגדולה מתעלות יניקה ותעלות ב 3.4.3

ליפה. ולאחר הרכבתן תהיינה אטומות מפני ד TDSעומד מים( עם אוגנים בשיטת   4בינוני )"

התעלות תהיינה מתוצרת בלייברג או שווה ערך מאושר מבוצעות במכונה אוטומטית 

התעלות תהיינה  ממוחשבת כששלשה צדדים ללא תפר ובצד הרביעי סגירה אחת אוטומטית.

עם חיזוקים רוחביים חבור קטעי תעלות יעשה באמצעות אוגנים בעלי פינות אנטגרליות וע"י 

ס"מ. האטם  10יהיו מחוברים לתעלות על ידי ריתוך נקודתי כל  ברגים וקליפסים. האוגנים

מ"מ יש  1500בתעלות עד רוחב  מ"מ לפחות בלתי דליק. 3בין האוגנים יהיה בעובי של 

מ"מ. הקשחת תעלות  40מ"מ ומעל מידה זו יהיו האוגנים ברוחב  30להתקין אוגנים ברוחב 

 . 3/8י פלדה מגולוונים "תעשה עם צינור מגולוון בקוטר אינטש מחובר בברג

יתר התעלות ובקטעים כפי שיאושר ע"י המהנדס יבוצעו כתעלות לחץ נמוך. גם תעלות אלו  3.4.4

יבוצעו במכונה אוטומטית ממוחשבת כששלשה צדדים ללא תפר ובצד הרביעי סגירה אחת 

  .עם "שיכטה" גבוהה ואטם אוטומטית

תחבושת באמצעות רך ולרוחב בכל היקף התעלה, בכל התפרים לאוכל התעלות יאטמו,  3.4.5

תחבושת )בתעלות חיצוניות(, מסטיק )בתעלות לחץ נמוך( ו DECASTומשחה אקרילית 

  .מחיר האטום כלול במחיר התעלה בתעלות יניקה.  DECAST -ומשחה אקרילית 

הפח יהיה מאיכות מעולה ללא כתמי אוקסידציה וללא קלוף הגלוון בכפוף הפח. עובי שכבת  3.4.6

מיקרון. עובי הפח בהתאם למידות רוחב התעלה כמופיע  10 -קטנה מ האבץ לא תהיה

. מ"מ. פרטי הביצוע, הקשתות, יציאות מעברים יהיו חלקים 0.8-בשרטוטים אך לא קטן מ

לזרימת האוויר בלתי מופרעת ללא מערבולות והפסדים בהתאם לתוכניות המפרט ותקן 

 (. SMACNA)עבודות פחחות בארה"ב 

 ATCOמתוצרת   1001ישות לחבור תריסים יהיו עמידות בתקן ישראלי תעלות עגולות גמ 3.4.7

. חיבורם לתעלות הקשיחות יהיה עם זוג בנדים פלסטי )פנימי וחיצוני(. 1/8 1"עם בידוד 

בתעלה הקשיחה יותקן דמפר מטיפוס פרפר עם מוט כיוון וסידור לנעילה תוצרת חו"ל 

 כדוגמת המיובא ע"י ישראוונט.

כפות   -בהם מסומנים וסתי זרימה או דמפרים, הם יהיו מטיפוס רב בתעלות מלבניות 3.4.8

להפעלה עם גלגלי שיניים וסידור לנעילת המדף, או הפעלה חשמלית עם מנוע בלימו, כדוגמת 

SVD .של מטלפרס או שווה ערך מאושר 
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, בנקודות התפלגות לתעלות משנה או למפזרי אויר, יותקן SMACNAבהתאם להנחיות  3.4.9

פח כפול והניתן לסיבוב על ציר. קביעת מיקום המדף תעשה באמצעות אביזר וסת עשוי מ

הכולל נעילה עם בורג. מחיר  KS 195דיין" מס' -"דיורוסטנדרטי כדוגמת תוצרת גוד מטל 

  מדף הויסות והמנגנון כלול במחיר התעלה.

או  חבור תעלות למזגנים או מפוחים יהיה באמצעות מעברים גמישים  עשויים ארג אטום 3.4.10

ס"מ )כלול במחיר התעלות(. החיבורים יגושרו עם  12-חומר פלסטי בלתי דליק באורך של כ

כל החיבורים הגמישים   כבל מסומן והתעלות יחוברו להארקה בהתאם לחוק החשמל.

יבודדו חיצונית בבידוד תרמי. במקומות חיצוניים הבידוד אף יחופה בפח נוסף. כל האמור 

 ת ללא תוספת מחיר.במחירי התעלו כלוללעיל 

תעלות האוויר יתלו באמצעות פרופילי פלדה מקצועיים ומגולוונים באבץ חם )בגג גם  3.4.11

או ש"ע מאושר לשקיעה  DNHSאינטש, ומתלים קפיציים  3/8צבועים(, ברגים מגולוונים 

מ' מהמפוח /י.ט.א( אשר יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן  20לפחות )קפיצים עד מרחק  0.3של "

ם קפיציים כנדרש. בכל אותם מקומות בהם התעלות עוברות תפרי התפשטות עם מתלי

בבניין תהיה תלית התעלות חופשית דהיינו המתלה לא ילחץ את התעלה, כנגד תקרה או 

קיר. )לא יתקבלו מתלים עשויים מפח מגולוון מכופף ומתלים מפח מגולוון המחוברים עם 

מטר. מחיר המתלים כלול  2.5ם לא יעלה על בורגי פח לדופן התעלות(. המרחק בין המתלי

במחיר התעלות. באזורים קריטיים מבחינת גובה תקרות תלויות, יש להשתמש באמצעי 

כל האמור  תליה שאינם בולטים למטה מתחתית המתלה, אם זה מפריע להתקנת התקרה.

 לעיל כלול במחירי העבודה ללא תוספת מחיר.

 150541 150542 150543 150544 150545סעיפים אביזרי התעלות יהיו לפי ההנחיות ב 3.4.12

במפרט הכללי, בתוכניות וכדלקמן: תריסי פיזור הם מסוגים שונים כגון תקרתי,  150540

ארבע דרכי, תריסי רשת ומהירות נמוכה, תריסים קיריים שתי וערב וכו' מאלומיניום 

עם קופסא  מטלפרסיעד/מאולגן וצבוע בגוון ע"פ הנחיות המפקח. התריסים יהיו מתוצרת 

ומעבר לחבור תעלה עגולה גמישה. לכל תריס מישר זרימה ורגיסטר לכוון כמויות האוויר. 

תריסים לאוויר חוזר יהיו בעל שורת להבים אחת, עשויים מאלומיניום מאולגן עם חיזוקים 

מחיר מעברים לתעלה עגולה כלולים במחיר  מעלות. 45וצבועים בגוון כנ"ל. זווית המדפים 

תריס.  תפסים, מתלים, צבע כולל צבע פנימי, שוליים וכו' יבוצעו על פי בחירת האדריכל. ה

 במחירי היחידה. כלולכל האמור לעיל גם 

, 15069, 15068, 150613, 150612, 150611בידוד התעלות יבוצע לפי ההנחיות בסעיפים  3.4.13

תעלות מהצד בתוך המבנה עצמו יבוצע בידוד תרמי ל במפרט הכללי וכדלקמן: 15060

שכבתי חצי מוקשה בעובי -החיצוני על גבי התעלות. הבידוד יעשה ממזרוני צמר זכוכית רב

  2 -אינטש מתוצרת איזוקם או שווה ערך. הבידוד יהיה במשקל סגולי שלא קטן מ 2או  1של 

בטיו לאינטש  0,23ק"ג למטר מעוקב( ומקדם מעבר חום מרבי של  32ליברות לרגל מעוקב )

רנהייט. על הבידוד ימצא מעטה מפויל אלומיניום מחוזק בפיברגלס משוריין. למעלת פ

הבידוד יודבק לתעלות הפח בכל שטח התעלה בדבק בלתי דליק ובלתי חומצי מתוצרת  

TOP-GRIP הבידוד יכסה את כל חלקי התעלות, החיזוקים ועוקצים ללא גשר תרמי .

אינטש. חיזוקים מפסים פלסטיים )בנדים( יותקנו  1.0-והאוגנים בשכבת בידוד שלא קטנה מ
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מטר זה מזה לשם חיזוק והצמדת הבידוד לתעלות. בידוד תעלות  1,5 -במרחק של כ

 .המשךפנימי, כמוגדר ב –חיצוניות יהיה בידוד אקוסטי 

 :פתחי גישה 3.4.14

פתחי גישה יותקנו בתעלות אויר, כדי לאפשר גישה לבדיקה וטיפול באביזרים 

מדפי פילוג וויסות, מדפי סוללות, בתוך תעלות האוויר כגון: גופי חימום,  המותקנים

. או לחלקי מזגנים ויחידות מפוח נחשון אשר לא ניתנים לגישה מתוך היחידה אש

 30X30פתחי הגישה יהיו תקניים מיצור של מפעל כדוגמת מטלפרס, במידות של 

יר המשמשים גם כפתחי ס"מ לפחות ויצוידו באטמים ובידיות סגירה. תריסי או

גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב. כל פתחי הגישה יסומנו בשילוט 

מתאים. עבור פתחי הגישה הנסתרים מהעין יותקנו השלטים במקום נראה לעין, 

עלות פתחי גישה לגישה לסוללות, מדפי אש ולתעלות מטבח  באישור האדריכל.

 ירי התעלות/הציוד.כלולה במח –הנדרשים במפורט בתקנים 

דמפרי אש  1001הקבלן יספק ויתקין בהתאם לסכמות האוויר ולדרישות תקן  - דמפרי אש 3.4.15

או שווה  יעד, מטלפרסועשן. הדמפרים )כולל שרוול מקורי( יהיו מתוצרת רסקין ארה"ב, 

או מכון התקנים או הטכניון. המנועים )במקומות שנדרש( יהיו  5555ULערך, עם אשור 

 אחרת ע"י המהנדס.( 230Vמחוברים לציר ישירות )ללא כבל( אלא אם אושר  חיצוניים

המדפים יורכבו עם להבים אופקיים בלבד. לכל מנוע מגע עזר לסימון מצב התריס. המנועים 

והמגעים יחוברו להזנת מתח וסימון מצב הדמפר במערכת הבקרה ובלוחות החשמל של 

. וביחידות המחוברות לתעלה זו וכים לדמפריםמערכת מיזוג האוויר )באמצעות נורית( הסמ

מנועי המדפים )במתח יכללו את כל העבודה תכלול גם את האינסטלציה החשמלית. 

הרכיבים על מנת לחברם למערכת הבקרה לצורך הפעלה ותחזוקה באמצעות רשת תקשורת. 

במפרט  המדפים יורכבו בהתאם להוראות היצרן ויכללו שרוול מקורי וכל הרכיבים כמפורט

המרווחים סביב מעבר התעלה כנגד קירות או תקרות יאטמו  היצרן להפעלה אוטומטית. 

מ"צ  240כבל הזנה למנוע יהיה מסוג חסין אש לטמפ' של במידת הצורך בחומר נגד אש. 

 במחירי העבודות. כלוללמשך שעתיים לפחות. כל האמור לעיל 

 

 בידוד אקוסטי ומשתיקי קול לתעלות אוויר 3.5

 במפרט הכללי ולהלן: 15068עיף ראה ס 3.5.1

 Ultra בכל המקומות המסומנים יבוצע, מהצד הפנימי של התעלות, בדוד אקוסטי, מטיפוס

duct (certainteed או SONIC LINER  עם מעטה רשת שחורה מתוצרת איזוקם או שווה ערך

ק"ג  24/32ליברות לרגל מעוקב ) 1.5/2.0 -מאושר. הבידוד יהיה ממזרונים במשקל שלא קטן מ

התקנת החומר וחיבורו לדפנות התעלה תעשה ע"י אינטש.  2או  1למטר מעוקב( ובעובי של 

בנוסף לדבק ישתמש  . TOP-GRPהמושלם ומריחתה בכל השטח בדבק בלתי דליק,  הניקוי

  הקבלן ב"פין חיזוק מידבק מעצמו" הכולל משטח תחתון עם דבק, פין אנכי, וטבעת לחיצה.

ס"מ  45-ס"מ לרוחב התעלה ו 30הפינים יודבקו לשטח התעלה,במרחקים מיזערים של כל 

ומות במק שמיכות הבידוד יוצמדו לתעלות, יהודקו ויחוזקו בעזרת הפינים המידבקים. לאורכה.

, Lהתפר הפנימי בין קצוות השמיכה האקוסטית, יותקן לכל אורך התעלה ואביזריה פס חיזוק 
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קצוות  מ"מ, אשר יחוזק לקצוות התעלה בלבד )ללא חיזוקי אמצע(. 0.6מפח מגולוון בעובי 

מ"מ, ישרות ומושלמות, עם  0.6הבידוד במישור קצה התעלות יסגרו עם "מגירות" מפח מגולוון 

בחיבור קטעי  מרווח בין סגירות הבידוד. ריישאי ספוגי בכל היקף הסגירה באופן שלא אטם גומ

תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי, יש להדביק גומי ספוגי מבודד )כגון "ענביד"( לאורך פסי 

לא  פנימי ולמנוע גשרי קור. תרמיהחיזוק בכל היקף התעלה, על מנת ליצור רצף של בידוד 

 צעות ברגים עוברים.יאושרו חיבורים באמ

על הקבלן לספק, ולהתקין בכל המקומות המסומנים וע"פ הוראות היועץ האקוסטי משתיקי  3.5.2

 Mקול. משתיקי הקול יהיו כדוגמת תוצרת חברת ח.נ.א., או שווה ערך מאושר, מדגמי 

ובאורכים שונים. הבידוד העשוי ממזרוני צמר זכוכית יהיה עטוף במעטה של פוליאתילן 

מיקרון וימנע מגע בין האוויר לבין סיבי הזכוכית. מבנה המשתיק יהיה מפח  80בעובי 

מגולוון. עבודת הקבלן כוללת את כל האביזרים הנחוצים להתקנה של משתיקי הקול 

כמפורט כולל אביזרי החיזוק והתלייה שידרשו כולל איטומים בין המשתיק לפתחים 

ד אקוסטי פנימי בין המשתיקים לפתחים קיימים. כן כוללת העבודה התחברות לתעלות ובדו

ולציוד מזוג האוויר. לפני ביצוע יש להגיש לאשור תוכניות עבודה מפורטות למפקח, ליועץ 

האקוסטי ולמשרד יועץ מזוג האוויר. נתונים למשתיקים יתקבלו רק בצרוף קטלוג רשמי של 

המשתיקים יהיה היצרן בצרוף נתוני ההשתקה ונתוני זרימת אויר של המשתיקים. מחיר 

מ"ק כך שהמזמין רשאי לקבוע את גודל המשתיקים שיבוצע בפועל  1.0מבוסס על מחיר של 

 לפי התנאים בשטח.

 

 צנרת מים 3.6

 80/40צנרת המים הקרים והחמים וצנרת להזרמת מים קרים, תהיה צנרת פלדה סקדיול  3.6.1

וכל המופות )כולל(  57.0צנרת בקוטר עד ". Lוצנרת נחושת משוכה   53A-ASTMללא תפר 

לדרישות והאביזרים . על הקבלן לספק אישור להתאמת הצנרת   .SCH80מצינור  יבוצעו

עם הצנרת יסופקו תעודות מקור כולל  התקן ממכון בדיקה מורשה ישראלי )טכניון או מת"י(

לתיק המסירה. חבור הצינורות יעשה  פויצור ים. האישורבדיקות טיב שבוצעו במפעל היצרן

על ידי ריתוך חשמלי או באמצעות אוגנים. פרטי ביצוע הריתוכים ניתנים בשרטוטי 

( 2"-בקטרים הקטנים מבאם יאושרו ע"י המפקח והסטנדרט המתאימים. הברגות בצנרת )

עבור עם אטימת טפלון. הצנרת ת 51.2יצבעו כנדרש במפרט. חיבורי הברגות יבוצעו לפי תקן 

אטמוספרות, וכל האביזרים, העוגנים, הברזים, הגמישים וכו' יהיו  10בדיקת לחץ של 

 מיועדים לעבודה בלחץ זה. חיבור צנרת נחושת תבוצע באמצעות הלחמות כסף.

חלק א'. הרתכים שיועסקו  1032תהליכי הריתוך יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י  3.6.2

לפחות. הקבלן יעביר לאשור  6/בדרג ח' 127אלי מס' בעבודה יהיו בעלי הסמכה ע"פ תקן ישר

המזמין ידאג לבצע צילומי רנטגן אקראיים לבדיקת עותק מתעודות ההסמכה של הרתכים. 

. ANSI-31.9חוות דעת לגבי טיב הריתוכים תתבסס על תקן הצנרת כתנאי לקבלת העבודה. 

 צילום לאחר התיקון.בצילומים שיפסלו יחויב הקבלן גם במחיר הצילום הראשון וגם ב

(, מכסים, הצטלבויות  ומעברים בקווי הצנרת יהיו Tקשתות, נעליים/רוכבים הסתעפויות ) 3.6.3
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ארה"ב להבטחת זרימה חלקה  TUBE-TURNמאביזרים מחושלים מפלדת פחמן מתוצרת 

בלתי מופרעת. לא יורשה שימוש, אלא באביזרים מחושלים. הקבלן יגיש  רשימת האביזרים, 

תעפויות לאשור. מעברים אופקיים לשנויי קוטר יהיו אקסנטרים עם קו עליון נעליים, הס

 .SCH80מופות יבוצעו מחומר  ישר להבטחת הוצאת אויר מהמערכת.

עבור התחברות  1או " 0.75ומעלה לצנרת בקוטר " 2.5ראשי בקוטר " רמצינוהסתעפות  3.6.4

ע במקדח כוסית מסוג או עבור מכשירי מדידה בלבד )כגון טרמומטר( תבוצ F/Cליחידות 

 WELDOLETוידיה, או בקידוח ומכשיר הפשלה לצנרת נחושת, וריתוך אביזר מיוחד מסוג 

מחיר  /מופה, האביזר.תהצינוריהקדח יהיה נקי וחלק לחלוטין מתאים לקוטר  קל"(.-T)או "

 הביצוע כלול במחיר מכשיר המדידה או הצנרת, ללא תוספת.

מפרט ובחלק הפנימי כנדרש במבחוץ בהתזת חול וצביעה צנרת המים השחורה תעבור ניקוי  3.6.5

לפני ביצוע ניקוי החול תיבדק . הברשה מיכנית באמצעות מברשת/משחולת או ניקוי חול

הצינורות יובאו כשהם אטומים ויבדקו באתר ע"י הצנרת להתאמה לתעודות המקור. 

י גשם, שמש וטל. . יש להניחם במקום יבש, נקי, ומוגן בפנטרם הורדתם מהמשאית המפקח

 מחיר הצנרת כולל צביעה, תמיכות ומתלים.

-Sדגם  בכל המקומות הגבוהים יש להתקין בקבוקים וברזים לשחרור אויר מתוצרת ארי 3.6.6

 , כולל צינורית לאיסוף המים הניתזים.030

מ' אחד מהשני לתליה או תמיכת  3יש לספק ולהתקין שלות על גבי פרופילים במרחקים של  3.6.7

מ"מ ובנקודות ההשענות יותקן סהר  2.5ת תונח על מיטה מפח מגולוון בעובי הצנרת. הצנר

מעלות. הצנרת תחוזק למתלים ע"י מתלים  120מסילקט לתמיכת הצנרת בהיקף של 

לפחות. לצינורות אנכיים העולים לקומות  0.3או ש"ע לשקיעה של " DNHSקפיציים מסוג 

זקים בארבע צדדים וחבורים גמישים עם ולגג, יש להתקין חיזוקים מטיפוס מובילים מוח

בחלק העליון של הפיר. יש לבצע הארקת כל הצינורות בהתאם  FIX POINTנקודת תמיכה 

לחוק החשמל. שרוולים יורכבו במעברים של צינורות דרך קירות או תקרות. קוטר השרוול 

  ור.יתאים לקוטר הצינור ולבידוד שעליו. השרוול יאפשר התפשטות תרמית של הצינ

בעת ביצוע הרכבת וריתוך קווי הצינורות יש לדאוג לניקיון מרבי. בכל צינור יש להעביר לפני  3.6.8

ההתקנה משחולת פלדה. כל ריתוך וריתוך ינוקה מסיגים ויעבור הקשות בפטיש מתכת כדי 

להסיר שיירי שלקה מהצד הפנימי והחיצוני. יש לדאוג לנשיפת קטעי קוים באמצעות אויר 

לסלק את השלקה והסיגים בכל קטע בנפרד. אביזרי צנרת כגון מנומטרים, דחוס כדי 

טרמומטרים, חלקי פנים של ברזים, רשתות סינון וכו' יורכבו רק לאחר גמר עבודות הריתוך 

 על מנת למנוע פגיעה בהם במהלך ההרכבה.

המזרח צינורות לחיבור קווי הזנה למים ולניקוז יהיו מגולוונים דרג ב' תוצרת צינורות  3.6.9

 התיכון לפי תקן ישראלי עם צבע עליון כמוגדר במפרט.

עמידים ללחץ גבוה לחבור  MULTIPLE ARCH)דבשות לפחות  ) 2חבורים גמישים  3.6.10

ליחידות מים קרים, למשאבות ולמזגנים יהיו מגומי או נאופרן משוריין יצוקים בתור יחידה 

. יש לספק MASONתוצרת אחת עם האוגנים ויעמדו בלחץ הבדיקה של המערכת כדוגמת 
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 תעודות בדיקה לעמידותם בתנאי הלחץ במערכת.

הקבלן נדרש להקפיד על הפרדה דיאלקטרית בעבודתו. חבורים ליחידות מפוח נחשון ייעשו  3.6.11

. לא יאושרו אביזרים ומאביזר חרושתי באמצעות מעברים דיאלקטרים לצינורות נחושת

ק ואביזרי פליז לא יתקבלו כהפרדה ברזי ניתו מגולוונים )מופות, רקורדים וכו'(.

 במחירי ההתקנה. כלולדיאלקטרית. כל האמור לעיל 

אטמ'. ברזים עד  16השסתומים, האביזרים והברזים בקווי צנרת  יתאימו לעבודה בלחץ של  3.6.12

אינטש יהיו ברזים כדוריים צוואר ארוך ועם כדורים מפלבם ואטימת טפלון  2קוטר 

חיבור ברזים בצנרת יכלול גם אביזר מערב אירופה. מתוצרת שגיא ישראל או בוגתי 

פרפר עם חבורי יהיו מטיפוס אינטש ומעלה  3ברזים מקוטר "רקורד" לפני או אחרי הברז. 

או שווה ערך עם תמסורת חלזונית )יחס , מגופר ( Rilsen)מדף מצופה  כוכבאוגנים, מתוצרת 

 ( ותו תקן ומותאמים להתקנה בקו מבודד. 1:32

עם אפשרות לכוון הספיקה לאחר  שווה ערךאו  TA ויסות כמויות המים יהיו תוצרתברזים ל 3.6.13

 . כל הברזים יורכבו כך שציר הברז במצב אופקי )למניעת חדירת מים לבידוד(.ההרכבה

מתוצרת רפאל או שווה ערך מאושר מותאמים ללחץ  Yמסננים בקווי המים יהיו מסנני  3.6.14

קת פלדה  וסל סינון מנירוסטה )מסננים בקוים מיצי אטמ' ועם גוף עשוי 16עבודה של 

בכל מסנן ברז לשטיפה ( וחבורי אוגנים.  MESH20ובמסננים למשאבות  40MESHלי.ט.א 

אל . OVENTRUPיהיו מתוצרת  2. מסננים בקטרים קטנים עד "3/8" -בקוטר שלא יפחת מ

. חיבורי NR-020חוזרים יהיו ללחץ זהה כדוגמת תוצרת רפאל או ארי כפר חרוב דגם 

 המכסים למסננים יהיו באמצעות אום נגדי )לא יאושר הברגה לגוף המסנן(.

-Fדגם  HONEYWELL-BRAUKMANNמקטיני לחץ בקווי הזנת המים יהיו מתוצרת  3.6.15

76-F  לשטיפה אוטומטית עם ברז חשמלי ובקרZ-11A .להפעלתו 

של  מזעריבקוטר  אפק". המכשיר יהיה-מדי הלחץ בהתקנה בצנרת יהיו מתוצרת חברת "מגו 3.6.16

 גליצריןכל המכשירים יהיו עם מלוי  מטווח לוח השנתות. 1%של  מזערימ"מ בעל דיוק  100

. העבודה בסעיף זה 52אפק" -צמצם מתאים, "מגו ג ועבור משאבות יסופקו עם400מסוג /

או או ברז כדורי  647 -אפק" -דרכי "מגו-התקנת המכשיר לרבות סיפון וברז תלת כוללת

 של "שגיב". למנומטר

תוצרת חברת  ( להרכבה בצנרת מבודדת או בלתי מבודדת יהיויזוויתנרים )אנכי או טטרמומ 3.6.17

. הטרמומטר יהיה מיציקת פליז עם לוח 9באורך " "וקסלר" ארה"ב או "סיקה" גרמניה

רגש  + מטווח לוח השנתות. 0.5%של  מזערימ"מ לפחות ודיוק  50X250שנתות במידות 

ויותקן בתוך  רך מתאים )לקוטר צינור המים בתוכו הוא מותקן(הטרמומטר יהיה באו

את המכשיר מבלי להפסיק  תרמיל באורך מתאים )גם לצנרת מבודדת( כך שניתן יהיה לפרק

 סקלת המדידה תתאים לתחום העבודה הנדרש. את פעולת המערכת.

בו הם לנוזל  מילר" או "פן". המפסקים יתאימו-מפסיקי זרימה יהיו תוצרת "מקדונל 3.6.18

יבחר למהירויות הזרימה  מותקנים, ולקוטר הצינור ובהתחשב באם הוא מבודד. המפסק

הנכונות, עפ"י כמויות המים וקוטר הצנרת. מפסיקי זרימה בצנרת מים מקוררים יהיו מדגם 
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 למגעים הפנימיים. אטום שימנע חדירת לחות

סידרת סימנס מ' מתוצרת אט 16למזגנים יהיו ללחץ עבודה של  המיםברזים ממונעים בקווי  3.6.19

VVF, VXF  אלקטרו הידראולי  יעם מפעיל פרופורציונאלמ"מ  20עם מהלך מינימלי בלבד

יאושרו ברזי פיקוד המבוססים  3"-. בקטרים מתחת לSKCאו   SKDסידרת מוחזר קפיץ, 

 על ברז כדורי ליניארי עם מפעיל כדוגמת תוצרת חברת בלימו. 

מפסק  –ברזי ניתוק ממונעים יהיו מטיפוס פרפר עם יכולת הפעלה ידנית וכן  עם סימון מצב  3.6.20

גבול , כדוגמת תוצרת חברת סימנס או בלימו. יצרן הברז ויצרן המפעיל יהיו זהים.  המפעיל 

בכלל וגיר המפעיל בפרט, יהיה מיוצר כך שלא יזדקק לעבודת תחזוקה לכל אורך ימי חייו, 

. IP54או שימון חלקים מכאניים פנימיים של המפעיל. למפעיל דרגת אטימות כולל גירוז 

. ISO9001שנות אחריות יצרן וייוצר במפעל בעלת בקרת איכות  5הברז והמפעיל יהיו בעל 

. UVכולל הגנה מקרינת  IP67מפעילים אשר יותקנו בחוץ יידרשו להיות עם דרגת אטימות 

(, בכדי למנוע העברת ISO12266-1)אטום ע"פ  Aדרגת האטימות של הברז תהיה מדרגה 

 . 100°C+ 5+מים כשהברז במצב סגור. טמפ' עבודה נדרשת: 

כולל המשאבות והאביזרים לאחר השלמתה לאטימות בלחץ  של  -הצנרת תיבדק בשלמותה  3.6.21

שעות לפחות. הצנרת תאושר במידה ולא תהיה ירידת לחץ מעל  48אטמוספרות במשך  10

 אטמוספרה.  0.1

הצנרת במים להוצאת שיירי לכלוך. השטיפה  ףתישטעם גמר בדיקות הלחץ ואישורן  3.6.22

בלבד וכל היחידות והציוד וכן השסתומים  תהצינורוכדוגמת בדיקת הלחץ, תעשה בתוך 

והאביזרים יעקפו. לשם כך, הקבלן יספק ויחבר לצנרת ולחשמל )עם לוח חשמל זמני של 

יקה ועומד אשר יבטיחו מהירות זרימה בצנרת, שלא הקבלן( משאבות מים זמניות בעלות ספ

 .השניימטר/ 3-תרד מתחת ל

 שלבים כמפורט להלן: מספר שטיפת הצנרת תעשה ב 3.6.23

השטיפה תהיה במי רשת רגילים, תוך הפעלת משאבות הסחרור הזמניות.  –שטיפה ראשונה  3.6.24

 שעות. 8 –משך השטיפה והפעלת המשאבות 

 1000פוספט" לכל -סודיום-גרם של "טרי 100פת של השטיפה תהיה עם תוס – השניישטיפה  3.6.25

 4 –ליטר מי מלוי, תוך הפעלת משאבות הסחרור הזמניות. משך השטיפה והפעלת המשאבות 

. במידה 6 -וגדול מ 10 -קטן מ pHהתשטיפים המובלים לביוב יהיו בעלי ערך הגבה   שעות.

 ולא אלו יאספו ע"י הקבלן ויפונו לאתר לטיפול בשפכי תעשיה

השטיפה תהיה במי רשת רגילים, תוך הפעלת משאבות הסחרור הזמניות.  –שטיפה שלישית  3.6.26

 שעות. 4 –משך השטיפה והפעלת המשאבות 

מסנן מים זמני בקוטר הקו מיכל שקיעה הכולל יספק הקבלן ויתקין  ה השניהלפני השטיפ 3.6.27

ודת החיבור הראשי באזור למים החמים או המקוררים, או מיד לאחר נק רהצינוהראשי או 

עם  Yמסנן זמני יהיה מסנן  של צנרת מים מקוררים או חמים קיימת למערכת החדשה.

מ"מ. לתוך הרשת המקורית יכניס  2אוגנים ואוגנים נגדיים, ורשת פלב"ם בעל חירור של 

בתוך המיכל יותקנו  הקבלן בזמן השטיפות רשת פלב"ם בעלת חירור של רשת יתושים.

 כת.מגנטים לאיסוף שבבי מת
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 מסנן עד להוצאת כל הלכלוך והפסולת.מיכל והה ףיישטבזמן השטיפות וביניהן  3.6.28

הקבלן יספק ירכיב ויחבר למערכת הצנרת והחשמל, ועל חשבונו בלבד, משאבת סחרור  3.6.29

הספק המשאבה והעומד יהיו כאלה  זמנית לצורך השטיפות וסחרור המים עם הכימיקלים.

 .השניימטר/ 3הראשיים תהיה  םבקווישמהירות המים 

פוספט" -סודיום-הצנרת במים עם "טרי יקוובגמר השטיפות המתוארות, יש למלא שוב את  3.6.30

שעות, ורק לאחר מכן לרוקן את  24ליטר ולהשאיר למשך  1000גרם לכל  100במינון של 

 המים.

ק. לאחר גמר השטיפות ולפני סיום העבודה, תוצא הרשת הפלב"ם הנוספת והמסנן יפור 3.6.31

 מהמקום ע"י הקבלן. חותילקהמשאבה הזמנית תפורק 

ליטר( אשר בו תותקן משאבת הסחרור  500הקבלן רשאי לבצע את השטיפה עם מיכל פתוח ) 3.6.32

ס"מ מעל לתחתית, כך שכל הלכלוך והמשקיעים החוזרים למיכל יתרכזו בחלקו  30בגובה 

 התחתון, וינוקזו לביוב מידי פעם )והמשאבה לא תפגע(.

מילוי המים עבור השטיפות עם תוספת הכימיקלים יספק הקבלן ויתקין וללא כל לצורך  3.6.33

 יהמילותשלום נוסף מיכל פתוח אשר יותקן מעל מפלס הצנרת המותקנת במסגרת עבודה זו. 

 לעיל. 2כמפורט בסעיף  הכימיקליםיעשה דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה קפדנית על מינון 

ן בהכנות לעתיד יספק הקבלן ויתקין וללא כל תשלום הן בקומות וה – םהקוויבקצות כל  3.6.34

 האספקה לחזרה. תצינורונוסף מעברים עוקפים לצורך סחרור המים בין 

, ובקוטר 2הוא בקוטר עד " רהצינוכאשר  רהצינוהמעברים העוקפים יהיו במלוא קוטר  3.6.35

מעבר  הראשי באמצעות רלצינוומעלה, עם חבור  2.5כאשר קוטר הצנרת הוא " 2מזערי של "

 אקסצנטרי )ישר במישור התחתון(.

בגמר השטיפה יפורקו המעקפים וילקחו ע"י הקבלן, וכן המסנן, המשאבות ויתר הציוד  3.6.36

רק שטיפות אשר תבוצענה בתיאום עם המזמין ובנוכחות אנשיו ואשר תקבלנה את  הזמני.

 אישורו בכתב, תחשבנה כשטיפות על פי מפרט זה.

לעיל לרבות משאבות סחרור זמניות וחיבוריהן, לוח החשמל כל עבודות השטיפה המתוארות  3.6.37

 יניקועבורן, תוספת כימיקלים, מיכל מילוי, מעברים עוקפים, מסנן זמני, מילוי וריקון, 

 מסננים וכל הנדרש כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת.

 :ןבמפרט הכללי ולהל 15062ראה פרק   בידוד תרמי לצנרת המים הקרים 3.6.38

צנרת המים הקרים/חמים תבודד לכל אורכה כולל כל האביזרים בבידוד תרמי כמפורט לעיל. 

יבוצע באמצעות תרמילי פיברגלס דחוס  3בקטרים של "בידוד לצינורות המים שבתוך המבנה 

ק"ג למ"ק ומעטה עשוי פויל  80ומוקשה כגון איזוקם או שווה ערך של צמר זכוכית במשקל 

ון לפחות ומחוזק בסיבי זכוכית, סגירת פוגה אטומה.  הצפוי העליון יהיה מיקר 50אלומיניום 

קמור בכבישה וצבוע כמוגדר. על גבי הבידוד יש -מפח מגולוון שישמש להגנה על חבורים קעור

פז. חומר הבידוד יתאים לעמידה -לבצע צפוי נוסף של תחבושות מהודקות ורוויות באקריל

 צלסיוס ויהיה בלתי דליק.  מעלות 30-/  250בטמפרטורה של +

מגומי סינתטי מתוצרת ארמסטרונג מושחל על צינורות ומעטה  בידוד יתר הקווים יהיה 3.6.39

עובי  בשתי שכבות. עם תחבושות סילפס אקריל סופר המכיל חומר אנטי בקטריאליעליון 

 .1" -אך לא פחות מ הבידוד נתונים בטבלה שבתכניות הצנרת
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שיאושרו ע"י יועץ הבטיחות, תבודד בתרמילי פוליאוריטן הצנרת מחוץ למבנה ובמקומות  3.6.40

כל נקודות החדרת הקצף מ"מ.  0,6מוקצף יצוק באתר בתוך מעטה פח מגולוון וצבוע בעובי 

המשקל הסגולי של הפוליאוריטן וכן נקודות חיבור אביזרים תסגרנה באמצעות רוזטות פח. 

טפה באמצעות מכונת הקצפה. ק"ג למטר מעוקב כשהוא מוחדר למע 36-לא יהיה קטן מ

 ויאטם בכל התפרים. צפוי הפח ישמש כהגנה וכחסימה נגד רטיבות

ברזים ואביזרים יהיו מבודדים בארמפלקס למניעת עיבוי מים, מעטה סרט פלסטי ומעטה  3.6.41

 .פח עליון ניתן לפירוק

 מודגש בזאת שטיב עבודות הבידוד הנה קריטית לאורך החיים של הצינורות ולפיכך נדרש 3.6.42

הקבלן הראשי להיות אחראי ולפקח על עבודת קבלן המשנה לבידוד. עם הגשת ההצעה 

מתבקש הקבלן להגיש רשימת קבלני המשנה לבידוד הצנרת שבכוונתו להעסיק, ורק לאחר 

 אשור המפקח רשאי הקבלן להזמין את קבלן הבידוד המאושר.

כוון הזרימה ותאור החומר  על גבי הצינורות יסומנו חצים שיראו את -סימון צנרת וברזים  3.6.43

הזורם. לברזים ואביזרים יהיה סימון באמצעות דסקית אלומיניום אנודייז המחוברת 

 בשרשרת עם סימון ופירוט היצרן וסימון קטלוגי.

   הצנרת תגושר להארקה בהתאם לחוק החשמל )כלול במחיר הצנרת(. 3.6.44

אה וכמוכן יותקנו מדי במסגרת התקנת כל יחידת מים יורכבו מגיני זרימה, מגיני קפי 3.6.45

ספיקה אלקטרומגנטיים עם צג כדוגמת תוצרת סימנס. כמוכן יותקנו רגשי הטמפרטורה 

 לצורך חישוב תפוקה רגעית, מקדמי יעילות וכו'.

 

 להוצאת עשן מפוחים מפוחים לאוורור ו 3.7

ופינוי עשן כמתואר בתוכניות. לאוורור, יספק ויתקין מפוחים המשנה למיזו"א קבלן  3.7.1

,  ניקוטרה מקורי )אימפלר ומבנה(כדוגמת תוצרת והאקסיאליים ם הצנטרפוגלים המפוחי

מטיפוס אייר פויל יהיו מפח שחור עם צבע אפוקסי גרינהק  WOODS, EBM , קומפרי,

ומותאמים לכמויות האוויר והלחץ כמוגדר בתוכניות ובטבלאות הציוד. המנוע החשמלי 

כל המפוחים יסופקו מהיצרן עם (. IP55,50HZ,400Vפאזי מטיפוס סגור לחלוטין )-יהיה תלת

המנועים מורכבים על מסגרת פרופילים לאחר איזון סטטי ודינמי. לכל מפוח תסופק תעודת 

שעות  100,000-בלבד מחושבים ל NSKאו  SKFאיזון טרם המשלוח. המיסבים יהיו מתוצרת 

לבחירת המפוח לא תפחת מטיפוס ללא גרוז או עם מיכל גירוז אוטומטי. נצילות מינימלית 

לכל המפוחים תסופק תעלת פליטה ורשת אקספנדד מגולוונת בפתחי הפליטה וכן . 65%-מ

מציין זרימה. כ"א מהמפוחים הצנטרפוגלים יוצב על מסגרת ובולמי רעידות קפיציים, יסוד 

מחיר כל המפוחים יהיו עם מנועים המותאמים לוסות תדר. בטון מופרד כמתואר בתוכניות. 

 ל האביזרים כאמור לעיל כלול במחיר המפוח.כ

 555ULבנוסף לאמור לעיל מפוחים להוצאת עשן והמנועים להפעלתם  יהיו  מתאימים לתקן  3.7.2

 400) מעלות צלסיוס למשך שעתיים 400/250ומיועדים לעבודה בטמפרטורה של  ENותקן 

וח לעמידה . הקבלן נדרש להגיש אישור לכל מפמ"צ באיזורי שאינם מכוסים במתזים(

 בדרישות אלו ממכון מוסמך. 
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 נגד גשם  ומחירו כלול במחיר המפוח. ותריס מפוחים אקסיאליים יכללו גם תריס אלחוזר  3.7.3

 התריס יהיה מטיפוס מסיבי עם צירים מנירוסטה.

תבוצע בהתאם לדרישות התקנים מוגנת כנגד  פינוי עשןהאינסטלציה החשמלית למפוחים  3.7.4

עלו אוטומטית )ממרכזת גילוי האש או דרך תוכנת בקרת המבנה( אש. מפוחי הוצאת עשן יופ

 או ידנית בלוח החשמל המזין את המפוח. הזנת החשמל תהיה ממתח חיוני. 

כל המפוחים יחוברו לתעלות האוויר עם גמישים שמחירם כלול במחיר המפוח. גמישים  3.7.5

 .למפוחי הוצאת עשן יתאימו לדרישת התקן והטמפרטורה כאמור לעיל

בלבד. הקבלן יחשב ויגיש  הצעת מחירומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו לצרכי הע 3.7.6

לאישור המתכנן ו/או המפקח, לפני הזמנת המפוחים, את העומד המדויק שיתאים למערכת 

 התעלות והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנין.

 רגל לדקה. 1800המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על  3.7.7

 

 ידות מפוח נחשון יח 3.8

נחשון מסוגים -יספק ויתקין במקומות המסומנים יחידות מפוחהמשנה למיזו"א קבלן  3.8.1

כל . למתואר בתוכניות ולפרטים כדלקמןצינורות )דגם הדסה( ובהתאם  4מטיפוס  ,שונים

היחידות חייבות לקבל אשור על רמת הרעש המותרת מיועץ האקוסטיקה ועל התקנתם 

 כמוגדר במפרט זה. לעמוד בדרישות הרעש

 יחידות מפוח נחשון תקרתיות או אנכיות 

    יחידות מפוח נחשון כדוגמתAWL  /AW 

 :יחידות מפוח נחשון תקרתיות או אנכיות 3.8.2

של המפרט הכללי  עם או ללא כיסוי מטיפוס אופקי  15026היחידות כמוגדר בסעיף 

. 3/8רמל"ד כשהנחשונים עשויים מצינורות " 600רמל"ד,  400ואנכי בגדלים של 

ושורת חימום  שורות עומק לקירור  שלושבכל יחידת מפוח נחשון ימצא נחשון בעל 

ת אלקטרה או ש"ע מאושר וכן . היחידות מדגמים שונים מתוצרבהתאם למיקום –

טריין או ש"ע מאושר. מפל   אלקטרה, להתקנה גבוהה מתוצרת SLIMיח' מדגמי 

רגל. חיבור צנרת נחשונים לסוללות יבוצע באמצעות  4הלחץ בסוללות לא יעלה על 

 חיבור הסוללות יהיה משני צדדים )דגם הדסה(. .Double Headerמחלק כפול 

 ECעם מנוע מפוח  - AWL  /AWיחידות מפוח נחשון   3.8.3

לאזורים כמתואר בתוכניות יסופקו ויותקנו יחידות מפוח נחשון כדוגמת תוצרת 

 1,000-3,000)בהתאם לנדרש ע"י המהנדס( לספיקות של  AWLאו  AWאלקטרה 

שורת ולקירור שורות עומק  חמשאו שורות רמל"ד. בכל יחידה נחשון בעל שש 

היחידות עם פנלים  רגל.  4א יעלה על חימום. מפל הלחץ בסוללות לעומק ל

מוקשחים עם כיפוף לסגירת הבידוד האקוסטי. חיבור הסוללות מצדדים מנוגדים 

)דגם הדסה(. היחידות יחוברו לתעלות במחבר גמיש אשר יבודד חיצונית. בכל 

 יחידה פתח שירות בחלק התחתון המאפשר פירוק המפוח.

 דרישות כלליות 3.8.4
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וברזים מבודדים אשר יותקנו על הקו סגירה )כדוריים(  כל יחידה תצויד בשסתומי

עם ראש  בלימותוצרת מבודד, כדורי ללא דליפה, מצבי -דרכי דו-תלת דרכי או דו

)בסוללת ומעלה הברז כולל  רמל"ד 600בגודל מתפרק בלחיצת כפתור. ביחידות 

חיבור הברזים יהיה .  המים הקרים( יהיה פרופורציונאלי כמוגדר בפרק הצנרת

כן יש לכלול ברזי שחרור לאוויר -כמובהברגה. חיבור היחידות יכלול רקורדים. 

לבריכת הניקוז. צינורות נחושת מבודדים בגומי סינתטי  3/8שיחוברו עם צינוריות "

  יחברו את צנרת הפלדה לנחשונים באמצעות ספחי מעבר מברונזה."¾ בעובי 

מנוע המפוח יהיה מטיפוס  מ' לכל קו. 2שת באורך של מחיר היחידה יכלול צנרת נחו

EC. 

או  כל יחידה תחובר עם מעבר גמיש לתעלת הספקה ותעלת אוויר חוזר מבודדות פנימית 3.8.5

. מפוחי היחידה יהיה מטיפוס מוגבר המותאם למפל לחץ הנ"ל. מחיר היחידה יכלול חיצונית

. חיבור תעלת ודד חיצוניתאשר יב את קטעי התעלה הנדרשים, הבידוד, ומחבר הגמיש

ובמידה ולא ניתן לגישה דרך תריס אוויר כלול פתח לשירות במסנני היחידה יהאוויר החוזר 

 עלות פתחי הגישה כאמור לעיל כלולה במחירי הציוד .חוזר פתח לניקוי הסוללה

מטר ותקע מתאים  2כל יחידת מפוח נחשון תצויד בכבל חשמלי גמיש מתאים  באורך  3.8.6

)אחד  ביטחוןים לתרמוסטטשני לטת המהנדס. יחידות עם גופי חימום יכללו בהתאם להח

עם ריסט ידני(. לכל יחידה יסופק ויותקן בקרבת היחידה במיקום המאפשר גישה בטוחה, 

 אשר יכלול גם את מערכת הבקרה הנדרשת. CIלוח חשמל בקופסת 

כדוגמת תוצרת  שורתיחידות המפוח הנחשון יצוידו בלוחית פיקוד הכוללות רכיב תק כל 3.8.7

מקום כפי לתקשורת הנתונים תשורשר מיחידה ליחידה עד  מיטב או שניידר או שוה ערך.

למערכת בקרת המבנה וכן לוח  TCP/IPשינחה המזמין. במקום זה יותקן מתאם תקשורת 

המערכת תכלול את כל החומרה והתוכנה להפעלת המערכת.  MMIהפעלות או תוכנת מחשב 

תוכנת התצוגה תאפשר תפעול כל יחידה . מערכת התצוגה של בקרה המבנהכולל מסכי 

בנפרד, הפעלה של מספר קבוצות )על פי טבלאות זמן(, שינוי מרוכז בכל מספר שעות של מצב 

 פעולת היחידות )הפעלה או כיבוי, שינוי נק' עבודה( ועוד בהתאם למפרט הקיים של המזמין.

למעבר צנרת מים ליחידות מפוח נחשון. הקבלן יתקין  עבודת הקבלן כוללת את כל המעברים 3.8.8

 הלבשות או רוזטות לכיסוי וגמר הפתחים הנ"ל. מחיר ההלבשות כלול במחיר הצנרת.

יחידות תקרתיות יתלו ע"י הקבלן לתקרה באמצעות בולמי רעידות מגומי כדוגמת תוצרת  3.8.9

MASON . .כן עבודת הקבלן כמוקצות מוטות ההברגה יכוסו במכסה גומי למניעת פציעה

 כוללת חיזוקים ובולמי הרעידות הנדרשים להעמדת יחידות ריצפתיות.

כלולים כמתואר ובולמי הרעידות של  היחידות  , כיסוי ברגיםאספקת והתקנת החיזוקים 3.8.10

 בעבודת קבלן ובמחיר יח' המפוח נחשון. 

ור יבוצע הקבלן יתאם עם קבלן האינסטלציה הסניטרית כל הקשור למיקום הניקוז. החיב 3.8.11

ומחבר אטום שיסופק ע"י קבלן מיזוג האוויר. )מאביזר חרושתי( עם צנרת קצרה כולל סיפון 

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.מ' מהיחידה.  2צנרת הניקוז תבודד לאורך 
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 :לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית 4
 כללי היקף העבודה 4.1

האוויר והאוורור, לוחות חשמל העבודה תכלול את כל עבודות החשמל למערכות מזוג  4.1.1

לחלוקה, ציוד בקרה ופיקוד, אינסטלציה חשמלית )צינורות, מוליכים, כבלים, קופסאות 

וכו'( וכל שאר הציוד וציוד עזר הנחוץ להשלמת המערכות ולהפעלת מתקני מזוג האוויר 

 והאוורור, בין אם הוזכרו במפורש ובין אם לא.

נון מפורט של כל מערכת החשמל כולל הפיקוד לפי לתכנן תכהמשנה למיזו"א על הקבלן  4.1.2

המפרט הכללי למתקני מזוג אויר, המפרט הטכני המיוחד של מזוג האוויר, מפרטי הדרישות 

ותכניות מיזוג אויר. מתכנן לוחות החשמל יהיה מהנדס  פרויקטשל מהנדס החשמל של ה

ומערכת הפיקוד יכלול שנים בעבודות דומות. מחיר הלוחות  15רשום עם ניסיון מוכח של 

 את כל המפורט גם בתוכניות וגם במפרט המיוחד.

 
 לוחות  חשמל 4.2

לוחות החשמל והאינסטלציה יהיו ע"פ מפרט החשמל הכללי ומפרט האינסטלציה  4.2.1

החשמלית שהוצא ע"י מתכנן החשמל של המבנה, על פי המפרט המיוחד למזוג אויר, חוק 

ן הישראלי. במקרה של סתירה בין והתק IEC439, תקן 5375החשמל קובץ תקנות 

 .TEST TYPEכל הלוחות יהיו מטיפוס  המסמכים על הקבלן ליידע את המפקח.

הלוחות יתוכננו בהתאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד ובקרה . כל לוח  4.2.2

 08של המפרט הכללי ופרק  15085, 15084, 15083יצויד ויבנה כפי המפורט בסעיפים 

אלא אם נדרש במפורש אחרת. מערכת הפיקוד של כל לוח לסטנדרט של המזמין ובהתאם 

תהיה באמצעות שנאי פיקוד מבדל. בנוסף לכל האישורים הנדרשים )מפקח, מתכנן( יגיש 

הקבלן תכניות לאשור המזמין ומתכנן החשמל . רק לאחר אשורם ייגש הקבלן לייצור 

נדס החשמל לאישור הלוח לשם העברתו הלוחות. לאחר ביצוע הלוח יוזמנו המתכנן ומה

 לאתר

 לספק ולהתקין הן כדלקמן:המשנה למיזו"א לוחות החשמל שעל קבלן  4.2.3

 לוח גג  .א

 לוח יחידת מפוח נחשון )כלול במחיר היחידה .ב

הלוחות יתוכננו בהתאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד ובקרה כפי  4.2.4

 15085, 15084, 15083יבנה כפי המפורט בסעיפים שמצוין בתכניות השונות. כל לוח יצויד ו

אלא אם נדרש במפורש אחרת. מערכת הפיקוד של כל לוח תהיה  -של המפרט הכללי 

באמצעות שנאי פיקוד מבדל. בנוסף לכל האישורים הנדרשים )מפקח, מתכנן( יגיש הקבלן 

ר הלוחות. תכניות לאשור המזמין ומתכנן החשמל . רק לאחר אשורם ייגש הקבלן לייצו

ומהנדס החשמל לאישור  , צוות המזמין, קבלן הבקרהלאחר ביצוע הלוח יוזמנו המתכנן

 .הלוח לשם העברתו לאתר

יצרן הלוחות יאושר ע"י המהנדס ומהנדס החשמל. הציוד בלוחות יהיה מתוצרת תוצרת:  4.2.5
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ABB  או "מרלן ז'רן" או "סימנס" או "קלוקנר מילר", וזאת ע"פ קביעת המזמין בהתאמה

לציוד אשר יקבע ביתר לוחות החשמל של המבנה. הקבלן מצהיר בזאת כי בעת מילוי הצעתו 

לקח בחשבון הנחיות אלו ומחיריו משקפים כל יצרן ציוד אשר יקבע באופן בלעדי ע"י 

 המזמין.

 בדיקה תרמוגרפית 4.2.6

מסירת המבנה יגיש הקבלן דו"ח בדיקה תרמוגרפית שתיערך לאחר גמר  לקראת

 כל החבורים והפעלת הציוד. הבדיקה תבוצע לכל הלוחות.

 עמידה בתקנים 4.2.7

 .  ISO-9002ותקן  1419הקבלן יהיה בעל אשור של מכון התקנים על עמידתו בת"י 

 תנאי סביבה 4.2.8

מעלות  45טמפרטורה של הציוד בלוחות יתאים לעבודה בעומס מלא בתנאי 

לוחות בגג יותאמו להעמדה חיצונית ויכללו גגון  .85%צלסיוס ולחות יחסית של 

 שמחירו כלול במחיר הלוח.

 מקום שמור 4.2.9

 מקום שמור לתוספת ציוד 25%כל לוח יתוכנן כך שיהיה בו 

 /גילוי אשכיבוי אש 4.2.10

רק אחר יצוידו במערכת כיבוי אש בגז שתבוצע במסגרת פ 63Aכל הלוחות מעל 

למע'  על הקבלן לבצע הכנות בלוחותיתר הלוחות יבוצע גילוי אש בלוחות. במכרז. 

 גילוי וכיבוי האש.

 xenergyתוצרת ריטל או הימל או מולר סדרה  – מבני לוחות להעמדה על הרצפה 4.2.11

הלוחות יבנו מעמודות נפרדות. כל עמודה תהיה עם דלתות מפח פלדה בעובי  .א

 3מסד תחתון וכדומה יבוצעו מפרופילי ברזל בעובי מ"מ. פינות, חיזוקים,  2

 מ"מ לפחות. מידות כל עמודה יהיו בהתאם לתכנית המבנה.

כל הציוד יותקן ע"ג פלטות שלמות לפי מידת התא. הלוח יכלול מחיצות  .ב

 הפרדה בין התאים ויכלול סוקל מקורי של יצרן הלוח.

ורך. לאחר התקנת בהתאם לצ -הלוחות יובלו לשטח כשהם מופרדים לחלקים  .ג

 הלוח במקום, יחבר הקבלן את כל הפסים והפקוד בין חלקי הלוח.

גישה ללוחות תהיה מלפנים בלבד. כל החבורים לפסים שבין הפסים ייעשו  .ד

 באמצעות ברגים עם נעילה עצמית.

כל הדלתות יהיו עם סגרים בצורת ידיות, המותקנים באופן קבוע, כך שלא  .ה

 תהיה דלת.  ם לדלתות. לכל עמודהיהיה צורך במפתחות מיוחדי

בכל הלוחות יותקנו מערכות לאוורור כולל תריסי כניסת  –אורור ופינוי חום  .ו

אוויר אשר יכללו מסננים כנגד אבק. לצורך אישור הלוחות יש להגיש חישוב 

 תרמי. 
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  כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון בלבד. .ז

 xenergyתוצרת ריטל או הימל או מולר סדרה  -לוחות לתלייה על הקיר 4.2.12

 מעמודה בודדת במידות בהתאם לתכנית המבנה. הלוחות יהיו בנויים .א

הלוחות יהיו לוחות מפח, עם דלתות פח ופנלים. הלוח יבנה מפח פלדה בעובי  .ב

מ"מ לפחות. הלוח  3מ"מ. פינות, חיזוקים וכו' יבוצעו מפרופילי ברזל בעובי  2

 הקיר ויהיה עם סידורי תלייה מתאימים.בנוי לתלייה על 

 כל היתר כפי שמפורט ללוחות להעמדה על הרצפה. .ג

 פסי צבירה 4.2.13

פסי הצבירה יהיו קשיחים וגלויים, מנחושת אלקטרוליטית ומתאימים לזרם 
הנקוב של הלוח. ירידות מהפסים הראשיים ייעשו באמצעות פסי נחושת 

לזרם הנקוב בטמפרטורת  קשיחים או גמישים מבודדים. חתך הפסים יתאים
מעלות צלסיוס. חבור בין הפסים הראשיים לירידות ייעשה  45סביבה של 

באמצעות מחבר מקורי של היצרן. הקבלן חייב לקבל אשור המזמין למחבר זה. 
פסי הצבירה יותקנו בתוך מבודדי תמיכה ומבודדי מעבר, כך שיעמדו בכוחות 

ק"א )אלא אם יאושר אחרת  60הדינמיים המתפתחים בזרם קצר סימטרי של 
ע"י המזמין בלוחות הי.ט.א(. על היצרן יהיה להראות כי קונפיגורציית 

פס אפס  המבודדים עמדה בזרם הקצר המתואר בבדיקת מעבדה מוסמכת.
מפס המוליך הראשי. בפס  50%יותקן לכל אורך הלוח ויהיה מנחושת בחתך 

 6ים. בכל עמודה יהיו לפחות אפס יהיו חורים לכל אורך הפס עבור חבורי הכבל
פס האפס יותקן על  הכוללים אומים וברגים. 3/4חורים נוספים בקוטר "

פס הארקה יותקן לכל אורך הלוח ויהיה מנחושת  מבודדי תמיכה לאורך הלוח.
ממ"ר. בפס הארקה יהיו חורים לכל אורך הפס עבור  50X6בחתך מזערי של 

 4וכן  3/4חורים נוספים בקוטר " 6ת חבורי המוליכים. בכל עמודה יהיו לפחו
 .3/4חורים בקוטר "

כל הכניסות והיציאות של הקווים יחוברו למהדקים. מהדקים למוליכים בחתך מהדקים:  4.2.14

ממ"ר יהיו מתוצרת "ווילנד" או "פניקס, להתקנה על מסילה. גודל מזערי למהדקים  35עד 

 KAממ"ר יהיו כדוגמת  35ממ"ר. יציאות עם מוליכים מעל  4יהיה למוליכים בחתך 

יהיו דרך פסי צבירה  630A -מתוצרת "קלוקנר מילר". כניסות ויציאות למפסקים מ

 לגבי תוצרת הציוד חלות גם על סעיף זה. 4מודרגים. הנחיות סעיף 

 הארקה 4.2.15

 כל חלקי הלוח והדלתות יוארקו עם מוליך נחושת מבודד גמיש בחתך מתאים.

 חווט ותעלות חווט 4.2.16

ממ"ר לפחות.  1.5ד ייעשה באמצעות מוליכים גמישים בחתך כל חווט הפיקו
ממ"ר. כל המוליכים יהיו  2.5מוליכים ממשני הזרם יהיו גמישים בחתך 

מעלות צלסיוס. החווט בתוך תא יעבור דרך  70מבודדים לטמפרטורה של 
 50%תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. התעלות יהיו עם רזרבה של 

הלוח, מלפנים, תותקן תעלה פלסטית מחורצת עם מכסה לפחות. בתחתית 
מתפרק. התעלה תותקן לאורך כל הלוח ותשמש למעבר חווט בין התאים. 
המוליכים הגמישים יהיו עם שרוול לחיצה או הלחמה בנקודת החבור. כל 

ממ"ר יסומנו בשני קצותיהם באמצעות שרוולים  6המוליכים בחתך עד 
 פלסטיים ממוספרים.
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 כסויים 4.2.17

כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת, פסי החבור ופסי 
יכוסו בכסוי פרספקס  -הצבירה בתוך הלוח וכן נקודות החבור על הדלתות 

 שקוף מחוזק באמצעות ברגים. על כל כסוי כזה יופיע שלט אזהרה.

 התקנת ציוד וכניסות 4.2.18

 מ"מ. 3 כל ההתקנות של הציוד ייעשו על פלטות פח מגולוון בעובי
כל ההתקנות  ייעשו כך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום 

 מאחור..
 שנאי הזרם יותקנו על פסי הצבירה כך שתתאפשר גישה נוחה לשנאי הזרם.

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.

 תא לתכניות 4.2.19

 פלסטי קשיח עם תכניות הלוח.בכל לוח בתא מפסק ראשי יהיה תא 

 שילוט 4.2.20

על הקבלן לספק ולהתקין שלטי בקליט סנדויץ' חרוטים הקבועים באמצעות 
 -השלטים יהיו לפי הפרוט הבא: שתי מסמרות.

שלט אחד  לכל לוח המציין שם הלוח, מספרו, שם הלוח המזין, מס' מעגל בלוח 
 המזין, חתך ההזנה ומספר השנאי המזין.

 המציין את מספר התא. שלט אחד לכל תא
 שלט לכל אביזר בתוך הלוח.

 שלט נוסף לכל אביזר המותקן עם גישה מבחוץ.
שלטי אזהרה "מתח זר" או "מתח לפני מפסק ראשי" בכל המקומות בהם קיים 
מתח לפני מפסק ראשי או מתח זר. השילוט ייעשה בהתאם לרשימת שילוט 

 שתוכן על ידי הקבלן ותאושר על ידי המזמין.

 בעי השלטיםצ 4.2.21

 לבן על רקע שחור -מתח רשת 
 לבן על רקע צהוב -מתח גנרטור 

 לבן על רקע כחול - U.P.Sמתח 
 שחור על רקע לבן -חווי 

 לבן על רקע אדום. -אזהרה 
על כל פס בנפרד ובנוסף לשלט  -על פסי הצבירה המזינים מפסקים ראשיים 

 שעל כסוי הגנת הפסים:
 מתח לפני מפסק ראשי" -"אזהרה 

 צביעה 4.2.22

כל הפחים ינוקו ניקוי חול לפני צביעתם ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי 
מיקרון. הצביעה תהיה בתהליך  80שכבות צבע אפוקסי בעובי כולל של 

 .7032RAL-אלקטרוסטטי. צבע עליון סופי יהיה 

 מכשירי מדידת זרם 4.2.23

 כל מכשירי מדידת זרם יהיו מיועדים להתקנה על פנל.
 ס"מ. 96X96דה יהיו ריבועיים בגודל  מכשירי המדי

 .2%דיוק  של  
 מחוג שיא ביקוש .

 לחצני הפעלה והפסקה 4.2.24

 מ"מ, להתקנה על פנל.  22.5כל לחצני הפעלה והפסקה יהיו בקוטר 
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 מפסק פיקוד 4.2.25

 ומיועד להתקנה על פנל. 16Aהמפסק יהיה מסוג פקט לזרם של 

 מד מתח 4.2.26

 המכשיר יהיה בנוי להתקנה על פנל.
 מ"מ. 96X96היה ריבועי בגודל של המכשיר י
 2%דיוק של  

 נורות סימון 4.2.27

עם  IZUMIמתוצרת "סימנס" או  LEDכל מנורות הסימון יהיו עם נורות  
 לכל נורה. 230/24Vשנאי אינטגרלי 

 זרמי קצר 4.2.28

כל הרכיבים בלוחות יהיו ע"פ ההגדרות במפרטים. מאמ"תים יעמדו בזרם קצר 
במידה ויותקנו יהיו בעלי הגנה תרמית  ק"א לפחות. חצאי אוטומטים 50של 

ומגנטית שניתנת לכוון. רשימת האביזרים בלוח תועבר לאשור לפני הזמנת 
 הלוח.

 
 :יכלול לפחות את הבאיםגג, לוח חשמל  4.3

   הי.ט.א והמפוחים.המשאבות מתנעים ומגענים להפעלת 

 פיקוד לברזי הניתוק החשמליים 

  .הזנה, סימון והפעלת דמפרי אש 

  מנתקי הספק ראשי עם סליל הפסקהtrip coil)  .) 

 .מד מתח כולל מפסק בורר פזות 

 .ממסרים לחוסר מתח ועוות פזה בהשהיה של שתי שניות 

 .מנורות סימון לתקינות שלוש הפזות 

 אמפר מורכב על הדופן. 16-בית שקע מוגן ל 

 בתא  –)כל לוח כולל בקר עצמאי אחד לפחות(  מערכת בקרה ממוחשבת

 .נפרד

  הכנה לגילוי או כיבוי אש 

  ממסרTRIP .בזמן גילוי אש 

 פזי.-הזנת מתח לפקוד באמצעות שנאי ומאמת חד 

  220נוריות ירוקות/אדומותV .לסימון פעולה/תקלה במנועים 

 .לחצן כולל ממסר לבדיקת נוריות 

 מפסקי פיקוד לכל מנוע שלושה מצבים יד/אוטו/מופסק 

  הדלתות הפנימיותתאורה פנימית הנדלקת עם פתיחת 

ידאג להזמנת בודק מוסמך על חשבונו לעריכת בדיקות קבלה של המשנה למיזו"א קבלן  4.3.1

עבודות ולוחות חשמל שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש על ידי הבודק ללא 

תשלום ויהיה אחראי לקבלת המתקן ע"י הבודק. על הקבלן להביא בחשבון שתהליך 
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 בים ללא תמורה כלשהיא. הבודק יקבע ע"י המזמין ע"ח הקבלן.הבדיקה יעשה בשל

כ.ס. תהיה ישירה לקו. מנועים מעל הספק זה יותנעו ע"י מתנע רך  5,5התנעת מנועים עד  4.3.2

כ"ס יהיו מטיפוס דיגיטלי. מתנעים יכללו  30. מתנעים מעל או "שניידר" תוצרת "סולקון"

המתנע כולל מגען  מגענים, הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש הפזות. 

 . עוקף

ברוק קרומפטון או לירוי מתוצרת "אושפיז" או  IP55  V 400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  4.3.3

 IE3-למנועים מונעי וסת מהירות ו – 4IEעילות י –מערב אירופאית או אמריקאית  סומר

מנועים החל משלושה כ"ס ומעלה יצוידו בהגנה תרמית אינטגרלית ע"י  ליתר המנועים.

 תרמיסטורים לכל ליפוף בנפרד. 

לכל המנועים שאינם בקשר עין עם הלוח יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוק הזרם במקרה  4.3.4

 ו מגע עזר אשר יחובר למערכת הבקרה.מפסקים אלו יכללשל טפול במנועים.  

עם ת דנפוס אמצעות וסת מהירות כדוגמת תוצרת חבריותנעו ב -כל מנועי מפוחי י.ט.א  4.3.5

הוסת יכללו משנקים ומסנני במחיר הלוח.  הוסת כלוללפחות. מחיר  96%נצילות של 

 -מ המסננים יבטיחו שלא יכנסו לרשת החשמל יותרהרמוניות פנימיים בכניסה וביציאה. 

הלוח יכלול  הפרעות בהרמוניות הגבוהות. מחיר המסננים כלול במחיר מערכת החשמל. 5%

. גם במצב זה יהיה המנוע מוגן )חיצוני( ידני באמצעות בורר עוקף וסת נועסידור להפעלת המ

הכבלים מהווסת למנוע יהיו מסוככים כנדרש. התקנת הוסתים תבוצע על פי  כנדרש.

מאורר היטב. בחדרי מכונות הוסתים יותקנו בתאים מיוחדים  הוראות היצרן ובאיזור

 לפחות. IP56בלוחות החשמל או גלוי על הקיר במידה והוסת יבוצע במארז 

 
 אינסטלציה חשמלית 4.4

האינסטלציה החשמלית תבוצע בצורה מקצועית בהתאם לחוק החשמל ולתקן 
 במפרט הכללי ומפרט טכני של יועץ החשמל בפרויקט. 08, פרק 108

 צינורות 4.4.1

 .כל הצינורות בהתקנה סמויה ביציקות יהיו מטיפוס פלסטי כפיף 

 .כל הצינורות בהתקנה גלויה יהיו מטיפוס פלסטי קשיח 

  כל הצינורות בהתקנה מעל תקרות תותב בפירים ובחללים יהיו  מטיפוס

 פלסטי כפיף כבה מאליו.

 .)אין להשתמש בצינורות שרשוריים )למעט לחבור מכונות 

  מכונות ואלמנטי פיקוד יבוצע עם צינור פלסטי שרשורי מתוצרת חיבור

 נוע", עם מחברים מקוריים ומתאימים.-וולטה "גל

 :צינורות כבים מאליהם לשירותים שונים יהיו בצבעים כדלקמן 

 חשמל  ירוק 

 בקרה  חום 

 קופסות מעבר והסתעפות 4.4.2
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ם. כל הקופסות והמכסים יהיו פלסטיים. המכסים יחוזקו באמצעות ברגי
קופסות ההסתעפות בחללי תקרות, פירים, בחניונים ובהתקנה גלויה יהיו 

של "גוויס". המכסים מחוזקים באמצעות ברגים. על כל  GW-44מסדרת 
 קופסה יותקן שלט זיהוי.

 מהדקים 4.4.3

כל המהדקים יהיו עם הידוק משטח )ולא הידוק נקודתי עם בורג(. מהדקים 
 ,WAGOת ממ"ר יהיו מתוצר -2.5ו 1.5למוליכים 

מהדקים למוליכים בחתך גדול יותר יהיו מודולריים על מסילות כדוגמת 
 תוצרת "פניקס" או "ווילנד".

 אביזרים 4.4.4

"גוויס" או  אביזרים המותקנים בשטחי הבנין יהיו שקועים בקיר מתוצרת
AVE עם קופסות מלבניות. 
 שילוט

ותיות כל המתקנים ואביזריהם ישולטו באמצעות שלטי בקליט סנדויץ', א
לפי החלטת המפקח(, או בשיטה  -שחורות על רקע לבן )או גוונים אחרים 

 אחרת שתאושר ע"י המפקח.
על כל קצה קו בלוח )על כל המוליכים ועל קצה הצינור או הכבל( יותקן  -קוים 

 שלט עם מספר המעגל.
 שלטים עם מספרי המעגלים. -מפסקים ואביזרים שונים 

 .שלטים כנ"ל -קופסות לחשמל 

 תעלות וסולמות 4.4.5

יהיו מגולוונים כדוגמת תוצרת "לירד" או  -סולמות כבלים ותעלות פח 
כולל  -"ת.מ.פ" או "נאור" או "שגב", כאשר כל מרכיבי הסולם והתעלה 

יהיו מגולוונים בטבילה באבץ  -האביזרים, מחברים, זוויות, רדיוסים וברגים 
 חם ומתוצרת יצרן הסולמות.

 -התמיכות, חיזוקים, רגליות ומתלים   קבוצה א' סוג א'. 313הגלוון לפי ת"י  
המרחק  ( או ת.מ.פ. MKFיהיו מטפוס כבד של "לירד" ) -לקירות ולתקרות 

לא יאושרו תמיכות ואביזרים  מטר. 1.4 -רגליות חיזוק  2המירבי בין 
בגובה של עד שני מטר מהריצפה תאושר תעלת פח עם מכסה בלבד  מאולתרים.
 י של יצרן !.מדגם חרושת

 תעלות פלסטיות 4.4.6

" חפציבה. כל אביזרי התעלות כגון זוויות, קצוות, מחיצות פלגליהיו מתוצרת "
תעלות פלסטיות )לאביזרים וכו'( יהיו מדגם  וכו' יהיו גם הם מתוצרת "פלגל".

TA  שלIBOCO  עם אביזרים מקוריים שלIBOCO. 

 מ'( 2)רק מעל גובה  תעלות רשת 4.4.7

מ"מ עם מחברים ואביזרים  5תהיינה מחוטי פלדה מגולוונים מקוטר 
מקוריים. התעלות יכללו מתלים, חיזוקים למבנה ובורגי הארקה בכל קטע )כל 

התמיכות,  מטר. 1.2 -רגליות חיזוק  2מטר לפחות(. המרחק המירבי בין  2
רד" יהיו מטפוס כבד של "לי -לקירות ולתקרות  -חיזוקים, רגליות ומתלים 

(MFK.) 

 כבלים 4.4.8

כבלים להזנות בין  .XLPאו  NYY FRכבה מאליו  -כבלים יהיו מטפוס  ט.ב.ט.
כבלים להזנת מפוחי שחרור עשן וכו' יהיו  נחושת. N2XYלוחות יהיו מטפוס 
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מעלות צלסיוס ללא פגיעה בתפקוד  800שעות בטמפ'  3עם עמידות אש במשך 
 הכבלים.

נו פולט עשן או גזים רעילים כדוגמת מימן בידוד הכבלים יהיה בלתי דליק, אי
 כלורי.

 ו/או שווה ערך מאושר.  3/332-1הכבלים יהיו בעלי תקן 
 , סימנס, פירלי ו/או שווה ערך מאושר.PUROFILהכבלים מתוצרת 

מטר לכבלים בחתך  1.2הכבלים יונחו בקווים ישרים, בתעלות ויחוזקו כל 
10X5  ים יותר. החיזוקים באמצעות מטר לכבלים דק 0.6ממ"ר ויותר וכל

 חבקים פלסטיים מתוחים עם מכשיר.
הכבלים והגידים מסומנים וממוספרים. אינסטלציה למפוחי פינוי עשן 

 ואספקת אוויר במקרה שריפה יוגנו מאש כנדרש בתקנות.
פסי האפס והארקה יצוידו בברגים אומים ודסקיות לכל אורכם כדי לאפשר 

 בלי היציאה.חבור גידי אפס והארקה של כ

 מניעת רעש לציוד אלקטרוני וטיפול בהרמוניות 4.4.9

ציוד אלקטרוני ממותג, עומסים לא ליניארים כגון ווסתי מהירות, ווסתי תדר, יכללו מסנן  4.4.10

למניעת הפרעות לרשת החשמל של הבניין. המסננים יבטיחו שלא יכנסו וביציאה בכניסה 

וכי  IEC 61000-3-4 , בהתאם לתקן תהפרעות בהרמוניות הגבוהו 5% -לרשת החשמל יותר מ

 מחיר המסננים כלול במחיר מערכת החשמל. .IEEE519המערכת עומדת בהמלצות תקן 

בגמר התקנת הציודים על הקבלן להציג מדידות של בודק מוסמך המאשרות עמידה בדרישה 

 זו. עלות הבדיקות כמתואר כלולה במחיר מערכת החשמל.
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 מערכת פיקוד ובקרה: 5

 
 פיקוד ובקרהמערכת  5.1

יספק, יתקין ויפעיל מערכת פיקוד מושלמת מכל הבחינות עבור כל המשנה למיזו"א קבלן  5.1.1

המתקן כולו, הכוללת את ציוד הפיקוד, חיווט וכל חומרי העזר האחרים הדרושים לפעולתה 

 התקינה.

מערכת הפיקוד תהיה אוטומטית לחלוטין כמתואר עקרונית בתוכניות ובמפרט זה. הקבלן 

לאישור היועץ לפני הזמנת הציוד, סכמות פיקוד וחיווט מפורטות הכוללות פרטים  יגיש

  מלאים של ציוד הפיקוד המוצע על ידו.

הקבלן יספק וירכיב מערכת פיקוד ובקרה מרכזית ממוחשבת, לשם אסוף  5.1.2

נתונים והצגתם בזמן אמת, הפעלת הציוד באופן אוטומטי כולל שליטה 

ואזעקה. הקבלן יספק וירכיב מערכת פיקוד מרחוק, מעקב רישום, דיווח 

ובקרה מרכזית ממוחשבת, לשם אסוף נתונים והצגתם בזמן אמת, הפעלת 

הציוד באופן אוטומטי כולל שליטה מרחוק, מעקב רישום, דיווח ואזעקה. 

מאושרת באוניברסיטה )אפקון  מתוצרת D.D.Cמערכת הפיקוד תהיה מטיפוס 

זכות שלא לקבל קבלן  מזמיןזמין והמהנדס. לאישור המוישומי בקרה כיום(  וב

בקרה או סוג בקרה ללא הסברים. מערכת בקרת מיזוג האוויר בפרויקט זה 

שילוב  או "ישומי בקרה". PCIMקיימת באוניברסיטה : HMIתשולב למערכת 

  כאמור לעיל הינו תנאי הכרחי לאישור הציוד.

קומתיים לצורך ניטור הקבלן יספק בקרים אשר יותקנו בלוחות חשמל ראשי ו 5.1.3

ותפעול מערכת החשמל של המבנה. שילוב החומרה בלוח יבוצע על ידי יצרן 

 הלוח אולם הפעלה, תכנות מסכים וכו' יהיה באחריות קבלן מיזוג האוויר

לפחות שיאפשר תפעול  10בכל לוח חשמל/פיקוד של מערכת מיזוג האוויר יותקן מסך מגע " 5.1.4

 המערכת.

המערכת תהיה חשמלית, לכל מנועי המערכת יהיו מפסיקי פיקוד  הפעלת והפסקת כל חלקי 5.1.5

מצביים )מופסק, יד, אוטומטי(. במצב אוטומטי תפעל המערכת תחת משטר מערכת -תלת

הבקרה, נוריות סימון בלוח החשמל יציינו מצב פעולה או תקלה של כל ציוד או מנוע חשמלי. 

כמוגדר במפרט לעיל ובתוספת של  על קבלן להכין פסי מהדקים לכל הכניסות והיציאות

 לפחות. 25%

 I/O-. הללא צורך בפירוק חיווט יהיו מטיפוס נשלף להחלפה קלה ומהירה I/Oכל כרטיסי ה 5.1.6

ללא צורך בהוספת מגעים  24VDC/AC, 220VACהדיסקרטיות יתאימו למתחים שונים 

. 4-20MAאו  O-10Vיבשים בכניסות. היציאות והכניסות האנלוגיות יהיו מהסוג הסטנדרטי 

. TRENDלבקרים יכולת אגירה של נתונים כולל לכל יציאה/כניסה נורת לד לסימון מצב. 

למניעת הרמוניות. המערכת תפעל בפרוטוקול תקשורת  RFIהתקנת הציוד תכלול מסנני 
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. lonwork, bacnet, eib, batibus"פתוח" באחד מארבעת הפרוטוקולים המפורטים להלן: 

המערכת תאפשר גלישה ותכנות (. structured cablingכבילה מובנית ) המערכת תתבסס על

הבקר דרך רשת האינטרנט או האינטראנט ללא צורך בהתקנת תוכנה לגלישה אלא שימוש 

ויהא בעל יכולת הוצאת   WEB-SERVERהבקר יעבוד במשטר .  בתוכנת גלישה סטנדרטית

EMAILS  בעקבותALARM. 

, תוכנת הפעלה מקורית של הבקר שיסופק על ידי המזמיןבמחשב הקבלן יספק ויתקין  5.1.7

, הדפסות וכו'. בכל לוח חשמל של מערכת הבקרים תהיה S.Pלצורך התקשורת, ביצוע שינוי 

אופציה להתחברות למחשב נישא כך שניתן יהיה להציג פרמטרים, לבצע הפעלה מקומית או 

 מהלוח. S.Pלבצע שינוי 

כל . ת התקשורת בין הבקרים השונים ובין מרכז הבקרההקבלן יבצע את חיווט אינסטלציי 5.1.8

 .האמור לעיל כלול במחיר האינסטלציה החשמלית

על הקבלן לספק ולהתקין את תוכנת ההפעלה והתצוגה לבקרי מערכת מיזו"א. התוכנה  5.1.9

 תכלול את האלמנטים הבאים:

 הגדרת הנקודות והתהליכים למערכות המים  .א

 ם והי.ט.א.הגדרת הנקודות והתהליכים למפוחי .ב

 הפעלת היחידות ע"פ זמן הפעלה וזמן סיום אופטימלי. .ג

 השלת עומסים ע"פ חישוב צריכה עתידי .ד

הפעלת עומסים לאחר הפסקות חשמל או זיהוי תקלה בציוד או גילוי אש  .ה

 או עשן.

הפעלת והפסקת עומסים בהתאם לסדר עדיפויות ותנאי החוץ וכמוכן  .ו

אש )שבתות וחגים(. לכל בהתאם למשטר הפעלה קבועים וידועים מר

 תוכנית תינתן גישה ע"י סיסמא/קוד לצורך חסימת ביצוע שינויים.

 רשום פעולות והתראות, התראות זמני טיפול לתחזוקה. .ז

תותקן תוכנת תצוגה כדוגמת  תוכנת  שמיקומה יסוכם על ידי המפקח בעמדת התפעול 5.1.10

CITECTיכה בעברית. התוכנה עם תמ 7-ו 10 . התוכנה מותאמת לעבודה בסביבת חלונות

וכן בפרוטוקול הפתוח  TCP/IPתתמוך בעבודה ברשת. התוכנה תאפשר לעבוד בפרוטוקול 

התוכנה תשתמש בפורטים סטנדרטיים ולא  MODBUS RTUובפרוטוקול  BACNET-של ה

. התוכנה תתמוך במעבר סגמנטים כלומר מכל מחשב ברשת BROADCASTING-תעבוד ב

מתאמי תקשורת על מנת  2הבקרה. במערכת יהיו לפחות יהיה אפשר להתחבר למערכת 

להקטין את הנזק במקרה של נפילת מתאם. המערכת תאפשר גישה מרחוק באמצעות מודם 

וכן באמצעות הרשת. מודול קישור לאינטרנט  הנו הכרחי. מספר העמדות המינימלי שיותקן 

ת ללא הגבלה של כמות ללא הגבלה על הגדלת מס' העמדות בעתיד. על המערכת להיו 5הנו 

. קבלן הבקרה בהתאם להנחיית קבלן מיזוג האוויר יפתח את התוכנה )דהיינו הגדרת I/O-ה

הקשרים, תהליכים והמסכים( לשם הפעלת המערכת באופן שוטף. קצב עדכון הנתונים בכל 
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 שניות. ההודעות תהיינה בעברית. 5תמונה לא יעלה על 

ביצוע משימות מדידה תוכנת בקרה ודיווח בתקשורת דרש שזמן התגובה הכולל של הבקר לנ 5.1.11

מערכת תכלול הגנה חד דרגתית השניה  1אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים, לא יעלה על 

(8  /20 sec )/ 20KA   בפני ברקים ותופעות מעבר חשמליות אשר עשויות להיות להן השפעה

עומד בדרישות. הקבלן יצביע יב ההגנה יסופק עם אישור היצרן כי הוא ככלשהי על הציוד. ר

בשדות בעוצמה של   EMI/RFIויפרט בהצעתו את כושר העמידה של המערכות כנגד הפרעות 

וכן פירוט הפרעות אפשריות למערכת אחרות ובמיוחד לציוד ולמערכות  50V/M לפחות 

ברר בשלב הביצוע או אחריו שמרכיב תהסלולר והמחשבים המתוכננות בבניין. במידה וי

מתוך המערכות הנ"ל מפריע למערכות אחרות יידרש הקבלן לתקן ו/או לשנות או  כלשהו

 להחליף ציוד ללא כל תוספת מחיר.

אחד עם יכולת עבודה עצמאית ללא תלות  DDC  /PLCכל לוח בקרה יותקן לפחות בקר ב 5.1.12

מהמרכז הבקרה ו/או בבקר מרכזי ו/או בספק מתח מרכזי והכולל שעון זמן אמיתי, זיכרון 

וסוללת גיבוי  SDעם יכולת הרחבה לכרטיסי  Flashחצי מגה בייט לפחות מטיפוס  של

מטר בין מרכז הבקרה  1,500לטווח מינימלי של  RS - 485התקשורת בתקן  לשלוש שנים.

לבקר כלשהו, ללא צורך בהוספת מתאמי תיקשורת, מודמים וכד'. כמוכן נדרש אפשרות 

 ים מרוחקים(.במיוחד למבנ) TCP/IPלתקשורת מטיפוס 

 פיתוח תוכנת התצוגה יכלול לפחות את הנושאים הבאים: 5.1.13

 לכל יחידה בודדת )י.ט.א, וכו'( תהיה תמונה. בתמונה יופיעו כל ה-I/O  וכל

הפרמטרים השייכים לאותה יחידה. בכל תמונה כנ"ל יהיה קישור לתמונה 

מרכזית שתוגדר בהמשך. למשאבות לא תהיה תמונה משלהם אולם הן יופיעו 

 בתמונות של היחידות אותן הן מזינות.

 :הקבלן יכלול לפחות את התמונות הבאות 

 תמונת שער והפנייה לתמונות השונות.
כולל כל יחידות המפוח נחשון,  ה על היחידות השונותתיאור המפלס עם הצבע

 תאורה, כח
 ולכל לוח חשמל בנפרד.מסך הצגה לכל חדר מכונות 

 מסך הצגה לכל י.ט.א או חלל מבוקר.
 טבלאות לוחות הזמנים של כל אזור ממוזג.
 טבלאות לוחות הזמנים של הפעלת המערכת.

 טבלאות ריכוז נתוני תחזוקה.
 טמפרטורה ולחות. טבלאות ריכוז נתוני

 תמונות ריכוז של מערכות המים
  ואזעקה לגלוי עשן ואש . התראהטיפול באירועי 

  רמות הפעלה מוגנות כ"א ע"י מילת קוד. 3המחולל יכלול לפחות  

  דוחות המערכת יכללו דוחות תחזוקה, רישום תקלות )ספר מתקן(, הדפסת

  טבלאות לוחות הזמנים, גרפים וכו'.



 

288 
 

 יצוע מטלות של בקרת מבנים כולל חיבור למערכות משנה יכולת מלאה לב

  בתקשורת.

 ו  הקלטה והשמעת הודעות קוליות-SMS בעת התראה . 

 תמונות. 16-התמונות לא תפחת מ כמות  

הקבלן יכין פרוגרמה ותוכנית בקרה בהתאם לדרישות וע"פ סוג הבקר המוצע על ידו ויגיש  5.1.14

ערכת והפעלתה לפי דרישות המפרט אותה לאשור. הקבלן יהיה אחראי להרצת המ

והפרוגרמה המאושרת ועל פי שנויים במידה וידרשו במשך שנה מיום קבלתה. הקבלן יספק 

ימי הרצה לפחות )במספר שלבים( של מהנדס הבקרה באתר וכן ידריך את מפעילי  25

ודגש בזאת כי מהמערכת ויעקוב אחרי פעולתה במשך שנה מיום קבלתה ע"י המהנדס. 

חריות למערכת הבקרה תחל חודשים לאחר בדיקת הקבלה אשנת השרות וה תחילת

אשר במהלכן יבצע הקבלן את השינויים הנדרשים )תוכנה, חומרה וכו'( על פי , הסופית

 הניסיון שנצבר בתקופה זו לשביעות רצון המזמין.  כל האמור לעיל כלול במחיר הציוד. 

ה לאנשי כמחזורים לפחות של קורסי הדר 3חר אספקת התיעוד יהיה על הקבלן לקיים לא 5.1.15

התפעול והאחזקה של המרכז )חומרה ותוכנה כולל תוכנת תצוגה(. קורסים אלה יקוימו אצל 

 6המזמין במועדים שיקבעו על ידו בכל מקצוע ומקצוע משך כל מחזור הדרכה יהיה של 

רכו שעות לפחות או מחזור מצומצם בהתאם לדרישות המזמין. במסגרת הקורסים יוד

ומרכיביה, טיפול בתקלות בסיסיות, החלפת יחידות פגומות  כתהאנשים על תכונות המער

ותפעול המערכת. הקורסים יהיו ברמה נאותה עם אביזרי הדרכה נאותים, ובהשתתפות 

הצוות ההנדסי שתכנן והתקין את המערכת. מחיר ההדרכות כאמור לעיל כלולה במחירי 

 הציוד.

 
 פרוגרמת המערכות 5.2

 טמפרטורה פיקוד 5.2.1

רגשי טמפרטורה יותקנו ביציאה של צנרת המים לי.ט.א ובאספקה ובאוויר 
מ"צ בתחום העבודה.  0.25חוזר של כל י.ט.א. רגשי טמפ' יהיו בדיוק של לפחות 

בהתאם למדידת טמפ' באוויר חוזר/אספקה, יחידת הבקרה תבצע בקרה על 
י.ט.א קבלן מיזו"א  בכל .לפחות PIברזי הויסות. חוג הפיקוד יהיה מטיפוס 

 יתקין מד לחץ הפרשי למצב המסננים. הבקר ינטר את התקלות כדלקמן:
 תקלת מנוע/חוסר זרימה 

 .חריגת טמפרטורה באוויר ובטמפרטורת אספקה 

 .גשש מקולקל 

 .פילטרים סתומים 

כל המזגנים יכללו רגשים למדידת אנטלפיה מדפים ומנועים לכניסות  –בקרת אנטלפיה  5.2.2

החוזר. מערכת הבקרה תפעיל את המנועים על מנת להקטין את צריכת האוויר הצח ו

 האנרגיה.

מערכת רגשים תנטר את רמת הגז באוויר ובהתאם תשנה את כמויות האוויר  -  CO2בקרת  5.2.3
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יופחת שיעור האוויר הצח בהתאמה )במידה ומערכת  PPM 1000-הצח. במידה והערך נמוך מ

 את כמות האוויר הצח(.האנתלפיה אינה מחשבת כי ניתן להגדיל 

 גילוי עשן 5.2.4

כל היחידות לטפול באוויר תופסקנה אוטומטית עם קבלת התראה על גלוי אש. 
במצב זה תופסק מערכת מיזוג האוויר ויופעלו המפוחים המיועדים בכל אזור 
להוצאת עשן מהבניין. המפוחים יוכלו לפעול ממעגל החירום גם כאשר הזרם 

 לבנין ינותק. 

 -הבקר יפעיל וינטר הפעלת המפוחים ומהירות סיבובם ע"פ הבאים: - בקרת מפוחים 5.2.5

 מפוחים לאוורור שירותים ואוויר צח ע"פ שעות הפעילות במבנה.

מצב מפסקים וכן יפעיל ויפסיק שדות תאורה והזנה הבקר ינטר  -לוחות חשמל בקרת  5.2.6

 למערכות מיזוג אוויר בהתאם ללוחות זמנים. 

 י הסביבהאיתור תקלות וחריגות מתנא 5.2.7

ערכי  4הבקר יאתר וירשום את התקלות כמוגדר לעיל. כמוכן יוגדרו לכל רגש 
 פקוד כדלהלן:

 להתראה ערך גבוה נמוך -מינ'/מקס 
 להתראת על ערך בלתי אפשרי/תקלת רגש -מינ'/מקס 

לכל מנוע/י.ט.א יבוצע איסוף שעות עבודה. בהתאם להוראות היצרן תופק 
 הודעת אחזקה.

 
 טיפוסית מערכת מיזוג אוויר  IOרשימת  5.3

 I/O Digitalתיאור 

In 
Digital 

Out 
Analog 

In 
Analog 

Out 

     י.ט.א. 1
  1 1 1 הפעל/הפסק מפוח )י.ט.א(

    1 מציין זרימה

    1 מד לחץ הפרשי למסננים
  2   טמפ' מים חוזרים
  1    טמפרטורת אוויר

    2 מפסק בורר יד/אוטו
 2    ברז תלת דרכי
 1 1  1 וסת מהירות

   4 4 מדפי אש
        מפוחים. 2

   2  הפעל/הפסק

    OL 2תקלה 

    2 מציין זרימה
    2 מפסק בורר יד/אוטו

)גם  יח' מים קרים. 1
 בתקשורת(

 

   3  הפעל/הפסק
    3 התרעת תקלה

  10   טמפ' מים
    3 מגן זרימה
  3   מד זרימה
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    3 מגן קפיאה
    3 מפסק בורר יד/אוטו

  משאבות. 2
   6  הפעל/הפסק

    6 /פעולהOLתקלה 
    6 מצב בורר רזרבית

    6 מפסק בורר יד/אוטו
   3 3  ברזים אוטומטיים

     12 מפסקי פאקט –מגעי עזר 
  חלונות עשן ואוורור. 2

   2 2 הפעלת פתיחת חלונות
רגש אנטלפיה  אולם וטמפ' 

 חוץ
   2 

 2 2 6 3 תוספות ושינויים
 7 20 22 66 סה"כ

 

באיזור על פי הנחיית המפקח וסת המאפשר שינוי יותקן לכל י.ט.א )פרט ליחידות אוויר צח(  5.3.1

. התקנת הלוחית והחיווט ללוח הבקרה  הטמפרטורה אשר יחובר לבקר השולט על היחידה 

 .וכלולה במחירי אביזרי הפיקוד מחוץ ללוחות תבוצע ע"י קבלן מזוג האוויר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיפוסית מערכת חשמל )הבקרים יותקנו בלוחות על ידי קבלן   IOרשימת  5.4

 על ידי קבלן מיזוג אוויר( –חשמל, שילוב, הפעלה, תוכנה, מסכים וכו 



 

291 
 

 

מעגלתאורמס' קומה
DO 

220V
DI  הערותנקודת התחברות

לוח חשמל מ''ג, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל מ''ג, מפסק ראשי כניסה מופסק

לוח חשמל מ''ג, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל מ''ג, מפסק ראשי יציאה מופסק

לוח חשמל מ''ג, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל מ''ג, מפסק  יציאה לשנאי 1 מופסק

לוח חשמל מ''ג, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל מ''ג, מפסק  יציאה לשנאי 2 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q1001לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי שדה ב.חיוני של שנאי 1 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q1011לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי שדה ב.חיוני של שנאי 2 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q1021לוח חשמל ראשי A, מגשר בין שנאי 1 לשנאי 2 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QH11לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח H1 שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QH21לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח H2 שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QC1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח C שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QD1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח D שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QF1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח F שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QM1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח M שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QK1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח K שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q11לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין צ'ילר 1 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q21לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין צ'ילר 2 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q31לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין צ'ילר 3 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q41לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח משאבות בגג מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q141לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין בניין עתידי מהשנאי 1 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q151לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין בניין עתידי מהשנאי 1 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q1141לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין בניין עתידי מהשנאי 2 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q1151לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין בניין עתידי מהשנאי 2 מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק Q61לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח מפוחי שחרור עשן שדה ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QA51לוח חשמל ראשי A, מחלף שנאי 1 ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QA61לוח חשמל ראשי A, מחלף שנאי 1 חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QA71לוח חשמל ראשי A, מחלף שנאי 2 ב.חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QA81לוח חשמל ראשי A, מחלף שנאי 2 חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QEH11לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח H1 שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QEH21לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח H2 שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QEC1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח C שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QED1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח D שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QEF1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח F שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QEM1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח M שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QEK1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח K שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QU1לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח U שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק QH111לוח חשמל ראשי A, מפסק ראשי המזין לוח H11 שדה חיוני מופסק

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 1 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

לוח חשמל ראשי A, מגע עזר של מפסק 1לוח חשמל ראשי A, מפסק שמור שנאי 2 מופסק.

גנראטור1מפסק ראשי של גנראטור מופסק

גנראטור1תקלה בגנראטור

גנראטור1מצב מד סולר

גנראטור1מצב כמות שמן

גנראטור1מצב טעינה מצבר הגנראטור

גנראטור1גנראטור בפעולה

1שמור

1שמור

1שמור

1שמור

לוח חשמל חלוקה גנרטור, מגע עזר של מפסק1לוח חלוקה גנרטור מפסק ראשי QG מופסק

לוח חשמל חלוקה גנרטור, מגע עזר של מפסק1לוח חלוקה גנרטור מפסק Q1 מזין לוח מפוחי שחרור עשן מופסק

לוח חשמל חלוקה גנרטור, מגע עזר של מפסק1לוח חלוקה גנרטור מפסק Q2 מזין שדה חיוני בלוח חשמל ראשי שנאי 1 מופסק

לוח חשמל חלוקה גנרטור, מגע עזר של מפסק1לוח חלוקה גנרטור מפסק Q3 מזין שדה חיוני בלוח חשמל ראשי שנאי 2 מופסק

לוח חשמל חלוקה גנרטור, מגע עזר של מפסק1לוח חלוקה גנרטור מפסק Q4 מזין בניין עתידי מופסק

לוח חשמל חלוקה גנרטור, מגע עזר של מפסק1לוח חלוקה גנרטור מפסק Q5 מזין בניין עתידי מופסק

לוח חשמל ראשי H1, הפעלת רלה R2 1לוח חשמל H1 הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי H1, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל H1 הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי H1, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל H1 הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי H1, הפעלת רלה 1R7לוח חשמל H1 הפעלת תאורת חדר מדרגות

לוח חשמל ראשי H1, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל H1 הפעלת שדה תאורה

לוח חשמל ראשי H1, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל H1 הפעלת תאורת חניון

לוח חשמל ראשי 1H1לוח חשמל H1 שמור

לוח חשמל ראשי 1H1לוח חשמל H1 שמור

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל H2 הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל H2 הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל H2 הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל H2 הפעלת תאורת חניון

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל H2 הפעלת שדה תאורה

1לוח חשמל H2 שמור

1לוח חשמל H2 שמור

1לוח חשמל H2 שמור

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל C הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל C הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל C הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל C הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל C הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל C שמור

1לוח חשמל C שמור

1לוח חשמל C שמור

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל D הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל D הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל D הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל D הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל D הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל D שמור

1לוח חשמל D שמור

1לוח חשמל D שמור

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל F הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל F הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל F הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל F הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל F הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל F שמור

1לוח חשמל F שמור

1לוח חשמל F שמור

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל K הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל K הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל K הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל K הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל K הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R7לוח חשמל K הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל ל שמור

1לוח חשמל K שמור

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל M הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל M הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל M הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל M הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל M שמור

1לוח חשמל M שמור

1לוח חשמל M שמור

1לוח חשמל M שמור

5866

I/O בנין בריאות ורווחה - רשימת

קומה 3

קומה 2

קומה 0

קומה 1

F בקר בלוח חשמל

D בקר בלוח חשמל

K בקר בלוח חשמל

M בקר בלוח חשמל קומה 6

קומה 5

קומה 4

בקר בחדר חשמל ליד 

לוחות חשמל

בקר בלוח חשמל חלוקה 

גנרטור

H1 בקר בלוח חשמל

H2 בקר בלוח חשמל

C בקר בלוח חשמל
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 רגשים וציוד קצה 5.5

. בחדר Ni1000רגשים למדידת טמפרטורת אוויר יהיו מטיפוס התנגדותי כדוגמת סימנס  5.5.1

 .PT-100הנקי כל ציוד המדידה יהיה 

רגשים למדידת טמפרטורת מים במזגנים וקווים מחוץ לחדרי מכונות  יהיו מטיפוס  5.5.2

 .Ni1000התנגדותי כדוגמת סימנס 

, עם PT-100 טיפוס תעשייתי, יהיו מהמשמשים לחישוב אנרגיה רגשים למדידת טמפ' מים  5.5.3

 עם תעודת כיול. DINדיוק שליש  .משולב 4-20mAפוקט, ומתמר 

 .2%דיוק  0-10VDCסימנס לחות יחסית באמצעות רגש לחות דוגמת  5.5.4

עם צג מרוחק מותקן על   ", "דנפוס"סימנס" אלקטרומגנטי תוצרת מדי ספיקה רציפים  5.5.5

 לאחר ההתקנה. הקיר. ראש המדידה ימולא בגריז סיליקון

 ElNet"ישומי בקרה" דגם סאטק , דגם מדי הספק אנלוגיים תוצרת  5.5.6

 ,עם תצוגה מקומיתBeck  ,HUBA , Siemens, DWYER –/דיפרנציאלי מד לחץ אנלוגי  5.5.7

 Hubaשל חב'  692מתמר הלחץ ההפרשי יותקן בין קו אספקה לחזרה, כדוגמת סדרה  5.5.8

Control. 

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל H2 הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל H2 הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל H2 הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל H2 הפעלת תאורת חניון

לוח חשמל ראשי H2, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל H2 הפעלת שדה תאורה

1לוח חשמל H2 שמור

1לוח חשמל H2 שמור

1לוח חשמל H2 שמור

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל C הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל C הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל C הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל C הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל C הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל C שמור

1לוח חשמל C שמור

1לוח חשמל C שמור

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל D הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל D הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל D הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל D הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי C, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל D הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל D שמור

1לוח חשמל D שמור

1לוח חשמל D שמור

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל F הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל F הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל F הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל F הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי F, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל F הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל F שמור

1לוח חשמל F שמור

1לוח חשמל F שמור

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל K הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל K הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל K הפעלת תאורת חוץ

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל K הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R6לוח חשמל K הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי K, הפעלת רלה 1R7לוח חשמל K הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל ל שמור

1לוח חשמל K שמור

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R2לוח חשמל M הפעלת שדה תאורה ב.חיוני

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R3לוח חשמל M הפעלת שדה מ''א

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R4לוח חשמל M הפעלת שדה תאורה חיוני

לוח חשמל ראשי M, הפעלת רלה 1R5לוח חשמל M הפעלת תאורת התמצאות

1לוח חשמל M שמור

1לוח חשמל M שמור

1לוח חשמל M שמור

1לוח חשמל M שמור

5866

קומה 3

קומה 2

קומה 1

F בקר בלוח חשמל

D בקר בלוח חשמל

K בקר בלוח חשמל

M בקר בלוח חשמל קומה 6

קומה 5

קומה 4

H2 בקר בלוח חשמל

C בקר בלוח חשמל
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 דרישות כלליות 5.6

)חלקם בלוחות מיזוג האוויר וחלקם  ו בארונות חשמל כמתואר לעילרכיבי הבקר יורכב 5.6.1

הלוח יכיל מספיק מקום להרחבה  -בהתייחס ללוחות מיזוג אוויר . בלוחות חשמל ראשיים(

. הלוח יצויד בכל האביזרים וכל הציוד הנדרש להפעלה מושלמת של I/O-במספר ה 50%של 

את כל ציוד הקצה וציוד הבקרה בתא נפרד, מערכת הבקרה והפיקוד. הקבלן יתקין בלוח 

לפי תוכניות ביצוע שיאושרו ע"י המתכנן. כל יחידות הבקרים עם המהדקים שלהם וכל 

האביזרים האחרים יותקנו בחלקו המרכזי של הלוח, כל מהדק של בקר יחווט אל פסי 

 המהדקים )תחתון(. תעלות הכבלים יתאימו לכמות כבלים כפולה מכמות הראשונית.

הכניסה אל התעלות תהיה מלמטה. החיווט בתוך הלוח יהיה מחוטים גמישים עם שרוולי 

לחיצה בקצוות, כל חוט יסומן ליד המהדק על סימוניות אומגה מתאימות. פסי המהדקים 

רזרבה. לא יאושר חיבור כבל אל החלק  50%יכילו את כל המהדקים הנדרשים ובנוסף 

יתר ציוד הקצה ואביזרי הבקרה לפי תוכניות ביצוע המרכזי. הקבלן יתקין בשטח את כל 

 שיאושרו ע"י המתכנן, כל חיווט יהיה מסומן וממוספר .

ברזי הפיקוד המיועדים לפעולה הדרגתית יהיו מתאימים לפעולה ליניארית על מנת להבטיח  5.6.2

פיקוד מדויק בכל תנאי עומס של מערכת הקירור והחימום. הברזים ייבחרו בגודל מתאים 

מה מלאה דרך הברז במצב פתוח וללחץ דיפרנציאלי של המתקן על מנת להבטיח שהברז לזרי

  יפתח ו/או ייסגר נגד הלחץ הדיפרנציאלי המקסימלי של המתקן.

כשהיא )כולל בלוחות החשמל הראשיים( הקבלן יהיה אחראי על כל מערכת הבקרה והפיקוד  5.6.3

הדרושים לפעולה מושלמת  מושלמת על כל אביזריה. המערכת תכלול את כל המרכיבים

ותקינה, כגון: רגשי טמפ' ולחות, לוחות פקוד אלקטרונים, מפסיקים הדרגתיים, שנאים, 

" סימנסשסתומים אוטומטיים, מגעי גבול, מגעי עזר, ממסרים וכו'. הציוד יהיה מתוצרת "

חצי או ש"ע מאושר. מעגלי הפקוד יהיו מובדלים ממעגלי הכוח על ידי שנאי מבדד ומפסקים 

 אוטומטיים.  

התקנת המערכת תכלול חיבור בתקשורת של יחידות המים הקרים למערכת בקרת המבנה  5.6.4

 הנדרשת )מתאמים, לוחות, כבלים וכו'( וכן מסכים במערכת הבקרה . כולל כל החומרה

התוכנה תציג את  מדידת הספיקה והטמפרטורה וכן את התפוקה רגעית ומצטברת וכן  5.6.5

 .COPמקדם נצילות 

כנה תאפשר מעבר אוטומטי מקירור לחימום תוך חיבור הצילר המתאים למחלק התו 5.6.6

 המתאים באמצעות פתיחת וסגירת ברזים אוטומטית.

לפני הזמנת מערכת הפקוד תימסרנה תוכניות עבודה מפורטות של המערכת, כולל קטלוגים של הציוד 

 המוצע ע"פ המתואר בתוכניות המכרז, לאשור המהנדס.

 סירת המתקןתיעוד לקראת מ 6

 כללי 6.1

עותקים של תיק המתקנים והציוד  3לקראת מסירת המתקנים לידי המזמין, יכין הקבלן  6.1.1
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 לתפעול ואחזקת המערכות אשר יכלול:

 תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר פעולתם. .א

 מעודכנת וכן דיסקטים. AS MADEמערכת תכניות  .ב

ם והאביזרים הקבלן יקבל הנחיות לנושא מספור הציוד, הברזי .ג

מיועץ התחזוקה וישלים בהתאם את כל התיעוד הנדרש כולל סימון 

 כל הציוד באתר בהתאם.

הכנת תיקי המתקן גם היא תהיה בהתאם למפרט יועץ התחזוקה  .ד

 אולם בכל מקרה תכלול לפחות המתואר לעיל.

 .כלולה במחירי היחידהעלות כל האמור לעיל בפרק זה  .ה

תוכניות עדות יבוצע באופן שוטף )שבועי, חודשי( תוך כדי ביצוע תיעוד המצב הסופי לצורך  6.1.2

העבודה ויכלול שרטוטים, סקיצות וצילומים של כל האיזורים אשר יכוסו בהמשך בתקרות 

תותבות. התיעוד יועבר למפקח לביקורת אחת לחודש, יעודכן ויצורף לתיק המתקן בגמר 

 העבודה.

 מערכת התכניות תכלול: 6.1.3

עקרוניים של פעולת המערכות עם כל המכלולים כדי  תרשימי זרימה א.
קוויים עם -לאפשר זיהוי כל אביזר ואביזר. התרשימים יהיו חד
 חצים לסימון כווני הזרימה, כמויות המים, האויר וכו'.

סכמות של מערכות החשמל והפיקוד של מערכות מזוג האויר  ב.
 והאוורור.

י הצנרת, התעלות שרטוטי כל קומות הבנין המראים את תווא ג.
 והציוד.

תכניות הרכבה של מערכות המראות פרטים, כולל סימון זיהוי עם  ד.
 מספרים.

אפיונים ודיאגרמות הציוד עם ציון נקודות פעולה )משאבות,  ה. 
 מפוחים, מסנני מזגנים וכו'(.

 קטלוגים מקוריים של יצרני הציוד לכל פריט ואביזר. ו.

 של יצרני הציוד. ספרי שרות ואחזקה מקוריים ז.
רשימה מלאה של כל חלקי החילוף לכל המערכות. הרשימה תכלול  ח.

שרטוטים, תמונות ופרטים מזהים, כולל שמות וכתובות הספקים 
 ואת שמות וכתובות הסוכנים המקומיים.

 רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי הספקים להחזקה במלאי. ט.
לציוד ותעודות אחריות של תעודות בדיקה ואשור כנדרש  י.

 היצרנים/ספקים.
הוראות לאחזקה מונעת ע"פ המלצת יצרני הציוד אשר יכללו מערך  יא.

 טיפול יומי, שבועי, חודשי ושנתי.
יומיות על ידי -הוראות הפעלה הכוללות תאור סדרי הפעולות היום יב.

מפעילי הציוד, כולל הוראות והנחיות לאיתור תקלות ורשימת 
 קורת ובדיקה.נקודות ב

הוראות סיכה ושימון כולל רשימות שמנים וחומרי סיכה לפי  יג.
 מקורות אספקה ומקומם.

 רשימות פרטי הציוד 6.1.4
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מפוחים: שם היצרן, טיפוס, ספיקה, לחצים, מבנה, פרטי המנועים  א.
 החשמליים, חומר סוגי המאיצים, עקומות פעולה, מיקום.

, זרם, מתח נומינלי, סבל"ד, מנועי חשמל: שם היצרן, טיפוס, הספק .ב
 מסבים, מיקום.

 מגופים: תאור טכני, שם היצרן, פירוט החומרים, יעוד, מיקום. .ג
אביזרי בקרה: שם היצרן, טיפוס, יעוד, טווח, תחום פעולה, נקודת  .ד

 עבודה, מיקום.
מכשירי בקרה: פירוט סקלות, קוטר ופרטי הברגות, רמת דיוק,  .ה

 מקום התקנה, מיקום.
לוחות חשמל: רשימת כל הקומפוננטות והאביזרים המותקנים  .ו

 בלוחות כולל פרטים חשמליים ומיקום.
 הוראות בטיחות להפעלת הציוד. .ז

 פורמט ההגשה 6.1.5

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות 
 תפעול ואחזקה בשני פורמטים:

ערוכים בתיקים  פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם .א

 מתאימים בעלי  כריכה קשה, כמפורט להלן.

פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הנם בתכנת שרטוט  .ב

בורסיה אחידה שתבחר עפ"י נוהלי הרשות, צרובים על סי.די רום 

והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די 

 רום.

פסות יוגשו כשהם מתויקים החומר המודפס, הקטלוגים והתכניות המוד
 בקלסרים בעלי כריכה פלסטית קשה. 

 למניעת קריעת השקיות. –כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים 
כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. עותק 
נוסף של מדיה מגנטית הכולל את הנכלל בקלסר, יצורף לכל קלסר בכיס 

 מתאים.

 ולה בספר המתקןפירוט התכ 6.1.6

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה  .א

הפנימית, דפים מקדימים הכוללים הנחיות  בטיחות כנדרש לפעולה 

 באותו מתקן. 

תכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות.  .ב

התכניות יכללו מידות מיקום לכל רכיב במערכת. המידות 

 בים קשיחים קבועים במבנה, כדוגמת עמודים.תתייחסנה לרכי

הקבלן יגיש את כל החומר הנדרש בפרק זה לאישור המפקח  .ג

והמתכנן ויתקן הערותיהם במידה וידרש. רק לאחר הבדיקה  

 והאישור יבוצעו ההעתקות הנוספות.

המזמין רשאי במידה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש  .ד

הכנת החומר הטכני על גורם אחר  החומר הטכני כנדרש להטיל את
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וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה לרבות איסוף, בדיקה 

 והתאמת החומר לקיים יוטלו על הקבלן כאמור לעיל.

 
 שילוט וסימון 6.2

הקבלן יספק ויתקין באזורי הציוד בהם עבד, בקומות ובקומות הטכניות, בחדרי המכונות  6.2.1

שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים כגון מספור יחידות  –על הגגות ובבנין 

מפוחי הפליטה, מדחסים, ברזי ויסות אויר, רגשים, מנועי מדפים מכל סוג,  ,רבאוויטיפול 

 מכל סוג וכו'אביזרי פיקוד ובקרה 

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בפרקי המפרט וכל שלט  20x10של  ימינימאלהשלטים יהיו בגודל  6.2.2

ושאר הפרטים העיקריים של  יימסר על ידי המזמיןישא את שם היחידה ואת מספרה כפי ש

 .כולל יעד האספקה היחידה

פלסטיק רב  כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו' יסומנו כנ"ל ע"י שלטי 6.2.3

 מ"מ. 5שכבתיים חרוטים בפנטוגרף, בגודל אותיות מיזערי של 

נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד יסוכמו עם נציג המזמין. שלטים אשר יסופקו שלא  6.2.4

 בהתאם לנ"ל לא יתקבלו.

הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי טבלת הגוונים של המזמין וכן מקרא בו  6.2.5

 ותפקידו. רהצינוסוג  כל צבע את יצוין

בהעדר הגדרה בטבלה, על הקבלן לקבל הנחיות מפורשות מהמזמין לגבי הגוונים ושיטת  6.2.6

 הסימון.

על רקע צבע הגמר יסומנו בשלטים מוכנים להדבקה כוון הזרימה וסוג הנוזל. ההדבקות  6.2.7

 ובמרחקים אשר יבהירוהצינור היקף הן תחבוקנה את  כל תעשנה במקומות בולטים לעין ו

 .מפקחויאושר ע"י ה ששיידרלגמרי את מהלך הצנרת וזרימת הנוזלים השונים, כפי 

מטר(. המדבקות תהיינה  3השילוט יעשה גם מעל תקרות מונמכות )במרחקים שלא יעלו על  6.2.8

 באיכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום, ללא קילוף.

חשובים אחרים הדורשים תחזוקה(  ציוד )יח' מפוח נחשון, ברזים, מדפי אש, אביזרים 6.2.9

הנמצא מעל תקרה אקוסטית ישולט גם על גבי התקרה האקוסטית כך שניתן יהיה לאתר 

 את המיקום לגישה בצורה מהירה.

, תשולטנה רואוורוכל התעלות בבנין, בקומות, בחדרי מכונות ועל הגג, לאספקה, פליטה  6.2.10

)לפי שיטת דו, מספר היטא/מפוח ויעו רהאוויבאופן ברור לרבות כוון הזרימה, מקור 

אליהם הן מחוברות, לאספקה או חזרה או ליניקה, מספר החדר/האזור אותו הן המזמין( 

משרתות ואליו הן מיועדות או ממנו הם מגיעות וכו'. השילוט יעשה גם מעל תקרות 

מטר(. המדבקות תהיינה באיכות מעולה ותהיינה  3מונמכות )במרחקים שלא יעלו על 

 ת בפני חום ותנאי המקום ללא קילוף.עמידו

 תעלות צנרת וציוד חיצוניים ישולטו ע"י שלטי מתכת בלבד. שלטי הדבקה לא יתקבלו! 6.2.11
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 השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת. 6.2.12

 
 הפעלה ויסות וקבלת מתקני מזוג אויר 6.3

מיזו"א להערך לכך. לא תשולם תוספת הפעלת הפרוייקט תבוצע בשלבים ועל קבלן המשנה ל 6.3.1

לאחר השלמת הרכבת הי.ט.א, הצנרת, ומערכת מחיר בגין חלוקת ההפעלה לשלבים. 

פיקוד, יבצע הקבלן הפעלות ניסיוניות. יש לבדוק אטימות צנרת המים והגז, ההחשמל ו

כמויות אויר, טמפרטורות, צריכת זרם במנועים, פעולת מדפי אש וציוד הבטיחות, כך 

מערכת תפעל ותהיה מותאמת לעבודה כנדרש. מהנדס מנוסה של הקבלן ישהה באתר שה

שעות כל יום, יבדוק ויפקח על פעולת  8ימים רצופים,  30בזמן הבדיקות והפעלות לפחות 

כן יגיש דו"ח מפורט על פעולת המערכות ובדיקת מדפי האש והעשן -המערכות והפיקוד. כמו

 והמפוחים להוצאת עשן.

ת המתקן  ינקה הקבלן את אזורי העבודה וישאירם נקיים מכל פסולת. כמוכן ינוקו לפני קבל 6.3.2

המסננים במזגני יתר ויוחלפו  , ינוקו מסנני אוויר המיועדים לניקויכל המסננים בקו המים

 אויר. עלות כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הציוד.

ים מיוחדים ובתאום עם יועץ חדירת כבלים וצנורות דרך תקרות וקירות יאטמו בחומר 6.3.3

ייעשה בהתאם לחומרים  -הבטיחות של המבנה. אופן עיבוד חמרי האטימה ועובי השכבות 

איטום כנגד מים כלול במחירי העבודה. איטום  בהם ייעשה שימוש בכפוף להוראות היצרן.

 כנגד אש יבוצע על ידי קבלן אחר אולם כל ההכנות לביצוע כלולות במחיר העבודה.

רכות תתקבלנה באופן סופי רק לאחר השלמת כל התיקונים הנדרשים ומתאריך זה המע 6.3.4

 תחל תקופת האחריות.

          קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות  6.3.5

 רצונו של המזמין.

 ומילוי כל דוחות ההפעלה  בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה

 .הנדרשים

  6מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין כמפורט לעיל בסעיף. 

  6התקנת תוכניות, הוראות שילוט בחדרי המכונות כמפורט לעיל בסעיף . 

  הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה,הדממה ואחזקה שוטפת של

 המערכת והציוד. 
 תקופת בדק /  אחזקה ושירות  7

 אחזקה מתוכננת -שרות מונע  7.1

יבצע הקבלן באופן , כאמור בהסכםהעבודות וקבלת המתקן  לאחר גמר כל
הפעולות הקשורות בשרות מונע. שרות זה יכלול את כל המרכיבים  שוטף

הדרושים לאחזקה מתוכננת של המתקן, כמפורט עקרונית כדלהלן, לרבות 
. הקבלן יענה כלשהיהענות מיידית לקריאות בהתראה קצרה במקרה של תקלה 

) חשוב להבין כי זה הבניין פעיל ויתכן כי  שעות 24תוך קבל ילכל קריאה שהוא 
לכל טיפול יוגשו דוחות ביצוע  (.לעיתים יהיה צורך במענה גם לקריאות דחופות

 חתומים על ידי נציג המזמין.
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 חודשי-תלתטפול  להלן פרוט עקרוני של עבודות השרות:

 יבצע הקבלן את הבדיקות והעבודות המפורטות להלן: יםחודששלושה מדי 

בדיקת הציוד )ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה(. תיקון הליקויים  .א

ורישום הממצאים, סיכה, בדיקה, מתיחה והחלפה של חגורות, בדיקה 

 וחיזוק של כל הברגים, האומים וכו'.

)או  רבאוויל ביחידות טיפו רהאוויבדיקה והחלפה, לפי הצורך, של מסנני  .ב

מחיר המסננים כלול  ניקוי בלבד במקרה של מסננים הניתנים לניקוי(.

 במחיר השירות.

 בדיקה וניקוי, לפי הצורך, של מסנני המים. .ג

המפוחים, המנועים והמשאבות  מסביבדיקה וגרוז, לפי הצורך, של  .ד

 הדורשים גירוז או שימון.

 בדיקת נזילות מים ו/או שמן. .ה

של המפוחים השונים, מתיחה והחלפה של הרצועות בדיקת כל הרצועות  .ו

 במידת הצורך.

האוטומטים והידניים ולוודא כי אין אויר  רהאוויבדיקת כל ברזי שחרור  .ז

 במערכת.

השונים של צנרת המים והוצאת לכלוך שהצטבר  זהניקובדיקת ברזי  .ח

 לידם.

 בדיקת לוחות החשמל: .ט

 בדיקת מגעי במתנעים )החלפה במידת הצורך(. .י

 חיזוק כל החוטים והברגים. .יא

 בדיקת כל המבטחים ולוודא שאינם מתחממים. החלפה במידת הצורך. .יב

 )אויר + מים(. רבאוויבדיקת הטמפ' בכניסה וביציאה מיחידות טיפול  .יג

 בדיקת טמפרטורה ולחות יחסית בכל האזורים הממוזגים. .יד

הגשה של דו"ח חודשי, בכתב, להנהלת הבית אשר יכלול את תאור  .טו

ת שנעשו, הממצאים, התקלות שנמצאו והתיקונים והטיפולים הבדיקו

 שנעשו.

 
 

 טפול חצי שנתי )עונתי( 7.2

והשניה עם תחילת  רהקירושתי בדיקות בשנה, אחת עם התחלת עונת  
, בנוסף לטיפול החודשי שפורט לעיל, ותכלולנההחימום  תהיינה יסודיות יותר 

 את הטיפולים הבאים:
 ך הפקוד.בדיקה יסודית של כל מער .1
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בדיקת תצרוכת החשמל של כל המנועים וכוון הממסרים ליתרת  .2
 הזרם.

 בדיקת פעולת תריסי אש ועשן ומפוחי פינוי עשן .3
 

 עבודות שיעשו ע"י אנשי אחזקה של הבניין: 7.3

 אנשי האחזקה של הבניין יהיו אחראים לביצוע הדברים הבאים:
 .רהאוויהפעלה והפסקה שגרתיים של מתקני מזוג  .1
 בדיקה שגרתית של טמפ' מים של המערכות השונות. .2
במקרה של תקלה יזמין איש האחזקה את השרות. אנשי השרות חייבים   .3

 לקריאת השרות כפי שמוגדר בתחילת סעיף זה. תלהיענו
בתור "עזרה ראשונה" רשאי הקבלן לבקש טלפונית מאנשי האחזקה של  .5

לצורך תיקון התקלה, בתנאי  מסוימותהבניין לבצע בדיקות ו/או פעולות 
שפעולות אלה נכללו בספר הוראות של המתקן ותורגלו עם אנשי 

 האחזקה של הבניין בתקופת קבלת המתקנים.
 
 

 אחריות ושירות /  אחזקה ותיקונים  7.4

 מבלי לגרוע מן האמור בהסכם בהקשר לסעיף אחזקה ושרות :

 ל הקבלן כלפי היזם.לאחר מסירת תעודת גמר לקבלן תחל תקופת הבדק ש 

  ממועד קבלת תעודת הגמר. לוש שניםשלמערכות מיזוג האוויר יהיה משך התקופה 

   הקבלן אחראי בתקופת הבדק לתקן כל תקלה ו/או קלקול על חשבונו כולל אספקת

 והחלפת חלקים.

  בתקופת הבדק הקבלן יתחזק את מתקני מיזוג האוויר אשר היו באחריותו ואת

 אליו באופן שהם יפעלו באופן תקין ומושלם ללא תקלות.המערכות הקשורות 

  שירותי האחזקה והתיקונים יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים

 וטיפול מונע תקופתי, לרבות ובהתאם להוראות היצרנים .

  שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם טיפול, השגה וקבלה של כל האישורים

 ם לצורך המשך עבודה תקין כגון אישורים תקופתיים וכדו'.וההיתרים אשר נדרשי

  ,בלאי, חלקיםהשירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת הבדק הכולל בדיקות, הפעלות ,

 שימון, מסננים וכד' כלולים במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת תשלום בגינם.

  מתחייב הקבלן בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות. כמו כן

לספק במשך תקופת האחריות הנקובה, כל השרותים והבדיקות הנדרשות לפעולה 

 תקינה ויעילה של המתקן כמוגדר להלן.

המציע מצהיר מראש כי הוא בעל מפעל ובעל מקצוע ממדרגה ראשונה בתחום מקצועו. באם  7.4.1

ות הנדרשת ממנו, לפי ראות עיניו תכנון המתקן, או חלק ממנו, איננו מאפשר לו מתן האחרי

חייב הקבלן להעיר ולברר עם המתכננים את הבעיה . על כל פנים אחריותו של הקבלן עבור 

 המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.

הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ויהיה עליו להחליף כל חלק אשר  7.4.2

 יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית .

ופת האחריות יערוך הקבלן על חשבונו ובנוכחות נציגי המזמין מבחן פעולה כללי עם תום תק 7.4.3
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ובמידת הצורך יווסת את המתקן מחדש. המתקן יימסר למזמין לאחר תקופת האחריות 

 במצב פעולה תקין לחלוטין.

תקופת האחריות תכנס לתוקפה רק לאחר קבלת המערכות והציוד כמפורט לעיל וזאת  7.4.4

נתיים חלקים שונים מהמערכת לשרות המזמין. למרות האמור לעיל למרות שהופעלו בי

 מותנה ב: אחררשאי מנהל הפרויקט לקבוע כי תקופת האחריות מתחילה בתאריך הקבלה 

 כי הליקויים שנמצאו אינם בעלי משמעות לפעולתו התקינה 

  הקבלן יתחייב לתקן הליקויים בתוך פרק זמן שייקבע מראש ואמנם יעמוד

מקרה ימסור הקבלן לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות בכל  בכך. 

 לתקופת הבדק המציינת במפורש מועד תחילת אחריות ומועד סיומה.
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 וחדים לעבודות מ"אימה וםלתשה והידהמדי נפוא -כתב כמויות   8

 

 כ ל ל י 8.1

מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום כל הדרישות המפורטות בחוזה  8.1.1

אי הבנת כל  רבות מפרטים, בתכניות ובתקנים כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.ונספחיו ל

תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי המהנדס כסיבה מספקת לשינוי מחיר 

 הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

לקיום הדרישות  מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות 8.1.2

המפורטות בחוזה ובנספחיו לרבות במפרטים, בתכניות ובתקנים ביחס לאותו סעיף, פרט 

 להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד.

בכל מקום בו נרשם במפרט כי הקבלן יספק ו/או יתקין ו/או יבדוק וכו' הכוונה היא כי הנ"ל  8.1.3

 מופיעים בכתב הכמויות במפורש.כלול במחירי היחידה למעט סעיפים אשר 

מובהר לקבלן כי עליו לקחת בחשבון במסגרת הצעתו את מורכבותו של הפרוייקט: מעצם  8.1.4

היותו בתוך במבנה קיים ופעיל, עבודה בשלבים ובסגמנטים אשר יקבעו על ידי המפקח 

ובתיאום עם הקבלן הראשי והקבלנים האחרים, טיפול ושילוב כל הנדרש בין המערכת 

 מת עם המערכת החדשה ועד להפעלת המערכת החדשה. הקיי

כל הפריטים המופיעים בסעיפים הקשורים לדרישות אקוסטיות יסופקו כחלק אינטגרלי של  8.1.5

ציוד מיזוג האוויר גם אם הדבר לא הודגש בפירוש )ראה סעיף קודם(, כולל גם את כל 

 למעט היסודות עצמם.המסגרות פלדה, קפיצים וכו' הדרושות ליציקת בטונים ליסודות 

בכל מקרה של עבודות נוספות או שנויים בפרטים הכלולים בכתב  הכמויות, יחולו על  8.1.6

פריטים אלה המחירים הניתנים בכתב הכמויות. עבור פרטים שאינם כתובים בכתב 

 .ראה מפרט כלליהכמויות ושלא סוכם על מחירם לפני הביצוע, 

 .לבדב אומדנהכ הנן בכתב הכמויותכל הכמויות  8.1.7
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 מחירי יחידה 8.2

תיאורי הסעיפים השונים בכתב הכמויות הם , 3בנוסף לאמור במפרט הכללי ובנספח א  8.2.1

תמציתיים בלבד ומחירי היחידה המתאימים ייחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת 

העבודות בהתאם למתואר במפרט, בתכניות ובחוזה העבודה. סכום מחירי הסעיפים יהווה 

 ן המושלם כשהוא מוכן למסירה סופית למהנדס ו/או למפקח.את מחירו של המתק

בנוסף לעיל ובחוזה ונספחיו, כולל כל מחיר יחידה בכתב הכמויות את כל העלויות הדרושות  8.2.2

להשגת המטרות התפקודיות של המוצר/עבודה המתוארים באותו סעיף, בין שהוזכרו 

בין אם הם נובעים מתכניות במפורש ובמסמכי החוזה ונספחיו ובין שהם משתמעים ממנו ו

כל עוד לא נקבע מראש בכתב הכמויות סעיף  -החברה או תכניות הקבלן והמדגמים שסוכמו 

 מדידה נפרד לאותם עלויות.

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 8.2.3

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  (1
ינם נכללים בה( והפחת שלהם, לרבות הוצאות בדיקתם ואחריות על ושא

 תקינותם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. (2

 השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות פיגומים וכו'. (3

 כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות כמפורט. (4

ות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעיד (5
 היסודות של המכונות.

הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' כמפורט ובכלל זה העמסתם  (6
 ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה  (7
 על עבודות שבוצעו.

ים, הוצאות הבטוח, מסי קניה, מס ערך מוסף, דמי שחרור, המסים הסוציאלי (8
בלו, מכס, היטלים ומסים אחרים בחלקם או בשלמותם בהתאם למפורט 
בתנאים המיוחדים. מפעלים מאושרים יהיו משוחררים ממסים והיטלים 

 בהתאם להנחיות שיתקבלו מן המזמין.

הוצאות הנובעות הוצאות כלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( לרבות  (9
מהכנה ואספקה של תכניות עבודה ומפרטי ציוד, עדכון תכניות תוך כדי בצוע 
העבודה, הכנת דיאגרמות, תכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות 
ציוד על כל פרטיהן ורשימות חלקי החילוף הדרושים וכן כל הוצאות 

 מוקדמות ומקריות.

ון, ויסות והרצת המתקן ומהדרכת כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כו (10
 המפקח ונציגיו.

הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, לרבות בטוח, אשר תנאי החוזה מחייבים  (11
 אותן.
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 רווחי הקבלן. (12
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 לעבודות חריגות אופני מדידה 9

העבודה הינה במחיר פאושלי ולכן לא תימדד. עבור עבודות של שינויים במידה 
כל עבודת מדידה נטו כשהיא גמורה, מושלמת וידרשו להלן הנחיות לאופני מדידה. 

 ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך, פחת וכיו"ב.

שר לא נמדדו בסעיפים המחירים כוללים את ערך כל אביזרי העזר ועבודות הלוואי, א
נפרדים, אך הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר, התקין 

חיר הציוד כולל את כל המתלים והחיזוקים מלשם הדגש מובהר כי  והשוטף.
הנדרשים )כולל קופסאות אוויר חוזר, תריסים, מתאמים( וכו'. לא יאושר להעמיס 

כל הציוד המותקן על גג חשוף יהיה מותאם  את התקרה התותבת בציוד כאמור לעיל.
בנוסף לאמור לעיל  לולה במחיר הציוד. כלתנאים אלו. עלות כל הנדרש כאמור לעיל 

 יחולו על חלקי המתקן השונים ההוראות הבאות:

 תעלות אויר מלבניות 9.1

בגין חיבורים מחדש של תעלות ליחידות הטיפול באוויר )כולל הבידוד( לא תשולם תוספת  9.1.1

 עבודה זו כלול במחיר היטא.אלא 

עבור מטר מרובע של פח  הנה לעבודות שינויים בהתאם להנחיות המפקח יחידת המחיר 9.1.2

 מסוג החומר והעובי הנדון.

הפנימיות אשר ייקבע כמכפלת אורך  ןדופנותיהתימדדנה בהתאם לשטח  רהאוויתעלות  9.1.3

 התעלה )לאורך הציר המדוד נטו( בהיקף החתך הפנימי ניצב לציר.

מעלות ומעלה.  30של  תזווימטר עבור כל קשת בעלת  1אורך האמור לעיל יוגדל בשיעור ה 9.1.4

 מעלות. 30-קטנה מ תזוויתוספת זו לאורך לא תחול על קשתות בעלות 

 קשתות בעלות חתך משתנה תימדדנה כקשתות רגילות ולפי היקף חתכן הגדול יותר. 9.1.5

 וסף לשטח התעלה.שטחו יתו -קיר מפריד בתעלה )למעט תמיכות בודדות(  9.1.6

לא תחול כל תוספת עבור מעבר מחתך אחד לאחר. שטח החתך ייקבע לפי היקף חתכו הגדול  9.1.7

 יותר.

לא תחול כל תוספת עבור הסתעפות ישרה )שאינה קשת( או הסתעפות ישרה בעלת קימור  9.1.8

 הרדיוס הפנימי בלבד )אך שאינה קשת מלאה(.

קנתה באופן מושלם כולל המתלים, מחיר התעלה יכלול את כל האביזרים הדרושים להת 9.1.9

התמיכות, הברגים, החיזוקים והחיבורים. כן יכלול המחיר את כל האביזרים הנוספים 

לרבות וסתי פילוג, וסתי פרפר, מישרי זרימה בתוך התעלה, חיבורים גמישים, פתחי בקרה, 

סטי מסגרות עץ, איטום מעברים )מים, אקופתחי גישה, פתחים להתקנת מכשירי מדידה, 

איטומים וכן הרכבתם של כל אביזרי ואש(, מתלים לקופסאות תיאום, מתלים למפזרים, 

 תעלה אחרים הדרושים, כמפורט במפרט ובתכניות.

צביעת הדפנות החיצוניות של התעלה )אם נדרש( תימדד במטר רבוע של התעלה הצבועה.  9.1.10

עלה ולא יימדד צביעת שטחי הדפנות הפנימיות של התעלה )אם נדרש( כלול במחיר הת

 בנפרד.
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פתחים ומעברים בקירות בלוקים / גבס/ מחיצות קלות וכו' למעט בקירות בטון, ואטימתם  9.1.11

 עפ"י הנדרש.

 

 בידוד תעלות אויר מלבניות 9.2

)עבור שינויים בהתאם להנחיות  יחידת המחיר היא עבור מטר מרובע של בידוד בעובי הנדון 9.2.1

 .המפקח(

לפי שטח דפנות התעלות המצורפות בו ובכפיפות ליתר בידוד תעלות אויר מלבניות יימדד  9.2.2

 ההוראות החלות על אופני מדידה של אותן תעלות כמפורט בסעיף א' לעיל.

מחיר הבידוד כולל את מחסום האדים, הדבק, הברגים, הסרט הדביק להגנת פינות וכיסוי  9.2.3

 תפרים וכמו כן כל חומר ועבודה נוספים הדרושים להשלמת בידוד התעלות.

 

 נרת מיםצ 9.3

יחידת המחיר היא עבור מטר אורך של צינור בקוטר הנדון. הקוטרים המפורטים להלן  9.3.1

 לקוטר הנומינלי. םמתייחסי

הצינורות ימדדו לאורך ציר הצינור. המדידה תהיה נטו בהתאם לאורך הצינור לאחר  9.3.2

 ההרכבה.

ויות, מחירי היחידה כוללים גם את כל הקשתות, הסתעפ בניגוד לאמור במפרט הכללי, 9.3.3

מעברי קטרים, שרוולים, מתלים, תמיכות, ריתוכים, אוגנים, אטמים וברגים, מצמדות 

כולל תיקוני צבע ובידוד,  התחברויות לקווים קיימיםכמסומן ומתואר בתוכניות ובמפרט, 

הורקה ומילוי, פתחי אוורור והורקה, פקקי ואוגני סוף קו, נרתיקי מדי טמפרטורה 

ורגשי/מדי זרימה, חיבורי מדי לחץ, צבע, בידוד, ציפוי פח או ציפוי אקרילי וכל יתר 

הפריטים והאביזרים והעבודות הדרושים להשלמת מערכת הצנרת בהתאם למפרט 

)כולל( ומעלה ימדדו בנפרד קשתות והסתעפויות  2.5"ור צנרת בקוטר נומינלי ולתוכניות. עב

 יופחת מהאורך הכולל של הצנרת. לא בלבד. אורך הקשתות וההסתעפויות 

 

 אביזרים בצנרת 9.4

מגופים, שסתומים, מסננים וחיבורים גמישים  ימדדו בנפרד לפי הסעיפים  
את הבידוד והמעטה )באם המתאימים בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים 

 נדרש( של האביזרים.
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  ירשימת ציוד סטנדרט 10

     

 'תוצרת חברה א ציוד מיזוג אוויר  
תוצרת חברה 

 'ב
תוצרת חברה 

 'ג
       מערכת מים

  כחול -שגיב  הבונים  ברזים כדוריים  
   הכוכב  רפאל ברזי פרפר  

    רפאל הכוכב מסנן  
    רפאל  הכוכב חוזר-אל  

     גלים 2 יסוןימ חיבור גמיש  

     TA ברזי וויסות  

  

משחררי אוויר 
     S-30 -א.ר.י.  אוטומטיים

 התוצרת מערב אירופ  SCH-40צנרת מים   
       מערכת אוויר

 COMEFRI NICOTRA ZIEL-ABBEG מפוחים  

 SWEGON פח תעש רוקג'אני יחידות טיפול אוויר  

 יונה אושפיז לירוי סומר מנוע חשמלי   
 -ברוק

 קרומפטון
 TROX מטלפרס מפזרי יעד מפזרי אוויר רגילים  

   Carrier אלקטרה יחידות מפוח נחשון  

 פח תע"ש כשפ ענבר תעשיות תעלות אוויר  

   יעד/בלייברג  ח.נ.א. משתיקי קול  

 לוינשטיין מטלפרס מפזרי יעד תריסי וויסות  
   SKF NSK מסבים  

  

מדפי אש עם הנעה 
   מטלפרס בלייברג ישירה

       פיקוד ובקרה

 SKD-62  BELIMO סימנס ברזי פיקוד  

   בלימו אינוונסיס מנועי תריסים  

   סימנס HUBA 0-10רגש לחץ אוויר     

     ג'ונסון טמפ' גבוהה לג.ח.  

   ABB Danfoss  ווסתי מהירות למנוע  

  מתנע רך  

דיגיטלי כולל סולקון 
  עוקף

שניידר 
   אלקטריק
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 נוסעים מעליות – 17פרק 

 

 

 אוניברסיטת חיפה
 
 

 מפרט טכני למעליות 
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 
 אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים יועץ:

 , תל אביב11רחוב קהילת סלוניקי  

 6488831-03טלפון:  
  

 שוורץ בסנוסוף אדריכל:
 א', חיפה   145רחוב יפו  
 6432830-04טלפון:  

  
 קידן תכנון הנדסי בע"מ מנהל הפרויקט:

 , חיפה35טשרניחובסקי  

 9448332-04טלפון:  
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 לקבלן ראשי –גרסה שנייה  2016אפריל 
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 :כללי  .1

 הקדמה   1.1

הרכבה, והפעלה של מעליות העבודה הכלולה במפרט זה היא לתכנון, אספקה, 

 לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.

 

 היקף העבודה   1.2

 החוזה להתקנת המעליות יכלול את העבודות הבאות:

 
תכנון מושלם, התקנה והפעלה של המעליות כולל תוכניות הרכבה. תכניות  .1

 המעליות בבנין.בניה וכל אינפורמציה נוספת הנדרשת לצורך שילוב התקנת 

 
 קשר עם הקבלן הבונה את המבנה וקבלני המשנה האחרים בפרויקט. .2

 
ביצוע בדיקות פנימיות של הספק, בדיקות עם גורמי רישוי )מכון התקנים(  .3

( AS MADEסטים של תכניות עדות ) 3ומסירה של מערכות המעליות כולל 

 הוראות הפעלה והוראות אחזקה.
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יין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת המעליות שיותקנו בבנ  1.3

 חיפה תענינה על הדרישות המופיעות להלן:

 

 המפרט הטכני המיוחד: .א

 כללי. .1

 תנאים כללים. .2

 נתונים כללים. .3

 נתונים טכניים. .4

 כתב כמויות. .5

 תיאור הציוד המוצע. .6

 

 חוקי התכנון והבניה המתייחסים למעליות. .ב

 

 .2481תקן ישראלי  ת.י  .ג

 

 )אינה מצורפת(. -( 1970בטיחות בעבודה נוסח חדש )פקודת  .ד

 

 חוק חשמל. .ה

 

 תקנות שירותי הכיבוי הארציים והמקומיים. .ו

 

 )מצורפות(. 714226תכניות מס'  .ז

 

 חוזה שרות )מצורף(. .ח

 

 בכל מקרה עדיפה כל דרישה של המפרט הטכני על דרישות המפרטים הכללים.

  



 

311 
 

 

 תנאי ההצעה:  1.4

 פרטים נוספים אפשר לקבל במשרד: אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים.   1.4.1

 .03-6488831טלפון: 

 

על הספקים לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק על כל פרטיו.   1.4.2

הצעה שלא תמלא תנאי זה או כל תנאי אחר של הנתונים הכללים 

 עלולה להדחות.

 

ים המצורפים למסמך זה בעת הגשת ההצעה, יש להחזיר המסמכ  1.4.3

 מלאים וחתומים ע"י המציע.

 

 בתנאים הכללים שלהלן:  1.4.4

 "ספק" פירושו: חברה שתספק ותרכיב את המעליות.

 "יזם"/"מזמין" פירושו: אוניברסיטת חיפה.

 "היועץ" פירושו: אוברמן ניב וולנסקי מהנדסים.

 "צו התחלת עבודה": כמשמעותו בחוזה שיחתם בין קבלן לספק.

 "הקבלן": הקבלן המבצע את עבודות במבנה.

 קידן בע"מ. –"מנהל הפרויקט":  מי שמונה ע"י המזמין 

 

שמורה בידי המזמין האפשרות להזמין, את כל המעליות או חלקן הכל   1.4.5

עפ"י החלטתו הבלעדית ומבלי שתהיה לכך השפעה על המחירים בכתב 

 הכמויות.

 

הקבלן יזמין על חשבונו את המעליות אצל הספק ועפ"י דרישות היזם.    1.4.6

היזם  והיועץ שומרים לעצמם זכות לפסול, ללא נימוק נוסף, ספק אשר 

אינו עולה על  דרישות שבמפרט זה או שנסיונו אינו מספק לעבודה 

 בהיקף זה. 

מכונה, על הספק להיות בעל מערך שרות ותחזוקה של מעליות ללא חדר  

נוסעים לפחות. על מערך  13מעליות לפחות עם עומס  25כשמתוכן 

שעות ביממה בכל ימות השנה.  24השרות לכלול מוקד שרות מאויש 

ובעל סניף שרות באזור חיפה. לצורכי הגדרה זו המונח "אזור חיפה" 

ק"מ ממנה בקו אווירי.  70משמעו העיר חיפה וסביבתה עד למרחק של 
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תנאים אלה ינפיק הספק תצהיר באישור עו"ד שהינו להבטחת עמידה ב

 עומד בתנאים אלה.

מבלי לפגוע אמור לעיל יוכל הקבלן להגיש את הצעתו המבוססת רק על  

 אחד מהספקים כדלקמן:

 

 אירופה בלבד(. Otisאלקטרה. ) -

 גרמניה או ספרד עם מערכת הנע גרמנית(.  (Thyssenטיסנקרופ.  -

 (.Koneישראליפט ) -

 (.Schindlerנחושתן )שינדלר  -

 (.Witturנעמן מעליות ) -

 (.Hyundaiלדיקו ליפט ) -

 (.Oronaשחק מעליות ) -

 (.Edunburghכפיר מעליות ) -

 
 מחיר המעליות כלול במחיר המבנה. 

 

 שמורה בידי המזמין הזכות  להזמין את המעליות ישירות אצל הספק.   1.4.7

בכל מקום במפרט זה שמוטלים בו חובות על הספק לטובת הקבלן ו/או            

 המזמין , יחשבו החובות כמוטלים על הקבלן לטובת היזם.

 

הגדרות "קבלן" "ספק" במפרט זה באות להגדיר את היחסים ביניהם אולם    1.4.8

 .הקבלן בלבדהאחריות הכוללת כלפי המזמין היא של 

 
לן מצהיר כי למד, הכיר והבין את תנאי העבודה ופרטיה וכן כל הספק/קב   1.4.9

הדרישות לרבות תאום עם קבלנים אחרים הפועלים באתר, שלבי  הביצוע  

והאפשרות לאי רציפות בעבודה עקב פעילויות של קבלנים אחרים באתר. 

)ולא יאושרו כל תביעות אשר ינומקו באי הכרת התנאים באתר או פרטים 

 אחרים(.

 

 באחריות הספק מסירה סופית לידי המזמין .   1.4.10

 

מובהר ומודגש כי על הספק/קבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות על מנת למנוע    1.4.11

פגיעה בעובדים כולל סימון גידור של שטחי העבודה ופינוי וניקיון בסוף יום 

 העבודה.
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 הפרויקט.אחסון הציוד יתואם עם הקבלן בכפוף לאישור מנהל    1.4.12

  
 תנאים כלליים . 2

 תכניות ואישורים   2.1

תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על מסירת העבודה לספק, ולפני 

ביצוע העבודה, על הספק להגיש את כל התכניות עבור השלמה 

 מדויקת של הפיר לשם הרכבת המעליות על חלקיהן.

חום, אוורור תכניות ראש פיר כוללות: גדלים ומיקום כל הציוד, תפוקת  -

 נדרש וטמפרטורת מינימום ומקסימום נדרשת.

 תכנית מערך פיר הכוללת פסים, תא, משקל נגדי , פיגומים וכו'. -

 תכנית תא, מסגרת תא, ופרטי תא לאישור האדריכל. -

 דלתות, משקופים , מפעיל דלת וכל חלקיהם. -

 תכנית סיגנליזציה פנלים ולחצנים. -

 תכנית חווט,חשמל ותקשורת. -

 בור ופגושות.תכנית  -

 
מכיוון שהפיר הולך ונבנה עפ"י תוכניות היועץ יהיה על הספק לתאם תוכניותיו 

 למבנה הגיאומטרי של הפיר המתוכנן.

 כל התכניות חייבות לקבל אישור המזמין, או בא כוחו.

לאחר בדיקתן ואשורן ע"י המזמין, ישמשו התכניות אסמכתא לבצוע. הספק לא 

 או פעולות אחרות, אלא לאחר אישור התכניות.יבצע כל עבודות, קניות 

כל החלקים אשר ישמשו במעליות חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין 

לפני הרכבתם. תכניות פרטי הגמר של המעליות יש להגיש לאישור האדריכל 

שבועות מיום צו התחלת העבודה וכן דוגמאות חומרי גמר לאישור  8תוך 

 טיבות המפורטות בתוכניות האדריכל.האדריכל והמזמין לפי אלטרנ

העתקים היועץ יעיר את הערותיו על  3-כל התוכניות תשלחנה לאישור היועץ ב

גבי התכניות, יאשרן, ויעבירן לאדריכל ולמנהל הפרויקט לאישורם, ורק לאחר 

קבלת הערות/אישור של שלושת הגורמים, תועברנה התכניות לספק לתיקון 

 ולהשלמה.

 :-התוכניות המאושרות לאחר תיקונן עם כל ההערות להספק יעביר את 

 עותק. 1יזם:  -

 עותקים 2אדריכל:  -

 יועץ מעליות: העתק אחד. -

 עותק. 1קונסטרוקטור:  -
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 דו"ח מהלך העבודה  2.2

 הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.

תרשמנה העבודות, הספק או האחראי עבור ביצוע העבודה, ינהל יומן ובו 

התקלות והנתונים החשובים האחרים בנוגע לבצוע העבודה. ב"כ המזמין רשאי 

 בכל עת לעיין ביומן הנ"ל.

 

 עבודות בניה: 2.3

 מידות:  2.3.1

על הספק, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות 

ות ולא להסתמך תכניות הבנין בלבד, כ"כ יודיע הספק למזמין על הסטי

 באם תהיינה.

 על הספק ללמוד את האתר, דרכי הגישה אליו האחסון ואופן ההרמה.

 2.1באם ידרשו שינויים או באם לא תוגשנה תכניות בזמן הנדרש בסעיף 

 ויהיה צורך בהריסות ובניה תעשה עבודה זו ע"י הספק ועל חשבונו.

 

 קבלנים אחרים:  2.3.2

על הספק לבצע עבודה תוך בשטח יעבדו קבלנים וקבלני משנה אחרים, 

 שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה.

נתגלו חילוקי דעות/הפרעות/תביעות הדדיות וכיו"ב ימסר הנושא 

 לטיפול המפקח והכרעתו תהיה סופית, והיא תחייב את הספק.

הספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהוא עבור התיאום ושיתוף פעולה עם 

 גורמים אלה.

 

 בודות באחריות הקבלן ע 2.3.3

 העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם לתכניות הספק.

 . הכנת פיר וקירות מסויידים.1

 . בנית ראש הפיר, כולל חורים, מעברים, ועומסים מתאימים.2

 . התקנת ווי נשיאה לעומס המתאים בראש הפיר.3

 . הכנת פיגום.4

 הספק.. הזנת קו טלפון וקווי תקשורת עפ"י תכניות 5

 . השלמת חזיתות וביטון משקופים .6

 עבודות העזר הנדרשות להתקנת המעלית יבוצעו ע"י הקבלן. כל

 

 החשמל:  2.4
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 עבור המעליות:

הרץ וכן הארקה אפס וקו חד  50וולט,  400הקבלן יספק קו חשמל תלת פאזי 

 וולט לראש הפיר עבור הכח והמאור למעליות ולפיר המעליות. 230פאזי 

 יספק הקבלן את המפסקים החצי אוטומטיים המתאימים לאספקות הנ"ל.כן 

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י ספק המעליות 

 .08בהתאם לתקן ולדרישות החשמל, ולמפרט הטכני הבין משרדי פרק 

 כן יתקין הספק תאורת פיר ושקעים עפ"י התקן.

וח חד פאזי, קו טלפון ויחידת תאורת חירום בנוסף יספק הקבלן תאורה, שקע כ

 לראש הפיר.

 

 חשמל לצרכי עבודת הספק: 2.4.1

הקבלן יספק זרם חשמל לצרכי עבודת הספק בנקודה כל שהיא באתר 

 הבניה. ההתחברות למקור זרם זה ע"י הספק  ובאחריותו.

 

 טיב העבודה  2.4.2

לכללים לחוקים הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם 

ולתקנים הקיימים והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י פועלים במספר 

 הדרוש ממדרגה ראשונה המתאימים לביצוע העבודות.

 
על הספק לספק החומרים, המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה. כל 

 החומרים והחלקים יהיו חדשים ומטיב משובח.

באישור מוקדם ובכתב ע"י אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה אלא 

 המזמין.

המזמין רשאי לפסול קבלן משנה לספק באם, לדעתו, אין הוא מבצע 

 כראוי את העבודה.

 
 נזק לבנין  2.4.3

הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבנין, למכונות, למתקנים ולבני אדם, על 

ידו או ע"י עובדיו או פגם בחומרים שמסופקים על ידו כתוצאה מעבודה 

קצועית או לקויה, הן במישרין והן בעקיפין והספק יהיה חייב בלתי מ

 לפצות את המזמין על הנזקים הנ"ל בשלמותם.

 
אין לבצע עבודות או פעולות חיצוב במבנה, בקורות, בעמודים, או 

בתקרות ללא אישור מוקדם מאת המפקח על הבניין. הספק יהיה חייב 

נזקים שיגרמו לבני להוציא בטוחים מתאימים המהווים כיסוי מלא ל
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אדם, לחומרים למתקנים למכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת 

אדמה, שיטפון אש קצר או זרם חשמל וכו' בתחום עבודתו כ"כ עליו 

להוציא, בטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו, על הספק להמציא 

 עותק מהפוליסות למזמין.

 

 עבודות נוספות:  2.4.4

ספקת חומרים שאינם כוללים ב"כתב הכמויות" ביצוע כל עבודה או א

 או בתיאור הטכני טעונים אישור מוקדם בכתב של המזמין.

 

 הרכבת המעליות:   2.5

 על הספק לבצע את עבודותיו ע"י עובדים מקצועיים ומעולים.

בהשגחה ישירה של מומחים ומנהלי עבודה. על הספק לספק נוסף על החלקים 

וחומרים נוספים, את כל העבודה והמכשירים,  העיקרים את כל חומרי העזר

 מכשירי הרמה וכל האבזרים הדרושים לעבודה מקצועית ממדרגה ראשונה.

 הספק ידאג להובלה ולעבודות סבלות הדרושות לבצוע העבודות.

 

 מסירה: 2.6

לאחר סיום הרכבת המעליות יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות  2.6.1

 בצוע הבדיקות כהוכחה שהבצוע תקין.הבאות וימסור אישור על 

במידה ובדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, 

 על הספק למלא אחר הדרישות הנ"ל עד כמה שהן בתחום בצוע עבודתו.

 מטעם חברת החשמל. .א

 מטעם בודק מוסמך של מעליות )במידה ויש לכך אישור מכון התקנים(. .ב

בשלב ראשון נבדקו המעליות ע"י בודק מטעם מכון התקנים )גם אם  .ג

 מוסמך(.

 מטעם מחלקת בקרת טיב של הספק )כולל רשימת הערות המחלקה(. .ד

 עומס בנסיעה אחת רצופה ) מעלה מטה ( 110% -הספק יבצע בדיקה ב .ה

 
הספק יביא לאתר את כל ציוד הבדיקה והעומסים הנדרשים לצורך 

 בדיקות אלה.

 
עותקים  3-ימסור הספק את המסמכים הבאים בלאחר ביצוע הבדיקות,   2.6.2

 למזמין.

 .2.6.1תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  .א



 

317 
 

" הכוללות תכניות מכניות, תכניות חשמל MADE ASתכניות " .ב

 ותכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה.

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעלית בהשתתפות 

ן, שיבדקו התאמת המתקן האדריכל המפקח, היועץ, ונציג המזמי

 למפרט הטכני.

 

הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים 

 לביצוע הבדיקות.

 יבצעם הספק מיידית. -יתגלו אי התאמות, או ליקויים 

 לאחר ביצועם תערך מסירה סופית של המתקן.

 
 הדרכה: 2.6.3

בשימוש במעליות במסגרת המסירה ידריך הספק את משתמשי המעליות 

ובמתן "עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או 

במקרה של קלקולים אחרים. בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיקת בודק 

 מוסמך, תימסרנה המעליות לשימוש.

אין במסירת המעליות לשימוש הוכחה כי המעליות עומדת בדרישות 

 2.6.2-ו 2.6.1סעיף 

 
 שילוט:  2.7

ק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא, בכניסות, מספור מעליות על הספ

שלוט העומס המותר, בכניסה לאזור המכונות והפיקוד והוראות לשימוש 

וחילוץ בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים הקשורים לפעולת החילוץ 

)ידית חילוץ, גלגל חילוץ, מפסק ראשי וכו'( בצבע אדום. כ"כ יש לסמן את 

ם לציון עמידת המעליות בקומה )ניתן לספק נורית המציינת את מיקום הכבלי

המעלית בקומה המוזנת מסוללה נטענת וסוללת גיבוי( בקומות קיצוניות 

 בסימון שונה.

 יש להציג את השילוטים לאישור האדריכל והמזמין טרם הזמנתם.

 

 אחריות:   2.8

הקבלן / ספק יהיו אחראים למתקן על כל חלקיו במשך תקופת העבודה עד 

למסירה הסופית של המתקן. והם יישאו בכל ההוצאות הכספיות בכל נזק 

 לרבות קלקול, גנבה וכו'.  

הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, המתקנים והמכשירים לרבות סוללות 

 נטענות.
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 .חודשים  36ל בתקופת האחריות שכ"כ על טיב העבודה 

תחילת תקופת האחריות הנ"ל חלה מיום התחלת השימוש הסדיר במעליות או 

 מועד המסירה הסופי וזאת  ע"פ המאוחר מבין השניים.

 
 האחריות מותנית במתן שרות בתקופת האחריות ע"י הספק.

על הספק, לבצע מיד ועל חשבונו עם קריאה ראשונה של המזמין או המשתמש 

התיקונים, ההתאמות וכד' במשך תקופת האחריות והבדק בהתאם את כל 

 4לדרישות ב"כ המזמין ובהסכמתו בתקופה הקצרה ביותר, שלא תעלה על 

 שעות מרגע הקריאה ותיקון התקלה יבוצע ברציפות עד לתיקון הסופי.

הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים על מנת לעמוד בתנאי 

 אחריות אלה.

בתום תקופת האחריות יבצע ב"כ המזמין את בדיקת הקבלה השנייה שלו 

והספק חייב לבצע, בהתאם לתוצאות הבדיקה הנ"ל, את כל התיקונים, 

 השינויים והחלפת החלקים הלקויים והפגומים או הבלתי מתאימים.

לאחר ביצוע התיקונים תיערך בדיקה נוספת, ועבור החלקים והעבודות שבוצעו 

חודשים ממועד  24פת הבדק והאחריות, תחול אחריות נוספת של בתוך תקו

 קבלת התיקון המושלם.

אישור התכניות או קבלת המעליות ע"י המזמין אינם משחררים את הספק 

 מאחריותו עפ"י סעיף זה.

חודשי הפעלה ושימוש )שיחשבו לתקופת הרצה( מתחייב הספק שמספר  3לאחר 

תקלות  6תלויות בספק לא יעלה על התקלות הגורמות להשבתת מעליות וה

 בשנה.

 
 שרות שוטף וטיפול מונע  2.9

 חודשים וכלול באחריות.  36 -השרות הינו ל

עלות השרות לכל תקופת האחריות כלולה במחירי היחידות של אספקה והתקנת 

 המעליות.

 על הספק לחתום על הסכם השרות המצורף עם האוניברסיטה ולפעול על פיו. 

 לוח זמנים  2.10

על הספק להגיש לוח זמנים מפורט המותאם ללוח הזמנים של הפרויקט. לוח 

 הזמנים יכלול בין היתר את הפעולות הבאות:

זמן תכנון על כל שלביו, זמן יצור, זמן הגעת הציוד לאתר, זמן התקנה כתלות 

בהתקדמות עבודות הבניין, זמן התקנת פסים משקופים ודלתות, זמן התקנת 

 ה, זמן קבלת אישורי רשויות וכו'.ציוד, זמן ההפעל
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יש לציין בתוך לוח הזמנים את אבני הדרך המבוצעות ע"י הקבלן כגון בניית 

 פיר, התקנת ריצופים, ביטון משקופים, אספקת חשמל ותקשורת.

 לוח הזמנים יוגש על לוח הזמנים של הקבלן ועל נייר.
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 נתונים טכניים  - 3פרק 

 זוג מעליות  3.1

 ק"ג 1000ים נוסע 13 עומס

 מ'/שניה 1.0 מהירות נסיעה

 זרם חילופין מבוקר תדר עם מנוע ללא ממסרה סוג הנע

 מ' בקירוב 21.85 גובה הרמה

  7 מספר תחנות

 כולן בצד אחד  7 מספר דלתות בפיר

 משותף דופלקס מאסף מלא פיקוד

 סגור פיר המעלית

 יציקת בטון  מבנה הפירים

 חדר מכונותללא  מיקום חדר מכונות

 מ"מ X 5500 2100 מידות פנימיות של פיר

 עפ"י הנתונים הטכניים סימונים

 מ"מ X 1600 1400 מבנה התא

 מ"מ 2100X  1100 כניסות

 אוטומטיות פתיחה מרכזית בתא ובתחנות דלתות

 נעלי החלקה נעלי תא ומשקל נגדי

 עם גלגלים מתחת לתא 2:  1 תילוי

 מ"מ 5 דיוק עצירה

 פאזות 3הרץ,  50וולט,  400 הזנה חשמלית

 שקטה ביותר מותאמת למבנה פעולת המעלית

 התנעות לשעה, ניצול קשה 180 תדירות הפעולה

 
  נדרשת מעליות עם מכונה ללא ממסרה מותקנת  בראש הפיר  ולוח פיקוד לצד

הדלת בתחנה העליונה.  נדרשת מעלית למבנה ציבור לעבודה מאומצת. 
 תאושר. לאמעלית המיועדת לעבודה קלה במבנה מגורים 
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 מפרט טכני - 4פרק 

 תא המעליות כללי  4.1

 המעליות ראה להלן.מידות מתאימות לעומס העבודה הבטוח, מידות 

 עיצוב סופי לבחירת האדריכל.

 

 תא איתן נתון במסגרת יציבה של פלדה צורתית שחוזקה בהתאם המבנה :

 תאושר מעלית ללא מסגרת תא(.לא לעומס ולתנאי העבודה הנ"ל )

  רצפת התא מכוסה שיש גרניט או אבן קיסר בהתאם לדרישת האדריכל בעובי

 מ"מ. 30

 

התליה ע"י כריות גומי או חומר נאות אחר למניעת התא מבודד ממסגרת 

העברת זעזועים. על המסגרת מורכבים מנגנון תלית כבלים, נעלי תא, התקן 

 תפיסה, מנגנון העקומה הנעה ומפעיל הדלת.

 

ק"ג )לא תאושר  100 -יש לספק מתקן שקילה שנותן רזולוציה של לא יותר מ

 (.מערכת שקילה עם גומיות מתחת למכונת ההרמה

-בחלק התחתון לכל רוחב פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות מ

 מ"מ וישופע לאחור בחלק התחתון. 750

 

 :מיחידות של פחי פלב"מ מרוקע, או פלב"מ מוברש או שילובים  קירות התא

 שלהם או זכוכית צבעונית, חלבית או מותזת לבחירת המזמין והאדריכל.

סביב הקירות וסרגל דקורטיבי מסביב לרצפה לפי מאחז יד מפרופיל מפלב"מ מ

 בחירת המזמין.

חזית התא ודלתות התא מפחי פלב"מ מרוקע  ע"פ בחירת המזמין ממגוון 

 הגימורים של הספק.

 DRUMהתא מבחוץ יצופה בשלמות בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה  

ANTI. 

 

וטומטית לאחר נורות לפחות הכבות א 4אוטומטית בלתי ישירה  תאורת התא -

עם שנאי מבדל מחוברת למתג  LEDאו נורית  T5גמר פעולת המעלית ותאורה 

 התאורה בתא, וכן תאורת חירום, עפ"י התקן.
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 תצבע בצבע לבן שרוף. תקרת התא -

מפוחים צנטריפוגליים  עם מפסק צמוד המוזן למתח השהית הפיקוד. בעת  2   

שהמעלית חונה ללא קריאות, תפסק אוטומטית פעולת המאוורר, ותכבה 

התאורה האוטומטית מתחת למאוורר חירור מתאים על מנת לאפשר אוורר 

 מתאים של התא.

 

מפלב"מ כל  תקרת תא המעלית תהיה בעלת תאורה עקיפה או תקרה כפולה -

חומר אחר או תאורה שקועה עם נורות הארה כפי שיידרש ע"י האדריכל. עיצוב 

 תאי המעלית חייב לקבל אישור האדריכל לפני היצור. 

של ספק המעליות  המפואר ביותרכל פרטי התאים מתוך מגוון הגימורים    

(PREMIUM המזמין רשאי לבחור כל גימור מתוך מגוון זה. במידה .) וגימור

סטנדרטי של הספק לא יאושר ע"י האדריכל תבוצע הדקורציה בארץ עפ"י 

 תכניות האדריכל ממגוון הגימורים שהוגדר לעיל.

 

 ק"ג                              1000נוסעים  13מעליות 
                                          מ"מ 1600רוחב: 
                                                      מ"מ 1400עומק: 
    מ"מ )נטו(                             2300גובה:  

 מ"מ                       X 900 2100פתחי תא: 
 מ"מ תבוצע ע"י הקבלן. 30רצפת התא בציפוי שיש או אבן בעובי 

 

 דלתות הפיר והמשקופים:  4.2

מ"מ  )מידות עפ"י  1.5דופן כפולה מפח דלתות אוטומטיות נגררות לכל פתח עם 

 הנתונים הכלליים(.

מפח פלב"מ מרוקע. כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח "משולש" בלבד. 

 .DRUM (ANTIהדלתות תצופנה בשרף למניעת רעש )

 לכל דלת, משקולת או קפיץ לסגירתה במידה והתא אינו חונה מול התחנה.

דה לסף פחי כיסוי בין דלתות )ניתן לוותר על בכל המעלית יכלול המחיר תמך פל

 פחי כיסוי רק במידה ולדלת התא נעילה מכנית בין קומות(.

 המשקופים מרובעים או עיוורים.

 

 עיצוב תאי המעלית חייב לקבל אישור אדריכל.

 

 -מנגנון מפעיל דלתות התא והתחנות:  4.3

 א והתחנות.יותקן ויסופק למעלית מנגנון פתיחה וסגירה של דלתות הת
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 הציוד יכלול מכונה המורכבת על תא המעלית אשר תאושר ע"י היועץ.

 דלת התא ודלתות התחנות ישולבו ויופעלו כאחת בעת פתיחה וסגירה.

דלת התא ודלת הפיר תפתחנה ותסגרנה בהנעה ותבוקרנה בפתיחה ובסגירה ע"י 

 מנגנון נאות.

 נמצא בתחנה. דלתות התא והפיר תפתחנה באופן אוטומטי כאשר התא

סגירה של דלתות התא והפיר צריכה להתבצע לפני שאפשר יהיה להפעיל את 

 התא. פעולתן שקטה בפתיחה ובסגירה. 

לדלתות מנגנון לפתיחה עצמית בהפסקת חשמל ולאחר חילוץ )בתחום קומה 

 בלבד(.

 תינתן אפשרות להפסיק את פעולת הדלתות ולהפוך כוונן במשך סגירתן.

עם התקן משולב אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה כל עוד לא כל דלת תסופק 

 נסגרו וננעלו הדלתות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.

מגע חשמלי יותקן בדלתות התא. אשר ימנע תזוזת התא מהתחנה עד אשר 

 הדלתות תסגרנה.

עפ"י המוגדר בחוק, יסופקו מפסקים מתאימים כדי לפקד על פעולת הדלתות. 

לתות בשלמותו כולל מנוע, הנע גלגל שיניים, או הנע חלזוני, מנגנון פתיחת הד

זרועות פרקים, גלגלים, מיסבים, מנעולים ומגעים, יהיה מתוצרת חברת האם 

של ספק המעלית. הדלתות תסענה על מסילות מלוטשות ע"י גלגלים עם 

 מיסבים כדוריים ומסילה תחתונה מאלומיניום המשתלבת עם רצפת התא.

המנגנון יכלול, מערכת פתיחה הכוללת טור תאים לכל גובה הדלת ומתקן 

ק"ג על דלת המעלית  15פתיחה. הפעלת טור תאים, או הפעלת כח העולה על 

 תסוג הדלת לאחור ולאחר השהיה תיסגר מחדש.

הדלתות תוכלנה להיפתח לכל רוחבן, ידנית, )במקרה חירום( ללא צורך בהפעלת 

 כח מעל לסביר.

( בזרם חילופין מבוקר תדר HEAVY DUTYמנגנון לפעולה מאומצת )נדרש 

 עם טור תאים ומהירות הניתנת לכוונון.

מיקום התא הפוטו אלקטרי על מזוזת המשקוף. המעלית תחנה בתחנה עם 

דלתות סגורות למעט בתחנות ראשיות. לחיצה על לחיץ קריאת חוץ, 

 .כשהמעלית נמצאת באותה תחנה, תגרום לפתיחת הדלת

 

אם לאחר ביצוע פקודת סגירת דלת לא נוצר מגע מנעול תפתח הדלת מחדש, 

לאחר השהיה, ותנסה לסגור שנית לאחר שלושה ניסיונות תפתח הדלת ותישאר 

 פתוחה, ותבטל קריאות קיימות.
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 השהיית דלתות 4.3.1

שניות, ברירת המחדל תהיה לקריאת  1 20השהיית הדלתות ניתנת לכוון בין 

 לשניות. 10ות לקריאת חוץ שני 5תא 

כאשר מעלית מגיעה הן לקריאת תא והן לקריאת חוץ יהיה זמן השהייה עפ"י 

 קריאת החוץ.

 חצית התא הפוטו אלקטרי תקצר זמן השהייה.

 

 מכונות ההרמה:  4.4

 מכונת המעליות תהיה מטיפוס מנוע ללא ממסרה.  4.4.1

 

 המנוע החשמלי:  4.5

 לזרם חילופין .מנוע מיוחד למעלית   4.5.1

מזרם  3מותאם לעומס בעל מומנט התחלתי גבוה. זרם התנעה מקסימלי פי           

 נומינלי.

המנועים  10%הרץ. שינוי מתח מותרים  50וולט.  400זרם ההספקה תלת פאזי          

מוגנים ע"י מפסיקים לעומסי יתר, בעלי ניתוק אוטומטי, המופעל ע"י כל פאזה 

רד. על הגל החופשי של המנוע גלגל יד, עם סימון כווני הסיבוב של וכל ליפוף בנפ

 הורדה והעלאת המעלית.

גם בעבודה מאומצת ובשיא עונת הקיץ לא יתחמם המנוע מעל למותר. בליפוף            

המנוע יותקן צמד תרמי, אשר ינתק פעולת המנוע במקרה של התחממות יתר 

 של הליפוף רק לאחר גמר הנסיעה.

 

נדרשת מערכת בקרת מהירות אשר תבקר את התאוצות, התאוטות והמהירות   4.5.2

 הקבועה ע"פ תכנית קבועה מראש.

מ'/שניה  0.6-מ/ש בריבוע ותכוונה ל 1.0התאוצות והתאוטות לא תעלנה על             

בריבוע. עצירה ובלימת המעלית תהיה חשמלית ללא שימוש בבלם המכני אשר 

יפעל, בפעולה רגילה, רק לאחר עצירתה המוחלטת של המעלית. המערכת 

ל ציר המנוע תעבוד בחוג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור אשר יותקן ע

וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס המעלית, גישת המעלית לתחנה ישירה וללא 

 מהירות זחילה.

אם ידרשו נגדי  (VVVF)בקרת מהירות תבוצע באמצעות מערכת שינוי תדר             

 מ"מ. 5התנעה או בלימה יותקנו אלה מחוץ לחדר המכונות דיוקי העצירה 
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ו בטחונות מיוחדים אשר יגרמו לעצירת חירום באמצעות למערכת ההנע יותקנ 4.5.3

 המעצור המכני.

 א. היווצרות שגיאה בין מהירות מתוכננת למהירות ממשית.

 ב. נסיעה בכוון הפוך למתוכנן.

 מ' מתחנה קיצונית. 0.7-ג. אי האטה כ

 בטחונות אלה לא יהיו תלויים במערכת הפיקוד הרגילה.

 

 הבלם 4.5.4

יהיה בטיפוס המופעל ע"י קפיצים יפתח חשמלית בזרם ישר. יתוכנן כך             

 שיבטיח פעולה חיובית וחלקה של עצירה בעומסים שונים.

 

 חילוץ 4.5.5

בשעת חרום של הפסקת פעולת המעלית, תהיה אפשרות לשחרר את פעולת             

המעצור ביד כדי להניע התא ולשחרר האנשים. לחילופין ניתן לספק מערכת 

פתיחת בלם באמצעות לחיץ מוזן מסוללה נטענת, נורית במסמנת מיקום 

התרוקנה  מעלית בתחנה ונוריות כיוון תנועה למערכת התרעה במידה והסוללה

או סוללת גיבוי נוספת.  בהעדר זינת חשמל תפלס המעלית לתחנה הקרובה, 

 אוטומטית, ותפתח דלתות.
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 בידוד המכונה:  4.6

המכונה בשלמותה, על חלקיה השונים תורכב על בסיס מפלדה צורתי. מבודדת 

ע"י כריות מקוריות של הספק  מיתר חלקי הבנין. למניעת רעידות, תנודות או 

 שיעברו לתוך הבנין )מידות הכריות ועובין יקבעו עם יצרן המעלית(. רעש

 המכונה חייבת להיות מפולסת כאשר התא בעומס מאוזן.

 

 מסלולים:  4.7

מסלולי התא והמשקל הנגדי  מפרופיל צורתי מיוחד למעלית, בעלי חוזק 

 מתאים לעומסים המתאימים.

ם כל החיזוקים במידה הפסים יהיו מפלדה משוכה או מעובדת מצויידים ע

 מספקת, כולל מהדקים ויתר האבזרים )לכל פס שני חיזוקים לפחות(.

 
חיבורי הפסים של התא והמשקל הנגדי יחוברו למבנה בעזרת ברגים ועוגני 

 "פיליפס".

 

 משקל נגדי:   4.8

מסגרת מברזל צורתי איתנה, עם מילוי מפריזמות פלדה ע"י הספק עומס 

 .50%מאוזן: 

 

 נעלי התא והמשקל הנגדי:  4.9

נעלי החלקה, עם ציפוי מתאים, ניתנות לוויסות לפעולה שקטה. בית עם 

 קפיצים וסיכה אוטומטית.

 

 גלגלי הטיה:  4.10

 פעם קוטר הכבל. 40 -קוטר גלגלי הטיה לא יהיה פחות מ

הגלגלים יצוידו במיסבים גליליים, בנויים ממבנה חזק, מוגנים בפני אבק. עם 

 אותים לסיכה.אמצעים נ
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 כבלי תליה:  4.11

 ק"ג/ממ"ר. 160מיוחדים למעלית, מפלדה בחוזק שלא יעלה על 

 , מספרם וקוטרם בהתאם לעומס ומשקל התאים.SEAL 19X8מבנה 

בקצוות יהיו מצויידים בפעמונים עם יציקת אבץ, או עם לבבות ומהדקי כבל. 

עם חגורות מחומר תילוי הכבלים קפיצי משני הצדדים. ניתן לספק מעלית 

 וונילי או גומי  וגדילי פלדה יצוקים בתוכם.

 
 פיקוד  4.12

 מעליות  2 -מאסף מלא משותף דופלקס ל 4.12.1

כל קריאה נרשמת בזיכרון המערכת המעליות תעצרנה לפי סדר התחנות ולא 

עפ"י סדר קבלת הקריאות כשעצירת מעלית בקומה מבטלת את הקריאה )עפ"י 

כוונה(. בכל אחד מלוחות הפיקוד מחשב המנתח את קריאות החוץ במבנה, 

קריאות בתאי המעליות, עומס במעליות, כוון נסיעתן וזמן ההמתנה של 

את חוץ ודואג למשלוח המעלית העונה על הקריטריון כך שזמן ההמתנה קרי

למעלית ותנועת המעלית יהיו אופטימליים. לכל אחד מלוחות הפיקוד מידע על 

המעלית השניה כשהתקשרות בין לוחות הפיקוד טורית. לא יהיה למערכת 

מעבד מרכזי שתקלה בו עלולה להשבית את הפיקוד המשותף וכל אחד מלוחות 

הפיקוד יוכל לטפל בקריאות החוץ.הפרמטרים שעל פיהם תקבע המערכת 

משלוח המעליות לקריאות חוץ יהיו גמישים כך שהמעליות תוכלנה להתגבר 

גם על תנועות שיא מעלה )בעת הגעת עובדים( מטה )בעת יציאת עובדים 

מהעבודה( וכן תנועות שיא לקומות מסויימות )ארועים בקומות ספציפיות( 

ט ראה להלן(. רק מעלית אחת, אשר כוונה בהתאם לקריאה הנדרשת )פירו

וקרובה תענה לקריאה חיצונית . באם מעלית מסוימת אליה מיועדת הקריאה 

אינה מבצעת את הקריאה תוך פרק זמן, המחושב ע"י המעבד המרכזי, תעבור 

הקריאה אוטומטית למעלית אחרת וזו תבצע הקריאה. כאשר מופעל מגע 

" באחת המעליות, לא תענה המעלית לקריאות חוץ והקריאות "עומס מלא

תעבורנה באופן אוטומטי למעלית השניה )למעליות מערכת שקילה רצופה 

ואינפורמציה ממערכת השקילה נוספת כשיקול בבחירת המעלית שתענה 

 לקריאה(. 

באם מצב עומס מלא קיים בכל המעליות, תשארנה קריאות חוץ רשומות 

 ביטול מצב "עומס מלא".  ותתבצענה לאחר

מעלית ראשונה שתתפנה תשלח אוטומטית לקומת הכניסה, המהווה קומה 

ראשית ותחנה בה בדלתות פתוחות, ביתר התחנות תחננה המעליות בדלתות 

 סגורות. 
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המעלית השניה תחנה בקומה אשר עפ"י חישובי המערכת, תתן זמן המתנה 

דלילה )בעיקר בשעות הלילה( לא  מינימלי לקריאות חוץ. כאשר התנועה בבנין

תחלפנה המעליות החונות בתחנה ללא קריאות עמדות , אלא תשארנה בתחנות 

   ותעננה רק לקריאות )חוץ או תא( רלוונטיות. 

כאשר מגיעה המעלית לתחנה עם כוון מוגדר, אולם עקב קריאות תא משנה כוון         

מהמעליות חונה בתחנה  הנסיעה, לא תסגר הדלת ותפתח מחדש. כאשר אחת

 במצב "תקלה", ניתן יהיה לקרוא למעלית שניה  לאותה תחנה.

 מצב "תקלה" יהיה כאשר:     

 הופסק המתח למעלית. .א

 מעלית בפיקוד שרות. .ב

 במעלית הופעל מפסק "עצור" על גג התא. .ג

פקודה רשומה אינה מתבצעת ע"י המעלית תוך פרק זמן המוגדר ע"י  .ד

     המחשב וניתן לכוונון.

    

 פיקוד גנרטור חירום 4.12.4

אחרי הפסקת חשמל ועם קבלת אות ממגע יבש כי המעליות פועלות ממתח   

הזנה של   גנרטור חירום, המעליות ימשיכו, אל התחנות הקרובות ותפתחנה 

הדלתות. עם גמר התהליך תשאר, בעבודה רגילה, מעלית אחת. המעלית השניה 

הגיע. אם מתח הזנה חדל עקב ניתוקו בגלל מצב תשאר בתחנה האחרונה אליה 

חירום )אש פיגוע וכד'( יגיע לפיקוד סיגנל מתאים והמעליות תרדנה אחת אחת 

לקומה ראשית ותחננה בתחנה זו  בדלתות פתוחות הפעלת המעלית תתכן רק 

 ב"פיקוד כבאים".

 

גנרטור על הספק להגיש דרישותיו לאופי, איכות ויציבות אספקת הזרם מ        

החירום. גנרטור החירום יוזמן עפ"י האפיון של ספק המעליות. אם, בעת הפעלת 

מעליות בהזנת גנרטור חירום, לא תפעלנה המעליות כשורה ואיכות האספקה 

תתאים לדרישות הספק, יהיה על הספק לבצע שינויים במערכות הנע וההגנה 

 בלוחות בפיקוד שלו על מנת שהמעליות תפעלנה כהלכה.

 

 אביזרי פיקוד והכוונה:  4.13

פנלי אביזרי פיקוד והכוונה והלחצנים יהיו מחומר עיצוב וכיתוב  כנדרש ע"י          

האדריכל ויקבלו את אישור האדריכל על תכניות הספק לפני תחילת יצורם כל    

 אביזרי הפיקוד יותקנו בתוך קופסאות מתאימות. 



 

329 
 

ם, חיצים, פתח דלת פעמון וכו'( שמיועדים      כל הסימנים )ספרות על הלחצני        

לשימוש הקהל יהיו בסימנים בולטים בצבע קונטרסטי וסימון בכתב ברייל 

 המאפשרים לכבדי ראיה להבחין בסימנים  ע"י מישוש. 

על הספק לקחת בחשבון כי נדרשים אביזרים יוקרתיים ולחצנים לפעולה         

 מאומצת אנטי ונדליים. 

למזמין זכות לבחור צורת אביזרים יוקרתיים מתוך מגוון האביזרים שבשימוש          

 הספק )לא יאושרו אביזרים סטנדרטיים שמשמשים לבנינים מגורים(. 

 נגישות למעליות, אנטי ונדליים. 70חלק  2481כל האביזרים עפ"י תקן       

 

 בתחנות  4.13.1

  בכל תחנה  זוג של לחצני קריאה מוארים ובעלי אות קולי לרישום הקריאה

 אחד לקריאה מעלה והשני לקריאה מטה בתחנות קיצוניות לחצן אחד. 

  בכל תחנה חיצי המשך כוון עם גונג, )לגונג צליל שונה לעליה ולירידה( מעל

וכאשר שניות לפני הגעת המעלית לתחנה  4 -לדלת התחנה )הפעלת הגונג כ

 מופעל לחיץ חוץ והדלת נפתחת מחדש(.

 בכל תחנה בנוסף מראה קומות דיגיטלי.

 .מפתח כבאים בקומה ראשית בהתאם לתקן 

  בתחנה ראשית. –מתג ביטול מעלית 

 

 בתאים: 4.13.2

 טבלאת פיקוד הכוללת:  2תותקנה     

  לחצני משלוח לכל התחנות )המוארים לרישום קריאה עם צליל קצר אותיות

 מובלטות בצבע קונטרסטי וכתב ברייל(. 

 .לחצן אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום 

 *   מתג למאורר .

 *   מתג מאור.

* מתג מפתח לפיקוד פנים "ישיר" "עצמאי" )הענות רק לקריאות פנים             

( במצב פיקוד זה כשאין קריאות תא, חונות המעליות וביטול קריאות חוץ

 בדלתות  פתוחות ולא תעננה בכל מקרה לפיקוד חיצוני. 

סגירת הדלתות תתבצע ע"י לחיצה רצופה על לחיץ "סגור דלת" או לחיצה      

 רצופה על לחצן הקריאה.

 לחיץ "העמסה" המשהה סגירת דלתות עם השהייה הניתנת לכוונון.    



 

330 
 

 ח דלת" הפותח דלת ומופעל במקביל לטור התאים ומגביל הכח של לחצן "פת

 הדלתות.

 .מראה קומות 

 .)חיצי כוון נסיעה )מהבהב בזמן נסיעה 

 .כיתוב מואר וזמזם לעומס יתר 

 .מתג מפתח לפיקוד כבאים 

  ."לחיץ "סגור דלת" המקצר השהית דלתות ופעיל גם בעת רצופה "עצמאי 

רק בעת לחיצה רצופה על לחיץ "סגור                 בעת פיקוד עצמאי תסגרנה דלתות 

 דלת".

 * בטבלה אחת בלבד. -המתגים המסומנים ב

בתאי המעליות יותקן, בנוסף, אמצעי המאפשר לעוורים  להבחין בתחנה בה הם 

 GENERATORנמצאים. השיטה תהיה פיפסים עם מעבר  בכל קומה ו 

VOICE ליות תחננה בקומות עם המודיע לאיזו קומה הגיעה המעלית המע

דלתות סגורות. לחיצה על לחצן קריאות חוץ, כשהמעלית נמצאת באותה קומה, 

תגרום  לפתיחת הדלת הלחצנים מדגם לחצני מגע דגם מיקרו מהלך , כל מראי 

ואורך חיים של לפחות  DOT MATRIXאו   LCD, מדגם 2קומות בגודל  "

 שעות. 100,000

הזכות להחליף כל לחיץ או פקד במתג                שמורה בידי המזמין או היזם 

מפתח או קורא כרטיסים )אספקת קורא הכרטיסים ע"י המזמין( במידה 

 ויוזמנו לפני הזמנת המעליות אצל היצרן.

  



 

331 
 

 פיקוד כבאים 4.13.3

פיקוד כבאים יהיה עפ"י התקן הישראלי ולא יותר שימוש בלוגיקת פיקוד 

 כבאים שונה.

יופעל ע"י מתג כבאים בתחנה ראשית, מתג כבאים בעמדת פיקוד הכבאים 

השוער או ע"י הפעלת שני אזורים לפחות במערכת גילוי העשן, אם  מערכת 

גילוי העשן גילתה אש בקומת הכבאים תסענה המעליות לקומה  אחרת כפי 

שתקבע ע"י רשויות הכיבוי )חווט ממערכת גילוי העשן ע"י  המזמין חיבור ע"י 

 הספק(.

 

 אביזרים על גג התא: 4.13.4

טבלת שרות עם כפתורי "לחצן משותף", "לחצן מעלה", "לחצן מטה"               

"עצור" מתג העברה לפיקוד שרות, מנורה מטלטלת עם מתג הפעלה ופעמון 

אזעקה מוזן מסוללת תאורת חרום עפ"י התקן, שקע כח לביצוע עבודות 

 תחזוקה ולחיץ אזעקה.

 

 :לוח פיקוד 4.14

מ"מ צבוע בצבע  2.0לוח הפיקוד יהיה בנוי ממסגרת או פח דקיפורט בעובי 

אפוקסי אבקה אפוי בתנור מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים 

 למכשירים המותקנים בו.

כן, יהיה בנוי עם דלתות מתכתיות קדמיות תוך התחשבות באוורור -כמו

 )אלקטרוני(.מקסימלי ללוח. לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק 

לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר 

 ומהתא )מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו'(.

על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעלית 

הראשיים  )הניתנת לשנוי( יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת ולמגענים

 לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.

כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני לא 

 יפגע בפעולתו התקינה של הלוח.

 כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.

יים הניתנים לשליפה ולהחלפה מידית הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרט

 ללא שימוש בכלי עבודה.

מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים למחבר. 

כניסות מעגלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי מנעולים, גובלים וכו'(. יהיו 

מרוחקים אחד מהשני כך שלא יוכל להיווצר קצר אקראי על מעגל הביטחונות. 
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"האפס" של מעגל הביטחונות יהיה מאורק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי  קו

 קו הביטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.

. L.E.Dבמקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות( מטיפוס 

אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים בפיר ותאפשרנה איתור 

ת מידי כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד מראה קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט תקלו

 סגמנטים. 7סטנדרטי של 

ניתן להציע לוח פיקוד עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר מערכת אנליזה 

 שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן קריאות חוץ ותא וכו'.

, יהיו VDEו/או  CEבינלאומי הטרנספורמטורים יישאו תו תקן ישראלי או תקן 

מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון בצד ראשוני 

ומשני. הטרנספורמטורים שבלוח יהיו בתחתית הלוח. מוגנים בפני מגע יד,תוך 

 התחשבות באוורורו.

מישרי הזרם יהיו בעלי רמת עומס, ובלתי רגישים לעליות מתח רגעיות 

 ם בלוח במקום מאוורר.ופתאומיות מיקומ

 

מיקומם של מישרים, יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו מורכבים כך 

שיהיו נוחים לטפול שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר 

 אחר סמוך.

 המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.

 
ון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת מכשיר עומס יתר יהיה מכו

ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה של 

 פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.

המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגיי מתח הזנה ראשי, 

יתות. החיווט שבלוח כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי פיקוד וא

 יהיה מסודר, נאה ומקצועי וימוספר בכל הקצוות.

הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדיקטור על גג התא לחילופין 

מפסקי קומה בפיר או סלקטור המופעל ע"י סרט או שרשרת, או מגע אינפרא 

 אדום המונה פולסים.

יהיו מסומנים בלוחות זיהוי כל המכשירים כולל המהדקים או ברגיי חיבור 

קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תכניות הרכבה מכנית של 

 המכשירים בלוח, ותכניות פיקוד חשמלית תהינה מצורפות בחדר המכונות.

בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות 

ין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר ב
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הכיוונים.. הפעלת פיקוד  2לחצנים יעקוף בטחונות ב  2שרות מאובטח ע"י 

 שרות על גג התא תבטל פיקוד שרות בחדר מכונות.

לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י חיבור מערכת תצוגה( 

 לשלוף את האינפורמציה הבאה:

היסטוריות )התקלות יישארו רשומות גם לאחר הפסקת רישום תקלות  .א

 מתח ללוח הפיקוד(.

תצוגת מצב המעלית הכוללת, בצורה גרפית, מיקום מעלית, כוון, סגירה  .ב

 או פתיחת דלת, רישום קריאות תא וחוץ.

 

התקנת מערכת תצוגה אולם זו תוחזק במחסני  לא נדרשתבמסגרת מפרט זה 

רת השרות וללא חיוב יוסף, לאיתור תקלות הספק ותותקן, במידת הצורך במסג

בנוסף יותקנו בלוח הפיקוד שני מגעים יבשים למצב "אזעקה" ומצב "תקלה" 

לצורך חיבורם למערכת בקרת מבנה. כאלטרנטיבה בכתב הכמויות נדרשת 

 מערכת תצוגה.

 לוח הפיקוד יותקן לצד הדלת בתחנה העליונה.

 . IPX3לוח הפיקוד יהיה ברמת אטימות 

 

 אינסטלציה חשמלית:  4.15

צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות ומוחזקות היטב כדי שלא          

תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים 

 שבאינסטלציה חייבות להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי.

תאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או כן, חייבות להיות סגורות היטב ומו-כמו         

 הבדיקה.

 חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצוינים בתכנית הסימון.         

חוטים  70% -אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ         

 מהחלל הפנימי.

חיבורי צנרת למפסיקי  באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים.         

יהיו יציבים בצינורות מתאימים מוגנים  -בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר 

בפני פגיעה. המכשירים הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים 

 בצינור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.

ת מראה קומות, קופסאות כל מערכת האינסטלציה החשמלית, לחצני קומו         

ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. 

אינסטלציית התא תהיה מוגנת, מעברי האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא 

תהיה גמישה כדי לאפשר לתא להיות חופשי ומשוחרר מזעזועי המסגרת 
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ד, עם לב נושא פלדה או הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד למעלית בלב

מ"מ. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או  1-מפשתן. הגידים לא פחות מ

 האיתות. 

גידים רזרביים. יש  3-רזרבה יותר מהנחוץ ולא פחות מ 20%בכל כבל כפיף יהיה           

 IPX4לבנות מערכת ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים אטימות האביזרים 

. החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים IPX3ה אטימות המערכת כול

 -מפסקי הבטחות כגון:

מפסק עצור או מפסיק בו וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים.          

המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה אליו נוחה, 

 מפסיק הבור מוגן.

 חלקי המתכת יהיו מאורקים. התא, המשקופים, וכל         

מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל ולמפרט          

 .0.8הכללי הבין משרדי פרק 

 

 חווט והכנות לאינטרקום 4.16

 מערכת קשר הפנים למעלית תשולב במערכת קשר הפנים של המבנה.

ת קשר הפנים בנוסף גידים רזרביים בכבל הכפיף לצורך מערכ 8על הספק להכין 

 לגידים הרזרבים שנדרשים במפרט.

הגידים הרזרביים יסתיימו בשני הקצוות )חדר מכונות ותאים( בלוחות חיבורים 

 נפרדים ויסומנו בהתאם.

הספק יכין מגע נוסף בלחיץ האזעקה וחורים מתאימים בפנל הלחצנים להתקנת 

 רמקול נוסף בלוח לחצני התא.

התקנת מערכת אינטרקום ע"י הספק )מערכת האינטרקום תוזן  נדרשת

ממצבר נטען( עם עמדות בתא בלוח הפיקוד ובדלפק הקבלה. או יתקין הספק 

מערכת קשר דיבור ישיר עם מוקד הביטחון של האוניברסיטה ומוקד השרות 

 של הספק )באמצעות חייגן ותכנות מספרי הטלפון(. הכל ע"פ החלטת המזמין.

  ן הספק מערכת  קשר דיבור ישיר בין התא למרכז השרות של הספק.כן יתקי

 

 

 מתקני בטחון:  4.17

 התקן תפיסה לתא ולמשקל נגדיא. 

מתאים למהירות הנומינלית מופעל ע"י וסת מהירות בראש הפיר. הווסת 

יפעיל את התקן התפיסה במידה ומהירות הנסיעה בירידה תעלה על 
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התקן התפיסה הדרגתית ומהירות התפיסה המהירות הנומינלית. כניסת 

 בהתאם לתקן.

 פגושות:ב. 

 קפיץ או גומי מתחת לתא ולמשקל הנגדי, בהתאם לתקן הישראלי.

 

 מתקן בטיחות:ג. 

 המונע הילחצות במקרה של פגיעה ע"י הדלת האוטומטית בתנועתה. 

 הכח המפעיל בהתאם לתקן )בנוסף לטור התאים(.

 

 מגע בטחון:ד. 

 הפעלת התקן בטחון או התרופפות של כבלי תילוי.במקרה של 

 

 מגע וסת מהירות:ה. 

על המהירות הנומינלית לניתוק מעגל  15% -הפועל במהירות העולה ב

 הביטחונות.

 

 מגע ביטחון:ו. 

לרפיון כבלי ווסת מהירות ו/או ירידת משקולת מתיחה לכבל ווסת 

 מהירות.

 
 גובלים:  4.18

התחנות הקיצוניות. מפסק גובל יפסיק את קו  יופעלו ע"י התא בעוברו את

הזינה בכל שלשת הפאזות או לחילופין את הקו הראשי של הפיקוד הגורם 

לניתוק בכל שלושת הפאזות בהזנה למנוע ובניתוק הזרם לבלם בשני קצוות 

 ההזנה.

 

 :מפסיק ראשי  4.19

הגנה בכל חדר מכונות יותקן מפסק ראשי תלת פאזי )ע"י המזמין(, ומתקני 

 לזרם יתר, לחוסר פאזה, ולהפיכת פאזה )ע"י ספק המעלית(.

כן יותקן מפסק פחת לתאורת המעלית ע"י ספק המעלית )במידה ולא -כמו

 יותקן שנאי מבדל(.

 
 :צביעה  4.20

כל החלקים המתכתיים  שאינם מפלב"מ יצבעו פעמיים בצבע יסוד ואחר 

 קרון(.)מי 30Mבצבע גמר כנדרש. כל שכבה לפחות בעובי 
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 כתב כמויות
 

 סה"כ מ. יח' כמות יח' תאור סעיף
     כללי 5.1

נוסעים עפ"י המפרט  13-זוג מעליות ל 5.1.1
 תחנות.  7הטכני משרתות: 

 -. כולל אחריות ושרות ל1,2מעליות 
 חודשים 36

   1 זוג

 
 מחיר דמי השרות בתקופת האחריות ולאחריה עפ"י המוגדר במפרט הטכני.הערה: 
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 תאור הציוד המוצע - 6 פרק
 ק"ג 1000נוסעים   MRL  13הפרטים הבאים ימולאו ע"י הספק: מעליות ללא חדר מכונה  6.1

 

 מפעיל דלת תא 6.1.10 קוטר גלגל הנעה......... 6.1.1
 תוצרת:........................דגם...........................

 הספק מנוע: ישר/חילופי/חילופי מבוקר

 מנוע חשמלי 6.1.2
 תוצרת:........................דגם...........................

 הספק ..........................
 זרם התנעה...................זרם נומינלי...............
 מקדם הספק בעומס מלא...............................

 ......מקדם הספק בעומס קל ...........................
 מס' התנעות בשעה..........................................
 מאוורר דגם.................הספק.........................
 טמפ' עבודה בחדר מכונה................................
 מהירות המעלית )מ/ש(...................................

 הגנת דלת )סרגל( 6.1.11
 

 ראשית
 סוג..............................דגם...........................

 משנית
 סוג.............................דגם............................

 

 מערכת הנע 6.1.3
 זרם חילופין מבוקר              תדר

 תוצרת:........................דגם...........................
 הספק...........................

 האם מבוקרת וקטור מלא   כן/לא
 טכו גנרטור                          אנלוגי /דיגיטלי

 תוצרת:........................דגם...........................

 לחצנים 6.1.12
 תוצרת:........................דגם...........................

 

 פגושות 6.1.4
 תא       תוצרת...................דגם......................

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ
 משקל נגד   תוצרת.............דגם......................

 ......................-....................עד-עומס )ק"ג( מ

 כבלים 6.1.13
 תוצרת:........................דגם...........................
 כושר קריעה          מחושב..........מעשי............
 כמות............................קוטר........................

 לוח פיקוד 6.1.5
 תוצרת:........................דגם...........................

 שב            כן/לא  הספק מגענים.............ממוח

 תא 6.1.14
 תוצרת:........................דגם...........................

 משקל עצמי..................

 בורר קומות 6.1.6
 סרט.............כן/לא..........פולסים          כן/לא

 אינדוקטורים     כן/לא

 מנעולים 6.1.15
 תוצרת:........................דגם...........................

 

 ווסת מהירות 6.1.7
 תא           תוצרת.................דגם................

 מהירות )מ/ש( נומינלי..............תפיסה............
 

 פסי תא 6.1.16
 תוצרת:........................דגם...........................

 חתך.............................
 .נעלי החלקה דגם.......... תוצרת........................

 התקן בטחון 6.1.8
 תאי            תוצרת.................דגם................

 עם ריסון/מיידיסוג..............הדרגתי/הדרגתי 
.................................................................... 
.................................................................... 

 פסי משקל נגד 6.1.17
 תוצרת:........................דגם...........................

 ..........חתך...................
..................................................................... 
 נעלי החלקה דגם.......... תוצרת........................

 מנגנון דלת פיר 6.1.9
 תוצרת:........................דגם...........................

 גובלים 6.1.18
 תוצרת:........................דגם...........................

 
 

 אינטרקום 6.1.19
 תוצרת:........................דגם...........................

 
 
 
 

 אישור מידות   6.1.20
 
 

 כן/לא האם מידות תכניות מערך פיר מתאימות לציוד המוצע? 
 

 פרט:...........................................................אם לא 
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 כן/לא האם מידות תכניות חדר מכונות מתאימות לציוד המוצע? 

 
 אם לא פרט:...........................................................

 
 כן/לא  באם תכנית הבור מתאימה לציוד הספק? 

 
 פרט:...........................................................אם לא 

 
 כן/לא האם המהלך עודף בראש הפיר בתכניות מתאים לציוד המוצע? 

 
 אם לא פרט............................................................

 
 כן/לא        האם רמת האטימות של המערכת עונה על דרישות המפרט              

 אם לא פרט............................................................
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 נוסח הסכם
 

 
 ___________ ביום _________ לחודש _______ שנת _____ -שנערך ונחתם ב

 
 בין

 
 אוניברסיטת חיפה

 דרך אבא חושי
 הר הכרמל , חיפה
 ) להלן המזמין (

 
 

 לבין
 

      _________________ 
 

 ח.פ. ________________
 

 באמצעות מנהלה
 מר / גב' _____________

 
 ת.ז. ________________

 
 מרחוב _______________

 )להלן הספק (
 
 

 והספק עוסק בעבודות אחזקה ותיקונים של מעלית. הואיל 
 

והספק מצהיר כי ברשותו צוות עובדים מאומנים ברמה מקצועית  והואיל 
 גבוהה לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים של מעלית למיניהן. 

 
למעלית  והספק מציע למזמין שרות אחזקה ותיקונים )להלן השרות(  והואיל 

 של המזמין שהותקנו על ידו בבנין ................ 
 

ספק למסור לו את השרות במעלית, והמזמין מסכים להצעת ה והואיל 
 והספק מקבל על עצמו את השרות במעלית, הכל בהתאם לתנאי 

 הסכם זה.  
 
 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  
 
 . המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.1
 המזמין מתחייב למסור לספק והספק מתחייב לבצע את השרות החל .   א. 2
 מיום .... עד ליום .... )להלן התקופה המקורית(.  
 אם לא יודיע אחד הצדדים למשנהו, בכתב ובדואר רשום לפחות ב.   
זה  חודשיים לפני תום התקופה המקורית על ביטול ההסכם, יחול  הסכם   

 על כל תנאיו ובשינויים המחוייבים לתקופה נוספת 
 של שנה אחת וחוזר חלילה.  
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 ב' לסעיף זה, רשאי כל צד לבטל -אמור בסעיפים קטנים א' ועל אף ה ג.   
 יום  60הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למשנהו לפחות   
 מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, טענה או  
 תביעה כל שהן של צד אחד כלפי משנהו.  
 
   / ...2 
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 תחייב לבצע על פי הסכם זה יבטיח כי.   השרות במעלית אשר הספק מ3
 המעלית תהינה בכל עת במצב פעילות תקין ומבלי לגרוע מכלליות  
 האמור, יכלול השרות בין היתר:  
 שבועות 6עריכה בדיקה של המעלית בתדירות של אחת לחודש עד  א.   
 פעמים בשנה. הבדיקה תכלול את המערכות 12אך לא פחות מאשר   
 כניות כדלקמן:החשמליות והמ  
 וויסות עצירה התנעה וכווני עצירה בקומות. . 1  
 בדיקת כל הפרטים של המעליות לשימוש ועבודה נאותה. . 2  
 ניקוי שימון וגירוז הפסים, פס השיניים, הציוד המכני, החשמלי,  . 3  

 מנגנוני הביטחון וכל יתר החלקים הדורשים ניקוי ושימון.  
 חיזוק ברגים. . 4  

 .    כיול וסת מהירות.5              
 הטיפול המונע יהיה עפ"י הוראת היצרן ויצרני תת המערכת. 

 סילוק תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המעליות. ב.     
 ביצוע תיקונים שאינם מצריכים החלפת חלקים לרבות אלה שנדרשו ג.     
 ע"י הבודק המוסמך והם בתחום טיפולו של הספק.  
 שעות ביממה, כולל  24קיום תורנות והענות לקריאות במקרי חרום במשך  ד.     

  שרותי מוקד שרות העונה בהודעה קולית ללחיץ האזעקה בתא.              
 הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך .  א. 4
 מפעם לפעם בהתאם לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם  
 משרד העבודה אשר יוזמן ע"י המזמין ועל חשבונו.  
 הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות ב.   
 שיערכו ע"י נציג המזמין.  
 הספק מתחייב לתקן את כל הליקויים המכניים ו/או החשמליים ג.   
 אשר הבודק המוסמך הנ"ל ונציג המזמין יצביעו עליהם, וזאת מיד  

לאחר קבלת הודעה על כך ללא כל הפסקה ובצוות המכסימלי האפשרי,  
על מנת להבטיח ניצול המעלית בהתאם לחוק. במידה והתיקון חייב  
בתשלום, ישאו בתשלום או החברה או המזמין, לפי המקרה, בהתאם  

)ו( או )ז( להלן. מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית  7להוראות שבסיפא לסעיף 
 וסמך מחייבת את הצדדים.של הבודק המ

.   בכל מקרה של הפרעה או תקלה בפעילות התקינה של המעלית לאחר קבלת 5
מתחייב הספק להופיע ולבצע  14:00הודעה מתאימה מאת המזמין עד השעה 

באותו יום של קבלת ההודעה, את התיקונים הדרושים לשם הבאת המעלית 
כל יום פרט  16:30 ילות עדלמצב פעילות תקין וזאת במשך שעות העבודה הרג

מחייבת את הספק  14:00לימי שישי שבת או חג. הודעה שהתקבלה אחרי שעה 
של יום המחרת כך שהמעלית  10:00 להופיע ולתקן את המעלית לא יאוחר משעה

באותו יום. באם, עפ"י דרישת המזמין,  11:30תפעלה לא יאוחר מאשר שעה 
וינות בסעיף זה, יחויב המזמין יתקן הספק את המעלית לאחר השעות המצ

 לקריאה.₪  120בתשלום של 
 למען הסר הספק תיקון שאמור להתחיל בשעות העבודה הרגילות ונמשך  
 לשעות שמעבר להן לא יחויב בתשלום קריאה מיוחדת.  

  / ...3 
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 .  מוסכם בין שני הצדדים כי במסגרת הסכם זה אין הספק אחראי6
 ים מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא נכון במעלית אולקילקולים הנובע  
 בפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנציגי  
 הספק, בכל מקרה מתחייב הספק לבצע מיד את התיקון ורק לאחר מכן  
 לדון בתשלום עבורו.  
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7. 
מעט א.   מוסכם בין הצדדים כי אין השרות כולל הספקת והתקנת חלפים ל  

בתקופת האחריות. אספקת והתקנת החלקים תהיה על חשבון המזמין למעט 
בתקופת האחריות. מחיר החלקים והחלפתם יהיה עפ"י מחירון הספק. על 

הספק להוכיח כי המחירים סבירים והרווח אינו מופרז, מוסכם שבגין עבודות 
קנת קבלניות יהיה הרווח המותר בחוק. בתקופת האחריות תהיה אספקת והת

 החלקים על חשבון הספק בכפוף לסעיף האחריות שבמפרט הטכני.
 יום 60התשלום עבור אספקת החלפים יבוצע ע"י המזמין תוך  ב.     
 מגמר החודש בו הוגשה חשבונית מתאימה על ידי הספק ואושרה על   
 ידי המזמין.   

 תהיה תקופת אחריות החברה לחלפים השונים שסופקו על ידי החברה   ג.    
 חודשים. 12   
 הספק מתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק חלוף ד.     
 שסופק על ידו אשר נפגם ו/או התבלה בתוך תקופת האחריות כמפורט   

 בס"ק ג' לסעיף זה.   
 כן מתחייב הספק להחליף, על חשבונו, בלבד, כל חלק של המעלית ה.     
 בעקיפין או במישרין, כתוצאה מהתקנה לאאשר נפגם ו/או התבלה,    

 נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הספק במסגרת השרות אף לאחר   
 סיום תקופת האחריות הנ"ל.   
 בכל אחד מהמקרים שצויינו בסעיף זה, יחליף מיד הספק את החלקים .  ו    

 ו/או חלקי החילוף האמורים באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת   
 לגבי הצד אשר עליו לשרת בהוצאות הכרוכות בהחלפות הנ"ל, יובא   
 העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ונציג הספק, ובהעדר   
 הסכמה יכריע במחלוקת היועץ.   
 במקרה של שריפת מנוע חשמלי מתחייב הספק לפרק את המנוע ז.     
 כל עלממקומו ולהעבירו לליפוף וכן להתקין חדש במקומו, ה   
 ימים 7חשבונו, כך שניתן יהיה להפעיל מחדש את המעלית תוך    

 מיום הקריאה, במקרה של מחלוקת לגבי הצד אשר עליו לשאת   
 בהוצאות הכרוכות בתיקון האמור בסעיף זה בהתאם להוראות הסכם   
 זה, יובא הענין לדיון והחלטה של נציג המזמין ושל נציג הספק,   
 יכריע במחלוקת היועץ.ובהעדר הסכמה    
 במקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום יש לקבל ח.     
 אישור המזמין לפני הביצוע.   
 .   הספק מתחייב להחזיק במלאי במחסניו, בכל עת, את כל חלקי החילוף8

הנדרשים באופן סביר לשם הבטחת פעולתה התקינה של המעלית משך  
תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו לא נמצא בידי הספק חלק  
חילוף כל שהוא כנדרש, הספק מתחייב להפעיל המעלית בכל דרך שהיא תוך  
ביצוע תיקון זמני ברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על פקודות הבטיחות  
 בעבודה. 
   / ...4 
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 , במישרין או בעקיפין, לגוףהספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם . א. 9
 או לרכוש שלו ו/או של עובדיו ו/או של המזמין ו/או של עובדיו  
 כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הספק -ו/או של צד ג' כלשהוא   
 פעילותה-בבצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאי  
 ימושפעילותה התקינה נובעת מש-התקינה של המעלית, אלא אם אי  
 בניגוד ליעודה.  
 הספק יפצה את המזמין מיידית עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו ב.   
 לו ו/או שישא בהם ואשר האחריות לגביהם חלה על הספק.  
 בלי לגרוע מהאחריות הנ"ל של הספק מתחייב הספק לדאוג, על ג.   
 חשבונו בלבד, להוצאת פוליסות ביטוח אשר תכסינה כל הנזקים  
 כאמור בס"ק א' לסעיף זה להנחת דעתו של המזמין, לטובתה ולטובת  
 המזמין יחדיו עם סעיף אחריות צולבת. הספק מתחייב להציג בפני  
 המזמין, מיד עם דרישתו, העתקי פוליסות הביטוח הנ"ל, וכן  
 העתקי הקבלות המעידות על תשלומי הפרמיות, וכן מתחייב הספק כי  
 ל יהיו תקפות משך תוקפו של הסכם זה.פוליסות הביטוח הנ"  

 היות והמזמין מבצע חילוץ של נוסעים מהמעלית במקרים של תקלה . א.10
 ע"י אנשים מוסמכים ומיומנים, עליו להקפיד שהדלתות תהיינה  
 נעולות בגמר פעולות החילוץ. במידה ולא ניתן לנעול את הדלתות  
 יודיע מיד לספק .לבטח, ידאג המזמין לחסום הגישה לפתחים ו  
 להופיע ולבצע תיקון כנדרש תוך שעתיים הספק  במקרה זה מתחייב   
 שעות ביממה. 24מקבלת ההודעה וזאת במשך   
 ב.  המזמין מצהיר בזאת כי קיבל מאת הספק הדרכה בנושא חילוץ אנשים  
 לכודים מתא המעלית.  
 בכל מקרה של הפרעות במעלית, וביחוד של קלקול במנגנון   ג.   
 הבטחון, מתחייב המזמין להפסיק תיכף ומיד את פעולת המעלית  
 ולהודיע מיד לחברה על ההפרעה או הקלקול.  

 התמורה בגין תקופת האחריות שולמה לקבלן במסגרת הקמת המעליות. .   א. 11
התחייבויותיו של הספק על פי  לאחר תקופת האחריות בתמורה לביצוע כל 
 הסכם זה, ישלם המזמין לחברה סך של ....... ש"ח לחודש.  

 ___ תשלומים תקופתיים רצופים מידי ___-ב.   התמורה תשולם לחברה ב  
 ___ לחודש של החודש הקודם לחודש מתן -חדשים מראש ולא יאוחר מה  

 השרות.              
 א' לסעיף זה תהיה צמודה למדד המחירים התמורה האמורה בס"ק   ג.   
 )המדד הכללי(. -לצרכן   
 ד.   נקבע כי מדד הבסיס עליו מחושבת התמורה הנ"ל הינו מדד חודש  
 מדד הבסיס(. -........ )להלן   
 ה.  דמי השרות אינם כוללים שום מס, היטל או תשלום חובה שמוטל  
 -היטל או תשלום כנ"ל במישרין על השרות ולכן, באם יוטל מס,   
 הוא ישולם ע"י המזמין במועד הקבוע בחוק.  
 
 עם פקיעה או ביטול הסכם זה הרי לא תפגענה זכויות כל צד לתבוע    12
 דבר או לעמוד על זכות מוענקת לו בהסכם זה אשר מימושו או ביצוען  
 תחולנה לאחר פקיעת או ביטול ההסכם.  
   / ...5 
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 מנוע ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי לא ישררו כל יחסי . למען 13

 מעביד בין הספק לבין המזמין ו/או בין המזמין לבין כל מי-עובד
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 מעובדי ו/או מנציגי הספק ללא יוצא מהכלל.
 

 במקרה שהמזמין יפגר בתשלומים המגיעים לספק, יהיה הספק רשאי . 14
 ר כפי שנקבע באותה עת,לתבוע מהמזמין תשלום ריבית פיגורים בשעו  

 אך פיגור בתשלום ע"י המזמין לא יהווה עילה לאי מתן שרות כפי
 שמוגדר בחוזה זה.

 
 כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר לפי הכתובת אשר בכותרת . 15
 שעות לאחר מועד שיגורה. 48להסכם זה יראו אותה כנתקבלה   
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 המזמין        החברה / הספק    
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 מסגרות חרש - 19פרק 
 
 

 רשימת מסמכים טכניים מחייבים 19.01
 

במהדורתו האחרונה וכן ת"י  19פרק  -העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  19.01.1 
 .במהדורתו האחרונה 1225

 
בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי, התקנים הנוספים המחייבים במסגרת  19.01.2 

 מכרז זה:
 לקביעת הפלדות. ISO-630-1980התקן הבינלאומי  .1
 לקביעת הברגים. 1-1878/150-898התקן הבינלאומי  .2
 לקביעת האומים.  2-1980/150-898התקן הבינלאומי  .3
 וון פלדות.לנושא גל ISOהתקן הבינלאומי  .4

 
 ( ע"י הקבלןSHOP DRAWINGSהכנת תוכניות עבודה מפורטת ) 19.02

 
תכניות האדריכלות והקונסטרוקציה המצורפות למסמכי המכרז/חוזה הינן  19.02.1 

תכניות מנחות ועל הקבלן יהיה להגיש תכניות יצרן/עבודה מפורטות 
(DRAWINGS SHOP . ) 
על הקבלן יהיה לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות, ורק                            

 לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח, יוכל להתחיל בביצוע העבודה.
 

במפרט  19003( בהתאם לסעיף DRAWINGS SHOPהקבלן יכין תכניות עבודה ) 19.02.2 
 הכללי.

 
 לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:בנוסף  19.02.3 

 .1:20תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (1 
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (2 
 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (3 
 פרטי ייצור, הובלה והרכבה. (4 
 .1:100או  1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  (5 

 
 לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן תכניות בית מלאכה הכוללות:בנוסף  19.02.4 

 .1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (1 
 .1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  (2 
 .1:20תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (3 
 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (4 
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 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (5 
 הובלה והרכבה. מפרט ייצור, (6 
חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים  (7 

 הנובעים מההרכבה.
 

 1225ת"י  -התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים  19.02.5 
 לעומסים וכו'. 412למבני פלדה, ת"י 

ימסר לקבלן, אולם גם רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך י  
 לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור, ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש.

התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יתבצעו ריתוכים באתר אלא במפעל 
וע"י ברגים, אלא אם הדבר יאושר מראש ע"י  בלבד וכל החיבורים יהיו יבשים

 המתכנן והמזמין.
 

בביצוע הקונסטרוקציה לפני שהושלמו תכניות העבודה ואושרו ע"י  לא יוחל 19.02.6 
המהנדס. יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה שהוכנו על ידו ויאושרו 

 על ידי המהנדס כנדרש לעיל.
 

הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת  19.02.7 
באם ניתן להשתמש  -טות. המהנדס יהיה הקובע היחיד הכנת תוכניותיו המפור

 בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.
 

עלות הכנת תוכניות עבודה אלו, כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי  19.02.8 
 לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.

 
 

 כללי -ייצור והרכבה  19.03

 
מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את  כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד 19.03.1

 המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
 

כל הפלדות, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות  19.03.2
 ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית.

הקבלן את התעודות  מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח 
 לביקורת המהנדס.

 
לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות הנדרשות,  19.03.3

בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור המנהל 
 לכך.

 
ורקו כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון, חיבור אלמנטים שפ 19.03.4

לצורכי הובלה ייעשו באתר. הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק הקבלן מסגרים 
 ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי עיסוקם.

 לדרישות המפקח, יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש. 
 

כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים  19.03.5
ע"י המהנדס, תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע שיאושרו 
 העבודה.

 
במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין, המהנדס  19.03.6

 והמפקח.
בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול  

 הובלה וכיו"ב.במפעל, בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון ל
על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל,  

לאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את 
 כל המידע וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.

 
 "י החלטתו הבלעדית.כל אלמנט לקוי, לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ 19.03.7
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במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר, קרי  19.03.8
ריתוך, ברגים, גוף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה 

 בדיקות על קולית וכד'. -מעמיקה של התופעה שנתגלתה, קרי 
 

טיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה ולנקוט הקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי ב 19.03.9
בכל האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה מעבודתו, וכי 

 אמצעי הבטחון הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.
לצורכי בטיחות עבודתו, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל  

 יעה בעובדים או אחרים.הנדרש למניעת פג
 

 מפרט טכני 19.04

 
חיתוך הפלדה תיעשה באמצעים נאותים כגון: גליוטינה, משור, מבער חמצן  19.04.1

אצטילן או מבער פלסמה. משטחי החיתוך יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא פגמים 
 ולקויים כל שהם.

בברגים אסור לחתוך במבער חמצן אצטילן ליד מחברים המיועדים להתחבר  
 דרוכים עתירי חוזק.

 
אסור לבצע חורים בפלדה במבער חמצן אצטילן וכן אסור להרחיב חורים באמצעי  19.04.2

 זה.
 

 כריכות של בורג. 3בכל הברגים יש להשאיר מחוץ לאום החיצוני לפחות  19.04.3
 

 הריתוכים יבוצעו באחת מהשיטות הבאות: 19.04.4
 ה.ריתוך יד בקשת באלקטרודה מצופ .1
 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ואבקת מגן. .2
 ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ממולא. .3
 ריתוך אוטומטי או אוטומטי למחצה בקשת מוגנת בגז. .4
 ריתוך בלהבה לפחים דקים. .5
 
כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו  19.04.5

 יות בית מלאכה של הקבלן. לידי ביטוי בתכנ
 

חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי  19.04.6
 חסר, גומות, או נקבוביות.

 
 -לא יתבצע שום ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 19.04.7

 מעלות צלסיוס, וכן לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח. -5
 מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה. 20פלדה שעוביה מעל  

 
כל אלמנטי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס' היציקה  19.04.8

של יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס' האלמנט 
 לצורכי הרכבה.

 
 בקרת איכות הריתוך 19.04.9

והבדיקות יבוצעו  Cרמה  AWSDIIאים של מפרט כל הריתוכים יעשו ויעמדו בתנ  
לבדיקות ללא הרס  10%לפי דרישות אותו סטנדרט לרמה זו. יבוצע מדגם של 
 לריתוכים מאותו סוג. תנאי הפסילה יהיו לפי אותו מפרט.

 ריתוכי פינה וריתוכי השקה יעברו בדיקה מגנטית.
חלק  127מוגדר בת"י כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"' רתכים מוסמכים, שהוסמכו כ

 .2חלק  1032. נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י 2
פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת  התאמת הפלדה לריתוך:

ובכל מקרה חוזק חומר  1340, ת"י 1339, ת"י  1338ראה תקנים ת"י  -הרכיבים 
 הרתך )מתכת המילוי( גדל מחוזק חומר הבסיס )הפרופיל המרותך(.

 'ש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה. התאמת אלקטרודות:
הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם 

 נקבע אחרת בתכניות.
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נוהל ריתוך יוגש ע"' המבצע לאישורו של המתכנן והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת 
 כתב ממילוי דרישה זו.האישור, אלא אם יפטור המתכנן את המבצע מראש וב

בכל מקרה בו ידרוש  1. י 9.6סעיף  1225בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י 
 . זאת המתכנן

 

 בדיקה חזותית של הריתוך19.04.10
 

במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך  19037בהמשך לאמור בסעיף  א.
כמפורט  ,BS, בדרגה 1טבלה  DIN 8563בבדיקה חזותית יהיו לפי תקן 

 להלן:
 מ"מ. X 0.1  +1> רוחב הריתוך  9גודל קימור התפר  (1
 מ"מ. X 0.02  +0.2> עובי הפח  9גודל קיעור התפר  (2
 גודל התזוזה בין מישורי הפחים : (3

 x 0.15> עובי הפח  eכשהריתוך משני צידי הפחים   -
 מקסימום. eמ"מ =  3

 x 0.10> עובי הפח  eכשהריתוך מצד אחד של הפח   -
 מקסימום.  eמ"מ =  2

 x 0.5> עובי הפח  eגודל התזוזה בין דפנות הפחים   -
 מקסימום. eמ"מ =  2

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך. -סדקים בריתוך  (4
 
 קריטריונים לפסילת הריתוך ב.

יתוקנו או יפסלו  DIN 8563סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן  
 לפי הנחיות המפקח.

 
 גודל המדגם לבדיקת הריתוך ג.

 בבדיקה חזותית יבדקו כל הריתוכים בקונסטרוקציה. 
 
 בדיקות ללא הרס  ד.

בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות כמפורט  (1
 במפרט הכללי. 190372בסעיף 

גודל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה לפחות בדיקה אחת של  (2
 חלטת המפקח.טון במשקל או לפי ה 2ריתוך לכל 

 בנוסף לאמור לעיל, יבצע הקבלן בדיקות ריתוכים כדלקמן: (3

 של ריתוכים מסוג רתך השקה.  100%בדיקה מגנטית של  א(

של ריתוכים מסוג רתך השקה,  50%בדיקת רנטגן של  ב(
 עם סעיף א'.  30%עם חפיפה של 

 של ריתוכים מסוג רתך מילאת. 10%דיקה מגנטית של ג(         ב                                                 

 
 האפיצות המותרת )טולרנסים( בהרכבה כדלקמן:   19.04.11

 מ"מ. 1 -בחורי ברגים  -

( מ"מ 25מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן: מקסימום )+ -
 מינימום

 ( מ"מ.5-)

 .-600גובה הקומה מחולק ב -אנכיות עמודים בתחום הקומה     -      

מ' עמוד תוך כדי תיקון  10מ"מ לכל  10 -אנכיות עמודים כללית     -
 הסטייה בעמוד הבא. )סטייה לא מצטברת(.

 מ' קורה. 10מ"מ לכל  3 -סטיות אופקיות של קורות  -      

ברגים אשר עובדים לכוחות מתיחה יקבלו אום כפול ושייבה קפיצית , כל  19.04.12
 רה באורך לפי חיבור האלמנטים.יתר הברגים יהיו בעלי קנה גזי

כל הברגים יורכבו עם דיסקיות ופחי עזר אשר גם הם יהיו מגולוונים  19.04.13
 מיקרון לפחות. 65באבץ חם לעובי 
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יקבלו דיסקיות התאמה משופעות עבור  -5%מישורים משופעים ביותר מ 
 הברגים.

אחראי לכך מטעם  כל הברגים במבנה ייבדקו ויסומנו כנעולים ע"י עובד 19.04.14
 הקבלן.

 התהליך יעשה בכל מסירת מיפלס לקראת יציקתו וירשם ביומן העבודה.   

פני העמודים ותחתיתם אשר נועדו להעברת לחץ ישיר, יעברו תהליך  19.04.15
( בין משטחי לחץ ישיר של עמודים MILLINGשיוף/החלקת פני השטח )

 פלטה מגשרת. תהיה

 דיסקיות קפיציות. ברגי החיבור בעמודים יקבלו

בחורים מוארכים, המרחק הנקי מקצה הרכיב ועד דופן החור לא יקטן  19.04.16
ממידת אורך החור בניצב לכוון הכח ומפעם וחצי אורך החור בכיוון 

 פעולת הכח.

פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות  19.04.17
 ח בעת תהליך התכנון המפורט.או כאלה שיסוכמו על דעת המפק

במידה ואין פירוט, על הקבלן לתכנן ולקבל אישור לפרטי החיבור  
 ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע.

לפני התחלת עבודת הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של  19.04.18
סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת 

 השימוש לכל סוג וסוג. 
אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה  

ים והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצע
 באמצעותן.

חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא  19.04.19
עובי חסר, גומות, או נקבוביות. הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע 

שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם נקבע אחרת בתוכניות ו/או 
 בהוראה שתינתן ע"י המפקח בראש ובכתב.

הפגיעות שיתהוו באלמנטים הצבועים כתוצאה מהובלה או הרכבה כל        19.04.20 
יתוקנו בצבע המתאים באתר, לאחר ליטוש המקומות עד קבלת משטח 

 פלדה מבריק, אחיד ונקי.

 פלטות בסיס בעמודים וקשר לקונסטרוקצית הבטון  19.04.21

( יהיו מפלדה מסוג H.D BOLTSברגי העיגון לעמודי הפלדה ) .1
 .12%התארכות  מינימלית בשבר של בעל  8.8

 ברגי העיגון ייקשרו ככלובים מחוזקים. .2 

לאחר הרכבת עמודי הפלדה ופילוסם במקומם יוצק בין פלטות  .3 
 30-הבסיס שלהם ובין הבטון דייס צמנטי בלתי מתכווץ בחוזק ב

 ש"ע. " תוצרת "סיקא" אוSIKA GROUT 214לפחות מסוג "

 דלקמן:ביצוע מילוי הדייס כ . 4

ניקוי פני הבטון משאריות לכלוך, הסרת קליפות עליונות  א.
רופפות שמקורן בהפרשת המים מפני הבטון עד למרחק 

 ס"מ מגודל פלטת הבסיס. 15-הגדול ב

העמדת עמוד הפלדה במקומו ופילוסו ע"י שימסים  ב.
 מפלדה.

ס"מ מגודל פלטת הבסיס  5-קביעת טפסה הגדולה ב ג.
בריחת הנוזל, או יציקה כנגד שקע ואטומה למניעת 

 בבטון.

יציקת הדייס הצמנטי עד לפנים העליונות של פלטת  ד.
הבסיס תוך הקפדה על ביצוע חורים בפלטה לבדיקת 
רציפות העליה של הדייס הצמנטי בהיקף כל פלטת 

 הבסיס.
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 יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה: 19.05

 
תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה  19.05.1

על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה, על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים נקיים 
 . על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבדמקורוזיה גסה, 

 
יהיה על  דקה ועדינהפטינה במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת  19.05.2

לפי התקן השוודי, לפני  2.5הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת 
 עיבוד הפרופיל, גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון. 

 
 גלוון 19.06

 
כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים. הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם  19.06.1

 במפרט הכללי. 1904בהתאם לסעיף 
 

 תיקוני גלוון  19.06.2
  ISO 1461תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן  א.
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ  ב.

 מיקרומטר לפחות. 80אבץ בשכבה יבשה. עובי השכבה יהיה  80המכיל % 
 

 ברגים אומים ודסקיות 19.06.3
ה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקצי א.

 . ISO 1046חם לפי תקן 
 ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים. ב.
מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים  ג.

 בחם. 
ברגים, אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ  ד.

 מיקרומטר. 12אלקטרוליטי בעובי 
 

 בדיקות  19.06.4
 ביקורת איכות ובדיקות יעשו, ככל האפשר, במפעל המצפה. א.
 הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים. ב.
המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות  ג.

9000 ISO. 
 

 שינוע  19.06.5
ים הצבועים באופן הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ואחסנה של הפריט 

 שימנע פגיעה בגלוון.
 

  אחריות 19.06.6
הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי, ההובלה והאחסון של קבלני המשנה,  

 כולל תיקונים.
 לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים. 

 
 בטיחות ובטיחות אש 19.07

 
הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות  19.07.1

למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים  -בזמן עבודתו 
 סמוכים ותכולתם.

 הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו. 
 

, ינקטו בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר 19.07.2
 האמצעים הבאים: לפחות

 עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום. .1
אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת  .2

 התלקחות.
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הקבלן יעמיד, על חשבונו, אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וזרנוק מים מחובר  .3
 )צופה אש( לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה.

עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות  .4
גצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת 

 התלקחות כלשהי.
 

בשטח המבנה  -חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך  19.07.3
 וסביבתו.

 
  הגנה נגד אש של פלדה 19.08

 
על פרופילי הפלדה אשר יידרשו ע"פ יועץ הבטיחות, תבוצע הגנה נגד אש  19.08.1

כנדרש. ההגנה ע"ג קורות סמויות תבוצע בהתזת חומר בידוד מינראלי, צביעה 
ו/או שיטה אחרת שתוצא ע"י הקבלן ותאושר ע"י יועץ הבטיחות. ע"ג פרופילים 

 הגלויים לעין תבוצע צביעה בצבע נגד אש. 
הפלדה יקבלו טיפול לעמידה נגד אש ינוקו ניקוי חול ויצופו/יצבעו בצבע אלמנטי  

דקות לפי תקנות  120 -יסוד ולאחר מכן יעברו התזה/צביעה בצבע עמיד אש ל
מעל "פריימר",  -כיבוי אש. המערכת המקנה עמידות באש תכלול שכבה מקשרת 

לפי  -זמני ייבוש וכו' עוביים, שיטות יישום,  -הכל  -התזה/צבע נגד אש וצבע עליון 
הנחיות יצרן החומרים. גם ההתזה/הצבע וגם צבע היסוד יהיו ממשפחה אחת 
ויתאימו אחד לשני עפ"י מפרט יצרן. עובי הציפוי וטיב הציפוי ייבדקו ע"י מעבדה 

 מוסמכת ע"ח הקבלן.
 

 מיגון אש לפלדה בעזרת צמנט מותז  19.08.2

חומר  ":5טייפ פלדה סמויים הינו " חומר מוצע לביצוע מיגון נגד אש לחלקי 
צמנטי על בסיס ורמיקולייט מותפח וחלקיקי גבס, להגנה על קונסטרוקציות 
פלדה. החומר נקי מסיבים מינרלים ואסבסטים ומאושר לשימוש גם בהיבטי 

 מיגון אש וגם בהיבטי איכות הסביבה.
 קנדה A/D Fire Protectionיצרן: חברת  
 דקות  120מיגון: עד  
. החומר נבדק ואושר לפי תקן 1733מאושר לפי תקן ישראלי  5תקנים: טייפ  

ומופיע בספר הבדיקות והתקנים האמריקאי  ULCותקן קנדי  ULאמריקאי
 . UL Fire Resistance Directory)הספר האדום(: 

 ק"ג לקוב 260-215 -: כצפיפות 
בצביעה מוקדמת : בהתזה עם מכונת טיח ישירות על הפלדה. אין צורך יישום 

 בצבעי יסוד.
נדבק ישירות לפלדה כדוגמת צבעים ממירי חלודה, לפי התזה, יש לנקות  5טייפ  

 את הקורות מפלדה רופפת, שומנים ואבק.
 הקבלן רשאי להציע חומר שו"א אשר יאושר ע"י המתכנן ויועץ הבטיחות מראש.              

 
 מיגון אש לפלדה בעזרת צבע 19.08.3
 פרופילי פלדה הגלויים לעין, אשר לא יקבלו הגנה נגד אש, יצבעו. 
של המפרט  11054וסעיף  1905הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף  

 הכללי. הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן, על כל שכבותיו.
 או המשווק על ידי "מי השרון" Nullifire S 707כל האלמנטים יצבעו בצבע מסוג    

 .שו"א אשר יאושר ע"י המתכנן ויועץ הבטיחות מראש
מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה, לפני הבאת המערכת לאתר.  

 באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
על הקבלן להגן על הקונסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקנה  

 והעבודות באתר.
 
 תיקונים בצבע 
ר ההובלה, את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את יש לבדוק היטב, לאח 

מקומות הפגיעה בצבע. את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל 
חשמלית מסתובבת, או באופן מכני אחר, עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד 

 ונקי. רק אז, יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
 מפקח.קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י ה  

 כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.
 אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.  
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אופן הביצוע, ע"פ הוראות היצרן, לרבות כל הנדרש ע"י היצרנים וקבלת אישור  19.08.4

 מכון התקנים.
 

 ברגים, אומים ודיסקיות 19.08 
ברגים המחברים בין אלמנט קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי אגדים,  (1

 ISO 899/1-1978לפי  8.8חלקי קורות ראשיות וכו'( יהיו לפחות מדרגה 
 :1225ושל ת"  3.2כמפורט כמפורט בסעיף 

כמפורט  ISO 1978-898/1לפי  5.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  (2
 .1225ושל ת"י  3.2בסעיף 

אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים  (3
 .3.4, טבלה 1, חלק 1225עליהם הן מורכבות, כמפורט בת"י 

 .3.2.3, סעיף  1, חלק 1225דסקיות ודסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  (4
 כל האומים, הברגים, הדסקיות והדסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים. (5
אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון  ברגי העיגון של (6

. דרגת 3/4"-ייענו  לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ
 .8.8החוזק של ברגי העיגון תהיה 

קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל  (7
 .1/2" –מקרה מ 

אום ושייבה קפיצית או אום  כל חיבור, הברגים יבוצעו בשני אומים או (8
 ניילוק.

יש להזמין את הברגים באורך שיותיר לפחות שתי כריכות בעבר לאום  ( 9
 הסגירה.

 כל הברגים במבנה ייבדקו ויסומנו כנעולים. (10
הברגים והאומים יהיו מגולוונים ב"טבילה חמה" עם שכבת אבץ בעובי  (  11

 מיקרון. 65מינימלי של 
 

 מנט פלדה לבטוןחיבור אל   19.09
חיבור של אלמנטי פלדה לבטון יעשה באמצעות ברגי עיגון. קוטר מינימלי של הברגים הינו  

. יש לאשר סוג הבורג לרבות היצרן וטבלאות עומס אצל המתכנן 8.8מ"מ. סוג הפלדה  16
 לפני ההזמנה. תכנון הקדחים בפחיות החיבור יותאם לבורג הנבחר.

 להנחיות היצרן. יישום העיגון יהיה בהתאם 
על הקבלן לקחת בחשבון המצאות של כמויות גדולות של ברזל זיון בעמודי המבנה וכן  

בקורות התקרה עליה נשענת הקונסטרוקציה. יש לשקול ביצוע קידוחים מקדימים של 
הברגים, ייצור שבלונות ולאחר מכן ייצור פח החיבור במסגריה על פי מיקום הברגים 

 בפועל.
  
 יצוע תקרות בטון על גבי פח גל גבוהב  19.10

מ"מ בחתך  53התקרות עשויות שלד פלדה הכולל קורות, פחיות ופחי "גל גבוה " בגובה 
 מ"מ לפחות.  על גבי הפח תבוצע יציקת הבטון. 1טרפזי ובעובי פח של 

התקרה נשענת על קונסטרוקציית פלדה המחוברת למבנה. על גבי קורות הגלריה ירותכו 
 ירה במרווחים ובקוטר המצויין בתכניות. מחברי גז

לאחר סיום שלד הפלדה יבוצעו תיקוני צבע. על גבי השלד יורכבו הפחים. הפחים יעוגנו  
 התפר האורכי בין מגשי פלדה יבוצע תמיד מעל קורה. לקורות באמצעות ריתוך פיקים. 

 יש לקחת בחשבון ייצור "סטופרים" ליציקה מפח לתיחום שטח היציקה.
 מייקו.  40-על גבי הפחים יסודרו מוטות הזיון. יציקת הבטון תבוצע מבטון ב

 
 "SHEAR STUDS" –מחברי גזירה   11.19

מ"מ. מחברי הגזירה יהיו ממקור מוכר ויישאו תעודת  20 -ו 16מחברי הגזירה יהיו בקוטר 
 ספק מסודרת המעוגנת במערכת תקינה מקומית ואו בינלאומית.

 יחוברו דרך פח היציקה או ישירות על גבי הקורה באמצעות אקדח מתאים.מחברי הגזירה 
 משופרת. FE-510המחברים יהיו מפלדה 

 °90המחברים יעברו בדיקות טיב לחיבור. הבדיקה תהיה על ידי כיפוף המחבר לזווית של 
 על ידי מוט מאריך.

. פסילת מחבר מחברי גזירה. בהמשך ייבדק כל מחבר עשירי 20בתחילת הביצוע ייבדקו 
 מחברים נוספים. 3-תחייב בדיקה ל

 במידה וותפסל כמות גדולה של מחברים יחייב הדבר בדיקת כל המחברים ותיקונם.
 

 מערכת הבקרה 19.12
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הקבלן ינהל מערכת בקרה פנימית לתהליך הקמת קונסטרוקצית הפלדה לרבות מילוי יומן  
כל אלמנט פלדה, אישור על סגירת  מפורט של סדר העבודה וביצועה בכל יום, סימון של

 ברגים והידוקם, סימון ריתוכים שנבדקו ע"י מעבדה חיצונית כך שניתן יהיה לזהותם וכד'.
הקבלן יגיש לרבות כולל כל הטפסים, שם המהנדס מטעם הקבלן שיעמוד בראש מערך  

 הבדיקה וכו'.
 

 צבע עליון    19.13
 כמפורט להלן:הקונסטרוקציה תהיה צבועה לאחר הייצור   
 א.ניקוי השטח לפי הוראות "טמבור" עבור צבע יסוד אפוקסי "מולטיפוקסי".  
 מיקרון לפחות. 80ב.שכבת צבע יסוד אפוקסי "מולטיפוקסי" בעובי   
 80ג.אחרי ייבוש מלא של השכבה הראשונה שכבה נוספת של "מולטיפוקסי" בעובי   

 מיקרון.
 מיקרון. 50טמאגלס בעובי ד. צבע עליון פוליאורתני כדוגמת   
 יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע.  
כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה. הצביעה תושלם ככל שניתן לפני העברת הקונסטרוקציה  

למקום הרכבתה. במקום ההרכבה יורשה רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה, וכן 
 תוך.יושלם צבע במקומות חיבור ורי

 
 אופני מדידה מיוחדים 19.14

 של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן: 19בנוסף לנאמר בפרק  
 קונסטרוקצית הפלדה א.

( ואישורן אצל DRAWINGS SHOPאת הכנת תכניות היצרן/עבודה ) .1
 האדריכל והקונסטרוקטור של המבנה.

את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר לרבות פלטקות החיבור               
ופלטקות הקצה, הברגים, הריתוך, אלקטרודות הריתוך, הפסדי פחת 

 וכו'.
הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים, התאמות, עיבודים,  .2

 חיזוקים, יצירת פתחים, חיתוכים, ריתוכים וכו'.
יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן, לרבות ברגים הברגים  

 דרוכים בחוזק גבוה.
 גלוון הקונסטרוקציה כמפורט לעיל.  .3
 ביצוע חורים בקורות שבהן נדרש לבצע כולל חיזוק סביב החורים. .4
כל הדרוש לחיבור הקונסטרוקטיבי של הקונסטרוקציות לחלקי בניין  .5

ע או זמני, בריתוך או בהברגה, ובכלל זה כל ואלמנטים סמוכים, קבו
האמצעים והאביזרים לקיבוע, לחבור, לעיגון, לתמיכה, להקשחה 

 ולחיזוק הרכיבים לרבות שבלונות ושומרי מרחק.
מילוי במלט צמנט מוכן דליל ובלתי מתכווץ )גראוט ( לפילוס וחיבור  .6

מפלדה בחלל שבין לוחות הבסיס של הקונסטרוקציה לבין התושבות 
 שנקבעו בבטון.

צביעת הקונסטרוקציה בצבע יסוד המתאים למערכת הצבע או למערכת  .7
 ההגנה נגד אש הנדרשת לרבות התזה בגרגירים.

 צביעה סופית של הקונסטרוקציה בצבע הגמר או בצבע מעכב בעירה.             
מערכת בקרת איכות הייצור במפעל ומערכת בקרת איכות ההקמה  .8

 במבנה.
 פיגומים זמניים לצורך הרכבה. .9
 אלכסוני ייצוב זמניים וכל אמצעי אחר המוסף לשלב הביניים. .10
 בדיקות איכות ריתוכים לא הורסות במעבדה מוסמכת. .11
 בדיקות התאמת הפלדה לתהליך הגלוון. .12
 בדיקות איכות הגנה בפני אש במעבדה מוסמכת. .13
ידי הקונסטרוקטור ו/או המפקח, כל הבדיקות האחרות שידרשו על  .14

 לרבות בדיקות רנטגן.
 

הגנה נגד אש נכללת בעבודות הקבלן הראשי. המחיר כולל את כל המפורט לעיל  ב.
וכל הנדרש ע"י היצרנים לרבות כל השכבות כנדרש וגמר צבע עליון, לרבות 

 בדיקות איכות במעבדה מוסמכת.
  

מחירי היחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד וכמו כן השלמת פרטי תכנון, והכנת  .ג
כפי שמבואר במפרט המיוחד ולא  SHOP DRAWINGSתכניות בית מלאכה 

 תשולם בגין שרותים אלו כל תוספת.
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 אלמנטים מתועשים בבנין - 22 פרק
 
 
 

 וציפויים מחיצות 22.01

 

 כללי 22.01.1

 לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניותבביצוע עבודות  א.

"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  וכמפורט במפרט
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והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת  משרד שיכון, אגף תכנון -

 המעודכנת., ע"פ פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה החוזה

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים.

 

סוגי המחיצות והחיפויים, מערכת השלד, סוגי הלוחות, מספר קרומים,  ב.

העובי וחומרי המילוי לבידוד אקוסטי ותרמי ולחסימת אדים, יהיו 

 .כמצוין בתכניות ובפרטי אדריכלות

 

והמסילות, מידות החתך, עובי הפח והמרחקים בין הזקיפים, הנציבים  ג.

 .יתאימו להנחיות יצרן הלוחות עבור המצב החמור ביותר של שירות

 

בחיפויים לא תהיה אבחנה בין חיפוי לא מעתיק )באמצעות שלד עשוי  ד.

מפרופילי פח פלדה מגולוונת( לבין חיפוי מעתיק ) באמצעות פרופילי 

 .אומגה(

 

 גבס וציפויי מחיצות 22.01.2

 

 חומרים א.

בנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני אש( ו/או ל גבס לוחות (1

 .ממ" 12.5בעובי ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש( 

כנדרש עם ניצבים במרחק  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה (2

 ס"מ. 40שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא יעלה המרחק בין הניצבים על 

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילי פח פלדה מגולוונת )חיפוי לא  

מעתיק( ו/או פרופילי "אומגה" )חיפוי מעתיק(, בהתאם לתכניות וקביעת המפקח 

באתר. מחיר החיפויים כולל חיפוי מעתיק ו/או חיפוי לא מעתיק, ללא אבחנה 

 ביניהם.

ות )שני לוחות בכל צד(, בהתאם קרומי-חד קרומיות ו/או דו יהיו המחיצות (3

 תוכניות.ל

 0.8מ"מ ובעובי  100ויהיו ברוחב  לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (4

 מ"מ לפחות.

 השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס הקבלן. פרופילי עובי (5

 24משקל מרחבי וב 3"בעובי  זכוכיתצמר  מילוישל מחיצות יהיה הפנימי  בחלל (6

משקל וב 2"בעובי  זכוכיתצמר  מילויומאחורי לוחות מחוררים יהיה  ק/מ"גק"

 כבה מאליו. פוליאטילןשקיות ק, המילוי כולל ציפוי /מ"גק" 48מרחבי 

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת גלישת מזרוני  

 הבידוד ממקומם.

מ"מ מחוזק  2בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון בעובי  (7

לרצפה ולתקרה ע"י סנדלי ייצוב ע"פ פרטי חב' "אורבונד", ע"ח הקבלן . כל זקיף 

נקודות חיבור ובנוסף תובטחנה נקודות   6-ביהיה מוצמד למזוזת המשקוף לפחות 

לבצע עמודון פרופיל פח טלסקופי  לחילופין ניתן חיזוק מול הצירים ומול המנעול.
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לחילופין, באם ירצה הקבלן,  מתועש כדוגמת תוצרת ,י.ר.ח.ג. שווק" או שו"ע.

. מגולוונים במקום הזקף המשקוף המיוחד, על חשבון הקבלן R.H.Sיבצע פרופילי 

 .וללא תשלום מיוחד

 

 ביצוע הנחיות ב.

. ו/או קומפריבנד EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל (1

 באמצעות מרק אקרילי. יבוצעהאיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה 

ס"מ לרבות סתימה במסטיק המתאים  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  

 לפי הנחיות יצרן הגבס.

תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים של מערכות כגון  הגבסולוחות  השלד (2

. יש להכין בותקשורת, צנרות שונות וכיו" חשמלר תעלות תעלות מיזוג אוי

לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת  מסביבמסגרות מתאימות מפרופילי שלד 

בהתאם לפרטים המפורטים  יבוצעלוחות הגבס. פרטי איטום מסביב למעברים 

 בהנחיות היועץ האקוסטי.

 5/35ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת ברגים למיתד  המורכבות המסילות (3

 .מטעם הקבלן מהנדס יהברגים יקבע ע" מספר. 7/35ומיתד פלסטי 

מפח מגולוון לרבות קצוות  וניתפינת מגן חיצ יהגנה ע" תבוצעפינה אנכית  בכל (4

 ע"ח הקבלן. PROTEKTOR 1018/2162, מסוג גבסאנכיות של מחיצות 

יצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה הקונסטרוקטיבית. יש לבצע את המח (5

כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן 

 תקרות אקוסטיות.

ת הגבס לבין הצינורות, לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין  (6

 לאחר התקנת הצינורות.

וכד' גב אל גב בתוך מחיצת הגבס. כדי יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים  (7

למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 

 ס"מ לפחות זו מזו. באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים. 60

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת. לשם כך יבוצע קטע  (8

מכל צד של הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט 

השלמת איטום של המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 

 אלסטומרי.

בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת משטח מוחלק מוכן  (9

 לצבע. 

 יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג. (10

 המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.איטום  (11

 

 קונסטרוקצית חיזוק ג.

תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו,  (1

 ויאושר ע"י המפקח לפני היישום. 
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ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק לרבות ציפוף  330במחיצות גבוהות )מעל  (2

. מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה R.H.Sעובי הפח, פרופילי  הניצבים, הגדלת

 ולתקרה לרבות פלטקות+קוצים מרותכים וכדומה.

מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר  (3

 היחידה.

 

 עבודות גבס במרחבים מוגנים 22.01.3

יבוצעו כפוף לתקן חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים  

 מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים. - 5075ישראלי 

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.02

 

 דרישות כלליות  22.02.1

 

ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות אש לפי  5103כל התקרות יעמדו בת"י  א.

 , ומסומנות בתו התקן.921ת"י 

 

סיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, יקבלן מאושר בעל נקבלן יהיה ה ב.

 מאושר ע"י המפקח. 

 

 תכנון מפורט ע"י הקבלן: ג.

לפני תחילת העבודה, יגיש הקבלן לאישור האדריכל והמפקח, תכנון מפורט  

לתקרות אקוסטיות ו/או תותב, אשר יוכן על יסוד תכניות ופרטי אדריכלות 

כה של היצרנים המיועדים לספק את הרכיבים מנחים, תכניות וחוברות הדר

המתועשים ועל סמך ההנחיות הכלליות המפורטות במפרט הכללי והמיוחד. 

התכנון יכלול תכניות עבודה, חישובים סטטיים ומפרט משלים עם תיאור 

 החומרים, האביזרים והעבודות המיוחדות.

ו מידות, חתכים תכניות העבודה יהיו מותאמות למידות בפועל בבניין ויכלל  

ופרטים בקנה מידה גדול, פריסות וגבהים , פרטי אופן ההרכבה, פרטי 

קונסטרוקציה נושאת ראשית ומשנית, "גשרים", הקשחות אופקיות וחיזוקים 

מכניות, תאום חדירות, -מסביב לפתחים, פרטי שילוב רכיבי מערכות אלקטרו

ון וחיבור, פרטים על פרטי שיטות התליה לתקרה הקונסטרוקטיבית, שיטות עיג

אביזרים נלווים, פרטים על פרופילי גמר קצה היקפיים ופרטי חיבור ועיבוד סביב 

 אלמנטים סמוכים .

לא יורשה חיבור תליית תקרות למערכות או חלקי מבנה שאינם שלד מבטון ובאם   

 קיימות הפרעות, עלהקבלן לקחת בחשבון שיידרש לבצע גשרים לשם כך.

שתכנון האלמנטים יהיה תואם את החוקים, התקנות והתקנים הקבלן אחראי   

 הישראליים והבינלאומיים הרלוונטיים המחייבים . 
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ויאושר ע"י האדריכל והמפקח על כל פרטיו  תכנון הקבלן יוכן ע"י מהנדס מורשה  

ויהווה עם אישורו, חלק בלתי נפרד מהחוזה. אישור המפקח, לא יהיה בו כדי 

 התאמה וכו'. -לגרוע במאומה מאחריות הקבלן לטעות, אי

אישור האדריכל והמפקח לתכנון המפורט אינו מהווה אסמכתא להתאמת   

בים. התאמת התכניות לחוקים , התכניות לחוקים , לתקנות ולתקנים המחיי

 לתקנות ולתקנים המחייבים היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.

העבודה תבוצע בהתאם לתכנון המפורט של הקבלן שאושר ע"י האדריכל   

  .והמפקח

 

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם  ד.

 ומוגן. היצרן ויאוחסנו במקום יבש

 

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה  ה.

 במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

 

 כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה. ו.

 

 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. ז.

 

 ו/או אטומים מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.02.2

 

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות אקוסטיות  א.

לכל מגש תהיה  .ו/או אטומים , מחוררים )אקוסטיים(מגלווניםמגשי פח אריחים ועשויות 

 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10ף פנימי של מ"מ לפחות, עם כיפו 40"כתף" בגובה 

 

החירור יהיה  .מכלל השטח 26% -לא יפחת ממגשים המחוררים אריחים ובאחוז החירור ב ב.

 מ"מ. 2מיקרו פלוס בקוטר 

 

( משני הצדדים. הצביעה של הפח תיעשה PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי ג.

לפי  RALבגוון  ,מיקרון 80פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יבתנור. הצבע החיצוני יהיה מט

ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים פחים . הצד הפנימי של המפקחבחירת ה

 ללא סדקים.

 

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה ם מגשיה ד.

מיתדי מתכת בלבד: לא יורשה מחוברים לתקרת הבטון ב מפח מגולוון ומוטות הברגה

 .שימוש במיתדי פלסטיק מכל סוג שהוא

 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ה.
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ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק לאלמנט הלוחות  

 עצמו או לסמוכים אליו.

. מגשי הפח יהיו בעלי דפנות מפקחוראות הייקבע לפי התכנית ולפי ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים אחרים  לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני. לוחותכש

 

 NRC 0.75-ל )גיזה( יריעה מפחיתת רעשיםתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  ו.

 2בעובי " זומעל לגיזה יונחו מזרני צמ" ROYALINאו  SOUNDTEXת תוצרת כדוגמ

 ק"ג/מ"ק עטופים רקמת סיבמין או פ.ל.ב. 48מרחבי  במשקל

 

לאורך קירות, מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  ז.

 וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםמחיצות

ו/או בצבע  התואם את התקרה עצמה RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה   

. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות שחור

  )גרונג( מדויקים בהחלט.

 

 כל החיתוכים יבוצעו התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ח.

 במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.

 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל  ט.

 לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

 

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב המוגן יבוצעו  י.

תקרות תותבות פריקות: כללי  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103כפוף להצעות תקן ישראל 

 תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים. 

ם או בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין האריחי 

 מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 

 מפיברגלאסאריחים תקרות אקוסטיות עשויות  22.02.3

 

, יורכבו אריחי תקרה אקוסטית עשויים פיברגלאס עם מקדם 2במעבדת השינה שבקומה                 

0.85=NRC  כדוגמת תוצרת אקופון טיפוסGEDINAהמפורט  . העבודה תכלול את כל

 במפרט יועץ האקוסטיקה.

 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  22.02.4

 

מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים, בהתאם  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.

 לתוכניות.
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 – 0.8ספיגה של  ברמתמ"מ  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  

0.85 NRC .המודבקת ללוחות 

סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא רגולרי ו/או  

 בקוטר משתנה.

 

מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה והחיבור  י"עיקבע  השלד ב.

 .הקונסטרוקטיביתלתקרה 

 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  

 מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.ה בקרניזים 

תקרה חיבור השלד ל השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות ייעשה הקונסטרוקטיבית 

מחוברים לתקרת הבטון במיתדי מתכת בלבד: לא יורשה שימוש במיתדי  הברגה

 .לסטיק מכל סוג שהואפ

 

כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים, גרילים  יעשוהגבס  בתקרות ג.

 .ב"וכיולמיזוג אויר 

נת וויש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה מגול םידקורטיבי בקרניזים 

 .ואנכיתבפינה אופקית 

 

הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי תאורה במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י  ד.

 לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה.

 

עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל גמר כל התקרות יהיה בשפכטל  ה.

 להנחיות האדריכל.למפורט וכן התקרות יבוצעו בהתאם 

 

המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות היצרן, בגוון  צביעת התקרות ו.

 לבחירת האדריכל.

 

 .3,2,1חלק  5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .ז

 

 HPLחיפויי קירות ותקרות  422.0

 

 TRESPAרת כדוגמת תוצ  HPLבמרפסות חיצוניות יבוצע חיפוי קירות ותקרות בלוחות  22.04.01

או שו"א אשר יאושר מראש PRODEMA תוצרת  PROD-EXאו )שווק: סוכית בע"מ( 

 ע"י האדריכל והמזמין.

 

גדיר ימדגם אשר אשר פניהם החיצוניים פורניר טבעי מ"מ,  8החיפוי יבוצע בלוחות בעובי  22.04.02

 .האדריכל
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הכל עפ"י  –כל הלוחות יחוברו באופן נסתר למערכת מסילות אנכית ומחברים סמויים  22.04.03

בתקרות המרפסות,  פרטים ותכניות ייצור אשר יכן הקבלן ואשר יוגשו לאישור האדריכל.

המערכת תהיה מונמכת ביחס לתקרת הבטון, כמוראה בחתכים, ותאפשרמעבר מערכות 

רה, מתזים, גלאי אש וכו' יוכנו ע"י קבלן התקרה בתיאום מעליה. כל הפתחים לגופי תאו

 עם קבלני המערכות השונות.

 

 קטעים לדוגמא 22.05

 

על הקבלן להכין קטעים לדוגמא לתקרות האקוסטיות ו/או התותב לסוגיהן, בגודל שדה  22.05.1

אוויר, מ"ר, לרבות מערכות תלייה, שילוב גופי תאורה, מפזרי  10 -טיפוסי אך לא פחות מ

ראשי מתזים ומערכות אחרות, סידור קווים, פרופילי קצה וכו'. בחינת הקטעים לדוגמא 

 .ע"י מעבדה מוסמכת תכלול את בחינת המוצר עצמו וכן את הרכבתו במקום המיועד

 

קטעים לדוגמא יהיו מושלמים מכל הבחינות וישקפו במדויק: את דרישות המפקח, את  22.05.2

 .ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקחהוראות המפרט הטכני 

 

הקבלן יהיה רשאי להתחיל בעבודות רק לאחר אישור הקטעים לדוגמא על ידי האדריכל  22.05.3

 .והמפקח. לאחר אישורם, יתאמו העבודות לחלוטין את הקטעים לדוגמא המאושרים

 

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.05.4

 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים  22.05.5

, האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים

 וכו'. אביזרי אקוסטיקה,

 

 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 22.06

 

 סינורים וכו'(תקרות, חיפויים, )מחיצות,  גבס אלמנטי 22.06.1

 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן: 

 ואישור מכון התקנים )במידת הצורך(. קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.

קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל פרופילי  ב.

R.H.S. 

וחשפים, גליפים בפתחי דלתות וחלונות, פתחים לצינורות ומעברים יצירת פתחים, נישות  ג.

 לתעלות מיזוג אויר, עבודה בשטחים קטנים, צרים ולגובה כל שהוא.

בכל המקומות שיש פריצה אקוסטית לרבות  למיניהםהאקוסטים  האיטומיםאת כל  ד.

 יקה.איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי הנחיות יועץ האקוסט

ת העזר, חיזוקים יהחיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצההתאמות, העיבודים, כל  ה.

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה חיזוקים לרעידות אדמה, , דיאגונליים

 מושלמת.

 כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות.  למיניהם האיטומיםאת כל  ו.
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כפי שידרוש המפקח ו/או  ובמידותם אמיתיים גמאות הדרושות בגודל ובחומריוכל הד ז.

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהאדריכל ועד אישור סופי ע"

 לרבותכל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  ח.

 דרש.ייבדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי ש

 ובשיפוע.עיבוד במעוגל  ט.

 פרופילי אלומיניום מגיני פינות. י.

 גימור במריחת שכבת מרק על כל שטח הפנים של הגבס לרבות ליטוש. יא.

 

 מחיצות וחיפויים בלוחות גבס ימדדו רק בשטחים המחופים בגבס. 

שטחי מערכות שלד שאינם מחופים בגבס לא ימדדו ויהיו כלולים במחירי המחיצות  

 והחיפויים.

 עמודים וקירות חופשיים ימדדו יחד עם המחיצות.מעקות,  

  חיפוי עמודים ימדד כחיפוי קירות. 

 ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  

 

 HPLו/או תקרות וחיפויי  תקרות אקוסטיות ו/או תקרות תותב 2622.0.

 כוללים גם את הנאמר להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה  

קונסטרוקציה נושאת ראשית ומשנית, הקשחות אופקיות, מערכות תלייה, גשרי תלייה  א.

 .מפרופילי פלדה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים

ולמערכות  בגלאי עשן וכיו"גופי תאורה, מתזים, הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר,  ב.

 .כנדרשאחרות 

 המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. חומרי עזר וכל ג.

פרופילים וסרגלי גמר קצה, חלוקה, ניתוק, מגן זווית ותפר, לאורך קירות ועמודים וסביב  ד.

 .גופי תאורה, מפזרי אוויר ופתחים

כפוף לדרישת במושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה ה.

 התכניות ו/או האדריכל.

 .קטעים לדוגמא עד לאישורם הסופי ע"י המפקח ו/או האדריכל .ו

 לרבותכל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן,  ז.

 דרש.ייבדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי ש

ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה  ח.

 .כתב הכמויות

 תכנון מפורט. ט.

 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי  

 

מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול במחירי  22.06.3

 היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים.

 

 חירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כולליםמ 22.06.4

 פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים.
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 קונסטרוקצית נשיאה 22.06.5

 מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים וכו' 

מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על חשבונו 

תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקח. 

קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של 

 הקבלן.

 
 
 
 
 

 פיתוח תעבודו - 40פרק 
 

 
 כללי.   00
 

העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד 
 הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, על כל פרטיו העדכניים.

 
 :  עבודות פיתוח40פרק 

 
 תיאור העבודה

 
 תיאור העבודה .1

 
מחוצה לו, מתייחסות לשטחים הצמודים למבנה גבולות המגרש ותוך עבודות הפיתוח כוללות עבודות ב 

כוללות הפקולטה ולחניות הפתוחות, לשטחים בגבול החציבה ושיקום מדרונות וצמחיית חורש. העבודות 
עבודות עץ מלאכותי, בין השאר ערוגות בנויות, חיפוי אבן לכל הקירות, שבילים ורחבות מרוצפים, מדרגות, 

 לל שרוולים לצנרת השקיה מתחת לריצוף ודרך קירות פיתוח(, גינון והשקיה )כועבודות מסגרות, 
 כל עבודות הפיתוח יבוצעו בהתאם לתקנים .כל עבודות המסגרות יהיו מגולבנות וצבועות בתנור.

 
הקבלן. חפירה או מילוי יבוצעו  במפלסים לפי תכנית הקונסטרוקטור  עבודות חפירה ומילוי יבוצעו ע"י  .2

 בתחום הבניין ובשטחי החניון.  
 

. גמר ריצופי לפי תכניות ופרטיםס"מ  5זית צהוב" בעובי -ן מסותתת מסוג "בירבאבשבילים ורחבות ריצוף  .3
 אבן טבעית יהיה עם סילר.

 
 .י תכניות אדריכל פיתוח ע"ג רצפת בטוןלפנגישות לפי תקן ו  מאבן מסותתת, ביצוע מדרגות .4

ס"מ בקצה המדרגות כמו כן משטחי אזהרה במעלה  3המדרגות כוללות פס אזהרה מקרבורדנום ברוחב 
 הכל לפי תכניות ופרטים. –מהלך המדרגות 

 
לפי תכנית אדריכלות נוף ולפי תכנית קירות תומכים, קירות גדר מבטון, קירות סביב שטחי גינון,  .5

 קציה. כל הקירות קורות וערוגות יהיו בגמר אבן. קירות בגבולות החניון המזרחי יהיו בטיח צמנטי.קונסטרו

 

 ים בתנור. ברזל מגולוונים חם צבועיהיו כדוגמת הקיים בסמוך מ והמעקותגדרות ה .6
 

 מעקה רשת מרותכת כדוגמת "מעין חרוד ב" של "גדרות אורלי" או שו"ע, מגולוון ללא צבע.
 

", מסותתת בסיתותים  נסורה מסוג " ג'מעיןאבן של קופינג ובחיפוי הקורות והערוגות יהיו בכל הקירות  .7
 ס"מ  הכל לפי פרטים בתכנית. 5ס"מ  לחיפוי , קופינג יהיה בעובי  3-4שונים ובעובי 

 ס"מ לפחות . 30בשכבה של . מסוג "טרה רוסה"מילוי באדמת גן שאינם ע"ג תקרת בטון יבוצע  בשטחי גינון .8
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ס"מ, עליה  15בשכבה של    OVER SIZEבערוגות גינון מעל חניון או ע"ג גגות, המצע הגנני יהיה שכבת טוף  .9
הכל לפי תכנית ופרטים, כולל ניקוזים   -ומילןי טוף מודרג מעורב עם כבול  2בד גאוטכני, ועליו פרלייט 

למערכת הניקוז של הבנין או לשוחות והגנה על הניקוזים לכל גינות שעל גבי גגות. צינורות הניקוז יחוברו 
 לפי פרטי ותכנית יועץ אינסטלציה. -ניקוז 

 
אדריכל הפיתוח ויבוצעו בהתאם  המזמין או ע"י כמות השטחים המרוצפים ו/או המגוננים יקבעו ע"י

 לתכניות הפיתוח שיימסרו לקבלן.
 
 
ר מכסה כפול מרובע  עם ריצוף או כל שוחות הניקוז, ביוב, חשמל וכו' הנמצאים בשטחי ריצוף יהיו עם גמ .10

 מכסה ומסגרת מרובעת הכל מייצקת ברזל.
 
ס"מ מגולבנים וצבועים בתנור  ,משני צידי המדרגות.  90כל מהלכי מדרגות יהיו עם מעקה אחיזה בגובה  .11

מאבן "אזהרה" לפי תקן מגרניט פורצלן )אבן עם  ס"מ 60לפני גרם מדרגות בחלק הגבוה יבוצע ריצוף ברוחב 
 הכל לפי תכנית ופרטים. –ליטות( ב
 
( DECKרם" או שו"ע. עבודות העץ כוללות ריצוף דק )-כל עבודות העץ יבוצעו מעץ מלאכותי תוצרת "פל  .12

 הכל לפי תכנית ופרטים. –וחיפוי קירות אדנית, כולל התאמת פתחים מעל שוחות 
 
 הבאות:כל עבודות הגינון והשקיה יבוצעו ברמה גבוהה יכללו את ההנחיות  .13

 
 .50/50גודל השיחים יהיה לפי תכנית לפחות מרווח שתילה  .א
 סמוכות מחוטאות מעץ. 3-לפחות. ויתמכו ב 9כל העצים יהיו בגודל  .ב

 ס"מ לפחות, בשטחי גינון שלא נמצאים על גג. 30אדמה גננית תהיה מסוג "טרה רוזה" בשכבה של  .ג

 קו"ב לדונם. 40גבעת עדה(בשיעור  כל שטחי הגינון יקבלו קומפוסט מטיב מעולה )כדוגמת שחם .ד

 חודשים ממועד מסירת הגינון למזמין. 3הקבלן יתחזק את שטחי הגינון  .ה

שרוולי השקיה יבוצעו בזמן עבודות הפיתוח לכל האדניות ושטחי הגינון , מתחת לשטחי ריצוף , דרך קירות  .ו
 וכד'.

 

 ריהוט רחוב, ספסלים ופחי אשפה ימוקמו לפי תכנית . .14

 
 
מ' יבוצע  2.0מ'. בהפרשי גובה מעל  1.10ס"מ יבוצע מעקה בגובה  60בו יש הפרשי גובה מעל בכל מקום  .15

 מ'. 1.20מעקה בגובה 
 
 טיח צמנטי לקירות בחניון המזרחי יבוצע כדלקמן:  .16

יישור ע"י שכבה ראשונה של מקומות בהם יש סגרגציה או קטעים לא ישרים בכל עובי דרוש ע"י טיח צמנטי  .א
 א יותר שימוש בחול מחצבה.כולל דבקים. ל

שבור. הטיח מוכן במפעל כדוגמת "רדימיקס". כולל שפשוף ע"י ספוג -יישום שכבה של טיח צמנטי בגוון לבן .ב
 להבלטת הטקסטורה.

 גמר טיח צמנטי יהיה עם סילר.
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 פיתוח -כבישים  - 51פרק
 

 0פרק 
 

 אור העבודהית 0.1
 חניון מזרחי ליד הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע  
במסגרת המכרז יבוצעו עבודות עפר, מצעים, אספלטים, קירות תומכים ועבודות נוף וכל העבודות כמפורט  

 בתכניות ובמפרט המיוחד.
 

 היקף המפרט 0.2
 2מהמפרט הכללי לעבודות בנין, הנזכר במסמך  המפרט הטכני לבצוע העבודות הכלולות בחוזה זה מורכב 

 ברשימת המסמכים לעיל, וכן ממפרט מיוחד זה, הבא להשלים את המפרט הכללי כמפורט להלן:
 00מס. מוקדמות 

 01מס. מפרט כללי לעבודות עפר 
 02מס. מפרט כללי לעבודות בטון יצוק
 03מס. מפרט כללי לעבודות בטון טרום

 10מס. ף וחיפוימפרט כללי לעבודות ריצו
 40מס. מפרט כללי לפיתוח האתר 

 41מס. מפרט כללי לעבודות גינון והשקיה
 50מס. מפרט כללי למשטחי בטון

 51מס. מפרט כללי לסלילת כבישים ורחובות 
 57מס. מפרט כללי לעבודות ביוב, מים ותעול

 
הכללי ואינו מבטל  כל האמור במפרט מיוחד זה, בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט 

 משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד.-אותם, אלא אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד
אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט  

 מיוחד זה.
 

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט, כתב כמויות ותכניות 0.3
לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכנית תמצא את  יש 

 ביטויה הנוסף במפרט, או להיפך.
משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 

הוראותיו של המפקח לגבי טיב, אופן ביצוע, לבו של המפקח על כך, לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את 
 התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'.



 

367 
 

 
 

 עבודות הכנה ופרוק - 51.1פרק 
 
 

 כללי 51.1.1
רבית והחומרים המתקבלים מן יכל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מ 

על החומר ייחשב החומר  הפירוק יימסרו לידי המפקח במקום בו הוא יורה למסרם. ויתר המפקח
 כפסולת.

כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל  
 לעיל. 0.13אחריותו, כנדרש עפ"י סעיף 

חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן )מכסים של שוחות, תמרורים, גדרות וכיו"ב(  
פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני 

ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו. חומרים פגומים המיועדים לשימוש 
חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו 

 כתוצאה מעבודת הקבלן.
 

 נסור אספלט 51.1.2
וללת את ניסור האספלט עד לתחתית שכבת האספלט. העבודה תבוצע ע"י מכונת חיתוך העבודה כ 

 בלבד ובקווים ישרים שיאושרו לפני הביצוע ע"י המפקח.
  התשלום לפי מ"א. המחיר כולל גם את סילוק הפסולת. 

 
 עבודות עפר - 51.2פרק 

 
 כללי 51.2.1

במפרט הכללי,  51עבודות העפר במסגרת חוזה זה תבוצענה עפ"י הדרישות הרלוונטיות בפרק  
 אלא אם כן נאמר אחרת להלן.

המונח "חפירה", לצורך חוזה זה, פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג אדמה וסלע, באמצעות כל  
ות העפר בשטחי סוגי הציוד ובכל שיטות העבודה תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי עבוד

הכבישים, תימדדנה עפ"י חתכים לרוחב אשר הוכנו עבור כל נקודה מדודה בחתך לאורך. המדידה 
 תיעשה לגבי כל קטע הכלול בין שתי נקודות מדודות סמוכות בחתך לאורך ובחתכים לרוחב.

לאורך באופן מיוחד מופנית תשומת לב הקבלן לאפשרות, כי ייתכן שפיזור הנקודות המדודות  
צירי הכבישים,  אינו משקף תמיד את השתנות השטח לאורך צירים אלה. למרות ההסתייגויות 

 הנ"ל, לא תימדדנה עבודות העפר אלא כמתואר לעיל.
מודגש שאזור העבודה גובל בשטחים בנויים. על הקבלן לעבוד בתחום המגרש בגבולות העבודה  

 המסומנים בתכניות.
לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי עבודות  00.13לת, כמוגדר בסעיף סילוק עודפי חומרים ופסו 

ובשום מקרה לא ישולם עבורו  -העפר, בין אם דבר זה נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא 
 בנפרד.

 
 

 הידוק שתית 51.2.2
 לפני פיזור מצעים יבוצע הידוק שתית בשטחי חפירה ומלוי. 
ס"מ. הידוק  20השתית הקיימת ועד לקבלת שכבה שעובייה  העבודה כוללת חרישה ותיחוח 

פועים כנדרש יבויות הידוק הנדרש במפרט הכללי תוך הסדרת השיבתחום רט 96%לצפיפות 
 בתכניות.

 המדידה תהיה לפי מ"ר שתית להידוק. 
 
 

 הידוק שתית מצע קיים 51.2.3
פסולת הבניה הנמצאת בתחום לוק פסולת, שפיכת בטון וכל חומרי יקוי וסיהעבודה כוללת נ 

 הדרך.
 98%במקומות בהם קיימת שכבת מצע, יבוצעו חרישה ותיחוח של המצע הקיים והידוקו לצפיפות  

פועים כנדרש בתכניות. כולל יבתחום רטיבויות הידוק הנדרש במפרט הכללי, תוך הסדרת הש
 ס"מ ממפלס התכנון הסופי. – 24תוספת מצעים עד 

 מהודקת. מדידה לפי מ"ר שתית 
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 עבודות מצעים - 51.3פרק 
 

 מ צ ע י ם 51.3.01
במפרט הכללי, אלא אם  5103ולפי סעיף  51עבודות המצע במסגרת חוזה זה תבוצענה על פי מפרט  

 כן נאמר אחרת להלן.
במפרט הכללי. יורשה שימוש באבן גרוסה וחומר  510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף  

 מחצבה. )לא יורשה שימוש בכורכר(.
במפרט הכללי, עובי  510324הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף  

 השכבה יהיה כמצוין בתכניות.
. 98%לפחות, אולם בשטחי מדרכות , תורשה דרגת צפיפות של  100%דרגת הצפיפות תהיה  

 במפרט הכללי. 5100.37המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, עפ"י הוראות סעיף 
 
 

 עבודות אספלט - 51.4פרק 
 

 אספלטים 51.4.01
 עבודות האספלט הכלולות במסגרת חוזה זה, תבוצענה עפ"י להלן: 
מ"מ, אגרגט סוג א'  דולומיטי,  19שכבת אספלט נושאת עליונה, תא"צ גודל גרגר מקסימלי  .   1

 ס"מ. 5, בעובי PG70-10ביטומן 
מ"מ, אגרגט סוג א' דולומיטי/, ביטומן  25שכבת אספלט מקשרת תא"צ גודל גרגר מקסימלי  .   2

PG68-10 ס"מ. 5, בעובי 
האספלט ולעובי השכבה, הכל בהתאם למפרט שכבות האספלט יימדדו לפי מ"ר בהתאם לסוג  

 הכללי. עבור אספלט בעובי משתנה, המדידה תהיה לפי מ"ק.
 

 ריסוס ביטומן 51.4.02
 -, הריסוסים יבוצעו מאמולסיות ביטומן כדלקמן:510442בניגוד למפרט הכללי סעיף  
מסוג ריסוס היסוד מתחת לשכבת האספלט המקשרת בכבישים, יהיה מאמולסיה ביטומנית  

10.S.M  מעלות. 70-ל 20טמפרטורת יישום בין  שעות. 24בוש הדרוש ייק"ג/מ"ר. זמן ה 1.0בכמות 
בכמות  CSS - 1או  SS- 1ריסוס מאחה בין שתי שכבות אספלט יהיה מאמולסיית ביטומנית מסוג  

 ליטר/מ"ר. 0.4
 עבודות הריסוס יימדדו לפי מ"ר בהתאם למפרט הכללי. 

 
 לכביש קייםהתחברות  51.4.03

בגבולות העבודה העוברים לרוחב הכביש הקיים, יחובר הכביש המתוכנן לקיים באמצעות  
 הפרטים בהתאם לתכנית.

התשלום יהיה לפי מ"א התחברות לכביש קיים ויכלול את ביצוע כל העבודות הנדרשות לפי  
 הפרטים שבתכניות.

 
 עבודות סימון צבע ותמרורים 51.5פרק 

    
 תיאור 51.5.1

פני הכביש בצבעים, צורות -העבודה המתוארת להלן מורכבת מצביעת קווים ושטחי סימון על 
 ומידות המתוארות בתוכניות ו/או בהנחיות משרד התחבורה העדכניות ביותר.

 
 חומרים 51.5.2

הצבע יתאים לדרישות הבאות: סומך הצבע ביצוע נוח בעזרת מברשת או מכשיר  -דרישות כלליות א.
ריסוס. קווי הסימון שיתקבלו בעזרת צבע זה יהיו אחידים ושפתותיהם יהיו חדים וברורים. הצבע 

 200בעובי יבש של  -דקות אחרי הצביעה 5יהיה נוח ליישום, לא יראו כל סימני מברשת לאחר 
והשתפכות הצבע תהיה ללא דופי. כמו כן, יתאים החומר מכל הבחינות לכל הדרישות  -מיקרון

המקובלות בנתיבי ישראל. לפי דרישת המפקח, ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד לבדיקה 
מעבדתית אשר תבוצע ע"ח הקבלן. במידה והצבע לא יעמוד בדרישות המקובלות בנתיבי ישראל, 

ולו. בדיקות המעבדה תכלולנה: משקל לגלון, סומך, זמן ייבוש, דקות טחינה, גוון, ייפסל החומר כ
יחס פיגמנט למקשר, תכולת המוצקים, כוח הכיסוי, גמישות, התנגדות לשחיקה, ניסוי לחות, 

סגולית, התנגדות למים, ברק בליה מואצת. הבדיקות תבוצענה בהתאם למקובל -קרינה אולטרה
 בנתיבי ישראל.

מנת לאפשר ביצוע קל בעזרת -הצבע יאפשר ערבוב נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד, על -דותאחי ב.
מברשת או מרסס. הוא לא יכיל קליפות, גושים קשים, משקעים או שאריות המונעים בעד 

 הומוגניזציה של הצבע בעזרת בחישה.
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ן הלבן לא יהיה אפור יותר ; הגוו0-0003מספר  B.S. 2660הגוון הצהוב יתאים ללוח הגוון של  -גוון ג.
 . הצבע ייבדק אחרי ייבוש השכבה.DIN 6167בלוח  G-11או צהוב יותר מאשר מדגם 

 מסך הכל משקל הצבע. -68%משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ -הרכב ד.
 דקות. 45דקות יבש ללחץ תוך מקסימום של  15הצבע יתייבש למגע תוך מקסימום של  -זמן ייבוש ה.
 -כדוריות זכוכית ו.

 כדוריות זכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטנדרט: .1
    T ASTM-D-2205-63 TYPE = II (DROD ON)  
 גרם למטר רבוע של שטח צבוע. 200כמות כדוריות הזכוכית תהיה  .2
 כדוריות הזכוכית יותזו על הצבע הלבן והצהוב. .3

/לילה בהתאם לדרישות מת"ח ו/או מפרטי נתיבי  הצבע צריך לעמוד בדרישות החזר אור יום ז.
ישראל לנושא. הבדיקות הנ"ל הן תנאי לקבלת עבודות הצבע והינן חלק מבדיקות המעבדה 

 הנדרשות.
 

 שימת הצבע  51.5.3
הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי ואוקטובר. צביעה במשך כל חודש אחר טעונה  -תקופות ביצוע א.

 המפקח. צביעה בשלבי הביניים השונים תבוצע בכל עת, לפי אישור המפקח.ידי -אישור מוקדם על
קנה או פלדה, עם -לפני הצביעה ינקה הקבלן את פני הכביש. הניקוי ייעשה בעזרת מטאטא -הכנות ב.

או בלי התזת מים, ייבוש אחרי התזה, בהתאם להוראות המפקח. כתמי שמן יורחקו בעזרת 
נרלי או בנפט. הניקוי ייעשה לשביעות רצונו המלאה של המפקח. סמרטוטים רווים טרמפנטין מי

 פני הכביש יהיו חלקים.
 הצבע יושם בעזרת מברשת או מרסס. -ציוד ג.
ליטר למטר רבוע של פני הכביש. אם שימת  1/2כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות  -כמויות ד.

פת. צביעה חוזרת כזאת תבוצע הצבע אינה מניחה את הדעת, ייתן המפקח הוראה לצבוע פעם נוס
 לפחות שעה אחרי ביצוע של הצבע הפסול.

 דקות(. 45האזור הצבוע לא ייפתח לתנועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה )לפחות  -זמן ייבוש ה.
 

 מדידה ותשלום 51.5.4
רק השטחים המכוסים צבע ימדדו לתשלום. בשום מקרה לא תכלול הכמות רווחים בלתי צבועים.  

 למיניהם, הן מלאים והן מרוסקים, יימדדו במטר אורך תוך ציון רוחב הקו.קווים 
צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. חיצים, ימדדו ביחידות בציון סוג החץ. המחירים יהוו תמורה  

מלאה עבור אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה, כדוריות הזכוכית, ניקוי וייבוש השטח, ביצוע 
 אות האחרות אשר תידרשנה להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח.הצביעה וכן עבור כל ההוצ

 
 תמרורים 51.5.5

 העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתכניות. -תיאור א.
 הרכבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים בתוכניות. 

גרות ואביזרי החיבור הדרושים יוזמנו אצל יצרן כל התמרורים, העמודים, המס -חומרים ב.
תמרורים / שלטים המסוגל לספק חומר העומד בתקנים ובדרישות של מת"ח וחברת נתיבי 

 ישראל.
התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות  בהנחיות משרד  -סוגי התמרורים ואופן הצבתם  ג.

 התחבורה העדכניות ביותר.
 ות לתמרורים בדרך עירונית כמוגדר בהנחיות.התמרורים יהיו במידות המתאימ 

ס"מ וחלק  60ס"מ ובגובה  40. היסוד יהיה בקוטר 200-היסודות יהיו מבטון ב -יסודות לעמודים  ד.
 ס"מ. 55העמוד שיכנס לתוכו יהיה 

 .4העמודים יהיו מצינורות מגולוונים בקוטר " -העמודים  ה.
 העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת. 

התמרורים יימדדו לתשלום מבלי להבדיל בסוג התמרור. המחיר יהווה תמורה  -המדידה ותשלום  ו.
, הצבת עמוד 200 -מלאה עבור הספקת התמרור והעמוד, חפירה ליסודות, ביצוע יסודות מבטון ב

והתמרור והצבתו על העמוד. עבור הספקה, הובלה והתקנת ישולם בנפרד, חפירה ליסודות, ביצוע 
, ישולם בנפרד, לרבות כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של 200 -מבטון ביסודות 
 העמוד.

התמרורים ימדדו לתשלום לפי יחידה ומבלי להבדיל בסוג התמרור. המחיר  -המדידה והתשלום  ז.
יהוו תמורה מלאה עבור הספקת התמרור והצבתו על העמוד לפי המתואר בסעיף ג' לעייל. עבור 

ישולם בנפרד,  200 -הובלה מתקנת העמוד, חפירה ליסודות וביצוע יסודות מבטון בהספקה ו
 לרבות כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העמוד.

 
 

 עבודות אבני שפה, ריצוף ושונות - 51.6 פרק 
 



 

370 
 

 ריצוף באבנים משתלבות במדרכות 51.6.01
הכל לפי בחירת האדריכל ו/או דרישת המזמין. דגם, עובי, וצבע האבנים יהיה בהתאם לתכניות  

 ס"מ בהתאם למפורט בתוכניות. 4האבנים יונחו על גבי שכבת חול נקי בעובי 
 .8כל האבנים יתאימו לדרישות ת"י  .1
ס"מ ועובי מקס.  3ס"מ. )עובי מינ.  4לאחר קבלת התשתית יש לפזר שכבת חול נקי ויבש בעובי  .2

 אחידה )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים )"שבלון"(.ס"מ(. החול יפוזר בשכבה  6
ביצוע והתקדמות הריצוף יהיו לעבר המבנה או הקיר או כמפורט בתוכנית ריצופים ובמידת  .3

האפשר יש לשאוף לגימור באבנים שלמות. במידה ואין הדבר ניתן יש לחתוך את אבני הריצוף 
, יש להקפיד שהאבן החתוכה הלא יותר שימוש בגליוטינבעזרת דיסק ו/או מסור חשמלי 

שאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. במידה ויש צורך לחתוך אבנים ליצירת דוגמא יש ית
 להפנות את החיתוך למשטח הצבע הזהה ולא להתחברות עם צבע או חומר אחר.

השלמה בבטון צבעוני של מרווחים סביב למכסי השוחות, אבני השפה וכו' תורשה רק במקרים  
 ס"מ, וגם זאת לאחר אישור המפקח. -3כאשר החלק הדרוש להשלמה קטן מ -מיוחדים 

 מ"מ. 4הרווח המקסימלי בין אבני הריצוף או לבין אלמנטי השפה הוא  .4
 מכסי השוחות והבריכות יש לרצף בריצוף משתלב בהמשך דוגמת הריצוף. .5
תאמה, החיתוך, ההידוק וכל המדידה לפי מ"ר, התשלום כולל את החול המצעים עבודות הה  

 .העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה
 

 אבני שפה 51.6.02
 במפרט הכללי ויהיו לפי הטיפוסים הבאים: 40075אבני השפה יבוצעו בהתאם לסעיף 

ס"מ עם תושבת בטון לפי המידות שבתכניות אולם  25/17אבני שפה למדרכות במידות חתך  א.
 עם גושי טיט צמנט מאחורי החיבורים בין האבנים.

 ס"מ, עם תושבת בטון, לפי המידות שבתכניות. 20/10אבני שפה גנניות במידות חתך  ב.
ס"מ עם תושבת בטון לפי המידות  23/23אבני שפה משופעות לאיי תנועה במידות חתך  ג.

 שבתכנית.
מדדנה לתשלום עפ"י אורכן במטרים, לפי הסוגים. המחירים יהוו תמורה מלאה יאבני השפה ת 

עבור עבודות העפר הדרושות, אספקת האבנים, הנחתן, תושבת מבטון )אם נדרש(, החיבורים , וכן 
עבור כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבני השפה עפ"י המפרט 

 ות רצון המפקח.והתכניות ולשביע
וים עקומים ולצורך תשלום, לא יובדל בין האבנים בקטעים ישרים ובין אלה בקטעים עקומים. בק 

 ס"מ. 25יש להשתמש באבנים שאורכן 
 

 אבן בלימה לרכב 51.6.03
 MS-33, מדגם 24X13X180המסומנים בתכנית תוצב אבן בלימה לרכב מבטון במידות במקומות  

 "ע.מתוצרת וולפמן או שוו
 מ' מקצה החניה במרכז רוחב תא החניה. 0.75האבן תוצב  
 אספלט ו/או בטון על פי הוראות היצרן. –האבן תוצמד למשטח החניה  
 האבן תצבע בצבעים שחור/לבן להבלטה. 
מחיר האבן יהיה לפי מטר אורך וכולל את האבן, הצמדה למשטח האספלט/בטון   וצביעתה  

 כמפורט לעיל. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

371 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
      


