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 תנאים מיוחדים לביצוע
 

 כללי .1

 
 מכרז/הסכם זה מתייחס לעבודות הקמת מוזיאון מורשת החשמונאים, בעיר מודיעין. 

 העבודות כוללות בין השאר: 

 בודות עפר, ביסוס וקונסטרוקציהע 

 )עבודות מערכות )חשמל ומתח נמוך, תברואה, מיזוג אוויר ומעלית 
 עבודות גמר ומלאכות 

 עבודות אלומיניום, מסגרות ונגרות 
 עבודות פיתוח, גינון והשקיה 

 
 תיאור אתר העבודה .2

 
 אתר הפרויקט ממוקם בשדרות המע"ר, בעיר מודיעין .א

, 38,32,22, חלקי חלקות 5640, גוש 111הפרויקט ייבנה במגרש הידוע בתור מגרש 
 .8/23ע"פ תב"ע מד/

מ"ר, והוא תחום בין שדרות דם המכבים )ה"רמבלאס"(  3.312 -שטח המגרש הינו כ
מ' גבוה יותר  6, לבין שדרות החשמונאים ממערב במפלס 0.00ממזרח במפלס 

 בקירוב.

 

העבודות לקבלן אחד או לפצל ולחלק את העבודות  הזכות למזמין למסור את כל

 למספר

 ללא כל תוספת או פיצוי כלשהו בגין הפיצול. -קבלנים 

 

הזכות למזמין לפצל את העבודה לחלקים לפי ראות עיניו ללא כל תוספת או פיצוי 

 כלשהו בגין

הפיצול, ו/או בגין הקטנת כמות העבודה ו/או סעיפים בודדים בעבודה. סכום 

 ם הכוללההסכ

 וסכום סעיפיו יחושב לפי ערך כמות העבודה אשר תימסר לקבלן לבצוע.

 
 התארגנות במקום המבנה, דרכי הגישה לאתר, הכרת השטח .3

 
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב  .א

פק למונח יהיה באתר העבודה בלבד ועפ"י הנחיות ובתאום מול המפקח )למען הסר ס
"המפקח" במפרט זה תינתן המשמעות שניתנה למונח "מנהל הפרויקט" במסגרת 

 ההסכם.
ימים מהיום הנקוב בצו התחלת העבודה תכנית התארגנות  15הקבלן יגיש תוך  .ב

 לאישור המפקח.
על הקבלן להכיר ולדעת, עוד לפני הגישו את הצעת המחירים, את אתר העבודה, את  .ג

תיות שונות, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת שטח המבנים הסמוכים לו ותש
 ההתארגנות.

 

על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי הרכב מכל סוג שהוא, בסמוך 

לגבולות העבודה, כנ"ל לגבי תוואי נסיעות כלי הרכב המובילים, חומרי הבניה וכל 

 ציוד או חומר אחר.
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ך גישה ע"י הקבלן, באמצעות עבודות שבירת במידה והתנאי הנ"ל יצריך הכשרת דר

קירות, גדרות וגינון או חפירה, או בכל אמצעי אחר, תבוצע הכשרת דרך הגישה על 

חשבון הקבלן ובתום העבודה יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו וכל זאת על חשבונו 

 בלבד.

 
 הגנה מפני שיטפונות .ד

 

חי העבודה ודרכים באזור מבלי לגרוע מהאמור בהסכם על הקבלן לדאוג לכך ששט

העבודה ובהיקף לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה 

 או ממקור כלשהו אחר.

 
 דיפון זמני .ה

 

ככלל, דיפון זמני לחפירות על יד  כבישים ו/או מדרגות, ו/או  על יד צנרות ומערכות 

על יד קירות תומכים  תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימים וכן תמיכה זמנית

יבוצע ע"י בסמיכות למבנים שונים לרבות עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד' 

 הקבלן ועל חשבונו ולא יימדד לתשלום.

 

 

 

 

 

 
 דרכי גישה .ו

 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו דרך 

הקבלן יהיה אחראי לכל שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל חלקי העבודה. 

 עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה שהיא.

על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי 

 גישה ארעיות.

 
 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .ז

 

קיימים של דלק, נפט, חשמל,  בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים

בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות 

בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. 

בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה 

פרויקט, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים בנוכחות מנהל ה

אלה. הזמנת מנהל הפרויקט המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי 

 הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/או עילית 

יו של הקבלן, ידאג הקבלן מידית לידע את מנהל כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדל

הפרויקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן 
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מיידי. הקבלן יישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת 

 מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית.

ית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד מערכות התשתית התת קרקע

והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן 

יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות 

חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן 

הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, תוך קבלת היתרי 

חפירה, חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות 

הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית 

 קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-על המערכת התת

 

  –ם חב' מי מודיעין בע"מ תיאום ע

כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג תאגיד המים 

ולתאם את המשך העבודה באזור קווי המים. העבודה תבוצע רק בנוכחות משגיח של 

תאגיד המים של העיריה. התשלום עבור הפיקוח יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול 

 במחירי היחידה.

 

 הוצאת היתרי החפירה וחפירות הגישוש עבורן יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 
 בטיחות ומניעת הפרעות .4

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, על הקבלן לקיים את כל הדרישות וההוראות של  .א

הרשויות המוסמכות, כמו שלוט הקשור לתפקודו, לרבות פרטיו של מנהל העבודה, 
החשמל, בזק, מקורות וכיו"ב, כל הנ"ל כלול בשכר  הוראות משרד העבודה, חברת

ההסכם. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כלשהי של אחת 
 מהרשויות המוסמכות כמפורט.

 

 

 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו בהתאם ולקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות 

על הקבלן לקחת  רה המפקח.ובטיחות,  כנדרש לפי החוק ולפי הצורך וכפי שיו

בחשבון את כל עלויות התאום של העבודות הזמניות והעברות הביניים של התנועה 

 כחלק מהתקורה הכוללת של ביצוע העבודות.

 

 -המזמין לא ישלם עבור אמצעי בטיחות זמניים ככל שידרשו כגון: מעקות ניו                    

 ג'רסי, שלטים, 

חצים נצנצים, העסקת שוטרים או אנשי אבטחה ועוד, וללא תלות בזמן ומשך                     

 השימוש בהם.

הקבלן אחראי לקבלת אישורי משטרה ועירייה להסדרי תנועה ובטיחות זמניים. כל                     

 העלויות            

שכ"ט של יועץ תנועה במידה בגין נושא זה כלולות במחירי היח' של הקבלן כולל                     

 ויידרש וכל  

 הוצאה שתידרש לביצוע מושלם של העבודה.                    
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סידורים אלו יהיו כלולים במחירי היחידה שהקבלן ינקוב בהצעתו, במידה וכתוצאה 

מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה ו/או לפעולות הסדירות המתנהלות באתר 

שאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר יינקטו האמצעים המבנה וסביבו, ר

 המתאימים למניעת הפרעות אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה 

 הסדירה

המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כל שביכולתו למנוע תקלות והפרעות 

 מכל סוג

 שהוא.

 

 .הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע

 
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח  .ב

על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של 
 ים קיימים.כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנ

 

הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת מחסומים, מעקות, שלטים, דגלים, 

 פנסים, הצבת

 עובדים וכו', לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.

 

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה 

 רגלית בכל

לרציפים במשך כל שעות היממה. הנ"ל  האתר, ולאפשר כניסה בטוחה וחופשית

באחריות הקבלן ובאישור של המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת 

אישורים כחוק לשינוי הסדרי תנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, 

המשטרה, עירייה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול 

 עבורם בנפרד. במחירי היחידה ולא ישולם

 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאים אלה תכללנה במחירי היחידה של 

 סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

 

כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל 

 האמצעים למניעת הפרעות.

 
 שמירה, תאורה, גידור ושילוט .5

 
לת ביצוע המבנה ועד למסירתו למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה החל מתחי .א

ובלעדית לשמירת אתר המבנה והמבנה עצמו ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים 
הארעיים שבהם ועל כל הרכוש של המזמין או של אחרים במבנה, באתר המבנה ו/או 

ושערים, עפ"י  בסמוך לו. במשך תקופה זו יתקין, ויתחזק הקבלן, על חשבונו, גידור
 מפרט שיורה לו המפקח ועפ"י כל דרישה של רשות מוסמכת בנדון. 

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה במבנה, או כל חלק ממנו, או כל חלק מהמתקנים 

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר 
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ומתאים מכל הבחינות לדרישות את המבנה, המיתקנים ו/או הרכוש במצב תקין 

 ההסכם ולהוראותיו של המפקח.

 
הקבלן יתקין ויקיים, בקשר לביצוע המבנה ועל חשבונו, תאורה במקום המבנה,  .ב

לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או 
 לבטיחות ולנוחיות הציבור.

פק ויציב הקבלן, על חשבונו, באתר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יס 14 .ג
 )להלן : "השלטים"( :  העבודה שלטים כדלהלן

 4.0שלט מודולרי על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה במידות  .1
x 3.0 .'מ 

 שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר )באזור ההתארגנות שלו(. .2

ת ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שייתן המפקח השלטים יהיו מחומרים, במידו                    

 לקבלן.

 השלטים יכללו:                    
  שם וסמל הרשות המזמינה, שם וסמל החברה המנהלת ושם וסמל הגורם

 המתקצב.
 .שם הקבלן, כתובתו ומספר טלפון 

 .שם העבודה המתבצעת 
 .שמות, כתובות ומספרי טלפון של המתכננים והמפקח 

 לפון של מנהל העבודה מטעם הקבלן.שם ומספר ט 
 .תמונת הדמיית הפרויקט ככל שיידרש על ידי הרשות המזמינה 

 

הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים 

ויישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות. 

 במהלך תקופת

ן לשלמותם ולניקיונם של השלטים, לחידושם או להחלפתם אם העבודה ידאג הקבל

ניזוקו,             ובתום העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר 

הכול לפי הנחיות  והוראות המפקח. הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא 

ד וכל ההוצאות יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מי

שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן. הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי 

 סעיף זה על חשבונו.

 
 משרד המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים .6

 
על הקבלן להקים בעצמו על חשבונו, במקום המבנה, במקום בו יורה לו המפקח  .א

ת והוראות המפקח, מבנה בנוי לשימוש המזמין, ולתחזק על חשבונו, לפי דרישו
המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית. המבנה 

 הבנוי למטרה הזאת יכול להיות בין קומה אחת, או בין שתי קומות.

כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הבנוי, 

ל חשבון הקבלן. אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם במבנה הנ"ל, הנם באחריות וע

 בתנאי שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין.

 
ימים קלנדריים  15 -המבנה הנ"ל יוקם ויימסר לשימוש המפקח תוך לא יותר מ .ב

 מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה ולמשך כל תקופת הביצוע.

 
 :המבנה יכלול .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

דו של המזמין והמפקח, לשימושם הבלעדי בשטח נטו לא חדר נפרד עבור משר .1ג
 מ"ר, חדר זה ישמש גם כחדר ישיבות. 20.0-קטן מ

 
חדר שירותים ננעל שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המזמין  .2ג

 והמפקח.

 
בכל חדר יותקנו חלונות אטומים בתוספת תריסים או וילונות ודלתות עם  .3ג

 אפשרות נעילה אמינה.

 
המשרדים יקבעו שלטים המתארים את יעוד החדר )כמו למשל:  על דלתות .4ג

 "משרד מפקח", "שירותים" וכיו"ב(.

 

 
 ס"מ וייצבעו. 20/20החדרים במבנה יטויחו, ירוצפו בריצוף טרצו במידות  .5ג

 
במקרה של מבנה יביל יצופו הקירות והתקרות בלוחות תותבים עם בידוד  .6ג

 ביניהם לבין קונסטרוקציות המבנה.

 
 המבנה עם סוג חומרי הגמר יוגשו לאישורו הסופי של המפקח.תכנית  .7ג

 
במשרדו של המפקח יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו מתקן מיזוג אויר לפעולת  .8ג

אוורור, קירור וחימום. חדרים אלו יצוידו בריהוט ובציוד תקין, באישורו של 
ן המפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בי

 היתר:

 
  ס"מ, כולל מגירות. 180/70שולחן משרדי במידות 

  ס"מ. 250/80שולחן ישיבות במידות 

 4 כסאות לשימוש בעת הישיבות. -12כסאות לשימוש המשרד ו 

 2 .ארונות פח לשמירת התיקים, עם אמצעי נעילה 

 .ארון תכניות 

 .לוחות עץ, קבועים על גבי החדרים לתליית התכניות 

 רים.מתקן מים חמים וק 

 קומקום חשמלי 

  4מכשיר פקסימיליה משולב עם סורק, מכונת צילום ומדפסת. ניירA 

 לשימוש שוטף של מכשיר הפקסימיליה.

  :מחשב שולחני או נייד המצויד בתוכנות )עם רישיון( הבאותWINDOWS ,

OFFICE ,MS PROJECT אנטי וירוס, תוכנה לצפייה קבצי ,DWG ,

 לחלונות או סופר מכרז.תוכנות חישוב כמויות בינארית 

  חיבורUSB. 
 המחשב יחובר ל- ADSL  1במהירות GB .לפחות 

  מגה פיקסל לפחות. 5מצלמה דיגיטלית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, ציוד משרדי הכולל :

מחורר מספריים, אטבים, עטים ועפרונות, קלסרים ותיקי קרטון בכל כמות 

 שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.

 
במשרדו של המפקח ובשירותים תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה  הסדירה של  .ד

המשרד, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, 
 בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל.

 המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.

אחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת הוצאות התקנתו, הפעלתו ו

 מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים, תחולנה על הקבלן.

 

 
יום מיום מתן צו התחלת העבודה טלפון עם קו  14במשרדו של המפקח יותקן תוך  .ה

במהירות קבועה וללא הפסקות לשימושו  ADSLנפרד, חיבור לרשת אינטרנט מסוג 
ד. במקרה של עיכוב בקבלת קו מחברת בזק יעמיד הקבלן ולשימוש המזמין בלב

יום, מיום מתן צו התחלתה  14 -לרשות המפקח מכשיר טלפון סלולרי )לא יאוחר מ
עבודה(, כולל חיבור אלחוטי של המחשב לרשת אינטרנט באמצעות אחת מחברות 

הסלולר. התקנת הטלפון או הטלפון הסלולרי, הוצאות תחזוקתו והשימוש בו 
 כשיר הפקסימיליה, תחולנה על הקבלן.ובמ

 
המבנה כולו, המשרדים והשירותים יוחזקו באופן נקי ומסודר והקבלן יהיה אחראי  .ו

 לניקיון השוטף, היום יומי של המבנה.

 
הקבלן יבנה על חשבונו במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,  .ז

שריין בנוסף מקום לבניית כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות, וי
מחסנים נוספים בשטח שיקבע ע"י המפקח, עבור הקבלנים האחרים באם יהיו כאלה 
על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח 

 המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 
ירותים נאותים לשביעות על הקבלן להסדיר על חשבונו לעובדים המועסקים על ידו ש .ח

 רצונו של המפקח.

 
כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו  .ט

 במקום המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפקח.

 
עם השלמת ביצוע המבנה לפי ההסכם, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את  .י

ן והמפקח על ציודם, את המחסן, השירותים ואת המבנה שהוכן מבנה משרדי הקבל
 לאכילת העובדים ויסלקם ממקום המבנה.

 
 סימון ומדידות .7

 

עם מתן צו התחלת עבודה, ימסור המזמין לקבלן, באמצעות מודד  מטעמו רשת נקודות 

בקרה אשר תשמש להקמת רשת עבודה של הקבלן. מודד המזמין יצרף רשימת 

 לרבות במדיה מגנטית, שעליהם יוחתם הקבלן בעת המסירה. קואורדינאטות, 

 

על הקבלן מוטלת החובה לנקוט בכל האמצעים על מנת להגן על שלמותן ויציבותן 

 של נקודות הרשת במשך כל ביצוע הפרויקט עד למסירתו הסופית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

כל תיקון או הזזה של נקודת קבע, תעשה ע"י מודד הקבלן בנוכחות מודד המזמין 

בון הקבלן. רשת העבודה של הקבלן תיקשר לרשת הבקרה שנמסרה ועל חש

 ממודד המזמין.

 

)דרגת דיוק של רשת הבקרה על פי תקנות המודדים  6, 5נקודות הרשת בדרגה 

-150( תוקמנה לאורך התוואי בצפיפות של 6, 5, פרק ג' תקנות 1998 –התשנ"ח 

 מ' ובטווחי עבודה נוחים. 200

מנהל הפרויקט באתר, לצורך בקרת הביצוע, ככל שיידרש על  מודד הקבלן יעמוד לרשות

 חשבון הקבלן.

 

על הקבלן לבדוק ולאזן את גבהי המצב הקיים המסומנים בתוכניות. כל ערעור על גבהים 

ימים לאחר קבלת תכניות לביצוע מהמזמין ולא יאוחר מתחילת  14-אלו יוגש לא יאוחר מ

 ביצוע עבודות העפר. 

 

אחר מכן לא יילקחו בחשבון. לא ערער הקבלן או החל בעבודות לפני טענות שיובאו ל

 ייחשב הקבלן כמי שאישר את נכונות הגבהים המסומנים בתוכניות. -הגשת הערעור 

 

התוכניות לביצוע שימסרו לקבלן )העתקות אור + מדיה מגנטית( יכילו רשימת 

התכנון או נקודות  קואורדינאטות לכל נקודות המפנה בהתוויה האורכית לאורך ציר

עבודה. במידה שציר התכנון אינו כולל נק' מפנה, תינתן רשימת קואורדינאטות לאורך 

 מ'.  100הציר כל 

 

 הציוד שבו ישתמש הקבלן לצורך סימון והצבה יהיה ציוד תקני ומאושר.

 על מודד הקבלן להמציא טפסי כיול מכשירי המדידה הנכונים לשנה האחרונה.

אי לבדיקת התאמת ערכי הקואורדינאטות בין הקבצים המגנטיים הקבלן יהיה אחר

 ולרשימות 

 הקואורדינאטות המסופקות ע"י המתכנן או המזמין.

הקבלן אחראי לוודא כי הוא מסמן בשטח על פי קבצי תכנון מעודכנים המתאימים 

 לתוכניות שבידיו.

 

ן למנהל הפרויקט לא תבוצע כל עבודה תת קרקעית המיועדת לכסוי, אלא אם מסר הקבל

דווח בכתב של מודד מוסמך מטעם הקבלן על כך שמקום החפירה הנועד לעבודה תת 

 קרקעית מתאים למיקום העבודה כפי שאושר בהיתר הבניה ו/או בתכניות הביצוע.

 

רשאי מנהל הפרויקט להורות להסיר את הכיסוי  –במקרה שלא תתקבל הוראה כזאת 

דה על חשבון הקבלן. במידה שהקבלן לא יהיה מסוגל מעל העבודה או להרוס חלק מהעבו

לסמן מתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו, תבוצע העבודה 

על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כן, כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו של העבודה 

קבלן ולא יוכר שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי מדידה ינוכה מלוח הזמנים של ה

 לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרות. 

 

 כמוצא לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות קבע המסומנות בתכניות ו/או במפרט. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

עפ"י הוראות מנהל הפרויקט, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות 

 נהל הפרויקט.העבודה. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של מ

 

 על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות.

 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי, כל עוד לא קיבל את אישור מנהל הפרויקט 

 לסימון הקשור בעבודה זו.

לעבודות סימון העבודות )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על הקבלן 

עות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר )כגון: מד מרחק להחזיק במקום בקבי

 אלקטרוני, מאזנת וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי שייקבע מנהל הפרויקט.

כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד  –כל תיקון במדידה 

הסימון ללא תמורה ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את  –שהוא 

 בכל עת שיידרש ע"י מנהל הפרויקט.

 

כל העבודות המפורטות בסעיף זה כלולות בסעיפי הכמויות השונים ולא ישולם עבורן 

 בנפרד.

 
 צוות הקבלן, פגישות תאום .8

 

בהדגשה ובנוסף לרשום בכל מקום אחר בהסכם, יעסיק הקבלן במקום המבנה באופן 

לים, השומר, המחסנאי, מפעילי הציוד וכל עובדיו, צוות שוטף וצמוד, ובנוסף לצוות הפוע

 טכני ומנהלי כמפורט להלן:

 
 :בכיר ומנוסה, הבקיא בין היתר-רישוי-מהנדס ביצוע .א

   

 .בתיאום ובניהול ביצוע 

 .בתיאום מערכות ובתיאום עם קבלנים אחרים 

 .בהפעלת קבלני משנה 

 .במדידות, בחישובי כמויות ובעריכת חשבונות 

 חומרים.בבדיקת ה 

  במעקב ובעדכון לוח הזמנים המפורט וכל דו"ח אחר שיידרש על ידי
 המפקח.

 

מהנדס הביצוע ימצא באופן קבוע ויום יומי במקום המבנה, ינהל את ביצוע 

העבודות, את הרישום ביומן העבודה, יקבל את הוראות המפקח וייצג את הקבלן 

 לכל דבר ועניין.

 

" כמשמעם בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת

 תקנות מכוחו.

 

עפ"י דרישות  5 -ו 4, 2אחראי על ביצוע שלד הבניין, טיפול ואחריות להוצאת טופס 

 כל רשות מוסמכת וטיפול מול חברת החשמל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 
שנים לפחות, תוך הצגת ניסיון  5מנהל עבודה ראשי מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון של  .ב

 טים מורכבים, בתחום עבודות שלד בינוי וגמר ותשתיות. מוכח בפרויק

     

 הקבלן יודיע על מינויו של מנהל העבודה, כנדרש, למשרד העבודה.

במשך כל תקופת ביצוע המבנה, ישמש מנהל העבודה של הקבלן בין היתר כאחראי 

 לרבות העבודותלבטיחות במקום המבנה, עבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, 

, והפעולות המבוצעות על ידי כל יתר קבלני המערכות והמלאכות והקבלנים הנפרדים

 באם יהיו כאלה.

 

 מנהל העבודה לא יוחלף במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור המפקח.

 
עוזרים למנהל העבודה במספר הנדרש, במידת הצורך, כדי לשחרר את מנהל העבודה  .ג

 ול העבודה, פיקוח טיב והשגחה על הפועלים.מלעסוק בכל תפקיד אחר מאשר ניה

 
"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל  .ד

 תקנות מכוחו.

 
עפ"י דרישות  5 -ו 4, 2אחראי על ביצוע שלד הבניין, טיפול ואחריות להוצאת טופס  .ה

 כל רשות מוסמכת וטיפול מול חברת החשמל. 

 
 .7ורט בסעיף מס' מודד מוסמך כמפ .ו

 
כל הצוות הנ"ל מותנה באישורו של המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול את כל אחד  .ז

 מהצוות שאינו מתאים לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו והגינותו. 

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן 

הוראה ויציע אחרים במקומם, אשר חייבים באישורו ממקום המבנה מיד עם קבלת ה

של המפקח. אשור המפקח, כאמור, אין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי 

 ואינו פותר את הקבלן ממחויבותו החוזיות.

 
לצורך תאום העבודות במבנה, תתקיימנה ישיבות תאום עד תדירות של פעם בשבוע,  .ח

, בהשתתפות המפקח, מהנדס הביצוע ומנהל או לפי הצורך, על פי קביעת המפקח
העבודה של הקבלן ובהשתתפות קבלני המערכות והמלאכות. במקרה הצורך ישתתפו 

 בנוסף גם נציגים של המזמין ו/או מתכננים ויועצים.

לישיבות אלה יהיה על הקבלן להזמין לפי הוראות המפקח, את קבלני המשנה וספקי 

קח נחוצים לתאום פעילויות הייצור, האספקה ו/או המוצרים, אשר לדעתו של המפ

והביצוע. הקבלן וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני 

ומנהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן 

 שיידרש על ידי המפקח.

 
 טלפון ביוב, חשמל, מים, .9

 
מוקדמות, של המפרט  -" 00בפרק " 0042 -ו 0041בנוסף וכהשלמה לאמור בסעיפים  .א

הכללי לעבודות בנין, יתקין הקבלן על חשבונו הוא, לכל משך תקופת הביצוע של 
המבנה, עד לסיום ביצוע המבנה כולו ועד למסירתו למזמין, חיבורי מים וחשמל 

 לשימושו ולשימוש המזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

פקת המים הקבלן ידאג להתחבר, על חשבונו, באמצעות מונה מים, לרשת אס .ב
העירונית, בנקודה שתקבע על ידי מחלקת המים העירונית ו/או על ידי המפקח. כל 

העבודות והתשלומים הקשורים בחיבור מונה המים ואגרת הרישיון לחיבור יחולו על 
 .כמו כן לחיבור הביוב למגרש הקבלן

 
בנה הקבלן ידאג כמו כן, להזמין על חשבונו, חיבור ארעי לצרכי בניה של אתר המ .ג

 לרשת החשמל הסביבתית הקיימת.

החיבור יתאים לעומס הדרוש לעבודה בו זמנית של כל הקבלנים העובדים באתר 

 המבנה.

 
על הקבלן לעשות מראש על חשבונו את כל הסידורים המתאימים לאספקת המים  .ד

והחשמל כמפורט, גם במקרה של תקלה או העדר תשתית, כולל אספקה, התקנה 
 רבי ו/או אספקה הובלה ואגירת מים.והפעלת גנראטור רז

 
הקבלן אחראי לשלמותם ותקינותם של חיבורי המים, החשמל והטלפון וכל הוצאה  .ה

שתידרש, במקרה של פגיעה ו/או תקלה, על מנת להחזירם למצבם התקין, תהא על 
 חשבונו של הקבלן. 

 
החשבונות השוטפים עבור צריכת המים וצריכת החשמל של הקבלן ושל משרד  .ו

 מפקח ישולמו  במועד על ידי הקבלן לרשויות הנוגעות.ה

 
הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את השימוש בקווי הטלפון, אספקת זרם החשמל  .ז

 ו/או המים, בכל שלב מן השלבים, בעת ביצוע המבנה, ללא אישור המפקח.

 
 אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  .10

 
מהיום הנקוב בצו התחלת העבודה,  ימים 14על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך  .א

 כמפורט בהמשך את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, אם בכלל.

 רשימה זו תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים השונים.

סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, 

ה עילה לדרישות כספיות, ו/או ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהוו

 לדרישות להארכת תקופת הביצוע מצד הקבלן.

אין באישור קבלני המשנה על ידי המזמין כדי לשחרר את הקבלן הראשי ממלוא 

 אחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי ההסכם.

 
מודגשת זכותו הבלעדית המוחלטת של המפקח, לסלק ממקום המבנה כל קבלן  .ב

רן ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו משנה, ו/או יצ
בהתאם לדרישות, תכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב 

 הקבלן.

סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או ספק, או הקטנת היקף פעולתו באם תחויב ע"י 

לדרישות להארכת המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או 

 תקופת הביצוע.

 
תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן -במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי .ג

ן/או לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או 
הספקים, בסמכות המזמין, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר 

יום להוראות המזמין להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן,  14וך שהקבלן לא ציית ת
 ו/או ספק אחר להשלמת העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן  ו/או לספק, שהובא על ידי המזמין 

לצורך השלמת העבודה, ינוכה משכר ההסכם המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך 

א צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים אחרת, לרבות חילוט הערבות, כשהו

 ובתוספת ריבית ודמי ניהול.

 
כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין  .ד

 כנגד הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

 
 ניקיון המבנה, ניקיון אתר המבנה  .11

 
נה, לרבות המדרכות המפקח רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי המבנה ואתר המב .א

והכבישים הסמוכים והקבלן יהיה אחראי על ביצוע הניקיון השוטף של המבנה ושל 
אתר המבנה, לרבות חצרות, מרפסות דיירים, המדרכות והכבישים הסמוכים בכל 

משך זמן ביצוע המבנה, מכל עודפי עפר ואבק ו/או חומרים ומעל פסולת בנין 
נה ושל אתר המבנה, בסיום ביצוע המבנה, מכל מצטברת, ועל ניקיון יסודי של המב

 פסולת, שיירי בנין ועודפי חומרים אחרים.

האחריות למציאת מקום מורשה לשפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה על 

 הקבלן.

יודגש בזאת שבשל סמיכותו של אתר העבודה לבנין פעיל, יש להקפיד הקפדה יתירה 

ות הקבלן לבצע ניקוי מיידי בכל מקרה שייגרם על נושא מניעת לכלוך ואבק ובאחרי

 לכלוך ו/או עפ"י דרישת המפקח.

 
בסיום ביצוע המבנה, הקבלן יפרק, יהרוס ויסלק את כל המתקנים והמבנים  .ב

הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר המבנה ובמבנה עצמו, ויסתום 
 מן ביצוע המבנה.את כל הבורות והתעלות ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בז

 
במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ידאג המפקח לביצוע הניקיון  .ג

כנדרש לעיל, באמצעות אחרים והוצאות הניקיון יקוזזו משכר ההסכם המגיע 
 לקבלן, כשהוא צמוד למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול.

 

כל תוספת מחיר עבודתו זאת של הקבלן כלולה במחירי היחידה ולא תשולם   

 .בגינה

 
 חומרים, אביזרים, מוצרים, דמי בדיקות דגימות, ציוד וביצוע .12

 
כל הפריטים, החומרים, האביזרים, המוצרים וכיו"ב אשר יסופקו על ידי הקבלן,  .א

יהיו מהסוג המעולה והמשובח ביותר, בעל תו תקן או סימן השגחה ויתאימו מכל 
יים העדכניים, ובהעדרם לדגימות הבחינות לדרישות המפרט והתקנים הישראל

אותם הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים שאושרו על ידי המפקח ונמצאו על 
 ידו כשרים לתפקידם.

 
הפריטים, החומרים, האביזרים, המוצרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו  .ב

יבואו  מאתר העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים מתאימים לדרישות הנ"ל,
 במקומם.

 
הקבלן מתחייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים, האביזרים  .ג

והמוצרים בהם  יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים והאביזרים 
והמוצרים, אולם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור הפריטים, החומרים, 

ב הפריטים, החומרים, האביזרים האביזרים על ידי המפקח, משמש אישור לטי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

והמוצרים המובאים מאותו מקור, וגם לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית 
 לאיכותו ותקינותו של הנ"ל.

 
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי פריטים, חומרים, אביזרים ומוצרים ממקור  .ד

ר מאושר, אם אין הם מתאימים לצרכי העבודה. עם התחלת העבודה, ולא יאוח
מאשר לפני השימוש בפריט, בחומר, באביזר ובמוצר  מסוים, על הקבלן לקבל 

מהמפקח אישור על מקור הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים אשר בדעתו  
 להשתמש בהם.

יחד עם זאת, עליו להגיש דגימות לפני התקנתן ו/או לפני השימוש בהן, כמפורט 

 רים והמוצרים, לצרכי בדיקה.בהמשך, מאותם הפריטים, החומרים, האביז

הדגימות תמסורנה לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאות הבדיקה תקבענה 

 את מידת התאמתן לשימוש בביצוע העבודה.

 
כל סטייה בטיב הפריט, החומר, האביזר או המוצר מן הדגימה המאושרת, תגרום  .ה

פסול מהמקום, להפסקת העבודה ולסילוקו של הפריט, החומר, האביזר או המוצר ה
על חשבון  הקבלן, וזאת גם לאחר השימוש בהם. הקבלן יהיה חייב להרחיק מאתר 

שעות מעת דרישת המפקח, כל פריט, חומר, אביזר או מוצר שנפסל  48המבנה, תוך 
 על ידו.

לא קיים הקבלן הוראה מעין זאת, יהיה המפקח רשאי להעסיק אנשים אחרים 

, וכל ההוצאות הנובעות מהדבר או הקשורות בו, ולשלם להם בעד ביצוע הוראה זאת

תחולנה על הקבלן, והמפקח רשאי לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, 

 כשהוא צמוד למדד ובתוספת ריבית ודמי ניהול.

 
הפסקת העבודה כתוצאה מהסטייה הנ"ל, תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד  .ו

ו/או מוצרים מטיב מאושר ובכמות שהוא יביא פריטים, חומרים, אביזרים 
 המקובלת על דעת המפקח.

 הפסקת עבודה זאת לא תהווה עלילה להארכת תקופת הביצוע של העבודה.

 
כדי להבטיח טיב תקני של פריטים, חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, חלה האחריות  .ז

ו על הקבלן להתקשר חוזית עם מכון התקנים הממונה על בדיקת איכות החומרים, א
 עם מבדקה או מכונים מאושרים.

המפקח רשאי להורות לקבלן למסור מפעם לפעם דגימות לבדיקות שגרתיות 

 הכל לשיקול דעתו של המפקח. -ולהורות על ביצוע בדיקות אחרות 

התשלומים וההוצאות בעד בדיקת הדגימות השגרתיות והאחרות יחולו במלואן על 

לרבות התשלום וההוצאות עבור הבדיקות  הקבלן בכל סכום ו/או היקף שיידרש לכך,

 החוזרות עם תהיינה כאלה. 

על הקבלן להודיע מראש למכון התקנים או למבדקה או למכונים אחרים מאושרים 

 מועדי ביצוע היציקות, על מנת שיגיעו למקום העבודה, לנטילת הבדיקות.

 
המפקח לפני  כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור  .ח

התחלת הביצוע, אלא אם ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או 
חלקו, ציוד שייפסל על ידי המפקח, יסולק מאתר העבודה על ידי הקבלן על חשבונו 

 ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.

 אין לראות באישור הציוד על ידי המפקח אלא אמצעי ביקורת.

 שור של רשות מוסמכת, יופעל רק לאחר קבלת האישור המתאים.כל ציוד הטעון אי

אישור המפקח, או הרשות המוסמכת לשימוש בציוד, אינו משחרר את הקבלן 

מאחריותו הבלעדית על הציוד שבדעתו להשתמש ומהתחייבויותיו לפי כל תנאי 

 מתנאי ההסכם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 
יפות לדרישות כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפ .ט

התקנים הישראליים ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח  
על העבודות הנדונות הוא במסגרת סמכותה הרשמית. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן  

ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכיו"ב של אותה 
 זה, באם יידרש. רשות מוסמכת והקבלן מתחייב להמציא אישור

 
כל העבודות תבוצענה לשביעות רצונו של המהנדס או בא כוחו, המפקח, מתכנן  .י

והיועץ של המזמין, לפי העניין. המפקח יהיה הקובע בתאום עם המתכנן, בקשר לכל 
שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה, סיכום מדידת 

בתכניות, במפרטים או ברשימת הכמויות העשייה ופרטי עבודה שלא נכללו 
והמחירים, או שימוש במחיר  המוסכם ברשימת הכמויות והמחירים, לסעיף אחר 

המוזכר במפורש ברשימת הכמויות והמחירים, או שימוש במחיר המוסכם ברשימת 
 הכמויות והמחירים.

 קבלן.החלטתו של המפקח, לפי העניין, בכל הפרטים הנ"ל, הוא סופית ותחייב את ה

 
העבודה תיבחן על ידי המפקח ואולם אותה הבחינה לא תפטור בשום פנים ואופן את  .יא

 הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלה תוך התקדמות העבודה, או לאחר סיומה.

 
לפני תחילת העבודות יספק הקבלן למתכנן פרוספקטים וקטלוגים של כל  הציוד  .יב

ר זה יכלול במידת הצורך הוראות הפעלה והאביזרים שיסופקו ויורכבו על ידו. חומ
עותקים. חומר אשר יישא  3 -ואחזקה מונעת. החומר יוגש לאישור המתכנן ב 

 יימסר לידי המפקח ולידי הקבלן הראשי.” מאושר לביצוע“חותמת 

 
 ”שווה ערך“ .13

 

 -מבלי לגרוע מהאמור בהסכם 

 
מהנדס לאשר בכל מקום שבו צוין חומר או מוצר בשמו או בשם היצרן, רשאי ה .א

 שימוש בשווה ערך במקומו.

 
פרושו, חומר ו/או מוצר שווה ערך מבחינת הטיב והאיכות  -המונח שווה ערך  .ב

לחומרו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי ההסכם. סוגו ואיכותו של חומר ו/או מוצר 
 שווה ערך טעונים אישורו המוקדם של המהנדס.

 
רי של חומר ו/או מוצר, מתייחס בכל מקום בו מוזכר שם היצרן או שמו המסח .ג

 המחיר בכתב הכמויות רק לחומר ו/או למוצר המסוים הזה.

 

הקבלן מתחייב שבכל מקרה, המחיר שיידרש על ידו לגבי חומר ו/או מוצר אחר, 

חלופי שהוצע ע"י הקבלן ושאושר על ידי המהנדס כשווה ערך למוצר, הנקוב בכתב 

 צוין בכתב הכמויות.הכמויות לא יהיה גבוה יותר מהמחיר המ

 
 "מחירי יסוד" .14

 

החומרים ו/או המוצרים אשר מחיריהם היסודיים נזכרים ברשימת הכמויות והמחירים 

לא יירכשו, אלא לאחר אישורו בכתב של המפקח, או בא כוחו, שיקבע בכתב את הסוג 

ואת החומר ו/או המוצר ויאשר את מקום הרכישה, מחיר הרכישה, תנאי הצמדתו ומועד 

 צוע הרכישה.בי

 



16 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

החלטתו של המפקח, תיחשב כסופית ומכרעת והוא רשאי לפסול שימוש בכל  חומר ו/או 

 מוצר, אשר יירכש בניגוד להוראות הנ"ל.

 

מחיר היסוד מתייחס למחיר נטו של החומרים ו/או המוצרים במקום רכישתם, אחרי 

י, מבלי הפחתת ההנחות המקובלות, בתנאי התשלום של ההסכם ולפי המדד הבסיס

להביא בחשבון העמסה, פריקה, הובלה, פחת מכל סוג שהוא, רווח הקבלן, הוצאות 

 מימון, הוצאותיו האחרות של הקבלן וכיו"ב.

 

מחירי היחידה שברשימת הכמויות והמחירים, באותם הסעיפים בהם נזכרים מחירי 

יסוד היסוד של החומרים ו/או המוצרים, ישתנו או יותאמו רק בהפרש בין מחיר ה

המוצמד למדד התקף במועד הרכישה למעשה על ידי הקבלן והמאושר על ידי המהנדס 

 או בא כוחו, לבין מחיר הרכישה למעשה.

 

 נקבעה הנחה או תוספת לשכר ההסכם, לא יחולו ההנחה, או התוספת, על מחירי היסוד.

היחידה  המזמין רשאי לרכוש ישירות את אותו חומר ו/או מוצר ואז ישולם לקבלן מחיר

 בניכוי מחיר היסוד.

 
 "על חשבון" )"על חשבוננו"( .15

 

בכל מקום בהסכם בו נרשם המושג "על חשבון" ו/או "על חשבוננו" פירושו כי  הקבלן 

ישא בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או המבנה, הכרוך בנושא אליו 

ירות והעקיפות של הקבלן מתייחס המושג, כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות היש

 נשוא התשלום הנ"ל.

 
 עבודה ב"יומית" .16

 

מדידת שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית, תהיה לפי 

שעת הביצוע בפועל, כפי שנרשמו ביומן העבודה ואושרו על ידי המפקח והמחיר יכלול כל 

תשלומי המיסים, הביטוח ההטבות הסוציאליות ושאר תשלומי החובה, ובכלל זה 

הסוציאלי וכיו"ב, ההסעות למקום המבנה וממנו, זמני הנסיעה, האש"ל, כלי העבודה, 

הנהלת העבודה, ההוצאות הכלליות, רווח הקבלן, הוצאות המימון, הוצאות אחרות של 

 הקבלן וכיו"ב.

 
 עבודות שלא תימדדנה .17

 
מפורטות מטה לא בנוסף לאמור בכל מקום אחר בהסכם, העבודות וההוצאות ה .א

תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר ההסכם, 
 מבלי היותן מפורטות.

תיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות ובכלל זה משטרת ישראל, עיריית  .1א
 מודיעין, חח"י, בזק, מקורות וכיו"ב.

 
טח )אבטחה נגד אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בש .2א

 ג'רסי, נצנצים, שלטים ועוד(.-תאונות וסדרי בטיחות כגון: מחסומים, מעקי ניו

  



17 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

תיאום עבודות הקבלן עם עבודותיהם של כל אחד מהקבלנים הנפרדים, לרבות  .3א
 קבלני המשנה, העובדים במבנה, באם יהיו כאלה.

 
ת מס כל החומרים, הפחת שלהם והמיסים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבו .4א

 קניה, בלו, מכס , מע"מ וכו'

 
כל העלויות הכרוכות בעובדים של הקבלן, כולל מסים בגינם, ישירים ועקיפים,  .5א

משכורות, דמי מחיה וכיו"ב וכן כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מתכננים ו/או 
יועצים מכל סוג שהוא ו/או מבצעי עבודה ו/או ספקי חומרים מכל סוג שהוא 

די הקבלן ו/או במעמד של קבלני משנה ו/או קבלנים לרבות במעמד של עוב
 עצמאיים בכל מעמד אחר.

 
 השימוש באמצעים, כהגדרתם במפרט זה ובהסכם. .6א

 
כל הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות שתאורן לא  .7א

מצא את ביטויו בנספחים אולם הן דרושות לביצוע העבודות או מתחייבות 
ם או מהנספחים, ולרבות כל עבודות ו/או פעולה שידרשו ע"י באופן אחר מההסכ

 רשות כלשהי והקשורות לביצוע העבודות בהסכם.

 
ניקוי האתר מפסולת מפעם לפעם ועם סיום העבודות הכל עפ"י הוראות המפקח  .8א

 ודרישות הרשות המקומית ורשויות אחרות.

 
קתו במצב גדור האתר עפ"י הוראות העיריה וכל רשות מוסמכת אחרת ואחז .9א

 סביר ואסטטי במשך כל תקופת הביצוע בפועל, עפ"י דרישות המפקח.

 
הכשרת דרכי גישה לאתר ודרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן ובטולן לאחר גמר  .10א

 העבודות. 

 
הובלת כל החומרים והאמצעים לאתר ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת  .11א

 העובדים לאתר וממנו.

 
ש הקבלן ועובדיו, ציודם ואחזקתם לרבות שירותים הקמת מבנים זמניים לשימו .12א

 כולל אסלה, כיור וברז מים.

 

 
הקמת מבנים זמניים לשימוש המפקח, ציודם ואחזקתם והעמדת אמצעים  .13א

כולל חיבור זמני לתשתיות )מים, ביוב, חשמל,  -לרשות המפקח כמפורט להלן 
 טלפון( ולרבות שירותים כולל אסלה, כיור וברז מים.

 
 מבנים הזמניים.פרוק ה .14א

 
התקנת מערכת החשמל, השנאים, הגנרטורים, והמים בכל שטחי המבנה, כולל  .15א

תפעול המערכת ותשלום עבור הצריכה השוטפת עד לקבלת תעודת השלמה 
 למבנה.

 
הגנה ושמירה על העבודות, החומרים, האמצעים, )לרבות חומרים ואמצעים של  .16א

 אבדן ופגיעה ביחס לרכוש. המשתכנים(, העובדים וצד שלישי בפני גניבה,

 
ניהול העבודות, מדידה, סימון ע"י מודד מוסמך הכנת לוחות זמנים וניהולם  .17א

 והוצאות משרדיות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

כל המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה החלים על הקבלן, לרבות אך  .18א
תשלומים למוסד לבטוח לאומי,  -המסים הסוציאליים, כגון  -מבלי למצות 

 בטוח של פועלי המבנה ו/או כל תחליף למוסדות אלה.תשלומים לקרן ל

 
הוצאות הערבויות, המימון והוצאותיו, הבטוחים ויתר ההוצאות הקשורות  .19א

 בקיום ההסכם.

 
 אחריות לטיב העבודות לרבות בתקופת הבדק כמשמעותה בהסכם. .20א

 
 רווח הקבלן. .21א

 
 כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן ו/או מי מטעמו. .22א

 
תר ההוצאות המתחייבות מההסכם ומביצועו, הן הישירות והן העקיפות, כל י .23א

  ובכלל זה התקורה והוצאות המימון.

 
כל הוצאה ו/או עלות אחרת הכרוכה בביצוע העבודות על ידי הקבלן לרבות אך  .24א

 4מבלי לגרוע מכלליות העניין, כל ההוצאות הנדרשות לטיפול בהוצאת טופס 
 רוכות בכל התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק.ותעודת גמר, כל ההוצאות הכ

 
כל  –כל ההוצאות המתחייבות מביצוע בדיקות חוזרות על ידי מעבדה מוכרת  .25א

סוגי הבדיקות על פי פרוגרמה ובדיקות נוספות על פי דרישות היועצים 
 המתכננים והפיקוח.

 
ל כל ההוצאות הכרוכות בביצוע תכניות מצביות על ידי מודד מוסמך כמתחייב ע .26א

 פי  דרישות ועדת התכנון המקומית.

 
( לכל המבנה על ”As Made“כל ההוצאות הכרוכות בביצוע תכניות עדות ) .27א

 מערכותיו וכולל הספקת תעודות אחריות.

 
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת תיק אחזקה הכולל פירוט הנחיות אחזקה,  .28א

 תעודות אחריות וכו'.

 
 פירוק, חידוש, מדידות וסימונים מעת לעת. .29א

 

 
 כל הקשור בביצוע דוגמאות לאישור בהתאם לדרישת המפקח. .30א

 
 מסירת המבנה ותיקונים בתקופת הבדק. .31א

   
סידורי הגנה מפני גשם, ניקוז ארעי, לרבות ההוצאות לשאיבת מים בשעת  .32א

 הצפה, במידה ויהיה צורך בכך ודרכים זמניות.

 
קבלן סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ופורקו על ידי  .33א

 ואספקת חומרים אחרים במקומם
 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות והמזמין. .34א

 
תיאום פתחים ומעברים, שרוולים באלמנטי הבניין השונים וכן תאום )סופר  .35א

 פוזיציה( בין כל מערכות ותשתיות המבנה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

נאים על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי הת

המפורטים בכל מסמכי ההסכם, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחיר 

היחידה ברשימת הכמויות והמחירים יחשבו ככוללים בתוכם נוסף מדרישות 

ההסכם על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן כל סכום נוסף עבור מילוי התנאים 

 השונים של ההסכם.

 

 
 ותיק מסירה (AS MADEתכניות עדות ) .18

 

(, בתום כל שלב MADE ASהקבלן להכין על חשבונו תוכניות "עדות לאחר ביצוע" )על 

 כמפורט בהסכם(. –ביצוע ובתום השלב הסופי 

 

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים 

 .GISובסימבולים אחידים, בהתאם לנהלים 

של תכנית המקור של המתכנן שתימסר תכניות עדות ישורטטו על גבי העתקה שקופה 

לקבלן, יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. הגשת התכניות האלה היא תנאי לקבלת 

העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס 

לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת 

 הביצוע.

 

 BIMבתלת מימד בתוכנת  AS MADEף מחוייב הקבלן להכין תכנית בנוס

 

עותקים לכל אחד מתחומי העבודה בפרויקט )חשמל,  3-על הקבלן להכים תיקי מסירה ב

, תעודות AS MADEמיזוג אוויר, בינוי וכו' לפי דרישת המפקח(, כל תיק יכיל תכניות 

 י המפקח ו/או המזמין.אחריות, בדיקות תקן וכל אשר יידרש ע"י המפרטים וע"

 

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת  30תוך  ותיקי המסירה יימסרוהתכניות 

גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל הפרויקט  הם 

 תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.

 
 מהלך ביצוע המבנה, התחלת הביצוע, לוח זמנים .19

 
קבלן מצהיר שידוע לו כי יתכן שצו התחלת העבודה יימסר לו מיד או בסמוך ה .א

 למועד חתימת ההסכם.

 
ימים  7הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במבנה ובאתר המבנה, לכל המאוחר תוך  .ב

מקבלת הוראת המזמין בכתב, שנקראת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם 
ו לשביעות רצון המזמין, בהתאם בביצוע המבנה בקצב הדרוש, על מנת להשלימ

 ללוח הזמנים.

 
הקבלן ייקח בחשבון ויכלול במחיר הצעתו כי יתכן ויידרש לבצע חלק מהעבודות  .ג

בהתאם לשלבי האכלוס של הפרויקט וזאת על כל המשתמע מכך כמו פיצול 
 ב.”עבודות קבלנים לתקופות זמן שונות ואזורים שונים בבניין וכיו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

בודה, יהיה על מהנדס הביצוע של הקבלן לחתום ברשות עם קבלת צו התחלת הע .ד
המקומית על  "הצהרת המהנדס האחראי לביצוע" במקום המיועד לכך בתוכנית 

 ההגשה.

 

על הקבלן לסיים את ביצוע המבנה במלואו, כולל מסירתו למזמין, אישור 

לתקנות התכנון והבנייה  5כמשמעותו בתקנה  4הרשויות, לרבות קבלת טופס 

ותעודת  השלמה  1981ורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון( התשמ"א,)איש

הניתנים על ידי הרשות המקומית, ניקיון כללי, הרצה וויסות מערכות, לא יאוחר 

 מאשר בתום המועד המוכתב בהסכם.

 
ימים מיום חתימת  10על הקבלן להגיש לאישורו של המהנדס או בא כוחו, תוך  .ה

הביצוע ולוח זמנים מפורט, המבוסס על לוח  הסכם, הצעה כתב בדבר דרכי
הזמנים המנחה מצורף להסכם, אשר יתאר את שלבי ביצוע המבנה ומועדי 

 ביצועם.

 רמת פירוט לוח הזמנים תקבע על ידי המהנדס או בא כוחו.

 
לוח הזמנים המפורט עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המחייבים בהסכם  .ו

 ם.וישקף את כל העבודות נשוא ההסכ

 
לוח הזמנים יוכן תוך שילוב ובהתאמה מלאה למועדי ביצוע העבודות של כל  .ז

 הקבלנים והוא יוגש כאמור, לבדיקתו ולאישורו של המהנדס או בא כוחו.

 
לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצוע של כל הקבלנים העובדים  .ח

 באתר המבנה.

 
ו כל שיטה אחרת שתאושר ע"י לוח הזמנים המפורט יערך בשיטת "רשת פרט" א .ט

המהנדס או בא כוחו ותורץ במחשב, לשם קבלת הנתיב הקריטי ויכלול גם "לוח 
 גאנט" וכל דו"ח דרוש אחר ועדכונים מפעם לפעם, למעקב הביצוע בפועל.

 
לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המהנדס או בא כוחו ולאחר אישורו,  .י

והתאמתו למועדים המחייבים בהסכם ותוך תוך כדי בדיקת רמת הפירוט שלו 
הכנסת שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה, יהפוך לוח הזמנים המפורט למסמך 

 בלתי נפרד מההסכם.

 
לוח הזמנים המפורט הנ"ל יעודכן על ידי הקבלן אחת לחודש ויעודכן מידי שבוע,  .יא

הקבלן  על בסיס דיווח שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע המבנה. כמו כן, יעדכן
את לוח הזמנים במועדים שונים, לפי דרישת המהנדס או בא כוחו. כל שינוי בלוח 

 הזמנים חייב באשורו של המהנדס או בא כוחו.

 

 אי עמידה בלוח הזמנים תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

 
כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המהנדס או בא  .יב

ועדכונו לעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח כוחו, הרצתן במחשב 
הגאנט וכל דו"ח דרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע המבנה, עד לסיומה ולמסירת 

 המבנה למזמין, יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבהסכם.

 
 הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע המבנה, על פי המפורט בלוח הזמנים .יג

המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המהנדס או בא כוחו ובמקרה של 
פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד משלבי ביצוע המבנה, יציין הקבלן במפורט מה היו 
ו/או מה יהיו  הצעדים בהם נקט ו/או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות 

 ממועד סיום העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 
הנדס או בא כוחו בכל מועד שהוא, ולהחיש את מתחייב להיענות לדרישות המ .יד

קצב ביצוע המבנה ולנקוט מיד בכל האמצעים, ככל שיידרש וככל שהדבר נוגע 
לעבודות הקבלן בהסכם זה, למניעת פיגור בלוח הזמנים לביצוע של כל קבלן 

 אחר.

 
לא המציא הקבלן למהנדס או בא כוחו את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע  .טו

ה המהנדס או בא כוחו רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי  לעיל, יהי
העבודה של הקבלן וקביעתו של המהנדס או בא כוחו בנושא זה, תהא סופית 

ותחייב את הקבלן. כמו כן, רשאי המהנדס או בא כוחו, במקרה זה להזמין את 
ל גורם עריכת לוח הזמנים דיווחים חודשיים ממוחשבים, כמפורט לעיל, מכ

חיצוני, תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול 
 ופיקוח.

 
עמידת הקבלן בלוח הזמנים ומעד סיום המבנה ומסירתו למזמין, מהווים תנאי  .טז

 יסודי  לעניין הסכם זה.
 

 מסמכי הסכם, תכניות, תשלום עבור תכניות  .20

 
מערכות של התוכניות לביצוע  3הקבלן יקבל, על חשבון המזמין, ללא תשלום  .א

 המבנה והמסמכים הנלווים המתייחסים לעבודות במסגרת הסכם זה.

 
כל תוספת של תוכניות, מסמכים אחרים או צילומים כבקשתו, מעבר לנ"ל, תהיה  .ב

 על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין.

 
לן, מתוך השלוש שנמסרו לו, תשמר מערכת אחת מעודכנת של תכניות הקב .ג

 בשלמות על ידו, במשרדו שבאתר המבנה, לכל אורך תקופת הביצוע.

 
על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר המבנה, את כל יתר המסמכים  .ד

 המפורטים בהסכם, לרבות המפרטים, רשימת הכמויות והמחירים וכיו"ב.

 
רשאים לבדוק ולהשתמש  המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו .ה

 במסמכים אלה ו/או בתוכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע המבנה.

 
כן יחזיק הקבלן, במשרדו של המפקח, בכל משך תקופת הביצוע של המבנה,  .ו

העתק מעודכן במהדורתו האחרונה, של המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת 
 ול(, על כל פרקיו.הוועדה הבין משרדית המיוחדת )הספר הכח

 
הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבוע אחד מראש, על כל תכנית נוספת או  .ז

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע המבנה, או לכל צורך שהוא 
 בהתאם להסכם.

 
תהיה למפקח הסמכות המלאה לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע המבנה,  .ח

 ט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע המבנה.כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפר

 
הקבלן מצידו, יבצע את העבודה במבנה גם בהתאם לאותם התוכניות, שרטוטים,  .ט

 הוראות ומפרטים.
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 9/2018מס'    פומבימכרז 

 להקמת מבנה עבור מוזיאון מורשת 
 במע"ר העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 2ג'נספח 
 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 
 

   עבודות עפר - 01פרק 
 מוקדמות 01.01 .1

   של  -לעבודות עפר  01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  א.

 מע"צ, משרד הבטחון  -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון        

 )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה.             

 נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה בכל מקום בו ב.

 בכל סוגי קרקע"      

 הקבלן מקבל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם.   ג.

  המפרט מתייחס לעבודות הבאות: ד.

 חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. .1  

 וכיוב'.             .         חפירה מקומית לבורות ראשי כלונסאות קורות 2

 .         מילוי חוזר לאלמנטי בטון. 3

 חפירה ו/או חציבה לכל התשתיות הנדרשות: חשמל, מים, ביוב וכו'. . 4

  פירהח 01.02
הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע 

רות בנוסף לעבודות בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים, באם יש צורך בתמיכת החפי

הדיפון, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה 

 ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל.

את החומר החפור יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח הבנין. החומר יסולק מהאתר למקום 

, פינוי ותשלום כל האדרות הנדרשותהמחירים כוללים חפירה ו/או חציבה,  שפך מאושר

לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח.  בכל מקום שמופיע 

 בכל סוג קרקע שהוא.ו/או חציבה המושג "חפירה" הכוונה היא לחפירה 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:
וגיה הנמצאת בשטח, תאום קוי ביוב, וכל עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל ס .א

 מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה.

הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי החפירות  .ב
לכל מרחק בהתאם להוראות  -וחומרים אחרים שאינם נחוצים בשטח העבודה 

 הרשות המקומית והוראות המפקח.

 

 

מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות  בכל .ג
וביוב, שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתכניות, חל איסור 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את 
וע קרקע אל תחתית החפירה מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפ 1.5העבודה במרחק 

  יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.

 ללא כל תוספת תשלום .  אנכי. 1אופקי ל  1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע  .ד

 מילוי ועודפי חפירה 01.03

עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים, שברי בטונים  ופסולת אחרת שתמצא 
 אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר.יסולקו  -

הקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר       

יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט        זה 

ך בו על פי ושימושו יאושר על ידי המפקח, עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צור

אישור מתאים ע"י המפקח, ייחשבו כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או 

 בצוע הכל על חשבונו ואחריותו.  -לשפכם אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים העירוניים 

 .דה הכולל  בובבצוע העעבודות המילוי החוזר והדוקו נכלל 

 חפירה לבורות מתחת לרצפה 01.04

ות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת במחיר החפירה תבוצע בהתאם למיד

 ( הנדרשים מסביבם.  הכולל  היחידה

בשום מקרה אין לחפור מתחת ליסודות קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור 

מ'  2אנכי ובקרבה של לפחות  1אופקי ל  2מתחתיתם ועד לתחתית החפירה תהיה בשיפוע 

 נטו מהם. 

 
 חפירה מיותרת

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות 

 מן:ק, על חשבונו, כדלימלא הקבלן את עודף החפירה

ס"מ עם הרטבה והידוק  15' בשכבות של אמילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג 

חות לארבע לפי מודיפייד א.א.ש.הו  ולפ 100%במכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות 

מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת 

  התוצאה תבוצע שכבה נוספת.

 

 ו/או אלמנטים תת קרקעיים  בשטח המגרשמילוי  01.05

, פיזורו והידוקו בשכבות של למקום הנדרשעבודות המילוי כוללות הכנסת חומר המילוי 

 -לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות ל 98%ת של לפחות ס"מ עם מכבש ויברציוני לצפיפו 20

עפר מהחפירה בשטח יכול לשמש למילוי חוזר רק אחרי  .מעברים ותיקון פני התשתית 4

   .מיון, עירום זמני ואישור על ידי המפקח

עבודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום 

 ההידוק.

נותרו( יסולקו מהאתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים  יתרות העפר )אם

למנוע פגיעה באיטום שבוצע  )אם בוצע( של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי 

על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה החוזר. 

 .העבודה הכוללים במחירי 
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 ביסוסדו"ח יועץ קרקע ויועץ  01.06

הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע 
את עבודות העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום 

 לעבודות המתוארות בכתב הכמויות. 

 דיוק העבודה 01.07

גבי הגובה המתוכנן ס"מ הן ל  2בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה  -דיוק העבודות 

 מ' בכל כוון שהוא. 3וכן לגבי סרגל ישר באורך 

 

 .פגיעה בחלקי מבנה תת קרקעיים 01.09
 
 במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או  

 באיטומם הקבלן ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתו    
 הבלעדית של המפקח.    

 

  עבודות  בצוע וסף לאמור במפרט הכללי  והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים בנ 01.10

 החפירה והמילוי את האמור להלן.            

המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשר עשויים  .א
 להתקל בהם כולל חציבה, חפירה לקרקע רטובה וכו'.

 ות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים   מהסביבה.סילוק מי גשמים מהחפיר .ב

בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה, שיפועים מדרונות     מקומיתימוך ודיפון  .ג
רמפות יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות החפירה ו/או  המילוי, 

 כולל סילוק הרמפה עם סיום העבודה.

החומר, עירום זמני,  טיפול כפול והעברת העפר  עבודות החפירה כוללים מיון בצוע  .ד
 החפור מחוץ לגבולות האתר.

חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד למבנים  .ה
 ומערכות תת קרקעיות כולל במחיר החפירה.

 מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות     יסוד וכד'. .ו

 לכל הדרישות של    דו"ח יועץ קרקע, שצורף למסמכי המכרז. חסות  מלאהההתיי .ז

כלולים בעלות הבצוע הכוללת ולא תשולם מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון 

 .בנפרד
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 עבודות בטון יצוק באתר -02פרק  
 

 מוקדמות 02.01
בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות  .1

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 02פרק  –ט הכללי המפר

 
הקבלן יוודא עם  המהנדס לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי  .2

 התכניות שבידיו הן מהדורתו האחרונה של המתכנן.

 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

 
ונות לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות ש .3

או לקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור 
היועצים למערכות אלה. אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן 
מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, 
טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים 

 ל הקבלן.יהיה על חשבונו ש

 

 כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין, יהיו בגמר חלק ונקי מוכן לצבע.

 

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות 

יתר ו/או סגרגציה ו/או סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם 

אחר בפני הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י 

ירה בלעדית של המזמין ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר בח

 זאת..

 

כל פני הבטון ברצפות, בתקרות ובגגות יהי מוחלקים בעזרת הליקופטר 

 וללא  כל תוספת שתלום .

 

 סוגי הבטון     02.02

 הכל עפ"י התוכניות . 30-ו/ או ב 40-סוג הבטון יהיה ב

 .20-סוג הבטון בחגורות ב

רה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי תנאי הבק

 בקרה טובים.

סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם 

 במפלסים, בגבהים וכיו"ב.
 .כל הבטונים כוללים את עלות התבניות  בצוע  .1

 

ידות הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמ בצוע  .2
שונות, וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס 

 מתוכנן אחד.
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מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או  .3
 העבודה הכולל בפינות חדשות כפי שיקבע האדריכל הכול כלול במחירי 

 
לא  והיה והקבלן כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים. .4

יגיע  לרמת בטון משביעת רצון לדעת המפקח  יחוייב בבצוע טיח  על 
 .חשבונו . ) תקרות קירות המרתפים יוצקו ברמת בטונים חשופים (

 

המחירים כוללים הפסקות יציקה כפי שמורות התכניות וכולל את כל  .5
 החומרים הנדרשים לביצוע הפסקות היציקה.

 

אופקיות ו/או משופעות ואת כל  המחירים כוללים יציקות אנכיות ו/או .6
 הנדרש לביצוע היציקות.

 

 

 

 דיוק בביצוע    02.03

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של 

מודד מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים 

 ותקרות. 

בכל דרישה של המפקח, הקבלן נדרש לבצע מדידה לפני כל יציקה ולאחריה ו

באם ויהיו סטיות מעבר לסטיות המותרות התיקון יהיה באחריות הקבלן ועל 

 חשבונו.

 .ולא ישולם בגינה בנפרד בבצוע עלות המודד כלולה 

 

 OLERANCEST -סיבולת     02.04

 
דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה,  .1

 (.1)חלק  789י לפי טבלת הדרגות בת" 6תהיה 

 

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

 
המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך  ההסטיי .3

 הסיבולת כמפורט לעיל )לפלוס או מינוס(ץ

 

 לא תורשה צבירת סטיות:

 

לן לשאת בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקב

 בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של פירי 

מ"מ לכל גובה הפיר!  15המעליות. היצירה תהא ללא "בטנים" ובדיוק של 

ות בכל קומה הקבלן מתחייב בזאת לבצע מדידת אנכיות הפיר ומיקום הקיר

וקומה באמצעות מודד מוסמך. כמו כן אחראי הקבלן שלא יווצר פיתול 
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מ"מ מהאנך  10של הפיר ומיקום בפינות לא יחרוג מהדיוק של  הבגיאומטרי

 ומהתכנית לכל גובה הפיר.

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

יאשר את אנכיות האלמנטים השונים, מיקומם  מוסמך אשר נימצא באתר והוא

 ויחסם לסטיות כמתואר לעיל. בכל קומה וקומהוהמפלסים 

כן, על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לבדוק את קצוות התקרות והטיות -כמו

בין מפלס למפלס בקו האופקי והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל 

התיקון לפי הנחיות המפקח ע"ח  מפלס בטרם תחל העבודה של המפלס הבא.

 הקבלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנות ליציקה    02.05

 48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן 

 בכתב לאותו מועד.

 לקבלן ע"י המזמין.  ריוחד שיימסנוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מ

ע הקבלן יבכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יוד

 ., הקבלן נדרש לקבל אישור המתכנן לפני היציקהלמפקח כי היציקה מוכנה

 

 הפסקות יציקה    02.06

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב 

הנדס. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים של המ

שבועות מראש ובכתב את בקשתו  3באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס 

להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם הוא 

מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, 

צע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי יב

 קביעת המהנדס.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם 

להנחיות המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן 

שידרשו ע"י המהנדס  יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות

גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. 

בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור 

המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי 

וכנים המורכבים בתבנית החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרים מ

והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור 

 במפרט הכללי 
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ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון 

 ומי צמנט.

 ולא ישולם בנפרד. בבצוע  הכולל כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול 

אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת  בהפסקות יציקה

 פריימר לשיפור הדבקות בין בטון חדש לבטון ישר )כלול במחיר היחידה(. 

בבצוע הכולל של יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים 

 העבודה ללא כל תשלום נוסף . 

 

 עמוכנים לגמר צבו/או אדריכליים ו/או גלויים  –בטונים חלקים     02.07

 
כל הבטונים בקומות לרבות בעמודים, בקירות, קורות גלויות, יהיו  .1

 בגמר מוכן לצבע כמפורט להלן. מחיר עבודה זו כלול במחירי היחידה.

 

 . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'           .2

כשהן חלקות ומושלמות התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה              

או מטפסות עץ כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים, הכול מושלם 

כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס. התבניות 

עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא 

פגמים כלשהם. בליטות בטון לאורך תפרי השקה של הדיקטים 

לוטשו באבן קרבונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי )לבידים(, י

 ללא שנותרו סימנים ומוכנים לצבע.

 
במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות            .3

רצונם של        המהנדס/האדריכל ו/או המזמין, יידרש הקבלן לבצע על 
כל תשלום נוסף, חשבונו את כל התיקונים, הכול לפי דרישתם וללא 

שפכטלים עד קבלת גמר חלק ו שיוגדר ע"י המתכנן  טיחלרבות בצוע 
 וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל ו/או המזמין.

 

מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון   .4
 בפני קורוזיה.

 
דות בפני הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמי  .5

 סולפטים ומים קורוזיביים.

 
אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין            .6

לוחות הטפסים או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש 
להשתמש בשיטה מאושרת על ידי האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור 

בבטונים את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש 
גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה 
מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד 

 בשיטה מאושרת ע"י המהנדס וללא תוספת תשלום. 

 
תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים.      .7

יר בטון יצוק, יתחברו לקיר טפסים אופקיים לבטון חלק הנצמדים לק
 היצוק בצורה שתימנע כל נזילת בטון. 

 דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.                                
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות 

ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות 

ם בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני הבטונים כולל איטו

 וינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגה והבליטות, באם ייווצר

בחזית הקירות לשביעות רצונו של המהנדס, על הקבלן להגן על שטחי 

הגנה על הבטונים  הבטונים החלקים במשך כל זמן בצוע עבודות הבניין

 .כלולה במחירי היחידה

 
אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע            .8

 התרחבות בתבניות.

 

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל 

פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י המהנדס. הגנות אלו כלולות במחירי 

 היחידה ללא כל תוספת תשלום.

 

לא מוגדר במפורש בתוכנית אדריכלית כי בכל מקרה, במקומות בהם 

מתוכנן ציפוי כגון: טיח, תקרה אקוסטית, חיפוי אבן וכד', יחשב הבטון 

כבטון בגמר מוכן לצבע, הנ"ל מתייחס לפני קירות, קורות, תחתית, 

 תקרות וכדומה.

 

 

 

 

 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.08

 
לן לברר ולוודא את מיקומים לפני יציקת הבטונים יהיה על הקב .1

המדויק של כל החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. 
 על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים.

 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו               

 בכתב.            

 
ברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר לצורך ה         .2

 -עם המהנדס וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 
את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת 
תוכניות הבניין לתוכניות מערכות התברואה,החשמל, המעליות, מיזוג 

 האוויר וכו'.

 

ה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו מודגש בזאת שאין ז

בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות 

 המערכות של המתכננים והקבלנים.

 

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, 

חריצים שקעים וכו' כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

, המ.נ.נ. וכל שאר הנוגעים בדבר את כל תטרו מכאניוהמערכות האלק

 הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

 

הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' 

שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות והן מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע 

ולא  בבצוע העבודה ם לפני היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולי

 תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.

 
הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי רשוי מיוחד          .3

)שיאושר ע"י המזמין( לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל 
ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של 

והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית  האדריכל, הקונסטרוקטור
מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור 

ביציקת הבטונים. התכנית  תועבר לאישור המהנדס  לפני הביצוע. מכל  
 מקום כל  האחריות.

לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר 

 הכללי של ההצעה.

 

המערכות ולא בוצע ע"י  עבר ופתח המופיע באחת מתכניותכל חור, מ

הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור 

 בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינה ע"ח הקבלן.

 
 פירוק תבניות  02.09

אין לפרק תמיכות תקרה עד  02068 -ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 

התקשות הסופית של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע ל

יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני תקרות או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, 

משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל 

הבטון כלול במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות מהירה של 

ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. 

 הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

 
 אשפרה 02.10

על הקבלן לבצע אשפרה  0205, תת פרק 02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 -מתאימה לתנאי כמפורט להלך:

 

 -ימים ליציקה : 7טרם מלאו לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו 

 

על כל השטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים 

צבעוני, הכול לפי מפרט והוראות  CURING-COMPOUNDמתוך הבטון הנקרא 

 היצרן. )מלבד על רצפות בטון(.

 

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות 

עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק יציקה( 

 ימים. 7משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 
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 .CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 

 

אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר 

 ימם. 5תישמר רטובה אופן רצוף במשך 

 

האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות אשר מחיר 

 תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא.

 

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין 

לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון 

 וגורמים לסדיקה.

 
 רב כנגד הרטיבותצפיפות הבטון וע 02.11

ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון 

ואטימותו כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על 

שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני  72קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 

 ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.

מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט בכל מקרה של חדירת 

" ZYPEXולתקן על חשבונו את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

". הקבלן יוסי, על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת VANDEX" -או ב

אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן 

מות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים מאחריות מלאה  ובלעדית לאטי

 התוקפים את ברזל הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.
 עיבוד פני הבטון 02.12

 פני התקרות, הרצפות והמעקות יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות.

 

הבטונים בשטחים המוחלקים יהיו עם ערב נגד סדיקה בעל חום הידרציה נמוך, 

 עוץ של טכנולוג בטון מוסמך.הכול עפ"י י

 

הבטונים בשטחים המוחלקים, במידת הצורך, יהיו עם עפר פחם להורדת החום, 

 הכול עפ"י יעוץ של טכנולוג בטון מוסמך.

 
 תקרות בטון 02.13

התקרות יוצקו במפלסים כמסומן בתכניות. במידה והקבלן ירצה לבצע  .1
לכך את אישור הפסקות יציקה שאינן מסומנות בתכניות, יהיה עליו לקבל 

המהנדס והמתכנן. עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות 
 האלמנט, כפי שיידרש על ידי המהנדס, תהיה על חשבון הקבלן.

 

 העבודות והתוספות יכללו גם את ביצוע העבודות כדלהלן:

 
 יצירת "שן", תמיכות, חומרי דבק ומקשרים ותוספת זיון. 1.1
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הזיון  ןאגרגט וכו' לרבות ניקיוסיתות הבטון הישן עד חישוף ה  1.2
 הקיים.

 
ציפוף הבטון יעשה על ידי סרגל ויברציוני. כבר הבטון והחלקתו יעשו  .2

 (.POWER-FLOATINGבאמצעות "הליקופטר" )

 

לפני ביצוע יציקת התקרה, על הקבלן להכין תכנית של סדור התבניות  .3
 לאישור המפקח והאדריכל.

 
 ולא יימדד בנפרד. כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה .4

 

 
 החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות 02.14

 
 כללי .א

והתקרות יוחלקו כמתואר בסעיף זה, אלא אם  פני הבטון בכל הרצפות

נכתב אחרת באחד ממסמכי החוזה. בכל השטחים המיועדים להדבקת 

שטיחים ו/או רצוף יהיו פני הבטון מוחלקים ברמה שתאפשר הדבקה 

ורך בשכבת "מדה" נוספת. דיוק הפילוס ישירות על פני הבטון ללא צ

מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנדרשים. בכל השטחים  5יהיה 

מ' )לא  3מ"מ לאורך סרגל של  5 ÷המוחלקים, פני הבטון יעובדו בדיוק 

 מצטבר(.

 
 פילוס, הידוק והחלקה ראשונית .ב

עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני 

 ממתכת. מתאים

לצורך קבלת משטח מפולס לפי שיפועים וגבהים בתוכניות, יכין הקבלן 

מטר  3-מבעוד מועד מערכת סרגלים במרוחקים אחד מהשני כ

 ומפולסים במדויק.

 

מ"מ שייוצבו  30/30פלדה רבועים חלולים  תהסרגלים יהיו מצינורו

 לתבנית עם רגליות ממתכת.

 גלים האלה.סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסר

לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף 

 ותרוטט וכל עודף בטון יוסר.

 

 

 

 
 החלקה סופית .ג

על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכת זמן וניסיון כי 

עליה להיעשות על ידי צוות מאומן היטב, מספר שעות לאחר סיום 

תואר לעיל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד היציקה. לאחר ההחלקה, כמ

למועד בו יעלה הברק של המים המופרשים, מפני הבטון, אך בטרם 
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הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את ההחלקה הסופית. ההחלקה 

הסופית תיעשה בעזרת מכונת ישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"( 

 ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך.

בטון לשיפור העבידות בזמן ההחלקה. מותר אין להתיז מים על פני ה

)אין להשתמש  1:1לפזר במקרה הצורך תערובת יבשה של צמנט וחול 

 בצמנט נקי למטרה זו(.

 
 אשפרה .ד

לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח יש לאפשר את פני הבטון על 

 ידי הרטבה במים בלבד.

 
 הגנה של השכבה המוחלקת .ה

ני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפ

 מ"מ על פני כל שטח. 0.3יריעת פוליאתילן בעובי 

 
 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה של האלמנטים .ו

 
 תיקונים שונים 02.15

במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה 

ון, הקטן ס"מ או מפלס הזיון העלי 5הקבלן על חשבונו על ידי קרצוף לעומק 

מביניהם במקטעים גיאומטריים מרובעים ויציקת מדה והחלקה ב"הליקופטר". 

פי -במידה ואין אפשרות לשינויי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו על

פתרונות שיאושרו על ידי האדריכל, המהנדס והמפקח לרבות פרוקה ויציקתה 

 מחדש.

 
 פלדת הזיון 02.16

 

עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה  .1
בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא 
כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים 

 בהחלט.

 
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים"   .2

 העולים מעל מפלס התקרות.

 
ים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו המחיר .3

לאישור ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי 
המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת 

 הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

 
ות במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומ .4

שונים מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון 
 אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

, הן לצורך חפיפה ברזללריתוך  חל איסור מוחלט -לפי הוראות המהנדס

 באתר. ריתוכיםלא יבוצעו  –והן לצורך הארכה 
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מסוימים אורכי המוטות יהיו  על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות

מ' עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת  12-גדולים מ

מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה  להשיג  ברזל  זיון   באורך  

 המפורט

לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים 

 הנדס.קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המ

 

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים  .5

 ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר. 

 
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא  .6

 .עבודה הכולל וכלולות במחיר הישולם בעבורן,

 
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק  .7

 וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

 
ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא  .8

 בבצוע העבודה .ישולמו והם כלולים 

 

 
לפי תוכניות הקונסטרוקציה על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל  .9

שיוגדרו לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט 
בתוכניות המכרז. יש לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע 
בסמוך למועד הביצוע, לא תשולם בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף 

 למפורט בתכניות במכרז.

 

 
 זיון ברשתות פלדה 02.17

הרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות ו

המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם 

 יחולו הדרישות דלהלן:

 

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

 מינימום.

 

יות של הקבלן, מטיל המזמין מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבנ

על הקבלן את הכנת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי 

 ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות 

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא  3לאשר התכניות עד 

 .בבצוע הכולל של העבודה שולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה ת
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חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: 

 . בבצוע העבודה הכולל  ותמורתן תיכלל  הקירות לא תימדדנ

 

 

 

 
 בדיקת בטונים טריים 02.18

 תערובת הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע .1
 בדיקות טיב של הבטונים.

 

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2

 
אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון  .3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24הטרי בהודעה מראש של 

 
 חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.19

י סיתותים של בטונים התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"

קיימים, סיתות השענות באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש 

 עם דבק אפוקסי או ברגים.

כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים 

השונים שבכתב הכמויות מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם 

קציה שתשולם בהתאם לסעיף הקיים שבכתב למפורט בתכניות הקונסטרו

 הכמויות.

 
 תמיכות ופיגומים 02.20

על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר ויידרש לתמוך תקרות, קורות  .1
וקירות מסוימים באמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות 
אחת מתחת לשנייה וזאת על מנת לאפשר פיזור משקל היציקה למספר 

 תקרות.

 

 עשה לכל זמן שיידרש בהתאם להוראות המהנדס.התימוך של התקרות י .2

 
כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יבוצעו  .3

ויסופקו על ידי הקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות 
וחישובים סטטיים לאישור משרד העבודה והמפקח על הבטיחות, הכול 

של המבנה, במצב הסופי  עפ"י התקן, שלבי העמסה והסכמה הסטטית
והזמני, זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, יצוין כי כל האחריות 
ליציבות בטפסות בכל השלבים חלות על הקבלן ודרישה זו היא חלק 
יסודי ממפרט זה. כל האמור כלול במחירי הצעתו לעבודות הבטון  מבלי 

 שישולם בגינם בנפרד.

 
 כיסוי בטונים 02.21

להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון ברזל הזיון צריך 

 טרום או באמצעים מאושרים אחרים ע"י המפקח.

 

 עובי הבטון המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:
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 ס"מ באלמנטי קירות חוץ 4 -
 ס"מ באלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי. 3          -

 ים המבנה, ס"מ באלמנטים בפנ 2.5 -

אם ובתכניות ישנה סתירה בין הרשום לעיל לבין התכניות הקביעה  -
 תיהיה ע"י המפקח והמתכנן.

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.

 על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט .                    

 

 

 

 

 חיפוי אלומיניום אינסטרטים עבור 02.22

עבודות הבטון כוללים אספקה, עיגון וקיבוע אינסרטים ו/או פלטקות  בצוע 

 .םו/או פרופילי יוניסטרט עבור אלמנטי האלומיניו

 
 שימוש בבטונים מיוחדים 02.23

יש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון: 

במקומות בהם יש צפיפות זיון או  6, " 5מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה " -בטון

בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועך מנת מים צמנט נמוכה תוך 

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

 ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המהנדס.

יחידה השונים ולא ישולם שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול במחירי ה

מותנים בצפיפות הזיון,  ההתאמת גודל האגרגט, סוג הבטון ואמצעי הוויברצי

 ולא ימדדו בנפרד. בבצוע הכולל כלולים 

 
 קירות מעוגלים  02.27

 

קירות מעוגלים בעוביים שונים  יבוצעו בתבניות מתכת  חלקות וחדשות . לא 

כנון התבניות לפני הבצוע יותר שימוש בתבניות עץ , על הקבלן להציג את ת

 לאישור המזמין .

 
 תימוך זמני של תקרות  02.28

בצוע תמיכות יהא עפ"י אישור המתכנן  אבל באחריות מלאה של הקבלן . יש 

 להציג חישובים סטטים לאישור המתכנן לפני הבצוע .

 
 ודה כולל בבצוע הע 02.29

ת  לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם א כוללים בנוסף בצוע העבודה 

המפרט להלן )בכל מקרה של סתירה בין האמור באופני המדידה שבסעיף זה 

 לבין אופני המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם של הסעיפים להלן הקובעים(:

 
 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.    .1

 

 .כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים .2
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 .מים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש חספוס פני הבטונים הקיי .3

 
 \יצירת חריצים, שקעים, בליטות , קיטומים, אפי מים, פתחים,חורים .4

 .שרוולים וכד'

 
ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם  .5

 מים ובאזורי הפיתוח.

 
הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות  .6

ודונים תבוצע עפ"י תוכניות המתכנן . אי הוצאת קוצים תחייב את ועמ
הקבלן לקדוח קוצים  ו/ או לישם כל פתרון  שיקבע ע"י המתכנן על 

 חשבונו.

 
ביטון מלבנים, משקופים, משקופים סמויים בכל הקירות מבטון     .7

 .משקופי מעליות  כולל ומבלוקים גם אם המשקופים יסופקו ע"י אחרים, 

 
פני בטון חלק מוכן לצבע בכל אלמנטי הבטון החשופים בבנין,     יצירת .8

 לרבות פינות קטומות וכ"ו .לרבות קירות, קורות, עמודים ותקרות.

 
עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי  .9

 .מפלסים

 
יציקת תקרות רצפות, בשיפוע באם לא נרשם אחרת בסעיפים השונים  .10

 ות. שבכתב הכמוי

 
החלקות פני רצפות וגגות בעזרת הליקופטר לרבות ביצוע תפרי דמה  .11

 וסתימתם במסטיק סיקה פלקס והגנת פני הבטון.          

 
 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .12

 
 תימוך תקרות ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים. .13

 
 וע"ח הקבלן . ו/או הקבלן כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין .14

 
 יוחדים.בטונים מ .15

 
 קידוח ללא יציקה/ סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשים . .16

 
ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י  צמוד שיתכן בצוע העבודות הינן במבנה  .17

ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים  לשמירת הקיים ואי פגיעה   המזמין 
בתפקוד הפעילות במקום לרבות עבודה בשעות לא מקובלות כולל שעות 

הלילה  , בקטעים קטנים לרבות סגירת אזורים שונים ובקומות שונות  
לרבות כל התאומים הנדרשים הכל קומפלט וללא תשלום נוסף  מעבר 

 למחיר היחידה . 

 

 בטון חשוף 2.30
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על הקבלן לבצע את עבודות הבטון החשוף לאחר קבלת הנחיות ממפעל  .1

 לאישור מתכנני המבנה.  הבטון. על הקבלן להציג הנחיות אלו ממפעל הבטון

על הקבלן לבדוק עם מעבדת הבטונים של המפעל המצאות אפר פחם 

בתערובת הבטון ואת השפעתה על טיב הבטון החשוף. במידה והנ"ל יפגע 

 בטיב מראהו של הבטון החשוף, אין להשתמש בתערובת זו.

על הקבלן להכין תוכנית תבניות לאישור המזמין. כל התבניות של הבטון  .2

חשוף יהיו תבניות פח חדש אטומות למניעת נזילות, לרבות פינות ה

קטומות, חריצים בבטון , אפי מים וכו. אישור המזמין העקרוני לתבניות 

 לא ימנע מאחריות הקבלן לטיב הבטון החשוף.

 100/100על הקבלן להכין דוגמא לפני הביצוע של בטון חשוף במידות של  .3

נות קטומות וכו , אין להמשיך בביצוע ס"מ, הדוגמא תכלול חריצים , פי

 ללא קבלת אישור בכתב ממתכנני המבנה.

לא תתקבל כל סגרגציה ו/או התנפחויות או כל פגם בפני הבטון לרבות  .4

גוונים שונים של הבטון מיציקות שונות. הבטון החשוף חייב להיות אחיד 

ת במראהו בכל הבניין. על הקבלן להקפיד על ויברציה מוסדרת בתבניו

 למניעת סגרגציה , במיוחד בעמודים.  

שקי יוטה המורטבים במים לכל אורך על הקבלן לבצע אשפרה הכוללת  .5

תקופת הייבוש של הבטון. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על הבטון 

 החשוף לאחר ייבושו עד לקבלתו על ידי המזמין.



40 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 עבודות בניה – 04פרק 
 

 כללי 04.01

בהתחשב  בהוראות  04ראות המפרט הכללי  פרק העבודה תבוצע כולה לפי הו

 הנוספות דלהלן:

 
את כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון יש  .א

 להבטיח ע"י הוצאה של קוצים וכן יציקת שטרבות בטון )שנני קשר(. 

 

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

 
 ים על צידם.לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונח .ג

 
 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(. .ד

 
בו חגורה אנכית   ןמ' ללא עמוד בתווך תינת 5כל קטע קיר שאורכו מעל  .ה

מ"מ מעוגנים ברצפה  12מוטות מצולעים בקוטר  6ס"מ עם  30/20בגודל  
 .ס"מ 20מ"מ כל  8ועם חישוב בקוטר  ובתקרה

 
פתחים תהיה בו חגורה אופקית  כל קיר, בין שהוא אטום ובין שיש בו .ו

 אחת לפחות כאשר מוטות החגורה יהיו מעוגנים בעמודי בטון בקצוות.

 
בכל שורת בנייה שנית יוצא קוץ מהעמוד או מהקיר הנגדי כנדרש במפרט  .ז

 הכללי.

 

בלוקים ויחוברו לחגורות האנכיות ו/או  10חגורות אופקיות יהיו כל 

 20מ"מ כל  8מ עם חישוק בקוטר מ" 12מוטות בקוטר  4לעמודים. ברזל 

ס"מ מכל צד של הפתח. בכל מקרה, לא  50ס"מ, כנ"ל מעל פתחים לאורך 

 מ'. 2.10-יגדל המרחק האנכי בין החגורות האופקיות מ

 
 בידור לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(. 04.02

תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות שמגע הקירות  

 3מ"מ ובתוספת שכבת חציצה של  50ליצור פס מריחה ביטומנית ברוחב  חוץ יש 

 שכבות נייר טול. כל העבודה הנ"ל תכלול במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד.

 
 ביצוע חריצים וחורים בקירות 04.03

חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות ואביזרי    

ישרים על ידי מכשיר מכני מתאים כגון  םוויחשמל אינסטלציה וכו', יבוצעו בק

 דיסק או מסור ו/או מקדחה חשמלית. לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש.

 
 הצבה וביטון משקופים 04.04

משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך  .18
שקע המשקוף ומילוי הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף 

רכב לאחר הבניה יבוצע החיבור כמו חיבור קיר לבטון אנכי לפי סעיף יו
 במפרט הכללי. 04042
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הצבת משקופים מלבנים בתוך הבנייה תעשה תוך כדי הקפדה על גובה,    .19

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

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

 
על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת  .20

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

 
ותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא הצבת שני משקופים או י .21

 תורשה כל בליטה או סטייה מהתקן.

 
בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם  .22

 עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.

 
אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הבטון ע"י יציקת חגורה עם  .23

 פקח.זיון לפי הוראת המ

 
 מתכת -ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(  04.05

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

 ומחיצות בנויים לכל גובהם.

 
 תאום הבניה עם ביצוע מערכות אלקטרומכניות שונות 04.06

 הבניה תבוצע בשלבים בתאום עם עבודות המערכות השונות.

 

לבנות שורה ראשונה של הקירות והמחיצות השונים לבדיקתו על הקבלן לסמן ו

ולאישורו של המפקח. לא יוכל הקבלן לבנות את הקירות השונים בטרם קיבל 

 אישור בכתב על הסימונים.

 

 כל הפסקות בבניה יחייבו תאום ואישור המפקח.

 

 יבוצעו לפני בעודות הבניה. תבמקרה שתעלות או צינורו

 

הצינורות או התעלות בתנאי שמיקום הקירות יתאים תותאם הבניה למיקום 

 לתוכניות.

 

במקרה והצנרות ו/או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים 

 מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.

 

במקרה והצנרות ו/אן התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים 

 לים שידרשו קבלני המערכות או המפקח.מתאימים לפי הגד
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בשום מקרה לא יבוצעו פתחים למעבר צנרת/תעלה ע"י שבירת בלוקים/בטון. ספי 

 הפתחים יהיו ספים מעובדים.

 

 

 

 

 

 
 בצוע העבודה כולל  04.07

 .בבצוע שטרבות וחגורות אנכיות כלולים 

לשם של המחיצות כולל חיבור טלסקופי של החגורות האנכיות לתקרה הבצוע  כל

ס"מ  60מ"מ באורך  70/70/6חובקים במידות  םיציבות אופקית, ע"י שני זויתני

ס"מ לפחות הקבלן רשאי להציע פרט  2מכל צד, ומרווח בין התקרה לעמוד של 

 אחר.     

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

 .קוצים 
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 עבודות איטום – 05פרק 

 

מוזיאון מורשת החשמונאים שבנדון, הינו פרויקט ייחודי במראהו החיצוני.    פרויקט .1

מבנה  המוזאון העתיד לקום, מתאפיין באתגר של שילוב מערכת האיטום במראה 

האדריכלי הייחודי של המבנה  גם ממבט ציפור. יעוד המפרט  הוא, השגת  דרגת איטום 

מפני חדירת מי גשמים ואחרים .יודגש ( 2752על פי תקן  1מוחלטת  )איטום ברמה מס' 

שוב שבמקביל נדרשת ממערכת האיטום רמת גימור דקורטיבית  המשתלבת במטרות 

 המראה האדריכלי של המבנה. 

בתוקף הנסיבות מותאם  המפרט לאיטום הגגות שפניהן עשויים  בטון חלק לחלוטין.    

ופטר . היכן שלא ניתן מכאן שהדרישה ששיפועי הבטון בגגות האופקי יוחלקו בהליק

להפעיל החלקת פני השטח בהליקופטר )כולל הליקופטרים עם מניפות בקוטר מוקטן(  

תבוצע החלקת הבטון באופן ידני עם ציוד מתאים כולל סרגלי מתכת שיותקנו על פני 

 הבטון  בדומה לביצוע טיחמ מיושר סרגלים .  

ק למערכת  תפקוד ללא בעיות מפרט האיטום בשילוב עם מפרט  הבטון אמורים להעני

 שנים לפחות.. 25תחזוקה מכשל איטום  למשך 

עבודות גמור הבטון,  האיטום והצביעה מכול  סוג   חייבות להיות  באיכות הגבוהה  .2

ביותר  הניתנת  להשגה  ע"י  אנשי  מקצוע מיומנים . במקרה הזה המילה איכות  פירושה 

ונציגיו המוסמכים   משירות או  מוצר באופן מכלול  הציפיות  של מזמין   העבודה : 

 .  ישיר ובאופן משתמע

זיהה הקבלן המבצע מעשה או מצב העלולים להכשיל ולו אחת ממטרות הפרויקט , עליו   .3

ובדוא"ל את אשר   SMS -לדווח ולהתריע מיד למתכנן  ולמפקח בע"פ ובכתב וב

תיו, אם המשמעות היא, הבין/ראה/שמע, כפועל יוצא, על הקבלן להפסיק מיד עבודו

לקלף ולבצע מחדש, או יגרם כול נזק  \שבאי הפסקת עבודתו, יגרם נזק של צורך לפרק 

 כלכלי  מסוג אחר  לפרויקט.

הקבלן מתחייב לעמוד בכול  דרישות  המפרט הטכני  ולא לשנות  ממנו ממאומה,  אלא  .4

חיה/ לשינוי אם קיבל הוראה בכתב מן המתכנן כאשר הפיקוח מכותב לעדכון /להנ

זה חייב  ןהתכנון. מנגד, הקבלן אינו מנוע מלהציע הצעות לשיפור/ייעול מכול סוג. בעניי

הקבלן לתכנן את שלבי הבניה באופן שלא ימנע ממנו ביצוע עבודות איטום כך שהביצוע 

 ובקרת הביצוע יהיו ללא הפרעות הגבלות או מטרדים.

מבדיקות פתע  שיעשו לאמת עמידתו  כול חומר, שהוצא עבורו  תו תקן, אינו פטור .5

בדרישות הטכניות וההנדסיות המיוחדות של המפרט. בדיקות אלו יעשו  בתנאים  של 

נטילת המדגמים עליהם יחליט  הפיקוח. נכונים הדברים לגבי כול חומר ש"ע  שראשי 

הקבלן להציג לפיקוח ולתכנון במקביל . בעניין זה על הקבלן להביא בחשבון עלות 

ית של במקרה  שיציע חומרים חליפיים בעוד שיצרן החומר לא יוכל להציג מסמכים אפשר

שיתקבלו כמסמכים אמינים  לגבי איכות החומרים והתאמתם לדרישות התכנון . בכול 

 מקרה של חומר תוצרת הארץ או מיובא  מותנה השימוש בחומר במילוי התנאים הבאים:
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מראש על מטרת השימוש בחומר ויאשר את יבואן החומר יקבל מן הקבלן  מידע \יצרן .5.1

 .למטרות התכנון וציפיות היזםהתאמתו של החומר 

הקבלן יזמן את נציגו המוסמך של יצרן החומר לאתר שבנדון, כדי שירשום לו מפרט משלים   .5.2

ובו יפרט את הדרישות המיוחדות או הנוספות להכנת פני השטח שלא נרשמו במפרט המיוחד  

מטרת היישום יצליחו. במפרט יושם דגש לפרמטרים הנדרשים  ולאיכות כדי שיישום החומר ו

 המינימום של הציוד הדרוש להשמה.

 הקבלן יקבל התחייבות בכתב, לנוכחות חונכת  של נציג היצרן בתחילת העבודות  .5.3

רשימה מודפסת  של בקרה  בתהליך של יישום החומר  המכסה לפחות  למפקחהקבלן ימציא  .5.4

 אים הבאים:ובין השאר את הנוש

 בטיחות. .5.4.1

 סוגי אריזות וזיהוי החומר.  .5.4.2

 תיעוד עקיבות היצור. .5.4.3

 אחסון. .5.4.4

 פתיחת אריזות וסגירתם . .5.4.5

 מכלול ציוד הערבוב הנדרש. .5.4.6

 דגשים ואיסורים. -שיטת ערבוב . .5.4.7

 משך ערבוב דגשים ואיסורים . .5.4.8

 זמן היות החומר מתאים ליישום לאחר ערבוב. .5.4.9

 טיפולים ותהליכים  משלימים כמו אשפרה. .5.4.10

 מני השלמת תהליכים כימיים.ז .5.4.11

 זיהוי פגמים . .5.4.12

 בקרת זיהוי כשלים. .5.4.13

 בקרת תיקון כשלים. .5.4.14

 הנחיות ומפרט התחברות לשכבות משלימות. .5.4.15

כול העבודה תנוהל ותבוצע לפי כללי המקצוע אם מקובלים ואם כאלו שילמדו תוך מהלך  .6

וסר העבודה. לשם כך מתחייב הקבלן להעסיק רק עובדים מיומנים  בעלי משמעת, מ

עבודה ומחויבות מקצועית. הקבלן מתחייב לתחזק  מידע ותכונות נדרשות אלו מעובדיו 

 בעזרת תדריכים מקצועיים  תכופים, מעקב אישי וקבוצתי.

במקרה שיעשו  עבודות האיטום   במקום בו עוצמת האור  הטבעי נמוכה .  מתחייב  .7

החזר אור של לפחות הקבלן  לדאוג לתאורה  בעוצמה  ובאיכות מתאימה שמשמעותה 

 לוקס מפני השטח .יש להקפיד על נושא התאורה 200

לבד מן ההיבט של בקרה חזותית על טיב ביצוע העבודות,  התאורה  המתאימה תהווה   .8

 חלק  יסודי הבטיחות להגנה על עובדיו  מפני תאונות עקב ביצוע לקוי.

פוף לעובדה זאת ידאג עבודות האיטום כרוכות בשימוש בממיסים אורגניים דליקים.  כ .9

 הקבלן ל:
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 אמצעים לחילוץ מהיר  של עובדים במצוקה  כול שהיא  מתוך הגג  אל פני הקרקע.   .9.1

 ק"ג. 6מטפי כיבוי אש תקינים ומאושרים ע"י מי שהוסמך לכך במשקל  3 .9.2

 ערכת עזרה ראשונה ובה התייחסות מרבית  לטיפול ראשוני בכווית. .9.3

קו אספקת מים שלחץ המים בו מספיק כדי לשלוח סילון צינור כיבוי אש עם זרנוק מחובר ל .9.4

 מטר מעל פני הקרקע. 15מטר לפחות בגובה של  12מים למרחק 

מטר מחויבים לעבור הדרכה  2כול עובדי הקבלן להם משימות עבודה  בגובה שמעל  .10

 והסמכה של עבודה בגובה.

ובהתאם הקבלן ידאג להעברת תדריכי בטיחות תכופים בהתאם לתקנות הבטיחות  .11

 להתאמות הנדרשות לתנאי העבודה באתר.

הקבלן יתשאל מראש את עובדיו לגבי רגישותם  הרפואית והתפקודית באטמוספירה בה  .12

נישאים אדי ממיסים אורגניים. ממיסים אלו מהווים חלק מן החומרים המשולבים 

 בממברנת האיטום.

ו את עבודתו, אם יתברר הקבלן מתחייב לביצוע/מימון לכול סוג  של תיקון שיידרש ממנ .13

 שסטה  מן המפרט  ומן  הציפיות  באופן ישיר או באופן משתמע.

כחלק ממחיר היחידה  קבלן  האיטום  מתחייב   בהקמת דרכי גישה  פיגומים  אמצעי    .14

 הנפה מקורות מים וחשמל  באופן עצמאי. 

יגרמו  כול  קבלן האיטום מתחייב  לתזמן עבודות האיטום והנספחות להן,  באופן שלא .15

 עיכוב בפרויקט או לקבלני משנה אחרים.

 הקבלן  מתחייב  לתאם פעולותיו מידי  יום עם  הפיקוח, המתכננים ופיקוח הפרויקט. .16

לקבלן המבצע, זכות מובנית להציג הצעה לשימוש  בחומר ש"ע מול חומר שהוגדר בשמו  .17

במפרט. בכול מצב  המסחרי, אלא אם נכתב  במפורש שלא יאושר חומר שונה מן המוגדר

אסור לקבלן לבצע שימוש בחומר ש"ע שלא   עבר את כול תהליכי הבדיקה  המוקדמים 

המתבקשים  כולל בדיקות בטיחות . מנגד מוקנית למתכנן ולפיקוח הפרויקט לדרוש   

 ניסוים והדגמות  מקדימים כתנאי לאישור  השימוש בחומר. 

 ור באותו היום ליצוע העבודה. הקבלן לא יבצע כול עבודה אלא אם קיבל איש .18

 הקבלן יתאם יום יום את העבודות עם הפיקוח. .19

אם לא הוכתב אחרת באחריות הקבלן לתאם  מראש מועדי בדיקות מעבדות נלוות  .20

 ובדיקות מטעם הפיקוח. 

 

 אופני מדידה ותשלום

. התשלום לקבלן יחושב ע"פ כפולה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה ואושרה

כל השטחים המטופלים ימדדו, בדרך כלל, תוך הפרדת המרכיבים הנמדדים  השונים. דהיינו, 

שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל מתכת משולבים, עיבוד פרטים 

סביב חדירות צנרת  וכו'. כעיקרון, לא יאושרו ככמות המחייבת תשלום כל ביצוע של איטום 
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ולא הופיע בסכמות התכנון. לצורך כך, יש להתייעץ ולקבל אישור  שטח שאין בו תועלת

 מראש על היקף שטח ההתחברות בין חומרי איטום שונים

 

 תכולת המפרט והפניה לפרטים

 המפרט מתייחס לעבודות האיטום מן המסד ועד הטפחות . .1

 XYPEXמ"מ משגר קריסטלים דוגמת   2יאטמו בשכבת חומר  בעובי  ראשי הכלונסאות .1.1

,PENETRON    אוSUPER   VANDEX     אוCI AQUAFIN   05  פרט מספרראה-MM-RY 

 .MM – RY-07 ראה פרט מס –רצפת מעלית ופיר מעלית  .1.2

פני השטח החיצוניים יהיו חלקים כתוצאה מיציקת הבטון לתוך תבניות   -קורות יסוד .1.3

רחק  הקירות חלקות.,  יוסרו בליטות, יקוצצו פלדות קשירה , יסולקו עקבות שומרי מ

    4יאטמו בממברנה בעובי של מ"מ  Cemdicht 3 in 1יוחלקו בעזרת החומר  

המיושמת בשתי שכבות של  חומר ביטומני דו רכיבי המותאם לאיטום על בטון לח. 

ראה פרט  החומרים המותרים הם "אלסטומיקס" של פזקר או מסטיגום ספיד של  ביטום.

 MM-RY -5מס 

ום תחת רצפות יעשה בעזרת יריעות פולימריות מכוסות איט-איטום תחת רצפות .1.4

FLEECE  דוגמתDUALPROOF    שלBPA  אוSIKAPROOF   העבודה בנוכחות חונך .

 -MM -2ראה פרט מספר  מטעם היצרן . החיבורים בחפיפות יהיו בעזרת דבק או הדבקה. 

RY . 

  CEMdicht 3 in 1על תחתית אדני החלונות ייושם החומר  -תחתית אדני חלונות .1.5

 .MM-RY -6מ"מ ראה פרט מס  3בשכבה בעובי 

למ"ר בחומר דוחה מים  )סילר(  CC 333יוספגו בכמות לפחות  –אדני חלונות + היקפיהם  .1.1

שנים  10או כול חומר דוחה מים שאינו מכתים ועמיד למשך   PROTECT GUARDמסוג 

 . לפחות.

"  של חברת  100Sמנטית סופר ציהיו אטומים בטיח בטון מסוג "הרבצה -קירות בטון  .1.1

 תרמוקיר

לפי פרט סטנדרטי של  FN  STOPAQ  2100בחומר יאטמו בהיקפם  –צינורות חודרים  .1.8

 החברה.
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 STOPAQחלק מהנחיות יצרן לגבי 
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 50מיתדים  4 -יש לסכור את משחת הסטופק בפקק בטון יציב או במשטח  מתכת אל חלד מיוצב ב

 כולת הביצועיתמ"מ הכול לפי הי
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  _________________ 

 

 

ניתן  -חובה ליצור מגרעת סביב היקף הצינור טרם יוצקים את הבטון –צינורות אוויר  .1.9

לבצע מגרעת זאת  ע" כריכת צינור השקיה מצולב   או כבל חשמל מבודד בקוטר של עד 

מ"מ סביב הצינור בפן העליון במפגש עם היקף הצינור. בתום היציקה  ניתן לשלוף   15-18

ראה -או הכבל החשמלי החובק את צינור האוויר. אסור לחצוב בהיקף הצינור  את הצינור

 .MM- RY– 8פרט מספר 

 10-ס"מ ויחדרו כ 102לוחות המתכת יהיו באורך של  -אלומיניוםהאיטום מעל חלונות   .1.10

על הלוחות ועל החיבור תיושם ממברנת האיטום  .מ"מ לתוך העמודים משני צדדי החלון

 הסיליקונית הלבנה.

 . MM-RY -4ראה פרט מס 

 יעל הגג העיקר 0.5%המשטחים המשופעים יהיו חלקים לחלוטין בשיפוע  -איטום גגות .1.11

בגגות הקטנים שבמפלסים הנמוכים יותר כולל גג המבואה. לאחר אישור  1%ובשיפוע של 

כמות למ"ר  לפי הנחיות (  ELASTOTETשל חברת    EP-Wהפיקוח ימרח הפריימר 

הפריימר יימרח גם על מרכיבים אנכיים בנוכחות וחונכות של נציג היצרן. העבודה  היצרן(

יעשה   A+Bס"מ ועל פני ה"קרניז" . ערבוב הפריימר הדו רכיבי מרכיב  30עד לגובה של 

במכונת ערבוב חשמלית .  באותה השיטה ובהשגחת החונך והפיקוח יעשה הדילול הנכון 

 במים.
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שעות תיושם  בהתזה במכשיר מתאים על הגג  16 -משעות ולא יותר  4 -תוך לא פחות מ

 3.5 -מ"ר ולא פחות מ\ק"ג 5בכמות של  ST-LASTOFLEXשכבת משחה סיליקונית מסוג 

 מ"ר.\מ"מ

ימים יש לעבור ולבצע  3לאחר  כול העבודות בנוכחות נציג טכני מוסמך של יצרן החומר.

– 1ה. ראה פרט מספר  סקר סדקים  ולתקנם באותה המשחה ללא דילול  המתאים להתז

MM-RY.   

. 

 

 דגשים )חלקם כתובים בדפים קודמים(

על הקבלן לזכור בעת  ביצוע כול העבודות שבפרויקט שבנדון גם לממברנות האיטום תפקיד  .2

 דקורטיבי.

התכנון המתייחס לאיטום גג המבנים מתבסס על מפרט היות פני  משטחי בטון מוחלקים   .3

מטר. הימצאות  2מ"מ מול סרגל אלומיניום באורך  2אינה עולה על בהליקופטר . הגליות המותרת 

 חורים  או בליטות אסורה מאחר  ותכשיל את מערכת האיטום .

לפחות על גגות נמוכים וקטנים יותר נדרש שיפוע של  0.5%על הגג העיקרי נדרש שיפוע בטון של  .4

 לפחות. 1.0%

איכות והסרה של  שמן התבניות  מפרט האיטום על מרכיבים מתבסס על תערובות הבטון, .5

 ושיטות היישום

המכוונים למנוע קיני חצץ, סגרגציות, בועות מים/אוויר, בכל פני מעטפת הבטון  

  1חלק מס'  1752של פני הבטוו. כנדרש בתקנים הרלוונטיים )בדומה לנאמר  תקן 

כל ב( יהיה גימור פני הבטון שווה ערך לגימור בעזרת הליקופטר  3.1.1.7סעיף 

, באישור בכול פעם מחדש. ביצוע עבודות האיטום מותנה המשטחים האופקיים

הגימור של פני שטח הבטון כמתאימים להתחלת עבודות האיטום. לצורך העניין 

בין אם תושג  02כנדרש במפרט הכללי חוברת לקים לחלוטין יהיו פני השטח ח

ימוש בסרגל התוצאה ע"י שימוש בהליקופטר ובין אם תושג התוצאה ע"י ש

 ויברציה לכול הרוחב.

 

 

 תנאי סף לקבלת קבלן לביצוע עבודות האיטום

 הקבלן חייב לעמוד בקריטריונים  הבאים: 

 בעל השכלה  טכנית הנדסית תואמת .   .1

 הקבלן ועובדיו מיומנים בתחזוקת ציוד  ההתזה ובהתגברות מהירה על תקלות. .2

 שנים לפחות. 10ניסיון בעבודות איטום  של  .3

 רישיון לעבודה עם  חומרים רעילים. בעל .4

 הקבלן  ועובדיו עברו  השתלמויות בארץ ובחו"ל   .5

 מערכות התזת   2בעל   .6
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חומרי איטום שאינם -שנים  בהתזת  3צוותים מיומנים עם ניסיון של לפחות   3בעל  .7

 ביטומנים.

 טון לפחות. 10ניסיון ביצוע של  עבודות הזרקת פוליאוריטאן  בהיקף של  .8

 יתרון למכתבי המלצה/תודה .  -ן חיובי.מוניטי .9

יכולת לתת התחייבות להביא  לאתר את הנציג של יבואן החומר בעת ביצוע  .10

 העבודות

 עבד בחמשת   השנים האחרונות מול מוסד  ממלכתי .11

 יוכל להציג ניתוח של ביצוע פרויקטים שהצליחו. .12

בהם אירעו  יכולת להפיק לקחים  מועילים מפרויקטים של הקבלן  שבוצעו בעבר .13

 כשלים.

 עמידה בדרישה להצגת נוהל ביצוע  העבודות . .14

 הצגת נהלי בטיחות התואמים את הפרויקט ואת סוגי החומרים  בהם ישתמש . .15

 שנים  10הקבלן נותן אחריות לטיב הביצוע   למשך  .11

 מאושרים לביצוע העבודות:קבלנים  .11

 05-2151132 –יועז ברגר  –חברת פלס  (1

 050-5200484 –אבי שטיין  (2

 054-1402444 –טריזט בני זילברמן  (3

 050-5215448 –הרי  –ה ה טכנולוגיות  (4

 054-1818181 –סטריגונוב  –ע.נ.פ יגאל  (5

 050-2141551 –קבוצת פולימרס מיקי מרחב  (1

 

 דרישות מינימום מחומרים

לשימוש  הכרחיכל חומר וחומר יעבור בדיקת אישור מוקדמות של המתכנן כתנאי   .1

 בחומר בפרויקט.

והל אישור תפוגת השימוש בחומר, חייב להסתיים לפחות חודשיים לפני התחלת נ .2

 השימוש בחומר.

כול חומר יסומן במספר אצווה הכוללים שם יצרן שם/כינוי  החומר  מקום יצור תאריך  .3

יצור שעת יצור מס' מנה מס' קטלוגי של היצרן. כתנאי לביצוע הבודות ימסור הקבלן 

 .3ו לפיקוח ברשימה מסודרת.  ראה טבלה מס' מידי יום את הנתונים האל

ידי הקבלן תיעוד מחייב של אמצעי בטיחות וגהות. כחלק -עבור כל חומר וחומר, יוצג על .4

תקף לתקופת הביצוע.    MSDSמהותי והכרחי  מן הדרישות למסמכים  יש להציג דף 

קט  לפחות המסמכים ) כולם ללא השמטות( הרלבנטים  ימסרו ליועץ הבטיחות של הפרוי

יום  לפני הצורך בישום החומר למעשה החומר לשימוש בפרויקט. השימוש בחומר  -30

 יאושר רק בכפוף להנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט.



52 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ידי -חל איסור מוחלט לשלב/להשתמש/לישם  חומר שלא ניתן אישור בכתב לגביו על .5

 המתכנן.

הנחיות יצרן \לא לחרוג מהוראותגם אם לא קיבל הקבלן הנחייה תואמת, הוא מתחייב ש .6

 החומר ולהקפיד בכול פרטי הנחיות יצרן החומר.

הקבלן מתחייב לעשות שימוש אך ורק בחומרים התואמים את אופי הפרויקט. לדוגמה  .7

:הובא לשטח חומר תקין אך במהלך הביצוע מתעורר חשד לירידה באיכות החומר או 

ת יישום החומר , וידווח למתכנן לפיקוח יעצור הקבלן א -לתופעות של אי אחידות החומר

 ולפיקוח  מהם השטחים בהם נעשה שימוש בחומר החשוד. הדיווח יעשה בע"פ ובכתב .

השימוש בכל חומר  לעבודות האיטום, יותר בכתב בלבד רק לאחר הצגת המסמכים  .8

להציג מסמכים  בהמעידים על טיבו בפני  הפיקוח שתציגו בפני המתכנן. הקבלן מתחיי

טנטיים ותקפים לגבי החומר שיש כוונה לעשות בו שימוש בעבודות האיטום. או

יוגשו  לפיקוח הפרויקט . בהמשך עליו  לוודא בדיקתם בידי  םהמסמכים  הרלבנטיי

 המתכנן ואישור  המתכנן לשימוש .

בכל יישום התחלתי, יש להזמין חונך מוסמך  מטעם היצרן/היבואן לשטח, כדי שיאשר שימוש נכון  .9

בחומר והתאמתו לתנאים הסביבתיים ולפרויקט. חונך מטעם היצרן  חייב להיות מוסמך  

ע"י היצרן לתת הנחיות ולשאת באחריות מקצועית ומשפטית להנחיותיו. בין השאר חובתו של 

החונך להדריך את הפיקוח  ככול שנדרש לקבלת תוצאות איכותיות מרביות וכדי שלא יתרחשו 

 כשלים. 

 "פג תוקפו" –ה להשתמש בחומר אסור בכול מקר .10

 הכיתוב על אריזות החומר יהיה ברור ויכלול "מועד פג תוקף" .11
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה - 01פרק  
 

 

 כללי  06.01

 
 כל העבודות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לפרקים המתאימים . .א

רשימת והמפרטים ) מסמך  יש לקרוא מפרט זה יחד עם רשימות הנגרות והמסגרות .ב

האמור ברשימות ובתכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט   של האדריכל. כל (תגמירים

 ביצוע העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם לתכניות ובאתר הבניה, את מידות יזה. לפנ

 כל הפתחים בהם יורכבו מוצרי הנגרות והמסגרות ויודיע על כל אי

 יש לפנותהתאמה למפקח. בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות, 

 פתרון מחייב. כמו כן ידועעל למפקח. זכותו של המפקח להחליט 

 מידעלקבלן שהתוכניות, המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים  

 ראשוני מחייב וכי מוצריו של הקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים

 ידו וירכבו בבנין כך שיענו לכל-במחירי היחידה שבכתב הכמויות ייעשו על

 ועלו ע"י האדריכל והמפקח.הדרישות שי

 . ויבוצעו עפ"י הנחיות המפרט הכללי . 1212דלתות האש יעמדו בתקן 

 כל הדלתות והפתחים יעמדו בתקנים הישראלים ובמידה ואין תקן כזה בתקנים

 אמריקאים או אירופאיים .

 על הקבלן לאשר לפני הבצוע את קבלני המשנה  לנושאי נגרות ומסגרות אומן .

ר וללא כל תנאי . אין המפקח שיפסל  על הקבלן יהא להחליפו באח קבלן משנה

 להסביר את פסילת הקבלן .חייב 

על הקבלן לקבל אישור  לפרטי הנגרות והמסגרות  ולהציג תוכניות בצוע 

 מפורטות לאישור  המפקח .

 . מפקדת פיקוד העורף העדכניות מוצרים למרחב מוגן יבוצעו עפ"י הנחיות 

 

 מידות הפתחים הינן מידות פתח בניה. על הקבלן להתאים את מידות .  ג        

 הפתחים לפני ביצוע לפתחי בניה שבוצעו במבנה.            

  -+ 10שינוי והתאמה במידות הפתחים ) אורך, רוחב, שטח ( בגבולות של %             

 לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.            

 

 ותדוגמא  06.02

 

 פריטים 3על הקבלן יהיה לבצע, לפני תחילת הייצור השוטף "דוגמאות" של          

 ) יקבעו בהתאם לדרישות האדריכל (. מכל סוג הנדרש ע"י האדריכל .          

 לרבות   גם שרטוטי יצור והתקנה  של המוצרים .         

 הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים.          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח לחומרים, מוצרים, פרזול ואביזרים          

 , זיגוג ושיטת עיגון המשקופים לפני תחילת ביצוע הדוגמאות.         

 

 ידי המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית ( תפסל ועל-דוגמה שלא תאושר על         

 רשים להתאמתה לדרישות.   הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנד         

 ידי המפקח תתקבלנה בגמר העבודה )במצב תקין ( -דוגמאות שתאושרנה על         

 כפריט מושלם המהווה חלק מהזמנת עבודה זו.         

 

 לא תשולם שום תוספת כלשהי עבור ביצוע הדוגמאות.         

 

         נגרות אומן  06.03

 

 וכוללות כאמור,   והמפרטים שויות עפ"י פרטי האדריכל הרשימותדלתות העץ יהיו ע         

 .וע"פ התקניםלקירות בניה / בטון וגבס הכל כמפורט בתוכניות  טון משקופיםיעיגונים וב         

 ,משקופים וכנפיים לרבות קנטים , פרזול זיגוג    למשקופים ומשקופים  הלבשות ,צבע        

 קום והרכבה לרבות בשלבים .הובלה   פזור במ         

           

 מסגרות  06.04

 

 חדשה  ללא פגמים,  ST - 37הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה          

 מוצרי    המסגרות יוכנו ע"י ריתוך רציף וחיבור בצורה נקיה.          

 חים בצבע כל מוצרי   המסגרות   יסופקו לבנין כשהם מוכנים, נקיים ומשו        

 יסוד. גמר  הדלת יהיה   בצבע או בכל גימור אחר עפ"י התוכניות .         

 

    משקופים  06.05

 

 כל משקופי הדלתות )אם לא נדרש אחרת ( יהיו מפח ברזל מגולון מכופף         

 מ"מ מעוגנים למחיצות הגבס ו/ או לקירות הבניה .  2.0בעובי           

 את אישור המפקח לעיגון  לפני הבצוע .יש לקבל          

          

  עיגונים  06.06

 

 כל עיגוני המשקופים והמסגרות  בקירות הבניה ) אם לא נדרש אחרת (          

 ס"מ. במשקופים   20משונץ בקצהו באורך  5/35יהיו פנימיים, מברזל   שטוח            

 עיגונים בחלק העליון. המירווח  2 -ד ועיגונים      בכל צ 3יהיו לפחות           

 ס"מ. 60המירבי בין עוגנים יהיה           

           

 בכל מקום בו מותקן מלבן פח בקיר גבס יותקן כחיזוק    נוסף למלבן בשתי            

 למלוא הגובה עד התקרה. 70/45/3מזוזותיו פרופיל פח           

 אים מידות רוחב פרופיל המלבן לקיר אליו הוא על הקבלן לבדוק ולהת          

 מותקן ולבצע בהתאם )גבס/בטון (.          

 עבודת העגון המשקופים כוללת גם ביטון במידת הצורך .          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

  פרזול   06.07

 

 באופן כללי, כל חלקי  הפרזול  יהיו כמתואר ברשימות הנגרות ומסגרות          

 ל הפריטים ומשקל בהתאם לדרישות התקנים ו/או הוראות ויתאימו לגוד         

 היצרן ) הדרישה הגבוהה קובעת (. כל חלקי  הפרזול יהיו מאיכות מעולה         

 בהתאם לדרישות ברשימות.        

 

 על הקבלן להציג לאישורו של המפקח דוגמאות של חלקי הפרזול לא  יאוחר         

 חר צ. ה. ע. רק לאחר אישור המפקח יוכל  לא   חודשים 4מאשר         

 הקבלן  להזמין את חלקי הפרזול. לא תוכרנה שום תביעות לתוספת תשלום,         

 ו/או     הארכת תקופת ביצוע בגין החלפה חלקי פרזול שהובאו לאתר ) יחד         

 עם    פריטים גמורים ( ללא אישור המפקח.        

 

 

  גילוון  6.08

 

 הפריטים, אשר עבורם צויין במפורש ברשימות ו/או בכתבי הכמויות, יעברו          

 מיקרון 80גילוון בחום בטבילה באמבט, שעובי הציפוי המזערי הוא          

 . 918בהתאם לדרישות ת"י          

 

 

 

 

 

 

 משקופים מפח 

 

   06.09    

 צביעת פריטי מסגרות. - 06.10גמר משקופי דלתות יבוצע כמפורט בסעיף          

 

 צביעה  06.10

 

 כלליא.          

 עבודות הצבע יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לצביעת חלקי נגרות ומסגרות .             

 עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות ודרישות ההכנה והיישום של              

 היצרן .             

 ע"י האדריכל וגוון שכבת הצבע העליונה יהיה שונה  גוון הצבע יקבע             

 מנת לאפשר בדיקה יעילה של הצבע.-מגוון השכבה התחתונה, על             

 

 יש לשייף ולהחליק את כל הריתוכים עד פני המתכת ולסתום את כל              

 הכלהחורים במרק אפוקסי ולשייפם לקבלת משטחים אחידים וחלקים.             

 באישור האדריכל והמפקח.             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 לתשומת לב הקבלן , לכל חלקי  המבנה תינתן מערכת צבעים שבה יצבעו             

 חלקים שונים בגוונים שונים לפי תוכנית צביעה מיוחדת. לא תשולם              

 תוספת עבור הגוון, ו/או צביעה במספר גוונים.             

 

      צביעת פריטי מסגרות.  ב        

 

 פריטים ללא גילוון:(  1             

 

 לפי  SA - 2.5א.  הפריטים ייצבעו ) לאחר ניקוי בהתזה, חול לרמה                 

 א' שבמפרט הכללי 11053התקן השוודי ( לפי המפרט בסעיף                       

 רבע שכבות כמפורט להלן: שתי שכבות של א -לעבודות צביעה                       

 מיניום סינטטי ושתי שכבות של לכה סינטטית  -צבע יסוד                      

 תוצרת "טמבור" (, בעלת גוון וגמר ) מט או מבריק ( -)"סופרלק"                       

 מיקרון לפחות, 30לפי בחירה האדריכל. העובי של כל שכבה יהיה                      

 מיקרון.  120סה"כ עובי בכל השכבות                      

 

 ב.  כנפי פח ייצבעו כנ"ל לאחר ההברקה בשתי שכבות צבע יסוד מסוג                  

 " בזק" ושתי שכבות צבע עליון כנ"ל עובי של כל השכבות כמתואר                       

 ל.לעי                      

 עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנחיות יצרן הצבע ורק לאחר                      

 אישור המפקח לניקוי אלמנטי המתכת, כמתואר לעיל. כל שכבה                      

 צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמר של השכבה שקדמה לה,                       

 ון הפגמים ואישור המפקח.תיק                     

 

    פריטים עם גילוון:(  2             

 

 כל הפריטים ייצבעו לאחר הגילוון במערכת צבע לפלדה מצופה                   

 במפרט הכללי. בניגוד לאמור לעיל שכבת 11057כמפורט בסעיף                   

 פריימר(. -היה " מגינול " ) במקום וושהיישום ע"ג הפלדה המגולוונת ת                  

 

 / טפט  פורמאיקה (    3            

 

 המשמש כגמר לדלתות  פורמאיקה או טפט  על הקבלן לאשר את סוג וגוון ה

 לפני הבצוע . פלדה נגרות או
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 מפרט טכני עבודות תברואה וכיבוי אש - 01פרק 

 כללי       

 -ללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכ 

בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(. כמו 

הן העירוניות והן  -כן כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 

 הארציות.

טים"(, המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפר 

ולתוכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את 

 ביטוייה הנוסף במפרט זה.

כולם במהדורתם האחרונה העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים  

 כדלהלן:

הפרקים, המפרטים ברשימת  –המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  .א

 המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר. 

 הוראות למתקני תברואה, מהדורה אחרונה. –הל"ת  .ב

 , תאגיד המים ,פיקוד העורף, כיבוי אש וכו'הוראות והנחיות הרשות המקומית .ג

 על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1205תקן  .ד

 .2-ו 1חלקים  349מפמ"כ  .ה

 1596במהדורתם העדכנית ותקן ישראלי  NFPA-20-ו NFPA – 13 .ו

 ם על הציוד והחומרים הנדרשים.כל התקנים הישראלים העדכניים חלי .ז

 תקנים ומפמ"כים רלוונטיים אחרים ישראליים או זרים. .ח

באחריות הקבלן להכין ולהעביר לאישור המתכנן תכניות של יסודות למשאבות,  .ט

וכל תוכנית בהתאם  לציוד, מיכלים, מסננים, משאבות, מערכת סולרית

 לדרישות המפקח באתר .

 מסמכים ומפרטים

 הרלוונטיים לעבודה זו הם:מסמכי המכרז  

המפרט הכללי המעודכן )הספר הכחול( בהוצאת משרד הביטחון, משרד העבודה  - 

 נו מצורף לחוזה.נוהרווחה ומשרד השיכון שאי

המפרט המיוחד המפורט להלן והמהווה נספח לחוזה עם הקבלן וחלק בלתי נפרד  - 

 ממנו.

 שרטוטי עבודה. - 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

(i)  

 

 

 העבודות הבאות:מפרט זה מתייחס לביצוע 

 

 * אספקת מים קרים וחמים.

 * התקנת מערכת סולרית.

 * מערכת כיבוי אש.

 * הנחת צנרת דלוחים ושופכים.

 * ביוב בשטח המגרש.

 * התקנת כלים סניטריים.

 * ניקוז מערכת מיזוג.

 ניקוז מי גשמים מבניין והמגרש.* 

 * ניקוז יסודות.

 * מערכות מתזים.

 * דרישות מיוחדות.

 

 אספקת מים קרים וחמים: -

 

 :מערכת למדידת מים -

 המערכת למדידת מים תותקן בהתאם לתכנית המפורטת ודרישות הרשות המקומית. 

ויוצב המד יהיה ע"פ דרישת "מי מודיעין" מד המים הראשי יהיה ארד או "דליה" או ש"ע 

 בגבול המגרש.

 

שחור,  במילוי או                        UVוגן קוי מים במגרש יהיו מצינורות פוליאתילו מצולב פקסגול מ

 מ' עם עטיפת וריפוד חול, בקוטר מתאים לתוכניות. 1מונח בקרקע בעומק עד 

 ובהתאם לתוכניות ומפרט  היצרן . ASTM-A 53או שחורים לפי תקן               

 בשלוש שכבות.   ASPמצופים מבפנים במלט קולאידלי ומבחוץ בעטיפה חרושתית  

 

 הנחת הצינור בתעלה תתבצע לפי מפרט הוראות היצרן.

 

הנחת קוים תבוצע אחר יישור שטח ופיתוח כולל עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי, 

 עומק   

 מ' ממפלס סופי של הקרקע, במקום הצטלבות בין קו המים  0.8 -צנרת יהיה לא פחות מ 

חק נטו בין הקווים יהיה לא פחות מ וקו הביוב יונח צינור מים מעל צינור הביוב כך שמר

-  

 ס"מ. 30
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 חיבור הצינורות מתבצע באמצעות אביזרים שאושרו ע"י היצרן.

 חיבורי הצנרת יתבצעו מיחוץ לתעלה.

 כיסוי ראשוני של הצינור ע"י חול אדמה ללא אבנים חדות.

 מבחן לחץ ייעשה על פי הנחיות היצרן.

 

יין(, גלויים או סמויים, יהיו צינורות פלדה כל צינורות המים בבניין )מהכניסה לבנ

 APC-GALוללא תפר, עם ציפוי מגן תלת שכבתי בשיחול מסוג  40מגולוונים סקדיול 

בצבע כחול. צינורות המוליכים מים  266.5.1מתוצרת "אברות" נושאים תו תקן ישראלי 

 לברזי השריפה יהיו בצבע אדום. לא תורשה צביעת צינורות בבנין.

, 255ים יבוצעו בהברגות בעזרת פטינגים מיציקת פלדה חשילה מגולוונת לפי ת"י החיבור

או בריתוכים באלקטורודה מתאימה לעבודות בצנרת מגולוונת ובעזרת פטינגים 

 מגולוונים מתאימים לעבודות ריתוך.

הבליטות על שפת הצינורות יוסרו בעזרת כרסום ידני. איטום החיבורים יבוצע בפשתן 

מיניום או בעזרת סרט טפלון. תיקון אזורי הריתוכים או ההתחברויות יבוצע ובמריחת 

 ע"י סרטים מתכווצים או באמצעות אביזרי עזר מקוריים מתוצרת אברות.

צינורות גלויים יעוגנו באמצעות ווים, תליות וחיזוקים מפלדה מגולוונות או מצופה 

 אפוקסי קלוי בתנור.

וד ובדיקת הצנרת בלחץ תבוטן הצנרת בבטון עם לאחר השלמת עבודות ההתקנה, הביד

 אחוז גבוה של מלט וללא סיד.

ס"מ לפחות מסביבם  3צינורות שיונחו במילוי מתחת הריצוף יעטפו ביציקת בטון בעובי 

 ולכל אורכם.

 חריצים בקירות בהם תעבור צנרת יאטמו במלואם בבטון.

דול בשני קטרים מקוטר מעברים דרך קירות/תקרות יבוצעו דרך שרוולים בקוטר ג

 ((.6יוכן שרוול  " 4הצינור העובר ויאטמו בחומר עמיד אש )לדוגמא: לצינור "

 

 צנרת המים לצריכה ממערכת המדידה ועד מחלקי המים שבבניין צנרת מים קרים 

 וחמים תהיה עשויה מסוג פקסגול בצינורות מתעל.

בתוך מתעל בקוטר גדול בשני  כל קווי המים בתוך הבניין יהיו מורכבים מצנרת פקסגול

 קוטרים מקוטר הצינור  ובתוואים המפורטים בתוכנית.

 חיבור הצנרת לכלים הסניטריים )קבועות( יעשו באמצעות אביזרי פליז מתאימים. 

 חיבור צנרת למיניהם כגון: פלדה לפקסגול, פקסגול לפקסגול, יעשו באמצעות אביזרים 

 מות החיבור יהיו ניתנים לגישה.מתאימים ומאושרים ע"י המהנדס ומקו

 

קווי מים אנכיים יותקנו בתוך נישות מוכנות מראש ויקשרו אל הנישה באמצעות 

 אביזרים מתאימים.

 המחלקים יהיו מצוידים בברזי סגירה כדוריים ויותקנו בתוך ארונית.

 שסתומי הסגירה יהיו דגם "כדורי" תוצרת "שגיב", או שווה ערך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 ת דרך הגגות תעשה באמצעות שרוולים מצינור פלסטי בקוטר גדול חדירת הצנרת האנכי

 במידה אחת מקוטר הצינור המתעל. צינור השרוול יסתיים בזוית לכיוון המשך תוואי 

 צנרת הפקסגול, המרווח בין צינור השרוול לצינור המתעל ייסתם במסטיק.

 ומדת בתנאי הקרינה קווי המים המונחים חופשי על הגג יהיו עשויים מצנרת פלסטיק הע

 מ"מ. 19כדרוש ע"י התקן ועטופים בידוד ענביד עובי               

 

              

 

 :חימום מערכת המים -

 

 ליטר.  60המים החמים יסופקו על ידי דוד מים חשמלי בקיבול של 

 המערכת תבוצע ע"י הקבלן הראשי בהתקשרות ישירה מול חברת המערכת הדודים.

 התקנת המערכת כוללת אביזרים בידוד שסתום ביטחון ברז ביטחון  וכו               

 . 69ההתקנה בהתאם לת"י  

 

 :בידוד תרמי -

 מ"מ  19לאחר בדיקת לחץ צנרת מים חמים תבודד בשרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי  

 יבודדו בגומי כולל סרטי הדבקה מפי.וי.סי. הצינורות המותקנים בתוך חריצים בקירות              

 ס"מ. 50מ"מ עם חיזוק בחוטים מגולוונים כל  4סינתטי בעובי              

 

 :צינורות -

צינורות המתקנים בתוך קירות בתוך תקרות ובתוך ריצפות יכוסו רק לאחר בדיקת לחץ.       

  

               

 עמדת כיבוי אש -

, עמדות כיבוי אש 3פה והסנקה "בבניין יותקנו בהתאם לדרישת רשות הכיבוי ברזי שר

תיקני המותקן בתוך ארון מצויד בדלת פח עליה רשומה  2הכוללות גלגלון וברז שריפה "

                                                                                                                                                  באותיות גדולות "אש".  וכו כל אביזר וצנרת וכדו' שתדרוש כיבוי אש ויועץ הבטיחות.                                                

 ביצוע בהתאם לדרישת רשות הכיבוי ובהתאם לתוכניות.

 

 כללי מערכות מים   -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת  .1

חמים לשימוש, לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש למים קרים ו

 במפרט וע"פ התכנון.

מערכות המים תהינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את המים  .2

 בכמויות, בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות.

מערכות המים  למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם  .3

ויות אבטחת איכות המים, מניעת זיהום חוזר וכן לשם בקרת כמ

הזרימה,לחצי האספקה טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר 

 הנדרש ע"פ התכנון.

מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצינורות ואביזרי הצנרת,  .4

מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים, את הבידוד התרמי הנדרש, 

 המתלים והחיזוקים.

 

 
עדית במסגרת עבודה זאת חלה על קבלן המערכות האחריות הבל .5

לתיאום חיבור אספקת המים לאתר הבניה עם מחלקת המים של 

העירייה, עם המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים.  

הקבלן יטפל ויוודא קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים 

 והרשויות לביצוע מושלם של החיבור ע"פ התכנון וכנדרש.

ההנחיות ודרישות כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה ע"פ  .6

"מתקני תברואה", ת.י. מס'  – 1990מהדורה  01המפרט הכללי פרק 

ויתר התקנים שבעניין זה וכן כל ההנחיות ודרישות מפרט זה,  1205

 התוכניות וכמויות.

 

 מערכת קווי דולחין ושופכין בבניין כללי       -

 

( למערכת HDPEהקבלן יספק ירכיב ויחבר צנרת ואביזרי צנרת מפוליאתילן ) .1

 השפכים החמים והקרים. 

 הצנרת ואביזריה תהיה בעלת ת"י ותבוצע בהתאם לתקן ומפרט היצרן. .2

כל אביזרי הצנרת כגון קשתות, הסתעפויות , מעברים , מחסומים למיניהם וכו'  .3

יהיו מיצור מוכן במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי, ואין לבצע 

 אביזרים באתר.

 וחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי הסתעפויות או    לצנרת ביוב או דל .4

 מעלות עם קטע ישר ביניהן ע"פ התקן. 45קשתות בזוית של        

 

.   חיבורי הצנרת יהיו בהתאם להוראות היצרן, בריתוך או באמצעות מצמד חשמלי.          5

 הכלים. בצנרת יותקנו פתחי ביקורות ליד כל שינוי כיוון וסמוך לחיבור

 אטמס. למשך שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו. 1.5כל הצנרת תיבדק בבדיקת לחץ של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 .    מודגש בזאת במפורש, כי הקבלן חייב להיות בעל ניסיון וידע מוכחים בשימוש6

 והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל את אישור נציג היצרן , כי הינו קבלן

 שתלמויות הנדרשים.מורשה ועבר את הקורסים והה

 

 בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של הצנרת למזמין תעודות

 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה . 10אחריות לתקופה של 

 

 הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן והוא יכסה את הוצאות

 היצרן לעניין זה במלואו.

 

ות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה                                                                   קולטנים יותקנו מצינור

(HDPE מולחמים  גברית לפי ת"י )500. 

 .SILENTצינורות העוברים דרך חדרי מגורים יהיו עטופים בבידוד אקוסטי או גברית 

 בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין ביקורת.

 מעלות. 45 -כמו כן, יותקנו עין ביקורת בכל שינוי זרימה גדול מ

 לכל פתח ניקוי והביקורת תהיה גישה נוחה.

 

 כל קולטן ביוב יוארך בצינור אוורור שקוטרו בקוטר הקולטן.

 קווי אוורור יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה.

 ס"מ מעל לגג. 30 -קווי אוורור יבלטו כ 

 אוורור יותקן ברדס מתאים. על צינור

 

 חיבורי קולטנים לקו ביוב בחצר מתחת לבטון יהיו מצינורות  פוליאתילן עם צפיפות

 או מצינורות ברזל יציקה, 200 -( מולחמים עם עטיפת בטון מזוין ב HDPEגבוהה )

 .2.0% –שיפוע קווי דלוחים ושופכים  יהיו לא פחות מ 

 

ל הרצפה ויותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה                   צינורות שופכין אופקים יונחו מע

(HDPE מולחמים  גברית לפי ת"י )500. 

 

.                                                 958יותקנו מצינורות פוליפרופילן לפי ת"י  2קווי דולחין בקוטר "

 והקרים.  פוליפרופילן לפי ת"י.( למערכת השפכים החמים HDPEאו מפוליאתילן )

 חיבור לקולטנים יהיה בהתאם להוראות היצרן.

 צינורות דלוחים יונחו במילוי הריצפה בעטיפת בטון.

 

 קופסאות ביקורת, מחסומי ריצפה ומחסומי תופי יהיו מפוליפרופילן יותקנו לפי התכנית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ריבועית להתאמה            מסגרת ו/או ובהתאם לדרישות הל"ת. מכסי קופסאות ביקורת עגולים

ע"פ דרישת  לריצוף עשויים ברונזה   או  כרום  )ע"פ גוון הקרמיקה(תוצרת "מפה" או ש"ע

 .המתכנן

 

 חיבור מערכת הביוב לקווים , או קולטנים קיימים  בהתאם להוראות היצרן        

 1205.4ותקן ישראלי         

 

 ות פרופיל תמיכה מגולבן מתחת לצינור עםצנרת אופקית גלויה יש לתלות באמצע       

 קטרים בהתאם להוראות היצרן. 15ס"מ ותליות לתקרה כל  50סרטי חביקה כל        

 לכל צינור אופקי יש להתקין אביזר התפשטות בהתאם להוראות היצרן.       

 צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים לקיר, הכול ע"פ

 היצרן.הנחיות 

 

 בכל צורת תליה יש לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת הגלויה ע"פ הנחיות היצרן ובתיאום        

 עם המתכנן.                      

 

חיבור צנרת למינהם כגון פלדה )יציקת ברזל( לפלסטיק פלסטיק לפלסטיק יעשה באמצעות 

 והתוכניות. 1205"י אביזרים המתאימים בהתאם להוראות היצרן התקן הישראלי ת

 

צנרת תת קרקעית תותקן בחפירות ע"פ הרוחב והעומק המומלצים ע"י היצרן,  .1

ס"מ , מלוי מסביב בחול  10עם מצע חול ים בעובי  –, להתנהגות גמישה 

ס"מ , או להתנהגות קשיחה עם עטיפת בטון מזוין  30וכיסוי עם חול ים בעובי 

10X10 .ס"מ מסביב 

( ע"פ הנחיות יצרן AZיבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ) חיבורים לתאי ביקורת .2

 הצנרת.

 בתא ביקורת יבש , יותקן הצינור עם מכסה ביקורת מוארך ) סגלגל(.

 לצנרת אחרת יש להשתמש אך ורק במחברים מקוריים  HDPEבחיבורי צנרת  .3

 ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים.       

 

 פ הנחיות היצרן, יותקנו עם מחסומי רצפה ומחסומים אחרים יבוצעו ע" .4

 הארכה  כנדרש , וע"פ הפרטים והנחיות היצרן.      

 

 הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או בתכניות והן תותאמנה במדויק

 לגובה הרצפות ושיפועיהן.             

              

    תלהתקנם העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד , החומרים והכלים הדרושי -

 המערכות השונות .   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: קידוח בקירות בטון מזוין , חציבה , סיתותים , 

יציקות וכל העבודות הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט במפרטים , תוכניות 

 הכמויות .   -וכתבי

 

              

 ביוב בשטח המגרש           - 

 

 או פוליאתילן עם  884ביוב במגרש יונחו מצינורות פי.וי.סי. קשיח "עבה" לפי ת"י קווי 

 צפיפות גבוהה             

 .4,0%לבין  1,5%מ"מ ושיפעו בין  160קוטר הצינורות יהיה 

 חפירת ו/או חציבת התעלות תבוצע ע"י כלים מכניים מתאימים.

ס"מ כיסוי, מילוי חול מסביב  10ול , מצע חהצינורות יונחו על מצע חול וייעטפו בחול

 .ס"מ 30וכיסוי חול בעובי 

שוחות ביוב מתועשות מבטון, חוליה תחתונה והרצפה ביחידה אחת, עם מחברי איטוביב 

 . 658מתועשים וטיח "גנלצ". איטום חוליות באמצעות "איטופלקס" לפי ת"י 

 מכסי התאים יתאימו לפני הקרקע הסופיים .              

ללחץ            103.1.3טון בשטח גינון ודגם  8ללחץ  103.1.2דגם  489סים יהיו לפי ת"י המכ

 טון בשטח חניה .  25

ביוב הבניין תחת למבנה יהיה מצנרת יציקת ברזל כבד או פוליאתילן עם צפיפות גבוהה            

(HDPEמולחמים   עטופה בטון ב )-בקו ישר, ס"מ לפחות, ויש להניחה  10בעובי  200

 בניצב לקירות חוץ.

צינורות אשר יעברו בניצב, דרך קורות יסוד או מסד או מתחת לקורות יסוד, יוגנו על ידי 

, בקוטר הגדול 12לחץ דרג -צמנט-העברתם דרך שרוולים, עשויים צינור מאסבסט

, השרוול 8בשלושה קטרים נומינליים מקוטר הצינור העובר דרכם, אך לא פחות מ "

 ס"מ לפחות מכל צד של קורת היסוד או המסד. 10בלוט כאמור י

 

 חיבור מערכת הביוב לתשתית העירונית יש לבצע לפי תוכניות פיתוח מפורטת.

 

 קבועות תברואיות -

 

קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן מושלם כולל 

ם הדרושים להתקנה )חומר שחור(, חיבורי מים וביוב, אספקת והתקנת חומרי עזר שוני

עבודות נלוות הדרושות להתקנה לרבות חציבות, קידוחים, מעבר קירות/תקרות מסוגים 

שונים כולל קירות/תקרות בטון, חיבור הקבועה למערכות חוץ ראשיות. עבודת הקבלן 

כוללת לפיכך, ביצוע עבודות הצנרת והחיבורים הדרושים להתקנת הכלים, אספקת 

ם וחומרי העזר כגון ברזים, קטעי צינורות, ספחים וכו' ע"י הקבלן, אספקת האביזרי

והובלת הכלים ממחסנים לאתר, אחסון באתר, שמירה והבטחת שלמותם, התקנה במקום 

וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם המושלמת. מודגש בזאת, כי הקבלן יהיה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

מסיבה כלשהיא והוא לבדו ישא  אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים במקרה של אובדן,

 בעלויות נוספות שידרשו להשלמתם.

 

 היזם כמפורט בכתב הכמויות. \אפיון הכלים הסניטרים יהיה לפי דרישות האדריכל

    

 .1205כל הכלים יותקנו בהתאם לתקן הישראלי להתקנת מתקני תברואה מס' 

          

 ניקוז מערכת המיזוג -

לבצע לפי התוכנית כאשר החברה המבצעת מתאימה את  את ניקוז מערכת המיזוג יש

 ההרכבה בהתאם למערכת המיזוג המתוכננת.

הצינורות יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבוהה                                                                   

(HDPE.מולחמים  גברית לפי ת"י ) 

 

ניקוז או לתאי חילחול בחצרות יבוצע בהתאם \למערכת הביוב חיבור צנרת ניקוז המזגנים

 לתוכניות ולפרטים.

 

 מערכת ניקוז מי גשם במגרש -

או  גברית או בטון בהתאם  – 400-200קווי ניקוז מי הגשם במגרש יהיו פי וי סי בקוטר 

 לתוכניות.

היצרן החיבורים בין הצינורות הינם באמצעות אטמי גומי, ביצוע הקו לפי הוראות 

 ובהתאם לתוכניות .

  

 מונוליטים,–תאי הניקוז יהיו תאי בקרה מלבנים או ש"ע לניקוז יצוקים מבטון מזוין               

 הפתחים יוכנו לפי הזמנה בהתאם לתוכניות ולדרישות היצרן.                

 

 הקיים חיבור צינור ניקוז לתא תפיסה לניקוז קיים יבוצע באמצות קידוח בדופן התא

 מבלי לפגוע בדפנות , אין שימש בכלים כבדים כגון קונגו .

יש לבצע איטום סביב חיבור הצינור עלידי בטון צמנטי                                                     

 )בטון בלתי מתקוץ + אטם עוצר מים מגומי( 

 הביצוע בהתאם לתוכניות הוראות הרשות המקומית והמתכנן(

 

 מערכת ניקוז מי גשם -

 קווי ניקוז מי הגשם העוברים בתוך הקירות יהיו עשויים מצינורות צינורות  

 ( מולחמים  גברית.HDPEפוליאתילן עם צפיפות גבוהה )

 .SILENTצינורות העוברים דרך חדרי מגורים יהיו עטופים בבידוד אקוסטי או גברית 

 בניינים.מרפסות ינוקזו ע"י מרזבים שיותקנו בקירות ה 

 ניקוז מרפסות ייעשה ע"י מחסומי ריצפה מחוברים למרזבים. 

 מברזל יציקה. °45מוצא חופשי של מרזב על פני הקרקע יסתיים בקשת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. הקשת תנקז לאגן בטון  15במקרה שרום המוצא יהיה 

 טרומי כדי להרחיק את מי הגשמים מיסודות הבניין.

 

 ניקוז מי גשם המתרכז לתאי ניקוז מרכזיים יש לבצע לפי התוכניות  פיתוח מפורטת.            

 

 ניקוז יסודות -

 ס"מ צמודה  50*50מסביב יסודות הבניין יש לחפור ו/או לחצוב תעלת ניקוז במידות  

 ליסודות.

 .1%עטוף בבד גאוטכני, ושיפוע של לפחות  6בתעלה יונח צינור שרשורי בקוטר "

 ס"מ מהיסודות. 30 - 50ייעשה ע"י חצץ. הצינור יהיה במרחק  מילוי התעלה

 מוצא הניקוז יעשה במקום הנמוך בתוך המגרש.             

 

 *          העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד , החומרים והכלים הדרושים להתקנת     

 המערכות השונות .            

, עיגונים, ת כגון: חפירה , חציבה , סיתותים , יציקותכמו כן כולל כל העבודות הדרושו

וכל העבודות הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט  תליות, ספחים, כיסוי

 הכמויות . -במפרטים , תוכניות וכתבי

 

 

 

 

 

 

 מערכת מתזים:

 . תנאי התיכנון:1

 ראה תוכנית בטיחות + תוכנית מתזים.

 רמת הסיכון

 זיהוי טמפ' פתיחה 

 ח מירבי למערכת שט

 שטח מירבי לממטיר.

 שטח כיסוי לצורך חישוב 

 מרחק מירבי בין ממטירים 

 מקדם ספיקה למתזים.

 

 . התחום  הרלוונטי למפרט ולתקנים:2

הינם חלק בלתי ניפרד ממסמכי החוזה שבין המזמין   NFPA 13, 25, 20התקנים האמריקאים,  

 לבין הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה, ובא  -נונים הנ"לבנוסף לתק -המפרט המיוחד להלן

להשלים , לפרט ולהבהיר את התקנונים , בכל מקרה של כפילות בין דרישות התקנונים ובין אלו 

 עדיפות לדרישות המפרט המיוחד. שבמפרט המיוחד 

כל המצוין להלן במפרט המיוחד הינו בנוסף לאמור בתקנונים האמריקאים, אלא אם יצוין 

 אחרת.

מפרט זה מהווה השלמה לתוכניות ועל כן כל עבודה המתוארת בתוכניות אין זה מן ההכרח 

 שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.

 .1596כל העבודה תבוצע כפוף לכל התקנים, לרבות תקן מערכת מתזים ת"י 

 

 . הנחיות כלליות:3

ם יהיו בהתאמה מלאה כל האלמנטים במערכת כגון מתזים,מגופים,משאבות,צנרת ואביזרי

 )ארה"ב( ולדרישות רשות הכיבוי המוסמכת. NFPAלתקנות 

               -, אלמנטים יעודיים יישאו FM/ULכל הציוד יהיה מסוג המאושר לכיבוי אש ע"י מעבדות 

 .NFPAתו תקן כנדרש בהנחיות 

 מוסמך.כל האלמנטים יהיו יעודיים למערכת כיבוי אש אוטומטי ומיוצרים ע"י יצרן  

הביצוע וההתקנה יבוצעו באופן מקצועי וברמה גבוהה ויוצאו לפועל ע"י כוח אדם מקצועי ומיומן 

. תוואי NFPAואמון על נושא מע' מתזים. כל פרטי הביצוע יהיו בהתאמה לדרישות בתקנות 

 מדויק של הצנרת, מיקום סופי למתזים, גובה המתזים ופרטי ביצוע נוספים יהיו חייבים באישור

מוקדם מאת המהנדס. שינויים בפריסת המערכת, הרכבה או תכולתה   יבוצעו אך ורק לאחר 

 קבלת אישור מהמהנדס.

 

 . צנרת מים לכיבוי אש:4

כצינור "פקר  A-ASTM- 795העומדת בתקן:  SCHEDUL 40פלדה שחורה או מגולוונת עם תפר, 

עד קוטר   1.25"-בכל הקטרים מ " של חב' "פקר פלדה" או שווה ערך מאושר. צנרת זו תותקן10

 כולל.)אין להשתמש בחיבורי הברגה אלא חיבורי חריצה בלבד(. צבוע חרושתי אדום.- 6“

ים, המחברים, הקשתות, שינויי קוטר וכו' יהיו אביזרים עם חיבור מהיר בחריצה חכל הספ

בתקנים  כדוגמת אביזרי "קויק אפ" של חב' מודגל או שווה ערך מאושר. ספחים אלה יעמדו

 .FM/ULהאמריקאים לכיבוי אש ומאושרים לשימוש ע"י 

 

 . מתלים וחיזוקים:5

כל המתלים והחיזוקים יהיו מפלדה מגולוונת ועמידים בפני אש. המתלים יעוגנו למבנה 

  -עצמו)תקרות,קורות וכו'( ולא יאושרו מתלים וחיזוקים המעוגנים למתלים של תעלות מ"א

ה מסוגל לשאת את משקל הצינור המלא במים ובתוספת משקל וכו'. כל מתלה וחיזוק יהי

ק"ג בנק' התלייה. מחיר הצנרת המבוטא בכתב הכמויות יכלול את כל התליות  114מינימלי של 

 .וכולל את כל הספחים והחיזוקים הדרושים לעיגון הצנרת

ר בפתיחה מע' התלייה והתמיכה תכלול ריתום צנרת באופן שיבלום  תנועה עקב הלם מים הנוצ

 ב(,”)ארה NFPA 13של מתזים. כל עבודות התלייה והחיזוקים יתאימו לתקנות 

 כולל תדירות התלייה ומרחקים בין החיזוקים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 . התקנת צנרת:1

 צנרת המים תותקן באופן מאוזן ללא שיפעים.

אפ ויבוצעו בהתאם -" כולל יהיו בעזרת מחברים מהירים קוויק6כל חיבורי הצנרת עד  -

ות היצרן כולל שימוש בחומר סיכה מקורי של היצרן, הוצאת גרדים לאחר חיתוך צינור או להורא

קדיחה בתוכו, שמירה על המשטחים המרוחים בחומר הסיכה מפני לכלוך והידוק למומנט 

 המתאים בהתאם להוראות היצרן.

 

 . גימור צנרת:1

'( יצבעו בפריימר ובצבע עליון. כל הצינורות החשופים לעין )חניונים, חדרי מכונות, מחסנים וכו

חלקי צנרת, העוברים בשטחים פתוחים מחוץ לבנין וחשופים לקור, גשם ולקרינת השמש יהיו 

 מגולוונים ועטופים בבידוד מתאים לפי תאום עם המהנדס המתכנן.

 

 . מתזים:8

ו כן , כמ FM/ULויאושרו לכיבוי אש עפ' תקן  NFPA 13כל המתזים בשימוש יתאימו לדרישות  

 מעלות מרחק   68/ וציפוי כרום, התחלת פעולה מטמפ' של 1 2יותקנו מתזים עם הברגה "

מרחק הממטיר מהקירות לא יעלה על מחצית המרחק המירבי בין ממטירים, המרחק המזערי של 

 ס"מ. 30ס"מ לבין  2.5ס"מ , המרחק  בין המתז לתקרה יהיה בין  10.2ממטיר מקיר הוא 

 ס"מ. 30הוא והמרחק המקסימלי 

 

 תכנון מערכת המתזים יהיה בהתאם לאופין הרשת העירוני ובאישור אחד המכונים המוכרים.

 *          העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד , החומרים והכלים הדרושים להתקנת     

 המערכות השונות .                

, עיגונים, חציבה , סיתותים , יציקות חפירה ,כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: 

וכל העבודות הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט  תליות, ספחים, כיסוי

 .הכמויות -פרטים , תוכניות וכתביבמ

 מחירי עבודות המתזים כוללים קבלת אישור לביצוע ע"י מעבדה מוסמכת.

 

 דרישות מיוחדות )כלליות(:

 

 תליות ותמיכות צנרת:

 

קי וצורת תמיכת הצנרת יש לבצע כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות תוצרת את מרח

MVPRO  או יוניסטרט אוHYDRA  בלבד. סוג התליה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצינור

 הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה תמיכה )כגון לצנרת פלסטית( תמיכה רצופה.

 ת, תליות גמישות וכד' יותקנו לפי סוג המערכת והצנרת הנדונה.נקודות קבע, מחברי התפשטו

 .A.P.F.N -תמיכות ותליות צנרת ספרינקלרים יתאימו ל 
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 תמיכת צנרת:

 צנרת תיתמך באופן הבא:

 הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות: לפי המרחקים בטבלה בתמך חופשי לתנועה סביב  א.

 ו ליסוד בטון.צירו, החובק את הצינור ומעוגן בבסיס

 

 צנרת פלדה 

  

 6" - 4" 3.5" - 3" "2.5 -" 1.25 1.25" - 3/4" קוטר אינטש:

 4.2 3.6 3 2.4 מרחק מ':

 

 .C.V.Pצנרת . 

 

 25D 32D 40D 63D קוטר:

 1.3 1.00 0.90 0.75 מרחק מ':

 

 צנרת גברית:  

 

 תיתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרן.

 ים יתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה הקצר ביותר בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורב 

 הנדרש.

 

 

 הנחה אופקית בחדרי מכונות ותיקרות: התגובה לפי המרחקים בטבלה. ב.

 העגון יהיה ליסוד בטון. 

 

  איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע  .ג

ם נדרש הדבר במפורש. יש להשתמש לחלוטין מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא א

בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק 

 במקרים חריגים, באישור מראש של נציג המזמין.

 

 חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש.  ד.

 )לפני ההתקנה( מבפנים ומבחוץ בפרוזין השרוולים יהיו מפלדה )צינורות(, מצופים מראש 

 קרקעית(. הציפויים  -+ מיניום סינטטי + צבע שמן סופי )או ציפוי ביטומני בהתקנה תת 

 ס"מ מכל צד של אלמנט הבניה  2 -יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ 

 באלמנט הבניה במצבו הסופי )כולל צפוי האלמנט כגון טיח(. פתחים מוכנים מראש יוכנו 

 ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל  2בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו במסגרת עץ בעובי 

 ס"מ(. 2ההבלטה של 

 חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה משוכללת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 . התקנת איטום למידת SEAL - LINKנגד חדירת מים ורטיבות, ע"י אוטמים דוגמת 

 צינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה יבוצע ה

 קידוח מוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר.

 

 במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתוכנית תבוצע סביב הצינורות  ה.

 ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות  15בעובי מינימלי של  תבניות. 200 -עטיפת בטון מזוין ב 

 ברזל זיון.

 

לפי רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון  ו.

 ללא תוספת מחיר, כולל ציפויים חרשתיים או מבוצעים באתר דרישת האדריכל 

 צפויים מבוצעים וכולל תיקון צפויים במקומות שניפגעו בעת ההתקנה. 

 

 צנרת תחת לריצפות תעשה לאחר הנחת הבטקל. על הקבלן לסמן ע"י קרש או אמצעי       ז.

 זהה דומה את תואי הצנור ואת העומק שהוא תופס לפני הבטקל וכל זאת על מנת למנוע              

 סיטוטים ולאפשר החלקה נאותה של הרצפה.

 

 ת לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד בבדיקה כל רשתות הצנרת תחוייבנה בבדיקו ח.

 שעות. צנרת שפכים ונקוזים תעמוד בבדיקה  48מלחץ העבודה למשך  1.5בלחץ של פי 

 מטר עמוד מים למשך שעה אחת. 3בלחץ של 

 

 מהלחץ הנדרש תעשה  10%במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל של מעל  ט.

הבדיקה תעשה ע"ח הקבלן וללא  גן של כל חיבור וחיבורצילום רנטובדיקת ריתוכים 

 .תוספת תשלום

 

 בדיקת לחץ ושטיפת מערכת התברואה ובדיקתה

עם גמר התקנת מערכות התברואה, מערכות הצנרת לאספקת מים, לסילוק שפכים ויתר 

העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן כחלק מעבודתו וללא 

 פת תשלום.תוס

 

 בדיקת לחץ הצנרת .1

 

צנרת המים הקרים , החימום לשימוש, וכל צנרת אחרת במתקן, תיבדק בלחץ הידרוסטטי 

 אטמוספרות.  10פעמים לחץ העבודה המירבי של המערכת אך לא פחות מאשר  2מזערי של 

 

דוודים ואביזרים רגישים אחרים ינותקו ויעקפו בזמן הבדיקה. בעת הבדיקה יש לתת 

 ומת לב לתקינותם של התליות, הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות.תש

המערכת תושאר תחת  .הבדיקה תחשב מוצלחת אם לא חלה ירידה בלחץ כעבור שעה 

 שעות לפחות. 24לחץ למשך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך. השטיפה כדוגמת                         

 הלחץ, תיעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסטומים והאביזרים ייעקפו,                 

 והשטיפה תימשך כל עוד ימצא לכלוך במים.                            

         

 .וע"פ התקנים כל יתר הדרישות יהיו ע"פ המפרט הכללי    

 בדיקת לחץ ושטיפה לצנרת ביוב וניקוז בבנין .2

 

(, תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף בלחץ מים 63)  2עד " כל צנרת הדלוחין בקטרים

 מטר מעל הנקודה הגבוהה ביותר ) מוצאי כיורים(.  1של 

 שעה. 1קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יאוטמו וגובה המים ישמר למשך                     

 

 יזרי התפשטות.בזמן הבדיקה יש לבדוק את אזורי המחברים למיניהם, ואב              

 

 נזילות יתוקנו ותיערך בדיקה חוזרת.               

 

 2בעומד של  וכו' תיבדק כמתואר לעיל, אך HDPEכל צנרת הביוב העשויה 

 10לנקודה הגבוהה ביותר של הקו, כאשר גובה הקו לא יעלה על  מטר מעל

 מטר.

 

 הצנרת תישטף ע"י הזרמת מים בכלים הסניטרים.

 ינהם מכל ה חופשית, ויש לנקות מקומות כגון מחסומים ומלכודות למיש לוודא שהזרימ

 פסולת בנייה.

 

 

 

 בדיקת כלים סניטרים ואביזרי מים .3

 

  כל הכלים הסניטרים יפעלו ויש לבדוק נזילות בעיקר באזורי החיבור בין האסלות

 לצנרת הביוב, ומחסומי כיורים.

  ברזי הניתוק למינהם עד יש לווסת את זרימת המים בכלים ע"י סגירה/ פתיחה

 לקבלת זרם מים סביב ללא התזה.

 

 שטיפת קווי ביוב וניקוז חיצוניים. .4

 

  יש לשטוף בזרמי מים חזקים וע"י מוטות עם מברשות ניקוי לאסוף ולנקות את

 כל פסולת הבניה של כל מערכת צנרת הביוב והניקוז החיצוניים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 ה חופשית ואחידה לאורך יש לנקות את תאי הביקורת בתחתית, ולוודא שהזרימ

 כל התעלות ובתאים.

  יש לאטום את המרווחים בין חוליות התאים ) בתאים טרומיים(, בין החוליות

 לתקרה וסביב פתחי הכניסה לתא בטיח צמנט ובאופן חלק ואחיד.

  בגמר העבודה ולפני המסירה יש לנקות את מסגרות הפתחים לתאים, ולגרז

 בשכבה נדיבה את מסגרת המכסה.

 

 שטיפה וחיטוי מערכת אספקת מים ראויה לשתיה . .5

 

  הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים אשר ישמשו לשתיה או

 לשימוש אדם מכל סוג.

  כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות הרשות המקומית

 והתקן הישראלי.

 
 

 אחריות ושירות למתקני תברואה .6

 

  חודש מיום  24והשירות לכל המערכות ולמתקן תהיה של תקופת האחריות

 הקבלה הסופית של המתקן ע"י המזמין ) גם אם הופעלה המערכת קודם לכן (.

  כחלק מהמסירה הסופית, הקבלן יספק למזמין תכניות עדות מדויקות ומפורטות

 (.As made)תוכניות 

 עם המזמין(  בגמר תקופת העבודה ) ע"פ ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות

ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין, קבלן יפעיל את מערכת התברואה וכיבוי 

 האש על כל חלקיהן ע"מ לאפשר תנאי עבודה ומחייה נאותים ובטוחים.

 ועבודות השירות השונות,  , תיק המסירהתקופת האחריות, תוכניות העדות

 ם.כלולים במחירי המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצוע

 

 

 רשימת תוכניות התברואה 

 

מערכת התוכניות והמפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד ומהווים  .1

 אינדיקציה ותיאור כללי של המערכת במבנה.

התוואי הסופי של מהלכי הצנרת לאספקת מים,לסילוק שפכים, ניקוז, כיבוי אש מיקום כלים 

תאי בקרה וכו' יקבעו ע"פ אפשרויות סניטרים, חדרי משאבות, הציוד הראשי והמשני, 

 ההתקנה ומגבלות המבנה או הפיתוח בעת הביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינוי תוואי, עקיפת מכשולים, תוספת  .2

 אביזרים וכו'

 אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע המערכת.       

 תציוד ראשי או משני , אביזרי צנרשינויים בכמויות של צנרת לאספקות ולסילוק שפכים,  

 או אביזרים אחרים, לא יהיו עילה לדרישה כספית כלשהי.

 .   המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מהתוכניות באחרות, להוסיף תוכניות,3

 סקיצות ופרטים, ומתן הוראות ביצוע באתר.      

 ה במפורש לביצוע..   הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תוכנית אשר אושר4

 

  *          העבודות המפורטות כוללות אספקת כל הציוד , החומרים והכלים הדרושים להתקנת   

 המערכות השונות .                 

כמו כן כולל כל העבודות הדרושות כגון: חפירה , חציבה , סיתותים , יציקות וכל 

 -במפרטים , תוכניות  ,כתבי העבודות הדרושות להתקנת המערכות השונות כמפורט

משרדית המשותפת -הכמויות , המפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין

 למשרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 חשמל מתקני - 08פרק      
 

 לליכ 08.01

 

 לליכ 08.01.01

 המינימליות הדרישות את לקבוע ,להלן המיוחד והמפרט הכלליים המפרטים כוונת

 .תקשורת ,החשמל תקןמ לביצוע

 

 דות במפרטעבו 08.01.02

 מפרט זה מתייחס  לביצוע המתקנים הבאים:

 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד .א

 מערכת משולבת כריזה וגילוי אש .ב

 לוחות חשמל מתח נמוך .ג

 מערכת תאורת חירום .ד

 תקשורת מחשבים .ה

 מערכות בטחון .ו

 מיגון קרינה אלמ"ג .ז

דו ומערכת  נטנות סלולריותמערכות נלוות כגון מערכת רעידות אדמה, הכנה לא .ח

 סיטרית בטיחות

 

 תנאי סף 08.01.03

בעל ניסיון אשר יעמוד בכל התנאים כמפורט להלן: העבודה תבוצע ע"י חשמלאי 

, בעל ניסיון של מ"ר עיקרי לפחות 10,000קומות לפחות , ובשטח של  10בבניני של 

  אמפר כל אחד בשנתיים האחרונות 630מתקני מתח גבוה בהספק של  10לפחות 

, 2תקשורת( סוג  י)הנחת קוו 240, סיווג  5)חשמלאות( סוג  160ובעל סיווג קבוצה א' 

 תאורת רחוב ובעל רישיון חשמלאי 270, 5)הנחת קווי חשמל( סוג  250וסיווג 

 מתאים ובר תוקף.   מהנדס/הנדסאי

בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי 

 ./מהנדסמהנדס

קבלן החשמל חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה 

 .הוא הצוות אשר יעבוד בשטח

של קבלן החשמל על מנת לקבל כולל רשיונות בתוקף יש להגיש מסמכים רלוונטיים 

 אישור בכתב של המפקח המאשר את קבלן החשמל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 

 ביצוע המלאכה 08.01.04

לחוקים  תאם לשרטוטים ולמפרטים,ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בה .א

כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל 

 על כל מחלקותיה, רעות-מכבים-מודיעיןעיריית  תשי"ד(, לדרישות המקובלות של

ולהוראות המפקח חברות סלולריות חברת החשמל, חברת בזק, חברת הטל"כ, 

ן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון ולשביעות רצונו, אם ברצון הקבל

המתקנים, יהא עליו להמציא את הערותיו למפקח ולקבל את אישורו מראש 

ובכתב  לפני הוצאתה לפועל של המערכת. ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית 

 מעולה. 

יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת הקבלן  .ב

ינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום חלק של א המפקחשלדעת 

 .פקחהמלאכה לפני שנבדקה ע"י המ

אור המלאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין יבמקרה של אי התאמה בין ת .ג

תכניות המערכות הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפני 

 ביצוע של כל מלאכה או חלק ממנה.

תיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן מתחייב לנהוג הזכות ל

 בהתאם לתיקונים.

 

 בדיקות והרצה. 08.01.05

על הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם 

 להוראות המפקח, לתיאור המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות.

יקת הסופית עם הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבד

 השלמת המתקן והכנתו למסירה.

עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי לפעולה 

 תקינה ולאזן פאזות בכל הלוחות.

 ויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות .ופעולות ה

 ן.בדיקות, להל 08.19הבדיקות יתבצעו בהתאם לפרק 

 

 ביקורות. 08.01.01

  3חשמל מוסמך סוג ביקורת בודק , ו על הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל 

 .המתקןכולל תשלום עבור ביקורת הכוללת סריקה טרמוגרפית ,לכל מתקני החשמל, 

 הבודק יאושר ע"י מפקח החשמל לפני תחילת עבודתו.

ל שלושה שיון לפחות שיעל הקבלן להמציא רשימת בודקים שמית כולל מספרי ר

בודקים. יועץ החשמל רשאי לבחור את בודק החשמל מרשימה זו. לא יתקבל דו"ח 

 .בודק חשמל אשר לא אושר ע"י מתכנן החשמל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 הביקורת תהיה על כל העבודה שביצע הקבלן לפי הכמויות, התוכניות ומפרט זה.

מתקן המפקח לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל לכל 

 .מלהחש

יעביר הקבלן  ,במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי של הקבלן

ביקורות חוזרות ונשנות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות 

 .החוזרות לגורם הבודק

 

 כלליותהוראות  08.01.01

כחלק מסך המסמכים  יםבא מפרט טכני, כתב כמויות, מקרא ותכניות חשמל

. כתב כמויות, מקרא, תכניות ומפרט כולם יחד וכל אחד לחוד מחייבים לפרויקט זה

מחייבים ויש לפעול אך ורק לפיהם. בכל מקום שמצוין סעיף יש לקחת בחשבון 

 \והתקנה לאביזר  , חיווט, הטמנה, פילוס, ייצובשמדובר באספקה, הובלה, שמירה

 דרישה הקיימת בכתב כמויות זה. \ציוד 

עלות ההובלה, אחסנה, החלפה, החזרה, פירוק, מחיר הסעיף יגלם בתוכו את 

התקנה, שמירה וכל הכלול עד להבאת הציוד למותקן באופן תקני ומאושר ע"י 

 המפקח והמתכנן.

על הקבלן להמציא רשימת בודקים שמית , 3המתקן יעבור בדיקה ע"י בודק סוג 

בודק  שיון לפחות של שלושה בודקים. יועץ החשמל רשאי לבחור אתיכולל מספרי ר

החשמל מרשימה זו. לא יתקבל דו"ח בודק חשמל אשר לא אושר ע"י מתכנן החשמל 

 מפקח. \

העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בנייה" ) האוגדן הכחול (, 

כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסע'.  כל המחירים נקובים בשקלים ) ללא 

, הובלה, אחסנה, התקנה, חיבור, הפעלה, שמירה וביטוח. מע"מ ( . וכוללים : אספקה

מסמך זה הינו כחלק מסך מסמכי ההוראות והתנאים והוא משלים את יתר מסמכי 

על הקבלן לבדוק היטב את התוכניות ואת המפרטים הטכניים ולהציע את  המכרז.

ם, הצעת המחיר כיחידה שלמה, דהיינו שרטוטי \הצעתו על בסיס כל מסמכי המכרז 

מכרז, מקרא, מפרטים וכתבי כמויות גם יחד. לא תתקבל בעתיד אף טענה לאי 

או \חוזה. חובתו של הקבלן לברר כל אי בהירות ו \התאמה בין המסמכים של המכרז 

אי התאמה בין מסמכי המכרז ב שלב הצעת המחיר ולפני הביצוע ולקבל את אישור 

 המתכנן והיזם בכתב לגבי כל סוגיה בפרויקט זה.

על הקבלן להתאים את המתקן לחוק החשמל ותקנותיו, לתקנים הישראלים לרבות 

דרישות כבאות ותקן ירוק ולאשר את חיבורו לרשת החשמל ללא כל הערות לתיקון. 

סיורים ועמידה בדרישות של  חברת  \פגישות  \על הקבלן לבצע את כל התיאומים 

. כולל חיבורים זמניים חשמל, בזק והוט עד לקבלת החיבור הרצוי והמתוכנן

 .וחיבורים קבועים

ומהמפרט  08אור בכתב הכמויות הינו תמציתי בלבד ואינו גורע מהמפרט הטכני יהת

המיוחד לפרויקט זה. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצוין במכרז זה ולא ציוד 

 אחר.
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 מסירת המתקן. 08.01.08

דיקות שעליו לבצע לפני בכל ביקורת של המפקח במתקן יגיש הקבלן למפקח טופס ב

 בדיקות להלן. 08.19בהתאם לפרק  הביקורת.

 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המפקח במתקן.

 ל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל.במודגש בזה שהמפקח לא יק

 

 פרטים, חוקים, תקנותמ 08.02

ה , חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפלמפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם 

 האחרונה:

 זה.המיוחד  מפרט 08.02.1

 המיוחדת ( בהוצאת הועדה הבין משרדית08הכללי למתקני חשמל )מפרט  המפרט 08.02.2

 .רתו האחרונהודהבמ

 ותקנותיו. 1954 – דחוק החשמל התשי" 08.02.3

 על כל חלקיו הרלוונטיים 1220תקן ישראלי  08.02.4

 1001תקן ישראלי  08.02.5

 1חלק  1173תקן  08.02.6

 2.22חלק  20תקן ישראלי  08.02.7

 5281תקן ישראלי  08.02.8

 61439קן ישראלי ת 08.02.9

 755תקן ישראלי  08.02.10

 התקנים הישראליים 08.02.11

לוחות מיתוג  – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  08.02.12

נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים              ובקרה למתח

 לא מקצועיים, לוחות חלוקה. להתקנה במקומות נגישים לאנשים

 .DIN-ו IEC, כמו התקנים הבינלאומיים 08.02.13

 

 תנאי האקלים 08.03

 .70%ולחות יחסית עד  C +65טמפרטורה מקסימלית: 

 .100%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית:

 התנאים להתקנה חיצונית:
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 מ"מ לשעה. 60עוצמת הגשם המקסימלית: 

 ק"מ לשעה. 30עוצמת הרוחות: לפחות 

 

 

 

 

 הרמוניות 08.04

ן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתק

כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת -, עלהאירופאי התקן

המתקן ואם יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן 

 להתקין, על חשבונו, מסנני הרמוניות.

 

 כבלים ומוליכים 08.05

 

 כללי 08.06.01

)כבה מאליו(, מטיפוס  FRוולט יהיו מסוג  1000כל כבלי ההזנה למתח של עד 

XY,N2AXY2N,  בעלי הגנת UV  במידה או שווה ערך מאושר תוצרת סינרג'י(

והקבלן רוצה להציע שו"ע עליו לבצע חישובי מפל מתח וכושר העברת זרם עם נתוני 

 .היצרן שאותו רוצה הקבלן לספק(

והגנה על מוליכים  בחירת הכבילה תעמוד בדרישות תקנות החשמל "העמסה

  .2014מבודדים וכבלים במתח נמוך התשע"ד 

מן  3% -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ

  המתח הנומינלי בכל נקודה שהיא במערכת.

ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים. לא תותר התקנת  10כבלים בחתך של 

וריאלי אלא במקרים בהם צוין במפורש שמותר להשתמש כבלי כוח בעלי חתך סקט

 בכבלים כאלו.

 שטח חתך האפס יהיה זהה לשטחת חתך הפאזות.

-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16קצוות כל כבל בחתך  מבניים,-בהתקנות פנים

 . M3כבל מתכווץ מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או -ראש

הקצוות לחיבור בין כבלי  2-נעלי כבל ב עבור כבלי אלומיניום, כלולים במחירם

 האלומיניום לציוד מנחושת. הכבלים יהיו נטולי הלוגן בלבד.

כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות, סופיות, נעלי כבל מובדלים, נעלי כבל 

בלי יוצא מן  םהאלומיניופין, מחברים וכל הכרוך להתקנה מושלמת. כל כבילת 

לנחושת. לא יאושר  םאלומיניודית מובדל לחיבור בין הכלל תכלול נעל כבל ייעו

במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או נעל כבל  םאלומיניוחיבור כבל 

 מובדלת.
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תת  מיועדים לעבודות שאינן כלולות במסגרת נקודות החשמלאשר מוליכים וכבלים 

כולל  המוליךספקה והתקנה וחיבור של אכולל  הכבל והמוליך , מחיר08.10פרק 

 כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות להנחת הקו וחיבורו. מובילים, מוליכים,

 

 

 

 סופיות ומחברים 08.06.02

כבלי החשמל כלולים בתוכם את כל הלשות, סופיות, נעלי כבל מובדלים, נעלי כבל  1.1

בלי יוצא מן  םהאלומיניופין, מחברים וכל הכרוך להתקנה מושלמת. כל כבילת 

לא יאושר לנחושת.  םאלומיניוכבל ייעודית מובדל לחיבור בין  הכלל תכלול נעל

במישרין לפס או למחבר מהיר ללא פין מובדל או נעל כבל  םאלומיניוחיבור כבל 

במפצלת  בקצותיהתסתיים ממ"ר ומעלה כולל  10מחתך כל הכבילה  מובדלת.

 REYCHEMבחום ) כפפה ( עם דבק כדוגמת  תמתכווצ

 

שחרור עשן ולמערכות חיוניות יהיו מסוג כבלי נחושת עם בידוד קווי הזנה לחלונות   08.06.03

מעלות צלזיוס, שמירת בדוד מעטה  800נטול הלוגנים עמיד בפני שריפה בטמפ' 

( עפ"י תקן גרמני  Eדקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים )  180( במשך  FEחיצוני ) 

VDE 4102-12  דקות מטיפוס  90במשך NHXHX FE 180 E90ה תותקן . הכביל

בהתאם להוראות הכבאות וחוק  בתעלות פח אטומות נפרדות ממובילי כבילה ירוקה

 .החשמל

 

 מוליכים 08.06.04

 וולט. 1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד 

כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים 

 וידו בשרוולים מתאימים. השזורים, המתחברים למהדקים, יצ

 

 סימון כבלים 08.06.05

', בהתאם סנדוויץידי שלטי -נירוסטה, או על דסקיותידי -סימון הכבלים יבוצע על

להנחיות המפקח. על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. 

 ידי אזיקונים )חבקים פלסטיים(.-יחוזקו לכבלים על הדסקיות

 5בנקודות החיבור, בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על  הכבלים המונחים יסומנו

 מטר בין הסימונים.

 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.
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 C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י שרווליות .

 שיושחלו על כל מוליכי הכבלים.

חובה לבצע  –ר קיימא סימון גידים הן בלוח והן בחיבורים יתבצעו ע"י שילוט ב

 שילוט לפאזות מוליכי האפס והארקות בלוחות החשמל ללא יוצא מן הכלל.

 

 שמירה על שלמות הכבלים 08.06.06

על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם 

חים או קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי תוקצוות פ

 שם יצירת הפרדה בין המתכת למעטה הכבלים.גומי מתאימים ל

 

ובאופן שלא  ולהוראות היצרן לחוק החשמלרדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם 

ייגרם לו נזק; בהיעדר הוראות יצרן כאמור יהיה הרדיוס הפנימי המזערי של כיפוף 

  :כבל, ביחס לקוטרו החיצוני, כמפורט להלן

 צוני של הכבלמהקוטר החי 12פי  -כבל בלי שריון  (1)

 מהקוטר החיצוני של הכבל 15פי  -כבל עם שריון  (2)

 

כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות 

חיבור. חיבורים אלו יבוצעו באמצאות מהדקים תקניים, המתאימים לחתך 

 המוליכים.

ש להגן עליו ע"י צינור בכניסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי י

 שרשורי מתאים ותותב אוטם )אנטיגרון(.

 

 SHOPDRAWINGSהתקנת כבלים על סולמות כבלים והגשת   08.06.07

 ן עבור חשמל או תקשורת, יותקנו מובלים לכבלים.יבכל פיר כבלים בבני

בפיר כבלים יותקנו סולמות מגולוונים ברוחב הפיר עבור כבלים כבדים, בפיר 

 סלות רשת ברוחב הפירים.תקשורת יותקנו סל

 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון השחלת הכבלים בתוך המבנה  ולבצע חישוב 

מקום פנוי  % 30העמסת הסולמות והרשתות מנקודת הראות של מקום שמור )

לאחר תאום עם  להשחלות עתידיות של כבלים(.במידת הצורך ,על הקבלן להתקין,

הכבלים שיותקנו על גבי  אפשר עמידה בדרישה זו.סולם או רשת לכבלים שי המפקח,

יש סולמות יקושרו אליהם ע"י אזיקוני פלסטיק מתאימים. )את מוליכי ההארקה 

 3ממ"ר ופחות מותר לקשור  4(. כבלים שחתך מוליכיו לחבר ע"י מהדק קנדי בלבד

ס"מ בין נקודות  90כבלים יחד. קשירת הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של עד 

שירה. אם הנחת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר, יש לסיים את התקנת הק

. קשירת השכבה ההשנייהשכבה הראשונה וקשירתה לסולם לפני התקנת השכבה 

 החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות.
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תעלות הרשת ותעלות מחורצות ותעלות הפח וסולמות הכבלים המלא כוללים 

 גולוונים, על קיר או תקרה.תומכים מ

 4102-12שמספרו  DINהתקנת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תקן 

למניעת מפח ויכללו מכסים  או סולם כבלים על הגג כל התעלות יהיו פח מחורץ

 .UVקרינה 

למנוע מטר מעוגנים עם בסיס בטון לגג  2.2תעלות על הגג יותקנו ע"ג תומכים בגובה 

 איטום.פגיעה ב

אשר הסולמות מותקנות בחלל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק כ

 בתומכים מוצר מדף.

במקום בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה , 

מטר לפי דרישות אילו, יבצע  1אלא לעמודי בנין בלבד ולא ניתן לספק תומך כל 

כל מקצב של עמוד ועל גבי התומכים יתקין  ןהקבלן תומך מגולוון מעמוד הבניי

יתקין את התעלות/סולמות, כאשר  ועליו" בין תומך לתומך I" פרופיל פלדה

 הסולמות יהיו במפלס אחד או שתים.

קבלן כולל חישובי ההתומכות )אשר במקרה זה לא יהיו מוצר מדף( יתוכננו ע"י 

 בטרם ביצוע. המפקחהעומס הנדרשים ויוגשו לאישור 

ייצר הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים  ,ר אישור התוכניותלאח

 לפני המשך ביצוע.

 

מפרט הגלוון והטיפול בתעלות החשמל והתקשורת והתומכים יהיה זהה למפרט 

 .כמפורטהטיפול/גלוון של כל חלקי המתכת של המבנה 

 

רות בטון, במחיר התעלות כלול עיגון לכל המקומות ההתקנה בבניין לרבות תק

 תקרות מתכת, 

 " וכו'.CATWALKדפנות מעבר טיפול והליכה " 

בגוון מפח אטום וובמקומות חשופים בפרויקט יהיו  ןבחניו במתרפים, כל התעלות

 .אדריכל לרבות צביעת אביזרי התלייה עפ"י בחירת ה

  4102DIN- 12כל תעלות הפח חסיני אש לרבות אביזרי התלייה יהיו לפי תקן  

 

 או מוביל\ו קרקעית של כבלים-ה תתהתקנ 08.06.08

אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה. בזמן ההנחה יש 

להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו 

לאחר קבלת אישור בהתאם לפרטים המצורפים ,הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל 

לאחר שהונח  –בכלי מכני או בעבודת ידיים  –ע שום עבודת חפירה המפקח. אין לבצ

 הכבל בחפיר.
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יד השני בהתאם -המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד עלמובילים  \כבלים 

לחתך האופייני. בתוכניות צוינו מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין 

 המערכות השונות.

 ור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח.כל חיבור בין כבלים, מקום החיב

מנת -במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, על

לאפשר התקנה מתאימה של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה 

התעלה. תיבת ההסתעפות תונח בגובה שונה ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף 

מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרחק המבטיח שלא תהיינה השפעות  יוכל לעבור

לחץ של כבל על כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה ישירה 

בקרקע תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. 

 ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.-התיבות המותקנות ייבדקו על

היה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה שכבת המגן ת

ידי כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה -משותפת על

מטר מהכבל  0.10מטר מרוחב מכלול הכבלים, ויבלוט  0.20 -רוחב כל לוח גדול ב

תאימים הקיצוני. מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים המ

להגנה על כבלים בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את התיבות מתחת למדרכה או 

 לרכיב בנוי אלא בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים.

את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי 

 קיימא.

 

 מתחת לבניין. ים בקרקעהשחלת כבלים לתוך צינורות המותקנ 08.06.09

זאת לאחר  השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח,

 לביצוע העבודה. Shop Drawings הגשת

ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו -החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על

 מנת למנוע פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.-על

ידי יצרן הכבלים ובכל -ן למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים עלאי

מקרה אין להפעיל על הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני 

 שלהם.

מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על 

 גמישות הכבל וגישה נוחה אליהם.

, תוך השארת קטע או הלוח או הפיר זק הכבל אל דפנות השוחהלאחר ההשחלה יחו

 רזרבי לצורך גמישות התפעול ובהתאם להנחיות המפקח.

הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות  שחרור

שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע  פלדהשיתמכו במוט 

 יבוב התוף.מראש, תוך כדי ס

כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה החיצוני שלו, יהיה כפוף או 

 ימצא בו פגם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן.
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 בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד.

למנוע את גרירת בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת 

 הכבל על האדמה.

אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק 

 למעטה החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.

 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור.

 

 חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות( 08.06.10

ביצוע מופה יהיה אך ורק לאחר  –ושר לבצע חיבור כבילה ללא ידיעת המפקח לא יא

 אישור בכתב מהמפקח.

חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או ש"ת 

 )שווה תכונות(.

 המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח.

כבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. החיבור בין כבלים חדשים ל

אין לבצע חיבור כבל נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור 

קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או 

 לאחר בדיקה חשמלית של החיבור.

 

 בדיקת בידוד ורציפות הכבל 08.06.11

לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של  על הקבלן

וע"י בודק  המפקח. בדיקות אלו יש לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים

 :בלבד 3סוג 

 לפני ההנחה .א

 מיד לאחר ההנחה .ב

 לפני החיבור למערכת החשמל .ג

מרו בשני של בדיקות אלו ייש המספרייםדו"ח של שלושת הבדיקות, כולל הנתונים 

בדיקות אלו כלולות במחירי  עותקים  אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי

 .העבודה, לא תיתנן תוספת תשלום בגינן

 

ידי -וולט וכבלי פיקוד על 500ידי "מגר" של -וולט ייבדקו על 1000כבלים למתח של 

 וולט. 100"מגר" של 

1.1.1  

  נגד אש חסימת מעברי כבלים 08.06.12

לשם מניעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר כולל חסימת מעברי כבלים 

תתבצע   כו',ומעברים בין אזורי אש במעברי כבלים, רצפות כפולות, כניסה ללוחות ו
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ק"ג/קוב  150העשויים צמר סלעים בצפיפות  KBS, באמצעות לוחות KBSבשיטת 

ך הנדרש באור צדיהםמשני   (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק  5ובעובי של 

ס"מ ובהתאם לפרט האטימה של היצרן.  60 על פי הנחיות  הבטיחות אך לא פחות מ

שיטת חסימת המעברים תאפשר הוספה וגריעה קלה של כבלים במעבר חסום, תהיה 

מבודדת תרמית וחשמלית ולא תשנה את תכונות התווך במגע עם מים וכימיקלים 

 אופייניים.

בלבד, בהתאם לאישור התקן הישראלי  4ילות בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רע

דקות  120. חסימות האש דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך 755מס' 

 ויותר:

 UL 1479    התקן האמריקאי

 DIN 4102  התקן הגרמני

 BS 476התקן הבריטי 

ידי חברה מוסמכת על ידי יצרן חומר האטימה, בעלת ניסיון -החסימות יתבצעו על

 ח בתחום זה.מוכ

 בחוזה.מחיר האטימה כלול 

הקבלן יתחייב בכתב בגמר העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו 

 ודרישות הבטיחות ורשויות הכיבוי.

ס"מ, יבוצע משטח  20מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על  0.04בפיר ששטחו עולה על 

משטח זה יהיה גם עמיד  ק"ג לפחות. 150עבודה למניעת נפילות אשר יישא עומס של 

 אש לשעתיים.

  .אטימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד 

 

 התקנת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בנויות 08.06.13

התקנת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה הגישה לתיבה לשם ביצוע 

 ים של התעלה.תיקונים ותוספות תהיה נוחה, בלי צורך לפתוח יותר משלושה מכס

 

 סולמות ומגשי כבלים מתכתיים 08.06

בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, יהיו סולמות כבלים  1.1.1.1.1

 ס"מ.  40 -ובעלי מרחקים בין השלבים לא גדולים מ

 מ מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח מגולוונות. עובי הפחים לא יקטן 1.1.1.1.2

ס"מ. כל המגשים  -6ם לא קטן ממ"מ לפני ציפויו באבץ, וגובה הקירות האנכיי 1.5

 יותקנו ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות חיזוקים מגולוונים.
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מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה  1.1.1.1.3

 ס"מ. 30ובמרחק מזערי של  1:2במרחקים יחסיים לרוחבם ביחס של 

ולמגשים גלויים לקרני  יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים 1.1.1.1.4

 השמש.

מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל  1.1.1.1.5

 האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש.

1.1.1.1.6  

כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך הארקה  1.1.1.1.7

לאורך כל המגשים בנפרד  ) בהתאם לחתך הכבלים המותקנים ולתכניות ( מ"מ 25-16

לים המונחים על גבי המגשים ולחבר כל מגש אל המוליך. ביצוע החיבור מן הכב

 למגש יהיה באמצעות מהדק "קנדי" תוך הקפדה על אי ניתוק המוליך.

הארקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט ירוק/צהוב תקני  1.1.1.1.8

 "זהירות הארקה, לא לפרק".

אחד מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם ה 1.1.1.1.9

 הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה. של המגשים על מנת לאפשר את

כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו  1.1.1.1.10

 מאותם החומרים מהם בנויים המגשים ויהיו בעלי גמר זהים.

מטר  1התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על  1.1.1.1.11

 זה מזה.

ישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לשם ח 1.1.1.1.12

 ק"ג באותו קטע. 30מטר ועוד  1לפי משקלם הכולל של הכבלים לאורך 

כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות  1.1.1.1.13

והמגשים, וכל מרכיבי המתקן האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם. כל 

עות לאומים אלו חייבים להיות מצופים בקדמיום או  באבץ הברגים, האומים והטב

 בתהליך אלקטרוליטי. 

' חרוטים ץסנדוויגבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי -על 1.1.1.1.14

 יותקן שילוט קשיח בצורה מכנית הכולל אתמטר, ובהם  2מ"מ, כל  40/80במידות 

 תעלה ורשימת הכבלים המותקנים בה.בשימוש המהות 
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1.2  

 , קופסאות ואבזריםתיבות 08.07

 

בעלי תו תקן ישראלי מוטבע, לא יאושרו קופסאות  FRכל הקופסאות יהיו מסוג  08.08.01

 שאינן נטולי הלוגן.

 בלבד. שווה ערך מאושראו  GEWISSיש להשתמש בקופסאות כדוגמת  08.08.02

 במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד, יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי. 08.08.03

קע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של מפסקי הזרם ובתי הת    

 אלא אם סומן אחרת.   ס"מ מהמשקוף 15

תיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה יהיו מותאמים לסוג הצינור     08.08.04

 המקום בו הם מותקנים, הכל בהתאם לבחירת המפקח. שבשימוש ולתנאי

תקע -)תה"ט( המיועדות להתקנת בתיאבזרים להתקנה תחת הטיח -קופסאות    08.08.05

לחשמל, טלפון ומערכות מתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה 

ברגים המהדקים את מסגרת האבזר אל  2ידי -יותקן האבזר ויחובר אל הקופסה על

 הקופסה.

קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה נשלפים מותאמים להרכבה על     08.08.06

פאזה, אפס  -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל 4ליך בחתך של מסילה, ולמו

והארקה. שורת המהדקים תכלול את כל האבזרים הנלווים כגון: מעצורים, מגשרים, 

 סופיות, שלטים וכו'.

יש להימנע ככל האפשר מהכנסת תיבות בתקרה. רצוי לנצל את תיבות החיבורים     08.08.07

 המותקנות מתחת לאבזרי התאורה.

כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה אליה. לוח החיפוי המכסה  תיבה בתקרה

 את התיבה יהיה נוח לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על נקלה.

קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסתו של   האבזר ללא 

 צורך בהפעלת 

יהיו כאלו שיאפשרו טיפול נוח לחץ עליו העלול לגרום לו נזק. ממדי הקופסאות  

 באבזרים המותקנים 

 בהם.

 מ"מ לפחות. 70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  08.08.08

כניסת צנרת כבלים לקופסאות חיבורים יבוצעו באמצעות אביזר אנטיגרון עם אום  08.08.09

י פקק וגומי לאטימה מתאים. כניסות לקופסאות חיבורים שאינן בשימוש ייסגרו ע"

 פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.
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 שלטים 08.08

בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים  08.09.01

מספרי המעגלים הרשומים  יצוינו'", ובהם ץסנדווייותקנו שלטים פלסטיים, מסוג "

 מ"מ לפחות. 5בתוכניות. גובה הספרות יהיה 

 

קע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מנתקי ת-בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי 08.09.02

מודפסים  בשיטת הסנדוויץ' פלסטייםביטחון וכדומה יותקנו שלטים 

וממוספרים בהתאם למספרי המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או 

 מ"מ לפחות. 5מספרו, המזין את אותם האבזרים. גובה הספרות יהיה 

 

הזרם  יצויןקצר הניתנים לכוון  בסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או 08.09.03

 .08.09.02ע"י שילוט עפ"י סע'  הנומינלי ו/או הערך של כוונון ההגנות

 

ע"י שילוט עפ"י  בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון    08.09.04

 .08.09.02סע' 

 

 

 , צביעה והגנה בפני שיתוך )קורוזיה(פלדהעבודות  08.09

כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, כל חלקי הפלדה: מגשים ותעלות  1.2.1.1.1

 ויגולוונו.תמיכות וכדומה, יעברו ניקוי 

כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז  1.2.1.1.2

גרפיט לפני ההידוק, על מנת לאפשר את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם 

 בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים. 

לל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י כל חלקי הפלדה, ללא יוצא מן הכ 1.2.1.1.3

. כל הריתוכים, העיבודים 97%טבילה בתוך אמבט אבץ מותך שטיהורו לפחות 

קר מסוג  לגלווןוההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו ע"י צבע 

 "צינקוט".

במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח  1.2.1.1.4

מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש  5%תוכים בציוד לא יעלה על שאחוז הרי

קר בהתאם להנחיות המפקח. אם יתברר  בגלווןלנקות את המקום היטב ולכסותו 
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חוזר באמבט חם, על  גלווןיהיה על הקבלן לבצע  5% -שאחוז הריתוכים גבוה מ

 חשבונו.

 

 

 

 

 

 

 

 כוח ותאורה. נקודות 08.10

 

 כללי 08.10.01

או תעלות, התקנה טה"ט או \או מובילים ו\מכל סוג שהוא כוללים: צנרת ו מחירי נק' החשמל

כולל ביטון והחזרת המצב לקדמותו. לא יאושר  או בגבס עם אביזר ייעודי לגבס, עה"ט

להשתמש במוליכים מצופים. בהתקנה ברצפה המחיר כולל דיפון לפי חוק החשמל, מחיר הנק' 

רים וכל אביזרי הקצה המצריכים לחיבור, המחיר יכלול בתוכו גם את מחיר הכבלים, חיבו

וכל הכרוך בזאת. גובה ההתקנה  סימונם שילוטם כולל קופסאות פיצול אספקתם התקנתם

דרישות החוק. כל גובה אחר חייב לקבל אישור בכתב מהמתכנן. מחיר נק' ו בהתאם לתוכניות

, תקע והן בכתב הכמויותהתאורה יכללו התאמה וחיווט לחיישני התאורה שיפורטו הן במפרט 

. במידה ויסופק גוף תאורה בעל דרייבר הכולל בתוכו פתיל, יהיה על ובית תקע לתאורת לד

הקבלן להתקין בית תקע ותקע לטובת חיבור הדרייבר למערכת החשמל. חיישני הנוכחות 

 ישולבו לשליטה על מע' התאורה והן על מע' המיזוג, באחריות קבלן החשמל לחווט ולהתאים

 .נק' המאור כבילה להפעלת פיקוד מזגנים מהחיישן. חיווט המגענים כלול במחיר

" לאחר ריצוף והכל בהתאם 00גובה השקעים, מפסקים ואביזרי חשמל הינם "

לדרישות האדריכל, האדריכל רשאי להחליט על גובה שונה ושינוי מהתכניות השינוי 

 כלול במחיר. 

 וטבע. ציוד ללא תו תקן לא יתקבל.כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מ

הכבלים וצינורות המגן על כל ספיחיהם  חיווט וחיבור הנק', את מחיר נקודה יכלול את

החל מהלוח ועד ליציאה בתקרה או בקיר. מחיר נקודת מאור יכלול גם את מפסק 

הזרם, מחיר נקודת בית התקע יכלול את בית התקע. מספר גופי התאורה שיחוברו 

לא ישנה את  -חת ומספר הנקודות המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל או כפול ליציאה א

מצב זה כולל את כלל מופעלת ע"י יותר ממפסק אחד  מחיר היחידה. אם נקודת מאור

. אם מעגל מזין אביזר סופי המפסקים הנדרשים וישולם רק בגין אביזר המפסק הנוסף

יר הנקודה כולל חציבה בכל סוג אחד בלבד, לא תשנה עובדה זו את מחיר הנקודה. מח

 .כלול במחיר הנקודה מטרים 100קיר לרבות קיר בטון. מרחק הנקודה מהלוח עד 

 ע"י סימון בר קיימא מחירי הנקודות כוללים סימון של כל אביזר במס' המעגל.

 סנדוויץ'
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פתיחת תקרות מחירי הנקודות יכלול ביצוע הנקודה סמויה תה"ט לרבות חציבה, 

 תיקון הקיר וגימור בסיוד.וגבס, ניסור, קידוח, חיתוך, אקוסטיות 

מחיר הנקודה כולל בתוכו התקנה בכל סוג תקרה ללא הבדל בסוג גוף התאורה או 

 מקום ההתקנה, ללא הבדל בגובה ההתקנה או מורכבותה.

1.2.2  

 

 

 

 

 תקן   08.10.02

חופשיים מכל פגם וללא  נושאי תו תקן מוטבע, הצינורות על כל סוגיהם יהיו חדשים

 דקים, חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא.ס

במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למניעת חדירת לכלוך או פסולת או 

 כל חומר לתוכם במהלך הביצוע.

הן לחשמל והן לתקשורת ומתח נמוך  –כל הצינורות במבנה יהיו כבים מאליהם 

 יו.לא יעשה שימוש כלל בצינור שאינו כבה מאל -מאוד 

 כל הנקודות כוללות כל העבודות הדרושות לביצועם במבנה, כולל גם:

חציבות בקירות בטון או בלוקים, חציבות בתקרות , קדיחת חורים בתקרות או 

 בקירות להעברת צנרת, חציבה בטופינג או בריצפת בטון צנרת מרירון על קורות,

 תקרות וכד.'  קירות,

 הכול כלול במחירי הנקודות השונים. ,לא ישולם לקבלן בגין עבודות חציבה

הקבלן יקשור הצנרת לתעלות קירות וקופסאות, כדי למנוע בריחת הצנרת בזמן 

הבאה או בתוך צינור מתכת מגולוון הכל לפי התוכניות תנאי השטח  השחלת הכבלים

 .המפקחוהחלטות 

 הצנרת המגיעה לסלמת תבוצע ע"פ הפרט בתוכניות.

י עט סימון פרמננטי את מספר המעגל המזין הצינור הקבלן יסמן על הצנרת ע"

 .LOOPובמקרה של תקשורת סימון ייעודי לכל סוג תקשורת ולכל סוג מעגל או 

 

 בהתאם ליעוד.)גוון( האביזרים והצנרת צבע  08.10.03

 חברת חשמל, -חשמל, כחול  -כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק 

כל  .מחשבים –בזק, ולבן  -, צהוב ומולטימדיה פריצה –גילוי אש, חום  -אדום 

 חבלי  משיכה. מחירה כולל גםהצנרת הנ"ל תהיה כבה מאליה ו

 

 צנרת בבטונים. 08.10.04

נה העשויים בגם אם לא צוין במפורש בתכניות החשמל, אחראי הקבלן שכל חלקי המ

פני בטון כגון: קירות, תקרות, קורות, עמודים חגורות וכו' תבוצענה עבודות ההכנה ל
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יציקת הבטון ע"י הנחת צינורות פלסטיים כולל קופסאות וכל ההכנות הנדרשות 

 למערכות החשמל והתקשורת השונות.

 

 צנרת בתקרה כפולה ובפירים. 08.10.05

במקרה של תקרה אקוסטית או פירי צנרת, יחוזקו הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון 

 בנדי מתכת בלבד. מטר )שיכללו במחיר הנקודות( כולל תפיסת הצנרת ע"י 1כל 

 

 צנרת במילוי הריצוף. 08.10.06

 במקרה של צנרת במילוי הריצוף יניח הקבלן בטון רזה על הצנרת כדי למנוע פגיעה.

 לפני הנחת הבטון באחריות הקבלן לבדוק של הצנרת שלמה ולא פגועה.

 במידה ותתגלה פגיעה, על הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה.

ב הקבלן בטופינג או ברצפת הבטון ע"מ להניח במקום בו לא קיים מילוי יחצו

 הצנרת.

 עבודות החציבה כלולות במחיר הנקודה.

 

 צנרת תה"ט 08.10.07

כל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או בטון ,בתקרות בטון מסיבי או צלעות 

 הקבלן יחצוב עם מחרצת בלבד ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב.

 .המפקחבאישור חציבה בקירות בטון יהיו רק 

כל הצינורות שלא כוללים כבלים יכללו חבלי משיכה, צנרת הכנה לחברת חשמל 

 משיכה, פקקים, ותמוכות חוטיתכלול 

 

 צנרת על הטיח 08.10.08

במקומות בהם יש להתקין נקודות חשמל ותקשורת על עמודים או קירות חוץ שלא 

מהסלמת  ניתן להשחיל הצנרת בקיר או לחצוב בקיר, יבצע הקבלן את הירידה

ס"מ צבוע בגוון אדריכלי. לכל ירידה עד  2.5X4ע"י תעלת פח מגולוון  תההיקפי

 האביזר .

 מודגש בזאת שהתעלה הנ"ל כלולה במחירי היחידה.

 

 שילוט. 08.10.09

' חרוט בקופסאות ץסנדוויעל הקבלן לשלט כל הקופסאות לכל סוגי הנקודות בשלט 

קבלן את כל האבזרים והגופים כמו כן ישלט ה, בהטבעהגלויות ובקופסאות סמויות 

 ' חרוט למספר המעגל המזין.סנדוויץע"י שלט 

ולאחר האישור לבצע ע"פ הדוגמא  המפקחעל הקבלן  להכין שלט לדוגמא לאישור 

 לכל העזרים.

 מחיר השילוט יהיה כלול המחיר הנקודה ולא ישולם עבורו בנפרד.
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 חוטים / כבלים 08.10.10

העבודה תהיה אך ורק באמצעות  כבל, אלא בודדים PVC חוטי חשמללא יאושרו 

 . כבלים

 . נטולי הלוגןXLPE N2XY FR2כבלים יהיו כבים מאליהם עם בידוד 

 צנרת וכבלים.כלול ינקודה מחיר 

כל החיבורים של כבלים  יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך ורק 

, וקצוות בעזרת מהדק. חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות 

חוטים/כבלים  בכניסה ללוח, יכנסו בכל אורכם בצינורות פלסטיים או שרוולים 

 מתאימים.

 בלוחות החשמל יסמן הקבלן את כל מוליכי המעגל )הפאזות, אפס והארקה( 

 ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח.

לנקודה כל נקודה תכלול כבל מונח בתעלה בפרוזדור מהלוח ועד לחדר , מהתעלה ועד 

 בחדר 

יבצע הקבלן צינור כבה מאליו מוצמד לתקרה ע"י סרגלי פח מגולוון )שכלול במחירי 

 הנקודה(

 עד לנקודה בתוך הקיר.

 חיבור בין הצנרת לתעלות יבוצע ע"פ הפרט התוכניות.

מטר,  3הצנרת והכבלים יחוזקו לתעלות ע"י אזיקוני פלסטיק כל שינוי כיוון וכן כל 

 ל כלולים במחיר הנקודה.גם האזיקונים הנ"

אין להשתמש בצבע בכחול לפאזה  –גידים לפחות  4נק' מאור יבוצעו בכבלים 

 הנ"ל כלול במחיר הנקודה.מחיר הכבל  חוזרת, פאזה פיקוד ופאזה תאורה.

 

 תיבות 08.10.11

תיבות הסתעפות, קופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג ולחומר הצינור 

נטולי  מעלות. 850לחוט להט מוטבע ן ישראלי שבשימוש אך כבה מאליו עם תו תק

 הלוגן.

 

הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו בצורה אטומה בין  08.08.10

כניסת צנרת כבלים לקופסאות יבוצעו באמצעות אביזר אנטיגרון  הצינור לקופסא.

ש ייסגרו עם אום וגומי לאטימה מתאים. כניסות לקופסאות חיבורים שאינן בשימו

 ע"י פקק פלסטי חרושתי בקוטר מתאים.

קוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקוב  

פתחים נוספים בתיבות, יותר רק בתנאי שיבוצע בצורה נקייה וכשהמרחק בין קצבות 

 ס"מ. 2-של שני פתחים לא קטן מ

היו עם ברגיי תפיסה לקופסא, המכסים יכל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה 

מטר ,  2יצבעו בצבע הקיר עליו מותקנות. קופסאות חשמל המותקנות מתחת לגובה 

 ברגים. 2יש לחזק את המכסה עם 
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 כל נקודת מאור תכלול קופסת סעף, לא יורשה שימוש בגוף כקופסת סעף.

דות לדופן כל הסתעפות של נקודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמו

 הסלמת והצינור 

 המגיעה לנקודה יבוצע מתוך הקופסא.

ותכלול חיזוק המכסה ע"י  הקופסא תשולט למספר המעגל ע"י שלט סנדוויץ' חרוט

 .ברגים

ת הצנרת חהקבלן יחזק את הצנרת הנכנסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למנוע את ברי

 מהקופסא בזמן ההשחלה.

 ן בשלמה .הן בהכנה והיכללו מכסים  70-וה 55-ויס , הוכל התיבות וקופסאות הג

באמצעות אזיקון  בצד אחד בנוסף יחובר לקופסא יכלול ברגים ומכסה הקופסא 

 למניעת נפילת המכסה בזמן הפתיחה.

 

 סימון. 08.10.12

הקבלן יבצע סימון של כל המובילים התעלות הקופסאות והצנרת והכבלים בכל 

 המתקן.

 .המפקח' חרוט לפי החלטת ץסנדווי/או שלט השילוט יעשה ע"י דגלוני פלסטיק ו

 ' חרוט.ץסנדוויכל האבזרים ישולטו למספר המעגל ע"י שלט 

 לא ישולם לקבלן עבור הסימון בנפרד, הסימון כלול במחיר הפריט.

 

 נקודות מאור 08.10.13

מהלוח ועד לנקודה חד או תלת פאזיים  -ממ"ר  1.5כבלים   ומ"מ  20יהיו בצנרת 

 יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף.חד פאזית ויציאה לגופי התאורה 

 .ה ללא תוספת מחירבית נורה, נור ,ת בנוסף בלדח, פנדלות מאור  כוללוקודנ

ליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא 

 , או במקום שאינו ניתן לגישה חופשית.הקופסה בתוך הגוף תהיה

 תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף.נקודות עבור גוף תאורת חירום חד 

או שווה ערך מאושר בטוצינו מטיקס  גוויס, ניסקו, כל אביזרי ההדלקה יהיו תוצרת

 ויכללו מסגרת מתכת ומסגרת חיצונים וכל הדרוש להתקנת האביזר. כחול עם לד

 האביזר יהיה עם נורת סימון, דו קוטבי , יחיד או מחליף ללא תוספת מחיר.

אין  –גידים לפחות  4קו הדלקה למפסק, יבוצע בכבלים  יחיד יהיה רחב בלבד. מפסק

 להשתמש בצבע בכחול לפאזה חוזרת, פאזה פיקוד ופאזה תאורה.

בשילוב שני מעגלי תאורה בקופסא משותפת יותקן מחיצת הפרדה וישולט המפסק 

 בצורה ברורה

 

 .נקודות חירום 08.10.14

יר מהלוח ועד לנק' המאור קופסאות חד תכליתית ייסלל קו ישלנקודות חירום 

 שולט בצורה ברורה שמדובר במעגל חירום לתאורה.תהחיבור 
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נק' זו תחשב  הפאזה מגיעה ישיר מהלוח, תהיה סימנה כסימן הפאזה הרגילה לגוף.

 כנק' מאור רגילה.

 

 נקודת חיבורי קיר חד פאזיות  08.10.15

תיימו  באביזר לפי ממ"ר מהלוח ועד לנקודה ויס 2.5מ"מ וכבלים  20יהיו בצנרת 

 מחיר האביזר כדוגמת שקע כוח יהיה כלול במחיר הנקודה. .המצוין

 

 נקודות חיבור קיר תלת פאזיות. 08.10.16

יהיה בצנרת עה"ט או תה"ט בכבלים לפי התוכניות מהלוח ועד לנקודה ויסיימו 

עם מפסק אינטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים נוספים  CEEבשקע תלת קוטבי 

 התוכניות וכתבי הכמויות. שנדרשים ע"פ

 

 

 

 או מזגן C.Fנקודות ליחידות  08.10.17

 יהיו בכבלים מהלוח ועד לנקודה מספר יחידות למעגל אחד ע"פ התוכניות.

  בהתאם לפרט המצורף בתכניות, הנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה"ט ומפסק פאקט

 השקע יותקן בהתאם לפרט מ"א הכלול במחירי הנקודה.תוכניות לפי תיאום עם 

 התקנת שקעים בתקרה.

לפי 5X4 או  5X2.5 3X2.5נקודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל 

 .לחידה הפנימית ופאקט CEEהסעיף וסיום בשקע 

) בהתקנה סמוכה ולא על  מוגן מים ליחידה החיצוניתלכל היחידות יוצמד פאקט 

ט המיוחד היחידה בהתאם לפרט ( בהתקנה מופרדת מגוף המזגן בהתאם לפר

, מערכת הכבילה רעות-מכבים-מודיעיןשמאושר על ידי מחלקת אחזקה עיריית 

במחיר ומספקי הפאקט שמתווספים לשיטת ההתקנה בהתאם לפרטים אלו כלולים 

 וללא תוספת מחיר.הנקודה 

 

 UL/כריזת חירום תקן נקודות גילוי אש 08.10.18

לפחות בצבע  0.8חתך זוגות ב 4 מ"מ תה"ט ויכללו כבלים 20יהיו בצינורות אדומים 

 והכנה להתקנת האביזרים. אדום

תוואי הצנרת יהיה בנפרד מתעלות התקשורת ויוצמד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח 

 מגולוון כלול במחירי הנקודה.

עבור כל נקודה בתקרה יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל 

 שילוט ברור.
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 נקודת תקשורת.ת הכנו 08.10.19

 לנקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכננת במבנה כגון:הכנות 

מחשב, טלפון, בטחון, חדרי ישיבות וכל תקשורת אחרת או מתח נמוך מאוד אחר 

 המופיע

 או יופיע בתוכניות הביצוע של החשמל או/ו התקשורת.

הנקודה תכלול צינור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת  ועד 

 ודהלנק

צמוד  ןמניילואו מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה 

לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון הכלולים במחיר ההכנה כולל שילוט מתאים על 

 וכולל חיבור הצינור לקופסא או לאביזר בקיר או התקרה. הצינור

 ו בצבעים שונים לפי היעוד.מ"מ כבה מאלי 25 המצויןקוטר צינור התקרות יהיה ע"פ 

מ"מ עבור צינור בקוטר  4חוט המשיכה הכלול במחיר ההכנה יהיה מניילון ובקוטר 

 מ"מ. 25

 

 אבזרי ח"ק  08.10.20

לבן עם   או ניסקו גוויסיהיו כלולים בנקודות חיבור הקיר ויהיו קיר אביזרי חיבורי 

 .כחול לד סימון

 

 לחצני הפעלה. 08.10.21

רחב או צר עם  כוחלעם לד  או ניסקו גוויס יזריחוברו ישירות ללוח ויהיו ע"י אב

 .נורת הסימון תוזן ממסר בלוח לאינדיקציה. נורת סימון

 לפיקוד על תאורה ומ"א. לחצנים יכולים לשמש

 גידים. 4כבל בעל יחובר ע"י צנרת ו

תה"ט עם לחצנים ושילוט  גוויסלחצנים, יתקין הקבלן קופסאת  מותקניםבמקום בו 

 צן מואר.ברור ליעוד כל לח

 

 

 מובילים. 08.11

 

 כללי. 08.11.01

 לעיל יחול גם לפרק זה. 08.01כל המצוין  בפרק 

כל הצנרות ייבדקו לאחר הנחתם וכיסויים ע"י מכשיר לבדיקת תקינות קוטר הצנרת, 

בדיקה זו תתבצע ע"י העבת חוטר בקוטר הפנימי של הצינור ומשיכתו מקצה אחד 

 לקצה השני.

ו את מחיר ההתקנה בכל מקום מבוקש הן מחיר הצינורות בכללותם יכלול בתוכ

באדמה והן בחציבה בקירות ותקרות, המחיר יכלול קופסא בסיום הצינור במידת 

 הצורך ודרישת המתכנן. המחיר יכלול שלות חיזוק, ביטון, והחזרת המצב קדמותו. 
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 חוטי משיכה. 08.11.01

 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור  -מ"מ  20בצינור עד בקוטר 

 מ"מ. 4מ"מ חוט ניילון בקוטר  32ועד  25-בצינור בקוטר מ

 מ"מ. 8ומעלה חוט ניילון בקוטר  36בצינור בקוטר 

כולל חפירה  לרצפהקופסאות סעף והנחה ביציקת ריצפה או מתחת  תכלולכל הצנרת 

 בעבודת ידיים מתחת לקורות לפי הנחיות קונסטרוקטור.

 ת תכלול שילוט ליעוד ופקקים.כל הצנר

 

 צינור שרשורי משוריין. 08.11.02

צינורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י 

 כבל הזנה היוצא מקיר המבנה.

על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונה 

 כולל הכנסת קטע הצינור לתוך המכונה.

 בלן לדאוג לחיזוק הצינור אך שבזמן עבודה תקינה לא ייחשף הכבל.על הק

 בצינורות הנ"ל כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכונה ע"מ להבטיח הנ"ל.

הצינור השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד 

 חשמלית ועמיד בשומנים /חומרים המצויים במתקן.

 

 PVCצנרת   08.11.03

ובקוטר כפי שנדרש בתכניות,  13.5תהיה בעלת עובי דופן שלא ייפחת מ  PVCצנרת 

על הצנרת להיות עם תו תקן מוטבע עליה ותסופק מיצרן בעל תקנים רלוונטיים, צבע 

 ויות, מופות לחיבור וגומיותוהצינור יהיה אפור, הצינור כולל ז

 

 צנרת קוברה דו שכבתי  08.11.04

, בתכניות שנדרש כפי ובקוטרמפחית חיכוך  דו שכבתית עם ציפוי היהת קוברה צנרת

, רלוונטיים תקנים בעל מיצרן ותסופק עליה מוטבע תקן תו עם להיות הצנרת על

 הצינור כולל זויות, מופות לחיבור וגומיות

 

 צנרת יק"ע 08.11.05

עם ציפוי מפחית חיכוך ובקוטר  13.5צנרת יק"ע תהיה בעלת עובי דופן שלא ייפחת מ 

הצנרת להיות עם תו תקן מוטבע עליה ותסופק מיצרן בעל  כפי שנדרש בתכניות, על

 ויות, מופות לחיבור וגומיותותקנים רלוונטיים, הצינור כולל ז
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 או פח מחורץ. תעלות רשת 08.11.06

 תעלות עפ"י תכנית תעלות ובכל השטחים על הקבלן להתקין 

 הציבורים ובמרתף לעברת כבלים.

עם ברגים מתפצלים  או פירים ון עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בט

 בלבד.

 עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות.

עיגון והתקנת התעלות יעשה כך שניתן יהיה להניח את הכבלים המותקנים בתעלות 

ולא יהיה צורך להשחילם, כלומר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה 

 רה.ס"מ מקיר או מערכת אחרת בתק 15רחוק לפחות 

ס"מ וכן הגובה  10הגובה בין התעלות יהיה לפחות  הלשנייבהתקנת תעלות אחת מעל 

 ס"מ לפחות. 15בין התעלה הגבוה לתקרה או לכל מערכת אחרת יהיה 

 התומכים יותקנו לפי תכנית.

 בצע גם עיגונים למערכות אינסטלציה לפי התוכניות.יהקבלן י

 4102-12שמספרו  DINן התקנת התעלות תעשה בהתאם להוראות התקן תק

 

מעלות וקשתות לפי תנאי  -90קטנות מ תזוויוון של התעלות יעשה ע"י ושינוי כי

הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקנים  תזוויוהשטח וכן לפי 

 בתעלות.

סגמנטים של תעלות יחבר הקבלן ע"י פלטה מגולוונת כדי לדאוג לרציפות   2בין 

 לות.הארקה בין התע

' חרוט עם ץבסנדווימטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה שלט  5כל שינוי כיוון או 

כלול  –פסק וכו'(. –ציון יעוד התעלה )לחשמל, לתקשורת, לחיוני, לבתי חיוני, לאל 

 .מחירי היחידה

 הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האישור ימשיך בעבודתו.

 

 חפירות 08.11.07

והתקנת עמודי  על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמהבמסגרת העבודה 

 .תאורה

 \המפלס הסופי של הכביש  גובה מפני מ"ס 100-מ  פחות לא יהיו החפירות כל

 לכמות בהתאם הדרוש וברוחב בתוכניות אחרת צוין לא אם  אלאפיתוח  \מדרכה 

 ולקבל הגישל הקבלן על . בחפירה זה ליד זה המונחים הכבלים או הצינורות

 ,חשמל חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה  היתרי

 וכו'.  א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות

 הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 20 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה במחיר

 והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן לאחר ישקעו לא הסופיים

 מותו.לקד המצב
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  _________________ 

 

ע"פ החלטת המפקח במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי 

, הכיסוי והחומר ע"פ החלטת מנה"פ בשטחהחפירה יספק ויתקין הקבלן מצעים 

 .החלופי למילוי הינו כלול במחירי החפירה, לא תשולם תוספת בגין החלפת המילוי

או  הצינור מעל החפירה איבתוו תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40

כל החפירות יתבצעו בהתאם  .החפירה במחיר כלול הסרט מחיר  .הכבל המונח

 .לפרטים המצורפים בתכניות

 גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן

 .העבודה

 

 עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת

 .נוסף תשלום ללא זאת כל 98% צפיפות לקבלת עד אופטימלית הרטבה

 

 סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר

 מי ,תהום מי סילוק  , המפקח יקבע אותו אפשרי מקום אל הנותרת האדמה

  ,וחצי מטר לגובה עד עצים רשיםווש צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים

 וכו'. משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט חלקי

 

 או חציבות כולל ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר

 החפירה. בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או במדרכות אספלט ,קשה כורכר

 

 . המפקח אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

 

 מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל

 . הבצוע לשיטת מהמפקח

 

 התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי

  . בתוכניות המופיע

 

כולל ריפוד חול, כיסוי חול, הידוק, והחזרת המצב לקדמותו כולל  החפירה מחיר

או מפרט פרטני לחפירה יש לפעול לפי \נתן תכניות וסילוק עודפי אדמה, במידה ותי

בחום ) כפפה ( עם דבק  תבמפצלת מתכווצ בקצותיהאלו.  כל הכבילה תסתיים 

 . REYCHEMכדוגמת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 שוחות/ברכות השחלה 08.11.08

כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת )כלול במחיר 

מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או  הבריכה( ליעוד הברכה בתוך הברכה וכן

 תקשורת.

 

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדוויץ' חרוט 

לייעודם וחתך הכבל ומקור הזנה, לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע , כל 

 השילוט כלול במחיר הבריכה.

הבריכה כלולה החפירה,  הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר

 130וביטון החוליות מבפנים ומבחוץ. גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 

 ס"מ.

 

עם  פקק  יצוק  ועם  D400טון לפי תקן  40מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  

 תאורה(  . כיתוב לפי סוג השירות  )חשמל, תקשורת,

 

ס"מ עבור ניקוז כלול במחיר  20בגובה בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ 

הבריכה.  את חלק המתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן 

 ס"מ מעל לקרקעית הסופית של הבריכה . 20הבריכה תצא  בגובה  

 

מפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח המיקום הבריכה יתואם עם 

 האספלט או הבטון.

 

פר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר הקבלן ימס

המופיע בתוכניות, ובהתאם תוצא תכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר 

 ס"מ מינימום )כלול במחיר הבריכה(. 8וגודלו, המספר והאות יהיה 

 

 צורת המספור תסוכם עם המפקח בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.

 

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר   -1.3ות העמוקות מבברכ

 הברכה לפי הוראות המפקח וללא שינוי במחיר הבריכה.

 

ים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף וכלל גם הקמתה על קויבמחיר התקנת הברכה י

 כולל פתיחת הריצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.

שמל יהיו לפי סטנדרט חברת חשמל ויכללו מכסים תקן חברת בריכות עבור חברת ח

 חשמל.

 בריכות עבור בזק יהיו לפי סטנדרט בזק ויכללו מכסים תקן בזק.

 בריכות עבור הוט יהיו לפי סטנדרט הוט ויכללו מכסים תקן הוט.
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 כבלים ומוליכים. 08.12

 :.08.10.09מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 90יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד ים , החיוניים ובלתי חיוניכל הכבלים 

 UVובעל הגנת  (NA2XYאו  N2XY)כבלים מסוג   XLPEמעלות 

בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  

 ובכניסה ללוחות חשמל בשילוט בר קימה )כלול במחיר(

 השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו.

 –הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד  באזור

 הרזרבההכבלים תשולם רק במידה ואורך הכבלים הינו למדידה )בנקודות  רזרבות

 כלולה במחירי היחידה(.

 

מאליו נטול הלוגן  העם מעטה כב  NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

 E90FE180לפי תקן 

כולל  E90בו מותקנים הכבלים הם יותקו ע"ג תעלות פח בעלי תקן  בכל מקום

 התמוכות ואופן עיגון לקיר או תקרה.

 באחריות הקבלן להמציא אישור מכון התקנים לחיזוק התעלות למבנה.

 

 הארקות. 08.13

 

 הזנת המתקן הינה במתח גבוה ולכן מערכות ההגנה הינה ברשות ובאחריות הצרכן. 08.13.01

ההגנה על חיי אדם תתבצע על ידי מפסקי הזרם. לולאת  .TN-Sמערכת ההארקה היא 

. הגנה כנגד אש תובטח על ידי ממסרי זליגה עם סף מתכוונן הקבלןהתקלה תחושב על ידי 

והשהיית זמן. הגנות הזליגה יהיו חסינות להשפעות הרמוניות, מתחי יתר ואפקטים 

 קיבוליים.

1.2.3  

 תקנות. 08.13.02

בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן הארקות כל הארקות בבניין יבוצעו ע"פ חוק החשמל 

 .) כולל ריתוכים יתבצעו על ידי חשמלאי( ועל ידי חשמלאי בעל רישיון בלבדיסוד 

 יבצע הקבלן הארקת יסוד לפי חוק החשמל. ןהבנייביסודות ובחלקי 

הארקת יסוד תתבצע בטבעת אופקית והן במוליכים אנכיים, טבעת ראשונה תתבצע במפלס 

 ות נוספות יתבצעו בהתאם לתכניות המפורטותוטבעעפ"י התכנון הנמוך 

 4X40של  שני מוליכים מוליכים אנכיים שיחברו בין טבעות הארקה יהיה פלח מגלוון מסוג

 בהתאם. ווישולט

 קופסאות הביקורת בחניון יופנו לכיוון החניון ואילו בקומת הקרקע יופנו לכיוון הפיתוח.
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יבוצעו בהתאם לתכניות ודרישות חברת חשמל ובהתאם  והמיתוגהארקת חדרי הטרפו 

 לתכניות מצורפות.

הארקת יסוד תתבצע בהתאם לתקנות החשמל ולתכנית המצורפות. חובה לבצע את הפרטים 

 בהתאם לתכנית.

ולזמן את  3או ראשי כלונאס יש להוציא דוח בודק סוג \לאחר ביצוע ולפני יציקת רצפה ו

 פיקוח לא תאושר הארקת היסוד במבנה.המפקח לפיקוח ואישור. ללא 

 מוליך הטבעת ירותך לחלק הנמוך של הכלונאס ובשום אופן לא לראש כלונאס.

מכיוון והצורך בחיבור הארקה לכלונאס עצמו הרי שהטבעת תהיה מתחת לקורות המקשרות 

 בין ראשי הכלונאס.

 

 מתכתיים. אלמנטים קבועיםהארקת  08.13.03

המתכתיים במבנה כגון תקרות  ים הקבועיםהאלמנטעל הקבלן לבצע הארקה לכל 

קונסטרוקציות  ,אקוסטיות, תעלות פח מוליכות להובלת כבלים, צנרת המים, צנרת הגז

 הכוללות ציוד חשמלי וכו'.

בצינור מתאים ותכלול שלה המחוזקת מינימום מ"מ  16הארקה תבוצע ע"י חוט נחושת 

 לשירות המוארק ושילוט בר קיימא.

 שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה.הארקה תותקן כך 

 נקודות ההארקה ישולטו בהתאם.

 כל שירות יוארק בגיד המתאים לו, אין לשרשר בין הארקות של שירותים שונים.

 הגידים יחוברו לפס השוואת פוטנציאלים וישולטו בהתאם לדרישות במפרט זה.

 

 

 

 

 פסי השואה 08.13.04

ליד חדרי  ובאורך מטר וחצי לפחות 80/5 מינימלי של מנחושת בחתךואה ויש לבצע פס הש

 נישה חשמל מתח נמוך בכל הקומות. \הטרפו, ובכל חדר 

ממ"ר לפחות ויחובר הקוץ מהארקת היסוד  150כל הפסים יחוברו בניהם עי מוליכי נחושת 

 08.13.01עפ"י סע' 

 ס"מ. 50בכל קומה יותקן פס הארקות באורך של 

 לפי חוק החשמל. 40X4ברזלים מגולוונים  2רו בניהם ע"י הפסים יחוב

 

 .קרבת הלוחכל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה ב

עשויים פליז עם  3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך 

 דסקיות קפיציות ואומים.

תיים המחוברים לפס, כל שרות  תים המתכוריממספר הש -2 מספר הברגים יהיה גבוה ב

 יחובר לבורג נפרד.
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 ברק יכלא 08.13.05

 תכלול מערכת קליטה ומערכת הורדה. שעל הקבלן לבצע מערכת כלאי ברק 

 .בגרסתו האחרונה 1113כל העבודות בנושא כלאי הברק יבוצעו עפ"י תקן ישראלי  

 הקבלן יאריק לכליא ברק את קירות המסך של הבניין.

כת הקליטה וההורדה בהתאם לדרישות התקן ובהתאם לתכניות הקבלן ייבצע את מער

 והמפרטים.

 

 מערכת ההורדה: 

מ"מ עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה עיקרית ע"פ  10ברזלי  2תהיה ע"י מערכת ההורדה 

, בנוסף יתבצעו ירידות גם ירידות 2מטר מרחק לאורך היקף הבניין בין כל  20התקן וכל עד 

מטר. מערכת ההורדה תחובר בצד אחד לברזלי הגג  20חק אשר לא עולה על בתוך המבנה במר

 ע"י ריתוך, ובצד שני לטבעת הארקת יסוד.

 יש לבצע  ריתוך מערכת ההורדה לגג ולטבעת הארקת יסוד.

ברזלים עולים ע"י חפיפה של  2ע"י ריתוך לכל גובה הבניין בין  התהיה רציפמערכת ההורדה 

 מטר יבצע הקבלן טבעת היקפית בכל הבניין. 10, וכל ס"מ לפחות לפי התקן  9

 :קליטהמערכת 

מטר לכל היותר,  5בקונטור הבניין ורשת שתי וערב במרחק של  40/4 פלדה מגלווןתהיה מפס 

יש לחבר את כל המערכות אשר ממוקמות על הגג ונדרשות ע"פ התקן לחברם למערכת 

 קליטת הברק.

 מטר משפת הגג ע"פ תקן. מערכת קליטת הברק תכלול ירידה של

במחיר מערכת הקליטה כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך מערכת קליטה למערכת 

 ההורדה.

כלול במחירי היחידה של החוזה ולא על הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים לכלאי הברק 

 ישולם עליה הנפרד.

 .יש לפעול בהתאם לפרטים המצורפים בתכניות

 

 

 לוחות חשמל  08.14

באתר האינטרנט  61439ת החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוחות אשר מופיע כבעל תקן  לוחו

של מכון התקנים, תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח. לא יתקבל לוח ללא הטבעת תו 

 תקן ומספר תקן על הלוח.

 .SYSTEMכל הלוחות יהיו מסוג 

של יצרן   SYSTEM אמפר 3200המרכיב יחזיק תעודה בתוקף של מכון התקנים ועפ"י 

 SYSTEM RITTALמקור שאושר ע"י מכון התקנים, כל הציוד יהיה תוצרת אחידה 

 .שיבחר וציוד "שניידר אלקטריק" או שווה ערך מאושר

 חובה לאשר תוכ' יצור הלוח אצל המתכנן לפני ביצוע.
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  _________________ 

 

ן מ"מ, תק 3מ"מ עובי פלטה  2, עובי פח IK10הלוחות ייוצרו ממבנה לוח בעל חוזק מכני 

 .IP54דרגת אטימות  ZONE 2רעידות אדמה 

והיצרן  61439יצרן הלוחות יחזיק בתקן מכון התקנים לסימון הלוח בייצור על פי ת"י 

 אמפר.  3200יהיה מאושר לייצור ארונות 

 כל הלוחות ייוצרו באותו מפעל לוחות.

 קילו אמפר לפחות. 10ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר ניתוק של 

קילואמפר, לוחות יסומנו בתו תקן מוטבע  6ושרו ממסרי זליגה מסוג "ביתי" של לא יא

 .כולל מספור תו תקן. יש למספר במספור בר קיימא בסנדוויץ' את פנלים של הלוח

 .בלבד CAB STOPכל כניסות הכבלים יהיו על ידי 

 25 אין להשתמש במחברים מהירים על פס דין כדוגמת פוניקס לכבילה בחתך הגדול מ

 ממ"ר.

 יש לשלט את המהדקים בכל הלוחות לרבות פאזות אפס והארקות.

 

מחיר לוחות החשמל והציוד שבו כוללים אספקה , הובלה , התקנה וחיווט הלוח בצורה 

 מלאה. כל הציוד שיסופק יהיה בעל תו תקן מוטבע. ציוד ללא תו תקן לא ייתקבל.

 

  4קטבים ו  2ותהיה דרישה לייצור לוחות במידת הצורך ועפ"י דרישות יועץ הקרינה יכול 

 קטבים, במצב הזה כל המפסקים יכללו ניתוק אפס.

 

 סוגי הלוחות והקופסאות 08.14.01

 לוחות החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הם: 

 וולט. 1000לוחות כוח ולוחות חלוקה למתח של עד  -

 לוחות בקרה ו/או פיקוד. -

 קופסאות חלוקה לכוח ותאורה. -

י, הכוללות מפסקים, בוררים, לחצני פיקוד, נוריות, קופסאות פיקוד מקומ -

 מהדקים  וכדומה.

 קופסאות שנועדו להתקנה חיצונית או פנימית ליד הציוד. -

 בלבד תו התקן יסומן ויוטבע ע"ג הלוח!! 61439כל הלוחות ייוצרו ע"פ תקן 

ץ' ק על המבנה עם סנדווייאמפר ומעלה יכללו דיאגרמת מימ 250כל הלוחות של       -

 חרוט מחובר עם ניטים.

 עם דלתות וגגון. IP65עבור לוחות שעל הגג החשוף יכללו תקן ללוח מוגן מים  -

 לוחות לצרכנים חיוניים יהיו מפח חסין אש לשעתיים  -

 

 תנאי האקלים 08.14.02

 תנאים ללוחות להתקנה פנימית:
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 70%+ ולחות יחסית עד  ºC45 טמפרטורה מקסימלית: -

 100%ות יחסית עד ולח - ºC5 טמפרטורה מינימלית: -

 תנאים נוספים ללוחות להתקנה חיצונית: 

 מ"מ לשעה. 60 עוצמת הגשם המקסימלית: -

 ק"מ לשעה. 30עוצמת הרוחות: לפחות  -

 

 דרגת האטימות 08.14.03

דרגות ההגנה בפני אבק, רטיבות, גזים וכדומה יתאימו לתנאי הסביבה בה יוצב 

 המזמינה. הלוח, בהתאם    לתוכניות, לשאר מסמכי החוזה ולדרישות

הלוח יאטם בחומרים מונעי מעבר אש שעתיים לאחר הכנסת הכבלים לצורך יעילות 

 האטימה כלולה במחיר הלוח. –הכיבוי בגז    בלוח 

 IP65בלוחות על הגג דרגת האטימות תהיה 

 

 יצרן הלוחות 08.14.04

ושעבר את אישורי מכון התקנים  המפקחהלוחות ייצרו ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י 

ובנוסף קיבל מהדורה אחרונה  ISO 9000כמוסמך לאבטחת איכות לפי     הישראלי 

, ובעל היקף כספי של של מכון  התקנים הישראלי  61439תקן הסמכה לפי נוהל 

 בשנה לפחות.₪  ןמיליו 20לוחות חשמל בהיקף של 

 כמו כן יופיע באתר האינטרנט של מכון התקנים כמפעל מורשה.

 

 פרטים, חוקים, תקנותמ 08.14.05

הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה כל 

 האחרונה:

( בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת  08המפרט הכללי למתקני חשמל )מפרט  -

 האחרונה.

 המפרט המיוחד. -

המעודכן ותקנותיו, ובין היתר: התקנת לוחות  1954 –חוק החשמל התשי"ד  -

 וולט.  1000במתח עד    

 .61439ם הישראליים, כאשר התקן המוביל הוא ת"י התקני -

לוחות מיתוג  – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  -

ובקרה     למתח נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה 

 במקומות נגישים  לאנשים לא מקצועיים, לוחות חלוקה.

 ULתקן  -

 1001תקן ישראלי  -
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  _________________ 

 

 

 ר הלוחותייצו 08.14.06

 ייצור הלוחות ייעשה בהתאם לתכנון של מתקן החשמל.

כל החישובים ייעשו בהתאם להנחיות התכנון הבסיסיות המגדירות את גודל זרם 

 הקצר הצפוי בכניסה ללוח ואת מקדם העומס עבור כל תא.

לקבלן לגבי מקום  שימסרו הלוח יעמוד בכל דרישות המפרט בהתאם לנתונים 

 וורור במקום.ההתקנה ותנאי הא

 יחד עם זה על הקבלן לבדוק בעצמו את תנאי ההתקנה של הלוח.

 יצרן הלוח יתקין את הציוד בלוח בהתאם להוראות יצרני הציוד.

 ומבנה הלוח לאישור. תיגיש למפקח תכניות סכמה חד קווי הקבלן

המפקח רשאי להכניס שינויים לתכניות עד אשר יאשר המפקח את התוכניות ללא 

 לביצוע.הערות 

לקבלן/יצרן הלוח לא תהיה שום טענה לתוספת שעות עבודת תכנון לוחות כל עוד לא 

 אישור הלוח ללא הערות. חתם המפקח על

יש לפעול בהתאם להוראות בתת פרק   POLE 4בכל מקום בו יצוין ייצור ארונות 

08.14  

 

 מבנה הלוחות 08.14.07

 

 כללי 08.14.07.01

 

 נה, בהתאם לנדרש:מבני הלוחות יתאימו לאחד מצורות ומקומות ההתק

 ארונות להעמדה על הרצפה להתקנה על גבי יסודות מוכנים ו/או מסגרות מוכנות. -

 ארגזים להתקנה על קירות של מבנים, עמודים או על גבי מסגרות מוכנות. -

הלוחות יצוידו במבנים להגבהה )צוקל( או באמצעי תליה ו/או חיזוק לרבות אמצעי 

 הקיבוע הנדרשים.

 פשרו הובלה בכביש באמצעי ההובלה הרגילים.מבני הלוחות יא

 כל הלוחות במתקן ייבנו לפי סטנדרט זהה.

הארונות להעמדה על הרצפה ייבנו עם דפנות בצדדים, פחי כיסוי עליונים, פנלים או 

דלתות  מאחור, דלתות בחזית, מחיצות הפרדה בין התאים, הכל בהתאם לתוכניות, 

 ה.ליתר מסמכי החוזה ולדרישות המזמינ

יותקנו מחיצות הפרדה בין התאים בצורה שתמנע העברת  100Aעבור לוחות מעל 

 קשת חשמלית או שריפה מתא אחד למשנהו.

אמפר תהיה גישה לציוד גם מאחור כולל דלתות )אף אם מצוין  800-בלוחות מעל ל

 ללא תוספת מחיר( -בחוזה אחרת
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תדרים שונים, תותקן בלוחות הכוללים בתוכם יותר משדה אחד, ז"א מתחים או 

מחיצת הפרדה פנימית מלאה בין השדות לכל עומק וגובה הלוח. המחיצה תהיה 

 בנויה מאותו סוג חומר ממנו בנוי הלוח.

הארגזים לתליה על קירות של מבנים, עמודים או על גבי מסגרות מוכנות ייבנו, 

 בנוסף לאמור לעיל, גם עם פחי כיסוי תחתונים הניתנים לפירוק.

הכיסוי עליונים ו/או התחתונים יוכנו פתחי כניסה מתפרקים עם כניסות  בפחי

 אטומות דרכם יוכנסו הכבלים ללוח.

מידות הפתחים, או מספר הכניסות, יבטיחו כניסה נוחה של כל הכבלים ותוספת של 

 מקום פנוי לכבלים עתידיים. 30%לפחות 

 סוגי ומידות הכניסות יתאימו לכבלים שיתחברו ללוח.

י הלוחות יאפשרו גישה נוחה ובטוחה, תפעול נח ואפשרות טיפול לכל האביזרים מבנ

 מבלי שיהיה  צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים.

ציוד נוסף שניתן יהיה ל, לפחות, 20% -הגודל הפיסי של כל לוח יכיל מקום פנוי ל

 להתקין בו בעתיד.

צורתית ומברזל שטוח, מחורצים במידת  בכל שדה או תא יש להתקין מבנים מפלדה

ס"מ יש  60הצורך,  לחיזוק מכשירי הלוח וכל חלקיו. בתאי לוחות ברוחב מעל 

 .DINלהתקין חיזוקים מיוחדים נוספים לשם התקנה יציבה של פסי 

בתחתית כל לוח, או בחלקו העליון, אם הכבלים ייכנסו משם, יש להתקין פרופיל 

 לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים מן הלוח.מחורץ, לאורך  כל הלוח, 

הלוחות ייבנו כך שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים בפני מגע מקרי גם 

 כשהדלתות  פתוחות. על פני החלקים החשופים יש להתקין מגנים מחומר מבדד.

מתחת לאבזרי פיקוד או מהדקים, אם אינם מותקנים בחלקו התחתון של הלוח, יש 

הפרדה מחומר מבדד שמטרתו למנוע נפילת ברגים, חלקי ציוד או כל דבר  להתקין

אחר אשר עלול לגרום  לקצר או תופעה חשמלית בלתי רצויה אחרת, בשעת טיפול 

 בציוד המותקן בלוח.

מ"מ לפחות או בהתאם למופיע  50לוחות להעמדה על הרצפה יצוידו בבסיס בגובה 

 במפרט המיוחד.

 מ"מ. 65תקנה חיצונית, להעמדה על הרצפה, יהיה לפחות הבסיס עבור הלוחות לה

בכל לוח יש להתקין, בחלקה הפנימי של אחת מדלתותיו או על דופן צדדית  )בלוחות 

ללא  דלתות(, תא לתוכניות מפח או מפלסטיק קשיח, כבה מאליו. על קידמת אותה 

ביע על '', בגודל מתאים, המצסנדוויץדלת או על חזית הלוח יש להתקין שלט 

 מצאות תוכניות חשמל בחלקה הפנימי של הדלת.ה

פסי הצבירה לפאזות ואפסים יהיו באותו אזור בלוח כדי לצמצם את רמת הקרינה 

 מהלוחות.

אמפר  900בכל לוח חיוני יותקנו בקרים של מערכת בקרת מבנה , בכל לוח מעל 

של בקרת מבנה  יותקו על פסק מקומי עם חיבור לבקרת מבנה עבור הגנות ועבור בקר

 והתקשורת שלו.
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באתר  61439לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוחות אשר מופיע כבעל תקן   .2

האינטרנט של מכון התקנים, תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח. לא יתקבל לוח 

 ללא הטבעת תו תקן ומספר תקן על הלוח.

 .SYSTEMכל הלוחות יהיו מסוג 

של   SYSTEM אמפר 3200של מכון התקנים ועפ"י המרכיב יחזיק תעודה בתוקף 

 SYSTEMיצרן מקור שאושר ע"י מכון התקנים, כל הציוד יהיה תוצרת אחידה 

RITTAL חובה לאשר . שיבחר וציוד "שניידר אלקטריק" או שווה ערך מאושר

הלוחות ייוצרו ממבנה לוח בעל חוזק  יצור הלוח אצל המתכנן לפני ביצוע. ניתתוכ

דרגת  ZONE 2מ"מ, תקן רעידות אדמה  3מ"מ עובי פלטה  2עובי פח  ,IK10מכני 

יצרן הלוחות יחזיק בתקן מכון התקנים לסימון הלוח בייצור על פי  .IP54אטימות 

אמפר. כל הלוחות ייוצרו באותו  3200והיצרן יהיה מאושר לייצור ארונות  61439ת"י 

 קילו אמפר לפחות. 10יתוק של ממסרי זליגה בלוחות יהיו בעלי כושר נ מפעל לוחות.

קילואמפר, לוחות יסומנו בתו תקן  6לא יאושרו ממסרי זליגה מסוג "ביתי" של 

מוטבע כולל מספור תו תקן. יש למספר במספור בר קיימא בסנדוויץ' את פנלים של 

 .הלוח

 

 מידות הלוחות 08.14.07.02

או \מידות הלוחות יהיו בהתאם למפורט להלן, אלא אם נדרש אחרת במפרט ו

 תכניות ואושר בתכניות לביצועב

 עומק מינימלי של הלוחות:  ס"מ 210גובה הלוחות שנועדו לעמידה על הרצפה יהיה 

 ס"מ 50 –אמפר  200לוחות בעלי מאמ"ת ראשי עד  .א

 ס"מ 50 –אמפר  630עד  200לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין  .ב

 ס"מ 80 –אמפר  1600עד  630לוחות בעלי מאמ"ת ראשי בין  .ג

 ס"מ 80-100- –אמפר  1600י מאמ"ת ראשי מעל לוחות בעל .ד

רוחב כל דלת לא יעלה על  ס"מ. 40 -בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ -רוחב כל תא 

 ס"מ. 80

 

 

 

 

 יש להשאיר מקום מעל הלוח  עבור גישה לכבלים, לגלאי אש ולמתזים לכיבוי אש.

ז מסוג אמפר ומעלה תותקן מערכת כיבוי בג 100בכל לוח בעל מפסק ראשי של 

FM200  בלבד, באחריות הקבלן להשאיר מקום להתקנת הבלון והמכלול בקרבת

 הלוח.
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יצרן הלוחות אחראי להתאמת מידות הלוחות למידות חדרי החשמל ו/או הנישות, 

למידות המעברים במבנים, למידות הדלתות להכנסת הלוחות, לשינוע הלוחות בדרכי 

ות, שלמים וללא כל נזק, אל מקום הגישה הקיימות לאתר ולאפשרות הבאת הלוח

 התקנתם.

במידת הצורך, יש לבנות את הלוחות עם אפשרות פירוקם לקטעים הניתנים לחיבור 

 מחדש  באתר, בצורה נוחה.

כל תכנית לייצור לוח, אותו יש להתקין בתוך נישה בתוך מבנה, תכלול את פרטי 

רתן, ביחס ללוח דלתות הנישה, המסגרות והתמיכות לדלתות האלה ואופן סגי

 שיותקן בתוכה.

 

 מבנה לוחות מתכתיים 08.14.07.03

, חוזק מ"מ לפחות 2הלוחות להתקנה בתוך מבנים ייבנו מפח פלדה מגולוון בעובי 

 וקונסטרוקציה נושאת מפרופילים. IK10בעל חוזק מכני מכני 

 IP31, כשהדלתות סגורות ולפחות IP54דרגת האטימות ללוחות אלו תהיה לפחות 

 חות )באם לא נדרש אחרת(.כשהדלתות פתו

כמפורט בהמשך  וצבועלוחות להתקנה חיצונית ייבנו כנ"ל, אבל מפח פלדה מגולוון 

 .IP65עם דלתות כפולות ולדרגת אטימות של לפחות  מ"מ לפחות, 2בעובי 

במקרים בהם קיימות דרישות מיוחדות, בהתאם לתוכניות ו/או ליתר מסמכי החוזה, 

 אטימה נוספים בפני אבק, רטיבות, גזים וכד'.ייבנו הלוחות עם סידורי 

הלוחות יורכבו משדות או תאים במספר הדרוש, אשר יהיו מחוברים ביניהם לבין 

 עצמם באופן מכני. בתוך הלוחות יותקנו פנלים פנימיים מלאים מפח.

 אמפר, יתקין הקבלן דיאגרמת מימיק ע"ג הדלתות כלול במחיר. 250בלוחות מעל ל

 ימון בכל הלוחות יסמנו ליעוד ויהיו מולטילד בלבד.כל נוריות הס

כל לוחות החשמל יכללו דלתות וצוקל כלו במחירי הלוחות , הצוקל לא יכנס לחישוב 

 מ"ר חזית לוח.

של חברת    CAPSTOP IP55כניסת הכבלים ללוחות תהיה מלמעלה עם יחידת 

LEGRAND חח"י במקרה  , אלא אם הלוח מותקן בצמוד למונהאו שווה ערך מאושר

 זה הכניסות יהיו מלמטה ויאטמו בהתאם.

 

 מבנה לוחות מפוליאסטר משוריין 08.14.07.04

 V0מבנה הלוח ייוצר מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית מחומר כבה מאליו בדרגה 

 .UL94לפי תקן 

. תריסי האוורור, במידה שיידרשו, IP54דרגת האטימות ללוחות אלה תהיה לפחות 

גירת דלת הלוח תהיה ע"י מנעול רב ס נה הכללית של הלוח.יותקנו כך שלא יפגעו בהג

 בריחי או צילינדר.
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לוחות אילו היו עבור לוחות המותקנים באזורים חשופים לכיפת השמיים או בהתאם 

 .שווה ערך מאושרענבר או  \. הארונות יהיו תוצרת אורלייט מפקחלדרישת ה

בעובי שיתאים לציוד  כל לוח יכיל גב העשוי מחומר מבודד כדוגמת פרטניקס

 המותקן עליו.

 

 דלתות, פנלים ומכסים 08.14.07.05

חובר למסגרת הלוח באמצעות שלושה צירים חזקים וסמויים)עבור ידלת כל לוח 

ס"מ(, וסידור שימנע את פתיחתה של דלת בחזית הלוח בזווית גדולה  50דלתות מעל 

העלולה  מעלות, ובכל מקרה בזווית שתמנע פתיחה גדולה מזווית הפתיחה -120מ

 לפגוע בציוד מורכב על גבי דלת הלוח.

כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה)פס הארקה( ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של 

 ממ"ר לפחות. 25

סגירת כל דלת לוח שיוצב בחדר חשמל תתבצע ע"י סגרי פרפר בשלוש נקודות או ע"י 

 ידית הסוגרת את הדלת בשלוש נקודות.

ב במקום נגיש לאנשים לא מקצועיים תתבצע ע"י סגירת דלתות לוח אשר יוצ

 .Himmelאו  Rittalמנעולים כדוגמת מנעולי לוחות 

 לכל סגר, ידית או מנעול יהיה שילוט לסימון כיוון הפתיחה או הסגירה של הדלת.

כאשר יהיה ניתן לבנות לוח עם גישה מאחור תתבצע סגירת חלקו האחורי של הלוח 

הלוח ע"י סגרים שיאפשרו פירוק נוח של הפנלים או,  ע"י פנלים שיחוברו למסגרת

לחילופין, כאשר דבר זה יתאפשר, הסגירה תתבצע ע"י דלתות. כל דלת אחורית תהיה 

 מעלות. 180על צירים לפתיחה של 

בלוחות בעלי גישה מאחור יותקנו מחיצות בידוד למניעת נגיעה מקרית בחלקים 

 ."חיים", בשעת ביצוע עבודות בחלקים אלו

הדלתות של התאים יאפשרו מעבר, בהתאם לדרישות חוק החשמל לגבי מרווחים 

 ומעברים, גם כשהן פתוחות בניצב לתא, הן בחזית הלוח והן באחוריו.

 אם חזית הלוח בנויה בצורת פנלים, הגישה תהיה נפרדת לכל תא.

 ברגים לפחות. 4סגרים קפיציים או  4אומי כתר,  4הפנל יוסר ע"י פתיחת 

י הפנלים יהיו עם חריץ בראש הבורג לסגירה ופתיחת הבורג באמצעות מברג ברג

ובלתי ניתנים להוצאה מהפנל אלא רק באמצעות כלי. לכל בורג יהיו שתי דסקיות 

מיוחדות משני צידי הפנל להחזקת הבורג בפנל במצב פירוק הפנל. האום אליו מתברג 

 חלק קבוע ממסד הלוח. הבורג של הפנל יהיה קבוע על גבי מסד הלוח ויהיה

 ס"מ. 20גובה הפנלים יהיה לפחות 

 בכל פנל יותקנו שתי ידיות מניקל עגולות להכנסה והוצאת הפנל.

 .'סנדוויץהפנלים ומיקומם ימוספרו עם שלטי 

 פתיחת פנלים יתאפשר ללא פירוק ציוד המותקן אליו.

אחרת בפירוש לוחות החשמל יכללו דלתות ללא תלות במקום התקנתם אלא אם צוין 

 בתכניות.
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 קירור הלוח 08.14.07.06

הלוחות יותאמו לתנאי הסביבה בהתאם לתוכניות, ליתר מסמכי החוזה ולדרישות 

 המזמינה.

הלוחות ייבנו לעומס נומינלי, אבל יש לקחת בחשבון איסור לעליית טמפרטורה 

 מעל לטמפרטורת הסביבה. ºC15 -ביותר מ

סה מרביים, לא תעלה מעל הרמה בכל מקרה, עליית הטמפרטורה בלוח בתנאי העמ

 המותרת לתפקוד התקין של הציוד המותקן בתוך הלוח.

 במידת הצורך, יותקנו בלוח פתחי יניקה להוצאת האוויר ו/או מאווררים ציריים.

 יצרן הלוח יציין את מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים.

 נים הניתנים לניקוי והחלפה.כל פתחי האוורור של הלוחות יכוסו במסנ

המסננים יותקנו כך שהגישה אליהם ופירוקם, לצורך ניקוי או החלפה, תהיה קלה 

 ככל האפשר.

 

 פסי צבירה 08.14.07.07

פסי הצבירה של הפאזות, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת אלקטרוליטית 

 .99.8%בעלת מוליכות יחסית של 

 אבץ או בדיל. במקומות הדרושים יצופו פסי הצבירה בכסף,

אמפר ומעלה  250פסי הצבירה הראשיים של הפאזות בלוחות שהכניסה שלהם 

 יבודדו ע"י שרוולי בידוד מתאימים.

פסי הצבירה יותקנו באופן מדורג בין פאזה לפאזה על מנת לאפשר גישה נוחה 

 לחיבורים.

סה בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמ וחתך פסי הצבירה יהי

 .וזרם הקצר

מעל  ºC15אבסולוטי או  ºC45העמסת פסי הצבירה תחושב לטמפרטורת עבודה של 

 טמפרטורת הסביבה.

פסי הצבירה והמבדדים יחושבו לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי הקצר הצפויים 

 שניות מבלי שייפגעו. 5למשך זמן של עד 

 תיכנס לתהודה. כל מערכת פסי הצבירה תחושב ותותקן בצורה כזו שהיא לא

פסי הצבירה של הפאזות ופסי האפס יחוזקו אל מבנה הלוח באמצעות מבדדים. 

 י פלדה מצופים נגד שיתוך ודסקיות מתאימות.יהידוק פסי הצבירה ייעשה בברג

בקצוות הלוח יש להכין אפשרות נוחה לחיבור פסי צבירה חדשים, אם תידרש בעתיד 

 בניית שדה נוסף ללוח.

ס"מ בין הפסים לדופן העליון של הלוח, תוך  15מרחק מינימלי של יש לשמור על 

 התחשבות בכך שבחלק זה יותקנו גלאי אש ועשן ומתזים לכיבוי אש.

 חתך פסי האפס יהיה זהה לחתך פסי הפאזות.
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פסי ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח ויחוזקו באופן יציב לגוף הלוח ובמגע חשמלי 

 הדוק אתו.

היה חצי חתך הפאזה. פסי ההארקה יותקנו קרוב לחזית הלוח, חתך פסי ההארקה י

 על מנת לאפשר גישה נוחה לטיפול ולהתחברות אליהם.

לשם חיבור פסי ההארקה אל פס  5/8ברגים מפליז " 4על כל פס הארקה יש להתקין 

-השוואת הפוטנציאלים. לשם הארקת גוף הלוח יש להתקין ברגים אשר יחוברו, על

 ם, לפס ההארקה של הלוח.ידי מוליך מתאי

ברגים נוספים  30%פסי האפס וההארקה יצוידו בברגים נפרדים לכל מעגל ולפחות 

 כעתודה.

המרחקים המינימליים בין הפאזות השונות לבין עצמן ובין הפאזות לגוף ימנעו 

פריצות מתח באוויר בין החלקים השונים או זחילה לאורך המבדדים בעת הפסקת 

 זרם הקצר.

צע כל ההכנות הדרושות עבור חיבור עתידי של מפסקים נוספים, במקומות יש לב

 המיועדים לכך בתוך הלוח, בהתאם לתוכניות.

 זרם יהיה בחלקו העליון של המפסק.  למפסקיכל כניסות הפאזות 

 פסי הצבירה יותקנו כך שיקטינו את עוצמת השדה המגנטי מהלוח למינימום.

ות עבודה , יותקנו פסי צבירה מבודדים , במקום בו מותקן הלוח בקרבת עמד

 וקרובים אחד

 קרבת עמדות עבודה.במילגאוס  1-לשני כדי להקטין את עוצמת השדה מתחת ל

 המוליכים יהיו צמודים ככל הניתן. 5במידת הצורך יתוכננו פסי הצבירה כך ש

פסי הצבירה בכל לוח יהיו בדרגה אחת מעל לגודל המפסק הראשי של הלוח, הן 

 ם טרמי והן לזרם קצר תלת מופעי.לזר

 

 הרכבת ציוד בלוח 08.14.07.08

 .Finger Proofכל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג  

 כל המאז"ים יכללו דיגלונים.

בנוסף לזה, כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע 

 מקרי.

"י מחיצות בידוד, חלקים "חיים", חשופים ונגישים בלוחות יוגנו בפני נגיעה מקרית ע

 .981, לפחות, לפי תקן ישראלי ת"י IP 4XXשקופות ומתפרקות, בדרגת הגנה 

סידור הציוד והאבזרים בכל תא יתבצע בצורה פונקציונלית, תוך ריכוז האבזרים 

 והציוד של כל פונקציה בנפרד.

להרכבת ציוד, שיאפשרו התקנה  DINכל תאי הלוחות יכללו הכנות, כגון מסילות 

ציוד, לפחות. המקומות השמורים לציוד הנוסף יפוזרו על פני  20%לתוספת של  קלה

 כל תא בהתאם לפונקציות של הציוד המורכב.

אמפר יכללו גלאי אש, אמצעי  63כל הלוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם מעל 

, כולל סליל הפסקה המחובר למערכת גילוי להתרעה מקומית וחיבור לרכזת גילוי אש
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, סליל אמפר ומעלה יכללו גם 100לוחות שגודל מפסק הזרם הראשי שלהם  .האש

גלאי עשן ומערכת כיבוי אש אשר, במקרה של שריפה באחד התאים, תציף את  ניתוק,

 (.FM 200כל תאי הלוח בגז אנרטי מאושר לשימוש ע"י הרשות הארצית לכיבוי אש )

 לא יאושר שימוש בכיבוי מסוג אורסול

ון מא"זים, מפסקים, ממסרים וכו', יהיו ניתנים לפירוק ללא צורך כל האבזרים, כג

בפירוק חיווט של אבזר אחר. כל מפסק יחובר בנפרד, באמצעות מוליך מתאים לפסי 

 הצבירה, בהתאם לתוכניות.

בלוחות ללא גישה מאחור, התקנת הציוד והחיווט יבוצעו רק מלפנים, כך שהציוד 

 מלפנים.יהיה ניתן לפירוק והחלפה נוחה 

המרחק בין שורות המאמ"תים בלוחות חלוקה: בין חלקו התחתון של המאמ"ת 

 15 -בשורה העליונה ובין החלק העליון של המאמ"ת בשורה מתחתיו, לא יפחת מ

 סנטימטרים.

במקום שנדרש על פי התוכניות, שהלוח יבנה עם דלתות כפולות, הציוד שאותו יש 

ימית. במקרה של התקנת ציוד מדידה ו/או להרכיב על הדלת יורכב על הדלת הפנ

מעקב, כגון מדי זרם, מנורות, מפסקי פיקוד וכוי, תיבנה הדלת החיצונית מחומר 

 שקוף על מנת לאפשר השגחה נוחה.

 אמצעי הפעלה של ציוד מיתוג יותקנו בחזית הלוח בלבד.

 70שבין ציוד הפעלה, כגון ידיות של מפסקי זרם, לחצנים וכדומה, יותקן רק בתחום 

 ס"מ מן הרצפה. 180 -ל

לידיות ההפעלה של מפסקים, המותקנים באותו כיוון, יהיה כיוון זהה לביצוע פעולה 

 זהה.

 50 -בלוחות המותקנים על גבי הרצפה, לא תורשה התקנת ציוד כלשהו בגובה קטן מ

ס"מ ממפלס  40ס"מ מעל למפלס הרצפה, פרט למהדקים שיותקנו בגובה מעל 

 הרצפה.

 5ס"מ מדפנות התאים או  10 -הלוחות לא יותקן ציוד כלשהו במרחק קטן מבכל 

 ס"מ מהדלת של התא.

מעגל, מהדק או כל חלק אחר אשר נשאר תחת מתח, אחרי פתיחתו של המפסק 

הראשי, צריך להיות מוגן ומופרד מיתר החיבורים, מכוסה בכיסוי פלסטי שקוף וכבה 

 מאליו ומסומן בשלט אזהרה ברור ובולט.

ותוכנם :"זהירות! מתח ממקור זר"  16צבעי השלטים יהיו בהתאם למפורט בדף 

עבור הזנה לפני מפסק הזרם הראשי או הזנה משני מקורות ויצוין הלוח ומספר 

 המעגל של המקור הזר. השלטים יחוברו למקומם בדבק ובשני ניטים.

 ה שעליו.שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו גם אם יוחלף הציוד או המכס

 

 חיווט הלוח 08.14.07.09

 חיווט הלוח הצבתו התקנתו חיזוקו ופילוסו כלול במחירי הכבלים והציוד.
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אמפר יבוצע באמצעות מוליכים מבודדים בעלי חתך בהתאם  100חיווט לזרמים עד 

, ללא הקטנת חתך ומחושב לטמפרטורה אופפת 5482קובץ התקנות  -לחוק החשמל 

 מעלות צלסיוס. 45של 

 לנעל כבל יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכווץ. חיבור מוליך

אמפר יבוצע באמצעות פסי צבירה קשיחים  100החיווט בתוך הלוחות לזרמים שמעל 

 ומבודדים ע"י שרוולי בידוד.

ניתן להשתמש בפסי צבירה  פקחאמפר ובאישור מיוחד של המ 200לזרמים עד 

 גמישים ומבודדים.

רה יתאימו לערך הנומינלי של המפסק ולא מוליכי החיבור של המפסק לפסי הצבי

 לערך ההגנה שלו.

בחתך לא  PVCכל האבזרים החשמליים יחוברו ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי 

וולט. במעגלים בהם הזרם אינו עולה  1000ממ"ר, מתאימים למתח של  - 2.5קטן מ

 1.5ל אמפר ומיועדים לפיקוד בלבד ניתן להשתמש במוליכים בעלי חתך ש 6על 

 ממ"ר.

חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר ובאמצעות 

 סופיות כבל מתאימות.

חיווט הציוד המורכב על גבי דלתות לוח יאוגד בצמה ויותקן בתוך סרט פלסטי שנועד 

 30 -. קבוצת מוליכים המאוגדת יחד לא תכיל יותר מ(Plastic Cable Tie)לכך 

 צמה אחת.מוליכים בתוך 

חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות. העמסת כל אחת מהתעלות 

 מקיבולת התעלה. 3/4לא תעלה על 

יש לשים לב לעיבוד קצוות התעלות על מנת למנוע פגיעה בבידוד המוליכים שיותקנו 

 בהם.

שמר ממ"ר, בתנאי שיי 10ניתן לבצע חיווט דרך תעלות ע"י מוליכים בחתך של עד 

 אוורור נאות למוליכים.

מוליכים מסוככים או אחרים הנושאים אותות בעלי עוצמה נמוכה יונחו בתעלות 

 נפרדות.

חיווט המעגלים המחוברים לפני המפסק הראשי יבוצע בתוואי נפרד עם שילוט 

 אזהרה.

 

יש להקפיד על כך שהמוליכים שבתוך הלוח ייקבעו בצורה מסודרת ללא צפיפות או 

ות מיותרות ביניהם, על מנת לאפשר התמצאות נוחה לגבי תפקידו של כל הצטלבוי

 מוליך.

שא סימן בר קיימא באמצעות שרוולים פלסטיים מודפסים יכל קצה מוליך י

 מושחלים עליו.

שא את מספר המהדק ואילו מוליך המחובר לבורג של יכל מוליך המחובר למהדק י

 ורג אליו הוא מחובר. ישא את סימון הציוד ומספר הביציוד מסוים 
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 כל מוליך יחובר למהדק נפרד.

קצוות המוליכים הגמישים יחוברו באמצעות שרוולי לחיצה שיכללו גם שרוולים 

מבודדים. הסרת הבידוד מן המוליך תתבצע ללא פגיעה במוליך ולחיצת השרוול 

 תבוצע באמצעות המכשיר המוכתב ע"י יצרן השרוול לבצוע הפעולה.

 

 

 

 

 

 

ם יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים, בהתאם לתפקידיהם, בכדי המוליכי

 לאפשר הבחנה ביניהם.

 צבעי המוליכים שיותקנו בלוח:

 

  230V שחור-חום כתום,-חום, חום  פזה 

  230V כחול  אפס 

 ירוק -צהוב    הארקה  

 אדום  24V+הזנה   

 אפור  24V-הזנה   

  24V סגול כניסות לבקר 

  24V כתום יציאות מבקר 

  230V שחור \חום  יציאות מבקר 

 

 צבעי מוליכים בציוד אנלוגי:

 

  +24V   לבן 

  -24V   שחור 

 

 מהדקים 08.14.07.10

 .XLPEבעל בידוד  N2XYמהדקי כניסת כבל ההזנה בכל לוח יתאימו לחיבור כבל 

 כל המהדקים יהיו מהדקים המפעילים לחץ שטח בלבד.

ים המתחברים אליהם, אבל, בדרגה אחת גבוהה המהדקים יתאימו לחתך המוליכ

 ממ"ר. 4יותר מן הכבל שיחובר, ובמידות מינימליות של 

מהדקי כבל ההזנה יכוסו בכיסוי פלסטי שקוף, כבה מאליו, ושלט אזהרה: "זהירות! 

 מתח במהדקי הכניסה".
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ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל מהדק  35לכבלים בחתך של עד 

ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח גדול, יחסית, בנפרד 

ולא ע"י לחץ נקודתי באמצעות בורג. כל המהדקים יצוידו בתוויות סימון פלסטיות  

 מתאימות.

אם יש להתקין בלוח משני זרם, החיווט שלהם יבוצע באמצעות מהדקים מיוחדים 

 בהתאם לצורך. המאפשרים את קיצור משני הזרם בצורה קלה,

 כל המהדקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות.

כל מהדקי הכניסה ו/או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח, פרט למקרים 

 שיאושרו ע"י המזמינה.

סרגלי המהדקים יותקנו באותו צד בו נמצאת הגישה ללוח, ויאפשרו התחברות נוחה 

 ילו כשהלוח או התא הנידון תחת מתח.של המוליכים וגישה חופשית אליהם אפ

ממ"ר לא יאושר להתקין מהדק מהיר לחיבור הכבלים  35לכבלים בחתך של מעל 

 אלא אך ורק על ידי לשות ונעלי כבל.

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%עבור  DINיש להתקין בכל לוח סרגלים 

 ס"מ. 40הגובה המינימלי ממפלס רצפת הלוח למהדקים הוא 

ס"מ לפחות מתחת לכניסות וליציאות,  15המהדקים יותקנו במרחק של סרגלי 

ס"מ לפחות מעל  20כשהסרגלים נמצאים בחלקו התחתון של הלוח, או במרחק של 

 לכניסות וליציאות, כשהסרגלים נמצאים בחלקו העליון של הלוח.

אם יש להתקין יותר משורת מהדקים אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה 

 רגת כדי לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.מדו

 המהדקים יאפשרו התמצאות מהירה ואחזקה נוחה.

ממ"ר ויותר מותר לחבר ישירות לאבזרים, שלא באמצעות  35מוליכים בעלי חתך של 

מוליכים כאלו יחד לנקודת חיבור אחת יש להשתמש בלשות  2מהדקים. לשם חיבור 

חיבור משותפת יש להכין פסי צבירה  או יותר מוליכים לנקודת 3נחושת. לחיבור 

 אשר יחוברו לאבזר או להתקנים סטנדרטיים של היצרן שקיבלו את אישור המזמינה.

המוליכים יחוברו אל המפסקים, הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, אומים 

 ואומי הבטחה, מותאמים לסוג המוליכים: נחושת או אלומיניום.

לוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון מעצורים, מהדקים נשלפים שיותקנו ב

 מגשרים, סופיות, סימוניות, שלטים מודפסים וכדומה.

זרם, החיווט שלהם יבוצע באמצעות מהדקים מיוחדים -אם יש להתקין בלוח משני

 הזרם בצורה קלה, בהתאם לצורך.-המאפשרים את קיצור משני

נלית, תוך ריכוז האבזרים והציוד סידור המהדקים בכל תא יתבצע בצורה פונקציו

 של כל פונקציה בנפרד.

יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד 

מ"א,  20עד  4  -בעל פונקציות מוגדרות, כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשירים ל

 וכדומה.

 :צבעי המהדקים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם
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 כחול כניסות דיגיטליות לבקר -

 כתום יציאות דיגיטליות מבקר -

 אדום כניסות/יציאות אנלוגיות -

-  24 V    ירוק 

- 230 VAC  אפור 

 

 שילוט וסימון 08.14.07.11

כל פנל  במידה שיש גישה מאחור,, כל לוח או חלק של לוח, כל תא מלפנים ומאחור

לסטי חרוט שלט פוכל שדה יסומנו באופן ברור על ידי  ומגש או אביזר פריק

באותיות לבנות על רקע שחור או לבן על רקע אדום ללוחות או חלקי  )סנדוויץ'(

מ"מ. הסימון יכלול את  5לוחות המגובים ע"י גנרטור. גודל האותיות יהיה לפחות 

 השם, המספור ואת הפונקציה של אותו לוח, חלק של לוח, תא או שדה.

"י שלטי סנדוויץ' אשר יחוברו למבנה כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע

הדלת ע"י דבק וסימרור מתאים בשתי נקודות לפחות. גודל האותיות לסימון הציוד 

 מ"מ. 3יהיה 

כל הציוד שיורכב בלוח יסומן בסימון בר קיימא. כל האבזרים  הנשלפים יסומנו 

  פעמיים: סימון על גבי הבסיס וסימון על גבי המכשיר הנשלף.

וליכים בתוך הלוח והקווים הנכנסים והיוצאים ממנו יבוצע ע"י סימון כל המ

שרוולים פלסטיים מודפסים מושחלים על גבי המוליכים, כולל מוליכי הפאזות, 

 האפס, ההארקה והפיקוד.

שלטי סימון הכבלים יהיו שלטים חרותים כנ"ל או דיסקיות מתכתיות שיותקנו על 

טים יהיו בגודל אחיד המאפשר את ידי קשירה לקצה הכבל או הצינור. כל השל

 החלפתם בינם לבין עצמם במידת הצורך.

סימון המוליכים והכבלים הנכנסים והיוצאים מן הלוח יהיה זהה לסימונם 

 בתוכניות.

כל חיבור של מתח זר יש לסמן בשלט סנדביץ' לבן על רקע אדום: "זהירות! מתח 

ם אם יוחלף הציוד או המכסה ממקור זר". שלט זה יש להרכיב כך שיישאר במקומו ג

 שעליו.

 ליד כל מכשיר הגנה יותקן שלט הכולל את פרטי הכיולים השונים של המכשיר.

שכבות )סנדוויץ( ובצבעים   3שלטי הסימון יהיו עשויים מחומר פלסטי חרוט בעל 

 )בשינוי קטן(. 08בהתאם למפרט 

 

 קע אדוםלבן על ר  - )הזנה מגנרטור או מגובה גנרטור( ציוד חיוני

 לבן על רקע שחור  - ציוד בלתי חיוני

UPS  -  לבן על רקע כחול 

 לבן על רקע אדום  -הזנה לפני מפסק הזרם הראשי או הזנה משני מקורות
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 אדום על רקע לבן  - שלטי אזהרה

 אדום על רקע צהוב. –  ציוד חירום 

שלט שיכלול  ליד ידית המפסק הראשי ו/או ליד מקום החיבור של ההזנה ללוח יותקן 

 מקורות ההזנה של הלוח וגודל כבלי ההזנה. \ שם/מספר הלוח, מקור ההזנה

שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור המזמינה לרשימת 

 תוכן השלטים, גודלם וצבעם.

 

' חרוט ע"ג דלת ץדווינסע"י פס  Mimic Diagramיסומן ב אמפר  250מעל כל לוח 

קוים בכל תא וכן המפסקים בתא  / יכיל את הסימון הרלוונטי של הקוהלוח אשר 

והיציאה מהם  על כל תא. הסימון של החלקים החיוניים יהיה אדום ושל החלקים 

 פסק ירוק, וחירום צהוב.-הבלתי חיוניים שחור, ואל

 שולט בעברית ליעוד.יכל הציוד על הדלתות 

 

 

 

 

 ציוד להתקנה בלוחות 08.14.08

 

 כללי 08.14.08.01

ההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד מהתקנות כל הציוד ו

 והתקנים המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:

 חוק החשמל הישראלי .1

 התקן הישראלי .2

3. (IEC) International Electrotechnical Commission 

Recommendations 

4. Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 

לוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות, כדוגמת הקבלן מתחייב שבכל ה

מא"זים, מאמ"תים, שנאי זרם, ממסרים שונים וכדומה, מתוצרת זהה, על מנת 

 לאפשר אחידות והוצאות תחזוקה נמוכות.

 

 יצרנים מאושרים 08.14.08.02

ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן. היצרן יספק -ציוד המיתוג אשר יוצע על

נתונים קסקדיים בטבלאות לגבי הגנה עורפית וסלקטיביות החל  )באחריות הקבלן(

ממפסק ראשי ועד המא"ז. תחליף לכך תהיה תוכנה ממוחשבת המביאה בחשבון את 

 הנתונים הקסקדיים.
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את הזכות לבחור  הלעצמ תשומר נההקבלן ישתמש רק בציוד המפורט להלן. המזמי

א זאת בחשבון בהצגת מחירי את יצרני הציוד  מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להבי

 היחידה ב  :

 

 

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מפסקי אוויר .1

 Moulded Case  Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerinמאמ"תים .2

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מא"זים .3

 אלו הכוללים דיגלונים בלבד.

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מפסקים בעומס .4

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מפסקי פיקוד .5

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin מגענים .6

 , סולקוןSchneider, Siemens,ABB,Reliance Electric מתנעים אללקטרוניים .7

 AEG, Siemens, DUCATI קבלים .8

 Ganz, IME שנאי זרם .9

 חולדה, ברק כוח, רוזן מילר שנאי בקרה .10

 Telemechanique, Izumi, Moeller ממסרי בקרה .11

 Schneider, Izumi, Moeller, Baco, Telemechanique לחצנים ומפסקים .12

 ציוד מדידה .13

 מודדים -רב
Saci, Ardo, Ganz 

Satec, Elnet 

 Schneider, Siemens, ABB, Merlin Gerin ממסרי זרם דלף .14

 Schneider, Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn הגנות למתח יתר .15

 Phoenix, Wago, Telemechanique, Wieland מהדקים .16

 LED schneiderנורות סימון  . 17

 

 

 

 זרם יפסקמ 08.14.08.03

 100. מאמת"ים של  Moulded Caseאמפר יהיו קבועים מסוג 250מאמת"ים של עד 

 1000, בלוחות ראשיים של ק"א לפחות 36של  Icsאמפר יהיו לזרם קצר  250עד 

 ק"א לפחות. 65אמפר ומעלה זרם הקצר יהיה 
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ולזרם קצר  Plug In, Moulded Caseאמפר יהיו מסוג  630עד  400מאמת"ים של 

Ics  65אמפר ומעלה זרם הקצר יהיה  1000, בלוחות ראשיים של ק"א לפחות 50של 

KA .ם צויין אחרת בתכנית.אלא א לפחות 

 (.Air C.B)אמפר ומעלה יהיו מפסקי אוויר  630מאמת"ים ממונעים ורגילים  של 

 ק"א לפחות. 65של  Icsונשלפים. מפסקים אלו יהיו בעלי כושר ניתוק זרם קצר 

 Ics (Rated service short circuitכאמור זרם הקצר הנ"ל הוא זרם קצר שירות 

breaking capacity400נומינלי של  ( למתחV AC. 

 Icu (Ratedמוגדר כאחוז מזרם קצר אולטימטיבי  Icsבמידה שזרם קצר שירות 

ultimate short circuit breaking capacity 400( למתח נומינלי שלV AC אז ,

מעל  Icuעבור  0.2, זאת אומרת מקדם הספק IEC 947-2יהיה לפי  Icuזרם הקצר 

65KA  עבור  0.25ומקדם הספקIcu 65פחות מkA-  20ומעלkA. 

גבי מנגנוני שליפה קשיחים ובעלי שלושה מצבים. -מפסקי אוויר נשלפים יותקנו על

לכל מפסקי האוויר תהיה מערכת הפעלה באנרגיה עצמית: תידרש הפעלה של ידית 

ההפעלה לשם דריכת קפיצי הסגירה. שחרור אנרגית הקפיץ לשם סגירת המפסק 

גבי המפסק או ע"י הפעלת סליל הסגירה ע"י -ן הפעלה שעלתתבצע ע"י לחיצה על לחצ

 פקודה מרחוק.

כל מפסק אוויר יכלול מונה פעולות ומגעי עזר לחיווי של מצבי המפסק כגון מנותק, 

 מחובר, תקלה, דרוך, מוכנס, בדיקה ושלוף.

 Icmכל מפסקי האוויר יהיו בעלי מנגנון סגירה מהיר ויכולת סגירה על זרם קצר 

(Short circuit making capacity)  ק"א למתח נומינלי של  65של לפחות

400VAC. 

הגנה בפני   יהיו בעלי יחידות הגנה אלקטרוניות בהן ניתן יהיה לכוון:ם כל המאמ"תי

עומס יתר, זרם קצר וזמן השהיה להפעלת זרם הקצר. ההגנות של מפסקי האוויר 

 .11 -ידגמו עד ההרמוניה ה

)אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד או ב ( במנוע לדריכת  כל מפסק אוויר יצויד

 הקפיץ, סליל פתיחה, סליל סגירה ומגעי עזר.

כל המפסקים יצוידו בידיות הפעלה ללא מצמדים. הידיות יבלטו מחוץ לדלתות 

 אמפר יצוידו בסליל ניתוק. 50כל המפסקים מעל  הלוחות.

יצוידו במסגרות מקוריות כל הפתחים בדלתות, למפסקים ולציוד העזר שלהם, 

 שנועדו למטרה זו.

ויכללו  IEC 898פי תקן -לפחות, על kA 10כל המ"אזים יהיו בעלי כושר ניתוק של 

 דיגלון שיראה עם פתוח או סגור
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לכל סוג של מפסק זרם נשלף יסופקו, לכל לוח, לפחות ידית אחת לשליפת והכנסת 

דת להוצאה והכנסת המפסקים המפסק ועגלת הרמה ניידת על גבי גלגלים, המיוע

 הנשלפים למקומם בלוחות.

 כל מאמ"ת יסומן בשלט שיכלול את כיול ההגנות ואת עומס המרבי של המפסק.

 אמפר ומעלה יכללו עגלות שליפה ומנוע. 1000כל מפסקי האוויר בזרם של 

 .םכל המפסקים מסוג מאמתים יסופקו עם מחבר המתאים לחיבור כבילת אלומיניו

 

 מגענים 08.14.08.04

פעולות לפחות ולאורך חיים  300,000 -, ולAC3המגענים יתאימו לתנאי עבודה של 

 שנים. 15של 

 מגעני הקבלים יתאימו למערכות הקבלים של הלוח.

 -מתנע תהיה בהתאם ל-מגען או מאמ"ת-תאימות: תאימות מערכת מאמ"ת

Coordination Type Iובמקרים מיוחדים בהתאם ל ,- II Coordination Type. 

 

 קבלים 08.14.08.05

 הקבלים יהיו קבלים יבשים בעלי הפסדים נמוכים ובעלי ריפוי עצמי.

 

וולט, בהתאם להחלטת המזמינה. זרם  500או  440הקבלים יהיו למתח נומינלי של 

 .In 1.5מורשה מתמשך 

 וולט. 400פי מתח עבודה של -הספק הקבלים מוגדר על

מי הרמוניות ומנגנון ניתוק כל מערכת קבלים תכלול :נגדי פריקה, משנק למניעת זר

 עצמי כהגנה בפני התפוצצות.

 קבלים ובקר קבלים, מגענים בוררים ונורות סימון. 12יותקנו ראשי  \בכל לוח שנאי 

 

 בלוח הגנה בפני ברקים ומתחי יתר 08.14.08.01

 יש להתקין את ההגנה מפני מתח יתר קרוב ככל האפשר לפסי ההארקה של הלוח.

יתבצע ע"י מוליך הארקה נפרד אשר יותקן במרחק  החיבור של ההגנה מפני מתח יתר

 רב ככל האפשר מתעלות החשמל בלוח. 

ההגנה בפני ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת הפאזות ועל האפס ותכלול נתיכים 

HRC .בהתאם להמלצת היצרן 

אמפר ומעלה יותקנו מגני מתח יתר, מגני מתח היתר יותקנו עם  63בכל לוח של 

 עם מגע עזר. –ן חיבור לבקרת מבנה נורית סימון וכ

 

 ציוד בקרה  08.14.08.01

לכל מתנע אלקטרוני יותקן לוחון בקרה, על גבי דלת הלוח הכולל את ציוד הבקרה, 

 הכיול וההגנות של המנוע.
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 תהיה תצוגה של לפחות הפרמטרים הבאים:                         

 זרם המנוע -

 ודה, תקלהאינדיקציה על מצב הפעולה: מופסק, בהתנעה, בעב -

 אוטומטי"\מופסק\בורר פיקוד "ידני -

 לחצן הפעלה ולחצן דימום -

 

 מכשירי מדידה ובקרה 08.14.08.08

 .IECבהתאם לתקן  5P10כל שנאיי הזרם לחיבור ציוד ההגנה יהיו 

מ"מ, בעלי דיוק של  105/105מדי זרם להתקנה על גבי דלתות הלוח יהיו במידות 

ביקוש. כל מדי הזרם יחוברו דרך . מדי הזרם הראשיים יצוידו במחווני שיא 1.5%

 אמפר. 5/5שנאי זרם גם אם לצורך זה יידרשו שנאים של 

אמפר, לשלוש פזות או פזה אחת יהיו בעלי  40ממסרי זרם דלף לזרמים של עד 

 .קילואמפר לפחות 10וזרם קצר מקסימלי של  מיליאמפר 30רגישות של 

עזר אשר יעביר את הנתון  ההגנות בפני מתח יתר יהיו בעלות התרעה קולית ומגע

 למערכת הבקרה המרכזית.

 שנאי הבקרה יהיו בעלי ליפופים נפרדים ולא ישמיעו רעש בשעת פעולתם.

מצבים, כדוגמת  7 -מדי המתח האנלוגיים יהיו בעלי בוררי פזות אינטגרליים, ל

 .או שווה ערך מאושר Ganzתוצרת 

 .Multiledמ"מ, מסוג  22נורות ביקורת יהיו בקוטר 

 , אם לא צוין אחרת במפרט זה.08במפרט  08594פרק -לדרישות נוספות, ראה תת

 . MODBUSכל הרבי מודדים יחוברו לבקרת מבנה באמצעות 

 MODBUS  של  GRאמפר ומעלה הרבי מודדים יהיו דגם  1000בלוחות ראשיים של 

ELENET , אוSatec PM175,  )ויתקנו בכל שדה )חיוני ובלתי 

 ELENET,אמפר ומעלה יותקנו רבי מודדים יהיו  40נה בגודל של בכל לוחות מש

LTE  Satec PM135,  עם תקשורתMODBUS  וTCP\IP 

 

 מסילות להרכבת ציוד בקרה, הגנות ומהדקים 08.14.08.09

, DINכל מכשירי הפיקוד, ההגנות והמהדקים שיותקנו בלוח יורכבו על גבי מסילות 

 ם שייצאו מכלל פעולה.על מנת  לאפשר החלפה מהירה ונוחה של המכשירי

 

 הגנה נגד שיתוך )קורוזיה( וצביעת הלוחות 08.14.08.10

 

 הכנת פני השטח ושיטת הצביעה 2.1.1
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-הפח יעבור ניקוי כימי משומנים ולכלוך באמבטית שטיפה וניקוי נגד שיתוך באבץ

 פוספט.

 .SAבהתאם לתקן  2.25ניקוי שומנים וניקוי ע"י התזת חול לדרגה של 

 נוקו והקצוות החדים יעוגלו.כל מקומות הריתוך ילוטשו וי

ווצרות יהשטח שנוקה בהתזה יטופל בצבע יסוד עוד באותו היום על מנת למנוע ה

 חלודה על פני המשטחים שנוקו.

 

 צביעה בצבע אפוקסי 2.1.2

 הצביעה תבוצע בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לפרוט הבא:

נייה של מיקרון לאחר הייבוש. שכבה ש 40שכבה ראשונה של צבע אפוקסי בעובי של 

 מיקרון לאחר הייבוש. 40צבע אפוקסי בעובי 

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה סופית של צבע אפוקסי בעובי של 

 מיקרון. 100עובי כל שכבות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ 

 

 ידי קלייה בתנור.-ייבוש כל שכבת צבע תבוצע על

 RAL7032הסטנדרטיים הבאים:  ידי המזמינה מבין הצבעים-צבע הגימור ייקבע על

 )אפור(. RAL70305בג'( או -)אפור

 עדין.-הגימור יהיה מחוספס

 

 מסמכים להגשה 08.14.08.11

למרות האישור העקרוני הניתן, לכאורה, לספקי הציוד לספק את הציוד, על הקבלן 

להציג לאישור המזמינה את הציוד הספציפי שבכוונתו לספק, כולל כל הנתונים 

יכולת הציוד לעמוד בדרישות המינימליות המפורטות  הטכניים המאשרים את

 במפרט זה.

העבודה ואת  תכניותיצרן הלוח יגיש לאישור המזמינה, לפני ייצור הלוח, את 

 המסמכים הבאים:

 שרטוטים מפורטים של הלוח )או הלוחות(, הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה.

 וד.שרטוט בקו יחיד של הלוח עם ציון התוצרת ודגם הצי

תכנית חיווט, תכנית פיקוד ומהדקים הכוללת את סימון קצוות המוליכים, 

  י החיבור של האבזרים וכו'.יהמהדקים וברג

 חתכים אופייניים של מבנה הלוח.

 מראה פני הדלתות.

 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו.

 ם.רשימת חלקים מכניים וחשמליים, בהתאם למספרם המופיע בשרטוטי

 קטלוגים של יצרני הציוד.

 רשימת שלטים עם ציון גודל השלט, גודל האותיות, צבע השלט וצבע האותיות.
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 פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה.

 חישוב של כמות החום הנוצרת, בוואטים, בעת עבודה מלאה של הלוח.

 מידות פתחי האוורור וספיקת אוויר של המאווררים הציריים.

אזן התרמי של הלוח עם ציון הטמפרטורה המקסימלית בתוך הלוח, חישוב של המ

מעלות צלסיוס, בתנאים של עבודה מתמשכת ובעומס  45שצריכה להיות פחות מ 

 נומינלי של כל הציוד המותקן בלוח בהתחשב בטמפרטורת הסביבה.

 חישוב של חתכי כל פסי הצבירה, לפי תקן מוכר.

 י הצבירה.חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל פס

 חישוב עמידות בזרם דינמי של המבדדים של פסי הצבירה.

מסמך מטעם יצרן הציוד או נציגו בארץ המאשר שהקבלן בונה את הלוחות בהתאם 

 להוראות הבנייה של יצרן הציוד.

תכנית המבנה, חתכים, תכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמינה בשלשה עותקים 

   AutoCad-ם בועל גבי דיסקט, כשהם משורטטי

תכניות החד קוויות של כח ופיקוד ישורטטו כך שעל כל דף מופיע הציוד של תא 

 אחד.

 במידה שעל דף אחד ישורטט ציוד השייך לשני תאים, תהיה הפרדה ברורה,

 בין הציודים של שני התאים. באמצעות קו מקווקו,

 

 בדיקת הלוח 08.14.08.12

 בדיקת לוח בבית המלאכה

 גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו., למפקחיצרן הלוח יאפשר, 

לפני בדיקת הלוח ע"י המזמינה יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על 

 ידו. הטופס יכלול בדיקת פיקוד וחיווט הציוד.

לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות 

 ות יכללו:נציג המזמינה. הבדיק

 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. -

בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים  -

 .VDE 0660לסטנדרטים המקובלים ובמיוחד לתקן 

 .VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן  -

 .ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן  -דיקת צביעה ב -

ת חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאו

 המזמינה יאשר זאת בחתימתו.

ידי המזמינה אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן -בדיקת הלוח על

 הלוח לגבי תקינותו של הלוח ותאימותו לדרישות המפקח.

חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן בדיקה טרמית של כל  3לאחר 

 ויקט שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על הליקויים.הלוחות בפר
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 במידה והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים.

 .3ויתבצע על ידי בודק סוג  צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה

 

 בדיקת הלוח באתר

 

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.

 וח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמינה.הל

הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות השונות לפני חיבור המתח ללוח, ויגיש 

 דו"ח בכתב על כל הכיולים שבוצעו

 

 

 

 תיעוד

 

 יצרן הלוח ימסור למזמינה תיעוד שיכלול:

 תוכניות לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור.

 חישובים שהוגשו לאישור הלוח.כל ה

רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של 

 היצרן או הספק.

 קטלוגים של יצרני הציוד.

 הוראות אחזקה והפעלה.

-התוכניות ימסרו למזמינה בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים ב

AutoCad   

 

 ת בלוחות לאחר ביצוע.תוספ  08.14.08.17

במידה ויתבקש הקבלן לבצע תוספות /שינויים בלוחות בשטח יהיה זה במחיר של 

 לציוד הלוחות ללא תשלום נוסף. דקל לעבודות מתמשכות
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 כללי. -גופי תאורה  08.15

 

 , אשר ידרשו להיות מותקנים ע"י קבלן המזמיןייתכן ויסופקו גופי תאורה ע"י  

 המבנה. 

 מאור לאותם גופי התאורה יבוצע ע"י קבלן הבניין.ביצוע נקודות ה 

 

 

 ת א ו ר ה  08.15.01

 

גופי תאורת לד יהיו בעלי כל הדרישות ועמידה בכל התקנים 

 .המצורפים לכאן גוף שלא יעמוד בכל הדרישות לא יאושר

 08אספקה והתקנת גופי התאורה בהתאם לסעיפים הרלוונטיים המופיעים במפרט 

 זה.  מפרטשל 

 

 . ציוד תאורה 08.15.02

 

 נורות )מקורות אור(: .א

 

לפחות  CRI>80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1

 90%µ<בנצילות שלא תפחת מ 

  מקור האור יהיה מסוג לד

בעל אישור פוטוביולוגי 

ממעבדה אירופאית 

מאושרת כאשר הבדיקה 

 נערכה בשנה האחרונה

 עפ"י הפירוט בהמשך

 

י חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות במקומות לא ממוזגים ו/או בתנא .2

צלזיוס, יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים  50על  

 בתכונותיהם המוגדרות ע"י היצרן.

 . יכל הגופים יכללו צביעה בגוון אדריכל .3

ללא תוספת    FINE-LINEכל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  .4

 מחיר כלול במחירם.
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 י תאורה(מנורות )גופ .ב

 

 .מוטבע תו תקן ישראלי ויישאכל גופי התאורה שיותרו לשימוש  .1

 

כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה, נטולי  .2

חירורי נשיפה, נקבים, פגמי כווץ, סדקים או פגמים אחרים הפוגעים 

בחוזק ובמראה או המעידים על איכות ירודה של המתכת, הסגסוגת או 

 פלסטי.החומר ה

 

בעלי כיפופים  כל החלקים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימוטים, ויהיו .3

ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש. הצטלבויות  מדויקים

ובעלי חוזק וקשיחות המונעים כל עיוות אחר  מדויקיםוחיבורים יהיו 

יים נטולות דליפות אור. לא יהיו קצוות ושפת ההרכבה. כל המנורות היינה

 חדים גלויים. 

 מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים.

 

קימוטים  רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור, קמטים או .4

כתוצאה מסמרור או טכניקות חיבור אחרות. שום אמצעי סמרור או 

 חיבור לא יהיו גלויים לעין אחרי ההתקנה.

 

שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף במקומות בהם נדרשים  .5

כך שתיווצר  יותאמו על ידי רפלקטורים מתאימים גופים הקטלוגי, ה

לשינוי וכן  גוףהפוטומטריה  הנדרשת. יסופק אישור בכתב של יצרן ה

 השינוי כלול במחיר והציוד החדשים. גוףבדיקה פוטומטרית חדשה  עם ה

 

שאינם חשופים ישירות למים לתאורת חוץ באזורים  יםהמיועד גופים .6

לאזורים חשופים לפגיעת  יםהמיועד גופיםלפחות. ה x IP 4תהיינה בעלות 

להיות מכוסות  יםהעלול גופיםלפחות. ה x IP 5מים ישירה תהיינה בעלות 

 יםהמיועד גופיםלפחות. ה  x IP 7במים חלק מהזמן  תהיינה בעלות 

 .x IP 9מימיות תהיינה בעלות  -להיות תת
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חלד בכל -מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-להיות תת יםהמיועד פיםגו .7

חלק ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת טיפול 

 תחזוקתי, פרט לעדשה.

 

חלד. לא יתקבלו אביזרים -לתאורת חוץ מפלדת אל גופיםכל האביזרים ל .8

 מגולוונים.

 

יאושרו גם אטמי לבד לתאורת חוץ מגומי סיליקון.  גופיםאטמים ל .9

 x 5 -למנורות בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ל

IP .לפחות 

 

 לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי  לעין. .10

 

 באמצעי סימון וקיבוע זווית הכיוון.  נים ייצוידומתכוונ גופים .11

אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור  ישאועם פיזור אסימטרי  גופים

 רו לא ישתנו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות.ופיזו

 מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים.

 

 הברגה: פליז מצופה ניקל, עם לובריקציה של סיליקון. .12

 

גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם  .13

 האדריכל או מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה. 

עות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם די מסגרות וטב

 חוזק לנשיאת משקל הגוף.

 

גופים הנמצאים בחללים שקועים ובקרבת תקרת חובה לדאוג לאוורור  .14

 חוץ

 

יהיו גופי תאורה הכוללים דרייברים אינטגרליים בעל תו תקן – LEDגופי תאורה  .ג

וזן מנ"מ, יש לספק דרייבר במידה והייתה דרישה לגוף תאורה מ ישראלי מוטבע,

בגופי תאורה ) ראה  LEDלא יתקבלו נורות   בעל אישור מכון התקנים הישראלי.

 (08.16.10פרוט דרישות בסעיף 

 

גופי תאורת לד אשר יסופקו עם דרייבר הכולל פתיל הזנה וללא מהדקי חיבור  .ד

 יחוברו למעגל התאורה דרך בית תקע ותקע, לא יאושר חיבור פתיל לקופסת
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. אספקת והתקנת בית התקע והתקע NYYחיבורים או למהדקים לחיבור לכבל 

 כלולים במחיר גוף התאורה.

 

 

 

 

 

 יעמדו בכל דרישות אלו. LEDגופי תאורת  .ה

 גוף שלא יעמוד בדרישות אלו לא יאושר.

 

בהתאם לדרישות הספציפיות של  5281חישוב תאורה ועמידה בתקן ירוק 

 הפרויקט.

 

ולבצע חישובי תאורה  5281עמידה בכל דרישות תקן ישראלי על הקבלן להוכיח 

שווה ערך ולהוכיח רמות נצילות הארה ופיזור הארה במידה ויחליט לבחור בגוף 

 .מאושר

 

 מפרט דרישות ועמידה בתקנים: .ו

 

 :LEDבטכנולוגיית  דרישות לגוף תאורה

  5998תקן ישראלי ת"י   -  E-01עמידה בקריטריונים שנקבעו בנוהל  •

 , ובכפוף לתנאים הבאים: 4112ורה למקומות עבודה שבתוך מבנים , תא

-EN, לפי סיווג של תקן RG-0, Exempt groupגופי תאורה יהיו מסוג , •

62471:Photobiological Safety of Lamps and Luminaires   

, לא מהוות סיכון פוטוביולוגי בחשיפה מעל  RG0 0)נורות מקבוצת סיכון 

נדרשת תווית אזהרה על הנורה,  יש לצרף אישור בדיקה של  שני' לא 10000

 IEC 62471 מת"י.

יש לספק בדיקה פוטוביולוגית אשר נערכה ע"י מעבדת מכון התקנים  •

הישראלי או לחילופין ע"י מעבדה אירופאית מוכרת החברה בארגון 

 KEMAאו בקבוצת החברות   CB SCHEMEהחברות 

  UGR>19שלא ייעלה מעל   גופי התאורה יהיו בעל תקן סנוור •

 לומן פר וואט לגוף העיקרי 3300הספק לומן לוואט לא ייפחת מ  •

 וואט 27הספק הגוף העיקרי לא ייעלה מעל  •
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ס"מ  41מיקום ההתקנה ימנע מצב בו קיימת סבירות לקרבה של פחות מ  •

 למקור אור. 

באזורים מאוכלסים יש להקפיד על צורת התקנה  LEDבהתקנת נורות  •

 חשיפה ישירה למקור אור. שתימנע

 בלבד. BACK LIGHTגופי התאורה יהיו בטכנולוגיית  •

 :08גופי תאורה יהיו בעלי תקנים הבאים בכפוף למפרט בין משרדי  •

 20ת"י  •

 .IEC62471, RG-0תקן בטיחות פוטוביולוגית  •

 תקנים להפרעות אלקטרומגנטיות: •

 EN55015קן )תאימות אלקטרומגנטית(, או לת 2.1חלק  961התאמה לת"י  •

 IEC61000-3-2או לתקן  12.3חלק  961התאמה לת"י  •

 IEC61000-3-3או לתקן  12.5חלק  961התאמה לת"י  •

 )בדיקת בטיחות של דרייבר(. IEC61347תקן  •

 )בטיחות מודולים לד(. IEC62031תקן  •

, גוף תאורה מיוצר ונבדק להתקנה בטוחה, ללא אפשרות 4חלק  5103ת"י  •

 מנו.לנפילת גוף או חלק מ

 בדיקת אורך חיים אפקטיביים. •

 (.IESבדיקה פוטומטרית )בצירוף קובץ  •

 יהיה על פי הוראות היצרן. LEDשימוש בנורות  •

  4000K גוון הצבע לא יהיה מעל •

ע"י מסמך הצהרה  שנים 5אחריות לגוף תאורה ולמכלולים יהיה לפחות ל  •

 יבואן \מפורט של היצרן 

 

 :שווה ערך לגופי דרישות לתכנון מערכת תאורה .ז

 

 DIN SPECתכנון תאורה יבוצע על פי הסטנדרטים הבינלאומיים* כגון . •

67600: Biologically effective illumination 

 

שנים לפחות עם מערכות לדים דומות  10סיון של יספק הלדים יהיה בעל נ .ח

פריטים  2,000בעלי פרויקטים  20רשימת  יציגלהרכבה, אספקה ותחזוקה ו

 שנים האחרונות מבוססי מערכת לדים דומה . 5עו בארץ ב שבוצ לפחות

ספק הלדים בארץ  יהיה בעל  תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו  .ט

 למתן שירות, אחראיות , חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.
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 CE -ו UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .י

כמו כן תקן (   IEC 62471 -, ו60825ת"י    IEC 61347-2-13,  )לרבות

LM79/LM80  ו  20והמערכת בכללותה תענה על דרישות ת"י-  energystar 

2008. 

( ,המסמיך על עמידה Military standardעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי ) .יא

ז  לא אחיד מצבי חום סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא' ,-vibrationבמכות

,הפרעות אלקטרו מגנטיות וקצרים חשמליים, כל זאת בכפוף לממצאי מעבדה 

 בלתי תלויים ביצרן הגופים ומסמכי בדיקה מצורפים.

על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי  .יב

 ספקים ובקרים. התאורה,

לפחות, ללא תוספת מעטפות  IP-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .יג

 .ו/או אביזרים חיצוניים  כלשהם

עודי  עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ילכל לד יהיה גוף קירור י .יד

 ע"י יצרן הלד.

ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות   לכל  הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים .טו

רת ו/או מקובלת  לעוצמת האור, נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאוש

 או   IES)כדוגמת המצורף(. כמו כן, הנתונים הפוטומטריים יועברו בפורמט  

   LDT :המיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגוןDIALUX/RELUX 

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. .טז

 (.binningהיצרן ל  כל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות .יז

בהתאם  - שנים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה 5היצרן יספק אחראיות ל  .יח

 .lumen depreciation)לנתוני היצרן )כדוגמת טבלת 

 LED-על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי ה .יט

 ה חיצונית.,ע"י מעבד50%-בתוך הגוף כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ

או שווה ערך   CREEאו   PHILIPSתוצרת   LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  .כ

כל הרכיבים יענו על דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי  -מאושר

 תאורה והציוד(

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת  .כא

. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים ייצור, לא יתקבלו  לדים מיצרנים שונים

 והדרייברים.

 לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. .כב

לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל  .כג

 המערכת בשלמותה.
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לכל ספקי (  , בידוד כפול2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  .כד

יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, הכוח 

 מעגל המוצא יוגן מפני זרם יתר.

 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  .כה

בהתאם לערכים הנומינליים אשר המותנה בגוף הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע  .כו

 .LED-של ה ללא קיצור אורך החיים יסופקו ע"י יצרן הלדים

 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. .כז

לפחות. הקופסה  IP-66בעלת דרגת הגנה  תייעודיכל ציוד הפעלה יותקן בקופסה   .כח

 תאושר ע"י יצרן ספק הכוח או נציגו בישראל.

יו כל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יה .כט

 או שווה ערך מאושר 3Mתוצרת חברת  scotch lockכדוגמת 

כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח  .ל

 גבוה או קצר חשמלי,  גם בעת ההתקנה.

 לפחות. 0.95כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  .לא

שנים מיום מסירת  5המלווה בכתב התחייבות למשך נדרשת אחריות יצרן ויבואן  .לב

 העבודה.

 יכולת דימור לגופי התאורה אינטגרלי לגוף במידה ונדרש. .לג

ישירות לגוף ללא ציוד עזר, ספקים  או קופסאות  230Vיכולת הספקת מתח  .לד

התחברות כאשר אורך החיים אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת 

 של היצרן. בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים

על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי חום סביבתי  .לה

אשר מראים את שינויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת 

 . 50%-היצרן ולא יותר מ

בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים  FADE–בתכנות תרחיש  .לו

 והפרעות תקשורת.

האמריקאי )שלוחה של משרד   lighting factsן מעבדת המלצה לעמידה בתק .לז

האנרגיה האמריקאי אשר אינו תלוי בחברות יצרניות ובודק את נכונות נתוני 

 יצרן בהתאם לפרסומיו בקבצים פוטומטרים(.

 .  120Lms/Wיכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות  .לח

אחוז ויישאו  3ופחתת של לרמה מ ANTI FLICKERספקי הכוח יהיו בעל מנגנון  .לט

 Flicker Freeהטבעה על הגוף, 

 

 התקנה .מ
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 ציוד הפעלה: .1

 המאופיין לכל המנורות בהן הוא נדרש. ספקי כח לדיםיש לספק ולהתקין 

 

 

 

 

 מפזרי אור: .2

 עפ"י ת"י. -

חיבורי חיווט פנימיים )בתוך הגופים(: הדקים מכניים, קפיציים, או  -

 חיבור אמריקאיות. חיבורי קרימפים. לא תאושרנה הברגות

 חיבור מהיר. -חיבורי חיווט חיצוניים למנורה   -

כל החיבורים של מנורות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאות  -

אטומות מים. כל החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו 

 בספריי סיליקון.

 

 תמיכות: .3

מנורות בודדות: יש להתקין את המנורות אל אלמנטים  -

בריחוק מצנרת או תעלות ובהתחשב בשיקולים   יביים,קונסטרוקט

 בטיחותיים ותחזוקתיים.

מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: עם אלמנטים קונסטרוקטיביים  -

 ניתן לאזנם מתוך המנורה. אשר

 

 תאום: .א

 יש להתייחס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור. -

אזור נטיות לכל ויש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלו -

 לתאום מיקום כל מנורת קיר.

יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוקציה, מערכות  -

אחרות( לכל אזור לתאום מיקום כל המנורות השקועות 

 ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.

שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצוין  -

ות של מנורות מפורשות בכתב או במידה בתוכניות התאורה. סגיר

 פתח לאותו כיוון. נורות מותקנות באותו כיוון.יזהות צריכות לה

 

 כללי:  .ב
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יש לספק את כל התמיכות, אמצעי חיבור, חיווט ואביזרים  -

 ידי המפקח. -הנדרשים עפ"י המפרט או חלופות מאושרות על 

יש לוודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות,  -

 וטים כלשהם.שריטות פגמים וקימ

על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן לצורך התקנת  -

 המנורות וכיוונן.

 הקבלןידי -ותינעלנה על כל המנורות המתכונות תכוונה, תמוקדנה  -

בהנחיית המפקח. עם סיום הכיוון, כל אמצעי הנעילה יהודקו 

 היטב.

 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה. -

מנורות השקועות לא יותקנו עד רפלקטורים ופרטי גימור של כל ה -

לגמר סיוד/צביעה וניקיון כללי אלא אם צוין אחרת. הם יטופלו 

 בצורה שתמנע שריטות והשארת סימני אצבעות.

צבע של שנתיים  ישינוילכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד  -

 לפחות.

ידי וע"ח היצרן -רפלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו על

 ההחלפה. כולל עלות עבודת

 עדשות תהיינה נטולות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים. -

מכסי זכוכית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו בעלי הגנה תרמית  -

 ופיזית בכל מקום נדרש.

פילטרים צבעוניים יסופקו בכל מקום נדרש. תהיה להם אחריות  -

 מפני שינוי צבע/דהייה במשך שנתיים, ובעלי הגנה תרמית.

בס רטוב: למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה תקרות ג -

בזמן ביצוע התקרה. תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה 

 הגמורה.

מורי מנורות שקועות  וחצי ילא תאושרנה דליפות אור בין ג -

 שקועות לבין התקרה.

גוף כולל בתוכו כל הנדרש להתקנה מושלמת כולל תקנת מחיר ה -

 ירות והחזרת המצב לקדמותו.ביצוע עבודות בתקרות ובק

 יש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע. -

כל המנורות לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך  -

 הסוללה האופטית של המנורה.

בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים  -

ל, מאלו שהוגדרו במפרט ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה ש
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יהיה עליו להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים על התאמת 

 הצעתו לדרישות התכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 דרישות נוספות –גופי תאורה  08.16

אין לספק גוף תאורה לאתר לטובת התקנתו לפני שהוצגו כלל מסמכיו ודוגמא מהגוף 

 והקבלן קיבל אישור בכתב לאספקת הגוף ע"י כל הגורמים הרלוונטיים.

גופי התאורה מכל סוג שהוא כוללים: צביעה בהתאם למפרט הטכני וגוון לפי מחירי 

 בחירתו של האדריכל והיזם בכל צבע שיתבקש. 

 

 

 גופי תאורה אספקת 08.16.01

גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם  .א

המושלמת בכל מצב של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, 

 ו שנאי וכו'.מצברים א

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק  .ב

 לאלמנט גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.

 

 

יסופק הציוד הנלווה  –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי  .ג

אישור מוקדם, שיוגש ל שווה ערך מאושרבתיבה נפרדת אוריגינלית או מארז 

החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה תקני, יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור 

החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור כולל המארז הנלווה 

 והחיווט המקשר בניהם.

 לגופי תאורה המכילים ציוד חרום: .ד

ה לכל הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגיש

לגבי ציוד שיסופק  האביזרים ואין חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת.

 לעיל. 2.3במארז נפרד ראה ס"ק 
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 מערכת החשמל 08.16.02

ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם למפרט 

 .וכלול במחיר הגוף

חיר הנק' תקע ובית וכולל במ 08.10.12התקנת נקודות המאור יתבצע בהתאם לסע' 

 תקע לגופי הלד בהתאם למפורט בסע' זה.

 

 גופי תאורה מיובאים 08.16.03

ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד  .א

והחיבורים לגוף יהיו עם   P.V.Cבתקן ישראלי . כל החווטים יהיו עם בידוד 

 מהדקים.

, הג"ת יצבע בצבע גמר קחהמפבתיאום עם  –במידה ויש צורך בשינוי צבע  .ב

 אפוקסי או צבע אפוי בתנור.

 –ערך לאותם גופים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע -לא יאושרו שווה .ג

על הגופים שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המפקח ע"י דוגמא מחווטת 

 ועובדת לפני אספקה לאתר.

 

 יצור –גופי תאורה  08.16.04

 המזמינהיבוצע עפ"י הנחיות  מיוחדותצר במיוחד עקב דרישות וג.ת. אשר יי .א

ויעמדו בדרישות התקן. הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג 

האוויר והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור 

תנור או אמאיל. ציוד הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל 

 או מניקל או מצופים.   הברגים יהיו מגלוונים

 לפני יצור כל הכמות. המפקחלכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י  .ב

 

 שווה ערך מאושראספקת  08.16.05

לצרף עקומות פוטומטריות  הקבלן על שווה ערך מאושרמוצר מוצע כל מקרה בו  .א

 וכל פרט שיידרש ע"י המפקח.

מידה בכל התקנים על הקבלן לבצע חישובים ולהוכיח בצורה חד משמעית ע .ב

הן מהיבט תפוקת ההארה, נצילות הגוף  שווה ערך מאושרוהדרישות ועמידה ב

 טיב איכות ושנות אחריות.

 08.16.11תבוצע ע"י טבלה מצורפת בסע'  שווה ערך מאושרהגשת גופי תאורה  .ג

 בלבד למפקח, כל הגשה אחרת לא תקבל מענה.

2.2  
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 ציוד נלווה 08.16.06

 5ותינתן אחריות  שווה ערך מאושראו  "PHILIPSיהיו מסוג " דרייבריםכל ה .א

 שנים.

 וכבל נפרד. דרייברלכל נורה  .ב

 לכל היותר 0.95כופל הספק  הדרייבר יהיה בעל .ג

 

 מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת 08.16.07

 יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:

 ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. 

וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על   על הקבלן

 .המפקחגבי הדימרים המוצאים ולאשר את התוצאה עם 

 

 

 אחריות ותקינה 08.16.08

כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן  

תו תקן מארצות לא יתקבל  .אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ הייצור גופים

. כל הגופים יישאו תווית או חותמת היצרן, הדגם שאינן ארץ ייצור הגוף אחרות

 והתקן.

 5למשך  LED בנוסף  לאחריות הקבלן  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה 

 L79 L80פ תקן "זה תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד ע . אחריות שנים

אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה  וצאה מחדירת מים לכל וכן תכסה כל בעיה שתגרם כת

 האוויר.  כל נזק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה מפגעי מזג 

 .אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ

 הנחיות כלליות: 08.16.09

קלווין לתאורת  3000-4000יהיה בהתאם לדרישות התקן הירוק גוון הנורות והצבע 

 לתאורת חוץ. קלווין  2800פנים ו 

במידה והקבלן מגיש גוף תאורה שווה ערך עליו לספק את הגוף עם הוכחת שווה ערך 

 ולכלול את כלל המסמכים הבאים:

 כלל האישורים שצוינו מעלה 

 אישור הטבעת תו תקן על הגוף 

 חישוב תאורה ועמידה ברמות ההארה שסופקה ע"י המתכנן 

  בנייה ירוקהאישור עמידה בתקן ירוק וקבלת אישור מיועץ 

  אומדן עלות גוף 

  שנים לפחות ע"י ספק שעומד בכל הדרישות לעיל 5אחריות ל 
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 טבלת הגשת גופים לאישור 08.16.10

 הקבלן יגיש לאישור המפקח את הגופים שבכוונתו לספק לפי הפרוט הבא:

החברה המספקתהגוף המוצעהגוף המתוכנןתאור הסעיףמס' סעיף בכתב כמויותכמות

תאור הגוף סוג 

שנות אחריותסיבת החלפת הגוףתו תקןאישור מכון התקניםמשנק וסוג נורה

 

 
 המפקח רשאי לפסול כל גוף תאורה אשר לדעתו אינו מתאים.

 

 

 תאורת חרום 08.17

 

תכניות הנחיות ועפ"י  2.22חלק  20תקן ישראלי  תבוצע עפ"י תאורת החרום תתוכנן ו 08.17.01

 .ותכניות החשמל הבטיחות

 

מבוססי לדים בלבד, עם בדיקה עצמית   תחד תכליתיוככלל ייעשה שימוש ביח' חרום  08.17.02

וסוללות מסוג ניקל מטל, גופי התאורה יכללו מנגנון פריקה עצמית של סוללות . 

 דבלב בעלי תו תקן מוטבעיהיו גופים 

 

, עם מבוססי לדים בלבד תכליתיים חדבדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים  08.17.03

 , בעלי תו תקן מוטבע.מנגנוני הפעלה זהים ליח' חרום שתוארו לעיל ועם נורות "לד

 

כל יח' החירום הדו תכליתיות יתאימו לנורות אותן הן מפעילות לפי הקריטריון  08.17.04

 הבא:

 

 .דקות 180מינימום  –זמן תאורה  .א

 אחוז. 100בלדים אחוזי תאורה  .ב
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  924, 598-2-22-1990,925ובינלאומי , 20תו תקן ישראלי ת"י  ויישאכל היחידות  08.17.05

I.E.C .הגוף יכלול מכלול  ויכללו הגנות לפריקת יתר, לחוסר נורה ולטעינת יתר

 לבדיקה עצמית ומכלול לפריקה וטעינה לשמירה על הסוללות.

 

, בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה מיטלוג ניקל כל המצברים יהיו "טריים" מס 08.17.06

 הנדרשים.

 

 איטום למעברי כבילה במרחבים מוגנים  08.18

 

 ם מעברי כבלים למקלטים ומרחבים מוגנים.יטוא 08.18.01

 

ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש  לפני

יקוד העורף ומתואר פ תידי שלטונו איטום מתאים למעברים, כנדרש על לבצעעל מנת 

לאחר מעבר הכבלים ישלים ם". יטום מעברי כבלים למקלטיאדת "נקו -בהמשך, בפרק הדן ב

ם האטמים המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום יישוהקבלן את עבודת האיטום על ידי 

האיטום וטכניקות העבודה יהיו  ציודהחללים הנותרים לאחר התקנת אותם כבלים. כל 

להנחיות יצרן וספק  בהתאםל ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע ע רטיפוס המאושמ

  ד.הציו

 

 למקלטים  \ת איטום מעברי כבלים למרחבים מוגנים קודנ 08.18.02

 

ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש  לפני

ו המרחב המוגן )להלן "מקלט"(, כנדרש על ידי לבצע איטום למעברי כבלים למקלט אמנת  על

הקבלן בהתאם לתנאי ההתקנה, והיא י ד העורף. שיטת האיטום תיבחר על ידפיקושלטונות 

 ילוב של השתיים: או שתהיה אחת מהשתיים 

 

 ת מעברי כבלים בודדים, באמצעות צינורות מעבר אטומים. הגנ .1

 ואטמים פנימיים.  ת מערכת כבלים, באמצעות מסגרת מעבר מלבניתהגנ .2

   

ההתקנה של מערכת האיטום תהיה "סמויה", הקבלן יכין את המעבר הדרוש לו מבעוד  שיטת

ובתוך המעבר יתקין הקבלן את (, הר, בטרם יציקת הדופן המיועדת למעבר )קיר או תקמועד

 תהיה זו מסגרת עגולה או מסגרת מלבנית.  –טום יעדת לקלוט את ציוד האהמיוהמסגרת 

 

ר ביצוע מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום על ידי יישום האטמים חלא

ה דובימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים. כל ציוד האיטום וטכניקות העהמתא

בהתאם להנחיות יצרן  עשר על ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצהמאויהיו מטיפוס 
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 וספק הציוד. 

   

 יה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים. ת האיטום תהמערכ .3

 .  DIN 4102-ו 476לת יכולת עמידות לאש לשעתיים, לפי תקן בריטי בעכת תהיה המער .4

 בר.  3.5ום נגד חדירת גזים בלחץ של טאתכת המער .5

  DIN 53521ימיקלים כמתואר בתקן ככת תעמוד בפני תקיפת המער .6

 . DIN 53508כת לפי תקן כת תעמוד בפני בליה ממושהמער .7

 וספרות. מאט 6כת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של המער .8

   

 
 

 דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן / מקלט

 

 

 בדיקות חשמל וצילומים טרמוגרפיים 08.19

 

 מאושר במספר שלבים במהלך ביצוע הפרויקט 3על הקבלן לבצע בדיקות חשמל ע"י בודק סוג 

 חשמל זמני לאחר התקנת מתקן .1

 בהוספת ציוד למתקן החשמל הזמני .2

 בדיקת הארקת יסוד בשיטת השיפוע .3
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 בדיקת הארקת יסוד לכל טבעת בקומות הבניין ובגג .4

 בדיקות חשמל לפני סיור מסירה בהתאם למפרט בדיקות מצורף .5

 בדיקות חשמל לפני חיבור המתקן לחברת חשמל .6

 חברת חשמל בדיקות חשמל לחדרי מתח גבוה ומיתוג בהתאם לדרישות .7

בדיקות לאחר החדרת מתח ביצוע אינטגרציה וכיולים בהתאם למפרט ולדרישות  .8

 המתקן והבטיחות

 בדיקת גנרטור והוצאת אישור משרד האנרגיה .9

 

 

 

 

 

בודק המוסמך להיות מאושר ע"י המפקח, על הבודק להציג את תוצאות וערכי בדיקותיו על ה

 בתחומים הבאים: 

 י המסה הכללית של האדמה.בדיקת ערך הארקת יסוד כלפ .1

 בדיקת מערכת הגנה בפני ברקים .2

ים של ראשיכלל הלוחות, במפסקים ב – ןקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקבדי .3

 הכל בהתאם למקרה. –ווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים ק

 תאם לזרמי קצר ולאופן העמסת הקוויםהכיול וכוונון מפסקים ב .4

 ללת התאמת שטחי החתך להגנותבדיקות ויזואליות הכו .5

 לכלל המפסקים ופסי הצבירה םבדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומינימליי .6

 בדיקת מקביליות .7

 המעגלים הסופיים.  כלקת טיב הבידוד של לוח חשמל ובדי .8

 ם. שלה מגנטיות-והתרממת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התא .9

תקן התקן ועומדים בדרישות -לי תווש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעשימ .10

 אלי. הישר

 קות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל. האר .11

 בדיקת מתקני החירום ומערכות חסינות האש, בדיקה בעמידה בזרמי קצר בלבד .12

 החוקור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי איש .13

 לי. והתקן הישרא

 בדיקת מערכות בטיחות, מפוחים וחלונות שחרור עשן .14

 

 בודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו וערכיהם בתחומים הבאים: על ה

 בדיקת ערך הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. כולל ערך .1
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ים של ראשיכלל הלוחות, במפסקים ב – ןקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקבדי .2

 הכל בהתאם למקרה. כולל ערך –יים ובמעגלי החלוקה הסופיים ווי הזנה משנק

 בדיקות ויזואליות הכוללת התאמת שטחי החתך להגנות .3

לכלל המפסקים ופסי הצבירה.  םבדיקות לעמידה בזרמי קצר מקסימליים ומינימליי .4

 כולל ערכים והתאמה למפסקים.

 08.04הרמוניות בהתאם לפרק בדיקת  .5

 עיותבדיקת חוטר לצנרות תת קרק .6

 בדיקת מקביליות. .7

 המעגלים הסופיים. כולל ערך כלקת טיב הבידוד של לוח חשמל ובדי .8

רציפות הארקה במתקן ובדיקת פסי ההשוואה, בדיקת חיבור כל השירותים המתכתיים  .9

 לפסים כולל ציון מפורט לכל שירות. כולל ערך

 בדיקת הארקות למתקני מים קרים ולתקרות אקוסטיות. .10

ם. כולל ציון ערכי שלה מגנטיות-והתרמליכי המיתקן להגנות מת חתך כל מוהתא .11

 מוליכים וההגנות עליהם.

תקן התקן ועומדים בדרישות -וש באביזרי מיתקן החלוקה ומובילים בעלי תושימ .12

 אלי. הישר

 קות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל. האר .13

 בדיקה בעמידה בזרמי קצר בלבדבדיקת מתקני החירום ומערכות חסינות האש,  .14

שימוש בכבילת חסינת אש קיום ותקינות  –בדיקת מפסקי פטריה ולחצני שבירה חירום  .15

 הפעלה

 בדיקת אינטגרציה הפעלות ניתוקים ופעולות מערכות .16

 בדיקת פנל כבאים ובדיקת המערכות הקימות בו בהתאם למתקן .17

 החוקן מפורש כי בוצע על פי ור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציואיש .18

 והתקן הישראלי. 

 כולל חתימה על התכניות. AS MADEבדיקת והתאמת תכניות למצב קיים  .19

דו"חות הבדיקה יכללו את שמות מכשירי הבדיקה בהם נעשה השימוש, תעודות הכיול  .20

 ותוקפן, ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה.

 חווטים עם כבילה חסינת אש בלבד.בדיקת מפסקי חירום ולחצני כיבוי חשמל מ .21

אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך, ובהוראתה של המזמינה, יבצע הקבלן בדיקה  לאחר .22

-לא פחות מ, אך יםהישקן. הבדיקה כוללת הפעלת המיתקן בעומס המרבי למיתמית רת

תרמית של כל נקודות החיבור. הנ"ל יתבצע ע"י בודק  קהכנן, וסריהמתוומס מהע 50%

 ג' בלבד. כולל דו"ח בצירוף תמונות ומתן מסקנות ופתרונות במידת הצורך.סוג 

בדיקת התנגדות הארקת יסוד כלפי מסה כללית של האדמה לחדר טרפו תיבדק בשיטת  .23

 יש למלא דו"ח חח"י –השיפוע בהתאם לדרישות חברת חשמל 
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והפעלת     בדיקה תרמית  תבוצע כחלק מבדיקת החשמל לאחר מתן מתח  -

 כבדיקת סיכום סופית מתקנים  כלל ה

 15-200אדום בעל רגישות הנעה בין טמפ' -קה תבוצע באמצעות מצלמה אינפראהסרי

הבדיקה הראשונה  אחרל טמעלות ומצלמה לצילום נקודות התורפה. יימסר דו"ח מפור

 ה. תורפמצאים או על אישורו כי במיתקן לא נתגלו כל נקודות מבו ידווח הבודק על ה

 החימום בשתי תמונות תמונה רגילה ותמונת אינפרא הכוללת טמפ' הנק'. תצולם נק'

י שהטמפרטורה שלה גבוהה ביותר מלכל נקודת חיבור במיתקן החש –דת תורפה" "נקו

  ות מטמפרטורת הסביבה של נשוא הבדיקה.מעל 20 -מ

 

   -דת חיבור" "נקו

 חות חשמל. והדקי החיבור בלכל  .24

מליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבירה שהזרם הדקי החיבור באביזרים חשכל  .25

 ר או יותר. אמפ 25ם להינלי שהנומ

 בכל אביזרי החשמל וציוד המיתוג בלוחות החשמל .26

 

 בדיקת המתקן ע"י הקבלן:  .א

ודות הנדרשות קנהלראות במילוי הסעיפים שבטופס מקדים זה כאילו אלו הן אין 

טיפוסיות בבדיקות קבלה הדורשות, בדרך קן, אלא כנקודות ציון במיתלביצוע קפדני 

 דת. מיוחיפול נוסף ושימת לב טכלל, 

 יש לאשר אצל המפקח את בודק החשמל.

תקן החשמל כל אחד מסעיפי הטבלה מיאשר בחתימת ידו של מנהל העבודה ביש ל

 הרלבנטיים. 

 מהבחתיר אישו הצהרת הקבלן לפני בדיקות קבלת העבודה

   לא הערות על ידי בודק מוסמךן החשמל נבדק ואושר למיתק

  המיתקן הוכן ונמסר, לרבות תכניות עדכניות "כפי שבוצע" לכל המערכות. ספר 

 ופי התאורה פכל ג

ועלים באופן מושלם, ללא רעשים, הבהובים או דומה. גופי התאורה מאושרים 

 יועץ התאורה מטעם הקבלן והתבצעו עפ"י אפיונו ודרישותיו

 

ישראלי, ולרבות הירום פועלים, ומכילים את כל הנדרש בתקן ופי תאורת חכל ג

 ט. שילו

 

  לי תאורת חירום המותקנים בנפרד, מותקנים בתוך מארזים סגורים. מודו

  צינורות מחוזקים באמצעות אומגות, פסי חיזוק או התקנים תקניים אחרים. כל ה

  עלות הכבלים מוארקות, גישורי הארקה בוצעו כנדרש. כל ת

  או. וט הארקות ראשיות ומשניות בוצע במלשילו

  ט האביזרים במיתקן החלוקה בוצע במלואו. שילו



142 
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 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

  ט לוח חלוקה בוצע בהתאמה לשמות חללי המיתקן. שילו

  חלוקה מכיל תכנית ייצור עדכנית, בכיס מובנה. לוח 

  אבק בנישות מערכות וחשמל.  תמשיירי בניה ושאיב ןניקיו בוצע

  יכים בלוח חלוקה מסומנים כנדרש. מולכל ה

  אביזרים מחוזקים לקופסאות הגב, משוקעים כיאות תחת הטיח ומיושרים. כל ה

  ה התאמה מלאה בין סימון המעגלים בתוכנית, בלוח, והביצוע בפועל. נבדק

רי אש. בממד"ים וחדרי וו כל האיטומים הנדרשים למניעת מעבר אש בין אזבוצע

 בטחון אטומים.

 

  מערכות הדיזל גנרטור פועלת במשולב עם מערכות הפרויקט.

  פסק פועלת במשולב עם מערכות הפרויקט-מערכות האל

  בוצע בהצלחה ניסוי אינטגרצית מערכות בטיחות 

  בוצע בהצלחה ניסוי אינטגרצית מערכת חלונות שחרור עשן

  נבדקו כלל מערכות החירום והחסינות אש

לו את שמות מכשירי הבדיקה בהם נעשה השימוש, תעודות הכיול דו"חות הבדיקה יכל

 ותוקפן, ערכים אשר התקבלו לכל בדיקה ובדיקה.

 

 : _________. סוג: _________.ןנהל העבודה בפועל, באתר: __________. מס' רישיושם מ

 

 מיגון קרינה 08.20

 ון קרינה.היועץ ועפ"י מפרט מיגעל הקבלן לבצע מיגון קרינה לפרויקט ע"פ הנחיות 

יש להיצמד למפרט טכני מיגון קרינה המצורף. על הקבלן המבצע להנפיק דוח קרינה ע"י 

מודד קרינה מוסמך להוכחת הורדת השטף המגנטי בחדרים הסמוכים לארונות החשמל. 

מיליגאוס מקסימום בכל מקום בשהייה ממושכת בחדרים  2המחיר יהיה עד לרמת ערך של 

כל החומרים יהיו בהתאם לרשום במפרט ויסופקו ע"י ספק מוכר  הסמוכים לארונות החשמל.

 ויאושרו ע"י מתכנן החשמל. המיגון ייתבצע הן בגב הלוח הן בצדדיו והן בקדמת הלוח.

ביצוע מיגון קרינה עפ"י מפרט מצורף ללוחות חשמל ותעלות חשמל , המיגון ייתבצע ע"י 

ות קרינה לאחר ביצוע והתחייבות חברה בעלת נסיון בתחום. מחיר הסעיפים כולל בדיק

 לכל אזורי השהייה בקומת הלוח. תאופיינימיליגאוס בצריכה  2להורדת ערך קרינה ל 

יש לאשר חומרים אצל מתכנן לפני התקנה כולל תעודות בדיקה לחומרים ואישור מכון 

 התקנים

 

 ציבורייםפרטיים ורחוב באזורים חוץ, עמודי תאורה, תאורת מערכות תאורת  08.21

 

-מודיעיןחייב להיות קבלן המאושר במשרדי מחלקת מאור עיריית מערכות אלו קבלן לטובת 

חשמל כללי, רשם  - 160ובעל רשיונות וסיווגים הבאים: רשם הקבלנים סיווג  רעות-מכבים

כל הציוד לרבות ברגי יסוד, יציקות, עמודים, מגשים תאורת רחוב.  -  270הקבלנים סיווג 

בהתאם לדרישות המפורטות בתוכניות ונטי קורוזיבי עם ציפוי דיפיוזי ופנסים יהיו מסוג א
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 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

מול המתכנן ומחלקת  עבור התוכניות והציוד ובמפרט, ובנוסף חייבים לעבור אישור בכתב

 מאור בעירייה, באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו.

כל בסיס, מחיר הציוד העמודים והבסיסים כוללים בתוכם אישור קונסטרוקטור ספציפי ל

לפני ייצור על ידי המתכנן   shop drawingאישור מלא לכלל האביזרים והעמוד על תכנית 

 ומחלקת מאור

 הקיים ברחוב במידת הצורך.מחיר העבודה כולל התחברות למקור הזנה 

קבלן לטובת תשתיות מחלקת מאור חייב להיות קבלן המאושר במשרדי מחלקת 

ובעל רשיונות וסיווגים הבאים: רשם הקבלנים  רעות-מכבים-מודיעיןמאור עיריית 

 תאורת רחוב. -  270חשמל כללי, רשם הקבלנים סיווג  - 160סיווג 

כל הציוד לרבות ברגי יסוד, יציקות, עמודים, מגשים ופנסים יהיו מסוג אנטי 

בהתאם לדרישות המפורטות בתוכניות ובמפרט, ובנוסף ו קורוזיבי עם ציפוי דיפיוזי

ור אישור בכתב עבור התוכניות והציוד מול המתכנן ומחלקת מאור חייבים לעב

 בעירייה, באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו.

 מחיר העבודה כולל התחברות למקור הזנה הקיים ברחוב.

 

 מערכות חשמל למעליות 08.22

 

הקבלן יכין את כל ההכנות הנדרשות למעליות כולל חיבור וחיווט המעליות למערכות  08.22.1

בנייני עם קריאת מצוקה לעמדת שומר, חיבור למערכת גילוי האש, חיבור אינטרקום 

חיבור לקו טלפון ישיר. ההזנה תסתיים בפאקט בגודל  למערכות החשמל והתאורה,

 המתאים במיקום שמצוין בתכניות. הזנה תהיה מלוח ראשי מבנה בלבד.

 

מה לחיבור הארקת פיר מעלית בהתאם לדרישות התקן, יבוצע טבעת היקפית בכל קו 08.22.2

כל העמודים המתכתיים של מסגרת המעלית בפיר המעלית, חיבור המעלית יתבצע 

 לפס השוואת פוטנציאלים בלבד.

 

לוקס לפחות  200תאורה בקרבת מעלית ותאורה בחדר מכונות, תעמוד בדרישות של  08.22.3

 עם הדלקה מקומית, מפסקי ההדלקה ימוקמו בקרבת היציאה מהמעלית.

 

מגובה גנרטור ויפעלו באופן סדיר גם בהפסקת  תקה חיוניוהמעליות יחוברו לאספ 08.22.4

חשמל. אולם בעת התרעת אש ובהתאם למשטר הפעלות של הבניין המאושר ע"י 

 בקומת הקרקע עם דלתות פתוחות והכבאות המעליות יחדלו לפעול ויישאר

 

 תשתיות עבור חברת חשמל 08.23

חברת חשמל וממחלקת תשתיות עבור חברת חשמל ישראל חייבים לקבל אישור ממתכנן 

תשתיות של חברת חשמל, באחריות הקבלן להנפיק אישורים אלו. תשתיות עבור חברת בזק 
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  _________________ 

 

חייבים לקבל אישור ממתכנן חברת בזק וממחלקת תשתיות של חברת בזק, באחריות הקבלן 

 להנפיק אישורים אלו.

 

 חיבור חשמל זמני לעבודות 08.24

אמפר תלת  125בודות בהספק של על הקבלן לדאוג לחיבור חשמל זמני לטובת ע 08.24.1

בכל הדרוש מול חברת חשמל עד לקבלת ויישא בכל העלויות הכרוכות פאזי, הקבלן יטפל 

 .גודל החיבור המבוקש ומעבר ביקרות חברת חשמל

 

הקבלן יספק דו"ח בודק לכל אלמנט חשמלי המותקן באופן קבע באתר הבנייה והן  08.24.2

 דו"ח כולל למתקן החשמלי באתר הבניה.

 

הארקות הן ללוחות החשמל והן  תני על הקבלן לבצע מערכמלק מהחיבור הזכח 08.24.3

 למתקני החשמל לרבות עגורנים ולהנפיק דו"ח בודק לכל מתקן ומתקן

 

לארונות  61439ארון החשמל לעבודות הזמניות יתבצע בהתאם לתקנים לרבות תקן  08.24.4

 ויכלול מפסק ראשי משולב פחת.ארעיים 

 

חריות הקבלן ועל חשבונו, לא תשולם תמורה כספית חיבור החשמל הזמני הינו בא 08.24.5

 בעבור חיבור חשמל זמני.
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 עבודות טיח 09פרק 
 

 

 כללי 09.01

הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט של המפרט  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 :להלן

 

 טיח פנים רגיל 09.02

שליכט לבן  , טיח פנים רגיל יהיה בשלוש  שכבות )הרבצה , שכבה מישרת  , גמר  

גמר לבד. את הטיח הגמור יש להחזיק  -הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כוונים 

ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו עבודות בכמויות קטנות בכל  3במצב לח במשך 

 מקום.

 

 הכנת שטחים 09.03

 בכל המקומות שיידרשו יש להניח על הרצפות יריעות  א.

 הטיח כהגנה הכלולה במחיר  עבודות הטיח.פוליאטילן לפני ביצוע עבודות  

 

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום 

ס"מ  15מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה  XPMהפגישה ברשת 

 מ"מ הכלולים במחיר הטיח. 0.7מ"מ ועובי החוט  12לפחות, גודל החור יהיה 

 

השטח. במקומות שרוחב  ויכוסו עד לפני 3:1י יסתמו במלט רת כלשהחריצים לצנ ב.

ס"מ  10מ"מ יש לכסות את החריץ ברשת לולים, הנ"ל ברוחב  50החריץ עולה על 

 מעל רוחב החריץ לכל כוון, סתימת החריצים כלולה במחיר הטיח.

 

 פינות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר עבודות הטיח. .ג

 

 חדוגמאות טי 9.04

הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד ממיני הטיח השונים במקום שיסומן  

ע"י המפקח לאישור האדריכל לפני תחילת העבודה. ההוצאות בעד הנ"ל יכללו 

 במחיר היחידה ולפיכך לא תשולם כל תוספת בגין הכנת הדוגמאות.

 

 פינות וחריצי הפרדה 09.05

 ת קיר לתקרה יהיו חדות כלהפינות בין קיר לקיר וכן פינו א. 

 הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני   

 הכוונים.  

 

 מ"מ וברוחב 10בין הקירות והתקרות יש לעבד חריץ בעומק  ב. 

 מ"מ לפי קביעת המפקח. 3 - 5  

 

 תיקונים ג. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 כל עבודות הטיח הנדרשות לתיקונים לעבודות הגמר אחרי   

 צוע השונים )כגון : נגרים, מסגרים, מרצפים, בעלי המק  

 חשמלאים שרברבים( יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות   

 הטיח ללא תשלום נוסף.  

 

 מחיר הפינות כלול במחירי היחידה של עב' הטיח. 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים  09.6

ירי ובפרטיהן כלולים במח צים וכו' יבוצעו כמסומן בתוכניותהחיתוכים, החרי .א

 הטיח השונים ולא ימדדו בנפרד.

 המחירים כוללים עבודה בכל גובה ובכל התנאים ע"פ המכרז. .ב
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 עבודות ריצוף וחיפוי 10פרק 
 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי  10.01

 

 כללי 

 
של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד  10כל העבודות כפופות לתנאי פרק  .א

 המפורט 

 להלן.        

חים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל השטב.   

 פרט אם יצוין על שיפועים שיבוצעו בדיוק לפי המסומן בתוכנית. -הכוונים 

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים     

צוף דרך כל השטחים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח, התפרים יעברו בקו ר

באותה קומה. במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או 

שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, יעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים 

 ילוטשו )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת החיפוי(.

לפני הבצוע לרבות שם היצרן וספק , ג. על הקבלן להציג ולאשר את דוגמאות האריחים 

 מקור הקרמיקה ותעודות מכון תקנים לטיב האריחים .

מ' לאישור המפקח לרבות רובה  2/2ד. על הקבלן להכין דוגמאות ריצוף וחיפוי בגודל של 

 . דוגמאות אלו יסולקו בגמר העבודה וללא תוספת תשלום . 

יטוש במכונה של הריצוף והברקה . עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירים גם לה

 )"ווקס"( לפני מסירת הבנין.

 . שקעים ופתחים בתוך ריצוף האריחים יעובדו בדיסק חיתוך  .ו

 מחיר עבודה זו לא ייחשב בנפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף.   

מכל סוג אריח שבו השתמש  3%ז. על הקבלן למסור בגמר העבודה  למזמין כמות של 

רות  וחתומות ומאותה סדרת יצור . עלות תוספת זו לא תשולם בנפרד בקופסאות סגו

 ורואים אותה כחלק ממחירי היחידה .

 

 / גרניט פורצלן   ריצוף במרצפות טרצו 10.02

 

 .תהיינה עפ"י  דוגמה מאושרת ע"י האדריכל / אריחים  המרצפות - אריחים א.  

 

 כניות, במחיר מתחת למרצפות יהיה לפי הגודל בתו -עובי מצע ב.  

 ס"מ. 15הריצוף יכלל עובי המצע עד לעובי כולל של המצע והמרצפות עד  

 

 ג. בטיט של ריצוף שטחים לא מקורים יש להכיל ערב נגד רטיבות. 
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 שיפולים טרומיים  10.03

 ס"מ, כמצויין בתוכנית. 7יהיו מסוג המרצפות , ובגובה של  / האריחים  שיפולי הטרצו     

מ"מ מפני  5יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו השיפולים  

 )גרונג"( הכלול במחיר היחידה 45 -הטיח. בפינות יבוצע חיתוך ב 

 

 

  גרניט פורצלן/ חיפוי קירות בקרמיקה 10.10.04

  

א. אריחי קרמיקה בגוונים שונים ובפזור עפ"י התוכניות  יונחו על הקירות כמפורט  

  במפרט 

 הכללי. החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשני כיוונים.                 
בזמן הנחת האריחים יש לדאוג למילוי שכבת המלט לכל שטח המרצפת כך שלא ישאר  .ב

 אף 

 מקום ריק. בגמר העבודה תעשה בדיקה במקומות שימצאו כריקים יפורקו האריחים       

 .ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן      

בשורה האחרונה ובמקצועות יש להשתמש בסרגלי פינה שאושרו ע"י המפקח והכלולים  

 במחיר היחידה.

יבוצע עפ"י הנ"ל  הדבק יהיה   או טיח  ג. חיפוי הקירות בהדבקה   ע"ג מחיצות הגבס          

 .מפקח מסוג  מאושר לשימוש ע"י ה

לל טיח בטון  עם ב.ג בונד הכלול במחיר ד. חיפוי קירות באריחי קרמיקה  בהדבקה כו          

  היחידה .

 

 

 

 

 

 

 

 באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן או הדבקה ריצוף  10.05

 

לפי בחירת האדריכל   -, הסוג והגוון מאושרת  אריחי הקרמיקה יהיו מתוצרת א.  

 ובאשורו.

 
מנט הכל או סומסום  עם צ הריצוף בקרמיקה יעשה ע"י חול מיוצב )חול מעורב בצמנט .ב

 עפ"י  

 8(, הכלול במחיר    יחידת הריצוף ולרבות בצוע פוגות ברוחב עד החלטת המזמין       

  מ"מ כולל 

 .אקריליתרובה      

 

       

 משטחי כיורים 10.06

מסוג  כמפורט משטחי כיורים יהיו   משיש עפ"י בחירת האדריכל  כולל הקנטים 

וכו' וכולל עיבודים לכיורים וברזים. משטחי  המאושר ע"י האדריכל ללא סדקים, חורים
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ועם  השיש יהיו מיחידה אחת . לא יתקבלו משטחי  שיש  עם כתמים , סדקים וכ"ו 

 חיתוך בכיור . 

 

 
 המחירים 10.07

 
 לפני מסירת הבנין.   -מחיר עבודות הריצוף והחיפוי כולל ליטוש במכונה והברקה  .א

 לעיל . 10.01סעיף  ראה 
  כוללים את מילוי התפרים במלט לבן "רובה" והברקה או רובה  מחירי עבודות החיפוי .ב

 אפוקסית  בגוון עפ"י תוכניות האדריכל לפני מסירת הבנין.      

 לאישור האדריכל, לרבות הדבקתן בשטח     -הכנת דוגמאות של סוגי הריצוף השונים ג.  

  או הנחתם בשטח וסילוקם עפ"י דרישת המפקח.               

באריזות סגורות וחדשות וללא   %3מסירת חומרי רזרבה מכל סוג שהוא בכמות של  ד.  

 כל תשלום נוסף . 
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 עבודות צבע 11פרק 
 

 

 כללי  11.01

לעבודות צביעה אם לא  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  

צענה אך ורק ע"י בעלי צויין אחרת במפרט ובכתב הכמויות. עבודות הצביעה תבו

מקצוע מאומנים ומנוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. 

צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורטות בכתב 

ובמקומות שיורה המפקח במפורש. כל עבודות הצביעה  -מהמפקח לביצוע צביעה 

, עבודות הצבע הינן לכל גובה מפקחיעשו לפי הוראות היצרן, באישור האדריכל וה

 .בפרויקט ללא תוספת תשלום

 

 הכנת שטחים לצביעה 11.02

עבודות טיח, יש לנקות את השטח היטב מגרגירי חול,  - 09בנוסף לאמור בפרק  

זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים 

 הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע.  -רופף אחרים ולנקות את השטחים מכל חומר 

 

 צביעת קירות ותקרות מטוייחים  או מחיצות גבס 11.03

ייעשה ב צבע סופרקריל בשלוש טיח או גבס )קירות ותקרות ( צביעת קירות  

הכל בהתאם להוראות היצרן או עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י  -שכבות 

 "י הנחיות יצרן הצבע .החלטת האדריכל לרבות שכבת יסוד נוספת עפ

                      

הכל  בשלוש שכבות לפחות  - כמפורט בתוכניות עשה ב צבע ת תקרותצביעת                             

עד לקבלת כיסוי מלא. הגוון עפ"י החלטת האדריכל ובהתאם להוראות היצרן 

 לרבות שכבת יסוד נוספת עפ"י הנחיות יצרן הצבע .

צביעת השכבות תעשה עפ"י הנחיות המפקח ובאישורו . אין להתחיל שכבה                            

 נוספת עד לקבלת אישור מלא לגמר השכבה  התחתונה .

                       

 הגוון יהיה עפ"י  סופרקריל מיקס בגוון עפ"י האדריכל .                          

 

 

צביעת אלמנטי פלדה עץ וכ"ו כלולה במחיר היחידה ולא תשולם בנפרד . הגוון                   11.04

 וסוג הצבע עפ"י אישור האדריכל .  
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 עבודות אלומיניום  12פרק 

 

למבני ציבור  עפ"י הנחיות המפרט הכללי ,עב' האלומיניום יבוצעו ע"י מפעל בעל תו תקן  .1

   ומפרטי האדריכל .   ועפ"י תוכניות האדריכל

 בודות האלומיניום כוללות במחירי היחידה :ע .2

a.  מ"מ. 2אספקה, הרכבה וביטון משקופים עיוורים מפח מגולוון בעובי 

b.  . מדידה , יצור , הובלה והתקנה בשטח לרבות איטום היחידות 

c. בדיקת המטרת  המזמין יבצע טסט לבדיקת עמידות  מים של היחידות ע"ח הקבלן(

 . חלונות(

d. ידות קומפלט עפ"י תאורן ברשימת אלומיניום ורשימת התגמירים.כל היחידות ימדדו ביח 

e. יםמחירי קבלן האלומיניום כולל: 

 עלות תכניות הגשה וביצוע. .1
 עלות כל החומרים. .2
 עלות ייצור כולל כל המכשירים והכלים הדרושים: מסורים והמבלטים השונים.  .3
 הובלות ושינוע באתר. .4
דה כגון: כלים, מעליות ומתקני הרמה לפי ההרכבה כוללת את אמצעי העזר לביצוע העבו .5

 הצורך, כולל אישורים להפעילם.
 

 
     המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל, כל פריט ברשימות האלומיניום. הדבר לא ישנה  .3

 את מחיר היחידה של הפריט הנדון.

כל השטחים הרשומים ברשימות האלומיניום הם שטחי הפנים החשוף של המוצרים, והם  .4
אינם כוללים את השוליים ו/או כיפופים נדרשים בהיקף. מודגש כי הקבלן איננו זכאי לכל 

 תמורה בגין שוליים ו/או קיפולים אלה.

על קבלן האלומיניום להגיש תכניות ביצוע מפורטות שיכללו: פרטי המוצר, פרטי הרכבה,  .5
פרטי עוגנים, רשימת חזיתות, פריסות של הפריטים, חתכים אנכיים ואופקיים, פרטי איטום, 

 פרזול וכו'.

 

 .האדריכל ו הקבלן לא יתחיל בעבודות הייצור לפני שיקבל אישור מהמפקח .6

 
קבלן האלומיניום יציג תעודות בדיקה המעידות על עמידות המוצרים בדרישות התקנים  .7

הרלוונטיים של הפרטים שבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת וגורמים רלוונטיים נוספים. כל העלויות 
 ל בדיקות אלו הינם כלולים במחיר העבודה.  ש

 לכל מוצר יגיש הקבלן תו תקן. .8

על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהנדרש בתקן גם אם אינו מוזכר  .9
 במפורש במפרט זה.

 חישובים סטטיים: .10
 הקבלן יבדוק שכל המוצרים המסופקים עומדים בדרישות החישובים הסטטיים ויוכיח שכל

האלמנטים של חזית המבנה כולו עומדים בדרישות הסטטיים של המוצרים. הקבלן הוא 
 האחראי הבלעדי להשלמת החישובים הסטטיים בנוגע למוצרים המותקנים.

בהגשת המכרז, הקבלן מאשר שלקחו בחשבון את הצורה ואת גובה הבניין, עומסי הרוח 
 יין לצורך החישובים הסטטיים.)החיוביים והשליליים( וכל הכוחות הפועלים על הבנ

נדרש להגיש חישובים סטטיים המאושרים ע"י קונסטרוקטור על פי דרישות האדריכל ויועץ 
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האלומיניום ולידע את הלקוח בכתב על חששות קונסטרוקטיביים כנגד הביצוע המתוכנן בזמן 
 הגשת המכרז.

  והאדריכל.הקבלן יתקין בשטח פריטים על פי דרישת הפיקוח  .11
ההתקנה של המוצרים לדוגמה, האדריכל רשאי לשנות את גוון פרופילי האלומיניום  לאחר

 והחלוקה המודולארית של הפריטים. על כך לא ידרוש הקבלן תשלום נוסף.
 עמידותו בבדיקה תהווה תנאי לאישור התקנה של שאר הפריטים. 

 הרכבת החלונות והדלתות תתאים לדרישות: .12
 

a.  יו על כל חלק 1068חלונות ת"י 
b.  4001ת"י . 
c.  1099זיגוג ת"י 
d.  414עומסים ת"י. 
e.  938זכוכית ת"י 
f.  על חלקיו. 1509תריסים ורפפות לת"י 
g.  על חלקיו. 4068ההתקנה תתאים לדרישות ת"י 
h.  1568ביצוע והתקנת קירות המסך תתאים לדרישות ת"י. 
i.  1142מעקה לת"י. 
j.  2חלק  4402גימור פרופילי אלומיניום לדרישות ת"י 
k. 1045-1יתאים לדרישות ת"י  בידוד טרמי 
l.  ציפוי אנודייז על אלומיניום )אילגון(. 325ת"י 

 
 

 .T5מינימום. טיפול תרמי  6063סגסוגת  -פרופילי האלומיניום בהם ישתמש הקבלן יהיו מ .13
( באיכות AW5005A, חצי קשיח )ALMg1פחי אלומיניום בהם ישתמשו יהיו מסגסוגת 

 המיועד לגמר אנודייז.

 

 זכוכיות: .14

a. 2 -ו 1חלק  938כוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתאם לדרישות ת"י הז 

b. .הזכוכית שתתומחר ותסופק לא תהיה פחות מהנדרש בתקן 

c.  הזכוכיות המחוסמות יהיו ברמת חיסוםA   שיבוצע במפעל 3חלק  938על פי ת"י ,
 אמריקאי מקביל.\תקן ישראלי, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי-בעל תו

d. ועקוש כללי )כפף(   0.2חוסמות יותר עקוש מקומי )גליות( מקסימלי של בזכוכיות המ
 מ"מ. 2מקסימלי של 

e. .הזכוכיות החשופות יעברו ליטוש יהלום בהיקף הזכוכיות, כולל הברקה 

f. בידודית או רבודה על פי המוגדר ברשימת  הזכוכית בחלונות והדלתות תהיה
 .1068לפחות, עפ"י ת"י  Dהאלומיניום העומדת לפי רמה 

g. חלק  938תקן לזכוכיות רבודות ע"פ ת"י  -הזכוכיות הרבודות ייוצרו במפעל בעל תו
 אמריקאי מקביל.\, או במפעל בעל אישור תקן אירופאי3

h.  עובי וסוג הזכוכית בהתאם לרשימות האלומיניום ,מפרט אקוסטי ,מפרט טרמי ויענה
עומסי הרוח על חלקיו השונים, בהתייחס  ל 1099ות"י  1068לדרישות ת"י  

 (, המחמיר שביניהם.   2008)משנת  414המחושבים ע"פ ת"י 

i.  הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה, הכוללת איטום בוטילי פנימי וחומר
 קומפוננטי.-הדבקה דו

j. שנים לזכוכית בידודית. 10-המפעל המדביק יספק אחריות בכתב ל 

k. י תאימות מאושרת למגע עם חומרי האטימה שיבואו במגע עם הזכוכיות יהיו בעל
 ועם זכוכית רבודה.זכוכית בידודית 

l. .על הקבלן לבדוק שהמוצר שיתומחר ויסופק לא יהיה פחות מהנדרש בתקן 
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 :גמר פרופילים .15

a.  60-80, עובי 7700מסדרה  20צביעה בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר סופר דור 
 4402ות חיצונית גבוהה, יעמוד בדרישות ת"י מיקרון, של חברת נירלט או ש"ע. הצבע בעל עמיד 
 .הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של הפרופיל. 2חלק  

 
 מ"מ בקירוב.  500-חותמת זיהוי תוטבע על הפרופיל הצבוע, ההחתמה תיעשה אחת ל 15.2

   הוי הצבע עד החותמת תזהה את שם המצבעה וסוג הצבע. אין להסיר את חותמות זי 

 למעמד קבלת עבודות האלומיניום ע"י המזמין. גוון האלומיניום יקבע ע"י האדריכל.         
 האדריכל והיזם שומרים לעצמם לשנות גוון, או לבצע ציפוי אילגון במקום צבע  

 פוליאסטר.         

 3000ת של שעות ועמידו 2000הקבלן ימציא תעודת בדיקה של עמידות הצבע בתא מלח של  15.3
 .UVשעות 

הקבלן יקפיד להגן על הפרופיל מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה ביטומנית וכמו כן  15.4
שכל החתכים, הפינויים והחורים יהיו מוגנים. בחיבורים בין שני פרופילים יהיה חומר  יקפיד 

ל פגם בצבע לסדקים צרים, בשאר הפינויים סיליקון נוזלי, כמו כן יש להקפיד לתקן כ אטימה 
 או בהרכבה. שייוצר ביצור 

 האלומיניום יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכון התקנים ובאישור יועץ האלומיניום. 15.5

במידה ויבחר הגימור באילגון: גוון האילגון יבחר ע"י האדריכל. האילגון יקיים את דרישות ת"י  15.6
ע על הפרופיל המאולגן. גוון האילגון יהיה אחיד. חותמת זיהוי תוטב AA20לסיווג של  325

 15-20החותמת תזהה את שם מפעל האילגון ואת סוג האילגון. עובי הציפוי יעמוד בשיעור של  
 מיקרון.

 

 

 ייצור הובלה והרכבה: .16

הייצור יבוצע במפעל בעל תו תקן , השינוע וההרכבה יהיו באחריות הקבלן ויבוצעו על פי 
 על למסירתם המוחלטת לידי המזמין.התקן, על הקבלן לעטוף ולהגן על כל הפריטים 

 

 איטום: .17

על הקבלן לערוך בדיקה על ידי מכון התקנים לכל הפריטים ולהוכיח עמידות בפני חדירת מים 
 ורטיבות.

איטום פרטי האלומיניום היו באחריות הקבלן, על הקבלן להציג לאישור המזמין את פרטי 
 האיטום לפני הביצוע.

 יסת אוויר דרך הפתחים.איטום היחידות כולל מניעת כנ

 

 אחריות הקבלן: .18

 שנים. 7על הקבלן לתת אחריות לטיב המוצרים ולמניעת כניסת רטיבות לתקופה של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 עבודות מיזוג אוויר – 15פרק 

 כללי

 כל התקנים הישראלים ) ת"י ( במהדורה העדכנית. .א

 יצור והתקנת מזגני אויר. -994ת"י   -ובהקפדה מיוחדת

 סיווג חמרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. -755ת"י                                 

 הוראות בטיחות במערכות מובילי אויר. -1001ת"י                                 

 תקנות החשמל ) חוק החשמל תשי"ד (                                

 ) נוסח חדש ( פקודות הבטיחות בעבודה                                

 תקנים זרים: .ב

 מדריך האגודה האמריקנית למהנדסי חימום ואיוורור. .1

ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK- EQUIPMENT 

 SMACNAהוראות  .2

SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS 

NATIONAL ASSOCIATION 

 N.F.P.Aהוראות  .3

NATIONAL FIRE PROTECTECTION ASSOCIATION 

 סתירה בין דרישות התקנים ו/או המפרטים תקבע הדרישה המחמירה.במקרה של  .ג

 

 הצהרת הקבלן

 הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים והתקנים הנ"ל, קראם והבין את תוכנם.

 קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם בכפיפות לנדרש בהם.

 נה חלק בלתי נפרד ממנה.הצהרה זו מהווה נספח להצעה והי

 

 -תנאי סף  

 

לפחות בענף מיזוג האוויר  1-קבלן רשום בסיווג בהקבלן מצהיר מראש כי היינו  א. 

וכי הוא בעל מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפי ראות 

עיניו, תכנון המתקן או חלק ממנו אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, 

ן להעביר ולברר עם המתכנן את הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על חייב הקבל

 המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד  ב. 

אש )כיבוי אש(. עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות 

 .על הקבלןת בנושא בטיחות ובכללן שרפות, הנ"ל. האחריו

 

 תשומת לב הקבלן

מופנת באופן מיוחד למפרט הכללי הבינמשרדי, לא תתקבל כל טענה ביחס לאי הבנת מסמכי 

החוזה עקב אי התאמה לדרישות המפרטים הנ"ל. המפרטים הכללים המצוינים לעיל ניתנים 

 לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, הקריה, ת"א.

 

מקרה של סתירה בין האמור במסמכים, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לבין האמור  בכל

במפרט המיוחד הזה ולמתואר בתוכניות, על הקבלן לברר לפני תחילת הביצוע ורק לאחר קבלת 

 הסבר או החלטה של המזמין ימשיך בביצוע בהתאם לכך.

רת, יתקן הקבלן לא דיחוי את הנדרש ביצע הקבלן לפני שברר ונימצא ע"י המזמין שיש לעשות אח

 וללא כל תשלום נוסף.

 

מחירי הצעת הקבלן כוללים כל העבודות הנלוות הנדרשות להשלמה, הפעלה, הרצה ומסירת 

העבודות הכל באופן מושלם, כולל כל הבדיקות הנדרשות, בדיקת בודק מוסמך לחשמל, בדיקות 

אחרת שתידרש וכן ביצוע שירות ואחריות מכון התקנים, בדיקות אינטגרציה ו/או כל בדיקה 

 הכל כלול במחיר. -במשך תקופת הבדק למשך שנה מיום קבלת סופית

 

 

 

 מפרט טכני מיוחד

 

 כללי  15.01

 

 הקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע מעודכנות החתומות ע"י הפיקוח.

 . 1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן 

 הדרושים עבור הציוד המסופק כגון: הקבלן יתכנן את כל הפרטים

 מפוחים, לוחות חשמל, חדר מכונות, יחידות מיזוג אויר, אביזרי צנרת וכדו' ,

 ויעבירם לאישור המתכנן והמפקח לפני התחלת הביצוע.

 .לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה ע"י המפקח

 

 תאור הפרויקט  15.02
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ות במפרט הטכני ובכתב הכמויות מתייחסת להתקנת מערכת מיזוג העבודה המתוארת בתוכני

 אויר ואוורור למבנה חדש מכרז מורשת במע"ר מודיעין. העבודה כוללת בין השאר:

 

   מעגלVRF  1-OU יחידת עיבוי  -קומת קרקעVRF  מטיפוס "משאבת חום" תמוקם

ה בתוך שרוולים בחצר ליד המבנה כאשר צנרת גז בין המעבה לבניין תונח מתחת לאדמ

. הכל כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום מפי.וי.סי כתום ויציקת פוליאוריתן

 יציקת פוליאוריתן וסגירת השוחות רק לאחר ביצוע טסט בדיקת לחץ לתקינות הצנרת.

  מעגלVRF  2-OU יחידת עיבוי  -קומת קרקעVRF  מטיפוס "משאבת חום" תמוקם

בין המעבה לבניין תונח מתחת לאדמה בתוך שרוולים בחצר ליד המבנה כאשר צנרת גז 

. הכל כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום מפי.וי.סי כתום ויציקת פוליאוריתן

 יציקת פוליאוריתן וסגירת השוחות רק לאחר ביצוע טסט בדיקת לחץ לתקינות הצנרת.

                    .השליטה על כל מאייד ע"י טרמוסטט חדר חוטי 

 לא תהיה מערכת  – מרכזית בקרהBMS  לכל מעגל.VRF  יותקן  בקר מרכזי

 בקרים(. 2קומתי.)סה"כ 

 יותקן מאייד אויר צח עם מעבה עצמאי משלו . אויר קר/חם יספק - מערכת אויר צח

 " כמופיע בתוכניות.2"/1באמצעות תעלות מפח מגולבן עם בידוד 

 הפעלה ע"י  טרמוסטט חדר חוטי.

 יותקנו מפוחי אורור ובאמצעות מערכת תעלות מפח מגולבן  -תיםמערכת אוורור שירו

 ותריסי יניקה תתבצע יניקה מהתאים. הפעלה ע"י הדלקה עם מאור או שעון שבת.

        

 

 :נתונים לתכנון 15.03

 :תנאי חוץ א.

 :קיץ  

  c°36.0   60%טמפרטורת מד חום יבש.  לחות יחסית. 

    

 

 :חורף  

   c° 4.0  לחות יחסית. 70%מד חום יבש, טמפרטורת 

 

 : תנאי פנים  ב. 

 C  1.5  ±C23.0טמפרטורת מד חום יבש:   

 

 :מניעת רעידות ורעש 15.04

 

כל הציוד הסובב, למעט לוחות החשמל, יוצב ויחובר באמצעות ועל בלמי רעידות, באופן  

 אשר  ימנע העברת רעש ותנודות למבנה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

ויר, יוצבו ע"ג רפידות גומי עבה מתחת לרגלי יחידות המעבים של מיזוג או א. 

 המעבים.

 

יחידות הממזגים ירתמו לתקרת הבטון בעזרת מוטות הברגה על משככי  .ג

רעידות. הכל על פי הנחיות ספק היחידות. עלות המתלים נכללת במחיר  

 הציוד.

 

 

 

 :עבודות שיבוצעו על ידי אחרים 15.05

 

ידי קבלן אינסטלציה של המזמין. נקודת ניקוז בקרבת כל מזגן, תבוצע על  .א

דופן עבה בהדבקה,  PVCההתחברות מהמזגן עד לקו מאסף מעל התקרה, בצנרת 

מ"מ ועד למחסום רצפה לרבות תיאום מיקום נקודת הניקוז  50התחברות לקולטן 

 ע"י קבלן מיזוג האוויר.

 

 ביחידות מיזוג עיליות או המותקנות מעל לתקרה אקוסטית ביצוע צנרת ניקוז .ב

על ידי קבלן האינסטלציה. חיבור יחידת מיזוג  1%אופקית מבודדת בשיפוע של 

אויר כולל סיפון לצנרת ואטימת החיבורים עם אטם ייחודי קוני המשמש כמעבר 

 קוטר, באחריות קבלן מיזוג האוויר.

 

פאזי למעבים הכולל מפסק ראשי ומנתקי זרם לכל -הזנת חשמל תלת .ג

כל מזגן פנימי, יבוצעו על ידי קבלן  מעבה, שקע שרות חד פאזי ליד

.               חיבור הקווים אל תוך המעבים קבלן הראשיהחשמל של ה

 על ידי ועל חשבון קבלן מיזוג האווירהנ"ל ואל היחידות הפנימיות 

 .וכלול במחירי היחידה

וכלול  ע"י קבלן מיזוג אוירהספקה והתקנת מפסק פקט ליד מעבה חד פאזי בגג 

 .היחידהבמחירי 

 

ביצוע פתחים או קידוחים ושרוולים ואטימות למעבר צנרת גז או  .ד

יהיו כלולים במסגרת מחירי   מבטוןתעלות בתקרות, רצפות וקירות 

 .היחידה של עבודת קבלן מיזוג האוויר

 

 

 

 :תנאים להכנת העבודה 15.01
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ודל, טיב, יום ממועד קבלת ההזמנה, נתונים על ג 14הקבלן מתחייב למסור תוך   א.  

תצרוכת החשמל, גודל היסודות, משקל המתקנים ותכונות אחרות. כמו כן עליו 

להמציא תוכניות, פרטים טכניים וחומר נלווה על הציוד שהנו מספק לפי דרישות 

המתכנן. על הקבלן לספק תוכניות עבודה מפורטות לציוד, למערכות שיתקין, 

 מהלך הצנרת, יסודות וכו'.

 

שר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי הקבלן יאפ ב.  

העבודה השונים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים לרמה 

מקצועית מקובלת לפי דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם המזמין, בכל 

חלקיו. ההחלטה לגבי דחייה  הקשור בייצור, הספקה והרכבה של המתקן על כל

או קבלה של המתואר לעיל תהייה בידי המתכנן והחלטותיו תחייבנה את 

 הצדדים.

 

על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם  ג. 

בין הגורמים הקשורים בביצוע המתקן. נציג הקבלן ייצור את הקשר עם המתכנן 

 מיד לאחר קבלת ההזמנה.

  

יר לאשר את קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה על קבלן מיזוג האוו ד.

אצל מנהל הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר. קבלנים אותם יש לאשר אצל מנהל 

 הפרויקט:

 

 יצרן יחידות מיזוג האוויר.  

 קבלן בידוד צנרת.  

 קבלן תעלות.  

 קבלן החשמל ויצרן לוחות החשמל  

 ספק מערכת הבקרה והרגשים.  

 

 :י בצועתנא 15.01

 

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע כל  א. 

שנוי ללא אשור מוקדם של המפקח. במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור 

יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בהסכם 

 עמו.

 

מבצוע העבודה לקבלן המשנה, יהיה עליו  במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק ב. 

לקבל על כך הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם תינתן, לא תפגע 

 אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי אש, חברת החשמל וכל יתר  ג. 

, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה הרשויות המוסכמות

הבינמשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז. בהעדר 

 .ASHRAEמידע בנושא מסוים ישמש התקן האמריקאי האחרון של 

 

על הקבלן לעמוד בלוח זמנים שיקבע עם המזמין. העבודה תבוצע במהירות  ד. 

תאם לדרישות בא כוח המזמין. הקבלן יחזיק באתר האפשרית וברציפות ובה

באופן קבוע צוות עובדים מנוסה עם מנהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות על 

 התקנת המתקן.

 

הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות והתעלות  ה. 

י וכו'. הקבלן יתאם דרך קירות, רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבו

עבודה זו עם הקבלן הראשי על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי 

ההרכבה והחבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס. 

 אין להשתמש ביריות.

 

כל חלקי המתכת הברזיליים שאינם מגולוונים, למעט משאבות ומנועים ינקו על  ו. 

מברשת פלדה להסרת חלודה. החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד, שכבת ידי 

 .-ZRCצינקרומט ושתי שכבות צבע. מקומות מגולוונים יצבעו ב

 

לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור יינתן לאחר  ז. 

 שהקבלן יגיש תוכניות עבודה, קטלוגים, עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסף.

 

 :אחריות ושרות 15.08

 

חודשים למערכת המיזוג וכל זה מיום קבלת  31של הקבלן יהיה אחראי לתקופה  א. 

. לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו. במשך תקופה זו המתקן על ידי המתכנן

לכל המאוחר להחליף או לתקן  שעות 1עליו להיענות לקריאת המזמין        בתוך 

לא כל תשלום נוסף במשך תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר את כל הדרוש תיקון, ל

לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן בידי המזמין 

ערבות בנקאית לפי דרישות המזמין למשך תקופת האחריות והבדק. כמו כן 

מתחייב הקבלן לספק במשך התקופה המתוארת לעיל את כל השירותים 

 ות לפעולה תקינה ויעילה של המתקן.והבדיקות הנדרש

 

הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל  ב. 

 חלק אשר יינזק או יאבד, בלי תוספת מחיר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל  ג. 

מוסד מוכר. באם לפי ראות עיניו,  ובעל מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של

תכנון המתקן או חלק ממנו אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב 

הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על 

 המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.

 

אי הבטיחות והגנה נגד הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנוש ד. 

אש     )כיבוי אש(. עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד 

 .על הקבלןבדרישות הנ"ל. האחריות בנושא בטיחות ובכללן שרפות, 

 

תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא יהיה רשאי  ה. 

אם המתקן לא התקבל מסיבה כל  להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם

 שהיא.

 

במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת  .ה

לכל חלקי המתקן. השירות יכלול בין היתר: שימון וגירוז מסבים, 

ניקוי מסננים, החלפת שמנים, החלפת מסנני אויר ומייבשי גז, החלפת 

דיקה וכיול מכשירי רצועות, הוספת גז קירור ושמן, ניקוי, צביעה, ב

 הגנה ופיקוד, בדיקות עונתיות.

 

 

פעמים בתקופת הבדק. במסגרת זו יבדקו  6הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן  ז. 

 הנושאים הבאים:

 

 אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.  

 

 ניקוי והחלפת מסנני אויר במזגן אוויר צח ויחידות פנימיות. עלות מסנני אוויר  

 חדשים תחול על הקבלן בתקופת הבדק.

 

 כיוון משטר הלחצים במערכת.   

 

ניקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגנות, בדיקת תקינות ציוד המיתוג    

וההגנות בלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעות עבודת 

 המערכת, מספר התנעות מדחסים, לחצי עבודה.

 

 בכל חלל.  יקת פקוד טמפרטורת אוירבד   

 

 תקינות מערכת הניקוזים.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 ויסות כמות אויר במפזרים וכמות אויר צח.  

 

עם השלמת בדיקת המערכת יגיש הקבלן לנציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את    

כל הפעילויות אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו. ביקורת 

נעשתה רק לאחר חתימת נציג המזמין או נציגו על גבי ובדיקה תחשב כאחת ש

 דו"ח הביצוע שיוגש על ידי הקבלן.

 

 

 

 

 

 :VRF HEAT PUMPיחידה מעבה  15.09

 

יחידת המעבה תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל מוכר ובעל ניסיון ליצור ציוד מיזוג  

-ISO-9001 אויר. היחידה תהייה בעלת תו תקן והסמכה של מכון התקנים הישראלי

כדוגמת "מיצובישי" ,"פוזיטסו" או "דייקין  מאושר על ידי היועץ. היחידה  2002

, לקירור וחימום הפועלת עם קרר ירוק ידידותי לסביבה מסוג  VRV, או VRFמטיפוס 

R-410  על הקבלן להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום

 .12.0°C (20.0°F)-הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות של כ

 מחיר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן:                 

 היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה. . 1 

יחידת העיבוי תוצב בחצר על גבי בולמי רעידות מטיפוס שוקולד מונח ע"ג בסיס  .2   

 בטון.

ובמידה ותהיה חריגה ברמת הרעש המותר בתקן על  שקטהיחידת העיבוי תהיה  .3   

 הקבלן יהיה להתקין אלמנט השתקה על חשבונו במידה ויידרש.

       .     נתונים טכניים של היחידה כמפורט בתוכניות ובטבלאות הציוד. 4             

 

 :   תנאי טמפרטורה .5 

 אים:היחידה תיבחר לתנאי העבודה הב  

 45.0C חוץ קיץ: 

 C -1.0 חוץ חורף:  

 25.0C טמפ' אויר חוזר:  

  4.0°C טמפרטורת איוד: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

המערכת תהייה מושלמת מכל הבחינות ותכלול צנרת גז מבודדת, אשר מתוכננת  .6 

על ידי ספק היחידה בתוכנת היצרן עם פירוט מרכיבי צנרת, אורכים, קטרים, 

הבטיח עבודה רצופה ותקינה של הציוד לאורך אביזרים ומפצלים הכל במטרה ל

 שנים וללא דליפות גז.

יותקנו כל האביזרים בין המדחס לסוללת הקירור והמעבה, מפצלים, מילוי קרר   

R-410C הבקרה תכלול את כל ההגנות על המדחסים ומפוחים לרבות: הגנת לחץ .

ץ ראש בתנאי גבוה ונמוך לחץ שמן דיפרנציאלי עם השהייה, מערכת לשמירת לח

  עבודת חורף, מפריד שמן ואל חוזר.

לוח חשמל מושלם אינטגרלי ביחידה, מפסק ראשי, מבטיחים, מתנעים, נורות  .7 

 סימון, הגנות למדחס השהיות,  לרבות מערכת בקרה ופקוד.

 סוללת העיבוי תהייה מצופה בהגנת "בלייגולד" או שווה ערך. .8 

 הרץ. 50וולט  400פאזית  היחידה תתאים לרשת חשמל תלת .9 

הפעלת היחידה באמצעות לוח הפעלה מרחוק אורגינאלי של היצרן עם תכנות לכל  .10

יחידת מיזוג פנימית, שעון שבת לתוכנית הפעלה וכיבוי יומית שבועית. הפעלת כל 

 יחידת מאייד באמצעות טרמוסטט חוטי מקובע לקיר. 

 מפלטיחידת המדידה : קו  אופני מדידה ומחירים: 

מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל מחברים וקופסאות הסתעפות, מפצלים, 

חנוכיות ופקוד לצנרת הגז, צנרת גז מבודדת כנדרש, כבלי חשמל ופקוד מסוכך לחיבור 

בין יחידת המעבה למאיידים ובין המעבה לבקר המרכזי, מפסק בטחון חיצוני מוגן מים 

שעות  48שמל של המעבה, ביצוע וואקום, ביצוע טסט כולל חיווט בין המפסק ללוח ח

 ,מילוי גז ושמן והפעלה. PSI 600ללחץ 

 

 

 

 מטיפוס קאסטה/עילי VRFיחידת מאייד  15.10

יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל ליצור ציוד מיזוג אויר, בעלת              

. היחידה מטיפוס עילי כדוגמת ISO-9002תו תקן והסמכה של מכון התקנים הישראלי 

"פוזיטסו" או שוו"ע מאושר על ידי היועץ. היחידה תפעל כמשאבת חום לקירור 

וחימום. על הקבלן להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום 

 .12.0°C (20.0°F)-הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות  של כ

 יכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.                מחיר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ו 

 היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה. . 1 

יחידת המזגן תתחבר אל התקרה במקום ובמפלס המסומן בתוכניות. הזנת  . 2 

      החשמל תעשה אל שקע הצמוד אל יחידת המאייד הפנימית. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 הרץ. 50וולט  230שת חשמל חד פאזית היחידה תתאים לר .3 

 הפעלת היחידה באמצעות לוחית הפעלה על הקיר.  .4

 יחידת המדידה: קומפלט   אופני מדידה ומחירים: 

מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל: כבל חשמל ופקוד רב גידי לחיבור בין 

וז באמצעות סיפון יחידת המעבה למאייד, קופסאות פקוד למערכת הגז, התחברות לניק

אוריגינאלי של היצרן, מילוי גז ושמן לאחר וואקום, מערכת בקרה מושלמת ולוחית 

 הפעלה.

 

 מטיפוס נסתר לחץ גבוה/בינוני VRFיחידת מאייד  15.11

יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל ליצור ציוד מיזוג אויר, בעלת              

. היחידה מטיפוס עילי כדוגמת ISO-9002מכון התקנים הישראלי תו תקן והסמכה של 

"פוזיטסו" או שוו"ע מאושר על ידי היועץ. היחידה תפעל כמשאבת חום לקירור 

וחימום. על הקבלן להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום 

 .12.0°C (20.0°F)-הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות  של כ

 ה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.                מחיר היחיד 

 היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה. . 1 

יחידת המזגן תתחבר אל התקרה במקום ובמפלס המסומן בתוכניות. הזנת  . 2 

יחידה כוללת ה החשמל תעשה אל שקע הצמוד אל יחידת המאייד הפנימית. 

 חיבור גמיש משמשונית הארקה של היחידה.                                                                               

 הרץ. 50וולט  230היחידה תתאים לרשת חשמל חד פאזית  .3 

 הפעלת היחידה באמצעות לוחית הפעלה על הקיר.  .4

 המדידה: קומפלט יחידת   אופני מדידה ומחירים: 

מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל: כבל חשמל ופקוד רב גידי לחיבור בין 

יחידת המעבה למאייד, קופסאות פקוד למערכת הגז, חיבור שמשונית לתעלות 

,התחברות לניקוז באמצעות סיפון אוריגינאלי של היצרן, מילוי גז ושמן לאחר וואקום, 

 ית הפעלה.מערכת בקרה מושלמת ולוח

 

 מערכת הפיקוד: 15.12

על הקבלן לספק ולהרכיב מכשירי הפיקוד והויסות להפעלה אוטומטית של מתקני מזוג  

 האוויר על מנת לשמור על התנאים הנדרשים ובהתאם להסבר שלהלן. 

כל מכשירי הפיקוד הדרושים יסופקו עם כל האביזרים הדרושים להרכבתם או ייצובם 

 ובין אם לאו.בין אם הם מפורטים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

מערכת הבקרה והפקוד תכלול פנל הפעלה מרכזי ליחידות העיבוי והמזגנים הפנימיים  

 מערכת הבקרה תהייה מרכזית של יצרן המערכת.  עם לוחות זמנים.

 מיקום מערכת הבקרה ייקבע ע"י המתכנן והמזמין. 

  

 מערכת הבקרה 15.13

 קר המקומי:מערכת הבקרה מיועדת לאפשר את הפעולות הבאות מהב

 מצב והצגה של מצבי פעולה של כל יחידת מיזוג במערכות המבנה. .א

 פיקוד מרחוק של המערכות המבוקרות עם חיבור מגע יבש לבקר. .ב

 הפעלת המערכת על בסיס תוכנית זמן יומי/שבועי/שנתי. .ג

 

 :VRFבקר הפעלה מרכזי מרחוק ליחידות  15.14

הציוד )לפי הנחיית מפקח( לרבות פנל במשרד עליו יוחלט יותקן בקר מרכזי של יצרן  

הפעלה ראשי השולט על הפעלת כל יחידת מיזוג אוויר פנימית, קביעת טמפרטורת סט 

פוינט למזגן, שעת הדלקה וכיבוי על פי לוח זמנים לכל מזגן ולכל יחידת עיבוי, הפסקת 

ר.פעולת מזגן פנימי אפשרי מפנל הפעלה ראשי או בעזרת לוחית הפעלה מקומית בחד

  

 

 

 

 

 :VRFצנרת גז לציוד  15.15

" מאיכות Lצנרת גז הקירור ביחידות, תהייה עשויה מצינורות נחושת דרג " א.

. 410A-Rהעבודה של קרר מסוג  משובחת מותאמים לקירור ועמידים בתנאי לחצי

 הצנרת תסופק על ידי יצרן מאושר. 

קצותיה על מנת  הצנרת תהייה נקייה היטב בחלקה הפנימי ותהייה אטומה בשני 

 למנוע חדירת אבק ורטיבות.

הזרמת גז הצינורות יהיו מרותכים בהלחמת כסף, או שווה ערך מאושר תוך כדי  

 בתוך הצנרת במהלך ביצוע ההלחמות. חנקן יבש

 הצנרת תבוצע בכפוף להנחיות יצרן יחידות מיזוג האוויר. 

עמו לבדוק את הקבלן מתחייב להזמין את מהנדס החברה היצרנית או מי מט 

תקינות הביצוע  ובמידת הצורך לחתוך את הצנרת, במקומות אותם יבחר 

 המהנדס, לבדוק את טיב וניקיון ההלחמות גם לאחר מילוי גז מסוג חנקן יבש.

 מבחינים בשני סוגי צינורות נחושת: 
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 600צינורות נחושת קשיחים ללחץ עד PSI  ליחידות מיזוג אוויר המבוצעות 

 ואביזרי נחושת חרושתיים. כולל חיבורים

 " צנרת נחושת רכה טיפוסL המסופקת בסלילים ליחידות מיזוג אוויר ,"

מפוצלות ויחידות מיני מרכזיות עצמאיות המחוברות אל יחידת עיבוי 

 חיצונית נפרדת.

כל אביזרי הצנרת, קשתות, הסתעפויות, הצרויות וכו' יהיו מסוג פיטינגים   

גינאלי.מסנן/מיבש וכן מראה זרימה ונראה רטיבות מחושלים ביצור חרושתי אור

 הגז, יותקנו במקום נוח להסתכלות וגישה נוחה.

 

צנרת הגז תותקן כשהיא מושלמת בין יחידת העיבוי ויחידת האיוד באורך כנדרש  ב. 

ובקוטר המותאם למרחק בין המעבה למאייד. בחירת קוטר הצנרת, מיקום 

קוד אורגינלים של היצרן תעשה על ידי הסתעפויות ומיקום התקנת אביזרי פ

היצרן, בתוכנה חישובית הכוללת תוכנית מהלכי צנרת, קטרים ופרוט אביזרי 

 הבקרה והפקוד.

קוטר צנרת הנחושת יחושב כך שיבטיח כי מפל הלחץ בצנרת, לא יעלה על הערכים   

כמתואר להלן במונחים של מפל טמפרטורה אקוויוולנטית במעלות פרנהייט. 

  א באם צוין אחרת בתכניות(.)אל

 2.0F  -צינור קו יניקה      

 1.0F  -    צינור קו נוזל    

 2.0F  -צינור קו דחיסה     

  או שווה ערך.  CARRIERקטרי הצנרת יבחרו לפי הנחיות חברת   

על הקבלן להבטיח החזרת שמן למדחס בכל תנאי הפעולה של המערכת במצב  ג.

   קירור ובמצב חמום. 

" תבודד בשרוולי גומי ספוגי "ארמופלקס" עם תחבושת גזה 7/8צנרת גז עד קוטר  ד.

ומעלה תבודד בשרוולי גומי  1 1/8מ"מ. צנרת גז מקוטר " 13וסילפס בעובי של 

צנרת בחוץ מ"מ.  19ספוגי "ארמופלקס" עם תחבושת גזה וסילפס בעובי של 

 תכוסה בתעלה מפח מגולבן.

ס"מ. החיזוקים יהיו עשויים  60מרחקים אשר לא יעלו על חיזוקי צנרת יותקנו ב .ה

 מ"מ. 4.0מחבקים מגולוונים עם ריפוד גומי רך בעובי מינימאלי של 

חבקים על גבי בדוד, יצוידו באוכפי מגן של פח מגולוון, למניעת  -חבקים ובנדים  ו.   

 שקיעה ו/או חיתוך הבידוד על ידי החבק.

באמצעות גז חנקן יבש. לאחר  600PSIG רת בלחץ שללאחר ההתקנה תיבדק הצנ  ז.  

בדיקת הלחץ, יש לבצע הורקה לוואקום באמצעות משאבת וואקום תקנית עד 
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 48מיקרון. יש להשאיר את המערכת בוואקום למשך  200לרמת וואקום        של 

שעות, ללא ירידת לחץ מורגשת. מילוי הגז יעשה לאחר שהמפקח אישר בכתב את 

 הבדיקה.

מדידת הוואקום תתבצע באמצעות מודד וואקום אלקטרוני מתאים כדוגמת  .ח

תוצרת "רובינאייר" או שווה ערך. לא תאושר מדידת וואקום בשעוני לחץ רגילים 

 מכנים.

ביחידות מרכזיות מתוצרת הארץ, אביזרי הקירור יהיו מתוצרת "ספורלן",  ט.

 " או שווה ערך מאושר. "KMP"דנפוס", "אלקו", 

לאחר הפעלת המערכת והרצתה, יש להחליף את המסנן/מיבש עד לקבלת גז יבש  י.

 ונקי במערכת.

 

 מפוחי אוורור שירותים  15.11

 

 הקבלן יספק ויתקין מפוחים צנטריפוגליים בתוך תא אקוסטי ליניקת אוויר כמתואר בתוכניות.

 ור מכון התקנים.כל המפוחים יחוברו לתעלות האוויר עם מחברים גמישים חסיני אש עם איש

 קומפלט. -יחידת המדידה אופני מדידה ומחירים:

 מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל.

 

  VRF אויר צח  %100יחידת  מאייד         15.11               1

 

 . VRFהיחידה תהיה מוצר מוגמר של יצרן ציוד         

 

 אביזרים נוספים הכלולים ביחידה : 

 

לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי עם מפסק ראשי אשר יכלול כל הנדרש   - היחידה תכלול  

 לפעולה 

 ובקרה של היחידה .                                 

 VRFטרמוסטט חדר חוטי של ספק   -            

 

 תעלות אויר  15.18

  

כללית תעלות האוויר ובדודן וכן אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויים  א. 

של המפרט הכללי וכן לפי מדריך עבודות  1506, 1505מותקנים לפי     סעיף ו

 GUIDE של  ארה"ב והמלצות ההוצאה העדכנית SMACNA פחחות של

ASHRAE במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו יעשה הדבר רק בידיעת  .

 .ובאשור היועץ
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יהיה אחיד ללא כתמים כל התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות משובחת, הגלוון  ב.

ובלתי מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח. עובי שכבת הגלוון משני צדי 

 . מיקרון 30 -מהפח לא  יפחת 

   

 :עובי דפנות הפח עבור תעלות "ללחץ נמוך" יתאים למידות חתך התעלה כדלקמן 

 

  

 הערות עובי  הפח )מ"מ( רוחב צלע גדולה

 מ"מ 0.80עובי סרגלים ב 0.70 ס"מ 45עד 

 מ"מ 0.90סרגלים בעובי  0.80 ס"מ 85 - 46

 מ"מ 1.0סרגלים בעובי  0.90 ס"מ 135 - 86

 מ"מ עם תפר  עומד 1.0סרגלים בעובי  1.00 ס"מ 210 - 136

  

 

חיבור שני חלקי התעלה יבוצע באמצעות שיכטות. החיבור יבטיח אטימה מלאה   

 .שקוף  RTV מו במרקבין שני חלקי התעלה. דליפות אויר יאט

 

 כולל עובי הבידוד. מידות פחהמידות של התעלות, המסומנות בתכניות הן    

 

עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחבור התעלות, יבוצע בהתאם   .ג 

והמפרט  ASHRAE GUIDE ותקן  SMACNA להוצאה האחרונה של

 .הבינמשרדי

דנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת הפעלת התעלות תהיינה קשיחות, לא תרע

ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבות.  35או הפסקת המפוח. תעלות שרוחבן עולה על 

 35ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתיים במידות  75תעלות שרוחבן עולה על 

X 35   מ"מ. פרטי החיזוקים לפי ההוראות. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין

  .יר, חלקות וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפניםלדליפות או

 

מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי  1.5קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס של    

שבמישור הרדיוס. במידה והמבנה אינו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר יבוצעו 

ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת   15הקשתות עם רדיוס מינימאלי פנימי של 

. כנפי הכוון יהיו SMACNA דופן כפולה ואווירודינמית בהתאם לדרישות  בעלי

 מתוצרת "דורו דין" או שווה ערך. 8ברוחב "

בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או פח, גם     

שרוול מחומר אקוסטי מאושר,  בין המסגרת שתתואם לעובי הקיר כולל הטיח 

 .והתעלה
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מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה לפי מפרט זה תכלולנה אספקתן, טבילתן באל   .ד 

 .רקב, או חומר מגן. בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיח

                                   

ס"מ  2.0חבור התעלות למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם שוליים של  .ה 

ס"מ ובמידות  4.0ס"מ ועומק  2.0רות עץ ברוחב לפחות              ו/או מסג

הפנימיות מתאימות. המפזרים יחוברו למסגרות, על ידי ברגיי עץ ואטמי גומי 

 .ספוגי ארמופלקס דביק

 

הבחירה בין צווארונים ומסגרות  עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור    

 היועץ. 

 

היועץ כל אחת משני הדרכים  הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות  

הנ"ל. כמו כן יגיש תוכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר לאשור 

 המהנדס או האדריכל. 

 

ס"מ לפחות. לא תאושר  10בתעלות אופקיות גלויות, יש לבצע צווארון באורך של   

 .בליטת המפזר פנימה אל תוך התעלה

 

ג משובח כולל בדוד ושריון היקפי על מנת תעלות גמישות עגולות תהיינה מסו     

 להבטיח את חוזק התעלה. 

 הבידוד הפנימי של התעלה יהיה מוגן בפויל אלומיניום בלבד.    

 או שווה ערך. M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex"התעלות מתוצרת   

 .755 -ו 1001התעלות יהיו מאושרות ת"י   

 

 ץ ומחייב אישור בכתב של היועץ.ככלל השימוש בתעלות גמישות אינו מומל *  

במקרים מיוחדים כגון: תוואי מפותל, או ציוד קצה הדורש זאת יותקנו תעלות  *  

 באורכים מינימאליים.   גמישות 

עם ציפוי של  (Helix)מבנה התעלות הגמישות יהיה מחוט פלדה במבנה בורגי  *  

 יריעות

 "טדלארמ" )כמיוצר ע"י דו פונט ארה"ב(.   

הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי נדרש  *    

הבידוד התרמי יהיה מחסום אדים אינטגראלי    ועל גבי  1לפחות "

ואלומיניום ע"ג רשת סיבי זכוכית   עמיד, בלתי דליק עשוי פילם על פוליאסטר 

 וציפוי אלסטומרי.

רגל לדקה פנימי חיובי       2500תעלות גמישות, תתאמנה למהירות זרימת אוויר של  * 

 מעלות פרנהייט. 40 – 180וטמפרטורה של   2של "
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תעלות עגולות תהיינה מתוצרת "כרמל בידוד", או "בלייברג" מיוצרות בהליך רציף   

מ ”מ 9חרושתי, עם בדוד פוליאתילן מוקצף פנימי בהדבקה ובעובי מינימאלי של 

 כמפורט בכתב הכמויות.

   

ות משמשות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן, יש כאשר התעל  

פרס". ביצוע וויסות כמות -להתקין מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של "מטל

האוויר יעשה לפני ההתחברות אל תעלת/קופסת אויר חוזר. מחיר המדף, יחושב 

             בנפרד.

 

ברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המע .ו 

 והרצפות. 

עם סיום ההתקנה יבצע הקבלן את כל המעקונים הבנויים ועבודות ההלבשה והאטום   

לאחר התקנת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה. במידה והתעלות מחייבות 

ה הפרדה ובדוד אקוסטי לרעש יבצע הקבלן הסגירות על פי פרטי יועץ האקוסטיק

 המצורפים לתוכניות מיזוג האוויר או האדריכלות.

        

 1/4תלית התעלות תבוצע במוטות הברגה  מגולוונים או במוטות פלב"ם, בקוטר " .ז 

כאשר אורך מוט ההברגה גבוה  5/16מטר ובקוטר " 1.5 -כאשר אורך המוט עד לכ

מגולוון בעובי  מ'. תמיכת התעלה מעל לתקרת האולם, תבוצע בפרופיל פח 1.50 -מכ

, או פרופיל זוויתן חרושתי מגולוון במידות Uמ"מ מכופף      לפרופיל  2.0של 

40X40X2.5  מ"מ. במקומות שבהם התעלה מרוחקת מנקודת התלייה תאושר תלית

מ"מ כולל מותחנים ואביזרים. כאשר  4התעלות בכבלי פלדה מגולוונים, בקוטר 

  ב"ם כמפורט לעיל.התעלות מפלב"ם תהיינה כל התליות מפל

 

 :המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלהלן  

 

 .מ"ר 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  -מ'   2.40  

 

 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.80  

 

 .מ"ר ומעלה 0.95 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.20   

 

בנוסף למרווחי התלייה דלעיל, יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות, הסתעפויות,   

 קצות תעלה ובכל מקום נחוץ לפי החלטת המפקח.

 

לא תאושר תלית התעלות בסרטי פח מגולוון וחיבורי ניטים לתעלה. המרחק בין שני  ח. 

 המתלים סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל.
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סי אוויר חוזר יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או מפזרי אוויר ותרי ט. 

"טרוקס" המפזר יכלול ווסת כמות. בתריסי אוויר חוזר תקרתיים יותקן מסנן אוויר 

 מ"מ דורלסט. 20בעובי 

  

תעלות חיצוניות עם בידוד פנימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש  י. 

 שכבות של אלסטוסיל. 2 -ש כולל צביעה בלאטום את התפרים בסיליקון עמיד בשמ

 

קופסאות פלנום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים תקרתיים, קיריים או קווים  יא. 

מ"מ צווארון עגול או אליפטי ודמפר וויסות  25תכלולנה בידוד אקוסטי פנימי בעובי 

 עגול.

 

 :מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות   15.19

 

וערב וכאשר  -יו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתימפזרי אויר קיריים יה .א

 הקדמיים 

 אנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת יעד או מטלפרס.      

 כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.   

מפזרי אויר טיפוס ג'ט יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס  או יעד  .א

 ים . ומצויידים בוסת

. תריסים   45תריסי אויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של ' .ב

 אלה לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.

 

מיקרון לפחות  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  .ג

בקיר על מסגרת עץ  בגוון שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים בהם  2מהוקצע בעובי 

מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין הקבלן מסגרת 

 כזו.

ובעובי  266כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י  .ד

 ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד המתאימה.מיקרון לפחות. המדפים  12.5

 800החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט  .ה

גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יורכב רפוי 

 ".DURODYNEבמידה מה. החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

 

 :פתחי גישה  15.20 2.3

 

פתחי גישה יותקנו בתעלות אוויר,  כדי לאפשר גישה לבדיקה וטיפול באביזרים  

 המותקנים בתוך תעלות האוויר כגון:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

   

 גופי חימום  

 מדפי פילוג וויסות 

 מדפי אש 

 אביזרי בקרה ושליטה וכו'. 

 

קס", פתחי הגישה יהיו תקניים מיצור של מפעל מאושר מתוצרת "מטלפרס" או "טרו 

 ס"מ לפחות ויצוידו באטמים, בצירים ובידיות סגירה. X 30 30במידות  של 

 

 תריסי אוויר המשמשים גם כפתחי גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב. 

 פתחי גישה המשמשים גם כחלון הצצה, יותקנו לפי מפרט מיוחד. 

 כל פתחי הגישה יסומנו בשילוט מתאים.   

 נסתרים מהעין יותקנו השלטים במקום נראה לעין.עבור פתחי הגישה ה 

 מחיר פתח הגישה כלול במחיר מ"ר תעלה. 

  

 : אופני מדידה ומחירים

 

מחיר המדף כולל אספקה התקנה, חבור מנוע חשמלי לכבל הפעלה, חבור מגעים לחיווי  

 , פתח גישה בקיר.סגור-מצב המדף פתוח

 

 

 :בידוד ומפזרים אופני מדידה ותכולת מחירים לתעלות 15.21

 

כוללים את כל האמור לעיל לרבות, צבע , התחברות אל מתקנים קיימים, מסגרות עץ  .א 

 והלבשות פח )רוזטות(, במעברי תעלה דרך קיר, תקרה או גג.

 

יחידת המידה תהייה מ"ר שטח הפח )שטח פנים(, כמבוצע למעשה. השטח יחושב  .ב 

 .ו היקף, הנמדד לאורך הציר המרכזיכמכפלת היקף התעלה באורך הקטע בעל אות

 

מעברים ממידה למידה יחושבו לפי המידה הגדולה, ללא תוספת עבור המעבר בנפרד.  .ג 

 .בתעלות אלכסוניות תקבע המידה לפי החתך הממוצע

 

קשתות כפופים וברכיים, כולל כפות מכוונות כנדרש ימדדו לאורך הציר מרכזי,  .ד 

 )במידה וישתנה( יהיה ההיקף הגדול.  בתוספת מטר אורך אחד. ההיקף

 עבור "למד" ישולם כשתי קשתות.   

 .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור שטוצרים מעבר למדידת אורך השטוצר  
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וסתים בהתפלגות תעלות נכללים במחיר התעלות. מדפי ויסות המופעלים ביד יכללו  .ה

 .את אמצעי ההכוונה

 

ל את המסגרת, מנגנון הנעה חשמלי, נתיך מדפי אש יחושבו בנפרד ומחירם יכלו  

 ., פתח גישה בקירסגירה ואטימה מסביב למסגרת המדף בקיר או בתקרה

 

יכללו אמצעי סגירה ואטימה, פתחי בקורת למדידת אויר, חבורים  -פתחי גישה  .ו 

מחירם כלול  .גמישים, צווארונים למפזרים, אטימות ומעברי תעלות יכללו במחיר

 ה.במחיר מ"ר תעל

 

תמיכות, תליות, חיבורי תעלות, התפלגויות בתעלה וחיזוקים יכללו בשלמותם  .ז 

במחיר התעלות. בנוסף פתחי בקורת בקירות, תקרות רביץ וכו' דרושים לצורך גישה 

 .אל המתקנים הנ"ל, לרבות מסגרות, דלתות, אביזרי פרזול ועבודות צבע יסוד וסופי

 

לפי השטח נטו, כאשר הפח נמדד פעם אחד מדידת מחיצות אקוסטיות תעשה  .ח 

 .והבידוד נמדד משני הצדדים

 

 :אישור ציוד ותכניות ביצוע 15.22

 

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של הציוד ושל  א. 

 החומרים והאביזרים העומדים להיות מותקנים.

 

והטיב המשובח ביותר.  בכל  החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין ב. 

מקרה לא יפעלו מבחינת הטיב, האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים במפרט 

 ובתוכניות.

 

הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר, אבל בתנאי שהם יהיו  ג. 

 בעלי אותה איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכניות.

ה על אחידות הציוד במפעל, המזמין שומר על זכותו לא משיקולים של שמיר  

 לאשר ציוד שווה ערך  בשונה מהמופיע בכתב הכמויות או המפרט הטכני.

 

אם הציוד או החומרים המוגשים לאישור אינם תואמים את הנדרש כמפרט   

ההתאמה.  כל -ובתכניות, על הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי

ור שלא מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הקבלן, על הגשה לאיש

 התאמה מושלמת של הציוד     או החומרים ולנדרש במפרט ובתכניות.

 

לשם קבלת האישורים, על הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתונים מלאים שיש בהם  ד. 

פים בכדי להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון ד
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קטלוגים, עקומות או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, סכמות 

 חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.

 

קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על  ה. 

 מפרטי הציוד והחומרים שהגיש לאישור.

 

אצל היצרן בטרם יוציא את  הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד ו. 

הציוד      אל אתר הבנייה, אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן 

 אישור על כך מהמפקח.

 

כמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד והחומרים  ז. 

 העומדים להיות מותקנים במערכת.

 

שר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאו  

המצב והתנאים האמיתיים בבניין.  הקבלן יתאים את מידות הציוד ואופן 

העברתו והרכבתו בבניין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, 

 והשארת מעברים לגישה, טיפול ואחזקה של הציוד, וכד'.

 מפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ:על הקבלן להכין ולהגיש את החומר ה       

 

מפרט וקטלוג לברזים ואביזרים, יחידות אוויר צח, יחידות מיזוג אוויר, מפוחי   .1 

פינוי עשן, מפוחי יניקה, קפיצים, בלמי רעידות, יחידות עיבוי, אישורי עמידות 

 קרה., ציוד פקוד וב1001תעלות שרשוריות, חומר הבידוד לתעלות וגמישים בתקן 

 

תוכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד ומתקנים אחרים המיוצרים לפי   .2 

 הזמנה        או תכנון של הקבלן.

 

 כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס.  .3 

 

אישור המפקח ו/או המהנדס על תוכניות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם   .4 

הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, לבחירה  משחררים את

הנכונה של הציוד, להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה 

 לדרישות המפרט והתכניות.

   

אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור על טיב המוצר   

וצרים שיסופקו אם הם לא שיסופק מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מ

 יתאימו לצרכיי העבודה.

 

 :סימון ושילוט 15.23
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 על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חרוטים. א. 

 

כל הציוד כגון:  מפוחים, מזגני אוויר צח, יחידות מיזוג אוויר וכד' יזוהו על ידי  ב. 

 ימנם בתכניות.שלטי סנדויץ' חרוטים בגודל מתאים, בהתאם לס

 

 שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאניים, כגון:  ברגיי פטנט או מסמרות. ג. 

 

 שלט של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים יכלול: .1 

 

 סימון היחידה. - 

 תפוקת קירור ט.ק. - 

 .CFM -ספיקת אוויר  - 

 אינטש. -לחץ סטטי כולל של המפוח  -  

 גם וסבל"ד.כוח סוס המנוע, כולל ד -  

 דגם ואורך רצועות ההנעה. - 

 יצרן היחידה ושנת ייצור - 

 

 

 שלט גופי חימום חשמל, יכלול: .2 

 

 הספק כולל בקוו"ט. -   

 הספק של כל אלמנט חימום, וסה"כ מספר האלמנטים. -   

 מתח עבודה של כל אלמנט. -   

 שם היצרן. -   

 

', יזוהו על ידי שלטי סנדוויץ, בהתאם כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד  ד. 

 לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות.

 

כל הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות סנדויץ'' חרוט,   ה. 

ועליהם המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו בפועל. 

ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם, ויחוזקו על  4יו בעלות קוטר של הדסקיות יה

 הברזים באמצעות שרשרת מתכתית.

 

הצינורות יסומנו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג הנוזל   ו. 

 הזורם בתוכם.

צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות   

 .המפקח
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מדפי ויסות ראשיים, מדפי אש ומנועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומנו ע"י  ז. 

  וערב של תקרה אקוסטית.-שילוט לבן שיודבק על מסגרת שתי

סימון ושילוט לפי הסעיפים לעיל כלולים במחירי היחידה כפי שמפורט בכ"כ ולא  ח. 

 ישולם תוספת בגין סימון ושילט.

 

 

 

 :סות והרצהניקוי בדיקה וי 15.24

 

הקבלן יבצע ניקוי ושטיפה יסודיים ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצנרת, וכן  א. 

פעולות בדיקה והרצה של כל המערכות.  הקבלן יודעי לפחות שבוע מראש על 

 כוונתו לבצע פעולות אלה, בכדי המפקח יוכל להיות נוכח אם הוא יצא לנכון.

 

על ידי גז חנקן.  לאחר בדיקת הלחץ, יש  PSIG 600צנרת גז, יש לבדוק בלחץ  ב. 

לבצע הורקה לואקום באמצעות משאבת ואקום משובחת, לואקום מינימאלי של 

שעות, ללא ירידת לחץ  48מיקרון.  יש להשאיר את המערכת בואקום למשך  200

 מורגשת.  

 

את מדידת הואקום יש לבצע באמצעות מודד ואקום  אלקטרוני מתאים תוצרת   

 נאייר" או שווה ערך.  לא יתקבל ואקום שנמדד בשעוני לחץ וגילים."רובי

 יש להחליף המסננים ומסננים/מיבשים של המערכת עד לקבלת גז יבש לחלוטין.  

 

הקבלן יפעיל את כל מערכת המתקן ויווסת אותם לפעולה מושלמת בהתאם  ג. 

 לנדרש.

 

למותו וידגים את עם גמר הבדיקות והויסותים יפעיל הקבלן את המתקן בש  

 הפעולה בפני המפקח ונציג המזמין.

לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצונו של המפקח, יופעל המתקן במשך תקופה   

. במשך תקופה זו ידריך וינחה הקבלן את המפקח משבועיים רצופיםשל לא פחות 

וצוות ההפעלה והאחזקה של המזמין, בכל הקשור בטיפול, הפעלה ואחזקה של 

 .מתקן

   

  

 עם גמר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח. ד. 

 

קבלת המתקן על ידי המפקח מותנית, בין היתר, בגמר כל עבודות התיקונים   

 וההסתייגויות שנמסרו לקבלן על ידי המפקח ו/או היועץ.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

יש בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות זרימת אוויר  ויכין דפי דיווח אותם יג ה. 

 לאישור היועץ. בדפים אלו  יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות:

 

 ספיקת האוויר במזגני אוויר וביחידות טיפול האוויר. -   

 

 הפרשי הלחץ במפוחים. -   

 

 זרם חשמל במנועי המפוחים. -   

 

 ספיקת אוויר בפתחי אוויר הספקה והחזרה. -   

 

 נים.טמפרטורות אוויר בכניסה ויציאה של המזג -   

 

 מכשירי הפיקוד והבקרה. SET-POINTמצב מומלץ של כיוון  -   

 

אישור הקבלן ויועץ הבטיחות על הפעלת כל מדפי האש, ומפוחי פינוי עשן  -   

 במבנה ותקינותם.

 

 כל שאר הבדיקות והכיוונים כפי שיורה המפקח. -   

 

כשירי ההגנה כמו כן, יבצע הקבלן ויסות וכיול של כל מכשירי הבקרה, וכן מ  

 והביטחון של המערכת.

 

הקבלן יודיע למפקח שבעה ימים מראש, על כוונתו לבצע את הבדיקות הנ"ל בכדי  ו. 

 שהמפקח יוכל להיות נוכח.

 

 שבועיים ימיםעם גמר ההפעלות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעלו ברציפות  ז. 

 ללא כל תקלות יוזמן היועץ לקבלת המתקנים.

  

 פים לעיל כלולים במחירי העבודה ולא ישולם תוספת תשלום בגינם.כל הסעי ח.  

 

 :מסירת העבודה למזמין 15.25

 

הקבלן יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת  

המתקן שביצע בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע 

 המזמין והמפקח.הקבלן/קבלני המשנה בנוכחות הקבלן, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

קבלת המתקן מותנית בכך שהמתקן הופעל על ידי הקבלן במשך שבועיים רצופים,  

נבדקו כל מרכיבי המתקן, תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן, 

 ונמסרו תוצאות בדיקות המתקן בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו.

 

, מותנים בפעולתם התקינה של כל כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין 

המערכות ולאחר שהתקבלו אישור נציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המערכות 

 שהתקין הקבלן.

 

יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם, בשלושה עותקים כשהוא כרוך  

עץ ומסודר באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם היו

 ותאריך.

  

 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

 

 תאור המתקן ומערכותיו. א. 

  

 שיטת ההפעלה והבקרה כולל סכימת הבקרה. ב. 

  

 דפי הראות הפעלה. ג. 

  

 דפי איתור תקלות. ד. 

  

הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושנתיות. ופירוט סוג העבודה  ה. 

בות הקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים, והטיפול לכל שלב. רשימת כתו

 טלפונים סלולרים, ביפר, שם אחראי מחלקת השרות.

  

רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל מרכיב  ו. 

 ציוד.

  

 . DWG, לרבות דיסקט תוכניות בפורמט AS-MADEתכניות עדות של המתקן  ז. 

 

 כמויות אוויר במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן.טבלת מדידת  ח. 

 

כולל דוח במהנדס בודק המאשר את , AS MADEתוכניות לוחות החשמל והפקוד  ט. 

 תקינות מתקן החשמל של מערכת מיזוג האוויר.

 

 גיבויים לבקר. .י
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

מסירה סופית ותחילת תקופת האחריות תהיה רק לאחר תיק  .יא

ן סופי ישלמו רק לאחר -מח 25%מסירה מסודר. למען הסר ספק 

 קבלת תיק מתקן.

 

 כל פרט אינפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התיעוד. יב. 

 

רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל לשביעות רצון יועץ המיזוג יעביר הקבלן  

ליועץ/מפקח תעודת מסירה ותחל תקופת האחריות. תיקונים שלפי דעת המהנדס אינם 

רשמו בפרוטוקול הקבלה והקבלן יתקנם במסגרת לוח זמנים מעכבים שימוש במבנה, יי

 כפי שיקבע היועץ.

 

 :כתב כמויות ומחירים 15.21

 

 כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים קיימים ולתוכניות. א.

 

 : כתב הכמויות כולל .ב

 

שולם אספקה, התקנה, הרכבה, וויסות, שרות, ואחריות, אלא אם צוין אחרת. לא ת 

כל תוספת מחיר בעבור חיבור אביזר, ציוד או מערכת, התחברות לצנרת קימת או 

 תעלה אלא באם צוין בסעיף נפרד בכתב הכמויות.

 

 רשימת הכמויות אינה סופית לצורך הזמנת הציוד. ג.

 

רשימה מדויקת של הציוד תעשה על ידי הקבלן לפי המצב במקום. באחריות הקבלן  ד.

ל מפזרי האוויר, ותריסי אוויר חוזר. המידות בכתב הכמויות לאמת את המידות ש

 הינן מידות מינימום לתכנון.

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או שכללה  ה.

 הסתייגות כלשהיא.

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ממנו  ו.

 יניו.לפי ראות ע

 

 המחירים כוחם יפה לעבודות נוספות או להפחתות לפי מחירי היחידה. ז.

 

עבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם לפני ביצוע,  ח.

 יגיש הקבלן לאישור המפקח ניתוח מחירים מפורט, או בהתאם למצוין בהסכם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 .לפי הצורך ושקול דעתו המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות ט. 

 

 המחירים כוחם יפה לעבודות נוספות או להפחתות לפי מחירי היחידה. י. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 מעליות – 11פרק 
 

 . תנאים כלליים:1

 הקדמה. 1.1

מפרט זה מתייחס לייצור, הספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן. 

 בצע יבצע המ

את המתקנים המפורטים באמצעות קבלן ראשי ובאישורו של המפקח הפועל מטעם המזמין. 

 תחנות עם פיקוד אוניברסלי על פי הנתונים במפרט זה. 2נוסעים ,  8הקבלן יתקין  מעלית של 

 

 הגדרות .  1.2

 

 המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה.   -המבצע     

 הפועל מטעם המזמין. המהנדס או היועץ    -המפקח     

 כל המערכות שעל המבצע לספק לפי מפרט זה.   -המתקנים  

 

 התאמה למפרט המעלית ולתוכניות .  1.3

כל העבודות שיבצע המבצע באתר יהיו בהתאמה מלאה לתוכניות, המפרט ולחוזה. התוכניות 

ת.  על המבצע שמקבל המבצע הינן כלליות לאינפורמציה בלבד וקיימת אפשרות של סטייה במידו

להוציא מידות מעודכנות מאתר הבנייה כפי שהן במציאות ולבסס את הצעתו בהתאם. המבצע 

יבדוק ויתאים בין התוכניות לבין המצב הקיים. על הקבלן למדוד את מידות הבניין במקום, כפי 

 שהנן במציאות ולא להוציאן מהתכניות.

 

 תוכניות ואישורים .  1.4

לת העבודה , על המבצע להגיש לאישור המפקח מערכת תוכניות שתכלול שבועות מיום קב 4תוך 

: 

תוכניות הרכבה מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים, תוכניות כלליות ,תוכניות בנייה 

מפורטות עם כל דרישות המבצע לקבלן הראשי ) פיגום,פתחים שונים,עומסים,יציקת יסודות 

,הארקה לפיר,קווי תקשורת לחדר מכונות,ווי תליה  לפגושות בבור הפיר ,יציקת משקופי הפיר

 בפיר וחדר מכונות(.

 תוכניות חשמל מפורטות לחדר המכונות.

 תוכניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית.

 תוכנית פרטי התא, דלתות ומשקופי פיר ואו כל תכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע הפרויקט.

תקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים וכן בהתאם לדרישות התוכניות תוגשנה בשני הע

שרטוט מקובלות. על המבצע להגיש את תוכניותיו עד לאישור הסופי הן של המפקח והן של 

 האדריכל היכן שיידרש.

עותקים למפקח לשם הפצתם  5 –לאחר האישור הסופי על המבצע להגיש את תוכניותיו ב 

 לגורמים המתאימים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא יכניס שינויים ללא אישור המפקח בכתב.  המבצע

 במידה וחלק מהמבנה בוצע לפי תוכניות היועץ כל שינוי שידרוש המבצע יבוצע על חשבון המבצע.

 

 

 

 

 

 דו"ח מהלך עבודה .  1.5

המבצע ימציא לקבלן הראשי מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה. המבצע  2.4

ל יומן ובו תירשמנה כל העבודות שביצע. ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ינה

 ביומן הנ"ל.

 

 הכרת האתר .  1.6

על המבצע, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על תוכניות הבניין 

 בלבד, ובאם קיימות סטיות יש ליידע את המפקח והקבלן הראשי מיידית.

 למוד את האתר , דרכי הגישה , האחסון ואופן ההרמה.על המבצע ל

ויהיה צורך בהריסות  1.5באם ידרשו שינויים או לא הגישו תוכניות בזמן הנדרש לפי סעיף 

 ובנייה , תבוצע

 עבודה זו ע"י המבצע ועל חשבונו.

 

 שילוט . 1.7

 מותר,על המבצע להתקין את כל השלטים הדרושים בתא המעלית,בכניסות,שלוט העומס ה

בכניסה לחדר המכונות והוראות לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים 

 הקשורים לפעולת החילוץ בצבע אדום ) ידית חילוץ,גלגל חילוץ,מפסק ראשי וכו' (.

 

 טיב העבודה, ביצוע וחומרים .  1.8

ם הקיימים המבצע מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים,חוקים ותקני

והמקובלים. כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה , בהשגחתו 

המתמדת של מומחה ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח 

 ביותר.  אחסנת כל החומרים הינה באחריות המבצע.

המבצע ,האחראי על העבודה. כל הוראה  בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם

 שתימסר למנהל העבודה תחייב את המבצע.

המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע שלדעת המפקח 

הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני 

 המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

עבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על ידי המבצע ישולמו על  כל התשלומים של שכר

ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד מעובדיו. 

 המבצע יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים.

וג בהתאם המבצע מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנה

 להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת הבטיחות בעבודה.

על המבצע לספק את החומרים, המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה. כל החומרים יהיו 

 חדשים ומטיב משובח. 

 הקבלן צריך לקחת בחשבון כי בעת עבודתו, המבנה יפעל ועליו לתאם עם הנהלת הבית את זמני 

 מלכלכות" ולקחת בחשבון כי חלקן תבוצענה בשעות שאינן שגרתיות. העבודות הרועשות וה"

 כ"כ על הקבלן לדאוג שבמהלך כל עבודתו, יישאר אזור העבודה נקי מלכלוך ו/או מכל מכשול 

 שעלול לגרום להפרעה ו/או שיהווה סכנה לבאי הבית. כ"כ על הקבלן להציב את כל ההגנות 

לאזורי סכנה )לרבות התקנה "מבואה" סגורה סביב כל   והשילוט הדרוש כדי למנוע גישת אנשים

 דלת  פיר( ולהנחותם בנוגע להימנעות מסכנות צפויות.

 

 

 

 

 נזקים שונים .  1.9

 

המבצע אחראי לכל נזק שיגרם לבנין,למכונות,למתקנים ולבני האדם, על ידו או ע"י עובדיו או 

ו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או ע"י נזק  נגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על ידו וא

 לקויה , הן במישרין והן בעקיפין. המבצע יהיה חייב לפצות על הנזקים הנ"ל בשלמותם.

אין לבצע עבודות או פעולות חציבות במבנה,בקורות, בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם 

 מנציג המזמין והמפקח.

סוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם המבצע חייב להוציא ביטוחים מתאימים המהווים כי

,לחומרים, למתקנים ולמכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם 

חשמלי וכו' בתחום  עבודתו. כמו כן עליו להוציא ביטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על 

 המבצע להמציא עותק מהפוליסות למזמין.

 ציוד המעלית עד למסירת המעלית למזמין. המבצע אחראי על כל חלקי

במהלך הרכבת המעלית וכל עוד לא נדרש אחרת יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה, המעלית 

עליונה. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" את המעלית  תעלה לתחנה

 מקומה תחתונה.

 

 הספקת חשמל   1.10

 

 פאזות, הארקה ואפס בראש הפיר עבור כח ומאור. 3ר בלבד של הקבלן הראשי ן יספק חיבו

מפסק זרם ראשי עם בטחונות למאור ולכח וכל החיבורים מהמפסק לחלקי המעלית, יסופקו 

 ויבוצעו ע"י ועל חשבון הקבלן.
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 מסירת המתקן. 1.11

 

ים בסיום הרכבת המתקנים ימציא המבצע למפקח תעודות בדיקה של חברת החשמל, מכון התקנ

או בודק מוסמך במידה והמעלית שוחררה לבדיקה ע"י מכון התקנים וכן אישורי בדיקה מטעם 

בקרת טיב של המבצע. כל הבדיקות הנ"ל יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו. כל תוצאות הבדיקות 

" )תוכנית הרכבה של המתקן , תוכניות חשמל ופיקוד ,   AS MADEהנ"ל כולל מסירת תוכניות " 

 העתקים . 3 -יוגשו למזמין ב -אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל מק"טים. ( הוראות 

לאחר הגשת מסמכים אלו תיערך מסירת המעליות בהשתתפות המפקח ונציג המזמין ותיבדק 

התאמת המתקן למפרט המפקח.המבצע יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם 

תאמות או ליקויים , יש לבצעם מיידית.  לאחר ביצועם לביצוע הבדיקות. במידה ויתגלו אי ה

 תיערך מסירה סופית של המתקן.

 

 

 הדרכה .  1.12

 

במסגרת מסירת המתקן ידריך המבצע את משתמשי המעלית בשימוש נכון ובמתן עזרה בזמן 

חילוץ אנשים מן המעלית. בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיקת בודק מוסמך , תימסר המעלית 

 לשימוש.

 . 1.11בכל מקרה מסירת המעלית לשימוש אינה הוכחה לעמידה בדרישות סעיף 

 

 אחריות. 1.13

  התחלת מנין תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י המפקח או נציגו ו/או

חודשים מהתאריך  12 -הפעלתה ,  בכל מקרה המאוחר מביניהם. תקופת האחריות היא ל

והחומרים אשר יסופקו ע"י המבצע יהיו חדשים ומשוכללים  הנ"ל. כל החלקים , המכשירים

 ביותר. המבצע אחראי לפעולה ללא הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.

  ,המבצע יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית של המתקן

יעשו בתקופה זו. כמו כן ויישא בכל ההוצאות הכספיות בשל נזק ,קלקול , אבדה או גניבה שי

 המבצע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.

  שנה מיום סיום ההתקנה. 20המבצע ידאג להמצאות חלקי חילוף בארץ במשך 

  המבצע או מי מטעמו יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה במצב

רעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק המבצע מיד ועל חשבונו הוא, תקין ונקי. את כל ההפ

שעות לאחר ההודעה. לאחר תקופת האחריות תיעשה בדיקת קבלה שניה  24ולכל המאוחר  

והמבצע חייב לתקן כל פגם להחליף כל חלק פגום ולתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר 

ן אחריות נוספת של שנה. האחריות השימוש. לכל החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תינת

 הנ"ל של המבצע לא תכול על נזקים כתוצאה מכוח עליון, שימוש רע והפרעות חשמל.
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  בתקופת האחריות הנ"ל חייב המבצע לספק את שירות המעלית השוטף. בנוסף המבצע יספק

שירות החל מתחילת השימוש במתקן ועד לתחילת תקופת האחריות . פרט לקלקולים אשר 

יב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק, לשמן ולבצע את כל חי

 העבודות הקשורות בשרות

  בתקופת האחריות הנ"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית ועלות שרות זה תהיה בהתאם

על הקבלן לבצע גם את השירות מתחילת השימוש במעלית עד תחילת  ,לכתב הכמויות. בנוסף

יות )קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו( וגם מחיר זה יהיה כלול במחיר תקופת האחר

 המעלית.

הקבלן מתחייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על 

. כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח נציג קבלן הראשי ו/או המזמין וכ"ח הקבלן הראשיידי ה

 רות שתבוצע ע"י נציג משרד לברוב )היועץ לבקרת שרות(.להיות נוכח בבדיקת בקרת הש

פרט לתיקון הקלקולים חייב המבצע לפחות פעם אחת בחודש , לבדוק , לשמן ולבצע את כל 

העבודות הקשורות   בשירות . בחדר המכונות ימצא ספר שירות בו ירשמו כל 

ן או השירות. התקלות,עבודות וזמניהם. בספר יחתמו הטכנאים אשר ביצעו את התיקו

חדשים ותאשרנה על ידם. המבצע  4הרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המזמין או בא כוחו, כל 

מתחייב להחזיק במחסנו מלאי של חלקי חילוף אורגינליים בכמות סבירה. כן מצהיר המבצע 

 שברשותו עומדים בזמן ההצעה חלקי החילוף הנ"ל.

  ה, מתחייב המבצע שמספר התקלות חודשי הפעלה ושימוש שיחשבו לתקופת הרצ 6לאחר

בשנה. היועץ יפסוק לגבי מניין התקלות  6הגורמות להשבתת המעלית לא יעלה על  

 הרלוונטיות.

  העובדה שהמבצע ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתוכניות , אינה מורידה ממנו את

נובעת האחריות עבור פעולתן התקינה של המתקנים. המבצע בלבד אחראי עבור כל תקלה ה

 משגיאות התוכניות שמבצע 

בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. אישור המפקח על בחירת הציוד של המבצע אינו משחרר את 

המבצע מאחריותו, במידה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי המפקח 

 בתקופת האחריות לדרוש מהמבצע לתקן או להחליף את ציוד הפגום. 

 

 

 מאושר לביצוע המעליתהציוד ה 1.14

 

 לאישור היועץ דגם  טיסן -

 מיצובישי -

       COMFORT  דגם  אוטיס -

   MONO SPACE 500    דגם  קונה -

  3300   דגם שינדלר -

- MP                       דגם        עם דלתותHIDRA WITTUR  
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- ORONA                דגם          עם דלתותWITTUR   HIDRA 

- WITTUR 

 

 האחרון 2481-20-50ת תיבנה לפי תקן המעלי

 10חלק  2481המעלית מתאימה לתקן לנגישות אנשים עם מוגבלויות 

 

 
 . תאור טכני  :2

 תאור טכני מקוצר .  2.1

 

סוג  (ii) מעלית נוסעים ומשא

 המתקן

 עומס נומינלי נוסעים  8

 מהירות שניה\מ' 1

V.V.V.F GEARLESS שיטת ההנע 

 צירהאי דיוק ע (  +מ"מ )   5

 גובה הרמה 4,0מטר 

 מס' תחנות 2

 מס' כניסות  2

 מיקום חדר מכונות למעלה, בתוך הפיר

 מידות פנים הפיר מ'  1,85מ' , עומק 1,70רוחב 

 מידות פנים התא )מ'( 2.3,גובה  1.4, עומק 1.10רוחב 

אוטומטיות, פתיחה צדדית,            

0.9 X2.1  מטר 

 כוון פתיחת דלתות

 סוג פיקוד רסליאוניב

 חתך כוונות תא 

 חתך כוונות מ.ג 

 תילוי  2:1

 מס' התנעות בשעה 240

 חשמל הרץ  50פאזות   X 3וולט   400

 

 

 

  המתקן המכני .  2.2

3.  
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 מנוע בלבד-מכונת הרמה

 
 מיסבי המנוע  הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי. למנוע, גלגל הנעה .

 רצועות.על גלגל ההנעה יותקנו כבלים או 

בזמן הפסקת  המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו".

הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה 

ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד  יוצא מכלל פעולה, יכול הגשש השני לשאת את 

שעות , מערכת אוטומטית תבדוק את מצב הבלמים ותשבית המעלית במקרה  24בכל   כל העומס.

 של כשל. 

אשר יבקר את תזוזת המעלית עם דלתות פתוחות לא  UCMלמערכת הבטיחות של הבלם יותקן 

 מבוקרות.

הפעלות לשעה. התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים  ועם  240-למנוע אוורור עצמי , מותאם ל

 ועם פלוס חדש.   DIRECT APPROACHת. העצירה הסופית חשמלית עם התנעות רכו

 במקרה של הפסקת חשמל, המעלית תגיע לתחנה הקרובה ותפתח דלתות אוטומטית.

המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים  חשמליים 

בניין )לרבות פעולה תקינה של והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל  ה

 הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.   

הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המנוע.  המנוע יכולה לשאת 

מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או  הפרעות בפעולה התקינה של המכונה  50%

 ושל המעלית כולה.

כבת על בדוד כנגד רעידות והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת  המכונה, יבודדו המכונה מור

 מהמבנה.

 

 

 

 הנעת התא מלוח הפיקוד 

 
המנוע עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. לצורך חילוץ במקרה של הפסקה בזרם 

בצורה קלה החשמל או קלקול, יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושים. פעולת החילות תתבצע 

ופשוטה ללא צורך בפירוק חלקים וכו' במנוע. תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת 

החילוץ יבוצע על ידי נציג חברת המעליות החילוץ )מלוח הפקוד( תהיה קלה, מהירה ובטוחה. 

 .בלבד ללא תמורה

 

 הקונסטרוקציה 3.1

 
רים. יתר האביזרים, החיזוקים הקבל הראשי יבנה בבור הפיר את היסוד הדרוש להרכבת הבופ

 והקורות יסופקו על ידי המבצע, כאשר הם חדשים, ישרים וצבועים פעמיים בצבע יסוד. 
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 מובילי התא ומשקל נגד 3.2

 
מובילים במבנה פלדה עם מילוי פלסטי מתאים עם משמנות. ניתן  4התא ומשקל נגד יובלו בעזרת 

 להשתמש במובילים גלגליים.

 

 גלגלי תליה והטיה

כל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא יהיה ב

 צורך לטפל בהם

 

 

 כבלי תליה או רצועות תליה

 
. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית 12, עם מקדם בטחון פי 3מספר כבלי התליה: מינימום 

ה. כן יותקנו גם מגעי "כבל "סיל"  עם פנים פלדה. הקצוות מבודדים ומצוידים בבורג מתיח

 רופף" לכל כבל תליה או רצועות.

 2מספר רצועות מינימלי יהיה 

 התא . 2.3

התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על המסגרת וגג התא  והכני 

יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי 

, התקן ביטחון, מנוע להפעלת הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא התא

 מבודדת מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק.

 

 קירות התא

מ"מ, צידם החיצוני של   0.8מ"מ  ויצופו בנירוסטה בעובי   2.0הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 

ש בעת נסיעה. החלק התחתון של הקירות יוגן עם קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רע

. החומר על הקיר 9סרגל נירוסטה נגד פגיעות. משקוף הכניסה לתא יבנה מנירוסטה דגם סקופ 

מ"מ עשוי נירוסטה  40אינו מחזיר אור.על הקיר האחורי בתא יותקן מעקה אחיזה עגול בקוטר 

מ"מ לפחות וגובה השפה  35ר למאחז מלוטשת מקיר לקיר עם רוזטות. המרווח החופשי בין הקי

מטר .  החלק התחתון של כל הקירות עד  1.1מקסימום -מ"מ מינימום ו 900העליונה מהרצפה 

שורות פגושות  2מ"מ יחוזק במיוחד מצידו החיצוני  למניית. לכך אורך הקירות יותקנו   500

ראה עם זכוכית בטיחות מנירוסטה  או עץ למניעת פגיעות בקירות .אם המזמין ירצה, תותקן מ

 לוקס מינימום ברצפת התא. 100עם אמצעי חזותי על המראה לבלבול אופטי.התאורה בעלת 

 ס"מ. 20-ס"מ וברוחב של כ 2-שורות חיזוקים ) מעקות( מנירוסטה הבולטות כ 4מסביב לקירות 

 מ' לפחות.  2.30גובה התא נטו 

 

 רצפת התא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא והקירות בחיבור מ"מ על מסבך ק 4הרצפה מפח פלדה בעובי 

 לרצפה  יהיו מוגנים בחיזוקים נוספים.

 מ"מ  4על המבנה הנ"ל תותקן רצפה מנירוסטה או אלומיניום בועות בעובי  

 או אמבטיה להכנסת שיש על פי בחירת המזמין

 

 תקרת התא

ת, יותקנו שמונה  תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט. בתקרה תאורה אוטומטי

לוקס על רצפת התא, דו תכליתיים שקועים  100גופי תאורה מסוג לדים בעל עוצמה של לפחות 

ומוגנים ע"י מכסה שקוף ובעוצמת אור  נאותה. במפלס תקרת התא יותקנו גופים שקופים 

  לחדירת אור ובלתי שבירים להגנה על הנורות מחברה וגנבה. מצבר ומטען עבור פעמון אזעקה.

( המאוורר שקט לחלוטין, מבודד מהתקרה, ובעל אפשרות לשינוי כיוון  6אקסיה )"  -מאוורר ונט 

 הסיבוב.  

 כל עיצוב התא והחומרים והגוונים ע"פ ההנחיות במפרט , בשרטוט וע"י האדריכל 

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 

 המיועדים לתליית כיסוי תא, כהגנה בזמן הובלה מתוכננת מראש.מסביב לתקרה יותקנו ווים 

 

 

 

 משטח עבודה / חדר גלגלים בראש הפיר

 

מאחר ובראש הפיר יורכבו גלגלים להטיה / הרמה ו/או וסת מהירות, מכונה וכו', על  הקבלן 

 להתקין לפי הצורך גם משטח עבודה וסולמות ו/או דלתות גישה תקניות אליו  לצורך טיפול

בנוסף, יתקין הקבלן ויבצע תאורה כנדרש, ב"חלל"  בחלקים שיורכבו בראש הפיר. 

 הגלגלים לרבות מפסק לתאורה וכו'.

 
 ) אופציה לדלתות זכוכית ( מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא

התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות 
 פלסטיק או מתכת ממוסבים.  בעזרת גלגלי

מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון, לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל 

מובילים. המובילים מחומר בעל  2-כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת ומצויד לפחות ב

 שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות. 

ומספר  (HEAVY - DUTYוה ערך ומיועד לעבודה קשה )מנוע הדלת פועל על זרם ישר או הנע שו

 רב של התנעות. 

מ"מ לכל  צד. שני הצדדים יצבעו  1.5בעובי  דופן כפולהכנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל 

 מ"מ.  0.8פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה דגם סקופ מלוטש מט.בעובי של  

 בהתנגדות. קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה 

עיניים.  40כל כנף מובילה תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים של לפחות 

חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

מעת זמזום והדלקת שלט "דלת מוטרדת". הדלת, היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם הש

 רק לחיצה על לחצן "פתח דלת" תבטל פעולה זו.

 ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא, ללא מאמץ מיוחד.  -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 

תנעל דלת התא בנעילה מכנית או שחזית הפיר  -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 

 מבצע ועל חשבונו.תצופה בפח ע"י ה

 3מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח נירוסטה בצורה אסתטית, במידה והדלתות נסגרו 

תושבת המעלית עד  -פעמים והמעלית לא נסעה )חסר נעילה אלקטרומכנית או כל סיבה אחרת( 

 תיקונה.

 

 דלתות פיר

לה עם חיזוקים מתאימים. של מ"מ בעל דופן כפו 2.0דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי 

חיזוקים נוספים יותקנו בחלק התחתון של כל כנף ובחיבורו עם הנעלים המובילות ע"מ להמנע 

מיציאת הכנף מהמסילה ולהימנע מדפורמצית הכנף כתוצאה מחבלות ומכות בעת העמסה. הן 

דלתות יהיה תוסענה על ידי גלגלים עם מיסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. סף ה

מיציקת מתכת או אלומיניום וישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי המבצע. מנגנון 

הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת תצויד במנעול 

מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד במשקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל -אלקטרו

לת ניתנת לפתיחת חירום ידנית על ידי פותחן מיוחד.  כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי ד

שכבות צבע יסוד והצד הגלוי יצופה בפח נירוסטה מדגם סקופ מלוטש מט.  2-כימי ויצבעו ב

הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה. בגמר ההרכבה. המבצע יספק את כל הפחים 

ן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת כנפי הדלתות תבוצע הדרושים לפי התק

 בהתאם לאמור בתקן.

 . EN81  1-2הדלתות תעמודנה בדרישות עמידות באש לפי תקן 

 

 

 

 משקופי הכניסה 

מ"מ, העוטף את כל  2.0בעובי של   9סביב כל דלת יורכב משקוף פלדה מפח נירוסטה מדגם סקופ 

ס"מ מידה חזיתית, לחצני חוץ יותקנו על יד המשקוף בצד  12כנדרש,  של  עובי הקיר ובולט ממנו

הימיני.המשקוף העליון מוגבה וכולל בתוכו את אביזרי האיתות. המשקופים יסופקו לבנין  עם 

 הגנה כנגד פגיעה. הצד הפנימי )בעקר העליון( של המשקוף יצופה בפח עד התילויים. 

 הראשי בתאום עם המבצע.יציקת המשקופים תעשה ע"י הקבלן  

 

 משקופים עיוורים

עם הלקוח יבחר לצפות את כל הקיר בציפוי משלו, לא יותקן משקוף אלא רק מסגרת גמר עבור 

 ציפוי הקיר בחומר לפי בחירת האדריכל.

 

 מערכת הפיקוד . 4.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 לוח הפיקוד

 ר לוח הפיקוד במשקוף ,בנוי בתוך ארון פלדה בעל דלתות על צירים עם  חריצי אוורו

והמאפשר גישה נוחה לכל חלקי הלוח. כל הריאליים והקונטקטורים פועלים על זרם ישר 

. יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו תאורה ומאוורר בתא. כל V125במתח מקסימלי 

חלקי לוח הפיקוד יהיו מהאביזרים החדשים והמשוכללים ביותר, אותם מספק יצרן הלוח. 

ע"ג לוחות מודפסים מקוריים. המעגלים המודפסים יהיו כל המערכות יהיו מודולריות 

סטנדרטיים הניתנים לשליפה והחלפה בקלות. לכל כרטיס יהיה מחבר שונה למנוע שגיאות. 

פעולת מערכת  הפיקוד תעשה בעזרת  מיקרופרוססור  המעבד את כל האינפורמציה של 

 קריאות ומצב המעלית בהתאם לתוכנית הפיקוד. 

 ול בתוכו אינדיקטורים ויזואלים המצביעים על כל תקלה שכיחה במעלית לוח הפיקוד יכל

כגון עומס יתר, דלתות, תקלה במנוע וכו'. לוח הפיקוד יכלול גם את האינפורמציה על מיקום 

 המעלית. )מראה קומות(. כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות. 

 בלוח מראה קומות המראה המצאות המעלית 

 ,יותקן מנגנון סיגנלי מואר המראה את המצאות המעלית בתחנה במדויק,  בתוך לוח הפיקוד

 דולק כאשר המעלית בתחום התחנה.

הטרנספורמטורים בלוח יהיו מוגנים, בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה 

 ממושכת  ומאומצת.     

כולל כל ההגנות נגד בלוח סלקטור אלקטרוני המופעל ע"י אינדיקטורים ופחיות בפיר. הלוח 

 עומס יתר, היפוך או  חסר פזה.

  כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד. תוכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר

 המכונות. 

  81יותקן בלוח הפיקוד סידור להפעלת חירום לפי EN  . )נסיע בשרות מתוך חדר המכונות (

גילוי עשן ואש. המגעים הראשיים יורכבו ע"ג בלוח  מגע יבש לחווי תקלות ולחבור למערכת 

 גומיות להקטנת הרעש. 

 ."הפיקוד כולל כל השינויים הדרושים לפעולת פיקוד שבת או חג לפי "צומת 

 

 

 

 

 

 התאמות לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות

, לת"י , 70 2481-הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י

ובאישור  נון והבניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים  חוקי התכ

והחלטת המזמין והאדריכל.  ליד לחצני ההפעלה בתא, יותקנו מספרי הקומות בצורה גדולה 

 ומובלטת.

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי, 

גרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת שהמעלית  כינוי הקומות, הודעה על דלת נס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

חולפת על קומה. המערכת אלקטרונית, עם קול נשי או גברי )להחלטת המזמין( הניתנת  

לתכנות בצורה קלה ומהירה וההכרזה תתבצע עוד לפני הגעת המעלית לקומה. הקלטת  

 הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.

ליה הגיע והשרותים שאפשר לקבל בקומה, דלת נפתחת, דלת ההודעות יהיו: הקומה א

 נסגרת, המעלית נוסעת מעלה, המעלית נוסעת מטה, עומס יתר עם בקשה לצאת מהתא.

סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור, יהיו  תחום 

 שבין 

 מטר מעל רצפת התא. 1.0÷1.2

 

 

 MRL/ הפסקת חשמל במעלית  חילוץ חשמלי בעת תקלה

 
 אוטומטיתעל הקבלן לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל( תא המעלית ינוע  

עד לקומה ייפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים  מלוח הפקוד בעת 

תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים ניקל  קדמיום יבשים )וללא 

 פול( לרבות מטען מתאים.טי

 

 אינסטלציה חשמלית

המבצע יבצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים של חדר המכונות. כל 

האינסטלציה בחדר מכונות תעשה בתוך תעלות פח מאורכות.  האינסטלציה בפיר תעשה בתעלות 

גנים בתוך צנרת. כל . כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוC.V.Pפח או 

 החיווט של האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה. 

 

 הכבל הכפיף

מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא  -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה 

ים מעל חוט 10%ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 

 חוטים בכל כבל.  3-אך לא פחות מ -הנדרש לפי המפרט 

 

 חייגן חילוץ אוטומטי בתא

המזמין יספק קו טלפון לתחנה העליונה של הפיר . קבלן התקנת המעליות יתקין חיגן אוטומטי 

יש להתקין בתא הוראות לגבי השימוש בתא. החיגן יחובר לקו הטלפון ויופעל מלחצן הפעמון בתא. 

 , כגון זמן הלחיצה הרצופה וכ"ו האוטומטי בחייגן

 

 

 פיקוד ואיתות בתא

 :לוח לחצנים בתא ימוקם בצד מזוזת הסגירה כולל

 

  עם צליל המאשר הלחיצה1-, 0,1לחצני קריאה עם כתב ברייל מוארים לקומות וממוספרים , 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

  גם חייגן עם מגע יבש נוסף,צהוב עם סמל פעמון המפעיל  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן אזעקה

 חילוץ אוטו.

 לחצן "פתח דלת" עם הסמל הבינלאומי 

  .מפסק מאוורר 

 מפתח לא נשלף ב( מפתח כבאים- ON .) 

  מ"מ מהרצפה(+ הודעה   900נורית עם זמזם "עומס יתר". )כל לחצני פיקוד בגובה לפחות

 במערכת כריזה לצאת מהמעלית בגלל עומס יתר

  הפיקודאינטרקום עם מצבר ומטען בין התא ללוח 

  מראה קומות דיגיטלי אוMETRIX  DOT   מטר  1.8-מטר ל 1.6ס"מ(  בגובה  5)גודל אות

 מהרצפה

 מראה קומות בכל הקומות אליהן המעלית נוסעת 

 חיצי כיוון נסיעה עם צליל שונה בין כוון מטה ומעלה 

  דציבל 65-ל 35כאשר התא עוצר תושמע הודעה קולית שיציין את מקומו של התא ,מתכווננת בין 

 

 פיקוד ואיתות בכניסות

 לחצן מואר עם ברייל עם קול  המאשר הלחיצה 

 .בסמוך לכל לחצן קריאה חוץ יותקן לחצן מפתח המאפשר קריאה בלחצנים המוארים 

  .מפתח כבאים בכניסה ראשית 

  בקומת כניסה. -מפתח להשתקת מעלית 

 מעלהמראי קומות וחצים בכל התחנות  עם צליל שונה בין כוון מטה ו 

  מ"מ לפחות. 3כל הלוחות יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי של 

  הלוחות יהיו עם ברגים שקועים או יהיו חלק מקירות התא במישור אחד ע"ג צירים לכל גובה

 התא. 

 
 פיקוד המעלית

הפיקוד אוניברסלי.  בכל מבוא ארגז לחצנים עם לחצן ומנעול מפתח בכל ארגז עבור אפשרות 

 ה. בקומה ראשית בארגז לחצנים מנעול מפתח אחד נוסף להשבתת המעלית.הפעלת הלחצן קריא

קול ומיקרופון לקשר עם חדר -בתא, ארגז לחצנים. בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם

המכונות ומקום להדבקת מדבקת בודק מוסמך מסומנת לשם כך.  הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי 

גע יבש"  בחדר מכונות לגילוי אש /עשן עם מתג מפתח אש, שהפעלתו מקומה ראשית ו/או ע"י "מ

 תלת מצבי להפעלה

 רצוי שפנל הלחצנים יהיה מאוזן בתא.

 הוראות שימוש במעלית

 הוראות הפעלת חייגן אוטומטי

 מספר משרד העבודה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

  אופציות בפקוד ושינויי תכנה

פקוד של חברת הפקוד כולל כל הפונקציות הבסיסיות ואת כל האופציות שאינן בסיסיות )ב

האם(. הנ"ל בהתאם לאפיונים של כל יצרן ויצרן ואשר מתוכם יבחר המזמין את הסעיפים 

כל זאת ללא  -הנוספים )אופציות( שמעבר לסטנדרט הבסיסי אשר ברצונו לכלול בפקוד המערכת 

תוספת במחיר. תהיה אפשרות לבצע שינויים בפקוד המעליות במהלך התקנתן ועד תום תקופת 

 " של חברת האם.  DATE TO  UPות. השינויים כוללים גם עדכוני תכנה     "האחרי

 כל השינויים הנ"ל יבוצעו ע"י המבצע בהתאם לדרישות המזמין וללא תשלום נוסף. 

בלוח הפיקוד יהיה מחבר שיאפשר להתחבר בעתיד עם מוניטור או מודם. )במקרה של מודם על 

  המזמין לספק קו טלפון ליד המוניטור(.

 

 אינטרקום

 מערכת אינטרקום תכלול מצבר עם מטען מתאים ותקשר בין לוח הפיקוד לתא המעלית

 מתקני בטחון . 4.2

 

 וסת מהירות

יותקן בפיר ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הירידה של התא עולה מעל המהירות 
  הרגילה בהתאם למהירות המעלית והתקן. הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.

 קפיץ הוסת יכוון בבית החרושת וינעל עם חותם.  

 מ לפחות. מתקן המתיחה של הוסת מצויד במפסק. ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 

 

 התקן הביטחון

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות הירידה עלתה מעל 

 מעגל הפיקוד. המותר לפי האמור בתקן. המתקן הנ"ל מפסיק גם את 

 מתקן התפיסה מדגם מיידי או הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 

 

 גובל סופי

מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק 

 . 24ת.י.  -הפאזות, או שהזרם למנוע  ינותק כמפורט ב  3זרם סופי מקו ההזנה, בכל 

 

 זעקהמערכת א

במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד. זרם להפעלת הפעמון 

יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית, והזרם יעבור דרך ממסר המופעל ע"י הלחצן 

 . 24,כאמור בתקן ת. י. 

 

 פיקוד אחזקה

ל המעלית ובבור הפיר. מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא ש

לחצן "משותף", ”, עצור“בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני ” מטה“לחצן ”, מעלה“לחצן 

 לחצנים בהתאמה.

 ’.מ 1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 

 מ'/שניה. 0.8מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

 מתחת לתא יותקן שקע חשמלי. בפיר תותקן תאורה.

 פגושות

 המבצע יתקין בתחתית הבור פגושות קפיץ מתאימים למהירות הנסיעה ולעומס המעלית.  

 

 מנעולי דלתות הפיר

חה בטחון המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטי 

מקסימלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה חונה 

התא ניתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת 

לפתיחה  בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד. במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מגע 

 מלי לכל אגף, מנעול על כל אגף או מנעול על אגף אחד וחיגור מכני בין אגף לאגף.חש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 . פרוט תוצרת המתקן .4

המבצע מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים 

תיפסל. על המבצע לקבל את אישור המפקח לגבי  –השונים. הצעה שתוגש ללא פירוט ודיוק 

 לפני תחילת העבודה. התוצרת

 סעיף סוג החלק ספק וארץ ייצור

 מנוע הרמה  

 חייגן  

 VVVFמערכת   

 פסי תא ומשקל נגד  

 עובי פח  

 מאוורר  

 מפעיל דלתות   

 לוח פיקוד  

 וסת מהירות  

 התקן תפיסה  

 פגושות  

 נעלי תא  

 סרגל אלקטרוני  

 תא   

 לחצנים  

 טהסוג ועובי נירוס  

 אינדוקטורים  

 מנגנון שקילה  

 אינטרקום  

 

                                                                                                              

_________________________ 

                                                                 

 חתימת המבצע )ספק המעלית(                                   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 עבודות מסגרות חרש וסיכוך – 19פרק 
 

 כללי 19.01

 

א. כל חלקי קונסטרוקציה למבנים יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה 

 ומוכנים לחיבורי 

 ת המהנדס.שדה על ידי ברגים אלא אם נדרש אחרת בתכניו                               

 

 .ב. על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל חלקי קונסטרוקציה, לשם זיהויים  

                            

 –ג. בצוע חורים דקורטבים בקונסטרוקציית הפלדה עפ"י התוכניות        

 אדריכלות וקונסטרוקציה 

 תשלום נוסף .  כלול במחיר העבודה וללא כל                               

 

 פלדה   19.02

 
 הפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדת פרופילים מעורגלים, פחים צינורות ברזל עגול, המוכרת  
 פלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה ו/או מוחדרת ע"י חלודהה  Fe 430או  Fe 360  כפלדה 

 וללא קליפה מתקלפת.            
 

 ק הפלדה המאשרת שהפלדה המיועדת לחוזה, מתאימה הקבלן ימציא למתכנן תעודה מטעם ספ 
 למפרט ולתקנים. 

 
 עבודה 19.03

 
 כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע מדרגה  
 במפרט הכללי. 19.033ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף  
 ידרשו על ידי המפקח, לפי הנ"ל, יבוצעו על חשבון הקבלן. נוסף על כך בחינות הרתכים, במידה וי 
 רשאי המתכנן בכל עת וללא הנמקה מוקדמת לדרוש מכל רתך לעבור את הבחינה פעם נוספת. 
 כמו כן רשאי המתכנן לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו  
 אינה משביעת רצון. 

 
 דותמי 19.04

 
הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה ואת 

 התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת קונסטרוקצית הפלדה.
 הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור. 
 ית הפלדה.לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצ 
 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: 
 מ"מ. ± 1.5עבור החיבורים למיניהם  –הדיוק במידות בין חורי ברגים  
 מ"מ. ± 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות(  

 
 חיבורי ברגים 19.05

 
 מידות תקניות, והחורים הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים ב 
 עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הברגים. המרווח סביב הבורג  
 וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם זאת יש להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל החור יהיה  
 ללא הברגה אומים יוברגו מעל דסקיות קפיציות מפלדה. 
 ועם סימון מתאים  8.8יהיו מסוג   הברגים לקונסטרוקציה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 אחוז הכל מפלדה רתיכה )ניתנת לריתוך( 20ועם משיכות של   5.8ברגי  עיגון יהיו מסוג              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חיבורי ריתוך 19.06
סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתוכנית ו/או בהתאם להוראות המתכנן. יש 

 היטב מלכלוך ו/או חלודה לפי ביצוע עבודות הריתוך.להכין את שטחי החיבור ולנקותם 
 במידה ואין סימונים בתכניות יתאימו הריתוכים לדרישות ת"י לפלדה. 
 המתכנן רשאי לבדוק את טיב הריתוך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן  
 ביצועה. 

 
 ת חורים ומקומות שרופים, מבחינת המראה החיצוני, יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקו 
 ומבחינות אחרות י תאים למפרט ולתקן המאושר. 

 
 עם גמר הריתוך יש להוריד את כל ה"שלקה". בדיקות הריתוכים יעשו על ידי בקרת ראיה ו/או  
 צבע חודר ו/או בדיקת רנטגן לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן. 

 
 ןחיבורי עיגו 19.07

,  יבוצעו גם באמצעות ברגיי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים חיבורי עיגון של חלקי הברזל 
בתוכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב 

 בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר, יוברג מעליו באמצעות אום.
 

ורת קונוס בכדי לקבל גמישות מסוימת ביחס למידות, יוכנס הבורג לתוך חור שצורתו צ 
 קטום, או צינוריות ליצירת חלל בבטון סביב לברגיי העיגון כמפורט בתוכנית.

 
הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציה הפלדה לשם ביטונם  , ויהיה אחראי   

להתקנה המדויקת של כל העוגנים בבניין , אליהם מיועדת להתחבר קונסטרוקצית 
קציה כתוצאה מאי דיוק במיקום, או אי התאמת הפלדה. בעיות בהתקנת הקונסטרו

 העוגנים: הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן.
 

 קונסטרוקצית  פלדה 19.08
כל חלקי הקונסטרוקציה יוכנו מראש בבתי המלאכה באמצעות שבלונות מתאימות  

 שתאפשרנה ייצור וחיבורים מדויקים בהתאם לפרטים בתוכניות.
 

הקונסטרוקציה יש להביא לאתר בחלקים מוכנים מרותכים ביניהם ונקובים  את 
 במקומות הדרושים לשם ההרכבה במקום.

המידות תהיינה מדויקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של חלקי  
 המבנה הקיימים.

פים, לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוס 
 אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן.

 
 ביקורת 19.09

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים פרופילי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית  
המלאכה, ביקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום העבודה. אישור להבאתם 

בדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל לאתר יינתן רק לאחר שבוקרו ונ
 התיקונים שנדרשו על ידו.

כל הריתוכים הראשיים וריתוכי הארכת פרופילים )אם יורשו( יבדקו ע"י מעבדה מוסמכת                            
 לפני

 ביצוע ניקוי חול.                           
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 הרכבה 19.10
ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה  על הקבלן לסייר בבניין 

האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן שבועיים לפני תחילתה תוך שהיא חייבת 
 לקבל מראש, את אישורו של המתכנן.

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות  
 ימים.הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הקי

בעת ההרכבה יש לדאוג לריתוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע  
התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. מערכת התמיכות הזמניות 

 וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן.
 
 
 

 ביטון קונסטרוקצית הפלדה לחלקי בטון 19.11
 

או שווה ערך(, של  VGMת המילוי בדייס לא מתכווץ )מסוג עבודת הפלדה  כוללות גם ,א 
המרווחים בין ברגיי העיגון ופלטות הבסיס של העמודים והקורות ,לחללים, שהותירו 

 כמרווחי הקמה.  –בינם לבין פני הבטון 
 
 

 ( ע"י הקבלן.WORKSHOP DWGהכנת תוכניות עבודה מפורטות ) 19.12
 

בודה מפורטות. תוכניות אלה הן ברמה המחייבת פירוט תוכניות המהנדס אינן תוכניות ע 
לביצוע  –נוסף ע"י הקבלן כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנררשות לבית המלאכה 

מדויק של הקונסטרוקציה. התוכניות המפורטות תהיינה ברמה המתקדמת ביותר לענף 
 לשם הבטחת ייצור והרכבה כלכליים ומהירים.

 
עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המהנדס לפני תחילת ביצוע הקבלן יכין תוכניות  

 הקונסטרוקציה.
 

יותר לקבלן שימוש לצורכי הביצוע, רק בתוכניות עבודה שהוכנו על ידו ואושרו על ידי  
 המהנדס כנדרש לעיל.

 
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת  

. המהנדס יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש בפרטים תוכניותיו המפורטות
 אלטרנטיביים אלו ובאם לא.

 
מחיר הכנת תוכניות עבודה אלו, כלול במחיר קונסטרוקצית הפלדה והקבלן לא יהיה  

 זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.
 

 צביעת קונסטרוקצית הפלדה 19.13
 
 כללי –צבע    

 לעיל. 19.09יל ניקוי חול לפני קבלת אישורי מעבדה בודקת הריתוכים לפי סעיף לא יתח                      
 

 עבודות הצבע תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים. 
 כל עבודות הצביעה תתבצענה עם ציוד ריסוס. 
 וי יש להקפיד כי כל שכבה משכבות הצבע המפורטות להלן, תכסה את חלקי הקונסטרוקציה, כיס 
 מלא, לרבות שקעים וחריצים ,אשר הגישה אליהם קשה. 

 
 צביעת הקונסטרוקציה 19.13.1

 
המפרט הכללי מתייחס לצבעים מתוצרת ביהח"ר טמבור. אולם הקבלן הראשי רשאי  

 להשתמש בצבעים מתאימים מתוצרת ביח"ר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.
 גוון הצבע העליון יקבע לפי בחירת האדריכל. 
שכבת צבע תהיה בגוון שונה מקודמתה כדי שניתן יהיה להבחין בנקל בין שכבות  כל 

 הצבע.
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המפקח יקבע באם הצביעה של הקונסטרוקציה תעשה באתר או בבית המלאכה וזאת  
לאחר שתנוח דעתו לגבי הסידורים הקיימים בבית המלאכה להבטחת רמת הצביעה 

 וטיבה.
המפקח, ניקוי וצביעת הקונסטרוקציה מחוץ במידה, ולפי שיקול דעתו הבלעדית של  

לאתר ו/או הובלתם. אינם עומדים על הרמה הנדרשת, יפסיק הקבלן את הצביעה מחוץ 
 לאתר ויבצע את המשך הצביעה באתר.

 פלדה שכבר נצבעה מחוץ לאתר, תנוקה ותיצבע מחדש באתר כמפורט לעיל. 
הצביעה באתר או בבית  לא יחול שינוי במחירי הקבלן בגלל קביעת המפקח לגבי 

המלאכה, כמו כן לא תושלם כל תוספת למחיר הקבלן עקב החלטת המפקח, תוך כדי 
 הצביעה, להעביר את אתר הצביעה מבית המלאכה לאתר ההקמה.

 
 

 הנחיות לביצוע עבודות הצביעה 19.13.2
 

 הצביעה חייבת להיעשות מתחת לסככה ולא בשמש גלויה, יש לבנות סככה בהיקף  א. 
 מתאים, במקום.  
 בבוקר. 07.00אין להתחיל בצביעה לפני השעה  ב. 
 יש להקפיד על יובש הקונסטרוקציה הנצבעת.  
 יש לנהל רישום וסימון מדויק של זמני צביעת הקונסטרוקציה.  
 יש לספק מספיק שולחנות לצביעה. ג. 
מקרים יש למנוע התהוות אבק מסביב לאתר הצביעה. יש להרטיב את האזור ב ד. 

 בהם  
 מתהווה אבק.  
 יש להקפיד על אחזקה טובה של ציוד איירלס במידה ומשתמשים בווכן על ניקיון  ה. 
 המוחלט ואחסון תקין של הצבעים במקום.  
יש להקפיד על הובלת חלקי הקונסטרוקציה בין צביעה לצביעה ולמנוע  ו. 

 היפגעותה.

 

  צביעת פלדה לא מגולוונת 19.14

 

 נת מעטפת הקונסטרוקציה לצביעה בשיטת הניקוי המכניהכ 19.14.1

 

 2.5יש לנקות את כל חלקי הקונסטרוקציה, כולל ניקוי חול לדרגה של  א.

S.A.   .לפי התקן שבדי 

יש להרחיק מפני שטח הברזל את כל נתזי הריתוך. בליטות ערגול  ב.

 )שלקות( וכל גוף זר.

 מכני.הרחקת נתזי ריתוך מושלמת תתבצע רק באופן  

יש לבדוק את שלמות הריתוך בכל החיבורים, במקרה וישנם חיבורים  ג.

 פתוחים: יש לסוגרם ע"י ריתוך.

יש לבדוק את הורדת כל נתזי הריתוך מפני הפלדה לפני התחלת ניקויה  ד.

 המכני, או ניקוי החול.

יש להשחיז, במידת הצורך, את הריתוכים עד להחלקתם המלאה לפני  

 הצביעה עצמה.

 אין לנגוע בפלדה המנוקה בידים אלא בכפפות אסבסט. ה.

שעות מקסימום מזמן  3יש להקפיד על צביעת הפלדה המנוקה: תוך  ו.

 ניקויה.

יש להקפיד על ניקוי החיבורים ומקומות ההרכבה, אשר מהווים נקודות  ז.

 תורפה.

 יש לקבל אישור המזמין או ב"כ בגמר הניקוי לפני התחלת הצביעה. ח.
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 צבע עמיד אש -סוג הצבע ושכבותיו 19.14.2

 
מיד לאחר ניקוי החול יש לצבוע את הקונסטרוקציה בשתי שכבות צבע  3.2.1

" או ש"ע .על שכבת היסוד יש לצבוע צבע 400אפוקסי "אמרלוק יסוד מסוג 

 2.8או ש"ע בעובי כולל )יבש( של   "S707 NULLIFIREמעכב בעירה מסוג "

 מ"מ.

  

שעות בין שכבה לשכבה, יש לצבוע  24היסוד, לפחות אחרי יבוש מלא של צבע  

 שכבה של צבע ושכבת סופרלק בגוון לפי בחירת האדריכל עד לכיסוי מלא.

  

 יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע. 

 כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה. 

בה, הצביעה תושלם לפני העברת הקונסטרוקציה למקום הרכבתה. במקום ההרכ 

יורשו רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה, וכן השלמת צבע במקומות 

 חיבור וריתוך.

 

 צבע על פלדה לא מגולוונת 19.14.3

 
מיד לאחר ניקוי החול יש לצבוע את הקונסטרוקציה בשתי                3.2.2

 שכבות צבע יסוד מסוג צינקרומט 

 13 H.B. .המיוצר ע"י טמבור 

 מיקרון לפחות. 30ה עובי כל שכבה יהי 

שעות בין שכבה לשכבה, יש לצבוע  24אחרי יבוש מלא של צבע היסוד, לפחות  

ושכבת סופרלק בגוון לפי בחירת האדריכל עד  309A שכבה של צבע איתן  

 לכיסוי מלא.

מיקרון. עובי כולל של שכבות )כולל צבע  30עובי כל שכבת צבע עליו תהיה לפחות  

 יסוד(: 

 לפחות. מיקרון 120 

 יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע. 

 כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה. 

הצביעה תושלם לפני העברת הקונסטרוקציה למקום הרכבתה. במקום ההרכבה,  

יורשו רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה, וכן השלמת צבע במקומות 

 חיבור וריתוך.

 
 פלדה מגלוונתצבע על   19.14.4   

 צביעת קונסטרוקציית פלדה צביעת קונסטרוקצית פלדה מגולוונת  במערכת צבע                    

" מתוצרת "כמיתעש" או BC – 70ניקוי הפלדה משומנים ולכלוך עם דטרגנט " א. 

  שווה ערך.

 חספוס הפלדה על ידי שפשוף קל בנייר לטש. ב. 
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גולוון מתוצרת "טמבור" או שווה ערך, בשכבה צבע יסוד "פוליצינק" לברזל מ ג. 

 מיקרון. 50-40אחת בעובי 

 40-35צבע עליון איתן מתוצרת "טמבור" או שווה ערך, בשכבה אחת בעובי של  ד. 

 מיקרון  .

 

 

 הובלת הקונסטרוקציה 19.15

 
יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה, למניעת  

, יש להימנע משימוש בכבלי פלדה נזקים. היכן שניתן ואפשרי
 ולהשתמש בכבלי פשתן סזל או מנילה.

 

 תיקונים בצבע 19.16

 
יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה, ו/או הריתוך את כל פני השטח  

 הצבוע ולאתר ולקבוע את מקומות הפגיעה בצבע.

את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית מסתובבת או  

ני אחר. עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד ונקי. רק אז, יש לצבעו באופן מכ

 מיד לפי ההוראות לעיל. 

 קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח. 

 כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה. 
 אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים            

 

 
  גלוון  19.17

 
   ליכל 19.17.1

 
 של המפרט הכללי ינקוט הקבלן בפעולות הבאות: 19.040בנוסף לנאמר בסעיף  

 
 הקונסטרוקציות תהיינה מצופות באבץ חם ע"י טבילה. א.  
 .19.051ב.   הכנת השטח תעשה לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף  
ג.    תבחן התאמת ההרכב הכימי של הפלדה לתהליך הגלוון, וכן תבחן התאמתה  

 קעה להש
 באמבטיות הגלוון מבלי שיווצרו בה תופעות של פריכות.       
 )בדיקות אלו תבוצענה לפני התחלת ייצור הקונסטרוקציה(.       
 פלדות הנרכשות עם צבעי מגן כלשהם יש לבחון שניתן להוריד שכבות אלה בנקל לפני         
 שיוחל בפעולות הגלוון של הפלדה.        

 
 ות הציפוידריש 19.17.2

 
גר' למטר  500מ"מ ) 0.080 -א.  עובי הציפוי הממוצע במס' פריטים לא יהיה קטן מ 

 מרובע(. 
 גר' למטר מרובע( הכל  450מ"מ ) 0.065 -עובי הציפוי בפריט אחד לא יהיה קטן מ      
 .918בת"י  1לפי טבלא                            
 חיד, רצוף וחלק.ב.  השטח המצופה באבץ צריך להיות א 
 ג.   האבץ והברזל צריכים להיות בלתי ניתנים להפרדה. 
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 עבודות מתועשות במבנה -22פרק  
 

 

 קטיביותרתקרות אקוסטיות ודקו -אלמנטים מתועשים   22.01

 

 כללי א.           

 

 .  המפרט בא להנחות לגבי טיב ורמת החומרים והעבודה שעל הקבלן 1              

 לבצע במקום. בכל מקרה  כוללת עבודת הקבלן את ייצור ואספקת                   

 התקרות במקום והרכבתן במקום באופן מושלם, כולל כל החומרים,                   

 האביזרים, והעבודות הדרושים להשלמתן וקבלת העבודה הסופית ע"י                  

 מצד המזמין. האדריכל והמפקח                  

 

 .  כל עבודות התקנות התקרות האקוסטיות יבוצעו ויימדדו בהתאם 2             

 של המפרט הכללי אלא אם צויין  2204פרק -, תת22לכתוב בפרק                  

 אחרת במפרט זה או בכתב הכמויות.                 

 

 לדרגת  755עמדו בדרישות ת.י. .  כל אביזרי התקרות הדקורטיביות י3             

 . 4דליקות                   

 

 .  עם גמר העבודה יש לנקות את התקרות מכל שאריות לכלוך ואבק או4             

 כתמים, אלמנטים פגומים יוחלפו.                     

 

 כל .  מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את 5             

 החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של התקרות לרבות:                 

 

 א.  מערכת תליות וקונסטרוקציה לתקרות, כולל כל החיזוקים                 

 הדרושים .                     

 תקרות  או    מינרליות / פח  ב. תקרות מסוג                  

 גבס, הכל לפי המפרט להלן.                      

 ואומגה מאלומיניום לאורך  L ,Z -ג.  זויתני ופרופילי גמר והשענה                  

 הקירות , הפתחים, גופי התאורה וכד'.                    

 ד.  חיתוך והתאמה של התקרות סביב פתחי תעלות התאורה, פתחי                  

 אוורור , גופי תאורה בודדים, רמקולים, גלאי עשן, תעלות                      

 ומרכזי מ"א   וכד'.                      

 ה.  תעלות תאורה שקועות בתקרות, כולל לוברים.                

 ו.  שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.                

 החומרים והעבודות הגמורות אל מקום ההרכבה, כולל ז.  הובלות כל                

 העמדה ופריקה כולל הובלת עובדים אל מקום ההרכבה וממנו.                    

 ח.  במהלך העבודה ובסיומה יפנה הקבלן את כל הפסולת מעבודתו                

 למקום המורשה לכך עפ"י החוק.                    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 כמוכן, כוללים  המחירים כל דבר אשר אף אם אינו נזכר באפן מפורש                

 בתאור  הטכני ו/או התכניות אך דרוש לביצוע מעולה של העבודה.                

 

 .  על המבצע להקפיד לא לפגוע בשעת ההרכבה בפריטים שונים או6            

 ם ייגרמו עקב עבודתו נזקים בעבודות  שכבר בוצעו ע"י אחרים, בא                

 יהיה עליו לתקנם על חשבונו או יחול עליו התשלום בגין התיקון.               

 

 .  הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים באופן ביצוע התקרות זאת 7            

 בתנאים הבאים:                

 / הפיזור.א.  שלא ייפגע המראה של התקרה/ התעלה                

 ב.  השינוי המוצע יאושר מראש ובכתב ע"י האדריכל.                

 ג.   שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים לביצוע העבודה.                

 יאושרו מראש -במידה וישנו  -ד.  שההפחתה או התוספת הכספית                 

 .ובכתב ע"י האדריכל והמזמין                     

 

 

 תבנה מפרופילים וזויתנים בלתי מחלידים,  - קונסטרוקציה ותליות.  8            

 מותאמים לתקרה, פרטי קונסטרוקציה יוצעו ע"י הקבלן ויקבלו את                  

 אישור המפקח לפני התחלת העבודה. אין באישור המפקח כדי לפטור                 

  מאחריות לטיב הקונסטרוקציה ויציבותה. את הקבלן                 

 

 על הקבלן לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפרטי תליות התקרה .                 

כלל התקרות נדרשות פרטי התליות תהיינה חתומות ע"י מהנדס מטעמו של הקבלן 

 .לעבור בדיקת העמסה ע"י מעבדה מוסמך

 

 מו למעבר הכבלים, הצינורות והתעלות וכלפרטי הקונסטרוקציה יותא                 

 יתר המערכות העוברות  בחלל התקרה.                 

 

  גמר   .  9            

 גמר התקרות , הזויתנים ופרופילי הגמר והסינורים יהיה צבע שרוף                  

 מאות צבועות בתנור, בגוונים לפי בחירה האדריכל. המבצע יכין דוג                 

 ,Lבגוונים המבוקשים לאישור האדריכל לפני צביעת כל החומר. זויתני                  

                 Zאומגה ייצבעו בגוון התקרה באותו אזור, אלא  אם צויין אחרת. -, ו 

 

 הרכבה .  10         

 לייזר  הרכבת התקרות תיעשה בצורה מדויקת ומפולסת  במכשיר              

 בכל הכיוונים.              

 ההרכבה תיעשה בכיוונים נמשכים וחיבור לאורך בין הפסים ייעשה               

 בצורה נסתרת ע"י תותב.               

 

 , יורכבו בקווים נמשכים בכל הכיוונים ויפולסו בפלס. בפינות Z-, וLזויתני               

 מעלות.  45בחיתוך  יהיה החיבור             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
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 הניטים יצבעו בגוון התקרות בהתאמה.              

 

 העבודה כוללת את כל ההתאמות החיתוכים הנחוצים.              

 

   שילוב מערכות.  11        

 בתוך חלל בתקרות ובתקרות עצמן בין המפלסים השונים משתלבות,               

 כגון: תעלות ומרכזי מיזוג אורי, יחידות מיזוג אויר,  מערכות שונות,              

 צנרות  למערכות חשמל ותקשורת, מערכות גילוי אש ועשן וכריזה.              

 וסטיות כוללת, ללא תוספת מחיר אתעבודת המבצע של התקרות האק  3.2.2.1.1

 עיבוד הפתחים עבור מפזרי מיזוגכל ההתאמות והחיתוכים הנחוצים ו

גלאי עשן , גופי תאורה שקועים וכד'. עליו לתאם את  אויר, רמקולים,

 עבודתו עם מבצעים    אחרים מבלי שיהיה זכאי לתוספת מחיר עבור כך.

 

  מידות  .  12       

   לפני תחילת העבודה.על קבלן התקרות לבדוק את כל המידות בשטח              

 ה גדולה או ספקות יש במקרה של אי התאמ המבצע אחראי למידות.             

 לפנות למפקח ו/או לאדריכל לשם קבלת הנחיות להמשך ביצוע.             

 

   קטעי דוגמא  22.03

 הקבלן יכין לפני תחילת העבודה , לאישור המפקח והאדריכל קטעי דוגמא         

 מ"ר. 2מכל  סוג של תקרה כמפורט לעיל. כל דוגמא תהיה בשטח של          

 

 

 תכולת המחירים      422.0

תבוצע עפ"י תוכניות האדריכל. בצוע תקרות מסוגים שונים  לרבות סינרי עבודות התקרות 

 גבס וגופי תאורה המשולבים  בהם הכל קומפלט . 

 

 
 

 מחיצות גבס 22.05

 

 בניית מחיצות הגבס תבוצע לפי המופיע בתכניות ובהתאם לדרישות במפרט הכללי. א

 הא להכין דוגמא מכל סוג קיר לפני הבצוע לאישור המפקח . על הקבלן י        

 

סביב קונסטרוקציית המתכת של קירות הגבס לאורך רצפות, קירות ותקרות יש  ב.

 להתקין פס ספוגי תקני. גמר העבודה לצבע לרבות שפכטל.

 

 עד התקרה, ולכן: תשומת לב הקבלן מופנית לכך שגובה מחיצות הגבס הינו  ג.

 

 ס"מ. 20ס"מ )עובי כולל של הקירות  20סטרוקציה לקירות אלה הוא עובי הקונ .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

לוחות הגבס יהיו דו קרומיים עמידים באש הכל עפ"י התוכניות  והמיקומים . 

)ורודים( משני צידי המחיצה. מחיצות חוץ יבוצעו עם לוחות אקווה פנל דו 

 קרומיים כמפורט בתוכניות .

קיים, אנכיים, אלכסוניים על מנת לייצב אפ -עליו לבצע כל החיזוקים הנדרשים  .2

 .באופן מוחלטהקירות 

לוחות הגבס   יהיו שלמים . לוח גבס שבור יפסל  לשימוש . הנחת  לוחות הגבס   .3

ע"ג הקירות הדו קרומיות תהיה במדורג  במחצית הלוח . בצוע הקירות יהא בצוע 

אשר תבוצע  שכבה ראשונה ולאחר מכן קבלת אישור מהמפקח לבצוע שכבה שניה 

עם חפיה של מחצית הלוח ביחס ללוח שנמצא מתחתיה . במחיצות גבס גבוהות 

 40מ' וללא חיזוק לתקרה   הניצבים יבוצעו במרחק  2מ'  או שגובהן עד  3מעל 

 ס"מ האחד מהשני וללא כל תוספת תשלום למחיר המחיצה . 

פר הלוחות כל בצוע קירות הגבס יהא עפ"י פרטי האדריכל לרבות  איפיון מס .4

 ופרטי מזרוני צמר הסלעים . 

על קבלן הגבס לדאוג לתאום מיוחד עם קבלן החשמל  שבצוע  נקודות חשמל לא  .5

 ס"מ לפחות .  30יהיה  האחת מול השניה  בקירות הגבס אלא בתזוזה של 

 אופני מדידה ומחירים ג.  

המפורט של המפרט הכללי ולכל  22ת יכלול, בנוסף לדרישות בפרק ומחיר הקיר 

צנרות תעלות  , הכנת פתחים עבור מלא עם כל מערכות המבנה ם עם ולעיל, גם תא

המחירים גם כוללים פינות קשיחות גופי תאורה שקועים, מפזרי מיזוג אוויר וכד'. 

וכן תאים עם כל )לא בגליל( בכל הפינות החיצונית והיכן שיוחלט ע"י המפקח. 

 לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל . .המערכות המותקנות בתוך התקרה ומעליה

 

ולרבות כל החיזוקים הנדרשים  מדידת שטח מחיצות הגבס תתבצע נטו בניכוי פתחים

 .להכנת פתחים מכל סוג שהוא 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר – 23פרק 
 

 מוקדמות – 00פרק 
 

 תאור העבודה 1-00
 קט.מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע היסודות לפרוי .א
 יסודות המבנה הינם כלונסאות הקדוחים עפ"י התוכניות   . .ב
 הכלונסאות יהיו בקטרים שונים כמפורט  .ג

 

 אתר העבודה והתארגנות 2-00
 הקבלן יבצע את העבודה בשלבים עפ"י התקדמות הבצוע . .א
הקבלן ילמד היטב את תנאי האתר מבחינת גישות ומפלסים, אפשרויות שינוע,  .ב

הכל בהתחשב בתנאי  –מיקום מיכלים העמדת מנופים וכו' הובלה , הורדת ציוד, 
האתר .באם יגיע הקבלן למסקנה שע"מ לאפשר עבודה ביעילות ועמידה בלוחות 
הזמנים הנדרשים יהיה עליו לשפר גישות להרחיב רמפות לרבות עבודות חפירה 
 ומילוי שיידרשו לשם  כך יהיה עליו לבצע עבודות אלו על חשבונו ולא ישולם לו

 על כך בנפרד.

 

 סקר גיאוטכני מצורף  3-00 3.3

 מצורף למכרז/חוזה זה הסקר הגיאוטכני שהוכן ע"י  יועץ הקרקע . .א
אם יתגלה  –מודגש בזאת שלקבלן לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא  .ב

שקיימות סתירות ואי התאמות לגבי טיב וסוג הקרקע בין המפורט בסקר הנ"ל 
 . לבין מה שיתגלה במציאות בפועל

 מהנדס האתר 00-4 3.3.1.1.1

 על הקבלן להעסיק באתר באופן רצוף מהנדס ביצוע מנוסה בעבודות מסוג זה .  

 

 קידוח ויציקת כלונסאות -23פרק 

 

 כללי 1-23
במפרט הכללי של הועדה  23הכלונסאות יבוצעו בהתאם להוראות פרק  .1

 הבין משרדית )כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ( . במהדורתו האחרונה . 
הכלונסאות יבוצעו באמצעות מכונת קדוח המתאימה לדו"ח הקרקע  .2

 ולתנאי השטח ועל פי אישור יועץ הקרקע והקונסטרוקטור.

ההוראות שבפרק זה ובמפרט המיוחד גם יחד מהוות הנחיות לביצוע של  .3
 הכלונסאות באורח מקצועי טוב . 

 מ .ס" 3הסטיה בין מרכז הכלונס הגמור למיקום המתוכנן לא תעלה על  .4

כל העבודות המתוארות במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם יחד מהוות  .5
מקשה אחת, ורואים אותן כאילו התמורה עבורן נכללה במחירי היחידה 

 לביצוע הכלונסאות .

 . אלא אם צויין אחרת בתכניות 30-הבטון בכלונסאות יהיה ב .6

 אין לצקת אחר חשכה אלא באשור המפקח . .7
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 תוכנית עדות 3-23
וע הכלונסאות וניקוי הראש יסומן מרכז החישוק הלולייני )" עם גמר ביצ .1

 מחיק . –מרכז הכלונס"( באמצעות סימן צבע בלתי 
 10המיקום של מרכזי הכלונסאות ימדד על ידי מודד מוסמך בדיוק של  .2

 מ"מ .
המודד יספק למפקח , בשני העתקים, תכנית מתווה עם סימון מיקומם  .3

 ייה בשני הצירים .המדוד של הכלונסאות וחישוב הסט

במידה ויתגלו סטיות העולות על המותר , עלות תיקון הסטיות תהיינה  .4
 הקבלן.על חשבון 

 

 

 
 בקרת איכות הכלונסאות 4-23

 כל הכלונסאות היצוקים יבדקו בגיל שבעה ימים לפחות בשיטה סונית .1
 לא יעשו בדיקות רדיואקטיביות )גרעיניות( . .2

 ת שתבחר ע"י המזמין . במעבדה מאושר ע"ח הקבלןהבדיקות יעשו  .3

ממצאי הבדיקות הסוניות יהוו ראייה בלעדית לטיב הכלונס . במקרה שהבדיקות  .4
יגלו ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוש כי בכלונס זה יבוצע קידוח 

לכל עומק ו/או תעשה חפירה סביבו על מנת לאפשר בדיקות  3גלעין בקוטר "
ל חלקו העליון . כל הבדיקות הנוספות הללו נוספות ו/או בחינה הסתכלותית ש

 ואחרות ככל יידרש ע"י הפקוח יהיו על  חשבון הקבלן .

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים 5-23

 הכלונסאות ימדדו לפי מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות . .1
לעי"ל כלולים במחירי היחידה ולא ישולם  4-23עד  1-23כל המפורט בסעיפים  .2

 בעבורם בנפרד .
כן כלול במחירי היחידה:  הבאת אתר העבודה למצב נקי מפולס ומיושר כמו  .3

 לרבות הוצאת הפסולת, הלכלוך ושיירי העפר למקום מורשה ע"י הרשויות .

 

 כלוב הזיון 6-23
 מוטות הזיון של הכלונסאות והחישוקים יהיו כמפורט בתוכניות . .1
לל הכלונסאות הקבלן אחראי לייצב את כלוב הזיון באופן שניתן יהיה להורידו לח .2

בצורה יציבה ובטיחותית . כל העבודות והמלאכות הקשורות לייצור כלוב הזיון 
לרבות החישוקים והזויתנים אשר יוספו לכלוב הזיון לצורך יצובו יעשו ע"י 

 הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם לו בגין כך .
 פעמים קוטר המוט לפחות  . 60חפיפת מוטות הזיון תהיה בשיעור של  .3

 מפורט לעי"ל כלול במחירי הברזל ולא ישולם על כך בנפרד .כל ה .4
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 גילוי וכיבוי אש 34פרק 
 

 .ULמשולבת עם מערכת כריזה בתקן  מערכת גילוי אש 34.01

 

 כללי  34.01.01

 תנאי סף 34.01.02

למערכת המאופיינת לרבות  11חלק  1220אדם בעל תקן ישראלי העבודה תבוצע ע"י 

ישור הקבלן ולאורך כל זמן עבודת הקבלן על כל אביזריה, התקן יהיה בתוקף בעת א

של התקנת מערכות מנ"מ המאופיינות בפרק זה  ןוזמן האחריות. הקבלן יוכיח ניסיו

, בעל ניסיון מ"ר עיקרי לפחות 3,000קומות לפחות , ובשטח של   5בניינים בעלי  10ל 

 מתקנים בהם הותקנו מערכות משולבות, רכזות ברשת וטלפון כבאים 5של לפחות 

בר חשמלאי מוסמך לפחות  ובעל רישיון 2קשורת( סוג ת י)הנחת קוו 240סיווג  ובעל 

 תוקף.  

 11חלק  1220המחזיק בתקן ישראלי מנהל עבודה מטעם הקבלן בשטח יהיה בכל עת 

 .בתוקף

חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה  מנ"מקבלן ה

 .הוא הצוות אשר יעבוד בשטח

יש להגיש מסמכים רלוונטיים של קבלן החשמל על מנת לקבל אישור בכתב של 

 המפקח המאשר את קבלן החשמל.

 

 

 ביצוע המלאכה 34.01.03

לחוקים  ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים, .א

כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל 

 על כל מחלקותיה, רעות-מכבים-מודיעיןעיריית  ת שלתשי"ד(, לדרישות המקובלו

מכון התקנים הישראלי,  ,רשות הכבאות בהתאם לדרישות המעודכנות ביותר

ולהוראות המפקח ולשביעות רצונו, חברות סלולריות בזק, חברת הטל"כ, חברת 

אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים, יהא עליו 

לפני הוצאתה ובכתב  ת הערותיו למפקח ולקבל את אישורו מראשלהמציא א

על הקבלן לפועל של המערכת. ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה. 

 לבדוק את התכניות לפני הגשת הצעותיו ולהעלות שאלות או דרישות בשלב זה. 

יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר במערכת הקבלן  .ב

אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום חלק של  המפקחלדעת ש

 .פקחהמלאכה לפני שנבדקה ע"י המ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

אור המלאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין יבמקרה של אי התאמה בין ת .ג

תכניות המערכות הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המפקח לפני 

 מנה.ביצוע של כל מלאכה או חלק מ

הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן מתחייב לנהוג 

 בהתאם לתיקונים.

 ביקורות. 34.01.04

מכון התקנים כולל אינטגרציית מכון התקנים לכלל על הקבלן להעביר ביקורת 

 המערכות לאחר סיומן.

 

 .ומתן הדרכה הוראות תחזוקה 34.01.05

 ראה פרק "תיק מתקן"

 

 .מרכיבי המערכת 34.01.06

ותסופק לאחר התקנתה עם  מסוג "טלפייר" ה מערכת פתוחה לחלוטיןהמערכת תהי

הסבר מפורט למפקח על אופן תכנות המערכת ואופן הפעלתה, המערכת תסופק עם 

 דיסק התוכנה לאחר אפיון כלל הרכיבים והגדרתם.

 

ותעמוד בתקן  המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן אחד .א

. פתוחה  או שווה ערך מאושר KILSENכדוגמת  NFPA-ו UL ,FMותקנים  בינלאומיים  1220ישראל 

 בלבד. CLASS Aלחלוטין למשתמש ללא קודי גישה. המערכת תחווט בשיטה של 

 

מערכת שניתנת לפתיחה ע"י קוד מאסטר אשר יסופק  –הכוונה  "טלפייר" מערכת פתוחה לחלוטין .ב

ציוד הנלווה שלה ניתנים לקנייה ע"י כל מען דבעי, ספק מערכת המאפשר למפקח, מערכת שמכלולה וה

נדרשת הוכחה לכך,  –לכל קבלן המבקש בכך והן לתחזוקן המתקן הספציפי  11חלק  1220הוצאת תקן 

, קבלן המבצע יספק את קוד גישה מאסטר והן את 11חלק  1220קבלנים בעלי תקן  15לספק יש לפחות 

. מערכת הניתנת לתכנות ע"י כל אחד מהקבלנים המאושרים ובעל USB \ק תכנון המערכת על דיס

 המערכת ללא צורך בקוד הפעלה.

 

 לחלקיו השונים.  1220עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרטיים המופיעים בתקן ישראלי   .ג

 

 .שאופיינהבתוקף בהתאם למערכת  11חלק  1220על הקבלן להיות בעל תו תקן  .ד

 

לציוד המוצע על  מציא למזמינה אישור מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנה ומתן שרותהקבלן י .ה

ידו ונמצאה -ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י הספק ו/או היצרן שההתקנה נבדקה על ידו.

 תקינה, וכמובן אישור מכון התקנים הישראלי. 

 

 התקנים הקובעים לצורך מפרט זה: .ו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 על כל חלקיו: 1220קן ישראלי  ת      1-ה'

 גלאי עשן. -מע' גילוי עשן  1חלק  :

 יחידות בקרה. -מע' גילוי עשן  2חלק  :

 הוראות התקנה ודרישות כלליות. -מע' גילוי עשן  3חלק  :

 התקני הפעלה ידניים. -מע' גילוי עשן  6חלק  :

 תחזוקה 11חלק :

 

 תקנים בינלאומיים: 2-ה'

 FM-ו UL -תקן אמריקאי   ( -ז'

  ULC-וC.S.A -תקן קנדי   2-2 (-ז'

 

והזיווד שלו יהיה    WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) .ז

 .IP-65אטום לרטיבות, מים אבק וחול, בדרגת 

 

בהתאם לפיזור  מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו השונים .ח

וחיוג למנויים נבחרים עם הודעה  אים. בעת גילוי עשן המערכת נדרשת להתריע באופן אודיו ויזואלי,הגל

 קולית. כמו כן משמשת המערכת כרכזת התראות למערכת  המתיזים.

 

מבלי לגרום  מבנה המערכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/או העשן .ט

 ה תגיע לממדים החורגים מתחום הבטיחות.לאזעקות שווא ולפני שהשריפ

 

 זה. במפרטהמופיע  תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן ולפי .י

 

 הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת. .יא

 

 

בהם הציוד  ימוםהמפרטים הטכניים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמינה דרישות מינ .יב

 הנדרש חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מבחינת רמת ביצוע ההתקנה.

 

 .מפרט טכני זה  מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם .יג

 

 

 

כמות הרכיבים השונים ומיקומם בתוכניות הינו המלצה בלבד. על הקבלן להכין תכניות וציוד ע"פ התקן  .יד

המפקח לתוכניות יהי על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ התוכניות לאישור המפקח. רק לאחר אישור 

 שאושרו.

 

הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כולל תשלום עבור הביקורת. בדיקה תקינה משמעותה בדיקה ללא  .טו

 הערות מטעם הבודק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 550ובהתאם למכ"ר   לפי דרישות רשויות הכיבוי  UL-FMהמערכת תהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן  .טז

 וכל מכ"ר מחייב נוסף 

 

 .הוצאת נתונים \לטובת תכנות מערכת והכנסת  USBרכזת גילוי האש תכיל חיבור  .יז

 

 הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן  34.01.07

 

  3חלק  1220התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל   .א

 

נכונה והפרעות  אלקטרומגנטיות כמפורט הציוד יוגן ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורים בקוטביות לא  .ב

 להלן: 

 הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.  -

 וולט לא יגרום כל נזק לציוד. 35מתח ישר עד   -

 מילישניות.  50 למשך   75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של   -

 ו. הציוד יוגן בפני הפרעות אלקטרומגנטיות של כל ציוד אחר המותקן בקרבת -

 

 התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך.   .ג

 

הבאים ועל פי  '' חרוט את הפרטים ץסנדווי"בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי  .ד

 דרישות המזמינה: 

 שם מתקין המערכת וכתובתו.  -

 שם נותן השרות וכתובתו.  -

'' חרוט "מערכת גילוי אש , או  בנוסח אחר ע"פ ץבסנדוויבתן יש לשלט ל כל תיבות החיבורים או בקרע -

 דרישת המזמינה. 

 כל נושא השילוט כלול במחיר הפריטים השונים ולא ישולם עליהם בנפרד. -

 

, וע"פ דרישת המזמינה כלול במחירי הפריטים 5.4סעיף 1220/3תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן   .ה

 ותבוצע הדרכה עבור המזמינה.  – ישולם עליהם בנפרד ולא

 

 המערכת תחובר לקו חיוני מגובה גנרטור .ו

 

ס"מ ומעלה תותקן  60בכל מקום בו יש תקרה תותבת מונמכת מתקרה קונסטרוקטיבית במרחק של  .ז

 מערכת גילוי אש כפולה ונוריות סימון מתחת לתקרה תותבת.

 

ומעלה יותקן גלאי ייעודי  CFM 1990של  אוורור בעל ספיקת אויר \בכל מקום בו יותקן ציוד מיזוג  .ח

 בתעלות המיזוג.

 

ממ"ר לפחות כאשר  המעטה החיצוני  0.8בעל מעטה כפול בחתך של   גידים  4ההתקנה תבוצע בכבל דרופ  .ט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

  20°C-עד   158°Cועמיד בטמפרטורות +PVC עשוי 

 

 שמור.  %50מספר המוליכים בהתאם לנדרש, ובתוספת  .י

 

דור הכבלים, קשירה לצמות של מספר כבלים, חיזוקים  לתעלות וסגירת עבודת ההתקנה תכלול סי .יא

 התעלות עם המכסים שלהם )כל מכסה יחוזק באזיקון לתעלה למניעת  נפילה אך עם אפשרות פתיחה(. 

 

 מ'.     2מעטה הבידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל   .יב

 ם בקופסאות המעבר + ברכזות ובגלאים וכו'.הכבלים ו/או המוליכים ישולטו ג

 מחיר השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד. 

 

אלמנטים החיבורי חשמל ליחידת הבקרה וכו' יבוצעו בהתאם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו בתוך   .יג

י בעל חיבורי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאוהלוחות. המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדרש בתקן. 

 רישיון בתוקף בלבד

 

 הכבלים ו/או המוליכים של המערכת הנ"ל לא יותקנו בתעלה ו/או בצנרת השייכת  למערכת אחרת.  .יד

 

בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך צנרת כבה מאליו, ואו בתעלות  כנדרש וע"פ הוראת  .טו

 המזמינה. 

 

אין אישור לחזק את הצנרת לתעלות מטר .  1 -כ הצנרת שתותקן תחוזק ותשולט לכל אורכה במרחק של .טז

 או המנ"מ\החשמל ו

 

מ"מ, כל סבוב ו/או  25 -מ"מ ו 20צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו בקטרים של  .יז

 ההחיווט אל מרכיבי המערכת יהי הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו/או קופסאות הסתעפות מתאימות.

התקנת החיווט והצנרת תכלול  AWG  CLASS A   18פותל בחתך של  מסוג כבל שזור מסוכך ומ

הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום  מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסוגים הנדרשים.

כל החיבורים בגלאים, בלחצנים,  את כל הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.

עזרת נעלי כבל תקניים. לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי בצופרים ובלוח הבקרה יעשו ב

בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים מסוג  המערכת בלבד.

WEATERPROOF. מחירי הצנרת, הכבלים, קופסאות חיבורים/ביקורות כלולים במחירי היחידות

 השונים ולא תשולם תוספת בגינן.

 

 כלול במחירי היחידה. , מספור זהקבלן ימספר את החדרים לפי דרישת התקןה .יח

 

מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חרום וטלפון קבלן משנה לתנאי סף ל 34.01.08

 .כבאים

 

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של מערכות  5תהיה בעלת ידע וניסיון של  מבצעתהחברה ה .א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

, חברה בתוקף למערכת המאופיינת בפרויקט זה 11חלק  1220ת תו תקן ובעל אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש

 .פרויקטים בשנה האחרונה 5בעלת ניסיון להתקנת רכזות ברשת לפחות ב 

 

מכון התקנים  ובאישוראו שווה ערך מאושר  ULבתקן , KILSENכל הציוד המוצע יהיה מחברת  .ב

 אספקת ציוד וחלפים.הישראלי וזאת על מנת למנוע אי התאמה טכנית או בעיות ב

 

במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק  לאתראההמערכת לגילוי אש ועשן מיועדת  .ג

 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F -ותחוזק בהתאם ל

 

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד. .ד

 

 טח גילוי אש/ועשן.המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בש .ה

 

 על ארבעת חלקיו. 1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULישאו אישור ירכיבי המערכת  .ו

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו 

 תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

 

 .9001תקן ת"י ל הסמכה היהת בצעתלחברה המ .ז

 

 שרות: 34.01.09

 

 שעות להיענות קריאה מידית. 24החברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש  .א

 

השנים האחרונות,  5טכנאי שרות במהלך  5אישור מרואה חשבון שהחברה מעסיקה לפחות החברת תציג  .ב

 באופן רצוף בתחום גילוי אש.

 

 .בתוקף 11חלק  1220קן החברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי הת .ג

 

 

אישור רו"ח/עו"ד שטכנאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה למערכות המוצעות החברת תציג  .ד

 ומיומנים לפחות עם שנתיים ניסיון.

 

 החברה תנהל מערך גיבוי טכני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים. .ה

 

 נציגות היבואן: 34.01.10

 

בגז כי הינו חברת מורשת ומוסמכת להפיץ הציוד להתקין  אישור יצרן ציוד מערכת הגילוי אש והכיבוי .א

 הציוד ולתחזק הציוד.
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  _________________ 

 

אישור היצרן כי החברה משתתפת בכל ההשתלמויות לעדכון לגבי הציוד עם מהטכנולוגיה החדישה, הנציג  .ב

 יציג אישור לתאריך השתלמות עדכנית.

 

 

 

 

 התקנים: 34.01.11

 

 בתוקף וחתום על ידי המכון 1220החברה בעלת ת"י  .א

ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה שרות  ISO 9001ברה בעלת תו תקן, הח .ב

 ואחזקה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULשא תקן יהציוד המוצע י .ג

 

 התקנות ושרות: 34.01.12

 

 גלאים ומעלה. 1300פרוייקטים בהיקף של לפחות   4שנים האחרונות  4 –החברה התקינה ב  .א

 

 מכמות המיכלים המוצעים.  50%ומחזיקה מלאי של בבעלות החברה תחנת מילוי לגז  .ב

 

 כיבוי בגז.החברה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה למערכות  .ג

 

ומכון התקנים הישראלי למילוי הגז המוצע  כולל  ULתחנת מילוי בגז מאושרת חברה מנהלת ובבעלותה  .ד

 מילוי חוזר למיכלים שפרקו.

 

 . FM-200היא קונה את גז הכיבוי  על החברה להציג אישורים על המקור ממנו .ה

 

 הקבלן יספק את קודי המערכת ביחד עם תיק המתקן. .ו

 

 

 מסמכים ישימים 3.3.2

 

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:

 

מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה,  .א

 ניסוי ואחזקה.
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 ומכון התקנים הישראלי. ULנה לדרישות תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עו .ב

 

 המערכת מיועדת לכיסוי מלא של המתקן ע"פ דרישות הבטיחות והתקן. .ג

של המערכת מפורט כנון בלבד, על הקבלן לבצע ת כלליהתוכניות כוללות תכנון 

 תוכניות מלאות של כל המתקן ע"פ דרישות בטיחות ותקן ישראלי ולהגיש למפקח

בצע ולהעביר ביקורת מכון על הקבלן ל,ן ביצוע העבודה התקפים והמעודכנים לזמ

התקנים כולל תשלום עבורה למערכת הגילוי אש, הכריזה ואינטגרציה בין 

 המערכות.

 

 אור המערכתית 34.01.13

 

 כללי .א

( אנלוגית ותכלול ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת )

 י של לוח הבקרה.מערכת כריזת חרום וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגראל

הכוללת מערכת כריזת חרום   אנלוגיתלא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת 

 כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה. BUILT-INוטלפון כבאים 

כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה 

 שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת. 

 החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: על

מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, 

   ניסוי ואחזקה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות 

 היה בכיסוי מלא ע"פ דרישות הבטיחות והתקן.המערכת ת

 

 .או שווה ערך מאושר KILSENכדוגמת -בקרה  אנלוגי לגילוי אשלוח פיקוד ו .ב

 לוח הפיקוד יותקן בפנל כבאים ובחדר מערכות ראשי.

 

 או שווה ערך              KILSENמרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חברת  .ג

 מאושר.       

תקן  מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן  בעלת תו

UL . 

יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולאריות ובכך יהיה ניתן להרחיב 

 10יח' קצה ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'(. ותכלול עד  2000 -את המערכת עד ל

אביזרי כתובת )גלאים,  500עד  64( יחוברו LOPחוגי בקרה, כאשר בכל חוג )

יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך  לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט בכל חוג
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בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי 

 קולקטיביים, כאשר החיווט לכל אזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.

 

לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת  .ד

אשר בה יאוחסנו מספר הודעות  כריזת החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה,

מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של התראת אש, המערכת תאפשר שליפת 

ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים 

 הרלוונטיים.

כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו 

ל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית, להעביר התראות והודעות א

 בצורה ידנית וסלקטיבית.

המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים 

לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של  50%המפורטת ה  ורזרבה של 

 בהתאם למפרט כריזה בהמשך המפקח לפני תחילת הביצוע.

וגונג שיופעל עם הפעלת  TONE-GENERATORתכלול המערכת כמו כן, 

 המיקרופון המקומי.

 

כיחידה אינטגראלית,  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום  .ה

לשידור הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. 

או לכל המערכת תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד האזורים בנפרד 

האזורים  וכל השטחים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת 

המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק 

המערכת תיהיה משולבת בנוסף עם מערכות כריזת מוזיקה ומוזיקת  המודיעין.

 רקע

 

 :מערכת דו סיטרית  \ טלפון כבאים .ו

ן כבאים ומקרופני החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף להלן עמדות מכשירי טלפו

 "עמדות כבאים".

 יעשה שימוש בשני סוגי עמדות טלפון כבאים עמדה ראשית ועמדה משנית.

עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון 

 כבאים ומיקרופון .

 ה למבנה בקומת הקרקעבפאנל הכבאים בכניסעמדה ראשית תותקן 

 .בממדים הקומתיים בהתאם למסומן בתכניתעמדות כבאים מישניות יותקנו 

    NFPA 72המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות 

המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן 

 חרום.

 העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.
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עודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון יחות יותקנו במארז יבשלו

 החרום.

מערכת דו סיטרית תתאים להפעלה ללא הרמת אפרקסת, כולל כתב ברייל חרוט 

ההפעלה תהיה באמצעות לחיץ או רגש קירבה, המערכת תאפשר  .על היחידה

או  HYBREX דיבור ושמיעה במקביל כדוגמת מערכות הטלפוניה, כדוגמת מערכת

    שווה ערך מאושר

 

 לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז  עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גז .ז

מילי  20עד  4ויכלול את האפשרות לקבל קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של  

 { MA 4-20אמפר  }

 

וניתן להתקנה על הקיר  אלומינוםלוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או  .ח

 למיקום שיקבע ע"י  המפקח. בהתאם

 

יחידות הבקרה יהיו מודולאריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה  .ט

המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות 

 המפקח.

 

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים  .י

 רה של נתק, קצר או תקלה אחרת.בשיטה של "בקרה עצמית" מתמדת למק

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

 תקלות ברכיבי המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

 תקלות ברכיבי המערכת השונים: 

 .מערכת בפעולה  •

 השתקת צופרים. •

 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  •

 תקלה במערכת הכריזה . •

 תקלת מגבר, בקרת קו רמקולים. •

 תקלת טלפון כבאים. •

 תקלה באביזר גילוי אש . •

 

 

ידי מי שלא הוסמך לכך, את -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על .יא

 וכן מטען, צופר וכו'. הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים בו,
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רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח  4למערכת יהיו  .יב

לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו, יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת 

 קוד כניסה מתאים, וגם אז, הניתוק יצביע בהתראה קולית על הניתוק הקיים.

 

 מבנה לוח הבקרה .יג

תווים לציון  80 -שורות ו 2לפא נומרית בעברית בלבד של א LCDתצוגת 

ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את 

המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת 

 השונים.

 

 

 שבעזרתם BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  .יד

ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות 

ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה 

 כלשהם.

 .OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000המרכזייה תאפשר שליטה של 

 

למניעת  VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  .טו

 התראות שווא.

 

  מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת  .טז

 ומרכיביה השונים.          

 

בלי שהדבר יפריע לקליטת  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  .יז

לוחות התראה משניים  2אזעקות מאזורים אחרים. ניתן יהיה לחבר למרכזיה 

תקשורת של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות  בעזרת קו

הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול 

 תווים. 80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 

 

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת  .יח

י, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מערכות כיבו

 מגנטים לסגירת דלתות וכו'.

 

 בעברית, תכלול המרכזייה: LCDבנוסף לתצוגת  .יט
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-נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו RESETכן, כולל הלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, 

 

 ת ספק הכחיחיד .כ

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר 

שעות. ספק הכח יהיה חלק אינטגראלי של  72המשך פעילותה של המערכת למשך 

 יח' הבקרה, ובנוי על עקרון הבא:

המסוגלת לספק זרמים נדרשים  VDC 24-( ל15%) VAC230 -יחידת המרה

 חידת טעינה למצברים, מצברי ג'ל אטומים.בהתאם לתוצרת המערכת, י

 

מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעינת  .כא

זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברים תהיה 

רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל עת. כדי להתריע 

המערכת פועלת על המצברים, תופיע בלוח התצוגה אזהרה על מצב חירום, כש

קולית. יחידת ספק הכח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או -אור

נזק שעלול להיגרם דרך כניסת המתח. יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען 

שעות מרגע התקלה.  72להפעלת המערכת במקרה של הפסקה ברשת החשמל, 

דקות נוספות. כאשר תהיה  30על המערכת להפעיל אזעקה לפחות בתום זמן זה, 

הפסקה באספקת החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את המצברים, והמערכת תפעל 

כרגיל. כשאספקת זרם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל. 

אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן המצברים. ניתן יהיה 

 סוג הסוללות )ג'ל, עופרת ,ניקל קדמיום(. זמן  לקבוע את

 

בוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר תהטעינה  .כב

מקיבול המצברים  80%פריקה מלאה של מצברים תהיה למערכת היכולת להטעין 

 .שעות. מערכת הטעינה תברר את מצב טעינת המצברים 24תוך 

 

 MA400שע' זרם הטעינה עדיין מעל  96במשך  לוידוי קיבולת טעינה תקין )אם .כג

 המערכת תתריע על תקלת קיבולת מצברים(.

 

  NHXH FE180E90כבילת המערכת לכל אורכה תיהיה מכבילה חסינת אש מסוג  .כד

 בלבד, מושחלת בצינור חסין אש

 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:   .כה

 

 ערכת בפעולה.הפעלת המערכת וסימון המ .כו



220 
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במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות  אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. .כז

 שמערכת הצפירה מנותקת.

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי במידה 

 ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.

, תחזור כל המערכת RESETהתקרית ולחיצה על נוסף על כך, עם חלוף מקור 

 לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית.

 

 .RESET -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה  .כח

 

 אפשרות להתממשקות במערכת חרום: .כט

על, יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפ

יפעיל את מערכת האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק 

 לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.

תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל. את ההשהיה ניתן 

 יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי.

 

תיקוני רגישות של כל גלאי  בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, .ל

וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי 

 והצגתה על פני מדפסת.

 

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי  .לא

 משטר שעות, חגים וכדומה.

 

 בהתאם למשטרי אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות  .לב

 
 עבודה משתנים.        

 

"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה  .לג

 בצורה קולית/חזותית.

 

הפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם  .לד

אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח  RESETיעשה 

 קרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.הב

 



221 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הפסקה  כזו תתריע  ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים. .לה

 על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

 

 צופר אזעקה  .לו

צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה. במקביל יופעלו 

ל פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה  של צופרים אחרים במבנה. יתאפשר ביטו

ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק 

 נורית סימון ויופעל זמזם תקלה.

 

 הפעלת חרום בעת אזעקה .לז

לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת 

שולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק נורית מ

חלק מההפעלות יישארו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות 

 ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.

 

 

אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות  .לח

הודעה המפקח. חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור 

מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה 

גלאים ויותר. ולאחר  2טלפוני. החייגן יתוכנת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 

 שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

 

אשר ניתן יהיה לקבל האירועים האחרונים  600המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  .לט

הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, 

אירועים שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן, 

 תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.

 

 יקבע על פי הנחיות  הבטיחות. מערכתבפעולות הסדר  .מ

 

 יות עזר במערכת:לוח נור .מא

 

 במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגראלי המספק אינדיקציה על המצבים הבאים:

 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. -נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים. 2כאשר  -נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  -נורית כללית  -

 הופעל או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד  -
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 מהבהבת מהר מסמנת  שני כיבויים הופעלו -

 דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.   -

 כאשר צופרים מנוטרלים. -נורית כללית  -

 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית  -

 כאשר יחידות הפעלת  מזו"א/מגנטים וכו' מנוטרלים. -נורית כללית  -

 ליף לנוריות הנ"ל.נורית תקלה אינה משמשת כתח -

 

 רמות גישה למערכת: .מב

 רמות גישה שונות, לפי קודים שונים. 4למערכת יינתנו 

הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש 

אחזקה, מנהל אחזקה, טכנאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו לשנות אפיונים 

 ע"י קוד משלהם.

 

 להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גראפיות. למערכת תהיה אפשרות .מג

 

כתובות, ללא  50,000ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד  .מד

ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך . כל שינוי במערכת הקיימת

שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות מוקלטות 

 לאזורים השונים.

 

אחוז  30המערכת תכלול כמות הכתובות הנדרשות לכל השטחים הציבוריים כולל  .מה

 רזרבה.

 אחוז רזרבה. 30וכן בכל עניבה יהיה 

 

 גלאים .מו

 

 או שווה ערך מאושר  KILSENמתוצרת –גלאי אופטי אנלוגי  (1

הגלאי יהיה בעל אישור מכון  UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

 התקנים הישראלי.

יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות, תיקון אוטומטי של הרגישות  הגלאי 

בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: 

 יום/לילה וכדומה.

הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור 

 המופק מפוטו דיודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הגלאי מצויד במנגנון עצמי  ר.הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפו

 המונע אזעקות סרק.

המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר 

 מותקן בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים.

העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים  RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות 

 להימצא במקום.

מעלות  57פעילה אותו בטמפרטורה של הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מ

 צלזיוס ללא כל קשר לעשן.

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג 

ADDRESSABLE .עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח 

 הגלאים יותקנו בכיסוי מלא גם בחדרי חברת חשמל.

 

 או שווה ערך מאושר KILSEN תוצרת –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי  (2

מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגלאי  57הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 

מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן  6.7לעלית טמפרטורה של 

 שאינו עולה על דקה אחת.

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 

ADDRESSABLE. 

 U.L. 521 -. וF.Mנושא תו תקן  הגלאי יהיה

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{

 

 

 

   או שווה ערך מאושר KILSENגלאי משולב אופטי/חום תוצרת  (3

 כתובות ברכזת. 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2גלאי יכיל 

 FT/3.7%עד  FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  •

 (.UL)חלון 

קבוע, בנוסף לכך  C0 58גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  רגישות •

מעל הטמפ' הסביבתית  C 0 10ייתן התראה לעליית טמפ' של 

 במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת.

 ללא בסיס. IP 65דרגת הגנה  •

 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{
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הגלאי  או שווה ערך מאושר KILSENיזציה אנלוגי תוצרת גלאי עשן יונ (4

הגלאי יאפשר  י".וכן אישור מתUL-268יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

למערכת לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם 

לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים מראש כמו: 

 יום/לילה וכדומה.

מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן -מוגן ברשת מסביב עלהגלאי 

 גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.

הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים 

 הנובעים משדות אלקטרוסטאטיים הנמצאים בקרבתו.

אשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד  LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה 

 מלוח גילוי האש. RESET ALARMיבוצע ש

 מיקרו אמפר נומינלי. 56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על 

ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא 

 הוסמכו, לפרק את הראש מהבסיס.

הבסיס של כל גלאי  הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי.

 עם מנגנון לקביעת כתובת הזיהוי. ADDRESSABLEיה בסיס מסוג יה

ניתן לחבר נורית  קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה מרחוק.

 אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שני מוליכים.

 כנדרש. U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן 

לאי, הינם ע"פ דרישת התקן טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הג

U.L. 268  41פרק. 

VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS))   

במידה וידרש, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר 

תהיה התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים, משני צידי החדר. הצפצפה 

הכתובות.  1,000 -תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת, אך היא לא תיכלל ב 

 כלומר, כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה.

 

 

 או שווה ערך מאושר KILSENגלאי להבה תוצרת  (5

וכן  אישור מכון התקנים  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

ומיועד לאתר   UV\IRהגלאי יהיה גלאי משולב מסוג   הישראלי }מת"י{

ריפה ללא יצירת עשן אלא אפשרית ש להבה באותם המקומות אשר בהם

 להבה. בטכנולוגיה של אינפרא אדום.

 

 וולט ז"י. 20-30מתח עבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח 

1850 to 2450 angstroms 

IR/4/2 TO 4.7 microns 

Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1   רגישות 

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2    

Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 

Or 3.0 seconds, selectable 0.5 זמן תגובה 

(to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40   'טווח טמפ 

RH 95% to 0      טווח לחות 

 

 .גלאי חום לתנאי סביבה קשים (6

וכן  אישור מכון התקנים  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

עם  65IPגנה גלאי חום להתקנה חיצונית עם דרגת ה הישראלי }מת"י{

 טמפרטורה קבועה של 

F1900  כולל יחידת כתובת כדוגמת תוצרתThermotech  194דגם – AW 

מאושר ע"י המזמינה. ליד כל גלאי תותקן יח'  שווה ערך מאושראו  302 –

 כתובת.

 

או שווה ערך  GOLDEX LD52RT V0\V1גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת  (7

 מאושר.

וכן  אישור מכון התקנים  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

הגלאי מורכב ממשדר ומקלט, עובד עם קרן אינפרא  הישראלי }מת"י{

אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי 

 עשן. 

כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה 

 בת.בלוח הבקרה. ליד כל גלאי תותקן יח' כתו

 .DCוולט  18 - 36מתח עבודה  •

 מ' 120מ' עד  9.1טווח עבודה  •

 מ' 18.3רוחב כיסוי קרן עד  •

 

או שווה ערך  KILSENגלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר תוצרת  (8

 מאושר
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וכן  אישור מכון התקנים  U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 הישראלי }מת"י{

וגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו היחידה מקבלת ד

ממוקם הגלאי, במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל 

ויראה התראה חזותית בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו 

ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין, וכן התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו 

 ישות. ליד  כל גלאי תותקן יח' כתובת.יכילו אמצעי לכיוון רג

 

 וולט ז"י. 18עד  36מתח עבודה  •

 m/min 1220עד  122טווח מהירות אוויר  •

 50  0עד  0 0טווח טמפ' עבודה  •

 

או שווה  PHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREגלאי כבל תוצרת חברת  (9

 :ערך מאושר

מצאות במנהרות גלאי כבל מיועד להתקנה  באזורים כגון תעלות כבלים הנ

כבלים תת קרקעיות ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים, מערכות 

 תעופה ,מחסני דלק,לוחות חשמל וכד'

או שווה ערך מאושר , PHSC-190EPC דגם  PROTECTOWIREתוצרת 

כולל כל אביזרי הגילוי הדרושים להתקנת גלאי הכבל. עקרון הפעולה יוגדר 

את האביזרים להתקנתו. קופסאות לפי אזורים. מחיר הכבל יכלול 

לכל  IP65החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו עם דרגת הגנה 

 איזור תחובר יח' כתובת.

 

 בסיסי הגלאים: .מז

הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. 

 ANALOG)הבסיס יהיה מתאים לגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת 

ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORS.כל גלאי יהיה עם כתובת .) 

הגלאי יכלול  הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.

נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית 

 אינדיקציה מקבילה.

 

 

 :פנל חיווי ובקרה .מח

ם אחד בפנל הכבאים והשני בחדר מתח נמוך ובקרה משניי הקבלן יספק פנלי חיווי

 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCD. כל יחידה תכלול תצוגת או בחדר אב בית
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תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה  40 -שורות ו

ם העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועי

בעברית, תכלול כל יחידה נורות  LCDממרכיבי המערכת השונים. בנוסף לתצוגת 

כן, כולל -בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו'. RESETהלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, 

היחידה תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר 

 שעות. 72פשר המשך פעילותה של המערכת למשך יא

כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת בקרת 

כריזה בטיחותית. המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ 

 דרישה או, לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף, מכשל חיווי.

 

 לוח סינופטי .מט

מהדורה אחרונה ותקן ישראלי  ANSI/UL 864י יענה לדרישות תקן הלוח הסינופט

הלוח יותקן )ימוגן( בתוך קופסת פח מתאימה,  ויישאו תו תקן בהתאם. 1220ת"י 

 בעלת דלת עם חלון שקוף ומנעול בחזית.

הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתובת 

 הגלאי.

 כת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת המערכת.במקרה של הפעלת מער

 

 לחצני אזעקה וכיבוי .נ

, 6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 38הלחצנים יהיו מאושרים 

 הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.

להפעלה  במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים מכותבים •

 ידנית של מערכת הכיבוי. 

 ס"מ. 160ם יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של הלחצני •

הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט  •

 מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן.

 

 נוריות סימון .נא

בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, 

הנורית תפעל  תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי. בחלל רצפה צפה וכו'

הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו  במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי.

הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני  היא מחוברת מופעל.

  רחבה וממרחק. תבזוויותכלול עדשה מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה 

 ת סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.כל נורי

 



228 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 צופרים .נב

. 1חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 

הצופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים 

 הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד. אלקטרוניים

מטרים  3דציבלים לפחות במרחק של  90עוצמת הצופרים תהיה  לכל צופר.

הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה  מהצופר.

מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל  ל"השתקת צופרים".

 צריכת זרם נמוכה.

כחלק אינטגראלי לצופר שיהיה מחובר ע"י היצרן  נצנץכל הצופרים יותקנו עם 

פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר  60ויפעל במקביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 

מטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך  30זיהוי במקור ממרחק 

 למערכת. RESETהנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה 

קה, גם צופר בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזע

פינוי  )בטון שונה( ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר פינוי, 

מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לפנות את החדר מיידית", במקביל יהבהב שלט 

 מחוץ לחדר: "בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז".

ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר 

ור הגז. תחת הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז שחר

 מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל". –

 

 חייגן טלפון אוטומטי .נג

מנויי טלפון וסידור מתאים  4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל

נתונים  מספרי הטלפון בחייגן יהיו למסירת הודעה מוקלטת כולל שמירת קו.

 לשינוי בהתאם לדרישת המזמינה.

חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית 

 הטלפון או מהמכשירים עצמם.

 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:

  קו מבצעי. –שרות מכבי האש 

 .שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום 

י תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת פעולת החייגן האוטומט

 לעיל.

החייגן  החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק".

 6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר 

 שניות לפחות. 30אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה  מנויים קבועים מראש.

הפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל זרם ה

 .VDC 24      צריכת זרם נמוכה
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  לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש 20mA-4יח' כתובת אנאלוגית  .נד

יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש כגון:  4-20mAיח' כתובת אנלוגית 

 .COגלאי גז בוטן, פרומן, מימן, 

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה  3 -יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב

 אחד מארבעת המצבים אש, בטיחות, בקרה, תקלה.

כל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את הנתונים 

מערכת גילוי האש תאפשר חיבור  בצורה גראפית בתקשורת למערכות אחרות .

המערכת תהיה  ראלי של גלאים  לגילוי גז דרך יח' אנלוגיות   מכותבותאינטג

 לחיבור גלאי גז.    ULמאושרת  

 

 RS-232ממשק תקשורת  .נה

דו כיווני להתחברות מערכות  RS-232פורטים ממשק  5ניתן יהיה לשלב עד 

 בקרת מבנה ביפרים מדפסות.

מערכות גילוי אש ניתן יהיה לרשת את כל  . RS-485רישות מערכות גילוי אש 

ועשן  לצורך העברת אינפורמציה  ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה ניתן 

יהיה להוסיף ולהרחיב  את המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת התקשורת הקיימת. 

 TOKENמערכות ברשת תקשורת בארכיטקטורת  396הרשת תאפשר שילוב של עד 

RING. 

, כבילה RS-485בכבילות שונות כגון: תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע 

 אופטית, כבל טלפון.

 

 שפופרת טלפון כבאים נייד .נו

שפופרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום. הכנסה של תקע שפופרת 

ידנית לג'ק ישלח אות לרכזת האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אונליין, וישמע 

דו כיווני של מערכת החירום אות צלצול בשפופרת הידנית. טלפון החירום ה

( שפופרות  יד פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת  7יתמוך במינימום של שבעה ) 

 האות.

 

  טלפון חירום קבוע .נז

קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום. עריסת שפופרת 

ל הטלפון תהיה בעלת מתג כזה כך שאין צורך בשפופרת התקרבות או מגע בפנ

ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי יציג מצב אונליין של אותה נקודה. 

( שפופרות קבועות  7מערכת טלפון החירום הדו כיוונית תתמוך בלפחות שבעה ) 

 פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות.
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 (T.S.Wמרכז שליטה ובקרה ממוחשב ) 34.01.14

ר יאפשרו לחבר את המערכת אל  אש RS-232יציאות  2מרכזית גילוי האש תכלול 

מרכז  שליטה  ובקרה ממוחשב אשר יאפשר הצגה גראפית של כל ההתרחשויות בזמן 

 אמת ע"ג צג גרפי }מוניטור{  

 (T.S.Wמערך גילוי אש משולב ברשת תקשורת עם מרכז שליטה ותצוגה גראפית )

וי אש המערכת הנדרשת, מיועדת לשילוב מבוקר בזמן אמת, של מערך רכזות גיל

מסוגים שונים ברחבי קמפוס. המערכת תאפשר קישוריות בין רכזות גילוי האש 

באמצעות ציוד תקשורת ועל גבי תווך כגון סיב אופטי ו/או כבל שזור ומסוכך. 

המערכת תאפשר שליטה ובקרה מרכזית באמצעות יחידת תצוגה גראפית ממוחשבת  

(T.S.Wעל כל מרכיבי המערכת כולל כריזת החרום ) ניתן יהיה לשלב מגוון רכזות .

 רחב כגון רכזות קונבנציונאליות, רכזות ממוענות ורכזות ממוענות אנלוגיות.

כיחידה אינטגראלית, לשידור  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום 

הודעות חרום והודעות שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת 

קטיביות לכל אחד מהאזורים בנפרד או לכל האזורים  תאפשר העברת הודעות סל

וכל השטחים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת המקומית או 

 מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק המודיעין.

על החברה . המערכת תכלול טלפון כבאים כחלק אינטגראלי ובלתי נפרד ממנה

 ומתקינה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד. המספקת את ציוד

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים 

 האחרים, ישאו לפחות שניים מהתקנים הבינלאומיים הבאים:

 .UL .א

 .FM .ב

 .ULC .ג

הספק  ידי מכון התקנים הישראלי.-בנוסף לאישורים הנ"ל, הציוד יהיה מאושר על

המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים  ייב שכל חלקימתח

 האחרים מופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

 NFPA. -ועל פי דרישותה 3חלק  1220פי התקן הישראלי -התקנת המערכת תבוצע על

 

 מסמכים ישימים 3.3.3

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:

 של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים.מפרט טכני  .א

 ספר הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. .ב

 והתקן הישראלי.UL  -תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה .ג
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 FM-200מערכת כיבוי אש  34.01.15

 

 כללי 3.3.4

מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, 

. מפרט טכני זה, משלים את NFPA-2001 -בהתאם לתותקן, תיבדק ותתוחזק 

 המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 ודרישות כבאות: 1220עפ"י תקן ישראלי 

  אמפר ומעלה תותקן מערכת גילוי אש  63בכל לוח מ 

  אמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה וניתוק מקור  63בכל לוח מעל

 נההז

  אמפר תותקן מערכת גילוי אש הכוללת הצלבה וניתוק מקור הזנה  100בכל לוח מ

 וכיבוי בגז אוטומטית

 בנפח הנדרש ע"פ התקן. FM-200מערכת כיבוי בגז 

 

 הפעלת המערכת 3.3.5

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. - אוטומטית 

 חצן חשמלי.באמצעות ל -  ידנית 

 באמצעות פעולה מכאנית. -  ידנית 

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך  

בקרה עצמית, לתקלה  -לפעול. בלוח הבקרה תהייה אינדיקציה לתקינות המערכת 

 והפעלה.

 

 גז הכיבוי 3.3.6

 FM-200 –גז  כדוגמת NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

 . FM-200חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי  .

 

 הצנרת 3.3.7

בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר  SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 

הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן הרלוונטי באמצעות  ע"י המפקח.

התחשבות בעומסים עיגון הצנרת לתקרות  ולקירות, יתוכנן ויבוצע תוך  מחשב.

הצנרת  הסטטיים והדינאמיים שיופעלו בנקודות העיגון, בעת הפעלת המערכת.
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 ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים   המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.

 .ULC, או S.Bאו 

 

 הרכב המערכת 3.3.8

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:

  מיכל/מיכלי גזFM-200 טת ב .בכמות המפור 

 .מערכת הפעלה חשמלית 

 .שסתום לפריקה מהירה 

 .צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי 

 .חובק לעיגון המיכל 

  8.6%שניות ובריכוז של  10נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על 

 לכיבוי והצפת חלל החדר או לוחות החשמל.

 .מד לחץ 

 תאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל.צנרת פלדה או נחושת, מחושבת ומו 

 מערכת כיבוי אוטומטית באבקה 

  מכלי האבקה יתוכננו ויבנו ע"פ תקןNFPA 17A   ויהיו מאושריםUL,FM  

  46המיכל יהיה בקיבולת של עדlb  ויכיל אבקה כימית יבשה המיועדת לכיבוי של

 מ"ר. 12עד 

  המיכל יתחבר באמצעות צנרת ומתזים מאושריםUL המוגן. לחלל 

  הפעלת המיכל תתבצע באמצעות יח' תרמיות המותקנות על כבל הנמתח מראש

 המיכל לחלל המוגן.

 .המיכל יצויד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו 
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 מתח נמוך מאוד ותקשורת 35פרק 
  כריזה 35.01

 האמריקאי. ULעפ"י תקן  גילוי האשמערכת הכריזה תהיה משולבת עם מערכת 

 30ן מערכת כריזה משולבת עם מערכת גילוי האש, הכוללת הגברה ברזרווה של תותק

 אחוז.

חלק ג' ובפרט לגבי שיטת ההתקנה  1220מערכת הכריזה תתבצע בהתאם לתקן  

 11המצוינת בסע' 

ללוח הבקרה העיקרי. דרישות מינימום  -slaveמערכת הכריזה תעבוד עצמאית או כ

 למערכת כריזה : 

 .1500VRMS, מגבר אודיו ואט 1500הספק  .א

ובחיווט  11ו  10סעיף  3חלק  1220ת"י חיווט מעגל רמקול יהיה בחיווט בהתאם ל .ב

Class A  .בלבד 

 שניות להודעה. 90רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד  .ג

 רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן לתכנות ללא שימוש של ציוד נוסף. .ד

 האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה )מובנה(.מערכת ההודעות  .ה

מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית, 

ואזעקה. מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר 

 מערכות השמע.

 11חלק ג' סע'  1220נק' רמקולים וציוד כריזה יותקנו בהתאם לתקן ישראלי  .ו

חיבורים בין התקני ההפעלה לבין יחידות הבקרה, לרבות קו הטלפון לחייגן 

האוטומטי, יותקנו במובילים או בכבלים, בהתאם לנדרש בחוק החשמל הישראלי, 

מעודכן ליום ההתקנה )תוך שמירה על מרחקי בטיחות בין כל הרכיבים, לרבות 

ים מתח גבוה(. התקנת בין מוליכים של מערכת הגילוי לבין חלקים חשופים הנושא

המובילים תיעשה כנדרש בחוק החשמל בפרק "תקנות בדבר התקנות מובילים", 

 לרבות שינויים או תוספות להן וכל תקנה שתבוא במקומן.

 .728המובילים יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת"י 

 0.60-המרחק בין שני תפסנים המחזיקים את המובל או את הכבל לא יהיה גדול מ

 ין להשתמש בבורג וחוט מתכת לחיבור מובילים לתקרה.מ'. א

הפתילים, הכבלים והמוליכים המשמשים להתקנת המערכת יתאימו להנחיות 

על חלקיו  473יצרן הציוד, וכמו כן לסעיפים הרלוונטיים בתקנים הישראליים ת"י 

 .1155ות"י 

 1220בתקן ישראלי  כבלים להתקנה ללא מובילים יתאימו לדרישות שבנספח א

 .3חלק 
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ממ"ר  0.75כאשר משתמשים במוליכים מבודדים, שטח החתך של כל מוליך יהיה 

 לפחות.

גידים ויותר, שטח החתך של כל מוליך בגיד  2כאשר משתמשים בכבלים הכוללים 

ממ"ר לפחות. כאשר משתמשים בתעלות יהיה מעטה הבידוד  0.5בתוך הכבל יהיה 

בילים כפיפים וגמישים יהיו בצבע אדום על הכבלים בצבע אדום לכל אורכו. מו

 ולשימוש במרחקים קצרים. 

דקות  120כבלי החיבור בין הרכזת למערכות פינוי עשן יהיו עמידים באש במשך 

 או לתקן שקיל לו.  DIN 4102 part 12לפחות, לפי התקן הגרמני 

 לקווים עיליים מבודדיםכריזהבהתקנה חיצונית, המרחק שבין כל חלק ממערכת ה

 יהיה לפחות כנקוב להלן: 

 מ' מקווי טלפון עיליים; 0.60 .ג

 וולט, אם ההתקנה היא חיצונית; 1,000-מ' מקו חשמל עילי שמתחו אינו גבוה מ 0.60 .ד

 וולט. 1,000 -מ' מקו חשמל עילי שמתחו גבוה מ 2 .ה

 אם יש הצטלבות עם קו חשמל גלוי, יש להאריק את המערכות. 

פשר. התיול מחוץ לבניין יהיה מוגן מפני השפעת קווי החיבור יהיו קצרים ככל הא

 ברקים ומתחי יתר.

אין להתקין קווי חיבור בין התקני ההפעלה של יחידות בקרה )גלאים, לחצנים 

ידניים, צופרים וכדומה( במובל אחד עם מוליכים שאינם שייכים למערכת. למרות 

גילוי האש  זאת מותר להשתמש בתעלות עם מחיצות רציפות כאשר כבלי מערכת

יהיו במחיצה נפרדת. סלסלות כבלים )תעלות רשת( לא ישמשו כמובילים לכבלי 

 גילוי אש.

אופן ההתקנה יבטיח שמירה על טיב הבידוד לאורך ימים. ההתקנה תמנע חדירת 

מים לתוך המובילים. תיול המערכת בין יחידות הבקרה לבין רכיבי המערכת יהיה 

 רצוף. 

תרים חיבורים מוגנים מכאנית וחשמלית, כגון ע"י בתיבות סעף קומתיות מו

הלחמה ושרוול מתכווץ או מהדק מתוברג עם לשונית. כדי למנוע העברה הפרעות 

מרשת החשמל, רצוי לא להתקין את קווי החיבור במקביל לקווי זינת החשמל; 

 ס"מ לפחות. 2מכל מקום, ישמר ביניהם מרווח של 

 

 בקרת קווים 3.3.9

פופרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת כל קווי הרמקולים וש

 הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי )נוריות(.

 

 ULמגברי שמע בתקן  3.3.10
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וולטים ר.מ.ס. ( להפעלת מעגלי הרמקולים.  25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @

יזה מספר מגברי אודיו ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש, או כמערכת כר

 עיקרית, או, כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי.

 מגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויספק את השליטות והמחוונים הבאים:

 Normal Audio Level LED 

 Incorrect Audio Level LED 

 Brownout LED 

 Battery Trouble LED 

 Amplifier Trouble LED 

 Audio Amplifier Gain Adjust 

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

)גיבוי(. במקרה של  Backupיהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות 

כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל הבא  –כמה מגברים 

 בתור.

 

 מערכת הודעות אוטומטיות  3.3.11

 

י יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה כל אזור או אביזר כתובת

אוטומטית מוקלטת מראש לכל הרמקולים במבנה. הפעלה של כל אזעקה תגרום 

(  4להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות הרמקולים. ההודעה תחזור ארבעה ) 

פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה. המערכת תאפשר יכולת 

 פרות טלפון החירום.כריזה משפו

 

 מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחוונים הבאים :

 All Call LED 

 On-Line LED 

 All Call Switch 

 Local Speaker Volume Control 

 Local (Test) Speaker 

 

שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל   -מחוונים  \מתגי רמקול 

 מעגל רמקול במערכת.

 

 מחוונים \חירום דו כיווני מתגים  טלפון 3.3.12
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 טלפון החירום יכלול: 

 .סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום 

 .שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת 

 

 רמקולים : 

  כל הרמקולים יהיו לפי תקןUL וולט  25 -יופעלו בRMS  או עם תחום בחירת

 ואטים.  2.0ל 0.5 -ק מהספ

  עוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה

84db  מטר. 3במרחק 

  400תגובת תדר תהיה מינימום של Hz - 4000 Hz . 

 

 רשת 3.3.13

אזעקות  Modbusאו  Arcnetהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס 

. אזעקות, NCAבקרה מרכזי כדוגמת ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח 

 תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת.

 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים.

תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקוי בפעולת המערכת, או, 

 קה.איבוד יכולת לדווח על אזע

 

 אופן פעולת המערכות ברשת 3.3.14

במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות הבאות 

 מיידית:

 .זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת 

  ברכזת האש ובמקביל, בלוח הבקרה הראשי ברשת, יוצג בתצוגה את כל המידע על

 אור המקום שלו בעברית.האזעקה, כולל סוג האביזר המזעיק ותי

  אירועי  1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד

אזעקה, כך שניתן יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע 

 וזמן.

  תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך שאביזר כניסה יפעיל אביזר

 מוצא ברכזת אחרת.

 

 רת רשת תקשו 3.3.15
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) רשת מקומית (, רכזות שיחוברו מנקודה  LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת 

 (.Peer to Peerלנקודה )

. הרשת תהיה בעלת יכולת גילוי "נפילות". Modbusאו  Arcnetהפרוטוקול יבוסס 

בנוסף, לא תהיה רכזת מרכזית מאסטר, מחשב מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי 

שה ( ברשת שעלול לגרום לכשל בתקשורת ברשת. כישלון של כל אחר ) חוליה חל

רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת ברשת אחרת 

)קילו   312KBS  -או ניתוק הרשת הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ

 בייט לשנייה(.

3.3.16  

 אמצעי תקשורת ברשת  3.3.17

ר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי. הרשת גם כללי : הרשת תהיה מסוגלת לתקש

תכלול אמצעי  WIREתתמוך בשימוש של שניהם חוט וסיב באותו רשת. רשת חווט 

המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של אובדן אספקת מתח לרכזת ברשת ע"י 

 מעקף הרכזת הלא פעילה, כך שתקשורת הרשת תמשיך בפעילות נורמאלית.

 

 מגבר רשת : 3.3.18

מטר. כאופציה,  1000 -רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל )מוצלב( במגבר 

ניתן יהיה להשתמש במגבר  DB 8מגבר יהיה ניתן להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב

WIRE  ואופטי יחדיו. מערכות בעלות הגבלות מרחק, וללא אמצעי להגברת אותות

 הם לא תחליפים מתאימים. 

 מאפייני סיב אופטי לרשת:

 Size =50 micrometers / 125 micrometers 

 Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 

 Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 

 network nodes 

 Connector type=ST 

 

 עמדת כריזה חרום 3.3.19

עמדת כריזת החרום כוללת מיקרופון לחצן צד להפעלה כללית בתוך תיבת נעולה 

 טי ונדל.מוגנת אנ

 העמדה תותקן בכל קומה, ובפנל הכבאים ודלפק בכניסה

 :כבלים וחווט
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 כבל רמקולים 

 0.8כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 

 מ"מ לפחות לכל אזור.       

    כבל מיקרופון 

(. CAT 7כל אחד)   22AWGגיד בחתך של  8כבל מיקרופון יהיה מורכב  מכבל 

בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת 

סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות 

 חיצוניות ופנימיות.

כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול 

 חיבור מתאים.

קצותיו במספרים   2 -הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב כל מוליך במערכת

המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות  ברי קיימא המושחלים על

 הקבלן.

 

 מערכת אוטומטית לחלונות שחרור עשן 35.02

תעמוד בכל דרישות התקנים הישראלים ובנוסף  תמערכת חלונות לשחרור עשן אוטומטי

, המערכת תתממשק באופן מלא למערכת גילוי האש ולכריזה EN 12101בתקן אירופאי  

 המשולבת ללא אמצעי חיבור או התאמה מיוחדים.

תשתית ההזנה כולל קופסאות חיבורים מהדקים וכו' יהיה עמידים בפני אש בהתאם 

אחוז ממוצא  1לרמת ההגנה של הכבל המספק את החשמל. מפל המתח לא יעלה על 

, באחריות הקבלן לוודא את מפל המתח ולאשר את שטחי המערכת ועד למנוע החלון

גדולים ממשקל החלון,  30%, מנועי החלונות יהיו ברמת מעמסה של מפקחהחתך מול ה

 כיוון הפתיחה, תצורה וכמות הפתיחה בהתאם לדרישות הבטיחות ולתכנון האדריכלי. 

ותכלול כמות רכזת החלונות תעמוד בכל התקנים הרלוונטיים כולל תקנים אירופאים 

 .20%כניסות מנועים בהתאם לכמות החלונות במחוברים אליה עם מקום שמור ל 

 מזרם הצריכה של המנועים המתוכננים 30%זרם היציאות לכל סנף ברכזת יהיה גדול ב 

לחצני הפעלת כבאים יהיו מאושרים ע"י יצרן הרכזת ויותקנו בכל מקום שסומן בתכנית. 

החלונות לאוורור יום יומי ע"י לחצני הפעלה ממספר המערכת תשמש להפעלת חלק מ

 מקומות בבניין.

 מנועים יהיו מותאמים למערכת השחרור ובעלי כל התקנים הרלוונטיים.

 באחריות הקבלן להציג תכנון מלא של המערכת לפני אספקתה .

 

 

 תקשורת מחשבים ותקשורת אחודה  35.03

וש ומחלקת המחשוב של עיריית המאושר אלי לל ע"י קבלןכל עבודות התקשורת יבוצעו 

 .ל ידם בלבדבלבד ובהתאם למפרט אשר יסופק ע רעות-מכבים-מודיעין
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 1331רכזת אזעקות תקן 

 

ותכלול   4/2008תקן חדש  1337יעשה שימוש ברכזת אזעקות שתעמוד בדרישות תקן ישראלי 

 רכזת פריצה, מרחיבי אזורים וגלאים מסוגים שונים.

 

עם כיתוב בעברית   LCDמקודד הפעלה הכולל לוח תצוגה מואר מסוג המערכת שתסופק תכלול 

אזורים  196נפרד ואפשרות העברת המידע לחדר בקרה ברמת האזור הבודד ולא פחות מ 

 ובמקביל לחדר בקרה.

 

 הרכזת תתמוך בהגדרת אזורים בפועל וכן בהגדרת אזורים נוספים עד רמת הגלאי הבודד. 

 

רכות נפרדות מבחינה לוגית ברמת קומת משרדים או חלקי קומה הרכזת תאפשר עבודה בתת מע

בהתאם לצרכי הלקוח הנוכחיים ו/או העתידיים, כך שכל תת מערכת תעבוד באופן פעולה נפרד 

 דרך לוח מקשים נפרד עם קודי הפעלה נפרדים. 

 

ה רכזת פריצה ראשית תותקן בחדר הציוד הראשי או בכל מקום אותו יגדיר הלקוח, בכל קומ

 יותקן מרחיב קומתי אחד או יותר בחדרי התקשורת הקומתיים או באזור יעודי שיוקצה לכך. 

בכל דלת ראשית בקומה יותקן פנל הפעלה אשר יוכל להפעיל את אותה הקומה וגם באמצעות 

 קוד מאסטר יוכל להפעיל או לבטל את כלל האזורים.

 

 למערכת תהיה הגנה בחומרה ובתוכנה מפני פגיעת ברק.

 

 הודעת התראה ו/או תקלה תשלח ותתקבל בכמה אופנים:

 כהודעה קולית אצל בעלי תפקידים שיגדיר הלקוח. •

 כהודעת טקסט בטלפונים ניידים שלבעלי תפקידים שיגדיר הלקוח. •

 כהודעה חזותית ו/או קולית בתוכנת השו"ב. •

 במוקד חיצוני שיוגדר ע"י הלקוח. •

קו כל הרכיבים הדרושים )חומרה ו/או תוכנה( לשם כחלק בלתי נפרד מהרכזת  יסופ •

 קבלת ההתראות כמפורט.

 

 הרכזת תאפשר שילוב חיבורים קוויים ואלחוטיים לגלאים.

 -יציאות •

 יח' שידור אלחוטי/קווית. -

 GPRSיחידת שידור סלולארית  -

 .USBאו  RS232מדפסת תקנית  -

  IPכרטיס שליטה וחיבור  -

 .חייגן טלפון אוטומטי -

 . 230V4Aמגעים יבשים  -
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 יח' אזעקה )סירנות וכד'(. -

 כרטיס קול , כורז הודעות קוליות. -

 -כניסות •

 גלאי נפח מסוגים שונים. -

 מפסיקי גבול לדלתות/חלונות. -

 בעברית.  LCDלוחות מקשים עם תצוגת  -

 -סוללה •

לה מלאה ללא הסוללה תהיה סוללה פנימית, ניקל קדמיום נטענת, עם קיבולת לפעו -

 אספקה חיצונית במשך תקופה כנדרש.

 שעות, יוצג בחזית הרכזת או במחשב. 48חווי מצב הסוללה )טעינה פריקה( בן לפחות  -

 לכל רכזת/מרחיב תותקן סוללת גיבוי בנוסף לסוללה הראשית. -

 -אגירת מידע •

 בזיכרון המערכת ייאגר מידע )היסטוריה( בנושאים הבאים:

 .גלאים שפעלו -

 תקלות במערכת. -

 הפעלה/ כיבוי, כולל מספר המפעיל )לא הקוד הסודי(. -

 מועד )זמן( הופעת האירוע. -

 את כל המידע הנ"ל אפשר יהיה להדפיסו במדפסת כולל ציון מועד הופעת  האירוע.  -

 אירועים אחרונים. 1000קיבולת הזיכרון: לפחות  -

 ת במחשב חיצוני.ניתן יהיה לגבות ולשמור את זיכרון המערכ -

 

 השתקה / נטרול / הדממה: •

נטרול פעולות מסוימות )פעולת גלאים או התראות או צופרים וכיו"ב( תעשה מלוחות  -

 מקשים אשר יותקנו בכל קומה ע"י קוד גישה או מהמחשב או ממערכת בקרת כניסה. 

 הנטרולים יהיו ברמות שונות לפי קוד הכניסה של בעל התפקיד המתאים. -

פעמים תפעיל את האזעקה, ללא  3ניתן יהיה לתכנת את הרכזת כך שהקשת קוד שגוי  -

 השהיה.

 

 תגובות הרכזת: •

 תגובת הרכזת לאירוע תהיה ניתנת להשהיה.  -

 משך זמן ההשהיה ניתן לכוון. -

 כן ניתן יהיה לבטל ברכזת אירועים חולפים שמשך הופעתם קטן מזמן ההשהיה.-כמו -

 "ל אפשר יהיה לקבוע באופן אינדיבידואלי לכל אביזר באתר נפרד.כל התכונות הנ -

 

 גלאי נפח א.א. פאסיבי: •

 מיקום הגלאים יקבע בהתאם עם המזמין.

נדרשת אפשרות של כיוון רגישות הגילוי וטווח הכיסוי בהתאם למקומות של הגלאי במתקן וסוג 

 באים:העדשה שתותקן. הגלאי שיותקן באתר יענה למפרטים הטכניים ה
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 .VD.C  8-16מתח פעולה  -

 .A.M  10-20צריכת זרם  -

 זרמי אויר, חימום מרכזי וכו'. RFהגנת   -

 אפשרות קביעת מונה פולסים. -

 מפסק הגנה לפתיחת הגלאי. -

בשלושה מישורים לרבות עדשת גילוי תחתונה )זווית גילוי  24לפחות  –מספר אולמות  -

 מינוס(. 20-מתחת ל

 ניתנת לשינוי לפי הצורך )וילון, רחב זווית ארוך טווח וכו'.( עדשות גילוי -

 .N.C.N.Oמגע יבש  –מוצא אזעקה  -

רגישות הגילוי תהיה כך שכל סוג של תנועת אדם לרבות זחילה, הליכה קפיצה ריצה וכו'  -

 תפעיל את הגלאי.

מטר  3.60מגובה במקרה ויידרש להתקין גלאי א.א. פאסיבי תקרתי, בנוסף כיסוי אזורי הגילוי 

 מטר לפחות. 8מטר כיסוי השטח בקוטר  2.40מטר לפחות ומגובה  10יגלה טווח בקוטר 

 

 גלאי א.א. אקטיבי: •

הגלאים יותקנו על הקירות בגבהים שיוגדרו בתיאום מול היזם, בהתאם לשטח וטווח הכיסוי 

 הנדרשים ובאופן שכל חציה של הקרניים תתגלה ותיצור אזעקה.

כבים מיחידת שידור המשדרת זוג קרניים אל יחידות קליטה המותקנת מולה. כאשר הגלאים מור

 מתקבלת הפרעה לשני הקרניים גם יחד, היא תתורגם לאזעקה ותועבר לרכזת האזעקות.

 הגלאים יענו למפרטים הטכניים להלן:

 .OUTDOORהתקנת  -

 מ' לפחות. 60טווח: טווח עד  -

 .º15אנכי  º90רוחב קרן שידור:  -

 לפחות. VDC 10-36מתח:  -

 נורית לחיווי אזעקה. \חיווים: נורית ליווי שידור -

 .NCממסר מוצא:  -

 על מכסה הגלאי.  TAMPERהגנות:  -

 לפחות.– C º10+ עד C º50טמפרטורה:  -

הגלאים יהיו בעל יכולת לזהות ולסנן הפרעות כתוצאה מרעשי סביבה וכד' ולהגיב רק לאזעקות 

 יתוך הקרניים.המתקבלות עקב ח

 ומניעת הפעלה מקרית מקרינת שמש   UVגלאי וילון להתקנה חיצונית בעל הגנה  -

 

 :MASKגלאי א.א. פאסיבי כולל מנגנון זיהוי  •

 מיקום הגלאי יקבע בתאום עם המזמין ובמקום בו לא תופעל מערכת זיהוי החסימה בשוגג.

גם כאשר מערכת האזעקה במצב  בכל מצב של גילוי תתקבל על כך התראה. ההתראה תתקבל

 "כיבוי". זמן ההפעלה של מנגנון זיהוי החסימה יתאפשר לכיוון בהתאם לתנאי השטח.
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. MASKהגלאי יכלול יציאה נפרדת לדיווח על מצב של כיסוי הגלאי והפרעה לתפקודו המלאה 

אשר בכל מקרה של חסימה לגלאי, ידווח לחדר בקרה על חסימה של גלאי כאירוע נפרד גם כ

 המערכת במצב כבוי.

 ס"מ ממיקום הגלאי. 40טווח הגילוי במצב חסימה של 

"  ופתיחתו ולו הרגעית, תפעיל אזעקה מידית בגלאי TAMPERהגלאי יהיה מוגן במפסק מלכוד "

 תהייה אפשרות להפעלה של מונה פולסים בהתאם לצורך.

 

 גלאי שבר זכוכית אקוסטי: •

רה מול משטח הזכוכית המיועד להגנה באופן שיקלטו ויגלו הגלאים יותקנו על הקירות או התק

גלים אקוסטיים בתחום השמע המלווים שבר זכוכית. הגלאי יזהה קול שבר, ניפוץ או חיתוך של 

 הזכוכית.

 הגלאים יענו למפרטים הטכניים להלן:

 מ' לפחות. 15טווח גילוי:  •

 .ELECTRET CONDENSERמיקרופון: מסוג  •

 תנת לכוון.רגישות:   ני •

 .NCמוצא אזעקה: מגש יבש  •

 לפחות. VDC 8-16מתח הפעלה:  •

 לפחות. MA 10-20צריכת זרם  •

שעות  24אשר יהיו פעילים   TAMPERהגלאי יזווד בכיסוי מותאם ומוגן עם מפסקי  •

 ובאינדיקציה נפרדת למערכת.

 המתח. תינתן אזעקה בכל מקרה של ניסיון פתיחה, פגיעה בגלאי ובקו אספקת •

 

 גלאי פתיחה )מגנט(: •

הגלאי יותקן בחלקו העליון של הדלת: במקרה של הגנה על תריס שער ניגרר יותקנו גלאים בשני 

 צדדי הדלת.

ס"מ בין המשקוף לדלת. במקרה  5-הגילוי בגלאי בעת פתיחת הדלת וביצירת פתח של לא יותר מ

 )מפסק כבד(.  H.Dשל דלתות מתכת יותקנו גלאים מסוג 

יבוצע באמצעות צינורית מתכת שרשורית  H.Dיבור הגלאי וחווט המערכת במקרה של גלאי ח

 כאשר החיבורים יהיו מוסתרים ומכוסים על ידי כיסוי מתאים לתנאי חוץ.

 הגלאי יחובר באמצעות ברגים בלבד )לא תתקבל התקנה בהדבקה(.

 

 גלאי זעזועים: •

 ת ע"י מכות, קידוחים, ניסיונות פריצה.הפעלה: גילוי רעידות בדלת או בקיר הנגרמו •

 ס"מ סביב הגלאי לפחות. 75טווח גילוי:  •

 רגישות: ניתנת לכיוון. •

 .NCמוצא אזעקה: מגע יבש  •

 תינתן אזעקה בכל מקרה של פגיעה בגלאי ובקו אספקת המתח. •

 להוסיף מפרט. –שלטי וילון  •
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 סירנה/כולל נצנץ: •

 מ'. 2.5פשרי אך לא פחות מ התקנה: תותקן בגובה מרבי א •

 דציבל אקוסטי לפחות. 80עוצמה:  •

 דקות. 4פעולה: מחזור של  •

מפח מגלוון, צבועה נגד חלודה ומוגנת נגד  \מ"מ לפחות 1.5זיווד: קופסת פח בעובי  •

 חדירת מים ופגעי מזג האוויר או זיווד פלסטי קשיח מוקצף.

קיר כדי שהרחקתה בזדון מהקיר ו/או בינה לבין ה   TAMPERהגנות: תכלול מפסק  •

. מפסק נוסף יותקן על המכסה הקדמי, שיחווה על TAMPERפתיחתה תגרום לאזעקה באותו 

 פתיחתה.

 .VD  12 15%מתח הפעלה  •

 מטר לפחות. 100עוצמה: עוצמת אור אשר תאפשר לזהות אותו ממרחק של  •

 נצנוצים לדקה. 50קצב: לפחות  •

 זיווד: גוף פלסטי. •

 כיסוי: אקרילי מוקשח, צבע יקבע ע"י האדריכל המזמינה )שקוף, אדום, צהוב( •

 .VDC 12 15%מתח הפעלה:  •

 .A.M  300צריכת זרם מקסימאלי  •

 

 מערכת אינטרקום / אינטרקום טלוויזיה:

 

 כללי

, BUSבמבנה תתוכנן ותותקן מערכת אינטרקום טלוויזיה דיגיטלית כתובתית הפועל בשיטת 

מטר. המערכת תהיה מערכת מודולרית  3500-להתקין את המערכת עד מרחק של כ ניתן יהיה

 וניתן להרחבה.

המערכת הנדרשת תאפשר על תשתית אחת ביצוע בו זמנית: העברת דיבור, ווידאו/ תמונה, 

 \בקרה, תשתית המערכת תאפשר שילוב של מערכות שונות בבניין / קומפלקס כגון: אינטרקום

 , טלפונים, בקרת דלתות, מערכות מצוקה, שליטה מרחוק.אינטרקום טלוויזיה

המערכת תתחבר למספר מקומות כגון חדר בקרה,  עמדות שומר / מאבטח, במקביל ובנפרד, 

. במידה ומדובר במערכת אינטרקום לדלת מבוקרת מקומית PCלרכזת טלפונים, או עמדת 

 השליטה תיהיה הן מקומית והן ע"י חדר הבקרה.

 

 תהגדרת המערכ

 ניתן יהיה להגדיר למערכת לפחות שלושה מצבי עבודה:

 כל קריאה ישירות למאבטח. -מצב יום א.

 הקריאות ישירות למשרד או עמדת שליטה. –מצב לילה  ב.

 קריאות בו זמנית למשתמשים בשלוחות ולמאבטח. ג.

 

 עמדת מאבטח/בקרה/חדר בקרה 
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 חדר בקרה יקבל שליטה בקרה וצפייה בכלל המערכת. 

דת דלפק/שומר/מאבטח תאפשר קבלת כל הקריאות, זיכרונות, שליטה על כל הדלתות או עמ

הפתחים, יציאה יזומה לדלתות, אינדיקציה דלת פתוחה, קשר פנים בין עמדות השומר/מאבטח. 

 תצוגת מצלמות שליטה וחיווי מערכות בטחון, בטיחות ומנ"מ.

 

 LCDפנל כניסה כולל צג 

רכת דיבור, קיבורד )לוח מקשים( שיאפשר חיוג לשלוחות / משתמשים פנל כניסה יכלול בתוכו מע

+ הרשאה לפתיחת הדלת  אלפון שמות דיגיטלי בעברית המאפשר חיוג אוטומטי לאורחים. 

 לחצנים אנלוגיים )לחצני שירות( לקריאה ישירה הפנל יהיה ממוזער במידותיו. 2אפשרות הוספה 

קורת ותהיה אפשרות ממשק לאלמנטים של מערכת בלחיצת המקשים ישמיע צליל אקוסטי לבי

 בקרת דלתות מנעולים חשמליים, יציאת מגעים יבשים לפונקציות שונות.

כל הציוד שיבחר יהיה מהציוד הקיים והמתוחזק ע"י מערכת תקשוב / תקשורת ומחשבים של 

 . לא יתקבל או יאושר ציוד שאינו בשימוש העירייה.רעות-מכבים-מודיעיןעיריית 

 

 צלמהמ

 60קווים. שדה ראיה  625. תשתלב עם הפנלים החיצוניים. רזולוציה גבוהה CCDיחידת מצלמה 

 לוקס. 0.5מעלות לפחות. צמצם אוטומטי. רגישות לאור לפחות 

 

 פנל כניסה לדלת ללא צג

 יופיעו ספרות. כל הפריטים זהים לחלוטין כמו פנל עם תצוגה.  LCDבפנל זה במקום צג 

 

 וםשלוחת אינטרק

 השלוחה תהיה בעיצוב נאה. תכלול צלצול אלקטרוני בעצמה גבוהה.

בעלת שלושה לחצני שירות: א. לפתיחת הדלת. ב. לקריאה לשומר/מאבטח. ג. ליציאה יזומה 

 לדלת מסוימת, לעמדת שומר נוספת.

 

 

 

 

 שלוחת אינטרקום טלוויזיה בצבע

ר עם הקיר(. בעל רזולוציה גבוהה שקוע )יש 5שלוחת האינטרקום תכלול מסך טלוויזיה לפחות "

 והפרדות צבע שיאפשרו ראייה ברורה של העומד מול מסך האינטרקום.

 .960*234רזולוציה גבוהה לפחות   TFTהפנל במגוון צבעים. המסך יהיה מסוג 

 שלוחה פתוחה )ללא שפורפרת(.

 עוצמת דיבור ושמיעה גבוהה. 

רפרת, וניתן יהיה להתקין את המסך בנפרד היחידה תאפשר לשלב גם שלוחה פתוחה במקום שפו

 מיחידת האינטרקום.

 בנוסף היחידה תכלול: 
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 .AVכניסות  2 •

 בורר ווידאו. •

 לחצני שורות. 4 •

 ווסתי תמונה, צבע. •

 .רעות-מכבים-מודיעיןאו כל ציוד אחר שיאושר ע"י אגף המחשוב של עיריית  •

 

 

 מערכת רעידת אדמה 35.04

, הכוללת גלאי רעידות אדמה ברגישות תאוצת EQIשל מערכת התרעת רעידת אדמה 

לסיכום פעילות הגלאים, יח' השמעה למערכת  CPU, יח' הפעלה ובקרה,0.005gקרקע של 

, יח' בקרה, צופר מקומי מחווט ומחובר 1.5A/12VDCהכריזה, מצבר מטען, שנאי 

חיבור  למערכת, חיבור למוקד שירות וחיבור למערכת הטלפוניה והתקשורת בבניין,

והתאמה למערכת הכריזה כולל הפעלת כרוז צופר ונצנצים בזמן גילוי רעידת האדמה, 

כולל התקנה על קיר בטון או לבנים בסמיכות למערכת הכריזה. המחיר כולל הרצת 

בהתאם למקום התקנה. המערכת  רגישותםהמערכות בדיקת תפקוד הסנסורים וכיול 

 EQן התקנים הישראלי של חברת להיות מאושרת מכו המחויבתהינה מערכת 

EARTHQUAKEלמערכת.  . ההתקנה תתבצע בחלקו העליון של הקיר למניעת נזקים

 מטר ממערכת ההגברה בבניין. 5התקנה תתבצע במרחק שלא יעלה על 

 

 ממ"מיםמערכת דו סטרית ל 35.05

 

מערכת אינטרקום המיועדת להתקנה בחדרי מחסה. בכל חדר מחסה תותקן יחידת  35.01.01

מ'. כוללת לחצן קריאה גדול לחירום כולל זיהוי 1.20בגובה   Handfreeרקום אינט

ללא צורך בלחיצה על כפתור   Duplexכיווני -בכתב ברייל. המערכת תאפשר דיבור דו

דיבור. בבניין תותקן עמדה מרכזית דיגיטלית שולחנית או תלויה הכוללת שפופרת 

אשר יאפשר  Displayבעלת צג  דיבור. העמדה תותקן בסמוך לפנל כבאים ותהיה

לראות מהיכן התקבלה הקריאה, במידה והתבצעו מספר קריאות, ניתן יהיה לזהות 

בעמדה את כל הקריאות ולחזור אליהן לפי הסדר בו בוצעו .מערכת האינטרקום 

גידים בלבד חסיני אש  2 -חיווט המערכת יתבצע ב .  SimpleBusעובדת בשיטת 

2x0.8) NHXH E180רכת תהייה תוצרת (. המעComelit  המיובאת ומשווקת ע"י

 .או שווה ערך מאושר חב' אגבר אלקטרוניקה
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מערכת תקשורת דו כיוונית כדוגמת מערכת של חברת אגבר אלקטרוניקה בע"מ,  35.01.02

מערכת לאזורי מחסה מותאם לנכים כולל שילוט בהתאם לדרישות התקן. המחיר 

 שעות 12כולל גיבוי מצברים ל 

דיגיטלית שולחנית או תלויה בסמוך וכחלק מפנל הכבאים כוללת  עמדה ראשית

לזיהוי עמדת הקריאה. כולל ספק כח. המערכת  Displayשפופרת דיבור, כוללת צג 

המיובאת ומשווקת ע"י  Comelitתוצרת   1998A. דגם  SimpleBusעובדת בשיטת 

 חב' אגבר אלקטרוניקה.

 

, בעלת   VIP /  SimpleBusלמערכת  Stainless Steel , Handfreeשלוחת דיבור  35.01.03

לחיווי. כולל  Ledלחיץ קריאה חירום אחד גדול, כולל זיהוי בכתב ברייל, כולל נורית 

המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר  Comelitתוצרת  3460EAקופסת השקעה. דגם 

 אלקטרוניקה.

 

תוצרת  שעות, מתחבר לעמדת שומר 12+ יחידת גיבוי עד  1395ספק כח ראשי  דגם  35.01.04

Comelit  .המיובאת ומשווקת ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה 
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 עבודות פיתוח – 40פרק 
 

 המפרט הטכני המיוחד וכתב הכמויות, מבוסס על המפרט הבין משרדי  

 במהדורתו האחרונה . 40בהוצאת משרד הביטחון ובמיוחד פרק 

 מקרה של   כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה , או שינוי ב

סתירה בין המפרט הבין משרדי והמפרט המיוחד, יהיה המפרט המיוחד הקובע. תחילת הביצוע 

 תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן. אישור טיב החומרים בידי המפקח בלבד.

 

 עבודות חציבה/ חפירה  40.01

 או חציבה בכל סוג קרקע שהוא.\המונח חפירה כולל חפירה ו

רה רק לאחר פינוי פסולת בנין, פסולת צמחית, עודפי חפירה שלא תחילת ביצוע עבודות החפי

ישמשו כמילוי חוזר באתר. רק לאחר פינוי המצוין ובהתאם למצב שבשטח, חישוב החפירה לא 

 יעשה ע"פ המדידה שבתוכנית. 

עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לגבהים המתוכננים שבתוכנית פיתוח נופי באזורי גינון עד 

 מ מפני קרקע מתוכננים. ס" 60לעומק 

ערמות  3נדרש להשתמש בחומר החפור למילוי חוזר באתר, לצורך כך החומר החפור יוערם ב 

טרה רוסה המתאימה לגינון ודשא )  –שונות לפי טיב החומר, ערמה אחת לשכבת קרקע עליונה 

שניה יש לדאוג שחומר החפור יהיה נקי מפסולת צמחיה בעיקר מצמחים אגרסיביים(. ערמה 

עבור מילוי, הקרקע תנופה בהתאם לדוח יועץ קרקע, ערמה שלישית עודפי עפר ופסולת אשר 

 יפונו לאתר פסולת מאושר ע"י המפקח,.

לאתר שפך  המדידה והתשלום במ"ק, מחיר כולל מילוי חוזר באתר וסילוק של עודפי חפירה

 .מאושר וכולל תשלום כל האגרות הנדרשות

 

 מילוי והידוק שתית 40.02

מר החפור באתר ייבדק ע"י המפקח ובמידה ויאושר יועבר לשטחי המילוי באתר ויפוזר החו

ס"מ בהתאם לדוח יועץ קרקע. עפר אשר יפסל למילוי ע"י  20בשכבות שעוביין לא יעלה על 

 המפקח או עפר עודף יסולק לאתר מאושר עליו יורה המפקח.

 דס או יועץ קרקע.הידוק שתית או מילוי יהיה ברמת צפיפות נדרשת ע"י מהנ

 המדידה והתשלום למילוי כולל הידוק במ"ר. 

 

 הידוק המילוי  40.03

בכל אזורי המילוי אשר תחת ריצופי מדרכות ומאחורי קירות גדר המילוי יהודק בהידוק מבוקר 

ס"מ לאחר הכבישה. ההידוק יעשה ע"פ דוח מהנדס קרקע  20בשכבות שעוביין לא יעלה על 

 במפרט הכללי. 51027ר וכמפורט בסעיף והנחיות קונסטרוקטו

 המדידה והתשלום במ"ר כלול במחיר הריצוף.
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 מצעים  40.04

מתחת לריצופים למיניהם על גבי השתית המהודקת, ולאחר אישור יפוזרו שני שכבות מצע סוג 

כל אחת, ההידוק יעשה בהתאם לדוח יועץ ביסוס, במידה ובשעת העבודה יסתבר  10א' בעובי 

קח שניתן להקטין את מס' השכבות עליו לקבל את אישורו של יועץ הביסוס בטרם ינחה את למפ

הקבלן על שינוי במס' השכבות הנדרשות.  מתחת לאבנים משתלבות תונח שכבת חול ים שטוף 

 ס"מ.  3-5בעובי 

 מדידה ותשלום במ"ר, הידוק כלול במחיר הריצוף.

 

 יישור שטחים   40.05

ס"מ מתאימה לגינון  60חפירה ומילוי כאשר שכבת המילוי העליונה בעובי לאחר ביצוע עבודות 

כאשר באזורי גינון ודשא הקרקע טרה רוסה נקייה מאבנים ובאזורי השיקום הנופי הקרקע טרה 

 ס"מ. 1-10אבנים בגודל  30%רוסה עם כמות של עד 

 ישור הקרקע יתבצע למפלסים המצוינים בתוכנית גבהים.

 מ"ר.מדידה ותשלום ב 

 

 הכשרת קרקע לשתילה 40.01

לאחר ביצוע עבודות יישור קרקע תבוצע הכשרת קרקע כדלקמן: באזורים מגוננים בהם יישתלו 

 ס"מ ויישור גנני. 25שיחים, הכשרת הקרקע כוללת ניקוי מעשביה, תיחוח לעומק 

בשאר השטחים בהם, מבוצעות עבודות נטיעה של כרם, נטיעות ק.ק.ל ונטיעות בוסתן, הכשרת 

הקרקע כוללת ניקוי מעשבייה ויישור הקרקע על ידי גרוף ידני או בכלי מכני למפלסים 

 שבתוכנית.

 הכשרת הקרקע למדשאות כלולה במחיר הדשא.

 מדידה ותשלום במ"ר. 

 

 כריתת  עצים 40.01

בתחילת העבודה על הקבלן לסמן בשטח בצורה בולטת עם סרטי סימון בצבע אדום את העצים 

 המיועדים לכריתה.

 לן אחראי לקבל אישור כריתה/ עקירה מק.ק.ל או מעיריית מודיעין.הקב

הקבלן אחראי לסמן את העצים המיועדים לעקירה/כריתה גם על גבי מפת מדידה מעודכנת 

 ולאשרה אצל אדר' הנוף.

מדידה ותשלום לפי יחידה, מחיר כולל עקירת שורשים גיזום פינוי כל הפסולת לאתר פסולת 

 מאושר.

ם לעץ, עקירה כוללת הוצאת שורש, כריתה ללא הוצאת שורש, סעיפים נפרדים מדידה ותשלו

 בכתב הכמויות.
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 הדברת צמחיה פולשנית. 40.08

 .טיפול בשיטה מכחילה והדברת צמחיה פולשנית

עבודות ניקוי צמחיה פולשנית בפרויקט זה כולל את כל השטח שבתחום גבול העבודה כפי שמצוין 

מחיה פלשנית קיימת שגדלה והתבססה בשטח מזה מספר שנים בתוכנית, מדובר בהדברה  של צ

בעיקר שיטה כחלחלה,  במסגרת העבודות הפיתוח  תבוצע פעולה נרחבת לסילוק והדברת 

 הצמחייה הפלשנית זו. 

כריתת העצים תבוצע לפני תחילת עבודות העפר ולאחר תיאום עם המפקח והרשויות, כריתת 

הגזם ייאסף בקפידה ולאחר מכן ינוקה השטח מכל שאריות הגזע תעשה עד צוואר השורש, חומר 

הזרעים שפוזרו על פני הקרקע בעזרת שואב . כל הפסולת הצמחית )הגזם והזרעים( יסולק 

 מהשטח לאתר שפיכה מאושר.

 כריתת העצים תעשה בתקופת השנה בה השיטה המכחילה לא מייצרת זרעים 

למנוע החדרת הזרעים שעל פני הקרקע לתוך אין לזעזע את פני הקרקע במהלך העבודות כדי 

 הקרקע וכן מניעת פגיעה רחבה במערכת השורשים שתגרום לפריצה רחבה יותר של השיטה. 

 יש למרוח את החתך הטרי וכל חלקי הגדם בחומר הדברה סיסטמי כגון "גרלון"

 גרלון מהול בסולר ( . 15%)המלצה 

פולים חוזרים להדברת השיטה שתתפתח השטח יטופל במשך תקופת האחריות והאחזקה בטי

מהגדמים ונביטות חדשות מהקרקע . קבלן הביצוע יגיש תוכנית עבודה רב שנתית לטיפול 

בהדברת השיטה במהלך תקופת הביצוע והאחזקה לאישור הנהלת הפרויקט . הקבלן מוזמן 

טיפול להגיש הצעות נוספות לאישור הנהלת הפרויקט לשיטות חדשות שיתפרסמו מעת לעת ל

 בשיטה  כל זאת מבלי לפגוע בצמחיה שתישתל בשטח וללא תוספת מחיר .  
 שטחים בהם תבוצע הזזת קרקע לשינוי פני השטח בהם גדלה שיטה כחלחלה   

 ו/או כל צמח מעוצה פלשני אחר , יש לסלק מהשטח את החומר לאתר שפיכה  

 מאושר . 

 ילוי  לצרכים הנדסיים חל איסור לעשות שימוש חוזר בחומר גם לא כחומר מ

מטר ויותר, באזורים אלה ניתן לעקור  1כיון שבאתר צפויות עבודות חפירה ומילוי לעומקים של 

את שורשי השיטה המכחילה ללא טיפול בחומר הדברה סיסטמי, כאמור יש לסלק את שורשי 

והשורשים העצים מהאתר או לחילופין לקבור אותם באתר בבור כאשר הכיסוי העליון מעל הגזם 

 מטר וזאת כדי למנוע נביטה חוזרת. 1.0יהיה גדול מ 

הטיפולים החוזרים הם ריסוס להכחדת נביטה חדשה או הזרקת חומר סיסטמי לגדמי עצים 

 שבהם נראים סימני לבלוב והתאוששות הצמח. 

 ס"מ. 4תשלום ליחידת עץ שנכרת בגודל שמעל   המדידה: 

 

 משטחי בטון. 40.09

בחוברת פרטי פיתוח נופי  5ת מזגנים וחדר מכונות בהתאם לפרט מס' משטחי בטון באזור חוו

 ולתוכנית הפיתוח הנופי. 
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  מדידה ותשלום לפי מ"ר.
 

  ריצוף באבנים משתלבות שונות 40.12

, על הקבלן 4,3,2ריצוף באריחי בטון מסוגים שונים בהתאם לדוגמאות הנחת ריצוף בפרטים מס' 

 לקבל את אישור המפקח לדוגמא בטרם השלמת הריצוף.מ"ר ו 10להכין דוגמא לריצוף כ 

שימוש במרצפות סוג א' בלבד ללא פגמים באבן או בגוון האבן, חיתוך אבנים יעשה באתר ע"י 

 מסור מכני בלבד.

מחיר כולל ריצוף בצמוד לשוחות התאמת האבן למבנה המכסה ו/או סדור מיוחד סביב המכסה 

 , צבע הבטון בהשלמה יהיה מותאם לצבע הריצוף סביבו.מעל המכסים 20-והשלמת יציקת בטון ב

ס"מ, אספקת האבנים וצורת דרך לרבות  5המחיר כולל שכבת מצע סוג א', שכבת חול בעובי 

של המפרט הכללי. מסעות מאבנים  4004הידוק מבוקר, השלמות והתאמות כמפורט בסעיף 

דרכות ימדדו בנפרד ) נכללים במפרט הכללי. המצעים למ 51072משתלבות יש לבצע ע"פ סעיף 

 בכתב הכמויות של מתכנן הכביש(.

 להלן סוגי ריצוף השונים:

 ריצוף באריחי "אורבנו": .1

ס"מ, בין אריחי  80X80ריצוף רחבת כניסה למוזיאון באריחי "אורבנו" במידות 

ס"מ, בהתאם למצוין בחוברת  10X40ה"אורבנו" יונחו שני שורות אריחי "רובע" במידות 

 .2הפיתוח, פרט מס' פרטי 

יש להשתמש בריצוף באריחי "אורבנו" בספייסרים מיוחדים אותם ניתן לקבל מהיצרן,  

גוון האבן "מוזהב" בהתאם למצוין בקטלוג  "מחירון מוצרים של אקרשטיין" ריצופים 

 עבור "אורבנו" מלוטש.

 הנחת אריחי "רובע", גמר האבן אקרסטון מסותת בגוון "מוזהב".

, האבנים יונחו בצורה 3כות ורחבות "באבן יפו" ראה בחוברת פרטים  פרט מס' ריצוף מדר .2

נדבחים ובניצב לאבני השפה או הבניין. גוון האבן קוקטיל סופרסטון בגוונים אפור 

 ושחור.

ריצוף בחניות באריחי "אקוסטון" תוצרת אקרשטיין או ש"ע ובהתאם למצויין בחוברת  .3

 .4פרטי פיתוח פרט מס' 

את הנחת האבנים בהתאם להנחיות ביצוע לריצוף מנקז שמופיעים במפרט טכני יש לבצע 

 של חברת אקרשטיין.

במדרכות וברחבות, במקומות שיורה יועץ הנגישות יונחו משטחי התראה מישושי ברוחב  .4

 20/20ס"מ ממהלך מדרגות, המשטח יהיה מאבן משתלבת במידות  30ס"מ ובמרחק  60

 ם גבשושיות מבטון( בצבע אפור.ס"מ )אבן סימון לעיוורים ע

 מדידה ותשלום לסוגי הריצוף במ"ר.      

  

 אבני שפה  40.13

, יש להשתמש באבנים שלמות ללא פגם מסוג א', 6אבני שפה ראה בחוברת פרטי פיתוח פרט מס' 

יש לבצע חיתוכים באבני השפה במשור דיסק חשמלי בלבד, יש להקפיד שהפוגה בין אבני שפה לא 
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"מ. את הפוגה בין אבני שפה יש למלא בבטון טיט בגוון אבן השפה, יש להחליק את ס  1תעלה על 

הבטון עד לפני האבן ולנקות את אבני השפה משארית בטון טיט בסמרטוט רטוב כאשר הבטון 

 עדין רטוב ו/או מברשת פליז לאחר שהבטון התקשה.

ן אפור. ס"מ תונח בשולי כביש ומדרכה, גוון האב 100/25/17אבן שפה כביש  .1

באזורים שבהם מעבר חציה תהיה אבן שפה מונמכת בהתאם להנחיות המופיעות 

נגישות הסביבה הבנויה הסביבה שמחוץ לבניין ובהתאם לפרטי  2חלק  1918בת"י 

 יועץ תנועה שבפרויקט.

ס"מ, גמר סופרסטון בגוון "מוזהב" תונח בשולי הרציפים,  100/20/10אבן שפה גן  .2

מעלות בהתאם  90בת הכניסה יש להשתמש בפינה חיצונית באזורי ערוגות שברח

. התאמת גובה אבן השפה מצוין בתוכנית ע"פ מצב פני 2למצוין בפרט מס' 

הקרקע, , אבן גן תהיה  מוגבהת מהריצוף באזורי גינון הסמוכים למדרכה וזאת 

, בשאר המקרים תונח 6כדי למנוע גלישת קרקע מהערוגה לריצוף ראה פרט מס' 

 ס"מ מתחת לריצוף. 5במישור הריצוף או  האבן

 חגורת בטון סמויה. .3

ערוגות ברחבת כניסה התחומות ב אריחי "אורבנו" יתחמו בחגורת בטון סמויה 

 .2בהתאם למצוין בפרט מס' 
 מדידה ותשלום: לפי מטר אורך.            

      

 

 גומות לעץ  40.14

ס"מ  100/100/10שופעת במידות תיחום גומות לעצים במדרכות ובשטחי ריצוף באבן גומה מ

ללא סריג תוצרת אקרשטיין או ש"ע, גמר האבן סופרסטון בגוון "מוזהב" על גבי  2413מק"ט  

 . 30מסד בטון ב

 מחיר ליחידה.

 

 גדר דקורטיבית  40.15

תוצרת אורלי או ש"ע,   5007,  כדוגמת גדר "תבור" מקט 8גדר מתכת דקורטיבית, פרט מס' 

. ועל גבי קיר בטון המקיף את אזור מתקני 110מסלעה בגבול מגרש הגדר תוצב סביב לאורך ה

 משחק, רחבת כניסה מרחוב הנגב ולאורך ערוץ הנחל ומעבירי מים באזורים המצוינים בתוכנית.

ס"מ, גוון לפי הנחיות עיריית מודיעין, התקנת הגדר לפי מפרט התואם את מפרט  110גובה הגדר 

 גדרות אורלי בעמ.

 לפי מטר אורך, כולל התקנה, צביעה וביסוס ביסוד בטון.               מדידה ותשלום

   

 קופינג  מאבן   40.11

 42יהיה מאבן חברונית נסורה ברוחב  1ראה בחוברת פרטים פרט מס'  30קופינג לקיר בטון ב 

 מ"מ, הקופינג יעוגן לקיר בטון. 10ס"מ, הקופינג יבלוט משני צידי הקיר לפחות  10ס"מ ובעובי 

 דה ותשלום לפי מטר אורך.מדי
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 קירות בטון   40.11

 .1ראה בחוברת פרטים  פרט מס'  30בנית קיר בטון ב 

פרט זה הינו פרט אדריכלי בלבד על הקבלן לקבל תוכנית קונסטרוקטיבית כולל חישובים 

 סטאטיים שהוכנו ע"י מהנדס שבפרויקט.

 מדידה ותשלום לפי מ"ק.

 

 

 חיפוי קיר בטון באבן טבעית  40.18

ירות תומכים מבטון באבן "טבעית" כדוגמת אבן "מצפה "בגוון צהוב או אבן חברונית חיפוי ק

 ודוגמאות מאושרות ע"י אדריכל. 1ע"פ פרט מס' 

 ס"מ. 25X40שורות האבן יונחו בנדבכים בצורה אופקית, מידות האבנים 

 30נים מחיר כולל שכבת הרבצה צמנטית, חומרי איטום, רשת ומוטות קשירה, כוחלה, רוחב האב

מ"מ מפני האבן, גוון  10מ"מ שקועות  10ס"מ והן יוצבו בשורות ישרות ואופקיות, פוגות בעובי 

הכוחלה כגוון האבן. על הקבלן לקבל אישור האדריכל לסוג האבן ולבצע קטע קיר לדוגמה בגודל 

 מ"ר לקבלת אישור האדריכל בטרם ימשיך בחיפוי. 10

, יש לקבל ממהנדס ניקוז של הקבלן הנחיות למרווחים 1 הנחת צינורות ניקוז בהתאם לפרט מס'

 הנדרשים בין צינורות ניקוז. 

 מדידה ותשלום לפי מ"ר.

 

 מסתור לאשפה.   40.19

ליטר, המסתור יהיה ממתכת מגלוונת וצבועה בתנור  360מיכלי אשפה  3מסתור לאשפה עבור 

התאם למצוין בתוכנית , מיקום מסתור אשפה ב11בהתאם למצוין בחוברת פרטי פיתוח פרט מס' 

 פיתוח נופי.

 מדידה ותשלום ליחידה קומפלט.

 

 ארון למד מים ראשי   40.20

, מיקום ארון 12פילר מבטון או ארון הגנה למד מים ראשי כמצוין בחוברת פרטי פיתוח פרט מס' 

 הגנה בהתאם למצוין בתוכנית פיתוח נופי.

בלן להכין פרט אדריכלי ולאשרו במידה והקבלן קיבל אישור להתקנת ארון הגנה ממתכת על הק

 אצל מנהל הפרויקט.

 מדידה ותשלום ליחידה קומפלט.

 

 תעלה טרומית לתשתיות    40.21

עם מכסה בטון לעומס קל בהתאם למצוין בתוכנית פיתוח  75X66.5הנחת תעלה טרומית במידות 

 נופי ובתאום עם יועץ מיזוג אויר.

 מהודקת לצפיפות נדרשת. ס"מ 20התעלה תונח על גבי מצע סוג א' בשכבה של 
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 מדידה לפי מטר אורך.

 

 מסלעה   40.22

למניעת גלישת קרקע ממגרש סמוך, הנחת המסלעה  2ומס'  1יש להניח סלעים בסמוך לקיר מס' 

כמצוין בתוכנית פיתוח, הסלעים יהיו סלעי גיר קשה "שכבה", בגוון אפור וצהוב, שורות הסלעים 

רה שווה, ביסוס המסלעה באישור קונסטרוקטור יונחו בצורה אופקית כאשר עובי הסלע בשו

 בכתב של הקבלן המבצע, מפלסי המסלעה. מדידה ותשלום לפי מ"ר.
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 עבודות גינון והשקיה  - 41פרק 
 המפרט הטכני המיוחד  וכתב הכמויות, מבוסס על המפרט הבין משרדי  

 במהדורתו האחרונה . 41בהוצאת משרד הביטחון ובמיוחד פרק 

 המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה , או שינוי במקרה של    כל

סתירה בין המפרט הבין משרדי והמפרט המיוחד, יהיה המפרט המיוחד הקובע. תחילת הביצוע 

 תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן. אישור טיב החומרים בידי המפקח בלבד.
 

 מפרט טכני לביצוע רשת השקיה 41.1
 תאור 41.1

 תקנים 41.1.1

כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, 

 אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.

 

 מתקנים קיימים בשטח 41.1.2

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו  –וכדומה  וטלפון, ריהוט גן

 ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע -מערכות תת

המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא קרקעי טעון אישורו -העבודה בתחום מתקן תת

יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.-תת

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את -נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת

 לת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.העבודה באזור עד קב

 

 מדידות וסימון 41.1.3

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד 

לעץ לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל 

בה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת בור. כל שינוי במיקום מסי

 ההשקיה.

 

 הגדרת אבני דרך לאחריות ולתחזוקה  41.1.4

וקה חודשים, אשר בזמן זה הקבלן אחראי על תחז 6-תקופת אחריות וקליטה של הגינון הינה ל

 גין ההשקיה.שוטפת של הגינון לרבות, כיסוח , ניקוש עשבים ולרבות תשלום חשבון במים ב

 חיבור למקור מים:  41.1.5

 חיבור למקור מים בתאום עם יועץ אינסטלציה מהידרנט קרוב למיקום מוצע לראש המערכת.
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 : בדיקת לחץ

 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון. 
 

 ים שונים.כולל מד לחץ ומחבר 1.5חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, בקוטר "
הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות שייבדק ויהיה בין 

 מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן. 0
 

 בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.
 יקת הלחץ כפוף לספיקה תהיה לפני ביצוע עבודות השקייה כלשהן. בד

 מדידת לחץ לא תימדד בנפרד והיא כלולה במחיר הצנרת לסוגיה.  אופן המדידה:
 

 הכנה למערכת השקיה 41.2

 פריסת צנרת השקיה 41.2.1

 קרקעית וההכנות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה, )דהיינו לאחר-פריסת מערכת ההשקיה התת

 יקוי, הדברה והכנת קרקע( .נ

 

 יישור סופי  41.2.2

 יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה בהתאם להנחיות אדריכל הפיתוח

 מערכות השקיה 41.3

 כללי 41.3.1

פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות מצינורות   פלדה,   א.

. המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר 4קוטרם אינו עולה על "פוליאתילן, או פי.וי.סי ש

 או למתקני הגן השונים כגון: ברזי גן ושתייה, מזרקות וכו'.

 במפרט הבינמשרדי. 58יותקנו כמפורט בפרק  4צנרת פלדה או/ו צנרת בקטרים מעל "

המורכבות ב. ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי 

החל מנקודות החיבור לרשת מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי.לצורך זה נחשבת המערכת 

המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים  אספקת המים

 להשקיית הגן.

במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד 

יאות והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם הבר

 תוספת עקב כך למחירי היחידה.

ג. כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים , תקינים ומאושרים עפ"י כל  

רישות המתכנן תקן ישראלי , אמריקאי ו/או ארופאי. מוצרים שאין להם מעמד כזה, יהיו על פי ד

 ו/או המפקח. 

 אם חלפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמתכנן אישור  מחודש לתכנון לפני הביצוע.

ד.  לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים  ולחץ בספיקה 

לת עבודה. המקסימלית הדרושה להשקיית השטח. יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו לתחי

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן )או מסמך( 

 המאשר תחילת ביצוע.
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ה.  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על 

חתומה ע"י    AS-MADEכל שלב שבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות 

מודד מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף 

 בנפרד.

החיבור  הדרושים  כל הפריטים במפרט  ובכתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי  .ו

 להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם  להנחיות במפרט ובתוכניות.

 

 ן למערכת ההשקיהמדידה וסימו

 . מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.1

. להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות 2

 בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.

סומנו על ידי  יתדות. תוואי . הממטירים , מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  י3

 החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.

על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור 

 השינוי על ידי המתכנן.

 

 חפירה והנחת שרוולים 41.3.2

 כנות לחפירהה

טרדים ומערכות תשתית תת לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מ

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 

נות תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתק

 הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

 

 חפירה ועומקי חפירה 41.3.3

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.

 

                         עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ             קוטר הצינור

 ס"מ מכסימום. 50                  מ"מ ולמעלה 75

     40                  מ"מ 63-40

 30              מ"מ ומטה 32-25

 במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת

 מפקח.פלסטית ע"י שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המתכנן/

 ב. רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות.

 צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה.

 צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי
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 מטר לפחות מהעץ. 2החפירה כ 

 

 שרוולים למעבר צנרת 41.3.4

 60אשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית עד לעומק בשלב ר

ס"מ. בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח 

בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי 

, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אספלט, החזרת מרצפות

אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב 

. בתוך השרוולים  מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית

חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. מ"מ קצות  8יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 

במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות 

 המתכנן.

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

ח את תוואי המעבר ביתדות סימון את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשט

 של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול 

ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת  100החוצה כביש יונח בעומק של 

 ס"מ . 40בתוכנית.  שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של 

בפריסת צנרת ללא הטמנה )קירות, מדרונות, מעברי מים(  יש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי 

U  ח ו/או המתכנן תושחל הצנרת מטר.אם  יידרש ע"י המפק 3ס"מ כל  30מ"מ, לעומק   6בקוטר

 בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.

 ס"מ, יוטמן השרוול על גבי שכבת האיטום. 40-במצע מנותק, במקרה שעומק השרוול קטן מ

 

 צנרת ומחברים 41.3.5

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ 

תבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות הנדרש של המערכת את ה

בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות 

 לאטימה, לקרינת שמש.

. המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים  3

 טימה  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.יהיו בעלי טבעות א

כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או   4

 תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.

 

 פריסת הצנרת וחיבורה 41.3.1

 .הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.1

 ליאתילן תונח ללא מתיחה..צנרת פו2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

.במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבת אדמת 3

 ס"מ. הצינור יונח ללא מגע עם עצמים אלו. 10מילוי קלה ללא אבנים או בחול בעובי 

לא  במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פוליאתילן  יש להשתמש באביזר פלסטי מתאים.  .4

שעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור  24יעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום ת

 לעצמו את צורתו הסופית.

. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר  הקרוב 5

 מטר מהשרוול לכל הפחות. 0.5 -לשרוול יורכב כ

 עות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.. תיקון צנרת יתבצע רק באמצ6

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות   .7

מתאימים. החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם כוסית( 

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2 -קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 קוטר הקידוח                        הרוכב

 מ"מ 16     מ"מ 40

 מ"מ 18     מ"מ 50

 מ"מ 20     מ"מ 63

 . יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.8

 . יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.9

דול . אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הג10

 מטר מאביזר היציאה. 2יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 

 . קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.11

מ"מ ובאורך עפ"י  25. במידה ותדרש המטרה ,לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר 12

 התוכנית.

 הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.

 בר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.. אין לח13

. ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל  יבוצע לפי 14

 התוכניות ו/או באישור המפקח באתר.

 

 כיסוי ראשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ותוכנית עדות 41.3.1

חיבורים )פרט לממטירים( טרם כיסוי הצנרת בקרקע א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת ה

ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים לספור את 

.חומר זה ישמש לצורך הכנת ל המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצועהאביזרים. ע

מעודכנת(  ע"ג תוכניות "תוכניות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט )כגון: אוטוקאד בגרסתו ה

 2התנוחה של הפרוייקט, או כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב + 

 העתקות של כל תוכנית.

 .הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון

ב. יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים, לפי 

 פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.סדר על ידי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ג. לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש 

מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,   1אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 

ס"מ  10בת חול בעובי באדמה המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכ

 בהתאם להנחיות המתכנן.

 24ד. לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה 

 שעות. במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.

כיסוי  צנרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני, לפניה. 

 .סופי

 

 סוי סופיכי  31.3.8

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן והמפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה 

באדמה נקייה ללא אבנים או בחול או מצע מנותק בהתאם לתכנית פיתוח. יש לדאוג למילוי כל 

 שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח ישרים. במידה  ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה, יסלק הקבלן את

 עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו למקום פינוי מאושר.

 

 טפטוף 41.3.9

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. 

 מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

ירת תעלות, פריסת ב.  כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפ

 Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 

 מטר.  2הכל בהתאם לנדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.   היתדות יותקנו כל  –

 16וטר ג.  אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגלי מווסת בק

 מ"מ בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.

 ד. בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

ה. בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין 

ותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם בסעיף חפירה לעיל. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו בא

 צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

ו. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות 

 בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.

חות הטפטוף לקו המחלק ז. יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלו

 ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

 ס"מ לפחות. 30לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  ח. 

על  האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז

 הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.

יונחו הקווים לאורך השורות,  –ט. באיזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה

טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.הטפטפות  –מעל פני הקרקע 

 לפני  הביצוע.  יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן בכתב 
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  _________________ 

 

ס"מ(, ייוצבו בנעצים ורק  3-5באזורי מצע מנותק יונחו קווי הטפטוף תחת שכבת טוף עליונה )

 לאחר פריסת קווי הטפטוף, קבלת אישור המפקח והמתכנן, תפוזר שכבת טוף עליונה.

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.   י.

 ריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.פ יא. 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים.  –בשטחים מדרוניים  יב. 

 במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

עיל, מסביב לכל עץ יש יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה ל – לעצים יג. 

טפטפות לדקל  20 -טפטפות לעץ, ו 10לפרוס טבעת מצינור טפטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול 

יתדות ) כאמור בסעיף ב'( ביצוע  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30הטבעת תקיף את הגזע במרחק 

ו באיזורי הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. השלוחות לעצים יוטמנ

 מצע מנותק תחת שכבה עליונה.

במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל 

 את מספר הטפטפות.

 

 ראש בקרה )ראש מערכת(  41.3.12

. התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. 1

וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של מיקום הראש 

 ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.

. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש 2

 המערכת לשטח.

תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל  . אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה2

 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, כל האביזרים יהיו אחידים באתר אביזר בצורה נוחה. 

 .המגופים יהיו עשויים מברונזה 

. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח 3

ם בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או ומהיר של כל האביזרים המצויי

 מסנן.

 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון, .4

 מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.

 רקורד . היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד5

 במוטות בלבד מאונכים לקרקע. 10פולאטילן דרג  -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ

 . יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.6

 . הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.7

 ולהצמידה לדלת הארון.כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה 

 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8

 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

 

 על קרקעי–ארון הגנה   41.3.13
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    IP – 65ות שנים  ברמת אטימ 10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל

ובתקן עמידות  לחשיפת סיבים. הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש 

 הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

 ב. הארון יורכב ללא סוקל, בגובה הכי נמוך שאפשר.  

 ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.

ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר   2יה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, ד. המנעול יה

 אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.

 

 

 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 

 ס"מ מדופן הארון. 20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 

 ן  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.ז. בארון המשאבה  ובארו

 

 יחידת קצה אלחוטית   41.3.14
 המחשב יהיה מהסוג המצוין בתוכנית השקיה. 

 
 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 

 מתכנית ההשקייה. חיוויים. תתריע על כל חריגה  4תשלוט באופן עצמאי . קבלת מינימום 
 על כל חריגה מתכנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.

 סוגי החריגות: ספיקה מעל ומתחת למתוכנן 
 פתיחת מגופים ללא תכנית   
 אי פתיחה של מגופים עם תכנית   

 חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(.      
 עפ"י חישובי כמויות. תפעיל ותבקר השקייה, 

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקייה. 
 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 
, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות V.DC24 תחובר למקור אנרגיה  

 )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(.   הרשות מקומית.
תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי היפוקסי צבוע בתנור  

 במידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן.
   

מפורטים לבצוע מושלם של אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם  התיאור ותכולת המחיר:
 העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 
מ' מיחידת הקצה  20)המחיר אינו כולל: כבלים, או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל 

 ינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. האלחוטית וכן, א
 

 : חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה
מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות המקומית, עם  6בגובה   2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "

 אמפר/שעה. 7, עם סוללה נטענת בעוצמה של   W10תו תקן. התא יהיה עם הספק 
 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 

לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית עמוד 
 . V.AC220 - V.DC 24.התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

ם ובהנחיות המחלקה העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאו
 לשירותים הנדסיים במנהל התפעול. 

אספקה והתקנת תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה, מצבר, כבלים ושרוול בין  התיאור ותכולת המחיר:
מקור האנרגיה ליחידת הקצה, חיווט, אחריות לשנה וכל החומרים והעבודות הדרושים, לביצוע מושלם של 

 העבודה.
 חיבור יחידת קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה. יח'  :אופן המדידה

 
 : סולונואיד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

תוצרת DC    אוAC  , )בהתאם להוראות היצרן(,  LATCH ,V 24 - V12סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים 
 "בקרה"/"ברמד" או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית. 

 
 10מ"מ דרג  8לל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כו

והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס, או 
באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל 

 למתוכנן.
 

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של  התיאור ותכולת המחיר:
 העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

 מותקן על פס מתכת מגולוונת.                        DC אוV24 , ACיח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים,  :אופן המדידה
 
 
 

 (AS –MADE) הכנת תוכנית עדות  41.5.1

 

 עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן 

 ( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )

 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.

)או מדיה  DXFלמפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט  בנוסף

 ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(.

 ישראל חדשה. –כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 

המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר 

 פול גנני,  לפי דרישות הפיקוח.קיבלו טי

המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק 

הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור 

קרת השקיה, כבלי מים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, ב

 פיקוד, ציוד אלחוט.

עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה 

 למפת ההשקיה.

יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך  14על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ 

הפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ה

 תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.

לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה 

 לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.

 

 עבודות תחזוקה עד למסירה סופית  41.5.2

      כללי     41.5.2.1

 

במפרט הכללי    41.5קה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק כל עבודות האחז

 . 2001מהדורה ראשונה –לעבודות בניה 

עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה 

 וזריעת מילואים, והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.

מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד  תחום העבודה יהיה

 (.AS  MADEלמקום שייקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )

כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה כולל התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 

 .תשלום עבור צריכת מים להשקיה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

  

  

 ות גינון ושתילה מפרט טכני לעבוד – 41.2

 
 הנחיות פי על למעבדה מדגמים ולקיחת בור חפירת ידי על קיימת קרקע סקר ביצוע 41.02.10

 .הבינמישרדי המפרט

 
המפקח ומחלקת גנים  לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישורגן  אדמת מילוי 41.02.20

 , האדמה המאושרת לגינון היא אדמה מקומית.על מקום הספקת האדמה וטיבה ונוף
 א דוגמה מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח.יש להבי

מ'  2.0מטר אך לא יותר מעומק  1.0האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של 
למניעת קבלת אדמה מובאת משובשת בזרעים ובפקעות של עשביה חד שנתית ורב 

                                                              שנתית. האדמה תראה אחידה במראה מישוש ותהיה מפוררת היטב.
פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית, בעומק 

או לפי  מ' לפחות 1.5*1.5*1.5בבורות השתילה לעצים במידות של  'סמ 60מינימלי של 
 הנחיות אחרות שינתנו בשטח האתר.

ימים מעת ירידת  5בתקופה של  לא יבוצע פיזור כשהאדמה רטובה או אחרי גשם
 הגשמים או שהקרקע רטובה מהשקיה.

 10 -בשטחים בהם מיועד דשא יש להקפיד שגובה סופי של אדמת הגן יהיה נמוך ב 
 משפת אבן השפה. 'סמ

 :בתוספות הקרקע את להעשיר נדרש, התקנים מכון י''ע הקרקע בדיקת לאחר

 לדונם כמות                                              החומר

 ק''מ 20                                            קומפוסט

 ג''ק 120                         סופרפוספט -זרחני דשן

 ג''ק 80                        כלורי אשלגן -זרחני דשן
 

המדידה מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי  –מדידה ותשלום של אדמת גן 
תשתית לרומיים סופיים או לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן ה

 בעובי כפי שנמצא על פי מדידות שיבצע המפקח )ממוצע המדידות(.
 הקרקע זיבול     טיוב הגינון כולל שטחי בכל וסופי גנני ישור ,קרקע הכשרת 41.02.30

 .ודישון בהתאם לממצאי בדיקת הקרקע              

 

 

 ושתילה עהנטי עבודות

 החוזה/המכרז לדרישות והתאמתם השתילים טיב

 .זה חוזה/במכרז הצמחים וזני מיני ,סוגי כל את ומכילה כללית הנה "שתילים" ההגדרה .א

 .הנדרש לגודל בהתאם ומפותחים גדולים יהיו הקבלן י"ע שיסופקו השתילים כל .ב

 .שהוא סוג מכל בר וצמחי מזיקים ,ממחלות נקיים יהיו השתילים .ג

 .נוי לצמחי הישראלי התקן בדרישות יעמדו השתילים .ד

 .החקלאות משרד של (סטנדרטים) התקנים בחוברת כמפורט "מעולה" מסוג יהיו הצמחים כל .ה

  .במשתלה בדיקתם למפקח ולאפשר השתילים מקור לציין הקבלן על .ו

 ,הקבלן י"ע יוחלפו זה החוז / מכרז דרישות כל את תואמים ואינם לאתר יובאו אשר שתילים .ז

 .חשבונו ועל

 מראהו ,גודלו מבחינת והן הצמח סוג מבחינת הן מיוחד פרט מציין לצמחים אקזמפלרים סווג .ח

 התפתחותו. ורמת

 ובולט ברור מוביל יהיה ,ומשתרעים שיחים ערערים למעט ,המחטניים מקבוצת שתיל לכל .ט

 .ייפסל מנוון או כפוף ,יבש ,טוםק שלו שהמוביל שתיל  .כלשהו באופן פגוע-ובלתי

 ."מיוחד אקסמפלר"כ מוגדרים הצמחים כ זה חוזה/במכרז .י
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 מיכלים ללא וצמחים הצמחים מיכלי מידות

 

 ומערכת המיכל לנפח בהתאמה מפותחים יהיו במיכלים כצמחים שצוינו הצמחים א. כל

 .המיכל נפח בכל מסועפת תהיה שורשיהם

 .המיכל דפנות סביב מפותלת שלהם השורשים שמערכת צמחים לשתול ב. אין

 .הגידול מיכל של מנפחו 90% לפחות ימלא הצמחים של הגידול מצע ג

 שהוגדרו הסטאנדרטים על מבוססים זה חוזה/מכרז במסגרת והמיכלים הצמחים של המידות ד

 יסופקו אשר השתילים  .המיכלים נפחי ועל החקלאות משרד של נוי לצמחי סטאנדרטים בחוברת

 ,הסטאנדרטים בחוברת שצוינו ומספר" כפי גודל"דרישות  את תואמים יהיו הקבלן י"ע ויינטעו

 .לצמחים ייחודיות דרישות תואמים ויהיו הכמויות בכתב שצוין כפי המיכל נפח את תואמים יהיו

 .הצמח מיכל פנים נפח את מציינים ד' בסעיף המצוינים הנפחים ה

 :כדלקמן ובאופנים במידות צמחים ,הכמויות כתב פי-על ,ויסופק במיכלים לצמחים ו. בנוסף

 הוראות יחולו בתוכניות או/ו הכמויות בכתב או/ו במפרט צוין שלא עניין ולכל מקום בכל .ז

 .העדכנית במהדורתה ,החקלאות משרד בהוצאת הנוי לגן שתילים של הסטנדרטים חוברת

 

 דוגמאות

 אשר הצמחים וזני מיני לכל ,הקבלן חשבון על ,המתכנן לאישור דוגמאות לספק הקבלן על .א

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צוינו

 עם מראש שיתואם בסיור המתכנן בפני יוצגו במטע / באדמה מגידול שאספקתם ודקלים עצים .ב

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור .מועדו לפני שבועיים לפחות המתכנן

 משרד ליד למשמרת יישארו המתכנן י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל .ג

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח

 דוגמא כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ,ליטר 30 מעל במיכלים צמחים .ד

 .מאושרים

 .לנדרש הצמחים זיהוי להתאמת ראישו מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור .ה

 מסמכי לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז

 

 המזמין באספקת שתילים

 הודעה כך על יקבל הקבלן .שלו ממקורות מהשתילים חלק לספק הזכות עצמו שומר המזמין

 העבודות מאתר מ"ק 100  של בתחום תעשה האספקה .עבודהה התקדמות כדי תוך מוקדמת

 בתקופת ואחזקה נטיעה ,להובלה ,לקשירה ,לניתוק ,לחפירה ,הצמחים להכנת ידאג והקבלן

 .חשבונו ועל הקבלן י"ע מחדש יסופקו יקלטו שלא שתילים ,לקליטה ואחריות האחריות

 

 ביצוע מועדי

 של הכרעתו לפי ,גשם לאחר ימים 5 ועד גשמים יבימ מקצתן או כולן עבודות לביצוע איסור חל

 אקלימיות הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא .המפקח

 .כלשהן

 

 שתילה/הנטיעה סימון

 :כדלקמן יהיו ולשיחים לעצים הבורות - זבל וכמויות שתילה / נטיעה בורות

 סימון הנטיעה/שתילה
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 הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן: -מויות זבל בורות נטיעה / שתילה וכ

כמות הזבל לבור /  מידות הבור 

 ליטר

  

 לעץ

 

150 X150 X150 80 ס"מ 

 ליטר ומעלה 60לשיח ממיכל 

 

90 X90 X90 70 ס"מ 

 49עד   -ליטר  25לשיח ממיכל 

 ליטר

 

80 X80 X80 50 ס"מ 

 ליטר 7.5/10שיח ממיכל  

 

60 X60 X60 30 ס"מ 

 ליטר   4-5ממיכל לצמח 

 

40 X40 X40 20 ס"מ 

 מחירי הבורות כוללים חפירה ו/או חציבה, פינוי ומילוי באדמה גננית מאושרת.

 

 והגדרות עצים מידות

 .במשתלה העץ גידול קרקע/מצע מפני מ"ס 20 בגובה יימדד - הקוטר

 הגזע מקוטר 40% שקוטרו ענף של ראשונה התפצלות עד קרקע/מצע מפני גובה משמעו - גזע גובה

 .התפצלותו בנקודת

 בנקודת הגזע מקוטר %40 לפחות וקוטרו העץ שלד ענף להיות המיועד ענף -- עיקרי ענף

 .התפצלותו

 לאחר נמדד הגובה - מעוצבים עצים .העבודות לאתר מסופק שהינו כפי הצמח גובה -- כללי גובה

 .העיצוב

 .מראש עיצוב יבוצע אם - עיצובו ולאחר ,לאתר מסופק שהצמח כפי נמדד הקוטר --קוטר 

 מאדמה עץ מעוצב – בוגר-חצי עץ

 .מתמחה משתלה בגידול באתר לנטיעתו עד באדמה שגדל שנים 3-10 בין לעץ הכוונה

 ייחודיות בהוראות או הכמויות בכתב או בתוכנית כמצוין וקוטרו לפחות 'מ 2.5 הגזע גובה

 .זה טכני מפרט בסוף הכמויות כתב לסעיפי

 לפחות עיקריים ענפים 3 בעל .ההסתעפויות לתחילת עד קיטום או גיזום ללא ושלם צירי - הגזע

 .סימטרית בצורה

 בקוטר אדמה גוש עם יועתקו העצים .צרה שאינה ,תקינה חיבור זווית לגזע ביחס יוצרים הענפים

 .כנדרש וקשור עטוף לפחות מ"ס 70

 .הבינמשרדי במפרט 41036 סעיף לפי - והטפול ההעתקה

 

 עצים גזעי על הגנה

 אורך לכל כפול גלי קרטון עטיפת של הגנה עם לאתר יסופקו ,שהוא ומיכל גודל מכל ,העצים כל

 עד ושלם תקין במצב זו הגנה עטיפת על לשמור הקבלן על .הראשונה ההסתעפות עד ,הגזע

 .לעירייה או/ו למזמין הסופית המסירה

 

 נטיעה ,שתילה ואחזקה 41.2.050



266 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 כללי    

 
מפרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט כללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא  .א

(. על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם 41ע"י משרד הביטחון )פרק 
לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין 

 ים האחרים. מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי המפרט

 סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד זה   

 והוא לעיתים שונה או נוגד את המפורט במפרט כללי לעבודות גינון                    

 ( על הקבלן יהיה לתחזק 41והשקיה שהוצא ע"י משרד הביטחון )פרק                    

 ן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת את הג                   

 שתיל האחרון תקופה של שלושה חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו                    

 לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.                    

 

 

 

 

 

 ב. הגנן המבצע יהיה גנן בעל:       

 

 חדש(.  - 1וג )ס 3אישור תקף גנן מספר  .1   

 אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של ארגון לגננות  .2   

 ונוף בישראל.                                                        

 בעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו.  .3   

 

 מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות:  ג.      

 

 פקה, חפירה או חציבה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, אס  

 דישון, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות                    

 הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט. אחזקת כל                    

 ממסירה סופית של כל  חודשים 6שך שטחי הגינון, כולל העצים למ                   

 העבודה.                    

 וכל עלויות המים הדרושים לביצוע  יםחודש 6אחריות לצמחיה למשך   

  חודשים 6שתילה ואחזקה ל                   

 

 

  
 עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת  .ד

, הקבלן נדרש לבצע סיור עם נציג ויות השתיליםלהבטיח  אספקה סדירה של כל כמ    

 . מחלקת גנים ונוף לצורך אישור העצים ו/או השתילים.

 
 יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת  -עונות השתילה  .ה

 העברת עצים בוגרים מהקרקע. בהתאם להנחיות מח' הגינון.      

 
 מ"ר   -5ושבו כלצורך חישוב שטח הגינון לאחזקה, העצים במדרכות יח .ו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 גינון לכל עץ.      

 

 

 בטיחות ורישוי 

 

יבוצעו ע"י אנשים  -עבודות מחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים 

 מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו. 

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח 

 ל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות. המבוצע וכן עפ"י כ

מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט 

 המיוחד. 

 

 סימון 

 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד 

קבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא לנטיעת עצים בשתי יתדות ול

יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המתכנן והמפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור 

המתכנן. כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת 

 השקיה. 

 

 

 העבודה  שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך

 

א. לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: לגינון והשקיה, מנהל 

 הפרויקט והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

 ב. המפקח על ביצוע העבודה באתר יתאם את העבודות עם מנהל הפרויקט. 

ם. )ללא הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים ממנהל הפרויקט לפי השלבים הבאי

 אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא(: 

 . ניקוי  השטח לפני מילוי באדמת הגן. 1 

 . מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. 2 

 סוג הדשנים וחומרי הריסוס לפני הבאתם לאתר  ונוף . יש לתאם עם מח' גנים 3 

 עבודות הכשרת הקרקע.  ומועד ביצוע            

 . גמר הכנת קרקע. 4 

 . לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון. 5 

 . בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. 6 

 . אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. 7 

 ילה. . אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שת8 

 . גמר שתילה ללא אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא. 9 

  

 

 הכשרת קרקע

  

 כללי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: ניקוי השטח מפסולת וצמחיה הדברת עשביה 

 יישור גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים )למעט  מחיר הכשרת קרקע בכתב

 אדמת גן(. 

 

 אדמת גן 

 

לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת 

קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. 

 יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט.באזורי השתילה בקרקע קיימת 

יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. האדמה המובאת צריכה להיות 

שורש בזרעים  -מטר ומטה, למניעת קבלת אדמה מיובאת משובשת בשלוחות קנה  2מעומק של 

 שנתית ורב שנתית. בכל מקרה תהיה האדמה אדמת טרה רוסה בלתי-ופקעות של עשביה  חד

ס"מ ושיעור האבן לא  10נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל 

 .  -25%גיר כללי קטן מ P.H 8-7. דרגת החומציות תהא 25%יעלה על 

, לדונם. לא יבוצע פיזור 90%ק"ג גופרית טכנית  120יש להוסיף  -7.6של הקרקע גבוה מ PHאם 

 ירות החומר מתלקח בחיכוך וחום. כשהאדמה רטובה או אחרי גשם. זה

אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח למקום אחר מאושר ע"י המפקח ועל 

, באם והקבלן יביא התאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחירהקבלן, הקבלן יחויב להביא אדמה ב

דמה לצורך אדמה אשר תתברר כנגועה במחלות שורש ו/או מזיקים יידרש הקבלן לרסס את הא

 טיפול במחלות השורש ו/או המזיקים על חשבונו.

עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל תוספת 

 בגין הבדיקות וכל האמור לעיל. 

 

 

 :בתוספות הקרקע את להעשיר נדרש, התקנים מכון י''ע הקרקע בדיקת לאחר

 לדונם כמות                                              החומר

 ק''מ 20                                            קומפוסט

 ג''ק 120                         סופרפוספט -זרחני דשן

 ג''ק 80                        כלורי אשלגן -זרחני דשן

 

לת בניה ותשתית עד לקרקע טבעית פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסו

 ס"מ.  50בעומק מינימלי של 

 

 יש לקבל אישור המפקח ונציג מח' גינון לניקוי הערוגות והשטח לפני המילוי. 

המחיר כולל בין היתר: ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח שיורה 

דמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים המפקח מחוץ לתחום שיפוט עירית אריאל. פיזור א

 מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 עיבודי קרקע 

 

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 

 ים. ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבה 30-40

יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או במגרפת 

יד עד לקבלת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת או יבשה אך, לא בקרקע 

 בוצית. 

ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה  5כל פסולת ואבן הגדול מעל 

 ל חשבון הקבלן. ע -מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה. 

 

 הדברת עשביה 

 

שבועות עד להופעת עשביה  3מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך  15. השקיית הקרקע בכמות של 1

 חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. 

ורעננה, הם ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת 

נציג מטעם מחלקת גנים ונוף. אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות 

הצמחייה רטובה. בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות אשר בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. 

זקים על חשבונו, הכל עפ"י במידה ולמרות הכל יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנ

 הוראות המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף. יום לפני הריסוס יושקה השטח. 

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר ביקור נציג מנהל הפרויקט 

 במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. 

שרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים כימיים תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות מ

 יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 

"י ההנחיות לעיל . לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ2

כלמור טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו לפחות פעמיים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן 

 אחראי להשמדה מלאה 

 

 זיבול ודישון 

 

 את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא. 

ן סילוק זבל שיישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכ

 הזבל הקודם(. 

 פיזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח. 

 

 זיבול ודישון בהכנת הקרקע 

 

 מ"ק לדונם.  20  . זבל קומפוסט ניצנים או שווה ערך 1

 ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים.  2000. 2

 . ק"ג לדונם 120   . דשן זרחני סופר פוספט3

 ק"ג   לדונם.  80   אשלגן כלורי -. דשן אשלגני 4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ס"מ ע"י כלים  20את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולערבבו באדמה לעומק של 

 ידניים או במתחחה. 

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת 

 קוב לדונם.  30והנטיעה ומייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 

 בתהליך השתילה 

 

 יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור. 

 ליטר הומוס.  0.5ק"ג תוספת  1שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר הומוס.  1.5ק"ג תוספת  3שיחים ושתילים במיכל 

 0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון 

 האוויר. משתנה בהתאם לתנאי מזג 

 

 

 טיפול בעשביה 

 

על גבי הצמחים, זאת עד לשלב  0.15%ניתן לטפל בעשביה חד שנתית ע"י ריסוס בגול בריכוז של 

 כיסוי השטח ע"י הצמחים )אסור לרסס באזורי שתילת גיאופיטים(. 

 

 

 

. 

 

 קיטום 

 

יר ואחיד בכדי לקבל צמח מפוצל בעל שיווי משקל אסתטי ובצמחי כיסוי לקבלת כיסוי  שטח מה

יש צורך לבצע קיטום בתקופת האביב או הסתיו המוקדם. בגדרות חיות גזומות )פורמליות( 

 אפשר להסתפק בשני גיזומים בשנה בלבד, באביב ובסתיו. 

 

 שתילת עצים בוגרים ודקלים 

 

 50כגובה הגוש הנשתל + מ' ו/או 1.5*1.5*1.5המינימלי הוא  עצים בוגרים ודקלים עומק הבור

וחב כפול מרוחב הגוש. את אדמת הגן מוציאים מהבור מכינים לשתילה ולמילוי חוזר ע"י ס"מ הר

ק"ג סופרפוסט רבע ק"ג אשלגן  0.6ליטר אדמה מוסיפים  60הוספת החומרים הבאים: לכל 

 ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים.  -40כלורי ו

 

 שתילה עפ"י סוגי קרקעות 

 זינה יש לבצע הפעולות הבאות: בסוגי הקרקעות: טרה רוסה ורנד

 

 עבודות נטיעה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 כללי 

 

 פרק משנה זה מתייחס לעבודות הנטיעה. 

 

 

 בורות נטיעה: 

 

 בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. 

, הכל לפי המפקח מטעם מחלקת שפך מאושרלאתר בגמר החפירה יש לסלק את החומר החפור 

 גנים ונוף. 

 יש לקבל אישור המפקח הנ"ל על גודל הבור.  לפני מילוי הבור בתערובת אדמה

 גודל הבורות לפי הטבלה לעיל.

 

 

 

 

 

 בורות לעצים: 

 

, במידות בהתאם ו/או חציבה חפירה לעצים ודקלים בשטחי גינון: המחיר כולל חפירה זהירה

למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי הבור בעת השתילה, 

שקיה הנחתה. השקיית מים לרוויה והשקית העצים והדקלים כל תקופת הביצוע עד למסירת ה

 העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 

 

 

חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף בורות 

ורך, תיקון ריצוף כולל לעצים, חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה: פירוק ריצוף בהתאם לצ

 מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם לפרט. 

 הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט. 

 

 עצים בוגרים 

 

מ' מהקרקע. עץ בעל גזע ישר  2.0יימדד בגובה  3מ', קוטר גזע " -2.5הסתעפות הנוף מעל כ

ום פתוחים, בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס לצמרת. מפותח ואופקי. ומעוצב, נקי מפצעי גש

מ'. הוצאת העץ מהאדמה  1.2מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה בעלת קוטר של 

ע"י מכשיר להעתקת עצים. גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים, העצים יהיו אחידים 

ווה ערך, ישתלו בעונה המתאימה, שתולים במשתלה במראה ובנוף, סטנדרט גבעת ברנר או ש

 מ' אחד מהשני.  2.5במרחק מינימלי 

 יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה. 

מחיר העצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות בעזרת 

 צינורות גומי גמיש, המחיר כולל את הסמוכות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

ראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק מהשטח הקבלן אח

 חודשים מיום מסירת העבודה.  14והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו. אישור לקליטה יינתן 
ידי קשירה -העברת העצים תעשה ברכב סגור תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר על

 וארגוז. 

העצים מוקדם בבקר או בשעות אחר הצהרים המאוחרות, כדי  לצמצם את סבל  יש לספק את

 העץ מהחום. 

 את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה. 

שבועות לפני מצב צפוי של עקה )חום, קור, יובש( אין לשתול בטמפרטורת קרקע  4-6יש לשתול 

מ( רצוי לא להעביר עצים אם הם ס" 10מעלות )נמדד בעומק  -32מעלות ויותר מ -10מתחת ל

 במצב גידול נמרץ. 

 

 תהליך שתילה 

העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. את 

הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ולאחר מכן להשקות )אם אין 

שליש ולאחר מילוי כל הבור, יש -כך בגובה שניאפשרות להשקות, להדק עם הרגל(. יש לחזור על 

 ס"מ.  12מנופה, בעומק  0.8-0.3לחפות לאחר השתילה בטוף גס 

טפטפות שתהיינה קרובות לגזע, במידה וזה לא אפשרי  3-4שיטת השקיה: יש להניח סביב העץ 

 יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים. 

מדי יש להשקות לפי העונה. בקיץ פעם עד פעמיים  אופן ההשקיה: באדמות לא כבדות או קלות

ימים. כדי  7-10בשבוע. לאחר תחילת הגידול של הענפים יורדת תכיפות ההשקיה לרמה של כל 

 -30ליטר מים ליום ולא יותר מ 10להימנע מעודף או מחסור קיצוני רצוי להוסיף לכל עץ שנשתל 

שוב ביותר להבטחת הקליטה יש לקבל ליטר לעץ בהשקיה בודדת. כיון שנושא המים הוא הח

 הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה ושתילה. 

 

 סמוכות לעצים 

מ' לעץ, אקליפטוס עגול או מרובע בהתאם  2.5סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה 

מ', שתי סמוכות לפחות  0.5, מקולפים ומחוטאים, יטמנו בקרקע 2להנחיות מח' גינון ובקוטר "

 ס"מ.  25ץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה=אלסטית )שטיכמוס( באורך לכל ע

, 8ס"מ לצידי העץ, הקשירה תהיה בצורת  15שתי הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

 בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח. 

 

 

 

קלים בעצמה ולבטל סעיפי אספקת העצים העירייה שומרת לעצמה זכות לספק העצים והד

והדקלים מהמכרז ללא מתן פיצוי לקבלן. במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות 

לנטיעה: חפירת הבורות, מילוי אדמת גן, דישון, זיבול, מילוי הבור חזרה בעת השתילה, השקיה 

ה תבוצע בתאום מלא לרוויה בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה עד למסירה סופית. העבוד

ובשיתוף פעולה עם מספק העצים, הכל בהתאם להנחיות המפקח הכל כלול במחיר יחידה 

 לחפירה בורות לעצים. 

 

 

 פעולת הנטיעה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

בנוסף למצוין במפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל 

 או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא. 

עצים תהיה ע"י העירייה האחריות לקליטת עצים כנ"ל. במקרה של חילוקי במקרה שאספקת ה

 דעות תהיה מנהלת מח' גנים פוסקת בלעדית והחלטתה תחייב את הצדדים. 

 תקופת התחזוקה לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל ולהלן בסעיף מתאים. 

 

 עץ מבוגר 

לאה וירחיק כל עץ שלא נקלט בנוסף למפורט לעיל ובמפרט כללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מ

 ויינטע עץ אחר במקומו. אישור לקליטה אחריות בד"כ ניתנת לשנה.

  

 שתילים 

אספקת השתילים יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גנים ונוף, ובהתאם להגדרות המופיעות 

בחוברת שבהוצאת משרד החקלאות. הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי. הצמחים 

יו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המכל בו הם נתונים ובעלי נוף מסועף, ללא עשבי בר יה

 ומזיקים, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים. 

ק"ג  1ק"ג יהיו מפותחים ולא יאושרו שתילים שזה עתה הועתקו  ממיכל של  3שתילים ממיכל 

 ק"ג.  3למיכל של 

 ל סוג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות. יש להביא דוגמא מכ

 

 יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית. 

 העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים, תמיד מהגדול לקטן יותר. 

 
 

 טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה

 
ה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים ההגדרה "שתילים" הנ .א

 במכרז/חוזה זה.

 

 בר מכל סוג -ב.   השתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחי 

 שהוא.                             

 

 ג.   על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה.  

 

ואמים את כל דרישות מכרז / חוזה זה יוחלפו ד.   שתילים אשר יובאו לאתר ואינם ת 

 ע"י הקבלן, ועל חשבונו.

 

ה.   סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת  

, 41.2.011ראה פירוט נוסף לדרישות בסעיף   -גודלו, מראהו ורמת התפתחותו 

 במפרט זה.

 

ערערים שיחים ומשתרעים, יהיה מוביל , למעט קבוצת המחטנייםו.   לכל שתיל מ 

 פגוע באופן כלשהו.-ברור ובולט ובלתי

 שתיל שהמוביל שלו קטום, יבש, כפוף או מנוון ייפסל.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים 

 

כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל  א.  

 כל נפח המיכל.ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת ב

 

 אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל. ב.  

 

 מנפחו של מיכל הגידול. 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  ג.  

 

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על  ד.  

משרד החקלאות  הסטאנדרטים שהוגדרו בחוברת סטאנדרטים לצמחי נוי של

 ועל נפחי המיכלים.

השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל מס.   

...... ", כפי שצוינו  בחוברת הסטאנדרטים, יהיו תואמים את נפח המיכל כפי 

כמפורט  -שצוין בכתב  הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים 

 ות לסעיפי כתב הכמויות.בפרק דרישות ייחודי

 

 הנפחים המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח. ה.  

  

 

פי כתב הכמויות, צמחים במידות -בנוסף לצמחים במיכלים יסופקו, על ו.  

 ובאופנים כדלקמן:

 שורש )אך ורק בעונת החורף(-ורדים חשופי . 1  

   -מושרשים  -תיייחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בל . 2  

 בכתב הכמויות. כמפורט                                             

 פי -על -בוגרים )"בכירים"( )מעוצבים מאדמה( -עצים חצי . 3  

 סעיף זה במפרט טכני זה. הוראות                                            

 מפרט טכני זה.פי הוראות -על -עצים או דקלים בוגרים  . 4  

 כמפורט בכתב הכמויות. -דשאים  .5  

 

 בכל מקום ולכל עניין שלא צוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או  ז. 

 יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים    בתוכניות                                    

 חקלאות, במהדורתה העדכנית.לגן הנוי בהוצאת משרד ה                                   

 מדידת הגזע של דקל מחושבת מהגובה בו תחתית הלולב גלויה  ח. 

 ! ס"מ 50בהפחתה של    

 

 

 דוגמאות 
 

 על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, לכל   .א
 מיני וזני הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או         

 בוגרים מהאדמה.-כעצים חצי        
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באתר העבודות או כל הצמחים שנכללו במכרז/חוזה זה יוצגו לאישור  ב.    

לפי בחירת הקבלן ובמשתלה   –)או במקום אחד שאינו משתלה(  במשתלה אחת

 זו יוצגו גם צמחים שיסופקו ממקור/ות אחרים.

 

ותו עצים ודקלים שאספקתם מגידול באדמה / במטע יוצגו בפני המתכנן בא ג. 

סיור שיתואם לצורך אישור כל הצמחים. הסיור יתואם מראש עם המתכנן 

 לפחות שבועיים לפני מועדו. הסיור יקויים ברכב של הקבלן ועל חשבונו.

 

ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו  30כל הצמחים במיכלים עד  ג. 

 ן.למשמרת ליד משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבל

   

בוגרים יינטעו לאחר אישורם -ליטר, עצים חצי 30צמחים במיכלים מעל  ד. 

 וסימונם כעצי דוגמא מאושרים.

 

אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי  ה. 

הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את  שכלהצמחים לנדרש. הקבלן אחראי 

 כרז/החוזה ולפי הוראות המפקח.הצמחים הנדרשים לפי מסמכי המ

 

 

 

 שתילים באספקת המזמין 

 

המזמין שומר עצמו הזכות לספק חלק מהשתילים ממקורות שלו. הקבלן יקבל על כך  

ק"מ  100הודעה מוקדמת תוך כדי התקדמות העבודה. האספקה תעשה בתחום של  

להובלה,  מאתר העבודות והקבלן ידאג להכנת הצמחים, לחפירה, לניתוק, לקשירה,

נטיעה ואחזקה בתקופת האחריות ואחריות לקליטה, שתילים שלא יקלטו יסופקו 

 מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ק"מ  100 -הורה המפקח/המזמין לקבלן לקחת שתילים ממקור המרוחק יותר מ 

ממחיר היחידה בכתב הכמויות שצויין  1%תשולם לקבלן תוספת של  -מהאתר 

 ק"מ מהאתר(. 100ק"מ מרחק )מעל  10במכרז/חוזה בגין כל 

ממחיר  45%יחידת שתיל לפי הגודל שסופק ע"י המזמין, והתשלום יהא  -המדידה  

 היחידה אשר צוין במכרז/חוזה.

 

 מועדי ביצוע 

 

ימים לאחר גשם, לפי  5חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים ועד  

ירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הכרעתו של המפקח. לא תהיה כל תוספת למח

 הפרעות אקלימיות כלשהן.

 

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה 
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 בהגישו וחתימתו של הקבלן על מסמכי המכרז מאשר הקבלן  .א
 שבדק את העלויות הצפויות בביצוע סעיפי השתילה/נטיעה לרבות          

 הזמנת הצמחים במשתלות.         

 

ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את  14 תוך ב. 

רשימת הצמחים הדרושה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, ציון 

פי -הכל על -המשלתה/ות שיספקו את השתילים, ומועד האספקה המתוכנן

, במפרט 41הנספח "נוהל שריון צמחי נוי למכרז/חוזה" המצורף לסוף פרק 

 חד זה.מיו

 

אם יהיו צמח/ים "אינם ניתנים להשגה" יגיש  -לביסוס טיעוניו של הקבלן  ג. 

 הקבלן למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות.

 

יציין  במשתלות כללהעלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי  ד. 

והתאריך המוקדם שבו הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים 

 יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.

 

על הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט  ה. 

 גודל, כמות ודרישות אחרות )אם ישנן( והינם מובטחים למכרז/חוזה זה.

 

זה כפי מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה  ו. 

 שיאושר בידי המפקח.

 

בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ח. 

 מפותלת במיכל.-ובלתי

 

 (פרט מיוחד )= אקסמפלר מיוחד 

 

מיוחדים" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד -סווג "פרטים 

ו ורמת התפתחותו. פרטים אלו הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראה

יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על הקבלן לקבל אישור 

ידו לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן -המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על

 על סמן בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם האדריכל.

 

 לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן: - בורות נטיעה / שתילה וכמויות קומפוסט 

 

 כמות הקומפוסט

 לבור / ליטר

 ראה הערות

 מידות הבור

 אורךXרוחבXעומק
 סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

 225 X200 X200 לתמר בוגר ס"מ 

לדקל  וושינגטוניה בוגרת   ס"מ X180 X180 180 כמפורט בנפרד

 )חסונה/חוטית(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 

 

  

 כבול!אלא אין להוסיף קומפוסט לערערים   הערה:

 !אין להוסיף דשן זרחנילגרביליאות וארמופילות               

 יהיו בגודל זהה  בורות לפרטים מיוחדים )= אקסמפלרים מיוחדים(               

 לאלה של צמחים רגילים באותו גודל מיכל.               

               

 מקומות הנכונים לפי תכנית, ולידם הבורות לעצים יחפרו ו/או יחצבו ב               

 יוכנו ערמות של                

 גן וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד. רק לאחר בדיקת המפקח    -אדמת               

 את גודל הבור               

 ישתלו העצים בבורות  -ומיקומו ואת טיב האדמה והזבל ולאחר אישורו               

 גן המעורבת בזבל או בקומפוסט.  -והם ימולאו  באדמת              

 בכל ערוגה המיועדת לשיחים יחפרו הבורות בגדלים הנדרשים לפי               

 ישתלו  -ורק לאחר בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה  -המיכלים              

 בבורות אלו השיחים.                

זמן השתילה בתערובת מילוי  )מעורבת עם קומפוסט( כנדרש כל הבורות ימולאו ב 

 .41.2.015בפסקה 

המדידה: יח' לפי הגודל וציון אקסמפלר. לא תחול כל תוספת בגין הצורך לחצוב את  

 אם יהיה צורך כזה. -הבורות 

 

 תכולת מחירי עבודות שתילה ונטיעה 

 

ה זה כוללים את כל מחירי היחידות המצוינים בכתב הכמויות של מכרז/חוז א. 

 הדרישות שצוינו במפרט זה ו/או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות:

אספקה ואישור דוגמאות, סימון, חפירה ו/או חציבת הבורות, אספקה ומילוי   

 אדמת גן מאושרת, אספקה ויישום קומפוסט ודשנים כימיים ותמיכה.

 

ודה ו/או חומר שנדרש בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעב ב. 

 ואינו מציין במפורש בכתב הכמויות, אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב.

 

 

 

 מידות עצים והגדרות 

 

 לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!. -נפח מיכל השתיל נטו  - הנפח 

 ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה. 21יימדד בגובה  - הקוטר 

 40%מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו  משמעו גובה - גובה גזע 

 מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו.

מקוטר  40%ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  - ענף עיקרי )=ענף שלד( 

 הגזע בנקודת התפצלותו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

הגובה  -גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות. עצים מעוצבים  -גובה כללי  

 לאחר העיצוב.נמדד 

 -רוחב )קוטר( נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר, ולאחר עיצובו  -רוחב )קוטר( כללי  

 אם יבוצע עיצוב מראש.

 

 בוגר )"בכיר" = "מעוצב מאדמה"(-עץ חצי 

  

 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה. 3-10הכוונה לעץ בין  

וין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות מ' לפחות וקוטרו כמצ 2.0גובה הגזע  

 ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.

ענפים  3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות. בעל  -הגזע  

 עיקריים לפחות בצורה סימטרית.

 הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה.  

עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטאנדרטים לפחות; עטוף וקשור העצים יועתקו  

 כנדרש.

 במפרט הבינמשרדי. 41036לפי סעיף  -ההעתקה והטפול  

 

 עץ בוגר 

 

שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר.  10 -הכוונה לעץ בן למעלה מ  

ירי ושלם ללא גיזום צ -ס"מ לפחות. הקרקע. הגזע  15מ' לפחות וקוטרו  2.5גובה גזע 

מ'  1ענפים עיקריים לפחות, מפותחים היטב באורך  3או קיטום. העץ יהיה בעל 

 לפחות, בעלי גידול סימטרי.

מ'  1 -העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מ  

לפי  -קוטר, עטוף וקשור כנדרש. הטפול לפני ההעתקה, בעת ההעתקה ולאחריה 

 במפרט הבינמישרדי. 41036 סעיף

 

 הגנה על גזעי עצים 

 

כל העצים, מכל גודל ומיכל שהוא, יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון  א. 

גלי כפול לכל אורך הגזע, עד ההסתעפות הראשונה. על הקבלן לשמור על 

 עטיפת הגנה זו במצב תקין ושלם עד המסירה הסופית למזמין ו/או לעירייה.

 טון תותקן לאחר התייבשות ההלבנה.הגנת הקר  

 

לכל העצים, מכל גודל ומיכל שהוא, יותקן מגן פוליאתילן קשיח לחלק התחתון  ב. 

ס"מ יהיו בתוך  15ס"מ, ומתוכם  30של הגזע. המגן יהא באורך כולל של 

מ"מ לפחות ותקינותו  1.5ס"מ מעל הקרקע. עובי הלוח יהא  15 -הקרקע ו

וטורי בקרבתו והערכת הנזק למגן. החלטת המפקח תיבחן ע"י הפעלת תרמש מ

 באשר לתקינותו הינה בלעדית.

 

לכל העצים/דקלים שיינטעו במדשאה )מכל מין וגודל שהוא( יש להשאיר עיגול  ג. 

מטר. לעצים הנטועים ליד מדרכה,  1.00חשוף מדשא לחלוטין בקוטר של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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ס"מ.  60ף מדשא מטר יהיה קוטר העיגול החשו 1.20 -במרחק שווה או קטן מ

 העיגולים סביב העצים יהיו חשופים מדשא גם לכל אורך תקופת האחזקה.

 

 

 

 

 

 

 

יולבנו לרמת הלבנה חלקית.  -למעט עצים מחטניים  -שלד כל העצים שיינטעו  ד. 

היישום ב"לובן" או   "ילבין" לפי הנחיות היצרן, אך תבוצע דוגמה, שתיבדק 

פיה יינתנו הנחיות משלימות לביצוע -עללאחר התייבשות מלאה של החומר, ו

 ההלבנה.

 במועד הצגת הצמחים לאישור. -ביצוע הדוגמה  

 

 

 

 

 סימון מחטניים )ערערים, אורנים, ברושים, קזוארינות, קליטריס וכו'( ואשלים 

 

כל הצמחים שיינטעו/יישתלו והנם שייכים לקבוצת המחטניים, יסומנו בתווית זיהוי  

משתלה לפי המפורט בהמשך. התווית וכיתובה חייבים להיות עם שם המין והזן וה

 חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה. 12תקינים וקריאים לתקופה של 

 

   

 סימון הנטיעה/שתילה 

 

יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה   א. 

אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל   -שבמכרז/חוזה זה, ובמועד אחד  

 סימון.ה 

 

 בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי/ורדים. ב. 

 עצים יסומנו לפי מינים/זנים ומיקומם יהיה מדוייק לפי התוכנית. ג. 

 

 על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. 

 

מטר יינתן קומפוסט לכל השטח  1.25 -בשטחי שתילה במרווחים קטנים מ ד. 

לכך יינתן קומפוסט בתערובת  ובנוסףמ"ק/דונם )=ליטר / מ"ר(  20כמות של ב

 מהמצוין בטבלה. 35%המילוי בכמות של 

 

בשתילה / בנטיעה במיכלים / אדניות המכילים מצע לגידול יהא מילוי בורות  ה. 

 הנטיעה מתערובת וחומרים זהים למצע.
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ספקת כל החומרים ואדמת הכנת תערובת המילוי, לרבות א - מדידה ותשלום ו. 

למדידה ותשלום נפרד,  ואינההגן כלולה במחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה 

תמס אם צויין בכתב הכמויות שיישומו בתערובת  –למעט דשן מורכב מבוקר 

 למילוי בורות נטיעה ושתילה.

 

 סילוק מלא של מיכלי פלסטיק וסלי/מיכלי גידול -שתילת/נטיעת צמחים ממיכלים 

 

על הקבלן חלה חובה לנטוע/לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל סוג  א. 

שהוא, שקיות פוליאתילן ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים 

 מהמשתלה.

תסולק מהאדמה לחלוטין לפחות  -עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת ב.  

כך שלא כל המחצית התחתונה של הרשת/הסל וחיתוכי  חוטי הרשת יבוצעו 

 ישארו כל קצוות חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ המתעבים.
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 כבישים ופיתוח – 51פרק 

 ריצופים ומדרגות  – 40.01תת פרק 

 ס"מ על תושבת בטון   X 17 25אבן שפה כביש במידות  40.006.022

אבני השפה מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם לפרטי התכניות, 

ותהיינה שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אויר או  19רישות ת"י תתאמנה לד

 גווני האבנים יקבעו בהתאם לתכניות ופירטי האדריכל. .פגמים

   .לפי התכנית 20 -האבנים יונחו בהתאם לפרטים על תושבת ומשענת בטון ב 

דליל ובמידת הצורך תוך  1:2החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס 

יגמנט המתאים לסוג האבן אותו יביא הקבלן מהמפעל המייצר של שימוש בפ

אבני השפה יונחו לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות, ובגובה    .האבן

כמצויין בתכניות. קודם תחילת העבודה יאמת הקבלן את הגובה הקיים עליו 

התבסס המתכנן בתכנון, לא תוכרנה כל תביעות במידה וביקורת גבהים זו לא 

 צעה והתקבלו אבני שפה בגבהים שונים מהרשום בתכניות.בו

יודגש שיתכן ובשלב  א' של העבודה  תבוצע העבודה  ללא כל שכבות  

האספלט, גובה אבני השפה יתייחס בכל מקרה לתכנון הסופי ולגבהים 

 הרשומים בתכניות.

מודגש שבמקומות בהן מסומנת אבן שפה מונמכת גובה האבן מעל האספלט 

 ס"מ. 2ן יהיה עד המתוכנ

ס"מ,  12כמו כן מודגש שבניגוד להנחיות היצרן גובה אבן עליה לרכב יהיה  

 עבור אבן זו כוללת האספקה גם את אלמנטי הקצה.

לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע  ,של המפרט הכללי 46בנוסף לאמור בפרק 

 אבני שפה מונמכת בקטעים המצוינים בתכניות ו/או בקטעים עליהם יורה

 .המפקח בכתב

אבני השפה בעקומות תהיינה מאלמנטים מוכנים שיובאו לאתר העבודה 

ס"מ כפי שיקבע המפקח. לצורך התאמה  50ס"מ או  25ממפעל מאושר באורך 

לא  .בלבד יאשר המפקח חיתוכים של אבני שפה, החיתוכים יהיו במשור מכני

אבנים ה .תותר שבירה ידנית של אבני השפה או השלמת יציקה במקום

תסודרנה בצורה רצופה ללא שברים בהתאם לרדיוסים שבתכניות ותותאמנה 

 .כדי להשיג מגע מקסימלי האפשרי בנקודות החיבור

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח

המדרכה או אי התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף 

 .מ' הידוק רגיל 1.0ון( מעפר ברוחב )מעבר לתושבת הבט
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לא תשולם כל תוספת עבור מעברים תכופים מסוג אבן אחת לסוג אבן אחרת 

 או עבור גבהי הנחה שונים.

בכל מקרה של הנחת אבן שפה בקצה אספלט קיים תכלול העבודה גם חיתוך 

האספלט בקו ישר ואנכי ומלוי המרווחים בטיט צמנט, לפני ביצוע החיתוך 

ס"מ מהמקום העתידי של  10מיקום החיתוך במרחק של לא יותר מ  יסומן

 . אבן השפה

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד המדרכה  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח

או אי התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר 

כך כל תוספת ועל מ' הידוק רגיל, לא תשולם על  1.0לתושבת הבטון( מעפר ברוחב 

 .הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו

: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את המדידה והתשלום

כל העבודות המפורטות לעיל לרבות סימון, ניסור האספלט סילוק הפסולת 

הנחת האבן ביצוע תושבת הבטון וכל העבודות והחומרים הדרושים לבצוע 

 .עבודהמושלם של ה

 ס"מ ציבעוניות  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי    40.006.0222

במקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח יבוצע ריצוף באבנים 

משתלבות מלבניות במידות בעובי בדוגמא ובגוון בהתאם לפרטים ולתכניות 

בתחום המדרכות, הכבישים, הכיכרות, איי התנועה השבילים והדרכים 

שולבות.  על הקבלן לבצע את העבודה  בהתאם לפירטי הכבישים  ולפירטי המ

 האדריכל.

מודגש שבשיטחי החניות והדרכים המשולבות ועטרות מעגלי התנועה יעשה 

ס"מ, בשיטחי המדרכות השבילים והשצ"פים יעשה  8שימוש בריצוף בעובי 

 ס"מ. 6שימוש באבנים משתלבות בעובי 

צבעיהן, איכותן ואופן הנחתן יאושר מראש ע"י  דוגמת האבנים המשתלבות, 

 האדריכל והמפקח.

האבנים יהיו חרושתיות ממפעל בעל תו תקן העומד תחת השגחת  מכון    

 התקנים.

 הדרישות העיקריות לטיב האבנים:  

ק"ג/סמ"ר      -450ק"ג/סמ"ר אך לא פחות מ   500 -ממוצע  -חוזק ללחיצה  

מ"מ  6 -מ"מ אך לא יותר מ 5.0ממוצע    - לדוגמא בודדת.  שעור שחיקה 

 לדוגמא בודדת.

 .8כל זאת בהתאם לת"י    
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האבנים המשתלבות יסופקו לאתר בחבילות ארוזות ויונחו קרוב ככל האפשר  

 לאזור העבודה במקום שיאושר ע"י המפקח.

 אבנים פגומות לא תנוצלנה אלא לצורכי חיתוכים והשלמות.  

תאם לפרטים על גבי שכבת חול שתונח על גבי מצע את האבנים יש להניח בה 

מהודק ומפולס בהתאם לגבהים המצוינים בתכניות, עבודת המצע המהודק 

 הינה עבודה עליה ישולם בנפרד.

שכבת החול תהיה בעובי המצוין בתכניות החול חייב להיות חול דיונות נקי  

לגבי אגרגט  3( המתאים לדרישות ת"י 4%ויבש  )תכולת רטיבות מכסימלית 

 מ"מ(. 3דק )עובי  גרגר מכסימלי 

החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים ליצירת   

 משטח אחיד.

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס ולפני הנחת 

 האבנים.

 ביצוע הריצוף יהיה כדלקמן: 

 ,ון אלמנט שפה שני )חגורת בטוןהנחת האבנים תחל מאלמנט שפה אחד לכו

אבן שפה וכדומה( במקרה שהריצוף מסתיים בקיר או בגבול מגרש רצוי 

יש להתחיל בכל מקרה, להניח אבנים  .להתחיל מאבן שפה הסמוכה לכביש

 שלמות ולהשתדל ככל האפשר, שהגמר יהיה גם כן באבנים  שלמות.

ע"י ניסור בכלי חשמלי,  אם הדבר אינו בר ביצוע, יש לתמוך את אבני הריצוף

לא יותר השימוש בגיליוטינה או שבירה ידנית של אבנים, תוך הקפדה שהאבן 

 .החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה

ס"מ( תותר רק בצמוד לגבולות המגרשים או  4השלמה בבטון )עד רוחב של 

טון ערוגות )בהתאם לתכניות( ובמקומות מיוחדים בכל מקרה השלמת הב

הרווח המקסימלי   .ורק לאחר אישור המפקח .תהיה עם פיגמנט בגוון הריצוף

 מ"מ. 4 -המותר בין אבני הריצוף לבין עצמן או בינן לבין אלמנטי השפה 

מ' לאישור האדריכל והמפקח  10X10הקבלן יכין שטח לדוגמא במידות של 

ן להמשיך והמפקח יאשר או יעיר בשלב זה על לקויים אשר חובה לתקנם. אי

 בעבודה ללא אישור המפקח לשטח לדוגמא.

לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח באמצעות פלטה  

 75-100ק"ג ותדירות של  1500-2000ויברציונית בעלת כוח צנטריפוגלי של 

 מעברים לפחות. 3מ"ר. הידוק זה יבוצע ע"י  0.35-0.5הרץ ושטח של 
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פוזר חול נקי על המשטח ויטוטא אל לאחר גמר ההידוק הראשוני, י

המרווחים בין האבנים. עם גמר הפיזור, יש להמשיך בהידוק בעזרת הפלטה 

 מעברים נוספים. 3 -ב

חובה להקפיד שכל המרווחים בין אבני הריצוף לבין עצמן וכן בין האבנים 

לאלמנטי השפה מולאו בחול. עד לסיום עבודות בקטע מסוים, אסור לעלות 

 לי רכב.עליו עם כ

אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול 

 .כנדרש

 סטיות מותרות בבצוע הריצוף:

 מ"מ.  10סטייה מותרת בבצוע מהגובה המתוכנן  -

מ"מ )המדידה ע"י סרגל מפרופיל אלומיניום   7סטייה מותרת במשוריות  -
 מטר(.  5.0באורך 

 מ"מ.    2 -ות הפרש גובה בין אבנים סמוכ -

דוגמת הריצוף, כווני הריצוף ושילוב האבנים הצבעוניות יהיו בהתאם 

לתכניות שימסרו ע"י האדריכל או על פי הוראות המפקח באתר. מודגש 

שריבוי דוגמאות או שינוי דוגמא, לא יהיו עילה לתשלום נוסף. במקום בו יש 

עשה הריצוף בדוגמאת חיבור לריצוף קיים או יש בו הרחבה של ריצוף קיים י

ובסוג הריצוף הקיים, על הקבלן להתארגן מבעוד מועד עם כמויות של ריצוף 

מסוג זה אף אם סוג ריצוף זה אינו מופיע בכתב הכמויות, על ריצוף זה ישולם 

 כאילו היה חלק מהריצוף החדש.

בקצה המדרכה בגבול עם שטחים ציבוריים או שצפים תונח אבן גן עליה 

ד בסעיף נפרד, בגבולות מגרשים פרטים תבוצע חגורת בטון סמויה ישולם בנפר

בהתאם לפרטים והתכניות, מודגש שעבודת החגורה הסמוייה כלולה במחיר 

הריצוף, כמו כן העבודה כוללת, התאמת גובה מכסי התאים והשוחות )ניקוז, 

 לגובה הסופי של פני הרצוף.  )ביוב ומים

לעיוורים במקומות המסומנים בתכניות יושם דגש מיוחד על ריצוף התראה 

ובכל איזורי מעברי החציה, במידה ולא ניתן לכך סעיף ניפרד בכתב הכמויות 

 ישולם ריצוף זה כאילו היה חלק מהריצוף של  המדרכות הקיימות.

מודגש שהמפלסים הרשומים בתכניות הן לשלב הסופי של העבודה, יצויין 

של שימוש באספלט, במקום ריצוף  ששלבי העבודה כוללים עבודות זמניות

אספלט זה בהמשך מפורק ובמקומו יבוצע הריצוף הסופי. יש לשים לב שמפלס 

 האספלט הקיים בשטח הוא לא המפלס אליו יש להגיע עם הריצוף הסופי.

: לפי מ"ר של שטחים מרוצפים כשהמדידה הינה נטו המדידה והתשלום

יצוי לכל העבודות המתוארות בניכוי שטחי חגורות וכו' והתשלום יהווה פ

הנחתם, אספקת החול ופיזורו, עבודות ההידוק  ,לעיל לרבות אספקת האבנים
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לבצוע מושלם של  ,התאמת מפלסי שוחות, ביצוע חגורות סמויות ,הריצוף

 .העבודה ולשביעות רצונו של המפקח



286 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

 פיתוח  -כבישים  

 עבודות הכנה ופרוק  – 51.01פרק 

 יקוי פסולת והורדת צמחיהחישוף ונ 575 .51.001

 51011הסרת צמחיה וניקוי השטח יהיה בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף 

 ורק לאחר הוראה בכתב מהמפקח.

בסיום עבודת החישוף יבצע הקבלן מדידת מצב קיים לאחר ביצוע, עבודת מדידה 

זו היא חלק מעבודת החישוף ועל הקבלן לכלול אותה במחיר הצעתו, מדידה זו 

 יה הבסיס לחישוב כמויות עבודת החישוף ועבודות העפר.תה

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במסגרת עבודת סעיף זה יפורק ויסולק כל מכשול 

על קרקעי המיועד לפרוק שלא מפורט בסעיף נפרד מחומר כלשהו עד למפלס 

הקרקע הטבעית. בכל מקרה יש לוודא ולהקפיד על שלמותם של המתקנים 

קרקעיים הפעילים או שלפי החלטת המפקח אין -רקעיים והתתוהעצמים העל ק

 לפגוע בהם.

תחום העבודות של סעיף זה מסומן בתוכנית לפי גבולות ע"ע על גבי קרקע טיבעית 

 או לפי החלטת המפקח והן כוללות:

כריתה ועקירת עצים ושיחים מגדלים וסוגים כלשהם כולל שורשים, עד  )א( 

 קום חיבור הגזע לקרקע.ס"מ מדוד במ 15לקוטר גזע 

 פינוי פסולת )כולל: ענפי עצים וצמחיה מסוג כלשהו(. )ב( 

 ס"מ. 20חישוף פני קרקע טבעיים עד לעומק  )ג( 

 סילוק פסולת החישוף והעקירה למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח. )ד( 

: תהיה לפי מ"ר. המחיר כולל את כל העבודה, החומרים, הכלים המדידה לתשלום

 ים הטכניים הדרושים, להשלמת העבודה לרבות פינוי הפסולת .והאמצע
 עבודות עפר - 51.2פרק  3.4

 חפירה / חציבה בכל סוגי הקרקע  51.002.010

 

 של המפרט הכללי. 5102כל העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצענה לפי סעיף 

עבודות החפירה מבוצעות בשטח מבונה, בקרבת קירות ומבנים, בשטחים צרים, 

 וך לקוי שירותים מסוגים שונים, בסמוך לעמודי חשמל/תאורה וכו'.בסמ

לפיכך שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיני מכשולים על פני הקרקע ומתחת 

לפני הקרקע. העבודה תבוצע בכל כלי מתאים, לאבטחת כל השירותים הקיימים 

רות, יסודות בשטח, כולל עבודת חפירה בידיים על יד קווי מים, ביוב, חשמל, גד

 וכל מתקן אחר הנמצא בשטח או סמוך לו.
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את העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום נזק למבנה או לקו 

שירותים כלשהו. כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם ע"י הקבלן יתוקן על ידו ועל 

 חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ושל הרשות המתאימה.

החפירה בשטח מתייחס לביצוע העבודה בשטח הנ"ל והוא כולל סעיף עבודות 

עבודה בשטחים מוגבלים בכלי כלשהו לרבות עבודת ידיים וכולל סילוק אלמנטים 

תת"ק הנמצאים בשטח ומיועדים לפרוק הכל לפי החלטת המפקח. עבודת החפירה 

יעים כוללת גם עבודות עדינות לפילוס וישור קרקע קיימת לפי מפלסי ישור המופ

 בתכניות.

לא תשולם תוספת עבור חפירת תעלות, או חפירה בשטחים קטנים או חפירה 

בעבודת ידיים או כל עבודה שפורטה לעיל. כמו כן לא תשולם תוספת עבור חומר 

בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת המפקח בגלישה, 

 ימדד ולא תשולם.וכן חומר שגלש לתחום הכביש. עבודה זו לא ת

 בכל מקום אשר רשום חפירה הכוונה לחפירה ו/או חציבה.

סעיפי החפירה כוללים: חפירה ו/או חציבה, פינוי החומר לאתר שפך מאושר 

 ותשלום כל האגרות הנדרשות.

ס"מ. החומר  20מיטב החומר החפור יועבר לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של 

 אושר.העודף יסולק מהאתר למקום שפיכה מ

להלן פרוט השירותים ועבודות עיקריות שיבוצעו במסגרת עבודה זו והכלולים 

 במחיר שיגיש הקבלן לביצוע העבודה:

ביצוע רשת סימון וצירי הכבישים וחידוש אלמנטים אלה. סימון גבולות,  א.  

עבודות העפר, הן בחפירה והן במילוי ע"י הכנסת יתדות עם סימני גובה בכל 

מ' אחת  -20ני צדי השטח או הדרך ובמרחק לא יותר מחתך וחתך, מש

 מהשניה.

ביצוע כל המדידות השוטפות, שימוש בכל אמצעי וכלי עזר העשויים להקל  ב. 

ולייעל את העבודה כגון: הרטבת הקרקע ע"י מכלית או צינורות השקיה 

להקלת פעולת הפירור והתיחום ע"י כלים בעונת הקיץ, שימוש בדחפן )פושר( 

ת פעולת הסקריפר, הבאת והחזרת כלים מכל מרחק שהוא, כולל כלים להקל

מכניים עם הליווי הדרוש, הפעלת "בריירקים" או פטישונים וכל כלי מכני או 

ידני אחר הדרוש לביצוע החפירה כולל עבודת שופלדוזר בחפירה ובהעמסה 

 במקומות ובמקרים שיורה עליהם המפקח.

צריך את אישור הרשויות המפקח בכתב מודגש בזאת ששימוש בפיצוצים מ 

 ביומן העבודה.

סידור דרכי הובלה זמניות, להקלת תנועת הציוד המכני וכלי הובלה מכל  ג.

הסוגים, יישור השכבה העליונה של התשתית, הן בחפירה והן במילוי, 
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בהתאם לנתוני התכניות, בעזרת רשת יתדות ע"י התאמת הגבהים, הרוחבים 

 ס"מ מהנתונים הנ"ל. 5לרוחב ) השיפועים הצדדיים( והשיפועים לאורך ו

סילוק אלמנטים תת"ק המיועדים לפרוק, סילוק צמחיה ועבודת ידיים ליד  ד.

 מתקנים.

ס"מ ע"י הורדת גבנונים או מלוי השקעים  5תיקון כל הסטיות העולות על  ה.

 באדמה מאושרת והדוקה לשביעות רצונו של המפקח.

ירה והעברתה ברטיבות הטבעית ובמצב נקי מתערובת הוצאת אדמת החפ ו.   

צמחיה אל תוך קטעי המילוי, החל מתחתית המילוי ופיזור אדמה זו בשכבות 

ס"מ. באזור סלעי כוללת העבודה את ניפוץ הסלע והבאת  20אופקיות של 

 החומר לגודל אבן מקסימאלי בהתאם לאמור במפרט הכללי.

מהאתר למקום שפיכה מאושר או יועבר החומר העודף או הפסול יסולק  ז.  

לאחסנה זמנית לפי הוראות המפקח וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים 

 שונים של העבודה. על כך לא תשולם כל תוספת.

במידה ובמסגרת העבודה נדרש הקבלן לחפירת תעלות עפר "טרפזיות" 

כוללת עבודת החפירה תחתית מיושרת ואופקית ומדרונות משופעים. 

 מדרונות יעובדו  ויוחלקו בשיפועים המתוכננים.ה

העבודה לחפירת מתקנים היא מדוייקת ונעשית בכלים עדינים. שיפועי 

המדרונות הם זמניים ולכן חריפים יותר ,אולם חייבים להיות כאלה 

 שימנעו התמוטטות, ראה הנחיות יועץ הקרקע בנושא.

קפיד שלא לפגוע בקיר ו/או בכל מקרה של עבודות עפר ליד קירות קיימים יש לה

 ביסוד.

במידה וגובה המתוכנן בכביש גבוה מראש הקיר הקיים/מתוכנן יש להפסיק את 

 .העבודה ולהודיע מיד למתכנן הכבישים, באמצעות המפקח

: התשלום לעבודה זו יהיה במ"ק לפי נפח החפירה כשהמצב המדידה לתשלום

 ן של המילוי הקיים משמש בסיס לחישוב הנפח הן של החפירה וה

חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית של המצב בגמר העבודה השטח שכל 

 ס"מ תוקנו בהתאם.  5הסטיות העולות על 

התשלום כולל את כל העבודות והכלים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות 

 רצונו של המפקח.

 

 

 צורת דרך )יישור והידוק שתית(      51.002.090

ולהדק  את פני השתית לכל רוחב רצועת הדרך )כביש על הקבלן ליישר  

ומדרכות( בכלים מכניים או בידיים במידת הצורך, בהתאם לשיפועים 
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סילוק החומר  .לאורך ולרוחב בהתאם למידות ולגבהים הרשומים בתכניות

העודף וכן הדאגה להביא חומר מובא באיכות מתאימה לפי המפרט במידה 

 עם המפקח. ויחסר באחריות הקבלן בתאום

מדוד בעזרת סרגל  ,ס"מ 2- הסטייה המותרת בדיוק השתית לאחר ההידוק 

אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל המותר  .מ' 4.0ישר באורך של 

 ,ס"מ את השטח הטעון תיקון 10יחרוש הקבלן )על חשבונו( לעומק של 

שטח יוריד או יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח ישקה ויהדק את ה

 .כנדרש להלן

הן בקטע החפירה והן בקטע המילוי, יבוצע בעזרת  ,הידוק קרקעית הכביש

טון לפחות או בעזרת מכבש מרטיב  12גלגלים ומשקל של  3מכבש מכני בעל 

שתוצאות הידוקו שוות ערך לפחות למכבש המכני הנ"ל ובתנאי רטיבות 

 510263סעיף עד להשגת צפיפות בהתאם ל 2 אופטימליים עם סטייה של 

 במפרט הכללי .

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח לסוג המכבש ולאזור בו מותרת 

המפקח רשאי לחייב את הקבלן להדק  .התנועה בו מחוץ לכבישים הקיימים

את השטח באמצעות מכבש אחר בהתאם לסוג הקרקע וכן לשנות את דרגת 

 .הצפיפות ותכולת הרטיבות

הבדיקות  3אבל הממוצע של  3%ודדת היא הסטייה המותרת לכל בדיקה ב

שנעשו על פי דוגמאות שנלקחו מאותו אזור לא יהיה פחות מהצפיפות 

בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של קרקעית הכביש או  .הנדרשת

המדרכה תבוצענה באופן שיטתי תוך מהלך העבודה ובהתאם להוראות 

 .המפקח

ל עבודות היישור ההידוק : לפי מ"ר ויכלול את כהמדידה לתשלום

 וההרטבה לביצוע מושלם של העבודה. 

 
 מילוי מובא מחומר נברר – 51.3פרק  3.5

 

 שכבת מצע סוג א' בכבישים  במדרכות בעובי לפי פרטים  51.003.010

של המפרט הכללי, לא יורשה השימוש  510321בניגוד לנאמר בסעיף  א.

 בכורכר, חול ו/או עפר מיוצב.

היה מדורג, מחומר מחצבה שהינם תוצר של גריסת החומר למצע י ב.

 אבן טבעית בלבד עובי שכבות המבנה הוא לאחר הידוק.

של המפרט הכללי עובי השכבה לא יקטן  510324בנוסף לאמור בסעיף  ג.

ס"מ  20ס"מ לאחר הידוק, ולא יעלה בכל מקרה על  15 -בכל מקרה מ

 לאחר ההידוק.
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שכבות המצע בהתאם לחתכים  בתחום המדרכות והכבישים יונחו ד.

הטיפוסיים והפרטים. המצע יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף 

 במפרט הכללי. 510322

 עובי השכבות הוא לאחר הידוק. - 

מוד  אאשו  100דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה %  - 

 לפחות במדרכות ובשבילים. 100% –בשטחי המיסעות   ו 

 40%במעבדה, או  60%השכבות הינו לפחות המת"ק הנדרש בכל  ה.

 באתר.

המצע ייסלל ברוחב המוגדר בתכניות בחתכים הטיפוסים ובפרטים או  ו.

ברוחב שונה עפ"י הנחיות המפקח. המפקח רשאי אף לדרוש מהקבלן 

לסלול מצע בעובי שונה מזה הרשום בתכניות. כמו כן רשאי המפקח 

במועד מסוים לפי לחייב את הקבלן לסלול מצע בקטע כלשהו 

 הנסיבות בשטח.

מתחת למתקנים שונים תונח בהתאם לתכניות שכבת או שכבות מצע  ז.

ס"מ  20או  15במפרט הכללי בעובי של  51032מסוג א' כמפורט בסעיף 

כל שכבה, בהתאם לתוכניות. פני השכבה ייושרו ויהודקו לשביעות 

 רצונו של המפקח

במ"ק, לפי התכניות ללא ניכוי : לפי הנפח התיאורטי המדידה לתשלום

במפרט הכללי )אופני מדידה(  5100.36שוחות ותאים וכו' כמצוין בסעיף 

התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות, החומרים והכלים המפורטים לעיל 

 לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

 שכבות אספלטיות  – 51.04פרק 

 לאספלט חדש מישק התחברות בין אספלט קיים

המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש יבוצעו כך שיובטח  

קשר טוב, רציף, חלק ואטום בין החדש והקיים. שפת האספלט הקיים או קטע 

שלדעת המפקח עורער יחתך לאורך המישק למלוא עומק האספלט במשור סיבובי  

תחילת העבודה יסומן קו  מכני )בהתאם להנחיות המפקח וסימון באתר(. לפני

ניסור האספלט ויקבל אישור המפקח. לאחר מכן יחוממו וירוססו שטחי המגע עם 

האספלט החדש )הפן האנכי( בציפוי מאחה סמוך למועד הנחת האספלט החדש 

 בהתאם לאמור במפרט הכללי.

שכבת האספלט החדשה תונח ותיכבש כך שיווצר משטח חלק עם קשר טוב רציף  

 המפלסים העליונים של האספלט הקיים והחדש.  ואטום בין

הניסור חייב להתבצע לכל עומקן של שכבות האספלט הקיימות ולהיות רציף   

 ואנכי בן אם הוא מצוי בקו ישר או בקשת.

 ימים לפני המשך העבודה. 4 -כאספלט קיים יחשב גם אספלט שהונח יותר מ
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רד ותמורתו תיכלל במסגרת עבור עבודת המישקים בין האספלטים לא ישולם בנפ

 ביצוע שכבות האספלט.

 3/4ס"מ שיכבה אספלטית נושאת אגריגט  " 4 050 .51.004

 

 

 

 1ס"מ שיכבה אספלטית תחתונה אגריגט " 6 51.004.070

 

 השכבה תהיה בעובי כמתואר בסעיף )לאחר ההידוק( כמצוין  בתוכניות ובפרטים. 

דת המפעל המספק את האספלט על ידי בקרת הביצוע של הייצור תתבצע במעב      

 הקבלן ועל חשבונו. 

המזמין רשאי להעמיד בקר איכות נוסף מצדו ועל חשבונו ולקבלן לא תהיה עילה 

 לביטול הבקרה על ידו או לתשלום נוסף כלשהו. 

של המפרט  51.04היקף בדיקות הבקרה לדרישות האיכות תהייה כמפורט בפרק        

 ישראל )מע"צ לשעבר(. הכללי של חברת נתיבי

של  המפרט  הכללי והביטומן יעמוד בדרישות  51העבודה תבוצע כמפורט בפרק 

 בר תוקף. 161התקן הישראלי 

. כמות הביטומן המדויקת תיקבע 5.2%תכולת הביטומן המשוערת לצורכי תחשיב 

 במפרט הכללי.  510424ע"י בדיקת מרשל כמפורט בסעיף 

  אלקטרוני בלבד. האספלט יושם באמצעות מגמר

מ"מ מהגבהים  8מ"מ ופלוס  0הסטייה המותרת )לגבהים( תהיה מינוס 

 המתוכננים. הקבלן יהיה אחראי על טיב הביטומן.

טיב וסוג האגרגטים סוג א'. דרישות האיכות של המרכיבים השונים בתערובת 

 של המפרט הכללי. 5104בהתאם לפרק 

סעיף ודרוגה בהתאם למפורט במפרט גודל הגרגר המקסימלי בשכבות כמתואר ב 

 .510422הכללי בסעיף 

במסגרת עבודת האספלט כלולה עבודת התאמת רומי תאים ושוחות והתאמת רום  

 ס"מ . 5פני הקולטים , עד +

ייתכן ובמהלך הביצוע יוחלט באיזורים בעייתיים בכלל ובאיזורי צמתים בפרט 

שוני בכמויות או הדרישות להשתמש במבנה כלל אספלטי ללא מצע או אגו"ם. ה
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לביצוע לא יהוו כל עילה להגדלה או תוספת תשלום לקבלן, רואים את הקבלן 

 כאילו לקח זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו.

 
במידה ועקב אילוצי בצוע מתוכננות לרוחב המיסעה )חצייה( תשתיות מבטון 

קטע זה את ס"מ מרום סופי )קו אדום( אזי מומלץ להחליף ב 50מזויין בעומק של 

. את ההחלפה יש לבצע על קטע ברוחב 37.5שכבת המצע בשכבת תשתית אספלט "

מטר מציר השתית( כאשר המעבר למבנה רגיל יבוצע באופן הדרגתי  5מטר ) 10

 30מטר מכל צד כלומר השינוי המבני יחול על קטע באורך של  10לאורך נוסף של 

ס"מ מקו  50 -בעומק רדוד מ מטר. במקרה של תשתית אורכית רדודה ואו תשתית

אדום יש להעביר את הנתונים הרלבנטיים למתכנן המבנה על מנת לתת הנחיות 

ייחודיות למקרים אלו. עבור עבודות אלה ישולם לקבלן בהתאם לסעיפי העבודות 

 אותן יבצע.

: במ"ר מדוד תיאורטית עפ"י התוכניות. עבור ציפוי אספלט המדידה המדידה

 בטונות.

כולל את כל העבודות המתוארות לעיל לביצוע המושלם של העבודה, : התשלום

לרבות ניקוי השטח, ביצוע מישק ההתחברות כולל ניסור האספלט הקיים, ביצוע 

 התאמת מפלסי שוחות ומפלס קולטים. הכל לשביעות רצונו של המפקח. 

 עבודת ציפוי תחליב ביטומני כללי:

 10 -טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מהאמולסיות תרוססנה ללא חימומן וכאשר  

 מעלות צלסיוס.

לא תותר תנועה על השטח המצופה עד לכיסויו בשכבה, והקבלן יהיה אחראי  

לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו באספלט. כל עבודות הריסוסים 

 .51בפרק  51.12.08.02יעשו בהתאם לסעיף 

 עבודת ריסוס כללי:

א חימומן וכאשר טמפרטורת האוויר אינה האמולסיות תרוססנה לל 

 מעלות צלסיוס. 10 -נמוכה מ

לא תותר תנועה על השטח המצופה עד לכיסויו בשכבה, והקבלן יהיה  

אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו באספלט. כל עבודות 

 במפרט הכללי. 510452הריסוסים יעשו בהתאם לסעיף 

 ליטר/מ"ר 1בשיעור  PCE  ציפוי יסוד 51.004.035
יש להגיש את חומר הריסוס לאישור המפקח לפניי תחילת הביצוע. חומר הריסוס  

 יהיה אניוני.

על הקבלן להוכיח את תקינות כלי העבודה והדיזות ולהציג פיזור ריסוס אחיד על 

פניי השטח ללא יצירת שובלים ללא ריסוס או ריסוס עודף. על הנהג להיות מיומן 
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ל אי חנייה בשטח בו מפוזר הריסוס ובעל כישורים לטיפול במכונה ולהקפיד ע

 ובדיזות לשם וידוא פיזור אחיד של הריסוס.

בכמות עודפת או חסרה או השארת שובלים ללא ריסוס,  -ריסוס לא איכותי

לפי הנחיית  –יחייבו הפסקת עבודה וביצוע ריסוס חוזר או סילוק חומר עודף

 לונה בנושא.המפקח. לקבלן לא תהיה כל ת

לא יאושר פיזור על הקבלן להקפיד על המתנה נאותה בין הריסוס ובין הפיזור. 

  אספלט עד לשבירת התחליב והפיכתו מצבע חום לשחור.

מינון הריסוס המיושם על החומר הגרנולרי לפניי הסלילה, יבחן ע"י המפקח לפי 

 .51הנחיות מפרט 

קבלן להפעיל מטאטא כביש )בובקט( כמו כן נדרש להקפיד על ניקיון השטח. על ה

באופן שוטף לניקוי השטח לפניי הסלילה. אגרגטים ואבנים שיהיו בתוואי פיזור 

יבוצע  -האספלט יסולקו באופן שוטף מהשטח ואם יידרש לפי הנחיית המפקח

 ריסוס חוזר. 

 161על הקבלן לבצע שתי בדיקות מעבדה להוכחת עמידות חומר הריסוס, לפי ת"י 

במועד שייקבע ע"י המפקח. בדיקות אלה יהיו כלולות במחיר היחידה של  ,2חלק 

 הריסוס. 

ס"מ  5את פני החיבור, בין רצועות סלילה סמוכות, לאחר חיתוך פס ברוחב 

( בכמות של TCEבאמולסיה ביטומנית )מסוג  בעזרת מברשתלפחות, יש למרוח 

אינפרה אדומה  ליטר למ"ר, ולחמם בעזרת מתקן לחימום תפרים בקרינה 0.5

 מעלות צלזיוס, המורכב באופן קבוע ויציב על המגמר. 110-130לטמפ' של 

המשטח שיש לצפות ינוקה במטאטא מכני ובמטאטא יד מכל לכלוך וחומר זר 

 ויורחקו ממנו גרגירי אגריגאט בלתי קשור.

אשר תכונותיהן תתאמנה   PCEמסוג  ציפוי היסוד ייעשה מתחליב לא מדולל 

 צרן המאושר.למפרט הי

ס"מ מכל  10רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה האספלטית שתונח מעליו בתוספת  

 צד.

ליטר/מ"ר. הציפוי יבוצע לפחות יומיים לפני הנחת השכבה  1.0כמות הציפוי  

האספלטית )בחודשי הקיץ, במידה והמפקח יאשר זאת לפחות יום קודם לכן(. לא 

פני השטחים, שבהם לא חדרה האמולסיה,  תותר כל תנועה על השטח בזמן זה. על

יפוזר חול דק לספיגת עודפי האמולסיה, שיורחק )אל מחוץ לתחום הדרך( לפני 

 הנחת השכבה האספלטית.
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: במ"ר לפי השטח המרוסס. התשלום יהווה פיצוי למחיר הציפוי המדידה לתשלום

ני לרבות אספקת החומר, העבודה, הכלים האנשים, ניקוי השטח במטאטא מכ

וידני ספיגת עודפי האמולוסיה  והרחקתם , והכל לבצוע מושלם של העבודה 

 ולשביעות רצונו של המפקח.

 ליטר/ מ"ר   0.25בשיעור  TCEציפוי מאחה  51.004.020

המשטח שיש לצפות יטואטא במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק לכלוך וכל חומר 

 161עמוד בדרישות ת.י. שי   PCEזר. הציפוי המאחה יעשה מתחליב ביטומני  

 ( לא מדולל במים בהתאם למפרט היצרן המאושר.2)חלק 

 רוחב הציפוי כרוחב השכבה האספלטית שמעליו. 

שעות לפני הנחת השכבה האספלטית עד להתייבשות  24הציפוי יבוצע שעתיים עד 

 השטח. הציפוי המאחה יונח רק באישורו של המפקח.

 : במ"ר לפי השטח המרוסס.המדידה 

: יהווה פיצוי למחיר הציפוי לרבות אספקת החומר, העבודה, הכלים, התשלום

האנשים, ניקוי השטח במטאטא מכני ומטאטא יד וכן ספיגת עודפי האמולסיה 

 בחול והרחקתם לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך - 51.9פרק 

 ס"מ 10וי הפרדה  ברוחב סימון קו    51.009.170

 צביעת מעברי חצייה, קווי עצירה או אחרים.    51.009.195

כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות והמתייחסות לפרק זה )צביעת 

כבישים, צביעת קוי הדרכה או הפרדה, צביעת אבני שפה, אי תנועה, מעברי 

י, להנחיות חציה, חיצי הכוונה וכו'( תעשינה בהתאם למתואר במפרט הכלל

 משרד התחבורה ובכפוף להנחיות המפקח באתר.

 .אחריות הקבלן לטיב סימוני הצבע תהיה לשנה אחת כולל שחיקה

תוך תקופת אחריות זו על הקבלן לתקן על חשבונו כל התבלות בסימנים 

 הנ"ל, ללא תמורה.

 אורך סימוני הצבע בקווים המקוטעים יהיה בהתאם לתכניות לכל קטע קו.

ס"מ על פי המתואר  15ס"מ או ברוחב   10ו הסימון יהיה ברוחב רוחב ק

בתכניות ובכתב הכמויות  פרט לאיי תנועה צבועים )"זברה"( בהם רוחב הקו 

ס"מ ולמעברי חציה להולכי רגל בהם הקו  50ס"מ והרווח ביניהם  25יהיה 

 ס"מ. 50ס"מ והרווח ביניהם  50יהיה ברוחב 
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מ' צבוע  -1)לדוגמא( הכוונה ל 1:2יחס של  כאשר בקווים המקוטעים מצויין

 מ' רווח. -2ו

 כל המידות של הצביעה ימדדו נטו פרט אם צוין אחרת.

 יש לציין שהצביעה תבוצע ע"י מכונה או פעמיים לפחות ללא מכונה.

באחריות הקבלן לדאוג לכך שהסרת הסדרי התנועה הזמניים, הנעשית לצורך 

ת בהתאם להוראות יצרן הצבע לגבי זמני ביצוע הצביעה הסופית, תעשה לפחו

 היבוש או בהתאם להוראות המפקח.

: לפי המופיע בכתב הכמויות וכמתואר במפרט הכללי לגבי המדידה והתשלום

 כל סעיף וסעיף; מטר אורך ומטר רבוע )מדודים נטו( או יחידות.

 

 אספקת והתקנת תמרורים    51.009.050

 עבור שלבי הביצוע( )כולל דרישות טכניות של התמרורים

 כל השלטים יהיו מחזירי אור ולפי סיווג כמפורט להלן:

 שיותקנו על עמודים. HIGH INTENSITYשלטי  .א

שלטים על עמודים יותקנו על מסגרות מפרופילי פלדה מרותכים שיספק  .ב
 הקבלן.

העבודה כוללת את יצור השלטים, יצור מסגרות מפרופילי פלדה מרותכים וגלוונם 

ל עמודים בלבד(, חיבור והתקנת השלטים על גבי המסגרות, העברת )בשלטים ע

 השלטים כולל כל האביזרים לאתר והתקנתם על עמודים ויסודות בטון.

השלטים יבוצעו לפי הפרטים המופיעים בתכניות הסדרי תנועה המצורפות למכרז 

ה, זה. לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין תכנית לגבי כל שלט הכלול במכרז ז

 וכן את תכנית המסגרת שעליה יורכב השלט )בשלטים על עמודים(.

בנוסף יכין הקבלן את תכנית המסגרת שעליה יורכב התמרור כולל המחברים 

 שישמשו לחיבור המסגרת לעמודים.
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 תמרורים 

 פרק זה מתייחס להצבת תמרורי תנועה.

 2502בץ התקנות כל התמרורים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים כפי שפורסם בקו

לפרסום "הנחיות לאופן הצבת התמרורים" )המהווה נספח ללוח  1.1.70מיום 

של מכון התקנים הישראלי ומשרד המסחר  111הנ"ל( ולמפרט אספקה מס' 

 והתעשיה.

התמרורים יוצבו מעבר לשולי הכביש או במדרכות בהתאם להנחיות משרד 

ת המפקח, בהתאם למתואר התחבורה ו/או למסומן בתכניות ו/או לפי הוראו

של מכון התקנים  111במפרט הכללי וכן בהתאם למפורט במפרט אספקה מס' 

 הישראלי.

עם עובי דופן מינימלי של  3כל התמרורים יוצבו על עמוד מצנור פלדה בקוטר "

"0.22. 

 ס"מ. 50ס"מ ובעומק  40X40במידות  -20העמוד יבוסס בתוך יסוד בטון מסוג ב

לפי יחידות תמרורים שהוצבו ללא חשיבות לגודל וסוג  המדידה לתשלום:

 התמרור.

העבודה כוללת את כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם כולל אספקת 

התמרורים, העמודים, החפירה, יסוד מבטון, המלוי החוזר והשבת המצב 

 לקדמותו.
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 אדריכלות – מפרט טכני

 

 בטון מוחלק אדריכליעבודות  .1

 רות החיצוניים במבנה.של העמודים והקו בהיר יציקות בטון גלוי, אדריכלי בגוון

כללי: תנאי מוקדם לאישור פרק זה , הינו הצגה של קבלן משנה מנוסה ביציקות מסוג זה ע"י    

 פרויקטים לפחות אותם ביצע בפועל. 2הקבלן הראשי, לרבות הצגת 
 תערובות הבטון .1

   466בת"י  3.2בהתאם לטבלה  3גלוי חשוף בדרגת חשיפה  40-הבטון יהיה מסוג ב

 )מגע עם מים לא אגרסיביים או קרקע לא אגרסיבית( התערובת על בסיס: 1חלק 

 ק"ג/ מ"ק צמנט. 350מינימום 

 0.45יחס מים צמנט מרבי 

 שאיננו מכיל אפר פחם(, ניתן לערבב צמנט לבן 300צ.פ.   CEM (ו  N52.5 סוג הצמנט 

 י.בהתאם לגוון הנדרש, ביחסים שיבטיחו את הגוון הרצו  CEMו R  52.5מסוג 

 לבן(, 40%-אפור ו 60%) 60/40יחסים:  2עבור  (MOCKUPיחסים: ייערך ניסיון מוקדם ) 

 לבן(. לאחר מכן תתקבל החלטה לגבי היחס המועדף. 60% -אפור ו 40%)  40/60והפוך 

 במידת הצורך במידה וייבחר להשתמש בבטון על בסיס צמנט לבן ורק במידה ויידרש גוון

 מכמות  2-3%אוקסיד במינון של  -גמנט לבן על בסיס טיטניום דילבן בוהק, יוסף לבטון פי

הצמנט. המינון ייקבע בניסויים מוקדמים. מקור הפיגמנט יהיה קבוע והוא יהיה פיגמנט 

 .EN 12878המאושר לשימוש כפיגמנט לבטון בהתאם לתקן האירופי 

 מ"מ. 14-19גודל האגרגט המרבי יהיה "עדש" 

 י אגרגטים: "עדש" כנ"ל, מודרג"/ "סומסום" וחול דיונות מקטע 3יעשה שימוש בסה"כ 

ביחסים שיבטיחו רציפות דירוג ועבידות טובה לשאיבה ולשימה, ללא נטיה לסגרגציה ובאופן 

(. הדירוג והעבידות יתאימו לשאיבה over sandedשהתערובת תהיה שמנונית במקצת ) 

 ך(.במשאבה ולשימה בתבניות עץ מעובד )"טגו" או שווה ער

 האגרגט הגס )"עדש"( והבינוני ) "מודרג"/ "סומסום"( יהיו ממקור גירי קשה או דולומיטי.

 איכות האגררגט ומקורו יהיו קבועים ) גריסות, ספיגות, גודל וגוון(.

האגרגט הדק יהיה חול טבעי, עדיפות ל"חול רותם". בכל מקרה החול יהיה נקי ומקורו יהיה 

 קבוע.

מכמות  1.2%פלסטי מפחית מים ומשפר עבידות במינון של לפחות  יעשה שימוש במוסף על

 (.PCEהצמנט, יש לבחור במוסף בעל גוון בהיר,)לדוגמא: מוסף פוליקרבוקסילאטי 

מנות מעכב ) המינון הסופי יותאם לתנאי מזג האוויר ביום  11/2עד  1/2תידרש תוספת 

 היציקה ולאופן הביצוע(.

, במקרים בהם נדרשת זרימה עצמית/ ו/ או התהדקות S6דרגת סומך הבטון הטרי תהיה 

שירוע" " ) 2SF מ"מ( ואפילו  550-)" שירוע" של כ1SF עצמית של הבטון דרגת הסומך תהיה

 מ"מ(, הכל לפי המקרה. 650של 

שימוש בבטון בעל תכונות זרימה והתהדקות עצמית מחייב תבניות אטומות ועמידות בלחץ 

 הבטון הטרי.
 התארגנות .2

 ת האגרגטים והקפדה על מקור קבוע.מפעל   הבטון  ינקוט באמצעים לשמירת ניקיון ואחידו      
 ניסויים מוקדמים .3
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תערובות הבטון ייבחנו בניסויים מוקדמים לצורך בחינת עמידתם בדרישות החוזק, 

עמידותם והתאמתם לתבניות ולתנאי היציקה. לצורך כך יש לדרוש מהקבלן לבצע יציקות 

  ניסיון.

הניסויים המוקדמים יכללו יציקת קטע/ מספר קטעים ניסיוניים לצורך בחינת טכניקות 

השימה. הציפוף ) ריטוט(, התאמת התבנית, נוזל הפרדת התבניות, מועדי פירוק התבניות 

 ושיטת הפירוק שלהן.

 מינון המוספים והפיגמנטים ייקבעו אף הם בניסויים המוקדמים.

 יסוי המוקדם.גודל האגרגט המרבי ייבחן בנ

 (.mock-upיוכן/נו קיר/ות ייחוס ) 
 הכנות ליציקות  .4

 יש למקם את המוטות ורשתות הזיון באמצעות שומרי מרחק ייעודיים עשויים פלסטיק בגוון

 אפור באופן שיבטיח עובי הכיסוי כפי שנקבע ע"י המתכנן.

 ריכוזי מאמצים.יש לתת את הדעת על תוספת מוטות זיון במקומות בהם שינויי חתך ו/ או 
 דגשים לתהליך היציקות ואשפרה ראשונית .5

יש להקפיד על הכנת תבניות חזקות ואטומות. חיבורי התבניות לא יתבצעו באמצעות חוטי 

 מתכת שזורים אלה באמצעות מוטות הברגה ו/ או תפסניות )"קלמרות"( חיצוניות.

כמפורט בת"י  3פה מס' יוקפד על התקנת שומרי מרחק במידות הנדרשות בהתאם לדרגת חשי

 בהתאם לתנאים בכל מקרה.  SF2או  SF1או  6.שקיעת הבטון תהיה  כאמור "1חלק  466

במקרה של הפסקה יש להקפיד לרטט את הבטון שנוצק בשלב הקודם  .היציקות יהיו רצופות

לפני יישום שכבת הבטון הבאה, לאחר מכן יש ליישם שכבה נוספת ולבצע ריטוט דרך שתי 

 מטרת תהליך זה היא להבטחת חיבור טוב בין השכבות ומניעת תפרים קרים. .השכבות

מיד עם סיום שימת הבטון וציפופו יש לכסות את פני הבטון העליונים למניעת התאיידות. 

לאחר מספר שעות, כשמזהים שהבטון התקשה יש להרטיב את פני הבטון העליונים ואת פני 

שעות ממועד סיום היציקה  18-שיחלפו לפחות כהתבנית. פירוק התבניות יתבצע לאחר 

מגפ"ס לפחות, אלא אם יצרן התבניות/ המתכנן יורו אחרת. במזג  6.0-וכשיושג חוזק של כ

שעות נוספות. עם סילוק התבניות יש להתחיל  12מעלות יש להמתין לפחות  17אוויר קר מ

 באשפרה כמקובל.
 חיבור בן יציקה אופקית לאנכית  .6

 ת לפרט אטימה בחיבור.יש לתת את הדע
 תנאי מזג האוויר בעת היציקה  .7

רצוי לבצע את היציקות בשעת הצהריים המאוחרות כדי לאפשר פתיחת התבניות בבוקר 

שלמחרת. יש לצקת רק בתנאי מזג אוויר נוחים, אין לצקת בעת ששוררת במקום רוח, אין 

 לצקת ביום שרבי ואין לצקת בגשם.
 יישום חומר הגנה )"סילר"( .8

 נחיות  כלליות נוספות:ה
הקבלן יבחן, יציע ויגיש לאישור חומר הגנה )" סילר"( מותאם לתנאי חוץ כולל הצגת מקור  .1

 באתר יצוק בטון עבודות ביצוע, להלן למפורט בנוסף החומר, תכונותיו מועד ואופן יישומו.

 העדכניים. והתקנים הכללי המפרט לדרישות כפוף בכללותו

 של האחרונה מהמהדורה הן שבידיו התכניות כי יוודא הקבלן אלמנט כל של ביצוע התחלת לפני .2

 . לביצוע מאושרות שבידיו המתכנן והתכניות

 במשרה מוסמך מודד להעסיק הקבלן על,  השונות בעבודות מקסימלי דיוק להבטיח מנת על .3

 . מלאה
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 בין התאמה אי וישנה במידה מועד מבעוד ולהתריע לבדוק האחריות הקבלן על חלה מקרה בכל .4

       מהמידות העולה לבין הממוחשבים מהקבצים שעולה כפי אלמנט של מידה או מיקום הפתחים

 ככלול הנ"ל את ורואים המודד עבודות עבור תוספת כל תשולם המצויינות בתוכניות השונות. לא

 .הקבלן הצעת של במחיר הכללי

 הנתונים ובממדים בצורה ןהבטו קבלת לשם הדרושות הטפסות לתכנון אחראי יהיה הקבלן .5

המוקדם של  אשורו את ויקבל הרלוונטים הישראלים התקנים פי על יעשה זה תכנון  בתוכניות

 מערכת לחוזק הבלעדית מאחריותו הקבלן את משחרר התכנון אישור אין מהנדס מוסמך. אך

 .הכללית ויציבותו הריטוט,  הנוזלי הטפסות לעמוד בפני לחץ הבטון

בין  סתירה וישנה במידה ולהתריע היועצים שאר תכניות את לבדוק האחריות תמוטל הקבלן על .6

לא מופיע  או המופיע סמך על עבודה ביצע לא או ביצע כי הקבלן טענת תוכר לא. התוכניות

 של או תוכנית) אדריכלות בתוכניות כי מראש והתריע הבחין ולא בתוכניות הקונסטרוקציה

 הקבלן חשבון על  יעשה,  המהנדס הנחיות פי על,  הנדרש קוןהתי. מופיע אחרת( אחרים יועצים

 .תמורה כל ללא

 שלד רכיבי כלולים זה בסוג .לבטון כלשהו במוסף שימוש שיידרש אפשרות בחשבון יקח הקבלן .7

 סיליקונית התזה או/ו, צבע למעט גמר כלשהם בחומרי מכוסה שאינו חלק בטון ישארו שפניהם

 תהיינה הטפסות. גבוהה שלהם הגמר ושאיכות, יועץ איטום לפי חרא איטום כיסוי או/ו( סילר)

 פני קבלת המאפשר אחר חומר כל או טגו או,  פורמאיקה מצופה מ"מ 20 בעובי דיקט או,  מפלדה

, האפשר ככל גדולים במשטחים תהיינה הטפסות. אויר בועות ללא ישרים וחלקים בטון

 ,משוריות

 קפיצות רצופה ללא בהמשכיות,  מסודרת בצורה תעשה בתןהרכ. היציקה לפני ומשומנות נקיות

 הטפסות תקרה לסידור ותכניות חזיתות יגיש הקבלן.  לטפסה טפסה בין ואנכיות אפקיות

 מלט מי נזילת למניעת רצוף ואטום למשטח מושלמת בצורה יתלכדו הטפסות.  האדריכל לאישור

,  אויר בועות ללא, וישרים חלקים ,  ייםנק הבטון פני יתקבלו הטפסות פירוק לאחר.  חוץ כלפי

 התבניות חלקי בין החיבור קוי לאורך  בטון פסי אם יוצרו. וחריצים בליטות וללא חצץ כיסי ללא

    .הטפסות לאחר פירוק מיד ויוחלקו יושחזו הם, 

 לבין הזיון בין פלדת להפרדה מרחק שומרי של דוגמאות האדריכל לאישור להגיש הקבלן על

 מבוקר ויעשה יהיה הבטון רטוט.  פחם אפר ללא CP – 300 צמנט עם יהיה הבטון .הטפסות

 .פנימיים מחט ובמרטטי חיצוניים במרטטים

 טפסות

, מתכוון להשתמש הוא בהן הטפסות שיטת את נציגיו או והאדריכל המפקח לאישור יגיש הקבלן .1

 .המבנה השונים של  ביםברכי הבטון פני לגמר ובתוכניות במפרט שנתנו להנחיות בהתאם הכל

 חריצים ,פתחים,  טרומיים אלמנטים, חלונות, דלתות לשילוב הדרוש כל את בטפסות יכין הקבלן .2

 הכל בהתאם סוג מכל אינסרטים,  אינסטלציה אביזרי קביעת,  סרגלים,  מים אפי,  מעברים, 

 .השונות לתכניות

 כל הקשירות(  וגלוי אדריכלי בגמר) הבטון בתוך חודרים פלדה חוטי או מוטות השארת תותר לא .3

 לאחר מחליד ויישלפו ובלתי עמיד מחומר ומחברים שרוולים דרך יבוצעו החודרים והחיזוקים

 יסתמו הנ"ל משימוש במחברים כתוצאה הנגרמים במבנה הזעירים החורים. התבניות שחרור
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 תוספת אולל ע"י האדריכל המאושרת בשיטה סטרקצ"ורייט/  בטיט הטפסות פירוק לאחר

 .תשלום

  .מהמפקח כך על מפורש אישור בלי תבניות שום יפורקו לא .4

 וכו' מבוטנים אלמנטים, שרוולים, חריצים, חורים, מעברים, פתחים

 פלטות, שרוולים ,חריצים, אביזרים, מים אפי של המדוייק מיקומם את ולוודא לברר הקבלן על  .1

 תורשה לא. הבטונים יציקת עם לבצעם יחד שיוכל כדי השונות למערכות ומעברים פתחים ,חיבור

 .בבטון חציבה

, תוכניות האדריכלות את בורין על וללמוד לבדוק הקבלן על יהיה הברורים לצורך .2

 וקבלני המתכננים כל עם ולברר ותאום המערכות האלקטרומכניות המערכות, הקונסטרוקציה

 את גם לבדוק היתר ביןו להם הנדרשות ההכנות כל את - באתר למערכות הנמצאים המשנה

,  אויר מיזוג, המעליות, החשמל, הביוב ,השרברבות מערכות לתוכניות הבנין תוכניות התאמת

 האחרות.  ושאר העבודות המערכות תאום

 או בתוכניות    הקונסטרוקציה יופיעו וההכנות הסידורים שכל ההכרח מן זה שאין בזאת מודגש

 הקבלן על.  האחרים והקבלנים שלהמתכננים המערכות תוכניות את גם לבדוק ויש האדריכלות

לפני . השונות המערכות תכניות פי על הנדרשים האביזרים כל הנכון של לביטונם אחריות חלה

 לעצבם שיוכל וכו' כדי החריצים ,השרוולים, החורים כל של תוכניות הקבלן יכין הבטונים יציקת

 את עבורם להכין כדי בעבודתם הקשורים הפרטים את כל בדבר הנוגעים כל עם ויברר מראש

 .הצעת הקבלןב כלולים בבטונים הנ"ל האביזרים והרכבת ביצוע ,הכנת התכניות. הנדרש

 לפני הוכנו אם המערכות בין התקנת גמר לאחר, מחדש הפתחים כל לביטון אחראי יהיה הקבלן

 הבטיחות יועץ רישותד לפי הכל - האש דרישות הפרדת מילוי להבטחת וזאת לאחריה או היציקה

 .בהצעת הקבלן כלולים יהיו אויר מיזוג לפתחי נגרות וביטון מסגרות קיבוע. והמפקח

 וכו' קופסאות, פלטקות, למיניהם צנרות כמו המבוטנים האלמנטים כל, הבטון יציקת לפני .3

 יזוזו שלא כך לתבניות מחוזקים יהיו, אחרים פריטים עם לקשר או שונות השייכים למערכות

 שימוש או היציקה פעולת בגלל קלקול או טעות עקב החלפה או שינוי או כל תיקון.  היציקה עתב

 .כנדרש מחדש הנ"ל והעברת סיתות כולל, הקבלן של חשבונו על יהיה נכונים לא בחומרים

 מעבר כנגד ופתחים פירים,  השונים הצנרות מעברי כל של מוחלט איטום לבצע הקבלן באחריות .4

. לנ"ל האקוסטיקה ויועץ הבטיחות יועץ של אישורם את ולקבל, אקוסטי מעבר גדוכנ, אש ועשן

 .כלול בהצעת הקבלן זאת כל

 זיון מוטות והארכת הזיון פלדת,  הבטון סוג, בקרה תנאי

 לפחות הצמנט יהיה .הבטון סוגי כל לגבי 118טובים  בקרה תנאי יהיו הבטונים של הבקרה תנאי .1

 .אחרת צוין אם אלא, 250 פורטלנד צמנט

והתבניות  הריטוט. היחידה במחירי כלול הריטוט מחיר. ריטוט בעזרת יבוצעו הבטונים כל  .2

לדאוג  יש.  הנקיים בבטונים בפרט מינימלית סגריגציה תווצר שלא כזו ברמה להיות צריכות

 .תקלה של למקרים המרטטים בכמות לרזרבה

 אשר תבצע הבטונים במבדקת תאושרנה ,התערובת תכן בדיקת כולל לפריטיהן הבטון תערובות  .3

 .בטונים של טיב בדיקות

 הזיון פלדת
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 בהתאם מצולעת פלדה של מרשתות מרותכות או מצולעים, עגולים פלדה ממוטות יהיה הזיון .1

 .לפחות 12% של התארכות בשבר בעלת מצולעת מפלדה יהיה המצולע הזיון כל .ולתכניות לת"י

 4466 ת"י לפי עיגון רשתות המרותכות תהיינה הרשתות.  4466 ת"י ישראלי תקן לפי יהיה הזיון

 חפיה. 50 שכינויים גבוה, וחוזק( מצולעת פלדה) משופר הידבקות בעלת כושר מפלדה ממוטות

 על או,  משבצות 3 טיתסט המשכיות שנדרשת במקום או ,אחת משבצת לפחות תהיה רשתות בין

 יהיה בהם אחרים ובמקומות בבטון אדריכלי,  םבפריקסטי.  הוראות פי ועל בתכניות פי המפורט

 .מיקרון 60 לפחות תהיה הגלוון רמת , מגולוון בברזל שימוש

 כדי וזאת מ"מ אורך 24 עד בברזלים ארוכים הקבלן ישתמש גדולים במפתחים ובקורות בתקרות

 . חפיות בגלל הבטון בתוך של ברזל מיותרת צפיפות למנוע

 אחר אמצעי כל או פלסטיק גלגלי ,בטון קוביות ע"י התבניות תתחתי מעל יורמו הזיון מוטות .2

 חשופים תבוצע בטון בחלקי. היחידה במחירי כלולים אחר כל אמצעי או ברזל ספסלי. מאושר

 .המהנדס ע"י אחרת שתאושר בשיטה או הזיון מוטות תלית ע"י ההרמה

 על ישולם לא כי מודגש.  חודש בחודשו מידי, חשבונו ועל הקבלן ידי על יוכנו הברזל רשימות .3

 .מדודות כמויות סמך על משלוח אלא תעודות לפי חשבון

 מפלס מעל "קוצים" העולים המשמשים הזיון מוטות מיקום על במיוחד להקפיד הקבלן על  .4

 .התקרות

 המצוינים מאלה במקומות שונים לזיון פלדה מוטות של חפיפה עם בחיבור צורך ויהיה במידה .5

 החיבורים תמיד ייעשו כללי ובאופן אישור המתכנן טעון חיבורים שני בין חקהמר יהיה, בתכניות

 .לסירוגין

 יהיו הקודמת השייכים ליציקה הזיון מוטות ה"קוצים" של שכל להקפיד יש יציקה כל לפני .6

 .אחר ומלכלוך בטון ממיץ נקיים

 

 

 

 ריצוף בטון דקורטיבי צרוב )מוחלק( . 2

ייב לביצוע. יש לקרוא אותו יחד עם התכניות והפרטים כללי: המפרט להלן מהווה תקן מח

יציג הקבלן הזוכה את צוות הביצוע לרבות מנהל עבודה/מפקח  העבודההמצורפים. לפני ביצוע 

ייעודי לביצוע הרצפות בפני מנהל הפרויקט ויקבל את אישורו. כמו כן יציג הקבלן הזוכה את 

ההנחיות תהיינה מ"ר לפחות כ"א.  2ציקות של הבטון לביצוע ומקורו, וכן דוגמה מכל סוגי הי

 לפי "טכנוקריט" או שו"ע, כמתואר להלן. 

הינה שילוב של תערובת בטון משופרת במוספים כימיים המקנים לה  PermaCrete מערכת
תכונות ייחודיות שלאחר התמצקותה מתקבל בטון חלק, חזק וצפוף. לאחר גמר אשפרת הבטון, 

. כימיקלים אלו ואיטום בסילר תואם ליתיום-נוספים על בסיס ננוכימיקלים  תספגהמבוצעת 
יוצרים ריאקציות כימיות וקשרים מולקולריים בלתי הפיכים בתוך הבטון הקשוי, מקשיחים 
ומצופפים אותו וכן מגדילים את עמידותו בפני שחיקה, נגיפה, מזהמים שונים וכן נגד פגעי מזג 

 אויר ועוד.
 

 מפרט טכני כללי:
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-10תשתית ראויה ליציקת בטון )בטון קונסטרוקטיבי או בטון תשתית במפלס  הכנת .1
 . מתוכנן( ±0ס"מ מתחת ל  12

 פרישת ניילון תעשייתי )בעבודה על תשתית סופגת בלבד(. .2

הנדרש או סיבים פולימרים קונסטרוקטיבים, הכל  קוטרמרותכת ב הנחת רשת ברזל .3
 .בהתאם לעומסים הצפויים והנחיות המתכנן

 ס"מ בתוספת  10מינימלי של בעובי לפחות, משופר החלקה  30-ב ת בטוןיציק .4

 .מ' 3מ"מ לסרגל  3, וברמת מישוריות של S-1400 Pene-Krete  מוסף
 (. עד ארבע מקטעים) שונים שטחי תצוגהבטון צבעוני ע"פ בחירת האדריכל בביצוע 

התכנית  בשטח מקשר שבין שטחי התצוגה )ע"פבטון אפור ללא אפר פחם ביצוע 
 .והפריסה(

 החלקת הליקופטר "צלחות". .5

 שעות ראשונות מתום היציקה. 36במהלך מ"מ  X 2 2ניסור תפרי דמה במידות  .6

 בדי אשפרה!!! באחריות המזמין/קבלן ראשי(. ללא) ימים 7-10 -של כ אשפרה .7

הנחת דיקטים/לוחות גבס ברציפות  –של הבטון לאחר גמר האשפרה  הגנה זמנית .8
 ת קבלן ראשי(.מלאה )באחריו

לקראת איכלוס ובתום העבודות השונות באתר,  – טיפול בפני הבטון העליונים .9

או ש"ע ולאחר שלב זה ביצוע  C2HARD  מסוגליתיום -הקשחה כימית על בסיס ננו
 סילר תואם )עם תוסף נגד החלקה בשטחי חוץ(. 

יום/פליז מילוי תפרי הדמה יבוצע ע"י החדרת פרופיל אלומינ –מילוי תפרי דמה  .10
 לבחירת האדריכל.

 

 

 קונסטרוקציה לתליית תקרה תותב מאריחים . 3

הקבלן יתכנן ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או 

חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל 

 מרכיביה.

 ישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים.הקבלן ימציא למפקח א

התקנת גופי תאורה או מערכות אחרות, תהא עצמאית מתקרת/ קונסטרוקצית היסוד, אלא אם 

יצרן תקרות התותב יאפשר תליה ישירה לתקרת התותב. לא תותר תליה באמצעות חוטי פלדה 

ם המומלצים בגלל דקים או סרטי פח כפיפים. אם אי אפשר לקבוע את המתלים במרווחי

הימצאותו של ציוד שרות או בגלל מכשולים אחרים, יש להשתמש בשלד נושא משני בעל ביצועי 

 גישור נאותים, שיתמוך היטב על מנת למנוע תזוזה צידית.

תשומת לב מיוחדת תינתן ע"י הקבלן לחיבור המערכת הנושאת את תקרות התותב 

ן המערכות הנושאות את תקרות התותב וכן לקונסטרוקציה של הבניין. אמצעי החיבור בי

החיבורים שבין המערכת הנושאת עצמה לבין האלמנטים הקונסטרוקטיביים בבניין חייבים 

להיות ממתכת בעלי מבנה של עוגן )כדוגמת "פיליפס"(, באורך ובצורה המתאימים למטרתם, 

 40או בלוק( לפחות בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה התותבת אשר יוחדרו לבניה הקשה )בטון 

 מ"מ. כל הנ"ל יעשה באישור המפקח, כאשר התליות והחיבורים כמפורט בהוראות היצרן.

על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה יותאמו לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י 

אחרים. על הקבלן להציג תוכנית עקרונית של השלד הנושא וחיזוקיו לאישור המפקח, לפני 
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ת העבודות. תכנון זה יבטיח יציבות התקרה ומניעת חיבורים לא סטנדרטיים בין תחיל

 הפרופילים.

פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו/או חיבורה לקונסטרוקציה של הבניין יהיו 

בהתאם לתוכניות המהנדס ו/או האדריכל מטעם המזמין ובאישורם, אולם אין באישור 

של הקבלן לטיב התקרה התותבת, חוזקה ויציבותה זה משום הסרת האחריות הבלעדית 

 על כל מרכיביה.

מאלומיניום )אין לאפשר שימוש   L+Zפרופילי הגמר )בהיקף התקרה( יהיו פרופילי 

העשוי מיחידה אחת( בהתאם לתכנון ומיקום התקרה. בחיבורי פינות  Z+Lבפרופיל 

יקים, ללא רווחים וכן יהיה מעלות )גרונג(, בחיבורים מדוי 45יחוברו הפרופילים בזוית 

 בהם עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל.

 כל החיבורים יהיו סמויים מן העין. אין לחבר את הפרופילים ב"ירייה".

ההתקנה כוללת את כל הקונסטרוקציה הנדרשת לתמיכה ולפילוס התקרה, כל פרופיל 

T+Z+L  רטי הביצוע של לפי פ –הנדרשים, וכוללת חיתוך אריחי קצה לפי התוכנית, הכל

 היצרן.

הכנת פתחים לגופי תאורה/ תעלות תאורה, חורים, שילוט וציוד אחר כנדרש, כוללת 

 חיזוקים וגשרים כנדרש, לרבות התאמה לאלמנטים שונים כגון גריל מיזוג אויר וכו'.

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' .א

ת אמצעי כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבו .1

עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית 

אם הם נראים לעין. מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור אדריכל ומפקח 

לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת 

 השימוש בברגים, מסמרות וכו'.

 שרו אמצעי חיבור כלשהן הנראים לעין.לא יאו .2

 פתחים וחורים בתקרות .ב

עבודות תקרות התותב שמבוצעות ע"י הקבלן תכלולנה במחירי ביצוע היחידה את ביצוע 

פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש, 

 מכניות(.-רמקולים וכל יתר המערכות האלקטרו

תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים העבודות 

וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום 

 הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות. –וכו' 

 גופי תאורה .ג

 בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט בתוכניות. .1

ת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע הרכב .2

 החשמל בתאום עם קבלן התקרות.

 דרישות כלליות: .ד

 5103לאחר ביצוע התקרה יש לבצע בדיקה תקנית ע"י מעבדה מוסמכת, עפ"י ת"י  .1

 . בבדיקה זאת אסור שימצא כשל.3חלק 

 נדרש מקדם בטחון כלהלן: לגבי המיתדים המעוגנים התקרות )מקבעים עליונים( .2
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 5 -מיתד מתפצל מתכתי לא פחות מ 

 6 -מיתד פלסטי )ניילון או פוליאמיד( לא פחות מ 

 תקרות תותב של יצרנים שונים

 מתוצרתו.והביצוע לפי הנחיות היצרנים, כולל שימוש באביזרי תליה וחיבור רלוונטים המומלצים ע"י היצרן 

 תכולת העבודה

 את אטימת המישקים וגמר ביצוע שפכטל. כל עבודות הגבס כוללות .1

 את כל החיזוקים הנדרשים. יםוללכמחיצות וציפוי גבס  .2

את השלד ממתכת מגולוונת וכן כל האביזרים והחיזוקים לרצפה,  ותהמחיצות כולל .3

כמו לתקרה וכיו"ב בהתאם לפרטים בתוכניות ו/או כפי שיידרש בהתאם להוראות היצרן. 

מ"מ או ש"ע  5עות "קומפריבנד" תוצרת "פלציף" בעובי רצוכן כוללות המחיצות גם 

ואטימה במסטיק אקרילי כאיטום אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות 

לבין התקרה והרצפות וכן איטום סגירה של חדירות בקירות אש ו/או אקוסטיים בגודל 

למות, צנורות, שקעי ס"מ כגון מסביב לפתחים עבור תעלות, סו 15/15או עד  6עד קוטר "

הנ"ל מחייב גם חשמל וכיו"ב, לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום עם יועצי המערכות. 

 בפתח חדירה משותף.כל אחד, מקובצים  8עד קוטר " במקרה של קבוצת צינורות

הכנה ועיבוד מעברים ופתחים בקירות/מחיצות למערכות השונות בכל גודל שיידרש 

לפתחים הנ"ל לפי סטנדרט של היצרן, כמו כן הכנת חורים  לרבות כל החיזוקים מסביב

 –חורים לכל עמוד בגדלים מתאימים  5 –( STUDSדרושים למעבר צנרת בעמודי השלד )

 כלולים במחיר המחיצות ואינם נמדדים הנפרד.

ש לתליה לשלד המבנה וכמו כן מחירי המחיצות השונות כוללות את שלד הפלדה הדרו .4

 בם.פתחים ועיצו צירתי

כל הפינות החיצוניות בקירות/ מחיצות יוגנו באמצעות מגיני פינה סטנדרטיים חיצוניים  .5

 מרשת מתכת. מגינים אלו אינם נמדדים בנפרד.

את החיתוכים הדרושים, עיבוד פתחים, קונסטרוקציית חיזוק  ותהתקרות השונות כולל .6

ות וכל התליות ותימוך, פרופילי גמר וכל האמור בפרטים שבתוכניות ולרבות ההכנ

 הדרושות לאלמנטי התאורה, מיזוג אויר, רמקולים וכד'.

בנוסף להנחת פלטות, פתיחת פתחים בהתאמה לגופי התאורה,  ותהתקרות כולל

 ים, לגרילים של מיזוג אויר ולכל פתח שיידרש, וכמו כן, את עיבוד שולי הפתח.רלספינקל

בס, סרגלים ואלמנטי תליה שונים פרופילי פח לחיזוק ולעיגון תקרות תותב ומחיצות ג .7

כללו בתקרות השונות ולא ימדדו בנפרד. כמו כן, יהקבועים בתוך תקרות מונמכות 

נכללים בתקרות כל החיזוקים הדרושים בהתאם לפרטים ולהנחיות המהנדס הרשוי 

 מטעם הקבלן.

 כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרהות לולהתקרות כ .8

 שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים, עבור  .9

 חיבור בקווים ישרים או אלכסוניים או שיפועיים.

 לא תשלום כל תוספת עבור ביצוע בשטחים קטנים או קצרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 עיר העתיד בע"ממודיעין   
  _________________ 

 

לרבות הצעת הקבלן לם בנפרד ויהיה כלול בעיבוד אלמנטים בתווי מעוגל וקשתי לא ישו .10

 (.Z+Lעיבוד פרופילי גמר בעירגול ) 

מתייחסות גם לתקרות שאינן  מפרט ובתוכניות המנחותכמו כן, תקרות התותב השונות ש

 אופקיות.

עיבוד פתחים למעברי כבלים, תעלות, צינורות, שקעים גם  ותהתקרות והמחיצות כולל .11

 כזי האריח/ מגש או ע"פ תוכנית האדריכל.ואיטומם, מיקומי הפתחים במר

פרופילי החיזוק מפלדה הדרושים סביב לפתחים, לרבות ניצבים מפרופילי פלדה באזורי  .12

 כלולים בהצעת הקבלןהתליות של אלמנטים שונים 

  BEAD CORNER" של "אורבונד" או פרופילי Jגנת פינות גבס בזוויתנים או בפרופילי "ה .13

או ש"ע כולל גמר שפכטל, הן בתקרות ובמחיצות  G.S.Uרת מ"מ, תוצ 20X20במידות 

 .הצעת הקבלןכלולים ב

ים של תקרות גבס ומחיצות כלולבקצוות החופשיים  J TRIMשימוש בפרופילי מתכת  .14

 .בהצעת הקבלן

מ"ר מינימום כל אחד, לרבות  5הכנת דוגמאות בשטח שח  ות התקרות השונות כולל .15

 אביזרי הקצה.

מתועשים בחיבור בין תקרות ובין מחיצות ותקרות ובמגע עם חומרים  פרופילי אלומיניום .16

 .הצעת הקבלןשונים כלולים ב

מכמויות הביצוע למחסני המזמין עבור רזרבה טכנית מהתקרות לסוגיהן  3%אספקת  .17

 .הצעת הקבלןהשונים כלול ב

 .הצעת הקבלןהעסקת מהנדס רשוי בתכנון קונסטרוקציות התקרות השונות כלול ב .18

 ביצוע חיזוקים נדרשים לתליית מערכות ככל הנדרש. יםצות והחיפויים כוללהמחי .19

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

 

  


