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01-21
תוכנית העמדה על רקע מפת מדידה כולל פיתוח 

מתוכנן
מכרז25.07.21

מכרז25.07.21תוכנית ריהוט ונגישות + ק.קרקע ק.א' + עליית גג02-21

מכרז25.07.21תוכנית מידות ק. קרקע + מידות03-21

מכרז25.07.21תוכנית מידות עליית גג + תוכנית מידות גג04-21

מכרז25.07.21חתכים חזיתות05-21

 מכרז25.07.21תוכנית תקרות ק. קרקע + ק. א'06-21

מכרז25.07.21סככות חנייה07-21

מכרז25.07.21מחסן מד''א08-21

מכרז25.07.21מבנה יביל משטרה ומד''א09-21

מכרז25.07.21פרטים12-21

GI-02למכרז02.05.21תוכנית גינות

H-01למכרז29.07.20תוכנית הריסה

GI-01למכרז02.05.21תוכנית השקיה

GI-01Pלמכרז29.07.21גיליון פרטי השקיה

LA-01למכרז01.08.21תוכנית פיתוח כללית

LA-03למכרז29.07.20פרישת קירות

LA-02למכרז29.07.21חוברת פרטים

AF-01למכרז19.11.20תוכנית פיתוח כללית

למכרז06.08.21קווי מים וביוב לאורך קווי ביוב, פרטים2020/433-01

למכרז06.08.21צנרת ואביזרים מערכות תברואה2021/443-02

2021/443-02SPRלמכרז06.08.21מע' כיבוי אש אוטומטית ספרינקלרים

01Kלמכרז02.08.21תוכנית קומת קרקע כוח ומערכות

למכרז02.08.21קומת קרקע תאורהומערכות01

02Kלמכרז02.08.21קומת א' כח ומערכות

למכרז02.08.21קומה א' תאורה ומערכות02

למכרז02.08.21קומת גג תוכנית חשמל03

למכרז17.11.20פרטים טכניים05

למכרז08.08.21לוח חלוקה ראשי תוכנית חדג קווית11

למכרז08.08.21לוח חלוקה ראשי חד קווית12

למכרז08.08.21תוכנית תשתיות100

למכרז21.07.20פרט עליית צינורות תקשורת במדרגות101

למכרז08.08.21לוח חלוקה ראשי תוכנית קווית13

למכרז08.07.21מיזוג אוויר גג

למכרז08.07.21מיזוג אוויר קומה א'

למכרז08.07.21מיזוג אוויר קומת קרקע

למכרז07.08.21תוכנית יסודות00

למכרז25.07.21תוכנית רצפה -010.15

למכרז25.07.21תוכנית תקרה 023.85

למכרז29.07.20תכנית תקררה 037.75

למכרז25.07.21תוכנית יסודות סככת חניה04

למכרז25.07.21מחסן מד''א05

C06למכרז04.04.21תוכנית פרטי תקרה

C07למכרז25.07.21תוכנית פרטי רצפה

למכרז07.08.21תוכנית פיתוח08

למכרז30.07.21תכנית תנועה0יועץ תנועה

תוכנית 

תיאום 

מערכות

P7למכרז08.08.21תוכנית תיאום מערכות

דוח יועץ 

ביסוס
מצ"ב דוח קרקע והנחיות ביסוס

יצורף נספח נגישות בהתאם לאישור המתכנן

יצורף נספח בטיחות אש בהתאם לאישור המתכנן יועץ בטיחות

יועץ נגישות

אדריכלות נוף 

חשמל

מים וביוב

מיזוג אוויר

קונסטרוקציה

שם/ תיאור פרטי הוכנית מס' תוכנית תחום

אדריכלות

רשימת תוכניות - מרכז חירום אזורי

ביצוע / מכרז תאריך מהדורה
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 אדריכלות .1

 

 בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניהכל דרישות האדריכלות הינה 
 הספר הכחול לרבות אופניה מדידה. 
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 מ.א. תמר
 

 נווה זוהר –מרכז חירום אזורי 
 

 

 

 

 

 ט טכני מס':רפמ

13319.200 

 

 

 
 

 

דות חשמל ובע
 תוכומער

 

 

 

 
 P0 11.08.21 למכרז איתי אבוקרט מוטי פוגל

 אהצוה יךראת וייםניש ע ע"יצוב י"ע רשוא

 

 
 11.08.21יך: ראת
 13319.200וכין: מיס
 P0אה: צוה

 

 

 תוכן העניינים
 
 י.ללכ .1
 
 ט טכני.רפמ .2
 
 .למשקות לעבודות חידב .3
 
 .םיריחומ הדידמ ניפוא .4
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 חים:פסנ

 
 .וךמנחות חשמל מתח ול -
 
 .תיג' גילוי אש אנלועמ -
 
 ' כריזה.עמ -
 
 ת ומחשוב.רתיות תקשושת -
 
 תשתיות ותאורה. -
 
 גנרטור חירום -
 

 כל האספקות, העבודות וההתקנות יבוצעו על פי המפרטים הבינמשרדיים המתאימים ועל פי הוראות היצרן /
 ספק הציוד ולפי דרישות המועצה האזורית תמר.

 

 

 לביצוע מתקני חשמל ומערכות-מפרט טכני
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

 
 

 כללי 08.1.01
 
 העבודה לפי הסכם זה היא לביצוע מתקני חשמל הכולל: א.

 לוחות, תשתית, קווי הזנה ומעגלים כמפורט בהמשך ובהתאם למפרט ולכתב הכמויות
 )להלן:"העבודה"(.

 
 פי המפרט כהגדרתו להלן ועל פי-הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לתכניות ועל .ב

 העבודה בכפוף ובהתאם להוראותכן, מתחייב הקבלן לבצע את -כתב הכמויות. כמו
 חוק החשמל והתקנות המתאימות, הוראות חברת החשמל והרשויות המקומיות.

 תבוצע עפ"י התקן הישראלי.-ישראלי לביצוע עבודה אם יש תקן 
 

 "המפרט" על פיו יבצע הקבלן את העבודה הוא הוראות מפרט טכני זה וכן המפרטים הכללים .ג
 משרד הביטחון. הועדה המשותפת של  לביצוע עבודות בניה שבהוצאות

 
 תנאים כללים מוקדמים. -  00פרק 
 מהדורה אחרונה. –מתקן חשמל  -  08פרק 
 מע' גילוי אש.  - 34פרק 
 מע' פריצה וכריזה.  - 35פרק 

 הקבלן יבצע העבודה על פי דרישות מפרט טכני מכבי ומפרט הנדסי כללי למוסדות ממשלתיים
 מהדורה אחרונה.

 .2006יבצע העבודה על פי דרישות חוק / תקנות הקרינה הבלתי מייננת משנת הקבלן 
 

 התאמה בין מסמכים 08.1.02
 בכל מקום בו קיימת סתירה בין המפרט הכללי לסעיף במפרט זה או בכתב הכמויות,

 יקבעו הוראות סעיפי מפרט זה או סעיפי כתב הכמויות. במקום בו קיימת
 כתב הכמויות, תקבענה התוכנית בהתאם להוראות סתירה בין התכניות למפרט או

 המפקח. בכל מקום בו צוין במפרט או בכתב הכמויות ביצוע לפי המפרט, והתיאור
 של המפרט הכללי. 08איננו נכלל בהוראות מפרט זה או בפרק 

 הביצוע יעשה בהתאם לפרק הקובע במפרט הכללי, בתנאים ועפ"י הנחיות
 והדרכת המפקח.
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 עובדים מקצועיים 08.1.03

 ביצוע העבודה יועסקו אך ורק פועלים מקצועיים.
 מנהל העבודה במקום יהיה בעל רשיון חשמלאי "ראשי".

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש החלפת מנהל העבודה וכל עובד אחר
 בהתאם לשיקוליו והקבלן מתחייב להחליפם באחרים. לשינויים אלו לא תהיה

 רי החוזה וזמני הביצוע.השפעה כלשהי על מחי
 

 דוגמאות 08.1.04
 על הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד

 להתקין במתקן ובלוחות. רק לאחר קבלת האישור בכתב מהמפקח, יוכל הקבלן
 לגשת לעבודות ההתקנה, כפוף למילוי יתר הוראות הסכם זה.

 ויאושר ע"י המפקח.ציוד שווה ערך יהיה בעל תו תקן 
 הקבלן ישתמש בציודים הקיימים כיום במשרדי החברה או ש"ע במידה ואינם – בעקרון

 מיוצרים יותר.
 

 הזמנת ציוד ע"י הקבלן 08.1.05
 קבלת צו התחלת העבודה, יזמין הקבלן כל ציוד הטעון יצור ויבוא כל האמור,

 לעיל. 08.1.04לאחר אישור דוגמאות לפי סעיף 
 וד הנ"ל, תבוצע לפי הכמויות כפי שהן מופיעות בתכניות לבצוע בלבד.הזמנת הצי

 בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור המפקח על הכמות שבדעתו להזמין ורק
 לאחר מכן עליו להזמינה. זכותו של המזמין להורות לקבלן להזמין גם אביזרים

 שאינם מופיעים בתכניות אך מופיעים בכתב הכמויות.
 

 המתקן והפעלה ניסיוניתקבלת  08.1.06
 העבודה תתקבל רק לאחר ביקורת חברת החשמל באם יידרש ומהנדס בודק
 מורשה ותיקון כל הליקויים )באם יהיו כאלה( ולאחר חיבור המתקן למתח.

 העבודה תחשב כסופית רק לאחר ביצוע הפעלה ניסיונית, היה וימצאו ליקויים
 על חשבונו כל הליקויים אשרבהפעלה הניסיונית, ע"י המפקח, יתקן הקבלן 

 ביקורות לקבלת העבודה, ביקורת ראשונה לבדיקה כללית של 2נתגלו. תהיינה 
 

 המתקן וביקורת מסכמת לבדיקת ביצוע התיקונים שנדרשו בביקורת הראשונה
 )במידה והיו תיקונים(. בגין כל בדיקה נוספת שתיערך עקב אי ביצוע התיקונים

 דהיינו, שעות העבודה בפועל והוצאות נסיעה של הנ"ל, יחויב הקבלן בהוצאות
 מפקח עפ"י תעריף משרד הביטחון לשעות מהנדס יועץ.

 
 בתום העבודה יבדוק הקבלן את העומס על הפאזות ויאזנן במידה ואינן מאוזנות, 08.1.07

 ע"י שינויי החיבורים בלוחות.
 עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף.

 
 

 טכני מיוחד המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזהמפרט 
 

 תיאור העבודה 08.2.01
 העבודה מתייחסת לביצוע כל העבודות אשר יפורטו.

 
 מסגרת העבודה כוללת:

 ביצוע תאורה, כח, ומערכות תקשורת. א.
 לוחות חשמל. ב.
 ביצוע עבודות חשמל ומערכות בתוך המבנה ובחוץ. ג. 
 כנדרש על פי התקדמות העבודה. כל עבודה, תשתיות או אחר ד.

 בדיקת בודק חשמל מוסמך לאישור המתקן מבחינת בטיחות על חוק החשמל. ה.
 בדיקת מע' כריזה להתאמות עוצמה ומעגלים / אזורים. ו.
 וכל שאר 3, חלק 1220בדיקת מכון התקנים למע' גלאי / כיבוי אש בהתאמה לתקן  ז.

 דרישות הבטיחות.
 ת גורמי המזמין והמתכננים במהלך העבודות אשר יבצע.השלמות על פי בדיק ח.
 

המבנה כולל חדרים כמופיע בתוכניות. יש לבצע מע' חשמל ומערכות כמופיע בתוכניות  תיאור המבנה 08.2.02
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 ובהנחיות.
 

 חדירות ופריצת מעברים 08.2.03
 במסגרת עבודות התשתית יידרש הקבלן לבצע פריצות ומעברים בקירות או ברצפות
 המבנה. כל הפריצות והמעברים בכל גודל ועומק נכללים במסגרת העבודה ולא ישולם

 עבורם בנפרד.
 במסגרת זאת נכללים גם פתחים, חריצים וכו' הנדרשים להכנת תוואי להתקנה

 סמויה.
 התיקונים )לאחר הסתימות הראשוניות( יבוצעו ע"י קבלן הבניין במסגרת עבודתו.

 או להרוס אלמנטים קונסטרוקטיביים ללא אישור שיינתןחל איסור על הקבלן לקדוח 
 ע"י מהנדס קונסטרוקציה אשר יבדוק את השטח, יתרה מזאת, כל פתח וכו' יתואם

 מראש עם המפקח, למניעת נזקים.
 המהנדס יהיה מטעם המזמין ויתואם ע"י המפקח ולפי דרישת הקבלן.

 
 הארקת יסוד 08.2.04

 תוכניות וחוק החשמל.הקבלן יבצע הארקת יסוד בהתאם ל
 

 גופי תאורה 08.3.01
 

 פי העצמה הנדרשת, הקבלן-פי תוכניות ועל-מיקום גופי התאורה יקבע סופית על 08.3.02
 יוודא שהגופים יותקנו בסוגים וגדלים נכונים ומתאימים לתוכניות.

 התקנת הגופים תיעשה לאחר הרכבת קונסטרוקציה ולאחר אישור המפקח.
 

 יותקנו בהתאם לשרטוטי התקנה סטנדרטיים של ספק הציוד. הגופים 08.3.03
 

 כל הגופים ינוקו ויבדקו לפני ההתקנה. 08.3.04
 

 גופי התאורה יותקנו לפי פרטי התקנה בכל חדר וחדר, במבנה ובתאורת חוץ. 08.3.05
 

 כל התקנת הגופים יתואמו ויאושרו ע"י האדריכל, מהנדס בניין, הן לגבי מיקום והן 08.3.06
 לגבי שיטת ההתקנה והעומסים.

 
 גופי תאורה, נורות ונקודות מאור 08.3.07

 
 אספקת גופי תאורה כוללת את גוף התאורה על כל חלקיו ואביזריו. 08.3.07.1

 ציון פריט מסוים לא בא למעט בשאר אלה להגדיר אביזר מסוים.
 בינלאומיתקן ישראלי או -ככלל, כל גופי התאורה יהיו נושאי תו 08.3.07.2

 ואביזריהם מהאיכות הטובה ביותר.
 יש להגיש דגם מושלם של גוף תאורה על כל חלקיו לאישור האדריכל 08.3.07.3

 ומתכנן החשמל.
 הנורות: 08.3.07.4

 מבוססי לד על פי ייעודם.
 תכליתיים וכן שלטי "יציאה" מוארים-גופי תאורת אור חירום יהיו חד 08.3.08.5

 .דקות תאורה בכושר מלא 120 -תוואי היציאה למעל דלתות והכוונה ב
 או אחר. N2XY1.5x3  ממ"ר עם בידוד ו/או כבל   1.5המוליכים יהיו  08.3.09.6

 כמסומן בתוכניות.
 

 תמיכות מתכת עבור ציוד חשמל 08.4.01
 

 תכנון וייצור בסיסים או מבני קונסטרוקציה אחרים, יבוצע בתאום מלא עם האדריכל, 08.4.02
 הבניין והמפקח ובאישור מוקדם שלהם. מהנדס

 
 הקבלן יספק תוכנית התקנת הציודים והאביזרים לאישור המפקח טרם ייצורו. 08.4.03

 
 טיפוס לדוגמא על פי הצורך מסדרה של בסיסים או מבנה-הקבלן ייצר קודם כל אב 08.4.04

 הכמות.קונסטרוקציה, יתקין אותו בשטח ורק לאחר שאושר, ימשיך בייצור יתר 
 

 הבסיסים וקטעי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים וצבועים לפי הנחיות מהנדס אזרחי. 08.4.05
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 בגמר התקנת הבסיס/קונסטרוקציה יבצע הקבלן תיקוני צבע הדרושים בשטח, כולל 08.4.06

 צבע יסוד לאחר ניקוי "שלקה", שמנים וכו' וצבע סופי לפי דרישות המפקח ובהנחיית
 כפי שנקבע בדרישתו לכל הפרויקט.מהנדס אזרחי 

 
 

 אטימת פתחים נגד אש, עשן ומים 08.5.01
 

 כללי 08.5.02
 יש לאטום מעברי כבלים, מעברי תעלות מיזוג אויר, מעברים בין קירות ולתקן מעברים

 שנפתחו עקב עבודות שונות. העבודה תבוצע באחת משלושת השיטות, לפי בחירת
 המתכנן והמפקח:

 מת מעברים בעזרת צמר סלעים ומריחת חומר פלייממסטיק מתוצרתאטי 08.5.02.1
 גרמניה.
 אטימת מעברים ע"י גומי סיליקוני מיוחד של חברת 08.5.02.2

"GENERAL ELECTRIC." 
 , מתוצרת ארה"ב או גרמניה.K.B.Sאטימת מעברים ע"י שקיות  08.5.02.3

 
 היקף העבודה 08.5.03

 שן ומים.אטימת מעברים נגד אש, ע 08.6.03.1
 תיקוני אטימות במקומות הפגומים. 08.6.03.2

 
 

 מפרטי ביצוע 08.5.04
 כל חומרי האיטום צריכים לענות לדרישות של אחד התקנים או מעבדות המוכרות

 כמו:
1) Underwriter Laboratories UL 263 (ASTM E119) 
2) NFPA 251 
3) Factort Mutual 
ISO - R - 834 
4) DIN 4102: FOC - a.o 

 
 החומר יהיה מסוג מבודד טרמי וחשמלי, לא ישנה את תכונותיו במגע עם מים

 נוזלים אחרים.
 החומר יהיה גמיש, קל וניתן להחדרת כבלים נוספים. במגע עם אש, לא יורשו

 פליטת גזים רעילים. רמת הרעילות לפי תקן ישראלי.
 שווה ערך. חוץ מהחומרים המוזכרים במפרט זה, מותר לקבלן להציג חומרים

 אישור על השימוש בחומרים הללו יינתן אך ורק אחרי בדיקה ע"י גורמים
 מוסמכים מטעם המתכנן.

 כל האטימות נגד אש ועשן יבוצעו להחזיק מעמד עד שלוש שעות בתוך אש גלויה.
 
 

 בדיקות לעבודות חשמל 08.6.01
 

 כללי 08.6.02
 חשבונו. המפקח ישתתף בכלהבדיקות תבוצענה על ידי הקבלן ועל  08.6.02.1

 הבדיקות ויאשר את תוצאתם. על הקבלן יהיה למלא את דפי הבדיקה
 בשני העתקים ולהגישם למפקח.

 על הקבלן יהיה להעמיד צוות בעל כישורים מתאימים כדי לבצע את 08.6.02.2
 כל הבדיקות.

 הבדיקותהקבלן יספק את כל מכשירי הבדיקה הדרושים כדי לבצע את  08.6.02.3
 המצוינות להלן.

 לפני התחלת הבדיקות יגיש הקבל לאישור רשימה של מכשירי בדיקה
 ובדיקות כיול של המכשירים הנ"ל. מכשירי קשר תקינים לצורך ביצוע בדיקות.

 לאחר ביצוע בדיקת כל החיבורים והכניסות, הם יאטמו כדי למנוע כניסה 08.6.02.4
 של לכלוך.
 לבצע בדיקת סימולציה מתאימה מסיבה כלשהי, יתייעץ כאשר לא ניתן 08.6.02.5

 הקבלן עם המפקח בדבר שיטת בדיקה אלטרנטיבית.
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 כל הבדיקות ייצגו במידת האפשר את תנאי העבודה האמיתיים. 08.6.02.6

 
 הבדיקות יכללו בין היתר: 08.6.02.7

 .בדיקה של רציפות, קוטביות וסדר פאזות 

 בין פאזות והארקה.בדיקת רמת הבידוד בין פאזות ו 
  בדיקת ההתנגדות של מוליך LOOP.הארקה 

 ,הוכחת פעולה מכנית תקינה של חלקים נעים כגון ממסרים 
 מפסקים או מגענים, טיימרים וכו'.

 
 כבלים מתח נמוך 08.6.03

 כל כבלי המתח הנמוך יעברו בדיקת התנגדות הבידוד לפני ההתקנה וכן  לאחריה
 וולט זרם ישר. התנגדות בידוד 1000מודד בידוד למתח )לפני החיבור לציוד(, ע"י 

 מגה אוהם תראה כחשודה ותיבדק למקורה. 200 -הנמוכה מ
 

 לוחות מתח נמוך 08.6.04
 לאחר התקנת הציוד והחיבורים בלוחות תבוצע בדיקת התנגדות הבידוד ע"י מודד בידוד

 להארקה הנמוכהוולט. התנגדות בידוד בין פאזות או בין פאזות  1000למתח ישר 
 מגה אוהם, תראה כחשודה ותיבדק למקורה. יש לנתק את כל האביזרים 5 -מ

 והמכשירים אשר רגישים לרמות מתח כרשום.
 

 ציוד שטח 08.6.05
 כל ציוד השטח ייבדק בהתייחס לפעולה המכנית של כל החלקים הנעים, אטימות

 חיזוקים וכו'.
 

 בדיקת הארקה 08.6.06
 יכללו בין היתר:הבדיקות  08.6.06.1

 .בדיקת התנגדות הארקה מהארקת יסוד 

 .בדיקת התנגדות הארקה של המוליך 

 .ריצפת של מוליך הארקה 
 כל תוצאות הבדיקה יעברו למפקח כאשר הם כתובים על גבי מסמכי 08.6.06.2

 הבדיקה המצורפים.
 

 כל חדר,ביצוע הארקת התמיכות תקרות אקוסטיות, קירות גבס שני חיבורים ב 08.6.06.3
 ממ"ר יחוברו אל חוטי הארקה מאספים ראשיים אשר יחוברו אל 10הגידים בחתך 

 פסי ההשוואה, החיווט הראשי יבוצע במעגל סגור כך ששני הקצוות יחוברו לפסי
 השוואה כל החיבורים יסומנו וישולטו.

 
 קבלת המתקן 08.7.01

 
 לקבלה "מכנית" של המתקן אובגמר התקנה של הציוד יזמין הקבלן את המפקח  08.7.02

 חלקים ממנו.
 במידה וחלקים של המתקן לא יתקבלו על ידי המפקח, ימולא דו"ח ליקויים המציין

 רשימת פרטים שלא נתקבלו ודורשים עדיין תיקון.
 על עבודות התיקונים יעשו ללא דיחוי על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 
 חשמלית בה יבדקו כל פרטי המתקן לאחר השלמת "קבלה מכנית" תיערך קבלה 08.7.03

 מבחינת הפעלה חשמלית, ע"י מהנדס בודק מוסמך וליווי המפקח.
 

 חומרים 08.08.01
 :צינורות מסוג "כבה מאליו", יש להשתמש בצינורות בגוונים למערכות כלהלן 

 ירוק. -   מערכות חשמל -
 אדום. -                גילוי אש -
 כחול. -    טלפון -
 לבן. - ת כריזה ואינטרקוםמערכו -
 אפור. -   בקרת מבנה -
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 חום. -  תקשורת נתונים -
 צהוב. -                 ביטחון -

 דלף, נתיכים, ציוד-מפסקים, מפסקים אוטומטיים זעירים, מפסיקי זרם 
 פיקוד, בתי תקע, מפסיקם וכו' יהיו מסוג משובח. הסוגים והדגמים יסוכמו סופית

 בתאום עם האדריכל.

 הציוד החשמלי יהיה מותקן "תחת הטיח" או בתוך מחיצות גבס, בתעלות או 
 בצינורות. בגוונים המפורטים מעלה. מעל תקרות ביניים יועברו כבלים וצינורות

 בתעלות רשת בממדים מתאימים לייעוד.
 .התקנה גלויה תהיה באזורים שיוגדרו באופן מיוחד 

 
 

 התקנת אביזרים 08.9.01
  ופיזורם בכל החדרים יתוכננו לצורך השגת גמישות במערך החדרכמות בתי התקע 

 ואפשרות שינוי יעוד החדר, כולל הגדלת מספר המשתמשים בו.
 כל בית תקע, מפסק ואביזר התקנה אחר יהיה מסומן במספר המעגל ע"י 

 מודבק. 'סנדוויץשלט 
  ההתקנה תהיה סמויה מתחת לטיח או בתוך תעלותPVC עם מחיצות, בכל 

 רים למעט חדרי מכונות וכיו"ב.האזו
  'מעגלים סופיים. - 4731חלוקת המעגלים תהיה לפי תקנות החשמל מס 
 יינתן מיקום מדויק של בתי תקע בחדרי משרד ובחדרים ובאולמות אחרים, בתאום 

 עם תכנון המערך הפונקציונלי המפורט ותכנון אדריכלות הפנים.
 
 

 הערות כלליות -תאורה  08.10.01
 כי -ערך התאורה בכללותו בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה ביצוע מ 

 (: "עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה:1992)מאי  1529שמצוין בתקן ת"י 
 .ISO 8995-1989המתאים לתקן הבינלאומי  -תאורת עבודה בתוך מבנים" 

 שימוש במבואות, מסדרונות, חדרי מדרגות, שירותים ובמשרדים, התכנון מבוסס על 
 במספר מצומצם של סוגי נורות. השימוש בנורות מבוססי לד, לפי ייעודו כפי שמסומן.

 .דגמי גופי תאורה ומיקומם יתואמו עם יועץ התאורה/אדריכל 
 

 לחצני חירום 08.11.01
 פי התקנות יותקנו לחצני חירום-כחלק ממערך האבטחה בבניין ימוקמו כנדרש על

 אלו נדרשים לתפקד בכל שעות פעילות הבניין, כולללהפסקת חשמל כללית, לחצנים 
 בהפסקות חשמל, כל הלחצנים ידניים.

 
 מערכת ביטחון ומתח נמוך )כיבוי אש, פריצות וכריזה( 08.12.01

 כמסומן בתוכניות היועצים.
 

 כללי 08.12.02
 ביצוע מערכת הביטחון ומתח נמוך ייקח בחשבון את הדרישות הבאות:

 

 חדירת גורמים עוינים -טרוניים המגובים אמצעים פיזיים למנוע באמצעים אלק 
 למבנים בכוונת פיגוע חבלני, נזק משקי, גנבה, אי סדרים, אבטחת מידע ואבטחת

 המחשב.

 .לגלות באמצעות מערכות התראה אלקטרוניות ניסיונות חדירה למבנה 
 .להתריע באמצעות מערכת כריזה על מקרי חירום בבניין 

 ט נקודות הקצה והקשרים שביניהם, על בסיס התכנוןבמבנים יינתן פירו 
 הפונקציונלי המפורט ועל רקע תוכניות אדריכליות.

 
 

 הנחיות והוראות מיוחדות 08.13.01
 

 דרישות מיוחדות 08.13.02
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 המתקן יבוצע כך שתתאפשר החלפת החלקים בקלות יחסית, במיוחד 08.13.02.1
 בציודים הדורשים טיפול וחלקי חילוף.

 שלטי זיהוי יתארו את פרטי הציוד כפי שיידרש במפרט או לפי הוראות 08.13.02.2
 המפקח.

 כל החלקים יותקנו כך שיוכלו לעמוד בתנאי מתקן נומינליים כפי שיפורטו 08.13.02.3
 להלן.

 כל החומרים המסופקים להקמת המתקן יהיו חדשים ויותקנו במיומנות 08.13.02.4
 המרבית ע"י הקבלן.

 על הקבלן לדווח מיד למפקח על כל נזק כגון שבר, סדק וכו' שנגרם לציוד 08.13.02.5
 תוך כדי אחסונו או התקנתו ע"י הקבלן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופני מדידה ומחירים
 

 מחירי היחידה כוללים את כל החומרים, תאומים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע 08.14.01
 מושלם של העבודה.

 הכמויות ימלא הקבלן על פי ההנחיות כמפורט מטה:את תמחור סעיפי כתב 
 

 נקודת מאור 08.14.01.1
 כל יציאה בקיר או בתקרה למנורה תחשב ללא התחשבות בצורת דלקה

 יחיד, כפול או חילוף, כולל צינור כבה מאליו, חוטים ו/או כבלים,
 קופסאות, מפסקים מכל סוג, דימרים או לחצני הפעלה כולל פנדל וחיבור

 ציוד ההדלקה יהיה כדגם גביס, לגרנד, מיטוציני או ש"ע מאושר ע"י  בלוח.
 המתכנן.

 צבע האביזרים יבחרו ע"י המזמין לא תהיה כל תוספת עבור גוונים שונים.
 חיבור קיר 08.14.01.2

 כל חיבור קיר יחשב לנקודה, כולל צנרת עם חוטים ו/או כבלים עד ללוח
 ה"ט או בתעלה.חשמל הקרוב וכולל חיבור קיר תה"ט, מ

 הח"ק יהיה כדגם גביס, לגרנד, מיטוציני. במקרה של חיבורי קיר בהרכבים,
 השקע השני יחשב כחצי נקודה בלבד.

 חיבור קיר למזגן 08.14.01.3
 כל מוצא למזגן יחשב לנקודה כולל צנרת, חוטים ו/או כבלים ממוצא

 הנקודה ליד המזגן ועד ללוח חשמל כולל חבור קיר.
 חיבור קיר לטלפון ומערכות מתח נמוך 08.14.01.4

  ,כולל כבל/ גיד תקשורת. 25כל ח"ק יחשב כנקודה כולל צינור כבה מאליו קוטר 

  מ"מ. 25לכבלי מחשבים יותקנו חוטי משיכה בצנרת 
 חיבור קיר לטלוויזיה וטלוויזיה בכבלים 08.14.01.5

 כולל כבל מ"מ, 25כל ח"ק לטלוויזיה יחשב כנקודה כולל צינור כבה מאליו 
 תקני  עד לארון טלוויזיה הקרוב. המחיר כולל השחלת כבל אשר יסופק ע"י

 הקבלן, השקע יהיה כדגם ניסקו.
 גופי תאורה 08.14.01.6

 דקות 120 -המחיר כולל אספקה, התקנה וחיבור, מצברים, דרייברים, תאורת חרום ל
 פעולה ללא אספקת חשמל.

 הארקת יסוד .08.14.01 7
 כיחידה קומפלט כולל מאסף הארקה, כולל כל הריתוכים וכלתימדד 

 הברזל הדרושים לגישור וריתוך, כולל גישורים לצנרות מים מתכתיות,
 תעלות מיזוג אוויר, פרופילים של תקרות אקוסטיות, קירות גבס וכל

 מתכת אחרת אשר בסביבת מוליכי חשמל.
 נקודות חיבור מקבצי שקעים .08.14.01 8
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 :המחיר כולל
 אביזר קצה, כולל כל המכלול, הפרדות, מחברים ומתאמים. .א
 .20כבל חשמל בקוטר  .ב
 .25כבלי טלפון בתוך צינור  .ג
 .25כבלי מחשב בתוך צינור  .ד
 כבלים לחשמל, טלפון ומחשב עד להפעלה מלאה. .ה

 
 לוחות חשמל, טלפון ומערכות 08.14.01.9

 לוחות החשמל כוללים אספקה הובלה והתקנה לוח במבנה.
 יכלול את כל חומרי העזר להרכבתם, התקנתם וחיבורם בשטח עד לתפעול המחיר
 מלא.

 על הקבלן לוודא שהציוד בשטח יהיה מותאם עם הלוח.
 הקבלן יסמן כל גיד וגיד ביציאה מהלוח, את הכבלים והאביזרים לפי

 מספרי המעגלים כולל סימון גידי האפס והארקה.
 ש"ע מאושר ע"י המהנדס כמפורטאביזרי הלוח יהיו מהדגמים הקיימים או 

 לעיל.
 תשתית למערכות 08.14.01.10

 תשתית עבור מערכות אחרות כגון, מערכת מיזוג אויר, מע' תאורת חוץ,
 וכו' יתומחרו לפי מטר אורך התקנת צנרת, קופסאות מעבר כולל חוטי

 משיכה מנקודה לנקודה.
 לרצפה/יסודות המבנההתקנת התשתית תותקן בקירות, תקרה או מתחת 

 ויותקנו בזמני בניה שונים של המבנה כנדרש.
 מערכות מתח נמוך 08.14.01.11

 נקודת ציוד במתח נמוך כגון: מע' אזעקה, כריזה, שמע, טלוויזיה
 וכו' יכללו צנרת תקנית כבל מתאים מנקודה לנקודה ועד ללוח הריכוז שבאותו

 מבנה או אזור.
 

 ום )הכללת הביצוע(אופני מדידה ותשל 08.15.01
 

 העבודה כוללת: ייצור, צביעה והתקנה )כולל מהדקים( ע"י ריתוך או         תמיכות: 08.15.02
 חיזוק בברגים וכן קידוח חורים בפרופילים, לפי שרטוט או הוראות

 המפקח.
 

 הנחה, השחלה כולל קשירה, סימון הכבל, וביצוע מעברים במידת הנחת כבלים: 08.15.03
 הצורך.

 
 חיבור שני קצות הכבל, התקנת כניסות כבלים וחיזוקים, הרכבת חיבור כבלים: 08.15.04

 סופיות ונעלי כבל, סימון גידים והארקת שריון/סיכוך.
 

 חיבור בין כל אביזרי הסולמות לרבות זוויות קשתות, תמיכות מסוגים סולמות כבלים: 08.15.05
 שונים, הסתעפויות מצמצמים וכדומה.

 
 

 ביצוע לפי תוכנית ללא כל תוספת עבור מרחב עבודה, חפירה ומילוי חפירה ומילוי: 08.15.06
 יתר. כולל בין היתר סילוק הפסולת, הידוק תשתית ומילוי חוזר מבוקר

 ומהודק.
 

 ייצור והתקנת פס השוואת פוטנציאלים בהתאם למידות :פס השוואת פוטנציאלים 08.15.07
 הדרושות.

 
 איטום כל הפתחים והמעברים כנדרש )לפי מ"ר בפועל(. איטום פתחים: 08.15.08

 
 הארקת המתקן )בדיקות והשלמת המע' הקיימת לפי דרישות התקנים( 08.16.01

 
 יש להאריק את כל חלקי המתכת שבמתקן לרבות גופי תאורה, מבנה לוחות קופסאות וצינורות א.

 משוריינים, תעלות כבלים , מיזוג אויר וכד'.
 גון: קורות לתקרות גבס וקירות גבס וכן תמיכות תקרות אקוסטיות.כ
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 יש לבצע גישור בין הארקות יסוד פסי השוואה, פסי הארקה בלוח החשמל וכו'. ב.
 

 כבל ההזנה יכלול מוליך הארקה שיחובר לפס ההשוואה הכללי ולפס הארקות בלוח .ג
 רק לפי הנחיות המפקח.

 
 על יד הלוח הראשי אליו תוארק, צנרת המים פס להשוואת פוטנציאלים יותקן ד.

 .מהכניסה הראשית
 
 בתום העבודה תבוצע בדיקת איכות הארקה ובמידת הצורך יתקנו אלקטרודות כאמור ה.

 עד לקבלת הערך המתאים על פי הצורך יבוצע שדה אלקטרודות אשר יחובר לפס
 השוואת הפוטנציאליים.

 
 ה החדשה ובין המבנה הקיים לפחות בשני מקומות.יוודא כי קיים קשר בין תוספת המבנ ו. 
 

 סימון בשטח 08.16.02
 על הקבלן לסמן כבלים וצינורות כנדרש במפרט הכללי ע"י דסקית חרוטה או א.

 סרט פלסטי ממוספר.
 
 על הקבלן לסמן קופסאות הסתעפות בסרט פלסטי ממוספר או רישום בטוש ב.

 מיוחד שאינו נמחק.
 
 פלסטי בצבע לפי דרישה ייעשה גם למעגלים סופיים כגון סימון מיוחד בסרט ג.

 שקעים ואביזרים נוספים.
 

 כל הנ"ל כלול בתשלום עבור נקודות כבלים וכו'. הערה:
 

 הצהרת הקבלן 08.16.03
 הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון אל כל תנאי העבודה ופרטיה, לא תוכרנה כל

 האתר ותנאי ביצוע העבודה.תביעות מצידו אשר תנומקנה באי הכרת 
 

 ביקורת מהנדס בודק 08.16.04
 הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת ביקורת מהנדס בודק ויתאם את הזמנת הביקורת

 סמוך לסיום עבודתו באתר.
 .CDהקבלן יגיש לבודק תוכניות מעודכנות במצב "כפי שבוצע" בשטח ע"ג נייר וע"ג דיסק 

 באופן ישיר לבודק.המזמין ישלם את התשלום לביקורת 
 התשלום לקבלן כמפורט בסעיף בכתב הכמויות יהיה עבור העברת הביקורת וכל הסיוע

 שיידרש לבודק.
 הקבלן יבצע בדיקות מוקדמות לגילוי ליקויים העלולים להכשיל את הבדיקה.

 ליקויים אלו ישופרו בהתאם לנדרש.
 ש כתוצאה מהערותהקבלן יישא בהוצאות על ביקורת חוזרת של הבודק אשר תידר

 הקשורות לטיב הביצוע בחלק המתקן שבוצע על ידו.
 
 
 

 אחריות לעבודה 08.16.05
 חודשים מיום קבלת המתקן על ידי המזמין, לטיב החומרים, 12הקבלן אחראי במשך 

 העבודה וכו' ולפעולה תקינה של המתקן בכללו.
 טיב העבודה או במקרה ותוך תקופת האחריות יתגלו פגמים או ליקויים בחומרים

 הפעולה תקינה של המתקן או חלק ממנו יהא על הקבלן לתקן עת העבודה ו/או
 להחליף את החומרים הפגומים תוך תקופה סבירה )שתקבע ע"י המזמין( לאותם

 חומרים. עבודות וכו' אשר יתוקנו ו/או יוחלפו תיערך בדיקת קבלה נוספת והאחריות
 קבלתם )בכתב, במידה והקבלן לא יבצע אתחודשים מיום  12עבורם תוארך למשך 

 פעולות אלה בעצמו או ע"י אחרים והקבלן יישא בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך
 למזמין. במשך תקופת האחריות יספק הקבלן את כל הבדיקות והשירותים הדרושים
 לאבטחת פעולתו של המתקן, שירות זה כולל, את כל חומרי העזר והחלפים הנדרשים

 שעות. 24שירות יענו תוך קריאות 
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 לוחות חשמל

 ייצור לוחות חשמל תקניים

 

 , לחוק החשמל.61439הלוחות ייוצרו / יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י  1.0

 הלוחות ייוצרו על ידי יצרן מרכיב, שמערכת האיכות שלו מתאימה לתקן הישראלי

וסמך, קביל על מכון התקנים הישראלי. ליצרן תהיה . מערכת האיכות תהיה בפיקוחו של גוף מISO 9001ת"י 
 על חלקיו, יהיה היצרן מרכיב בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן. 61439תעודת אסמכה לתקן 

 

היצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר את הידע הנ"ל  2.0
 מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן  מקורי, יעבודליצרן מרכיב. היצרן 

של היצרן  בסיסטםאך ורק בהתאם להנחיותיו, לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים 
 המקורי.

 

 הרכבת הלוחות תתבצע ע"י עובדים מיומנים שעברו הכשרה בסטנדרט הגבוה ביותר על פי הנחיות 3.0

 הנחיותיו. בעל האסמכה ועל פי

 

 תקנים מחייבים 4.0

 תיבות ריקות עבור לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך. – 62208ת"י  4.1

 

 חלקים(. 5ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך ) – 60947ת"י  4.2

 

 א. Electromagnetic compatibility - 61000 IEC.)מספר חלקים( 

 

(.IP CODE ) - Degrees of protection provided by enclosures60529  IEC.ב 

 

:41-4 Part: Low – voltage electrical installations IEC 60364-4-41   .ג 

Protection for safety – Protection against electric shock. 

 

Basic and safety principles for man – machine  - 60445 IEC .ד 

Making and identification – identification of equipment  ,    Interface 

and сonductor terminations. 

 

Basic and safety principles for man – machine interface- 60446 IEC .ה 

Alphanumerics.      Marking and identification – identification of conductors by colours or 

 

Part1: Rules.  -Preparation of documents used in electrotehnology1 - 61082 IEC .ו 
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machine interface -  - Basic and safety principles for man60073 IEC .ז 

Marking and identification – Coding principles for indicators and actuators. 

 

Degrees of protection provided by enclosures for electrical - 62262 IEC .ח 

equipment against external mechanical impacts (IK code). 

 

Low voltage switchgear and control-gear assemblies - Part 1:-1 - 61439 IEC .ט 

General rules. 

 הדרישות מיצרן מרכיב 5.0

 

 בידי היצרן יהיה תיק מסמכים של היצרן המקורי ואשר בו נמצאים כל המידע הטכני

 והדרישות הרלוונטיות ליצור והרכבת לוחות:

 

 שיטת הרכבה. א.

 

 הוראות הרכבה. ב.

 

 חיווט, פסי צבירה. ג.

 

 התאמה לתקנים. ד.

 

 הדרישות שיפורטו בטבלת דרישות המתכנן.וכל שאר  ה.

 

 תוכניות מאושרות 6.0

 לא יתחיל בייצור והרכבה לפני קבלת אישור המתכנן על גבי תוכניות אשר הכין.

 

 מסמכים בגמר הייצור 7.0

 

 היצרן מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:

 

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה על פי התקן. -

 

 והובלה. הוראות אחסנה -
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 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. -

 

 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. בהוראות ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על -

 גם לאחר ההרכבה. IPמנת לשמור על דרגת 

 

 (.Made Asסופיות כמבוצע ) ותיתוכנ -

 

 הצהרת יצרן )ראה נספח ב'(. –מכתב התחייבות להתאמה לתקן  -

 

 חשמליים.נתונים  -

 

 הנחיות המתכנן לייצור לוח 8.0

 

 הנחיות / תקנים הנושא סעיף

8.1 

 

 .IEC 1-61439, 6228א. ת"י  מסד הלוח

 

 חיזוקים. -

 

 נגישות מלפנים. -

 

 עמידות בפני קורוזיה. – IEC 1-61439,  62208ב. ת"י 

 

 להתקנה פנימית. IEC ,5IK 62262ג. 

 

 .KA35להתקנה חיצונית  7IKהלם חשמלי(  –)זרם קצר 

 

8.2 

 

 .Cº35שעות  24 -א. טמפ' ממוצעת מירבית ל תנאי סביבה

 

 .Cº40ב. טמפ' מירבית רגעית 

 

 .Cº40 -ב 50%הלחות היחסית  בהרכבה פנימיתג. 

 

 באם לחות גבוהה יותר יידרש תנאי טמפ' נמוכה יותר.
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 .Cº25בטמפ'  100%לחות רגיעות  בהרכבה חיצוניתד. 

 

 .3 –זיהום  ה. דרגת

 

 מטר. 2000 -מתחת ל –ו. גובה התקנה 

 

8.3 

 

 דרגות אטימות לפי תקן

60529 – IEC 

 

לפי תנאי ההתקנה, פנימי חיצוני סבירות לניקיון /  IPא. יסומן 
 זיהום.

 

 .54IPדרגת איטום להתקנה פנימית  -

 

 .x3IPדרגת איטום להתקנה חיצונית  -

 

8.4 

 

 .IEC 1-61439א. לפי תקן  אווירמרחקי זחילה / בידוד / 

 

 .IV –ב. סיווג מתח יתר בלוח ראשי 

 

 .III –ג. סיווג מתח יתר בלוח משני 

 

 

 הנחיות / תקנים הנושא סעיף

8.5 

 

 יבוצעו התקנות הנוחות לתחזוקה בצורה בטיחותית. הגנה בפני התחשמלות

8.6 

 

ע"י בידוד מלא של החלקים או  IPxxBהגנה מינימלית תהיה  הגנה בסיסית
 ע"י מחיצות / פנלים / דלתות.

 

פתיחת חלקי הכיסויים תבוצע ע"י מפתח / כלי עבודה או 
 ע"י חיגור להפסקת החשמל לפני החשיפה לציוד.

 

8.7 

 

רציפות הארקות בין החלקים המכניים המתפרקים כולל  הגנה בשעת תקלה
 IEC 41-4-60364דלתות לפי תקן 

 יתוק הארקה רק ע"י מכשירים.פירוק / נ
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8.8 

 

 יסומן בסימן תקני לבידוד כפול. הגנה על ידי בידוד כפול

8.9 

 

 אביזרים היוצרים מתח סטטי יסומנו בשילוט מתאים. מתח סטטי

 

8.10 

 

א. חלקים אשר מיועדים לתפעול ע"י אנשים לא מיומנים  תנאי הפעלה ושרות
 חיים.יוגנו בפני כל מגעי מקרי של חלקם 

 

ב. תכנון וייצור לאפשרות בדיקות ויזואליות, כוונון 
מכשירים והגנות, זיהוי שילוט וסימון גידים / כבלים. 

 מהדקים מיוחדים למדידות זרם / מתח.

 

ג. מחיצות ומידור אך לתת אפשרות לבדיקות ויזואליות 
 הטמפרטורות.

 

עתידי הן מבחינת פ"צ והן שמירת מקום לתוספת ציוד  הגדלה עתידות של הלוח 8.11
 מבחינת אביזרים לפי הנחיות המתכנן והמפרטים.

 

8.12 

 

 )פסי צבירה מופרדים מאביזרי המיתוג(. B2תהיה לפחות  רמת מידור

 

 הבידוד והדרישות יינתנו ע"י המתכנן.

 

 (EMCתאימות אלקטרו מגנטי ) 8.13

 

 הציוד יהיה בעל יכולת עמידה בהתאם לתקן בינלאומי

6100 – IEC .לפי ייעודו 

 

8.14 

 

התקנת פסי צבירה, חיבורים 
 וחיווט

 

 א. לפי הנחיות יצרן מקורי.

 

פסים להקטנת  4ב. פסי פאזות ואפס יותקנו בשיטה של 
 שדות אלקטרו מגנטיים.

 

 

 

 הנחיות / תקנים הנושא סעיף

 א. מוליכים שלמים ורציפים ללא חיבורי ביניים. מוליכים מבודדים 8.15
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 ב. רמת בידוד לפחות כנדרש.

 

 ג. חיווט גיד אחד לכל מהדק אלא אם נבנה מיוחד אחרת.

 

ד. מוליכים המחוברים לפני מפסק זרם ראשי יוכנסו לצינור 
או תעלה נפרדת ויוסמנו בשלטי אזהרה ברורים, חוטים אלה 

 יהיו בעלי בידוד כפול.

 

8.16 

 

דרישות לגבי מעגלים לא מוגנים 
 מיצרן מקורי

 

 

 א. פתרון לחיווט בין פסי צבירה ובין מפסקים וציוד אחר.

 

 שנייה. 1ב. יעברו בדיקת זרם קצר )לפי הנדרש( למשך 

 

 לפי דרישות היצרן המקורי ע"י הפרדת מוליכים וכו'.

 

 :IEC – 60446, 60445לפי תקנים  –ג. גוון צבעי החיווט: 

 צהוב ירוק. –מוליך הארקה  -

 

 כחול. –מוליך אפס  -

 

8.17 

 

 א. יוגדר ע"י היועץ. מקדם העמסה

 

 ב. בעיקרון ובאם לא נדרש אחר.

 

 RDFמקדם העמסה  מס' מעגלים

2-3 

 

0.9 

4-5 

 

0.8 

6-9 

 

0.7 

 10מעל 

 

0.6 
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8.18 

 

 זיהוי ציוד, חיווט נגיש בצורה ברורה. IEC – 61082לפי תקן  זיהוי ציוד

 

 

 הנחיות / תקנים הנושא סעיף

8.19 

 

 א. סימון כניסות חיבור אלומיניום, נחושת או שניהם. מהדקים וכניסות כבלים

 

 לפי טבלה בתקן. –ב. מהדקים תואמים את כבלי הכניסה 

 

 ג. שמירה על רדיוס כיפוף הכבלי גידים לחיבור.

 

ד. מהדק האפס יהיה בסמיכות למהדקי הפאזות הן במעגלי הכניסה והן 
 מגנטיים(. –ביציאה )להקטנת שדות אלקטרו 

 

 ממ"ר כחתך הפאזות. 16ה. חתך מהדק האפס יהיה עד 

 

 .IEC – 60445לפחות מחתך הפאזות לפי תקן  50%ממ"ר יהיה  16ו. מעל 

 

9.0 

9.1 

 

 ציוד ואביזרים

 ציוד מיתוג

 

 לפי הנחיות יועץ. – IEC 1-60947א. לפי תקן 

 

 -ב. לדרוש הנחיות מהיועץ בנושאים הבאים:

 

 .VAC400 –מתח מינימלי  -

 

 .A630 –זרם נומינלי  -

 

 .HZ50 –תדירות  -

 

 מחזור שרות. -

 

 .KA35 –כושר ניתוק  -
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 מספר פעולות. -

 

 ג. תהיה תאימות בין הציוד לפי התקן הרלוונטי.

 

 ד. ציוד המיתוג יבחר לפי התוכנית החד קווית וההנחיות של היועץ.

 

יהיו בצורה גמישה המאפשרת הכנסת ה. הציוד המותקן עמידות היציאה 
 ציוד נוסף החלפתו בעתיד.

 

9.2 

 

 לפי סוג הציוד שנערכה בו בדיקת הדגם בלבד. מעגל ראשי

 

 

 הנחיות / תקנים הנושא סעיף

9.3 

 

גישה לציוד וגובה 
 התקנה

 א. גישה נוחה לתחזוקה ותפעול.

 

 מטר מרצפת המבנה. 0.2ב. מהדקים יותקנו בגובה מינימלי של 

 

 מטר מרצפת הלוח. 2.0 -ל 0.5ג. ידיות ציוד מיתוג לפי חוק החשמל בין 

 

 מטר מרצפת המבנה. 2.2 -מ' ל 0.2ד. מכשירי מדידה בין 

 

 מ' מרצפת המבנה. 1.6 -מ' ל 0.8ה. לחצני חרום בין 

 

9.4 

 

 או לפי הוראות המתכנן. IEC 60073לפי תקן בינלאומי  צבע נורות סימון

 

10.0 

10.1 

 

 בדיקות

 בדיקות יצרן מקורי

 

 א. יבצע בדיקות לפי התקן לסוגי הלוחות השונים.

 

 ב. יציג תעודות לפי דרישות היועץ.

 



 

22 

 

10.2 

 

ע"י  בדיקות שיגרה
המרכיב בעל אסמכת 

 יצרן מקורי

 

 יבצעו בדיקות ע"י יצרן מרכיב הכוללת בין השאר:

 ויזואלי. –א. דרגת הגנה 

 

 אימות טבלה, ויזואלי. –ב. מרחקי בידוד / זחילה 

 

 רציפות הארקה, ויזואלי. –ג. הגנה בפני התחשמלות 

 

 לפי הוראות יצרן מקורי. –ד. הרכבת אביזרים 

 

 בדיקות מדגימות עם מפתח מומנטים. –ה. חיבורים בלוח 

 

 סימון, גודל. –ו. מהדקים 

 

 נעילות, הפעלות, חיגורים מכניים. –ז. הפעלה מכנית 

 

 במתח הנדרש בתקן ובהתאם –דיאלקטריות ח. בדיקות 

 .1למתח הבידוד המוצהר ע"י הלקוח / מתכנן למשך שנייה 

 

 תפעול ע"י חיבור מתח ובדיקת –ט. בדיקות פונקציונאליות 

 המעגלים כח, פיקוד וחיגורים.

 

 

 הנחיות / תקנים הנושא סעיף

11.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכניות לאישור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפורטות הכוללות:יגיש תוכניות 

 א. מבטים, חד קווי, פיקוד, רשימות ציוד, שילוט, סימון וגיוון

 חוטים פתרונות לכניסות כבלים ראשיים ויציאות משניות.

 .זרמי כיול טרמי / מגנטי –וירשום ליד כל ציוד 

 

 .Icw ,Iccב. כושר עמידה בזרם קצר 

 

 ג. מתח עבודה ותדר.

 

 ד. מתח אימפולס )מתח הלם(.
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 מתח בידוד. ה.

 

 ו. מקדם העמסה.

 א. נתוני ודרישות להובלה, פריקה וחיבור של הלוח ומרכביו / חלקיו באם נתונים נוספים 11.1

 פורק לצורך הובלה.

 

 ב. תעודות אסמכה של היצרן המקורי שניתן ליצרן מרכיב.  

 

 

 דרישות אשר יועברו ע"י היועץ למרכיבי הלוחות 12.0

 

 לעמוד בהם.התקנים שיש  12.1

 

 אישור יצרן מרכיב מיצרן מקורי. 12.2

 

 לעיל. 11.0תוכניות יצרן מרכיב לאישור לפי רשימה סעיף  12.3

 

 תוכניות כפי שבוצע, נתוני דו"ח בדיקה של יצרן מרכיב. 12.4

 

 .A ,Bדרגת חומרה לציוד חיצוני או פנימי  12.5

 

 .IKדרגת הגנה בפני הלם מכני  12.6

 

 :התנאי סביב 12.7

 .'טמפ 

 .לחות 
 .'לחות + טמפ 
 .דרגת זיהום 

 .תנאי התקנה אצל המזמין 
 דרגת אטימות 

 

 מידור הציוד, אביזרים. 12.8

 

 דרישות להגדלה עתידית הן בתוך הלוח והן המשכו. 12.9



 

24 

 

 

 דרגת מידור. 12.10

 

 (.8.17או שימוש בטבלה הנתונה לעיל )סעיף  –מקדמי העמסה  12.11

 

 יציאות כבלים למטה, למעלה, ימין, שמאל.מיקום כניסות /  12.12

 

 כל נתון אחר החיוני להרכבת הלוח, הציוד לפי דרישות היועץ. 12.13

 
 

 דגמי ציוד 13.0

 

 )מפסק ראשי, משניים(. KA25זרם קצר לציוד מיתוג ראשי  13.1

 

 )מאמ"תים(. KA10זרם קצר לציוד מיתוג משני  13.2

 

 מרלין גירן, איטן או ש"ע טכני אחר שיאושר ע"י המתכנן., ABB –חברות  –דגמי ציוד  13.3

 

 כרשום בכמויות ובתוכניות. –ציוד מדידה  13.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מערכת גילוי אש משולבת מערכת כריזה
 
 

 כללי 1.0
 

 , מערכות גילוי34למפרט של הועדה הבין משרדית, פרק  השלמהמפרט זה מהווה  1.1
 של משרד הביטחון.וכיבוי אש, בהוצאה האחרונה 

 דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות מהמפרט הכללי.
 

 מפרט זה מהווה השלמה לתוכניות ולכתב הכמויות. 1.2
 

 וכןFM  -ו ULהקבלן יספק מערכת גילוי אש שכל חלקיה עונים לדרישות תקנים  1.3
 .3חלק  1220.  המערכת תותקן לפי הוראות ת"י 1.2חלקים  1220התאמה לת"י 
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 מערכת גילוי האש תותקן במבנה האתר. 1.4
 

 מטרת המערכת לגלות באופן מיידי היווצרות אש. לאחר הגילוי על המערכת לתת 1.5
 התראה ואזעקה תוך סימון ברור של מקום האש.

 במקביל למתן ההתראה תבצע המערכת פעולות שונות כגון: הפעלת מערכות כיבוי,
 ויר, הפעלת מדפי עשן וכו'.הפסקת מערכות מיזוג א

 
 על הקבלן לבצע החיבור בין מערכות אחרות לבין המערכת שלו )כגון: חיבור ללוח 1.6

 חשמל ראשי(.
 

 ידי המתכנן ולדאוג להתאמתן לציוד-באחריות הקבלן לבדוק את התוכניות שהוכנו על 1.7
 ותאורה. שיסופק על ידו תוך בדיקה ותיאום עם מערכות אחרות כגון מיזוג אויר

 התקנת נקודות בגלאים תהיה לאחר התקנת מערכות מיזוג אויר ותאורה לאחר קבלת
 אישור על הסימון המוקדם על ידי הקבלן.

 
 משטר העבודה של מערכת גילוי האש מוגדר במפרט זה כמכלול הפעילויות תזמונו 1.8

 דר משטרוסדר הופעתן כתגובה להפעלת גלאי/לחצן או תקלה מסוימת. במפרט זה מוג
 בלוח הבקרה. בסיסי לעבודת המערכת. משטר זה יהיה בר שינוי בשינוי תוכנה בלבד 

 דוגמא לשינוי משטר:
 לצורך פעולת כיבוי או מתן השהיה לתגובה לאירוע מסוים.CROSS-ZONING ביצוע 

 
 
 

 מסמכים ואישורים 2.0
 הקבלן יגיש לאחר תחילת עבודתו את המסמכים והאישורים הבאים:

 
 מפרט טכני של הציוד המוצע. כולל קטלוגים מפורטים. 2.1
 

 תרשים חיבורים עקרוני של סוגי הציוד. 2.2
 

 רשימת מתקנים שביצע בארץ, הכוללת גודל כל מתקן )מספר גלאים פועלים( ותאריך 2.3
 ההתקנה.

 
 מסמכים המאשרים את בדיקת הציוד על ידי אחד מן הגורמים כמפורט בנספח 2.4

 רט הועדה הבין משרדית.במפ 34לפרק 
 .1220והתאמה לתקן הישראלי FM  -וUL * תקני 

 
 לוח זמנים עם מועדי אספקה, התקנה והפעלה. 2.5
 

 פרטים על מערך השרות העומד לרשותו הכוללים: 2.6
 עלות אחזקה שנתית בתום שנת האחריות. א.
 מיקום שלוחות וסניפים של הקבלן המהווים מוצא למתן שרות אחזקה. ב.
 מהירות היענות לתקלה בהתחשב במקום המתקן בארץ. ג.
 שיטת האחזקה הדרושה )מספר בדיקות הדרושות ופירוטן(. ד.
 שנים. 10התחייבות לאספקת חלקי חילוף לציוד המוצע לתקופה של  ה.
 

 לוח בקרה למערכת גילוי אש 3.0
הכרטיסים והאביזרים להפעלת מע' ל יידרשו, כולל כות והחלוקות אשר לוח הבקרה אנלוגי כתובתי לפי כמות היחיד 3.1

 אוויר, גנרטור, מפוחים וכו'.ת, התראות למע' מיזוג כיבוי אש בלוחו
 

בלבד ללא תוספת חיווט או שינוי י ויעשה באמצעות שינוי תוכנה משטר העבודה של מערכת הגילוי יהיה בר שינו 3.2
 חומרה.

 
 שריפה: בזמן הבאותבשים הנדרשים לביצוע ההפעלות לוח הבקרה יכיל את כל מגעי עזר הי 3.3
 הפעלת חייגן אוטומטי לתחנת כיבוי אש, מוקד ומינויים נוספים. א.
 העברת אינדיקציה לשריפה ללוחות מיזוג אויר, מפוחים ושונות. ב.
 הפעלת ציוד כיבוי באם יותקן. ג.
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 אוטומט, תקלה, בפעולה. –ד.   רישום נתוני מצב גנרטור 
 

     בהתאם למשטר העבודה שיקבע ניתן יהיה לקבל את כל אחת מההפעלות או כל 
 קומבינציה שלהן כתוצאה מגילוי אש באזור אחד או הצלבה של שניים או יותר אזורים. 

 
 LEDלוח הבקרה יכיל מנגנונים לגילוי וזיהוי תקלות. עבור כל תקלה תודלק נורית  3.4

 הספציפית לתקלה ומשולטת בהתאם.
כמו כן יופעל זמזם תקלה אלקטרוני השונה בצלילו מזמזם אזעקת אש. )ראה מפרט התקני אזעקה אקוסטית 

 להלן(.
תידלקנה עד לתיקון    זמזם התקלה ניתן יהיה להשתקה אולם נורית התקלה ונורית השתקת צופר        

 התקלה. במידה ותופיע תקלה נוספת יופעל הזמזם שוב.
 
 

 ה בר יכולת הבחנה בתקלות הבאות וציונן:לוח הבקרה יהי 3.5
 חוסר מתח רשת. א.
 תקלה במערכת גיבוי האספקה. )מתח סוללות נמוך, נתק או קצר(. ב.
 תקלה באחד מקווי הגלאים. )נתק, קצר, חוסר בגלאי(. ג.

 בנוסף לנורית התקלה, תדלק נורית המציינת את האזור עם התקלה.
 תקלה בקו צופר. ד.
 

 בעל אפשרות לפיקוד על מערכות כיבוי נפרדות הממוקמות באזורים שונים, הלוח יהיה 3.6
 כולל מנגנוני השהיה והחיוויים הנדרשים.

 
 לוח הבקרה יצויד בחייגן טלפון אוטומטי כמפורט להלן. 3.7
 

 חייגן טלפון אוטומטי 4.0
 כזיתהחייגן יחובר בכניסת קווי בזק באופן בו פעולתו לא תהיה תלויה בפעולת מר 4.1

 הטלפונים.
 

 החייגן יהווה חלק אינטגרלי מלוח הבקרה כולל הזנתו מיחידת אספקת כוח רזרבית 4.2
 המזינה את לוח הבקרה.

 
 החייגן שיוצע יהיה: 4.3

 מינויים לערוץ. 5ערוצים ולפחות  2חייגן אלקטרוני בעל 
 מןערוץ אחד ישמש להעברת הודעה על אזעקת שריפה ויהיה בעל העדיפות הגבוהה 

 השניים.
 ערוץ שני ישמש להעברת הודעה על תקלה במערכת הגילוי לקשת שונה של מינויים

 ויהיה בעל עדיפות נמוכה.
 קבוצות המינויים בכל ערוץ תהיינה שונות.

 
 לתוכן ההודעה דרך רמקול פנימי ללא צורךTEST החייגן יהיה בעל יכולת ביצוע  4.4

 בהפעלת שרשרת החיוג.
 

 בעל מפסק/לחצן המאפשר הפסקת שרשרת חיוג שהותחלה בטעות. החייגן יהיה 4.5
 בנוסף להפסקה יוחזר החייגן למצבו הראשוני והחייגן מוכן להפעלה הבאה.

 
 גלאים 5.0
 

 המתקן יכלול גלאים מסוגים שונים אך מתוצרת אחת המתאימה למע' הבקרה, רכזת 5.1
 כמפורט בהמשך ובסעיפי כתב הכמויות.

 
 ם לסוגיהם השונים יהיו זהים כך שתהיה אפשרות להחלפת גלאי מסויםבסיסי הגלאי 5.2

 בגלאי מסוג אחר ללא החלפת בסיס.
 

 וניתן יהיה להחליף בין גלאים מסוגים שונים ללא 24Vכל הגלאים יופעלו באותו מתח  5.3
 שינוי ו/או תוספת בהתקנות.

 
 ת מהקרקע ללאהגלאים יחוברו לבסיסיהם בצורה המאפשרת החלפת גלאי בקלו 5.4
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 צורך בפתיחת ברגים.
 

 הגלאים יהיו מורכבים על התקרות כמפורט בתוכניות. 5.5
 במקרים בהם מורכב הגלאי בתקרה אקוסטית על הקבלן לבצע החיתוכים ו/או

 הקידוחים בתקרה בתיאום עם האדריכל ויצרן התקרה האקוסטית ובאישור המפקח.
 

 הפוך. הגלאים יהיו מוגנים בפני חיבור מתח 5.6
 

 כל גלאי יכיל נורת סימון בבסיסו אשר תידלק בזמן הפעלת הגלאי. 5.7
 

 הגלאי יצויד במגעים לצורך חיבור נורת סימון חיצונית )באם נדרש( במקביל לנורת 5.8
 הסימון שבבסיס הגלאי.

 
 רגישות הגלאים לא תושפע מאבק, וכמו כן הגלאים יהיו מצוידים בסידור למניעת 5.9

 גופים זרים כגון חרקים העלולים לגרום אזעקת שווא.כניסת 
 

 גלאי עשן יוניזציה בנוסף לאמור לעיל יהיו בעלי התכונות הבאות: 5.10
 תאי יוניזציה. 2עקרון פעולה של  א.
 שינוי רגישות הגלאי בשלבים ולא על ידי פוטנציומטר. ב.
 מתן אפשרות להפעלה מושהית של הגלאי ללא פגיעה ברגישות. ג.
 

 MAXIMUM TEMPגלאי חום יפעלו לפי עקרון של  5.11
 משולבים יחדיו באותו גלאי.TEMP RATE OF RISE  -ו
 

 התקני אזעקה אקוסטית 6.0
 

 המערכת תכיל בלוח הבקרה זמזם לאזעקת אש, וזמזם לסימון תקלה כחלק 6.1
 בורהאינטגרלי של מהלוח. בנוסף לכך יותקנו צופרים חיצוניים כמסומן בתוכניות ע

 אזעקת אש. צליל הצופרים החיצוניים יהיה כצליל הזמזם לאזעקת אש המצוי בלוח
 הבקרה.

 
 באחריות הקבלן לוודא שצליל אזעקת אש וצליל אזעקת תקלה יהיו שונים בצורה 6.2

 מוחשית לאוזן מצלילי אזעקת הפריצה.
 

 כל התקני האזעקה יהיו אלקטרוניים. 6.3
 

 להתקנה מחוץ למבנה יהיו ברמת אטימותהתקנת אזעקה המיועדים  6.4
.IP-54 DIN 40050 

 חיבור הצופר ללוח הבקרה יעשה בצורה שלא תפגע ברמת האטימות של הצופר.
 

 הפסקת פעולת הצופרים תהיה בעזרת מתג "השתקת צופר" בלוח הבקרה. 6.5
 

 נורות סימון 7.0
 

 מנורות סימון יענו לדרישות הבאות: 7.1
 

 תופעל ללא מתח חיצוני.הנורית  7.1.1
 

 הנורית תכיל מעגל אלקטרוני מתאים המאפשר הפעלתה לפחות מארבעה 7.1.2
 גלאים שונים. הנורית תודלק כאשר אחד מהגלאים בחלל הסגור יופעל.

 
 נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המציין בבירור את מיקום הגלאים 7.1.3

 המפעילים את הנורה.
 

 בדקשרות בתקופת ה 8.0
 במידה ובמשך תקופת הבדק יהיה צורך בשינויים במשטר העבודה של המערכת יבוצע שינוי

 זה בלוח הבקרה ללא כל תוספת תשלום.
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 צנרת וחיווט 9.0
 

 בעל שטח חתךDROP החיווט בין רכיבי המערכת על כל חלקיה יעשה בעזרת כבל  9.1
4x0.8 .ממ"ר, החוטים יהיו בעלי צבעים שונים 
 

 זוג חוטים יסומן על ידי ציון מספר האזור אליו הוא שייך. כל 9.2
 
 

 אופני מדידה במערכת גילוי אש 10.0
 

 מחיר האביזרים השונים )כגון גלאי יוניזציה, לחצני אזעקת אש, גלאי חום וכו'( 10.1
 ימדדו ביחידות בהתאם לסוגים השונים.

 במקום שיצויןהמחירים המצוינים יכללו את החיזוקים הדרושים להרכבתם 
 בתוכניות, ברגי חיזוק בסיסים וקופסאות חיבורים.

 
 מחיר נקודת גלאי/לחצן אזעקת אש יימדד קומפלט ויכלול את כל החיווט. 10.2

 )כולל השחלת חוטים( הדרוש לפעולת הגלאי/לחצן מלוח הבקרה ועד ליציאה
 מגלאי/לחצן.

 ת כל חומרי העזר והעבודההמחיר כולל גם את ההתקנה הפיזית וחיבורו החשמלי לרבו
 הנדרשים להבאתו למצב עבודה כמפורט במפרט.

 
 מחיר נקודת נורת סימון יימדד קומפלט ויכלול את החיווט )כולל השחלת חוטים( 10.3

 הדרוש לפעולת הנורית.
 המחיר כולל גם את ההתקנה הפיזית של הנורית, חיבורה החשמלית לרבות כל חומרי

 הבאתה למצב עבודה כמפורט במפרט.העזר והעבודה הנדרשים ל
 

 המחיר כולל את כל האביזרים כאשר הם מותקנים ומאובזרים קומפ' עם יחידות הכתובת 10.4
 בגלאים, לחצנים וכו'.

 
 כתיבת תוכנת תרחישים לפי הנחיות היועצים לאיסוף נתונים, הפעלות והתראות. 10.5
 
 

 מפרט כריזת חרום דיגיטלית

 

 אש משולבת במערכת גילוי

 

 

 

 היקף עבודה ואספקת ציוד –כללי  -כריזה   1.0

 

 מרכזיית הגילוי תכלול  מערכת משולבת )כריזה , גילוי אש ועשן( תכלול  מערכת   כריזת  חרום  1.1

 לפחות אשר תכלול  את המרכיבים 9מהדורה  UL( מאושרת BUILT-INשולבת וטלפון כבאים )

 עיקריים הבאים:

 

אשר תכלול יחידת זיכרון לאחסון הודעות מוקלטות, מערכת מיתוג אוטומטית יחידת בקרה מרכזית  .א
להעברת ההודעות אל אזורי הכריזה השונים, כניסות שמע ממקורות שמע  מקוריים )מיקרופון 
מקומי, מיקרופון מרוחק, טלפון כבאים וכו'( .  המערכת תכיל רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי 

 שניות להודעה לפחות. 30 אינטגראלי עם יכולת של עד
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 Digital Audio Voiceהודעות שונות לפחות.  8מחולל הודעות אוטומטי דיגיטאלי יאפשר העברת  .ב
Command). ) 

 

 מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית, ואזעקה. ג.

 

אזורים לפחות( על פי בחירת  24-שונים )למערכת מיתוג ידנית אשר תאפשר העברת ההודעות לאזורים  ד.
 ( עמדות שונות לפחות )מקומי ומרחוק(2המפעיל או לכל האזורים בו זמנית. עם אפשרות לשליטה משתי )

 

 מיקרופון מקומי אשר יאפשר כריזת חירום או הודעות ממרכז הבקרה. ה.

 

 שקעי טלפון עם אפשרות מיתוג )מפתח(. ו.

 

 .100%ים לכמות הרמקולים שמפורטת בכתב הכמויות עם רזרבה של מגברי הספק בהספק מתא ז.

 

 כיוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד. ח.

כשל  –)גיבוי(. במקרה של כמה מגברים  Backupהמגבר יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות 
באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל הבא בתור. מגבר השמע יהיה בעל כתובת ייחודית על 

 גבי התקשורת הדיגיטאלית ויבוקר ע"י מערכת הכריזה המרכזית ורכזת גילוי האש.

 מערכת הכריזה: 2.0

 

 ק אינטגראלי ממערכת גילוי האש ותכלול בתוכה אתמערכת כריזת החירום הדיגיטלית תהיה חל

ומכון התקנים הישראלי לפחות  ULכל הציוד יהיה מתוצרת חברה אחת ויהיה מאושר תקן טלפון הכבאים, 
 .NFPAובהתאם לתקנות 

 UL – 9 Edition מערכת גילוי האש באתר תהיה מהמהדורה האחרונה עפ"י תקן 

 ( לפחות לכל קומה .1אזור כריזה אחד ) –יזה מערכת הכריזה תחולק למספר אזורי כר

המערכת תאפשר שליטה וכריזה לכל אזור ואזור  בצורה פרטנית )לכל אזור בנפרד( או למספר אזורים יחד כולל 
 משני מוקדי שליטה  שונים לפחות )מוקד אחד מהרכזת ומוקד שני בכניסה למבנה(.  All Callכריזה כוללת 

 מעמדות השליטה המרכזיות ומהמיקרופונים תלווה בצליל גונג. All-Callכריזת 

 כל קווי המערכת יהיו מבוקרים נתק וקצר כולל בקרה על קווי המגברים, המיקרופונים, ספקי הכוח והרמקולים.

כל הרמקולים יהיו משולבים נצנץ כאשר הפעלת הרמקול והנצנץ יהיו בנפרד. כל הנצנצים יהיו מסונכרנים בעת 
 ם )יעשה שימוש בספקים מסונכרנים או ביחידות סנכרון אחרות(.הפעלת

המערכת תאפשר שימוש בטלפון כבאים )כעמדת מיקרופון( להעברת הודעות במערכת הכריזה  או לחלופה 
 במיקרופונים שיהוי פזורים בנקודות שונות באתר.

 ה ובעוצמה שלעל הקבלן המבצע לדאוג שההודעה במערכת הכריזה תישמע בצורה ברורה, נקיי

15db    ובהתאם לכל   –לפחות מעל הרעש הסביבתי הכול  בהתאם ובהתחשב ברעש הסביבתי בכל אזור ואזור
 התקנים המקובלים במערכות מסוג זה.

העבודה כוללת תכנון מפורט כולל חישוב הספק, זרם, כמות סוללות גיבוי וכו', הכול עפ"י המפרט והתקנים 
 ן הבסיסי של המתכנן.מעבר לתכנו –הרלוונטיים 
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 שעות לפחות או בהתאם לדרישות מכון התקנים )המחמיר מבניהם(. 48-זמן הגיבוי יהיה ל

בתום העבודה הקבלן ימציא אישור תקינות מערכת ממכון התקנים הישראלי כולל אישור בכתב מהמתכנן ויועץ 
 הבטיחות.

 

דיגיטאלי שימוקם ליד או בתוך מארז הרכזת ויאפשר העברה : מחולל ההודעות יהיה מסוג מחולל הודעות וטונים 2.1
הודעות לפחות( שונות בו זמנית בהתאם למשטר ההפעלות שיידרש ע"י יועץ  10אוטומטית של מספר הודעות )

 הבטיחות.

או פרטני לכל אזור ע"י שימוש במערכת מיתוג   All-Callהיחידה תכלול מיקרופון אינטגראלי להעברת הודעות 
 ים.האזור

 

במקרה של מספר רכזות גילוי אש המחוברות ברשת )המתחם(, ניתן יהיה לבצע כריזה בין  מערכות מרובות: 2.2
הרכזות באמצעות תשתית רשת הרכזות. העברת הודעות תתבצע ע"ג תווך הרשת )אופטי או נחושת( כך שניתן יהיה 

 לבצע משטר העברת הודעות אוטומטיות בין הרכזות הנדרשות.

 

מן ההספק הנדרש  100%: מגברי ההספק יותאמו להספק הכולל של הרמקולים בתוספת גיבוי של מגברי הספק 2.3
כ"א ויותקנו בריכוזי תקשורת עפ"י שיקולי המתכנן  50Wהמגברים יהיו בעלי הספק מקסימאלי של עד  –בפועל 

 כמסומן בתוכניות.

בהתאם להוראות היצרן ודרישות השטח ובמידה החיבור בין מגברי ההספק והיחידות יעשה ע"י כבלי נחושת 
 והמרחקים יהיו גדולים יעשה שימוש בסיבים אופטיים להעברת האותות הדיגיטאליים בין היחידות השונות.

 הספקים עפ"י המפורט בכתב הכמויות 
  מההספק הנקוב 0.05% -פחות מ –עיוותים הרמוניים 
   50רוחב סרטHz ÷ 10KHz 
  90יחס אות לרעש מעלDB 
     :70מתח מוצאVrms 
   220מתח הפעלהVAC  24 -וVDC .לגיבוי במקרה של נפילת מתח רשת 

 

בצבע  UL: הרמקול יהיה בנוי ממארז מסיבי המתאים להתקנה חיצונית )אלה אם נאמר אחרת( מאושר רמקולים 2.4
 אדום, הרמקול יותקן על הטיח כמסומן.

  8רמקול בעל הספק עדW rms 
   400-400רוחב סרטHz 
    30°-טמפרטורת הפעלה סטנדרטיתC ÷66°C 
  25מתח קו לרמקוליםVRMS  70אוVRMS 
    1/4בעל כוון הספק שלW – 8W 
  90נצילות : לפחותdb   1בהספקW  מטר 1במרחק 

 Class-A -חיבור הרמקולים יעשה ב

 

 :משטר הפעלות 2.5

בעת ארוע אש  יופעלו גם הרמקולים וגם הנצנצים ביחד באזורים הנדרשים עפ"י משטר הפעלות שיקבע. אישור  –
 Resetארוע והשתקה יגרמו לביטול הפעלת הרמקולים אך הנצנצים באזור הארוע ימשיכו לפעול עד לביצוע 

 במערכת.

צלילי אזהרה שונים( ולאחר מכן  5חור לפחות בעת הפעלת הרמקולים ישמע צליל אזהרה עולה ויורד )ניתן יהיה לב
 תושמע ההודעה האוטומטית, הפעולה תחזור על עצמה כל עוד לא בוצע אישור ארוע והשתקה במרכזי השליטה.

ולהעביר הודעות חרום ממרכזי  –בכל נקודת זמן ניתן להשתלט ידנית )למי שהוסמך לכך( על מערכת הכריזה 
 ם באתר.השליטה או המיקרופונים הפזורי
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 מסמכים ואישורים: 3.0
 

 הקבלן יצרף עם הגשת הציוד לאישור את המסמכים והאישורים הבאים:
 

 מפרט טכני של הציוד המוצע. 3.1
 

 תרשים חיבורים עקרוני של כל סוגי הציוד. 3.2
 

 רשימת מתקנים שביצע בארץ הכוללת עבור כל מתקן את תיאור גודלו ותאריך 3.3
 ההתקנה.

 
 לוח זמנים עם מועדי הספקה, התקנה והפעלה. 3.4
 

 פרטים של מערך השרות העומד לרשותו הכוללים: 3.5
 מהירות היענות לתקלה בהתחשב במקום המתקן בארץ. א.
 שיטת האחזקה הדרושה )סוג בדיקות לתקינות המערכת ותדירותן(. ב.
 שנים. 10התחייבות להספקת חלקי חילוף לציוד המוצע לתקופה של  ג.
 
 

 תוכניות עדות והוראות הפעלה: 4.0
 

 עותקים של מערכות המסמכים 5לפני שימסור הקבלן את המתקן כאמור לעיל, יגיש למפקח 
 הבאות:

 
 תוכניות התקנה מעודכנות כפי שבוצעה המערכת על כל חלקיה ובהן יסמן את כל 4.1

 השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכנית המקורית.
 

 הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה הוראות 4.2
 כפי שנמסרו על ידי יצרן הציוד.

 
 רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגים ושם וכתובת 4.3

 היצרן על כל חלק.
 

 קטלוגים של הציוד אשר יסופק כולל מפרטי התקנה ואחזקה. 4.4
 

 והדגמה:בדיקות סופיות  5.0
 

 עם גמר המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות הנדרשות. סוג הבדיקות, סידרו ומועד 5.1
 ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח.

 תוצאות הבדיקות ימסרו למפקח בדו"ח מסודר.
 

 עם גמר הבדיקות יפעיל הקבלן את המערכת וידגים למפקח את הפעלתה. 5.2
 בכתב ויאושר על ידו מראש. מועד ההפעלה וההדגמה יימסר למפקח

 לאחר ההדגמה חייב הקבלן להדריך את המזמין או נציגו ולהנחותו בכל הנוגע להפעלה
 ולאחזקה תקינה של המערכת.

 הדרכה זו תהיה מקיפה ולשביעות רצונו של המזמין.
 
 
 

 תקופת בדק ושרות 6.0
 

 צורך בדק אוחודשים. כל פעולות הקבלן ל 12תקופת הבדק והשרות תהיה למשך  6.1
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 שרות יירשמו על ידי הקבלן בספר שינוהל על ידו לצורך זה ויישמר אצל מפעיל המערכת.
 במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתה התקינה של המערכת.

 
 תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המערכת 6.2

 שעות ממועד הקריאה. 24נציגו תוך וזאת יעשה על סמך קריאת המפקח או 
 הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כליקוי במשך תקופת הבדק ויתקין חלק
 חדש ותקין במקומו. לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל
 ולהלן רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות

 ם ולחייב הקבלן בכל ההוצאות.עובדים או קבלנים אחרי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשתיות תקשורת ומחשוב

 

 תוכן:

 

 מערכות תקשורת: – 1פרק 

 

 תיאור כללי. 1.1

 

 תקשורת פסיבית. 1.2

 

 כבילה. 1.3

 

 שקעי קצה 1.4

 

 מסד תקשורת נתונים. 1.5

 

 תוספות והבהרות. 1.6

 

 כיתוב ושילוט – 2פרק 

 תיעוד – 3פרק 
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 בדיקות קבלה – 4פרק 

 אחריות ושרות – 5פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מערכות תקשורת – 1פרק 

 

 

 תיאור כללי: 1.1
 

 במסגרת העבודה המבוקשת, יש להתקין תשתית פסיבית במבנה המשרדים אשר 1.1.1

 ישמש את הרשות לאכיפה וגבייה .

 

 באתר תותקן תשתית פסיבית אחודה למחשבים וטלפונים. 1.1.2

 

 אשר יכיל: U44בגובה  תקשורת ושרתים ככל שיידרשיוקם חדר תקשורת אשר יכיל מס"די  1.1.3

 ייצוג קווי בזק. .א

 .UTPייצוג שלוחות מרכזיה בפנל  .ב

 שקעי תקשורת מחשבים וטלפונים בעמדות העבודה )שקעים זהים ותשתית אחודה(. .ג

 .IPמתג תקשורת כולל הזנת מתח למכשירי טלפון מבוססי  .ד

שקעים מחוברים  6בחלק האחורי( כאשר כל שקעים בכל צד  6)  שקעי חשמל לארון התקשורת 12 .ה

 למאמ"ת נפרד לשרידות.

 16)קוודראד  16בחתך  הארקה: ארון התקשורת יחובר לקו הארקה, להארקת יסוד של המבנה .ו

mm2)  אוהם. 0.25לטובת כלל ציוד התקשורת כאשר עקבת הקו לא תעלה על 

 באמבטיית זק הראשי בבניין ויסתייםזוגות מארון תקשורת ב 50השחלה וחיבור של כבל אפור    1.1.4

 3המרכ' בפנל מספר  ו השני, הכבל יחובר בארון תקשורתקסטות קרונה, ומציד 5קרונה עם 

המיקומים עפ"י אפיון  2-בחריטה ב יש לבצע שילוטים מתאימים . UTPופריסתו תהיה על פנל 

 שיועבר ע"י רשות האכיפה והגביה.
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תקשורת  זוגות בין ארון תקשורת הטלפוניה וארון 50אפורים כבלים  2יש לבצע השחלה של  1.1.5

המחשבים בין אם הם נמצאים בחדר תקשורת משותף ובין אם הם נמצאים בחדרי תקשורת 

הכבלים בכל אחד מן  2ייעודים נפרדים באותה הקומה או בקומות אחרות. יש לפרוס את 

ט על פי האמור בפרק כיתוב שקעים . יש לבצע שילו UTP 50פנלי  2הארונות תקשורת על 

 ושילוט.

 

 תקשורת פסיבית: 1.2

 רשת התקשורת תתבסס על תשתית תקשורת נחושת, שקעים מסוככים ותעמוד בדרישות 1.2.1

Category 6  ברמת הרכיבים וברמת ה– LINK. 

 מסוככים.  RJ-45שקעי  24לוחות הניתוב יהיו בעלי  1.2.2

 

 כבילה: 1.3

 

 ע"י קבלן התשתיות וחשמל אשר מבצע את עבודות השחלתתשתיות הכבילה יבוצעו  1.3.1

 כדוגמת כבל  ,GIGA ,SSTP ,W 8הכבילה למקומות המיועדים באמצעות כבל 

 של חברת טלדור. 992862103

 

 כל הכבלים יושחלו מבעוד מועד לכל המשתמשים בקומות עד לנקודת הקצה. 1.3.2

 

 : EIA/TIA – 568החיווט יבוצע עפ"י תקן  1.3.4

 

  :1.2זוג ראשון 
      :3.6זוג שני 

  :4.5זוג שלישי 
   :7.8זוג רביעי 

 

 כל הכבלים יפרסו בתוך תעלות רשת וצנרת ייעודית. 1.3.5

 

 מ"מ אשר יותקנו 23הפריסה מתעלות הרשת אל שקעי המשתמשים תהיה בתוך צינורות   1.3.6

 בקירות.

 

 שקעי קצה: 1.4
 

 יתוכנן מראש כך שסדר הופעתם בלוח יהיה לפי סדר עולה שלייצוג שקעי הקצה בלוח הניתוב       1.4.1

 שקעי המשתמשים.

 מבנה כאשר פתחה יהיה במפלס הקיר.קופסת הסיום תותקן בתוך קירות הגבס ב 1.4.2
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ת לאחר ס"מ מהרצפה )קו עליון( אלא אם צוין אחר 60כל קופסת סיום תמוקם בגובה  1.4.3
 .קבלת תוכנית העמדת ריהוט

 

 נקבה. RJ – 45 כל קופסת סיום תכיל ארבעה שקעי  1.4.4

 הקופסאות יסופקו ע"י הקבלן המציע :

  תקשורת באחריות קבלן החשמל. 4חשמל,   6עמדות עבודה על גבס או בטון 

  לכל נקודת תקשורת יש לספק שני מגשריםRJ 45  בשני אורכים ושבני צבעים ע"מ ליצור הפרדה

 האורכים והצבעים יועברו בנפרד.. ויזואלית בין טלפוניה למחשוב

בקופסאות הסיום יהיו מותאמים לחיבור בלחיצה של גידי  RJ – 45מחברי  1.4.5

 , שייפרש את שקעי הקצה.W8  הכבל

 

 

 יותקנו בקופסאות הסיום כך שהמגעים יהיו למעלה.  RJ – 45מחברי  1.4.5

 

 ושילוט.שילוט שקעי הקצה יש לבצע על פי האמור בפרק כיתוב  1.4.6

 

 מסד: 1.5

 

 .19" –ויכיל פסי התאמה ל  23ארון הציוד  יהיה מסוג " 1.5.1

 

 .U44הארון יהיה בגובה  1.5.2

 

 דלתות רשת )עבור אוורור( הכוללות מנגנון נעילה. 1.5.3

 

 דפנות צד פריקות. 1.5.4

 

 .CFM85מאווררי  4בתקרת הארון יותקנו  1.5.5

 

 מחורצות להולכת כבלי תקשורת עם אפשרות תנועה עד לתקרהבתוך הארון יהיו תעלות  1.5.6

 אקוסטית.

 

 שני פסי התאמת עומק )קדמי ואחורי( להתאמת עומק הציוד אשר יותקן בארון 1.5.7

 ולמניעת בליטות של מגשרים קשיחים אל מחוץ לארון.

 

 ימוגן כך שלא תהיהכל הכבלים יכנסו לארון דרך פתח עליון / תחתון המיועד לכך. פתח זה  1.5.8
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 אפשרות של פציעת הכבלים מקצוות חדים של פח.

 

 הארון יסופק עם אומי החלקה קפיציים בהתאם לנדרש. 1.5.9

 

 פאנלי "מברשת" להולכת כבלים. 5 –מדפים ו  5  1.5.10

 

 עם מסילות טלסקופיות. 3Uמגירת שירות בגובה   1.5.11

 

 שרתים. 2מסילות או מדפים טלסקופים עבור    1.5.12

 

 עם מאמ"ת 12שקעים כל אחד או פס שקעים יחיד בן  6כל הארון יכיל שני פסי שקעים בני  1.5.13

 נפרד לפס שקעים.

 

 שיותקנו בתקרה האקוסטית: CEEהזנת מתח כפולה לארון על ידי  שקעי  1.5.14

 .UPSהזנת חברת חשמל והזנת 

 

 יוד יבוצעו ע"י הקבלן המבצע.חיבורי הארקה לצ 1.5.15

 

 חדרי ישיבות:/משרדים 1.6

 

 ע"ג הקיר ע"פ תוכנית מפורטת תוכן תשתית וחיבור לכבלים חשמל לטובת מסך 1.6.1

 הקרנה חשמלי נגלל ע"י כפתור חשמלי שימוקם בסמוך למקרן.

 

 ,20Uבמידת הנדרש וע"פ גודל ופונקציונאליות החדר, יותקן ארון מולטימדיה בגודל  1.6.2

 רוחב פנימי לטובת התקנת מערכת מטריצה וכן מקורות ווידאו/אודיו שונים. ’’19

 

 נדרש להכין תשתית וכן יושחלו כבלי אודיו משני צידי המסך לטובת רמקולים ימין 1.6.3

 ון המולטימדיה ועד למרכז השולחן.ושמאל אשר ינותבו דרך מיקום אר

 

 בתקרת החדר תוכן תשתית עבור מקרן הכוללת מעלית חשמלית למקרן, צנרת עבור 1.6.4

 . כבילת החשמל תחובר לשקעHDMI -וכן כבילת חשמל ו HDMIחשמל ועבור ווידאו 

 תנותב למיקום ארון המולטימדיה בו תמוקם HDMI -חשמל בתקרה כאשר כבילת ה

 יצה.מערכת המטר

 

 מהמקרן עד למרכז השולחן כפי שיוגדר בהמשך. HDMI -נדרש להמשיך את כבילת ה 1.6.5
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 צול עם חוט משיכה בלבד בין מיקום 1.5צינורות שרשוריים בקוטר  2נדרש להתקין  1.6.6

 הארון לבין תחתית השולחן לטובת צרכים עתידיים.

 

 הניתנות לשליפה מהשולחן ע"ב במידת האפשר, ניתן לעשות שימוש בעמדות הדרכה 1.6.7

 10מסך דק, מקלדת, עכבר ומחשב אישי. נדרש להכין מודול תקשורת וחשמל עבור 

 שקעי חשמל. תשתית זו תוצמד 2-מכל צד( הכולל שקע תקשורת בודד ו 5עמדות )

 לשולחן ותנותב בצמה אחת אל מרכזו. ממרכז השולחן תנותב צמה זו לרצפה ומשם

 לריכוז התקשורת.

 

ששולח תמונה HDMIשקעי חשמל, יציאת      6שקעי תקשורת,  4במרכז השולחן ימוקם מודול הכולל  1.6.8
 למקרן או למסך וכן חיבור לרמקולים ימין ושמאל.

 

 

 כיתוב ושילוט – 2פרק 

 

 לצורך שליטה מלאה במערכת, נוחות הפעלה, איתור ותיקון תקלות, נדרש לבצע סימון ושילוט של כל הפריטים 2.1
 המותקנים, על פי השיטה שתפורט להלן.

 

 הפריט או פריטים סמוכים. השילוט של כל פריט יבוצע במיקום, אשר יאפשר את קריאתו ללא צורך בהזזת  2.2

 

 הכיתוב יהיה קריא, ברור ובלתי מחיק. 2.3

 

 הפריטים אשר אותם יש לשלט: 2.4

 

 ארון תקשורת ומחשבים. 2.4.1

 

 לוחות הניתוב. 2.4.2

 

 הכבלים לשקעי הקצה. 2.4.3

 

 שקעי הקצה. 2.4.4

 

 שילוט 2.5

ארון התקשורת ישולט באמצעות שלט בקליט שחור, עליו ירשם ייעודו בחריטה לבנה. לדוגמא : "ארון  2.5.1
 תקשורת נתונים".



 

38 

 

 

 ס"מ לפחות. 4X10גודל השלט יהיה  2.5.2

 

 שילוט לוחות הניתוב 2.6

 

 שבהם קיימים מחברים, המייצגים  את שקעי הקצה.בלוח הניתוב יש לשלט את המקומות  2.6.1

 

 כל שקע יהיה משולט בשלט פרטי לזיהויו המדויק, באמצעות פס בקליט בצבע לבן, עם חריטה בשחור. 2.6.2

 

 תוכן השלט המייצג שקע קצה ישקף את ריכוז התקשורת ומספר השקע. 2.6.3

 

 ם.לוחות הניתוב בעבור ייצוג מרכזיה יהיו בצבע אדו 2.6.4

 

 שילוט הכבלים לשקעי הקצה  2.7

 

 כל כבל הפרוס לשקע קצה, ישולט בשני קצותיו, על גבי הכבל. 2.7.1

 

 הידוק השילוט לכבל יבוצע באמצעות שרוול מתכווץ.    2.7.2

 

 .3.6הכיתוב יהיה זהה לשלט כמפורט בסעיף  2.7.3

 

 שילוט שקעי קצה 2.8

 

לבן, עליו ירשם בצבע שחור מספר השקע, זהה לתוכן השלט של אותו כל שקע קצה ישולט באמצעות שלט  2.8.1
 כבל המופיע בלוח הניתוב.

 

המספור יהיה בסדר רץ על פני המכלול  משמאל לימין ולמטה בהתאמה וכן בסדר רץ לפי מסלול  מיקום 
 המכלולים בחדרים .

 

 גודל השלט יהיה בהתאם למקום המתאים לשלט בשקע הקצה.   2.8.2

 

המחירים בהם ינקוב המציע בכתב הכמויות והמחירים, יכללו את התשלום עבור הסימון והשילוט. לא   2.8.3
 תשולם כל תוספת עבור הסימון והשילוט.

 

 שילוט כבלי גישור 2.9
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 מחשב, ימוספר במספר חד ערכי בשתי קצותיו ויהיה בצבע כל כבל גישור לטלפון, 2.9.1

 בצבע כחול. –הוב, כבל גישור מחשב בצבע צ –שונה. כבל גישור לטלפון 

 

 ועד לכמות הנדרשת. 1 -המספרים יהיו בסדר עולה מ 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיעוד - 3פרק 

 

על קבלן התקשורת להגיש תיעוד מלא המתאר את כל העבודה שביצע, ואת פרטיה השונים. התיעוד יכלול תוכניות  3.1
AS MADE החומר הנדרש לצרכיי תפעול ותחזוקה., שיתארו בפרוט את פריסת המערכת וכל 

 

 טיוטת התיעוד תוגש לפני מועד בדיקות הקבלה בעותק אחד, לצורך בדיקתו. 3.2

 

 בנוסף, ייבדק התיעוד גם בעת ביצוע בדיקות הקבלה, על מנת לוודא את התאמתו לעבודה 3.3

 שבוצעה בפועל.

 

תיקי תיעוד מושלמים, מודפסים וע"ג קובץ המכיל  3ספקו לאחר אישור התיעוד, על כל תכולתו כפי שיפורט להלן, י 3.4
 את התיעוד. המציע יציין באיזו תוכנה הוא השתמש לתיעוד.

 

 כל תיק תיעוד יכיל:   3.5

 

 תאור כללי של המערכת, באמצעות מרשם מלבנים, המפרט את מרכיביה העיקריים. 3.5.1

 

, המפרטות את המיקום, המספר ואורך המדויק של הכבל לכל שקע קצה שהותקן AS MADEתוכניות  3.5.2
 הן בתעלות קיימות והן בתעלות שהותקנו על ידי הקבלן. –בכל חדר, כולל תוואי הכבלים 

 

 תאור חזיתי של כל הציוד והפריטים בכל ארון התקשורת. 3.5.3
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 שבוצע ליד כל מחבר בלוח.תאור מפורט של לוח הניתוב, כולל פרוט של השילוט  3.5.4

 

 מסמכי תיעוד מטעם היצרן, של כל הפריטים המסופקים ע"י הקבלן. 3.5.5

 

 נושא הסימון והשילוט ישולב במקומות המתאימים בתיעוד. 3.5.6

 

 עותקי התיעוד הסופי יוגשו כל אחד בכריכת פלסטיק קשה, עם דף שער עליו יודפסו פרטי המסמך. 3.5.7

 

 ר הכנת התיעוד כלול במחירי היחידות. לא תשולם כל תוספת עבור התיעוד.התשלום עבו 3.5.8

 

 

 

 

 בדיקות קבלה – 4פרק 

 

 כל פריטי המערכת, אשר יסופקו ויותקנו על ידי קבלן התקשורת, יעמדו לפני מסירתם לבדיקות קבלה מסודרות. 4.1

 

 בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הקבלן, בנוכחות המזמין והמתכנן.  4.2

 

הבדיקות יתבצעו רק לאחר שהקבלן ביצע בדיקות מקדימות מלאות, על מנת לוודא את התאמת העבודה לנדרש על  4.3
 פי מסמך זה, ומסר למזמין:

 

 דוח פלט מודפס ממכשיר הבדיקה, המציג את כל תוצאות  הבדיקה  לכל הכבלים, עפ"י 4.3.1

 הקריטריונים שנקבעו במסמך זה.

 

 אמור לעיל.טיוטת התיעוד כ 1.3.2

 

 כל ליקוי, שיתגלה בעת בדיקות הקבלה, ירשם בדו"ח מסכם, שיופק על ידי המזמין מאוחר יותר. 4.4

 

היותר, מיום שהדו"ח נמסר  הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים הרשומים בדו"ח המסכם, תוך שבוע לכל  4.5
 לקבלן.

 

 תקינות המערכתהמזמין יאשר את קבלת המערכת, לאחר שווידא את   4.6

 לשביעות רצונו, עם תום הבדיקה החוזרת, ולאחר מסירת התיעוד הסופי, כנדרש בפרק התיעוד.

 האישור יימסר לקבלן לצורך גמר התחשבנות. עם מסירת האישור תחל תקופת האחראיות.
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 הבדיקות שיבוצעו  4.7

ו לנדרש במסמך זה, כולל סימון בבדיקה זו ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמת – בדיקה ויזואלית 4.7.1
 ושילוט, עמידה במגבלות כיפוף כבלים, והשארת שטח העבודה נקי.

 

קשירה וייצוב של הכבלים, המסדים והציוד בהם, והתקנה יציבה של תעלות, צנרת,  – מכנית בדיקה 4.7.2
 מחברים ושקעי קצה.

 

תבוצע בדיקה אופטית של כל הסיבים האופטיים, באמצעות משדר אופטי ומד הספק,   - בדיקה אופטית 4.7.3
. מטרת הבדיקה לוודא כי אין חריגה מהנחיות המותר של הסיבים והמחברים על פי 850NMבאורך גל של  
 הוראות יצרן.

 

 ואורכי כבל. בדיקה טכנית של כל תשתית הכבילה באתר, עמידה בתקנים, נחותים –בדיקה טכנית  4.7.4

 

 בדיקת כמויות לצורך התחשבנות. – ספירה ומדידה  4.7.5

 

 בפועל, כולל שילוט. על מנת לוודא את התאמתו למצב המערכת, כפי  שהותקנה – בדיקת תיעוד 4.7.6

 

 אחריות ושרות – 5פרק 

 

 והתקינה. קבלן התקשורת ישא באחריות מלאה לתקינות הפריטים שסיפק והתקין, לפעולתם הרצופה  5.1

 

 שנים לפחות. 5 –תשתית פסיבית 

 שנה לפחות )במידה ויידרשו(. 15 –סיבים אופטיים 

 שנים לפחות. 5 –אחריות נגד חלודה לארונות ציוד 

 

תקופת האחריות תחל ביום שבו נמסר לקבלן אישור המזמין לקבלת המערכת, בתום בדיקות הקבלה ולאחר   5.2
 לשביעות רצון המזמין.הפעלת כל המערכת במבנה, 

 

במסגרת תקופת האחריות, וכן גם מהלך חוזה השרות, הקבלן יהווה כתובת אחת לאחריות כוללת על כל המערכת   5.3
 שסופקה והותקנה על ידו.

 

בתקופת האחריות יאתר ויתקן הקבלן, או יחליף על חשבונו מיד עם דרישת המזמין, כל פריט תקול או לקוי   5.4
 ידו, ללא כל הוצאות כספיות נוספות למזמין.שסופק על 

 

שעות. לצורך נושא זה, הודעה טלפונית שתימסר לקבלן תחשב  4זמן התגובה של הקבלן מרגע קבלת ההודעה יהיה   5.5
 כמספקת.
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תקלות שיתגלו במהלך תקופת האחריות, ואשר תיקונן לא הושלם לשביעות רצונו של המזמין   5.6
 ונן גם לאחריה , באחריות הקבלן ועל חשבונו.עד לסיומה, ימשך תיק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשתיות ותאורה

 
 כללי 1.0
 

 בין פילרי ח"ח ובין לוח החלוקה ויתר הלוחות במבנים    ובמתחם. -הכנת תשתית תת קרקעית עבור חשמל  1.1
 קרקעית עבור כבלי תקשורת הכוללת תשתית סיבים אופטיים.-הכנת תשתית תת 1.2
 לתאורת החניה והמתחם.ביצוע עבודות חשמל  1.3

 
 

 תיאור עבודה 2.0
 

 קרקעית עבור חברת תקשורת.-הכנת תשתית תת 2.1
 

 הכנת התשתית כוללת: 2.1.2

 .ביצוע חפירות וכיסויים לכל תוואי תקשורת, כולל מעברי כביש/שבילים 
 קרקעית כמסומן בתוכניות ובכתב הכמויות.-אספקה והתקנת צנרת תת 

 
 

 תותקן בהתאם למפרטים הטכנייםצנרת תקשורת   2.1.3
 ועם פסי צבע 13.5הקבלן חייב להשתמש בצנרת פוליאטילן קשיח מסוג י.ק.ע. 

 אינטגרליים.
 

 מילוי חוזר בתעלות יהיה ע"י חול דיונות נקי ומנופה ללא חומרים אורגניים או 2.1.4
 ס"מ לכל רוחב התעלה, עם הידוק מבוקר בהרטבה 20פסולת ואבנים בשכבות של 

 , כולל בדיקת מכון התקנים הבדיקה על98%ד רום השתית עד לצפיפות של ע
 חשבון הקבלן ללא תוספת כספית.

 לפני תחילת המילוי יבצע הקבלן הידוק מבוקר לחפיר החפירה לכל אורך ורוחב
 התעלה.

 
 

 :הבהרה
 כלימילוי חול מלא עד גובה רום שתית בשכבות יבוצע במקומות בהם החפירה בתוואי מסעה של 

 רכב.
  ס"מ מהודקת מעל הכבלים / צנרת ולאחר מכן מילוי אדמה 20מילוי חול בשכבה אחת של 

 מקומית מנופה מאבנים בשכבות מהודקות במקומות שאינם אזורי מסעה.
 הקבלן יקבל הנחיות מיועץ הכבישים בכל הקשור לשכבות, סוג האדמה / חול והגבהים ועל פי 
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 הנחיות יועץ הקרקע שבפרויקט.

 במידה ויבוצעו שכבות מצעים מעל הצנרת, יש לוודא כי מילוי והידוק של קבלן החשמל יהיה 
 ס"מ למניעת פגיעה בצנרת / כבלים בעת עבודות ביצוע שכבות המצעים והידוקים 50לפחות 

 ע"י כלים מכניים כבדים.
 
 
 
 
 
 

 עבודות לתשתיות חשמל 2.2
 

 קשיח עובי דופן לפי דרישות ח"ח. PVCהצינורות יהיו צינורות לחץ   22.1
 עם עובי 6" -מ"מ ו 5.3עם עובי דופן  4עבור כבלי מתח נמוך יותקנו צינורות "

 מ"מ כמסומן בתוכנית. 7.7דופן 
 מ"מ וכן סרט סימון לפי תקן ותונח 8הצנרת תכלול חוט משיכה מפרלון 

 בתוואים המסומנים.
 

 אם לגבהים אשר יידרשו בתוכניותהצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהת 2.2.2
 ס"מ מסביב לצינורות. 10 -וירופדו במעטפת חול בעובי של לא פחות מ

 
 החיבורים בין הצינורות יבוצעו במצמדים מתאימים כולל גומיות חיבור 2.2.3

 ופקקים אטימות צד צר וצד רחב.
 

 העבודה אין לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של הממונה בכתב שאמנם 2.2.4
 בוצעה בהתאם לדרישות.

 
 מילוי חוזר בתעלות יהיה ע"י חול דיונות נקי ומנופה ללא חומרים אורגניים או 2.2.5

 ס"מ לכל רוחב התעלה, עם הידוק מבוקר בהרטבה 20פסולת ואבנים בשכבות של 
 , כולל בדיקת מכון התקנים הבדיקה על98%רום השתית עד לצפיפות של  עד 

 א תוספת כספית.חשבון הקבלן לל
 לפני תחילת המילוי יבצע הקבלן הידוק מבוקר לחפיר החפירה לכל אורך ורוחב

 התעלה.
 

 לעיל. 2.1.4ראה הבהרה בסעיף 
 
 

 תאורת חניה / שבילים / כבישים 2.3
 

 כללי 2.3.1
 יש חובה לשמור מרחקי בטיחות ממערכות אחרות כמתחייב בחוק א.

 החשמל.
 ס"מ אלא אם כן יצוין אחרת. 100עומק החפירה יהיה בעומק  .ב
ס"מ לפחות  120מ"מ ובעומק  3.5ועובי דופן  4מעברי כביש יבוצעו ע"י צינורות פי.וי.סי. קשיח " .ג

 וכמסומן בתוכנית.
 צינור החשמל לכבל התאורה יהיה שרשורי או כפיף כבד שחור כמצויין  בכתב הכמויות .ד

 .4ובמעברי כביש יושחל דרך הצנרת הקשיחה פי.וי.סי "
 המקביל לצינור וכבל התאורה. חשוף ויונח ישירות בקרקעגיד הארקה מנחושת יהיה  .ה
 חל איסור לחתוך את גיד ההארקה בעת החדירה ליסודות העמוד, החדירה של הגיד .ו

 .ללא חיתוכוליסוד תעשה ע"י קיפולו של הגיד 
 
 

 לד לפי התכנון.–גופי תאורה  2.3.2
 מפקח ונציג מטעם היזם. הגופים יסופקו רק לאחר אישור המתכנן,

 הספק יבצע חישובי תאורה להתאמת הגוף, שטח וגובה התקנה.
 
 יהיה מיציקת אלומיניום בבחירת גוונים לפי דרישת האדריכל . מבנה גוף התאורה א.

 כל החלקים המתכתיים יעברו טיפול למניעת חלודה.
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       IP-54 תהיה בנויה כיחידה עם דרגת אטימות  מערכת אופטית ב.

 אוף.-הפיזור יהיה קט  
 בכל מקרה יש להתאים את הפיזור לדגם הגוף שיבחר, גובה התקנה, דרישות נגד

 סנוור וכו' ולקבל אישור המתכנן לכך.
 
 יהיה אינטגרלי בתא האביזרים של הפנס. ציוד ג.

 הטיפול בו יאופשר ללא פתיחת התא האופטי. החיבור החשמלי ינותק אוטומטית
 .עם פתיחת הפנס

 
 הפנימי בתוך הפנס יהיה במוליכים מבודדים סיבי זכוכית עמידים החיווט ד.

 מעלות צלזיוס. 105בטמפרטורה של 
 
 תקע(. -)ללא התקנת שקע  בחיבור ישיר לפנס x2.5 N2XY 3הפנסים יחוברו למגש באמצעות כבל  .ה

 הקבלן יגיש לאישור דגם אחד מפנס מזווד ומחווט.
 
 .MW. דרייבר פיליפס, CPEEנורות פליפס,  –בגופי תאורה מסוג לד  .ו
 
 
 
 

 כבלים והארקה 2.3.3
 ויותקנו בתוך צינורות. מערכת הארקות N2XYכבלים לתאורה מדגם התרמופלסטי  

 תבוצע בהתאם לחוק החשמל.
 ממ"ר לפחות יותקן ישירות בקרקע 35מוליך הארקה מנחושת חשוף שטח חתך 

 ת חשמל )ללא שום חיבורים( רצוף לכל אורכו.במקביל לצינורו
 

 גנרטור חירום

 

 

 

 תיאור מס' סעיף

 

 כללי.  1.0

 רות תקנים ותנאי סביבה.הגד  2.0

 תיאור העבודה והאספקה.  3.0

 דיקות וקבלת העבודה.ב  4.0

 דרישות טכניות.  5.0

 ונים מסמכים טכניים על ידי הספק.נת  6.0

 שיטת הבדיקות.  7.0

 הספק/יצרן/קבלן.תנאים כללים הנדרשים מ  8.0

 ות שאינן כלולות במסגרת מפרט זה.עבוד  9.0

 אופני מדידה  10.0

 אחריות.  11.0

 דרישות אקוסטיות.  12.0
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 כללי  1.0

 

 מפרט זה מיועד עבור אספקה, התקנה והרצה של יחידת דיזל גנרטור ומערכות עזר 1.1

 בזמן הפסקת חשמל של רשת ח"ח. מועצה אזורית תמר  –אזורי  חירוםמרכז  פרויקט לאספקת חשמל עבור

 סקות הגנרטור.  פנל התראות בארוןוהפנתוני פיקוד להפעלות היחידה תכלול לוח הזנה מהגנרטור אל לוח החשמל ו
 כולל חופה מושתקת לגנרטור.מצב גנרטור, מעצרה לאיסוף סולר, כבאים עם חיווי

 

 יכלול:חוזה הספק  1.2

 יחידת דיזל גנרטור בהספק  המסומן בתוכניות לעבודה רציפה, במתח 1.2.1

V230/240. 

 לוח בקרה ופיקוד. 1.2.2

 אספקה והתקנת מיכל דלק כמפורט בתוכנית ובכתב הכמויות. 1.2.3

 אספקה, הובלה, התקנה והפעלת כל המערכת מוכנה לפעולה בזמן הפסקת 1.2.4

 חשמל.

 

 חשמל לציוד חיוני בעת הפסקות חשמל בלבד ובעת ארועיהגנרטור מיועד לספק  1.3

 אש לפי שיקולי מכבה אש.

 

 רישום ורישוי הגנרטור במשרדי הממשלה על פי הנדרש, כולל בדיקת בודק מוסמך, העברת 1.4

 מסמכים לרישוי עד קבלת האישור.

 

 מילוי מיכל דלק מלא בסולר לאחר גמר הפעלות ומסירה למזמין. 1.5
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 תקנים ותנאי סביבה: הגדרות 2.0

 

 הגדרות: 2.1

 

 חברה מוכרת ע"י משהב"ט כספק מורשה, ואשר מייצגת חברה - ספק א.

 יצרנית אחרת, ויש לה אמצעי ייצור, אחזקה ומתן שירותים בארץ.

 

 חברה יצרנית בעלת כל אמצעי הייצור ומתן שירותים וייעוץ. - יצרן ב.

 

 במפרט זה. זמין לתכנן, לפקח ולאשר את הנכללגורמים המורשים ע"י המ - מהנדס/מפקח ג.

 

 הדיזל גנרטור יהיה בנוי ובדוק בהתאם לתקנים הבאים במהדורה האחרונה 2.2

 שלהם:

ANSI  : C37.90 ,C34-2 ,C50.10 

NFPA  : 110 

IEEE  : 115 ,421 ,113 ,112A 

BSI : B-S 5514 

 וכל התקנות המתאימות. 1954חוק החשמל 

 הבין משרדית.של הועדה  08מפרט 

 אנו רואים את הקבלן והספק כמי שיש בידיהם את התקנים והמסמכים הנ"ל

 במהדורה המעודכנת ביותר.

 

 תנאי סביבה 2.3

 גובה פני הים.  רום

 

 מידות החום

 O°C מינימום

 בצל45°C+ מקסימום

 

 לחות יחסית

 RH 20% מינימום

 RH 45% מקסימום

 

 אזור עם סופות חול ואבק. אטמוספרה:

 הגנרטור יותקן בחדר המיועד לכך כמסומן בתוכנית.
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 תיאור העבודה והאספקה 3.0

 של לוח הפעלה כמפורט להלן. יזל גנרטור, תכנון, אספקה ובדיקהאספקה ובדיקת בית החרושת של יחידת ד 3.1

 וך המבנה אשר הוכן עבור הגנרטור.אריזה, הובלה והתקנה בשטח, בת 3.2

 מיכל השבועי והדיזל גנרטור.בין החיבור הזנת דלק  3.3

 חיבור בין לוח החשמל של הדיזל גנרטור ולוח החשמל של המבנה הן במערכת הכוח 3.4

 והן במערכת הפיקוד והבקרה.

 הגנרטור(. חיות הספק, את החיבורים יבצע ספק)הכבלים יונחו ע"י קבלן החשמל בהתאם להנ

 סמכים הטכניים הנדרשים במפרט זה.אספקת כל המ 3.5

ם להפעלה של יחידת הדיזל של/או חיוניי מפרט זה, אבל מהווים חלקאספקת כל הפריטים שאינם מופיעים בפרוש ב 3.6
 גנרטור.

 לאחר גמר הפעלות ומסירה למזמין. במכליםמילוי מלא של סולר  3.7

 

 

 בדיקות וקבלת המערכת 4.0

 להלן. 7.0קבלה יהיו בהתאם לסעיף כל בדיקות ה 4.1

 עבודה / תשתיות.מהנדס בודק למערכת החשמלית וכן מהנדס משרד הבדיקת  4.2

 העברת רישוי הגנרטור במשרד העבודה / תשתיות. 4.3

 

 דרישות טכניות 5.0

 כללי 5.1

 מפרט זה מתאר הדרישות להספקת יחידת דיזל גנרטור  בהספק הרשום. 5.1.1

 מפרט זה מתאר דרישות להספקת לוח הבקרה, הפיקוד. 5.1.2

 

 יחידת הדיזל גנרטור 5.2

הבנוי לעמידה בתנאי הסביבה, ז ח בקרה, הפעלה הכל מותקן על מרכהיחידה תכלול מנוע דיזל, גנרטור חשמלי, לו
 כולל בולמי זעזועים.

 היחידה תכלול את כל המכלולים הסטנדרטיים החיוניים לפעולה מושלמת של המערכת.

 ידנית בעזרת לוח הפיקוד והבקרה.היחידה תתוכנן לפעולה בצורה אוטומטית ו/או 

 לוחות החשמל יותקנו על הגנרטור.

 מקוליסות כמפורט להלן.ציאתו ע"י משתיק קול העשוי היחידה תכלול משתיקי רעש בכניסת האוויר ובי

 מנוע דיזל 5.2.1

 הצתה בדחיסה. -  טיפוס

 עם השתלבות חיובית, 24VDCממצב קר, מתנע חשמלי  -  התנעה

 התנעה.כולל ממסר 

 רטובים ניתנים להחלפה. - צילינדרים
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 .4 -  פעימות

 טורבו. -  טעינה

 מים מאולץ. -  קירור

 סל"ד. 1500 - מהירות

 אלקטרוני, תוצרת "וודוורד" או שווה ערך. - וסת מהירות

 

 הגנות למנוע 5.2.2

 הספק ואשר מאושר ע"י  מושימערכת ההגנות לדיזל גנרטור תהיה אלקטרונית לפי דגמים שבש
 המהנדס.

  גוף חימוםV230 במקרה של תקלה בגוף  לשמירת המנוע במצב חם, עם התראה של מגע יבש
 החימום.

 

 

 מסננים 5.2.3

 הסביבה. שעות עבודה בתנאי 250 -לת גבוה לטיפוס תרמיל בעל ניצו - מסנני אויר

 המשמשים למלכודת מים. עבודה מסננים ראשונים לעבודה קשהשעות  250 -ל - מסנני דלק

 הספק ייתן דעתו לאפשרות ניקוז השמן מאגן השמן ע"י אמצעים פשוטים. ל.שעות ללא טיפו 250 -ל - מסנני שמן

 

 מערכת קירור 5.2.4

 ץ מותקן על אותו הבסיס של המנוע.רדיאטור עם קירור מאול

 מערכת התנעה 5.2.5

 התנעה. מנוע מתנע מתאים לעבודה קשה עם הנע השתלבות חיובי כולל ממסר 
  י בתנאי עבודה קשים בעל מטיפוס "ללא טיפול" מותאמים להתנעת מנוע הדיזל התנעה:מצברי

 150 –שניות  60התנעות חוזרות  רצופות במשך זמן התנעה כולל של   5קיבול מספיק לאפשר 
 אמפר שעות כל אחד.

 .אלטרנטור לטעינת המצברים, המופעל יחד עם הגנרטור 

  230מטען סטטי מוזןV ולתאורת התמצאות  המצברים בזמן המתנה, לטעינה איטית של
24VDC שעה, כדי למנוע פריקת ½ זמן של  אשר תופעל ע"י לחצן ותופסק ע"י שעון

 המצברים.

 מערכת פליטה ואוורור 5.2.6

     מערכת הפליטה תהיה עם משתיק קול ודוד השתקה נוסף. מערכת האוורור       
 במבנה לא תעלה יותרתסלק את עודפי החום כך שרמת הטמפרטורה  

 + מעלות צלזיוס יחסית לטמפרטורת הסביבה.3 -מ

 

 מערכת השמן 5.2.6

 מערכת השמן תכלול:

 .מסנני שמן ניתנים להחלפה 

 מדידים. מדיד גובה שמן בזמן שהמנוע בפעולה ובזמן מנוחה יכולים להיות שני 
 גנרטור 5.2.8

 במובן  0.8לעבודה רציפה במקדם הספק  הספק יציאהCONTINUOUS PRIME  לפי.B-
S.5514 
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 230-400             מתח יציאהV 

 50   תדירותHZ. 

  פאזות ואפס. 3   פאזות 
 טרופי דרגה    בידוד- CLASS F. 
 ללא מברשת סינכרוני ערור עצמי.   טיפוס 

 עצמי בעזרת מפוח.   קירור 
 24.               מתח פיקוד VDC 

  30%ואסימטרייה של  0.8בעומס מלא, מקדם הספק  5% עוות גל מקסימלי בריקם  
 3% עוות גל מקסימלי בריקם 

 2% ויסות מתח במצב יציב ± 
 זרם נומינלי. 100% -מתוכנן ל  מוליך אפס 

 100% -ל 50% -מ מקסימום עבור שינוי עומס פתאום 12% תגובת מתח דינמית 
 להספקת  , +, ווסת המתח יבקר את מע' העירור-3% שינוי תדירות מקסימליBOOST  

CURRENT.בזמן התנעות קשות 

 בחדר חשמל, לפס נקודת האפס תוארק לפס השוואה הראשי   הארקה                   
 לגוף ולמרכב הדיזל גנרטור. הארקות בלוח החשמל וכן

 

 לוח הבקרה והפיקוד 5.3

 כללי 5.3.1

 יצרן הלוח יכול להיות יצרן מקומי מאושר. 6
 .1991 -וולט( התשנ"א  1000עד  במתח הלוח יבנה בהתאם לתקנות החשמל )התקנת לוחות 7
 המהנדס ראשי לפסול סוג מסוים של ציוד. היצרן יציין את סוגי הציוד להתקנה לאישור המהנדס לפני ההתקנה, 8
 גנרטור.-ספק המערכת יהיה האחראי הסופי והבלעדי לטיב הלוח והתאמתו לדיזל 9

יקה זו לא תפתור את ספק הציוד מאחריותו הכוללת בד הלוח ייבדק אצל היצרן בנוכחות המהנדס לפני משלוח לשטח. 10
 בשלמותה. לפעולת המערכת

גנרטור שיהיה מוכן -של דלק ושמנים לדיזל בגמר כל הבדיקות וקבלת המערכת, ידאג הקבלן על חשבונו למילוי ראשוני 11
 ידי המזמין בהתאם למפרט זה.-על המערכת מרגע קבלת מידיתלפעולה 

 מחברת החשמ ר באופן אוטומטי בעת הפסקות חשמלהדיזל גנרטומערכת הבקרה תפעיל את 

 

 חזרת חברת החשמל 5.3.1.1

תפסיק מפסק המוזן מהגנרטור ותחבר את המפסק המזין ברת החשמל מע' הבקרה בלוח לאחר בדיקת מתח/תדר יציב מח
 החשמל. מחברת

 לקירור והפעלה בריקם לאחר עבודה בעומס.מערכת הבקרה של הגנרטור תפעיל ותפסיק את הגנרטור לפי נתוני היצרן 

 

 לוח הבקרה והפיקוד יותקן על הגנרטור ויכללו את המערכות הבאות: 5.3.2

 אוטומטי/ידני/אפס. מערכת הבקרה להתנעה בחוסר מתח מח"ח במצבים 12
 מערכת ההגנות והתראות למנוע הדיזל ולגנרטור ולכל מערכות העזר. 13
 משאבות דלק ושמן וכו'. מטען מצברים, מחממי מנוע, מערכות הפעלה של אביזרי העזר כמו: 14
יתר ולזרם קצר המתאים לזרם הקצר של  מפסק זרם ראשי של הגנרטור, יהיה לזרם הנומינלי, כולל הגנות לזרם 15

 עזר. הגנרטור, וסליל ניתוק ומגעי
 חלקי הבקרה והחיישנים של ווסת המתח ווסת המהירות. 16
 וכל מכשירי המדידה.כל ההתראות הוויזואליות והקוליות  17
 . 24VDCמתח הפיקוד יהיה  18
 והפיקוד. הלוח יכלול תא מיוחד עם מהדקים מתאימים לחיבור קווי הכוח 19
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 מידע אשר יועבר למרכזית בקרת אש: 5.3.2.1

 .מצב מפסק סגור 
 .תקלה בגנרטור 

 .מצב מד סולר 
 .מצב כמות שמן 

 .מצב טעינה מצבר גנרטור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התנעה:מערכת בקרה  5.3.3

 

 המערכת תבצע את הפעולות הבאות: -במצב אוטומטי  5.3.3.1

 המצברים בטעינה איטית. 20
 הגנרטור במצב "מוכן" לפעולה מחממי מנוע פועלים. 21
תינתן פקודה מיח' ההפעלה, יסגר מגע יבש שיפעיל את  במקרה של הפסקת חשמל מחברת החשמל באחד מהלוחות 22

 התנעה רצופים. יותנע הדיזל לשלוש ניסיונותשניות ואחר כך  3 -ההתראה ל צופר
 שניות. 0-30 בזמן ההתנעה ההגנה ללחץ שמן נמוך תהיה משותקת במשך 23
 אזעקה ע"י מגע יבש. לאחר שלוש ניסיונות כשל להתנעה, המערכת תופסק ותינתן אות 24

 

 המערכת תבצע את הפעולות הבאות: -במצב ידני  5.3.3.2

 המצברים בטעינה איטית. 25
 במצב מוכן להתנעה, מחממי מנוע פועלים. הגנרטור 26
 .מצב הזנת הצרכן אך לא ישונהעם העברת הבורר למצב "ידני" הדיזל יתניע מיד,  27

 

 המערכת תבצע את הפעולות הבאות: -במצב "אפס"  5.3.3.3

 אין אפשרות התנעה או פעולת הדיזל. 28
 קבוע.מחיבור  מערכת הפיקוד מנותקת מהמתח, והמגען של חיבור ח"ח לצרכן 29
 מטען המצברים ממשיך לפעול ממתח הרשת. 30
 גוף חימום למנוע מנותק. 31

 

 הפסקת חירום 5.3.3.4

 2והשני מבחוץ, שלצורך חיבורו יכין יצרן הלוח  שני לחצנים להפסקת חירום יותקנו, אחד בתוך לוח ההפעלה 32
 חיווט מוכן. מהדקים,  עם

 הלחצנים יהיו מסוג ננעל עם לחיצתם. 33
הבקרה, מטען המצברים, וניתוק החשמל לצרכן גם  של הדיזל, מערכות מידיתלחיצה על לחצן חירום תגרום להפסקה  34

 מרשת ח"ח.
 סגר מגע יבש לאזעקה.יי 35
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לצרכן גם מרשת ח"ח בלי שחרור  לא ניתן יהיה להתניע את הגנרטור ולהחזיר אספקת חשמל 36
 לחצן החירום.

 

 

 מכשירי מדידה והתראות 5.3.4

 מתח עם בורר לשלוש פאזות.מד  37
 מד תדירות. 38
 מדי מתח וזרם למטען המצברים. 39
 שעון שעות עבודה. 40
 הדיזל(. מד לחץ שמן ומד טמפ' מי קירור )ניתן להרכבה לחילופין ישירות על 41
 ממסר חוסר והיפוך פאזה )באם נדרש לפי תאום עם המתכנן(. 42
 נוריות התראה, מפסיקים והלחצנים הבאים: 43

 כשל בהתנעה.  -

 לחץ שמן נמוך.  -

 גובה הדלק נמוך.  -

 טמפרטורת יתר.  -

 זרם יתר )מפסיק ראשי נפל(.  -

 מתח יתר.  -

 מהירות יתר.  -

 עומס מחובר לגנרטור.  -

 גנרטור "מוכן".  -

 תקלה בגוף חימום.  -

 תקלה כללית.  -

 הפסקת חירום.  -

 שתי נורות התראה רזרביות.  -

 לחצנים ובוררים.  -

 ידני.-אפס-בורר תלת מצבי אוטומטי מפסיק  -

 צופר או זמזם להתראה.  -

 לחצן השתקת צופר.  -

 אפס.-גנרטור-ח"ח-מצבים אפס4מפסק בורר    -

 והפיקוד(. קנה נפרדת בתוך ומחוץ לוח ההפעלהלחצנים להפסקת חירום )להת  -

 לחצן ניסוי אזעקות.  -

 לחצן ביטול תקלה והחזרה ל"מוכן".  -

 ניסוי נוריות.לחצן   -

 לחצן ניסוי נוריות.-מגע יבש להתראה כללית  -

 לפחות.96X96מכשירי המדידה יהיו בגודל    -

 לחילופין, יחידת בקרה העונה לדרישות הנ"ל.
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 שילוט וסימון 5.3.5

 פלסטי שחור/לבן. 'בסנדוויץהשילוט יהיה 

 השילוט יהיה בעברית.

 בצורה ברורה. יושלטוכל האביזרים 

 השילוט טעונת אישור המהנדס לפני התקנתה.רשימת 

 שילוט מעל לרשימה 30%המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף כמות של 

 המוצעת על ידי הספק.

 כל חוט יסומן בשתי קצותיו עם סימניות.

 כל המהדקים יסומנו עם סימניות מודפסות.

 

 

 כלים 5.3.6

 כלי לפתיחת פילטרים. 44
 גנרטור.-הדיזל לפי דעתו של הספק לתחזוקה סדירה שלכל כלי מיוחד נוסף הנדרש  45

 

 

 נתונים ומסמכים טכניים על ידי הספק 6.0

 כל המסמכים יסופקו בשלושה העתקים הוראות ההפעלה למפעיל יהיו בעברית.

 

 הוראות ההפעלה יכללו לפחות:

 תיאור כללי של המערכת ותת המערכות. 46
 הוראות הפעלה ואחזקה למפעיל. 47
 חשמליים. -טכניים מכנו נתונים  48
 רשימה מפורטת של חלקי הדיזל לפירוק/הרכבה. 49
 רשימה מפורטת של חלקי הגנרטור לפירוק/הרכבה. 50
 תוכניות חשמל של הגנרטור. 51
 תוכניות חשמל של מערכות פיקוד ובקרה. 52
 הוראות לתיקון תקלות על ידי המפעיל. 53
 מכים, תוכניות באוטוקד ומסCDכל התיעוד יסופק גם על דיסקטים, 54
 תכניות לוח הבקרה והפיקוד כולל תוכניות מבט פנימי ללוח. 55
 רשימת אביזרים שבלוח הבקרה כולל שמות היצרנים ומס' קטלוגי. 56
 הוראות הפעלה של לוח הבקרה למפעיל כולל מטען המצברים. 57
 הוראות עזרה ראשונה במקרה של התחשמלות. 58
 וג.גנרטור כולל מס' קטל-רשימת חלקים שלמה של יצרן הדיזל 59
 המזמין ו/או המהנדס רשאים לדרוש שינויים והוספות להוראות למפעיל. 60

 

 בהתאם למפרט להלן: -אישורים  6.1

 אישור יצרן/ספק הדיזל גנרטור בגין התקנה נכונה אשר תבטיח את פעילותה 61

 התקינה.

 עותקים. 2 -אישור בחינה של היצרן המקורית למנוע ולאלטרנטור ב 62
של היחידה קומפלט במקום היצוא  סטנדרטיתספק או לחילופין אישור על בדיקה במפעל האישור על בחינה ראשונית  63

 בהתאם לתקנים.
 הפיקוד. אישור על קיום הבחינה באתר, בגמר ההתקנה לציוד שסופק לגנרטור ולוח 64
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 ידי בודק מוסמך.-חתומה על -אישור בדיקת אטימות של המכל  65

 

 תכניות פרטים וספרות טכניות 6.2

  כולל מידות מחייבות של חלקי היחידה. -היחידה כלליים שרטוטי 

  כולל פירוט קטלוגי של מרכיביו. -מפרט מלא של המחולל 
 .מפרט מלא של המצברים, משככי זעזועים, משתיק קול וציודי עזר נוסף שסופקו 

 .הוראות טיפול אחזקה ושיקום למנוע 

 

 ספר מתקן 6.3

 אשר תכלול בין היתר, את הפרטים הבאים:חוברת בעברית של הספק/ייצרן הגנרטור, 

 גנרטור(.-ידי הספק/ייצרן בלבד )הדיזל-הסבר ופירוט מלא לגבי הציוד אשר סופק על 7
 תיאור יחידת הכל על כל מכלוליה. 8
 תצלומים של מבנה היחידה. 9

 פירוט מערכות הדיזל המחולל. 10
 הוראות אחזקה תקופתיות. 11
 איתור תקלות. 12
 מומלצת לדיזל.רשימת מלאי חלקי חילוף  13
 הוראות איתור והתגברות על תקלות. 14
 גנרטור.-רשימת כלי עבודה עבור הדיזל 15
 מסמכיו. ויימסר סופית על כלA3 עד A4 הספר ייערך במתכונת נוחה לצילום גיליונות  16

 

 כלי עבודה 6.4

ר, כגון מפתחות שוטפת ולתפעול הגנרטויחודיים לטיפולים באחזקה הקבלן צריך לספק מערכת אחת של כלי עבודה י
 מיוחדים למסננים וכד'.

 שיטת הבדיקות 7.0

 הבדיקה תכלול, אבל לא תוגבל לנושאים הבאים:

 בדיקת סדר פאזות. 17
 במשך שעה אחת. 50%הפעלה בעומס  18
 במשך שעה אחת. 75%הפעלה בעומס  19
 שעות. 2במשך  110%שעות, מיד אחר כך הפעלה בעומס  4במשך  100%הפעלה בעומס  20
 טמפרטורת מי קירור.רישום  21
 .100%ושל  50%תגובת ווסת המהירות לשינוי בעומס פתאומי של  22
 איזון מתחים. 23
 צריכת דלק. 24
 פעולת ההגנות. 25
 התנגדות הבידוד. 26
 בדיקה דיאלקטרית של הרוטור והסטטור. 27
 תגובת המעורר. 28
 פעולה פונקציונלית של לוח הבקרה, הספק יספק את הדלק והשמן הדרושים לכל 29

 כן את מתקן העומס המלאכותי לכל הבדיקות.הבדיקות, ו

 בדיקה ראשונית עם סימולציה תהיה אצל נציג היצרן בארץ ולא במקום ההתקנה.

 המזמין ו/או המהנדס יהיו נוכחים בזמן בבדיקות, בתאום מראש.

 תנאים כללים הנדרשים מהספק / יצרן / קבלן 8.0

 ת מערכות דיזל גנרטור ושילובם  עםספק הדיזל גנרטור יהיה ספק מוכר ובעל ניסיון אספק

 הבקרה הכוח והפיקוד. מערכות
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 נציג היצרן בארץ יהיה מסוגל לתת כל שירותי אחזקה ותחזוקה במקום התקנת הגנרטור.

 24כולל הפסקת חלקי חילוף ועזרה טכנית בצורה עצמאית, תוך היענות למתן שירות הנ"ל תוך 

 מקבלת הזמנה כזו. שעות

 שנים מיום ההזמנה, נציג היצרן יחזיק במלאי בארץ 10חלקי חילוף במשך  היצרן ערב להספקת

 חילוף עיקריים להספקה מיידית במקרה הצורך, כדי להקטין אורך תקלות אפשריות חלקי 

 למינימום.

 שעות. 72חלקים שלא ימצאו במלאי בארץ יסופקו מהמלאי של היצרן תוך 

 

 

 הצעת הספק תכלול:

 ואין באפשרותו לספק. ציודים שמופיעים במפרט 30
 ציודים תחליפים שלדעתו ידרשו. 31
 התאמת המפרט לציוד שביצור היצרן. 32
 שם וכתובת הנציג בארץ. 33
 שם וכתובת יצרן לוח הפיקוד )במידה ויוצר בנפרד(. 34
 הספק יבדוק את תנאי השטח ויהיה אחראי לכל עבודות בנין הדרושות להתקנת הדיזל 35

 ממנו. גנרטור וחיבורו ללוח החשמל הניזון

 ההספק יספק כל החומרים והעבודות הדרושות לביצוע העבודה פרט לעבודות אשר פורטו 36

 כי יבוצעו ע"י אחרים אך יעשו בתאום עם הספק ובהתאם להנחיותיו.

 מפעילים )חשמלאי ומכונאי( לתפעול ותחזוקה של הדיזל גנרטור, ההדרכה 2הספק ידריך  37

 פק בארץ.תהיה בשטח ההתקנה או במרכז הדרכה של הס

 

 עבודות שאינן מפורטות במסגרת מפרט זה אך יתואמו עם הקבלן לפני ביצוע 9.0

 התקנת כבלים כוח ופיקוד בין לוח חשמל ולוח הגנרטור. עבודות אלה יפורטו בתוכניות

 אשר יגיש הקבלן לאישור לפני ביצוע במסגרת העבודות הכלולות בתמחור הפאושלי.

 

 הקשור לאישורי רשויות משרד העבודה, האנרגיה ומהנדס בודק לחשמלאספקת הגנרטור בכל  10.0

 ומערכות מכניות, כנדרש על פי תקנות וחוקים.

 

 אחריות )יסופקו תעודות אחריות כמפורט( 11.0

 

 חודש מיום הפעלת הציוד ועמידתו בבדיקות הקבלה. 24אחריות הספק לכל המכלול תהיה לשנתיים  11.1

  חודש(. 48) שנים 4אחריות למצברים 

 

תקלה שבגינה תופעל האחריות תהיה כל תקלה הנובעת מכשל בציוד או חלקי ציוד שפעולתם לא תתאים לדרישות  11.2
 המפרט בתנאי העבודה של המפרט.

 

 שעות על ידי הספק ונציגו. 24כל תקלה כזו תתוקן תוך  11.3
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והדלקים הדרושים  ניםציודים, החלפים, השמעל הספק תחול האחריות להספקת כל הכלים, ה
 להחזרת המערכת לתנאי המפרט.

 

המוחלפים ייתן דו"ח מפורט לסיבת  או חלקים, יודיע הספק על החלפים במקרה של תקלה שברור שיש להחליף חלק 11.4
 התקלה והפעולות לתיקון שננקטו על ידו.

 

 הפיקוד.אחריות זו של הספק תחול גם על חלקים שאינם מייצורו כמו לוח  11.5

 

    על כל חלק שיתוקן או יוחלף תחול אחריות נוספת של שנה מיום התיקון או          11.6
 ההחלפה. 

 

    במידה ואחרי תקופת האחריות יתגלה פגם כל שהוא הנובע מתכנון לקוי או          11.7
      מליקוי יצור נסתר באחד ממרכבי המערכת, יתחייב הספק לבצע את התיקון         
 והחלפת החלפים הלקויים על חשבונו. 

 

 סעיף זה יהיה תקף גם אחרי גמר שנות האחריות.

 דרישות אקוסטיות 12.0

 לפי הנחיות יועץ אקוסטיקה וקופ"ח מכבי.

 מרכז חירום אזורי

 המועצה האזורית תמר

 

 

 מפרט טכני  מיוחד

 

 

 יעבודות בינו
 

  2021דצמבר 

 

 באתר עבודות בטון יצוק – 02פרק 
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 עבודות בטון 01.01

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

 סוג הבטון: 01.01.1

אלא אם צוין במפורש אחרת בתכנית. דרגת חשיפת  40או  30-כל הבטון בבניין יהיה בחוזק ב

מ"מ. הבטון יוכן  19מקסימלי . גודל אגרגט 118ת"י  11אגרסיביות חמורה לפי טבלה  – 11הבטון 

. כל עבודות הבטון לרבות רצפות, תקרות, קורות, עמודים, 118בתנאי בקרה טובים על פי ת"י 

יסודות, חגורות, קירות, גדרות, בליטות, מעקות וכו' יבוצעו מבטון מובא. לא תותר הכנת בטון 

 בשטח לכל אלמנט שהוא.

 אספקת הבטון ויציקתו: 01.01.2

 קה בשלמות וברציפות ללא הפסקה כלשהי.הקבלן יבצע את היצי

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

כל יציקה תבוצע תוך שימוש במרטט בטון )ויברטור( המתאים לאופי היציקה. אמצעי היציקה 

ינורות יציקה ו/או יתאימו לדרכי הגישה האפשריים לאספקת הבטון, הן ע"י שימוש בצ

 במשאבות.

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

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

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

או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית,  השקתות תהיינה מפח חלק,

ס"מ בערך. בקצה  40בדומה לשקתות של מכוניות המערבל של בטון מובא. קוטר השקתות יהיה 

מטר בשל  1.0השוקת יותקן משפך אנכי קצר. בקירות אין לצקת בטון ברציפות בגובה העולה על 

 שלב.

 ם לקצב שנלקח בחשבון בתכנון הטפסות.קצב היציקה לגובה הקירות יתאי

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

החופשיים בין הטפסות והזיון בקירות. יוקפד על ריטוט נאות של כל שכבות הבטון בזמן יציקת 

פטישי עץ על הטפסות הקירות. נוסף לשימוש בוויברטורים, יצופף הקבלן את הבטון ע"י דפיקות ב

 החיצוניות. על הקבלן להכין מרטטים רזרביים למקרה של תקלה.

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

גמר היציקה בפנים העליונים יהיה במישור אחיד, אופקי ו/או משופע, בהתאם למסומן בתכניות 

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

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

החלקה סופית של פני הבטון תבוצע מספר שעות לאחר גמר פעולת היציקה וההחלקה כמתואר 

פסידו את הברק של המים המופרשים, אך לפני שהקשיחו במידה שלא לעיל, ולאחר שפני הבטון י

ניתן לחזור ולהחליקם. בהחלקה זאת יש לסגור סדקים פלסטיים ופגמים במידה והם מופיעים. 
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בגמר כל הפעולות תעשה בדיקת ראיה להופעת סדקים ופגמים, במידה 

 והופיעו כאלה יש לחזור ולסגור אותם בעזרת פעולת החלקה.

 ת:תבניו 01.01.3

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

והמפרט הטכני הכללי  904התבניות, התמיכות, החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לת"י 

ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. בכל עבודות הבטון כלול במחיר התבניות גם עשיית כל 

לציה, חורים לצנרת, חריצים, קיטומים, החורים והפתחים, קביעת אבזרי אינסט

מגרעות, שקעים, אפי מים, סרגלים ותעלות למיניהם וכו'. התבניות לסוגיהן תכלולנה 

 במחירן את כל הנ"ל.

 קביעת צינורות בבטונים: 01.01.4

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

בבטונים בזמן היציקה, בהתאם למסומן בתכניות. הרכבת מבצעי המערכות, יורכבו 

 האביזרים הנ"ל בבטונים כלולה במחירי היחידה למיניהם ואיננה נמדדת בנפרד.

על הקבלן לבדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים לפי תכניות המערכות בתיאום עם  .ב

ניות ם הנכון גם אם אלה לא סומנו בתכימבצעיהן ועליו חלה האחריות לביטונ

 האדריכלות והקונסטרוקציה.

 הפסקות יציקה: 01.01.5

בהפסקות היציקה המתוכננות יש לחספס את פני הבטון לפני המשך היציקה. החספוס ייעשה 

בעזרת פטיש פנאומטי )קונגו/ פטישון( ופני הבטון ינוקו היטב אחר כך. לפני המשך היציקה יש 

שולם כל תוספת עבור חספוס. הפסקות לוודא כי פני הבטון לחים, אבל לא מצופים במים. לא ת

 היציקה יותרו רק באישור בכתב מהמהנדס.

 פלדת זיון: 01.01.6

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים 

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

 בהחלט.

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

חשבונו. רשימות הברזל שיסופקו על ידי המתכנן הינם לשימוש המזמין וישמשו לקבלן כעזר ולא 

 כרשימה להזמנה.

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 הרצפות/ תקרות. 

מאלה המצוינים בתכניות, יהיה במרחק בין שני חיבורים טעון אישור המהנדס ובאופן כללי 

 ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

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

באמצעות ריתוכים. על המבצע לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים שאורכי המוטות יהיו 
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מ' יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים  12-גדולים מ

 קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס.

ציקה הקודמת יהיו נקיים פני כל יציקה יש להקפיד שכל ה"קוצים" של מוטות הזיון השייכים לי

 לחלוטין ממיץ בטון ומלכלוך אחר, ומחוזקים למקומם ע"י קשירה הדדית בשני מקומות לפחות.

 זיון ברשתות פלדה

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

 הדרישות דלהלן:משויכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו 

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

 כיסוי הבטון: 01.01.7

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

יף מפלסטיק או בטון סיבי שיאושרו מראש ע"י המהנדס. בשום מקרה לא יאושר שימוש בתחל

למרווחים הסטנדרטיים ע"י קוביות בטון יצוקות באתר, אלא אך ורק בתחתית אלמנטים, 

יסודות, רצפות בטון היצוקות על בטון הפלסה ויישור. מרווחים מקוביות בטון היצוקות באתר 

ס"מ לפחות ובהתאם לעובי הכיסוי הנדרש. סוג הבטון  4/4יהיו במידות ריבועיות אחידות של 

 .30-ב בקוביות יהיה

לא יינתן אישור ליציקה באם לא יהיה קיים כיסוי הבטון הנדרש והקבלן יידרש לסדר את הברזל 

 מחדש.

 אשפרה: 01.01.8

 על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה. 02.05, תת פרק 02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

לקבלן מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם בגינו 

 שום תוספת שהיא.

הקבלן יהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת 

 לייבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 עיבוד פני הבטונים: 01.01.9

פינות קטומות, אפי מים, בליטות, שקעים  –יש לשים לב לפרטי גימור בטונים בתכניות האדריכל 

 וכו'.

 תיקוני בטונים: 01.01.10

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

ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח ובאותם מקומות יצוק הקבלן שוב 

 אלמנטים חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים שמיועדים לצורך זה על ידי המהנדס.

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

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

הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני 
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על ידי מהנדס ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב. עבור כיסי  בדיקתם

 חצץ/ סגרגציה עמוקה יינתן מפרט לתיקון בנפרד.
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 פירוק תבניות והפסקות יציקה: 01.01.11

התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כך מהמפקח. הפירוק יעשה תוך שחרור הדרגתי 

 ה כדי למנוע נזקים לבטון.של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמ

 המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלהלן:

 לתבניות צדדיות של קורות עמודים וקירות רגילים. –שעות  24

 6.0לתבניות של תקרות צלעות ובטון מסיבי תקרות חד כיווניות שמפתחן אינו עולה על  –ימים  7

 '.מ 3.0-מ' ושל קורות שמפתחן קטן מ

מ' ותבניות של התקרות הזיזיות ולתקרות  6.0לתבניות של תקרות שמפתחן עולה על  –ימים  10

 מצולבות ללא קורות.

 מ' 6.0לתבניות של קורות שמפתחן גדול מ  –ימים  21

 פירוק תמיכת תקרות דרוכות תהיה לאחר אישור הדריכה.

יציקה נוספות יהיו רק  יש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות. הפסקות

 באישור בכתב מהמתכנן.

 פסילת בטון: 01.01.12

 המהנדס רשאי לפסול חומרי בטון ובטון בכל שלבי העבודה:

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

 מהאתר. בטון פירוק הטפסות ובכל זמן לאחר גמר העבודה. בטון שנפסל לפני היציקה יסולק
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יצוק יתוקן או יפורק הכול לפי המקרה ולפי הוראות המהנדס. תיקון בלתי 

 מתאים או בלתי מוצלח, יתוקן תיקון חוזר או תיקונים חוזרים לפי הוראות המהנדס.

הזמנת מומחים וכל הוצאות ועבודות אחרות הקשורות בפסילת בטונים, כגון: הריסת וסילוק 

ים, חיצוב, חיתוך מוטות פלדת זיון, ריתוך מוטות, תוספת מוטות בטון פגום מהאתר, תיקונ

 פלדה חדשים, יציקה מחדש וכד' יהיו על חשבונו של הקבלן.

 הארקת יסוד: 01.01.13

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

הארקה הסתיימו. ראה מפרט מיוחד החשמל. היציקה תעשה רק לאחר אישור המזמין שעבודות 

 .08לארקת יסודות בפרק 

 דרישות דיוק בעבודות הבטון: 01.01.14

)לפי טבלת  6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  (1

 (.1חלק  789הדרגות בת"י 

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

ת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית מערך הסיבולת, כמפורט לעיל )לפלוס הסטייה המותר (3

 או מינוס(.

 לא תורשה צבירת סטיות !

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

 הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר על הקבלן לנהל יומן 

ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים, מיקומם, המפלסים בכל קומה וקומה 

 ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.

כמו כן, על הקבלן, באמצעות מודד מסומך, לבדוק את קצוות התקרות והסטיות בין מפלס 

האופקי והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל מפלס בטרם תחל העבודה למפלס בקו 

 של המפלס הבא. התיקון לפי הנחיות המפקח ע"ח הקבלן.

 יציקות בטון: 01.01.15

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

ראש ובכתב על ידי המפקח. בכל הפסקה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מ

של  02045ביציקה, לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו בממשק  הנוצר כאמור בסעיף 

המפרט הכללי. הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף 
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 ק"ג למ"ק. 2300יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28.משקלו לאחר 02048

 צפיפות ורטיבות היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירת מים או רטיבות.

רטובות או בבד גיאוטכני רטוב, או בכל דרך אחרת ובלבד שפני הבטון ישמרו כל העת במצב רטוב כמפורט 

 לעיל.

 תכולת מחירים 01.02

 תוספת למחיר היחידה: מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום

 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

 רד(.והברגים ישולם בנפ

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

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

 יציקת והידוק הבטונים כמפורט. (7

 תיאום והזמנת בדיקות בטון על ידי מעבדה שנקבעה על ידי המזמין. (8

 ודרישות המפקח.יציקה בנפחים קטנים כמתחייב מתנאי המקום  (9

מ"ר ינוקה  0.6מ"ר יכללו בחישוב תקרות )מלא(, פתח מעל גודל  0.6פתחים בתקרות עד גודל של  (10

 משטח התקרה.

 קורה בעלת חתך משתנה תחושב על פי מחירי יחידה המתאימים לכל רוחב. (11

 ס"מ. 150-קורה עליונה תחשב כקורה אך גובהה מעל פני בטון הרצפה קטן מ (12

 ס"מ, תימדדנה כקירות. 150גובה העולה על קורות עליונות ב
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 מסגרות חרש -19פרק 

 

 כללי 19.01

וכן  2000, מהדורה 19כל העבודות המפורטות להלן יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות חרש פרק 

 .. בכל מקום שנאמר במסמכים אלו הקבלן, יש לקרוא ״המבצע״1225לפי ת״י 

התשלום עבור ביצוע כל העבודות כמפורט להלן כלול במחירי החוזה כמפורט בכתב הכמויות המצורף 

 .כנספח א׳

 מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה

המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי 

מוקדמות לנ״ל וכל פרקי הבטון  - 00, כולל פרק 2000-מסגרות חרש עבודות 19פרק  -והשיכון ומע״צ 

 ופלדת הזיון.

 .1991, חוקת מבני פלדה יולי 1חלק  1225-התקן הישראלי

 (Shop Drawingsתכנון מפורט ליצור והקמה) 19.02

ובהתאם  1225ות״י  190030-190033התכנון המפורט יוכן ע״י המבצע בהתאם למפרט הכללי סעיפים 

המצורפות למפרט זה. יש לקבל את אישור המתכנן המפקח ומנהל הפרויקט לתכניות. רשימת לתכניות 

התכניות המצורפות כנספח ב׳ למפרט זה במהלך הביצוע המבצע לא יהיה רשאי לסטות מהתכנון שאושר. 

לא יאושר ביצוע ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד. כל החיבורים באתר יהיו חיבורים יבשים בלבד, ע״י 

 ברגים, אלא אם כן אושר שימוש בריתוך באתר מראש ובכתב ע״י המפקח.

 גלוון 19.03

 כללי .א

גלוון הפלדה יעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע״י המפקח. הגלוון יעמוד 

ים. לא יורשה . הגלוון יבוצע רק לאחר ביצוע כל הריתוכים, החיתוכים והנקוב918בדרישות ת׳׳י 

 ן.ריתוך לאחר הגלוו

 ניקוי השטח והכנתו .ב

 הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים

 תהליך הגלוון 

כל חלקי הקונסטרוקציה לרבות הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בהתאם לדרישות לת׳׳י 

 .מיקרון לפחות 80. עובי צפוי האבץ יהיה 918

 רמת גמר של הגלוון 
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גמר מושלמת מבחינה אסטטית של המשטחים  על הקבלן להקפיד על רמת

המגולוונים ללא גבישים, נזילות, חוטים וכדומה, גם אם יוחלט לבצע צביעת המשטחים 

 .המגולוונים

 חומרים 19.04

 פרופילים, צינורות ופחים מפלדה .א

)בהתאמה( וכן כל פחי  SHSו/או  RHSפרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחם 

  ISO-1980-630ים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות השוות לפחות לפלדה מסוג החיבור המחבר

 .FE 360לפי 

 ברגים, אומים ודסקיות .ב

  ברגים המחברים בין אלמנט קונסטרוקציה ראשיים )כגון חלקי אגדים, חלקי קורות ראשיות

 .1225ושל ת״י  3.2כמפורט בסעיף  ISO-1978-899/1לפי  8.8וכו'( יהיו לפחות מדרגה 

  ,אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם הן מורכבות

 .3.4, טבלה 1, חלק 1225כמפורט בת׳׳י 

  3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דסקיות ודסקיות קפיציות יהיו לפי ת׳׳י. 

  מגולווניםכל האומים, הברגים, הדסקיות והדסקיות הקפיציות יהיו. 

  ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו לדרישות החשובים

 מ"מ. 16-הסטטיים אד לא יהיו קטנים מ

 מ"מ 12-קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל מקרה מ. 

 יתכל חיבור, הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ושייבה קפיצ. 

 ריתוך .ג

  נוהלי 2חלק  127כל עבודות הריתוך יבוצעו ע׳״ רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת״ י .

 .2חלק  1032הריתוך יתאימו לנדרש בת״ י 

  ראה  -התאמת הפלדה לריתוך: פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת הרכיבים

ר הרתך )מתכת המילוי( גדל ובכל מקרה חוזק חומ 1340, ת״י 1339, ת״י 1338תקנים ת״י 

 מחוזק חומר הבסיס )הפרופיל המרותך(.

 התאמת אלקטרודות: יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה. 

  הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם נקבע אחרת

 .בתכניות

 במפרט  19350-19352ים בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות כמפורט בסעיפ

 .הכללי

 גודל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה בהתאם לקריטריונים הבאים: 

 כל הריתוכים יבדקו בבדיקה חזותית. 

  טון 2בדיקה ללא הרס תבוצע בדיקה אחת כל. 

 ריתוכי פינה יבדקו בבדיקה מגנטית. 

 לנקודות  כל ריתוכי ההשקה יבדקו גם הם בבדיקה מגנטית. יש לקבל מהמהנדס אישור

 .הבדיקה השונות בקונסטרוקציה
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 ייצור קונסטרוקציות 19.05

 .בכל תכניות הייצור  יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי הריתוך .א

השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו/או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל פעולה שהיא לרבות  .ב

 .חיתוך, חירור וכיפוף

שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה מספקת לפסילת האלמנט  כל סימן של שימוש בלהבה

כולו ע״י המפקח. המבצע יהיה חייב להחליפו באלמנט חדש מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת 

 כלשהי לרבות תמורה כספית ו/או הארכת תקופת הביצוע

אושר מראש ובכתב ע״י  כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ריתוכים שביצועם באתר .ג

 .המפקח

כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים בברגים ויצירת שיפוע עבור  .ד

 .)גרונג( ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור

בזמן הייצור יקבלו כל אלמנט הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם. במקומות בהם מתחבר  .ה

 .טים אחרים תסומן גם זהותם של האלמנטים האחריםאלמנט מסוים אל אלמנ

 חיבורי עוגן 19.06

חיבורי עוגן של חלקי פלדה לבטון יבוצעו באמצעות ברגי עוגן מגולוונים בקוטר ובאורך כפי שמסומנים 

בתכנית. בקצה התחתון של הבורג תרותך פלטה ותעוגן בתוך הבטון, ואילו הקצה העליון יצויד בהברגה 

 וב בתוך חלל הקונסטרוקציה שיש לחברו ויוברג מעליו באמצעות שני אומים.ויושחל דרך חור נק

 סוכריתיסיכוך בפח א 19.07

מ"מ. הפחים יהוו מערכת  0.8הפחים שישמשו לכסוי חזיתות וגג המבנה, יהיו מפחי איסוכרית בעובי 

 שלמה יחד עם החלונות והדלתות המשולבים בהם.

ותוצרת הפח אשר ברצונו להשתמש בהם. הפחים יהיו  הקבלן חייב יהיה לקבל את אשור המזמין לסוג

 מתוצרת מפעל המוכר בארץ, בעל ניסיון מוכח בעבודות דומות

 מתאימים, עם גמר זהה -פלשונגים  -לפחים יותאמו סוגרים 

 חיבור הפח לקונסטרוקציה 19.08

 תיאור כללי .א

הפח ויתחבר אל הפח יחובר לקונסטרוקציה באמצעות ברגים. הברגים יחדרו דרך הפח באפיק רכס 

 המרישים. באופן שיתקבל גל קשיח.

כל לוח יחובר תחילה באמצעות ארבעה ברגים בארבעה קצותיו. ע״י כך יישמר הרוחב הקבוע של 

 הפח לכל אורכו. יתר הברגים יוחדרו אחר כד בצפיפות הנדרשת להלן:

בטיח חפיפת הנחת הפח על הקונסטרוקציה תיעשה החל מהשוליים הנמוכים כלפי מעלה כדי לה

פחים בכיוון הנכון. ההנחה בכיוון הניצב לשיפועי הגג תתחשב בכיוון הרוח הנפוצה באזור. יש 

להתחיל את הכיסוי בצד הרחוק ולהתקדם לצד שממנו נושבת הרוח כדי להבטיח שהמים לא ידחפו 

 .באמצעות הרוח בין הגלים בחפיפתם

 הברגים .ב

 .דק אל הפח העבה של המרישים הברגים יהיו מסוג מיוחד המתאים לחיבור פח
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מ׳׳מ בערך.  4.8הברגים יהיו מפלדה מעולה בלתי מחלידה בעלי ״גרעין״ בקוטר 

( כדי להקל 1.8ההברגה המקיפה את הגרעין ובולטת ממנו תהיה בעלת פסיעה קטנה במיוחד )בערך 

ה לפינוי על החדרת הבורג, דרך הפח העבה של המריש. ההברגה תכיל חריצים אנכיים הניצבים ל

 סיגי פלדה הנוצרים במהלך ההחדרה דרך הקדח הצד שהוכן עבורו.

ראש הבורג יהיה משושה והוא יכיל גם דסקית פלדה בלתי מחלידה ודסקית ניאופרן בקוטר ועובי 

 מתאים.

 חיבור פח אל פח 19.09

 חיבור לרוחב .א

רד הפח( תהיה החיבור לרוחב הפח יהיה תמיד מעל למריש. חפיפת הפחים, אחד על השני)להגדלת או

ס״מ לפחות. עקב סכנת חדירת מים בין הפלחים בחפיפה בגלל כוחות קפילריים יש לתת סרט  20

איטום ביניהם. הסרט יהיה מחומר אלסטי כדוגמת ״פנלסטיק״ המאושר ע״י מכון מוסמך עם 

 מעלות, אינו מתחמצן ובעל אריכות ימים. ברגי 80תעודה המעידה שהחומר עמיד בטמפרטורות עד 

 החיבור אל המריש יחדרו דרך שני הפחים

 חיבור לאורך .ב

החיבור לאורך הפח ייעשה ע״י חפיפה של גל אחד או חלק ממנו לפי הוראות היצרן ויכלול סרט 

 איטום כנ״ל.

 ס״מ לפחות זה מזה. 85יש לחבר את הפחים זה לזה באמצעות ברגים מיוחדים לפח במרחקים של 

 

 הברגים .ג

המתאים לחיבור פח דק אל פח אחר, וכוללים דסקית פלדה ודיסקית  הברגים יהיו מסוג מיוחד

 ניאופרן כנ׳׳ל.

 מ״מ בערך. 4.7הברגים יהיו מפלדה מעולה בלתי מחלידה בעלי גרעין בקוטר 

 אביזרים מיוחדים 19.10

 חיבור ברכס הגג .א

יש להשתמש באלמנט סטנדרטי ברכס ולהבטיח חפיפה עם הפח הגלי שבהמשד לפי כללי החפיפה 

 .הנ״ל

 חיבורים שונים .ב

חיבורים בתחתית השיפוע במפגש עם תעלות מי הגשם וחיבורים במפגש עם קירות הגמלון פתחים בגג וכף יבוצעו ע״י 

 אביזרים סטנדרטיים. במידה ולא קיים אביזר סטנדרטי יש לייצר אלמנט מתאים מפח ולאטום עם ספוגי אטימה.

 יש לקבל אישור המהנדס לאביזרים הנ״ל

 :כבת פחיםהוראות הר 19.11

 בדיקת מידות שלד קונסטרוקציה לפני הרכבת פחים .א

 יש לוודא שמידות המבנה מתאימות לתכנון. 
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 יש לוודא שגבולות ההרכבה מקבילים/ניצבים ע״ י דיאגונלים. 

 בקירוי קירות וודא אנכיות מישור הקיר ע״י פיון. 

 וודא שהפטות ישרות לכל אורכן ומצויות במישור אחד. 

  ושומרי מרחק מתוחםוודא אלכסונים. 

  אין להתחיל בחיפוי  19במידה וישנן סטיות מעבר לסיבולת המקובלת במפרט הבין משרדי פרק

 .ויש לדרוש תיקון הקונסטרוקציה

 :איטום .ב

 .בחפיפת פח על פח/פנל על פנל יש להוסיף פס אטימה מסוג פנאלסטיק 

 .סוגר גלים מסוג פלציב יורכבו בהתאם לפרטי הרכבה 

  נוספים כגון  סיליקון וקומפריבנד ואטימה בהתאם לפרטי ההרכבהסוגי אטימה. 

 .דסקיות הברגים יהיה עם אטם ניאופרן, למניעת חדירת מים 

 :אמצעי חיבור שונים .ג

  הברגים יעמדו בדרישות התקנים, מצופים קדמיום ובדסקיות ניאופרןEPDM. 

 .כמות הברגים תתאים לדרישות התכנון 

 שיפוע בעזרת ברגים עם 5%בשקע הקורגציה של הפח ובגגות מעל  חיבור פחים לקיר ניתן לבצע

 דסקית ניאופרן.

 .חיבורי פלשונגים יבוצעו בעזרת ניטים 

 ניקיון ומסירה .ד

 יש לנקות את הגג לאחר כל יום עבודה משבבי קידוח למניעת היווצרות חלודה. 

 יש לבצע המטרת גג לבדיקת אטימות מלאה. 

 יקוני צבע בגוון הפחבמידה והפנלים נשרטו יש לבצע ת. 

 אופני מדידה מיוחדים 19.12

 כללי .א

שבמפרט הכללי, מהווים אחת  19אופני המדידה שלהלן הינם השלמה בלבד לאופני המדידה בפרק 

החלופות שבה או משנים אותם, ויש לקרוא אותם ביחד עם אופני המדידה שבמפרטים הכלליים. 

שלהלן לאופני המדידה שבמפרטים התאמה בין אופני המדידה -בכל מקרה של סתירה או אי

 .עדיפים אופני המדידה המיוחדים שלהלן -הכלליים 

 קונסטרוקציית פלדה ב. .ב

  הקונסטרוקציה תימדד נטו לפי המשקל התיאורטי ובהתאם לתכניות, כאשר היא מוקמת

ומורכבת במקומה לפי טונות משקל הפלדה. לא יובאו בחשבון הפרשי משקל, הפסדי חיתוך, פחת 

 .טון/מ״ק 7.85הריתוך, הצביעה והגלוון. משקל הפלדה ייחשב לפי משקל 

 ברגים כלולים במשקל הקונסטרוקציה, לפי משקל הפלדה דלעיל ולפי אותו מחיר יחיד. 

 חלקי מבנה מגולוונים יימדדו בנפרד לפי משקל כולל את הגלוון. 

  לא ישולם בנפרד אם יוטל לצורך השלמה -בעד תכנון מפורט או חלק ממנו שיוטל על הקבלן ,

 .ורואים את תמורתו כלולה במחירי ההצעה של הקונסטרוקציה
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 מחירי סיכוך גגות וקירות .ג

  הסיכוך יימדד במ׳׳ר נטו של השטח המשופע המכוסה. לא ימדדו חפיות או תוספת בעד אורכי

 .גלים חיתוך פחת וכיו׳׳ב

 וך, ברגים, אומים, דסקיות מחירי כסוי גגות או קירות כוללים רוכבים ואת כל ההוצאות לחית

 .אטמים ואביזרי קביעה אחרים, הכול מוכן ומורכב באתר

 שנים 10המחיר כולל אחריות ל־. 

 מזחלות .ד

 מחיר  המזחלות כולל רצועות סוגרות בין המזחלות לבין פח הכיסוי 

 מזחלות ימדדו במטר אורד בציון האורך הפרוש כולל צביעה חיזוקים ותמיכות. 

  ימדדו במטר אורד בציון האורך הפרוש. כל ההלבשות ייוצרו עם קיפול פח הלבשות למיניהן

 .בקצוות. אורד הקיפול יימדד כאורך פרוש

 מחיר המרזב כולל אספקה והתקנה כולל עיגונים, ריתוכים וצביעה וכל הדרוש להתקנה מושלמת 
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 נווה זהר -מרכז חירום אזורי 

 

 ונוף  פיתוח –מפרט מיוחד 

 21.09.2021דכון: ע

 11פרק 

 טיח שליכט אקרילי 11.12

 כללי .1

 בתוספת ההוראות וההבהרות המובאות להלן. 09כל העבודות תבוצענה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בנין פרק 

 .1חלק  1920כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי 

 

 הכנת שטחים .2

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

במפרט הכללי(. יש לסתום את כל המישקים בקירות החיצוניים לכל אורכם  09023הקירות מאבק ושטיפתם )סעיף 

 )אופקיים ואנכיים( בטיט צמנט וכן לבצע התזה צמנטית על פני הקיר כולו.

 מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט עשיר צמנט. 10ים בולטים וחוטי קשירה לעומק כמו כן יש לחתוך ברזל

 

 טיח חוץ .3

 הכנת התשתית א.

אין להתחיל בעבודת הטיח לפני שחלפו שבועיים מיום גמר היציקה והבניה. לוודא שהתשתית מסוגלת 

 לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר.

מתאים: להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים. לקצץ חוטי לפני תחילת העבודה, יש להכין רקע 

 קשירה גלויים לפחות עד פני השטח. לסתום חורים ומרווחים בין בלוקים )פוגות( בתערובת שכבת הרבצה.

 חיזוק וקשירת הפגומים תעשה אך ורק דרך פתחי בנין ולא לקיר.

לא יפריעו למהלכו התקין של הביצוע. יש במידה ואין פתחים, העיגונים יבוצעו באופן ובמקומות, ש

להבטיח שבנקודות החיבור והמגע של הפיגום אל הקיר יושלמו בעת פירוק הפיגומים כל פרטי הביצוע, 

 תוך הבטחת אטימת המערכת.

 (.1920יש לתקן בעזרת בטון ורשת זיון, )לפי תקן  -מ"מ  40במידה וקיימות סטיות בקיר בעובי מעל 
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 שכבת הרבצה ב.

קה התשתית מלכלוך, שומנים, שאריות בניה ואבק ושטוף התשתית במים לפני יישום שכבת ההרבצה נ

 בבטונים. הקפד לודא שלא נשארו שאריות שמן.

מ"מ, תוך הקפדה על כך שהשכבה תכסה את  -5יישם במריחה "הרבצה צמנטית" עם מאלג' בעובי של כ

 הרקע בצורה אחידה רצופה ובלי פגמים.

ימים, פעמיים ביום. שכבת ההרבצה תיושם  3ת לפני ביצוע הטיח התרמי. בצע אשפרה במשך שעו 24המתן 

 .1920על פי תקן 

 ק"ג/מ"ר. 6-8 -הצריכה כ 

 

 שכבת טיח חוץ מיישרת ג.

את שכבת הטיח המיישרת יש לבצע על שכבת הרבצה נקיה מאבק, לכלוך ושומנים. שכבת טיח מיישרת 

מ"מ בשכבה אחת. במידה ועובי הטיח  20עובי שכבת הטיח לא תעלה על . 1920תבוצע עפ"י הנחיות תקן 

 יש לקבע רשת מגולוונת ולבצע מילוי כנדרש. -מ"מ  30הנדרש מעל 

 

 "1.2שליכט צבעוני גמיש משוריין "דקוליין אלסטיקו  .4

 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית לרבות מריחת 2מירקם קלאסי אבן שרוטה בכמות של 

 על גבי טיח פריימר אקרילי,

 שכבת הגמר תבוצע שבועיים מגמר ביצוע הטיח.

 אופן השימוש:

 יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים. א.

 הביצוע לפי הנחיות הספק/יצרן. ב.

ימים(, יש לרסס שכבה אוטמת שקופה  לשיפור האיטום וצמצום קליטת  3-4לאחר ייבוש השליכט )לפחות  ג.

 מזהמים על פני הציפוי.

 

 הקבלן יכין על חשבונו דוגמאות לטיח )צבע וטקסטורה(, לפי דרישת האדריכל, לכל טקסטורה.

 

 מדידה תהיה לפי מ"ר חיפוי  נטו. - מדידה

משרדי ובהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות, וכולל -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין -התשלום 

 וניקוי השטח בגמר העבודה.את כל העבודות ההכנה, שכבות היסוד 
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 14פרק 

 נדבך ראש )קופינג( 14.03

 משרדי.-של המפרט הבין 14ופרק  40.04טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לסעיף 

מ"מ  4ס"מ כולל פאזה  4.5ס"מ בעובי  23/50תוצרת איטונג או ש"ע. מידות  115383051קופינג אבן מתועשת מק"ט 

האבן כורכרי מסותת. כולל מילוי מישקים במלט לכיחול ע"ב מלט לבן בגוון לפי בחירת בארבעה כיוונים. גמר 

 ס"מ כולל כל החיזוקים הנדרשים. 2אדריכל. הנחה ע"ג שכבת טיט צמנט בעובי 

 

 קופינג ע"ג קיר מדידה תהיה לפי מ"א אבן ראש  נטו. – מדידה

ובהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות, וכולל משרדי -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין -התשלום 

 את כל העבודות ההכנה, שכבות היסוד וניקוי השטח בגמר העבודה.

 

 20פרק 

 ( ורמפה משופעתDecks -רצפות סיפון )דקים  20.05

 מושב עץ במבוק ע"ג קיר ספסל

 בין משרדי.והמפרט ה  טיב החומרים והביצוע יהיה בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי

ס"מ כולל חיתוך בצורה טרפזית  18מ"מ וברוחב  מקסימלי  38ס"מ עשוי מלוחות בעובי  45מושב עץ במבוק ברוחב 

עפ"י בחירת אדריכל לפי פרט . ע"ג קונסטרוקציית  עץ  RALבהתאמה לרדיוסים, סגירת צד ע"י פלך מתכת מגולוון בגוון 

פרופילים, מחברים, ברגים יהיו מגולוונים וצבועים צביעה  –המתכת כל חלקי   במבוק כמפורט בתכניות ובפרטים.

אלקטרוסטטית בתנור לאחר ביצוע הריתוכים, לא יותר לבצע ריתוך באתר העבודה ושימוש בגילוון קר, גוון לפי פרט או 

 הנחיות אדריכל. כולל שימון מושב העץ בשמן דקים בונדקס או ש"ע.

 

 שבי עץ ממרכז הלוח.מדידה תהיה לפי מ"א מו - מדידה

משרדי וכולל את כל העבודות, החומרים והפעולות הדרושות לביצוע -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין -התשלום 

 מושלם.

 

 40פרק 

 מדרגות 40.52

 משרדי.-של המפרט הבין 40.05.09טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לפרק 

ון מזויין עם משולשים, בטון רזה, מישקים/פוגות, הכנת צורת דרך, ביצוע העבודה כוללת , חפירה, מצעים, יסוד בט

 בקטעים או בעקומות וביצוע דוגמאות  כלשהם כלולים במחירי היחידה.

כולל זיון. היסוד יבוצע באופן מדויק בהתאם למפורט בתוכניות ותכניות  30-סעיפי היחידה כוללים ביצוע יסוד מבטון ב

 .קונסטרוקציה מתאימות
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עם שקע לסרט נגישות  60/40/15מדרגה מאלמנט טרומי  המדרגות יהיו בעיבוד ע"פ תוכניות ופרטים.

ס"מ כמפורט בפרטים.  15ס"מ  ורום  33ס"מ ליצירת מדרגות בשלח  1-2בגוון לפי בחירת אדריכל תונח ע"ג שכבת טיט 

 המדרגות יונחו בצורת בניה בין שורת מדרגות אחת לשניה.

 

 מדידה תהיה לפי מ"א נטו למדרגה. - מדידה

 משרדי ויהיה בהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות.-התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין - תשלום

 

 

40.53 

 ריצוף באבנים משתלבות

מכונת משרדי. חיתוך אבנים יבוצע באמצעות -של המפרט הבין 51.15טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לפרק 

ס"מ מתחת לריצוף, הכנת צורת דרך, ביצוע דוגמאות ריצוף כלשהם כלולים  5- 4חיתוך מכני בלבד, עובי שכבת החול 

 במחירי היחידה.

 כולל ביצוע פסים בריצוף, ריצוף בעקומות, ריצוף במספר גוונים וכד'. הכל כמפורט בתכניות ובפרטים.

 בין הריצוף לאבני השפה/גן. לא יאושר מילוי צמנט/טיט במרווחים שייווצרו

 

 מדידה תהיה לפי מ"ר ריצוף נטו. - מדידה

 משרדי ובהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות.-התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין -התשלום 

40.54 

 אבני שפה וגן

 משרדי.-של המפרט הבין 51.15.02וכן   40.05.08טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לסעיף 

½ אבני השפה יהיו אבני שפה טרומיות לא יותר ביצוע של אבני שפה יצוקות.  ביצוע של רדיוסים יהיה באמצעות אבני שפה 

מ' בהתאם לרדיוס / או אבני שפה בקשת בהתאמה לרדיוס המתוכנן. לא יותר ביצוע רדיוסים באמצעות אבני שפה ¼ מ' 

 חשמלי.חתוכות, חיתוכי אבן יבוצעו אך ורק במסור 

 פינות יבוצעו על ידי אלמנטי פינה יעודיים כמפורט בפרטים. מילוי מישקים יבוצע בגוון האבן בכפוף לאישור אדריכל נוף.

. 30 -סעיפי היחידה כוללים ביצוע יסוד וגב מבטון. היסוד יבוצע באופן מדויק בהתאם למפורט בתוכניות ויהיה מבטון ב

 היחידה, לא תשולם לנ"ל כל תוספת.אבני שפה מונמכות כלולות במחיר 

 

 מדידה תהיה לפי מ"א נטו. - מדידה

 משרדי ויהיה בהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות.-התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין - תשלום
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 להשלים -תעלה עם מכסה 

ס"מ עם חלוקה בגמר ריצוף  40/40/4במידות ס"מ, עם מכסה  40/18/30אלמנט תיעול למדרכה, תעלה בחתך "ש" במידות 

תוצרת אקרשטיין או  3080על בסיס מלט אפור,לפי בחירת אדריכל , מק"ט  -ס"מ, לרבות תושבת בטון, גוון צבעוני  10/20

 ש"ע

 מדידה תהיה לפי מ"א נטו. - מדידה

 דה השונים שבכתב הכמויות.משרדי ויהיה בהתאם לסעיפי היחי-התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין - תשלום

 

 

40.56 

 125X125פתח לעץ בריצוף 

תוצרת אקרשטיין  6617109אלמנטים טרומיים מק"ט  4ס"מ  . כל פתח מורכב מ  125X125פתח לעץ בריצוף במידות חוץ  

היקפי  30 -באו ש"ע בהתאם לתכניות ולפרטים.  כל האלמנטים  בגמר וגוון לפי בחירת אדריכל מונחים ע"י יסוד וגב בטון 

 ס"מ ומילויו באדמת גן 100ס"מ. כולל חפירת בור שתילה לעץ בעומק מינימלי  10/20בחתך 

 

 פתח לעץ קומפלט – מדידה

 משרדי ויהיה בהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב הכמויות.-התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין - תשלום

 מסלעה 40.08

 40.03.05ובמיוחד סעיף  40משרדי פרק -מפרט הביןהמסלעות יבוצעו בהתאם למפורט ב

מטר מכל צידי  2במסגרת עבודות ביצוע המסלעות יש לבצע יצוב מדרונות בהתאם למפרט הבין משרדי עד מרחק של 

 המסלעה.

המסלעות תהינה מאבן גיר טבעית, הסלעים לבניית מסלעות יהיו שטוחים ככל האפשר, בגוון בהיר, צהבהב, על הקבלן 

 יא טרם הביצוע דוגמת סלעים לבחירה ואישור האדריכל.להב

מגבהה  1/3ס"מ. שורת סלעים תחתונה הקבורה  35-45ס"מ ובגובה גלוי  70-90ס"מ , ברוחב  150הסלעים יהיו באורך של כ 

חו ס"מ, הסלעים יונ 15בעובי  15-ס"מ. שורת הסלעים התחתונים תונח על גבי בטון ב 60בקרקע תהיה בגובה מינימלי 

ס"מ ממפלס פני קרקע גובלת טבעית. פאת האבן הטבעית יותר, בה ניכרים  15 -בצמוד אחד לשני במפלס הנמוך לפחות ב

 פחות סמני החציבה והקידוח, תופנה תמיד החוצה.

אבנים  2אבנים תחתונות לה )בניה אנגלית(, ובכל מקרה לא יונחו  2האבנים יונחו נדבך על גבי נדבך, כך שכל אבן תונח מעל 

אחת על השניה בחפיפה מלאה. יש להקפיד על אופקיות האבנים המונחות, במידה וצורת האבן הטבעית מונעת הנחה 

 אופקית יש להשתמש באבנים קטנות יותר לפילוסה.

יריעה גיאוטכנית תונח בגב הסלעים ותקופל בין נדבכי האבנים למניעת סחף קרקע.  השטח ימולא ויהודק בהידוק מבוקר. 

 הנדבך השני יונח בחלקו ע"ג הראשון וע"ג המילוי המהודק.
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ס"מ פנימה, והאבנים תונחנה בזוית שקיעה  15כל נדבך אבנים מעל הראשון יונח בנסיגה של לפחות 

 קטנה לכיוון הקרקע. יש ליצור כיסי שתילה במהלך הבניה.

 ע"י הקבלן.סוג האבן, גודלה והגוון יאושרו ע"י המתכנן לאחר הבאת דוגמאות לשטח 

 יש להקפיד כי כל המסלעה תבוצע מאותו סוג אבן שנבחר ומאותו מקור חציבה.

 

 מדידה תהיה לפי מ"ר מסלעה בהיטל חזיתי. -מדידה
 
 

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנילווים לרבות חפירה, מילוי -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

גאוטכנית, את אספקת הסלעים והתקנתם כמפורט לעיל ועל פי המסומן בתכניות וכן כולל, הידוק, יסוד, יריעה 

כל העבודות והאמצעים או העזרים הן הידניים והן המכניים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה ולשביעות 

 רצון המפקח.

 

 

 גינון והשקיה – 41פרק 

 

 כללי

השקיה וגינון במפרט הכללי לעבודות בנין.  41פרק  -על המפרט הכללי  המפרט הטכני המיוחד להלן , מבוסס א.

 מפרט זה אינו מצורף לתיק מכרז זה.

הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ) תקנים( לשתילי גננות ונוי " בהוצאת   ב.

 שה"מ.)הוצאה אחרונה(.

עבודות הכנה לשתילה. במידה לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור המתכנן על ביצוע  .ג

ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות ההכנה ע"י המתכנן', כאמור, יהיה רשאי המתכנן  להורות על פירוק 

 הגינון ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות ההכנה.

קרקע, עב' הגינון והשקיה כוללות אספקת כל החומרים, מציאת שרוולים, הכלים, הצמחים, האביזרים, עבודות ה ד.

 שתילה, שרברבות, ריתוך, הלחמה, הברזה, מסגרות, צביעה, מנעול, אחריות וכל הדרוש עד לביצוע מושלם.

 

 

 טיפול ואחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה

הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו. במידה ויהיו  א.

 .קנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של המפקח. תיקון הנזקים על חשבון הקבלן בלבדנזקים, הוא ית

השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסר העבודה למזמין  עם גמר כל עבודות -מסירת העבודה  ב.

חודשים עד למסירתה  3ולאדריכל. במידה והעבודה תתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה של 

 ית של העבודה.הסופ
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במשך שלושת חודשי התחזוקה, האמורים לעיל, על הקבלן להחזיק בשטח אדם קבוע שיהיה  ג.

 אחראי על תחזוקה, השקיה וניקיון נאותים של השטח כמפורט להלן:

 תחזוקת מערכת ההשקיה .1

הצמחים בזמן מטרתה תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו כדי שמים ודשן יגיעו לכל 

 ובכמות המתוכננת וכן להפעלה פשוטה וזולה.

האחזקה כוללת ניקוי מסננים, טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת, ניקוי קבוע של קווי טפטוף, בדיקה 

 קבועה של הטפטפות, הממטירים המתזים וראש המערכת, החלפת החלקים הפגומים והלא מתפקדים.

 

 תחזוקת הנטיעות והצמחייה .2

תחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים, גירוף, קילטור, ניקוי עשביה, כיסוח דשא, טיפול בשולי מדשאה ה

 וכו'.

על הצמחייה להיות בכיסוי מלא ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה כוללת החלפת צמחים 

תאם לתכנון, טיפול ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית, או מופסקת לחלוטין. גיזום והכוונת הגידול בה

ק"ג  15לפחות שלוש פעמים בשנה בכמות של  20/20/20בצמחים שגמרו לפרוח, דישון וזיבול קבועים )דשן 

לדונם(, הדברת עשבי בר )ידנית או כימית(, כיסוח דשאים בהתאם לגדילה, אולם לא פחות מאשר פעם 

ינות ושטחי המגע עם שטחי שיחים, אחת לשבוע כולל יישור פאות הדשא וניקיונו. הכיסוח כולל כל הפ

 עצים ואלמנטים שונים המוצבים בתוכו )כגון פסלים, ממטרות וכו'(, לא יותר טיפול כימי בפאות.

 .תחזוקת האלמנטים, המתקנים, האביזרים ומערכות התשתית          .3

 

 :השקיה  .4

 :אופן ההשקייה

ההשקיה תבוצע בהתאם להנחיות נציבות המים תוך חיסכון מרבי , המדשאות יושקו בהתאם  – מדשאות

 מ"ק לדונם לשנה . 600ללוח ההתאידות היומית לאזור ולא יותר מכמות של 

 שיחים

ההשקיה תבוצע בהתאם להנחיות נציבות המים ובהתאם ללוח ההתאידות היומית לאזור ולא יותר 

 .לשנה מ"ק לדונם 300מכמות של 

 

 

 נקיון השטח אחת לשבוע. .5

עב' התחזוקה, ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחירי סעיפי הגינון וההשקיה ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין         

 תחזוקה זו.

 



 

76 

 

 הכנה  41.1

 הכשרת שטח

הנחיות המפקח, בנוסף יש הקבלן יפנה כל פסולת קיימת באזורי גינון העתידים לשתילה כולל חישוף שטח אם ידרש לפי 

 לבצע חישוף של ערוגות ואיזורי גינון עד לאדמה מקומית ללא פסולת.

רק לאחר ביצוע מושלם של פינוי פסולת  וניקוי עישביה יש לבצע מילוי חוזר בערוגות ואיזורי גינון של אדמה מקומית 

 מאיזורי חפירה שיגדיר המפקח בתחומי הישוב.

 

 איתור שרוולים

סעיף זה הקבלן יבצע חפירות לאיתור שרוולים ע"פ תוכנית עדות לשרוולים וע"פ סימון בשטח והנחיות המפקח, במסגרת 

הקבלן לא יתחיל בפעולות הכנת שטח לשתילה עד מציאת כל השרוולים, לקבלן לא תהיה כל תענה על המשכות העבודות 

 ון הינם בהערכה בלבד למיקום המצאות השרוולים.למציאת שרוולים, ומובאר לו כי תוכנית עדות לשרוולים וכן הסימ

 

 ישור סופי

לאחר מציאת השרוולים יבצע הקבלן החזרת האדמה למקומה ישור ופרור רגבי אדמה עד לישור סופי של השטח ע"פ 

 הנחיות לגובה סופי שיקבל מהמפקח לכל שטח נתון.

 

 מדידה תהיה לפי: מ"ר שטח גינון נטו לביצוע. -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים לרבות פינוי הפסולת -שלום יכלול את כל המפורט במפרט הביןהת -תשלום

לאתר מורשה, כל העבודות הנדרשות עד למציאת כל השרוולים, חפירת אדמה בערוגות עד לאדמה נקייה מכל פסולת, 

 העמסה הובלה ופיזור של אדמה ממקור בתוך הישוב.

 אדמת גן

באדמת חישוף עליון כאדמת גינון ו/או אדמת גן מובאת ממקור אחר, מותנה בבדיקות קרקע כמפורט השימוש  .1

 להלן:

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע( יש לבצע בדיקת קרקע במעבדה  .א

 המאושרת ע"י משרד החקלאות.

 ות בדיקת קרקע לאדמת הגןהאישור לאספקת אדמת הגן ופיזורה יינתן על סמך תוצא .ב

 הרלוונטית.

בדיקת קרקע תעשה ע"י מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת  שתאושר ע"י המפקח.   .ג

תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו  למפקח,  כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. יכול מפקח 

 ו שהבדיקה אינה ממצא או אינה תקינה.לדרוש בדיקה חוזרת ממעבדה אחרת אם נראה ל

 דונם שטח של פרויקט עבודה. 1יש לבצע לפחות דגימת קרקע אחת בכל  .ד

הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי,  רמת יסודות הזנה וחנקן, זרחן ואשלגן(, עם מיצוי רוויה מליחות,   .ה

כתב לגבי איכות הקרקע, פעולות לביצוע , בורון,  מחלות ומזיקי קרקע וחוות דעת ב (.E.C) מוליכות חשמלי

 והתאמת הקרקע לגינון.



 

77 

 

 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

 

 הדרישה הפרמטר 

 בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני הגדרה של סוג הקרקע .1

% )הרכב  -חלוקת )שיעור( המקטעים ב .2

 מכני( )חול, סילט, חרסית(

 35%א.   שיעור החרסית לא יעלה על 

שיעור החרסית + סילט לא יעלה על   ב. 

50% 

 שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( .3

 4מ"מ עובר נפה  4מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

 5א.   הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 ס"מ

 10%ב.   שיעור האבנים לא יעלה על 

4. pH )מקסימום  )חומציות הקרקעpH – 7.9 

גיר פעיל גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת  .5

תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי 

 (10%בבדיקה עולה על 

 25%א.  גיר כללי 

 8%ב.   גיל פעיל 

( )במילימוס .E.Cמוליכות חשמלית ) .6

 ס"מ או דציסימנס/מטר(/

במילימוס  2.0 –מוליכות חשמלית מרבית 

 ס"מ/

 ב מ"ג/ק"ג NO3תכולת חנקן  .7

 )במיצוי בתמיסה רוויה(

 "ג/ק"גמ 30 –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג 15 –מקסימום  תכולת זרחן ב מ"ג/ק"ג .8

תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(  .9

 (LITTER  /MEQמיליאק / ליטר )

 מיליאק / ליטר 10מקסימום 

 גר' / ק"ג 0.3מקסימום  תכולת כלורידים  )גר' / ק"ג( .10

 SAR=  7.9מקסימום  ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) .11

 (MG+CAתכולת סידן + מגנזיום ) .12

 (LITTER  /MEQבמיליאק / ליטר )

 במיליאק / ליטר 5מקסימום 
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שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו  .ו

 והמלצות המעבדה, באישורו של המפקח בצרוף התוצאות.

שהובאה לאתר,  לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא,  פסילת מקור / מקורות לאדמת גן ו/או פסילת אדמה  .ז

 הקבלן יחויב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל על חשבונו ולהביא במקומו אדמה חדשה.

 האדמה תסופק רק בנוכחות המפקח שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה. .ח

 אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו. .ט

ס"מ,  יש, להביא קרקע הזהה  30-התאם לתוכניות )לאחר הנחתה(, אך לא פחות מעובי שכבת הקרקע יהיה ב .י

 בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית.

מ"ק לדונם.  כל זאת  30לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של  .יא

 באחריות הקבלן ועל חשבונו )הביצוע רק בהתאם לבקשה מפורשת( .

ור האדמה המובאת יבוצע על קרקע מקומית ולא על פסולת, כורכר או עודפי בניה גם, כאשר בשטח פוזר פיז .יב

 ס"מ. 30אדמה בעומק 

הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י המפקח. תוצאות בדיקות  .יג

 יקט.יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות למפקח הפרוהקרקע וההמלצות 

אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים בטבלה, במידה ויהיה  .יד

צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות המפקח, יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל 

 חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.

עולה כלשהי בקרקע על מנת להתאימה לשתילה )דישון,  תיחוח,  במידה ונמצא בבדיקת הקרקע כי יש לבצע פ .טו

שטיפה,  הדברה וכו'( יבוצע הנ"ל ולאחר זאת תבוצע בדיקת קרקע נוספת מאותו מקום, על מנת לאמת כי 

 הקרקע ראויה לשתילה.

 קרקע אשר אינה ראויה לשתילה תוחלף בחדשה על חשבון הקבלן. .טז

 

 הכשרת הקרקע

הגן ו/או טיוב קרקע מקומית, יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה ) המוצנעת(, יש עם תום פיזור אדמת  .1

. כעבור שבועיים יש לרסס במידה והייתה 2להרוות את השטח במים לצורך הנבטת עשבי בר ולהדבירם לפי סעיף 

 :נביטה כדלהלן

 .""דגונל 1.5% - 1אונדאפ" או "ר 2% -ב –ספט'( -דו קטלון או דלפון, בקיץ )מרס 1%בחורף במונע נביטה וב .2

בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש לתחח את הקרקע תוך הצנעת דשנים כימיים  .3

 .ק"ג לדונם 50 -ק"ג לדונם ואשלגן גופריתי  50 -ק"ג לדונם, סופר פוספט  50 -כדלקמן: גופרת אמון 

 .סופי ומוחלט לפי התוכנית והוראות המפקח באתרבגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור  .4

 

 מדידה תהיה לפי: מ"ר שטח לשתילת צמחיה או מדשאה בלבד )לא כולל שטחים לשתילת עצים(. -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הדרושים פיזור וישור סופי -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 ודשנים לפי מפרט, בדיקות קרקע מחמש נק' שונות.טיוב הקרקע בקומפוסט 

 



 

79 

 

 חפירה בערוגות גינון

 כללי: סעיף זה יבוצע ע"י הוראה מראש ובכתב מהמפקח כולל כמות החפירה הנדרשת.

 

 הכנות לחפירה

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון: קווי 

 חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה.

עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות 

 כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

 

 החפירה עד לשתית קיימת וכוללת חפירה במצעים.עומק 

 

 מדידה תהיה לפי: מ"ק אדמה חפורה -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הדרושים כולל העמסה הובלה -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 ופיזור וישור סופי

 

 פתיחת מדרכות לשרוולי  השקיה

 

 חפירה ועומקי חפירה

התעלות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים. בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה חפירת 

 ידנית.

 עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן .א

 עומק חפירה בס"מ      קוטר הצינור

 60                   מ"מ ולמעלה 75

 40       מ"מ 63-40

 30     מ"מ ומטה 32-25

אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול, או חיפוי בחול, לאחר במקומות בהם 

 תיאום עם המתכנן/מפקח.

 

 רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות. ב.

הצינורות זה על גבי זה צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה. היה והונחו 

 יש לוודא שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר הגדול יותר.
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מטר לפחות  2צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי     החפירה כ 

 מהעץ.

 

צר להנחת שרוול  בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר

ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת 

השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש 

 ובכתב מהמפקח.

מ"מ  8העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי שרוול יהיה מחומר קשיח 

 קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים השרוולים כולל עומקם ולסמן 

 כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 

ס"מ  לפחות מתחת  100עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקייה. שרוול החוצה כביש יונח בעומק של 

 40הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת בתוכנית. שרוול במדרכות , ריצופים , מפרצי חניה וכדו' יונחו בעומק של  לפני

 ס"מ .

 בפריסת צנרת ללא הטמנה )קירות, מדרונות, מעברי מים(

המתכנן מטר. אם יידרש ע"י המפקח ו/או  3ס"מ כל  30מ"מ, לעומק  6בקוטר  Uיש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי 

 תושחל הצנרת בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.

 מדידה תהיה לפי: מ"א שרוול. -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנילווים לרבות פרוק ריצוף -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 ואבני גן/שפה חפירה, הידוק, מצעים והחזרת המצב לקדמותו.

 

 צמחיה  41.2

 

 כללי

 מפרט מיוחד לבצוע נטיעה ושתילה

 .והוא חלק בלתי נפרד ממנו 41מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק 

 .הוראות נוהליות ומקצועיות לביצוע השתילה

מ הוצאה "הגדרת גודל השתילים מתבססת על: "הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות נוי" בהוצאת שה

 .אחרונה.
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 במפרט 410364, 410365, 41034פים תבוצע בהתאם לאמור בסעי 7,8בגדלים מס' נטיעת עצים 

 הכללי.

תבוצע בהתאם למפרט עבור הספקת עצים מבוגרים מאדמה )ראה סעיף  –מאדמה  7 - 11נטיעת עצים בגדלים מס' 

41.03.67.) 

 .410365, 410333נטיעת שחים, וורדים, וורדים ערומי שורש, תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 

 

 סימון הצמחים

 על מנת לוודא שמקבלים צמח נכון, על כל סוג צמח, יהיה שלט עם השם המלא של הצמח.

 

 

 בור נטיעה  לעצים

 מידות הבור כמפורט להלן:

 )אורך/רוחב/עומק(  .ס"מ 100/0.80/0.80 -בור שתילה בשטחי גינון   -

 )אורך/רוחב/עומק(  .ס"מ 100/100/100 -בור שתילה בפתח לעץ במידרכה   -

 

 

 חובת דיווח

ולא יתחיל בשתילה לפני אישור  הקבלן ידווח למשרד המתכנן על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית לשתילה א.

 .המתכנן לעבודות התשתית, כמו כן ידווח על הכשרת הקרקע, ריסוסים, תנועות קרקע, דישון ויישורים בשטח

קיבול, ומרחקי נטיעה יש לקיים במשרד המתכנן לפני הבצוע וכל שינוי יאושר ברורים בנושא סוג הצמחים, כלי  ב.

 .על ידו

 על הקבלן להודיע למפקח את מועד תחילת הנטיעה והאישור לתחילתה יינתן ע"י המפקח. ג.

 

 

 סדרי שלבי ביצוע השתילה

על סיום כל שלב למפקח  סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים בפתוח האתר. דווח

 ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא:

 .א. סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים

 .ב. מצב קרקע לח עד יבש

 ג. פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

 המפרט או כתב הכמויות.ד. הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי 
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 .ה. הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות

 .ו. העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות

 .ז. מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח

 .ח. אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן

 .ט. השקיה בצינור גומי

 .הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר וסילוק עודפיי. גירוף, יישור 

 

 אחריות קליטה

 .חודשים 3 -א. אחריות לקליטת דשא 

 .חודשים 3 -ב. אחריות לקליטה לשיחים 

 .חודשים 12 -ג.אחריות לעצים מכל כלי קיבול 

 .חודשים 12 -ד.אחריות לעצים בוגרים 

 .חודשים 36 –ה.אחריות לדקליים 

 .האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון הקבלןתוך תקופת 

 

 

 גודל הצמחים

 כללי : .1

 א.גודל הצמחים הינו עפ"י חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של שה"מ בהוצאה האחרונה.

 ב.הצמחים יהיו מסוג "מעולה".

 לפחות פי ארבעה. –ג.יחס נוף הצמח אל גוש המצע/מיכל/השורש 

 ים יהיו בריאים ונקיים באופן מושלם.ד.השתיל

 הגדרת גודל עצים: .2

 50, היינו 2ס"מ מעל צוואר השורש יהיה " 20ס"מ מעל ההרכבה או  10קוטר גזע מינימלי בגובה  – 8א. עצים גודל 

 מ' לאחר השתילה. 3.50מ"מ, גובה כל השתיל יהיה 

היינו  1.5ס"מ מעל צוואר השורש יהיה " 20מעל ההרכבה או  ס"מ 10קוטר גזע מינימלי בגובה  – 7א. עצים גודל 

 מ' לאחר השתילה. 3.50מ"מ, גובה כל השתיל יהיה  40

 

 הערות

 א.טיב העצים דרוש אישור מוקדם של המפקח.
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טרם שתול, לאישור האדריכל והמפקח, הקבלן יציג בשטח דוגמאות עצים אשר בכוונתו ל

 יחל בעבודות השתילה.

מ' לפחות והקוצים מנוקים   2.0 לא אם גובה הגזע מפני הקרקע הואם בעלי גזע עם קוצים אאין לשתול עצי .ב

 במשתלה באופן מוחלט.

 

 הגדרת גודל שיחים : .4

 סמ"ק 100 –עונתי מכוסיות 

 ליטר. 1 – 3שיח ממיכל מס' 

 ליטר 3 – 4שיח ממיכל מס' 

 ליטר 6 – 5שיח ממיכל מס' 

 

 שתיל, צמח, עץ.מדידה תהיה לפי: יח'  -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים לרבות קומפוסט, -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 דשנים, אחריות קליטה ותחזוקה.

 

 שתילת דשא במרבדים

 מרבדי דשא, המצוינים בתכניות, יהיו נקיים מעשבים ומזיקים. א.

 שלבי ביצוע השתילה: ב.

 האדמה כך שתהיה לחה.. יש להשקות 1

 ..יישור ראשוני של השטח לפני פיזור הזבלים2

 מ"ק לדונם  והצנעתו בקרקע ע"י תיחוח 20.פיזור קומפוסט בכמות של 3

 .שעות מזמן הפיזור 8ס"מ, תוך  25לעומק 

 .גירוף ויישור סופי לפני הנחת המרבדים וסילוק שאריות פסולת .4

 במירוחים .והצמדה מלאה בין המרבדים.הנחת המרבדים בצורת שתי וערב 5

 בין המרבדים יפוזר חול דיונות.

 .קוב לדונם 20.השקיה ראשונית של 6

 .ק"ג עד לקבלת פני שטח ישרים 100.הידוק שטחי הדשא במעגלה במשקל 7

 .קוב לדונם 3-4פעמים ביום של  3.השקיות תכופות וקצרות 8

 

 מדידה תהיה לפי: מ"ר מרבדי דשא. -מדידה
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משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 ט, דשנים, אחריות קליטה ותחזוקה.לרבות קומפוס

 מערכת השקיה 41.3

 כללי

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות  .1

 פוליאתילן.

החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים הדרושים המערכת מתחילה בנקודות 

 להשקיית הגן.

ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  .2

המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע 

 תקין.

 ינים ובעלי תו תקן של מכון התקנים .כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תק .3

, דינאמילחץ מים  לפני תחילת העבודהעל הקבלן לבדוק  –התחברות לקו אספקת מים  .4

אט'  קוטר ומיקום מקור המים. הקבלן יודיע למתכנן או למפקח בכתב על  4.5של 

 תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.

ע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה, חתימה על טופס נהלי התחלת הביצו .5

תיאום ופיקוח בעבודה )מצורף לסט הפרטים(, וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י 

 המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת ע"י מודד מוסמך  .6

באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע, התכנית  D.W.Gובץ כולל ק

תכלול טבלת הפעלה מעודכנת בהתאם למצב הקיים, וכן את סה"כ שטחי הגינון לפי 

 חלוקה של דשא, שיחים, ורדים, עונתיים ומדרך.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  .7

 ל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הטכני המיוחד ובתכנית.להתקנתם, וכ

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך  .8

 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח  .9

 ע.על השלב המבוצ

 השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:

 התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה. .א

 וחפירת תעלות. -סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים  .ב

 פריסת צנרת הובלה, התקנת מחברים , בדיקת נזילות ושטיפה. .ג

 שעות .  24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ  .ד

 שטח סופי.כיסוי סופי, הידוק ויישור החפירות, יישור  .ה

 התקנת ממטירים. .ו

 פריסת שלוחת טפטוף. .ז

 אישור סופי לפני שתילה. .ח
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 בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים בישוב על חשבונו. .10

באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישור מחודש לתכנית  .11

 מן המתכנן.

 הזנת החשמל עבור מחשבי ההשקיה.בסיום העבודה יוגש אישור בודק מוסמך להתקנת  .12

 

 מדידה וסימון

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. .1

סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. סימון מיקום  .2

 0.5חול, במרחק העולה על  הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד  או

 מטר מהמקום המיועד לממטיר.

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את  .3

מיקום המערכות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב 

 מאת המתכנן.

 

 חפירה

העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של טל"כ, קווי חשמל, טלפון, מים ביוב וכו'  לפני תחילת .1

בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני 

 תחילתן.

 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל. .2

 החפירה בשטחי הגינון כדלקמן:עומק  .3

 עומק חפירה    קוטר צינור 

 ס"מ 60    מ"מ ומעלה  75

 ס"מ 40    מ"מ  63 – 40

 ס"מ 30    מ"מ ומטה  32

 

 במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן ע"י שרוול מתכת או פלסטית.

ס"מ ולאחר תרופד בחול דיונות  15 –בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב 

 מ.ס" 15בעובי 

 רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונחו זה לצד זה, בהתאם לכך יש להגדיל את רוחב התעלה. .4

 .מטר 3 -תוואי ראשי להובלת צנרת השקייה יורחק ממיקום שתילת עצים לפחות ב .5
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 שרוולים .6

השחלת צנרת בשרוולים תבוצע רק לאחר מציאת שתי קצוות השרוול עבודה זו  (א

 כלולה במחיר מ"א הצינור

 השרוול יהיה בקוטר הכפול מקוטר הצינור המושחל דרכו. (ב

ס"מ מעבר לשולי המעבר מתחתיו  50קצוות השרוולים הטמונים באדמה יבלטו  (ג

 הם מונחים .

העדות, בשטח יסומנו השרוולים ע"י פיני פלדה מיקום השרוולים יסומן במפת  (ד

 בכביש, וצבע שמן שחור על דופן אחורי של מדרכה, קיר או שביל.

 מ"מ, או צינור ההשקיה ע"פ התוכנית. 8בשרוול יושחל חוט משיכה  (ה

ס"מ, במדרכות, שטחים מרוצפים  100בכביש ומגרשי חנייה עומק השרוול  (ו

 ס"מ נטו. 60ומפרצי חנייה יהיה 

 השרוול וקוטרו יקבע ע"פ התוכנית וכתב הכמויות.סוג  (ז

בעת ביצוע שרוולי אורך במדרכות יש להשחיל את צינור ההשקיה בזמן הנחת  (ח

 מ"מ. 8השרוול, במידה ולא ניתן לבצע זאת חובה להשחיל חוט משיכה 

קצה שרוול שאינו מסתיים בשטח מגונן אלא בכביש, מדרכה או שטח מרוצף  (ט

 ס"מ. 60ס"מ /  80שוחת בקורת אחר כלשהו יונח בתוך 

והסתעפות זווית של שרוולים בשטחים סלולים או מרוצפים יונחו  Tהסתעפות  (י

 ס"מ. 60/ 80בתוך שוחת בקורת 

 מטר. 60ס"מ כל  80/ 60שרוול ארוך בשטח מרוצף יופסק ע"י שוחת בקורת  (יא

 שרוול רזרבי ייסגר בפקק אינטגרלי של הצינור. (יב

ס"מ, על המכסה תופיע כיתובית "השקייה",  60/ 80בקוטר  –שוחת בקורת  (יג

ס"מ לפחות, בתחתית הבריכה  20המרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה 

 ס"מ. 20תהיה שכבת חול של 

 צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. (יד

על הקבלן לשחרר סתימות באם נוצרו על חשבונו ולא תשולם תוספת תשלום  (טו

 זו. עבור עבודה

 

 צנרת ומחברים

יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי, כל המחברים יעמדו בלחץ הנדרש של  –צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 המערכת.

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .2

מתחת לריצופים, כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווי טפטוף, או  .3

כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי + טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים 

 )עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן( או ש"ע מאושר ע"י העירייה.

עות מ"מ ומעלה. הרוכבים יהיו בעלי טב 40השימוש ברוכבים לחיבור קווי טפטוף יותר לשימוש מצינור  .4

 ברגים. 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  63אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר 

 הרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד, אין להתקין על רוכב אביזר ליציאת שתי שלוחות מסוג כלשהו. .5

 אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש. .6
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 פריסת הצנרת וחיבורה

גבי כביש או מדרכה(, צנרת שאינה מונחת בשטח מגונן תושחל צנרת תונח בשטח מגונן )למרות שמסומן על  .1

 בשרוולים קיימים.

 צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה. .2

 חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים. .3

 פלסטי מתאים. זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר .4

 יש לאחד קווי השקייה לחפירה מרוכזת במידת האפשר. .5

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול. צינורות  .6

 הזהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.

 .צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים .7

 הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות מתאימים. .8

החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם מוביל(, קוטר הקידוח צריך 

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2 -להיות קטן בכ

 לפחות לאחר ההסתעפות. מ' 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  .9

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזווית  וממטיר. .10

מטר. כל שלוחית  1.0מ"מ ע"פ תכנית באורך מינימלי של  40, 32, 25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .11

 תחובר לקו המוביל במחבר נפרד.

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה. .12

רכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת בגובה הקרקע או ע"פ הנחיות ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יו .13

 בתכנית.

 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( יש למדוד את הצנרת  .1

 ולסמן בתכנית העדות.

של יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה  .2

 שלוחה אחר שלוחה.

לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה  .3

 מטר בכל צד. 1.0מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר משאירים תעלה פתוחה באורך 

 

ס"מ  15באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי 

 מעל שכבה זאת את הקרקע המקומית.ו

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  .4

 שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.
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 הרכבה ממטירים/מתזים

 ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות .

 לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו בדשא. ממטירי גיחה יותקנו רק .1

 גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן. .2

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת  .3

 כניסת לכלוך לממטיר.

 ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר מהחפירה כדי למנוע 30ריפוד במשטח דשא, ברוחב  .4

 סחף אדמה לבית הממטיר

 או ש"ע. קוטר הפיה כמצויין בתכניות כולל אל נגר. I – 20הממטירים מתוצרת "הנטר"  .5

 

 טפטוף

 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן. .1

שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינטגרלי תוצרת "נען" או ש"ע בצבע סגול  .2

 ליטר/שעה .  1.6מ"מ , ספיקת הטפטפת  16בקוטר 

 בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. .3

. 3 -הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שמצוין בסעיף ג  .4

הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק הנדרש כשהם צמודים 

 לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

יש לשטוף צינורות מחלקים , לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף, לאחר מכן  .5

 יש לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

ף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בברכת ניקוז או במצמד כל קצוות שלוחות הטפטו .6

 + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור,  מיקום אביזר 

 השטיפה יסומן בצבע כחול )שמן( על שפת המדרכה.

ת הגנה עפ"י פרט. האביזרים יהיו מעוגנים פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכ .7

 ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון, בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

 מ"מ . 16קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית  .8

בשלוחות , בקווים המחלקים , ובקווי השטיפה , יהיו תבריג בעלי  -מחברי צנרת הטפטוף  .9

ן ישראלי מסוג "פלסאון" או "פלאסים" או ש"ע מאושר ע"י הפיקוח .  אין תו תק

 להשתמש בתחליות חבק , מחברי שן , מחברי נעץ , טפטפות נעץ וטפטפות קו .

יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע טפטפת לשיח , אלא אם צוין  –בשיחים  .10

ווים יהיו ישרים ללא חזרות. אחרת. קווי הטפטוף יונחו במקביל לגובה הקרקע. הק

הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע, כל שלוחה 

 תחובר בנפרד לקו המחלק והמנקז .
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ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה , או כאשר אורך השלוחות באופן כללי  .11

 י התוכנית .מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר המצוין על גב 100מעל  

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה . השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל  .12

 מטר . 2.0ס"מ כל  20מ"מ בצורת  ח  באורך  4מגולוון 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה , מעל שורת השיחים.  –בשטחים מידרוניים  .13

 מ'. 1.0עם מיצבי מתכת כל 

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל  –לעצים  .14

לדקל אם לא  14 -טפטפות לעץ , ו 10ס"מ( הכוללת :   30, )המרחק בין הטפטפות כל 

יתדות כנ"ל ,  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב  ב 30נאמר אחרת , המקיפה את הגזע במרחק 

יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל לי"ש. ביצוע הטבעות  1.6ספיקת הטפטפת 

. 

 תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה, ע"פ הפרט המצורף. .15

מ"מ יש להוציא  16בשטחי מסלעה במקומות בהם אין אפשרות להגיע עם צינור טפטוף  .16

 מ"מ + טפטפת בודדת לכל שיח. 5צינורית 

 .מחיר הצינוריות והטפטפות כלול במחיר קווי הטפטוף

 

 כיסוי סופי

 

לפני כיסוי התעלות יש לתאם ביקורת עם אחראי ההשקיה במחלקת גנים ועיצוב הסביבה  .1

של עיריית רחובות לבדיקת : עומק חפירה, קוטרי הצנרת, אביזרי חיבור, לחץ מים, 

 נזילות ושטיפת קווים.

לאחר הרכבת כל האביזרים, וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית באדמה  .2

שאושרה לפרוייקט נקייה ללא אבנים. יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע 

 בתעלות, יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.

 

 ראש מערכת

 ראש המערכת ,סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבע סופית עפ"י הפרט בתכנית . .1

 ח.על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת מהמפקח  לפני התקנתו בשט .2

כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו פירוק, הפעלה ותחזוקה  .3

 T-קלה. צינור ברזל עם הברגות יצבע באופן מלא בצבע יסוד נגד חלודה. מחברי ה

 ממתכת מגולוונת.

 מד המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת. .4

ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש , אין להשתמש  .5

 ומעלה. 1"½מקוטר  P.V.Cברקורדי 

בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני, הזנת המים אליו תחובר עם צינור  .6

 בקוטר ע"פ התוכנית. 10פוליאתילן דרג 
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ר יותקן במקום הגבוה שסתום אוויר ממתכת יותקן בכניסה לראש המערכת. המשחר .7

 של הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי.

ליטר,  100 -זרמי ויכיל פלט חשמלי ל -מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה רב  .8

 אלא אם צוין אחרת .

רקורדים , המסנן יורכב  2מסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ויכיל  .9

הרשת מתוכו לשטיפה , ויכיל מדכנים למדידת לחץ / מאוזן לקרקע ויאפשר להוציא את 

 מורה סתימה. המסננים יהיו תוצרת "עמיעד" או ש"ע .

המגוף ההידראולי הראשי ברונזה מקטין לחץ + נווטון ומסנן עד יציאה למי פיקוד  .10

 תוצרת "ברמד"

 מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים לפני הקרקע. יהיו .11

תוצרת "ברמד" או ש"ע , עליהם מורכב ברזון תלת  R 40עשויים ברונזה )לא מצופה( 

 דרכי או בהתאם למצוין בתכנית .

לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור בלוחית וסוג  .12

 ההשקייה.

נים ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם מוטות  פוליאתילן המותק .13

 באופן אנכי. במקרה של ברז ללא רקורד משולב יותקן רקורד עצמאי לפניו ולאחריו.

 או ש"ע.   FGIהראש יותקן ויוגן בארון/ארונות  עילי דגם "ענבר"  .14

 לא תשולם תוספת מחיר עבור יותר מארון אחד.

 בחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המפקח .15

לפני המגוף הראשי ההידראולי  3/4, ברז כדורי "3/4הכוללות:  מסנן יציאות  2יש להכין  .16

 בראש המערכת .

יציאה מברז הידראולי ראשי עם נווטון תלת או דו  -עבור מי הפיקוד  (א

 דרכי.

 מ"ש. 120מסנן עמיעד שחור ללא ברז  -עבור הברזייה  (ב

כת , הברז יותקן לפני המער3/4בראש המערכת יותקן ברז שרות כדורי בקוטר  .17

 ההידראולית )ברז גן(.

תמוכות פסי מתכת לפחות, המוגנים מקורוזיה,  2כל אביזרי ראש מערכת ישענו על  .18

 בעזרת מיצבי מתכת זוויתיים עם חבקי פליז בקוטר המתאים.

ס"מ לניקוז  50קרקעית הארון תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של  .19

 המים.

 מסגרת ברזל המורכבת על יסוד . הארון יהיה עם גג נפתח ובתחתיתו

בר במיקום שיורה המתכנן )גם אם לא צוין  16 -לחץ גליצרין ל -ראש המערכת יכלול מד .20

 בפרט(.

המים לראש המערכת יהיה ברזל מגולוון או פוליאתילן דרג -צינור קו אספקת המים ממד .21

10. 

 ממד המים יחובר זקף מתכת מגולוון אל תוך האדמה וישמש כ"רגל" . .22

 שוחת ניקוז לקו מנקז
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 העבודה כוללת :

 ס"מ, תוצ' "ריין ליין",או ש"ע + מכסה. 32א.שוחת ניקוז בקוטר 

 ב.ברז שטיפה בסיום קו מנקז לשטיפת מע' הטפטוף לפי פרט.

 העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות המפקח בשטח, הנחיות היצרן ועוד לביצוע מושלם.

 

 מסנן אוטומטיבריכת ניקוז עבור 

 בריכת הניקוז דגם "חופית" תותקן בצמוד לראש המערכת ותמולא עד חציה חצץ.

 צינור היוצא מהמסנן יחובר לבריכת הניקוז.

 

 סיום עבודה

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה , על הקבלן לסתום את  6לאחר תקופה של  .1

בהתאם להוראות המפקח .  הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע , בעפר מאושר

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו 

 בשטח בזמן הביצוע .

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון בקו  .2

 הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו .

( ע"י מודד מוסמך AS  MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ) .3

בדיסק או בסמי אורגינל שיוגש ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין, ובאין 

כאלה ע"ג תכנית מדידה שיכין הקבלן , על חשבונו , ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית. 

 כמו כן מחוייב הקבלן להעביר את כל אישור של חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

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

 

 מדידה וסימון

 המדידה במ"א או ביח' או בקומפלט  כמצויין בכתב הכמויות –צנרת/טיפטוף 

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת השקייה: צינורות מזינים, מובילים, מחלקים, וכו' בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, 

 כניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.כתב הכמויות, הת

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 

 המדידה ביח' קומפלט –ראש מערכת ואביזרי ראש מע' 

העבודה כוללת אספקה והתקנת ראש מע'  קומפלט, כולל כל האביזרים הנדרשים, כולל ארון מיגון, יסוד בטון ומדבקה 

 ם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.דקורטיבי כולל כל הדרוש בהתא

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.
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 ממטירי ומתזי השקייה: המדידה  ביח' ממטיר

העבודה כוללת אספקה והתקנת ממטירי ומתזי השקייה כולל אל נגר, וכל הדרוש בהתאם למפרט הכללי המיוחד, כתב 

 כמויות, התכניות, והנחיות המפקח באתר.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 

 

 המדידה ביח' קומפלט –שוחת ניקוז לקו מנקז בטפטוף 

 אספקה והתקנת שוחת ניקוז + ברז שטיפה כולל כל החיבורים והאביזרים עד להפעלה מלאה.

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים עד להפעלה מושלמת, -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 אחריות קליטה ותחזוקה .

 

 42פרק 

 ספסל, אשפתון, מערכת ישיבה, ברזיה, אדנית בנויה

 –והמפרט הבין משרדי, כל חלקי המתכת   טיב החומרים והביצוע יהיה בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי

פרופילים, מחברים, ברגים יהיו מגולוונים וצבועים צביעה אלקטרוסטטית בתנור לאחר ביצוע הריתוכים, לא יותר לבצע 

 לפי פרט או הנחיות אדריכל,  RALריתוך באתר העבודה ושימוש בגילוון קר, גוון 

 של המתקן.יש להציג אישור היצרן לתקינות אספקה והתקנה 

 במחיר היחידה כלול עיגון המתקן לקרקע ע"י יסוד בטון או לפי הנחיות יצרן.

 

 מדידה תהיה לפי יח' מתקן. - מדידה

משרדי וכולל את כל העבודות, החומרים והפעולות הדרושות לביצוע -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין -התשלום 

 מושלם,

 

 רשת צל 42.067

 

 שנים, 7צל יבוצע ע"י חברה המתמחה בתחום זה לפחות ביצוע קירוי רשת 

 תכנון קונס' באחריות יצרן/ספק הקירוי, יש להעביר אישור קונסטרוקטור לכל מתקן לאחר ביצועו .

 נתוני אריג:

 ( המעניק לאריג חוזק ויציבות לאורך שנים.HDPEחומר גלם: עשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה )

 יבות, גם לאחר מתיחה )רוח( יחזור למצבו הקודם.האריג בעל אלסטיות ויצ

 צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת האריג גם במקרה של קרע. -מבנה האריג: אריגה במונופילמנט 
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מחט( בחוט מונופילמנט, דבר המקנה לתפרים גמישות ואורך חיים -אופן התפירה: תפירה כפולה )דו
 דומה לזו של האריג.

 (.ASTMD D 4595ק"ג )לפי תקן  200 –ק"ג,  ערב  200 –חוזק קריעה: שתי 

 או תקן ישראלי מקביל(. ASTM 3787קילו ניוטון )לפי תקן  KN 3.7ביקוע: 

 גרם למ"ר. 324משקל החומר: מינימום 

 אחריות אורך חיים:

 .U.Vשנים מפני התבלות מקרינת  8מינימום חשוף לשמש במשך  -לאריג עם תקן אש

 .U.Vשנים מפני התבלות מקרינת  10ינימום חשוף לשמש במשך מ -לאריג ללא תקן אש

 מעלות צלזיוס. 25מינימום טמפרטורה: מינוס 

 מעלות צלזיוס.  80מקסימום טמפרטורה:  

 (.ASTM 1777)לפי תקן  מילימטר 1.3עובי: מינימום 

 (.748)לפי תקן ישראלי  93% - 90%הצללה: מינימום 

 (.748)לפי תקן ישראלי  98% - 92%: מינימום U.Vמסנני 

 .55%אחוז מונופילמנט: מינימום 

  5093אריג איכותי במבחר צבעים מיבוא, עומד בתקן הישראלי ת"י ,NFPA-7O1  לעמידות באש העונה לדרישות
 משרד החינוך ואגף הכבאות הארצי.

  חזקים.אריג בעל טכנולוגית עם יכולת לחזור למצבו הראשוני ולהישאר מתוח גם לאחר משבי רוח 

 

 

 מפרט אביזרים כבלים ומתכת :

 מותחנים  -אביזריםU   נועלי כבל תוצרתROBOR- מותאם לתקן  565אירופה, בעלת תקן ישראלי
 אירופאי.

 

 565מגולוונים תוצרת מוסרות, לפי תקן ישראלי -כבלים. 

 

 :מפרט מתכת 

 עמודים מגולוונים גילוון חם. -מתכת

 רט קונסטרוקטור מטעם הקבלן/חברת הקירוי.ולפי מפ -מתכת -)צול( 6"-3עמודים "

 עמודים מגולוונים בגלוון חם בלבד.

 אביזרי מתכת מגולוונת תוצרת אירופה.

 .565כבלים מגולוונים לפי ת"י 

 מגני טיפוס.

 עמודים יהיו חלולים למעבר צנרת תאורה, לפי תכניות מהנדס חשמל

 

 מפרט צביעה:

 יאורטיני דו רכיבי רטוב,  מאושר ע"י מכון התקנים לשימוש במוסדות צביעת העמודים מתבצעת בצבע פול -צביעה
 חינוך.
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 מפרט  תפירה:

 תהיה במכונת דו מחט עם חוט מונופילמנט, כאשר חוט התפירה עשוי מאותו החומר של האריגים  -התפירה
 עם אותו אורך חיים של האריג.ALNET- המיוצרים ע"י חברת 

 

 מפרט יסודות ועמודים לסככת כבל

 

  80מ"מ ויסודות  4עובי דופן  4עמודים " -מינימום  -מ"ר 64-100סככות כבלX80X80. 

  1.0מ"מ ויסודות  4עובי דופן  6עמודים " -מינימום -מ"ר 100-144סככות כבלX1.0X1.0 

 

 תכנון ביצוע-

 מדידה תהיה לפי מ"ר היטל על של שטח הקירוי -מדידה 

 יסודות, עמודים ,אביזרים,התשלום כולל קידוח וחפירה,  -התשלום

 רשת וכל עבודה או חומרים דרושים להעמדת המתקן ולתפקודו המלא, כולל אישור קונס' .

 

 44פרק 

 גדרות ושערים

 ,19ו  06,  40משרדי פרק -כל החומרים והעבודות יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הבין
 ם.בטיחות בשטחים פתוחי 2142כל החומרים והעבודות יעשו לפי ת"י 

 

 כללי

 . כל העבודות הנזכרות מתייחסות לביצוע כל עבודות המסגרות הנכללות בכתב הכמויות1

 ין.ילמפרט הכללי לעבודות הבנ 11צביעת הקונסטרוקציה תעשה בהתאם לפרק 

בחום בטבילה  וצבועים בשיטה האלקטרוסטטית באבקה בצבעים  918יהיו מגולוונים לפי ת"י  -כל חלקי המתכת

 על פי בחירת המזמין, כפי שיפורט בהמשך.ובגוונים 

 דרישות כיבוי אש. 921כל מרכיבי הקונסטרוקציה והכסוי יעמדו בתקן 

 

לפחות האמצעים  ינקטו במידה ותאושרנה ע"י המפקח עבודות ריתוך באתר, .    לא יבוצעו עבודות ריתוך באתר,2

 הבאים:

 המפקח במקום.א. עבודות ריתוך יתואמו מראש וייעשו רק לאחר אישור 

 ב. אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות.

ג. הקבלן יעמיד על חשבונו אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וצינור מים מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך, הריתוך 

 והסביבה.

 נפולת חמה, התחממות או אש גזים,  יתוך והסביבה לגבי שאריותד. עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הר

 ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהיא.

 ה.  ביצוע העבודה יהא רק ע"י רתך מוסמך ע"י משרד העבודה.

 .  חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך בשטח המבנה ובסביבתו.3
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 קונסטרוקציה

למפרטים ולדרישות התקנים. לפני הביצוע הקבלן יגיש לאישור  .   פרטי הקונסטרוקציה יתאימו בכל לתכניות,1

 .1225"תכניות ייצור" כהגדרתן בת"י 

 .   הקונסטרוקציה תיוצר רק במפעל או מסגריה מתאימים שיאושרו מראש ע"י המפקח2

 והמזמין. המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולפקח על הייצור.

ימים  3במפעל שבו מיוצרת הקונסטרוקציה ולהודיע למפקח לפחות  .  על הקבלן לדווח למפקח על מהלך העבודה3

 מראש על תחילה וסיום של כל שלב.

 .ST37-2. סוג הפלדה DINתתאים בכל תכונותיה לדרישות התקנים הגרמניים  – הפלדה.  4

יהיה כזה שיבטיח תפרים בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו של הפלדה המרותכת. יש לקבל  האלקטרודות. סוג 5

 אישרו המפקח לסוג האלקטרודות, אך זה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לסוג שנבחר.

 .  חיבורי אורך של פרופילים, חיבורים לצורך הובלה וכיו"ב חייבים באישור המתכנן6

 למקום וצורת החיבור.

. הריתוך יהיה אחיד במראהו 127יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מוסמכים כמוגדר בת"י  – הריתוכים.  7

 העדכני. 1225, ובת"י 19ויעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי פרק 

 .1032יתאימו לנדרש בת"י  נוהלי הריתוך.  8

ריתוך באתר ההקמה יבוצע רק במקרה של הכרח ויאושר .  עבודות הריתוך תבוצענה בבית המלאכה של הקבלן. 9

מראש ע"י המפקח. הקבלן יתקין פרגודים ואמצעי הגנה אחרים בפני רוח סביב מקום הריתוך, וזאת בנוסף לכל 

 לעיל. 19.01האמצעים שהוא נדרש לנקוט לפי פרק 

מעט צינורות עגולים, יתבצע לפי תקן מ"מ לרבות צינורות מלבניים ומרובעים ול 40. ריתוך רכיבים בעובי קטן מ 10

DIN8563. 

 תבוצע באופן שיבטיח שמירה על צורתם, שלמותם ושלמות הצבע שלהם. הובלת אלמנטים. 11

.  כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים, גלוון מוצרי מסגרות חרש יבוצע בתהליך  ציפוי בטבילה באבץ חם 12

וכמפורט במפרט הכללי. הגלוון יבוצע לאחר גמר ייצור האלמנט.  918י מיקרון, לפי ת" 120בעובי מזערי של 

אלמנטים אשר לא ניתנים לגלוון באבץ חם יבוצעו בהתזת אבץ רק באישור המפקח. מחיר הגלוון כולל כל 

מיקרון כל  40בעובי  Z.R.Cהדרישות המפורטות לעיל כלול בהצעת הקבלן. תיקוני גלוון יבוצעו בשתי שכבות 

 אחת.

.  מסגרות חרש פלדה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את חומרי הגלם, הובלה, העמסה ופריקה, ייצור 13

ועיבוד במפעל, גלוון, עוגנים כולל קביעתם בבטון ומילוי טיט צמנט, הרכבה כולל שימוש במנופים ופיגומים, כל 

 המפקח. חומרי העזר והתיקונים שיידרשו ע"י הנדרש לבטיחות ומניעת אש, כל

 . לא יושארו פתחי פרופילים, יש לסגור את כל קצוות הפרופילים.15

 

 גלוון וצבע

 כללי וגלווןהכנה .  1

כל הריתוכים וכן קדיחת החורים בעמודים והחיזוקים האופקיים יבוצעו בבית המלאכה לפני הגילוון.  חורים או 

פתחים הנוספים בחלקי המתכת הנחוצים לצורך הגילוון יבוצעו בהתאם לנדרש, אך יסגרו, יאטמו או ירותכו 

 לאכה.. מקומות אלו יצבעו בצבע עשיר אבץ בבית המהגלווןבבית המלאכה לאחר 

 גלוון -הגנה בפני קורוזיה .  2

 הגנה בפני קורוזיה של העמודים, החיזוקים, הפלטקות וכל חלקי המתכת תעשה ע"י

 מיקרון. הקבלן יקבל את אישור של המפקח 120 הגלווןציפוי אבץ חם בטבילה, עובי 
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 מתקפלות,בכתב לפני הציפוי כי הפלדה נקיה מגריז ושומן וכי אין עליה שכבות פלדה 

 קרום ערגול, אזורים של חלוקה או שכבות צבע. הניקוי יבוצע בתהליך צריבה.

 עיבוד הפח, החורים והכיפופים ייעשו לפני תהליך הגילוון. תהליכי הצריבה והטבילה

 .918יהיו בהתאם לת"י 

 

יך זיקוק של , אין להשתמש למטרה זו באבץ שעבר תהל98%הגלוון יבוצע באבץ מסחרי בעל דרגת נקיון של 

מיקרון  120הפסולת, הקבלן יציג למפקח עפ"י דרישתו תעודות על מקור חומר הגלם ועל דגרת נקיונו, עובי הציפוי 

 לפחות.

 הקבלן יוודא כי החומר יעבור טבילה באמבט אבץ נוזלי שיימצא בטמפ' שלא תעלה על

 תנור ועל עובדי הגלוון.מעלות צלזיוס. המגלוון יציג למפקח תעודות על דרגת החום של ה 460

מערכת הצבע אשר תיושם בקונסטרוקציית הפלדה המגולוונת תהיה באבקה  בשיטה  – עבודות צבע .3

במפרט הכללי ובכפוף לאמור להלן.   העבודה כוללת  110572מיקרון כמפורט בסעיף   80האלקטרוסטטית  בעובי 

: 

 הכל לפי הוראות היצרן. הגילוון האבץ( ותיקונם,בדיקה ויזואלית של כל חלקי המתכת לאיתור פגמים בשכבת  .א

 הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .ב

 . ISO 8501-1/SSPCלפי תקן  SA 2.5טיפול מכני להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה  .ג

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק לפי הוראות היצרן. .ד

מיקרון לפי הוראות היצרן בגוון  80וסטטית באבקה על בסיס פוליאסטר טהור בעובי איבוק בשיטה אלקטר .ה

 ומירקם לפי בחירת העירייה.

 מעלות צלסיוס לפי הוראות היצרן. 200קליה בטמפרטורה של  .ו

 בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים ותיקונם בהתאם להוראות היצרן. .ז

 גווני הצבע יקבעו ע"י האדריכל .ח

 
 התקנה ועיגון

 .   במחיר היחידה כלול עיגון לקיר או ליסוד בטון לפי הפרטים והתכניות.1

 .   חלוקת עמודים תהיה בצורה אחידה לכל אורך המאחז / מעקה / גדר . לא יותרו השלמות על ידי שדה קצר.2

 
 מדידה תהיה לפי מ"א גדר, מ"א מאחז יד , יח' שער -מדידה

 משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנילווים  עד לביצוע מושלם,.-כל המפורט במפרט הביןהתשלום יכלול את  -תשלום

 

 51פרק 

 כללי א.

כל עבודות הפירוק למיניהן כוללות סילוק החומר מן השטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות. בחירת המקום 

 המוסדות המוסמכים.לסילוק תעשה על ידי הקבלן ובאחריותו. מקום הסילוק טעון אישור 

 פירוק אלמנטים קיימים ב.

הפירוק יעשה רק לאחר סימון האלמנטים המיועדים לפירוק. לאחר אישור הסימון על ידי המפקח יוסר האלמנט 

 מכל סוג. החומר יסולק מן השטח לאתר מאושר.

 הנחיות לעבודה בסביבת עצים בוגרים .ג
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של  השורשים באזור קיימים קרקע סימפל ושינוי חציבה ,לרבות חפירה ,פיתוח עבודת כל .1

בתחום הגנה  ניסיון . היועץ האגרונומי יהיה בעלבאחריות הקבלן המבצע אגרונומי יועץ י"ע עצים קיימים תלווה

 ,העצים על וההגנה השימור עבודות היועץ האגרונומי ילווה את  .על עצים בוגרים ובעל תעודת גוזם מומחה

 .העץ בריאות על להשפיע העלולים הגורמים בכל ויהיה אחראי למתן הנחיות לעבודות הפיתוח ,בהתחשב

המותר  בין היתר לשטח יתייחסו של עץ בוגר השורשים באזור וחפירה פיתוח לעבודות האגרונומי היועץ הנחיות .2

 השקיה (  ולגידולו העץ לייצוב חדשה שורשים מערכת ביסוס לשם הנדרשת להכנה ,החפירה לעומק ,לחפירה

 הגזע על הנחיות להגנה יינתנו ,כן כמו  ;הקרקע ועבודות ההכנה עבודות לכל הנכון ולמועד ) נקודתיים ודישון

 .העבודה באזור והשורשים

 לבדיקת האגרונומי היועץ בליווי גישוש חפירת תבוצע של עץ בוגר השורשים אזור בתחום חפירה עבודת בכל .3

 לבדיקה יינתנו ובהתאם  ;הקיימת הקרקע וסוג השורשים בריאות ,השורשים פריסת ,עומק השורשים

 .הנחיותיו

אשר יתן הנחיות  ,תלווה ע"י היועץ האגרונומי בוגרים ותדרוש חיתוך שרשים  עצים בקרבת תבוצע אשר ,פיתוח עבודת כל

העלולה להביא למותו נחשבת לכריתה  רשים של העץוכל פגיעה במערכת הש  השורשים. יובהר כי וחיתוך הגיזום לאופן

 עפ"י חוק. במידת הצורך יש להתייעץ עם פקיד היערות.

 העתקת עצים 51.01.0010

 כללי

כל העתקה של עץ בוגר דורשת אישורו של פקיד היערות וכן ליווי של אגרונום מוסמך ומאושר על ידי משרד החקלאות 

 ס"מ ומעלה. 10ס"מ מפני הקרקע בינו  130ר הגזע הנמדד בגובה )באחריות הקבלן המבצע(. עץ בוגר מוגדר כעץ שקוט

 באחריות האגרונום המלווה קביעת סוג ההעתקה הנדרשת כמפורט להלן, והכנת מפרטי העתקה בהתאם.

 

 חישוף

 שימוש בקרקע מחישוף עליון לצורך שימוש כאדמת גינון יהיה לפי המפורט להלן:

ולערום את אדמת החישוף מחוץ לאזור שנחפר. )אזור בו לא יבוצעו עבודות ס"מ  30על הקבלן לבצע חישוף לעומק  .1

 חפירה או מילוי(.

 על הקבלן לגדר את ערימות אדמת החישוף בעזרת בזנטים וגדר מתכת קלה )גדר בקר אוסטראלית(. .2

 מטרים. 30על הקבלן להציב על גבי הערימות שילוט בולט "אדמת חישוף" כל  .3

 שימור קרקע עליונה בשטחים הבאים:אין לבצע חישוף לצורך  .4

 שטחים מופרים עם שאריות בניה. .א

 שטחים בהם גדלים עצים וצמחים פולשים )שיטה כחלחלה, קנה, סוף , קיקיון( .ב

 

 עקירת עצים 51.01.0011

עצים בוגרים יעקרו רק לאחר קבלת אישור פקיד היערות אדריכל הנוף והמפקח. העצים לעקירה יסומנו בשטח בסרט 

ס"מ ומעלה. עצים שקוטר הגזע  10ס"מ מפני הקרקע  יהיה  130עץ יחשב עץ בוגר אם קוטר הגזע הנמדד בגובה  אדום.

 ס"מ יחשבו לצמחיה מעוצית ויעקרו ללא תשלום נוסף במסגרת סעיף זה. 10מתחת ל 
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תכולת העבודה בהתאם למפרט הבין משרדי ובנוסף, טיפול בהשגת אישור קק"ל ופקיד היערות , 

 ידרש.אם י

 

 לפי יחידות עץ לכריתה.מחיר/ תשלום 

 

 ייצוב, חיפוי, דיפון וריצוף בתעלות ובמדרונות 51.07

 

 

" תוצרת חב' "רתם רשתות פלדה JKס"מ מסוג " 8דיפון תעלות/מעברים וייצוב מדרונות ע"י רשתות פלדה מרחבית בגובה 
ע"פ בחירת אדריכל, לרבות שומרי מרחק, יריעות הפרדה  ס"מ, בגוון וגימור 12בעובי  20-בע"מ" או ש"ע עם מילוי בטון ב

 מ"מ ועיגון הרשתות לקרקע. 0.1מניילון בעובי 
 

 מדידה תהיה לפי מ"ר -מדידה

 . םעד לביצוע מושל  הנלוויםמשרדי וכולל כל העבודות והחומרים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/01/2022 
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 מרכז חירום אזורי, נווה זוהר

 

 מפרט טכני מיוחד -מערכות תברואה וכיבוי אש 

 

 

 מוקדמות - 00פרק 

 

 

 תאור העבודה  00.01

 

 ,לביצוע עבודות תברואה, צנרת  מסוגים שונים סמתייחזה   מכרז 

 . מרכז חירום אזורי, נווה זוהר ""  בפרויקט  וכו'  כיבוי אש 

 העבודה כוללת בין היתר:

 

 .קוו מים , ביוב וניקוז בשטח המגרש -
 .סניטריות לאספקה לקבועותקרים וחמים נרת מים צ -
 וציוד נלווה לכיבוי אש במבנה. לגלוניםערך הידרנטים, מ -
 מקלחות,  משטפי עיניים,  תקני תברואה מסוגים שונים כולל אסלות, כיורים, משתנות, מ -

 וסוללות .ברזים מקלחות חרום, 
 ערכת איסוף שופכין, דלוחין וניקוז מזגנים.מ -
 חיצונית. תחברות לרשת המיםה -
 חיצונית. תחברות למערכת הביובה -

 

 מפרטים כלליים 00.02

 

בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד   -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון 
משרד  -מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(. כמו כן כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות  \העבודה 
 הבריאות,

 וכו'. רשות הכבאות

 

כן אין  לתוכניות ולכתב הכמויות, ועל המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים"(, 
 זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה.
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 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

 

 פרק רלוונטי אחר. וכל הפרקים, המפרטים ברשימת המסמכים -המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  .א

 הוראות למתקני תברואה -הל"ת  .ב

 FM –ו   ULם אמריקאים אישור מכוני .ג

 על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1205תקן  .ד

 2 -ו 1חלקים  349מפמ"כ  .ה

 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. .ו

 13NFPAתקן  .ז

 תקנים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים. .ח

 

 

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.03

 

עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל על הקבלן לבדוק מיד 
מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני וכו' עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות 

 בכתב וכו'.

 

הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת  ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכיות יובאו מיד ע"י
 המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

 

 

 אחריות הקבלן 00.04

 

 הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסווג המתאים לביצוע עבודות צנרת א.

 חשמלי -ושת , נירוסטה, פקסגול, פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך, ציוד מכנימתכתית בריתוך צנרת נח
מסוגים שונים וכו' עם נסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט במפרטים, בתכניות ובכתב 

 הכמויות.

 

ע מערכות כיבוי דומות בביצו סיוןינ קבלן מערכת כיבוי אש האוטומטית יהיה קבלן בעל נסיון בסוג זה של עבודות, בעל
 לפחות. מ"ר 5,000ה מבנים לפחות בשטח של בשלוש

 למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו נסיונו אינו מספק.

 

 

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק  ב.
המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובחן באופן קפדני את התוכניות, 

 ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
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לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו 
בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו,  להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות

 לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת

 

דה ג.רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבו
וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב 

הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת: 
ידו, ע"י  -וע העבודה או חלק ממנה, בין אם תבוצע על הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצ

חהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את יפועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם, של
 ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 

גיאה בעבודה ואי מילוי הוראות הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל ש ד.
המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא 

 את הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה.

 הקבלן. לשסופית את מידת אחריותו  דעתו של המפקח תקבע

 

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

 

אשר הוא חייב  המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו
 לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו

 ע"י הקבלן.

 סמכויות המפקח 00.05

 

 ור בשאר סעיפי המפרט ו/או החוזה.האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמ

 ויות וכל איוכתב הכמ כני המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הט א.
 הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו, בכל מקרה המפקח 

 עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן  ב.

 לקבלני משנה. חלקה העבודה, כולה אוהקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את  ג.

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא ד.

 תוספת מחיר לקבלן.             

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות 
 ם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.ת העבודה בהתאאחרות והקבלן יהיה חייב לבצע א

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או  ה.
אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי 

 ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.התכנית כנ"
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 בטיחות  00.06

 

 מצאיהקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים, הפועלים וכל אדם אחר שעשוי לה

בשטח, ולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודה חפירה, חציבה, הנחה, 
 צינורות  וכו'. חומרים, קידוחים, ריתוכים, הובלת

 

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים עקב פגיעה באובייקט כלשהוא 
 השייך לאחר הגורמים, תשולם במלואה

 ע"י הקבלן.

 

 בטיחות ואמצעי זהירות

 

ולרבות לענין  פקודת הבטיחות בעבודה  למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר וענין,
 והתנקות על פיה. 1970)נוסח חדש(, התש"ל 

 

על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה מתחייב הקבלן לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות 
 ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:

 

ם מתאריך הוצאת ימי 7במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך  המנהל עבוד הודעה על מינוי א. 
 צו התחלת העבודה.

 תר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'.החזקת פנקס בא ב.

שלטי אזהרה  בכניסה למבנה יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן, פעולות הבניה ושם מנהל העבודה וכן יוצבו ג.
 ודות ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.ת עבמתאימים שבמקום מבוצעו

הריסה.  במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה מוסמך לעבודות  ד.
 של התקנות(. 88)סעיף  העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן, במידת הצורך

כובעי מגן )מקום שקיים סיכון של עצמים  9)לרבות: פטישים, אזמלים וכו'לספק לעובדים כלי עבודה תקינים  ה. 
 והצורך. נופלים(, משקפי מגן )בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו'( הכל לפי הדין

בדיקה שגרתיות  כל הציוד, לרבות מעליות, מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות ו.
 המורשים והמוסמכים לכך. עובדים  ידי וקף של בודקים מוסמכים, הציוד יופעל רק עלועדכניות וברות ת

שאישר זאת בכתב )ביומן  א נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמךלא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לז.    
 .העבודה(

לגרום שריפה, אלא לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות  ח.
 ע עבודה ואופן ביצועה מאת המפקח.לאחר קבלת אישור לביצו

 ת לכל נזק שעלול להגרם עקב ביצועמאידך, אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדי
 העבודות הנ"ל.
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 קבלני משנה 00.07

 

והמתכנן, אולם גם אם יאשר המפקח או המתכנן העסקת פי אישור המפקח ל העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק ע
קבלני המשנה הקבלן יהיה אחראי ישיר לביצוע העבודות ע"י הקבלן/קבלני  המשנה ואין הדבר גורע כהוא זה מאחריותו 

 המלאה של הקבלן לגבי כל הנושאים.

 

ם לבצע את עבודות התברואה, כיבוי מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן  את רשימת הקבלן/קבלני המשנה שמיועד/מיועדי
  רק עם אישור הקבלן/קבלנים ע"י המתכנן והמפקח בכתב יתחיל בביצוע  אש אוטומטי, חשמל, פיקוד וכו'.

 העבודות.  

 

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה, של כל קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים 
 בלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה.לתפקידו, ועל הק

 

החלפת הקבלן/קבלנים או עובד/עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ולא תשמש עילה להארכת זמן הביצוע 
 או לשינויים במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

 לעיל.כנן כמפורט כל קבלן/קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח/המת

 

 

 פיגומים, בטיחות ואחריות לנזקים 00.08

 

על פי כל דין  הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים נייחים ו/או ניידם יציבים ובטוחים מורכבים באתר א.
 .1139לרבות תקנים רשמיים ובמיוחד ת"י 

 

כדי להבטיח  ובהמשכןהקבלן חייב לבדוק היטב את הפיגומים, שלבי הסולמות וכו' לפני התחלת העבודות  ב.
את יציבותם המוחלטת. אין לחבר פיגומים בחלקי הבנין לא יציבים )כגון: מלבנים, משקופים, כרכובים 

 אסור להשתמש בפיגומים ארעיים בלתי יציבים )כגון: חביות, לבנים וכד(. ,. כמו כן(וכד'

 

ין לבצע עבודות מתחת למתקני אסורות בהחלט. א -בדים במתקני הרמה ו/או שינוע והרמת או הורדת ע ג.
רות של משבי רוחות חזקים באזור האתר. אי לכך שמת לב הקבלן מופנית לאפותש ,הרמה ושינוע. כמו כן

 תכופות. עליו לחזק את הפיגומים חיזוק יתר ולחזור ולבדקם לעיתים

 

 ן.ישימוש בפיגום תלוי מותנה באישור מראש של הרשויות המוסמכות לעני ד.

האישורים כאמור לעיל.  ואין לבצע עבודות בשימוש בפיגום תלוי אלא באם קיבל הקבלן את כל אין להשתמש
חייב הוא לבדוק את המתקן ותקינותו באורח  -יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים וישמש בפיגום תלוי 

 רצוף מדי  יום ביומו.

 

ם תלוי?( חייב הקבלן לדאוג שנציג המשרדים לפני ביצוע העבודות ולאחר התקנתם של הפיגומים )לרבות פיגו ה.
כשהם מוכנים לעבודות, ויאשר בכתב  הממשלתיים המוסמכים יבדוק את מערכות ומתקני הפיגומים בשטח 

 את תקינותם ובטיחותם.
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ש בפיגומים מכל סוג שלא קיבלו את האישור בכתב כנ"ל ואין להתחיל אלא מאסור בתכלית האיסור להשת
 ים הדרושים.לאחר קבלת האישור

 

בנוסף לאמור בס"ק ה' לעיל. חייב הקבלן לוודא שנציג מוסמך של המשרדים הממשלתיים הנ"ל יחזור ויבדוק  ו.
כל דין וכפי שייקבע על ידי נציג  את הפיגומים בשטח תוך כדי מהלך העבודות במועדים ובפרקי זמן על פי

 שלטונות.

 

מים וכן אישור חתום של וגימתאים על מצבם ותקינותם של הפכל ביקורת ובדיקת כנ"ל תלווה בכתיבת דו"ח 
נציג השלטונות בדבר השימוש בפיגומים. אין לבצע או להמשיך בעבודות )ובשימוש בפיגומים( שלא קיבלו 

 אישור כנ"ל.

 

ות מלאה או חלקית או ימודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברת אחר ז.
ו/או המפקח או משום קבלת אחריות לנזק בשל כך, ו/או  הפרויקטיזו שהיא אל המזמין ו/או  מנהל חבות א

 להפרה של כל תקנה או דין שעלולים לעמוד בסתירה לאישור האמור.

 

 

 חוקים  ותקנות 00.09

 

עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות וממשלתיות, לרבות הרשות 
תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל  -המקומית, הג"א, משרד הבריאות , רשות כיבוי האש, משטרה וכו' 

 נכללות במחיר המתקן המושלם.

 

 מנהל עבודה 00.10

 

יצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מוסמך בעל תעודה בעלי ניסיון וידע מקצועי לשם ב
יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן. כל  לעיל. מנהל העבודה  00.01ת כמפורט בפרק ובעבוד

התחייבויותיו לפי מסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרתיחשב כנהוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה ת
 מפרט זה.

 

 יום מחתימת החוזה, את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר. 14הקבלן יודיע למפקח, תוך 

 

או מנהל \ודה לא תבוצע ללא אישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ובאו מנהל הע\החלפת המהנדס ו
מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות  טעם הקבלן, באם יתברר לו כי אין הוא העבודה מ

 תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח.

 

 פיקוח ובקורת העבודה 00.11

 הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות.

 עמיד לרשות המתכנן  והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.הקבלן י
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 תוכניות 00.12

 

 תוכניות למכרז א. 

 

התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד". תוכניות אלו באות להבהיר את היקף 
על הקבלן להחזירן עם הגשת העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. 

 הצעתו.

 

 תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות ב.

 

לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע. כמו כן יתכן 
שתכלולנה תוספות, הבהרות ושינויים ביחס  נוספות תכניותלקבלן  התימסרנאו תוך כדי העבודה \כי לפני ו

 לתוכניות המקוריות.

 

ות ובהוספת תוכניות כדי לשנות את מחירי היחידה למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכני
 העבודה. שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו, או לשנות את לוח הזמנים לביצוע

 

 (MADE-ASתוכניות בדיעבד ) ג.

 

( שהוכנו במהלך הביצוע ולאחר (AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות בדיעבד 
 השלמתה של העבודה.

 

על גבי תכנית בסיס ממוחשבת של המתכנן, והן תכלולנה את כל המתקנים והמערכות כפי התוכניות תעשנה 
דרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון: מיקום מדויק של ישבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שי

 הצנרת והאביזרים במבנה, קוטר וסוג הצנרת, סוג האביזרים, וכו'.

 

מפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר למתקן וקבלתו הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן ל
 על ידי המזמין.

 

 .הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התוכניות לאחר ביצוע

 

רי היחידה של עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחי
 העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.

 

 מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
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 תנאי עבודה מיוחדים 00.13

 

 על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת, 

 כניות שקיבל.לבדוק את התו .א

את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל  שינויים שברצונו של הקבלן להציע בענין מקום הצנרת לתאם עם המהנדס  .ב
 כמתואר בתוכניות.

 (.HDPEלהכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת )בעיקר  .ג

 עים בתכניות.יודא שכל החורים, מעברי צנרת, חריצים וכו' הנדרשים לעבודה מופובדוק תכניות קונסטרוקציה ולל .ד

הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו, מחוץ לאתר. הקבלן יביא את הצנרת הגמורה לאתר 
 מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.

 

 

 ישור המפקח להזמנת ציוד, אביזרים ומוצריםא .1400

 

אישור המפקח לפני כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, טעונים 
הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה  של הקבלן. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש 

 מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הסברים ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח.

 

ם להוכיח שהינם בעלי ידע ונסיון בייצור המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולי
 ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה, הדרוש במתקן הנ"ל.

 

 שנים לפחות. 3עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם, נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים בו במשך  ,כמו כן

 

 אישור המתכנן .1500

 

בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי החוזה בו רשום "לאישור  -ו מהפקח נושאים לאישור המתכנן ו/או האדריכל ו/א
האדריכל" או "לאישור המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח, רק אישורו וחתימתו הסופית של 

 המפקח היא קובעת.

 

 גמים של מוצרים ואביזריםד .1600

 

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם לביצוע העבודה 
 ישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה.יולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים 

 

 בכתב ע"י המפקח. לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים
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 אותגמדו .1700

 

הכל לפי הוראות והנחיות המפקח  -הקבלן יכין דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים 
 מערך צנרת מושלם במעבדה אחת וכו'(. )אסלות תלויות, כיורים,

 

נחיות בע"פ ותכלולנה הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי הה
 שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי.

 

ו הסופי של המפקח לגבי כל אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישור
 השוואה. שםדוגמאות תושארנה במקומן באתר עד תום העבודות לה דוגמא.

 ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.עבור הכנה דוגמאות לא               

 

 בטחת אספקת חומרים והציודה .1800

 

האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום  על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי
 לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע.

 

 חומרים וציוד במועדים מאוחרים. ים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקתהקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחר

 

 חומרים ומוצרים ללא מפרט 00.19

 

אורים יתהחומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתכניות. אם אין תאור בתכניות הם יהיו לפי 
 בכתב הכמויות.

בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור  חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או
 טכניים, מפרטים, תעודות תו תקן וכו'.אורים יהמפקח כולל ת

 

 שם היצרן 00.20

 

שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות, נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן  מסוים 
ת יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, באישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך כלפי אחרים. כדי למנוע הפליי

מיצרנים אחדים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או שמועדי 
בד. ללא האספקה נוחים ובטוחים יותר. אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתכניות ינתן בכתב בל

 אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.

 

 למוצרים תוצרת הארץ תינתן העדפה כלפי מוצרים תוצרת חוץ.
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 הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות  00.21

 

 הדגשת יתר ו/או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים של המפרטים הטכניים ו/או

במאומה מהוראות וניסוחיםסטנדרטיים במקומות אחרים כתבי הכמויות, אינם מבטלים  ו/או אינם  גורמים 
במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות  דומות בצורה מושלמת 

 ואשר אליהן אין הדגשות

 ואיזכורם כנ"ל.

 

 המונח "שווה ערך"   00.22

 מוצרלהציע  לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן

 "שווה ערך".

 

לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסויים  םהמונח "שווה ערך" כרשו
הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות 

 המוקדם והבלעדי של למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו 
 המפקח. 

 

לדרישת תוספת או פיצוי בנין  קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות 
 קביעה זו.

 

החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר שצויין 
כמויות, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב במפרט ו/או בכתב ה

 ן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או בכתב הכמויות.לאת הקב

 

 

 לקויהחומרים פגומים ועבודה  00.23

 

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי  המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י המפקח את החומרים 
מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה הוהמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות 

 עתו של המפקח ינים לתיקון(. קב)לרבות הריסה, פירוק וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת המפקח אינם נית
 אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי. 

 

 

 הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 00.24

 ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על

קו מהאתר חומרים ומוצרים חיור ,כמו כן תוך שבוע. או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר
 שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

 (ורום יחסי )מפלסים יאבסולוטרום  00.25
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הקבלן יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות את הרום האבסולוטי )או היחסי( מנקודות הקבע 
 שנמסרו לו ע"י המפקח.

 

 מוסמך שיוזמן על ידי הקבלן ועל חשבונו. העברת הרומים )מפלסים( תיעשה ע"י מודד

 יסמן הקבלן את רום פני הרצפה הגמורה בכל חדר ובכל קומה בהם יורכבו קבועות תברואיות. ,כמו כן

 

 

 אלמנטים קונסטרוקטיביים      00.26

 

על פי נוהלי  על הקבלן להכין במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו' הדרושים בהתאם תוכניות או לפי הנדרש

 ( לביצוע העבודות.COMMON PRACTICEעבודה מקובלים )

 

הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלד. חציבת פתחים, חריצים , קידוחים וכו' 
 בבטונים לאחר ביצוע השלד תבוצע אך ורק באישור מתכנן הקונסטרוקציה.

 

ים, פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים וריתוכם מחדש, מעברים, החדרת שרוולים כל החציבות, הנמכות, חור
 וכו' שיהיה צורך לבצע לאחר ביצוע השלד, יעשה על חשבון הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

 

ע השלד ולאחר ביצוע השלד, וכו' עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות, השרוולים, ההנמכות, החציבות, במהלך ביצו
והעבודה והחומרים הדרושים יחשבו ככלולים במחירי היחידה  והחזרת מצב השטח לקדמותו, לא ישולם בנפרד

 השונים.

 

 

 העבודות כלליות שיתבצע ע"י הקבלן 00.27

 

המכרז, הקבלן יבצע את נשוא  בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים, כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות
 העבודות שלהלן:

 

 ת הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת.בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצו .1

 תיצור מוקדם של הצנר .2

 המתקן. תיהספקת כל חומרי העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבני .3

 צביעת כל הצנרת והציוד. .4

צים,  שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרים וכו' הדרושים להתקנת הצנרת, הכנת כל הפתחים, חרי .5
 .הפתחים לשביעת רצונו של המזמין וסתימת

 .המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרטבדיקת  .6
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 אישורים חלקיים

 

אישור כזה על ביצוע כל שלב או חלק העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם במפורש כי 
ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת 

 הבדק. קבלת חלק מהעבודה ע"י המפקח לא תגרע מאחריותו הקבלן לטיב העבודה.

 

 עדיפויות וקדימויות בביצוע

 

וע חלקי מבנה שונים, להקדים ביצוע של אזור זה המפקח יהיה רשאי לקבוע סדרי קדימויות ו/או עדיפויות לביצ
 הכל כפי -או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר אזורים

 שייקבע על ידיו וזאת תוך תקופת הביצוע המצוינת בהסכמי המכרז, כשכל זה ללא

 תשלום כל תמורה נוספת לקבלן.

 כל שלבי העבודה וההתקדמות יתואמו עם המפקח ובכפיפות ללוח הזמנים.

 

 

 ידות וסטיות אפשריותמ

 

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים בכתבי הכמויות ו/או 
ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את  בתוכנות ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש

 מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד.העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות 

 

ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות 
נם תוצאה של אי התאמות במידות ימצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו ה

 כאמור לעיל.

 

 

 התאמה לתקנים -החומרים והמלאכה טיב  00.28

 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא חלה על מוצרים 
 וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו, חומריו הינם בלי סימן השגחה.

 

 ה גבוהות מדרישות תו התקן או סימן ההשגחה המתאים.בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אל

 

 כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן מוכר.

 

המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע על איכות המוצר הנדרש ולקבלן 
 מסמכים מתאימים בהתאם למפורט בתנאי החוזה. הנזכר על ידי הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר
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 ,העבודה תבוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מעולים המכירים את דרישות הל"ת - אורח מקצועי
. העבודות שלא יבוצעו בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל"ת והמפרטים לעיל יפורקו  349מפמ"כ  ,1205תקן ישראל 

 מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו.ויורכבו 

 

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין שיבטיחו ביצוע העבודות ברמה  - כלי העבודה
 הדרושה ובמועד הדרוש.

 

 הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים, האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל אישור המפקח שהסימון נכון. - סימון

 

 ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון לא נכון. הקבלן

 

 

 כמויות 00.29

 

 .ןכל הכמויות ניתנות באומד

 כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא

 תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע.

 

 עבודות חריגות ועבודות  ברג'י      00.30

 

ללא דיחוי  המפקח רשאי להורות לקבלן  לבצע עבודות חריגות או עבודות ברג'י ככל הנראה לו ועל הקבלן לבצע ההוראות
 וכלשונן. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת

 הקבלן רשאי על דעת עצמו. בכתב של המפקח ואין

 

 

תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת שיטת העבודה 
 אחריותו כקבלן באורח בלעדי.

 

מחירי עבודות חריגות שלא יוחד להן סעיף בכתב הכמויות ייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות המופיעים בכתב 
 הכמויות.

 

יקבעו המחירים עפ"י מחירים לעבודות דומות במחירון "דקל" )לא "דקל" בהעדר עבודות דומות בכתב הכמויות, 
 שפוצים(.

 

 בהעדר עבודות דומות במחירון "דקל" יקבעו המחירים עפ"י עבודות רג'י ותשלום עבור חומרים כמפורט להלן:
צוע לפי שעות רישום של שעות העבודה ייעשה על ידי המקפח ביומי במדי יום ביומו ואין הקבלן רשאי לתבוע ביה

 רג'י, אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו באותו היום ביומן העבודה.
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שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים בשטח. הוצאות כגון: הבאת 
ידי מנהל אנשים ו/או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, מעפילים, כלי עבודה, אחסנה ושמירה, ניהול העבודה על 

כנכללים במחיר שעת עבודה לפי  העבודה, כל הוצאות תקורת הקבלן, הוצאות סוציאליות, רווח הקבלן וכד' רואים אותן
 הסוג כפי שפורט בכתב הכמויות ואין משלמים עבורם בנפרד ו/או כתוספת.

הדרוש לביצועה התקין של העבודה על  את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים וכו' וכן את כלי העבודה וכל  ,גם ,המחיר כולל
 ידי אותו פועל או כלי.

 

במידה ויהיה שימוש בחומרים לצורך העבודות )עבודות שאינן נמדדות עפ"י סעיפי כתב הכמויות והמחירים( ברג'י, ישולם 
אחוזים  12הכל לפי קביעת המפקח בתוספת  -לקבלן בהתאם לקבלות של ספק החומרים ו/או לפי מחירי השוק באותה עת 

האחסון, הטיפול  ובלה לאתר המבנה, הפריקה באתר,לכיסוי כל ההוצאות של הקבלן לרבות הטעינה אצל הספק, הה
 השמירה וכן כל הוצאות התקורה והרווח של הקבלן.

 

 

 לבי קבלת המתקןש      .3100

 

 ביקורת סופית  .13100.

 

כל העבודות.  המתכנן יכין של עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" 
 רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש

 לתקנה לשביעות רצונו של המתכנן.

 

 בדיקה סופית   .23100.

 

 המערכת" ח "בדיקה סופית של כל לן ובנוכחות המתכנן והמפקבעם סיום תיקון כל הפגמים, תתבצע ע"י הק
 הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט.

 

 סיום העבודות   .33100.

 

עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין, בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע  א.
 בנספח א'  למפרט.ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות". הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר 

 

 עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העבודות" יכין היועץ "תעודת סיוםב.    

 העבודות".

 

 עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין. ג.
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 הדרכת עובדים, הוראות תפעול, הרצת המתקן      .3200

 

 הדרכת עובדים  .13200.

המזמין על מנת שיוכלו לקבל על עצמם את תפעול המתקן לאחר התקנתו. בתקופת ההדרכה יספק הקבלן ידריך את עובדי 
 הקבלן דלק, שמנים, וכיו"ב.

יאמן וידריך באתר את עובדי המזמין שהקבלן ימציא טכנאי מוסמך הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו על מנת 
 למסור לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד.המיועדים להפעלת הציוד, כך שבסוף תקופת ההרצה אפשר 

 הקבלן יגיש תכנית הדרכה מפורטת תוך ציון מספר האנשים ותפקידיהם.

 הדרכת העובדים תעשה בשני שלבים:

 תדריך במהלך הרצת המבנה לפני מסירתו למזמין: -שלב א' 

 

ין שהינו מוכן להתחיל בתדריך והמזמין יזמן מלפני מסירת המבנה למזמין, במהלך ביצוע הרצת המתקן, הקבלן יודיע למז
 עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל בהרצת המתקן, טיפול בבעיות תפעול המתקן וכו'.

 

 לאחר מסירת המתקן למזמין -שלב ב' 

 

ישאיר במקום צוות אשר ילווה את מפעילי  או בא כוחו מושלם ומתפקד, הקבלן/לאחר השלמת המתקן ומסירתו למזמין ו
דא שהצוות ושאר במקום ויוי)מתן "תעודת סיום העבודות"(. הצוות י המבנה זמין במשך שלושה ימים מיום מסירתהמ
 הוראות התפעול.תקלות, מווסת וכו' את המתקן לפנימפעיל את המתקן בהתאם להוראות, מתגבר על  קומיהמ

 

 הוראות תפעול  .23200.

 

 טכנייםהקבלן יספק במסגרת חובותיו, חוברות כרוכות המכילות קטלוגים ומפרטים 

מפורטים והוראות תפעול לציוד שסופק והותקן. החוברת תסופק בששה עותקים ובה הוראות מפורטות בדבר 
התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו השוטפת והתקופתית ותפעולו. החוברת תכתב בעברית כולל הנחיות 

 המופיעים בקטלוגים בשפות זרות. חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו. 

 

 לדרושוהמהנדס יהיה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות, כולן או מקצתן, 

 תיקונן ו/או עריכתן מחדש להנחת דעתו.

 

 וברת תהיה מורכבת מהפרקים הבאים:כל ח

 ל כל הציוד המכני, חשמלי, בקרה וכו'טלוגים ומפרטים טכניים מפורטים שק 

 אורו של כל חלק ופריט של הציודתי 
 אור הפקוד עם סקיצה מצורפת, מנגנוני התראה והזעקהית 

 וראות תפעולה 
 וראות תחזוקה שוטפת ותקופתיתה 
 וראות לגילוי תקלותה 

 נים שוניםיתונים, מידע והוראות בענינ 
 שימת חלפים עם הקוד שלהם ונוהל הזמנתםר 
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 ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא יתקבל אוסף סתמי

"י קבלני משנה חייב להיות משולב ומתואם עם כלל מערכת עשל פרוספקטים או חוברות פרסומת. מידע המסופק 
 ההוראות.

 

 ניסויבדיקה,  הוראות התחזוקה יכילו דוגמאות המראות את נוהלי הפעולות של סיכה,

והחלפת חלקים שיש לעשותם יום יום, כל שבוע כל חודש ובמרווחי זמן גדולים יותר, כדי להבטיח פעולה תקינה 
 המקילות על איתור תקלות. של הציוד לאורך ימים. במידת הצורך יצורפו דיאגרמות והוראות

 

 עבור הדרכה, הוראות תפעול והדרכת העובדים כמפורט הן בשלב א' והן בשלב ב' לא

 לם בנפרד וההוצאות תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים.ישו

 

 

 מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים .3300

 

 מבחנים א.

דרש על יכל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט הטכני של העבודה או כפי שי
והמכשירים הדרושים, משאבות מים להגברת לחץ, מנומטרים, מדחסים וכו' ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים 

 ויר דחוס וכו'.וכמו כן אויר דחוס ללא שמן בבלונים למערכות שנבדקות בא

 גלויים לעין. מערכות או בחלקים מהן כשהצינורותאת המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת ה

 המערכת.  סופית נוספת על כל הפרטניות תבוצע בדיקהמר הבדיקות אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם ג

 

 בדיקת התפשטות ב.

 

לבדיקת יציבות נקודות הקביעה, תיעשה על ידי הפעלת המערכות.  E.P.D.Hבדיקת התפשטות של צינורות 
 שנית. זזו בהם, יחוזקו וייבדקו נקודות קביעה שהתרופפו או שהצינורות

 בדיקות פונקציונליות של הציוד ג.

 והרצת הציוד. תניסיוניודיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות הב

 חנים ובבדיקותמערכות או ציוד שלא יעמדו במב ד.

 יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית. מערכות או ציוד אלו

ור ביצוע  המבחנים והבדיקות כלולה במחירי המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עב
 עבורם בנפרד. היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם

 

 

 תקופת הבדק והשרות .3400
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חודשים מיום קבלת המתקן ע"י  12הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם "תעודת סיום העבודות". הקבלן מתחייב  -המזמין 

ת ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ושימוש בלתי נכון, בניגוד להורא כן נגרם הפגם או הליקוי עקב
תו למנוע הפרעות בפעול  שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת  24 -ללא דיחוי לא יאוחר מ 

 התקינה והסדירה של המתקן.

 

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים, באמצעות 
 עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

 

לם אשר נתגלה כליקוי. על חלקים או פריט ש\תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו
 חודש מיום החלפתם. 12ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 

 

האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן 
 והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.

או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים \או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו במידה של חריגה
 ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.

 

 ע"י יצרני הציוד. לן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות בחייב הק ,כמו כן

 

הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה  תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל עם 
 ויידרש.

 

 על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על כוונתו למסור את המתקן.

 בדיקתו במצב שאינוהמתקן בעת  לן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצאבלא הודיע הק

 כשר למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן המזמין

 לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן.
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 מתקני תברואה - 07פרק 

 קבועות תברואיות     .1007

 

 כללי   .10107.

 

" או ש.ע. מאושר, בדגמים וגדלים IDEAL STANDARDתהיינה מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה", "הקבועות הסניטריות 
יביא הקבלן את הקבועה לאישורו של המפקח ורק עם אישורו, תותקן  כמפורט בכתב הכמויות. כשלא מפורט דגם או גודל,

 הקבועה.

 

 

 כיורי רחצה 07.1.2

ויכללו סיפון מפלסטיק    בהתאם למפרט   נחיות  אדריכל הפרויקטדגמים כמפורט בכתב הכמויות ו/או לפי היהיו 
או ש.ע., פקק ושרשרת, וכו' הכל כמפורט בכתב הכמויות או בתוכניות. הכיורים יותקנו  1 1/4תוצרת "ליפסקי" "

עשויים נירוסטה  1/2בגובה אחיד מעל הרצפה בתוך אחיר הקרמיקה או מתחת למשטחי שיש על זיזים מצינורות "
 בוטנים בקיר. קצה הצינור יהיה סגור ברוזטת נירוסטה.מ

 

 עבור הברזים והסוללות ישולם בנפרד.

 

 אסלות 07.1.3

 תהיינה מחרס לבן סוג א' תלויות או על הרצפה בהתאם למפורט.

 חיבור אסלה רגילה למערכת השופכין ייעשה באמצעות אביזר עם ע.ב. כנדרש.

 לצינור השטיפה. או ש.ע. עם כניסה אחורית " חרסההאסלות התלויות תהינה תוצרת "

". המבנה ישמש פלאסוןהאסלה ומיכל ההדחה יותקנו על מבנה קשיח עשוי פלדה שמסופק על ידי יצרן האסלה דוגמת "
 כתבנית )שבלונה( לקביעה מדוייקת של מיקום צינור השופכין, צינור המים וברגי חיזוק האסלה וכן להעמדת מיכל ההדחה.

 ינם נושאים )גבס, בלוקים, וכו'( המבנה ישמש גם להעברת עומסי האסלה לקירות ולרצפה.בקירות שא

 

המערך כולו כולל: אסלה, מיכל הדחה ומבנה כמפורט לעיל יובאו לאישור המתכנן, כולל התקנה מושלמת של יחידה 
 המתקנים ויותקנו בשטח. לדוגמא בשטח. רק לאחר אישור המתכנן יוזמנו כל

 של האסלה לקיר יהיו עשויים נירוסטה. ברגי החיזוק

ההדחה יהיו מטיפוס סיפון בוכנה  החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים. מיכלי

" או ש.ע. בהתאם DELABIEתוצרת " 3/4דגם "ספיר" מוסווה תוצרת "פלסים" או ש.ע.  או מזרם שטיפה חצי אוטומטי "
 ות.למפורט בכתב הכמוי

 המושב יהיה עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירי נירוסטה.

 

 קערות מטבח 07.1.4

תוצרת  2ס"מ תוצרת "חרסה" או ש.ע.. הכיורים יכללו סיפון פלסטי " X40 X 60 20תהיינה מחרס לבן סוג א' במידות 
 זיזים מצינור נירוסטה 2"ליפסקי" או ש.ע פקק ושרשרת, 

 חסומים בקצוות וכו'. 1/2"
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 ברזים וסוללות 07.1.5

 

כמפורט בכתב הכמויות. במידה והדגם לא מפורט בכתב הכמויות או  ש"ע או "הברזים והסוללות יהיו תוצרת "חמת"
 בתכניות, הדגם המוצע יובא לאישור המפקח. כל הברזים יותקנו בצורה סימטרית ומרכזית לכיור.

 

 יז, מצופים כרום או חומר אחר קשיח במיוחד שיאושר ע"י המתכנן.גלגלות הברזים והסוללות )ראש הברז(, יהיו עשויים פל

 

תוצרת "יוניטרול"    בכל הברזים והסוללות הרגילות )לא חצי אוטומטיות( יותקנו ווסתי ספיקה דוגמת 
 להקטת ספיקת המים בברז. הווסתים יותקנו בין פיות הסוללות והסוללות או בחיבור לקיר בברזים בודדים.

 

 ידה לברזים וסוללות יכללו ווסתים כאמור לעיל.מחירי היח

 

 עמדות כיבוי אש 07.1.6

תוצרת "פומס" או ש.ע. עם חצי מצמד  7דגם  2תותקנה בנישות  או בארון כיבוי אש סטנדרטי ותכלולנה ברז שריפה "
ם מזנק ריסוס מופעל מ' ע 25.0באורך  3/4טיפוס "שטורץ", גלילון רב כווני על ציר מסתובב עם צינור גומי משוריין "

 או ש.ע. בחיבור  1באמצעות ברז מהיר פתיחה תוצרת "להבות" או שווה ערך, ברז כדורי תוצרת "הבונים", "
 הגלגלון למערכת המים וכו'. 

 

אטמוספירות. הגלגלון כולל  12עמדות כיבוי האש מחוברות למערכת הכיבוי האוטומטית עשויים לעמוד בלחצים של עד 
 12יעמדו כולם בלחץ  2, אביזרי החיבור השונים וברז הכיבוי "1יין, החיבור לגלגלון, ברז הניתוק "הצינור המשור
 אטמוספירות.

 

 במקומות כמצוין בתכנית יותקן ציוד נלווה לעמדת כיבוי אש:

 

 מ' עם מצמדי "שטורץ" בקצוות. 15באורך  2זרנוקים עשויים בד משוריין בקוטר " 2 -

 מ"מ. 14מזנק דו תכליתי  -

 ק"ג כ"א. 6.0מטפי כיבוי אבקה יבשה  2 -

 

 

 כללי 07.2.1

 

 התקנת הצינורות הגלויים  א. 

 

כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בצינורות, איחסונם, השימוש בחומרים שונים 
 ן מפרטי מיא"מ והנחיות היצרנים.ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה בהתאם לתקנים ומפרטים המוכרים, כגו

 

 קונזולות, מתלים וכו'  ב.
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צנרת גלויה תוצמד לקירות, תקרה, מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו',באמצעות קונזולות, מזחלות, חבקים 

יו מפלדה מצופים קדמיום. " או ש.ע. כל הקונזולות, חבקים וכו', יהUNISTRATוכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת "
הצינור והחבק או הקונזולה, דרישת האדריכל. שטח המגע בין  וידרש ע"י האדריכל, הקונזולות יצבעו בגוון לפי במידה 

חו על וניאופרן לצינורות נירוסטה. במידת האפשר הצינורות יונלצינורות מים ונחושת  EPDMיעטף ברפידת גומי עשויה 
לקיר, ניצבת, הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה משותף. הקבלן יתאים את סוג הקונזולה למספר מבנה תליה, קונזולה וכו' 

 תלויה לתקרה וכו'.

לפני הרכבת הקונזולות, חבקים וכו', יובאו דוגמאות מכל סוג ומין, לאישור המפקח. רק לאחר אישור המפקח לגבי סוג 
 ש, מיקום וכו', תבוצע עבודת התקנת הקונזולות.הקונזולה, אופן השימו

 הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאביזרים ו/או מכשירים.

 

 המרחק בין הקונזולות יהיה כלהלן:

 

 מ'. 1.0יתמכו כל  1/2צינורות אופקיים בקוטר עד " -

 מ'. 2.0ומעלה יתמכו כל  3/4צינורות אופקיים בקוטר " -

 מ'. 2יתמכו כל  1קוים אנכיים בקוטר עד " -

 מ'. 3ועד  בכלל יתמכו כל  1 1/2" -קוים אנכיים בקוטר מ -

 

 ית בצנרת תותקן תמיכה.וליד כל שוני זו

 

הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה  עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד והעלויות עבור
 הצינורות.השונים להנחת 

 

 מעבר דרך קירות  ג.

 

שנוצקו מראש בבטונים או דרך  המעבר עם צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות, רצפות, תקרות וכו' יעשה דרך שרוולים
קידוחים והתקנת שרוולים שייעשו בשלב מאוחר יותר. הרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל 

 או ש.ע.

השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא ישולם בנפרד. התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה  עבור התקנת
 השונים.

 

 איטום המעבר דרך קירות  ד.

 

" או  GRUNUתוצרת " KBSהמעבר דרך קירות, תקרות, פודסטים בפירים וכו' יאטם באמצעים מיוחדים חוסמי אש כדוגמת 
 א ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.ש.ע. עבור איטום המעברים ל

 

 

 קיון פנים הצינורישמירת נ  ה.
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הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחדירת לכלוך או כל 
הניקוי יהיה טעון אישורו של של כל צינור. אופן  חומר זר אחר לתוכם. לפני  הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות

 המהנדס. על הקבלן לשמור על כך שלא ישארו גופים זרים בצינורות.

 

 

 צביעת הצנרת המתכתית   ו.

 

 כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל )כולל צינורות מגולבנים וצינורות עם בידוד טרמי(, יצבעו כלהלן:

 

 ושתי שכבות צבע סינטטי עליון. יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" םמגולווניצינורות 

 

 םמגולווניצינורות מים חמים 

 

 בטמפרטורות גבוהות. שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמידצינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי 

 שתי שכבות צבע יסוד מגנול ושתי שכבות צבע סינטטי עליון. צינורות שחורים

 הנחיות המזמין.גווני השכבות וגווני הצבע העליון יהיו לפי 

 עבור הצביעה לא ישולם בנפרד ומחיר הצביעה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 

 קר" או "משקור" -הכנת ל"מי 

 

 כמפורט בקוטר E.P.D.Hס"מ עשוי ספחי פי .פי  או  60תכלול סיפון בגובה 

 למים קרים. 1\2מ"מ מחובר לקופסת ביקורת וברז " 32 -מ"מ  40

 

 

 י צנרתצביעה לזיהו ז.

 

 צבע ראשי )רקע( .1

 

 כל הצנרת המתכתית תצבע בשתי שכבות וסוד ושתי שכבות צבע גמר בגוון לפי הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות.

 

אם הצנרת מוגנת מפני קורוזיה ולא  נדרשת צביעה )צינור מגולוון למשל שלא נדרש לצבעו בצבע יסוד וגמר(, הסימון יתבצע 
 ס"מ. 15ע"י טבעות סימון ברוחב 

 

 טבעות זיהוי .2

 

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. 2.1
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 במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות הזיהוי על גבי הטבעות הראשיות. 2.2

 

 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן. 2.3

 

 ס"מ. 5רוחב טבעות הזיהוי יהיה  2.4

 

ן המתאים, ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו מחומר פלסטי בגוו 2.5
ההדבקה תעשה כך שטבעת שתווצר תהיה ניצבת לציר הצינור. חפיפת קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה 

 לעין.

 

 היחידה השונים. עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי 

 

 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים ח.

 

 " או ש.ע. MUPROתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט מתוצרת "ליד כל שסתום, מ .1

 

 הוא פוקד.קה ומספרי החדרים או האזורים או המתקנים עליהם תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספ

 

 ליד כל שסתום ניתוק במערכת מי כיבוי אש יסודר שלט שבו יצויין:

 

 השסתום".יש להודיע למנהל על סגירת  -"מי כיבוי אש 

 
ברגים   לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר או לשלדת פלדה מחוזקת לקיר ליד הצינור או על יד  2כל שלט יחוזק עם 

 השסתום.

 לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע על ידו ותכנית מיקום השלטים לאישור המפקח.

 

 

מודבקות בדבק מגע על  גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות  בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י .2
 חדירה לקיר או תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.בצינורות ישרים וליד כל  מטר 6 -הצינורות, במרחקים שלא יותר מ 

 על המדבקות ירשם סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה.

 הצינורות.גודל המדבקות  יתאים לקוטרי 

 

בחדר המכונות יתלה על הקיר במקום בולט לוח מקרא שעליו יהיה המפתח לסימון הצנרת. לוח יכול להשתלב עם  .3
 לוח תרשים חדר המכונות. )ראה להלן(.

 

 ס"מ לפחות. 3.0הלוח יהיה עשוי פרספקס וגודלו יתאים לכתיבת המקרא באותיות שגודלן 
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ות עזר כולל מדבקות שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא  ישולם בנפרד והתמורה תחשב עבור עבודות זיהוי צינורות ועבוד
 ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 

 פעולות למניעת קורוזיה ט.

 

 

 תוך תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כדלהלן:

 

 וצרים או הרכבת הצינורות.שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת המ .1

 

 מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו עם צבע יסוד. . 2

 

יש למנוע מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובק פלדה, על ידי ליפוף הצינור במקום המגע  .3

 ינור פלסטיק.מודבק או על ידי השחלתו בתוך שרוול מצ E P D Mבסרט 

 

למניעת קורוזיה פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים מהמבחנים, יש להוסיף למי המבחנים חומרים  .4

 H.Pאלקליים מאושרים על ידי המפקח, כך שהמים יהיו בעלי 

 .9עד  8בין 

 

 לאחר גמר המבחנים יש לנקז את הקוים. .5

 

 הגנה בפני שיתוך )חיוץ(   .6

 

באמצעים טכניים נכונים ומקובלים למניעת תופעות השיתוך. צירוף המתכות וחיבורם במעגלי מים שונים, יש להשתמש 
 שחור לצינור מגולבן יותקן אביזר חיוץ. 3ייעשו בצורה המונעת שיתוך אלקטרוכימי.לדוגמא: בכל מעבר מצינור "

 

 בידוד( מיוחדיעשה החיוץ באמצעות "רקורד חיוץ" )עם טבעת  2בצינורות שקוטרם עד "

 למטרה זו.

 

כולל, יעשה החיוץ באמצעות "דרסר חיוץ" )דרסר עם אטם בין שני האוגנים ומעברי הברגים( , או אמצעי  3בצינורות מעל "
 דומה מאושר.

 

 עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 

 צינורות מים חמים וקרים 07.2.2
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 סוג הצינורות  א.

 

    ASTM A 53לפי תקן  , SCH 40יהיו מפלדה ללא תפר,   לאספקת מים לעמדות כיבוי אש    3" – 2צינורות בקוטר  "
וכו', יהיו מאותו סוג ותקן  מגולבנים מחוברים בהברגה. ספחי הצנרת, כגון: זוויות, מסעפים, היצרויות, רקורדים 

 של הצינור.

 

"פולירול " מחוברים בריתוך , או  פוליאתילן מצולב , או     PP-Rם יהיו או פוליפרופילן מים קרים וחמי צינורות 

 .SPמולטיגול או צינורות 

 

 

 בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת  ב.

 

לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים, תיבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטי. הבדיקה תבוצע בצנרת כולה או 
 והבדיקה תעשה בקטעים, תעשה בדיקה נוספת עם השלמת כל העבודה, על כל המערכת כולה.בקטעים. במקרה 

 

לא יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או 
 ם תיקבע ע"י המהנדס.האוויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו במי רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל

 

אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים במקרה ויתגלו 
דליפות באטמי האביזרים. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזירם שאין לתקנם כשהצנרת מלאה 

 ונים הדרושים, יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנומים. ינוקזו הצינורות ויבצעו התיק

 כל הדליפות

 

אטמ'. הלחץ  12.0-בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח. לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יהיה פחות מ 
נים אישור יהיו טעו הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת. כל הציוד, האביזרים  והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ, 

 המפקח.

 

 עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה

 להנחת צנרת.

 

 חיטוי הקווים  ג.

 

 כללי

 

כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה, יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם לשרות ע"י כלורינציה. חיטוי הצנרת תעשה 
ניתנו הוראות אחרות. החיטוי ייעשה בהתאם להוראות משרד הבריאות ובהתאם אחרי בדיקת לחץ, אלא אם קיימות או 

  גמר החיטוי, על הקבלן להמציא אישור ממשרד הבריאות שאכן הקו חוטא ומאושר  למפורט להלן. עם
 לשימוש. 
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מידת הצורך, עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן, לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט כולל חיטוי חוזר ב
 ייחשב ככלול במחירי הנחת הצנרת.

 

 שטיפת הצינורות לפני החיטוי

 

 לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים העלולים להשאר בצינורות.

 

ת הקו, יישטפו גם מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. בעת שטיפ
נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף, ייראו 

 נקיים ושקופים. עם התחלת השטיפה, יש להתחיל בהוספת כלור, כאמור להלן.

 

 חיטוי הצינורות

 

הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן  מיליגרם לליטר. הוספת  50חיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בשעור של 
 שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים. בחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של היפוכלוריד.

 

 10הקו )המרוחק מנקודת הכנסת הכלור( להיות לפחות  שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף 24בתום תקופת 
שעות.  24מ"ג לל', יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של  10 -מ"ג לל' ו  1מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין 

 מ"ג לל', יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש. 1 -שעות היא קטנה מ  24אם שארית בכלור החופשי בתום 

 

 

מ"ג לל' ולהשאיר  75 -שעות, יש להגדיל את שעור הכלור ל  24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך 
 לשעורי הכלור בסוף הקו ישארו בעינם גם במקרה זה. שעות לפחות. הדרישות  6את מי הכלור בקו למשך 

 

 

 בידוד צנרת  ד.

 

 ינטטי תוצרת "ענביד".בידוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי ס

 

 העוביים המזעריים של הבידוד יהיו כדלהלן אם לא צויין אחרת:

 

 

 2" -  1  1/2" 1  1/4" - 1" 3/4 - 1/2" קוטר  צינור

 25 30 35 
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 אביזרים למים חמים וקרים 07.2.3

 

 ברזים אלכסונייםכולל יהיו  2למים חמים, מים קרים, וכו' עד " ברזים  -

 עם דיאפרגמה וידית )משיכה או סיבוב( מכוילים ללחץ פתיחה ושחרור לחץ יהיו תוצרת "בראוקמן"ברזי בטחון  -
 ם צויין אחרת(.אטמ' )אלא א 3.0של 

 .4123או  4113ו תוצרת "קים" דגם מסננים יהי -

    שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יהיו תוצרת "בראוקמן" מתאימים לעבודה -
 וס.מעלות צלזי 100בטמפ' של  

 אחרי כל אביזר מגוף וכו' שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד.

 אטמ'. 16כל האביזרים יתאימו ללחץ 

 

 , ניקוז ושופכיןדלוחיןמערכת     07.3

 

 צינורות דלוחין .1307.

 

ללא תפר מגולבנים, מחוברים בספחי דרנז' עשויים פליז עם  SCH. 40צינורות הדלוחין גלויים יהיו עשויים מפלדה 

 1חלק  349בהתאם למפרט מ.ת.י. מפמ"כ  H.D.P.Eאו בלי עיני ביקורת או עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה 
 דוגמת "מובילית" או ש.ע. כמפורט בתכניות.

 

 כנ"ל. HDPEצינורות ברצפה, בקירות, בחללים טכניים, פירים וכו' יהיו 

צינורות פלדה מותקנים חיצונית יהיו צבועים בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע עליון ויחוזקו 
הקונזולות, חבקים, גשרים וכו' יהיו תוצרת  בקים, קונזולות וכו'. כללקירות, תקרות וכו' באמצעות ח

"UNISTRUT 7.2.3 " כמפורט בפרק. 

 10 -ע"י יצרן הצינורות, אחריות ל ( SHOP DRAWINGSול הכנת תכניות ביצוע )מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכל
וכו'  תביקורת כפי שידרשו בקירות, רצפו שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכון התקנים כולל התקנת פתחי

התפשטות, וכו', צביעה  וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זוויות, מסעפים, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי
.   על הגג, בחללי 7.2.3כנדרש, חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו', קונזולות, חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף 

בקירות וברצפות וביטון  איטום חוסם אש, חריצים, תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרוולים,
 וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים. בקירות או ברצפה וכו',

 

 צינורות השופכין וניקוז .237.

 

הקירות במרתפים יהיו עשויים  צינורות השופכין  והניקוז מתחת לרצפת המרתף וגלויים מתחת לתקרות המרתפים ועל

 . HDPE או125. ספחים לפי ת.י. 124יצקת ללא ראש לפי ת.י. 

 . HDPEצינורות השופכין הגלויים בתקרות אקוסטיות, פירים וכו' יהיו עשויים 

 .1חלק  349ימו למפרט מת"י מפמ"כ יתא HDPEהצינורות והאביזרים 

הצינורות יהיו על הקירות, צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית וכו' צמודים לקירות, לתקרה, או בחלקי מבנה אחרים 
 לעיל. 7.2.1הקונזולות וכו' יהיו כמפורט בפרק  ות, מתלים וכו'.באמצעות חבקים, קונזול
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 ניקוז המזגנים 7.3.3

 

בהתאם למפורט בתוכניות. ניקוז המזגנים יעשה בתוך מחסומי ריצפה או  SCH 40מערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות 
 דרך קולטני ניקוז אופקים שמתנקזים אל תחנת השאיבה במרתף התחתון.

מגולבנים מחוברים בהברגה. ספחי     ASTM A 53, לפי תקן   SCH 40כולל יהיו מפלדה ללא תפר,    3צינורות בקוטר עד "
 הצנרת, כגון: זוויות, מסעפים, היצרויות, רקורדים וכו', יהיו מאותו סוג ותקן של הצינור.

 

 

 

 צינורות מי גשם .4307.

 

 כמפורט בתכניות. E.P.D.Hמשטחים פתוחים לשמיים, יהיו צינורות צינורות ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות או 

 

 באופן חרושתי בלבד.ייעשה באמצעות אביזרים מיוצרים  שינוי כוון

וכו' באמצעות שלות, קונזולות,  הצינורות הגלויים בנישות ובמרתף יחוזקו לקירות, תקרות, אלמנטים קונסטרוקטיביים 

זוקים כנ"ל, לעיל. מחירי היחידה לצינורות כוללים ספחים, חי 07.2.3כמפורט בסעיף   UNISTRUTמתלים וכו', תוצרת 
 ותקרות וכו'. מעברים דרך קירות

 

הצינורות העוברים בעמודים או בחלקים קונסטרוקטיביים, יותקנו במקום לפני יציקת הבטון ויחוזקו באופן יציב 
 תחת למוצא תתקן אגנית עשויה בטון.לקונסטרוקציה, על מנת למנוע תזוזות בעת היציקה. מ

 

 ברדסים וקולטני מי גשם וניקוז .5307.

 

" בהתאם למפורט בכתב הכמויות. מחיר JOSAM" או " SMITHהברדסים וקולטני מי גשם במשטחים פתוחים יהיו תוצרת "

 לפי הנדרש. HDPEהיחידה יכלול אביזר מעבר לצינור פלדה או 

 

 E.P.D.Hהנחיות לביצוע צנרת   .637.

ותחת פיקוח שרות השדה  , ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן2חלק  349התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 
 של היצרן.

המורשה של יצרן הצנרת ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו  E.P.D.Hעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות  ביוב  
 והאביזרים.

ן של המערכת, , לרבות אחריות היצרן לתפקודה התקי2חלק   349המערכת יהיה כפוף למפמ"כ תהליך הייצור והרכבת 
 שנים. 10לתקופה של 

 היצרן. רשמי שלעל הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו ה
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רן, כחלק הרכבת המערכת תעשה לפי תוכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצ
מאספקת הצנרת והאביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הבצוע המפורטות לאישור המתכנן לפני תחילת 

 עבודות הייצור וההרכבה.

 

במכונת ריתוך, עם ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי   BUTT WELDINGחיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 
 שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי דרישות התכנון המפורט.

 

והוראות היצרן, תוך ציונם ע"ג  2חלק  349החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ 
 תוכניות הביצוע המפורטות.

 

בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה באחריותו הישיר של היצרן  שימוש
 האחראי.

 

הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור היצרן הנושא באחריות וכן 
 באישור המפורש של המתכנן.

 

 שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג בכל מהלך העבודה יעשה

 ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של  המתכנן.

 

הוראות היצרן ותוכניות הביצוע  2חלק  349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 
 נקודות הקבע לאורך הצנרת. המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקם של

 

 כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידיעתו ואישורו של המתכנן.

 

נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת 
 ת המערכת.פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכב

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה מרותכים 
 ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

 

 מחירי היחידה לצנרת דלוחין , שופכין וניקוז     .7307.

 

ע"י יצרן הצינורות, אחריות  ( SHOP DRAWINGSמחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע )
שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכון התקנים, ספחים עם או בלי ע.ב.  כגון זוויות, מסעפים,  10 -ל

מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, נקודות קבע , מחברי התפשטות, וכו' עם או בלי ע.ב, צביעה כנדרש, 
, וכו', על הגג,  7.2.3תקרות וכו', קונזולות, חבקים, גשרי צנרת,  וכו' כמפורט בסעיף חיזוק הצינורות לקירות 

בחללי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' בשרוולים, איטום עמיד אש, חריצים,בקירות 
 וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.

 

 קופסאות ביקורת 837.0.
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. מכסים  HDPEקופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מאריכים ושרוולים יהיו עשויים 
 ומסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד. הקופסאות, המאריכים וכו', ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון.

 

 הרצפה באישור האדריכל. מסגרות תהינה מרובעות, המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון

 

או יצקת כמפורט בתכנית ויקבעו בבטון  HDPE( מ"מ יהיו עשויים 4* " 2)" 110/63 -(  ו8*"4מ"מ )" 200/100מחסומי רצפה 
 בהתאם לפרטים.

 

,  8/4מחיר היחידה למחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים אמאיל בתנור, סל נירוסטה במחסום "
השרוול לפי הפרטים, איטום המרווח בין המחסום והשרוול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה, ביטון המחסום  וכן את
 וכו'.
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 נספח א'

 

 נוהל קבלת מתקנים וציוד

 

 כללי.1

 

          מטרת נוהל זה להבטיח למזמין שהמתקנים המתקבלים ע"י הקבלן, יתאימו למפרט   1.1
 בצורה תקינה לשביעות רצונו.הטכני והתכניות, ויפעלו  

 

 הגדרת המושגים "מתקנים וציוד" תכלול לצורך נוהל זה: מבנים, מערכות צנרת ופרטי ציוד בודדים.  1.2

 

 .מפרט המיוחד ותנאי החוזהנוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד של  1.3

 

 

 תהליך הקבלה  . 2

 

 מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרוייקט לקבלן.  2.1

 

    שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים  2.2
 .3הטכניים הקשורים למתקן. פרוט המסמכים ראה להלן בסעיף  

 

   במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, המתכנן או גוף אחר, ואין  2.3
     לקבלן שליטה על מסמכים אלה, יהיה זה תפקידו של הקבלן לרכז את כל  
 החומר האמור ולהעבירו לידי המזמין.  

 

 בעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, המפקח , נציג הקבלן, נציג המתכנן, נציג מחלקת האחזקה של המתקן. 2.4

 

 

 בדיקה זו קבלה סופית. אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה 2.5

התיקונים ותאריך לבדיקה נוספת של  ים תיקון, יקבע מועד להשלמתאם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורש

בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה  . אם בבדיקה הנוספת יקבע כיהפרטים הנ"ל

 הסופית.
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 מסמכים טכניים  . 3

 

 ם הטכניים יכילו ששה תיקים זהים בשפה העברית.המסמכי

 

 כל תיק יכיל כדלקמן:

 

 תאור המערכות והציוד עם הסבר פעולתם.  3.1

 

     מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" )תכניות עדות(, ליום המסירה   3.2
 אשר תכלולנה:   

 

   תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפשרים הבנה של תהליכים וזיהוי  3.2.1
  כל הפריטים. התרשימים יהיו חד קויים ויכללו את כל המידע החיוני היסודי    
 להבנת המתקנים, המערכות, התהליכים וכו'.    

 

 תכניות הביצוע של פרטי הציוד השונים  3.2.2

 

   ועל של פריטי הציוד, הצינורות, החיבורים, החוטים תכניות התקנה והרכבה בפ 3.2.3
 וכדומה, כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע"י מספר קטלוגי מתאים.   

 

 שרטוטים אחרים הדרושים להבנת המערכות ופעולת הציוד. 3.2.4

 

 

 דיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ופריטי הציוד, עם ציון נקודת העבודה. 3.3

 

אחריות, ספרי ציוד, מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד, הצנרת, האביזרים וכו', וכן כל חומר טכני שהיצרן  כתבי  3.4
 חייב למסור יחד עם הציוד.

 

מלא ומושלם על בטיחות,   הוראות הפעלה מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות. ההוראות יכללו הסבר 3.5
 כיול, איתור תקלות ואופן הטיפול בהן.הפעלה, הדממה, פרוק, הרכבה, כוון, 

 

הוראות אחזקה ומפרטי אחזקה ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות. ההוראות יהיו מודפסות ויכללו פירוט  3.6
 יצרני הציוד. מדוייק של הפעולות עם תדירויות הביצוע כפי שהומלצו ע"י 

 

 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן: 3.7
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 ות על בדיקות שנעשו ע"י מעבדה מאושרת, בודקים מוסמכים או חברת תעוד 3.7.1
 החשמל, במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק.     

 

   תעודות על בדיקות של החלקים ואביזרים, תעודות )או דפי יומן( על בדיקות  3.7.2
 חלקיות שנעשו בזמן הביצוע.   

 

 ט ע"י המזמין.תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפור 3.7.3

 

 

    רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים, שרטוטים ופרטים מזהים  3.8
 המאפשרים זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו מהיצרן. 

 

    רשימת חלקי חילוף המומלצים ע"י היצרן לשמירה במלאי המזמין, עבור הציוד   3.9
 המותקן. 

 

 אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה לשירות.כתובת ומספר טלפון אשר 3.10

 

 

 מסמכים טכניים בחדרי המכונות  . 4

 הדרישות המפורטות להלן מהוות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן למסור לידי המזמין.

 

   תרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות. התרשים יכלול את הציוד, צנרת,  4.1
   אביזריה, כווני זרימה, מכשירי בקרה, וסתים, מנועים וכו'. התכנית תשורטט על לוח  

 ס"מ( ותתלינה בחדר המכונות. X 100 120פרספקס בגודל מתאים )מינימום  

 

 הוראות הפעלה והדממה של הציוד על לוח פרספקס כנ"ל. 4.2

 

    רת. השילוט יקיף את שילוט מלא וברור, בהתאם למפרט, על המתקנים, הציוד והצנ 4.3
   הנושאים של בטיחות, הפעלה, הכוונה, אינפורמציה טכנית וכל הנדרש להבנת המערכות,  
 להפעלתן, ולזיהוין בתכניות. 

 

 

 קבלת המערכות והציוד  . 5

 

   קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות  5.1
 רצונו של המזמין. 

 

 בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה. 5.1.1
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 .3מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין כמפורט לעיל בסעיף  5.1.2

 

 .4הוראות ושילוט בחדרי המכונות כמפורט לעיל בסעיף   5.1.3

 

   הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה, הדממה, ואחזקה שוטפת של המערכת  5.1.4
 והציוד כמפורט במפרט.  

 

 חר עמידת הקבלן בדרישות לעיל תוצא "תעודת סיום העבודות" ע"י המזמין.לא

 

 תקופת האחריות . 6

תעודת סיום העבודות" ע"י והוצאות " 5תקופת האחריות תחל רק לאחר קבלת המערכות והציוד כמפורט לעיל בסעיף 
ות האמור לעיל רשאי מנהל וזאת  למרות שהופעלו בינתיים חלקים שונים מהמערכת לשרות המזמין. למרהמזמין 

 הפרוייקט לקבוע כי תקופת האחריות מתחילה אחרי הקבלה הראשונה מותנה ב:

 

 כי הליקויים שנמצאו בפעולת המתקן אינם בעלי משמעות לפעולתו התקינה. א.

 

 הקבלן יתחייב לתקן את הליקויים בתוך פרק זמן שיקבע מראש ואמנם יעמוד בכך. ב.

 

קט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת במפורש מועד תחילת אחריות לידי מנהל הפרוי קרה ימסור הקבלןבכל מ
 ומועד סיומה.

 

 רשימת תוכניות ופרטים סטנדרטיים

 רשימת תוכניות:

 

 1:100, חתכים לאורך קווי ביוב :    צנרת מים, ביוב   בחוץ למבנה, פרטים             2021/443-01

 

 1:100 קומות קרקע, א' וגג:  נרת תברואה  ,צ            2021/443-01

 :1מערכת ספרינקלרים               2021/443-01

וכן כל התוכניות אשר תיווספנה, במידה ותיווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך שינויים אשר המפקח רשאי 
 להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 

 חתימת הקבלן:חותמת  ו
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 מפרט נגישות

 מרכז חירום אזורי מ.א.תמר

 ישוב : מ.א.תמר

100146גוש:   

6חלקה :  

564מגרש :   
 

 

חניות נגישות לרכב נכה,אחת לרכב גבוה ואחת לרכב רגיל עם מחסום למניעת חניה בין  2יש לסמן   –חנייה ושילוט .א
בתוואי חופשי ממכשולים והפרשי גובה כל שהם ,יש לוודא סימון  2חלק  1918שתי החניות הנגישות, ע"פ ת"י 

,ושילוט על  2חלק  1918בת"י ,וכנדרש 2.5%ושילוט של החניות לנכים ,שיפוע החניות הנגישות לא יהיה גדול מ 
 מצורף פרט.4חלק  1918מיקום חניות נגישות בכניסה למגרש,לקראת אכלוס יש להכין שילוט ברור ומונגש לפי ת"י 

 

: יש לסמן שיפועים בדרך הנגישה מהכניסה למגרש עד לכניסה למבנים,שיפוע לדרך נגישה יהיה שיפועי דרך חוץ .ב
 את הדרך בכבש וכו'  .מעבר לכך יש לתכנן  5%לכל היותר 

 

ס"מ בניגוד חזותי לגוון העמוד, סימן  15העמודים יסומנו בסימן אזהרה ע"י פס זוהר ברוחב  עמודים בדרך : .ג
ס"מ ,ויהיה סימון ע"י  130ס"מ מפני הקרקע, הרוחב בין העמודים יהיה  150האזהרה על העמוד יהיה בגובה 

 לאפשר מעבר נגיש. ס"מ מסביב לעמודים ,כדי 40משטח אזהרה ברוחב 

 

מקומות להעלאת והורדת נוסעים ימוקמו קרוב ככל האפשר לכניסה  מקום המיועד להעלאת והורדת נוסעים: .ד
 או בהנמכת מדרכה 8%הנגישה לבניין,המעבר למדרכה יהיה באמצעות משטח משופע בשיפוע עד 

 

"מ,)נטו פתח אור ( כוח פתיחה מקסימאלי, ס 198 -ס"מ וגובה פנוי  90 -רוחב פנוי למעבר  -בכל סוג דלת  דלתות : .ה
-ק"ג 3ניוטון ) 30-כוח( לדלת פנים )למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן(, ו-ק"ג 2.2ניוטון ) 22לרבות עם מגיף דלת: 

יותקן אמצעי עזר כך  –כוח( -ק"ג 3ניוטון ) 30-כוח( לדלת חוץ; לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, הכוח הנדרש גדול מ
לפני ואחרי  הדלת קיים  על ערך זה, בעלת ידית שאינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים,שהכוח לא יעלה 

משטח תפקוד תקני, ידיות הדלתות יהיו ידיות מנוף חל איסור על שימוש בידיות כפתור, יותקנו הידיות בגובה בין 
ס"מ , לפני ואחרי הדלת  30 ס"מ מפני הרצפה ,במישור ובצד הדלת בסמוך לידית יש לאפשר מישור של 85-110

ס"מ, כאשר הדלת נפתחת החוצה משטח התפקוד  135/175ס"מ או   155/155יהיה משטח תפקוד נגיש במידות 
 ראה פרט משטחי תפקוד.ס"מ  80(  +Dס"מ או כנף ) 110ׂ ( +Dלפני הדלת יהיה גודל כנף הדלת )

 

מפסקים, כפתורים, לחצנים ומתגים, יהיו  : אמצעי הפעלה לרבות אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור .ו
ס"מ מהרצפה ,לידם יהיה משטח  130נוחים לשימוש ,ובניגוד חזותי ,וניתנים לזיהוי ומישוש ,ויהיו בגובה מקס' של 

 .1חלק  1918נגיש להגעה , ויעמדו בדרישות ת"י 

 

מדרגות ,כל הרומים יהיו  3מינ' רוחב המדרגות יתאים לדרישות תקנות התכנון והבניה, מדרגות חוץ מדרגות:  .ז
 10-15.0גובה רום המדרגה במדרגות חוץ יהיה בין  בעלי מידות אחידות וכל השלחים יהיו בעלי מידות אחידות,

ס"מ  10-16.5ס"מ, במדרגות פנים גובה רום המדרגה במדרגות  יהיה בין    31ס"מ ,עומק השלח לא יהיה קטן מ 
"מ, משני צידי המדרגות יש להתקין בתי אחיזה בגוון שונה תקניים עדיף ס  26,עומק השלח לא יהיה קטן מ 

 ס"מ 90מ"מ בגובה של  40לכל האורך, המרוחק מהקיר לפחות  מ"מ עם אפשרות גריפה, 40מצינור בקוטר כ 
ס"מ אופקיים נוספים אם הדבר לא  15ס"מ לאחר שלח המדרגה ו  30ומוארך ס"מ עם כיפוף בקצה  60ובגובה 
,יש לסמן  ס"מ  20שני קצוות בתי האחיזה יהיו בניגוד חזותי לבתי האחיזה לאורך קטע שאורכו  למעבר,מפריע 
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ס"מ ,ולהתקין  2.5ס"מ מקצוות השלח פס קונטרסטי ויזואלית ומישושית בעובי  2את במרחק 
בכניסה אל  ס"מ באורך המדרגות 60וניגוד מישושי לסביבתו ברוחב  60%משטח אזהרה  תקני עם ניגוד חזותי 

 דוגמא מצורף פרט.2חלק  1918מהלכי המדרגות ובמפלסי היציאה מהם .על המדרגות לעמוד בדרישות ת"י 

 

בהצבת מתקני שתייה ,אחת ממתקני השתייה תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות , ,ולפני אחת  ברזייה  נגישה : .ח
האמצעי להפעלת ,צידית ,לפי הצורך  החזיתות של מתקן השתייה יישמר שטח רצפה חופשי לגישה חזיתית או

,אם המתקן הוא מסוג מזרקה ,גובה  1חלק  1819המתקן יתאימו לדרישות הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י 
ס"מ מעל פני הרצפה ותתאפשר גישה למתקן להכנסת חלל הברכיים  75-85יציאת זרם המים כלפי מעלה יהיה 

ס"מ ,מתקן השתייה יוצב על הקיר  110עמיות טווח ההגעה יהיה עד וחלל כפות הרגליים ,אם מסופקות כוסות חד פ
 בשטח חופשי  עם גישה נוחה לחזיתו ולא יימצא בתוך גומחה.

 

: יש לציין בתוכנית מידות ,שיפוע ומפלסים לפני ואחרי,כאמצעי עליה והתגברות על הפרש גובה יש  כבש ) רמפה( .ט
ס"מ נטו   130ס"מ לפחות ברוטו עם התקנת מאחזי היד יישאר הרוחב החופשי הדרוש  150לבצע כבש ברוחב  

שרות גריפה,לכל האורך, מ"מ עם אפ 40,משני צידי הרמפה יש לבצע בתי אחיזה תקניים עדיף מצינור בקוטר כ 
שני ס"מ מעבר לקצה שיפוע הרמפה עם קצה מכופף,  30ס"מ  שיימשכו  90מ"מ בגובה  40המרוחק מהקיר לפחות 

,שיפוע  2חלק  1918ע"פ ת"י  ס"מ  20קצוות בתי האחיזה יהיו בניגוד חזותי לבתי האחיזה לאורך קטע שאורכו 
,יותקנו משטחי 1%,שיפוע  רוחבי לא יותר מ2חלק  1918ות ת"י ועומד בדריש 8%הכבש האורכי יהיה לכל היותר 

ס"מ, משטחי הביניים יהיו בניגוד חזותי לפני הכבש,  75ביניים תיקנים בתחילה ובסוף הכבש וכל הפרש גובה מעל 
מעלות,  ובמשטי הביניים בכבש יהיה משטח תפקוד במידות  30לפני הכניסה ,היציאה, ושינוי כיוון ביותר מ 

יש לבצע מדרגות תקניות,בשולי הכבש  6%ס"מ, בסמוך לכבש שהשיפוע שלו יותר מ   175/ 135ס"מ או  155/155
 ס"מ,תהיה דרך נגישה לכבש. 10יהיה רכיב הגנה לפחות של 

 

תהיה תשתית למערכת עזר לשמיעה על פי הוראות חוק שוויון במקום שהמיועד שייעשה בו  מערכת עזר לשמיעה: .י
.מערכות כגון 4חלק  1918באמצעי הגברת קול ,יתאימו מערכות העזר לשמיעה לנדרש בת"י דרך קבע ,שימוש 

,יש לסמן את המקומות FM,או ממין אפנון גלי רדיו תדר  FMאדום או מערכות -לולאת השראה, מערכות אור תת
 בהם מותקנות המערכות בסמל הבין לאומי לשירות נגיש לבעלי לקות שמיעה.

 

 ספסלים נגישים .יא

 

 

לצד המושב  יהיה שטח 
רמפה חופשי לכיסא 

ס"מ  100גלגלים שרוחבו 
 לפחות .

 

מעברים בין רכיבי  .יב
 ריהוט קבועים:

 בחללים שמוצבים
 1918הם רכיבי ריהוט קבועים ,לרבות מחיצות יתאימו המעברים הנגישים בין הרכיבים הקבועים לדרישות בת"י ב

ס"מ,לאורך המעברים יהיה שטח חופשי לסיבוב כסא הגלגלים   90,רוחב המעברים לא יהיה קטן מ  3.2חלק 
ׂ ( Dס"מ, כאשר הדלת נפתחת החוצה משטח התפקוד לפני הדלת יהיה גודל כנף הדלת ) 135/175ס"מ או   155/155

 ראה פרט משטחי תפקוד.ס"מ  80(  +Dס"מ או כנף ) 110+

 

חלק  1918יטה ,ארון וכו' יעמדו בדרישות ת"י כגון מטבח, מקרר, תנור , מ החלקים המרכזיים ביחידה הנגישה .יג
ס"מ ויתאימו למידות אנוש )אנתרופו  135/175ס"מ או  155/155,ומולם יהיה שטח חופשי לתמרון במידות 1

 מטרייה( לאנשים עם מוגבלות ,עם טווח ההגעה בחזית או בטווח הגעה לצד, ראה פרטי דוגמא.
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ס"מ מפני  80-73דת לקהל בישיבה תהיה בין : גובה פני עמדת השירות המיועעמדת שירות .יד
ס"מ ,עם עומק  90ס"מ,רוחב עמדת השירות לא יהיה פחות מ  70הרצפה,עומק פני עמדת השירות לא יהיה פחות מ 

ס"מ ,בכל עמדת שירות וכל במשרד שבו ניתן שירות  או קבלת  105חלל להכנסת הברכיים ,גובה עמדה לעמידה 
בסעיף  4חלק  1918ש מסוג לולאת השראה,יוצגו הנחיות להפעלת המערכת,לפי ת"י קהל תימצא מערכת עזר לשימו

חלק  1918הדן בשילוט,מסביב לדלפק יותקן בית אחיזה לידיים ,המתאים לדרישות עבור מבנה בית האחיזה ב ת"י 
 70ה פנוי של ,יימצא סמל המציין כי העמדה נגישה ,בפינת הקפה יש אפשר גישה לאדם עם כסא גלגלים ,כולל גוב1

 1918ס"מ  עם משטח תפקוד חופשי לפניהם ובהתאם לת"י  110ס"מ לברכיים,וגובה מכונת הקפה וברזייה מקס'  
מ"מ מגוף הדלפק,מעמד לדפי  40ס"מ מרוחק  70מ"מ בגובה  30-40,סביב הדלפק יותקן מסעד יד בקוטר  1חלק

או 155/155ס"מ,לפני יהי מרחב תמרון במידות  60-120מידע ,וחומר אינפורמטיבי יהיה נגיש ובטווח גובה בין 
 ראה פרט להמחשה ס"מ, 135/175

 

ס"מ  בדרך הראשית מכיוון החניות והכניסה למגרש עד לכניסה לכל  130יש לבצע שביל נגיש ברוחב  דרך נגישה : .טו
,יש לשלט   6ק חל 1918המבנים,משני צידי השביל תבוצע אבן בגוון שונה ומרקם שונה להבלטת השביל לפי ת"י 

את הפנייה אל הדרך הנגישה ,המעברים בשבילים צריכים להיות חופשיים מכל מכשול ,יש לוודא רוחב השביל  של 
בעיבוד  ) כמו אבן ,מרקם פני הדרך לא יהיה העיבוד גס2שיפוע רוחבי לא יותר מ %  5%ס"מ ושיפוע עד  130לפחות 

גשם,מישקים בדרך לא יהיו יותר מ   ת גלגלים,ומאפשר ניקוז מיגב או טובזה וכו'(המקשה על המתניידים בכיסאו
עם  2חלק  1918יש לתכנן כמו כבש על פי הת"י  5%מ"מ לרוחב המישק, וכל דרך בשיפוע מעל  10מ"מ לגובה ו  5

 .יהיה לידו מדרגות תקניות  6%בתי אחיזה מכל צד,כל שיפוע של כבש בשיפוע מעל 

 

 1970-חלק ג' של תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל  לפי אזור מחסה בעת חירום :   .טז
אזור מחסה,יהיה אזור מחסה המשמש חלק מדרך מוצא נגיש, חלל חסום לעשן בבניין  3.2.11.2-3.2.11.9סעיפים 

וצא מ' מחדר המדרגות המשמש מ 10המוגן כולו ע"י מערכת כיבוי אש אוטומטית ,הנמצא במרחק שאינו עולה על 
 בטוח, מבואת מעלית חסומה לעשן או חלל מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה המהלך המילוט .

 

ס" במרחבים  135/175ס"מ או  155/155לפני ואחרי הדלתות יהיה מרחב תמרון חופשי במידות תנועה במבנה : .יז
ס"מ  2.0להם,במידה והפרש הגובה עד ס"מ מרצפת הכניסה מחוץ  1המוגנים יש להבטיח שרצפתם אינה גבוהה מ 

ס"מ, נטו פתח  90,הדלתות לחדרים צריכות להיות ברוחב  3.1חלק  1918יש להתקין רכיב פריק על פי הנדרש בת"י 
ס"מ, ,מי קרים יהיו בגובה שאינו עולה  30אור ,בגומחות ,במישור ובצד הדלת בסמוך לידית יש לאפשר מישור של 

רמת  matt) ן לכיסא גלגלים, הריצוף יהיה מחומר קשיח יציב ועמיד ,עמום )ס"מ, עם משטח תמרו 90על 
ס"מ  135בין קיר המגן לממד יש להבטיח רוחב  ההשתקפות תהיה נמוכה,כשעצמים ותאורה לא ישפיעו עליה 

כאשר הדלת נפתחת החוצה משטח התפקוד לפני הדלת יהיה גודל כנף הדלת  ס"מ לפחות, 90,דלת ממ"ד ברוחב 
(D  ׂ+ )110 ( ס"מ או כנףD+  )80  ראה פרט משטחי תפקוד.ס"מ 

 

סימון מספרי השורות המושבים יהיה בניגוד חזותי לסביבתם   ,גודל  הספרות  :התאמה לאנשים עם לקות ראייה  .יח
 . הספרות המזהות מספרי מושבים יהיו מישושיותיאפשר זיהוי ברור ,

י לאפשר לאדם עם מוגבלות לצפות במסך ההקרנה ,זווית יש חשיבות רבה לזווית הראיה כד זווית ראייה :  .יט
 מעלות . 36הראייה האנכית ממקומות הישיבה המיוחדים לא תהיה גדולה מ 

 

,מידת נטו  ס"מ 155/225בכל מדור שירותים יהיה תא נגיש במידות ברוטו   :1שירותים  מותאמים טיפוס  .כ
לפני ואחרי דלת הכניסה לשירותים, את האסלה יש , לנשים וגברים ,משטח תפקוד תקני ס"מ 150/200נדרשת 

ס"מ  45ס"מ, וכשמרכזה מרוחק  45ס"מ מהקיר שמאחוריה,וגובה מהרצפה וגובה  70להציב כשקדמותה מרוחקת 
ס"מ בין האסלה והקיר בצד  80ס"מ, מרחק פנוי ממכשולים של  120מהקיר שלצידה ,עליו מוצב הכיור במרחק 

, יש לקחת בחשבון שאם מיכל ההדחה לא יהיה  3.1חלק   1918מסעדים לפי ת"י שיש ידית המתרוממת,ארגון ו
ס"מ ,בכדי לאפשר ניידות מול האסלה לפי דרישות  20הקיר אלא עם בליטה בפנים לתא  להאריך את התא ב 

 ס"מ,או להתקין אסלת מונובלוק תקנית לנכים עם מושב הגבהה, 20הת"י,או לבצע את מיכל ההדחה בתוך קיר ה 
גוון חיפוי הקיר ברקע של הכלים הסניטאריים יהיה בגוון נוגד לגוון הכלים ,רצפת השירותים תהיה נוגדת אחלקה 

לפחות,פירוט האביזרים שיש להתקין בפרט המצורף. כאשר הדלת נפתחת החוצה  R-10ברמה של  2279לפי ת"י 
ראה פרט משטחי תפקוד. ס"מ  80(  +D) ס"מ או כנף 110ׂ ( +Dמשטח התפקוד לפני הדלת יהיה גודל כנף הדלת )

 מצורף פרט
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תותקן משתנה אחת לפחות לפי הדרישות בת"י  בכל מקום שמותקנות בו משתנות, משתנות: .כא
משני צידי  ס"מ לכל היותר  מהרצפה, 50,גובה השפה העליונה הקדמית של המשתנה הנגישה יהיה  3.1חלק  1918

ס"מ ,ויהיו  70והקצה התחתון שלהם יהיה בגובה  ס"מ, 60שאורכם המשתנה יותקנו מאחזי יד אנכיים קבועים 
 ס"מ,והיא תהיה מובחנת ע"י שינוי הגוון לרקע. 32מרוחקים ממרכז המשתנה 

 

בדלת הכניסה למבנה מחוץ לפנים גובה יהיה -ס"מ,סף בפתח 110רוחב דלת הכניסה יהיה לפחות  כניסה למבנה : .כב
בסעיפים כניסה  3.1וחלק  2חלק  1918הסדיר ולהנגיש על פי הנדרש בת"י ס"מ לכל היותר,במידה ויותר יש ל 1.0

, לפני ואחרי הדלת 4חלק  1918וסף דלת ומשטחי ניגוב,יש לסמן דלתות ,מחיצות וקירות שקופם בסימון לפי ת"י 
ס"מ, כאשר הדלת נפתחת החוצה משטח התפקוד  135/175ס"מ או   155/155יהיה משטח תפקוד נגיש במידות 

 ראה פרט משטחי תפקוד.ס"מ  80(  +Dס"מ או כנף ) 110ׂ ( +Dפני הדלת יהיה גודל כנף הדלת )ל

 

הסימון יהיה ס"מ,  15ע"ג דלתות וקירות שקופים יותקנו סימני אזהרה בגודל סימון דלתות ומחיצות שקופים : .כג
ם האמורים בפרט זה לא ס"מ,המרחק האופקי בין הסימוני 100-ל 90ס"מ, ובגובה שבין  160-ל 150בגובה שבין 
ס"מ על  כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר שקוף בחלק בניין ציבורי,יהיה בקצה הנפתח ועל  60יעלה על 

מצורף הקיר שהיא משולבת בו ,לאורך קו המגע ביניהם ,סימון שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף 
 פרט.

 

ס"מ  במסלול הקצר ככל שניתן ,בצד הדרך  60ון ובמרקם שונים מהדרך ברוחב :יהיה סימן מוביל  בגוסימן מוביל .כד
סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק הנגישה מהכניסה למגרש ועד לכניסה למבנה וממה לדלפק השירות , 

ם סנטימטרי 30עד  10סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת, ובמרחק  110
ובפנים המבנה ימשיך עד לעמדת המודיעין וסימן המאתר , מקצה אגף דלת סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח

.כמתואר  6חלק  1918וניגוד מישושי פי ת"י  50%, עם ניגוד חזותי הראשית למעלית המרכזית שבמפלס הכניסה
 בפרט.

 

,בסעיף הדן בתאורה ,למעט 4חלק  1918התאורה בדרך הנגישה ובאזור המתנה יתקיימו הוראות ת"י  תאורה: .כה
,התאורה בתחום המגרש בדרך אל הבניין תהיה רציפה 8995הסעיפים הדנים בתכנון תאורה בתוך בניינים בת"י 

יין, רמת התאורה תהיה וממקור אור שאינו מסנוור ותמנע הארה ישירה מגופי תאורה לעיני בני אדם בתוך הבנ
אחידה בכל השטח הציבורי ומקומות העבודה, גופי התאורה יותקנו מחוץ לטווח עין של אדם היושב או עומד ,לא 

ס"מ, יש להימנע ככל האפשר מהתקנת תאורה מהבהבת, מסנוורת ובוהקת הנגרמת  180ס"מ ולא מתחת  110מעל 
 ע"י החזר אור חזק.

 

מהשולחנות המיועדים לשימוש הציבור יהיו שולחנות מותאמים לאנשים  5%לפחות :  שולחנות לשימוש הציבור  .כו
 80ס"מ ,רוחב שולחן לפחות  70ס"מ לפחות ,גובה חלל לברכיים חופשי  48עם מוגבלות ,בהם עומק חלל לברכיים 

 .1חלק  1918ס"מ, לפי ת"י 

 

ואת מיקומם כך שיתאפשר תנועה גם  : באזורים המיועדים להמתנת הקהל יש לתכנן את המושבים אזורי המתנה .כז
של אנשים עם מוגבלות הרהיטים יהיו ללא פינות חדות ויהיו ניתנים  להבחנה בקלות עם ידי אנשים עם לקות 

ס"מ  45-48ראיה,מושבים הנדרשים יהיו גם מותאמים לאנשים עם מוגבלות בניידות ,גובה פני המושב יהיה בין 
ס"מ מחלקו האחורי ,המרחק מחזית המושב עד  2-לא יהיה גבוה ביותר  מ מפני הרצפה ,החלק הקדמי של המושב

ס"מ ,משני צידי המושב יהיו משענות יד שיימשכו מגב המושב עד לחזית המושב ואורכן  40לגב המושב לא יהיה 
 ראה פרטס"מ מפני המושב. 18-24ס"מ לפחות,גובה פניהם העליונים יהיה בין  30יהיה 

 

כשדלת המבנה לא ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ ומתוכננת מערכת קשר פנים )אינטרקום(  מערכת קשר פנים : .כח
בסעיפים הדנים במערכות קשר פנים ואינטרקום ,והיא תכלול גם חיווי קולי לציון  4חלק  1918תהיה  לפי ת"י 

ה לבנין יהיו שחרור מנגנון הנעילה של הדלת ,הותקן לוח עם מספרי הדירות עליו במערכת קשר פנים בכניס
מ"מ ,גובה  50 –מ"מ  12מ"מ לפחות מרקע השלט גובה האותיות יהיו בין  0.8המספרים בולטים מפני השלט 

 מ' מעל הרצפה עם גישה חופשית. 1.30המערכת יהיה עד 

 



 

136 

 

ס"מ  150-ס"מ, הפיר יהיה במפלס  195/195,פיר מעלית יהיה במידות  2מעלית במבנה טיפוס  .כט
ס"מ, המעלית תגיע לכל הקומות  90ס"מ עם פתח כניסה  110/140ה , מידות פנים המעלית  של המבנ 0.00מתחת ל 

ס"מ, אל המעלית תוביל דרך  175/135ס"מ או   155/155הציבוריות ,מול פתח המעלית יהיה משטח חופשי במידות 
 70חלק  2481אות ת"י , ויתקיימו בה הור3.1חלק  1918, ות"י 70חלק  2481. לפי ת"י נגישה משאר חלקי המבנה,

 ,יהיה סימן מאתר לרוחב הדרך שברחבת המעלית עד להתקן המעלית.7עד  5בסעיפים 

 יש לפנות ליועץ מעליות מורשה בכדי לתכנן מעלית נגישה בהתאם לנ"ל.

 

 

 

 מקלט/ממ"ד /ממ"מ .ל
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ס"מ , מתקני רחוב  220לגובה תשתיות עיליים וכל עצם אחר לא יחדרו לרצועת ההליכה מתחת מתקני רחוב :  .לא
תמרורים  וכו' ,יוצבו מחוץ לדרך הנגישה כך שלא יהוו מכשול ,עמודי ,ומתקני חוץ ,כגון עמודי תאורה ,פחי אשפה',

ס"מ בעל ניגוד מישושי  30תאורה או עצים במדרכה ,יותקנו ויסומנו בגומה מסביב ע"י משטח אזהרה ברוחב 
 למדרכה . 60%ון ריצוף עם ניגוד חזותי וחזותי לריצוף ,לעמוד או העץ בגו

כל התשתיות ומתקני הרחוב ,עצים ,תאורה, תמרורים וכו' יהיו ברצועה שתסומן בנפרד רצועה למתקני רחוב:  .לב
בסמוך לדרך הנגישה ,עם סימון הפרדה בעל נגיד חזותי ומישושי ,והגוון של הריצוף של רצועת מתקני הרחוב יהיה 

 רך נגישה.שונה מהריצוף במדרכה / ד
 . 2%והשיפוע הרוחבי לא יהיה גדול מ  5%השיפוע האורכי של המדרכה לא יהיה גדול מ  שיפוע המדרכות : .לג
במקום המפגש בין פני הכביש לפני המדרכה לא יהיה הפרש גובה ,לאורך הנמכת מקומות לחציית הכביש : .לד

מישושי למשטח המדרכה)ריצוף סימון % וניגוד  60ס"מ , בניגוד חזותי  60המדרכה יהיה משטח אזהרה ברוחב 
ס"מ בצידה השמאלי )ביחס לכיוון  90לעיוורים( ,אורך סימן האזהרה יהיה כרוחב מעבר החצייה בהפחתה של 

החצייה(של הנמכת המדרכה,תהיה א.ש.מ. ללא פאזה במעברי החציה, כדי לאפשר מעבר לאנשים עם מוגבלות 
 בתנועה.

ס"מ והוא יימשך לכל אורך רצועת ההליכה,  60חזותי ומישושי רוחבו יהיה בניגוד סימן מאתר במעבר החצייה : .לה
 ויגיע למרכז הנמכת המדרכה עד לסימן האזהרה ,באופן שיורה את כיוון ההליכה במעבר החצייה

ס"מ, והוא יהיה אחיד ככל האפשר ,לאורך קטע רחוב מצומת  130רוחב רצועת ההליכה לא יקטן מ  מדרכות : .לו
ס"מ לפחות )ריצוף  20רצועת ההליכה לכל אורכה בצידה הגובל עם הכביש  יהיה משטח שרוחבו  לצומת , על פני

גוון שונה מהריצוף של המדרכה ( שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו ,דוגמא אם הריצוף אדום אזי המשטח בצד 
 500לא יהיה גדול מ ס"מ ,לאורך קטע ש 110המדרכה יהיה בגוון לבן או צהוב, ניתן להקטין את רוחב המדרכה ל 

 500ס"מ, בשל מיקום מתקנים ,תשתיות או צמחייה ,ובלבד שהמרחק בין שתי היצריות עוקבות לא יהיה קטן מ 
 ס"מ.

 

 

לפני אכלוס יש לשלט בשלטי הכוונה וזיהוי את הדרך מהחנות  להכניסה למבנה  ועד להגעה לאזור קבלה  שילוט: .לז
,חניון ,כניסות ,יציאות, עמדות 4חלק  1918ות הדורשים שילוט לפי ת"י ראשי אם קיים , ואזורים מרכזיים , מקומ

שירות ,מעליות, דרכי מוצא, מסדרונות , כניסות לחדרים, בתי שימוש , אזורי התקהלות , אזורים מסוכנים , אזורי 
אימה לפי ת"י ותאורה מת 4חלק  1918מחסה ,מרחבים מוגנים נגישים וסימון כל חדר ומה ייעודו, השילוט לפי ת"י 

 12,כשרקע השלט יהיה בהיר והכיתוב בגוון כהה,גודל האותיות לשילוט חדרים יהיה לפחות 4חלק  1918
 140-160מ"מ,מיקום השלט יהיה מצד ידית הדלת ,בטווח גובה  80מ"מ ולשילוט הכוונה  22מ"מ,לשילוט מידע 
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 5:3ס או תם ביחס ס"מ מהמשקוף,סוג הפונט יהיה דומה לנרקי 10ס"מ מהרצפה,והמרחק 
 . 70%גימור האותיות /ספרות יהיה עמום ונוגד לרקע ב 

 

 

 43-חניות נגישות  עם שלט ג

 

 מקום המיועד להעלאת והורדת נוסעים
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 מושבים מותאמים
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 ידיות בדלתות
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 1שירותים נגישים טיפוס 
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 קולר נגיש דגם אולימפוס
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הסמל המציין בית  -א 3

 שימוש   לנשים

הסמל המציין בית  -ב 3

 שימוש   לגברים

הסמל המציין בית  -ג 3

 שימוש

 משותף לנשים ולגברים
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הסמל המציין בית  -ד 3

 שימוש   נגיש לנשים

בית הסמל המציין  -ה 3

 שימוש   נגיש לגברים

הסמל המציין בית  -ו 3

 שימוש

נגיש משותף לנשים 

 ולגברים

 

 

 

 
 

 הכוונה ליציאה - 1.3ג  הכוונה לכניסה - 1.2ג  חץ הכוונה - 1.1ג 

 

   

 אזור מחסה - 1.6ג  הכוונה לדרך מילוט - 1.5ג  (8)הכוונה לכניסה נגישה - 1.4ג 
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 (8)מודיעין - 2.8ג  טלפון - 2.7ג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4חלק  1918שילוט נגיש לפי ת"י 
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 סימון דלתות ומחיצות שקופים

 

 

 

 

 

 מדרגות
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 בגוון שונה משביל הקיים–סימן מוביל 
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 ספסל נגיש
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 סימון עמודים בקצה המדרכה
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 משטחי תפקוד לפני ואחרי הדלתות
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