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 מפרט טכני- 1נספח ג'

 מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זהמסמך זה 

 הערה כללית לכלל הפרקים הבאים:

 במפרט הכללי. 00.09העבודות תימדדנה לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף 

הצעת המציע תכלול את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר, עבודה, 

הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. המחיר כולל את הביצוע של כל המבנה עד 

 השלמתו כמפורט.

שלמים ב הכמויות כוללים אספקה וביצוע מוז המפורטים בכתרלמען הסר ספק כל סעיפי המכ

 . לפי תכנית, ולפי המפרט  ,הכוללים רכישה שינוע המוצר התקנתו לפי תו תקן

יבוצע אך ורק   לגביו אופן הביצוע  כגון צבעים חומרי מליטה והדבקה וכו' צויןכל מוצר נרכש שלא 

והציג בפניהם את מפרטי  לאחר שהתייעץ הקבלן על כך עם הפיקוח והמתכנן היצרןעפ"י הנחיות 

 רן לאישור.הביצוע של היצ

 עבודות עפר – 01פרק 

 הערה כללית: 

ביסוס הבריכה המתוכננת הינו על גבי החלפת קרקע במצעים מהודקים, המבנה לעומת זאת 

 .)מצורף למסמכי המכרז דו"ח ייעוץ לביסוס( כלונסאות גבי על יבוסס

, כאשר החלטה סופית בנושא על גבי כלונסאות הבריכה ביסוסניתנה האופציה לבכתב הכמויות 

חפירות ו/או קידוחים לבדיקה לאחר ביצוע ו תתקבל ע"י יועץ הקרקע בתחילת הביצוע 

מבלי  תכנית הביסוס של הבריכה להיות מוכן לעדכוןהקבלן ואימות מצב הקרקע. על 

 שיצטרך לקבל פיצוי על כך.

 כמובן שהכל יעשה בתיאום מראש לפני הכנסת מכונת הקידוח לשטח.

 כללי            01.01

 במפרט הכללי ובהתאם למתואר להלן. 01עבודה תבוצע כפוף לפרק  .1

 פרק זה מתייחס בין היתר לעבודות הבאות: .2

 עבודות חפירות כללית, ליסודות, תעלת ניקוז, שוחות, מצעים שונים, מדרכות וכדומה. .3

 

 באתר תנאי הקרקע            01.02

 .פרלימינארי המלצות ביסוסמצורף למסמכי המכרז דו"ח 

 

 



 

 

 

 חציבה/ חפירה             01.03

חציבה/ חפירה תעשה למפלסים מדויקים כמוגדר בתכניות בכלים מכל גודל שהוא וכל סוג  .1

שהוא ו/או בידיים בהתאמה מוחלטת לגודל וצורת המבנים. העבודה תהיינה גם בקטעים 

מוגבלים קרוב למבנים הקיימים.  קטנים שעיקרן תיקונים ושינויים קלים ו/או בשטחים

החומר מהחפירה ישמש לשימוש חוזר אם ימצא מתאים לכך, ו/או יוברר ו/או יוגרס או 

 שיסולק ע"י הקבלן, למקום מורשה.

עבודות כוללות גם חפירה/חציבה בשטחים מוגבלים, ללא הבדל ביחס להיקף העבודה ו/או  .2

 ם לביצוע העבודה. לבצועה בשלבים ו/או סוג הכלים המכניים הדרושי

ס"מ האחרונים תעשה בכלים מכניים ידניים כגון פטיש הידראולי ידני או  10חפירה/ חציבה  .3

 דומה.

ס"מ מהודק )מחומר המאושר למילוי  15-20כולל מילוי חוזר, לאחר הידוק שתית, בשכבות  .4

 חוזר ע"י המפקח( ופינוי שאיריות חומר חפור מהשטח למקום המאושר ע"י הרשויות.

 דיוק            01.04

תחתית החפירה ופני המילוי בתחתית מרצפים או בתחתית אלמנטי בטון אחרים יעבדו לגבהים 

 ס"מ. -+2בדיוק של 

 הידוק תשתית החפירה            01.05

 01.05.01בטון אחרים, תהודק כמוגדר בסעיף  אלמנתישתית החפירה מתחת למרצפים או 

 במפרט הכללי.

  

 ניקוז והגנה בפני מי תהום או נגר עילי            01.06

על הקבלן להגן על אתר העבודה, במשך כל שלבי הביצוע ועד ולמסירת העבודה, מפני  .1

עלית מי תהום או נגר עילי. הקבלן יתקין נקזים, תעלות ניקוז, מסננות ומשאבות ככל 

 שיידרש כדי להבטיח משטח עבודה נקי ויבש.

 נה בפני נגר עילי לא יימדד בנפרד והוא כלול במחירי העבודות.ניקוז מי תהום והג .2

  

 עודפי העפר            01.07

כל העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה תוך  .1

לרבות  שעות ממועד סיום עבודתו בכל שלב ו/או ממועד קבלת הוראת המפקח 72

מקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, . התשלום אגרות והיטלים  

הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל 

חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל הרישיונות המתאימים ואישור 

אינו באחריות בכתב מהמפקח ומבעל השטח. למען הסר ספק, מיקום אתר השפיכה 

המזמין אלא באישורו בלבד. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם דרש 



 

 

 

המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש "המזמין" באתר 

 העבודה ו/או בקרבתו.

רה לא תורשה שפיכת חומר בצידי אתר העבודה ויסולקו חומרים עודפים, כולל עודפי חפי .2

וחומר חצוב, מכל מקור ומכל סוג שהוא ע"י הקבלן, לפי הוראת המפקח, לכל מרחק 

שיידרש, עד למקום השימוש או הפיזור )כולל הפיזור(, ללא תשלום נוסף והמחיר ייחשב 

 ככלול במחיר הכולל של העבודה. 

 

 

 

 חומר מילוי מובא            01.08

מחוץ לגבולות האתר שיבחר באחריות הקבלן. חומר המילוי הנדרשים יובאו ממקור הנמצא 

 טיב החומר המובא טוען אישור המפקח.

 

 מצעים            01.09

 בדיקות מוקדמות לאישור החומר .1

הבדיקות המוקדמות תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו לפני אספקת החומר,  .א

 או כאשר מקור החומר או טיבו משתנים ולפי הוראות המפקח.

 במפרט הכללי. 51.04.01מוקדמות יכללו את כל הנדרש בסעיף בדיקות  .ב

 סוגי חומר המצע .2

למצעים ישמשו החומרים שיפורטו להלן, אחד מהם או צירוף שלהם, בהתאם לאמור 

 להלן:

 כורכר .א

 צרורות נחל .ב

 שברי אבן טבעיים .ג

 אבן גרוסה .ד

י סיווג זה יובחן בין מצע סוג א', לבין מצע סוג ב', והדרישות באשר לטיב החומר, עפ"

במפרט הכללי. בדיקות ההתאמה של כל חומר לדרישות יעשו  51מפורטות בפרק 

 במפרט הכללי. 51על סמך סדרת בדיקות מעבדתיות כמפורט בפרק 

 למצע אגרגטיםדרישות איכות של  .3



 

 

 

במפרט הכללי פרק  51.05לשכבות המצע יעמדו בדרישות האיכות המפורטות בפרק  

51 

 ידוק מבוקרה .4

 ין אחרת במפרט המיוחד שיעור ההידוק המינימלי הנדרש באתר יהיה כדקלמן:אם לא צו

  

  

 

מודיפייד  98%שיעור ההידוק הדרוש הוא  A-1בשכבת שתית מסוג    *

 לפחות.  פרוקטור

** בחרסיתות תופחות, רשאי המפקח לדרוש שיעור הידוק שונה )לדוגמא  

89%±2%.) 

  

 

 הידוק רגיל .5

הידוק כל אחת משכבות המילוי, יבוצע על ידי מכבש ויברציוני עם עוצמה 

 .1000-מ טון/מכה ומספר הוויברציות בדקה לא יפחת 15מינימלית של 

ההידוק יעשה לכל רוחב השכבה עד אשר תפסק שקיעת העפר, או תנועתו תחת 

במידה שנעשה  –מעברי מכבש  8המכבש ויובטח כיסוי כל נקודה במינימום 

שימוש בשיטת הידוק זו ינהל הקבלן מעקב מתועד אחר מספר המעברים 

 המבוצעים בכל נקודה.

סוג העפר לפי שיטת המיון 

 AASHTOשל 

עומק השכבה מפני הפיתוח 

 הסופיים

שיעור ההידוק המינימלי 

 מודיפייד פרוקטור

A-3  0.075)עם עובר נפה 

 (5%מקסימום  #200}מ"מ }

 98% בכל עומק שהוא

A-1 ,*A-2-4 ,A-3  עם עובר

 *(200מ"מ ) 0.075נפה 

 95% בכל עומק שהוא

A-2-5 ,A-2-6 ,A-2-7,A-4   ,
A-5 

 95% ס"מ 100-קטן מ

A-2-5 ,A-2-6 ,A-2-7,A-4   ,
A-5 

 93% ס"מ 100-גדול מ

A-6  עדA-7-6(5) 93% בכל עומק שהוא 

A-7-6(5)** 90% בכל עומק שהוא 



 

 

 

רציוני עם עוצמה מינימלית גדולה הקבלן רשאי להציע הידוק על ידי מכבש ויב

טון/מכה(. מספר המעברים המינימלי במקרה זה, יקבע על ידי  18יותר )מעל 

 המפקח לאחר הידוק חלקה ניסיונית.

המפקח רשאי לדרוש בדיקת צפיפות במילוי זה באמצעות חרוט חול ו/או מד 

 גרעיני.

 הידוק חפית .6

הייה חפייה של לפחות מחצית בכל סוגי ההידוק במכבש מיכני או ויברציוני ת

רוחב הגלגל האחורי. במכבש פניאומטי תהיה החפייה מחצית רוחב ציר 

 הגלגלים האחוריים.

  

 שקיעות המבנים –טיב עבודות מילוי             01.10

כל עבודות המילוי מתחת למבנים והאלמנטים האחרים יבוצעו בטיב מעולה, תוך כדי בקרה 

 מתמדת של מעבדת השדה.

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעבודה שכל המבנים במסגרת הפרויקט הם מבנים רגישים 

לשקיעות ותזוזות ובמידה והמילוי ישקע עקב טיב ירוד של עבודות המילוי ו/או הידוק, כל 

 האחריות לכל נזק שיגרם למבנים מוטלת על הקבלן.

  

 ואופני המדידה )בחלק הפאושלי(תכולת המחירים  –מחיר פאושלי )סופי(             01.11

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

עבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. הכמויות לא יימדדו והמחיר 

 ביצוע של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.כולל את ה

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 עבודות בטון יצוק באתר - 02 קפר

 

עבודות בטון, כוללים במחירם את כל הנדרש לביצוע העבודה לרבות  -02כל סעיפי עבודות פרק 

 עבודה, תבניות, תמיכות, שינוע הבטון החומרים והכלים לכל מפלס ולכל מקום בו תדרש

המזמין שומר  דרש כלול במחירי הסעיפים,יהעבודה  כוללת קידוחי קוצים וביצועם בכל מקום שי

לעצמו את הזכות לבחור בשינוי סוג הבטון בהתאם להמלצת מפעלי הבטון, תוספת הפרשים 

שתחול רק על  מחיר החומר בלבד ולא על הרווח הקבלני, במידה וידרשו תהיה בהתאם למחיר 

 ובהתאם למחיר של סוג הבטון שהוחלט עליו. לן מעלה או מטההיסוד שקבע הקב

 

 כללי 02.1
ף לדרישות מפרט בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפו א.

 02.2כללי ־ פרקים 

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר  ב.
ם לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. עם פריטים טרומיים, יהיו מחוזקי

אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריות על ביצוע העבודה וכל 
תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש 

 בחומרים לא נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן.

ולוודא את מיקומם המדויק של כל  לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ג.
 מעברי הצנרת והפלנצ'ים המיועדים להתקנה, החריצים, השרוולים, הקדחים 

 , יקת הבטון. לא תורשה חציבה בבטוןהחיבור כדי שיוכל להתקינם ביצ

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של  .ד
לא יעשה בשום אופן שימוש בשטיכמוס  הבטוניםמודד מוסמך הכלולים במחירי 

 אופטי או לייזר בלבד..level-lir מים אלא ב 

 כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן. .ה
נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה. דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה, כל עוד לא 

אחר של הקבלן. מהנדס הביצוע של הקבלן הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב״כ 
יאשר ביומן העבודה כי אישר את הזיון ובדק כל יציקה לפני ביצועה ובדק את 

 ביצועה.
הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה במידות  .ו

שורו המוקדם של מהנדס הקבלן לחוזק יהנתונות בתוכניות. תכנון זה טעון את א
 כת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי, הריטוט ויציבותו הכללית.מער

שעות מראש  48יש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות  .ז
)ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד( לצורך מתן אישור לפני היציקה אין לצקת 

ק עבודות זיון לפני ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח. מאחר ובכוונת המהנדס לבדו
היציקה, על הקבלן לקחת בחשבון בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדס באמצעות 
המפקח בכל מקרה שעבודות הזיון הושלמו. והיה ויידרשו תיקונים לעבודות הזיון 
והטפסנות, הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה לשם ביקורת 

 נוספת מצדו.



 

 

 

 א.

הבטון של הבניין מכילות אחוז זיון גבוה וצפוף, ויש לבצע הרכבת קורות ועמודי 
 הזיון בצורה נאותה ומחושבת שתאפשר מעבר הבטון היצוק בנקל.

 המרחקים בין הברזלים המצוינים בתכנית הם מרחקים המינימליים לביצוע,
 ולא תאושר הפחתה מהם.

 סוגי הבטון 02.2

וספים בהתאם למפרט מפעל הבטון המאושר ע"י כולל מ, 40 סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב־
, אלא אם יצוין אחרת בתוכניות ובהתאםמים ובריכות שחייה משופר אטימות  לאזוריהפיקוח, 

 מפרט הבטון יובא לעיון המתכנן והפיקוח לפחות שבוע לפני היציקה לצורך בדיקה ואישור.

 לן למפקח אתבמשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקב
 במסגרת חוזה זה כולל הערבים ווצקושייכל הפרטים על התערובות של הבטון 

 למיניהם. במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד.

כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות  א.
 השקע.)ספייסרים( נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת 

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של  ב.
 מודד מוסמך שעלותו כלולה במחירי הבטונים.

לגבי כל סוגי  118לפי ת״י  מקסימלייםתנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה  ג.
 .הבטון

 דרישות כלליות -יציקת הבטון 02.3

צוע האיטום תיבדק אטימות הבטונים בפני יב ובטרם לאחר השלמת היציקות  02.03.1
 חדירת מים.

 הבדיקה תעשה בהתאם למיקום:

באם יופיעו סימני רטיבות מהצד הפנימי או החיצוני של הקיר או בתחתית 
התקרה )בהתאם לסוג הבדיקה(, יידרש הקבלן לפתוח את הבטון במקומות 

של  WATERPLUGשימוש בחומרי  הלקויים ולתקנם בחומרים מיוחדים לכך
בשיטה שיקבע המפקח. לאחר מכן תבוצע שוב בדיקת ואו , סיקה או לטיקריט

חסימות והקבלן יידרש לחזור על בצוע התיקונים עד שהמבנה יעמוד בדרישות 
 .והמתכנן לשביעות רצונו של המפקח

 

־ לאחר גמר הבדיקה, יורחקו המים מתוך המבנה ו/או מסביבו ו/או מתחתית 
מכל  אבק ולכלוך ם או שאיבתם ומקום העבודה ינוקה החפירה על ידי ניקוז

 .לצורך כניסה לשלב האיטום

אך ורק בעוגנים ספרדיים/ פלנצ'ים    במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים  02.03.2
 כמצוין בפרטי התכנית.

 
ועפ"י מפרט מיקום המעברים השונים יבוצעו בדיוק מרבי כמפורט בתוכניות. 

 לטיקריט.

במחירי  יםכלולהנדרשים  וביצוע של כל השרוולים והמעבריםבדיקות למיניהן  02.03.3
 בטונים הנקובים בכתב הכמויות.ה

 , )תבניות( : בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא טפסנותהערה 02.4

 .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס׳ 



 

 

 

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על 
במפרט הכללי. סתימת החורים של ברגי  02067ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 

הפלדה ו/או מקומות קשירה אחרים יש לבצע במלט צמנט ממין תערובת הבטון 
 בכדי לקבל פני בטון חלקים ורצופים.

בין הטפסים  שזורים לא יורשה שימוש בחוטי קשירה הבריכהשל בכל קירות הבטון  ב.
 .מ"מ, ו או מוטות הברגה קוניים 6או  4אלא במוטות פלדה  השונים

הרווח הנכון בין תבניות הקירות ישמר אך ורק בעזרת חלקי פלדה )ספייסרים( 
 פטנטיים שחתכם מוקטן קרוב לפני הקיר עם חרוט )קונוס(.

רוט, רוק התבניות, לולבי המתיחה יקוצצו בתוך שקע החחרוט זה יוצא בשעת פי
  בחומרים עפ"י מפרט לטיקריט .והשקע עצמו ימולא 

דרך תעלות הגלישה עד לשקיעה מוחלטת סיבוביות  יציקת הבריכה תעשה בתנועה  .ג
מעלות תוך שהקירות עוברים כל  45של הבטון בתחתית הקירות והיווצרות פאזה 

 ע"י צוות ספציפי המופקד על וויברציה בלבד.הזמן תהליך וויברציה 

מייד לאחר מכן יחל תהליך יציקת הרצפה בשדות עם סרגלי הפרדה, שימוש במלג'ים 
מ', ומלג' ידני קטן סביב מופות צנרת  3עשויים אלומיניום באורך שלא יפחת מ 

 הפיזור הרצפתית.

ד סביב השעון עם בעת העבודה על הרצפה ידאג הקבלן לצוות של שני עובדים שיעבו
בגין תיקוני בקבוקי מים ויבצע יישור  מלג'  לראשי הקירות , לא יאושרו תוספות 

 ראש קיר לאחר יציקת הבריכה.

 לא יאושרו הפסקות יציקה מכל סוג שהן.

  עלהללא הפסקת יציקה  כאמור  מ תרווקיהבריכה  תתבצע  כיציקה אחת  רצפה   יציקת
. 

 ת מינימליות(כיסוי בטון על ברזל )דרישו 02.5

 כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון.

 העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

 ס״מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע 5 א.
 ס״מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים. 3 ב.
 ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא.ס״מ  2.5 ג.
 ס״מ ברצפה. 4 ד.

 

 אשפרה 02.6

 

על הקבלן לבצע אשפרה המתאימה  0205תת פרק  02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 
 מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם.

 
 התחברות בין אלמנטים מבטון במבנה קיים לאלמנטים מבטון חדשים       02.10

על הקבלן לקחת בחשבון, שעליו לבצע קשרים יציבים בין חלקי קונסטרוקציה חדשים 
 לאלמנטים קיימים, לפי פרטים מאושרים על ידי המהנדס. )יועץ קונסטרוקציה(.

 
ת הדרושות לביצוע קשרים מחיר הסעיפים הנקובים בכתב הכמויות יכלול פעולו א.

 הנ״ל כגון:



 

 

 

.7  

 סיתותים וחיספוס השטחים.
 סיתותים לביצוע תושבות, שקעים וכו׳.

 סיתותים לגילוי ברזל זיון, קוצים וכדומה.
 יציקות מפלסות למיניהם.

 ניקוי ברזלים קיימים וקשירתם לזיון בקונסטרוקציות חדשות.
 שכבות דבקים למיניהם.

 תמיכות זמניות.

ביטון פרופילי פלדה למיניהם  החדרת קוצים, ברגי פיליפס, ברגי קידוחים,ביצוע  ב.
 כלולים במחירי היציקה.

מודגש בזה שלא תהיה לקבלן כל עילה לדרוש תשלום מיוחד עבור ביצוע התחברויות  ג.
 הנ״ל גם אם פרט ההתחברות לא מופיע בתכניות.

 ביצוע עפ"י תכניות ורשימות  02.11

המופיע בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, דרישות המפרט הכללי  יהיו עפ"י המחירים 
והמפרט המיוחד ודרישות המפקח, להסרת כל ספק מחיר השלד כולל גם דרישות 

 והתנאים הבאים:

יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד, כולל שימוש בתבניות  .1
 מלוחות פלדה חדשים.

 מים, שקעים, שרוולים ומעברים וכו׳ בכל האלמנטים, עיצוב חריצים, אפי .2

 ביצוע כל השקעים/חריצים/בליטות.

עיצוב פתחים, מעברים וכו׳ בכל צורה שהיא)מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו׳(,  .3
 בכל האלמנטים.

 עיגון/ביטון אלמנטי פלדה, לרבות צביעתן כנדרש. .4

 המפקח.מדידות ושירותיו של מודד מוסמך לפי דרישת  .5

 ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון חשופים.
 ביצוע בטון חשוף)מוכן לצביעה. .8

 הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות, חגורות, קירות ועמודונים. .9

 

או שווה ערך, מכל סוג שהוא, בכל מקום שיידרש,  שימוש בתמיכות מיוחדות מסוג אקרו .10
 במהלך העבודה.

 תאום והזמנת מעבדה מוסמכת לבדיקת בטון. .11
 אלמנטים בקו או מישור מתעגל או קשתי בקו מפולס או בשיפוע. .12
 יציקת תקרות רצפות בשיפוע. .13
׳׳י התקן ו/או עפ״י בטון שונים לגבהים שונים ולכל זמן שיידרש עפ ואלמנתיתימוך תקרות  .14

 הנחיות הקונסטרוקטור והמהנדס.

 בדיקות מכל הסוגים לרבות בדיקות הצפה והמטרה. .15

עיבוד צורת הפתח, עיבוד פתחי מעברים, שקעים, תעלות וחריצים, עיבוד וביטון משקופים,  .17
 ספים, בליטות אופקיות ואנכיות



 

 

 

 אחרים, בצורות גיאומטריות שונות.ביצוע התחברויות לבין קירות לבין עצמם ובין חלקי בטון  .18

פינות ודפנות עגולות, חיתוך חד כמפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים  .19
 ואופקיים.

 עיבוד שפות תקרות בצורות גיאומטריות שונות. .20
 תמיכות ופיגומים לרבות תמיכות זמניות, תכנונם והפיגומים הנדרשים. .21
 ברזל לזיון הבטונים .22

יגורות, כיפוף תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון כיפופים, פלא  א.
 ״ וכיו״בלציפורים

 
אין לחשב משקל של שומרי מרחק וכמו כן ״ספסלים״ לרשתות פלדה בכמויות לתשלום עלות של 

 אלמנטים הנ״ל כלול בחוזה ולא משולם.
 

 :הנחיות לעבודות יציקת בטונים כללית לבריכה

 

אלו באות בתוספת להנחיית הקונסטרוקטור ויועץ האיטום ומבלי לגרוע )הנחיות  

 בהנחיותיהם(.

 .הנחיות כלליות לעבודות בטון1

בגימור חלק ללא סדקים, תוך שמירה על  400-ב  :היציקות עפ"י התכנית ובוצעו בסוג הבטון

במינון של חצי  Nאשפרה נכונה  עפ"י ההנחיות שיצוינו במפרט, ניתן להוסיף פלסטוקריט 

 אחוז ממשקל הצמנט, לשם שיפור צפיפות ואטימה כלליים.

 . והכל בכפוף ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור

 

חלק וראוי להדבקת מערכת הקרמיקה, יותר שימוש  בכדי להבטיח שטח פנים ישר, ב.-1

כגון פורמייקה, תבניות מתכת, או  אטומים עם שטח פנים חלק, בדיקטיםלתפסנות אך ורק 

)צורה אמורפית(בלבד, ) למען הסר ספק: הכוונה לשטחי  לפינות מעוגלות מ"מ  8דיקטים 

 10) )לוחות(שימוש בקרשים, ( לא יותר שימוש במריחת שמן על הלוחות  הפנים בלבד

 ס"מ רוחב, רק באישור המפקח(. 

י "הליקופטר" תוך שמירת השיפועים עם השלמת היציקה,  הרצפה תוחלק אך ורק ע"ג. -1

הנדרשים, לשביעות רצונו של המתכנן, במידה והמשטח יצא לא ישר לאחר החלקתו, יבצע 

 הקבלן מדה מישרת על חשבונו.

 

 ד. אשפרה-1

ימים ולשביעות רצון המפקח  7יש לבצע אשפרה רטובה, רציפה ומלאה לבטון במשך 

יש לקחת בחשבון אשפרה יבשה )אשפרה עצמית( לפני ביצוע איטום והדבקת  .והמתכנן

יום נוספים לפחות, אשפרה נוספת תתבצע בכפוף לתנאים  22מערכת חיפוי קרמיקה, למשך 

 האובייקטיבים בשטח, עפ"י הוראות המתכנן והפיקוח.

 

 



 

 

 

 

 יום לאחר יציקת הבטון( 21)מתבצע ה. טיפול בפני הבטון -1

 ס"מ, ולא יבלוט מעל פני שטח הבטון. 3כיסוי הזיון המינימלי  יהיה 

 

אלא רק במוטות או עוגני פרפר )לחיתוך  בטפסנותאין להשתמש בחוטי קשירה שזורים 

 קונוס(.

 

לאחר פירוק לוחות הטפסנות יש לחתוך כל אלמנט )בעיקר עודפי ברזל(, החיתוך והליטוש 

 .ס"מ לפחותחצי אך ורק באמצעות דיסק לעומק של 

 

כדוגמת אנטירסט של  "מונעי קורוזיה"את החריצים והמגרעות הנ"ל יש לאטום בחומרי 

שעות  מריחה  8ל סיקה,, יש לפעול בדיוק עפ"י הנחיות היצרן, שתי שכבות בהפרש ש

 יסוי מלא של כל שטח הברזל הגלוי.מושלמת במכחול ובנדיבות פנימה לתוך חריצי הבטון, לכ

מ"מ מגרעת מסביב ולאטום  10*10-בכל מקום בו הצנרת חודרת לגוף הבריכה, יש לחרוץ כ

 עפ"י הנחיות לטיקריט.

 

 ו. בדיקת אטימות מבנה הבריכה:-1

 

 לאחר סיום ה "אשפרה", ובכפוף לאישור המתכנן הראשי מייד

תבוצע "בדיקת הצפה" )טסט מים(  ע"י  מילוי כל  הבריכה במים למשך שבוע ימים )לא 

 פחות(.

 

כל בדיקות האטימות  חשוב לציין שהתעלות המקיפות את הבריכה לא יכוסו עד להשלמת

 זילות בכל גובה נתון)במידה ויש(.בכדי לאפשר איתור נ

 .כל נזילה שתתגלה במהלך הבדיקה תסומן באופן בולט ותדווח מיד לפיקוח ולמתכנן

בתאום עם המתכנן, יתוקנו מוקדי הנזילות בחומרי איטום מיוחדים המיועדים ומותאמים 

 או ש"ע לשטחים מוצפים, כדוגמת חומרים מתוצרת לטיקריט,

)פרטים אצל  .ובאישור המתכנן ביצוע ושימוש בחומרים הנ"ל עפ"י הוראות היצרן בלבד,

 .היבואן(

שנים )תקופת בדק( לגבי טיב האטימה של כל  5הקבלן ימציא תעודת אחריות לתקופה של 

 היציקות בבריכה. 

 יום מגמר היציקות, עבודות הטיח, 45-עבודות החיפוי והריצוף יחלו לאחר כ

 .באתרובהתאם  לתנאי  השטח  ומזג  האוויר  באתר,  עפ"י החלטת המפקח 

 



 

 

 

 תכולת עבודת כלונסאות      02.02

 כוללים במחיר היחידה:

 כל ההתארגנות הנדרשת לטובת ביצוע הקידוחים .1

 קידוח לעומק הנדרש בתכניות הביצוע .2

 בטון בהתאם לתכניות הביצוע .3

 זיון בהתאם לתכניות הביצוע וצינור לבדיקה סונית .4

כלונס, עבודות הסיתות וההכנות לאחר יציקת הכלונסאות יבוצע סיתות לקראת ביצוע ראשי 

 ולא ישולם עליהם בנפרד.י שך ביצוע שלד הינם בתכולת הפאושללהמ

  



 

 

 

 עבודות איטום – 05  פרק

 כמויות כתב פירוט ראה

 

 מבנה תת קרקעי )חדר מכונות( וקורות יסוד

   במפרט זה יש לפעול עפ"י הסעיפים בכתב הכמויות בלבד

ניתנת בזאת  אלטרנטיבה נוספת לכל האיטום התת קרקעי כמפורט בהמשך 

 .פרק זהב

וזו  במידה ובחר הקבלן להשתמש באלטרנטיבה שנייה של איטום בפוליאוראה 

  ללא תוספת מחיר למחירים הנקובים באופציית כתב הכמויות. תהיה

 

 . מפרט איטום פוליאוראה חמה דו כנית05

 

 לפני יישוםשלב הכנת פני השטח 

 

לטובת תחילת ביצוע הכנות השטח יש לפנות שאריות בנייה באתר כגון: עצים, מסמרים,  .1.1
 עודפי בטון, דיבידגים וכדומה.

או על ידי התזת חומר שחיקה  Bar 800ניקוי אברזיבי על ידי התזת מים בלחץ גבוה  .1.2

ת חספוס פני )"ניקוי חול"(. התזה זו מטרתה להסרת חלקים רופפים ומיצי בטון וליציר
 . ICRIעל פי תקני CSP  3-4 -השטח. פרופיל החספוס יהיה בהתאם ל 

/ מלטשת יהלום  shot blastניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים, כגון  בלבדברצפות 

ושימת דגש על חשיפת  ICRIעל פי תקני  CSP 2על מנת לקבל חספוס בדרגת  

או/ו חוזק במשיכה של  30-ות לפחות  באגרגטים עד כמה שניתן.  טיב הבטון חייב להי
 מגפ"ס. בנוסף על הבטון לעבור החלקת הליקופטר איכותית. 1.5

ניקוי אבק מקירות על ידי נישוף אוויר מהמדחס או שאיבת אבק או שטיפה בלחץ מים  .1.3
 .  BAR 120בלחץ של 

רצפה: לאחר הכנת השטח יש לשאוב את הרצפה בשואב אבק תעשייתי באמצעות מנוע  .1.4
 כ"ס לפחות.  4תלת פאזי 

 פתיחת סדקים בדיסק יהלום במידה וקיימים ולאחר מכן מילוי במרק אפוקסי. .1.5
-6בבטון נמצאת בטווח   .P.H-בשלב זה יש לבדוק באמצעות ערכת סידן כלורי כי רמת ה .1.6

 .%4א עולה על וכי הלחות בבטון ל 10
ס"מ בחומר צמנטי מתאים  2X2במפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( בגודל  .1.7

 או חומר פוליאוריטני או אפוקסי.
 

 נקודת עצירה ואבטחת איכות לפני יישום הציפוי

 

 ביצוע שתי בדיקות לפני ההתקדמות לשלב הבא:

  במידה והלחות בבטון 4%בדיקת לחות בבטון, הלחות המקסימאלית המותרת הינה עד .
ניתן להשתמש ביסוד אפוקסי אשר אינו מוגבל בלחות וכל זאת באישור יצרן  4%גבוהה מ 

 והצגת בדיקת מעבדה המאשרת זאת.
  מיד לפני יישום כל אחד מהסעיפים הבאים: יש לבדוק כי טמפרטורת המשטח גבוהה לפחות

 בשלוש מעלות מנקודת הטל. 



 

 

 

o קינות ניתן להתקדם לשלבי האיטום.רק במידה והבדיקות הנ"ל ת 
 

 שלב יישום הציפוי .2
 

במשקל  450מוצקים פוליפריים  100%התזת שכבת יסוד חודר בטון מסוג אפוקסי  .2.1
 גרם למ"ר בשכבה אחת או בשתי שכבות. 300-של כ

 לסגירת חורים. TM-90באלמנטים אנכיים בלבד יתבצע יישום שפכטל  .2.2
של חברת טמבור בעובי מינימאלי של  100פוליהארד  התזת פוליאוריאה מסוג .2.3

  מיקרון.  2,000
התזת הפוליאוריאה תתבצע על פי הוראות היצרן ועל ידי ציוד ייעודי להתזת 

צ' ובלחצים ° 80פוליאוריאה, המאושר על ידי ספק הצבע. ההתזה תתבצע בחום של 

 . מערכת ההתזה תכלול מייבשי אוויר ובוחש עבור חלק ב'psi 2200-2700הנעים 

 של הפוליאוריאה.

המגן על הפוליאוריאה  PUאופציונלי בגגות בלבד יישום שכבה נוספת מסוג טמאגלס  .2.4

 שנה. 20ומאריך את חיי הציפוי למעל 
 

 הערה :לגבי חיבור אלמנט בטון שצופה לאלמנט בטון נוסף )כגון קורות קשר רצפה ורצפות(,

לבטון חדש אשר נוצק  באתר לאחר מכן על הקבלן ליישם  בנקודות השקה צפויות בין פוליאוריאה

ועליו כל עוד החומר דביק  450שכבה נוספת על הפוליאוריאה שנוצקה בחומר קר מסוג פוליפריים 

 .80% -( בכיסוי מלא ככל האפשר אך לא פחות מ0.8-1.2יפזר קוורץ )

 ד שחול הקוורץ יהיה יבש לחלוטין.חשוב מאו

 ם הציפוי תמונות של תהליך יישו

 

 ומעלה להסרת מי צמנט וחיספוס פני השטח. BAR 800שטיפה בלחץ מים גבוה 
 



 

 

 

 

 פתיחת סדקים בדיסק יהלום

 

     . מילוי סדקים וביצוע רולקות במרק אפוקסי או פוליאורטני

   



 

 

 

 

 ביצוע שכבת החלקת שפכטל למטרת סגירת חורים

  )על גבי קירות(. 

 

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה –פאושלי )סופי( מחיר             005.1

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

מחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר, ה .2

והמחיר עבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. הכמויות לא יימדדו 

 כולל את הביצוע של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 איטום  רצפות   05.11

שכבתית של יריעות של יריעות -איטום מתחת לרצפות בקומת הכניסה במערכת דו

מ"מ,כולל  4משוריינות בלבד פוליאסטר בעובי  S.B.Sביטומניות מושבחות בפולימר 

בת היריעות כולל חפיפה בין היריעות גר'/מ"ר,הלחמת שכ30פריימר ביטומני בכמות של 

 ס"מ. 10מינימום 



 

 

 

[ 

 איטום קירות מרתף   05.12

במריחות חמות פריימר ביטומני בכמות  -0.22איטום קורות קשר משני צדדים במפלס 

 4.5מנושב במריחות  חמות בכמות כוללת של  75/25שכבות ביטומן  3גר'/מ"ר, 300של 

והדבקת פלטות הגנה מפלסטיק בועות לשמירה על  רשתות זכוכית אינטרגלס 2ק"ג/מ"ר,

 האיטום מפגיעות.

 איטום רצפות חדרים רטובים   05.13

ס"מ על  10אנכי  30איטום רצפות ב"חדרים רטובים" מקלחות ומקלחת צוות )כולל "פנל" 

מתוצרת  "PBגבי הקירות, עם ציפוי ביטומני פוליאוריתני אלסטומרי כדוגמת "היפרדזמו 

מ"מ, כולל: הכנת התשתית לאיטום, ביטון צנרת, איטום  2.0בעובי יבש של "אלכימה" 

מעברי צנרת ומחסומי רצפה, יישום מדה להחלקה, עיצוב רולקות צמנטיות ויישום יריעות 

 הגנה.לגיאוטכניות 

 איטום קירות גבס  לפני קבלת חיפוי   05.14

אספקה וביצוע איטום פנימי לקירות גבס ירוק )לפני הדבקת חיפוי סופי פלקלד פרו( 

/ 501לקירות רטובים בכל המקלחות כולל קיר מקלחת צוות באיטום צמנטי מסוג איטומט 

 של כרמית או ש"ע מאושר יש לפעול עפ"י מפרט היצרן 507ו או אולטרה סיל 

 איטום גגות בטון   05.15

בגג הבטון באמצעות מערכת דו שכבתית של ן  על גבי  שכבת בטקל  גגות בטואיטום 

מ"מ כל אחת העומדות בדרישות ת"י  4בעובי  SBSיריעות ביטומניות מושבחות בפולימר 

כולל: הכנת התשתית לאיטום, יישום פריימר ביטומני, יישום  Mברמה  3חלק  1430

יעות האיטום, איטום מעברי יריעות מאזנות אדים ונשמים, יישום ביטומן, הלחמת יר

 .לרבות בדיקות הצפה  ואישור מכון התקנים   צנרת בבטון והכספת חפיות ושרוולי

 איטום רולקות   05.16

עם שלוש רצועות  )רולקות (  משטחים אנכיים בגג הבטון-איטום מפגשי תשתית אופקית

פרופיל אלומיניום + חיזוק/חיפוי ביטומניות וקיבוע יריעות החיפוי העליונות לתשתית עם 

 מסטיק אטימה קומפ'

 איטום מעקות  05.17 

איטום מעקות מעל יריעות החיפוי בגג הבטון, עם ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות 

כדוגמת "מערכת רב גמיש" מתוצרת "טמבור" או שו"ע, שייושם  1חלק  1731ת"י 

 ק"ג/מ"ר לפי הנחיות היצרן 1בשכבות בכמות של 

 איטום קורות קשר  05.18

במריחות חמות פריימר ביטומני בכמות  -0.22איטום קורות קשר משני צדדים במפלס 

 4.5מנושב במריחות  חמות בכמות כוללת של  75/25שכבות ביטומן  3גר'/מ"ר, 300של 



 

 

 

רשתות זכוכית אינטרגלס והדבקת פלטות הגנה מפלסטיק בועות לשמירה על  2ק"ג/מ"ר,

 האיטום מפגיעות.

 לפני חיפוי אבן   איטום קירות חוץ   05.19

איטום קירות חוץ לפני חיפויים באבן בשיטת הקשירה עם חומר צמנטי הידראולי במריחה 

קשירה, ו או ש"ע מאושר -לחיפוי בשיטה רטובה  בשתי שכבות  עפ"י מפרט טרמוקיר

הקיר  על גבי קירות החוץ  ,העבודה כוללת הכנת   םבהתאם להנחיות היצרן ליישו

 לקבלת האיטום  .

 

 נירוסטה, מסגרות פלדה, אומןמסגרות עבודות נגרות  – 06פרק 

 

 כללי            06.01

 12ופרק   11,פרק  06כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  .1

 המתאמים ולמפרטי האדריכל בהוצאתם המעודכנת, ולתקנים הישראלים  .2

 ונגרות.המצורפים לרשימות פרטי מסגרות  .3

 נושא המפרט, ביצוע והרכבת מוצרים חדשים, תיקון/שחזור מוצרים קיימים. .4

 לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים .5

 באתר ויתאימם לתוכניות העבודה. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים 

 למידות הפתחים ויודיע על כל אי התאמה. .6

מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות וברשימת נגרות/מסגרות , יש לפנות בכל 

לאדריכל. זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתוכניות, 

המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של 

ידו -היחידה שבכתב הכמויות, ייעשו עלהקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים במחירי 

 ויורכבו בבניין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.

 הקבלן אחראי לתיאום עבודתו עם קבלני המשנה הקשורים במישרין לעבודתו.

 

 אפיוני חומרים וטיפול בחומרים            206.0

 מתכות .1

בפריטי נירוסטה והמסגרות יענו על אם לא פורט אחרת, חלקי מתכת המשולבים 

 הדרישות הבאות:

 

מיקרומטר או צבוע בצביעה רטובה בהתאם לקביעת  20מאולגן בעובי  אלומיניום: 



 

 

 

 המפקח.

 .265מגולוונת: תתאים לת"י  פלדה

 פליז: פריטים המיוצרים בחריטה ילוטשו לחלוטין.

 מ"מ. 2, עובי מינימלי 4, גמר ליטוש מס' 316נירוסטה: נירוסטה 

 זכוכית .2

 דוגמא מכל סוג זכוכית תובא לאישור המפקח לפני תחילת העבודות.

 העבודה כוללת בין היתר:

קביעת עובי הזכוכית בכפוף לתקן ולפי הוראות יצרן הזכוכית ולא פחות  .א

 מהנדרש בתכניות.

סימון הזכוכית באופן בולט להתריע על קיומה באמצעות מדבקות או סימון  .ב

 ים שיגיש הקבלן לאישור המפקח.בהתזת חול לפי פרט

חלקים מזוגגים עמידים באש יהיו נתונים במערכת אטמים המאפשרת  .ג

 התפשטות ללא שבירת הזיגוג.

 ניקיון וסילוק כל הסימונים לפני מסירת העבודה. .ד

 זכוכית רגילה או חלבית בהתאם להנחיות המפקח. .ה

 

 דוגמאות         306.0

 המלאכה של קבלן או באתר הבניה.דוגמאות ממוצרים המיוצרים בבית  .1

הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל המוצרים ו/או המקבעים המופיעים ברשימות  .2

 המסגרות או נירוסטה, וזאת לפני המשך ביצוע של כל ההזמנה.

 החומר. הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון, הביצוע וטיב  .3

של הפרויקט עד  גרת לוחות הזמנים הקבלן יחזור ויתקן כל דוגמא על חשבונו ובמס .4

 לשביעות רצונם של אדריכל

 והמפקח. רק לאחר קבלת אישורם בכתב רשאי הקבלן להמשיך בייצור מסיבי.  .5

  

 מסגרות פלדה ונירוסטה אומן          406.0

  לדלתות 304או  316נירוסטה משקופי  .1

דוגמאות בקטלוגים כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה מושלמת קומפ', יש להביא  .2

  ותמונות לאישור המתכנן, יש לקחת מידות סופיות באתר לפני הזמנת הדלתות,

 

 



 

 

 

בכל הדלתות בלי יוצא מן הכלל יותקנו מגיני אצבעות ומחזירי שמן, הנ"ל כלולים  .3

 בסעיף עצמו. צויןבמחירי הסעיפים של כל הדלתות גם עם לא 

 בלבד.כל החורים לפרזול במשקוף ייעשו ע"י "שטנץ"  .א

 מ"מ. 26/4עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח  3למזוזות יהיו לפחות  .ב

 מ"מ. 2בעובי  , מנירוסטה מכופפת משקופי הדלתות  .ג

מ"מ מעבר לפני  5רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח ויבלוט  .ד

 חומר הגמר בכל צד.

שתי בחלול בתוך שקע מוכן במשקוף וללא דבק,  בכל משקוף יוכנס אטם נאופרן .ה

 המזוזות ובמשקוף )פרט לדלתות השרותים(.

 בכל משקוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל, יותקנו כפתורי בלימה. .ו

 5במקום החיבור לצירים ולמנעול ולמחזיר השמן, יחוזק המשקוף בפח בעובי  .ז

 מ"מ.

 ם.נוסף לחיזוקים, תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולציריב .ח

הצירים יהיו שקועים במשקוף ויורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך כך  .ט

 שתתאפשר החלפתם בקלות.

בכל משקופי הפלדה תותקן פחית הגנה מנירוסטה ללשונית המנעול, מותקנת  .י

 משוקעת במשקוף.

כפול(. החריצים יבוצעו  ”S“מלבנים עם חריצים לקבלת אטמים )כדוגמת טיפוס  .יא

 בכיפוף ולא בריתוך.

 

 פרזול         06.05

או  BBWתוצרת  W12Xבכל דלתות הנגרות יותקנו מעצורי נירוסטה מדגם  .1

DORMA 360/L .או ש"ע. הברגים לקביעת הפרזול יהיו מנירוסטה בהתאם 

 צירים .2

מדגם  STANLEYצירים לפי הגדרת אדריכל או לפי דוגמת  –לכל הדלתות  .א

"4.5"/4  179 FBBויוברגו למשקוף. על הקבלן  " או ש"ע. הצירים יהיו שקועים

 להגיש לאישור פרט חיזוק המשקוף.

 הצירים יחוברו לכנף בצורה סמויה. .ב

 צילינדר .3

. אורך הצילינדר 950בכל מנעול יותקן צילינדר מסוג "אל קדח" נושא תו תקן ת"י 

מפתחות לפחות. הצילינדרים יתאימו  4מתאים לעובי הדלת. הצילינדר יסופק עם 

 בשלוש רמות.למערכת רב מפתח 



 

 

 

 מנעול .4

נעול לדלתות יהיה חבוי כדוגמת אדריכל בתוכניות או ש"ע נושא תו תקן בהתאם  .5

מצופה אבץ כולו, כולל פחית נגדית תואמת למנעול לדוגמה:  101לת"י 

 או ש"ע. בדלתות שירותים המנעול יהיה עם סימון תפוס/פנוי. 6745"ירדני"  מנעול 

 מעצורי דלתות .6

" או ש"ע. יותקנו על NORMBAUמעצור ותפס מתוצרת "בכל כנף דלת יותקן 

 הרצפה. 

 אטמים .7

הדלתות תהיינה מצוידות באטמי גומי רצופים )לא מברשות( בנויים בתוך פרט  .א

במשקוף פח )לא צמודים חיצונית( לצורך אטימה מוחלטת ושמירה על מפלי 

 לחץ בחדרים.

רצפה אינה האטם בתחתית הדלת יהיה מסוג כזה שיאטום את הדלת גם כשה .ב

 מפולסת.

 

 רשת זבובים    06.07

 רשת מסילה מחוטים פלסטיים הניתנים לשטיפה, תמוקם בכלל בכול חלון. .1

הרשת נתונה בתוך מסגרת וניתנת להתרחבות וקיפול בתוך מסילה ייעודית כדוגמת  .2

 רשת מתוצרת "פליסטה" ביבוא של חברת אלפרופיל או ש"ע.

   

תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק  –פאושלי )סופי( תכולת מחירים מחיר   06.09

 הפאושלי(

לשם  -במפרטים ובתקנים , המחירים כוללים את כל הדרישות המתוארות בתכניות

 :הסרת כל ספק מודגש

כל העבודות . כל פריטי הנגרות והמסגרות לרבות נפחות ופחחות כלולים במחיר החוזה

מושלמים צבועים ומורכבים במקומם במבנה  -והפריטים הדרושים עד לקבלת הפריטים 

 :ובין היתר גם

כל האביזרים הנלווים: פרזולים, אטמים, מחזירי שמן, ציר פנדל וכיו"ב המופיעים  .1

ברשימות או בכתב הכמויות או כאלה הקיימים באלמנטים מקוריים ואינם מופיעים 

 ברשימות.

 כל הדוגמאות שיידרשו ויבוצעו ע"י הקבלן. .2



 

 

 

נדרש ותואר בפרק זה ושלא מצא את ביטויו המפורט בסעיפי כתב הכמויות כל אשר  .3

 מנחה הרלבנטיים לפרק זה.

 משקופים מכל הסוגים לרבות משקופים עיוורים כולל ייצוב ובטון. .4

רזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, ידיות אחיזה לנכים, ידיות בהלה, סטופרים פ .5

 הפעלה חשמלית במידת הצורך.ומחזירים אוטומטיים וכמו כן גם הכנות ל

זיגוג, צביעה בתנור ו/או צביעה במקום ציפויים לסוגיהם, לרבות גלוון לכל פרטי  .6

הפלדה. שלטים חרוטים ו/או כתובים לפי הנחיות הרשות בדלתות של חדרים טכניים, 

 דלתות בחדרי מדרגות ודלתות של הארונות מערכות.

 טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ. .7

ושילוט לפי דרישות מכבי אש וחברת חשמל וכל הרשויות. הדרושות לקבלת סימון  .8

 טופס אכלוס ואישור יועץ בטיחות

 המחירים כוללים התאמת רב מפתח כנדרש. .9

 במפרט הכללי 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .10

 

 כיבוי אש/ תברואה/עבודות אינסטלציה – 07פרק  

  הכנות לתשתית         107.0

על הקבלן לדאוג להשאיר חורים וחריצים ולהכניס שרוולים באלמנטים של הבטון,  .1

והחריצים  במקום ובגודל המתאים או לבצע על חשבונו את החציבה של החורים

 הדרושים שלא הוכנו על ידו מראש. 

בבטון הקבלן לסתום את החורים והחריצים עד עומקם  על הצינורותלאחר העברת  .2

 או במלט צמנט.

 צנרת מים          207.0

 : צנרת מים במבנה הינה מורכבת משני סוגי צינורות .1

 .מ"מ 32, עד קוטר P.Sצנרת אספקת מים בקטרים קטנים מסוג  .א

 " ומעלה.1בקטרים צינורות סקדיול לכיבוי אש  .ב

 16דרג  PE-100או  16מתועלת מפקסגול דרג  לשטח צנרת אספקת מים .ג

 P.S  /MGצנרת בתוך המבנה צנרת מסוג  .2

 .P.Sהינה מסוג של  מ"מ בלבד 32צנרת בחדרי שירותים ובקטרים עד  .א

הצנרת הינה מפוליאתילן מצולב מחוזק בחיזוקי אלומיניום. הצנרת מחוברת ע"י  .ב

 אביזרי לחיצה.  

 ISO-21003צנרת מורכבת בהתאם להוראות היצרן לפי התקן הישראלי  .ג

 וכדלהלן:



 

 

 

 צלסיוס. C 95לטמ' עבודה עד  10למים חמים וקרים דרג  הצינרות (1

 קוטר הצינורות המקבילים לצנרת מגלוונת הינם כדלהלן: (2

 3/4"  1/2"  3/8"  קוטר צינור מגולוון

 "1 "1.1/2 

 32  25/20  20/16  16/12 בהתאמה SPקוטר צינור 

 

 .(P.Sספחים ומחברים תוצרת היצרן. )מצרפלסט עבור  (3
 

 : מקוטר הצינור כלומר 5כל הצינורות גדול פי רדיוס כיפוף  .ד

 25  20  16  12  צינור )מ"מ( 

 100  80  60רדיוס מינימום )מ"מ(  

 125 

 

מ' מפלדה מגולבנת  1בכניסה לכל דוד וביציאה ממנו יותקנו קטעי צנרת באורך  .ה

 ללא תפר או צנרת נחושת בקוטר מתאים ובאורך זהה. 40סקדיול 

לחדרי  מתחת לכל קבועה כלשהי ורצוי שתעבור מחוץ צנרת ברצפה לא תעבור .ו

השרותים ובקירות בחדרי השרותים. הצנרת לא תעבור מתחת או מאחרי ארון 

 מטבח, אלא במעבר ישיר לברז.

 12מלחץ עבודה בלחץ של  1.5בדיקת לחץ תעשה בהתאם לתקן בלחץ פי  .ז

 שעות. 8אטמוספרות למשך 

 

 בידוד צנרת מים חמים .3

 מ"מ או ש"ע. 6צינורות מים חמים יבודדו ע"י שרוולי ארמפלקס בעובי  .א

 מ"מ תוצרת 13בידוד צנרת ראשית גלויה ע"י שרוולי גומי מוקצף, בעובי  .ב

של  רונדופלסט או שווה ערך. הבידוד מוגן ע"י עטיפת סרט פלסטי בחפיפה

 בידוד צנרת בקירות. 50%

 6"י שרוולי גומי מוקצף בעובי תבודד ע וברצפהצנרת קבורה בחריצים בקירות  .ג

 מ"מ תוצרת רונדופלסט או ש"ע. הבידוד יושחל על הצינור. 

 במקרה של חיתוך, הבידוד יודבק לצינור בדבק מגע. .ד

ידוד צנרת סיחרור מים חמים וצנרת במערכת סולרית הינו ע"י שרוולי ב .ה

 מ"מ עם הגנה על הבידוד כמצויין: הגנה לצנרת גלוייה 19ארמפלקס בעובי 

מ"מ ובחפיפה  0.2חיצונית על הגג וכו' ע"י סרטי פוייל אלומניום מחוזקים בעובי 

 .30%של 

 



 

 

 

 צנרת מים ראשית וכיבוי אש  .4

ללא  40וכולל הינם מצינורות פלדה מגובלנים סקדיול  4צינורות בקוטר עד " .א

 . צינורות גלויים הינם מגולוונים. צינורות סמויים הינם593בהתאם לת"י תפר 

 תוצרת אברות או ש"ע.  APC – 3ים עם עטיפת מגולוונ

ומעלה יחוברו בריתוך  מסוג פעמון עמוק. צינורות בקוטר  עד  4צינורות בקוטר " .ב

, תזוויויחוברו ביניהם ע"י הברגות ויכללו את כל האביזרים כגון: קשתות,  3"

 איחודים, פקקים וכ"ו, כולל צבע יסוד. 

תחוזק למבנה ע"י ווים או זיזים מברזל במקומות שהצנרת תהיה גלויה היא  .ג

 ן. וומגול

נים ומיציקת ווהינם ספחים בחיבורי הברגה, מגול 2ספחים לצינורות בקוטר עד " .ד

 פלדה חשילה תוצרת מודגל. עם עטיפה חרושתית הזהה לעטיפת הצינורות.

 40נת סקדיול ווומעלה הינם  מפלדה מגול 3" -4ספחים לצינורות בקוטר " .ה

מחוברים  . עם עטיפה חרושתית כנ"ל או גמר צבע לפי גמר הצינור.)בגלוון חם(

 בריתוך

תמיכת לצנרת גלוייה הינה מסוג יוניסטרט.  ומרחק בין התמיכות בהתאם  .ו

 .07.01למפרט הכללי סעיף 

 ס"מ מפני הקיר ללא הטיח. 2צנרת המותקנת בקירות תושקע בעומק של  .ז

 12בטון נקי ללא סיד ובעובי של  כיסוי הצינורות הקבועים בתוך הקיר יהיה ע"י .ח

 מ"מ לפחות. בכל אופן אסור שהצנרת תבוא במגע כלשהו עם סיד.

 החיבורים של הצנרת ישארו גלויים עד לאחר בדיקת הלחץ. .ט

צנרת מים המותקנת מתחת לריצוף תעטף בעטיפה חרושתית כפולה או  .י

 ס"מ, 3ועטיפת בטון בעובי  C.P.A – 3בעטיפת 

 .4" – 1.5.צינורות בקוטר " -ובחוץ  בתוך הבניין גלוייהלכיבויי אש צנרת  .יא

 ,לצנרת מתזים והידרנטים QUמחובר בחיבורי  10מפלדה שחורה סקדיול 

 ס"מ מפלדה מגלוונת  3תמיכות צנרת מסוג אגס או אומגה ברוחב   .יב

 12מלחץ עבודה והינה  1.5בדיקת לחץ תעשה בהתאם לתקן בלחץ פי  .יג

 שעות. 8אטמוספרות למשך  

נרת ברצפה לא תעבור מתחת לכל קבועה כל שהיא מתחת לארון קיר או צ .יד

 מתחת לארון מטבח ורצוי שתעבור מחוץ לחדרי השירותים ובקירות בחדרי

 השירותים.

 יש להגיש לאישור את התמיכות טרם ההתקנה.  .טו



 

 

 

המחיר כולל חיזוקים, אביזרים, ספחים, חציבות מעברים, שרוולים וצבע לפי  .טז

שכבות צבע יסוד או מקשר וצבע עליון בשתי  2פריימר, מפרט צבע ) ווש 

 שכבות(.

 צנרת חוץ מונחת בקרקע  .5

 16דרג  – E.P.-100פקס, או  – 16מצולב דרג מפוליאתילן   הינהצנרת ה .א

 תוצרת פלסים או ש"ע.

  C.V.P -מ אווכולל  63לקטרים הגדולים מקוטר  אביזרי הצנרת מפוליאטילן .ב

תוצרת פלסאון או   מ"מ 50ורות בקוטר עד קוטר לצינ מתוברגיםחיבורי חיכוך 

 שווה ערך.

  .ג

 ביוב וצמ"גיםצנרת          307.0

 צנרת דלוחין  .1

צנרת דלוחין תהיה מצינורות פוליפרופילן קשיח לשפכים חמים מעל  .א

 מעלות צלסיוס תוצרת פלסים או שווה ערך. 60של פרטורה לטמ

 10בעובי  מ' ע"י עטיפת בטון 2תוגן עד לגובה של   צנרת דלוחין פלסטית גלוייה .ב

 ס"מ.

לא ע"י  חיבורי צנרת הפלסטית יהיו ע"י רקורדים מתאימים ובשום פנים ואופן .ג

 הרחבה בחום והדבקה!!

. , פרט אם צויין אחרת בתוכניות2%שיפוע לצינורות דלוחין ושופכין יהיה  .ד

לקבל את אישור  יש 10% -או גדול מ 2% –להנחת צינורות בשיפוע קטן 

 המהנדס.

 צנרת שופכין ביוב ומי גשם .2

 מובילית או ש"ע. E.P.D.Hצנרת ביוב הינה צנרת  .א

 מרחק בין התמיכות של הצנרת יהיה בהתאם –מרחקי תמיכה לצנרת גלויה  .ב

 למפרט הכללי וכדלהלן: .ג

 –הינו קטן מ  2" – 4מרחק בין תמיכות של צינור פוליפרופילן בקוטר " (1

 מ'. 2

 מ'. 1.5המרחק בין התמיכות  2" -בקוטר קטן מ עבור צינור (2

 ס"מ מפלדה מגלוונת  3תמיכות צנרת מסוג אגס או אומגה ברוחב  (3

 יש להגיש לאישור את התמיכות טרם ההתקנה .     (4

 .45 °מעבר בירידה מקולטן לצינור אופקי יעשה ע"י שתי זוויות של  .ד

בעובי  ה או ע"י גוש בטוןל  ירידה מצינור אנכי לצינור אופקי תיתמך או ע"י תליכ .ה

 ס"מ מסביב לצינור בהתאם להוראות היצרן. 10



 

 

 

מובילית או יציקת ברזל   E.P.D.H -כל הצינורות העוברים מתחת לבניין הינם מ .ו

ס"מ לפחות. הצינורות  10ובעובי של  200 -ויהיו עטופים במעטפת בטון ב

מ"מ  6למבנה או לרצפה ע"י קוצים מברזל בעובי  העוברים במילוי יאוגנו

 מ'. 1במרחקים של 

במקומות של מעבר צינורות שופכין וביוב דרך קירות   -מעבר קירות יסוד .ז

היציקה שרוולים בקוטר מתאים כדי לאפשר מעבר חופשי של  יסוד יותקנו בעת

 עם אפשרות "משחק" של שקיעת הבניין מבלי לפגוע בצינורות.  הצינורות

קשיח "דרג  C.V.Pצנרת ביוב מחוץ לבניין ותיעול קבורה מצינורות  -ביוב חוץ  .ח

לביוב תוצרת "חולית" או שווה ערך מותקנת בהתאם להוראות היצרן  "6עבה 

 .884ובהתאם לת"י 

 הנחת צינורות דלוחין .3

 ס"מ. כל הצינורות 10הצינורות יונחו על מצע חול נקי ומהודק בעובי של  .א

 בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות והחתכים ואביזריהם יונחו

 האורכיים לפי הוראות המהנדס. 

מקביל ובגובה קבוע מעל לתחתית  כיוון הקווים יישמר ע"י מתיחת קו מכיוון .ב

 הצינור.

 תחתיתו של כל צינור תבדק ביחס לכיוון  מהקו המכוון.  .ג

תיעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור  המדויקבמקומו  קביעת הצינור .ד

הרמת הצינור בעזרת חומר מתחתיו. הצינור לאחר שיונח במקומו  ולא ע"י

 ס"מ מעליו. 10 -הנכון,ייקבע מיד ע"י הידוק חול מצידיו לכל אורכו ו

 .במעבר צינורות ביוב דרך מסלעה יוגן הצינור ע"י מעטפת בטון .ה

מים ד לצנרת הביוב החיצונית בעומ תעשה בדיקת לחץ תיקנית –בדיקת לחץ  .ו

 מ' לפחות. 3של 

 : כיסוי תעלות .ז

ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק שתי  15המילוי יעשה בשכבות של  (1

הראשונות תהיינה מעפר שאינו מכיל אבנים ותידרש זהירות  השכבות

 .בהורדת המילוי לתעלה מיוחדת

ס"מ מפני  30 -של כ יש למלא את התעלות כך שהמילוי יהיה בגובה (2

 הקרקע הטבעית. 

  יפונה מהאתר.עודף המילוי  (3

 צנרת מי גשם .4

התאם  מובילית או ש"ע מותקן E.P.D.Hגשמות ונקזי בניין הינם מצינורות  .א

 .4476להוראות היצרן ולפי תקן ישראלי 



 

 

 

או  דלמר -תוצרת דלביט –מחברים, קופסאות איסוף למרפסות, כניסות בגג  .ב

 ש"ע.

ס"מ  10מעלות מפלדה מגולבנת בגובה  67זוית  –על לקרקע מוצא הצינור מ .ג

 מגובה סופי של הקרקע.

 כניסות צמ"ג מפח מגולבן עם ברדס מגולבן מחוטי פלדה מגובלנים. .ד

 שוחות בקרה לביוב .5

 100 -ו 50,60,80שוחות בקרה עגולות עשויות מחוליות טרומיות מבטון בקוטר  .א

שוחות הבקרה  רצפות 1980 ובהתאם להוראות הל"ת 658ס"מ מתאים לת"י 

הרצפות והקירות  ס"מ ומעליהם יעשו "הבנצ'יקים" 10יעשו מבטון מזויין בעובי 

פני הטיח יוחלקו  יטויחו בטיח בטון. )חלק אחד צמנט ושני חלקים חול(.

 בתוספת צמנט יבש. 

 ס"מ. 25שלבי ברזל יציקה בצורת סולם כל  יותקנו 130 -לשוחות עומק מעל ל .ב

 מכסה שוחות .ג

 המכסים עגולים אנטי מלריים מטיפוס של ברזל בטון )ב.ב( עשויים בטון (1

  . 489לפי ת"י  טרומי עם טבעת טרומי ברזל כפולה.

 : המכסים יתאימו לעומס הנדרש (2

i.  בחניה ובמדרכות ובדרכי גישה יותקן מכסה לעומס בינוני עד

125-B   

ii.  400טון דגם  40בכבישים יותקן מכסה לעומס כבד של-D  

 קבועות תברואתיות ואביזריהן         407.0

חיבורי הברגה  כל הקופסאות, המחסומים, והסיפונים יהיו מפוליפרופילן קשיח עם .1

 הוראות היצרן.  תוצרת "ליפסקי" ה או ש"ע מאושר ויותקנו לפי

המכסים מרובעים הסיפונים מצופי  הקופסאות עם מכסה "רשת מפליז" מצופה כרום, .2

 כרום.

פנימיים,  כגון: ברזים יוצאים, רוזטות, החלק החיצוני של ברזיםכל הארמטורות  .3

כרום בהתאם לדרישות  מזרמים, ווי חיזוק, ברגים, ונטילים לכיורים וכ"ו. יהיו בציפוי

 התקן. 

 כלים סניטארים :: .4

אסלות תוצרת חרסה או ש"ע  מחרס לבן סוג א' גוון לבן. מושב ומכסה מחומרים  .א

 . מעמד רגלים מפלדה מגולוונת, מתכוונן .פלסטיים, מסוג כבד. )כתר(

 או ש"ע.מיכל הדחה גובה בינוני תוצרת פלסאון  .ב

מותקן מתחת לשיש מודבק לשיש ונתמך ע"י או ש"ע כיור משטח דגם נופר  .ג

 רתומות לקיר.½ קונזולות מצינור מגלוון 



 

 

 

תוצרת "חרסה" גוון לבן מותקן  57מחרס לבן סוג א' דגם "נורית"  –כיור רחצה  .ד

 מגולבן צבועות לבן ורתומות לקיר. 1/2על קונזולות מצינור "

סוללת משטח מסוג פרח לכיור למים חמים קרים עם פיה קצרה מסתובבת  .ה

 תוצרת חמת או ש"ע. 3-0194מצופה כרום דגם מיקסמת 

או  3-0034 ובבת תוצרת "חמת" דגםסוללת משטח לכיור מטבח עם פיה מסת .ו

 שווה ערך.

 עם ידית בקליט שקופה.  4-0401"חמת" דגם  –ברז שופך  .ז

 קירי מסוג ניל. Tברז  .ח

 ברזי ניתוק תוצרת "חמת" או ש"ע כולל מופת הגנה על המנגנון.   .ט

 

 ציוד כיבוי אש         607.0

 

אש, עומד בתקנים כל ציוד כיבוי אש תיקני לפי דרישות והנחיות שירותי כבאות  .1

 הישראליים.

ברזי הידרנט חיצוניים ופנימיים, לפי הקוטר הנדרש, יסופקו עם חיבור שטורץ, לפי  .2

 2עם אוגנים ואוגנים נגדיים בקוטר "  3"  ויחוברו לצנרת בקוטר 449תקן ישראלי 

 בהברגות.

, עומד בדרישות תקן דין מתוצרת "מטר" או ש"ע מאושר 1½.או  1מזנק רב שימושי " .3

 .המזנק ממתכת בלבד וכולל ברז ניתוק

מסיבים סינטטים ויקונט או מפוליאסטר עם סיבי זכוכית עם מצמד שטורץ  2זרנוקים " .4

 עומדים בתקן דין.

 מטף כיבויי אש תוצרת "להבות" או ש"ע מאושר. .5

 .הצנרת תיצבע בגוון אדום .6

מ"מ  1.5של הינו מפח פלדה מגולבן מעובי פח  2ארון כיבויי אש לגלגלון ועמדת " .7

כדלהלן: ניקוי לכלוך ושמנים, שכבת ווש פריימר  וצבוע אדום בהתאם למפרט הצבע

 שכבות צבע עליון. ה 2לצבע מגולבן, 

 ארון כולל נעילה הניתנת לשבירה במקרה חירום. .8

 תכולת עמדת כיבוי אש מלאה בתוך ארון :  .9

 מטר 30צול באורך  1גלגלון כיבוי אש רב כיווני תקני בקוטר  .א

 צול' 2ז כיבוי אש בר .ב

 מ' כ"א 15צול באורך  2זרנוקי בד בקוטר  2 .ג

 ק"ג .  6צול ומטפה  2מזנק רב שימושי  .ד

 



 

 

 

  אחריות         707.0

יספק תעודות אחריות לכל הציוד המותקן לתקופה של שנתיים לפחות. בנוסף הקבלן  .1

 לכך, להלן ציוד אשר עליו יש לספק אחריות מורחבת :

 שנים 5 –ברזים  .א

 שנים 7 –מערכת דודים סולארית  .ב

 שנים SP – 5צנרת  .ג

ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את כל -והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

הקבלן יספק תעודות אחריות שלו למערכות ובנוסף יספק תעודות אחריות של  .3

 היצרנים לצנרת, לדודים, לקולטים, לברזים לכלים, וכו'  הכל בהתאם לחוקי הבניה.      

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –מחיר פאושלי )סופי(          807.0

 במפרט הכללי. 00.09שלי סופי כמוגדר בסעיף העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאו .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

כולל את הביצוע  המחירעבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. 

המבנה עד השלמתו כמפורט של כל



 

 

 

 עבודות חשמל – 08פרק 

  

 חשמל כללימתקני          08.01

 

 כללי  08

 מערכת חשמל ותקשורת 

 מפרט  טכני  מיוחד  לעבודות  חשמל, תקשורת ומתח נמוך 

 בריכת טיפולית מודיעין 

 08המפרט הטכני המיוחד להלן, מהווה השלמה בלבד ואינו בא במקומו של מפרט  

 שבהוצאות הועדה הבין משרדית מהדורה עדכני ביותר.

 מחייב את הקבלן לפי המחמיר מבין השניים.כל הנזכר בשני המפרטים  

כמו כן, תבוצע עבודת החשמל בכפוף לחוק החשמל ותקנותיו במהדורה העדכנית,  

  תקנים ישראלים הנוגעים לפרויקט ובהיעדרותם תקנים בין לאומים כמו 

 העבודה תבוצע לפי כללי המקצוע טובים. 

  

 לתשומת לב הקבלן: 

בעיון רב את המפרט הטכני למכרז, אי קריאת המסמך  לפני מילוי המכרז יש לקרוא 

 לא תחשב כתירוץ או סיבה לאי יישמו גם בשלב לאחר הביצוע והיציקות.

 תנאי בחירת קבלן חשמל לפרויקט.  08.0.1

א' אי קיום תנאי אחד ממכלול התנאים להלן יפסול אוטומטית את הקבלן לחשמל  

 סילה זו.ותאורה ולא תהיה לו שום זכות ערעור על פ

ב'.  האישור יינתן  לקבלן ראשי אך ורק על סמך פניה בכתב למנהל הפרויקט ועותק  

למתכנן תוך הצגת פרופיל החברה ,המלצות, רישיונות, מקצועיים, ניסיון בביצוע 

שנים לפחות  5-עבודות חשמל ותאורה בפרויקטים דומים כאילו בתקופה של כ

 ספר הקבלנים.,רישום במסמכי המשרדים הממשלתיים וב

ימי עבודה מתאריך קבלת מכתב הבקשה  10התשובה תימסר לקבלן ראשי תוך   ג'.  

 ששלח להשתתפות במכרז.



 

 

 

 להלן תנאי הסף לאישור קבלן משנה לחשמל. ד'.  

 הקבלן תהיה רשום בספר הקבלנים חשמל. ה'.  

תאורה ויחויב שנים לפחות בביצוע עבודות חשמל ו 10הקבלן יהיה בעל ניסיון של   ו'.  

 להוכיח זאת.

מאור  270חשמלאות, וסיווג מקצועי מס'  160הקבלן יהיה בעל סיווג מקצועי מס'   ז'. 

 רחובות.

 הסיווג הכספי של הקבלן יתאים  להיקף העבודה. ח'. 

הקבלן חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן קבוע באתר ישמש מנהל  ט'.  

 להלן:העבודה ויהיה בעל נתונים 

בעל רישיון חשמל בתוקף מסוג חשמלאי ראשי וידרש להציג זאת בתחילת   י'  

 הפרויקט.

ובעל תעודת לבטיחות אתרי עבודה מטעם המכון לפריון העבודה והייצור. צילומי  י"א. 

המסמכים והתעודות יועברו למנהלי הפרויקט כולל תעודה תקיפה לעבודה בגובה 

 לכל העובדים.

אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן אשר יעבדו בחשמל בעבודות כגון: הנחת כבלים  .כל      

בתעלה, הנחת גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד בבסיסי העמודים ולוחות 

 החשמל קילוף כבלים, התקנת גופי תאורה וכו'.

 תיאור העבודה כללי:  08.0.2

בוצענה בהתאם ביצוע תשתיות למערכת תאורת במושב רועי.כל העבודות ת 

 ולהתקנות להלן.

 במהדורתו העדכנית. 1954חוק החשמל  

שבהוצאת הועדה הבין משרדית של  08המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק  

 משרד השיכון, משרד הביטחון, משרד התחבורה ומע"צ במהדורתו העדכנית.

 דרישות ותקנים של חברת החשמל לישראל. 

 דרישות ותקנים של חברת בזק. 

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קבלה את הזיכיון באתר. 

 דרישות והנחיות של הרשות המקומית. 



 

 

 

 המפרט הטכני שלהלן. 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות חשמל ותקשורת . 08.01

 תיאור העבודה  08.1.01

כל העבודות המתוארות במפרט הטכני בכתב הכמויות ובתכניות, מתייחסות לבצוע  

ל ותקשורת על כל חלקיהן וכל עבודות העזר הקשורות בהן עבור עבודות חשמ

 מבנה בריכה טיפולית

 הקף העבודה 08.1.02.

 העבודה כוללת את כל הדרוש להשלמה והפעלה של המערכות. 

 בין השאר כוללת העבודה: 

 לוחות חשמל. א. 

 הארקות. ב. 

 חיבור הזנות תקשורת  ג.

 קופסאות ותיבות מעבר. ד. 

 חשמל לתאורה ומכשירים, בתי תקע ומזגנים. מערכת  ה.

 מרכזית טלפון/אינטרקום. ו. 

 בכבלים. הטלוויזימערכת  ז. 

 הכנה למערכת אזעקה ותקשורת מחשבים. ח. 

 פ הנחיות חוק החשמל ותקנותיו.”תאורת הצפה למבנה ולבריכה ע ט. 

 חפירות. י. 

 צינורות. יא. 

חלק ג עד  1220וכריזה משולבות בהתאם לתקן  א”אספקה והתקנת מערכת ג יב. 

 לאישורו המחלט של הכבאות ודרישות התקן.

ת בנפרד במתח ”ת באיזור הבריכה יוזנו כל ג”על הקבלן לקחת בהצעתו שכל ג יג. 

ומארון זה יזין את כל  24Vנמוך מאוד, בחדר מכונות יותקן ארון דרייברים במתח 

ת באיזור הבריכה יהי'ה ”רום ושלטי יציאה, גת באיזור הבריכה לרבות תאורת חי”ג

וואט אשר ייתן לפי חישוב תאורה  50הספק  NEOS 2ייעדי לבריכות כדוגמת 



 

 

 

לוקס לפחות, על הקבלן לקחת בהצעתו לתמחר את הפרויקט לפי  350ממוצע של 

 הגופיםהמקוריים  המאופיינים בפרויקט

לוחות החשמל כמקובל כלולים וצילום תרמוגרפי ל 3בדיקת המתקנים ע"י בודק   יג.

 בהצעה ולא ישולמו בנפרד!.

המפרט הכללי הינו המפרט שבהוצאת הועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות  

י משרד ”משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון ושהוצא לאור ע

 הביטחון/ההוצאה לאור.

 ל.”בכל מקום שמצוין המפרט הכללי, הכוונה למפרט הנ 

 דיפות בין המסמכיםע  08.1.03

 של המפרט הכללי יבוא סדר העדיפויות כדלקמן: 007במקום הנאמר בסעיף  

לבצוע:תנאים מיוחדים, התוכניות, כתב הכמויות, המפרט המיוחד, תנאי החוזה,  א.

 המפרט הכללי, הצעת הקבלן )המוקדם עדיף על המאוחר(.

חד, התוכניות, תנאי לתשלום:התנאים המיוחדים, כתב הכמויות, המפרט המיו ב. 

 החוזה, המפרט הכללי, הצעת הקבלן )המוקדם עדיף על המאוחר(.

 שנויים ותוספת תכניות  08.1.04

אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט  

 אמנם יבוצעו.

 המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטין ולשנות את כמויות העבודה. 

מזמין שומר לעצמו את הזכות למסור בהמשך העבודה תוכניות נוספות, לפי ה 

 הצורך.

 תאום עם גורמים אחרים  08.1.05

הקבלן אחראי על בצוע העבודה וסיומה בזמן המתאים להתקדמות העבודה  

הכללית באתר תוך תאום עם הקבלן הראשי ובעלי המקצוע האחרים, ללא גרימת 

 נות שיבוצעו בבנין ובשטח סביבו.נזק ועיכובים בעבודות השו

י מתקנים ”על הקבלן לדאוג בעיקר ששום תיבת הסתעפות או מעבר לא תיסתם ע 

 אחרים. חציבות בקיר בלוקים תהינה בקווים ישרים.

 מ. 2.5חציבות אופקיות תהינה מעל גובה  



 

 

 

 כמו כן אחראי הקבלן לכל התאומים הדרושים עם חברות החשמל ובזק. 

 תוצרת  08.1.06

בכל מקום שמצוינת תוצרת של אבזר או חומר, הכוונה היא לתוצרת זו או שווה ערך  

י המתכנן. על הקבלן להמציא לאישור המתכנן דוגמאות של גופי התאורה ”מאושר ע

 והאביזרים לפני התקנתם הסופית בשטח.

 בדיקות  08.1.07

י ”לא הסתייגות ערק לאחר סיום כל הבדיקות המפורטות להלן וקבלת המתקנים ל 

מראש עם  3כל הבודקים, יחשבו המתקנים כגמורים, יש לאשר את הבודק מסוג 

יועץ החשמל לפני הפעלתו, בדיקה ללא אישורו של מתכנן החשמל ומשרדד 

 הביטחון בכתב לא יחשב כבדיקה המספקת.

 רשימת הבדיקות: 

 המפקח. א. 

 חברת חשמל.  ב.

 חברת בזק. ג. 

 המהנדס המתכנן.  ד.

 תנאים טכניים  08.2

 אתור חלקי המתקן  08.2.01

על הקבלן לקבל מהמזמין, לפני בצוע העבודה, אשור על המקומות המדויקים של  

האבזרים השונים. נוסף לכך על הקבלן לקבל אשור על צורת התקנתם של 

האבזרים הסמוכים או הצמודים זה לזה. אין להסתמך על מדידות בתוכניות ללא 

. אן לבצע כל חציבות או קידוחים ברצפות ובקירות ללא אישור מוקדם אשור המפקח

 של המפקח.

 צינורות ותעלות  08.2.02

 בצבע שחור.” פד“יהיו מטיפוס  50-ו 75צינורות בקוטר  

 ”.פד“כל הצינורות בהתקנה סמויה יהיו מטיפוס  

 ”.פנ“כל הצינורות בהתקנה גלויה, בחללים יהיו מטיפוס  

 מ.”מ 8הריקים יושחל חוט משיכה מניילון בקוטר  בכל הצינורות 



 

 

 

לכל  –צינורות למערכת החשמל ולמערכת מתח נמוך יהיו בצבעים שונים זה מזה  

 מערכת.

 אין להשתמש בצינורות שרשורים. 

מ,חל איסור מוחלט בשימוש בצנרת שרשורית יותר ”מ 20קוטר מזערי לצנרת יהיה  

 מאורך חצי מטר!.

 מילוי רצפה יבוטנו לכל אורכם עם הנחתם באופן מיידי!.צינורות שיונחו ב 

 על כל סוגי הצנרת יהיה מוטבע תו תקן. 

 כבלים ומוליכים  08.2.03

על פי התכנון המופיע בתוכניות ובכתב  NA2XYאו  N2XYכל הכבלים יהיו מטיפוס  

 הכמויות.

 הכבלים יושחלו בצינורות 

 אבזרים וקופסאות  08.2.04

)סדרה ”. גוויס“ט, יהיו מתוצרת ”אבזרים מחומר פלסטי טרמוסטטי, להתקנה תה א. 

לפי בחירת המזמין. כל  BE( או ביטוצינו או ניסקו סוויץ דגם ONEקורוס דגם 

 האביזרים יותקנו לפי התקנות החדשות של חברת החשמל.

 ברגים לפחות. 2כל האבזרים יחוזקו לקירות ולרהוט באמצעות   ב.

 או ביטוצינו.” גוויס“ת הסתעפות מעל תקרות תותב יהיו מתוצרת קופסו ג. 

 קופסות להתקנה בקירות גבס יהיו מהטיפוס המיוחד לכך. ד. 

 מהדקים  08.2.05

י בורג(,  בכל הסתעפות ”כל המהדקים בלוחות יהיו עם הדוק משטח )לא הדוק נקודתי ע

ל,יש איסור בשימוש ”ת או אביזר אחר יש להתקין קופסת מעבר עם מהדקים כנ”מב

 במהדקים מהירים,

 סימון ושלוט 08.2.06

 יש להתקין שלוט כדלקמן:

 א. כל הכבלים יסומנו במספר המעגל אותו הם מזינים בדיסקיות בנות קיימא.

 ב. כל הגידים יסומנו במספר המהדק אליו הם מתחברים.



 

 

 

 הארקות 08.2.07

 א. הארקת יסוד:

כטבעת הגישור ישמש מוליך נפרד עגול וחלק צמוד לברזלי הזיון של קורת היסוד בקוטר  –

מ לפחות ויצבע לאחר הריתוך בצבע ירוק ברמה שיזוהה בקלות באתר, יש ”מ 10

לצלם את כל הטבעת לאישור היועץ. פס השוואת הפוטנציאלים יבוצע מפס נחושת 

י ”יותקן על הקיר עמ ובאורך הדרוש ו”מ 60*6אלקטרוליטית בחתך 

 אוקולונים)מבדדים(.

 מ לפחות!.”מ 3מ ובעובי ”ס 5כל החיבורים יבוצעו באמצעות ריתוכיםבאורך  –

ר. לצנרת ביוב ”ממ 25ב. פס השוואת פוטנציאלים יחובר לצנרת מים ראשית עם מוליך 

 ר.”ממ 10)מתכתית( או גז או קונסטרוקציה של תקרה מונמכת, עם מוליך 

 ות חשמללוח 08.2.08

ויתאימו לזרמי קצר של ” EATON“או  A.B.Bאו ” שניידר אלקטריק“זים יהיו מתוצרת ”א. מא

 .V.D.Eא לפחות, לפי תקן ”ק 10

 מקום שמור בלוחות. 30%ב. יש להשאיר 

 כל חבור יבוצע באמצעות מהדקים.”. פניקס“או ” וילנד“ג. מהדקים יהיו מתוצרת 

מיליאמפ, או פחות בהתאם  30ד לזרם פחת של בלב Aד. ממסרי זרם פחת יהיו מדגם 

 למפורט בתוכניות.

מספר הברגים בפסי האפס וההארקה בלוח יתאים למספר המעגלים בלוח כולל מעגלים 

 שמור. 20%שמורים + 

 כללי 08.3.01

של המפרט הכללי, המתאים  34 -ו 08, 00כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים 

שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידה הנקובים והנוגע לסעיפים המתאימים 

בכתב הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או 

 הרשומים בתכניות ובמפרטים הינם כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

ידה כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היח

 השונים:

י)במידת הצורך( ולמכון ”לחח –א. בדיקת המתקנים לרבות התשלומים בגין הבדיקות 

 התקנים.



 

 

 

 ב. שלוט.

 ג. כבלים לנקודות מאור ונקודות בתי תקע למיניהן.

 ד. קופסות למיניהן.

 לנקודות על הגג.” כ“ה. צנרת 

 לנקודות למיניהן.” פנ“ו. צינורות 

 ז. מהדקים למיניהן.

 ים לגופי תאורה השקועים בתקרות המונמכות.ח. חיזוק

 ט. תאומים עם חברת בזק וטלויזיה בכבלים.

 י. חציבות, חפירות, חיזוקים וכיסוי בטון לצינורות.

 א(.”יא. קשתות וצינורות שרשורים )ימדדו לפי מ

עותקים כוללים בהצעת המחיר לרבות עותק בנייר יימסר  3-ב AS MADEיב. תכניות עדות 

החשמל לבדיקתו ולאישור, במקביל יש להעביר תיעוד בפורמט דיגיטלי ליועץ ה

PDF+DWG+WORD י אביזר ”במידת הצורך עUSB. 

יג. כוון לילה של הפנסי הצפה ובריכה יבוצע בליליה עם מד לוקס עד לקבלת האחידות 

 הנדרשת.

מחירי  שנויים בתכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, לא יגרמו לשנוי

 אלא אם מצוין אחרת. –היחידה. כל המחירים כוללים הספקה, התקנה וחבור 

כ )טלויזיה בכבלים( א. על הקבלן לברר את ”הכנות עבור הזנת חשמל, טלפון וטל 08.3.02

כ ולבצע במועד ”פרטי המקום ואופן הכניסה לבית של הזנת החשמל, הטלפון וטל

 כולל צנרת, חפירה, שוחות וכו. המתאים את כל ההכנות הדרושות לשם כך,

כ לצורך התקנה וביצוע עבודותיהם בהתאם ”י, בזק וטל”ב. הקבלן אחראי להזמנת אנשי חח

 להתקדמות הביצוע.

 כ.”י, בזק וטל”ג. הקבלן יגיש עזרתו לפי הנחיות אנשי חח

 עבודות חריגות 08.3.03

י הקבלן ”ר בחוזה, יוצעו עהמחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות ושאין עבורן מחי

י המתכנן והמזמין. המתכנן יהיה הפוסק האחרון למחירים חריגים. ”ויאושרו ע



 

 

 

י הקבלן ביומן עבודה )שינוהל על ”כעבודות חריגות יחשבו רק עבודות שנרשמו ע

 ידו( , עם פרוט כמות העבודה ויצלומם בשלב הביצוע לצורך הוכחת כמויות.

 אחריות 08.3.04

לספק תעודת אחריות לעבודה שביצע במשך שנתיים ממסירה, לרבות ניתנת על הקבלן 

 שנים לפחות. 5ת במשך ”אחריות לג

 

 שווה ערך 08.3.05

במידה והקבלן מעוניין לספק ציוד אביזרים כדוגמת שקעים, קופסאות חשמל, מערכת כריזה  

ל לאישור שונה מהמאופיין בכתב הכמויות ובתוכניות עליו להציגם לידי יועץ החשמ

עד חודשיים מהתחלת העבודות, בסמכות יועץ החשמל לפסול את ההצעה ללא 

 צורך במתן הסברים.

ת  וכדומה: למניעת ויכוחים בעתיד בנושא ציוד שווה ערך יש ”הבהרה  חשובה  בנושא  ג

לקרוא בעיון סעיף זה. הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך 

רז. בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו לציוד המוכתב במכ

חייבת להתייחס לציוד המוכתב במכרז. ההצעה לציוד שווה ערך עם תהיה כזו, 

תמצא את ביטויה בדף נספח למכרז בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו 

קטלוגים  הטכניים שם הספק תוצרת וכו'. וכן, מפרטים טכניים מקוריים של היצרן,

ונתונים פוטומטריים של הפנסים. כל הצעה לציוד שווה ערך  תידון עד חודשיים 

י הקבלן לשלב המכרז ”מיציאה לביצוע, מומלץ מאוד לכתוב את דגם המבוקש ע

לאישור היועץ והמזמין אחרת הקבלן מסתכן באי אישור הציוד במהלך הביצוע, ואם 

וצע הינו אומנם שווה ערך או לא הינה יותקן אף בפירוקו!, ההחלטה עם הציוד המ

בהחלטת יועץ החשמל, מנהל הפרויקט והמזמין בלבד. במידה והחליט מנהל 

הפרויקט לאשר לקבלן ציוד שדעתו של מנהל הפרויקט טיבו/או מחירו ו/או איכותו 

פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות, יהיה במפקח ראשי לקבוע את 

שהקבל עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין שוויו של המוצר 

 ערך זה לבין הערך הקבוע במפרט ו/או בכתב הכמויות.

 הצהרות הקבלן למערכות 08.3.06

עם חתימת החוזה רואים את הקבלן חשמל כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה  .1

ש אם שהוא מתחייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפ

 וכאשר תקרה ונובעת במישרין או בעקיפין. 



 

 

 

ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות והגיהות שבהוצאת המודד  .2

לבטיחות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן מהמוסד לבטיחות 

 וגיהות.

ל הקבלן חשמל מצהיר בזאת כי קרא את המפרט המצורף ,הבין את תוכנו , פנה לכ .3

הגורמים להשגת המפרטים המשלמים, קבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת 

לגבי אופן הביצוע את עבודתו בהתאם לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של 

 הוועדה הבין משרדית של  משרד הביטחון, משרד.

העבודה בוצעה בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני ולהנחיות של המפרטים   .4

עדה הבין משרדית וכן שקווי החשמל הונחו בעומקים הדרושים הטכניים של וו

 בהתאם לתוכניות ופרטי ביצוע.

הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנתיים מיום  .5

הוצאתה ואישורה ע"י מנהלת הפרויקט הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה  שתתגלה 

תבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה במערכת התאורה שביצע על חשבונו אם יס

 הכתובה שהגיש בחתימתו וכן את הפרטים הטכניים ואת חוק החשמל.

ד.  על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה  .6

 תבוצע ללא תוספת כספית ולכלול סעיפים אלא במסגרת מחיר 

לא שם לב או לא קרא את המפרט היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן הקבלן     .7

 הטכני.

ה. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות ע"י חשמלאי  .8

 מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך, המפקח, המזמין, נציג רשות המקומית והמתכנן.

 מפרט טכני מערכת גלוי אש, כריזה, ניהול עשן וכבוי אוטומטי - 34פרק 

 תנאי סף: 34.1

 יש למלא דו"ח רמת היענות של המוצר המוצע לתנאי הסף. 34.1.1

 מילוי הדו"ח במלואו הינו תנאי סף לקבלת ההצעה.

 יש סמן את תאימות ו/או אי התאימות של המוצר המוצע.

 במקרה של אי תאימות יצרף המציע הערה והסבר לאי תאימות.

 יום ממועד קבלת צה"ע. 90לוח זמנים: סיום מערכות בחניונים תוך 

 



 

 

 

 תנאי סף לארכיטקטורה של המערכת. 34.01.2

כלל המערכות )גלוי אש, כריזה( יסופקו עם עמדות שליטה ובקרה  ממוחשבות בחדר הבקרה 

 הראשי של המתחם בבריכה בעירונית..

 קישוריות:

 BACnetעם מתאם תקשורת מובנה בפרוטוקול  מערכת גלוי האש ומערכת הכריזה, תסופק

  IP GATEWAYוגם עם 

 תקנים: 34.2

 יחול על כלל הציוד על כול חלקיו. 1220תקן ישראלי  34.2.1

 על כל רכיבי המערכת. EN 54-16כריזה  34.2.2

 .NFPA 2001על פי  ULכבוי אוטומטי  34.2.3

 .LPCכבוי אוטומטי לוחות חשמל  34.2.4

 

 יבה:תנאי סב 34.3

 אזורים מסוימים במתקן רועשים מאוד מבחינה אקוסטית. 34.3.1

 .RFIו  EMIתנאי הסביבה רגילים מבחינת  34.3.2

 

 תכנון המערכת: 34.4

למרות שהמערכות תוכננו ע"י היועצים, על המציע לבצע תכנון פרטני שיתאים לציוד  34.4.1

    המוצע.

 PREבודות יציג הקבלן תכניות ביצוע ימים ממועד קבלת צו התחלת הע 7תוך  34.4.2

MADE .בשלושה העתקים 

 התוכניות יהיו בצבע עם מקרא סימונים. 34.4.3

 התכנון יבוצע על פי גרמושקה מאושרת של יועץ הבטיחות. 34.4.4

 התכנון יאושר ע"י גורם מקצועי מוסמך ע"י היצרן.  34.4.5

 יש לשים תשומת לב מיוחדת לדרישות הנגישות. 34.4.6



 

 

 

 יש לבסס את התכנון על דרישות הסף של הארכיטקטורה המערכתית.   34.4.7

 

 מפרט מערכת גלוי אש: 34.5

 

 .NETWORKמערכת גלוי האש תהיה מסוג רשת.  34.5.1

 . FM  ULהמערכת והרשת יהיו מאושרים ו  34.5.2

 . NODE 200הרשת תאפשר הרחבה לעד  34.5.3

 סיב אופטי או נחושת לפי החישוב החשמלי.פריסת הרשת תיעשה באמצעות  34.5.4

   7CLASS A STYLEרשת התקשורת בין הבקרות ולוחות התצוגה יהיו ב  34.5.5

 חלוקת עניבות ויתרת כתובות בעניבות כדלקמן: 34.5.6

 כתובות רזרבה. 30כל קומה עניבה. לפחות  34.5.6.1

 חיש ליעד עניבה לשט 30-אם רזרבת הכתובות פחותה מ 34.5.6.2

34.5.6.3   

 כתובות רזרבה. 30קומת גג עניבה נפרדת. לפחות  34.5.6.4

 כתובות רזרבה. 25קומת חניונים עניבה נפרדת. לפחות  34.5.6.5

 חדרי מדרגות ישולבו בעניבת הקומה הרלבנטית. 34.5.6.6

 אביזרים של מערכת ניהול העשן יהיו בעניבות נפרדות בכבל חסין אש. 34.5.6.7

 קת קווי נצנצים תהיה קומתית.חלו 34.5.7

 כל התשתיות החיצוניות יהיו מוגן מים. 34.5.8

 והיצרן. NFPAכל התקנת האביזרים יהיו לפי הנחיות ה  34.5.9

 

 גלאי עשן אופטי אנלוגי.  34.5.10

 הגלאי יהיה בעל ספקטרום גלוי רחב. 34.5.10.1

 במעבדה. הגלאי יאפשר ניקוי וכיול מחדש בשטח ללא צורך  34.5.10.2



 

 

 

 ס"מ. 6גובה הגלאי כולל בסיסו לא יעלה על  34.5.10.3

 אינץ'. 4קוטרו של הגלאי כולל בסיסו לא יעלה על   34.5.10.4

 ניתן לכייל את רגישות הגלאי למצב יום ומצב לילה. 34.5.10.5

ניתן יהיה לפרק את הגלאי מהתקרה באמצעות מוט פרוק נשלף ללא צורך  34.5.10.6

 לטפס

 

 גלאי חום אנלוגי.  34.5.11

 הגלאי יהיה בעל טווח גלוי חום גלוי רחב.  34.5.11.1

מעלות  10ניתן יהיה לכייל את הגלאי מהבקרה לגלוי בטווח מינימלי שבין  34.5.11.2

 מעלות צלסיוס.  70צלסיוס ל 

 בסיס הגלאי יתאים לכל סוגי הגלאים האנלוגיים. 34.5.11.3

 הגלוי יהיה בטמפרטורה קבועה ובקצב שינוי.  34.5.11.4

ניתן יהיה לפרק את הגלאי מהתקרה באמצעות מוט פרוק נשלף ללא צורך  34.5.11.5

 לטפס בסולם.

 

 תיבה לגלאי בתעלת מיזוג אוויר. 34.5.12

 . ULמאושר  34.5.12.1

 .ULהתיבה תאפשר חיבור של פנל שליטה ובדיקה מרחוק מאושר  34.5.12.2

אינטגרלית מאושרת  VAC 220התיבה תאפשר תוספת של ממסר פיקוד ב  34.5.12.3

UL. 

 

 לתנאי פנים וחוץ.  IR3גלאי להבה  34.5.13

 מטר.   25טווח גילוי עד  34.5.13.1

 בחזית הגלאי תהיה נורית לזיהוי האזעקה.  34.5.13.2

 איכות גילוי תהיה לפי דרישות התקן האירופאי. 34.5.13.3



 

 

 

 מארז מתכתי מוגן מים. 34.5.13.4

 

 מוגן התפוצצות לתנאי פנים וחוץ.  IR3גלאי להבה  34.5.14

 מטר.   25טווח גילוי עד  34.5.14.1

 בחזית הגלאי תהיה נורית לזיהוי האזעקה.  34.5.14.2

 איכות גילוי תהיה לפי דרישות התקן האירופאי. 34.5.14.3

 מארז מתכתי מוגן התפוצצות. 34.5.14.4

 .ZONE 1רמת מיגון  34.5.14.5

 

 גלאי קרן פסיבי: 34.5.15

 מטר. 150עד  50טווח גילוי  34.5.15.1

 .ONLINEהגלאי יעשה שימוש במנוע כיול  34.5.15.2

 הגלאי מוגן מים. 34.5.15.3

 

 לחצן גלוי אש וכבוי אוטומטי. 34.5.16

 בחזית היחידה תהיה נורית לזיהוי האזעקה.   34.5.16.1

 .ADAמאושר  34.5.16.2

 שחרור היחידה לאחר הפעלתה יעשה ע"י מפתח מיוחד. 34.5.16.3

 לחצן גלוי יהיה בצבע אדום 34.5.16.4

 לחצן כבוי יהיה בצבע צהוב.  34.5.16.5

 

 :SAFE. INTגלאי עשן אופטי מוגן התפוצצות  34.5.17

 וצצות.גלאי עשן יהיה בעל ספקטרום גלוי רחב ויסומן בחזיתו כמוגן התפ 34.5.17.1

 ס"מ. 5הגלאי כולל בסיסו לא יעלה על  34.5.17.2



 

 

 

 אינץ' 4קוטרו של הגלאי כולל בסיסו לא יעלה על   34.5.17.3

 .BASEEFAאו  ULהגלאי יהיה מאושר  34.5.17.4

 

 :SAFE. INTגלאי חום מוגן התפוצצות  34.5.18

 מעלות בדקה. 6.7מעלות וקצב שינוי של  68גלאי החום יהיה בסף גילו של  34.5.18.1

 יסומן בחזיתו כמוגן התפוצצות. 34.5.18.2

 ס"מ. 5הגלאי כולל בסיסו לא יעלה על  34.5.18.3

 אינץ' 4קוטרו של הגלאי כולל בסיסו לא יעלה על   34.5.18.4

 .BASEEFAאו  ULהגלאי יהיה מאושר  34.5.18.5

 

 גלאי כבל חום בכבל מתכתי. 34.5.19

 מפרטורה קבועה.הגלאי יהיה מסוג ט 34.5.19.1

 הגלאי יסומן לכל אורכו.  34.5.19.2

 מעלות צלסיוס. 138מעלות או  88או   68סף גילוי  34.5.19.3

  FMו  ULהגלאי יהיה מאושר  34.5.19.4

 

 רכזת בקרה עבור גלאי כבל חום בכבל מתכתי. 34.5.20

 מטר כבל. 2000הרכזת תאפשר חבור של עד  34.5.20.1

 ס"מ. 50תאתר ותציג אירוע של גלוי חום ברמת דיוק של עד הרכזת  34.5.20.2

 הגלאי יסומן לכל אורכו.  34.5.20.3

 .FMו  ULהרכזת יהיה מאושרת  34.5.20.4

 

 צופר משולב נצנץ. 34.5.21

 שישים הבזקות בדקה. CANDELLA 75נצנץ  DB88צופר  34.5.21.1



 

 

 

 

 נצנץ 34.5.22

34.5.22.1 75 CANDELLA דקה.שישים הבזקות ב 

 

34.5.23 NAC BOOSTER  . 

 . כולל סוללות גבוי.DCאמפר  10יחידה בהספק כולל  34.5.23.1

 

 ספק כוח 34.5.24

 .DCאמפר  3הספק  220VACבמתח זינה  ULכולל סוללות מאושר  34.5.24.1

 

 כתובת כניסה.   34.5.25

 כתובת כניסה למערכת ראש ספרינקלרים כפולה. 34.5.25.1

 תובת תהיה כפולה עם שני כניסות נפרדות.הכ 34.5.25.1.1

כניסה אחת תהיה עבור מפסק זרימה ותדווח על אזעקה עם מנגנון השהייה  34.5.25.1.1.1

 שניות. 90של עד 

 כניסה שנייה תהיה עבור מגוף ותדווח על התרעה ללא מנגנון השהייה. 34.5.25.1.2

מגוף בודד תהיה עם כניסה כתובת כניסה לניטור מפסק זרימה בודד או  34.5.25.1.3

 בודדת.

 

 כתובת מסטר לחיבור גלאים אזוריים. 34.5.26

 וולט נפרד ויחובר בקו מבוקר.  24כתובת ממשק לגלאי אזורי יוזן  34.5.26.1

את הגלאים השונים ללוח הבקרה ותעביר את כל  הכתובת תממשק 34.5.26.2

האינפורמציה הדרושה ללוח הבקרה. הכתובת מיועדת לממשק של היחידות 

 הבאות:

 גלאי מוגן התפוצצות. 34.5.26.2.1



 

 

 

 גלאי להבה. 34.5.26.2.2

  גלאי קרן. 34.5.26.2.3

 

 כתובת מוצא / הפעלה מסוג מגע מבוקר: 34.5.27

 עם נגד סוף קו ו/או בכבילה בחוג סגור .  מוצא מבוקר 34.5.27.1

 וולט 24מתח עבודה  34.5.27.2

 אמפר. 2זרם מקסימלי  34.5.27.3

 

 כתובת מוצא מסוג מגע יבש: 34.5.28

 אמפר 2מגע עבודה  34.5.28.1

 הכתובת תסופק בשני ורסיות:  34.5.28.2

 מגע בודד  34.5.28.2.1

 מגע כפול.  34.5.28.2.2

 

 ים:טלפון כבא 34.5.29

 מרכז השליטה של טלפון הכבאים יהיה משולב בפנל הכבאים. 34.5.29.1

תהיה אופציה למרכז שליטה משני של טלפון הכבאים והיא תהיה זה זהה  34.5.29.2

 לחלוטין למרכז הראשי ויכלול את כל המרכיבים של היחידה הראשית.

 .קווי תקשורת של טלפון כבאים 250ניתן יהיה לחבר עד  34.5.29.3

קווי  250לוח הבקרה יחווה באופן אוטומטי על כל התקשרות מכל אחד מ  34.5.29.4

 התקשורת.

 עמדות טלפון כבאים. 10על כל קו תקשורת ניתן להתקין לפחות  34.5.29.5

( וניתן  F.F.F.S   10 ZONEהמערכת הבסיסית תסופק ללא קווי תקשורת ) 34.5.29.6

ם הכוללים פקדים ומפסקים שישולבו בלוח להרחיבה ללא מגבלה באמצעות כרטיסי

 הבקרה המרכזי. 



 

 

 

בלוח הבקרה המרכזי יהיו פקדים ומפסקים לביצוע כל הפעולות הדרושות על  34.5.29.7

 . NFPAפי ה 

 שקע לטלפון כבאים נייד יהיה משולט ומשוקע בקיר 34.5.29.8

יתן לשיקוע עמדת טלפון קבועה תכלול שפופרת ואפרכסת במארז מתכת הנ 34.5.29.9

 ו/או להתקנה על הקיר

 בפנל הכבאים יסופק מארז להכלת השפופרות הניידות. 34.5.29.10

 

 

 בחלל חדר.  FM 200מפרט מיוחד למערכת כבוי בגז מסוג  34.7פרק 

 

 בלבד.  200FMמכלי הכבוי יהיו ייעודיים עבור גז  34.7.1

 .FM 200לא יתקבל גז שאינו  34.7.2

 . ULמערכת הכבוי על כל חלקיה תהיה מאושרת  34.7.3

 לא תתקבל מערכת שאינה עונה לדרישות הנ"ל ויש להתייחס לדרישות אלו    34.7.4

 כדרישות סף.

 .FMו  ULתוכנת המערכת תהיה מאושרת  34.7.5

רמת ריכוז הגז חושבה ע"י המזמין. כמות הגז הכתובה בכתב הכמויות חושבה ע"י  34.7.6

 ל מקרה לא תקטן מהריכוז המאושר ע"י יצרן מערכות הכבוי המזמין. ובכ

 ולא תפחת מהנ"ל.  UL –לדרישות ה 

 המכלים יסופקו מחו"ל ישירות בצרוף אישור ברקוד על המכל כי המכל עם  34.7.7

 המספרים הסידוריים שלהם נבדקו ע"י היצרן.

 10%רמת ריכוז הגז המקסימלית לחלל לא תעלה על  34.7.8

 שניות. 10קה לא יעלה על משך הפרי

 במערכת עם מספר נחירים יש לתכנן כי כמות הגז תפוזר באופן אחיד. 

 .3000או  2000אביזרים  SCH 40צנרת הכבוי תהיה אך ורק 



 

 

 

 ולפחות שניים לכל מיכל UNISTRATעיגון המכלים יעשה רק ע"י מחברי 

 עיגון המכלים יעשה לקיר בטון.  

 מ"מ. 13מברזל לעיגון לרצפה עם ארבעה ברגים ג'מבו בקיר גבס יש לספק התקן 

 ביציאה מהמכל יש להתקין רקורד או צינור גמיש.

 המכל יסופק עם מפסק לחץ נמוך

 המכל יסופק עם הפעלה ידנית.

 הפעלת המכלים תבוצע אך ורק ע"י סולונואיד. שימוש בנפץ לא יתקבל.

 SIDE WALLאו ו/ CENTRALמעלות  180/360ניתן לעשות שימוש בנחיר 

 . ULעל המכל יותקן שלט עם נתוני המכל לפי דרישות ה 

 

 הנחיות לתכנון ופריסת ציוד: 34.7.9

 חלל החדר.  34.7.9.1

 לפחות שני גלאים בכל חלל.  34.7.9.1.1

 מ"ר. 25שטח כסוי לגלאי יחיד לא יעלה על  34.7.9.1.2

 חלל הרצפה צפה:. 34.7.9.2

 צפה לפי הנחיות התקן. גלאים בחלל רצפה 34.7.9.2.1

 מ"ר. 10שטח כסוי לגלאי יחיד לא יעלה על  34.7.9.2.2

 צנרת הזנה תותקן על גבי תושבות נפרדות מעיגון הרצפה הצפה. 34.7.9.2.3

 ס"מ מעל לגובה הרצפה. 5הצנרת תונח לפחות  34.7.9.2.4

 צנרת ההזנה תהיה מסוג מתכת או משוריינת. 34.7.9.2.5

 .65IPות המעבר יהיו מסוג קופסא 34.7.9.2.6

במקרה שמיזוג האוויר עבור חלל החדר עובר דרך חלל הרצפה הצפה יש  34.7.9.2.7

 לבדוק    

את מהירות זרימת האוויר. אם המהירות גבוהה ממגבלות הגלאי האופטי יש להתקין גלאי 

 יניקה. 



 

 

 

 

 מנורות סימון. 34.7.9.2.8

 מנורת סימון עם שילוט.בצד הקיר הסמוך לגלאי תותקן  אופציה א':

 על הרצפה הצפה יותקן שלט בלתי מחיק המיועד לשרידות גם בדריכה.

בתקרה מעל לנקודה המדויקת שבה מותקן הגלאי תותקן מנורת סימון עם  אופציה ב':

 שלט משולש המצביע על מיקום הגלאי ברצפה ועליו כתוב "גלאי ברצפה צפה". 

 

 חלל תקרה אקוסטית. 34.7.9.2.9

 מ"ר לגלאי. 25פיזור גלאים בחלל לפי הנחיות התקן ולא פחות מ  34.7.9.2.9.1

 אופן התקנת הגלאי בחלל התקרה יהיה לפי פרט מצורף. 34.7.9.2.9.2

בחלל התקרה יותקנו אך ורק גלאים אופטיים עם מנורת סימון משולטת  34.7.9.2.9.3

 מתחת לתקרה.

לל החדר עובר דרך חלל התקרה יש במקרה שמיזוג האוויר עבור ח 34.7.9.2.9.3.1

 להתקין גלאי יניקה.

 צופרים נצנצים ושלטים: 34.7.9.2.10

 צופר נצנץ יותקן מעל לדלת הכניסה מצד הפנימי בתוך החלל המוגן.  34.7.9.2.10.1

 ליד הנצנץ יש להתקין שלט " מערכת גלוי הופעלה". 34.7.9.2.10.2

 הכניסה מהצד הפנימי יש להתקין צופר נצנץ.בחדרים פנימיים מעל לדלת  34.7.9.2.10.3

 ליד הצופר נצנץ יש להתקין שלט " מערכת גלוי הופעלה".  34.7.9.2.10.4

 שלט פינוי מואר "כבוי הופעל" יותקן מעל לדלת הכניסה מצד החיצוני. 34.7.9.2.10.5

 

 לחצנים. 34.7.9.2.11

ממתכת כולל  PULL STATION DUAL ACTIONהלחצנים יהיו מסוג  34.7.9.2.11.1

 קופסת גב מתכתית.

 בכניסה לחדר בתוכו יותקן לחצן בצבע אדום.  34.7.9.2.11.2



 

 

 

 ליד הלחצן יותקן שלט " לחצן גלוי אש". 34.7.9.2.11.3

 בכניסה לחדר מחוצה לו יותקן לחצן בצבע צהוב.  34.7.9.2.11.4

 לידי הלחצן יותקן שלט " לחצן כבוי אש". 34.7.9.2.11.5

 

 מכל כבוי. 34.7.9.2.12

 ניתן להתקין את המכל בתוך או מחוץ לחלל המוגן. 34.7.9.2.12.1

 למפסק ירידת לחץ מיכל תחובר אינדיקציה של אזור נפרד. 34.7.9.2.13

 . NON- LATCHING"" בשיטת  SUPERVISOREYהגדרת הכניסה תהיה 

 לסולונואיד יחובר מעגל היפוך קוטביות עם נורית בקרה.

 יהיה מסוג לא קוטבי בכל מקרה. הסולונואיד 

 בכניסה לחדר מחוצה לו יותקן לחצן בצבע צהוב.  34.7.9.2.13.1

 לידי הלחצן יותקן שלט " לחצן כבוי אש". 34.7.9.2.13.2

 

 נחירי כבוי. 34.7.9.2.14

 .CENTRALאו  SIDEWALLניתן להתקין נחירי  34.7.9.2.14.1

 והיצרן. ULה  התקנת נחיר בהתאם להנחיות 34.7.9.2.14.2

 הנחיר יסומן על פי הנחיות היצרן. 34.7.9.2.14.3

 

 (: RELEASING PANELלביצוע כבוי )  ULרכזת בקרה ייעודית מאושרת  34.7.9.2.15

  UL RELEASING PANELלרכזת  ULהרכזת תישא אשור 

 אזורים ומוצאים כדלקמן: 8הרכזת תכיל 

  ABORTלחצן     -1אזור  34.7.9.2.15.1.1

 אזור גילוי מוצלב ראשון  – 2אזור  34.7.9.2.15.1.2

 אזור גלוי מוצלב שני   -3אזור  34.7.9.2.15.1.3



 

 

 

 לחצן כבוי להפעלה מידית – 4אזור  34.7.9.2.15.1.4

 חיבור למפסק לחץ נמוך של המכל. – 5אזור  34.7.9.2.15.1.5

 חיבור למפסק ודאות פריקה. – 6אזור  34.7.9.2.15.1.6

 בקרת קו מפסק נטרול קו כבוי לתחזוקה  – 7אזור  34.7.9.2.15.1.7

 רזרבה. – 8אזור  34.7.9.2.15.1.8

 כבוי    -1מוצא  34.7.9.2.15.1.9

 צופר התראה שלב גלוי א'.  – 2מוצא  34.7.9.2.15.1.10

 שלט "כבוי הפעל" שלב כבוי א'.   -3מוצא  34.7.9.2.15.1.11

 צופר כללי. – 4מוצא  34.7.9.2.15.1.12

 תקלה. – 1ממסר  34.7.9.2.15.1.13

 אזעקה. –2ממסר  34.7.9.2.15.1.14

 ניתוק הזנות. – 3ממסר  34.7.9.2.15.1.15

 

 אופן הפעלת כבוי  34.7.9.2.16

 הפעלה מידית ללא השהייה.  –לחצן כבוי 

 שניות השהייה.  60עד  30 –גלוי מוצלב 

 .ABORTמניעת כבוי ע"י לחצן 

 במצב לחוץ. ABORTהכבוי מושהה כל זמן שלחצן ה  34.7.9.2.16.1.1

 שחרור הלחיצה הכבוי חוזר לנקודת הפעולה הקודמת. 34.7.9.2.16.1.2

 הפעלת לחצן מכני על ראש המכל. 34.7.9.2.16.1.3

 

 

 אופן בדיקת מערכת כבוי. 34.7.9.2.17

 באמצעות מפתח. ULעמדת נטרול לצורך בדיקת מערכת כבוי מאושר  34.7.9.2.17.1



 

 

 

 הפעלת עמדת הנטרול תנתק פיזית את מכל הכבוי ותאפשר ביצוע בדיקות.  34.7.9.2.17.2

 מערכת במצב מצב בדיקות מדווחת לרכזת כי המערכת במצב בדיקות. 34.7.9.2.17.3

 

 דיווח סטטוס רכזת כבוי לרכזת הראשית: 34.7.9.2.18

 דיווח על תקלה. 34.7.9.2.18.1

 דיווח על אזעקה. 34.7.9.2.18.2

 דיווח על כבוי הפעל. 34.7.9.2.18.3

 

 

מתכנן מערכת ניהול שחרור העשן ייקבעו את הלוגיקה ואת אופן הפיקוד של  34.9.1.1.1

 מערכת שחרור העשן.

שילוב מערכת ניהול העשן עם מערכת גלוי האש יבוצע על פי הנחיות  34.9.1.1.2

 המתכנן.

 

 מפרט מערכת כריזה:  35.1

תוצרת/ארץ ייצור: המערכת המוצעת, על כול חלקיה )תוכנת הניהול, מערכת  35.1.1

שליטה ובקרה, ציוד ההגברה, הרמקולים, מיקרופונים( תהיה מתוצרת מדינות 

 האיחוד האירופאי, בריטניה, יפן וארצות הברית.

 על המציע לספק אישור כי כול הציוד מיוצר במדינות הנ"ל.  35.1.2

 Enhanced Acoustic simulatorגדולים יבוצע תכנון אקוסטי באמצעות בחללים ה 35.1.3

for engineers   היצרן יתכנן את המערך האקוסטי של החללים הגדולים באמצעות .

ויספק תכנון פיזי של סוגי הרמקולים ואופן הפיזור עד לקבלת  EASEתוכנת 

 התוצאה שמתאימה לתכנון.  

תוכנת הניהול, מערכת שליטה ובקרה, ציוד ההגברה,  כל הציוד, על כול חלקיו, 35.1.4

הרמקולים, מיקרופונים יהיו מאותו יצרן. לא יתקבלו הרכבים של ציוד ממספר 

 יצרנים.



 

 

 

. המגברים IP. בקרי השליטה יהיו בתקשורת IPהציוד יהיה מבוסס על תקשורת  35.1.5

. IPשורת מבוססת . מיקרופונים יהיו הן בתקשורת מקומית והן בתקIPיהיו מבוססי 

 .IPמרכזי הבקרה והשליטה יהיו מבוססי 

מעל עוצמת  5DBבכל שטחי האתר תהיה VOICE LEVELרמת עוצמת כסוי  35.1.6

 הרעש הסביבתי.

לניטור רמת  ANSבחלל עם תכולת אנשים גדולה שמשתנה בתדירות גבוהה יותקן  35.1.7

 הרעש בחלל. 

 אין לעשות שימוש באותו מגבר למספר חללים.לכל חלל באתר יהיה מגבר נפרד.  35.1.8

 

 עמדות שליטה למערכת:  35.1.9

 עמדת בקרה ושליטה בפנל הכבאים 35.1.9.1

 עמדת שליטה ובקרה בחדר הבקרה. 35.1.9.2

 העמדות פועלות במקביל עם מערכת מונעת סתירות והתנגשויות. 35.1.9.3

 עמדת פנל הכבאים הינה בעדיפות תמידית. 35.1.9.4

 הממשק יהיה משולב במסך מגע עם תוכנת ניהול. 35.1.9.5

התכנה מאפשרת בחירת אזור כריזה /ואו אזורים עם הודעה מתוך בנק  35.1.9.6

 הודעות.

 במסך יוצגו האזורים בהם מושמעת ההודעה כולל תמליל הנוסח. 35.1.9.7

 . ONLINEבקר שליטה יסופק עם מערכת הקלטה  35.1.9.8

 ליטה יכיל תיעוד היסטורי של הפעולות שנעשו במערכת במצב רגיל בקר הש 35.1.9.9

 ובמצב של אירוע.

 שנים. 5לכול מכלולי הכריזה יהיה גבוי במצברים לאורך חיים של  35.1.9.10

שעות במצב  24אשר יאפשרו  DC 24המצברים יספקו מתח עבודה של   35.1.9.11

 סטנד ביי.

 כללית ורצופה של כול חלקי המערכת. דקות של הפעלה  15ובנוסף  35.1.9.12

35.1.9.13  



 

 

 

 

 רמת שרידות מערכתית: 35.1.9.14

 לכול קומה יהיה קו רמקולים נפרד. 35.1.9.14.1

 לכל יהיה מגבר ייעודי שיחובר לקו רמקולים יחיד. 35.1.9.14.2

 .3-ל 1לכל מגבר יהיה מגבר בגבוי חם צמוד. רמת השרידות  35.1.9.14.3

 כל קו רמקולים יהיה בקרת קו.ל 35.1.9.14.4

 לכל אביזר המחובר למערכת יהיה בקרת קו. 35.1.9.14.5

כשל בתקשורת למרכזי הבקרה יעביר את השליטה אוטומטית לעמדות  35.1.9.14.6

 הכבאים.

 

 מערכת שליטה לחדר הבקרה: 35.1.9.15

י תעשייתי לשליטה על מערכות הכריזה. כולל ממשק גרפ PCמחשב  35.1.9.15.1

 באמצעות מסך מגע צבעוני.

 1בתדר  -DB-43קילוהרץ. רגישות  15הרץ עד  200. היענות IPמיקרופון  35.1.9.15.2

 קילוהרץ.

  IPמטריצת שמע לתקשורת  35.1.9.15.3

 .2*2 0*4 4*0ארבעה חיבורי שמע דיגיטליים לקונפיגורציה של  35.1.9.15.4

 DANTEאו  COBRANETהעברת אותות בפרוטוקול  35.1.9.15.5

 אותו ניתן לתכנת מרחוק באמצעות ממשק משתמש גרפי. DSPעיבוד אותות  35.1.9.15.6

 

 תכנת ניהול כריזה  35.1.9.16

התוכנה תותקן במחשב הבקרה ) במקרה של יתירות התכנה תותקן בשני  35.1.9.16.1

 מחשבים( 

 ..THIRD PARTY INTEGRATION TECHNOLOGYהמערכת מסוגלת ל 35.1.9.16.2

התוכנה תאפשר התקנה בשני שרתים נפרדים הפועלים במקביל תוך  35.1.9.16.3

 שמירת רציפות של שרידות גם כאשר שרת אחד נפל לחלוטין



 

 

 

 המערכת תאפשר שליטה על עוצמת הקול בכל האזורים. 35.1.9.16.4

 הודעות מוקלטות מראש.  30המערכת תסופק עם  35.1.9.16.5

 . 900-את כמות ההודעות עד ל ניתן להגדיל 35.1.9.16.6

ניתן לבחור מתפריט ההודעות כל הודעה ולשגרה לאזור או אזורים מוגדרים  35.1.9.16.7

 מראש ו/או לבחור אזור ואז לצרף אליו הודעות. 

 מערכת ניהול הרשאות לכול רמת משתמש שתידרש. 35.1.9.16.8

דעות אוטומטי לפי תאריך יסופק מודול תזמון הודעות המאפשר שידור הו 35.1.9.16.9

ושעה לעשרים השנים הבאות תוך התייחסות לחגים שבתות וכו...ממשק הפעלה 

 קלנדרי אקטיבי שמאפשר גישה לשינוי תרחישים זמני.

 

 אפיון כללי לרמקולים 35.1.9.17

 – ENהרמקולים לתקרה אקוסטית יהיו מוגני אש עם כיפת הגנה עליונה קן   35.1.9.17.1.1
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 הרמקול לקיר יהיה עם מחברים קרמיים עם מארז מתכתי אנטי ונדאלי 35.1.9.17.1.2

 רמקול צילינדר ורמקול צילינדר דו כיווני כנ"ל.  35.1.9.17.1.3

 

 בקר שליטה ראשי  35.1.9.18

 קילוהרץ. 12הרץ עד  200היענות  35.1.9.18.1

 כניסות אודיו 5 35.1.9.18.2

 .RMSואט  60מגברי אודיו בהספק  8 35.1.9.18.3

 .1024*39מטריצת אודיו דיגיטלית  35.1.9.18.4

  PRE AMPיציאות  8 35.1.9.18.5

 .DSPעיבוד אותות  35.1.9.18.6

 .ETHERNETכניסות  35.1.9.18.7

 בחוג סגור.  IPשתי כניסות לגישור רשת  35.1.9.18.8



 

 

 

 חיצונית. IPכניסת רשת לחיבור לרשת  35.1.9.18.9

 מגע קדמי.מסך  35.1.9.18.10

 להודעות מוקלטות + יכולת הרחבה לא מוגבלת. GB4זיכרון בסיסי של  35.1.9.18.11

 מיקרופון אינטגרלי. 35.1.9.18.12

 רמקול אינטגרלי. 35.1.9.18.13

( כניסות דיגיטליות מתוכנתות לממשק עם מערכת 22עשרים ושתיים ) 35.1.9.18.14

 חיצונית.

מלא  LOG BOOKבקרה וחיווי לכול התקלות ולכול פונקציות החירום כולל  35.1.9.18.15

ONLINE 

 בקר כולל יחידות הגברה  35.1.9.19

 קילוהרץ. 20הרץ עד  80היענות  35.1.9.19.1

 .RMSואט  125מגברים פעילים של  8 35.1.9.19.2

 . DSPעיבוד אותות  35.1.9.19.3

 .ETHERNETשתי כניסות  35.1.9.19.4

 בחוג סגור IPשתי כניסות לגישור רשת  35.1.9.19.5

 ( כניסות דיגיטליות מתוכנתות לממשק עם מערכת חיצונית.12שנים עשר  ) 35.1.9.19.6

 בקרה וחיווי לכול התקלות ולכול פונקציות החירום. 35.1.9.19.7

 

 בקר כולל יחידות הגברה  35.1.9.20

 קילוהרץ. 20הרץ עד  80היענות  35.1.9.20.1

 .RMSואט  250מגברים פעילים של  4 35.1.9.20.2

 . DSPעיבוד אותות  35.1.9.20.3

 .ETHERNETשתי כניסות  35.1.9.20.4

 בחוג סגור IPשתי כניסות לגישור רשת  35.1.9.20.5

 ( כניסות דיגיטליות מתוכנתות לממשק עם מערכת חיצונית.12שנים עשר  ) 35.1.9.20.6



 

 

 

 ל התקלות ולכול פונקציות החירום.בקרה וחיווי לכו 35.1.9.20.7

 

 בקר כולל יחידות הגברה  35.1.9.21

 קילוהרץ. 20הרץ עד  80היענות  35.1.9.21.1

 . RMSואט  500מגברים פעילים של  4 35.1.9.21.2

 . DSPעיבוד אותות  35.1.9.21.3

 .ETHERNETשתי כניסות  35.1.9.21.4

 בחוג סגור IPשתי כניסות לגישור רשת  35.1.9.21.5

 ( כניסות דיגיטליות מתוכנתות לממשק עם מערכת חיצונית.12שנים עשר  ) 35.1.9.21.6

 בקרה וחיווי לכול התקלות ולכול פונקציות החירום. 35.1.9.21.7

 

   W 3600מערכת ספק חכם כדוגמת  35.1.10

 חיווי ויזואלי על כל התקלות. 35.1.10.1

 ואט. 3600הספק  35.1.10.2

 יציאות נפרדות להזנת מגברים 3 35.1.10.3

 יציאה למצברים. 35.1.10.4

 .HARD WIREטרמינל חיוויים  35.1.10.5

 כיוון מתח טעינת ציפה. 35.1.10.6

 מעלות. 25שעות בטמפרטורה של  100,000אורך חיים של  35.1.10.7

 הגנות ספק: 35.1.10.8

 היפוך קוטביות מצברים. 35.1.10.8.1

 מתח יתר במוצא. 35.1.10.8.2

 עומס יתר וקצר במוצא 35.1.10.8.3

 קצר פנימי 35.1.10.8.4



 

 

 

 מתח יתר בכניסה. 35.1.10.8.5

 חימום יתר. 35.1.10.8.6

 אמפר שעה בטווח זמן התקן. 120יכולת טעינה לסוללות עד 

 

 עמדת כריזה לפנל כבאים  35.1.10.9

 פנל שליטה ותצוגה של אירועי המערכת. תקלות, אזעקות, רשת וכו... 35.1.10.9.1

 מיקרופון. 35.1.10.9.2

 לחצני הפעלת הודעות אוטומטיות. 35.1.10.9.3

 לחצן קבוע עבור הפעלת הודעת פינוי. 35.1.10.9.4

 לחצן קבוע עבור הפעלת הודעת ארגעה 35.1.10.9.5

 לחצני הפעלה מתוכנתים 4 35.1.10.9.6

 פנל לחצנים לשליטה על ערוצי השמע. 35.1.10.9.7

 .ALL CALLלחצן  35.1.10.9.8

 .RESETלחצן  35.1.10.9.9

 לחצן קבלת שליטה. 35.1.10.9.10

 הפעלת גונג 35.1.10.9.11

 כיוון עוצמת השמעה. 35.1.10.9.12

 הזנה המערכת המרכזית. 35.1.10.9.13

 בקרת קו. 35.1.10.9.14

 

 לתית דוגמת עמדת כריזה מנה 35.1.11

 היחידה תותקן בחדר הנהל ו/או בדלפק המודיעין  35.1.11.1

 מיקרופון שולחני. 35.1.11.2

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/ 35.1.11.3



 

 

 

 מקשים מתוכנתים. 8לפחות  35.1.11.4

 ניתן לתכנת את המקשים להפעלת הודעות אוטומטיות. 35.1.11.5

 היחידה תפעל תחת ההרשאות של מרכז הבקרה הראשי. 35.1.11.6

 

 רמקול תקרתי 

 חזית הרמקול וגם חלקו העליון יהיה ממתכת בלבד 35.1.11.7

 התקנה שקועה. 35.1.11.8

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/ 35.1.11.9

חיבור הרמקול לתקרה יעשה באמצעות מתאמי מתכת המשולבים בגוף  35.1.11.10

 הרמקול 

 לא יעשה חיבור לתקרה על ידי ברגים.  35.1.11.11

 .RMSואט  12/24הספק  35.1.11.12

 .DB 92עוצמת שמע  35.1.11.13

 קילוהרץ. 18הרץ עד  DB 3 – 100 -תחום היענות תדר +/ 35.1.11.14

 

 רמקול תקרתי עוצמה גבוהה 

 חזית הרמקול וגם חלקו העליון יהיה ממתכת בלבד 35.1.11.15

 התקנה שקועה. 35.1.11.16

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/ 35.1.11.17

חיבור הרמקול לתקרה יעשה באמצעות מתאמי מתכת המשולבים בגוף  35.1.11.18

 הרמקול 

 י ברגים. לא יעשה חיבור לתקרה על יד 35.1.11.19

 .RMSואט  12/24הספק  35.1.11.20

 .DB 92עוצמת שמע  35.1.11.21

 קילוהרץ. 18הרץ עד  DB 3 – 100 -תחום היענות תדר +/ 35.1.11.22



 

 

 

 

 

 רמקול לקיר דוגמת  35.1.12

 התקנה על הטיח. 35.1.12.1

הרמקול יסופק עם מארז מתכתי אנטי ונדאלי עם בורג חיזוק מסוג אנטי  35.1.12.2

 ונדאלי.

 מ"מ מגולוונים. 6ברגים  4עיגון הרמקול לקיר יבוצע באמצעות  35.1.12.3

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/ 35.1.12.4

חיבור הרמקול לתקרה יעשה באמצעות מתאמי מתכת המשולבים בגוף  35.1.12.5

 הרמקול 

  לא יעשה חיבור לתקרה על ידי ברגים. 35.1.12.6

 .RMSואט  12/24הספק  35.1.12.7

 .DB 92עוצמת שמע  35.1.12.8

 קילוהרץ. 18הרץ עד  DB 3 – 100 -תחום היענות תדר +/ 35.1.12.9

 

 רמקול צילינדר חד כיווני .  35.1.13

 התקנה על הקיר ו/או בתקרה. 35.1.13.1

 ונדאלי.הרמקול יסופק עם מארז מתכתי אנטי ונדאלי עם בורג חיזוק מסוג אנטי 

 .IP 55רמת מיגון 

 ההתקנה לקיר באמצעות מתאם זרוע מתכת.

 מ"מ מגולוונים. 6ברגים  2עיגון הרמקול לקיר יבוצע באמצעות 

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/

 חיבור הרמקול לתקרה יעשה באמצעות מתאמי מתכת המשולבים בגוף הרמקול

 ל ידי ברגים. לא יעשה חיבור לתקרה ע

 .RMSואט  20הספק 



 

 

 

 .DB 91עוצמת שמע 

 קילוהרץ. 15הרץ עד  DB 3 – 130 -תחום היענות תדר +/

 כניסת כבילה תהיה ישיר לכבל שיסופק ע"י היצרן ויחובר לקופסא ייעודית.

 

 רמקול צילינדר דו כיווני  .  35.1.14

 התקנה על הקיר ו/או בתקרה. 35.1.14.1

סופק עם מארז מתכתי אנטי ונדאלי עם בורג חיזוק מסוג אנטי הרמקול י 35.1.14.2

 ונדאלי.

 .IP 55רמת מיגון  35.1.14.3

 ההתקנה לקיר באמצעות מתאם זרוע מתכת. 35.1.14.4

 מ"מ מגולוונים. 6ברגים  2עיגון הרמקול לקיר יבוצע באמצעות  35.1.14.5

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/ 35.1.14.6

חיבור הרמקול לתקרה יעשה באמצעות מתאמי מתכת המשולבים בגוף  35.1.14.7

 הרמקול 

 לא יעשה חיבור לתקרה על ידי ברגים.  35.1.14.8

 .RMSואט  20הספק  35.1.14.9

 .DB 91עוצמת שמע  35.1.14.10

 קילוהרץ. 15הרץ עד  DB 3 – 130 -תחום היענות תדר +/

 לכבל שיסופק ע"י היצרן ויחובר לקופסא ייעודית. כניסת כבילה תהיה ישיר

 

 רמקול לתנאי קשים   35.1.15

 התקנה על הקיר. 35.1.15.1

הרמקול יסופק עם מארז מתכתי אנטי ונדאלי עם בורג חיזוק מסוג אנטי  35.1.15.2

 ונדאלי.

 .IP 66רמת מיגון  35.1.15.3



 

 

 

 ההתקנה לקיר באמצעות מתאם זרוע מתכת. 35.1.15.4

 מ"מ מגולוונים. 6ברגים  2עיגון הרמקול לקיר יבוצע באמצעות  35.1.15.5

 קילוהרץ. 15הרץ עד  200בתחום של  DB 2 -תחום היענות +/ 35.1.15.6

חיבור הרמקול לתקרה יעשה באמצעות מתאמי מתכת המשולבים בגוף  35.1.15.7

 הרמקול 

 לא יעשה חיבור לתקרה על ידי ברגים. 35.1.15.8

 .RMSואט  20/40הספק  35.1.15.9

 .DB 91עוצמת שמע  35.1.15.10

 קילוהרץ. 15הרץ עד  DB 3 – 130 -תחום היענות תדר +/ 35.1.15.11

 כניסת כבילה תהיה ישיר לכבל שיסופק ע"י היצרן ויחובר לקופסא ייעודית. 35.1.15.12

 

 AMBIENT NOISE SENSORיחידת   35.1.16

 לל גדול שרמת הרעש הסביבתי משתנה.היחידה תותקן בכול ח 35.1.16.1

 .   DB 15עד  5DB –היחידה תתואם לאספקה של עוצמת קול הגבוהה ב  35.1.16.2

 מסוכך. 18AWG*2החיבור יהיה בכבל  35.1.16.3

 ההתקנה לקיר באמצעות מתאם זרוע מתכת. 35.1.16.4

 קילוהרץ. 20הרץ עד  20תחום היענות של  35.1.16.5

35.1.16.6 Equivalent noise level 16 db  

35.1.16.7 Signal to noise 78db 

 

 כבלים. 35.1.17

 .1220לפי תקן  35.1.17.1

 .   DB 15עד  5DB –היחידה תתואם לאספקה של עוצמת קול הגבוהה ב  35.1.17.2

 חישוב כבלי רמקולים יהיו כדלקמן: 35.1.17.3



 

 

 

35.1.17.4 20AWG * 2  מטר. 200ואט ובאורך עד  120לקווי רמקולים בהספק עד 

35.1.17.5 18AWG * 2  מטר. 200ואט ובאורך עד  250לקווי רמקולים בהספק עד 

35.1.17.6 16AWG * 2  מטר. 200ואט ובאורך עד  500לקווי רמקולים בהספק עד 

 .CAT 5כבל מיקרופון  35.1.17.7

 כבל רשת  בסיב אופטי. 35.1.17.8

 

 תשתיות ואופן התקנה. 35.1.18

 אין לבצע חיבורים בקופסאות בתקרה. 35.1.18.1

 לכל רמקול תותקן קופסת מעבר מוגנת מים. 35.1.18.2

 אין להתקין קופסאות חיבורים אלא בריכוז קומתי. 35.1.18.3

 כל החיבורים יהיו על פס דין עם מחברים מסוג פיניקס בלבד ומשולטים. 35.1.18.4

 וכל הכניסות והיציאות מסוג אנטיגרון.  65IPבכול הפרויקט הקופסאות יהיו  35.1.18.5

 קצות הכבל יהודקו בסופיות.  35.1.18.6

 על כל גיד יהיה מספר המעיד על שימוש. 35.1.18.7

 .65IPכל התשתית ההוריזונטלית + ורטיקלית תהיה מוגנת מים  35.1.18.8

 מים עם משטח עבודה ממתכת. בכל קומה בפיר יותקן ארון מוגן 35.1.18.9

 כל המחברים בארון יהיו מתוצרת פיניקס. 35.1.18.10

 חיבור צנרת לארון תהיה אך ורק באמצעות מחבר מוגן מים.   35.1.18.11

 

 

 

 תיק תאורה עם הגופים המתוכננים לפרויקט:

 לא יאושרו ג"ת כש"ע ללא אישור ממתכנן החשמל ומנהל הפרויקט

 המזמין או המתכנן רשאים לפסול מוצר שווה ערך ואינם מחוייבים להסביר את סיבת הפסילה



 

 

 

 

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט הטכני, בכל מקרה של 

סתירה בין המסמכים תהיה הפרשנות המחמירה לטובת המזמין, הפרשנות 

מנהל המזמין הוא  עבוריטבית הקובעת וכן הגורם הקובע מהי הפרשנות המ

מתכנן החשמל, אי קריאת המפרט הטכני אינה סיבה לאי ויקט בתיאום עם הפר

ביצוע כמפורט במפרט הטכני המיוחד, ובאחריות הקבלן הראשי לוודא שהקבלני 

 החשמל מטעמו קראו את המפרט כנדרש לפני ביצוע העבודה.

 עבודות טיח   09פרק  

 

 

 טת "טיח יבש" ע"י לוחות גבס ירוק אורבונד או ש"ע מאושרבשי טיח בפרק זה יעשה 

לאיטום כללי, הצמדה  107הביצוע יכלול :תשתית איטום של שתי שכבות סיקטופ   

והדבקת הלוח אל הקירות בעזרת דבק גבס פרלפיקס של מיסטרפיקס או ש"ע 

ס"מ , הצמדה זו תעשה ישירות לקירות  40נירוסטה בצפיפות של כל  מאושר וברגי

הבטון לאחר הורדת שיירי יציקה בדיסק, או הצמדה לקירות הבלוקים לאחר הורדת 

שאריות טיט במישקי החיבורים בין הבלוקים המחיר כולל ביצוע שפכטלים 

לגימור  ופלסטרים "אורבונד" או ש"ע מאושר בכל חיבורי הלוחות )הפאזות( עד

נאות וקבלת משטחים מישוריים קומפ'.,גובה החיפוי יעשה מרצפת המבנה ועד 

 לתקרת המגשים.
 

  עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

 

 חלקות למיכל האיזון  PVCיריעות  ביצוע חיפוי             10.01

 

או ש"ע  עוגן פלסט ELVAמ"מ  מסוג  1.5עובי  PVCחיפוי פנים למיכל האיזון ביריעות 

ס"מ מתחת  20מאושר הנ"ל כולל יישום סרגל עליון  בראש המיכל ) תחתית חלון שירות ) 

ס"מ בין היריעות עד לריתוך מושלם. המחיר כולל  10של  OVERLAPלסף החלון(. כולל 

איטום בסיפלקז בראש היריעה ) איזור חיבור הסרגל, ואיטום קידוחי סולם פיבר לאחר 



 

 

 

קס לחור הקידוח ו או ריתוך הייריעה סביב אלמנטים חודרים כגון התקנתו בהזרקת סיקפל

 תושבות סולם עחלד לגימור מושלם.

 

מפרט  זה כולל   חיפוי קרמיקה כללי  לבריכה            10.02

עבודות הכנה, טיח מייקים,דבקים הדבקה,  בתוכו

 ורובה אפוקסית
 

    

קרמיים הכוללים תושבת לראש הבריכה בשפת התעלה מתוכננת הדבקת מאחזי יד  .1

, לסבכה וכולל יחידת תושבת נגדית בצד השני עפ"י המפורט בתמונות המצורפות.

שאר חיפוי הבריכה יבוצע באלמנטים המפורטים בחתכי הפריסה והפרטים בגיליון 

 או ש"ע מאושר. BN-001בריכה 

מערכת החיפוי הכללית תיהיה מתוצרת לטיקריט פרימיום או ש"ע מאושר עפ"י  .2

 פירוט הבא:ה

 התקנת אריחים בבריכת שחייה 

 PREMIUMמפרט 

 הכנת השטח .א
על התשתית להיות יבשה, יציבה, חזקה ונקייה מלכלוך, שומנים, אבק, שכבות צבע, 

( למיניהם. ניקוי התשתית ייעשה curing compounds( ותוספי אשפרה )sealersאטמים )

 התוצאה הנדרשת.באמצעים מכניים )"דיסק"( ומים בלחץ עד קבלת 

 

 הגנה על ברזל הזיון .ב
 הכנת השטח .1

 .N/mm 21.5חוזק הכפיפה המינימאלי של פני התשתית יהיה לפחות  (א
ס"מ לפחות,  2 –לחרוץ באמצעים מכאניים מסביב לברזל הזיון בעומק של כ  (ב

 לחתוך את הברזל ולנקות היטב מאבק, לכלוך, חלקים רופפים וכד'.



 

 

 

 DIN EN ISOאת ברזל הזיון יש לנקות מחלודה באמצעות כלי מכאני )לפי תקן  (ג
 (.Sa 2.5, לרמה של 12944

 ערבוב .2
גרמניה )משווק ע"י  KOSTERמבית  MULTI A ®BETOMORלערבב  (א

ליטר  2.7(, או ש"ע, עם מים נקיים )www.orantechg.comאוראנטק גטאור בע"מ, 

דקות עד  3 -בסיבובים איטיים, למשך כק"ג( בעזרת מערבל חשמלי  15לדלי של 
 לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. אין להוסיף יותר מים מהכמות המפורטת.

 דקות. 15 -אין להכין יותר חומר מהכמות שניתן ליישם במשך כ (ב
, 40°Cאו אם טמפרטורת התשתית עולה על  30°Cאם טמפרטורת האוויר מעל  (ג

 KOSTERמבית  SB BONDING EMULSIONשל  20%יש להוסיף למים 

 (, או ש"ע.www.orantechg.comגרמניה )משווק ע"י אוראנטק גטאור בע"מ, 
 יישום .3

 מיושם בעזרת מאלדג' או כף טייחים, בשלב אחד. MULTI A ®BETOMOR (א

 כאשר מורחים את החומר מעל גובה הראש, מומלץ ליישם במנות קטנות. (ב
 להצמיד את התערובת לתוך התשתית בזמן היישום. (ג
מיד עם תחילת ההתקשות, להחליק את פני השטח בעזרת כף מתכת או גומי.  (ד

 מ"מ. 60עובי השכבה עד 

 

 איטום מעברי צנרת

איטום מעברי הצנרת החודרים לבריכה )תאורה, "ג'טים", ניקוזים וכו'( ייעשה עם  .1
גרמניה  OTTO CHEMIEמבית  OTTOSEAL S 18  סיליקון לבריכות שחיה מסוג

 (, או ש"ע.www.orantechg.comאוראנטק גטאור בע"מ, )משווק ע"י 

 LATICRETE 24הגנת איטום נוספת על הסיליקון תיעשה באמצעות טיט אפוקסי  .2

 (,www.orantechg.com)משווק ע"י אוראנטק גטאור בע"מ,  LATICRETEמבית 
 או ש"ע.

 

 שכבת קישור )בין הבטון לטיח(

 קירות .1
 LATICRETEשכבת הקישור על הקירות תעשה עם תערובת דו רכיבית  (א

מבית  LATICRETE 211על בסיס תוספי לטקס ואבקת מלאן  4237

LATICRETE  ,משווק ע"י אוראנטק גטאור בע"מ(www.orantechg.com,)  או

 ש"ע.
 

 להכנת התערובת יש לבצע את השלבים הבאים )ראה מפרט טכני( : (ב
 )או חלק( למיכל הערבוב. LATICRETE 4237לשפוך את הנוזל   (1

תוך כדי ערבוב במערבל חשמלי  LATICRETE 211להוסיף לנוזל אבקת  (2

 דקות. 1-2סל"ד במשך   300בתנועות סיבוב איטיות 

 להוסיף אבקה עד לקבלת עבידות המתאימה ליישום החומר במאלדג'. (3
 דקות ולערבב שנית  למשך דקה אחת. 5-להמתין כ (4
רובת כשכבת קישור על הקירות בלבד באמצעות מאלדג' משונן ליישם את התע (5

 מ"מ לפחות. 5בכיוון אופקי, כך שיתקבלו "שיניים" בעובי 

 שעות. 24ניתן לבצע את הטיח על שכבת הקישור לאחר  (6

 

 רצפה .2



 

 

 

 LATICRETE 4237שכבת הקישור על הרצפה תעשה עם תערובת דו רכיבית   .א

 .LATICRETE 211על בסיס תוספי לטקס ואבקת מלאן 

 )או חלק( למיכל הערבוב. LATICRETE 4237לשפוך את הנוזל  .ב
תוך כדי ערבוב במערבל חשמלי  LATICRETE 211להוסיף לנוזל אבקת  .ג

 דקות.  1-2סל"ד במשך 300בתנועות סיבוב איטיות 

להוסיף אבקה עד לקבלת "שמנת" המאפשרת הברשה של התערובת באמצעות  .ד
 "מברשת סיידים".

 שימוש בתערובת יש לערבב את החומר. לפני כל .ה
 ראה בהמשך. –ליישם רק במהלך יישור הרצפה בשיטת "רטוב על רטוב"  .ו

 

 טיח .ג
 קירות .1

עם אבקת  LATICRETE 3642הטיח לקירות יהיה מלטקס  (א

LATICRETE 211  מביתLATICRETE  ,משווק ע"י אוראנטק גטאור בע"מ(

www.orantechg.com,)   מ"מ. במידה  12או ש"ע. עובי כל שכבה לא יעלה על

 ס"מ )בסה"כ( יש להיוועץ במחלקה הטכנית. 4ועובי הטיח עולה על 

 להכנת הטיח יש לבצע את השלבים הבאים )ראה מפרט טכני( : (ב
 .1:3עם מים, בכלי נקי, ביחס  LATICRETE 3642לערבב את לטקס  (1
י ערבוב במערבל חשמלי תוך כד LATICRETE 211להוסיף לתערובת אבקת  (2

דקות. ליישום הטיח על הקיר, יש לערבב   1-2סל"ד במשך  300בסיבובים איטיים 

 עד לקבלת מרקם פלסטי של התערובת.
 דקות, לערבב שנית   למשך דקה אחת וליישם על תשתית לחה. 5להמתין  (3
יש להגן על הטיח מפני גשם, רוח וקרני שמש ישירות ולתת לו להתייבש לפחות  (4

. טמפרטורה נמוכה או לחות גבוהה יכולים לגרום 21ºCימים בטמפרטורה של  7
 לזמן יבוש ממושך יותר של הטיח.

 רצפה .2
 LATICRETE 226עם אבקת  LATICRETE 3642הטיח לרצפה יהיה מלטקס  .א

 (,www.orantechg.com)משווק ע"י אוראנטק גטאור בע"מ,  LATICRETEמבית 

 ס"מ יש להיוועץ במחלקה הטכנית(. 5או ש"ע )במידה ועובי המילוי עולה על 
 להכנת הטיח יש לבצע את השלבים הבאים: .ב

 LATICRETE 3642מ"מ, לערבב את לטקס  30 –עבור עובי הטיח פחות מ  (1

מ"מ  30 –. עבור עובי טיח גדול מ 1:3בתוך דלי נקי עם מים נקיים ביחס של 

 .1:4הערבוב יהיה ביחס של 
תוך כדי ערבוב התערובת עם מערבל חשמלי  LATICRETE 226להוסיף  (2

 באופן איטי. על התערובת להיות בעלת מרקם חצי יבש ליישום טייחים אופקיים.
 להרטיב את הבטון במים נקיים עם ספוג.יש להימנע מהיווצרות שלוליות.  (3
על  להבריש על  רצפת הבטון את שכבת הקישור וליישם עליה בשיטת "רטוב (4

 רטוב" את מילוי הרצפה ולהדק עד לעובי הנדרש.
יש להגן על הטיח מפני גשם, רוח וקרני שמש ישירות ולתת לו להתייבש לפחות  (5

. טמפרטורה נמוכה או לחות גבוהה יכולים לגרום 21ºCימים בטמפרטורה של  7

 לזמן יבוש ממושך יותר של הטיח.
 איטום

האיטום המומלץ הינו באמצעות ממבראנה נוזלית על בסיס לטקס לאיטום וריסון סדיקה 

)משווק ע"י אוראנטק  LATICRETEמבית  LATICRETE HYDRO BANמסוג 

 או ש"ע, האיטום יעשה על הטיח. (,www.orantechg.comגטאור בע"מ, 

מפרטורה של ימים בט 7מועד ביצוע עבודות האיטום: לאחר ייבושו של הטיח לפחות 

21ºC.טמפרטורה נמוכה או לחות גבוהה יכולים לגרום לזמן יבוש ממושך יותר של הטיח . 



 

 

 

 הכנת השטח .1
 לפני היישום יש לערבב את חומר האיטום. (ג
 על התשתית להיות נקייה ויבשה טרם היישום. (ד

 

 יישום .2
ליישם  שכבה ראשונה של ממבראנת האיטום באמצעות  מברשת "סיידים" או  (א

 רולר.
תיושם לאחר ייבושה  LATICRETE HYDRO BANשכבה שנייה של ממבראנת  (ב

 שעות(. 12-24המלא של השכבה הראשונה )בדרך כלל 

 

שעות לפחות לאחר יבושו המלא של           48הערה:בדיקת הצפה ניתנת לביצוע 

LATICRETE HYDRO BAN. 

 

 רובה

מבית  GroutPRO ® SpectraLOCKהרובה המומלצת לבריכת שחיה הינה 

LATICRETE  ,משווק ע"י אוראנטק גטאור בע"מ(www.orantechg.com,)  .או ש"ע 

ימים מסיום עבודות ההדבקה על מנת להבטיח   4 –תחילת יישום הרובה לא פחות מ 

 את הדבקת האריחים באופן הטוב ביותר.

 

 הערות

הנחיות היישום במפרט זה הינן בנוסף להנחיות של מערכת ההדבקה, האיטום והכיחול.  .2
 יש לעיין במפרט הטכני של כל חומר טרם היישום.

מפרט זה הינו כלי תכנוני והמלצה ואינו בא בשום מקרה במקום תכנון הנדסי מוסמך ואו  .3
 פיקוח מקצועי בשטח.

 mwww.laticrete.coמומלץ לבקר באתר לטיקריט  .4
 .www.orantechg.comובאתר אוראנטק גטאור: 

 MULTI A ®BETOMOR ,LATICRETEמצ"ב מפרטי יישום של המוצרים הבאים:  .5
24 ,LATICRETE 211  ,LATICRETE 4237 ,LATICRETE 3642 ,LATICRETE 

226  ,PRO Grout® SpectraLOCKLATICRETE   ו- OTTOSEAL S 18 בנוסף לכך ,

 "התקנת אריחי קרמיקה בבריכות שחייה" 192מצורף גיליון נתונים טכניים 
 על מנת לוודא  התאמה מרבית. לפני תחילת העבודות באתר, מומלץ לבצע דוגמא  .6

 

 

 חיפוי פנים תעלה       10.03

 פנים התעלה יחופה במערכת חיפוי במריחה וצביעה עפ"י הפירוט הבא: .1

מאושרת מי שתייה תוצרת חברת סיקה  161איטום פריימר סיקפלור  שכבת  .א

המריחה תבוצע על גבי קירות ורצפת התעלה )מדה ומזון, או ש"ע מאושר, 

 שיפועים(עובי שכבה וזמן ייבוש  עפ"י הנחיות היצרן.

http://www.orantechg.com/


 

 

 

תוצרת חברת   N146DWבצבע אפוקסי לאחר ייבוש שכבה זו תתבצע צביעה  .ב

בגוון תכלת כהה עפ"י הנחיית יצרן ועד ש"ע מאושר,  מאושר מי שתייה ,או סיקה

 מושלם. לגימור

 6חלופה לחיפוי פנים תעלה תבוצע באיחי קרמיקה גדולים ובהירים סוג ב עובי  .ג

 מ"מ לפחות עפ"י מערכת איטום והדבקה לטיקירט פרימיום או ש"ע מאושר.

 C  R-12ריצוף מונע החלקה רמה        .1

ים שירותהחדרי , מלתחותהמבנה בריכת השחייה ,ריצוף זה יבוצע בהיקף  10.04

 ומטבחון צוות. +לובי+חדר צוות+מחסן בריכה

מ"מ, מדגם  12מ"מ מינימלי ולא יותר מ  8עובי ס"מ  50על  50אריחי פורצלן בגודל  .2

ASSUAN-STONE תוצרת קונצרן ,CINCA גווני אפור בהיר ובז'  3-ב או ש"ע

(SAND בדרגת התנגדות להחלקה,)Cק ייתן אסמכתאות היצרן לדרגת אי, הספ-

  או ש"ע מאושר.החלקה הנדרשת, יבואן: אלפקס 

 יישום זה כולל הסדרת שיפועים לקולטני ניקוז, ותעלת הניקוז ההיקפית. .3

 .2במפרט ג' 22בחדרי מקלחות יש לבצע קודם חיפוי קירות פלקלד בהתאם לפרק  .4

כל החומרים שיעשה בהם שימוש לצורך איטום, הדבקה, וביצוע מישקים)רובה( יהיו  .5

התנגדות  2279מקבוצת החומרים המיועדים לשטחים מוצפים בלבד ויעמדו בתקן 

 .הכל באישור סופי של המתכנן. Cלהחלקה רמה 

 יתר

 ריצוף חלק: 

בוצע באריחים ריצוף זה יבוצע בכל יתר חלקי המבנה שלא צויינו בסעיף הקודם וי 10.05

משווקים ע"י נגב קרמיקה או חרש או ש"ע מאושר , עובי אריח  זהים בגודלם ובגווניהם

 יובאו לאישור סופי של המתכנן. הנ"ל , מ"מ 8מינימלי 

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –מחיר פאושלי )סופי(        10.06

 במפרט הכללי. 00.09סופי כמוגדר בסעיף  העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

כולל את הביצוע  המחירעבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. 

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ותקרות חוץצביעה לתקרות פנים   עבודות – 11רק פ

 הפיקוח"י ע מאושר"ע ש או המצורף מפרט"י עפ בצבע שימוש ישעה זה בפרק

 ) תקרה מוגבהת( תצביעת תקרות פנים במחסן בריכה ותקרת חצר חדר מכונו

 להלן מפרטי היצרן לצביעת תקרות פנים:

 מחסן בריכה  ותקרת חצר חוץ להלן מפרט לצביעת תקרת 

אקסטרים צבע נגד רטיבות ועובש - 15 דריילוק  
Extreme Masonry Waterproofer 

 

 לשימוש חיצוני ופנימי 

 על בסיס מים 

  12עמיד למים בלחץ של עד  PSI 

 :כללי
" מים  גגות, על בטון, אבן, בלוקים, בריקים, טיח, ליישום על  תקרות ו, - 15דריילוק  ...

ועודבריכות שחיה, בריכות דגים, צפחה, גדרות  .. 

  

דריילוק אקסטרים על בסיס לטקס משולב ברכיבים קרמיים לחוזק ואיטום 



 

 

 

אולטימטיביים. יוצר במיוחד לדחייה של עובש על פני הצבע. עמיד בלחץ מים של 

12 PSI ( מטר 9עומק של   .בקלות במברשת או ברולר(

 

  עבודות אלומיניום – 12פרק 

מקרה של סתירה יגבר כתב הכמויות באשר ל סוג  יש לקרוא מפרט זה ביחד עם כתב הכמויות בכל

 הפרופיל.

בכל החלונות תותקן רשת זבובים בהתאם לכיווני פתיחת החלון גם אם לא צויין מפורשות בסעיפי 

 כתב הכמויות

 

 חלונות קיפ במתלחות            12.01

עליונים לפתיחה פנימה  היושבים על קירות  בפרויקט מוגדרים לשימוש חלונות קיפ .1

מ"מ מחוסם  והכוללים  6ס"מ הכוללים זכוכית חלבית  טריפלקס  10פאנל בעובי 

 רשת זבובים קבועה חיצונית.

 קלאסי או ש"ע מאושר. 4500החלונות שיותקנו במלתחות יהיו מסדרת קליל  .2

 

 חלונות כנף על כנף         12.02

, גוון לרבות רשת זבובים  או ש"ע 9000קליל קלאסי  חלונות כנף על כנף יהיו מסדרת

 וםאלומינימתכת / RALסופי עפ"י אדריכל עפ"י מניפת הצבעים של 

  קליל או ש"ע 4400   דלתות וחלונות משולבים בחלקים קבועים ומוזזים יהיו מסדרת 

 

 זיגוג  12.03 

 תהזיגוג בדלתות ובחלונו

 זיגוג בטיחות3.6.2.1

. העובי 3חלק  938זיגוג בטיחות המתאים להוראות ת"י יהיה   )א( כל הזיגוג 

 , על פי נתוני המקום והמידות.1099המינימלי ייקבע על פי ת"י 

 

בכל מקום שבו הזיגוג משמש להגנה מפני נפילה )כגון במעקות וכגון בחלונות  )ב(

 מ'( ייעשה הזיגוג בשכבה הקרובה לבני האדם 1.20שגובה הסף שלהם אינו מעל 

(. עובי זיגוג זה PVBהמוגנים מנפילה מזכוכית רבודה מודבקת )עם פילם הדבקה 

 (.3+3מ"מ ) 6.3-לא יפחת מ



 

 

 

זיגוג שאינו כלול בהגדרה בסעיף )ב( לעיל ייעשה מזכוכית רבודה כנ"ל או  )ג(

 מ"מ. 6-מזכוכית מחוסמת שעובייה אינו פחות מ

 אין להשתמש בזיגוג פלסטי. )ד(

 

 

 הגשת תוכניות ייצור לאישור וביצוע      12.04

לאישור האדריכל ,לאחר Shop-drawing על הקבלן להגיש תכניות חלוקה סופית  .1

ביצוע מדידה פיזית של כלל הפתחים בשטח, העבודה כוללת הלבשת סרגלי 

אלומיניום על גבי פח הפנל  של קיר המעטפת, הסרגלים יולבשו  דו כיווני כולל ביצוע 

 ורים.איטום בכל החיב

מידות חיצוניות ודיאגונלים )אלכסוני  –לבדוק פילוס, יישור ודיוק מידות האלמנטים יש  .2

 המלבן(.

כל אמצעי . תן תקן פרופילי האלומיניום יהיו של חב' קליל  או ש"ע מאושר ובעלי .3

עובי . עשויים מפלדה אל חלד או מאלומיניוםיהיו החיבור )ברגים, עוגנים, פינים וכו'( 

 מפרט זה.תואם לדרישות  יהיהכית וסוג הזכו

עד לקביעה סופית  בדיקת המטרה לאלמנטי האלומיניוםבסיום ההתקנה תתבצע  .4

 לעמידתם של החלונות בתנאי מים רטיבות ואיטום. הבדיקה תבוצע ע"ח המזמין.

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –מחיר פאושלי )סופי(         12.05

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

כולל את הביצוע  המחירעבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. 

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 

 תאחריו 12.06

 שנים לפחות. 10יספק תעודות אחריות לכל עבודות האלומיניום לתקופה של הקבלן  .1

ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את כל -והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

 

 

 



 

 

 

 ציפוי אבן-14פרק 

ס"מ ו או  50/30חוץ מסוג האבן "השולטת באתר הקיים"  גודל האבן ממוצע חיפוי קירות 

ס"מ  עם עיבוד זהה. האבן תהיה  70עפ"י הגודל הקיים באתר  אורך משתנה עד 

ס"מ.  10לרטיבות עפ"י תקנות, עובי כולל של החיפוי  0.3עמידה בספיגות הקטנה מ 

האבן  בגבסטה" אל רשת קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נרו 4העבודה כוללת 

)רשת הפלדה המשודכת לקיר המבנה  כלולה במחיר, האבן מסתיימת בקו פתח 

עם סרגל  רייסגהבנייה חלונות ודלתו בלי כניסה לחשפים, המרווח בין האבן לחשפים 

ס"מ עד  12ס"מ על גבי האבן וברוחב כללי של  2באורך   אלומיניום עם כיפוף זוית

כלול במחיר  בצד הפתחים קומפ', גוון עפ"י אדריכל, הסרגל  החשף אל להתחברות

 .ס"מ את האבן1ויכסה כ  העבודה  

 

 מערכות אקלימיות וחימום רצפתי-, עבודות מיזוג אוויר – 15פרק 

 הקדמה לפני מפרט מחייב 

ם המיועדים להתקנה מצורפים לסעיפי המפרט ., המוצריכתוספת פרק ההקדמה בא 

 ומפורטים גם בתוכניות העבודה וכתבי הכמויות המצורפים  בהמשך

 כללי            15.01

 והמפרטים הנוספים.  15,16למפרט הכללי פרקים המפרט הנ"ל מהווה השלמה  

 ומפוחים. פרק זה עוסק בתיאור ציוד לחימום מי בריכה .1

 טמפרטורות לתכנון: .2

 קיץ  .3

 60%, לחות יחסית C ˚ 35חוץ :  .א

 60%, לחות יחסית C ˚ 24פנים :  .ב

 חורף .4

 C ˚ 5חוץ :  .א

 לחות יחסית לא מבוקרת.   C ˚ 22פנים :  .ב

 חימום מי בריכה            15.02

 לחימום מי בריכה. משאבות חום תמערכת חימום כולל .1

בסמיכות לחדר  היחידות מותקנות במקביל, קווט לכל יחידה 90הספק חימום נומינלי  .2

 המכונות.

 .טיטניום PVC- –כל יחידה כוללות מחליף חום צינור בתוך צינור  .3



 

 

 

במהלך חודשי הקיץ, המים המסוננים מחדר המכונות אינם עוברים דרך מערכת  .4

 החימום )המשאבות(.

חזרה זורמים  והשאר עוברים דרך היחידותמהמים  50%במהלך חודשי החורף, כ  .5

רזי ניתוק נוספים אנו מווסתים את ע"י ברזי ויסות המותקן על הקו הראשי וב לבריכה

כמויות המים העוברות דרך היחידות. מפל הלחץ על היחידה, מחליף החום צנרת 

 מ' מים. 5-וברזי ניתוק כ

 ,אשר מוזן מלוח ראשי בחדר המכונותכל יחידה כוללת לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי  .6

 פיקוד.ההזנה תבוצע בתוך צינור שרשורי חפור בחתך מתאם ללוח החשמל וה

 מזגנים             15.03

היחידות הינן מוצר מושלם של יצרן מוכר, מאושר ע"י המתכנן בלבד. מזגנים  .1

או פוגיטסו או סמסונג  או "תדיראן"   או "אלקטרה", מפוצלים יהיו כדוגמת תוצרת

 ש"ע.

 .4וחלק  1חלק  994כל התקנות המזגנים תהיינה כפופות לדרישות ת"י  .2

כפופות להנחיות של יצרן הציוד כאשר יש דגשים מיוחדים אשר כל ההתקנות תהיינה  .3

 מצורפים בזאת.

בכל מקרה של סתירה בין הרשום במסמך זה לבין הוראות יצרן או כל גורם אחר יש  .4

ליידע את המפקח ולפעול ע"פ הנחייתו. בכל מקרה שבו לא תובא הסתירה לידיעת 

 המפקח, ישא הקבלן בעלות השינויים.

 י קירורהספק .5

הספק היחידה יתאים למצוין בפרוספקט של היצרן בעבודה בתנאים רגילים של  .א

ולאחר עבודה רצופה של  C ˚ 25 50% H.Rותנאי פנים של   C ˚ 35טמ' חוץ  

 לפחות שעתיים בתנאים אלה. 

לאור זאת הפרש הטמ' בין אוויר אספקה לאוויר חוזר במהירות הנמוכה חייב  .ב

 . C ˚ 13 -הגבוהה חייב להיות גדול מ ובמהירות C ˚ 16 -להיות גדול מ

 על הקבלן להגיש למהנדס רישום מדידות טמ' של כל המזגנים. .ג

על הקבלן לעמוד בדרישות אלה ובנוסף לכך לספק אישור היצרן לעמידה  .ד

 בדרישות אלו. אישור זה אינו פוטר את הקבלן מעמידה בדרישות אלו. 

 ו ינוקז לחצר לשוחת ספיגה. ניקוז המזגן יחובר למערכת הביוב של הבניין א .6

 

 צנרת גז למערכות ומזגנים             15.04

)רציפה( עד כמה שניתן. במידה ויש צורך בחיבור  Lהצנרת  תהיה מנחושת מסוג  .1

 שני קטעים הדבר יתבצע בהלחמות בלבד ובאישור מפקח או המהנדס.  

 יש להזרים חנקן בזמן ביצוע ההלחמות. R-410aבמזגן שבו  קיים  .2



 

 

 

 -הצינורות יונחו בחתיכה אחת ממיקום המאייד )יחידה פנימית( עד ליחידה החיצונית  .3

 מ' ליד המעבה והיחידה הפנימית.  1מעבה עם עודף של קטעי צנרת של 

מגומי  המושחל על כל צינור בניפרד מ"מ 9הצינורות יונחו עם שרוולי הבידוד בעובי  .4

ל הצינור, צנרת גלויה תוגן ע"י לא יותר חופש ע או ש"ע. מוקצף תוצרת ארמפלקס

  .  עטיפת סרט פלסטי  ותותקן בתוך תעלת רשת

למען הסר ספק כל צינור קרר יבודד בנפרד ע"י בידוד מתאים לקוטר הצינור ללא  .5

"חופש", צינורות הבידוד יהיו מושלמים מולבשים על גבי צינורות הנחושת ללא 

 מ'. 2 -כים קצרים מחיתוך, אין להשתמש בחלקי בידוד וידופלקס באור

 .מפוצלים למזגנים מ -20מ יותר ולא היצרן המלצות לפי באורך גז צנרת .6

כל זמן ההתקנה והאיכסון. בגמר ההתקנה  תיאטם  הונקייהצנרת תישמר אטומה  .7

 הצנרת בקצוות.

 .ישרים בקוים רשת מסוג חשמל תעלות גבי על תונח הצנרת .8

באזורי חיבור, הצנרת תותקן כך שתעבור את גובה הברזים למניעת כניסת מים  .9

 לבידוד הצנרת. 

מעל למאייד )היחידה הפנימית( יש לבצע מלכודת שמן בקו  ןכאשר המעבה מותק .10

 צינור אנכי. מ' של 5היניקה בלבד כל 

ה בכל התקנה, לפני פתיחת ברזי שרות של יחידת העיבוי יבוצע ואקום לצנרת החדש .11

 דקות לפחות.   30ולמאייד במשך 

 מטר . 10קום רק כאשר אורך הצנרת מעל אבהתקנה חדשה יבוצע ו .12

 כבל החשמל בין יחידות יושחל בתוך שרוול מריכף לכל אורכו . .13

לכל יחידה יכין הקבלן "צמת" צנרת אשר תכלול את שני צנרות הנחושת וכבל חשמל   .14

,  או תעלת רשת PVCבין יחידות, צמת הצנרת בתוך המבנה תונח בתוך תעלת 

בחלל התקרה. צמת הצנרת מחוץ למבנה, תותקן בתוך תעלת פח צבועה בגוון עליו 

 יורה המפקח.

 P.V.Cל התקרה תקבל חיפוי  ע"י סרט בכל מקרה, צמת הצנרת בתוך המבנה ובחל .15

לפחות. מחוץ למבנה הצמה עטופה עם  50%בצבע לבן בחפיפה של  UVמוגן 

 סיליפס. 

 אין להשתמש בנייר כסף לסוגיו השונים ושימושיו המגוונים. .16

אין להשתמש בבידוד מסוג  פלציב, רובוטקס וכל פטנט אחר של בידוד דביק לשם  .17

 תיקון עיבוי ואיטום.

 

 

 



 

 

 

 

 

 תליית יחידות מיזוג             15.05

מתקני התליה או השולחן יהיו תוצרת שחקים בגילוון חם בלבד, במידה ונדרש בריח  .1

ומנעול יהיה המנעול תוצרת רב בריח או ש"ע מאושר,  במקרה שבו מותקנות יותר 

 מיח'  עיבוי אחת בסמיכות יהיו כל המנעולים בעלי אותו המפתח )מסטר(.

  ס"מ. 1גבי גומיות מחורצות לשיכוך רעידות, בעובי  היחידות יעמדו על .2

 

 שילוט יחידות מיזוג            15.06

 ס"מ X 10 5שילוט יחידות העיבוי יהיה באמצעות אלומיניום חרוט במידה של  .1

לפחות, הכיתוב יהיה צבוע שחור, ויחוזק ע"י ברגים בלבד. על השלט יהיה רשום 

 סימן המזגן, תוצרת, דגם, מתקין ותאריך התקנה.

חרוט שיחוזק ע"י ברגים בלבד.  מידות השלט  'יחידת האיוד תשולט ע"י שלט סנדוויץ .2

 ס"מ.  ע"ג השלט יהיה רשום סימון המזגן. 3X7תהיינה  תהמינימאליו

 

 פאנל שליטה למזגנים בקרים            15.07

או  on/off חוטי חדר תרמוסטטתופעלנה באמצעות פנל הפעלה/כל היחידות  .1

START/STOP  לדוגמא לפי הנחיית המפקח. אשר יסופקו ע"י ספק המזגנים  RCW 

 או ש"ע. אלקו/אלקטרה של

בחוץ יורדת  כאשר הטמ' רקירובמצב  ,בקר לשמירת לחץ ראש נהכוללות תהיחידכל  .2

משנה מהירות רציף למפוח מעבה יהיה כדוגמת  -הבקר  מאיט את מפוח המעבה.

LR215P  תוצרת פן או ש"ע מאושר כולל פיות בדיקה ללחץ גבוה.  התקנת פיות

 ההתחברות תהיה בין יציאת לחץ גבוה )דחיסה( של המדחס ובין הברז ארבע דרכי. 

 

 חדר מכונות –מפוח לאוורור             15.08

 ., יתקין הקבלן מפוח אוורור ציריבקיר החדר .1

 פסקל. 70ומפל לחץ   ,CFM 2,000ספיקת אוויר  מ"מ 63מפוח זה יהיה בקוטר  .2

 מהיריות. 3המפוח יכלול תריס נגד גשם, רשת הגנה, ופנל הפעלה חוטי בן  .3

 המפוח יוזן מלוח החשמל של חדר המערכות. .4

 

 כללי -הזנות חשמל לציוד             15.09

שמל והתקשורת בין היחידות מאייד ומעבה יהיו ללא חיבורים לכל אורך כבלי הח .1

 לא מאושר להתקין קופסאות חיבורים. –התוואי 



 

 

 

 מ"מ לפחות. 19כבל חשמל בין יחידת מאייד ליחידת מעבה יושחל בצינור מריכף  .2

 יש להתקין מפסק פקט ליד כל יחידת עיבוי, מפסק בסמיכות ליחידה.  .3

לפס השוואת פוטנציאליים באמצעות הארקה תקינה. אין  ציוד מזוג אויר יחובר .4

להשתמש בחוט הארקה )צהוב ירוק( למטרה אחרת מאשר הארקת המתקן 

 החשמלי.

 

 אחריות            15.10

 שנים לפחות. 5יספק תעודות אחריות לכל עבודות המיזוג ל הקבלן  .1

ולתקן את כל ידו, ויהיה עליו להחליף -והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –מחיר פאושלי )סופי(             15.11

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

כולל את הביצוע  המחירעבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. 

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 יקט:ט הציוד או ש"ע מאושר הנדרש בפרופירו

 יחידת אוויר צח

טון קירור  15אוויר צח  לתפוקה של  100%מיועדת ל שורות עומק  6ייחדה בעלת  -

 חימום ע"י גופי חימום

 יחידה תוצרת יוניק , אוריס , גלובל או שווה ערך מאושר -

 דרגות סינון 2החידה תכלול  -

 

 

 

 

 

 

 

 משאבות חום לבריכה



 

 

 

 הכוללת מחליף חום טיטניום   KW 40משאבת חום בתפוקה של  -

  מעלות צלזיוס 45לטמפרטורה של עד  -

 כולל בקר לשליטה מרחוק -

 

 משאבת חום לחימום מים סניטרים

 מעלות צלזיוס 60לטמפרטורה של  KW 20משאבת חום בהספק  -

כולל בקר שליטה מרחוק ומחליף חום קואקיסאלי תוצרת גלובל , מידאה או שווה  -

 ערך מאושר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 משאבת חום לחימום תת רצפתי

 

 מעלות צלזיוס 60לטמפרטורה של  KW 10משאבת חום בהספק  -

כולל בקר שליטה מרחוק ומחליף חום קואקיסאלי תוצרת גלובל , מידאה או שווה  -

 ערך מאושר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפוחי יניקה מחלל הבריכה

 המיועדים לעמידה בתנאים קורוזיבים ונוכחות של כלור PVCמפוחי יניקה עשויים  -

 . V.Uקשיח עמיד לקרני  PVC עשוי :בית לולין-

 כנפיים אחורה COLASIT תוצרת PP עשוי :מאיץ -

 FN1  - 3,400 CFMמפוח מספר   -

 FN3  - 500 CFMמפוח מספר  -

 או שווה ערך   p.v plastתוצרת  -

 



 

 

 

 

 מזגנים

 בהתאם לתפוקות המופיעות בתוכניתיחידות עיליות  -

 תוצרת תדיראן ,אלקטרה או שווה ערך מאושר -

 בפרט של מקל סבא  UVעמיד  PVCכול מעברי הצנרת  לגג יועברו בצינור  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 PVCתעלות 

 מ"מ עמיד לסולוונטים 6בעובי  PVCתעלות  -

" בתוך המבנה 1של התעלות להכנסת אוויר מיחידת אוויר צח יבודדו בבידוד טרמי  -

 " מחוץ למבנה2ושל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צנרת ואביזרים לחימום תת רצפתי

 16צנרת כדוגמת פלקסגול  רב שכבתי המיועדת לחימום תת רצפתי קוטר צנרת  -

 למים חמים

 5מ"מ  שמתחתיה יונח בידוד בעובי לפחות של  6הצנרת תונח על רשת מגולוונת   -

 מ"מ

 ס"מ  20הצנרת תונח כך שהמרחק בין הצינורות יהיה  -

 מטר 100האורך המקסימאלי של מעגל ללא חיבור באמצע יהיה מקסימום  -



 

 

 

 

 

 

 מרכזיות בקרה לחימום תת ריצפתי

איטליה הכוללות מדי ספיקה וברזים לכל מעגל חלוקה.  WATTSמרכזיות הסקה תוצרת 

 כולל  סליל חשמלי. לשליטה על כל מעגל

-  

 

 

 

 

 

 

 

 אוגרי מים חמים

 ליטר כל אחד  הכוללים תקן 300אוגרים לאגירת מים חמים מבודדים בנפח  -

האוגרים יכללו מחליף חום פנימי כפול  ויהיו מתוצרת כרומגן , אמקור או שווה ערך  -

 מאושר



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מעלית שירות חדר מכונות-71פרק 

 תנאים כלליים .1
 

 .הקדמה  1.1

 והתקנת מעלון אנכי בבריכה טיפולית במודיעין.  לאספקה מפרט הינההמסגרת     

 מבטון על פי מידות התכניות.הקבלן הזוכה  הפיר ייבנה ע"י     

 

 רד, סדן, נעמן, כהן וטיסנקרופ.-חברות מעליות מאושרות: תעמל, על

 

 

 .הגדרות  1.2

 .גוף עמו יחתום הספק את ההסכם.  -המזמין         

 חברת המעליות הספקת את המעלון ואת עבודות הבניה נשוא מפרט זה .  -הספק           

 הנדסת מעליות. כי.   -היועץ           

 כל המערכות שעל הספק לספק ולהרכיב לפי מפרט זה.  -המתקנים      

 כל עבודות הבניה לרבות אספקת החומרים לפי מפרט זה.     -הבניה         

 

 

 לתקנים שונים. התאמות  3.1

 על כל חלקיו וניםתקן ישראלי למעל. 

  1004תקן רעש ממעליות. 

   .חוקי תכנון הבניה 

  חוק החשמל , כל עבודות הספק בנושא חשמל יתאימו למהדורה המעודכנת ביותר

 של חוק החשמל. 

  תקנות ממשלתיות , הספק ידאג לביצוע כל המתקנים לפי הוראות יועץ עבודה ראשי

כנות ביותר.  כל המתקנים יעמדו בדרישות פקודות "בטיחות בעבודה" המעוד

 ו"תקנות תכנון בנייה" .

  דרישות המפרט,  כל העבודה, החומרים, הציוד והמכלולים אשר יסופקו ע"י הספק

 ויתאימו לתקנים לפי סעיף זה.ומאיכות גבוהה יהיו חדשים 

 



 

 

 

 

 למפרט המעלון ולתוכניות . התאמה  4.1

פרטי הגמר של המעלון  באתר יהיו בהתאמה מלאה לתכניות,ספק שיבצע ה העבודות כל

 התכניותשינוי חייב לקבל את אישור היועץ בכתב.   כלהמפרט ולחוזה.   ועבודות הבניה, 

 הספק עלוקיימת אפשרות של סטייה במידות.   בלבדשמקבל הספק הינן כלליות לאינפורמציה 

 הספקכפי שהן במציאות ולבסס את הצעתו בהתאם.  להוציא מידות מעודכנות מאתר הבנייה

 יבדוק ויתאים בין התכניות לבין המצב הקיים.

ביצוע  לצורךהצעה ו הגשתלצורך  הדרושים לו כל הנתונים וידועים יןיביקר בבנהמציע מאשר כי 

וכוללת את  ומושלמת פועלת מעלוןעד קבלת  שידרשוהמחיר כולל את כל העבודות וכן העבודה 

 .כל אישורי הגמר הנדרשים ממכון התקנים והרשויות

 על המציע לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק.

ת בתקופ ואת המחיר לדמי השרות .לוח זמנים ,מחיריםה רשום אתהכמויות יש ל בכתב

 האחריות ולאחריה.

 ואישורים . תכניות

 ישור את:מתאריך קבלת הזמנה הספק יגיש לאתוך שבועיים  .ב

 כלליות של המעלון, עבודות מוקדמות ותוכניות  

 רשימת חלקים ותוכניות חשמל. כוללתוכניות מפורטות  

 , ופרטי הגמר תכניות פרטי תא 

 תוכנית סיגנליזציה,  

 השונים. האביזריםציון ספקי  

  

 , ץהיועו , האדריכללקבל אישור המזמין חייבותהתוכניות  כל 

 ישמשו  לביצוע.  המאושרותהתוכניות   

לפני  היועץאו ו/לקבל אישור בכתב מאת המזמין  חייביםהחלקים אשר ישמשו במעלון  כל 

 הרכבתם. 

 

 מהלך עבודה . ח"דו  5.1



 

 

 

ינהל יומן ובו  הספקימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.  ספק ה

 .להנ" ביומןהמזמין רשאי בכל עת לעיין  כתירשמנה כל העבודות שביצע. ב"

 

 האתר  הכרת  6.1

במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על  הדרושות, לבדוק את כל המידות ספקה על

 יש ליידע את היועץ והמזמין מיידית. סטיותתכניות הבניין בלבד, ובאם קיימות 

 ואופן ההרמה. האחסוןהגישה ,  דרכיללמוד את האתר ,  ספקה על

ויהיה צורך בהריסות  1.5תכניות בזמן הנדרש לפי סעיף  הגישוידרשו שינויים או לא  אםב

 .חשבונוועל  ספקה יזו ע" עבודה ובנייה , תבוצע

 מחסן  7.1

עבור חומרים , ציוד ומכשירים הדרושים לו לביצוע העבודה. המחסן ימצא  מחסן יסדיר הקבלן

  ספק.העבודה של ה מקוםבקרבת 

 . ילוטש 1.8

 שלוט העומס המותר, בכניסות, בתא המעלון, הדרושיםלהתקין את כל השלטים  ספקה על

וחילוץ בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים  לשימושלחדר המכונות והוראות  בכניסה

 מפסק ראשי וכו' (. גלגל חילוץ, ) ידית חילוץ, צהובהקשורים לפעולת החילוץ בצבע 

  העבודה, ביצוע וחומרים טיב 1.9

חוקים ותקנים הקיימים  גבוהה ובהתאם לכללים, ברמהמתחייב לבצע את העבודה  ספקה

עובדים מאומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה ,  י"עוהמקובלים. כל העבודות תבוצענה 

 בהשגחתו המתמדת

המשובח ביותר.   מהמיןיהיו  החומריםהיועץ.   יע" שאושרומומחה ותוך שימוש בחומרים  של

 .ספקבאחריות ה הינהכל החומרים  אחסנת

אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה, אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י היועץ. היועץ רשאי 

 לפסול קבלן משנה באם לדעתו הוא אינו מבצע כראוי את העבודה.

,האחראי על העבודה. כל הוראה  ספקמטעם ה עבודהההרכבה יהיה במקום מנהל  בזמן

 .ספקהדה תחייב את שתימסר למנהל העבו



 

 

 

של מנהל העבודה או כל עובד של הספק שלדעת  הרחקתויהיה רשאי לדרוש את  היועץ

את העבודה ברמה מקצועית או שהתנהגותו אינה  לפועלהיועץ הינו בלתי מוכשר להוציא 

 כשרה בעיני היועץ.

למועסקים על ידי הספק ישולמו  םהסוציאליי התשלומיםהתשלומים של שכר עבודה וכל  כל

יחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד  יוצרעל ידו ושום דבר בהסכם זה אינו 

 כל הסיכונים. כנגדמעובדיו. הספק יבטח את עובדיו 

מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנהוג בהתאם  יוצאמתחייב בכל מקרה וללא  ספקה

 הבטיחות בעבודה. פקודתלם להוראות חוקי המדינה ובכל

והמכשירים הדרושים לעבודה. כל החומרים יהיו  המתקנים ,החומריםאת לספק  ספקה על

 חדשים ומטיב משובח. 

 

 שונים נזקים  01.1

עובדיו  ילמתקנים ולבני האדם, על ידו או ע" למכונות, ,ןילבניאחראי לכל נזק שיגרם  ספקה

 נזק  יאו ע"

על ידו ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או  שסופקוכתוצאה מפגם בחומרים  שנגרם

 בשלמותם. ליהיה חייב לפצות על הנזקים הנ" ספקהשרין והן בעקיפין. ילקויה , הן במ

בקורות, בעמודים או בתקרות ללא אישור  במבנה, חציבותלבצע עבודות או פעולות  אין

 זמין והיועץ.מנציג המבכתב מהקונסטרוקטור ומוקדם 

המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם  מתאימיםחייב להוציא ביטוחים  ספקה

כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או  מסיבות,לחומרים, למתקנים ולמכשירים 

 זרם חשמלי וכו' בתחום 

להמציא  פקסלגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על ה ביטוחים. כמו כן עליו להוציא עבודתו

 עותק מהפוליסות למזמין.

 עד למסירת המעלון למזמין. המעלוןאחראי על כל חלקי ציוד  ספקה

 

 המתקן מסירת  11.1

 נדרשותהרכבת המעלון, יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות ה בסיום  



 

 

 

דיקה כלשהי תגלה ליקוי, פגם יהיה על הספק ב. אם בהבדיקותעל  יםאישור וימסור

 .הליקוי ולמלא את הדרישה על חשבונו תלתקן א

 הבדיקות הנדרשות:

 חברת החשמל.  א.

 מחלקת בקרת איכות של הספק.  .ב

 . מכון התקנים  .ג

 עותקים למזמין. -3 ביצוע הבדיקה, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב לאחר 

 .ותתוצאות ואישורי הבדיק  א.

הכוללות תכניות קונסטרוקציה של " AS MADE" תכניות .ב

של המעלון , תכניות    הרכבההשינויים בבנין תוכניות 

, רשימת חשמל, תכניות פיקוד מפורטות, הוראות אחזקה

 חלקי חילוף.

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעלון בהשתתפות היועץ, נציג 

שות המזמין את המזמין. שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני, הספק יעמיד לר

יתגלו אי התאמות, או  כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.

 ערך מסירה סופית של המתקן.ייבצעם הספק מידית. לאחר ביצועם ת -ליקויים 

  הדרכה  21.1

את משתמשי המעלון בשימוש נכון ובמתן עזרה בזמן  ספקהמסירת המתקן ידריך  במסגרת

המעלון  רתימס,  מכון התקניםולאחר ביצוע בדיקת  ההדרכההמעלון. בתום חילוץ אנשים מן 

 לשימוש.

 

 ושרות חריותא 1.13

אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית של  יהיהספק ה

ההוצאות הכספיות בשל נזק ,קלקול , אבדה או גניבה שייעשו  בכלהמתקן, ויישא 

יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה  ספקהבתקופה זו. כמו כן 

 אחרת הנעשית בשטח.

 החוקיםכל  יאחראי למעלון לכל עבודות הבניה והשינויים שבוצעו במבנה עפ" הספק

והתקנות, הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, המתקנים המכשירים והאביזרים על 

 תקופהלהעבודה שבוצעה  טיב



 

 

 

בניה שבוצעו במבנה לתקופה  ועבודות. אחריות למבנה הפיר  חודשים 24 של 

 .המוגדרת בחוק

תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י היועץ או נציגו  להאחריות הנ"מנין תקופת תחילת 

 .ביניהם המאוחר פלת השימוש הסדיר במעלון, ע"יתחאו 

מין או לאחר מתן "תעודת השלמה" ע"י היועץ שהמתקן עבר את ביקורתו, יחתום המז

ועד הבית על חוזה שירות עם הספק בנוסח כפי שאושר ע"י המועצה לצרכנות ותמורת 

 חודשי שרות ראשונים כלולים במחיר המעלון. 6הסכום המופיע בכתב הכמויות. 

בצע מיד ועל חשבונו, עם קריאה ראשונה של המזמין את כל התיקונים י הספק

 זמןהמזמין וב היועץ אורישות וכד' במשך תקופת האחריות בהתאם לד ההתאמות

 חילוףחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי  ספקיום קבלת הקריאה. הובביותר  הקצר

 מקוריים, על מנת לעמוד בתנאי אחריות אלה לפי החוק.

 

לבצע  חייבוהספק  ,יהיבצע בדיקת הקבלה שנרשאי המזמין לתקופת האחריות  בתום

החלקים הליקויים  והחלפתהתיקונים, השינויים את  להבדיקה הנ" לתוצאות בהתאם

 .שהתגלווהפגומים 

 שהוחלפוועבור החלקים  רשאי המזמין לערוך בדיקה נוספתביצוע התיקונים  לאחר

 התיקון המושלם. ביצועממועד  חודשים 12  תחול אחריות נוספת של

 יעפ" תומאחריוהמזמין אינם משחררים את הספק  יהתכניות או קבלת המעלון ע" אישור

 סעיף זה.

חייב הספק לספק את שירות המעלון השוטף. בנוסף  להנ" האחריות בתקופת

האחריות .  תקופתהשימוש במתקן ועד לתחילת  מתחילת החלהספק יספק שירות 

 מחיר שירות אינו כלול במחיר המעלון אולם ירשם בכתב הכמויות.

 

ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתכניות , אינה מורידה ממנו  ספקשה העובדה

התקינה של המתקנים. הספק בלבד אחראי עבור כל תם פעולאת האחריות עבור 

מסוגל לגלותן.  מקצועי ידע בעלהוא  הספקשתקלה הנובעת משגיאות התכניות 

דה מאחריותו, במי ספקהאינו משחרר את  ספקאישור היועץ על בחירת הציוד של ה

האחריות  בתקופתויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי היועץ 

 ציוד הפגום.הלתקן או להחליף את  ספקלדרוש מה



 

 

 

 דמי השירות עבור שנת האחריות הראשונה כלולים במחיר ההצעה.

  אור טכניית .2

 תיאור טכני מקוצר  2.1

 

 סוג המתקן מעלון הידראולי  

 נומינליעומס  ק"ג    250

 מהירות מ/ש   0.15

KW  2.5 מכונה + מנוע 

 שיטת ההינע הידראולית בוכנה צידית

 דיוק עצירה מ"מ 5 -+

 גובה הרמה מטר לערך  3.06  –כ 

 בוכנה צידית

 מס' תחנות 2

 מס' כניסות 2

 מיקום חדר מכונות בקומת כניסה בצד הפיר

 מידות פנים הפיר בהתאם לתכנית המצורפת

 מידות פנים התא בהתאם לתכנית המצורפת

 דלתות פיר כנף על ציר

 דלתות תא  בוס 

 רוחב פתח מ' 0.75

 סוג פיקוד אוניברסלי

 תילוי 1:1/   2:2

 חשמל הרץ 50וולט  230הרץ /  50וולט     400

   



 

 

 

  יהמכנהמתקן   2.2

 יחידת ההנעה א(

היחידה כוללת מנוע חשמלי, משאבת שמן, טבולים בשמן בתוך המיכל וכל שסתומי הלחץ 

והווסתים הדרושים. היחידה בכללותה מיוחדת למעליות מסוג זה, ומהווה יחידה אחת של 

. 10%±אותו היצרן. היחידה יכולה לעמוד בשינויי עומס מלא, ללא שינוי מהירות בגבולות של 

ומפרט של היחידה. כל יחידת ההנעה תורכב על גבי כריות גומי,  יש לצרף להצעה פרוספקט

שיסופקו על ידי הספק. היחידה כוללת משאבת יד להרמת התא במקרה של הפעלה קשה 

ע"י התנעה  של התקן בטחון. המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממות יתר. המנוע יצויד באמצעי

 .  לירידה בכוכב משולש

שסתומים בטור. יחידת ההנעה תצויד בפילוס אוטומטי, בשני  2יותקנו לשם בטחון המערכת 

 הכוונים, שעה שהדלתות פתוחות. 

 

 יחידת ההרמה ב(

היחידה כוללת בוכנה מלוטשת מיחידה אחת ובראשה  גלגל להרכבת כבלי הרמה. גלגל 

גלגל  ביטחון לפי התקן, הבוכנה בתוך מסגרת על גבי מסילות מיוחדות . הכבלים בעלי מקדם

מקוטר כל כבל. על הבוכנה בנקודת התחברות הצנרת יותקן   40בעל קוטר של לפחות פי 

חוזר להגנה בפני פיצוץ בקו השמן. היחידה כולה תהיה לאחר בדיקות תקניות -שסתום אל

כנגד נזילות, ותכלול את כל האביזרים הדרושים להפעלה. היחידה בשלמותה תהיה מתוצרת 

והתקן  ברה המספקת את המעליות מחו"ל, ותעמוד בדרישות התקן של ארץ המוצאהח

. הספק יצרף להצעתו פרוספקט או מפרט טכני של היחידה. היחידה כוללת מתקן הישראלי

המאפשר הורדה ידנית של התא בשעת חירום. נזילות שמן מהשרוול העליון ינוקזו בעזרת 

 ור הפיר.צינורית מיוחדת למיכל חיצוני שקוף בב

 

 הערות (ג

  ללא היחידה כוללת אמצעי אשר מוריד אוטומטית את התא לתחנה התחתונה(

 דקות ללא שימוש.  10לאחר שחנה פתיחת דלתות( 

  ובמידת הצורך  -לפני הזמנת הבוכנה על הספק לוודא אפשרויות     הכנסתה לפיר

 .ללא תוספת במחיריחידות   2- להזמינה מ

  בעת הפסקת חשמל, יבוצע חילוץ אוטומטי או חילוץ באמצעות לחצן מואר בתא )ללא

לחיצה מתמדת( שיביא את התא לתחנה הקרובה. מערכת החילוץ תופעל ע"י מצבר 

 עם מטען אוטומטי. 
 



 

 

 

 הקונסטרוקציה (ד

 

בנה בבור הפיר את היסוד הדרוש להרכבת הצילינדר. יתר האביזרים, החיזוקים המזמין י

 והקורות

 סופקו  כאשר הם חדשים, ישרים וצבועים פעמיים בצבע יסוד. י

 

 מובילי התא  (ה

מובילים במבנה פלדה עם מילוי פלסטי מתאים עם משמנות. בנוסף לכך  4התא יובל בעזרת 

  4יותקנו 

 נעלי גלגלים גדולים עם ציפוי פלסטי לספיגת כוחות צד שמפעיל התא. 

 

 

 אינסטלציה הידראולית (ו

צע בפיר ובחדר מכונות, בצורה מקצועית ומושלמת. כל חלקי האינסטלציה יהיו מתאימים תבו

 לעבודה 

בלחץ לפחות כפול מזה של המערכת. כל צינורות המתכת יהיו ללא  תפר. במקרה של צנרת 

 מתכת היא 

 העברת רעידות.  יעתתחובר עם פרקי גומי גמישים למנ

 

 םימתקני בטיחות הידראולי (ז

 המערכת ההידראולית תצויד במנגנוני הבטיחות הבאים:       

 מהעומס הנומינלי(. 120% -שסתום בטיחות ללחץ יתר )פועל ב 

 .שסתום ניקוז אויר מהמערכת בנקודה  עליונה 

 .שעון לחץ קבוע 

 למקרה של ירידה בלחץ בקו מסיבה כלשהי.-שסתום אל חוזר 

 .מתקן רפיון לכבלי הרמה 

  מ”מ 35פילוס מחדש בתחום. 
 

 

 המעלון תא  2.3



 

 

 

התא מבודד  יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. התא

על המסגרת  אחר  למניעת העברת זעזועים. בידודממסגרת התליה ע"י כריות גומי או חומר 

וגג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסטי, 

 התא בשלמותו יהיה מוארק.  להפעלת הדלתות. יםמשמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע

 

 קירות התא (א

 

 ן. ואישור המזמי הלפי בחיר בנירוסטה דקורטיביתמ"מ  ויצופו  2.0הקירות יבנו מפח בעובי 

 החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.

 מותקן על קיר אחורי. נירוסטהמפרופיל אלומיניום או בתא מעקה 

 .ת התאמסביב לרצפ או נירוסטה םמגן רגל אלומיניו

 

 רצפת התאב(  

באריחי שיש סינטטי מתוך קטלוג הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא ומצופה 

   היצרן או חומר שווה ערך הכול בתאום ובאישור המזמין והאדריכל.

 

 תקרת התאג(  

     LED  תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט. בתוך התקרה תאורה אוטומטית

( בעוצמה נאותה, תאורת חירום עם מצבר ומטען שמאירה המזמין והאדריכל)לפי בחירת 

 את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. 

 מ' לפחות.  2.10גובה התא נטו 

 בכתב. והאדריכל  מזמיןכל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור ה

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 

 התא ותיחה ודלתמנגנון פת    (ד

 . מיוחדמנוע (  על פי טבלת הדלתות הנדרשת עם בוס) תואוטומטי תותדלב  יצוידהתא 

 . 2481יתאימו לקנים  תאדלתות ה

גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים.  כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת

 2 -מיוחדת ומצויד לפחות ב נירוסטההחלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת 

 מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות.  מובילים. המובילים



 

 

 

קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות  בהיתקלה בהתנגדות. הדלת צריכה להיפתח חזרה

אינפרה אדום הגורם  - סרגלי טור תאים נויותק ותהדלת פיבמשקו לשיכוך הסגירה. 

בכל נקודה מתחתית הדלת ולכל גובה  רן נחתכתלפתיחה מחדש של הדלת כאשר הק

 . הפתח

  לאחר הגעת המעלית לקומה תתפתחנה הדלתות אוטומטית. בזמן הפסקת חשמל

 יוחד. מניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא, ללא מאמץ  -קלקול המנגנון  במצב של

 . תמכניתנעל דלת התא בנעילה   -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 

 

אינפרה  - פתח התא פיבמשקו ביטול דלתות התא והתקנת סרגלי טור תאים -אופציה

בכל נקודה מתחתית הדלת ולכל גובה  כאשר הקרן נחתכת עצירת המעלוןאדום הגורם ל

 . הפתח

  בכניסות )כנף(דלתות הפיר  (ה

 של מ"מ בעל דופן כפולה עם חיזוקים מתאימים. 2.0יבנו מפח דקופירט בעובי הדלתות 

הדלתות יצוידו בחלון מזוגג פנורמי )ברוחה ובגובה המקסימאלי על פי קטלוג היצרן(, 

 מסביםעם  צירי הדלתות לחלון וכן בידית ולוח דחוף עם מס' הקומה. םבמסגרת אלומיניו

כדורים . סף הדלתות יהיה מיציקת מתכת או אלומיניום . מנגנון הפתיחה של דלת התא 

מכני, כפי -במנעול אלקטרו תצוידיר ולפתיחתה. כל דלת גורם לשחרור מנעול דלת הפ

ומנגנון לריכוך  או אמצעי דומה לסגירה עצמית בקפיץ תצוידשיתואר להלן. כל כנף 

. כל דלת ניתנת לפתיחת חרום ידנית על ידי ידית מיוחדת.  כנפי הסגירה )דיקטטור(

יצבעו בצבע  יסוד ואח"כ שכבות צבע  -2 הדלתות יעברו לאחר יצורם ניקוי כימי ויצבעו ב

הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות   .והאדריכל מזמיןלפי בחירת ה בגווןגמר אפוי בתנור 

 .ציפוינגד פגיעה ב

דלת ניתנת לפתיחת חרום ידנית על ידי ידית מיוחדת.  הדלתות תסופקנה לבניין  כל

  מוגנות נגד פגיעה .

 

 משקופי הכניסה (ו

מלבני או סמוי או חצי מ"מ,  2.0סביב כל דלת יורכב משקוף פלדה מפח דקופירט בעובי של 

לפי ובצבע גמר אפוי בתנור . המשקופים יסופקו לבנין צבועים פעמיים בצבע יסוד סמוי

 בכתב. מזמין והאדריכל. צורת המשקוף וגווני הצבע טעונים אישור המזמיןבחירת ה

 



 

 

 

 

 . מערכת הפיקוד  2.4

 לוח הפיקודא(  

בעל דלתות על צירים עם  חריצי )משולב בארון הטכני( לוח הפיקוד בנוי בתוך ארון פלדה 

והקונטקטורים פועלים על זרם  ממסרים אוורור והמאפשר גישה נוחה לכל חלקי הלוח. כל ה

. יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו תאורה ומאוורר בתא. כל V125עד ישר במתח 

קוד יהיו מהאביזרים החדשים והמשוכללים ביותר, אותם מספק יצרן הלוח. כל חלקי לוח הפי

ע"ג לוחות מודפסים מקוריים.  המעגלים המודפסים יהיו  מדולריותהמערכות יהיו 

 והחלפה בקלות. לכל כרטיס יהיה מחבר שונה למנוע סטנדרטיים הניתנים לשליפה

ופרוססור  המעבד את כל . פעולת מערכת  הפיקוד תעשה בעזרת  מיקרבחיבורים

 האינפורמציה של קריאות ומצב המעליות בהתאם לתוכנית הפיקוד. 

המצביעים על כל תקלה שכיחה במעלון כגון  םויזואליי םאינדיקאטורילוח הפיקוד יכלול בתוכו 

עומס יתר, דלתות, תקלה במנוע וכו'. לוח הפיקוד יכלול גם את האינפורמציה על מיקום 

קומות(. כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות. הטרנספורמטורים בלוח המעלון. )מראה 

יהיו מוגנים, בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת ומאומצת.  בלוח 

בפיר. הלוח כולל כל ההגנות נגד עומס יתר,  םאינדיקאטוריסלקטור אלקטרוני המופעל ע"י 

 היפוך או חסר פזה.

יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד. תוכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר כל סימון בלוח 

 המכונות. 

מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל הספק יתקין  במידה ויידרש

0.92 . 

לחבור  ,  לתקשורת חיצונית,יותקן בלוח סידור להפעלת חירום , מגע יבש לחווי תקלות

 ים הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש. המגע למערכת גילוי עשן ואש.

 

 אינסטלציה חשמליתב(  

הספק יבצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים של חדר המכונות. כל 

האינסטלציה בחדר מכונות תעשה בתוך תעלות פח.  האינסטלציה בפיר תעשה בתעלות פח 

. כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת. C.V.Pאו 

 כל החיווט של האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה. 

 



 

 

 

 הכבל הכפיףג(  

מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית  -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה 

 10%ילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות התא ולאמצע הפיר. בשעת ת

  חוטים בכל כבל. 3 -אך לא פחות מ -חוטים מעל הנדרש לפי המפרט 

          

 פיקוד ואיתות בתא 

 :לוח לחצנים בתא כולל

  מוארים. -לקומות  נסיעהלחצני 

  "עם מגע יבש נוסף.  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן "אזעקה 

 .לחצן עצור 
 

 :או משולב בטבלת הלחצנים יותקןמעל דלת התא 

  ס"מ(. 5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות 

 

 

 

 קומותיקוד ואיתות בפ 

 לחצנים מוארים לקריאת המעלון.  

 .מתג מפתח לביטול הפיקוד 

 בקומות כניסה מראה קומות דיגיטלי . 

  מ"מ לפחות.  4מלוטש בעובי או נירוסטה כל המכסים יהיו מאלומיניום 

 ונדלי מתוצרת מאושרת. -מהלך מטיפוס אנטי-כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו 

 והיועץ בכתב. מזמין כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור ה 

  במפתח ללא תוספת במחיר.  יוחלפו למתגי חלק מהלחצניםרשאי לבחור שהמזמין 

 

 

  אוניברסלי -פיקוד המעלון 

אוניברסלי עם רישום קריאה בלחצנים, בעת קריאה תדלק הנורה בלחצן ובזמן הפיקוד 

 נסיעת 

 הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים. המעלון הנורה תהבהב. 

 

 אינטרקום 

 מכונות . החדר  ו תא המעלוןמערכת אינטרקום תכלול מצבר עם מטען מתאים ותקשר בין 



 

 

 

   .נורית וזמזם מתמשך לחיצה על לחצן "אזעקה" יפעיל 

 )בהתאם לנדרש במעלונים( -בטחון מתקני 2.5

 וסת מהירותא(  

ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הירידה של התא עולה מעל  בפיריותקן 

. הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי 2481ת.י  המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלון והתקן

  . פעולתו

 וינעל עם חותם.   היצרן מפעלקפיץ הוסת יכוון ב

 מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. ”מ 6כבל וסת המהירות בעל קוטר 

 התקן הביטחוןב(  

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות הירידה עלתה 

 ד. . המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקו2481ת.י  מעל המותר לפי האמור בתקן

 מתקן התפיסה מדגם מיידי או הדרגתי בהתאם למהירות המעלון והתקן. 

 

 גובל סופיג(  

ידי מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם ייפסק על 

 . 2481ת.י.  -כמפורט ב  מערכת הפיקוד

 

 מערכת אזעקהד(   

 .יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד במעלון

 )קו טלפון יסופק ללוח הפיקוד ע"י המזמין(. . ומכשיר טלפון קווי

 זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית, 

 

 מנעולי דלתות הפיר  (ו

המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון 

מקסימאלי. 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 

 על ידי מפתח מיוחד. דלת ניתנת לפתיחה  בשעת חרום 

 



 

 

 

 

 

 .שיבוצעו ע"י קבלן המבנה  ואינן שייכות לספק  המעלית  עבודות  3

 עבודות בניה  3.1

 באישור  -מ'  1.50מלבנים ובטון כולל חגורות ביטון בכל  הפיר בניית

 הקונסטרוקטור.

  באישור הקונסטרוקטור. –ריצפת הפיר עומדת בעומס הנדרש 

  טכני.הקצאת מיקום עבור ארון 

  עבור צנרת שמן וחשמל  4צינורות )שרוולים( " 2התקנת 

 ריצוף בכניסות. גובה סימון 

 פיר.ה לבורהארקת ממ"ר  10מוליך  השחלת 

 לכל משך ההרכבה. ספקפי תכניות ה על פיגום 

 . סגירה מסביב למשקופים לאחר התקנתם בתחנות 

 גופים( 2) כולל לוח הזנה, תאורה רגילה ארון הטכניחשמל ב עבודות ביצוע 

 ותאורת חירום.

 .ביצוע עבודות חשמל כפי שיידרש בדרכי הגישה לארון הטכני 

 .ביצוע עבודות חשמל בפיר המעלון הכוללים התקנת תאורת פיר ע"י הספק 

 .קו טלפון בחדר המכונות 

 

 חשמל . חיבור  3.2

 הרץ  50וולט,  230 חד פאזי  – המכונותזרם החשמל לחדרי  חיבור

 יסופקוהארקה ותאורה לחדרי המכונות  ומאור, חלכומפסקי זרם ראשיים עם נתיכים  כולל

 .היועץ יהמזמין ועל חשבונו בהתאם לתכניות המבצע שיאושרו ע" יע" ויותקנו

למשך תקופת ההרכבה. ההתחברות למקור זרם  זמנייעמיד לרשות המבצע זרם  המזמין

 ובאחריותו.  המבצע זה תבוצע על ידי

 ילמתקן , אחרי מפסקי הזרם הראשיים תעשה ע" הדרושההאינסטלציה החשמלית,  כל

 המפקח.היועץ ו/או התוכניות ובאישורו של  ,המפרטהמבצע בהתאם להוראות 

 

 ארון טכני -  חדר מכונות 3.3



 

 

 

 ארון טכני ימוקם מתחת למדרגות בקומה התחתונה בהתאם לתכנית.

 של הספק. תורשימת תכני. 4

 

 מתאריך עדכון שם התוכנית תוכנית מס'

 

   תוכנית בניה למעלון וחדר מכונות  1

   תכנית כללית למעלון וחדר מכונות 2

   תכנית כללית –פיר ותא מעלון  3

   תכנית בניה לפיר מעלון 4

   תכנית כללית –חזית  5

   תכנית בניה –חזית  6

   א-חתך דרך גובה פיר  א 7

   א-תכנית בניה  א –חתך דרך גובה פיר  8

   ב-חתך ב –חתך דרך גובה פיר  9

   ב תכנית כללית-חתך דרך גובה פיר ב 10

 

 

 פרוט תוצרת המתקן . .5

הספק מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים 

הספק לקבל את אישור היועץ לגבי תיפסל. על  –השונים. הצעה שתוגש ללא פירוט ודיוק 

 התוצרת לפני תחילת העבודה.

 

 סעיף סוג החלק ספק וארץ ייצור

 מכונה ומנוע  



 

 

 

 בוכנה  

 דלתות חוץ  

 לוח פיקוד  

 וסת מהירות  

 התקן תפיסה  

 פגושות  

 נעלי תא  

 סרגל אלקטרוני  

 תא   

 לחצנים  

 מפסקי פיר  

 אינדוקטורים  

 אינטרקום  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  מסגרות חרש – 19פרק 

 כללי            19.01

כל העבודות בפרק זה יהיו עפ"י המפרט הכללי לעבודות בניין המפרט הכללי, פירושו  .1

הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת 

הקבלן מצהיר בזה כי  נירוסטה .-בכל הפרקים העוסקים בעבודות מסגרות אומן

ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים 

אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם והן להנחיות נוספות 

הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי  שתינתנה על ידי המפקח

ועפ"י ההנחיות  6701לבריכות שחייה קובץ תקנות  הכל בכפוף לתקנות  נפרד ממנו ,

 .התקפות במשרד הבריאות

 316כל האלמנטים והמוצרים המוצגים בתכנית ובכתב הכמויות יהיו מנירוסטה  .2

 מ"מ מינימום נירוסטה מבריקה בלבד.  1.6ובעובי דופן 

 

 אלמנטים מברזל מגלוון             19.02

צבוע בתנור  כל האלמנטים המתוכננים מבלי יוצא מן הכלל יהיו מברזל מגולוון  .1

רק במידת הצורך , במקרה זה יבוצעו תיקוני גילווון קר לאחר  וירותכו  בשטח

)למעט מוצרים מוכנים(,  הנ"ל כולל קונסטרוקציות  השחזת האלמנטים המרותכים 

. תיקוני ריתוכים בגילוון קר יעשו רפפה , , מערכת מים ראשית וכו' תחדר טכני דלתו

 בשטח בנוכחות המפקח תוך תיעוד התיקונים בכל ריתוך מחברי זוית וכו', 

או  RAL 7030כל המתכות יצבעו בשתי שכבות יסוד ושכבה מסיימת אפוקסית בגוון  .2

 גוון אחר לבחירת האדריכל עפ"י מפרט טמבור מתכת במלואו.

ור )מוצרי מדף(  ירכשו מייצרן המוכר מתחום האלמנטים הקנויים שאינם דורשים ייצ .3

 כגון חברת "נירוסול" או ש"ע.,בריכות השחייה 

כל פרט שאינו מצוין בתכנית יהיה עפ"י מפרט וקטלוג נירוסול או ש"ע ובאישור  .4

 המתכנן.

 אלמנטים בייצור עצמי יובאו לאישור המפקח והמתכנן. .5

 מפגע .התקנת כל האלמנטים תבוצע באופן בטוח שלא יהווה  .6

למיניהם יבוצעו עם  מ"מ, 3מ"מ עם עובי דופן  38יהיו בקוטר  כל הצינורות והמאחזים .7

רוזטות מתאימות לכיסוי, כולל עיגונים לקרקע, לריצוף ולכל מקום שנדרש בכפוף 

 לתכניות.

 

 דלת חדר מכונות            19.03



 

 

 

 

 כל הדלתות שייבנו יהיו דו כנפיות עפ"י תכנית מפח מגולוון צבוע בתנור גוון  .1

RAl7030 זוגות צירי פרפר כולל מגנון נעילה על בריח ולשונית לנעילת  3והכוללות

מנעול רגיל, תתאפשר נעילת דלת אחת ע"י ציר רגל במצב קבוע ופתיחה בעת 

 הצורך. 

האדריכל לאחר שמדד את פתחי סופי לאישור  SHOP DRAWINGהקבלן יגיש  .2

 הבנייה לאחר היציקה מבלי קשר למופיע בתכניות.

 

 +חדרי טיפולדלתות לחדרי מלתחות, ציוד ועזרה ראשונה            19.04

 

 מוגן מים  ואו ציפוי פי וי סי, מ"מ צבוע בתנור  4הדלתות יהיו מפח מגולוון בעובי 



 

 

 

בידוד צמר צירי פרפר, ידית ובריח נעילה עם מפתח מסטר,   3) מעוצב(, מבוסס על 

 דוגמאות יובאו לאישור המתכנן. סלעים כולל סף דלת אקוסטי 

 

 ת חובהמקלח            19.05

 

 נירוסול או ש"ע 2063לחת דגם קמ .1

 ת עפ"י תכנית כול חיבור למים חמים וקרים.מקלח  תותקן  .2

בבסיס המקלחות תותקן אגנית אשר תחופה בקרמיקה קורדוריו בז' תוצרת ויטרה או  .3

 .שתחובר לתעלת הניקוז C ש"ע נגד החלקה רמה 

 

 למסלולים ומצופי שחיה תלייה פרט             19.06

 

 



 

 

 

"נירוסול" או ש"ע ימוקם בתוך תעלת הגלישה עם בורג  2098דגם  אביזר תלייה  .1

 לכל נתיב(. 2יחידות ) 10מ"מ. סה"כ  120מ"מ אורך  316מ"מ  10ג'מבו נירוסטה 

יבואן  טלי ספורט או ש"ע מאושר.  ANTIמצוף שחייה להפרדה בין מסלולים תוצרת  .2

 נתיבים(. 5במצופים יחוברו בין התילים ויפרידו בין כל נתיב בבריכה )סה"כ 

 

 סולם שקוע בקיר הבריכה            19.07

 

תילוי בייצור עצמי למערכת סולם שקוע בתוך הקיר הכולל קרמיקה נגד החלקה  .1

 מוטבעת בתוכו תוצרת נירוסול או ש"ע מאושר

 שלבים. 4זוגות מאחזים וסולם  3מאחזי יד  עפ"י תכנית ופרט סה"כ  .2

 

 אחריות        19.08

 שנים לפחות. 7יספק תעודות אחריות לכל עבודות המסגרות לתקופה של הקבלן  .1

ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את כל -והחומרים שיסופקו על יות לכל העבודההאחר .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –מחיר פאושלי )סופי(         19.09

 במפרט הכללי. 00.09סופי כמוגדר בסעיף  העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי .3

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .4

כולל את הביצוע  המחירעבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. 

של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.



 

 

 

 רכיבים מתועשים בבניין  – 22פרק 

 

 מחיצות וציפויים   22.01

 כללי .1

ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט  .א

משרד שיכון,  -במפרט "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

אגף תכנון והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה, ניתן ע"פ פרטי 

 המעודכנת.ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה 

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים. .ב

לתשומת לב הקבלן: תכנון מערכת תליה לתקרות תותבות ואקוסטיות יבוצע על  .ג

חשבונו ויחייב אישור מקדים של מתכנן  עלידי מהנדס מוסמך מטעם הקבלן, 

הקונסטרוקציה. אישור תכנון המהנדס על ידי המפקח לא משחרר את הקבלן 

 התקרות.מאחריות על יציבות 

 

 מחיצות וציפויי גבס .2

חיפוי קירות פנים מלתחות ומשרדים, כולל חדר עזרה ראשונה ומסנן וקיר חזית  .א

 2הפונה אל הבריכה יעשה בלוחות פלקלד פרו אנטיבקטריאליים עשויים פי וי סי 

רמת יוחנן או ש"ע מאושר בהדבקה עפ"י הנחיות היצרן או -מ"מ תוצרת פלרם

 "ע מאושר.של אלרם או ש 50Pבדבק 

הלוחות יודבקו על גבי פנל מבודד סטיל רולינג המתוכנן לקירות המעטפת  .ב

 בהדבקה ישירה ללא הכנות מיוחדות למעט ניקיון המשטחים מאבק.

 גוונים סופיים לבחירת האדריכל. .ג

  

 או תותב/תקרות אקוסטיות ו   22.02

 דרישות כלליות  .1

החדש ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות  5103 כל התקרות יעמדו בת"י .א

 , ומסומנות בתו התקן.921אש לפי ת"י 

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר  .ב

 ע"י המפקח. 

הקבלן ימציא לאישור המפקח ותוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון  .ג

ב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. על הקבלן והחיבור וכן שלבי שילו

האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחלו רק 



 

 

 

מכניות שמעל התקרה בוצעו -לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו

 ונבדקו.

על הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור  .ד

בלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו גם במכון המפקח. הק

 התקנים.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם  .ה

 היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

שעימם באה התקרה  מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים .ו

 מקצועי ויאושר ע"י המפקח.במגע. הסימון יעשה בציוד 

 כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה. .ז

 

 

פירוט טכני מלא להתקנת מחיצות בחדר י הטיפול וחדרי הספח השונים כולל  22.05

התאמת תקרות לכלל המבנה, יש לבחור באחת האופציות בלבד או ש"ע שיאושר 

 והמתכנן הראשי בלבדע"י יועץ האקוסטיקה 

 

 -קירות מאסיביים בעלי דופן אחת העומדים בדרישות התקן  –טבלה ד'  2.3

R'w,r=48dB 

 

 מתוך טבלה ד' –מבט על מחיצות גס  2.4

 עובי מחיצה מחיצה

 מינימלי

 )מ"מ(

 משקל הקיר

 ללא בידוד

 (²)ק"ג/מ

 רוחב צמר מינרלי

 פרופיל

 )מ"מ(

 עובי הקיר

 )ס"מ(

 מ"מ 50   35 15 גבס דו קרומי

 ³ק"ג/מ 120

70 10 

 מ"מ 50   22 12.5 יחידלוח 

 ³ק"ג/מ 120

100 12.5 



 

 

 

 

 

 חתך מחיצת גבס 1.5

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מכלולי רצפה/ תקרה 1.6

 

 

 מפרט פזול להשלמת איטום דלתות פנים .2

 אובזוטקשל חברת   pemko 312 Rפס אטימה כדוגמת  3.1

 

 מפרט פזול להשלמת איטום דלתות פנים .3.2

 APPLIQUEדגם  CCEדוגמה לסף תחתון אוטומטי חיצוני של חברת  .א

מסה ליח' שטח של 

רכיב ההפרדה )ק"ג 

 למ"ר( 

 שיעור קול הולם

בהתאמה למסה ליח' 

 שטח

L'n,w (dB) )'מקס( 

אמצעי לשיפור קול 

 הולם

פתרונות לכיסוי 

 רצפות מסיביות

תוספת לשיעור 

 קול הולם

L'n,w (dB) 

 )מקס'(

שיעור קול הולם 

 מתקבל

L'n,w (dB) 

 )מקס'(

יריעת פוליאתילן  82 225

מוקצף בתהליך 

 6אסטרוזיה בעובי 

ק"ג 19מ"מ ובמשקל 

 למ"ק

17-22 65 



 

 

 

 

 

 T_2005אקוסטי דגם  דוגמה לסף תחתון  .ב
 

 

 

 תקרות אקוסטיות. 6

 

 תקרת אריחים עבור חללי הבריכה . 6.1

 

 

 

 

 תקרת אריחים עבור חללי המלתחות. 6.1

 

 

 הטיפולים, המנהלה, חדר משולב ולוביתקרת אריחים עבור חללי . 6.2

 

 מקדם בליעה  דגם אריח 

1. Drop in   אלומיניום  גולמט %70חירור αw = 0.9 

 αw = 1.0 60×60של חברת רוטנברג בחיתוך  whisperלוחות  .2

 מקדם בליעה  דגם אריח 

1. Drop in   אלומיניום  גולמט %70חירור αw = 0.9 

 αw = 0.75 הכט & אפרים  SS030דגם .2

 מקדם בליעה  דגם אריח 

1. Opta A יהודה יצוא יבוא αw = 0.95 



 

 

 

 

 

 

 דוגמאות מתוך אתרי הספקים לבחירת הקבלן או ש"ע מאושר ע". 6.3

 

 

 

 

2. Perla Op A -Amstrong   יהודה יצוא יבוא αw = 0.95 

3. Focus E   יהודה יצוא יבוא αw = 0.95 

4.   Galina E יהודה יצוא יבוא    αw = 1.0 

5. Brillianto A עבור הלובי( גולמט( αw = 0.70 

 60×60של חברת רוטנברג בחיתוך  whisperלוחות 



 

 

 

 

 

בביצוע  60×60* בבחירת לוחות וויספר כחלופה, קיימת אפשרות להזמנת החיתוך למידות 

 ההזמנה.

 .T-24פרופילי קונסטרוקצית תקרת אריחים סטנדרטית בתצורת יונחו ע"ג  60×60* לוחות ה 

 עם כל התקנים שנתבקש הספק להעביר. RAR* לנספח מצורף קובץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקרת מגשי פח 

לחלל  גולמט

 הבריכה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תקרת אריחים מינרליים עבור הלובי

 

 

 

 

 

 יהודה יצוא יבוא Armstrong Perla Op Aתקרת אריחים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 יהודה יצוא יבוא Armstrong Gedina Eתקרת אריחים 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחריות    622.0

 שנים לפחות. 5יספק תעודות אחריות לכל חומרי הגמר לתקופה של הקבלן  .1



 

 

 

ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את כל -והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

  

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –מחיר פאושלי )סופי(     722.0

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר, המחיר הסופי כולל את כל האמור  .2

עבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. המחיר כולל את הביצוע 

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 

  

  

  



 

 

 

 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים לדיפון – 23פרק 

  

 כללי      23.01

כלונסאות בטון  -25.05במיוחד לפי סעיף , הכלליבמפרט  23העבודה תבוצע כפוף לסעיף 

בהתאם לתוכניות הנחיות המפקח ויועץ  מיקרופייל   ,קדוחים בשיטת הקדיחה היבשה

 הקרקע  .

על קבלן לקחת בחשבון שייתכן ויידרש שימוש במכונת קידוח סיבובית במידה ותמצא 

 .חרסית בחתך הקרקע

  

 תכולת העבודה      23.02

כאשר , 23.00.01במפרט הכללי ובסעיף  23.00תכולת העבודה תהיה כמתואר בסעיף 

שינוי ציוד , הארכת הכלונסאות באתר, בקרת הכלונסאות, צינור טרמי, גם קדיחת גישוש

צרורות /חלוקים/יציקת ביניים למניעת מפולות בולדרים, כל שינוי טכנולוגי הנדרש, הקדיחה

י מודד מוסמך נכללים "ע AS MADE,בעת קדיחה והמשך קדיחה למחרת ומדידה 

 . בעבודה

  

 (לכל סוגי הכלונסאות)נוהל מסירת העבודה למפקח       23.03

של כל  (AS MADEמודד מוסמך של הקבלן יכין ויעביר למפקח תכנית "כפי שבוצע" ) .1

 הכלונסאות, הכל לפי הנחיות המפקח. 

התוכנית הנ"ל תוכן על בסיס קובץ תוכניות שנתקבל מהמתכנן ובה ירשמו הפרטים  .2

 הבאים של כל כלונס: 

   קוטר הכלונס. .א

 של הכלונס. (O.Kמפלס עליון ) .ב

 סטיות מהציר המתוכנן. .ג

 אורכי ה"קוצים" הבולטים מעל קודקוד הכלונס. .ד

 בדיקות סוניות בהתאם  לדרישות יועץ הקרקע . .ה

תיחתם ע"י הקבלן והמפקח ותימסר למתכנן הקונסטרוקציה  תכנית "כפי שבוצע" .3

 לאישור סופי.

  

 (כלונסאותהלכל סוגי )קידוחי כלונסאות ראשונים      23.04



 

 

 

י "קידוחי הכלונסאות הראשונים שיבוצעו באתר ייעשו במספר ובמקומות שיקבעו ע

 . המפקח ולעומק שייקבע על ידו וישמשו ככלונסאות ניסיון

  

 שילוט והכוונה בבניינים – 29רק 

  

 תיאור העבודה-כללי      29.01

 העבודה כוללת את השילוט הבא :תכולת  .1

 שילוט בטיחות .א

 שילוט למלתחות, חדר מיכון וחדר עזרה ראשונה .ב

 שילוט אזור הבריכה והוריה .ג

 עיצוב השלטים המוצג כאן משתנה  מחברה לחברה אבל התוכן זהה. .2

 מ"מ. 3-5יהיו עשויים מפח צבוע או פי וי סי עובי כל השלטים המורכבים על גדרות  .3

 6322ללא קצוות חדים, מידות השלטים קבועות בתקנה  .4

 

 פי.וי.סי בלבד.-שלטים שיתלו באזור שטח פני המים בבריכה יהיו עשויים מ .5

 החיבורים יהי חזקים ושאינם ניתנים לתלישה. .6

הצגת קטלוג ומידות  גודל האותיות והשלטים לדוגמא יאושרו ע"י המתכנן על בסיס .7

 .6322בכפוף לתקנות 

 

 שילוט הוריה      229.0

 

 מידות בס"מ תיאור השלט מס"ד



 

 

 

  של-002

 

 

80/115 

 ס"מ

 

ימוקם בכניסה 

 לבריכה-

 

 כמות*1

  

 

 שילוט אזהרה      329.0

 

 מידות בס"מ תיאור השלט מס"ד

  של-003

 

 

ס"מ 40/40  

 

ימוקם בכל מקום 

המועד לפורענות 

 כמות*4

 

 שילוט איסור      429.0 

 

 מידות בס"מ תיאור השלט מס"ד



 

 

 

  של-004

 

 

 

 המקום מיועד ל: _22_ שוהים במים

 

 ימוקם בכניסה לבריכה-כמות* 1

 

ס"מ 80/100  

ימוקם בכניסה 

 לבריכה-

 כמות*1

 

 

 

 

 שילוט מודיעין      529.0 

 

 מידות בס"מ תיאור השלט מס"ד

  של-005

 

 ***כולל שלט מים רדודים בצידו ההפוך

 

ס"מ 30/30  

ימוקם מעל הקו 

האדום עם כבל 

  מגולוון

 כמות*1



 

 

 

  של-007

 

ס"מ 40/40  

ימוקם על חזית 

חדר עזרה 

ראשונה ובסמוך 

 לעמדת ההצלה

 כמות*2

 

 

 שילוט כללי      629.0 

 

 מידות בס"מ תיאור השלט מס"ד

  של-008

 

 כמות*2

ס"מ 30/30  

ימוקם  על 

הגידור ההיקפי 

 לכיוון המים

  של-010

 

 כמות*3

ס"מ 30/30  

ימוקם  על 

הגידור ההיקפי 

 לכיוון המים

  של-014

 

 כמות*1

ס"מ 30/30  

ימוקם  על 

הגידור ההיקפי 

 לכיוון המים



 

 

 

 של-015

 

 

 כמות*3

ס"מ 30/30  

ימוקם  על 

הגידור ההיקפי 

בסמוך 

 למקלחות חובה

 

 

 שלטי בטיחות ומערכת שטיפת חירום בחדר כימיכלים      729.0

בחדר תיתלה בסמוך לדלת מערכת בטיחות תקנית הכוללת מסכת גז, כפפות, סינר  .1

 גומי.

בצמוד לחדר תותקן מערכת שטיפת חירום )מקלחת חירום( תוצרת חברת דקר או  .2

ש"ע. המערכת תכלול לחצן רגל או ידני להפעלת טוש מקלחת בלחץ ולחצני כיור 

 להפעלת שטיפה לעיניים עם "פקקים עפים".

 

 ליד המערכת יותקנו שלטים זוהרים בלילה כדלקמן : .3



 

 

 

    

על דלת חדר כימיכלים יוצב שלט המציין את סוג הכימיכלים שישנם וטלפון  .4

 קשר מהיחידה. של איש

 

 אחריות    29.08

שנים  5יספק תעודות אחריות לכל השילוט וציוד הבטיחות לתקופה של הקבלן  .1

 לפחות.

ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את כל -והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

 שילוט שידהה בתקופה זו יוחלף בחדש מטיב זהה למקורי. .3

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –)סופי(  מחיר פאושלי    29.09

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

את הביצוע  עבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. המחיר כולל

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 ואביזרים שוניםעבודות ריהוט  – 30פרק 

  

 מחיצות טרספה   130.0

 לתות עם ציר מחזיר.ד .1

 פנוי".-מנעול "תפוס .2

 אנטי ונדלי. .3

 מנירוסטה. –פרזול ואביזרים  .4

 רגליות מנירוסטה. .5

 מ"מ . 13בעובי לפחות  HPLפלטות  .6

 הפרויקט.גוון לפי בחירת מנהל  .7

על החברה המתקינה לקחת מידות בשטח והגיש תכנית סופית לאישור כולל 

 גוונים לבחירת האדריכל

 

 אביזרים כללים במלתחות והשירותים:

כל האביזרים יהיו בעל תו תקן ישראלי מתוצרת מנל או ש"ע 

 מאושר

 R-001ראה גיליון ריהוט והצטיידות כללית 

  

 מזוזות   630.0

חדר הציוד, חדר העזרה הראשונה והכניסה הראשית מזוזה ליספק ויתקין  הקבלן .1

 לבריכה.

 לרבות בית מזוזה וקלף.  -  המזוזות שיסופקו יהיו מזוזות כשרות .2

המזוזות תכתבנה בכתב יד ע"י סופר סת"ם מוסמך בכתב המוגדר עפ"י ההלכה  .3

ככשר לכתחילה, והמאושר ע"י מכון "משמרת סת"ם נ"ט" או כל מכון אחר שיאושר 

 ע"י ענף הלכה הרבנות הצבאית הראשית. 

 המזוזות תכתבנה בדיו שאינו נמחק, על גבי קלף שליל בלתי משוח ובלתי מוחלק.  .4

 ס"מ מקסימום.  97*97ס"מ או  95*95 -יפחת מ גודל הקלף לא .5

ס"מ  97לכל מזוזה יסופק בית מזוזה אטום למים בגודל מתאים לקלף, באורך  .6

 מינימום. 



 

 

 

הכתב יהיה ע"פ מנהגי העדה האשכנזית או הספרדית ולא יעורבבו שני סוגי כתב  .7

 במזוזה אחת. 

האותיות. לא יהיו בקלף לא יהיו כתמים כהים או שערות הגורמים לשינוי בצורת  .8

 חורים כלל בקלף.

המזוזה תסופק כשהיא פתוחה ותוכנס לבית המזוזה כשהיא מגולגלת ונתונה בתוך  .9

 שקית או יריעת פלסטיק שקוף דקיק. 

מזוזה שתימצא פסולה ע"י גורם רבנות מוסמך של משרד הביטחון תוחלף על יד  .10

 הקבלן לא תוספת עלות.

 

 

 אחריות   30.07

 שנים לפחות. 5דות אחריות לכל הציוד לתקופה של יספק תעוהקבלן  .1

ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את כל -והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר. 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –)סופי(  מחיר פאושלי   30.08

 במפרט הכללי. 00.09העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי סופי כמוגדר בסעיף  .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

את הביצוע  עבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. המחיר כולל

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 

 פיתוח  – 40ק 

 כללי 40.00

 עבודות הכנה ופירוק 40.01

 חציבה חפירה מילוי והידוק –עבודות עפר  40.02

 מצעים ותשתיות 40.03

 שבילים ורחבות ריצוף 40.04

 קירות טריבונות ומדרגות 40.05

 שונות 40.06

 הכנות להשקיה 40.07

 



 

 

 

 –כמפורט במפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הבטחון, משרד השיכון ומע"צ 

 משרדי.-המפרט הבין

 

 כללי  40.00
 עבודות הפיתוח 

העבודות כוללות : פירוקים והריסת שבילים ותשתיות קיימות, פיתוח שבילים ורחבות, 

 ניקוזים, ועוד.טריבונות, מדרגות, קירות תמך/ישיבה, התקנת תאורה, התקנת מערכת 

 

 עבודות הכנה ופירוק 40.01
 פירוקים כללי   40.01.1

ע"פ  -פירוק שבילים ורחבות קיימים מבטון ו/או אספלט ו/או ריצופים המיועדים לשדרוג 
תכנית הפירוקים . המחיר הנו למ"ר שביל וכולל את פירוק השביל וכל רכיביו דוגמת אבני 

אלמנט אחר, פינוי החומר המפורק  שפה, רשתות זיון בשבילי בטון, מרצפות מכל סוג וכל
מהאתר לאתר שפיכה מאושר, חפירת ופינוי תשתית השביל במידה ואינה ראויה לשימוש, או 
חפירה ופינוי חלקית של מצעים קיימים לצורך התאמה לגבהי הפיתוח החדשים המתוכננים,  

 הכל ע"פ הנחיות המפקח.

ן לא לפרק חגורות בטון קיימות ו/או בשבילים מסוימים ועל פי הנחיות המפקח יתבקש הקבל
תעלות התוחמות את השביל ו/או אבני גן. במקרים אלו ייעשו הפירוקים בצורה זהירה על 
מנת לשמר אלמנטים אלו. הקבלן ייעשה סיור טרם התחלת הפירוקים עם המפקח בו יוגדר 

 במפורש בכל אזור ואזור אלו אלמנטים מיועדים לפירוק ואלו לשימור.

בהם הפירוקים והחפירות גובלים בעצים קיימים, יש לבצע את הפירוק בזהירות  במקרים
מרבית ולהימנע מפגיעה בעצים ע"י הכלים המכאניים, וכן להימנע ככל הניתן מחפירה עמוקה 

 בסמיכות לגזעי העצים ומפגיעה בשורשיהם. העבודה תעשה בליווי אגרונום מוסמך.

מקומות בהם יידרש פירוק "נקי" לצורך חיבור שבילים בשבילים רחבות או אלמנטים מבטון, ב
קיימים וחדשים יבוצע ניסור בקו חיתוך ישר וחלק,  באמצעות מסור יהלום או כל אמצעי אחר. 

 לא תשולם תוספת בגין חיתוכים אלו.

במקומות מסוימים ייתכן ותדרש עבודת ידיים בגלל העדר אפשרות נגישות לכלים הנדסיים, 
בודות אלו ככל שיידרשו, על הקבלן לסייר במקום ולהעריך בעצמו את התמחור כולל ע

 אפשרויות הנגישות והפעלת כלים מכאניים באתר.

 

 צמחייהחישוף, עקירת וגיזום  40.01.2

במקומות מסוימים המיועדים לשבילים חדשים ו/או הרחבת שבילים קיימים קיימת 

צמחיה כגון שיחים בודדים, גדרות חיות, שיחים נמוכים, מדשאה וכו'. העבודה כוללת 

את עקירת הצמחים וניקיון מוחלט של השטח מצמחיה והבאתו למצב של עפר נקי או 

מים רק גיזום חלקי על מנת לאפשר את לחלופין וע"פ הוראות המפקח, במקומות מסוי

מרווחי העבודה הנדרשים לביצוע. העבודה אינה כוללת עקירת והעתקה של עצים 

 )ראה פירוט עקירת עצים(.

על הקבלן לסייר לפני מילוי מחיר סעיף זה במקום ולבדוק היטב את תכולת הצמחייה  

 במקום.



 

 

 

סלק עפר מהשטח. במידה ולאחר הקבלן לא יורשה, במסגרת העבודה בסעיף זה לחפור ול

ניקוי הצמחייה נותרים שורשים או שאריות צמחיה, יהיה על הקבלן לבצע את ניקויים 

בעבודות מכניות ו/או עבודות ידיים, מבלי להוציא עפר מהמקום אלא אם כן מיקומם נמצא 

בכל מקרה, לאחר ניקוי  בתחום המיועד לחפירה ע"פ מפלסי הפיתוח המתוכננים.

ה יורשה הקבלן לבצע איזון נוסף של השטח שיהיה בסיס לחישוב כמויות הצמחיי

 חפירה ומילוי ולקבל על איזון זה את אישורו של המפקח.

פסולת הגזם ניקוי  או גיזום סלקטיבי, העבודה כוללת את הסרת הצמחייה על שורשיה,

 השטח ופסולת אחרת לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח.מ

 

מפירוקים, חישוף וכן כל עודפי החפירה אשר אינם ראויים לדעת כל הפסולת המתקבלת 

 אתר שפיכהל אתר,המפקח למילוי או שימוש חוזר או כל פסולת אחרת, תסולק מחוץ ל

בהתאם להוראות המזמין ו/או המפקח ובכפוף לשיקול דעתו  ,מאושר על ידי הרשויות

 עם אתר השפיכה מאושר.הקבלן יציג טרם התחלת העבודות אישורי התקשרות  הבלעדית.

שנפגעו בעת עבודת פירוק ו/או במהלך העבודה, והמיועדים לשימוש  או מתקנים חומרים

 חוזר, יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם לקבלן תשלום נוסף על כך.

עבודות סילוק הפסולת הנן באחריותו הבלעדית של הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות 

דות סילוק הפסולת כאמור. לא תשולם לקבלן תוספת תשלום כלשהי הכרוכות בביצוע עבו

עבור ביצוע עבודות סילוק הפסולת ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין בגין 

 כך.

ות ובתעלות שנוצרו עקב הפירוקים כמתואר רבמחיר הפירוקים נכללות גם עבודות בבו

 למפרט הכללי. 51016בסעיף 

, מיום התחלת תקופת העבודות באתריומי באתר לכל אורך -יקיון וסדר יוםיש להקפיד על נ

 העבודה ועד למסירה הסופית של השטח מבחינה אסתטית ובטיחותית.

 

 העתקת עצים קיימים 40.01.3

עצים להעתקה מסומנים בתכנית. העתקת העצים תעשה בליווי אגרונום מוסמך ולפי 

 בהקדם האפשרי.הנחיותיו. יש להתחיל בהכנת העצים להעתקה 

 

 חפירה, חציבה, מילוי והידוק – בודות עפרע 40.02
סעיף זה מתייחס לכל הפעילות הדרושה לביצוע עבודות עפר בשטח, הזזת קרקע  .א

מקומית ומילוי בחומר מובא, הידוק מילויים והכנת שתית. העבודה תעשה ממצב 
ים לפי המידות, הגבהים והשיפועים המסומנ -טופוגרפי קיים לתחתית מצעים 

 .ובפרטים תובתכני
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר  .ב

קרקעיים, בין אם סומנו -כפי שהם, כולל האפשרות להימצאותם של קווים תת
בתכנית ובין אם לאו. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו 

עות בקווים, אפילו במקרה באמצעות כלים מכאניים או בעבודת ידים. במקרה של פגי
של עבודות ידיים, יחולו כל הוצאות התיקון והחזרת המצב לקדמותו על ידי הקבלן. 

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות. 5102תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 
, דיסקוס כל עבודות הלוואי, כגון העמסה, הובלה לכל מרחק שיידרש, פריקה, פיזור .ג

ור החומר בשכבות, כלולים במחיר העבודה. המחיר בכתב הכמויות וייש או תיחוח



 

 

 

, כפי שצורכי העבודה יכתיבו, לרבות הצורך בעבודת אמתייחס לביצוע בכל כלי שהו
 קרקעיים וכו'-ידיים ליד מתקנים תת

 

 חפירה  40.02.1
 בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא לחפירה

בקרקע מכל סוג שהוא ובכלים מכל סוג שהוא. כמו כן, כולל סעיף זה חפירה של  ו/או חציבה

 מסעות קיימות.

 :העבודה כוללת

 , ובכל התנאים, למעט שכבותומבנה המסעה חפירה בקרקע כלשהי לרבות מסעות .א
 פירוקן ישולם בנפרד. עבורשאו בטון אספלט 

 פי תכניות יועצים.ול חפירת תעלות במידה ויורה המפקח על כך. .ב
גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת עצים וחפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים,  .ג

 ידיים במידת הצורך.
 העברת עפר מובחר לאזורי מילוי ופיזורו בשכבות בעובי הנדרש במפרט. .ד

 מיון החומר החפור ופיזורו באופן שיורה המפקח  .ה
ע"י הרשויות למרחק כלשהו או למקום העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר  .ו

 אליו יורה המפקח.
 לא ישולם לקבלן בנפרד. ו -עבור עבודות המתוארות בסעיפים א   

      

 המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי.

 

 הידוק שטחים  40.02.2
בתחום המיועד לריצוף או עבודות פיתוח אחרות, יבוצע הידוק שתית ומצעים ע"פ הנחיות  

העבודה כוללת הרטבה והידוק עד לקבלת דרגת מהנדס ובהתאמה לדו"ח יועץ הקרקע. ה

 .ו/או בפרטים הצפיפות הנדרשת, כמפורט במפרט הכללי

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודה בשטחים צרים, קטנים או נפרדים ולקבלן לא  

 בגין כך. זמיןתהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המ

 במחירי החפירה ל"צלחת" עבור שבילים רחבות. הידוק השתית כלול

 הידוק המצעים כלול במחירי המצעים עבור שבילים ורחבות.

 

בחלק מן השבילים והרחבות יונח הריצוף החדש ע"ג התשתית הקיימת לאחר סילוק הריצוף 

 הישן.

הקבלן יבדוק בשטח את עובי התשתית הקיימת ויתאים את עובי שכבת המצעים הקיימת 

להנחיות המהנדס )מילוי או חפירה( ולמפלסי הפיתוח המתוכננים. במקומות שעובי השכבה 

 ההידוק כלול במחירי הנחת הריצוף! –מספקת יבוצע רק יישור והידוק לפני הנחת הריצוף 

 



 

 

 

 הסדרת השטח 40.02.3
החלקה, יישור, מילוי בורות, טשטוש שטחים לשיקום והתחברות עם קרקע העבודה כוללת: 

טבעית בקווים המשכיים מתונים, לקראת ביצוע העבודה. שטח להסדרה יונחה ויסומן לפי 

 הוראות המפקח.

 

 מצעים ותשתיות 40.03
 מצע סוג א'

ויעמוד בדרישות המפרט הכללי. מודגש בזאת כי לא יותר שימוש  מאבן גרוסההמצע יהיה 

בכל חומר אחר גם אם הוא מוגדר במפרט הכללי כמצע סוג א', כגון כורכר, חומר טבעי וכו'. 

עובי השכבות יהיה  בהתאם להנחיות המהנדס והפרטים.המצעים יהודקו לדרגת צפיפות 

  כמפורט בתכניות ובחתכים השונים.

ד ותשולם במ"ק. מודגש בזאת כי לא תשולם לקבלן תוספת תשלום כלשהי מדיהעבודה ת

 עקב הצורך לבצע פיזור בעבודת ידיים במקומות מוגבלים או בסביבת מתקנים.

המצע והאגו"מ יהיו מסוג א' בלבד. דרישות הטיב והדירוג של החומרים יהיו כמפורט בפרק 

 (. 51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) 5103

 

 ריצוף שבילים ורחבות: 40.04
 

 כללי 40.04.01
 טבלה מפורטת לסוגי הריצוף והגמרים באזורים השונים, ראה בסעיף ב'.

 ריצוף שבילים ורחבות:

 לפי תכניות וחתכים ובהתאמה לטבלת חומרי הגמר לעיל. 

הביצוע על פי התכניות הפרטים והנחיות המהנדס. גוונים וגמר על פי המפורט או 

 לבחירת האדריכל.

 תיחום שבילים ורחבות: 

תוצרת אקרשטיין או שו"ע. )למעט מקרים בהם  10/20/100אבן גן אפורה במידות 

הריצוף מסתיים בקיר מבנה או קיר פיתוח, או מצויים אחרת בתכנית(. האבן תונח 

משני צידי השביל/ריצוף, פאזה פונה לכיוון השביל, פני האבן העליונים מוגבהים בגובה 

 יצוף הסמוך.הפאזה מפני הר

למתווה בתכניות ובהתאם לפרטים  ההנחה על גבי יסוד ומשענת בטון בהתאם

  ולהנחיות המהנדס.

במפרט הכללי  400851אבני שפה ותעלה לסוגיהם יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף 

( ובהתאם לפרטים בתכניות. יורשה שימוש באבנים שלמות ללא 40) לפיתוח האתר

 פגמים ונושאי תו תקן.

 

ת בטון בעובי ע"פ הנחיות משענ כולל 15 -תונחנה על יסוד בטון ב והגן כל אבני השפה 

 לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר.  מהנדס.



 

 

 

מ' או אבנים מנוסרות  0.25ו מ'  0.5בקשתות, יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 במשור דיסק/מכאני אחר בחיתוך נקי, ישר ואחיד.

שימוש באבן גן פינה פנימי וחיצוני ע"פ הנדרש ובהתאם לתכניות  –ות בפינות ישר

 ולפרטים.

 

ס"מ. עם המסירה יהיו כל האבנים נקיות  1.0אין למלא בבטון רווחים העולים על 

שהמפקח באתר אישר את רק לאחר  השפהמשאריות בטון. הקבלן יניח את אבני 

 מתוח בין יתדות.  סומן על ידי קו צבוע בגוון לבן או חוטשיהתוואי 

ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו וכן אבני  םבקוויהמחיר הוא אחיד לאבני שפה 

שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור הנחת האבן 

 בקשתות ובעקומות.המחיר כולל גם את יסוד ומשענות הבטון והמדידה לפי מ"א.

 

אבני שפה אבני גן ואבני חיפוי יבוצעו באמצעות מסור כל עבודות החיתוך של ריצופים, 

 חשמלי שלחני.

 

 אספקת האבנים והמרצפות 40.04.02
 הקבלן יספק את האבנים המשתלבות והמרצפות ממפעל מאושר ליצורם. .1

על הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים ולמרצפות כנדרש   

הייצור של כל סדרה תוך התייחסות לתאריך  -במפרט זה ממעבדה מאושרת 

 שיסומן על גבי האבנים והמרצפות של אותה סידרה.

 הבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים. .2
שומר לעצמו את הזכות לדרוש לבצע בדיקות נוספות לאבנים ולמרצפות  המזמין .3

שיובאו לאתר, ותוצאותיהם יקבעו גם הן את התאמת האבנים והמרצפות לדרישות 
 פרט.המ

הנחיות מפורטות על סימון סדרות הייצור, תאריך וכו', יסוכמו עם המפקח לפני  .4
 .ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי תחילת הייצור, הכל לשביעות רצון המפקח

 האבנים והמרצפות יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו ע"י המפעל. .5
בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל כל אבן שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהי  

 .ועל חשבונו ותוצא מהאתר באחריות הקבלן

 

 שכבת החול מתחת לאבנים  40.04.03
שכבת החול  – התשתית מפזרים תערובת חול דיונות נקי השלמת הידוקלאחר  .1

 5% - 140עובר נפה  95% - 60מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך, עובר נפה 
ויתאים לדרישות ת"י לגבי  םאורגאניילכלוך ומחומרים מיבש, חסר פלסטיות ונקי 

 .4%אגרגט דק, תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 
תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים  יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת החול .2

ללא הידוק. היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י ף, לפני הנחת הריצו
"שבלונות"(. יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר סרגלים )

אחד לתוך שכבת החול. יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור 
והפילוס. לפני הנחת האבנים רצוי ליישר מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של 

 שעה, שעתיים בלבד, כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר. 



 

 

 

כל  ס"מ. לא תותר 5בת החול לאחר הנחת הרצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד של שכ .3
 תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורו ופילוסו לפני הנחת האבנים

 ביצוע הריצוף  40.04.04
, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, קו קיר )או אבן הגן(ביצוע הריצוף יתחיל מ .1

פים מנקודות קבועות יש להתחיל בריצו בהתאמה לקו הגימור של אלמנט השפה.
 בגבהים נתונים .

יש להקפיד תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבשל תנאי האתר ומשטר הניקוז,  .2
. עם השלמת כל קטע הקפדה יתרה בבדיקת הגבהים וביצוע השיפועים ע"פ התכניות

ריצוף יש לוודא ולאמת גבהים וכן לבצע הרטבה מכוונת לצורך בדיקת נושא נגר 
המים בהתאם לתכניות. המפקח יאשר לקבלן סיום מקטע עם השלמת בדיקת 
הניקוז, במידה ויתגלו סטיות בביצוע הגורמות להיקוות שלוליות יפרק הקבלן את 

 הריצוף ויתקינו מחדש. 
במקרים בהן נדרשות השלמות של חלקי אבנים, דוגמת ביצוע דוגמת ריצוף בגוון  .3

וחלקיות בהתאם לצורך. האבנים החלקיות  צע במרצפות שלמותשונה, הדבר יבו
שיאושר ע"י  המפקח. לא יותר שימוש  יחתכו לפי מידה בעזרת מכשיר ניסור מיוחד

 .הבגיליוטינ
שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות  רתישאיש להקפיד שהאבן המנוסרת  

ומו יאושר לאחר הניסור. החיבור בין שני כיווני ריצוף שונים יהיה בקו ישר אשר מיק

 ע"י המפקח. בדרך כלל יהיה צורך לנסר את האבנים ע"מ לבצע פרט זה.

לצורך מילוי בחול, המונע שבירת  מ"מ 3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  .4
פינות בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים האחת 

 לשניה.
 מ"מ, הרווח 5 תלבת לאלמנט השפה יהיההרווח המכסימלי המותר בין אבן המש 

 מ"מ. 3סמוכות משתלבות  המכסימלי המותר בין אבנים

ס"מ בגבולות הריצוף יושלמו בתערובת טיט צמנט הקרובה  0.5 -מרווחים קטנים מ 

ביותר בגונה לגוון הריצוף. במידה והריצוף בגוונים בהירים תעשה תערובת זאת 

 לקבלת הגוון הרצוי ולשביעות רצון המפקח.מצמנט לבן, בתוספת פיגמנט מתאים 

בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות, יש לבצע הדוק ראשוני של  .5
בעלות  המשטח  )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות

מ"ר לפחות.  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2000כוח צנטריפוגלי של 
 מעברים. 3 - הידוק זה יבוצע ב

לגבי סוגי ריצופים מסוימים יש להקפיד כי פלטת ההידוק תהיה בעלת תחתית גומי,  

 הכל בהתאם לדרישות היצרן. –על מנת למנוע פגיעה בפני הריצוף 

ך יום העבודה של ביצוע הריצוף, ובכל מקרה לא יאושר בסוף יום הידוק זה יבוצע תו .6
 העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.

שעות לאחר ביצוע הריצוף, יש לפזר  24 - לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ 

על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטא לתוך המרווחים בין האבנים 

לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי המרווחים בחול המחצבה המשתלבות, 

 .מעברים נוספים 4 -ב

בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני, תבוצע כבישת אימות במכבש  .7
מעברים לפי הוראות המפקח ובהתאם  8 -כבד ב יפניאומאטטון או מכבש  12

קבלת מישוריות ומשטח בגבהים , ליהניסיונלמסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח 
 הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

 

 סטיות מותרות בביצוע 40.04.05



 

 

 

 על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם  לשיפועים כמפורט .1
 בתכניות.

 .מ"מ 5המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  ההסטיי .2
מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום  .3

מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב  5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות 
 מ"מ. 1שלא תעלה על  קצותיועל  ובהישענמשקלו העצמי, 

את הקבלן סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו  .4
ולקבלן לא  לעבד ולרצף מחדש את המשטח. גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח

 .תשולם כל תוספת מחיר בגין כך
  לא יותר הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות. .5

 

 אחריות הקבלן  40.04.06
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה  .1

והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא: סדקים, קנטים שבורים וכו', 
 לשביעות רצון המפקח. להכו

חודש מגמר ביצוע  24אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש, תהיה  .2
יות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת העבודה בשלמותה. במסגרת אחר

סמ"ר )בהיטל אופקי(  3אבנים סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה העולה על 
לשביעות רצון  להכוותיקוני משטחים שבהם היו שקיעות מעבר למוגדר לעיל, 

 ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. המפקח
 יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן: .3

 חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן,אחת לשישה  

בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי 

 ומהות התיקונים.

 

 לת מחירים ואופני מדידה ותח  40.04.07
הובלה, אספקה  התשלום עבור הריצוף כולל .עבודות הריצוף תימדדנה לפי מ"ר ריצוף

כולל חיתוך המרצפות בעזרת מסור הידוק,  , הנחהשכבת החול, כולל: האבנים  והתקנת

, וכן השלמות בטיט צמנט במרווחים בגבול הריצוף בגוון הקרוב חשמלי לצורך השלמות

 .ביותר לגוון הריצוף

לא תהיה אבחנה לצורך התשלום בין הגוונים, והתשלום עבורם יהיה זהה, להוציא גוון כחול, 

 בורו במידה והקבלן יידרש לכך, תשולם תוספת כמקובל.או לבן, בע

מ"ר. רק לאחר אישור  4  -הקבלן יבצע קטעי ריצוף לדוגמא, גודלו של כל קטע לא יקטן מ

 הגוון והדוגמא ע"י האדריכל יקבל הקבלן אישור לביצוע הריצוף.

 לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע דוגמאות.

 

 

 קירות  40.05
 קירות בטון חשוף 40.05.01

 סוג הבטון, ביסוס וזיון ע"פ פרטי קונסטרוקטור. –קיר בטון יציקת  .1
 הקיר יעשה לפי התכנית, חתכים ופרטים. .2
בשלב התפסנות יש לבצע הכנות חשמל ותאורה ע"פ התכניות ובתיאום עם  .3

 המפקח.



 

 

 

בעת ביצוע קיר הבטון יש להקפיד על גמר חלק, רציף ואחיד, בראש הקיר  .4
 ובדפנותיו.

 לוחות נקיים וחדשים!תבנית ליציקה תיבנה מ .5
 כמצוין בפרטים. יש לדאוג לפינות נקיות בקיטומים. –קיטום פינות  .6
 לפי חתך /פרט. יש לדאוג לחיבור נקי. –קופינג מקומי על פני הקיר  .7

 

 

 שונות 40.06
 מעקות ומאחזי יד ממתכת 40.06.01

באחריות הקבלן לקחת מידות בשטח לאחר השלמת הביצוע ולהתאים את מידות האלמנטים 

 ב הקיים. ביסוס העמודים בהתאם להנחיות המהנדס.ממתכת למצ

 הביצוע בבית המלאכה

יתאימו זה לזה, כך שבעת  ,בבית המלאכהיוכנו מבעוד מועד יש להקפיד שכל החלקים 

, חיבורים יעשו קביעתם במקום לא תהיינה סטיות, כל קצוות המוטות ישויפו מכל צידיהם

בריתוך חשמלי מלא והיקפי אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים, הכל לפי 

דרישת המתכנן.  כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות 

 מ"מ לפחות. 3העמוד כשהפחית בעובי של 

צוע מעולים.  כל החלקים המרותכים יהיו הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מק

 במישור אחד.

 כל הריתוכים וההשחזות יבוצעו טרם הצביעה!

המחיר לאלמנטי מתכת הנו למ"א וכולל את המתקן את ההובלה האספקה וההתקנה באתר 

 לרבות ביסוס והכנות נדרשות עוד בשלב הביצוע של הפיתוח.

 צביעת מתכת מגולוונת

 בנייר זכוכית לפני צביעת צבע היסוד.ש לבצע מעט חספוס י .1
 ". NZשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל  .2
 שעות, שכבה שניה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48לאחר יבוש של  .3
לאחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד, יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינטטי, בגוון לפי  .4

שכבות לפחות( בעובי כולל של  2) בחירת האדריכל עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת
 מיקרון. 60

עבודות הצביעה תעשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, במברשת או בריסוס או צביעה בתנור  .5
 בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

 צביעת מתכת לא מגולוונת

שכבה אחת של מינימום סינתטי מטיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינקוט, מגינון או אחר  .1
 מיקרון. 30בעובי כולל של 

 שעות, שכבה שנייה כנ"ל באותו עובי )אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .2
אחר התייבשות מוחלטת של צבע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, שמן סינתטי, בגוון לפי ל .3

שכבות לפחות בעובי כולל של  2בחירת האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת 
 מיקרון. 60

עשנה ע"י בעלי מקצוע מומחים, יחליט המפקח האם הצביעה תעשה עבודות הצביעה ת .4
 במברשת או בריסוס או צביעה אחרת בהתאם למצוין בכתב הכמויות.

 

 



 

 

 

 אחריות לעצים קיימים  -שימור צמחייה קיימת  40.06.02
 יבוצעו פעולות לשימור העצים הקיימים בתחום העבודה.

 שיפורט.הגנה על העצים ע"י הקפתם בגדר. ובאמצעי הגנה כפי  .א
 פי הנדרש.-במהלך כל תקופת ביצוע הגן יש להשקות את הצמחייה הקיימת במקום על .ב
יש להמנע מהידוק הקרקע וחשיפתה, פגיעה בשורשים באמצעות כלים מכניים בקרבת  .ג

 מערכת השורשים. עבודה בקרבת מערכת השורשים תבוצע באישור המפקח.
גיזום מקצועי להרמת נוף, ע"י גוזם אם נוף העצים לא מאפשר ביצוע העבודה, יש לבצע  .ד

 מקצועי.
 אין לבצע שינויים של פני הקרקע המקוריים בסביבת העצים. .ה
 יש לקחת אגרונום לליווי העבודות. .ו

 

 שיקום מערכת השקייה ומדשאות 40.06.03
במקומות בהם יתוו שבילים חדשים או יורחבו שבילים קיימים ע"ח שטחי  –כללי 

 ושיקום למערכת ההשקיה. גינון/מדשאות על הקבלן לבצע עדכון

לפני תחילת הפירוקים והחפירות על הקבלן יהיה לזהות את הממטירים הקיימים וקווי  .1
ההשקיה המזינים אותם. לאחר הזיהוי יחשוף הקבלן ויגלה קווים אלו ויפרק אותם עד 
לנקודת גמר הביצוע המתוכננת, תוך שמירה על קצות הצנרת מוגבהת מפני השטח 

 כניסת חול ולכלוך העלולים לגרום לסתימות.ואטומה למניעת 
בגמר ביצוע הריצופים ולאחר הסדרת הטופוגרפיה יחפרו קווי ההשקיה מחדש, ימוקמו  .2

הממטירים ויחוברו להמשך המערכת. יש להקפיד על מרחקי הצבה התואמים לממטירים 
ות.  וליצירת פיזור השקיה אחיד, יש לכוון את גזרות הממטירים בהתאם להצבות החדש

במידה ויש שינוי משמעותי בטווחי ההמטרה הנדרשים יש להחליף פיות לפיות מתאימות 
 או לחלופין להחליף לממטירים חדשים העונים על הדרישות החדשות.

במידת הצורך, ובהתאם לפריסת הממטירים החדשה יש לבצע עדכון מיקום גם  .3
 לממטירים אחרים קיימים סמוכים.

י צנרת קיימים במדשאה יש להשלים קרקע בתוואי החפירה במקומות בהם נחפרו תווא .4
ולהשלים ברצועות דשא חתוכות ממרבדים מסוג הזהה לדשא הקיים. יש להקפיד על 

 התאמה בגבהים בין הרצועות המשוקמות והדשא הקיים.
עבודת השיקום כוללת את כל עבודות הגילוי, החפירה, הפירוק והמיקום מחדש לרבות 

ה במידת הצורך ואביזרי חיבור מכל סוג שהוא הנדרשים לביצוע שימוש בצנרת חדש

 מושלם של העבודה.  כמו כן כוללת גם את השלמות הדשא ברצועות החפירה.

עבודת השיקום הנה חלק מביצוע התוואים החדשים וההרחבות, לאת תשולם תוספת 

 כלשהיא בגינה.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 עבודות ביוב  ניקוז    57פרק  

   

 

 עבודות עפר 57.01

 כללי .1  

של המפרט הכללי.  01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 

 העבודה כוללת:

חפירת ו/או חציבת תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, 

יישור תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, 

 סילוק עודפי עפר וכו'.

ים מכל גורם מוסמך כמו לצורך חפירה ידאג הקבלן לקבלת אישור

 בזק, חברת חשמל וכו'.

 מצעים .2  

ס"מ  20ס"מ ויעטפו בעטיפת חול  20הצנורות יונחו על מצע בעובי 

מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או 

 מלחים.

כאשר הצנור מונח בתחום מדרכה או כביש יש לבצע מילוי חול 

מוד  -98%ס"מ מהודקות ל 20בות של מוברר ללא אבנים בשכ

 א.א.ש.ה.ו. עד לפני הקרקע הסופיים.

 מערכת מים 57.02

 סוג הצנורות א. 

עם חיבורי  5/32ומעלה יהיו פלדה עובי דופן " 3" -4צנורות בקוטר " -

 ריתוך עם ציפוי מלט פנימי ועטיפת  טריו חרושתית

 צביעת צנרת גלויה  

צנרת שחורה תצבע בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון  

 סופרלק של "טמבור".

 הנחת הצנורות ב. 

 כללי (1  

כל העבודות הקשורות בהעמסת צנורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בהם, 

איחסונם, השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם, 

 והנחיות היצרנים.תעשינה בהתאם לתקנים ומפרטים 

 ריתוך הצנורות (2  



 

 

 

כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שית הריתוך של קשת מתכתית מוגנת 

 57בפרק  57042של המפרט ובהתאם לסעיף  19בהתאם לפרק 

 של המפרט.

 פיקוח ובדיקת טיב הריתוכים (3  

הקבלן יהיה חייב להזמין על חשבונו את מכון התקנים או מעבדה 

 דיקת רדיוגרפיה של הריתוכים.מוסמכת לצורך ב

 בדיקות אלו יהיו על חשבון הקבלן.   

מהריתוכים ייבדקו בדיקה רדיוגרפית. בדיקה זו  10%בכל מקרה, 

תהיה כלולה במחיר היחידה של הנחת הצנור ולא ישולם עבורה 

 בנפרד.

במקרה ובדיקה ראשונית זו לא תיתן תוצאות משביעות רצון, יערוך 

 וגרפיות נוספות או דסטרוקטיביות.המפקח בדיקות רדי

המפקח יהיה רשאי על סמך בדיקותיו ושיקול דעתו הבלעדי, לפסול 

ריתוכים, לקבוע אופן ביצוע ריתוכים, להפסיק עבודת רתכים לא 

מקצועיים, לדרוש בדיקות ריתוכים ולהורות על כל פעולה שיש 

 לעשותה/ להימנע ממנה בקשר לריתוך הצנורות.

דיוגרפיות, התיקונים ובדיקות נוספות יהיו על חשבון כל הבדיקות הר

 הקבלן.

 הגנה בפני שיתוך )חיוץ( ג. 

יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים ומקובלים למניעת תופעות השיתוך. 

צירוף המתכות וחיבורם במעגלי מים שונים, ייעשו בצורה המונעת שיתוך 

רסר עם אטם בין שני אלקטרוכימי. החיוץ ייעשה באמצעות "דרסר חיוץ" )ד

 האוגנים ובמעברי הברגים( או אמצעי דומה מאושר.

עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה 

 השונים.

 בדיקה ואישור שירות השדה של יצרן הצנורות ד. 

אופן הנחת הצנרת, ריתוך האביזרים, שימוש בחומר אספנדו, תיקוני עטיפה 

בריתוכים וכו', יתואמו ויבוצעו בהתאם להנחיות יצרן הצנורות  חיצונית

 ובהשגחת שירות השדה של יצרן הצנורות.

עם סיום העבודה, הקבלן ימציא אישור מאת שירות השדה של יצרן הצנורות 

שמאשר כי ביצוע הצנרת נעשה לפי הנחיות היצרן ושהצנרת והעטיפה לכל 

 ה.ידי שרות השד-אורכה נבדקה ואושרה על

עם גמר העבודה הקבלן ימציא תעודת אריות לצנורות, טיב הביצוע וביצוע 

 ידי המזמין.-הריתוכים. התעודה מהווה תנאי בסיסי לקבלת העבודה על

עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 

 השונים.

 



 

 

 

 המגופים ה. 

 4001כולל יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  3" -המגופים בקוטר מעל ל

ואום נעילת ציר עליון חוץ או  EPDMעם ציפוי אמאיל פנים וחוץ, טריז מגופר 

 אטמ' העומדים בת"י הרלוונטיים לציוד מסוג זה. 10שו"ע ללחץ עבודה של 

 בדיקת לחץ ו. 

ט הטכני של המפר 57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

 הבינמשרדי.

כל קטע של הקו המוכן ולפני  כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית 

 אטמ'. 12בלחץ פנימי של 

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצנורות עברו 

בדיקת לחץ כביח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של 

 הצנורות.

 ך בנוכחות המפקח.בדיקת הלחץ תער  

הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר אישור המפקח תכוסה 

 החפירה.

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים 

אטמ' מבלי להיפתח בעת  12ולעגנים בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

 כניסת הלחץ לקו.

 לאישור.יש להגיש למפקח את פרטי העיגון   

 ידי המזמין.-המים לבדיקות אלה יסופקו על  

אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת 

 כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום 

ואטמים לסגירת קצוות החיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים 

 הצנורות, משאבות ומנומטרים ליצירת לחץ ומדידתו.

עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ ייחשב ככלול במחירי 

 היחידה השונים.

 שטיפה וחיטוי הקוים ז. 

עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים 

 רזי כיבוי וכו' להוצאת מים.ופתיחת נקודות ניקוז, ב

לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע 

 חיטוי הקוים כמפורט להלן.

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצנורות והאביזרים כגון: מגופים, 

 של המפרט. 57037צנורות, הידרנטים וכו', בהתאם לסעיף 

מ"ג/ליטר. תמיסת  50של היפוכלוריט בריכוז  חומר החיטוי יהיה תמיסה

שעות. בתום תקופה זו יבדק  2המים והכלור תוכנס לקוים ותושאר בהם 

 הריכוז במספר נקודות.



 

 

 

שעות  -24מ"ג/ליטר, יש להשאיר את מי הכלור  ל 1-10אם יהיה הריכוז בין 

 נוספות.

כלור, יש מ"ג/ליטר  -1שעות יהיה פחות מ 48שעות או  24אם הריכוז לאחר 

 2להוציא את התמיסה ולחזור  על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום 

 מ"ג/ליטר. -1שעות יהיה גדול מ

 מערכות ביוב  וניקוז 57.03

 סוג הצנורות א.  

לביוב מתאימים לת"י  6עבה  .P.V.C -מ"מ יהיו  מ 160צינורות ביוב  בקוטר   

884. 

עפ"י ת"י ועפ"י הוראות בית הנחת הצנורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע 

 החרושת.

, הורדתם לתעלה .P.V.C -הקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת הצנורות מ

 והטיפול מהם למניעת שבירתם ופגיעה בהם.                                                 

 הנחת הצנורות ב. 

הצינורות יונחו בדייקנות לפי השיפועים המתוארים בתוכנית באופן 

שבקצותיהם ישאר מרווח בעובי טבעת הגומי המסופקת ע"י בית החרושת 

למטרה זו. הם יונחו ישר ובדיוק נמרץ ובהתאמה מוחלטת לשיפוע המתוכנן. 

בדיקת גובה הצנורות  תעשה במכשיר מדידה. בדיקת הקו תעשה בחוט 

 י מבפנים.מבחוץ וברא

חוץ ממקרה שניתן אישור מיוחד לעשות אחרת, יונחו הצנורות בבת אחת 

 מתא ביקורת כאשר תחתית התאים יבנו לפני הנחת הצנורות.

הצנור יקבע בדופן התא בעזרת אביזר מיוחד תוך הבטחת אטימות מוחלטת. 

קצה הצנור יסתיים עם פני הדופן הפנימי של התא בצורה חלקה ללא כל 

 או בליטות.זיזים 

מ"מ בין  -1.0של הפרש הגובה בין שני התאים ו 1%הסטייה לא תעבור על 

 צנור לצנור.

הסטיה מהקו הישר, לא תעלה בשום נקודה, על עשירית מהקוטר הפנימי. 

הסטייה המותרת במפגש צירי שני הצנורות בתוך תא ביקורת לא תעלה על 

 ס"מ. 2.0

במים לצורך בדיקה, יהדק הקבלן את מצע החול מתחת  לפני מילוי הצנורות

לצנורות לכל אורכם וישאיר את החצי העליון של הצנורות והחיבורים גלוי 

 עבור הבדיקה.

ס"מ מעל לקודקודו, בעבודת  20מיד אחרי הבדיקה יכוסה הצנור בחול עד 

שעות לאחר ביצוע  24ידיים. במקרה שהקבלן לא יכסה את הצנור בחול תוך 

 דיקת המים, רשאי המהנדס לדרוש בדיקת מים נוספת.ב

 ניקוי הביבים ג. 

במשך כל מהלך העבודה יחזיק הקבלן את כל הביבים נקיים, חופשיים מטיט   

 שהתקשה, אדמה, אבנים וכו' וימסרם בגמר העבודה נקיים בהחלט.  ;



 

 

 

בגמר יום העבדוה ישלסגור את פתח הצנורות בשק חזק ומתוח מעל פתח 

 אשר ישאר במקומו בלי שינוי ועד לחידוש הנחת הצנורות. הצנור

 תאי ביקורת ד. 

   658תאי הביקורת יהיו עגולים מבטון מחוליות ותחתית טרומיות לפי ת''י   

חיבור הצינורות אל התאים עם אטם חדירה מסוג איטוביב מתוצרת 

 ''ולפמן''

 לבניים גדולים.בכל התאים יותקנו שלבים מ                            

 40טון בשבילים לעומס  12.5התקרה תהיה טרומית עם מכסה ב.ב. לעומס 

   טון במסעה.

 בשטח מרוצף יותאם גובה השוחות לפי הריצוף.  

 

 

   



 

 

 

  מערכות סינון וחיטוי לבריכה – 70רק פ 

 

 כללי            70.01

הצעת הקבלן היא להספקה, הרכבה והפעלת המתקן, אשר יאושר ע"י המתכנן,  .1

וצריך לפעול באופן תקין במשך כל עונת הרחצה שתחיחלתה בחודש אפריל וסימה 

בחודש אוקטובר  מבלי שיהיה צורך להחליף את מי הבריכה אף לא פעם אחת 

וצאה במשך כל תקופת הרחצה למעט הכנסת מים טריים ממערכת הגלישה כת

 משטיפות מסננים ואובדן מים ע"י אידוי.

לחברה המבצעת יהיה ידע מקיף בהתקנת מסננים על כל סוגיהם, מצעי סינון ,  .2

)צנרת בלחץ  U-PVC–מגופים וכל האביזרים הנדרשים בהדבקה, הדבקת צנרת

 בשיטת אלקטרופיוז'ן ו או ריתוך פנים. PEגבוהה( , וריתוכי צנרת 

על הקבלן להכין תכנית מפורטת לביצוע המכון והפעלתו, בהתאם להערות הכלליות  .3

וההנחיות המפורטות מטה, תאור המתקנים השונים והתכניות הסכמטיות הרצ"ב 

 ולהגישה לאישור המתכנן.

 

 צנרת לבריכות            70.02

 PEצנרת ביניים אל המכון  בין הבריכה לחדר המכונות  .1

הצנרת כוללת יציאת הרקה שאיבה סינון וגלישה המהווה את הקשר בין גוף  .א

בלבד  16  דרג P100פוליאטילן  PEהבריכה לגוף חדר המכונות תיהיה עשוייה 

עפ"י הקטרים שצויינו בתכנית ,כולל קצה צנרת פלנץ+אטמים במעבר לצנרת 

 . PVCפנימית חדר מכונות עשוייה 

שער הגולן או ש"ע הנ"ל תוקן ע"י רתך צנרת   צנרת הפוליאטילן תהיה מתוצרת .ב

מוסמך בשיטת אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים בשטח והכל עפ"י הוראות המלצות 

 ומפרטי היצרן.

החיבורים יבוצעו מגוף הבריכה ועד לקיר חדר המכון ) מעברי פלנצ' לפני הקיר(  .ג

 ע"י פלנץ' ,הערה:

 .PVC-U)קשיח ) PVCמסוג  כל הצנרת בפנים המכון )חדר המכונות( תיהיה  .ד

הצנרת מתעלת הגלישה תכוון למכון הזיכוך ותחובר למערכת הסינון דרך מיכל  .ה

ביניים מתאים, כך שיתאפשר להעביר מים אלה למסננים או ישירות לביוב 

 בהתאם למתואר בתכנית.

 צנרת בתוך גופי הבריכות )ביציקה( ובתוך חדר המכונות )בין חלקי מערכת הסינון( : .2



 

 

 

צנרת קשיחה ללחץ גבוהה בצבע אפרו תוצר  PVC-Uצנרת זו תיהיה מסוג כל  .א

אטמ' עפ"י הפירוט  16מרידור או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, עמידות בלחץ עד 

 הבא:

 10מ"מ דרג  7.7מ"מ  )קוטר חיצוני( עובי דופן מינמלי  200צנרת בקוטר  (1

 EN 1452–2 בתקן  

 10מ"מ דרג  9.5מ"מ  )קוטר חיצוני( עובי דופן מינמלי  160צנרת בקוטר  (2

 EN 1452–2, DIN 8061, DIN 8062בתקן  

מ"מ  המצויינים בתכנית יעמדו גם הם בכל  63, 110כל יתר הקטרים  (3

 דרישות התקו והתקנתם תעשה עפ"י הנחיות היצרן בלבד.

שה( ומים מהרשת, יש להתקין מערכת הצינורות של מי הסינון, עודפי המים )גלי .ב

בקירות ורצפת הבריכה לפני היציקה, כולל התקנת עוגנים בתוך היציקה למניעת 

 דליפת מים החוצה.

 מרידור או ש"ע 16דרג  U-PVCצינורות אינסטלציה מסביב לבריכה תהיה מסוג  .3

 

 טיב ואיכות המים            70.03

טיב ואיכות המים צריך לעמוד  בדרישות  הבאות וכן על כל דרישות הרישוי ומשרד  .1

 הבריאות ומקרפ"ר.

מידות לפחות,  5סטנדרט הסניטרי של מי הבריכה יקבע ע"י בדיקה בקטריולוגית של  .2

לפי הוראות משרד הבריאות. מידות אלה תיבדקנה למציאת בקטריות קולי בהן, 

 אחת מהדוגמאות של מי הבריכה.ואסור שימצאו בקטריות באף 

צלילות המים תקבע ע"י כך שאפשר יהיה להבחין במשך כל עונת הרחצה, ובלי  .3

 להחליפם.

חיטוי מי הבריכה ייעשה ע"י כלור ברמה כזאת, אשר תשאיר "כלור נותר" בכל חלקי  .4

תהיה  PHחלקים למיליון. רמת   0.8-0.6הבריכה במשך שעות הרחצה בכמות בין 

 .7.4-7.2בגבולות 

על הקבלן להתקין מראה זרימת המים בכדי לראות את טיב ע"י פתח ביקורת עם  .5

זכוכית וכמו כן מנומטר ויתר האביזרים הדרושים, בצינורות כניסת מי הבריכה אל 

 המסננים ובצינורות מי הסינון.

יונו. ועליו במשך זמן הרכבת הציוד במכון יהיה הקבלן אחראי לשלמות הבניין ולניק .6

 לבצע את כל התיקונים הדרושים עם גמר עבודתו.

 

 בדיקות לחץ            70.04



 

 

 

בדיקת לחץ לצנרת יעשו באמצעות שעון שיותקן על הצנרת תוך פמפום לחץ  .1

שעות לפני היציקה בכדי לוודא שאין בריחת  72אטמ', מעקב של לפחות  3למינימום 

 לחץ.

את מקום נזילה לתקנו ולבצע בדיקה זו  במידה ומתגלת בריחת לחץ על הקבלן לאתר .2

שעות בכל אחת מהבדיקות יעשה תיעוד דיגיטלי מיידי עם  72בשנית גם היא למשך 

התקנת השעון שישלח למפקח. תיעוד זה יעשה ברציפות בכל סיום יום עבודה עד 

 השעות המנימליות הנדרשות לעניין בדיקה זו. 72לסימן של 

תקין בצנרת ללא דליפות, תאושר יציקת קירות רצפת רק לאחר וידוי מוחלט של לחץ  .3

 הבריכה.

כל הצינורות המיועדים להנחה בבטון יקבלו מעברי קוטר באמצעות עוגן חציצה ) עוגן  .4

ספרדי( פלאנצ' איטום כנהוג בבריכות ציבוריות )ראה פרט עוגן חציצה בתכנית(., 

ות והעוברים  בחלל שאר הצינורות המיועדים לקשר את הבריכה עם חלל חד רהמכונ

)שבום אופן לא חצץ ולא חול מחצבה(, ו או  0.4המקשר יעטפו בקפידה בסומסום 

ס"מ, כיסוי זה חייב בתיעוד דיגיטלי  70בכל היקפיהם ברדיוס שלא יקטן מ  0.4טוף 

לא תוחזר קרקע ולא תכוסה צנרת בחומר אחר אלא רק לאחר ויידוי כיסוי ההגנה 

 הרך המבוקש לצנרת זו.

אטמוספירות. על הקבלן להודיע למתכנן  3-יקת הלחץ בצינורות תעשה בלפחות בד .5

את תאריך בדיקת הלחץ של רשת הצינורות, שיקבע בתקופה כאשר הצינורות עדיין 

 מ' לפחות. 3גלויים. לצנרת גלישה תבוצע בדיקה בעזרת עמודת מים בגובה 

ס"מ בתוך החדר. כאשר  50כל קווי הצינורות יחדרו את קיר מכון הזיכוך ויסתיימו  .6

 במעבר הקיר יקבעו אוגנים מתאימים.

 הבדיקה תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו. .7

 

 תכנון מערכות בחדר המיכון            70.05

הקבלן יכין תוכנית עבודה מפורטת לכל חדר המכונות, כולל פרטי ציוד שבכוונתו  .1

חשמל ומהלך צנרת ובסיסים,  לספק לאישור מראש למתכנן. לנ"ל תצורף גם תוכנית

 לפחות.  1:50הכל בקנה מידה מפורט 

לאחר אישור התוכניות ופרטי הציוד על ידי המתכנן, יהיה הביצוע בהתאם לתוכניות  .2

אשר יהוו חלק מתוך הוראות  as madeהמאושרות הללו והן ישמשו כבסיס לתוכניות 

ת תיק מודפס הפעלה ואחזקה שהקבלן מחויב לספק בעת מסירת המתקן בצור

 ומנויילן, לצד דיסק גיבוי של תכניות אלו שימסר למזמין.



 

 

 

הקבלן יכין ויתלה בחדר המכונות תרשים חרוט על גבי לוח מתכת מצופה אנודייז  .3

מטר לפחות הכולל את תרשים הנ"ל לרבות הוראות הפעלה X 1מטר 1בגודל 

 ותפקיד כל רכיב במערכת.

 

ליטר  5ליטר ומשאבת מינון לחומצה  20נטור נוזלי כלורי –ציוד חדר מיכון             70.06

 לשעה

 הכוללת : משאבות מינון לכלור נוזלי .1

 ןדיאפרגמה טפלו .א

 0-100%, 0-10%שני מצבי מהירות דיאפרגמה לבחירה  .ב

 וונון ארוך מהלך דיאפגמהכ .ג

 כוונון מהירות דיאפרגמה .ד

 )  דגמי  mA 4-20הכפלת/חלוקת פעימות וכניסה  *מצוף גובה חשמלי כלול   .ה

AMS-PLUS) 

יורכבו על קו המים המסוננים כולל אנטי  -צינור שאיבה, צינור כלור אנג'קטור  .ו

 סיפון למניעת ואקום.

 לחומצה :משאבות מינון  .2

 

 

או שווה  אעטליה  EMEQליטר לשעה לפחות, כדוגמת   10משאבה לספיקה של עד  

 . PHערך מאושר כולל צינור שאיבה וצינור אספקה לחומצה לשמירת רמת 

 צינורות למינון כימיכלים .3



 

 

 

 

 : מ"מ בלבד לפי צבעים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה 6צינוריות למינון כימיקלים 

 צהוב עבור חומצת מלח .א

 סגול עבור כלור נוזלי. .ב

 

 מערכת חשמל והבטחה .4

וולט. בלוח יותקנו כל אמצעי ההפעלה  220של  משאבות המינון תופעל במתח .א

 וההבטחה המתאימים.

תותקן הבטחה אוטומטית למניעת הזרמת כלור כנדרש הכוללת אנטיסיפון ועל  .ב

חוזר כמו כן העבודה תכלול חיווט מלא ובטוח בין הלוח והמשאבה, לפי משרד 

מאושר  הבריאות על ידי מפסיק זרימה בקו הסחרור הראשי או סידור אקויולנטי

על ידי המתכנן, ובאישור משרד הבריאות. סידור זה יפסיק את הזרמת כל 

הכימיקלים למערכת על ידי הפסקת משאבות המינון ויפעיל אזעקה בחדר 

המכונות וגם בחדר המפעיל הפעלה מרחוק אצל המנהל )מפעיל הבריכה 

אשר באמצעות אפליקציה לנייד( , במקביל יותקן גלאי כלור בחדר המכונות ו

 יבצע אותן פעולות .

מכשיר אזעקה לגילוי כלור באוויר אשר יחובר לפעמון אזעקה עם מנורה אדומה  .ג

 בחדר האחראי בסמוך למלתחות.

 

 

 מיכל כלור וחומצת מלח            70.07

מ"ק  1.5-מ"מ בהתאם ליצרן, בנפח כנדרש ולא פחות מ 4מיכל פלסטי עובי דופן  .1

 ש"ע מאושר יסופקו עבור:או שקוף מסוג חופית  PVCליטר  1500

 ליטר 1500( בנפח 10%נתרן תת כלורי  CLאחסון בתמיסת כלור נוזלית )  .א



 

 

 

 ליטר 500בנפח  HCLאחסון חומצת מלח נוזלית  .ב

 מעצרות למיכלים : .2

 כנדרש למניעת דליפות. 115%לנ"ל יסופקו גם מעצרות בנפח   .א

מ"מ  7המאצרות יהיו מסוג חופית או ש"ע מאושר, עובי דופן מינמלי  .ב

לפחות  15%המידות הם רק להמחשה יש לוודא שנפח המעצרה גדול ב 

 מנפח המיכל שאותו המאצרה מכילה.

 

 מד ספיקה דיגיטלי            70.08

 

 

ביציאה מהמסננים החול מד ספיקה דיגיטלי על קו הסינון ביציאה מן המסננים יותקן  .1

 או ש"ע מאושר כולל יציאות דיגיטליות. EMEQ" או ABESTמד ספיקה מסוג"

  תוצרת  חברת  R1DHדיגיטלי דגם  1/2על המשכו של הקו יותקן מפסק זרימה "  .2

JPC או ש"ע מאושר. 

 

 מערכת בקרת כימיכלים לחדר המיכון            70.09
 

 



 

 

 

 

 DEPOLOXמערכת בקרה כימיקלים אינטראקטיבית דגם בחדר המיכון תותקן  .1

POOL E700P  תוצרתEVOQUA או ש"ע. גרמניה 

 את הרכיבים הבאים :מערכת כוללת ה .2

 מוגן מים 7מסך מגע " .א

 אוגר נתונים מובנה .ב

 אפליקציה לשליטה .ג

 תא אלקטרודות מואר מחליף צבעים .ד

 PHבקרת  .ה

  RXבקרת  .ו

 בקרת כלור חופשי .ז

 בקרת כלור קשור .ח

 בקרת עכירות .ט

 חיגורים ע"פי דרישות משרד הבריאות. 5 .י

 .PVCמערכת הבקרה ובית האלקטרודות וכל החיווטים יותקנו על גבי לוח  .3

 

 מערכת בקרת עכירות לחדר המיכון            70.10
 

 

 N.T.U 0-100תחום מדידה  .1

 ממסרי התראה לערכים קיצוניים. .2

 תוכנת דיאגנוסטיקה לאיזון תקלות במכשיר. .3



 

 

 

גלאים.  2-מקורות אור אינפרה אדום ו 2הכוללת  יחידת מדידה בשיטה ראציומטרית .4

כולל אפשרות לכיול על ידי פריזמה )ללא צורך בשימוש תמיסת פורמזין( מודל 

8220  /95T  תוצרתG.L.I .מודקון או ש"ע 

כניסות דיסקרטיות, מותקן בתוך ארון מוגן  16-כניסות אנלוגיות ו 16המד יכלול  .5

IP65 תוכנת ,PCIM  אוINTOUCH ית מסכי שליטה ופיקוח על המחשב, לבני

 הכוללים לכל הפחות:

 מסך כללי לתיאור כל הפרמטרים הנבדקים. .א

מסך משאבות מינון, כולל תיאור מצב משאבות בעבודה, בהפסקה, ואופציית  .ב

 הפעלת לנ"ל.

 הכולל ערכי קיצון מצב ערך נוכחי, אפשרות שינוי ערך קיצוני. .ג

 שעה/ בריכה וסוג תקלה.מסך אתראות על תקלות, הכולל יום/  .ד

 מסך לעד חצי שנה היסטוריה וגרפים בכל קומבינציה אפשרית. .ה

 קישור בין הבקר המתוכנת שיותקן בחדר המכונות לבין מד העכירות. .ו

המערכת תבצע רישום רצוף של איכות המים בהתאם להנחיות משרד הבריאות  .ז

ונים יוצגו בבקר המותקן מסוג "סייקלופ" או ש"ע. כל הנת BUILD-INותהיה 

 בשפה העברית.

 המד יותקן  לצד לוח החשמל עפ"י תכנית. .ח

הערה: ההתקנה והפעלת כל מערכת החיטוי יבוצע לפי ההנחיות והוראות  .ט

המעודכנות ביותר האחרונות של משרד הבריאות ושל הג"א ובאחריות הקבלן 

 לדאוג לקבלת כל האישורים מהגורמים המוסכמים להפעלת מערכת 

 

 

 מסנן חול רב דרגתי            70.11

 

 



 

 

 

ופוליאסטר עם ציפוי אפוקסי כדוגמת משוריין שזור  פיברגלסמיכל המסנן יהיה עשוי  .1

ASTRAL או ש"ע מאושר 

 Dryden Aqua תוצרת   AFMבתוך המסנן יהיו שבו שכבות חומרי סינון גרנולריים או  .2

 או ש"ע עפ"י הפירוט הבא: 

מקדם  גודל הגרגר

 אחידות

AFM® grain 1 0.6 

 מ"מ

1.3 

AFM® grain 2 1.5 

 מ"מ

AFM® grain 3 3 מ"מ 

 

אטמוספירות  10אטמוספרות ולחץ בדיקה של  6המסנן מיועד ללחץ עבודה של  .3

 שעות. 24במשך 

מזה  100%הספיקה המחזורית הכוללת של המסנן תהיה כנדרש בתכניות ולפחות  .4

 בעומס מקסימלי או בשטיפה נגדית.

או ש"ע מאושר כולל  CEPEXברזים מסוג  5המסנן כולל ברזייה מושלמת מניפול.  .5

 או ש"ע מאושר. דוגמה לברזים : ASTRAL שני שעוני לחץ

 

ההתקנה תכלול חיזוקים אנכיים לצנרת זו בכדי למנוע ויברציות,  במוטות ברזל  .6

 מגולוון.

 מ"מ בכי לראות את כיוון הזרימה.                     160בכניסה/יציאה מכל מסנן יותקן צינור שקוף  .7

בראש המיכל יהיה "פתח אדם" לאפשר כניסה למיכל לצורך מילוי חומר וכו'. בדופן  .8

. 24יותקן פתח "אדם" לשרות ואפשרות הוצאת חומרי הסינון, גודל הפתחים " 

 ס"מ מינמלי. 47לפחות 

 אופן הפעלת המסנן : .9

 הזרימה במסנן תהיה מראש המסנן לתחתיתו. .א



 

 

 

מק"ש כאשר המהירות משתנה בכל אחת  20מהירות הסינון תהיה עד  .ב

 מהשכבות. 

במהלך הסינון השכבות תמצאנה במצב מרחף ותובטח מניעת חדירת חומר  .ג

 משכבה לשכבה.

 ן המקורי.דקות תספיק להביא את שכבות הסינון למצב 7-5שטיפה נגדית במשך  .ד

 מהירות הזרימה הינה בגדר המלצה המחייב אישור משרד הבריאות. הערה : .ה

 

 משאבות סחרור            70.12

 

 

קו"ב שעה )כל אחת( מסוג  100סחרור מחזור הסינון יבוצע ע"י שתי משאבות  .1

CALPEDA  מ'. 15איטליה או ש"ע, מתאימות לעומד מים של 

סל"ד,  1450וולט בהספק הנדרש,  380מנועי המשאבות יהיו מטיפוס תלת פאזיים  .2

מצוידים במיסבים כדוריים, מוגנים נגד רטיבות ומאוזנים עם המשאבה כיחידה אחת 

 לפחות. IP55בהנעה ישירה או הנעה סגורה, רמת הבידוד 

בלוח ותתחלפנה בעבודתן עפ"י פיקוד שעון שיותקן  ןהמשאבות יעבדו לסירוגי .3

 שעות. 24ההפעלה. ההחלפה תתבצע כל 

 מאיצי המשאבות עשויים ברונזה והגוף מברזל יציקה. .4

 קוטר החיבורים בכניסה וביציאה למשאבות לפי תכנית. .5

יחידות המשאבה יורכבו על בסיס בטון מוגבה )שיווצק ע"י הקבלן לאחר גמר שלד(  .6

 המשאבות ופילוסן.וכולל  מוטות תבריג מחומר עמיד לקורוזיה לנעילת בסיס 
 חיבורי יניקת המשאבות יחוברו למסנן השערות, כל משאבה בנפרד. .7

 

 מסנן שערות            70.13
 



 

 

 

 

או ש"ע. המסנן ישמש ישמש גם כקולט ראשי עם  2044המסנן תוצרת נירוסול מק"ט  .1

 ס"מ עפ"י תכנית. 60חיבור יניקה קוטר 

 מ"מ לפחות. 3בעובי  316המסנן יהיה בנוי מנירוסטה  .2

מכסה מסנן השיער יהיה ניתן לפתיחה מהירה להוצאה נוחה של הסל לצורך ניקוי  .3

 ושטיפה.

קווי היניקה לשתי משאבות הסחרור יחוברו לדופן מסנן השיער באמצעות פלנצ'ים  .4

 עם ברזי ניתוק.

 

 

 מדי לחץ            70.14

 

 

 או ש"ע. ASTRALמדי הלחצים יהיו מתוצרת  .1

ק"ג  0.5מדי הלחץ יהיו מצוידים בסקלה עגולה בקוטר מתאים בגבולות לחצים מ  .2

לסמ"ר עם ברזי סגירה מהירה, כמו כן מד זרימה לקריאת מהירות. כפי שהוגדר 

 עבור מסנן השערות.

 

 צנרת תפעול ושטיפה ואביזרים בחדר המיכון        70.15
 



 

 

 

מרידור דרג  PVC-Uת כלל עבודות הצנרת בתוך חדר המיכון יבוצעו באמצעות צנר .1

 לכל הפחות או ש"ע. 16

העבודות במסגרת הפאושל כוללות את כל הצנרת המחברת את כל המערכות בחדר  .2

הסינון וכן את כל אביזרי התפעול והשירות: ברזי היניקה, סניקה, ניקוז והוצאת אוויר 

 וברזי אל חוזר לתפעול תקין של יחידת הסינון ולביצוע השטיפה הנגדית.

 ואביזרים בחדר מכונות:צנרת  .3

 

 

אפור כדוגמת מרידור או  16דרג  U-PVCכל האביזרים למערכות מים יהיו מסוג  .א

 וכל סוגי החיבורים הנדרשים. Tש"ע מאושר ,הנ"ל כולל מסעפים,זויות, אביזרי 

עבודה להעמדה סופית של הציוד על סמך  על הקבלן הראשי להגיש תוכנית .ב

לפחות, כולל חתכים לרבות התבססות על מצב סופי  1:50תכנית העבודה בק"מ 

של חדר המכונות ומיקום צנרת הבריכות בכניסה למכון. תוכניות אלו יוגשו 

 למנהל ביחד עם תיק המתקן. 

 

 הבריכה לוח חשמל ראשי בחדר המיכון ולוחות משנה למרכיבי מערכות        70.16
 

על הקבלן להכין תוכנית חשמל לאישור מהנדס החשמל והמתכנן בהתאם לנדרש  .1

 .16, 08, 07במפרט הכללי הבינמשרדי כמתואר בפרקים 

ועמיד בפני האווירה הקורוזיבית  IP66הלוח הראשי יהיה אטום בפני מים דרגה  .2

 בחדר המכונות.

 הלוח הראשי יכלול בין היתר : .3

 מפסק ראשי .א

 לשלושת הפאזותוולטמטר  .ב

 מנורות סימון .ג

 פאזות .ד

 כ"ס ומעלה 3אמפרמטר לכל מנוע  .ה

 (0.92קבלים לשיפור כפל ההספק לכל מנוע ) .ו

 וולט 24מתח פיקוד  .ז

 מתאים לכל משאבה PKZMמפסק  .ח



 

 

 

 תפעול אוטומטי מחזורי של יחידות השאיבה כולל מוני שעות למשאבות .ט

 התנעת כוכב משולש לכל מנוע גדול )מתנע רך(. .י

 יהיה בורר להפעלה אוטומטית או ידנית, מנורות סימון לפעולה ותקלות לכל מנוע .יא

אזעקה קולית ומנורה עם קונקטור נוסף להפסקת מערכת הסינון ע"י פרסוסטט  .יב

 ובמקביל הפעלת האזעקה

 אפשרות הפעלה דרך שעון שבת עם רזרבה מכנית .יג

 תאורת לוח .יד

 שקע כוח תלת פאזי .טו

 שקע כוח חד פאזי .טז

מים ועמיד בפני האווירה הקורוזיבית בחדר המכונות. שילוט הלוח יהיה אטום בפני  .4

 ברור ומפורט בכל הלוח.

 האביזרים בלוח יהיו מתוצרת קלוקנר מילר או ש"ע בהתאם לאישור מתכנן החשמל. .5

 הנתיכים הראשיים יהיו מטיפוס המונע הפעלה לאחר ניתוק הזרם. .6

הלוח ואופן סידורם יותאם בהתאם למקום בחדר מכונות בתאום עם  קביעת מימדי .7

 המתכנן וכפוף לתוכניות המצורפות למכרז.

 הלוח יוזן ממקור חשמל ע"פ תוכניות חשמל. .8

 

 רובוט לניקוי מי הבריכה        70.17
 

 

 

 או דולפין או ש"ע. E-classדגם  ECOROBבתכולת הסעיף הפאושלי יסופק מסוג  .1

שנים כולל טיפולים ותקלות באם  5עם הבריכה ויכלול אחריות ל  הרובוט יסופק ביחד .2

 אלו נדרשים.

 תבוצע הדרכה לאופן השימוש על ידי הספק במעמד מסירת הבריכה.  .3

 



 

 

 

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה )בחלק הפאושלי( –יר פאושלי )סופי( מח        70.18
 

 במפרט הכללי. 00.09סופי כמוגדר בסעיף  העבודה תימדד לפי שיטת מחיר פאושלי .1

המחיר הסופי כולל את כל האמור במסמכי החוזה, גם אם סעיף, רכיב חומר, מוצר,  .2

עבודה, הרכבה, התקנה וכדומה, צוין רק באחד המסמכים. המחיר כולל את הביצוע 

 של כל המבנה עד השלמתו כמפורט.

 

 כללית אחריות

חומרי הגמר המותקנים לתקופה של שנתיים יספק תעודות אחריות לכל הקבלן  .1

 לפחות. בנוסף לכך, להלן חומרים אשר עליהם יש לספק אחריות מורחבת :

 שנים 7 –לבריכה  PVCחיפוי  .ד

 שנים פחות. 7 –מערכת דודים סולארית  .ה

 שנים לפחות. SP – 5צנרת  .ו

כל  ידו, ויהיה עליו להחליף ולתקן את-והחומרים שיסופקו על האחריות לכל העבודה .2

 )שבעה( ימים לכל היותר 7תיקון, ללא כל תשלום נוסף ועליו לבצע זאת תוך  הדרוש


