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 סמכים למכרז/חוזה זה: ת המרשימ
 

 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
 מסמך א'  

 

   הקבלןהצעת 
 ותנאים נוספים 

 

 קבלן  זה לביצוע מבנה על ידי  החואי  נת  ב'  מסמך
 מסמך ג'  

 
 

ות  בודי לעהכללי הבינמשרדכל פרקי המפרט   
י המדידה ותכולת המחירים  אופנ ין ובנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם  
 . ביותרהעדכנית 

  ם וחדיתנאים כלליים מי 1-מסמך ג'
   2-מסמך ג'

 

ני מדידה  מפרט מיוחד ואופ 
 ים ד מיוח

 

  ב כמויות  תכ   'מסמך ד
  יות  התכנ כתמער מסמך ה'  

  קרקע דו"ח יועץ  '  ומסמך 
  אקוסטיקה  "חדו            מסמך ז'    
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 כפיפות
אות,  הורהנות, התקנים,  לכל החוקים, התק גם    וףה בכפיהי  ויקטהביצוע של הפר .1

ך  תוובבודה  יותר ליום ביצוע הע במהדורתם העדכנית בהסטנדרטיים,    טיםרוהמפ
 כך:
 .ספחיו השוניםעל נ זהרז מסגרת מכהנחיות בההוראות וה.1.1
 . העדכנית ביותר סתובגר', ב מסמך.1.2
  כגון: אגף ההנדסה   חרותות אל גורמים סטטוטוריים ורשוי הנחיות שהוראות ו .1.3

ריאות, חברת החשמל, בזק,  ד הבמשר  ת הכבאות,רשו  ורף,פיקוד הע   והבינוי,
רשותמשט העבודה,  משרד  ישראל,  להותיקהעת   רת  המשרד  הסבי,  בה  גנת 
 וכו'. 

 ציו. מזמין ויועחיות ה נה ו הוראות .1.4

וה .1.5 שלדוחות  ה  נחיות  יועצי  קרקע,יועץ כל   יועץ  לרבות    פרוייקט 
נגי,טיקהאקוס בטיחות,יועץ  ייבני   תרמי,יועץ שות,יועץ  יועץ    ,יועץ רוקהה 

 ידי המזמין. כל יועץ אחר שיועסק על יגון,יועץ קרינה וכו' ובה,יועץ מ סבי
 . בניהן והנו כ תהחוק .1.6
 נדסים והאדריכלים. קנות המה תום חוק המהנדסים והאדריכלי .1.7
 ים. ותקנות רישום קבלנשום קבלנים רי חוק.1.8
 )הל"ת(. אהתברוקני הוראות למת.1.9

 הפנים.מ.   בנייני ציבור,תקנות לנכים ב .1.10
כל    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -ל(  ללי לעבודות בנין )הספר הכחוט הכ פרמה.1.11

 . הפרקים
ובהעדרם  ם  ניהתק   מכוןקני  ת.1.12 )מפ  -הישראלי,  מכון  בהיעדר  (כ"ממפרטי   .

  ניה, בריטתקנים של ארה"ב,    -י מכון רלבנטים  פרטמיתקנים ישראליים ו/או  
 . מיןזמצרפת או גרמניה, באישור ה 

 . המוסד לבטיחות וגהות -חדש(  נוסח)  הדיחות בעבוהבט פקודת.1.13
 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל .1.14
 . בודהבע ת הבטיחותקנות  .1.15

כל  ובכל מסמך אחר של      ותיח הנב /וגיםכל האמור בפרטים/במיפרטים/בקטל.1.16
העבודות/החומרים,  ם/ספקיםירנהיצ כל  שימצריםהמו/ של  יעשה  בהם  וש  , 

על פי    של היצרנים/ספקים  רותי בהמחמירה    ישהר ולפי הדזה זה  במיכרז/חו
 . מפקח  ו/או נציג המזמיןהבלעדית של ה החלטתו

החו .2 הכל  התקננותק קים,  הסטנדרטיההו,  יםת,  המיפרטים  וההנראות,    ת וחיים 
 . ליום ביצוע העבודה כנות ביותרודמע הות  מהדורותיהן השלמויהיו ב

מה  כל .3 את  יחד  מהווים  דלעיל  במסמכים  החוזה,  שיסמכי  מצורפין  ין  וב  ם הם 
 פים. שאינם מצור 

 הערות:
 

צורפופרהמ א. שלא  לעיל,  המצוינים  הכלליים  חוז  למכרז  טים  של תו  שו ברואינם    זהה  / 
לרכישה ניתנים  משואל  בהוצאה  הקבלן,  של  להורר  או  הבטחון,  באופן רשב  הדרד  ת 

 חופשי בכתובת:
ec.aspxnageSpe.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/mahttp://www.onlin 

 
המ ב. מסמ  םכיסמכל  את  יחד  מהווים  החוזהדלעיל  מציב,  כי  שהם  שאין  ובין    נםורפים 

 פים. מצור
 
 
 
 
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :לןבת הקצהרוהבהרות וה, מידע
חוזה  / מכרזים הנזכרים בסמכמטים וה רפמ ה  לכותו נמצאים  הקבלן מצהיר בזה כי ברש -

בצע את ייב לומתח   דעתקיבל את כל ההסברים אשר ביקש ל,  את תכנם  והביןקראם  ,  זה
 .  ת בהםלדרישות הכלולו בכפיפות תו ודעב
 . והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/זלמכר  נספח  ווהה זו מהרההצ

  
ציוד,   פקיה, ס לי מלאכבע  -ל המועסקים על ידו  כ  כיומצהיר כי הוא קבלן עצמאי    ןהקבל -

 עליהם. י לבד והוא אחרא ב   ובשמ ים ועלפם  הקבלני משנה יהיו עובדיו ו ,שירותים
ה למזמי  סרלמען  א  ן העבודהספק  לכל  ג  וסומין    ת מכלריו תהיה אח  אל   וחד מטעמאו 

או הטבות  /ו  יםילא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצו  הקבלן וכלפי עובדיו והםכלפי   שהיא
 .  חוזהזה/ אחרות בהקשר עם מפרט 

 
   –י בטיחות  התקנות בנושא  כל   תות וא חי טבת הוהקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל הנחי  -

במיפרט    97פרק  מור בהא  ן את כלכו  1970תש"ל    –חות בעבודה נוסח חדש  הבטי  תדופק
ן והוא מבין  ות א  א ותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קרבלן מצהיר כי יש ברשהכללי. הק

 את דרישותיהן. 
א יעמיד  של  ןבאופ   לה ניט,  רחייב, כי כל הקשור לביצוע העבודה הכלולה במפתמלן  הקב

ובכלל  -בני  בסכנה וכיהע  זה אדם  ובאחריותו  בשמו  עב  ובדים  בט   רוכולם  ת  יחוהדרכת 
בטודה,  בעב לעבווהדרכת  תחילתיחות  טרם  בגובה,  בידם   דה  ויש  בדק  וכי  העבודה, 

 בתוקף .  כהסמה תעודת 
 שתשמ  עת כללי הבטיחות הנדרשים, לא ידי-שהוא לאיסוג  מכל  מוצהר בזאת, כי טענה  

 ודה הנדונה. ב העליו כמבצע לת מע האחריות הכול  סרתהילה לעכ
 
 
 
 

 בלןקחתימת ה                                                                                                  שם הקבלן
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 ם יננכתמ  תמישר
 

 מייל -אי טל' שם המתכנן  מקצוע
החברה הכלכלית לפיתוח עיר  מזמין

 מ העתיד מודיעין בע"
08-9707515  

 ים דריכליער א אדריכלות
 

03-5187766 
 

yaacov@yaar.net 

snir@yaar.net 

 בע"מ  גלינסקי מהנדסים קונסטרוקציה
 

09-7689563 
 

shaya@galinsky-eng.com 

roee@galinsky-eng.com 

 acoustics@razore.co.il 054-5760657 הנדס וייעוץ בע"מ  רזאור אקוסטיקה

 צבי טל איטום איטום
 

073-3735090 
 

office@zvital.co.il 

sally@zvital.co.il 

תכנון, פיקוח,  -ניר צייזל אינסטלציה
 ייעוץ

077-4020092 
 

nir@nirzeisel.co.il 

rahel@nirzeisel.co.il 

י. רפפורט מהנדס חשמל   חשמל 
 בע"מ

08-9315305 office@yrap.co.il 

michael@yrap.co.il 

דן אביב מהנדסי מיזוג אויר  מיזוג אוויר
 בע"מ

03-5276670 office@dan-aviv.co.il 

 office.prd3@gmail.com 054-7252076 ביקורת מעליות PRD מעליות

 drorherrenson@gmail.com 03-5185842 יועץ תאטרון  דרור הרנזון במות

 tal_land@netvision.net.il 03-5442082 טל רוסמן אדר' נוף  פיתוח

tallandscape@gmail.com 

תכנון תנועה  -יוגב הנדסה  תנועה
 וכבישים

08-9188788 irit@yogeveng.com 

 israel@razore.co.il 03-6022210 הנדס וייעוץ בע"מ  רזאור קרינה

 machta@machta.co.il 09-7604644 מכטה גאוטכניקה  קרקע וביסוס

 yseshel@gmail.com 08-9363022 י. ש. אשל בטיחות בע"מ  בטיחות

 efrat.fluk@gmail.com 077-7006345 פלוק אדריכלים נגישות

פרויקט ול ניה
 ופיקוח

 -פיטלסון, שילה יעקובסון  
 אדריכלים

03-6499515 yaron@fsj.co.il 

עריכת מסמכי  
 מכרז | כמאי 

תכנון והנדסת  יקותיאל דוד
 בנין בע"מ

03-6394018 office@yekutiel.co.il 

 
 
 
 

mailto:snir@yaar.net
mailto:shaya@galinsky-eng.com
mailto:roee@galinsky-eng.com
mailto:acoustics@razore.co.il
mailto:office@zvital.co.il
mailto:sally@zvital.co.il
mailto:nir@nirzeisel.co.il
mailto:rahel@nirzeisel.co.il
mailto:office@yrap.co.il
mailto:office@dan-aviv.co.il
mailto:office.prd3@gmail.com
mailto:drorherrenson@gmail.com
mailto:irit@yogeveng.com
mailto:israel@razore.co.il
mailto:machta@machta.co.il
mailto:yseshel@gmail.com
mailto:efrat.fluk@gmail.com
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 תנאים כלליים מיוחדים  - 1-מסמך ג'
 

 (הזממכרז/חוזה  ד)המהווה חלק בלתי נפר
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 מוקדמות   - 00 פרק
 

 העבודה ורתא 00.1
קונסרבטוריוןהקל  יחסתימ  הזה  וזמכרז/ח - מורשת  והמ  מרכז-מת  בשכונת  זיקה 

 . ז השוניםהמכר מסמכיכל כמפורט בבמודיעין  902
 
  .ן הראשי בפרוייקטהינו הקבלה זה  חוזמכרז/ א נשוהקבלן  -

  
לני  - חשבונו  על  לדאוג  הקבלן  יוםקעל  מידי  העבודהמב   יון    םיטח ,בשתחם 

ד  והן    ורייםביצה הגבכל  למיתחםרכי  מעבו  עבודה.ה  ישה  לא  י ר  זה  תנאי  לוי 
 ך בעת מילוי הצעתו. ועליו להתחשב בכלן  לקב ישולם 

               
על הקבלן לדאוג לניקיון בכל מתחם העבודה,בשטחים הציבוריים    הפרויקטבגמר   -

. מובהר  ש  ליופ ן כולל  רת ניקיובח  בדרגה של  דה, ולמיתחם העב  שההגיובכל דרכי  
כי  רובמפ  תבזא הקבלש  ל על  בהתן  שינ חשב  החומר תנאי  והציוד  וע  ם  למקוים 

נה למוצר שווה  ע הכווילה ש"בודה. בכל מקום בכתב הכמויות בו מצויינת המעה
קח. לא יותר שימוש בחומר  מפו ה אדריכל ו/אערך אשר יאושר מראש ובכתב ע"י ה

 ל אישור.ב אשר לא קי
 
ם  לחומריי  ת באופן כלליחסוי אלי המתנים הישרקתה  כוןמות של  ד תעו  אושרוי  לא -

ואהנבדק מתייחסות  ים  אינם  לאתר  פן  באושר  הותקנו  פרטני  בהם  המזמין 
 על. בפוים בדקהנ החומרים

מת  לווהקבלן  אספל   דאחייב  תוני  אישור  את  לאתר  החומר  אישור  פקת  של  קפו 
  755"י  ת י  תנאבהריצופים לעמוד    לכבזאת כי על    רהמוב  אלי.הישרמכון התקנים  

את  לן הקב יפרק  -לו  ה באישורים אהתאמה או בעי  איידה ותתגלה  . במ921וג יובס
ויחליפם   תקניים  הלא  הגמר  לבק ת  גמר  בחומריחומרי  המזמין  ניים  וכל    -חירת 

 . ןעל חשבונו ועל אחריותו של הקבל זאת 
 
היח - קימחירי  אלמנטים  על  הנידרשות  ההגנות  כל  ביצוע  גם  כוללים  ם  ימיידה 

הבשטח ובכל ים  למתח  ציבוריים  הגישה  וסילוק    ודה,לרבותב העם  דרכי  פרוק 
בגמ הההגנות  קייעבור  באלמנטים  פגיעה  תתדה.כל  יומים  על  ועל    ןלהקב   יד קן 

 חשבונו.
 

 וון.כוללים גם גיל ט דה בפרוייק אלמנטי הפלל  כ רימח -
 

ם  כוללי    -אלומיניום,פלדה וכו'נגרות,-ט  ייקמנטים בפרו היחידה של כל האל  מחירי -
 דריכל.פי בחירת האל ות וגמאדו ים וונר בג גם גמר צבע בתנו

 

יך  להלק מת גנציה כחרץ כוללים גם טיפול אימפהעלמנטי  ל אל כהיחידה ש  מחירי -
 תוספת.ו בר אצהייצור של המו

 

שכ   דגשומ - ואביזבזאת  חומרי  גמר  ל  חומרי/אביזרי  הינם  זה  בפרוייקט  הגמר  רי 
ה גימור  וברמת  המיפרגבוהה  מיוחדים/יחודיים  וברמה  והביצועית  ביותר  טית 

ל מסמכי  ביותר,כמתואר בכ  ריםחמיפרטי ומיפרטי היצרן המ   ביותר ולפי  ההבוהג
ן  הנידרש למת   לכ הידע ו/מציה נפורדו כל הפרטים/האייבהיר שהקבלן מצ.המיכרז

ולביצוע מושלם.במידת הצורך על הקבלן לקבל לפני מתן הצעתו    הצעה מושלמת
שום תביעה  ל  קבל גורם אחר.לא תתדריכל/יועצים או כ רנים/אאינפורמציה מהיצ

הש מחיר   לתוספת  הקבלן  אעת  נובל  או  פרטים  ימחוסר  או  ע  ד ינפורמציה 
 . כלשהוא

 
 ת" במסמך ג'ומדקו"מ 00רק פלת תכו 00.2

יבים מכרז/חוזה  חימ  (יהמפרט הכלל מסמך ג' )  לשת  קדמומו-  00  פרקך ה הסעיפים מתו  לכ 
   .אושל(ת פדיד )מ  00.09  ף זה למעט סעי

מסמ  לפרמטרת  זה  התנך  את  זו,  תיהמ חדים  המיום  איט  לעבודה  או    ניםהשויחסים 
 .ך ג'של מסמ 00נוגדים או המשלימים את האמור בפרק המ
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 ועצבי תקופת 00.3
 כמפורט בחוזה -תקופת ביצוע הפרוייקט  

 
 אחריות  00.4

מצה  .א שהקבלן  בזאת  באיר  המיביקר  לביצותר  הפרוועד  בע  תנאי יקט,  את    דק 
ישה וכו',  גה  ידרכ ,  צעהמו  ההמבנ   של   ת את הצורה והמידות ע לרבוק רוהק  םקוהמ

להז  חוזה/רזהמכ סמכי  מ  את  דולמ  קרא ו וולנ ההתכניות    תורב ה,  לו  ושאין  לא  ת 
צים  שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילו  התביע ל  תהיה לו כ

   .שהוזכרו לעיל
  

א .ב ה רואים  מטר  ןקבלת  את  היודע  הכאדם  כו עבת  הואדה,  ניסיו מ  י  ובעל  ן  ומחה 
י  גו ס  טים,ות, המפרני התכאת    ינד פבאופן קדק ובחן  ב  וכי  זה  וגות מסדעבו  ביצועב

למינ י  לכוחומרים   הדרישות  עבוד תר  של  זויהם  ובתנאי  ו  ה  בהם  בקיא  הוא  כי 
 . ע העבודההעבודה המיוחדים לשטח בו תבוצ

הרו   לפיכך  את  לכא  בלןקאים  תקנים  המ   של  תםולמולשהתקינה    פעולהחראי 
י על  המפקחו  לב  תומש ת  ות אתנלהפ  ועליודו  המבוצעים  פר  של  ת,  ניוכ תב  טבכל 

בתכנוטע אות  במידותהי  ן,  לכוו  תאמה  עלולים  אשר  לדעתו  ',  לכך  גרום 
  יום ממועד   14ינו  מתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיהש

כאחראי בלעדי, ועליו    ותם או יוא , רלא עשה כך  .יןם המזמה עחוז תימה על ההח
 .תחר והא יתפכס יות הרהאח ת בכללשא

 
הקור .ג את  בהצעו  אילכן  ל באים  נראות  ער פהמכתוצאה    ותאוצה תו  כלל  בלתי  ות 

מהעוצינ  , משבירתמראש קיימים,  או מתקנים אחרים  טיב הקרקע  רות  כי  ובדה 
צד    לתפעו ג אויר, כתוצאה מ אה ממז, כתוצחלה עבודהטיב שהונח בטרם האינו כ

 . ווצאות אל א עבור ה היה שרמותכל  לקב לא י  הקבלן  .תו מכל סיבה אחרישי א של
 
חשבונול  ריזולהחהחליף  ל,  לתקןמתחייב  לן  בהק .ד על  לפי    ,יידימופן  ובא   , מקומו, 

ואי מילוי בגלל שגיאה בעבודה  נזק שנגרם  כל  ,  הוראות המפקח  דרישת המפקח, 
ב ימוש ב בטיב  אים או  מת   לתיחומר בש  ,  בהתאם לחוזה  שלא   בודהע הע  יצוגרוע, 
ולמתכניול שהמ תקל  כל  ואפרט,  ת  אחרת  אתה  מצא  לה,  חראן  לבהק  פקח  אי 
  . אחריות והבדקה   קופתתוך תהנזק במהלך הביצוע או  ל  ע   עזמין יודימהש  תנאיב

של  אחריותו  מידת  את  סופית  תקבע  המפקח  של  הק  .הקבלן  דעתו  צע  לב  בלןעל 
  ימלא   לא  באם  .ע"י המפקח  ול וקצב  שיעת  זמן מתקבל על הד  תוךלה  ם אתיקוני

זש ריד  יקבלן אחרה ע"י    וא  עצמוהתיקון בת  אע  צבן להמזמיבידי  רשות  את, הה 
 .על חשבון הקבלן ,  רחאקבלן 

כל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או  ייב את הקבלן בח אי לשין רהמזמ 
חייב הו  אשרהו  כות מסכום כלשלנ אימה  תהמות  , או להפעיל את הערבבלןלק  א 

 . בלןו ע"י הקה לשניתנ 
 

 .זה  יףע סבאמור ן כל הבגי וספתמורה נ ל תכ לב הקבלן לא יק .ה
 

 תרהא  גוןראו ותגנרתאהה ראת 00.5
 . י תחילת העבודהיוגדרו לקבלן לפנת  נוגהתארתחום העבודה וה .א
 
ים  לנתונים הקיימ ם  בהתאיקבעו  ר י לאתתחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה   .ב

 . חת המפקראוובהתאם להו
 
ימישבעך  ות .ג צו התחלת עם מה  ים  ר המפקח תרששואיל  לן בקה  יגיש  הודב קבלת 

האארג גי  ם,מיייק  ם מבני  ללכו ה  רתון  דרכי  מוצעים,  כניס עששה,  מבנים  ה  רי 
הגדרוות על    .ואי  שיקבע  במקום  ורק  אך  יהיה  העבודה  באתר  ההתארגנות  שטח 

הקב   .המפקחדי  י לקבלעל  מ  לן  למיקומאישור  מהמפקח  בכתב  שראש  ל  ם 
 . ניםם השו קנימתה
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 גידור 00.6
 

ת  יצוגדרות, מח  רתאב  ןלב הקיקים    ה"בוד"צו התחלת עב  בונקהם  ומי מים  י  7  ךתו .א
השערו סביב  אדועבודים  בני  על  להגנה  הרכושת  ולהגנת  אזהרה  ם  שלטי  כולל   ,

בונים",   הב"כאן  לחוקי  בהתאם  ת  תוטיח הכל  מולפי    תוואי   .העבודהד  שרקנות 
 .להנחיות המפקחהתאם  וח, בתפי היכלול את כל שטח הגדר 

 
  נסמכים , חותמ' לפ 2  הבגוב חדשים" ית כוראיס"  יפחמה  עשוי , האטומ תהיה רגדה .ב

יש    .רות בתיאום עם המפקחקיר והקשיכל פרטי ה  .צבועהדה  לפ  תציקונסטרוקעל  
ות  הבטיח   ה לדרישותהגדר תענ  .חהמפק   תחיוהנ   להתקין פתחי ראיה בקירות לפי

 . המקומית ותאשרהת  יוחהנול  המחמירות ביותר
 
הק .ג בחשבוןלקח  לןבעל  ששפא  ת  גדרו קט  זיזלה  יידרשרות  עזר    ינ במ  אות  עי 

מחדש על    מיקומם  , לרבותללא תשלום כלשהו  תוזא  ודה,ת העבתקדמום להבהתא
 . מערכותיהם

 
הדרושים .ד שער  במקומות  וחומרב,  רכ  כלינסת  להכ  יםיותקנו  בניהציוד  והולכי    י 

 . עהבו מפלדה צ היוים יהשער  .ל העבודהכהלך במול  צב נע במ , אשר יוחזקו גלר
 

הזזת מבנים    ,חותטי בהאמצעי  קיטת כל  נ  ,ןלהקבי  "ע  היף זשות סע ידר  לוימי עבור   .ה
העבודהפירוקם  לרבות    וכו'וגדרות   לקבלן  ,  בגמר  ישולם  הקבלן  לא  ועל  בנפרד 

 .ר ההצעהבקשר עם זה במחי צאותאת ההוול  לכל
 

 שלט 00.7
או    הבאתר הבניי לפחות,    מטר   2X3  לפח בגוד   שלט ו,  בוניתקין, על חש  יכין  ןבלקה .א

העבואת    יל יכ  טלהש  .לווך  מבס הש  ,הדשם  הקבל   ,םננימתכמות  ופרטים  שם  ן 
צו  .נוספים השלט,  האותתוכן  גודל  ההתקנהרתו,  ומיקום  צורת    יין ענ  וכל,  יות, 

   .מפקחו בלעדית ע"י הבע יק  -ר הקשור בשלט אח
 
בו  כ ות  לטש המכחלק   .ב צבעוחשבממוהדמיה  נס    . "()"פרוצס  גבוהה  מהרב   ניתת 

תה הממוי וכנתל  אםתהבהקבלן    י"עע  צובהדמיה  במופיע ה  תובחשות    כרז, מות 
השיס ע"י  לקבלן  ממוח  .אדריכלופקו  של  קובץ  ההדמיהתכנון  שב  עם    , השלט 

 . ייצורו  רםט פקחאת אישור המ, ועל הקבלן לקבל ונותכנבסוף  מפקחיימסר ל
 
ממלמפקח  ש  יגילן  קבה .ג עהנדאישור  ואות  קצי וטרסנ וקל  ס  התקנת השלט  ו  פן 

ו  פקח ו/א ל כך המע ורה  עם ה  אלאחר אילוט  ל שה כשור י  אל  זהט  שלט לרפ  .באתר
 . "פ חוקי הבטיחותנדרש ע

 
כי יתכן שבמהלך   קבלן על ה  .ד יידרש לשנות את מיקומו    קטהפרוי  להביא בחשבון, 

תמורה,  שלט,  השל   ה   לוציםמאיכתוצאה  ללא  או של  העבודות  ב  עק  תקדמות 
 .יבה אחרתכל סאו מפקח המשל   ותשריד

 
ההדמיהרב ל  טשל ה  ןתכנו   עבור .ה ייצורות  הו,  במיק  ,ות נקת,    ו , אחזקתוומ שינויים 

לה  כלו ב כו תיחשתמורה לכל אל ולם לקבלן בנפרד והבגמר העבודה לא יש  ווסילוק
 . תכתב הכמויובמחירי היחידה השונים שב 

 
ש  ו/או נדרך המפקח  כ  על  ה ורהם  כל שילוט אחר אלא ערשה  א יול  לט זהלש  טפר .ו

 .ט השל את תכנוןלאישור  גישי ן  בלקה  .תטיחוהב  וקיע"פ ח 
 

 שמירה  00.8
ידאג  על  הקבלן  והמבנים  לשמירה  החומרים  אב יק  אם  .הציוד,  קלקול,  א ירה  גנדה  ה  יבו 

ולציוד,  לחומרים,  ל למבנים,   עמכשירים  ל כלים  בידא  בלןהק  "ישהונחו  בשטו  ח יעתו 
 . ןאחריות על המזמי תחול כל   אלו דספה ה מבנה, ישא הקבלן בכל ה
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 ח קמפל מבנה 00.9
במקום    ,על חשבונו  ,ןבלהק, יקים  עבודה"  תלתח"צו ההנקוב ב  וםי מ  ימים  7  וךת .א

 . פקחמר לשימוש ה מזג האווי  השפעותבפני  ח מבנה מוגןשיורה עליו המפק
 . מ' 2.5מלי של ינבה מי ובגו  חות לפמ"ר   40שטח המבנה  
יכלול    המ  וישמש  שרא  4תמי    מכשיר,ררק,מ וןמטבחהמבנה  כוח ובא  ןימזאת    וי 

   .יובוב םימ  ,לטלפון, שמלחל  ינבחיבור זמ  רובויח 
 
  מ "ס  80X80דות  ים במיזוגגות מחלונ  8דלת אטומה ניתנת לנעילה,    יכלול: המבנה   .ב

גן  זמרצפה,    ו חיפויריצוף א,  פריצה  תעכולל רשת נגד יתושים וסורגים למני   חותלפ
ן  לחשו  ללכו ה  עמדות עבוד  3  ,כסאות  10,  תיבויש  חןט בשולוהריו  כ"ס    4מפוצל של  

קימשרדיים,  תאוסכ  2-ו תכניותעם  שמר  לוח  ארונות  ו   לתליית  שתי  פח  שתי  עם 
 . ילהניתן לנעדלתות  

 
הק .ג לדעל  להתקנתבלן  טלפ   2  אוג  עבורקוי  המפקח,  לשימוש  סדיר  רת  ושתק  ון 

נייר רגיל(  )ל יה  מיל קסיפ  רשי כן ומת מכשיר טלפוולל אספקיליה, כופקסימ  טלפון
אורך    םתקזואח מתאפשרתלו  הד במי  .צועביה  תתקופ לכל  קוו   א  ון  פ לטי  קבלת 

י המבזק,  סלולריספק  טלפון  חשבונו,  על  ל  קבלן,  ר  ומכשי  המפקח  שימושומטען 
 . סלולרית, כולל קו אם לתקשורתפקס שמות

ך  תו  ל,קקלתאם היחליפו בחדש  ר הפקס ו של מכשיהמלאה    ינותולתק  גידאהקבלן   
 .ודה אחדעב ום י
 . הקבלן לש  ש"ח מחשבונו 200של   וןב כוטל עאתר יב  סר פקלא מכשיל  םוי  לעל כ 

 
מחשב  פקיס  הקבלן .ד הפרויקט,  כל  במשך  י  במשקל   ,נייד,  על  שלא    ק"ג,   1.8עלה 

  INTEL CORE I7ד  מעב  ,   WINDOWS 10וכנת הפעלה  ת,  "17-"14  סךמולל:  הכ
ז נפ  ,תחופל  GB  1000  של  קשיחיסק  ד   ,לפחות סוג    ,תחולפ   RAM-32GBן  וריכח 

למחשב  רשת  תמצל מ  ות,ח פל  DDR4ן  זכרו   ZOOMות  חיש ל  לניהו  המתחברת 
כרטיס מסך מדגם    וכד',  ZOOMות  המתחבר למחשב לניהול שיחיקרופון  וכד', מ

0NVIDIA GeForce MX45    מסך רזולוציית  צב  בק  לפחות  2019X1080לפחות, 
של   לחיבו  , געממסך    לפחות,  60ZHרענון  א רשר  כל    ,IFIWחיבור    וטית, ח לת 

לרש  ון:)כגם  שירדהנרים  החיבו חוטית,חיבור  ,    Card Reader tlboThunderת 
 MS  נות  תוכ  בילתח  ,(  HDMI , USB ooth ,45 , Bluet-RJות/מיקרופון ,  וזני א

OFFICE 2021תוכנת ,  MS PROJECT   תוכנת אוטוקד, ,ללוחות זמנים  תעדכני  
ודק  וא /ו  תבנארי  נתוכת הח  רמדור  וא/ ל    ת י ונצבע  מדפסת  כןו  ת,ו שבונלעריכת 
צילוםמכ   ולבתשמ אספק ו כ  ,3A  -ו   4Aלניירות    ונת  שוטפת  לל    עבודה יר  ני   ל שה 
לדף  80ל  במשק) ידאג    .המפקח  שלהבלעדי    ושימושל  הכל  -  (פחות ל  גר'  כן  כמו 

ה לחיבור  לאימחשהקבלן  הת   .י(+אלחוט)קווי   מהיר  רנטטנב    ו/או   וכנותכל 
  ן ל קבה  ע"י   וק פסושי  םהמכשיריאו  ו/   המוצרים ו/או    םיהחומר  או/ו  ם יריזבהא

 ביותר.  יםיהיו העדכני 
 . מנהל הפרויקט מראשמפקח/יובא לאישור הל " נה לכ 

  
יתקין .ה ח   בנוסף  על  מבנה  הקבלן,  המפקח  עליו  שיורה  במקום  ים  ותרי ששבונו, 

סניטרית רצ  ברמה  ישמש את   קחפמון הלשביעות  ואת  אשר  ע וצו  המפקח  ובדי  ת 
לרות  לרב   לןהקב המיהחששת  חיבור  והמל,  כ ובים  טואלט  נית  פקאס  ללו ב  יר 

 . ירד ס פןבאו  מגבות ניירו
 
ישא .ו הנ"  יוןהניק   וצאותבה   הקבלן  המבנים  של  שייוהאחזקה  ככל  לצורך  ל  דרש 

נט,  טר ינא   שמל,ר מים, חות כגון: תשלום עבו ונשה  עבודתם כולל תשלומי האגרות
ת  קשוראמצעי תשל  ות  ר השיחבו לום עשתל  חזקה כולוא  שמויו דמי שטלפון ו/א

אשחריא המפ  ו דעמהו ר  ם  ושימושולרשות  כ  קח  ,אספקה  העבודה  ן מזל  במשך 
 משרדי מתכלא וכו'. ציוד פת שלטוש

 
הה .ז ואספ  וצאות כל  המפקח  עבור  המשרד  בהקמת  כמתואר  הצ  תקהכרוכות  יוד 

כולל האחזק  לעיל,  בושתו  כטפת  העמשך  תקופת  השלרוק יופ   בודהל  לאחר    ת מו 
 . ועתהצב תוככלול  ותןא ו ויראהקבלן  על ולויח - תודועבה
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במהלך  ובמ .ח תידרש  אם  כי  העתקת  וציהבהר  מ המב ע  למנה  אם  קום  מקום, 
הביצוע   משלביות  ס  ואםכתוצאה  מכל  או  המפקח  של  מפורשת  דרישה    ה ב יעקב 

באופא הקבלן  זאת  יעשה  חשבו  ,ימיידן  חרת,  כוללעל  ות  ערכמ ה  לכ העתקת    נו, 
 .חדשן מורוחיב   םבנית למהמחוברו

 
 ן לבלק משרד 00.10

תמיד    יהיהרד  שהמש  אוגלד  ש י  .מושובונו, משרד באתר לשישעל ח ים,  הק לב  מחוי  בלן הק 
המש גודל  ומסודר,  נקי  בבמצב  במקום  התאםרד  המפקח  ח  כו-א בבמשרד    .להוראות 

ב הכמויות,  כתוט ר פהמ מסמכי ההסכם,על כל התכניות,  שמורבלן, המתואר לעיל, יש ל הק
רד ולהחזיר את  ת המשנות אפלש  י  העבודה מר  ג ב  .כתבהמפקח בות  ורא והה  בוד עי ה יומנ 
 . ותוטח לקדמ הש

 . בלן יהיה נפרד ממבנה המפקחרד הקת שמשש בזאגודמ 
 

 וחשמל מים  00.11
במסמךבכפוף  והחשמל,    יםמ ה  הקבלן אחראי לאספקת  מערכות  ניתוק  מועדי    .ג'  לאמור 

קיי  מים )וחשמל  התידרי ם  אבמות  לצורך  הע  תואמוית(  חברוש  כמפק ם  שח  ם  ורגי לא  די 
   .ןמי פרעה למזה

יה המזמין  דים לא יהבין הצדשיוסדר  כפי    מזמין ה  יפקת מים וחשמל ע" ה של אסמקרל  בכ 
 . שהיאמכל סיבה או חשמל  יםמ  תקבלן בגין הפסקזק שייגרם לאחראי לכל נ

 
  מיןמזה בשטחתנועה  00.12

  .ן זמיהמ זמן ע"ין לזמ עו מבקיי  ממנום העבודה ומקו אל ןח המזמי נועה בשטנתיבי הת 
התנועה  ונהלי  חוקי    .ים אלותיבנב   קור  אך  ובדים מטעמו ינועול הע כן וקבלה ל  כלי רכבו ש 

המ הקבבשטח  על  יחולו  מטעמוזמין  והעובדים  ל  לןבקה ו  לן  לציית  הוראות  מתחייב  כל 
על    ,תקןו וי ה שנקבעו ל נועתה  יבור על שלמות נתיהקבלן מתחייב לשמ   .עניין זהב  ןמזמיה
בטון,    תכישפ   רה,זק מרכב זחלי, גריון נג כן  קבלהש  גין שימום בהל  םיגרק ש, כל נזונושבח

 . וכיו"ב  פיזור חומר
 

 גישה ארעיות דרכי 00.13
והקבי  יד הן תבוצענה על    -ות  עירא  גישהרשו דרכי  במידה שיד  ל  סרנה על חשבונו ותו עלן 

גידי   עם  העבודה הקבלן  הק   , דרשישי  ה במיד  .מר  ה צמאת  בלן  יחזיר  ב וקמב    הועברו  ום 
הקבלן    .של המפקח  וראישועשה בתי  ישה הארעיותהגכי  דר  ויתוהת   . מותוה לקדל א  יםרכד
על  י השנה    עבירותשמור  עונות  בכל  המהדרכים  הנחיות  הארעיות    .חקפלפי  הגישה  דרכי 

 . רהותמ  אל גורם אחר לללכ ו ימוש בדרכים אל בלן והקבלן יאפשר שקוש הנן רכאי
 

 באתר  םילועפ ולינת ןמימהמז שירותים 00.14
לחות  ל, מק : אוכןו גכזמין  תי המבשירומש  להשת   רותפשא  ןקבללן  לא תינת את שזב  גשודמ 

 .אסורה בהחלטאתר ת פועלים בינ ל  יכבזאת  מודגש .וכיו"ב  סניטריים, טלפוןם שירותיו
 

 שמירה על איכות הסביבה  00.15
ינהקבל  חשבון  על  האמצקוט,  בכל  הרשויועו  בנקש  עיםנו,  המע"י  ו/וסמת  עו  קביי  וא כות 

ונטיות ובמפרט  ול רהכמוגדר בתקנות  ,  י רעשדרטומ ה  יב בהס  םהו נוע זידי למ כ,  מפקחע"י ה
  .לשביעות רצון המפקחי,  ללהכ

 
 היום בימי חולת עושב עבודה 00.16

לכל  באהור  בכפוף  אחרת  קבע  הסכם,  ה  עבודת  כל  תיעשה  בשבלא  הלילה,  ת, בשעות 
ישראלבמו שבבימ  או  , עדי  אחי  אם   ,יןהמזמנציג    תמא  כתבב  היתר   אלל  ים,רתון  מלבד 
יודיע   ה רקמ ב  .או הכרחית בהחלטמנעת  נלתי  ב א  יה ה דבוהע למפקח  לן עהקב   כזה,  ל כך 

תאימים מטעם מ  יםאישור   תלקבלכמו כן, ידאג הקבלן    .מוקדםה  ור וועליו לקבל את איש
 . תחרואת וילוונט ו רשויות רמשרד העבודה ו/א הרשות המקומית,

 
 ח מפקעם האום ית 00.17

ובשיתו  םאובתי   תבוצענה  ותבודהעכל    עעפ   ףמלא  המפולה  להתחיל  ם  אין  במקום,  קח 
 . דם עם המפקחתיאום מוק כלשהי ללא ודהעב  עוציבב
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 אדםכוח  00.18
לספמתחי   הקבלן .א העובד  ,בונוחש  לע   ,קיב  כל  לאת  הדרושים  העבודות,  ים  ביצוע 

וך  ר ר הכאח  דברוכל  אתר  ניהול ה   , הרובח, אמצעי ת יהםהשגחה והפיקוח על את ה
כשבעב נודתם  לפיינ תוהם  באי  במישרי  תו והשגח  ותו ר מ  ו,קוח ם  באמצעות  או  ן 
י   . המוסמכים  ו כוח בכל הקבלן  ה  נקוט  העסקתם  רישפא הצעדים  כולל  של  ים 

זפועל  ובלב מרים  ים  יגרם  חו"ל  שלא  בד  פיגור  העבודה  שום  התקדמות  קצב 
 . םינ הזמלוח של  הביניים יב לשו הפרוייקטשל  התאם ללוח הזמניםב

 
לעיכובים    כעילה   תתקבל  ם לאינשום היעל פול השסקתם  עבהוכה  בעיה הכר ם  וש .ב

 . ח עליון וכד'העבודה ו/או כוב  צקבור ולפיג
 
למ .ג להגיש  יהיה  הקבלן  אעל  פרפקח  לאיטת  ופועליו  עובדיו  לפני  שעות    48שור  י 

באתר עבודתם  מסויאי ה  .תחילת  לעובד  הינושור    לך במה  תבטללה  ולעל ו  ימנ ז  ם 
וחומרי בניה    ציודת  ספקאצורך  ל,  לןהקביות  ונכמ  לשה  והיציא   ה יסנכ ה  . העבודה

 . ם המפקחמראש ע םסוכשי תהיה באופן
 

 צוות הביצוע של הקבלן  00.19

לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן, באתר, באופן קבוע   .א
 קופת הביצוע: ובמשך כל ת

בישראל בביצוע    ת ולפח   םישנ  10של    ל ניסיון מוכח עבודה ראשי בע ל  מנה .1
 עבודות דומות.

 
במהנד .2 אס  המהנדסים  זיצוע  בפנקס  הרשום  ניסיון  ואדרי רחי  בעל  כלים, 

של   בישרא  10מוכח  לפחות  המהנדס  שנים  דומות.  עבודות  בביצוע  ל 
ואחרא  השלד  ביצוע  על  כאחראי  המקומית  במועצה  י  יחתום 

טופס  י   לביקורת.המהנדס על  לביצוע  חתום  ועל  אחראי  ס  פוט השלד 
 אי לביקורת על הביצוע.רחאה

 

 חת על פי הגדרתו בחוק. בטיו  עוזר/ממונה  .3
 
על ה)לרבות חידוש הסימוניםסימון    לעבודות .4 ולמדידות,  לן להעסיק  קב( 

מובמק בקביעות  מוסמך  ום  תאודוליט,    ירימכשעם  דד  עזר  וכלי  מדידה 
אל מרחק  מאזנקטרונימד  במספר  ,  וכדומה(  אוטומטית  ובאיכות  ת 

כ שיקנאותים,  שתיפי  מדידה  כל  מהמפקח.  המפקבע  ע"י  תבוצע  דרש  ח 
 ע"י המודד ללא תשלום כלשהו. 

 
מ  .5 אויר  ומיזוג  חשמל  בדרגתלעבודות  פרויקט  ומנמ   נהל  רשום  הל  הנדס 

בדרג הנדסאי,עבודה  של  ניסלי  בע   ת  מוכח  בישראל    10יון  לפחות  שנים 
 ומות. ודות דצוע עב בבי

 
הח .ב לבקש  רשאי  מאנשי  המפקח  מהם  מי  אינם  הנ"ל  צוות  הלפת  כי  ימצא  באם 

כראוי ותי  מתנהגים  לתפקידם. במקרה  אינם מתאימים  דרש החלפה, תתבצע  או 
 . מנהל הפרוייקטת ימים מיום הודע  5ההחלפה תוך 

 
הקבל .ג של  הביצוע  יצוות  הע  היהן  באתר  אבודה  נוכח  לכל  יום  יום  ורך  בקביעות 

 ות המפקח. ויעבוד בכפיפות להורא הביצוע ופתתק
ש  מהעדר  מי  יול  הקבלן  עיל צוות  השאר,  בין  לשמש,  ע"י  כל  העבודה  להפסקת  ה 

 המפקח. 
 
 רויקטים אחרים.שצוות הביצוע לא יועסק בפ זאתמודגש ב .ד
 

המפקח לפני תחילת הבצוע ורק    שורלאייועברו  ופרטי נסיונם,    שמות אנשי הצוות .ה
ן זה  פסיקת המפקח בעני  לו להימנות על צוות הקבלן."ל יוכשל הנ   לאחר אישורו

 . ור מצד הקבלןיא בלעדית וללא זכות ערעה
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מנהל   .ו כי  נמצא  ו/אאם לדעת ב"כ המזמין  ו/או מנהל העבודה  ו המודד  הפרויקט 
ישוריו נמצאו בלתי  כ או  ו/  ו כיאות ממלא את תפקידי   אי הבטיחות אינו ו/או אחר

העבוד לביצוע  שהן מתאימים  רשאי  נשוא    ות  המפקח  יהיה  זה,  להורות  מכרז 
להעב את  לקבלן  ביר  ולהחליפו  האתר  מן  כישוהנ"ל  בעל  מתאימים,  אחר  רים 

 סופית.וקביעתו בענין זה תהיה 
 
 ונים ומדידות.יידרש לצורך סימימצאו באתר ככל שהמודד וקבוצת המדידה   .ז

ו  סוג  המצת  קבוהמודד  כל  למדידת  המפקח  לרשות  יעמדו  שירצה  מדידה  דידה 
פרו  ביוזמתו לבצע   עם  )אפילו בהקשר  זה  זקוק  ן  הקבלאם    יקט  זו(  אינו  למדידה 

 לום נוסף. וזאת ללא כל תש
 

י י דרישות סעיף זה ע"י הקבכל ההוצאות הכרוכות במילו .ח א  חולו על הקבלן וללן 
 בורן בנפרד. ישולם לקבלן ע

 
צוו .ט המינוי  הקבל ת  תוך  ן  יבוצע  לעיל  הנקוב  שבוע מפורט    התחלת ב"צו    מיום 

 עבודה".  
  

 
 םריאח מיםושירותים לגור םתיאו 00.20

תמורן,  ת יי  ןבלהק  נוספת,ללא  לגור שירות   ה  כמים  אחרים  חברת  ים  חגון:  ברת  בזק, 
   .קחו המפלי חר שיורה עהמזמין וכל גורם אשל  קה תחזועובדי  ל,שמהח

  מן:יהיו כדלק   אחריםרמים  ת לגולת ן בלקותים שעל הירהש 
 .עזרותאורת  שמלח,  םימ קתאספ .א
 .ות ביבוסה  במבנרכות קיימות על המבנה ועל מע  הנפורמצימתן אי  .ב
,  יותערכים את שימוש בדרוכזום המבנה ומקל   הגיש  ות כניסה לאתר, אפשר מתן   .ג

 . כו'ו  כהי הליציר
 . חריםעם הגורמים הא ותכ רהמעהרצה של  ה והפעל חיבור הכוונת מועדי   .ד
 ' ים וכו,פיגומושינועה  רמאמצעי ה לכב שאמר ם תואמ מוששי אפשרות .ה
י  לפוע  ע"י   יפגעושלא י ך  כ   ,םריאחמים  רבודות של גו ה של ציוד ו/או ע הגנה סביר  .ו

 . הקבלן
   .ודההעב  גמרחר ה ולאד ומשך העבק פסולת ב ולי ון כללי וסקי ני .ז
 ' וכו  בע,גבסוף,צ,ריצתיקוני טיח .ח
 . קבלןהזמנים של השילוב בלוח   .ט
 . ביטוח .י
 

 הבודהע בקורת 00.21
 

יעהקבל .א הורשלחשבונו,  על    מיד,ן  כלמפקח  ת  הכהפ   את  רים  שיכוהמלים  ועלים 
נה, או  מב ס לניכלה ות  יד הרשתהיה תמלמפקח    .עבודותת הבחינל  בי שב  םוציהנח
  ור עב  ה עבוד  בהם נעשית  ודה אחרים, בות עמן, או למקועבודה של הקבל ה ם  וקלמ

 . הפרוייקט
 
רהמפק .ב משח  לדרוש  תיקון,ב קהאי  של  שינוי    לן  אוהריסה  בוצ  שרעבודה,  ה  ע לא 

להתאב והלהוראותיאו  ניות  תכ ם  לבצ ח  ןקבל ו  אייב  תוך  המפקח    ראות וה   תע 
 .בונוחש  , על בע על ידוופה שתקהתק

 
מתאימים    הנראים לו כבלתי  ,בודהכלי עי לפסול כל חומר או  רשא   ההמפקח יהי .ג

יהיה  דה בועל כן  וכמו  בדיקהאי  רש  במבנה  חוו  לדרוש  כל  של  וסף  נ  -מר  בחינה 
הקלבד בוביקות  הי קנ תעות  ישתמש  ללן  הקב  .םיי ישראלם  שנמסר  מר  בחוא 

 . פקחהמ  לי אישורב ה בדיקל
 
לה   יהיה  המפקח .ד את  פסי רשאי  עבודה  חל  ו א בכללה,    הודהעב ק  או  ממנה,  ק 

אםמסויע  במקצו ל,  ה ם  אין  דעתו  נפי  המפראם  בהתת  שיעעבודה  ט  לתכניות, 
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  או   ישה לת ככספייעה  ה עילה לתבההפסקה לא תהי   . סדנהמ וראות הו הי א הטכנ
 .העבוד ה  מסירת ועדמ וי בלשינ

 
ים,  מר החולטיב  חס  לה שתתעורר ביל שא כן ב חרווהאבע היחידי  וקה  יהיההמפקח   .ה

 .ה ולאופן ביצועה בודעה  לטיב
 
למפקח יילן  הקב .ו בכת  תן  מוקדמת  עומ  ני לפ   ב הודעה  אשהוא  לכסות  עבודה  יד  זו 

בשהי ל  כדיא  ל  ולאפשר  ולקבוע  א   פנילבקרה  אופכיסוייה  של  הנכו   צועבה  ןת  ן 
להסיר  ת  הורו ל   קח המפ  רשאיה כזאת  עודבל ה שלא תתקרה  במק  .נההנדו ה  ודהעב

 . לןחלק מהעבודה על חשבון הקבכל  סרו, או להדהעבומעל ה וי את הכיס 
 
המז .ז והמפק השגחת  על  מין  אינה  ועציבח  המלאה  מגורעת    העבודה  של  אחריותו 

 . י ההסכםהעבודה לפי כל תנא עלן לביצו הקב
 

 גבהים קיימים  עלר ווערע , סימוןהתוויה 00.22
  .ה נקום המב במ פקחמקבלן ע"י הל  סרנהתימ ת שות מוצא למדידונקודות הקבע המשמ 
ה  ו וותהות,  די דמכל  יב וימהס יות  ע"י שנעש   דה מיוב  ונ בושחועל    לןבקה"י  ע  עווצן  כבר    ו 

  . ויתוחזקו ע"י הקבלןקו  דבמו ו/או ישליו חרים,ם א יגורמ
על  כן ו  כמ  הגב  יהיה  את  לבדוק  המסומניםה  יםה הקבלן  ערע  .בתכניות  קיימים  על  כל  ור 

קייג הבהים  למפם,  מנימסומים  מלא  קח  יוגש  מ  10-יאוחר  התחלת   תלקב  םוי ימים    צו 
שענ ט   .דהבוע מכאיובות  לאחר  לה  . ןבחשבוו  קח ילי א  ל  ,ןו  הקבלן  ע  קבות  נקוד  קין תעל 

 . ר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהישות אצורך או להתקין מחדש נקוד ה יפ לות נוספ 
יעסיק    אלו  חשבונולמטרות  על  מוסמהקבלן,  מודד  את  חש  על  פק,יסו  ך,,   כל בונו, 

  ה ומ סי  דה עד למועד עבוה  פתקוך כל תות   תכך, וזא  שםל  םישו רים הדרזיב רים והאכשיהמ
 .רתהיומס

 . לתי נכוןבמון , כל עבודה שתבוצע לפי סיבונושחחדש, על  מ נותס ולבהרולעל הקבלן יהיה  
 

 םוהת  ימו אקלים קינז בפני הגנה 00.23
כל במהל  ה  ך  ביצוע  י זמן  השונות  האהקבלן  נקוט  עבודות  להגנרושהד  מצעיםבכל    ת ים 

הכליםוהצי,  הדו בבנה/העהמ בה ו  ד  אקלימיעפהש י  פנ חומרים  גשורבל  תוות  רות  ח,  מים, 
   .ו'וכמש ק, שאב

ינקוט  למנו בכל    הקבלן  כדי  הדרושים  הצ האמצעים  תהוםטע  מי  ו/או  גשמים  מי    ברות 
במהיר  טחבש וירחיקם  למקום  העבודה  המרבית  אישורוות  את  שלהמוק  שיקבל   דם 

ה אמצע   .המפקח יכללוהגי  אט ס יכ  נה  והימ  תמשאבו  תספקא   ,המיוי,  הפעלתם   ת ערמן, 
אח  ניקוזל   ותעלת   תירפ חלות,  ולס תצבמן  זקת המים,  כל קיב  במשך  ביצוע  תקופ  ן  ת 

וסת האמצעי  ימתן המבנה/העבודה  בכל  וכן  הביצוע  ידי  אחה  םבגמר  על  שיידרשו  רים 
  ףקן ובהיפו אב, והכל הואנו שבולן, על חהקב  דיי על קטוגנה הנ"ל יינ כל אמצעי הה .פקחהמ

 . חקפ המל ש נו המלאהו רצשביעות ליו יהש
נז  ג בולעם  רגישי  קכל  נקט  דות  אם  הכב  לןהקבם  הדרואמל  אישצעים  ע"י  ם  אושרו  שר 

 . המלאה המפקח ולשביעות רצונו   ותראוהקבלן ועל חשבונו בהתאם לה  ין ע" המפקח, יתוק 
 ,מיםגש  ת וביר, לראו   ג תנאי מזקב  ם ע ה הנגרמיבודבע  ביםעיכו  ש בזה כיפק מודגלהסרת ס  

 . ןיוככוח על ושבלא ייח
 

 יימים ק נים קמתו םילמבנ  ריותחא 00.24
יה בלקה  לשלמותרחא  הין  קיימיםמבני  אי  ומתקנים  באתר קרקעיים,    ותת  עיליים  ,ם 

ובדרכ ויתקן,גיה   יהעבודה  אליו  כל  שה  חשבונו,  לה  על  שייגרם  מביצוע  ם  נזק  כתוצאה 
על    וראותיוה   את קבל  ח ול למפק  דמי   הודיע ל  ן לבהק  י עלרקעת קמתקן תילוי  עם ג   . עבודהה

   .וטיפול ב ה  ןאופ
מבנים,  ב ים,  למנוע נזק או פגיעה באנש  כדי  תות והבטיח ורזהיצעי ה אמ  כלקוט בינן  בלקה 

 . כאמורבאחריות מלאה לכל נזק או פגיעה  א שויבמתקנים ובתכולתם 
 

 קרקעית -חפירה תת 00.25
ב  בבידייפירה  ח יצוע  לפני  או  יש  כלים  כ וו ל  מכני,  אדא  תוואי  ב   ות ינורצ  אום  ליבכן  י י 

 . ו"בם וכי מיב, ביו יקוות, שורקת,  מלשח: כבלי ןו גה כחפיר ה
חפירה,  לפנ  עבודת  כל  ביצוע  מ"בזק",  ישיגי  חפירה  אישורי  חב'   רתחב  הקבלן  החשמל, 

 . תקרקעי -תית תת תש כל גורם אחר בעל הכבלים, רשות העתיקות ו
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 א ם לין אבל ובקים  א  "ל ביןהנ ם  ניק תבמ  יעהל פג כל  תה ובלעדיא מל  ריותישא באחבלן י קה 
 . ם אחרורל גמכ  ואקח המפ ה מר יחפל  רויבל אישק

קבלנים  נקטויי  נגד  חמורים  עלי   אשר  צעדים  להודיע  מבלי  לנזק  מצהיר    .ויגרמו  הקבלן 
יימים  ים קנומתק  מבניםק שייגרם לאותם  אחריות מלאה לנז  בזאת כי הוא מקבל על עצמו 

לתקנםי מתחו המר  ותיע בשל  ,ונוחשב  ל ע  , יב  בח  פקצון  ה ולשאת    ת הישירו  תוא הוצכל 
 . לנ"ה  נזקמהאה  כתוצ רמונגשפות יעק וה

 
 ביצוע בשלבים  00.26

הקבל  לקעל  כי  חן  בחשבון  להעבודה  ת  וכי    צעתבהעשויה  המפקח  שיקבע  כפי  בשלבים 
לפי  ם ולבי שב  ועהביצ  .ניויאות ע לפי רימויות בכל שלב  שאי לקבוע סדר קדהמפקח יהיה ר

 .ועהביצ ופתקת ת כראהכעילה ל ש מיש  ולא  וספת תשלוםתבקבלן ה  אתכה זי אות לפויידע
 

 רך" שווה עמוצר " 00.27
רשאי הקבלן להציע  סמכי מכרז/חוזה זה פירושו שבמר  כ"שווה ערך" )ש"ע(, אם נזנח  והמ 

מבח ערך,  שווה  מוצר  חבר ינכאלטרנטיבה  של  טיבו,  את  שומוצ  .חרתה  כל  ע  והר  וכן  רך 
,  יכלראד וה  חפקמהשל  תב  בכ  םדק ר מואישועון  ר שהוחלף ט צ ומ  של  עיףהס  חירשינוי במ

 .ן אם ביזמת המפקחי ן וביזמת הקבלף ב הוחל המוצר םן איב
וזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר רז/חמכב  םבכל מקו 

לו  יאכ  צרומ ה  שם  את  יש לראות  .ותו מוצר מאש  הנדרור הטיב  תיא שה הדבר לצורך  נעוכו'  
   .ף זהסעימעו בך כמשרעוה ו ש מוצר עיצ לה אישרלן הקב" ו רך או שווה ע" דונכתב לי

 
 בדיקות מעבדה  00.28

יהיה  -  להזמנ רא אח  הקבלן  ותאום  י  סוג,     , המעבדה  בדיקותכל  של  וביצוע  ה    מכל 
ולאחככל שידרש ביצוע  וקני הת  כלפי  ,על    ביצוע,ר  ,לפני  הפיקוח    ישתדרי  פ על  ם 

ת  יקודב  תמ וגרפר  יפעל  (  ומה ד כונים  התק  מכון)יועצים,    םיינצו ים ח רמיגו  על ידיו
עת לעת  ח מ פקהמ  וכן בדיקות ספציפיות שיורה   חהמפקדי  לו על י  שתמסר  ליתכל

 . או על פי המפרטים הטכניים 
 

ת  קות הבדיאותוצ, וע"י המזמין  שרהבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאו  - 
תחי הנ שנ "ל  את  הציבנה  העתםדדיי  תוצאוע ת  יק .  של    ברו עויהבדיקות    ות  דות 
 .  לן קבל   רתםבעלהל  בימק ב חמפקל

                                       
שיגרם  הבם  ותיא  -  עיכוב  כל  הקבלן.  של  מלאה  באחריות  יבוצע  למהלך    דיקות 

הבדי  בצוע  בגין  לקו העבודה  יחשב  לא  תצורת  לוביך  ועל  ניזמח  עות  הקבלן    ם 
      .קותהבדיבצוע מערך   ןונ תכבון חשבת ב לקחת זא

                                   
כל מוצריהם    שנה על המי  נ את כל קבלגם  הבדיקות יכלול    מערךכי  בזאת  גש  מוד  - 

 את הבדיקות כדלקמן:  גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 
 סים. נלו לכ תובדיקוה פלד ון טון, זיות ביקבד •

 . םטילאספ ק וידובדיקות קרקע, ה  •

 ידרשקות איטום ככל שמערכת בדי •

 ר. ויאו זוגיומ  ורורת או מערכ בדיקות •

 ם. ינקלרפרי לרבות ס  בוי אשוכיי  לוגי  תוכרת מעבדיקו •

 ק הדבקות לצבע. וון וצבע ובדיקות חוזגלי  ב בדיקות ריתוך, בדיקות עו •

 ון. כות סינער ומיים מות, ציפוטיא מוגנים לרבות:  בדיקות למרחבים •

 בות: לר (יתרלציה סניטשרברבות )אינסט -תברואה  ני תקמות בדיק •

 .ייןלבנ ם מתחת ינקז  יקתדב •

 . ם וחוץפנים מיקת פ סא ותרכ מעקת בדי •

 תוך המבנה. פכים ודלוחים בשים, נקז בדיקת  •
 ת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה. יקדב •

 ועמדות כיבוי אש. בדיקת צנרת כיבוי אש  •
 ן. נייהב  ב ותיעולכות ביוערמ ה של בדיקת התקנ •

 ה ערכת ההסקבדיקות למ •
 . בותרברש בודות ע  לשר מבדיקת בצוע ג •
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 וס דח יר וו ת אערכבדיקת מ •

 קות.יא פר ול  פריקות בות תותתקרל ש קנהתהת בדיק •

 גז )גפ"מ(.   ריות ומערכות אספקתולס  תבדיקות התקנה של מערכו •
 ת. בעיקירות חוץ באבן טבדיקת מערכת לחיפוי  •

 . יקהריחי קרמבאירות ק ויחיפ בדיקת •

 ריצוף.בקות של טיח ויקת חוזק הדדב •

 ם. מעקי תקנה שלה  ותקבדי •

 ט ייקהפרו םוסי מל בת חשוחלוב פיתוגרטרמ  יקהדב •

 ערכות בפרוייקט מ רציה לכל האינטג בדיקות •
 5ופס ט ו 4  ופסבדיקות לקבלת ט  •
 . פי דרישת המפקחל וע י כל דין פ על אחרת שתידרש  כל בדיקה •

רש • כן  יכמו  להזה  הי אי  בדיקוהמפקח  במין  ע אופת  שבון  ח  ל עצמאי  ן 
 הבלעדית  תודע ל קושי על פי ןו כלנ  מצאככל שין הקבל

 
הבדיקותאצתו  -  מכל   חולמש  עותמצבא  המפקח  עתלידיד  מי  יועברו  ות    עותק 

 בדה אל המפקח.  עי המ יד ה, ישירות עלבדיק
   נובו ל חשהקבלן וע עם  מט מוסמכת  מעבדהידי   צעו עלבוי תכל הבדיקו  
  ום י  14תוך    ה דבעהמ   דיקות עםאת הסכם הב  ח קישור המפוא   יקה הקבלן יגיש לבד   

 דה. עבוה  התחלתו צ לתקבמ
 

הב  כל  העבור  חו דיקובום  יקויילן  תיקו,  נ"לדיקות  לקבתוזרת  עד  האישורים ,  כל  לת 
 ן.הקבל ול עלד ועלותם תחלקבלן בנפר  לםשוילא של המפקח ד אישור סופי עו שיםדרוה

  
 המוצריםם וימרחוב היט 00.29

 
ובמוצרומבחלהשתמש    יב חי  הקבלן .א מ ים  של  סי  ן תק  תו  ילעב  םלי עפרים    מן או 

ה  אל   באם  שות המפרט ריבד   לעמוד  צרוחומר או מ ה חייב  ר קל מבכ   .שגחה בלבדה
 . תאיםסימן ההשגחה המ  ון א גבוהות מדרישות תו תק

 
צרן  י  רי צממור וובח ביותן יהיו מהטיב המש מרים אשר יסופקו ע"י הקבלוהח  כל .ב

החומר   .מוכר ללרביזוהאים  כל  מ ים  יוצא  חא  הכלל  אישוא  בל לק  םבייין    ר ת 
 . חפקהמ

 
ות ת"י  ישרבד ו  דמעל, י הכל  מן   א ציולא  ל   שיסופקו,ם  רית שכל החומבזא  מודגש .ג

 . תויות הרלוונטיוש רת הוכל דרישו 921
 

הביצוע,  וםי  45תוך   .ד ע  מתחילת  הקבלן,  תערויכין  חשבונו,  במבנש  כהל  ה  תוצג 
יוצא    א לל,  '(וכו  םיצרומביזרים,  א  זולים, ם )פריוצרהחומרים והמ  כל של    וחיק הפ
לאישולכהמ מכןאלשיסופק    חומר וכל  ר  ל  לדוגמאיית  הקבלן  "יע  חר    ת אום 

 . תרושאוהמ
 

 ן ישוראות ובדיקת דגימ 00.30
 

יאושרחומר .א יעברו  המפקח כמ   "י ע  וים אשר  לעיל  תקבע  ש  מעבדהבבדיקות  פורט 
י  .ןע"י המזמי  בופא  ם בשוחל  ולא  תון  ציוד   בחומריםמוש  יש  ךביצוע העבודה    או 

  פקח "י המע עביצו מות ואושרו לאיתמקדמות הויקות המדב ה  טרם הושלמוב  ראח
 . יםננ תכהמו
הוצריוהמ   םיר חומה  יספק  אשר  שיתאלאח  יהיו  קבלןם  הבחי ר  מכל    ות נימו 

 . ושרודגימות שאל
 
תג  .ב החומר  בטיב  סטייה  העבודכל  להפסקת  ולסי רום  החומר  ש  די המיילוקו  ה  ל 

  חרים אומרים ח ם וקמלשהקבלן יביא  ד ך עתימש העבודה סקתהפ . רתאההפסול מ
 . קחמפה עתל ד בלת עמתק ות הב מאושר ובכמבטי
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או  רים  ומח הור  איש .ג לא  המפ  ע"י  םמקורוהמוצרים  פקח  בשום  ת  א  יםניפטור 
תוך שימוש  עבודות המבוצעות  אחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב ה הקבלן מ

 .הםב
 
 

 רת איכות מערכת בק 00.31
 3מסמך ג'אה בקרת איכות רמערכת 

 
 תשלוםל ותנחשבות וכמויוחישוב  00.32

בינארית  חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ  
 . עדומ  ותוי המפקח עד לאע"ו שרעו ואוצות שבו העבוד כלול את כלוי

ה ה תשלום  יותחשבון  מלמ  ות וימכ  בוש חי  תבהגשנה  חלקי  הוסו  יקדוי א,  עבור  חלק  פי 
 לום.דרש התשואשר עבורו נצע ובש
 דיקה ואישור. לצורך ב  ון החלקישבוע לפני הגשת החשבות יוגש כשוב הכמוייח

 א יבדק.ון להחשב –ת אלו יעמוד בדרישוידה והקבלן לא  במ
מ ל הקבלן  הכתחייב  את  בוה  תומוי הכין  מחשבחשבונות  ה יתאר בנ  תוכנת וב  עזרת    ה נ הכ. 

בתיע  וד יבלע עם  שה  ייהקל  ינ ונתו   ח המפקתיאום  להרט  למסרו  ע"י  שויא שאחר  צה  רו 
הקבלן  קחהמפ למפ.  נת יגיש  כל  את  שיכלול  מלא  דו"ח  במועדים  קח  וההגהות  הקלט  וני 

 ן.בל קה על שב יחולומויות במחבהכנת הכ רוכותכהקח. כל ההוצאות שיידרשו ע"י המפ
 ן.בל לק  זרוחיו  קד לא יב יםל נהפי ה על כןשלא הוחשבון 

  
 תכניות 00.33

שלמות  ד" שאינן מו"למכרז בלב  יותתכנהינן    זה  כרז/חוזהמל פות  המצור  ותני כתה .א
ההסכם,  לפרט מסמכי  יתר  עם  יחד  נותנות  אך  מחירי  יהן  להצגת  מספיק  מידע 

לן  ב הק  .עולבצ נים  מח זת לוהצעה ולהכנ יעת סכום ה, לקב מויותדות בכתב הכיחי
  בשום בוא  י  אלו ק  פימס  מנםל א"נה   מידעהש  ו,הצעת  תשגצם ה ר, בעשאמ  המציע

היחידור חימ י  לשינו  העתבי אי  הת  אוהצו  התכנלהארכ  עה,  בגין  זמן  הלא  ת  יות 
 . מושלמות

 
בבצוע   .ב הזוכה  לקבלן  העבודה  להתחלת  ההוראה  מתן  להעבודה,  עם  ו  תמסרנה 

צו   תלבעם ק .וביכ א עדה ללעבוה ום קיד התחלת ולקה מספי במידה  לביצוע תכניות
  . םחסריה  יםט פרהות וניהתוכ  יום של  14ך  תו  המשיר  ן הקבל  שיגי  דהובעה   תהתחל

י  פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפ  עה עקב חוסר כל תבי  ר לקבלן תאושלא  
 . המפרט ברשימה הנ"ל

 
מתחייב .ג תכניותלבדו  הקבלן  את    ר יהאוו מיזוג    מל,החש  ציה,האינסטל  הבניה,  ק 

ו להכיר  ליע   .הז  הוזחבת  לו והכל  תודוב לעגע  בכל הנו  ם והמקאי  תנ  ואתמור,  יהגו
את מצבן  , ולקחת בחשבון  במבנה ובאתר  המבוצעותות  העבוד   כל  צועלבי באת ש

 .הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
  ום י   14וך  ע למהנדס ת יהודתו ל וזכובאתר ובמבנה,  ר  ן כאילו ביקהקבל   רואים את  

סתירות  ,ההחוז חתימת  ום  מי לרבות    קום,במ  םיאנהתבין  ל  תכניותה  יןב  על 
שרויות גישה  ם, אפידות הפתחיר, ביחס למ חא"י קבלן  ו עשבוצע   ותמ וקדדות מעבו

 . וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון
במועד  הקבלן  הודיע  עליוהנ"ל  לא  תחול  האחריות  ,  פרדותוב לע  כל  בצוע,  הטי  , 

אבצ  םויילשינ ביוד  עקיזריאבו  הת  בם  לאי    ם, יח פתה  תמידול  ,נהמבאמה 
 . גישה וכד'יות רושפאל

 
שקמן  להקב .ד התכבי צהיר  כל  את  והאינפל  הדרושניות  לבצוע  ורמציה  לו  ים 

לפיהם    צע , ושביכולתו לבםוהתיאורי העבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים  
 . רצון המהנדס עות לשבי  ם ופועל כהלכה שלמתקן מו

  מדויק   נו י א  ת, יונ בתכ  ן צוימכ'  וכו   ת הצינורו,  האי היצ  פתחי   ,דיוהצום  קמי 
לשוהמהנדס רש ל  וות נאי  שיהישיידשינויים  בהתאם  רצויים בזרשו או  בצוע  מו  ן 

וכיו"ב    .העבודה המפלסים  התוואי,  המיקום,  את  להתאים  יהיה  הקבלן  על 
  עם ות  התחשב   וך תצועות אחרים,  קומ  הגמר  , החשמל,רהאווי  ות בנין, מיזוגני לתכ
ש יאותצמהאים  התנ וישא מתכנ ת  וי טס   או  םיינושי   בקע  נוצרויים  אלה,    יות 

 .בצועוק הר דיעדית עבומלאה ובל  ות יבאחר
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הקבלן  .ה לפ  על  בטרם  לבצע  שבתכניות  המידות  כל  את  לבדוק  בתכניות,  המידות  י 
ול  בעבודתו  א והיתחיל  על  למהנדס  שבין -ידיע  לבין   דותמיה  התאמות    שבתכניות 

והסהוראו  ש ולבקות,  יא במצשת  דויהמ   קבלן ה  יא ראחה  רמק  כלב   . בתבכברים  ת 
אי  וק ומי די ה מא )כתוצא  במקומה  לא ה שתעש עבודה ש  לוכ  ותק דיוק המיד לבדו

 . ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו  סתיהרהתאמה( 
 
משה"תכניות .ו המען  "  התכניות  לחכל  התכנאתה בוזה  מצורפות  לרשימת    ות, י ם 

השלמה    רה,הסב  ך ורלצ  ה זוח ה  תימת ח לאחר    לקבלן   ה נר סמישתת  כניות  כן   ו כמו
 . ושינוי

תבטל  לקבלןימסר  ת שים  וי ינ שת  יתכנ  תכני,  קו כל  נושאבאדמת  ת  הקבלן    . ותו 
 . אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית

 
ן  בתכנו ים  י וע יתכנו שינוצהבי זמן  תתגלה בבהתאם למציאות ששדע לכך  הקבלן מו .ז

לא יהוו עילה    ולאיים  רשפ א  יםוי נ יש  .ןהתכנויעודכן  בהתאם לכך    .ומיםהתח  כלב
 . ועכת משך הביצראו/או לה  ריםי מחיו ינשל

 
 יחידה רי מחי 00.34

במצ .א סעיף  לאותו  וכולל  מלא  מחיר  יהוו  סעיף  לכל  שירשמו  היחידה  בו  מחירי 
לפי הסו מכוו  פי  החוזהנת  יכ  . סמכי    מת השלל ש  רוהד  מנט לאכל    לול המחיר 
  ל כ  פורש,חר במא  או  זה  ינשמט  יט פרא פוראף אם לאותו סעיף,    גרתסמב  ודההעב

מחיר היחידה    .קרייף העי הסע ת  גרהעבודה במסית בהשלמת  ונהגי  ךוכר   ד הואוע
  מידה כות בעת הכרויכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליו

מסמכ   בכל וכהחי  תנאי  אוזה  להעשו י  כספ  רךע  בעל ר  אח  מנטלל  ך  ו כר  ת ויה י 
 .דרשבהשלמת הנ

 
מ כ   לולכיה  חיד יה רי  מחי .ב הל  ע ס  הפחל  הע  יטרל  במבודאו  סעיף,    סגרתה  אותו 

ערך ממל פטו  .ףוסעט מס  מענינו  ר ממסיכל  הנו  זכאי,  להיות  עשוי המזמין  לו  ם 
 .חידהחירי הי כה על מ כל השלן לכך הבלעדי של המזמין ואי 

 
 ות ימוכ תמ ייטים ברשרת פימרש .ג

  בלן, הק  יה ע" ב כרהה וספקאים למיועד כמויות  רשימת הבמים  והרש  כל הפריטים 
לפריטיחירהמ  .שבמפורת  אחר נאמר    אם  אלא יכללוים  אלה  הובל   ם  ה,  רכישה, 

מ  פריטי  יקואחסנה,  או  פעולה  וכל  חיבור  ואחריות,  שרות  התקנה,  עזר  ם, 
ה ישירה  צאהו  לכ   ללכו  ח,טו ן וביתק   להלמצב פעו ט הנדון  להבאת הפרידרשים  הנ

 .הכדומ ו ינ קבלוח  ום, ר מושל ע באופןהכרוכה בבצו היפקעו
עד    י ם לאספקה ע"בד", מכוונילבפקה  כ"אסרש  פומבנים  מסומהפריטים    הקבלן 

ות  מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצא   .ר הבניהמחסנו שבאתל
 . לבדב אלה ותול פע  עלי קבלנ  ווח ור לות אלה כות בפעוקיפות הכרורות ועישי

בכ"הר  רש במפוומנים  מסה   םיטפרי  הפר נקתה   ירמח  .לבד"כבה  כ יטית    ת אולל  ם 
לן לתקופת  חייבות הקבתה עמידה ב  בותלר  פריט,של השלם  וביצוע מ ש להנדר  לכ

לת פרט  מושלם,  עד לקבלת מתקן  ורווח קבלן  עשלוהבדק, תקורה  ריט  הפ  לותם 
 . המזמיןתחול על עצמו אשר 

יגומחהל  כ  המזחרבא  ראתל  ועי רים  י  הזמנ  אחסונם  החומרים,  יקתר פ  .ןמייות 
 . בנפרד בורםלם עו ולא יש ונול חשב עו  ןלהקבע"י  ו עצ יבו ה נבמם בזוריופ

 
 ם ריטיאספקת פ .ד

ר  לספק המזמין  בעצמו    שאי  בכך  ולבצע  עיניו  כראות  מסוימים  פריטים  בעצמו 
  בר שהד  ליבמים  פי ליים חטירפזמין לספק  אי המכן רש  .ספקה בלבד"ל "איף שסע

  עצמה   כבהההר  תדובעבתי  מהו  יון שנ עוד אי  בה כלמחיר ההרכ  יונלש   הישמש עיל
 . בההרכם בכירולוואי הכה  יטיבפר וא

עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים    ותויוב כמחיש  מפקחש לן יגיהקבל 
ן  בלהקעל    היה יא יספיקו,  בלן לבמידה וכמויות הק  .פחת יות  ומידות, לרבות כמו

 . ותת הנכונכמויוים מחדש ברמוחה  לכ בונו, את חשעל  ק,פסל
 .פרדרם בנ עבולם שוי בונו ולאחשעל  ן ולבקהע"י   צעויבו ת ויומ כי השוב יח 

 
 

 ים שינוי 00.35
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 י כמויות נו שי .א
 .בדהכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בל 
דלה או  גה  "יע   יותכמוה  תשימ ף כלשהו ברסעית בכמוה י לשנות את  ן רשא המזמי 

הכמ נטהק בת  ואף  חסי  לכות    חלקי / תוד עבו  רסולמן,לחלוטי  םעיפיסלבטל  , 
שדב  ,ריםים אחלנ לקבודות  עב זהמבלי  ל עה  ויהו  ר  במחירישנוילה  של    י  היחידה 

 . עיפים אחרים הקשורים בוו/או סאותו סעיף  
שמ   מודגש  ספק  הסר  ללאלמען  יישארו  היחידה  אה  תוצכאם  אפילו    שינוי,  חירי 

גדוכניתבמשינוי   הא  יםרזביהאר  מספ   לות  שהעז  ימצעא  או  יםספח ו    ם אינר 
 . הידמחיר היחב םיוללכו  םיולממש

במ  כן  מצמויו הכ  כתבבודה  יכמו  סעיפיניוית  כם    50%-כ או  רנטיבה  אלטם 
לביצוע הסעיפים  את  לבחור  המזמין  של  בטל  עיניו,לכראות    מהכמות,זכותו 

שלמיםסעיפי חם  סע,לבצע  כ  םיפילקי  שהיבכל  כשהו  יחס  ובכל    אמות    ראותא 
י  רשדב  מבלי ,  יו עינ  עילו ו הזה  לשה  אותו  ה  דהיחי  י ירבמח   נוי ה  ו/או  סע של  יף 
 בו.רים קשום היראח םיפיסע

מעלהכמויות  ה  שינוי  מ  וכתוצאהידה  מב  הי,כלפי  סביר קבלן  קבל  בלתי  רווח 
 ן.' להלבסעיף ב י המפורטלסעיף על פ מחיר,יקבע הובלתי הגיוני

 פות נוס עבודותו  קוריהמ נון שינויים בתכ  .ב
בלהתן  אי  כיש  יצוע ב חיל  התכנומה  לשהונוי  קלל  יר ומקן  כתב  ב  העהוד   בלתא 

 . ינוי כולול מחיר הש עור  איש ףקח בצירומהמפ
העבו  הנוספות  דמחירי  ע"י  ייקבעו  )חריגות(  ות  שיוגשו  מחיר  הצעות  בסיס  על 

 :ם הבאיםקריטריוניעפ"י שלושת ה  קבלןה
  תוח ההנ  ל כ  כויבניו  רטה פרו  ע"י   מותאם  ת כמויוה  בבכת  ה דומף  סעי  "י פע .1

 . תוהצעשת גה עתהקבלן ב "י נו עשנית
עבור    ללא תוספת  ,15%ה של  נחהגדולות וב ה  ניב  ותודדקל לעבמחירון    "יפע .2

 . ראשי ו/או מרחקים קבלן
  ידי שיוגשו על    -יםה או ספקקבלני משנ  ת שלמפורטוהצעות מחיר    3ל בסיס  ע .3

 מין. זמהדי ו על ין א בלהק
 

פי    לת ע וזא  ל"הנ  ריוניםריטהק  ל כ  מבין  רביות  הזול  המחיר   יהע יה הקובהמחיר  
 .קחפמ של ה  דיעלו הבדעת לוקיש

 
 כמויותה כתב  מחירית הוכלליות וז 00.36

זהים לכל ה ירמח .א הנן  נקב הקבלן  בהן  היחידה שבכתב הכמויות  ות מאותו  וד עבי 
  ת ומידות שונובכמויות    ,ןי יבבנ   םונית שוומובמק   ניםנים שוסוג גם אם בוצעו בזמ 

בזודמ   .ותנשו שעגש  מחילרשולן  הקב  לאת  פרקים  ב   םזהי  םיפ יעסבם  יה זם  רים 
 .הזהים  םהסעיפי לכלבע ל יקויר הז ה המח תיר של סקרה מ בכל  .שונים

 
חים ו/או אורכים קטנים ו/או  נפו  לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/א  .ב

 . עבודההע  צוימב  יא הנובעה שה ל סיבמכר  אח יקוש לו כ או/דיים י ת וודעב בגין
 
 .ודה בער התא טחש בכל  עוצזהים לביהיו ידה יחהי י  ירמח .ג

 

 מחירי יסוד  00.37
 סמכי ההצעה: סוד" במיונח "מחיר ת להגדרת המ ניופ הקבלן מלב  מת ושת 
יצוין  ור  עב  ל ע בפוכלשהוא הוא מחירי ששולם  מוצר  יסוד של  , שמחיר  להדגשה ולהבהרה 

אי  .צרומ   ותוא ל הכוונה  שולם  ש   רמחילא לקת א ספהמה  חברה  ןוריח ע בממופי ה  מחירנה 
 . ו'ריקה וכ , פבלהו הלא הוצאות  , ל יהןלמינהנחות   או/ת ווד רוהה  לכ לאחר

יב את וצר ולחיהזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מ   ר לעצמו אתהמזמין שומ 
 . ללרכוש את המוצר במחיר הנ" בלןהק

מוגמאדל  אם  הכולל  ר  יח:  יסובמח  פריטסעיף  של יר  הינו"מ/₪  60  ד  ן  זמיוהמ  ₪  200  ר 
 ם לותשזכאי ל יהיה  הקבלן,₪ 50ל  ועבפ  וות לעש  טיפר  כושלרט חליה

 ₪   200-60+50=190:של 
 היסוד כולל פחת חיר ת שמ בזאגש מוד 
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 קןמת יפרוס( ADEAS Mדות )עתכניות  00.38
חש  ,ןהכיל  ןל קבה  לע .א את  ,בונועל  המראות  בהת  תכניות  העבודות  לביצוע    אםכל 

העבוד בפוע כולל  הנסתרול  נ ות  חשמל,  קווי  כגון  אינסת    ים פנ   ה ציטליקוז, 
אוו,מיזו וחוץ כדכ ולות  ריכ,אדותנו ש  רכותת,מעו ייר,מעלג  ל  כ  ללכו )שבוצעו    יפ' 

לבהתהכל  ,  ות(י המקור   תוני תכ ל  ייםהשינו    מפרט ב  00.12.01יף  בסע  ראמואם 
 . הכללי

 
ה .ב תכניות  תכוכ י  AS MADE  -כל  באמצעות  "אוטוקאד"  נ נו  להבת    גרסת תאם 

 . המתכנן
 
ע  .ג תיעשה  מוהמדידה  מודד  ו"י  י  נה תחתמיות  כנהתוסמך  ותכעל  כלנה  ול דו    ל את 

ו  שבוצע   פיות כ כמערוהם  טיאלמנכי האור/ ומפלסי  ידותמואת  ת  וכננוהמת  ותידמה
 . עלובפ

 
ון  בלקה .ד ת  CD  -וים  סט  5,  ונ חשבו  לע,  זמיןמלור  ימס יכין   ת  כניושל 

שה  AS MADE-ה בפנלאחר  המתכציגן  כלי  ב  נן,  אישואחד  את  וקבל    . רותחומו, 
תסמהתכניו בצונ ת  בר ה  את  רה  ורה  שבוב עהומדויקת  ם  יקומימת  רבול  ,עהצודה 

ששיקים  מדוים  ק ועומ וקוחול  ק ו/ים  שחד  יים ע קרקת  ת  יםו ת  ,  יםימיאו 
מ לח כ  למפקח  סרנהמותי לאכניהת   .ופיס הון  ב שחה  כימסמק  הנ"ל  תוכלנה    ות 

אושרו    ויים בעבודות אשר לא ל השינ קבלן ע ת של הות כספיויס לתביעשמש כבסל
 . נויים הנ"להשיביצוע  ח בעתהמפק ע"י

 
כ .ה עביוס   םע  בלןהק  פקס י  ןכמו  מתפסשל  סטים    5דתו  ום  לרי  ות  כ מערה  כלקן 

וקטלוגי,  להעהפ  ותראהו  יםללכו ק הפשסי   00.12.02  בסעיף  רמובהתאם לא  כו'ם 
 . לליבמפרט הכ

 
הכ  לאמור  בניגוד .ו הכנתללי,  במפרט  המתקן  ותהתכני   עבור  רתן  ומסי  וספרי 

 . לןקב ל הע  לחותלכך  ורה  מ תפרד והבנלם וישא  יל, לרט לעכמפו מפקח,ל
ף  יסע  ותרא הו  על  יהקפדנ   מילויו  ללא   ןבל קה  סופי של ה ון  בשחבבדיקת ה  ל יוח  אל 

 . קחהמפ רצון ותלשביע  זה
  

המתוספר  כניות התת  הכנ  רובע .ז למ   קן י  כמפורטומסירתן  ישולם  לעי   פקח,  לא  ל, 
 .לןל הקבחול ע והתמורה לכך ת  פרדבנ

סעיף    ותא רהוי על  פדנ הק  יוויל מ  בלן ללא קהי של  ן הסופדיקת החשבו חל בבלא יו 
 . חון המפקרצ עותיזה לשב

 
   ההעבודאתר  ויקני 00.39

עשי  לןבקה .א אמור  בהוצאות  צעיבנקי,    תרל  יום    בנייןה  אתר  יוקלני   ויישא  בכל 
ור  אחרים וימסתרים  רים מיומה וחומאשפה, אדות מכל פסולת,  ובגמר כל העבוד

 . ןהמזמי לנו שעות רצויבש , ליםנקיה כ סמוו התבייין ואת סבת אתר הבנלמזמין א
 . רדסומ קי ונקבוע פן ואב היהי האתרדת שוחימפדה תהיה הק 

 
ובגמועבשבפעם   .ב העבודהיים  ישפש  ר  וי הקבלן  הרצפ  את  הקנף  והמרצכל    פות ות 

 . במים וסבון
 
  כתמי צבע וריד כל  י והחלונות,    ל הדלתותכ  את ן  בלהקינקה  עבודה  ה   כמו כן, בגמר  .ג

  שאיר הו לעלי  . ודהי העבך אחרים מחלקולכל   ועקבות   םינסימ ן  וכ  חריםא   יםלז וונ
הרצפות יישטפו במים    .יימוש מיידשלן  וכמ   ןיהבני   תוא  למותשומ   ותודהעב ל  כאת  

 . ןוסבו
 
 . העבודה  הארעיים בגמר סנים והצריפיםאת כל המח יסלקלן  הקב .ד
 

למקו  ע"י  תסולק  הפסולת .ה שיהקבלן  האושר  ם  יהי  .רשויותע"י  אהקבלן    י אחרה 
בוילת  ו סת הפשפיכגבי  ל   תוהרשויות המוסמכ מן    יםור גת האיששהל נישא    ק זכל 
עקב  יוטלש  נסקו  א הפסולת  כ יפשו  שלאת  כ  במקום  הרשויות  ע"י    מור אאושר 
  . ילעל
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 . אלום שהון כל תשבל הקבלמור בסעיף זה לא יקכל האעבור  .ו
 

תר  א  לתבקל  דע  ופיל חשבון סבקי  והקבלן לאעם הקבלן  ההתקשרות    םסתיילא ת .ז
   .חקפהמ רצוןסודר לשביעות מקי ו נ

 
 דומהכו יםוצר םטניק יםשטח/יםשיפוע/תשתובקביצוע  00.40

גם לגבי  ים  תקפיו  , יה הז  הסכם ן לעבודות נשוא  , אותם ינקוב הקבלחידהי הי  מחיר .א
  ה ראו בעלי צו/ם ומשופעיטחים  עו בשו ו/או יבוצם שיסופקמוצריות והכל העבוד 

מ טריגיאומ קשתםסוניכלא  מתג וד  דתיוחת  וכ,  בש  ה דומות  ם  טניק  םטחילרבות 
מוגבליםיי קלה  מאתוה  תובר,התחותע רצוים,ליפג,םריוצ וזאת    -    ו'כ ו  ם,שטחים 

כתב  פורש בתיאור של הסעיפים בבמרות  מוזכ  ולות אן עובדות ועבוד י אלו אם  אפי
 . ויותהכמ

 
ועבודוין  מודגש בזאת, שבג .ב ו/או  יעל מוצרים בת  כנ אופ  צורה    כל   םולשתלא  ל,  "י 

לנקוב  ת מעבכספי  תספתו   יף כסע   שורבמפ   ברצוין הד  א אםאל,  כמויותה  בכתבר 
לא  שלג  ותדו בעב  .יותהכמו  בכתב  דפרנ כלשה  וינתצמ   תהיהביהן  י  התייחסות 

מיוחד   -י  )קר   דנן  אשולנ גיאומטריות  שיפ צורות  וועיות,  את כדום  רואים    מה(, 
וע  בביצ  ךורהצ  את  םג  םיולל ככ  ,צעתוה  בתקבלן בכה  בנק  דה, אותםיחיירי ה מח
 . לקבלןספית כ ספת כל תוא לל תאזדרש, וכנ

 
 ו' כוטון, גבס, טיח ל ביר עמתג ותדועב עצויב 00.41

ודת תגמיר זאת או אחרת  עברש שבמפו   ןי א צויפים בכתב הכמויות בהם לעס ה  אותם בכל   
קר  וגמת)ד צבעחיפוי  תומהוכד  מיקה,  רק  ויםסמג  סועל  צע  בו(  לבצע לן  הקבל  ע  ,עשל 

סע ות א  תרגמסב) עכיף  ו  את  המויות(  רקר  תגמיבודת  כל    ח טי  ון,ט ב  כדוגמת  כנדרשע  על 
  ו אם לי פ את אידה שנקב בכתב הצעתו, וזחי מחיר הוי ב ינ ש  לכגבס וכו', ללא    (,וץחו  יםנ)פ

 .רשר כך במפואינו מוזכ דה,  רקע עליו יש לבצע את העבוה סוג
 

 םיולחים ושרותפ 00.42
ם  חוריהשארת  כגון:  תקן  מ לרות  וש הק  ונותשות  דעבו  לבצוע  חראייה א ה י  ןלהקב .א

  ת א  מן זבכין  ן להעל הקבלך  כ  שםל  .ו'וכ   קות ציי  פני לת  רו וני צ  ת קנהתרוולים,  וש
ה בזמן  להכניס  יש  אותם  האביזרים  א   היציקכל  הפרוכן  לו  ת  הדרושים  טים 

מעבלביצ צנרוע  דרך  רי  וכו'קירות  לאחציבו  .ת  לא    חרת  א  לאינה  רש ותיציקה 
  . פקחהמ ר שויאלת לאחר קב

 . ותיוחרבא ן וקבל י הד ל יעע  וצנורות תבי הצ ברמעל  ימיםם המתא חיהפת הכנת 
 
יהלוםעמו  וליםשרו   הכנתלתאם    קבלןעל ה .ב ידי קידוח  על  , ברים שיבצעם באתר, 

י הכנסת  שו על יד ענים ייים מוג דרך מרחב  כל מעברי הצנרת   .חהמפק עם    םואבת
ואטי  ידי  על  ,ביציקה  ר וניצה אשרוול  ת  כדוגמ  ותחד יומ   מסגרות  צעותמבא  ומה 

MCT  אוLINK SEALהעורףיקוד פ ת  וינח וה שותדרילאם תל בה, הכ . 
 
  ם מה ע ת אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטיור קי  דרךכת  מת  תצנר  יברמע .ג

 .אשמעכב חומר 
צנ  פלסטימעברי  דררת  קיק  אשך  באעשי  רות  שרו  ו   םילוומצעות    יל עמממתכת 

על    תכממת בחושימ  ך וות  רבעלמ  בצמוד  סטיקלהפ   ר צינוהמגן  ה  אטימ מרי  וש 
 . םמתאימי

 
יתחיפה  לכ .ד חשבוהק  י"עו  צע בום  ועל  ע"י  ק פסוי  תוומסגר  וליםהשרו   .נובלן  ו 

ו   .הקבלנים השונים הביצוע והקבלן  בתוכניות    ופיעושלא ה   םפתחיעבור קידוחים 
 . דרפן בנבלקלישולם  דלשה ע בעת ביצו מם ל קיוא ידע על

 
 ודציו יםמרת חורהעב 00.43

הקבל   לבעל  הגדר  את  קדון  על ישה  כי  יהיה  נאי  תש  היד במ  .ודצי ה  תא  ירעבלה  יושבהן 
יד להביאלעה  היי  ת,זאו  רשהמקום  בצורה  יוהצ  את  יו  כיאות,  ארוז  לאתר,  מפורק  ד 

  יקטסלו פ א   נטזרבעטיפת ב  גןשיובא יו  כל הציוד  .מקום המיועדוד לי ת הצהכנס  רששתאפ
   .תדווהעבוצאה מת וך כבפני לכל הנ להג
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לציוד במשמוח   קיון לני  חראיא  יהיה הקבלן    המתקן    ת לקבעד  וה  קנהתהת  ופתקל  כ ך  לט 
  ד ו ר צילא יועב   .קנה טרם שנבדק במקום היצורההתום  וד למקצי  ר יועבא ל . חפקהמידי  -על

ך  ול, לכאבק  תחדיר   י נפב ים  ומואטים  חיו סגורתאשר איננו מכוסה וכל פ קנה  תם ההלמקו
ה מאו  ודי צועבר  ילא    . וכדומה למקום  א שנטרם  ה  הרכבשר  עללהעבר  ישור תקבל    י יד-תו 

יועבר  ש  טרםדו  עברת ציוהלם  ריעבהמו   יםתחאמת מידות הפ תה   תא  וודאי  לןקבה  .קחמפה
  כב במקום רשהוא מפורק לחלקיו ויווד כיר הציועב  ךרהצו  במידת  . הציוד למקומו המיועד

 . בתוהצ
 

 ד ויהצ להגנה ע 00.44
תק  כל  הקב הופת  במשך  על  על  הללן  ביצוע  חלכ  ו/או המתקן  גן  ממל  כ ק  פגיעות  נגד  נו 

המה  יכיהלת   כדיתוך  יגרם  הל  ותללוהע  ותרישפא וע-לע  יםבוצעעבודה  הקבלן  די  י-לידי 
א  כלשה   .חריםגורמים  נזק  שיגרם  למבמידה  עלגנהה עי  אמצ  תור ו  יתוקן  הנזק  די  י-ה, 

כל    בלן הק המז  םולש תללא  המוהציו  .ןי ממצד  ל ד  יו  חדריכנס  הקביד -ל ע  גןהמכונות  לן  י 
  ות בצנור  פתחים  .ו'וכ  טיח  בניה,מ  הצאוכת ו  תוכך ל ודירת לכלני ח ה בפלהגנזנט  בריפת  בעט

 .הך מהלך ההתקנ שמל  מואטי
 

 גישה 00.45
-עלים  ד המותקנ י הציול כל חלק א   וחהה נ שיג   בטיחעל הקבלן להרכיב את המתקן כך שי 

  . םקוניקה ותיל, אחזופטי  לשם  -ות בקרה וכו'  ח, לו שסתומים  ,םיוע מנ ,  םימסננ  :ןו גכו,  יד
אשמקר  בכל מב ה  מ ינ פה  מרוהגהבנין    נהר  ג ומי  ה  תיש פחוישה  נעים  ילחלקי    יעדוציוד 

על  קבה למפקחלן  הציודיתרם  בט  כך  את  שינו   .קין  הקבלן  יעשה  א  לל  ייםתוה מיים  לא 
ובבתי    רבאת  חופשית  הש יגח  פקולמ  עץיול   שרפאהקבלן ל  ובתמח   .מפקחקדם מהאישור מו

 . ידו-לע  צעותות המבוד בול העולכ בכל עתקורת, יב כי המלאכה לצור
 

 הדי חלונבפ נההג 00.46
לוודא שכל חלקי המתקן  ת  מנ-תר עלדישים ביו חוה  ליםי עהי  ם יהאמצע   לכבט  נקו ילן  הקב 

ן  יבשרי  אפ  רהדבמקרה ש  כלבלן בד הקיפריכך    לשם  .ודהחלני  בפ  ליע ין  ופ יהיו מוגנים בא
וכל חלקי הבר  .ונותש  כותמת ת  ולח  ות אורטיב  םגע עאים במלדה הבפ הו  לזכל המתלים 

 . םניוומגול היוי
 

 למזמין רזרבות  00.47
  . פקחהמ  רוש דיחר שא  ב ימכל רכ  וא /ווהחיפויים    ים ריצופל הכמ   5%ר למזמין  סוימ  הקבלן  

 . ניםדה השו יחי הי מחירעלותם בת א  ולכל עליו לנפרד ו לקבלן בא ישולם ל  ל"הנ רועב
 

 5, 4 סטופ 00.48
הבאחריו טופילהש  לןקבת  גמר 5ס  טופ,  4  סג  תעודת  א  ,  לצורך  ישור  וכל  שיידרש  אחר 

 . חרתכל רשות אמקומית ומשות ההרמ  אכלוס המבנה
 "מ לאפשרע  ל"כנ   רים אישו  קבלתים לצורך  שרדהנ  יםר וישהא  ת השג  לכל   ג דאון לבלהק  לע

 .טיק ו רסיום הפבמועד אכלוס 
',  וח וכומדודד  ומ ח",  ו ול די ע   איאחרהביצוע", "  לע  איחרא "  לןה הקבזו ימנ  לצורך מטלה

 .הרשויותע"י  הנדרש במועד
מ לפעול  הקבלן  מו באחריות  ברשויובעוד  להשעד  כדי  ה   תאיג  ת    ם ירושהדים  שור איכל 

 . יקטוע הפרוצך ביבמסגרת מש קוכח  וסל כא רפשלא
 . ןת הקבלעלול בהצכנ"ל ה ד ובסעיף נפרשולם ל לא י" עבור כל הנ

 
 ובהבג עבודה 00.49

דרש לרבות שימוש  ה שייכל גוב יצוע העבודות בב ם  ים גה כולל ד י היחישמחיר  מודגש בזאת 
ס בפיגומים   מכ וג,אממכל  הרמה  סוג,מנופיצעי  סו כ מ  ם ל  ,רהת  וג,במל  וכו'  בה  גו  בכלמה 

וכשיי שדרש  מפערדיכל  מקועובד  יליםש,לרבות  שידרש,לצ ים  ככל  קופת  ת   ךראול  כ ועיים 
רמה ככל  ההי  אמצעהפעלת  סמכים לם המודים מקצועייבק עויעסיק אך ור .הקבלן  הביצוע

ואידרשש ב  עברו  שרו  לעבודה  יי  -גובה  הסמכה  מסמכיהקבלן  להציג  הסמכה    דרש 
בכל   םוידי ים להיות מצדבול הע ובה, עדות בגעבוע ה טרם ביצו  דבעווובד  כל על  םמתאימי

 .יםרשדהמיגון והאבטחה הנ  אמצעי
 

 ת אש טופשהתמפני  נההג 00.50
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המוצ - בפרהמוררים  כל  התפשטות  גניםמו  וי יהויקט  כבים  כח  מפני  תהליך מ   לקאש 
צדדישל    הייצור  בכל  בתוספת,  או  זלמ  ,המוצר  המוצר  בת"י  ןמשך   755,921  כנדרש 

 . תחויטהב יות יועץ ח נה  ע"פו
ים  ר חומעמידות האש של הסיווג  התאמת  טת ל למוחחלה האחריות ההקבלן/ספק    לע -

למתאיה הבכ  תיאור מים  במקומ ע ילי   יות כמו תב  כל   על במבנה  ופי  הסם  ודם  פי 
והת אש  מכבי  הק דרישות  אישור    .י  ישראלנים  להמציא  הקבלן/ספק  מכון על  של 

ן  ציפי.  מכו ספאופן  ב ין  מזמעל לאתר ה בפו  קוסופ ם שירמ ול החלי שישרא התקנים ה
ה כי  ישראליהתקנים  העודהת  יאשר  לחומר  שהונפקה  ה  מתאימ אכן  נטי  ורלו ה 

 מין. מזה ל באתר שלעו בפ ניםתוקם הממרילחו
 

 רזווח מופת רמניע 00.51
ליה - ההח,  להני  דויס מפקח  ה  ששוסששכר  שעכם  או  לה לם  לקולמשת  יוומד   בלן, ם 

לקמני רווחח  לצוות  י  רשא  פרז,ומ  בלן  חקיערי על  המנהל  מרה  כת  תחייב והקבלן 
למפקללמנה   מציאלה ול,  הנציגח  כל  את  והמסונשבחה  ים,קס נפיהם   כים מות 
ל הנוגעי  ים רחהא לביצוכסהם  או  פעולה  ע  ם  בבי  ל כשל  ההסכם,  צוע  שהיא הכרוכה 

 החקירה.  ועיצלב שנה שתידר  ,בכתן בפה וה הן בעל   אחרות, ידיעותכל  ן לתתכו
 
מהחקירכתוצ  פקחמהע  בק - כאה  כי  אמוה  שיר,  דלפי  ההסכ  עתוקול  שכר    ם מניח 

רוו  מופלקבלן  שיככם  סהה   רשכ  יופחת   –  רזח  הוגן  ר   ןלבק ל  ניחך  על    קבלומתווח 
בלבדהד שייקבע ,  עת  יד  כפי  והקפק המי  על  דר  , החזירל ן מתחייב  לבח,  כל לפי  ישה, 

לשכע מבל  שקיסכום   מופחת כאמסהה  ר ל  רשאי  כם  כן  סכ ולנכ ין  מ זמהור.  כל  ום ת 
 אחרת. ו בכל דרך ת ין או לגבות אומזמלן מהיע לקב ום שיג סכ  מכלכזה 

 
ק - ומתקבל  וה  חרוו   ביעתלצורך  סע עלגן  לפי  דעת  זה  י יף  בחשבון  וה,   הרווחים באו 

כן על ומים  ים דו א נבת  ינה ם המדמטעבנים  מיצעו  בחרים שים אצל קבלנ לים אבוהמק
 . 15%ל ש הל  בהנח מחירון דקפי 

 
לפי סעיף  ת חקיר ריכ ל עעלצוות    ה רשאיהי י  לאח  קפמה -  ש ד וח  12  תוםזה, לאחר  ה 

 . קהבדתקופת  םיודת סתעו ןמיום מת 
 

 התוכניות/טיםפרהמ/תכתב הכמויו 00.52
.מחירי  תחה אשקים מיוו המו  את זהם זה ימימשל ות יכנתווהרט הטכני פממויות ה כה  כתב

ין  ניות.אחד ובתוכהמיו פרט  ימב,יותכתב הכמוהמפורט בכל    ם אתהיחידה בכל סעיף כוללי
גם   רט  פוא והמ להמ ו  יו ת ביטמצא אי   "לנים המכ מסמה  אחדר ב פירוט המתואח שכל  הכר

    שהיא. המכל סיב תנו א ישמחירי היחידה לם. ישאר המסמכב
ל  כול  בכתב הכמויות ניתנו באומדן,  ותרשומה הכלל ןמ  וצאללא יהכמויות ה שכל זב גשודמ

 יניהן.ת למשימור  לעות ת המבוססתן כמויואו
מדידייעשה    לןלקב שלום  תה סמך  במהמבנב  הערכנשתת  יקומדו ות  על  הע ה    ה דובלך 

 המדידה.    יפנ או לתאם בה
 

 ניםריצ ומיפרטים שלים טפר 00.53
,של צוהמ /ריםחומות/הל העבודכחיר  שמת  בזא  גשדמו - וכו'  ם צרנים/ספקיכל הי  רים 

, במיכרהמצ  וכו'  א זהה  זחו ז/ וינים  בהא  לכת  ,כוללים    /   טיםבמיפר  /  יםפרט מור 
ביותר על  ה  ריחמ מה  השרידה   יפ לו קים  ם/ספשל היצרני  חר א   סמךל מובכים  בקטלוג 

 .  מיןמזה  יגאו נצו/  חשל המפק תלעדיו הבחלטתהפי 
 

יגיהעב   רמגב - א  שודה  העב ספן/צרהישל    ישורהקבלן  שאכן  בוק   פי  ודה  על  צעה 
מקספק.בכהיצרן/  של  המיפרטים/פרטים   איש ל  זה  רה  מג   אלור    ותו חרי אורע 

 ה. דעבויב ה לטן  לב הקל ת שעדיהבל
 

 םעבודה בחו 00.54
עבוצים  ובח ת  וודעב פעו  הל  והונחיוי  העבומש  תראו ת  כ  ועלדה  רד  החוקפי    ת ותקנם,ה יל 

 ים. והתקנ 
 

  אותדוגמ 00.55
 מוצרים   /  ותקח דוגמאות מכל העבודפ ור המלאישבלן  הקבודות יגיש  לפני תחילת הע -             

 .מר גהחומרי  /
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של   דוגמאו  הקבלן  יןכיו  מכ -  וכרמחו/םצרימו/תדובועת  גמר  מי    ר תבא  םינ ותקו' 
מצב המ ה  רשואיל  חטבשת  למושורה  ,כמות  והיקודוגמאפקח  לפית  ת או ור ה  פם 

 פקח. המ
 

 המאושרת. עבודה לן בביצוע השור המפקח בכתב יתחיל הקב יא חר לא קר - 
 

  , םיניואלומ ,  ןת אומוגרסמ,  ן אומ   ת נגרו,  חשוףן גלוי/ת בטועבודוהדוגמאות יבוצעו ל  - 
וח ריצופי,  חי ט,  לחשמ,  הארותב מסגרות    ,תולי מע,  ריאוו וג  מיז,  ןבא,  עבצ,  םייו יפם 

אשלוגי,  הוטי ר,  תשונגי  ,שיםועמתם  אלמנטי ,  חרש  תנגרו   ,חרש וכיבוי  , פיתוח ,  י 
 .ית של המפקח הבלעד לטתו  אחרת שתידרש על פי הח כל דוגמא וץ וכןריהוט ח, ורגיד

 
 . ונובועל חש לןהקבל ידי  זה יבוצע ע  ף יסעב ור מהא לכ - 

 
 הטירוסמוצרי נ 00.56

 . 316מסוג  יו יה הז  זהוח/במיכרז  הט סורניה  ירמוצ לכ 
 

 NGS RAWID SHOPתוכניות  00.57
ע הקבלן   חשבויכין  תוכניול  האלמנ  SHOP DRAWINGSת  נו  ת  דוהעבוו   יםט לכל 

  הפרוייקט,  עצייו  לכלאישור    ,חקפהמ יות  ח נוה   רישותד  יעל פ   ללא יוצא מן הכלל  בפרוייקט
לאישורם עד  ט  וייק צי הפר עוי  כל  של  ותערי ההנים על פדכויוהע  םינ ויקל הת כוע  ציב  תבורל

 יצוע העבודות.   צור ובב הקבלן ביייתחיל   סופי אישור ר לאח רקי.ופ הס
 

 יה דות בניובבטיחות בע 00.58
 ק בפרט הכללי רפימ ב מפורטות ה  יחותהבט   תודרישל כבעל חשבונו  עמוד  בלן ל על הק 
 ה היחיד   רייח במ כלולכללי במיפרט ה 97  קבפר רומ הא . כלייה נ בת דובועב  בטיחות – 97 
 יות. כתב הכמו בש 

 
 עפרודפי סולת ועפוי פינ 00.59

ר לפני  אתב  מתייהקפסולת  כל הלרבות  ובכל כמות שהיא,  פי עפר,מכל סוגת ועודכל הפסול
הקבלן,כל עבודות  וש  ל ש  לתהפסו  תחילת  קבלני    ל  הקבלן  כל    קבלן,השל    נה משהכל 

  , יצועתקופת הב   ך כלרלאו  ות על ידי המזמין,יריש   ועסקיוש  שנהקבלני המל  כ  לשולת  הפס
  ה, הטמנ  הובלה,  העמסה, לרבות    מאושר, שפיכה  אתר  ל  ן ועל חשבונוהקבלסולק על ידי  ת

 וכו'  וגצאות מכל ס ההו  לכ ,כל סוגמים מ תשלו , וגס כל ת מגרותשלום כל הא
 

 מרהגצרי של מו אותודוגמ םינוגו  00.60
רבות שילוב  יכל לבחירת האדר   על פי  היויה  ה ז גמר במיכרז/חוזצרי המו  לכ  כל הגוונים של

 ,הכל על פי בחירת והנחיות האדריכל. גוונים ודוגמאות
 

 רים תכולת מחי 00.61
ך )מסמ  יוחד מ הבמפרט  ,(1ג'ים )מסמך  דחו ייים המים הכלל ור בתנאהאמ   שכל   מודגש בזאת

כאבשו  םקניתבה,חוזת,בוינ תוכבי,רדשנמ י בהללי  כה  טרבמיפ(,2ג' מר  ה ל    רזמיכסמכי 
המצוי או/ ט  רפכל  ת  לרבו הוראה  במינו  ושלא  נ"ה  כיםסמם   בכתבנפרד  סעיף  במדדו  נל 

  ט כמפור  ר ביצועתוספת עבו  םתשולב הכמויות, לא  רי היחידה שבכתיול במח, כלכמויותה
 ל. מסמכים הנ"ב

 . ותי מוכהב  כתד ברנפיף ע ס עיפ יהם מוגבשל דותבוע רקו  אךימדדו 
 
 
 

ה סלמען  החיהי  מחירי,  קפסר  כל  של  כולליםיכרז/במ  עבודותדה  זה  גם   חוזה 
חומרים,עבודה,פוקה,התקנה,חיבור,הפאספ הציוד   עלים,עלה,  ומכשירים,כל  כלים 

ואמצעימנ  הובלות,  שינועים,  הנידרש, סהרמה    ופים  וכל  עז   חומרי  הנפות,  וג,מכל  ר 
מ  שרדיהנ לא  ובין  ףעיבסרש  ופ במין  וצאם  ין  ב  ם,לשולביצוע    ת רחא  ןיוצ  םא  אלא  ,אם 
 .שרופמב
 ומו. ט מושלם וקבוע במקפלומקכל ה
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 ______ _____ ______    _ _______ _____________ __ 
 חתימת הקבלן       ך ריתא
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 חדוימ  כניט טמפר – 2-מסמך ג'
 

 זה זה(רד ממכרז/חופנ בלתי ה חלקהוו)המ
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 רעפ ות עבוד - 01 קפר
 

 בכל מקום בו כתוב חפירה הכוונה גם לחציבה על פי העניין  הערה: 
 
 כללי  10.01

 .קרקעיועץ ה  תיוח נבה  וראמם לבהתא  ווצע יב  רפעהת  דובוע 01.01.1
 

 חפירה בשטח  20.01
  . ההמבנך  רות הנדרשות לצאת כל העבודות  לוכול  ו/או חציבה   ההחפיר  עבודות 1.20.01

מן    תסולק  או/ו  קחפהמ  יורהש  וםבמקרם  תעו  (םודפי ור )ער החפ החומ  יתרת
 . סףונ  וםלשת  כלשהו, ללא השטח למרחק 

חציבהח  ונ המ  ו/או  במזכהנ,  חפירה  מב   יחסמתי  ,זה  וזה ח/ כרזר    גם   קרהכל 
 .שבה במפורהחצי נזכרת אם לא לע, אףס ב היבצלח

 
כודעב 01.02.2 העפר  הפסו   וללותות  סוג סילוק  בכל  הב  צאתהנמ יה  לת  חפירה  עומק 

חפירה  מן ה ל בזקתהל לן  הקב  ולעלר שדב  של כל  סילוק סה והרי   ,בהו/או חצי
  מחוץ ל  א  לקסות  פסולתכל ה  .'ודכו  תודומבנים, יס   , לרבות חלקיו/או חציבה

   .תווישהר ע"ישר המאו שפך םמקולר  תטח האלש
י  צואם  ה בתמיכ  רךש  ו/חפירת  חציבהה  יבצאו  ה,  כל    ןקבלע  התמיכות  את 

הוראות  הדר לפי  ומושות  ייחשבו  היח חירי  המפקח  אתידה  כל    ככוללים 
   .ד'נים, יסודות וכבחלקי מות רבל ,נ"לות היכתמת לורוהקש תו ההוצא

 
חציבהה  ועביצ   ני לפ 01.02.3 ו/או  ללאקב ה  צע יב,  חפירה  ת  וחפיר ,  סףונ   םתשלו  לן, 

וואי  ג שהוא בתסול  כמ ים  תת קרקעי  יםמבנ  אורות  נ צ  או  םליבכ  יילולג  שושגי
הצורך    .וונ ן ועל חשבקבלידי ה  תוקן עלכל נזק שיגרם י  . חפירה ו/או חציבהה
בעקבי   קפןוהיומן  קימחפירות,  ב עתאוו  הם  לפנמפ ם  הביצוע    יקח  תחילת 

 . ובמהלכן
 

  רט ופ מדה כהעבו  צעוש, תבנדרמק העול   חתמת  חפירה ו/או חציבה  שלה  קרמב 01.02.4
 . לליהכ פרטבמ

 
 חפירה ו/או חציבה עודפי  30.10

ללא תשלום    האתר ץ לתחום  קום שפך מותר מחו רחקו למיו  או חציבהחפירה ו/כל עודפי ה 
 . ףנוס

ש  המודגש  חציבהחול  ו/או  כורחפירה  והמזמיהמזוש  רכ  ינםהם  עיומצכר  ,  רשאי  מי ן  ן 
  העביר ל   קבלןמהש  דרול  נווי ר מלאחו  חפירה ו/או חציבה ת חומר האיין  לקבלן למ  תו להור

 .במפקחרה שיו תו ממקו, באתרת בימואו לערו/י ו לימ  לשטחי
 . ן ועל חשבונוק מהאתר ע"י הקבלת ויסולול פסכ ל ייחשב שיפס חומר 

 
   ריםומחיה ידמד אופני 40.01

 להלן: את הנאמר  גם םי רי יכללו המחילרט הכל המפל ש  01 קרבפ מרנאל  ףוסנב 01.04.1
של ספלמ  ת ויכנ תו  תנכה .א ביצול  ע רקהק  יפנ   ים  פירוקים  ה  דות עבו  עאחר 

בולא ו/וע  יצ חר  ח  ק לאישור המפ  ו וגשי ש  ,כללית בשטח  או חציבהחפירה 
הכ  ושמשישר  וא למדידת  ה בסיס  לעבודות  חציבה מויות  ו/או    חפירה 

   .לליותהכי ווהמיל
חוזמילו  .ב בערהחו  רויז פ  ,תכבובשק  הודמ  ,רי  בשכבמר  ו/או    ת ומות 

  ה ו/או ורהחפ  מהד י האדפעות  רחקה  וכן  חקשיורה המפ   ניםבמקומות שו
כולל ההוומ  שפך  רת, לא ילומי לצורכי    ימהמתא  השאינ חק  בלה למרתר, 

לכ ושלהת  וכל  שהוכל הנדרשומים  הרשויות  ישולם    .תל  ולא  ימדד  לא 
 .תרהא  שטחוץ למחל ר אהעפ עודפי הפסולת ו   סילוק ורעב  בנפרד

שמודגש    באלבניגוד  בזאת  הכלל מור  ה   ,ימפרט  ל  לכיה  יה לת  וספ פינוי 
 . ריתוספת מח כלא לל  ,ואהש חקמר

 . דרשייכל שש כשוות גיירחפ .ג
 . הקרקעי יועץ כל הנדרש ע" .ד
 

ה 01.04.2 חציבהמחירי  ו/או  יהיוהמ   חפירה  אחידיםילוי  ל  ו  ו ותקפים  ציוד  ת  ודעבלכל 
  ישות רדיים, בהתאם לדודה ביהעבע  צויר בעבו  סףנו  ום של תלם כל  לא ישו   .םידיי
ת  ב רקים, במם קיי ייקערק-תתנים  תקמ  ה,רוא תבל,  מש חרבת מתקני  , בקקחהמפ
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  20-30  -ב  סת הביסולתשתילהגיע    מבנה בהם יש  יגוכל סב  וכן  מיםקיימבנה    קיחל
   .חפירה ו/או חציבהת  נודפ ולם כל תוספת עבור תמיכתתש  לא .ס"מ האחרוניםה

חציבהה  ךורלצ  ןקבלה  מש ישתבו    הציוד סוג    ו/או  מחירי לא    חפירה  את    ישנה 
 .דייםי  דתבות עבולר  ,תובכתב הכמויים היחידה הנקוב 

 
   המדידה 3.40.10

ודות  שטחי עב נו  ייי, דה ללכה  מפרטל   התאםו ב מדדי  חפירה ו/או חציבה הת  דוובע 
 . חפירה ו/או חציבהתחתית ה  לשי היטל אופקי פ ו לושב עפר יחה

דפנולתהרחבות  ,  דרונותומ  יםועפ יש  ורבע ת  ספתו   כל  שולםת  לא  ת  עלה, 
 . ו"ביכות, מרווחי עבודה ו אלכסוני
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 תר בא קוצי ןו טת בעבודו - 02פרק 
 
 לי לכ 10.02
 

 ון בטסוגי ה 1.10.20
  בטון ה היהי אחרת    מרא נאה שלמקרכל  ניות, בתכב  טר והמפ   לפי  היובטון י י הסוג 

   .30-ב מסוג
   .ןבטון מוכ ג למ"קק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהון רזה  עבור בט 

 
 רה תנאי בק 2.10.02

 .נהבמב  ןוט בה לכל סוגייהיו טובים ים  שרתנאי הבקרה הנד 
 
 יקה יצלת  נוכה 3.10.02

ש  יוחו  רבבימי  לם  הש  וע הב  לש  המהיר רות  תקשמנוע  כטון,  יל  לנן  קוט  ש 
י  כד  ,תויקיצ  אחרמיד ל  של המים,  ידות מהירהי התאי ן מפנ הבטונת  להגמצעים  בא

 . יתטקה פלס סדיע נו מל
  למוקדם ש   ור ישס, אלא בא וזי לצמע'    30  ה העולה על יקה בטמפרטוררשה יצ תולא   

 . חהמפק
 . טוןת הבציקני ין, לפ הבטו   ותעלורות ות ת, קרוילקסו  ניוכ   יםולרוש 
  משך זמן , יאוטמו לרצפה, מרזבים וכו'  ומימחס ז,  יקוהנ   יזריאב  ות,ות הצינור וצק 

 . ציקהיה
יבים במיקום  אימים ויצתועשים מתמ  מרווחיםי  חתך ע"ב  יוןהז  של  ומוקמיח  טובי 

 . ע בתכניותשנקב ובמפלס
 
 םינ בטוק הזות ח קידב 4.10.02

טיב  וכיחלהלן  הקב  על  מבבקורוים  נ ובטה  את    יציקת   ניפל  ים,מוד ובע  טון ת 
  על   תעודות  ו להמציאיום, עלי  28  חוזק הבטון כעבורעל  עודות  ן תאי  באם  .רהתקה

החוז מיי  7רי  אחים  מודבע  טוןבה  זקחו לחייב    .יםימ  7לאחר  ק  ם,    70%-להגיע 
  רה תקה  קתיצישר  וזה, תא  נאיא תל מוית  הדרק במי  .םו י  28ש אחרי  הדרו  מהחוזק

 . יםעמודת והוורהק מעל 
 

 . קעקרעץ הת יוחיו להניחס התי ל  ןל בעל הק 02.01.5
 
 טפסות  20.20

 . פקחם המ ום עתאב ים,חדשה, פלד ו מא/ו  םידינה מלבי ונים תעשניות לבט תבה 02.02.1
 . 904ס'  י מל אלדרישות התקן הישר  טפסים יבוצעו בהתאםה 
בוצע  ת תו ריקל  תהתבניו ת  ירסגו  כלליבמפרט ה  ורטכמפ   עשהיי   ב התבניותוצעי 

 . ליל רט הכבמפט ר ופמדה כפלברגי  די על י
 

לתכנון  אחר  יהיה  הקבלן 02.02.2 הטפמערכאי  הדת    ון טהב  קבלתם  לשים  רושסים 
בתכניותדים  ובממה  רוצב של    זה   נון כת  . הנתונים  המוקדם  אישורו  טעון 

איאדהו המהנדס   אך  ארמשח  ןו התכנ  ראישו  ןריכל,  הר  מבקת  ו  ריות אחלן 
לעמידותלבה בלהטפסי  ת כרמע  עדית  הריטויצ יה  ךבמהל  הבטון   חץם    ט קה, 

 . םשהכלמאמצים ובפני 
 

ת לפי אישור  ובמקומ   רק  נהשיע, ת הנדסהמי  ע"   ינה ם תורש באיציקה,  הפסקות   02.02.3
   .המהנדס

  ל כוציוד  הן,  מ זהעזר, תוספת  ה   ירקה, חומודות הקשורות להפסקת יציכל העב 
היקסלהפור  שהק בנפרד  םנאיקה,  צית  ה  היחיד   ריבמחיללים  כנ   םוה  נמדדים 
   .יותומ כה בוכת

י  גב ל  ורט מפ  תכנון  יציקה עם  שה להפסקותדרי, הראששבועות מ  6  גישלן יבהק 
   .ור המהנדסש ם, לאייע צמוה  םרטיהפ

 
לנב 02.02.4 הכללי  וסף  במפרט  תמי  אמור  לפרק  לה  תוכ אין  עד  תקרה  תקשות  של 

הש תקר השל    תיפ הסו המהק  אלל יה  מעלניה  ה  אישור  הקצ  . סדנבלת  יצוע  ב ב 
הכמואת    עביק הז  והקומות  ות כימ תת  לתמו  מןומשך  את לקח  ךשיש    ית 

   .הנדסמידי ה  על שראותות  והכמה יט הש -ת התקרו
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ן  וט בהש  יהבטון בתנא   ות מהירה של בבטון להתקש  הכניס ערביםהקבלן רשאי ל  02.02.5
   .זקולא יאבד מחו

 
 לק ח וןבטר בגמון טבת קיצי 30.02

ר הוגדרו  שאלמנטים אה, למעט  יעצבלכן  ומ  ן חלק,בטו בגמר  יו  ה י  יםנ טוכל הב 02.03.1
 . באה יףע בס כמפורט, שוףן חו כבטויוגדר ו  א/ו
ר,  א בועות אוים וישרים ללן נקיים חלקייתקבלו פני בטוניות  בהתק  פירו  אחרי 

חשו בליט   יסי כו  ף ברזל  וללא  וחריציםחצץ  פחלקו  . ות  הת    ו כז  ה יתה  בטוןני 
יש המזמין  האת    עו צבלה  רצ אם  הוא  בטופני  ל יון  ללא זת  שועכל  רך  צו  את 

"מת  תבשכב ן  הקבל ע  בצים  קישימ  יםרש נדה  מותמקוב  .ר"גב"או  "  נתק מלוי 
 . תאימיםם מגליסר

פרט  מב  ן אחרתילי פרט עם צוט הכלבמפר  לאמור  יבוצע בהתאם   לקהבטון הח 
 . ותניכת ב אולהלן ו/והמיוחד לעיל  

 
ו  וןבטהיקת  צי 02.03.2 עם  באמ  הציריבתתבצע  מ טורובר ות  צע קלה  וחדר  י   שר אחט  י 

בלןלה  םם המתוארי די המשפכידצל כ  .שר ידשיי  כפת  כמו,  ל כמו  יש  על  ן  הכות 
  הבטון לתוך   ירה מלאה שלכל זמן היציקה להבטחת חדי גומי בטישהתבניות בפ

 . הבוג הלכל   הפיגום עבוד  יותקן ך, לשם כתהתבני
בישת  בלןהק  הנמוכהה  נתמם  ע  ןבטו מש  ממאות   יהיה  טמנ צה  ,מים  ר  קוו 

  .טיםגרגהאן ו יל ניק חד עבמיופיד קיהקבלן   .חלו שמ אותוומ
 

"  דרש הקבלן להכין "חלונות ביקורת נכי  מרטטים לבטון ולצורכנסת הרך הוצל 02.03.3
הפנימ הקירות בצד  של  אופקייבמרחק  י  לכל    4.0של    ם ים  ביהמטר  ן  יותר 

 . ות"ונ ל חה"
 

ם  יח ס"מ במרוו  60ל  רך שבאו  כי אנ  פך קיר, מש  עקט  קתילפני כל יצב  כירלה  שי 02.03.4
ומי של המשאבה  גינור הל צשחיו  ה אלכים  שפמ  דרךר,  מט  4.0עולים על  שאינם  

ן טרי  ויותז בט  הבטיח שלא זאת כדי לל כ  .לפני הבטון שכבר נוצקעד קרוב  רד ויו
העלהתבני   לע בחלק  שלי ות  ל נמל  ע  . הקייצ ה  ון  אהבטת  נור  צית  ריחד  תיח 

זיר  2  ן ביהמשאבה   בח  להשתמש  לןקבהעל    .תירוהק  של   וןשתות  תך  בצינור 
 . םרוניאחה ריםהמט 4-5-ב לי אוב

 
תכניו  יגיש  הקבלן 02.03.5 בלאישור  )ת  התבניות  SHOP DRAWINGS)יצוע    . של 

ם  יז קנה  בנית,הת  שיטת קשירת  סרים,יי ות, הספחכל הלו  כללו מיקוםהתכניות י
 . ני הבטוןפ  על ראהנהט אחר נמ אל וכל

 
וה 02.03.6 בשלצותבקה  יציבמידה  בתא  ביםהשל  -  יםבע  ובאישויקבעו    יכל דרהא  ר ום 

תגיי  ןלקב ה  .סנדמה וה לש  והאדר א כנית  המהנדס  ע  יכלישור  חשבונו  ויבצע  ל 
 . סרגלי הפרדה

 
  ות, ני בתה  בתרכשל ה  בל של קורת בכל לביכ יאת האדר  ת הקבלן להזמין ריובאח 02.03.7

 . זיוןה בתכהר  ינוחד לפ ימוב
 

אר  אשיכל  דרישהאחר  לא  תבוצע  יקהציה 02.03.8   ם לש  .במקוםהתבניות    תסופית 
סוג  בטון )מ  ים(ום מרחיקים )ספייסר לן במק הקב  רצ יית  ותבנימהן  זיות הקחרה

ב יצוק  ליציקה(  ביציבטון  עתבניות  פלסטיות  מ  חוטי   םם    -ום  ומינילאקשירה 
פר איכ רדאהת  והנחיו  טלפי  לל  מ  ושימש תר  וי לופין  יח ו    . סי.יו .יפ -במרחיקים 
 . ריכלאדה  יע" שרויאום שטייסטנדר

 
 . ותכני תום להתאים ב זירפם ט יציחרעם  ה תהיהציקהי 02.03.9

 
י 02.03.10 לא  בשתמהקבלן  בחוטי  לקביע ש  עץ  במוטות  או  ברזל  הרווחים  לוחות  ת  ין 

אהט ב   .םלקשירת  ופסות  השימוש  ברזל חלמניעת  שיטה  בלן  הקבמש  תשי   וטי 
וטות  מ  ותע ת באמצהטפסו  את  שורבר ולקלחן  תינלפיה  מהנדס  ה  "יע  רתשומא

 . םופישחם  ניבטולשימוש ב םחה מיוחדימתי
ידי הקבלן לאחר  יסתמו על  לה  מהשימוש במוטות א  הכתוצאגרמים  הנים  החור  

   .צמנט 2.5חול   1צמנט ביחס טפסות בטיט פירוק ה
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 . ל הבטוניםש  קהיצ הי ילסדר ת ינ מופלן הקב  לשת ב מיוחדלתשומת  02.03.11
  ון בט העל פני    ותמנע נזילתמו בשיטה שאטי  וקיצ  טוןר בלקידים  הנצמ  תוספטה 

   .ניטומ י טבול בחומר ביפוגמי סטום בגו י: אוק, כגוןבר יצשכ
   .סדהמהנ של ות לשביעות רצונוס י פירוק הטפהבטונים ינוקו מיד אחרפני   

 
הובהתרח  וע מנ ל  עים באמצ  ט לנקו  קבלן העל   02.03.12 החיב   ות פסטת  ן  טו לב  ורבמקום 

   .ודםוצק קשנ
 

פגיעה  ל  מכ   והגן עליל  ן ל הקב  על  רשר אמוגמ  ה שטחמהוו   חלק  טח מבטוןש  כל 02.03.13
 . המהנדס  ידים מאושרים על  מצעיאב

 
ח,  ק פביעות רצונו של המשליהיו  א וון הבטון לורה וג הטקסט ,בטוןבמידה ופני ה 02.03.14

 .ל כיר יידרש מהאד שרא  ייפוצ  כל , ונוחשב ל ע ן,ל בקהיבצע 
 
 ותקהיצי  לדיוק  וחדתימדרישה  50.20

הק 02.05.1 לקילקחת    ןבלעל  כי  ם  ות אנכיל  ש  ימרב  דיוק  רשנד  םועמודירות  בחשבון 
פילוחל המ כל  ש ת  בוולר  פקיהאו  וסםט,  את  לבדבלן  הק  לע  .תר אחה  ורצל  וק 

הנדרשיל הפ  תוא   דות מיה מדיד   זרתבע  ת הטפסו  הרכבת   ן מזב  וס  ה  מכשירי 
 . ךמוסמ דבאמצעות מוד( כד')תיאודוליט ום יקיומד

 
  לא עשה  מ ללת תקב המ הלבין המיד ידה הנומינלית בין המ יההסטי ת שהיאהסיבול 02.05.2

 .1 ס'טבלה מ, 789בת"י  גותהדר  תבלט לפי 6גה דר עלעלה ת
 

ן כמוגדר  הבטו   נטימלילת אה לפס ל עיוה  יל תהולעת  רודגהמו ות  דרישידה במע  אי 02.05.3
הכללי   של ב'    סעיףב ו/א ההוצל  כ  .המפרט  ש  הפסדי   ואות  הריסת  כגון    ו יגרמזמן 

על  ו  יהי  ות ירשל הק   ולסהמפו  רשהנדרשת, היתם מחדש ברמה  ויציק  םטיהאלמנ
 . ןלהקב נו של חשבו

 
 ו'בוטנים וכם מאלמנטי ,יםלוור, שצים, חריםריחו 60.02

ם  את מיקומולוודא  רר  בן ל קבלל יציקה על הני כט הכללי לפפרבמ   מורבנוסף לא 02.06.1
   .ווליםשרו חריצים רים,של אביזמדויק ה

ב  כתר בישוקבל אולת  כומערה  תיול הקבלן לבדוק את תוכנהיה עי   םיברור לצורך ה 
   .הםלות דרשנות הנההכ עו כל בוצ יכ  תכוצעי המערממב

בתכניות    פיעוהדרושות יו  תוההכנו  הסידורים  כלשח  ההכר   מן  ןיאת שבזאמודגש   
עליה  צרוקנסטהקו ל  ולכן  אבדוהקבלן  גם  תכניו ק  המת  ועת  יכלות  דר הארכות 

 .סדנ יו לדרוש אותם בכתב מהמהעל  יותנכ תרות ובמידה וחס
עם    רריבו '  ווכ   ציםם, חריולי , שרווריםהח ל  ל כ ת שתכני  הקבלןן  יכיקה  יציכל    לפני  

הכ כבדם  עינוג ל  את  הקשרפה  לבר  בעטים  להורים  כדי  את כין  בודתם  עבורם 
   .רשהנד

 
לגמבל 02.06.2 תנמדררוע  י  החוישות  יהזה,  אי  לצור  יקעס קבלן  מהנדס  תאבאתר    ם וך 

טת  מפורנית  תוכ  ןכיס יהנדהמ  .ותש רהנדות  נ כהת, חורים, שרוולים וכל הרכוהמע
שרחורה  לש חרוולים,  א ע  פיושקמם,  יציים,  ביה   כלו  מיםפי  זר,    ת יקצקשור 

   .ועביצה מהנדס לפניור הר לאישת תועבהתכני .הבטונים
   ."ל תחול על הקבלןהנ ה פורמצי נ האי תאום וריכוזל ות יכל האחר  מקום כלמ 
  בלן, מכל "י הקע  וצעבא  כות ולרעהמ  יותנ כומופיע באחת מתעבר ופתח החור, מ  לכ 

לפי    םיונטיסור הבנ   אוו/וח  קידע"י    קהצייה  רלאחלן  קב "י הע   עציבוהיא,  ש  הביס
המהנ ב חיות  בשימוש  ה  .יהלום  מסורפקח  בכהכר  אותהוצכל  תהיינה וכות    על   ך 

 . הקבלן  חשבון
 
 רהאשפ 70.02

לא 02.07.1 בבנוסף  פרק  הכל   רט פממור  תת  הקבל  0205לי  האצע  בל ן  על  רה  אשפת 
   .האקליםתנאי ל ימהמתאה

 
כל   02.07.2 חרט,  חיםהשטעל  מימי  7  ו לפם  חומר  ות י  ה, ציקהי  יוםם  הסחוש ז    תאדות ם 

   .ניצבעו " CURING-COMPOUNDהבטון " וך מת  המים
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ז  מהוראה  אינה  התח  ת סחיי תו  הפסקובעתים  האלמנט  ברותלשטחי  )שטחי  ת  יד 
עהקיצי בליה(  יוטה  יריעות  לפרוס  יש  אולהחזי  ת כבוי שתשם  ון  ח הבט שטת מק 

  .ימים 7 ךשלמרטוב 
   .CURING COMPOUNDז להתין אי יקהצי פסקתהשטחי מל ע 

 
ו ימ   10במשך    שפרויים יאו קרקע-ת התתירוהק 02.07.3 נו  18במשך    וש בייוים    ם יספימים 

 . ותלפח
צע איטום ביטומני, חומר  יהם יבו ל רות ערה בקיחומר אשפש ב ימויהיה ש ו  ידהבמ 

על  ל  ריךצ  ,CURING COMPOUND  פרהשאה בבסיהיות  כגיס    GS-474  ון טומן 
 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלבשיעו 9ASTM-C30ת רישדל אםתוו

 
   .פרהשאה  ה ולביצועאי לבקר רחאיה שיה קצועי מיוחדבד מלן ימנה עוקבה 02.07.4

 
 פסקת יציקה ב העק קיםמישוע צבי 80.02

יצהפסק 02.08.1 ביןות  הקבלן,  ברצון  עמודיורות  בק ין  וב  חשופים  םוניט בב  יקה    ם, או 
 .ח המפק  ל ו שישורות באחייב 

ות על הקבלן  הפסקת יציקה חל   עקבים  ע מישק צובי  הכללי רט  במפ  רמואלסף  ונב 
 .קחלכך אישור המפש דרונ

 
אלמנט 02.08.2 מ  םבשלבי   קיצוהנ   בכל  התכניות  שישנם  ע   ורותואשר  כך  קה  יצי  שלביל 

הדורשים   בנוספים  מלא  משלביוצק  ש   וןבט ה  ן יחיבור  לזאוב  שנוצק  חר  ם  קודה 
 . קהיהיצקת ורי הפסשאי  הלן לגביול ל י על  תתנויננחיות הם לההתאל ביטופ ןכל

 אשון: רהב השלה של היציק תהפסק  ת בעת הפעולות הבאו  ועיצב  ן יקפיד עלבלהק 02.08.3
 . ןו טי הבשמן טפסות מפנאו  הרחקת מי הצמנט  -
ון  ל עוד הבטכ',  כורזל ו ברשות  מבן  גוכ  ,םמצעים מכנייחיספוס הבטון בא -

לל  כו   תו טרי,והי  כנ"ל בעתן  טו בה  ספחוס  אמידה ולול בי חנקואו בו/  טרי
ה  קוי נ הזיון  קוכל  מעל    ומרים ח הל  כ  סילוק  . היציקהת  סקהפ  בולט 

 .ל"נ ורדו כ ה ם שמריים וחורופפ
ויבושם    ים כשעה פני היציקהפעמ   מספרון המחוספסים  הבט  הרטבת פני -

 . וןע הכהה של הבט צבמות ה לד להע ע קהציהי י לפנ
 
 קופיםמש ןביטו 90.02

ל  סוג שהם,  קופים מהמש  כל  ן את ט ביש  בתכניותמשמסו כל  יצאדריכ  נים  בעת  קת  ילות, 
קוף, שות המ שמיד   הביטון, כך  קופים בעתשמה  על הקבלן להגן  ל  ע   .יםודות, קורות ועמ ירק
 . רו בקפדנותקוף יישמף וגמר המשוק לוון המשג

 
 דים חוים מניבבטווש שימ 10.20

סלמני   עבים  טוב  נטיבאלמ   ה הידרצי  חום   עקב   כגון   תמיתר  ה יקד עת  וכדון  יביסודות    ש ', 
פול ן  בטו  :יוחדים כגוןונים מ להשתמש בבט  )ללא  ות  מומק ב  6, "5שקיעה "  עם   (,יהמיקה 

  ר פחם ועם מנת מים צמנט ה עשיר באפק ימניעת סדמיוחד לבטון  ן או  צפיפות זיובהם יש  
  בלןל הקש  קול דעתושי  "יפעאחרים    םצעימו או/א   זריייסלסטפר פוש בסשימוך  ות כה  ומנ

 . פקחע"י המבטון מאושר  ולוגכח בכתב מטכנ יעוץ מויוב
 

 ןזיוה תפלד 11.02
י   ותמוט   02.11.1 מהזיון  פוטו היו  עגוליםת  מצולעת לפ ים/יכרתים  רגיל  לדה    דה 

מרו   תות רתיכה/רש בתכניות  תכות,פלדה    ישות לדר   איםתת  ה דלפה  . כמצוין 
ל  ופקו מכ שיסדה  ת הפלומוט   .ת שהןיוסט   לללא כ  םיני כד הע  לייםראישה   ניםקתה

 . טישרים בהחל וסופק סוג שהוא י
 

ה   02.11.2 עלהן לל בקעל  העולים  ם "קוצים"  משיהמשהזיון    מוטות  וםמיק   קפיד במיוחד 
 . התקרותמפלס  מעל

 
כר יחמה   02.11.3 מפוים  ברזל  רשימות  הכנת    ור אישל  וששיוגבלן  הק  י ע"  תוטרוללים 

כנן לא יספק  מין/המתהמזכי  שבון  חן לקחת בהקבל על    . חשבנותתך הרלצויקה  בדו
 . חשבונו עלו ו ת מות הוא באחריויהרש  תנושא של הכנהד וכל  ת ברזל בנפרורשימ

 
ויהי   02.11.4 בחיבמידה  צורך  עםה  מ  חפיפה  בור  פלד של  במקוזל  הוטות  שונים  יון  מות 

המצוי טבוריחיי  שנין  ב   קחהמר  יהיה,  תוכניתב  םנימאלה  המאון  עם    נן כתישור 
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כלליוב ל החיבורי  ידתמ  ייעשו   אופן  לסירוגין  הם  המפקח  ופי  א   -ראות  ור  סיחל 
לצורך  תוךירלמוחלט   הן  הא  יהחפי  ברזל,  לצורך  יבוצעו    -  רכהוהן  ריתוכים  לא 

 .תרבא
  12-מם  יל גדו  וי המקומות מסוימים אורכי המוטות י ב  יכ  ת בחשבוןהקבלן לקחל  ע 

כי לא    ועת הצ  במחיר  חת בחשבוןלק   יולעמ"מ,    25טר  ו ל קם מעלידוג  ריםטקבומ'  
 .ת על כךדמיוחתשולם תוספת 

   .מןיון בזהזות  טידע את ספקי מו יול  םאתרך בהלהיע הקבלןל ע 
 

כל     02.11.5 ללפני  יש  "ההקפיד  יציקה  מוט קוציםשכל  של  השי  תו "  ליציקה  הזיון  יכים 
 . ראחוך ל כלמון ו ץ בטממי ייםק נ ויהי   הקודמת

 
ברזופ יחפ   02.11.6 רוחל   לת  ו"ברזל  באלץקה  ולאהשונים  ים  מנט"  ימדדו  ם  לישו  לא 

 . פרט הכללימ במפורט בעבורן, כ
 

וכמותם    קפלסטיאביזרים מ  רושתי כגוןר חיצוו סטנדרטים מיהיק יחשומרי המר    02.11.7
 . יח את כיסוי הבטון בכל השטחט בישה במרחק תהי

 
  -ירה  שקום ברזל קבמה  כי לדה רת פ מות  כ ותרמות  שתר   צרליי  ןל הקבש  יבק  באם   02.11.8

צורך    ה יהי  ם בא  .בלןהק  יות ע"ח הפרש העלו   . ךח לכת אישור המפקהקבלן אבל  יק
 . ל הקבלןע  ולח ם תוייעלות השינ ת,ניו כ י התבשינו 

 
 יםמיוחד ידה י מדפנאו 302.1

 ן: ט להלר ופהמאת גם  יםל לכו הדיחי ף לאמור במפרט הכללי מחירי הוסבנ 02.12.1
ביווהז   הבטון  תמשיו  תבלהו א. בטפסים  הגבה כן  מלרים  ל  נופים  בות 

 מיוחדים. 
 ם. הות למיני כ יכל התמ וביצוע כנון ת ב.
ט  ונים כמפורטים השלמנהא  קה ביןלהפסקת היצי  תחדוכל הפעולות המיו  .ג

 . לעיל
 לרבות מוספים כמפורט לעיל.  םדיוחימ ים ש בבטונשימו ד.
ביציםחר  יצוב ע ה. קיטתוטלי,  אפומ,  אלא 'דכו  ם ימי  ים,  אחרת    צוין אם    , 

 . תיוב הכמו תבכ
עוג הכ ו. ברגים,  כ  נים,נסת  וכד'  לפיווים  מע'  )  ותרכמעהתוכניות    נדרש 

וראות  ו לפי היר וכו'( אזוג או מי  רת,, תקשווביוב, חשמל  םמי  אינסטלציה
 פקח. מה

 האלמנטים הנדרשים. לכלם ניו געי ז.
  צנרת,  םית, כבללו תע  ,תתובור דלע   יניהםמל  יםחור ם וה חיתפל ה כ   עוצבי ח.

ם  ו הדרושיו בתכניות אש שידרות ושקעים כפי  המגרע,  יםצן החריככו', וו
והמערכות.הגת  דובועלביצוע   כל  ובדי   תיאום  ת ולרב  מר    חים הפתקת 

כל  ר בוהמע של  ה ים  ע  אשר  משנהקבלני  וכן  מזה  י" מועסקים  סידור  מין 
לטפסות הדט ירהפכל  של    יקההיצ  ינ לפ  וחיזוק  למרוים    ת וכ ערשים 

 עיגונם בבטון.  נות להכצע  או לב םאשר יש לעגנ ור מ גדות הובעו
 לפני יציקתו. וןבט ה ותי בתוך תבנ םת מי גשצינורו ביעתק ט.
 ברזל. רשימות כנת ה י.

 . תרתהסטייה המומחורגים  בטון ה  פיילוק עודסיתות וס יא.
 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.
 ע. ץ הקרקועיות יח נה ל תאםש בהנדרכל ה . יג

 . ן שיפה לפי תקר דרגת חבון עקבלם לותוספת תשל יה תה אל .יד        
נה נמדדת  ינ א ועה  ייבים את ביצומחת  יוכנתט ו/או הראשר המפ  כל עבודה  .וט

 .כמויות כתב ה יפי בסע בנפרד 
 

  ון יקת   כל  בות רל  רשבכל שטח שייד  קלבטון ח ת שטחי  יר יצ  ם מחירי היחידה כוללי 02.13.2
השישל  טוןבב  שרנד א א  הולק הח  תג  בהתאם  ממנוה  י וצפת    ח פק המ  יותהנחל, 

 וכמפורט לעיל. 
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 הני ת בודועב - 04רק פ
   

 קים בלוהי  סוג 10.04
ם  יל ובלוקי בטון חל,  ם לבניהגי הבלוקיו ס  היו ם יבמסמכי ההסכ  רתאחה  יעדר כל דרישהב 

 . סוג א' 5 י" תמים לאימתלי השראהי יםקנת ה כוןמ לתקן ש עלי תוב
 .פקחמהו מראש ע"י  ים יאושרוק הבלוג ור וס קמ 

 
 . קחמפה ור ל את אישקבולת  אחים לוקש לבנות שורת בות י רבנית הקילת ח תני הלפ 04.02

 
הבנ 04.03 משם  ע  יה תאום  למערקבלני  אחריא   כות,נה  קבלנים  מסו  חשם,  ללוחות    , למביב 

ת  נוהשוות  המערכ  יאום עם קבלנ ית ו  קדמותהתי  לפ  םלביע בשצ תבו,  כו'ו  םמעברי  נורות,צי
 .מערכות תאוםבלן לקנדס ה של מהות טרהנחיות מפו ועל פי

קיימות,  ת  לותעצנרת או ליה להבנ  אםותת  ה,דות הבניבוע  נילפעו  בוצבמקרה והצינורות י 
 . וד מתאימיםהחריצים וביד מילוי   ל דה עתוך הקפ

אור והצינורה  קמב  איבו  תועל הת  ות  פתחי  שי,  הבניהת  דובוע  חריצעו  ים  מתאימ  םלהכין 
 . שיםהנדר ליםדג לוקים לפי ה סיתות בבו ו/א

 
ה  יורן, אלא אם  ת הבטוקרלתד  המבנה, עה  ובג   כלו ליבנות הפנימיות, ימחיצהת והקירוכל   04.04

 . המפקח רתאח
 

 . 1523ם לנדרש בת"י בוצעו בהתא הבניה י   תועבוד 04.05
מתחת    .466"י  לתם  התאבעו  יבוצ  יותנכ וא  תויאופק   תחגורו   ם  דריבח  מחיצותלחגורות 

 . יטוםטי הא ראם לפו בהתוצע ביבספי דלתות  רטובים ו
יעוגנוהחגור   קוצים ת  ע"י  ללתקר ,  צפהלר  ו  לא   ידה במ  . ותורלקו   עמודים ה,  ן  כי י  והקבלן 

היצ בשעת  עליוה יה,  ק יקוצים  קוצים  יה  המפורט   לבצע  חו  דקשי   466"י  תב  בקוטר 
 .קסיואפ דבק לכולם נטימלאל

 
 דיםחי מדידה מיונ פאו 60.04

לנוסב  במפרטאמף  ובמס  ור  הכמהכללי  כ היחי   ימחיר   מכרז, י  גם דה  המפורט   וללים    את 
 להלן: 

  ם יקוצ  ות זיון כנדרש,לרב(  ו'וכ   , שטרבותותי , אנכותקיופלמיניהם )א  תרוגוחה  כל .א
 . יםחפתה  לוי ככיטו, בנ ר נ"מביימדד  הכל  .'כוו  עם דבק אפוקסי

 . םפישקומון ביט .ב
 . עוגלבמ  הניב .ג
 .ןו טעה לתקרת הבאינה מגיר אש וכהה נמניב .ד

  ני ימום מעל פ ס"מ מינ   10ה  קים בזפת חם עד לגוב אשונה של בלוילת שורה רבט ה. 
 צוף. ריה

בנפרד    תנה נמדד ינ וא עה  יצו את בים  ייב מח כניות  תט ו/או הר פמר האש  כל עבודה  .ו
 . ב הכמויותסעיפי כתב
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 עבודות איטום - 05 קרפ
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 רות פלדהגרות אומן ומסגנעבודות  - 06פרק 
 

 לי כל 06.01
לבכ  יתאימות  ור גסמהו  רותהנגפרטי   06.01.01 דרישות  ול  טיםפרמל   ניות,כ תל 

תלהקבלן  ה  לע   .התקנים בהאללכל    ייצורניות  וככין  ף  עילס   התאםמנטים 
את  ללי הכ  ט רפמב  06.02 פבו רל,  ח המפק  אישור   ולקבל  של  טואי  י טר ית  ם 

ה אלמ בו     מסגרותות/ר נגאלמנטי  ה ין  ח  ותנגרות/מסגר נטי  ן  יי הבנקי  ל לבין 
 . תקניםמו בהם הם

 
ה  רחאל 06.01.02 ירכיב  ללהכר  ויציהלפני  ,  חמפקאישור  ט  רתאב  הקבלןי,    פוס יאב 

לפי מוצריםקבוצת  מכל   המפ  ,  חלק על    גמורח,  קבחירת  שור  לאי  יוכל 
לס  , המפקח ייצור  ב  ל יתחי  לא לן  הקב  .לילכה  ט במפר  06.01.06עיף  בהתאם 

 . תוהדוגמא שור פני קבלת אית ללי ת הכלהכמו
 

אושיאוח   םימוצר 06.01.03 יוג   ובכ ורי  סנו  פגיע ימשת  ןפבאו ו  שמריוי נו  בבנין  כל  ה  נע 
במתלהש  אין  .םבה או  דלתו  ימרכבש  פיגלחלונות  ת  אווחיזוק  לכל    מים 
ח  .תראחטרה  מ או  שיממוצרים  עי   ו אוקנו  ית   פגומים או  צלקים  י  " וחלפו 

 .חשבונו לן עלהקב
 

  . מ"מ  2  למזערי שובי  עב  FE  37לדה  פמעו  בוציוריהם  חיב   כלפלדה על    צרימו 06.01.04
 .יםומחמים רתכ  בוצעו ע"ייו בדלב יםי מלחש וייה   ריתוכים

 . לקוחאחיד שטח   לקבלת  עד  א יושחזראה והובמ חידיה א וך יה הרית 
 

באיש  תוומסגרות  נגר   בודותעל  ולרזהפכל   06.01.05 מוחייב  שור    קחהמפ  לקדם 
 . בלןקה ע"י ופקושיסמכל סוג,  תחאות, אלדוגמ

 
יהיה רי  צומ  כל06.01.06 בהתו לוג מו  פלדה    רט במפ  19בפרק  ט  רופ וכמ  918י  לת" אם  ונים 

האתר    בון בחשלקחת  לן  הקב על    . יללכה ועיבת  יבסב  צא נמכי  הגם  לוון  ל 
 . ואלתנאים ב ודעמל

 
   .דצבע בלבתיקוני  וצעובר י אתב .יםהם צבוע כש רתעו לאיגימוצרים  ה כל06.01.07

 
יב   16.01.08 אקוסטיות  יועץ  דלתות  ובאישור  אקוסטיקה  בדו"ח  ההנחיות  פי  על  וצעו 

 האקוסטיקה. 
 

 רב מפתח  06.02
סטיות  אקו  תות לד  ש,ת אלתוד  ,ות, דלתותר גסמ,  ותנגר   -  וגיםסה ל  לל כ)כו  ות דלתי ה למנעו  

כמו    .ה בנמבהדלתות    לי מותאם לכק   -( של קוד  MASTER KEYח )מפתרב  ו לאמ( יותוכו'
 . חק המפת ויתאם להנח משנה בה יאזור עו ן, יקבכ

 .פרדבנ נמדד ינו וא תותהדלמחירי בכלול מפתח מחיר הרב  
 

 אש  דלתות 06.03
 .שהדלת הורכבה  רחא ל  םיקנ הת  כון ומ  שור היצרן יא בון  תו תק  י לבע  ויה י  האש   לתותכל ד 

לרבתותהדלקת  בדית  עלו הדרוש התיות  ,  כלקונים  וא בולה  ים,  היחידה  נמנ ימחיר  דדת ה 
 . בנפרד

 
 ותאטימ 06.04

ות  תלהד נות והחלו  אגפי  ןירוח, ב אבק ו  גשמים,  רת מיי חדיפנמלאה בת  ומח אטיבטייש לה 
והי בנן מללבי  ,תניויצו חה כן,ם,  לבי מה  ןבי   כמו  לים מאחורי  לח ה  .םיתחהפ  שפיח  ןלבנים 

 .ון אטוםה ימולאו בטפלד פח ים מיעשווה  ציםלחוה לבניםהמ
שבין  מרה  ה ווחים,  המ תפ חשפי  לבין  המו חים  מפר לבנים  ייאטמהד פללי  ופי רכבים    ו, 

  תעובאמצח  וומר ך הלתו  סטיקמה  חוס אתיש לד  .ראושוגוון מפידי ממין  ולס פולי  יקמסטב
 . דרשייכפי ש ע, או מושקול  ח יכק שיהמחל את לכ גם  , וכן וז  הרמטל מיוחד  אקדח

 
 ה ומחיריםידמד אופני 06.05

 
לבנו 06.05.1 במפרט  סף  יכיה   מחירי הכללי  אמור  השונים  אתחידה  גם    בודות הע  ללו 

 לן: ות להרט פומה
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ובמחי  משקופיםהביטון   א. בטוןרוקיצות  מלב י מ  לרבות   ת  הנלוי  ה  פלד י 
 . נםועיגו  בטוןב (ם)משקופי

מעוגנתזוי  בותר ל  ים דרשהנ  םיק זויחה   לכ ב. בבנים  בים  רטים  לפ  תאם טון 
 . ותימ ולרש

העבוד ג. כל  על  פגהגנה  בפני  פיות  כ יעה  מזיזית,  כנגד  עות  גי ופ  םקיימית, 
 . אחרות

ה ד. בפנדומיעל  הנדרשול  טיפכל  אשת  ת  י  לתות  ד בדיקת  לרבות    921י  "ע"פ 
 .םושי רהתיקונים הדכולל   אש

 .םטירנדיה  ותנ ור או לתותת על דרשודהנ כתובותה כל ה.
 . ריםם האחעם הקבלני וםת לרבות תיאומבוקר  ות לתדכל הנדרש ל ו.
 .פקחדוגמאות לאישור המקנה והתור וייצ תוכניות הכנת ז.
ת  ,התאמןבטו /בנייה  השלמות,תאמההה  החציבה,,  הסיתותבודות  ע  לכ ח.

האלמנטים  יםימי הקם  הפתחי  מידות הבוכיו"  למידות    תהרכבב   תורקשו, 
  ן גםוכ   יםפתח ת ה דומי  מאי התאמת   יםר נובעשא   , תורגסמוהות  רגנ חלקי ה

תיקוני    התיקונים   כל  ועיצב כגון    ,בטון,צבע ייהיח,בנצוף,ט יר הנידרשים 
 . וכו'

 . הוצביע   גילוון ט.
כנדר י. הפרזול  הנגרוכל  ברשימת  והמסגרותש  שמ חמ  בותלר  ת  יות  ן,ידזירי 

 ' וכו  עותבאצ ני י,מגעצוריםמי סגירה,מתאה,מבהל
 .רקיטמס וג'נרל (י יק ראסטמח )ת פמ בעול רנמ יא.
א"ח  בד  רטהמפו  כל .יב ובשאר  נגישות  ח  ו" קה,בד יט סוקהבטיחות,בדו"ח 

 צים היועו"ת חוד
האמור   יג.  וברשימכל  צוין    לרשימות  המצורףרט  במפות  לא  אם  במפורש  גם 

 . ויותבכתב הכמ
 ת ות/מסגרונגר י הלמנטומושלם של א ט  מוחלם ואיט יד.
מוחל .וט הטנ מלא  ן בי   שלם ומו  טאיטום    ן יהבני  ילק ח  ן יבלת  גרות/מסנגרוי 

 . בהם הם מותקניםג מכל סו נים שוה
 נגרות/מסגרות ה  טיאלמנ  של כל ם ואבק ח מייו ת לרמו טיא תבדיקו טז.

 
במיד 06.05.2 א  10%ת  ולובגבת,  ושינויים  ב)עשרה  כיחוזים(  ים  שינול  יגרמו  לא   ווןכל 

 . מחיריםב
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 תברואהמתקני   – 07פרק 
 

 אור העבודהית 07.01
 מוגבלת בכפוף לאמור להלן: ת אך לא העבודה נשוא פרק זה כולל

 מגרש.ניפל ביוב עירוני בקרה, חיבור ל אי ביים, תחיצונ  וביצוע קווי ביובאספקה התקנה   .א
, .ב גינות  מרפסות,  מגגות,  גשם  מי  סילוק  מערכת  והתקנת  שטחי  אספקת  עציצים,  אדניות, 

 . ידוחי החדרה למי נגרוע ק ביצ ." בלבדרדלמ"כל הנקזים יהיו מתוצרת . פיתוח
כוללהתקנה  אספקה   .ג חיצוניים,  מים  קווי  מים    :וביצוע  חיבור    מים  חיבורראשי,  מפרט 

 מגרש. ראש הב עירוני
ברזי  ת,  ובחצרו  י מים לכיבוי אש, כולל עמדות כיבוי אש במבנהוביצוע קוו  אספקה התקנה .ד

 ות(.מאושרת בכבא  הסנקה )בהתאם לתוכניות אינסטלציה ותוכנית בטיחות
וביצוע .ה התקנה  א  אספקה  במבנה,מערכת  וצוואים  דלוחין  מארונות  מערכת    יסוף  ניקוז 

 .אשכיבוי  
אפקאס . ו מיזוג  יחידות  ניקוזי  מערכת  והתקנת  איסוף    ר,יו ות  מערכת  לביובכולל    / וחיבור 

 . קידוחי החדרה
 כת אספקת מים קרים וחמים במבנה. וביצוע מער   אספקה התקנה .ז
 אספקת מים חמים.  נה יקבלומודגש כי כל הכיורים במב  -דודי מים  אספקה והתקנת .ח
   .מים וביוב נקודות בורם ל כלים סניטריים וברזים וחיהתקנת אספה ו  .ט
כי  .י מערכת  וביצוע  )ספרינקלר אספקה  במים  אש  פריאקשיין  בוי  מערכות  לרבות  ים(. 

 יות בטיחות.כיסוי ופריסת מתזים בהתאם לתוכניות ותוכנ  הנחיית יוע"ב. באזורים לפי
ע"פ דרישות התקן, עד וכולל    כיבוי אשחיבור מערכת  כת מ"נ לתכנון ,אספקה וביצוע מער .יא

 אש. כיבוי לרכזת חיבור  
 ים מכל סוג וקוטר. אספקה והתקנת בידוד צנרת ואביזר  .יב
 אספקה והתקנת מערכת הגנה קטודית ככל שיידרש.  .יג
 אספקה והתקנת קידוחים מכל סוג וקוטר.  .יד
 וקוטר. לים מכל סוג  אספקה והתקנת שרוו  . טו
 ל סוג וקוטר. רי אש מכאספקה והתקנת מעב .טז
והתאמה  .יז עמידה  לצורך  הנדרש  כל  והתקנת  אקולדריש  אספקה  לרבות  ות  סטיקה,  

 '.ים וכוזעזוע  משתיקים, בולמי
 תאום מערכות וסופרפוזיציה. .יח
ע" .יט מערכות  של  בדיקות  ולי ביצוע  הישראלי  התקנים  מכון  האישורים  י  כל  לקבלת  עד  ווי 

ל"טופס  הדרו בדיק4שים  כולל  אינטגרציה",  מערכ  ת  מ: עם  אישור  קבלת  אחרות,  ות 
F.M.G . 

ישוב אחר  נרגיה, חיסכון במים וכל ח , חישובי אספיקה  חישוביהגשת טבלאות, חישובים,   .כ
 העבודות.  המפקח/ מתכנן ,לטובת ביצועית המזמין/ שיידרש ע"פ הנחי 

 , כיבוי אש(. שופכין, ביובאספקת והתקנת שילוט לכל המערכות )מים, ניקוז,  .כא
 בקרת המבנה.פי התפ"מ והממשק למערכות לפעלת כל הה .כב
ע .כג מערכות  של  בדיקות  מכוביצוע  התקנ"י  ון  הישראלי  האישים  כל  לקבלת  עד  ורים  ליווי 

 . אינטגרציה עם מערכות אחרות , כולל בדיקת"4הדרושים ל"טופס 
בדיק .כד אינטגרציה,  בדיקות  סוג,  מכל  בדיקות  ויסות,   , חשמלהרצה  לוחות  אישורי  ת   ,

המעמעב לכל  משדות  ,רכות,  בריאות  המים רד  עירייתאגיד  כבאות,  שרותי  אישורי  ה,   ,
 כו'. ויות ורש

 תיעוד, הדרכה, אחריות, בדק, שרות. .כה
בנייר  פקאס . כו )ספר  עותקים  בחמישה  במתחם  המערכות  לכל  מלא  מתקן  ספר  ספר  ת   +

את   בתוכו  מאגד  המתקן"  "ספר  מגנטית(.  במדיה  והפ ממוחשב  רוספקטים  הקטלוגים 
  ה והפעלה של כל הציוד שסופק לפרויקט, אישורי שרות שדה, ות תחזוק וריים, הוראהמק

 חות לול  ה והרצה לציוד, אישורי בודק מוסמךי הפעלאישור
אחריות  ,כתבי  הכלרה  אישור  מוסמכות,  מעבדות  אישורי  "  חשמל,  תכניות  -ASוסט 

MADEהכל בהתאם לדרישות  סמךמודד מוע"י    מדיה דיגיטלית ערוך+ב העתקים    5  -" ב .
 המזמין. 

 מינה. של המזתאום כל העבודות עם חברת האחזקה של המבנה ואנשי ההנדסה  .כז
למ .כח וביוב  מים  חיבורי  והתקנת  האתר,  המפקח    די שראספקה  משרדי  תקופת  ולכל  לכל 

  .ים, מד מים זמני וכו'אתר לכל תקופת הביצוע, חיבורים זמני הביצוע, כולל אספקת מים ל 
 . מזמיןקו ע"י ה, חומרים יסופשבון הקבלןעבודה על ח

 דרישת המפקח.  כל ע"פ בנה, הפרוט וסילוק של כל מערכות האינסטלציה הקיימות במ .כט
ת המחיר של, את כל הנדרש לאספקה בלן לקחת בחשבון בהצע***תשומת לב כי על הק

מושלמתרכמעוהתקנת   אינסטלציה  ניק  ת  ניקוז,  ,ביוב,  מים  אספקת  מזגנים, )צנרת  וז 
לות, לוחות חשמל לציוד אלקטרומכני, צנרות אוויר, סוג, תע  למשאבות מכ   יקוז מי גשם,נ
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ס חמניקה,  קווי  למים  מערכות  שילוט,ייים,  חמים,  מים  חיווט,   צור  בקרה,    ת.פ.מ, 
ן והפיתוח נשוא מכרז זה וכל הנדרש )גם אם מתלים, מעברי אש וכו'( בכל המבנים, החניו

במפורש  צוין  איןבתוכניות(,    לא  כי  שבתוכ  מודגש  המכהכרך  מהלכי  ניות  כל  יופיעו  רז 
 גה בגין נושא זה.ם כל דרישה חריא תשולל  -ות(הצנרת )גם אם לא צוין במפורש בתוכני

ההצע סת  מכל  הנדרשות  הביקורות  כל  של  העלות  את  כוללת  הקבלן  של  וכלל מחיר  וג 
 שיידרש. 

אינס מערכות  הכולל  במגרש  מדובר  כי  כיבוימודגש  ובי  טלציה,  מים  משוטפות אש,  וב 
ובכל  שיוקם בש ובקיא בכל שלבי הביצוע  נן המתוכ  הבינוילבים, על הקבלן להיות מודע 

 ות של המבנים הנוספים. ולוודא קישור והתאמה לתשתיבמתחם 
 

 כללי  07.02
 כללי:  1.0

ש .1.1 מהחוזה  חלק  מהווה  זה  המסמך  מתקני  את  המבצע  הקבלן  לבין  בין  אינסטלציה 
 מה. י שימונה מטעהמזמינה, או מ 

 פרויקט ובסיס התכנון .  המהוות סקירה של עקרונות ה  ינימליותמסמך כולל דרישות מ ה .1.2
ה  .1.3 אנרגטיות  עמ ל  קבלן על  דרישות  המזמין,  בדרישות  ירוקה,  גדן,אווד  דרישות    לבניה 

השונות , וכל זאת בכדי, לספק, להתקין, לבצע,   בטיחות ,ותקנים ודרישות החוק והרשויות 
להר  מ לבדוק,  ולמסור  ו  ערכותיץ,  ומושלמות  וצורכי  מאושרות  עובדות  שטחי  לכל   ,

תאום מלא עם  החוק והתקינה ,בלרבות  ארות,  בהתאם לעקרונות התכנון המתו  הפרויקט,
 אה של הלקוח. ים ולשביעת רצון המלהאדריכל 

הציוד, המכשירים, כלי    ה שכל הידע, התקנים, החומרים,הגשת הצעה על ידי הקבלן פירוש .1.4
וכל דבר שהעבו ו  ת נמצאים ברשותו או באפשרות ע העבודו עליו לספק לשם ביצויהיה  דה 

 בודה.  שנקבע לביצוע העזמנים בלוח הלהשיגם, ושהוא יכול לעמוד  
א .1.5 יהיה  למילוי  הקבלן  התקנים  חראי  שמחייבים  כפי  והדרישות  התקנות  כל  של  מדויק 

 מהדורה אחרונה.  –הישראלים והתקנות הרלוונטיות 
 

ללים לצורך תוספת הדגשה, פרטים הכת לתקנים ישראליים ולמ ספתוו  כני היינ המפרט הט .1.6
הב לגבהשלמה,  שינויים  ו/או  דרישהרה  המתי  לפי  ות  שכל כנן  הכרך  אין  בו.  האמור 

ה כל העבודות  ויים במפרט הטכני, מודגש כי בכל מקרודות הנדרשות יימצאו את ביטהעב
ישול ולא  במחיר  דרישה כלולות  כל  בעד  בנפרד  הצעות  וע ה  חריגה שלא  ם  הגשת  בזמן  לה 

 חיר. המ
ביחד עם כל מסמכי החוזה הכללי הכולהקב על   .1.7 זה  לקרוא מפרט  כלן  ועות  ל המקצ ל את 

 ן. מזמי השונים , בסיס תכנון והנחיות ה
 דרת במפרט. הביצוע+ ההתקנות( יבוצעו לפחות באיכות המוג) כל העבודות .1.8
 במפרט. רתגדבאיכות המומודגש כי בכוונת המזמין לקבל את הציוד לפחות  .1.9
התיאורים/ .1.10 בבכל  הכוונהסעיפים  ובתוכניות  היתר    מפרט  הרצה  לבין  התקנה+  אספקה+ 

 ם לא נכתב במפורש(. ויות עד לטופס אכלוס )גם אאישורי רשקבלת  חריות++א
ת כל החדרים הטכניים ,מיקום פירי צנרת מודגש כי בוצע למבנה תאום תכנון לרבות קביע .1.11

הוכו' על  כן  כמו  לקחת  ,  הנדרשבבחקבלן  העבודות  כל  את  והתחון  לצנרת שות  ברויות 
 . ככל שיידרשולמערכות קיימות 

 תנאי סף -סטלציה האינ מערכת קבלן לביצוע .1.12
קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות  שנים האחרונות,    10  -קבלן רשום ופעיל ב  

 , בענף הבאים: 1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט  
 (. 5-מוגבל )בקף כספי בלתי  בינות( בהישאיבה וטורת )תחנו 500בענף 
 (.5-ל )ב)ביוב, ניקוז ומים( בהיקף כספי בלתי מוגב 400בענף 
 (. 5-כספי בלתי מוגבל )א)מתקני תברואה ובורות( בהיקף  190בענף 

חמי לפחות  בביצוע  מוכח  ניסיון  בעל  ) קבלן  ב'5שה  בסעיף  כמשמעו  פרויקטים  היקף  -( 
רכות ביוב, ניקוז  ם כלל מעאשר כל אחד מהנסטלציה, כמערכות אי   שלהעבודה+ ב' לעיל,  

  -אולצות, בהיקף כספי שלא יפחת מביוב ממים ו  י אש, מערכותומים ומערכות גילוי וכיבו 
במהלך  מיליון    1.5 הסתיימו  ואשר  מהפרויקטים,  אחד  בכל  מע"מ(  )ללא  השנים  ₪  חמש 

הירוק וע"פ   ע"פ האוגדן ייה ירוקה בנ ל שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, לרבות המענה 
 . 5281קן ת

 ולפחות כל פריט אחר שבתכולת מכרז זה.  
יכולת  בעל  צוותלהצי   הקבלן  הכולל מהנדס פרויקטיי  ב  לפרויקט  להוביל    עודי  שתפקידו 
הצוות  כנ"ל )יש לצרף קורות חיים של    ל עבודה בעלי ניסיון בפרויקטיםאת הפרויקט ומנה
 המיועד לפרויקט(. 

עובדי שטח אינטגרליים )פועלים    5לפחות    חברה המעסיקה   ה יהיה בעלהאינסטלצי   לןקב
 צוותי עבודה לפחות.  2בלן יעסיק  (, והקכנדרש  מקצועיים, כולל כל הסמכה

 ן בעל אישורים והסמכות תקפות של שירות שדה מטעם יצרני הצנרת. בלהק
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ציבור  במבני  אינסטלציה  תקנת מערכות  על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בה   –ניסיון קבלן     1.13
,  5281  "פ תקן וק + עירוקה ע"פ האוגדן היר  בהתאם לתקני בניה  , כולל בניית כותובי מעררמ

, משאבות מים  דראולייםרי תקשורת, מערכות מגופים היהתקנת מערכות, חדרי בקרה, חד
 אש. ביוב וכיבוי 

בשלוש  שבנייתם הסת   אתרים קודמים(  3)ולהגיש למפקח רשימת של לפחות שלושה   יימה 
 ת. שנים האחרונו

ה  רואים ובהתחאת  בקביעת מחיריו את הצעתו  היטב  ששקל  ככזה  בכלקבלן  ם  התנאי  שב 
היטב וקרא  למד  והמתארים,  כ"כא  המפורטים  המפרט,  התוכניות,  אי  ,  ת  וישנה  במידה 

הכנת    מר חסר על הקבלן לברר נקודות אלו ע"י הפניית שאלות בזמןו חבהירות או שאלה או  
ה יוכהצעת  לא  ויאושרו  מחיר,  ורו  הבנת  תביעות  מאי  כתוצאה  הביצוע  בשלבי  תוספות  או 

האמ כל  במפהעבודה,  היח'/מטררטים,  ור  במחירי  כלול  תוכניות    פאושל,   /קומפ'/כ"כ, 
טע ו/או  עבודה  שום  בעד  בנפרד  ישולם  לא  כי  חוסר    הנ מודגש  הבנה/  אי  בגין  הקבלן  של 

ויש לקרוא    את השני  משלימים אחד   , כניות, כ"כהמסמכים, התומידע/ חוסר בתוכניות. כל  
 . אותם ביחד

 לקמן:  רים כדקבלן משנה לביצוע מערכת הספרינקל
הספרינקלר מערכת  לביצוע  המשנה  ישראלי  קבלן  תקן  בעל  יהיה  בעל  1928+  1596ים   ,10  

)  על ניסיון מוכח בביצוע לפחות שנות ותק מוכחות וב בסעיף  ( פרויקטים כמשמעו  3שלושה 
מיליון ₪ )ללא מע"מ( בכל אחד    0.8  -לא יפחת מף כספי שלעיל, בהיק  ף העבודה+ ב'היק-ב'

 ת ההצעות למכרז. ו במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשמהסתיי  , ואשרמהפרויקטים
יוג קודם  כניסיון  הקבלן  ע"י  שיוצגו  שהתקבל  הפרויקטים  ההתקנה  אישור  בצרוף  שו 

 התקנים.  כדוגמת מכוןממעבדה מוסמכת 
לפי דגם המשאבה ת טורבינה עם מנוע דיזל,  משאביהיה עם  אחד מהפרויקטים הנ"ל  ות  לפח

 . כרז זההמוגדרת במ 
 שדה מטעם יצרני הצנרת.  יהיה בעל אישורים והסמכה של שירות  הקבלן

 
 ניסיון הקבלן:

ניס  בעל  להיות  הקבלן  מערכות על  בהתקנת  מוכח  מרובי  אינסטלציה    יון  משרדים  במבני 
התקנת חדרי משאבות,  שיין,  אקפרי  ת מערכותספרינקלרים לרבו   מערכות,התקנת    ,רכותמע

 , משאבות כיבוי אש. גופים הידראוליים ות ממערכ,  חדרי בקרה, חדרי תקשורת
בשלוש  אתרים קודמים שבנייתם הס(  3)הגיש למפקח רשימת של לפחות שלושה  לו תיימה 

 ות. שנים האחרונ 
וי אש  רכות כיבהתקנת מעום  חותו היא בתחיה קבלן שהתמהקבלן המבצע יה  -ספרינקלרים  

לפחות   התקין  ואשר  בה  10אוטומטיות  זה  מסוג  לתמערכות  התאם  איות  אמריקקנות 
 שנות ותק  10קבלן יהיה בעל  והישראליות הרלוונטיות, ה 

ספרינקלרים,   מערכות  בהתקנת  משאבמוכחות  וחדרי  פריאקשיין  ולפחות  מערכות    5ות 
הקבלן הינו בעל ניסיון    מוגדרת(,)לפי דגם המשאבה ש  דיזלעם מנוע   End Suction משאבות

ב  מוכח ספריקנלרים  מערכת  פרלפחות  בהתקנת  מבנישני  של  לפחות  ויקטים  של  בגודל  ם 
 מ"ר.  2,500

וכננות בשלמותן גם עם על הקבלן לקחת בחשבון את כל הנדרש להתקנת המערכות המת 
ק הישנם  שלא  אביזרים   / ציוד   / בתוכניווים  סומופיעו  /ו/או  חלנו  ות  ו/או בצורה   קית 

מסמכי   /ניות  ם/ תוכ: פרטיסכמתית בלבד ו/או סומנו או נדרשו באחד או רק באחד מאלו
אילוצי המערכות השונות של המבנה ו/או שינוי תוואי צנרת עקב  כ"כ, שינויים ב  /המפרט

של  באו אחרות  מערכת  אילוצי  עקב  אורך(  )כל  צנרת  גם  רכי  סהמבנה  שלא  ומנו  במקרים 
 במפורש 

ו בתו  /בתוכניות  מערכות,  או  תאום  בהכנית  ניסיון  כבעל  הקבלן  את  רואה  תקנת  המזמין 
ו/ או דרמסוג זה ולא יתקבלו  ערכות  מ לך העבודה על כל שינוי  ישות חריגות במהתביעות 
כמו/ ומכל  סוג  מכל  במחירי תוספת  כלול  תוכניות  כ"כ,  במפרטים,  האמור  כל    ת. 

 .לפאוש /קומפ'/היח'/מטר
 ן. שום עבודה ו/או טענה של הקבל נפרד בעדמודגש כי לא ישולם ב 

ד במשותף, של הפרויקט ביח  ת היועציםכלל תוכניווא את  ד ולקרמודגש כי על הקבלן לעבו
למזמין והמפקח, בכל מקרה של סתירה בין התוכניות עליו להודיע בכתב מראש    במקרה

 . אחד את השני פרטים משלמיםכניות והמהמחמיר הוא הקובע, התו
לב   ייתכן שאימיוחדת מתשומת  כי  הצודגש  כל  מופיעות  נרות ן הכרך שבתוכניות המכרז 

לציוד/  / הקבלן  ,על  בחשבון  פתרונות  זאת  ולמסקחת  לבצע  אינסטלציה  ,עליו  מערכת  ור 
והמזמיןוכיבוי אש מושלמת בהתאם לדר ,הפיקוח  כל דריש  -ישות המתכנן  ה  לא תשולם 

ב זה  חריגה  נושא  דרישה  /גין  חריגבגין  כל  לתשלום  לא    עבור  אם  גם  צנרת/פתרון  ציוד/ 
 הופיע בתוכניות.
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ן/מפקח את כוונתו למסור איזה  על הקבלן להביא לאישור המתכנ  -נסטלציה  אי  שנהן מקבל   1.14
הוא לאשר או  ות בידי המתכנן/מפקח לפי שיקוליו  חלק שהוא מהעבודה לקבלן משנה. הזכ 

או    לפסול קבלן זה  על  אחר אלא אם  כל קבלן משנהמשנה  חתימת    סוכם  לפני  כך מראש 
י ביצוע  תחילת  לפני  מקרה  בכל  ההחוזה  ה ידרש  לקבלן  של  ראשי  מוקדם  לאישור  העביר 

להמפקח   משנה  קבלן  פרטי  ולמפרע  הקבמראש  רזומה  לרבות  אינסטלציה  לן  עבודות 
מתכננים   רשימת  דומות,  תעודות  בעבודות  להציג  של  ממליצים,  העובדים  ואישורים 

שמורה האפשרות לפסילת הקבלן ללא מתן אפשרות ערעור של  , למפקח  סקים על ידוהמוע
                                              בלן.  לק

 בלן לפי מכרז/חוזה זה.אין באישור קבלן משנה לגרוע מאיזו שהיא אחריות החלה על הק
משנה   הקבלן    -  לריםנקספריקבלן  לאישעל  כוונתו  ה  ור להביא  את  למסור  מתכנן/מפקח 

המתכנן/מפקאי בידי  הזכות  משנה.  לקבלן  מהעבודה  שהוא  חלק  לפי  זה  הוא  שיקוליח  ו 
  ו כל קבלן משנה אחר אלא אם סוכם על כך מראש לפני לאשר או לפסול קבלן משנה זה א

ור מוקדם  העביר לאישחילת ביצוע יידרש הקבלן הראשי לכל מקרה לפני תחתימת החוזה ב
פרטי  המל  ש ולמפרע  מראש  משנפקח  הקבלן  קבלן  רזומה  לרבות  אינסטלציה  לעבודות  ה 

 ם ממליצים,  מתכננירשימת בעבודות דומות, 
ואישורים   תעודות  עללהציג  המועסקים  העובדים  האפשרות    של  שמורה  למפקח  ידו, 

                                         ללא מתן אפשרות ערעור של לקבלן.        לפסילת הקבלן
 זה.  אחריות החלה על הקבלן לפי מכרז/חוזהה לגרוע מאיזו שהיא  קבלן משנ אין באישור 

 
יה עובד ישיר של קבלן המשנה, לשם אינסטלציה יהמנהל עבודה    -מנהל עבודה אינסטלציה     1.15

עבודה    ו מנהל עסיק קבלן האינסטלציה באתר, מהנדס אחראי מטעמו ו/א ביצוע עבודה זו י 
ועי בעבודות. מנהל העבודה יהיה נוכח באופן קבוע  וידע מקצעלי ניסיון  בעל תעודה ב  מוסמך

 בודה. ך כל שעות העל הקבלן, במשת בשטח וישמש בא כוחו שהעבודווע כל בעת ביצ
ה למנהל  בכתב שתימסר  והן  פה  בעל  הן  הוראה  ותחייב  כל  לקבלן  כנמסרת  תיחשב  עבודה 

מהנדס ו/או  החלפת ה   מפקח רשאי לדרוש אתזה. היו לפי מפרט  במסגרת התחייבויות  אותו
אי כי  לו  יתברר  באם  הקבלן,  מטעם  העבודה  הוא  מנהל  לביצוע  מן  הנדרשת  לרמה  תאים 

נן  בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח ו/או המתכמסוגל לעמוד  ודה או אינו  העב
  הקבלן. החלטת לפסילה בפני  הסיבה  וכל זאת מבלי שאחד מהפוסלים יהיה חייב לנמק את  

  ל קבלן יהיה עובד ישיר ש  ספרינקלריםמנהל עבודה    -  נקלריםספריה  הל עבודנמ  המפקח ו/
עמו ו/או  ינסטלציה באתר, מהנדס אחראי מט ביצוע עבודה זו יעסיק קבלן הא  , לשםהמשנה

ת  בעל  מוסמך  עבודה  בעמנהל  מקצועי  וידע  ניסיון  בעלי  יהיהעודה  העבודה  מנהל    בודות. 
  וישמש בא כוחו של הקבלן, במשך כל שעות ות בשטח  וע כל העבודקבוע בעת ביצנוכח באופן  

 העבודה. 
 

הורא בכל  הן  למנהל העבודה תיחשבעה  בכתב שתימסר  והן  פה  ותחייב    ל  לקבלן  כנמסרת 
או  מפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה. ה  אותו

 ין הוא  תברר לו כי אהקבלן, באם ימנהל העבודה מטעם  
ביעות  דיו לשמסוגל לעמוד בדרישות תפקי וע העבודה או אינו  הנדרשת לביצלרמה  ים  מתא

המפ של  זאתרצונו  וכל  המתכנן  ו/או  יה  קח  מהפוסלים  שאחד  את מבלי  לנמק  חייב  יה 
ללא מתן אפשרות    ן. החלטת המפקח ו/או המתכנן יהיו סופייםהסיבה לפסילה בפני הקבל

 לן. ערעור של לקב
 תן אפשרות ערעור של לקבלן. ים ללא מאו המתכנן יהיו סופי 

 
פועלים   61.1  / מהקב  -עובדים  עבייתחלן  מנוסים אשר  עובדים מקצועיים  להעסיק  כל  ב  רו את 

תפקיד מילוי  לטובת  הדרושות  עבוההדרכות  הדרכת  )לרבות  מום  ובמקום  בגובה  קף(,  דה 
ובכמות הדרושים לשם קידום   ל העבודה בקצב  במספר  ולפי  יקבע עם וח הזמנים שהדרוש 

 המזמין.  
קשר ים יכולים לעורר בשהפועלביעות  מטעם המזמין או בא כוחו לגבי תאין שום אחריות  

 לעבודתם. 
ידו לפי דעת  חד הפועלים, אשר הקבלן מעסיקו בעבודה הנדונה לא יתאים לתפקה שאבמקר

מהמ בכתב  הודעה  שקיבל  אחרי  הקבלן,  על  להרחיק  המפקח,  העבופקח,  מנהל  או  את  דה 
 יהיה למנות   עבודות בבניין הנ"ל ועליוהנ"ל מה הפועל

ים יהיה חייב  וכל זאת מבלי שאחד מהפוסל  המפקחידי  רו על  ר יאוש אחרים במקומם, אש
או המתכנן יהיו סופיים ללא מתן  בה לפסילה בפני הקבלן. החלטת המפקח ו/לנמק את הסי

 ערעור של לקבלן. אפשרות
 

ה   -ת  תוכניו   1.17 התוכניות  כי  למכרמודגש  עברו  ינם  טרם  התוכניות  בלבד,  יועצים  ז  תיאום 
רד הבריאות, תאגיד  ו אישורי רשויות )משתוכניות טרם עבר יקט, הי לפרוותיאום  אדריכל
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. על  יתכנו שינויים בכמויות, תוואי צנרת וכו'..  מים, ביוב, תיעול וכו'...(. לפיכך מודגש כיה
 ים.ין היועצאחר תיאום ב שויות ו/או לת ואישורי הרפי דרישו

  , "כנון, פיקוח, ייעוץ ת  -זלר צייינהאינסטלציה "  מתכנןה"תכניות" משמעו כל התכניות של  
לן  וכמו כן כל התכניות אשר תימסרנה לקב  מת התכניותזה, בהתאם לרשי המצורפות למכרז

חותמת הנושאות  החוזה,  חתימת  תכ   לאחר  וכן  לביצוע  נוספות  מאושר  ותרשימים,  ניות 
 לן לצורך הסברה, ו/או השלמה, ו/או שינויים. לקב שיימסרו יצות ופרטיםסק

ש המפקח    ינוייםתכנית  דרך  לקבלן  תכנית    -שתימסר  כל  הנושא.  תבטל  באותו  קודמת 
אחרא יהיה  לבדו  השינ הקבלן  תאריך  לאחר  אם,  המעוי  התכנית  ומסירת  תבוצע  וי  דכנת, 

 והמבוטלת. תכנית הישנה עבודה כל שהיא בהתאם ל 
תחום  לות את התכנון האדריכלי מחוץ לקווי הבניין אך בתוך  הכולהפיתוח    תכניות מתכנני

 גרש. ווי המק
וישמו הקבלן  ירשום  העבודה  שנבמשך  והתיקונים  השינויים  כל  את  מהלך  ר  כדי  תוך  עשו 

בסיום השינו  העבודות.  כל  את  הקבלן  ישרטט  הת העבודה  גבי  על  והתיקונים  כניות.   יים 
יקראותכני אלו  "  ות  למפקח.    ".AS  MADEתכניות  יוגשו  אלו  תכניות  של  שלושה סטים 

 " לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית. AS MADEות "עבור הכנת תכני
לחרבא למשאבות,  יסודות  של  תכניות  לאישור  ולהעביר  להכין  הקבלן  למיכלים,  יות  ציוד, 

 מסננים, מערכת סולארית וכו'.
ל הפרויקט ביחד במשותף, שהיועצים  ולקרוא את כלל תוכניות    דהקבלן לעבו  מודגש כי על

כתב מראש למזמין והמפקח, בכל מקרה ודיע בליו להבמקרה של סתירה בין התוכניות ע
 הוא הקובע, התוכניות והמפרטים משלמים אחד את השני. מחמיר ה

החומר     1.18 והבנת  הק  לפני  -קריאה  העבודות  כל  של  ביצוע  באינסטתחילת  קווי  שורות  לציה, 
ובמ חיים  התוכניות חוצוניים,  יוב  כל  של  מדויקת  והבנה  קריאה  לוודא  הקבלן  על    בה 

עם  שות,   והדרי פגישה  ולערוך  לתאם  הצנרת,  לגבי    המפקח מהלכי  ודגשים  בע"פ  להסבר 
נדר בפגישה  והביצוע.  העבודה  העובדים  אופן  של  ואישורים  תעודות  להציג  הקבלן  ש 

 דו. המועסקים על י
 

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל    -ד  טיב הציוקוח וביקורת על עבודה ו יפ   1.19
בלן יעמיד לרשות המתכנן  הק  את העבודות.  -טח ויסייע בידיו לבקר  דות בשע העבועת ביצו

ש העבודה  וכוח  העבודה  כלי  את  והחומרים,  והמפקח  העבודה  טיב  ביקורת  לשם  יידרש 
 ראשיים המפקח   שהו,ציוד כל גבי טיבו שלרשו הבהרות לקות ו/או יידבמידה שיהיו מחלו

בד   לבצע  מהקבלן  לדרוש  המתכנן  או  הו/  עיקות  יתאמה  )שהם  מוכרת  מעבדה  בחרו(  "י 
קות כלל  יקה בפניהם לשם החלטה סופית שלהם, כל עלויות הבדיאת תוצאות הבד ולהציג  

 שיידרשו יחולו ע"ח הקבלן. 
 

ין או בעקיפין  ת במישרות קשורו לם את העבודאם באופן מוש על הקבלן לת -תאום העבודות     1.20
כל  רם הנדרש. כמו כן על הקבלן לתאם את ות /גוכל רש לעבודות, ,תאגיד המים האזורי ו/או

 האחזקה של המבנה ואנשי ההנדסה של המזמינה.  אנשיהעבודות עם 
 

הציוד     1.21 לפחות  -איכות  לקבל  המזמין  בכוונת  כי  הציוד  מודגש  כל  במפר  את  ט  שהוגדר 
 ולפחות באיכות וטיב כפי שהוגדרו.   , כלשונותוהתוכניו

ין בזמן  להתארג הקבלן  המזמין מדגיש כי על    תקבלו טענות  ומראש להזמנת כל הציוד, לא 
ד סוג  מכל  הביצוע הקבלן  בזמני  ועיכובים  טענות  על  ציו  גש  הזמנת  מאי  בזמן,  כתוצאה  ד 

 ם אילו. מעיכובי אהזמין כתוצשר ייגרמו למשא בהוצאות אבמידה שיהיו כאלו הקבלן יי 
 

 –חוברת רשימת ציוד    1.22
אי  לקבל  חייב  לכהקבלן  חומרשור  תואם  ופריט  ל  אם  גם  לשימוש,  הפריט   המיועדים 

 . כ"כ /פרטבמדויק את ההגדרות שבמ
 

בדעת קבל ציוד אשר  הכל  לביצוע  בו  התחלת עבודן להשתמש  לפי  אישור המזמין  טעון    ות 
 הביצוע. 

 רע: ר לאישור מוקדם של המזמין מראש ולמפלן להעביחילת ביצוע יידרש הקבי תלפנ
ציו רשימת  מלאה חוברת  ומפורט  ד  במת  המזמין.  לאישור  לעבודה  שיותקן  מחייבת  קרה 

סוג   מכל  ציוד   / המזמיןצנרת  של  מוקדם  אישור  עבר  האפשרות    שלא  שמורה  ,למזמין 
 ל לקבלן.  שרות ערעור שהציוד וההתקנה ללא מתן אפ לפסילת

   ע"י המזמין ואשר הוא אשר לא אושרו  וי באם ישתמש בחומרים  ן כל פיצלא ישולם לקבל
לפרקיידר כמו  ש  תמורה  ם.  כל  לקבלן  תשולם  לא  חכן  ביצוע  ועבור  הדוגמאות  וזר.  עבור 

 העבודות בבניין.  הדוגמאות  תוחזרנה לו עם סיום
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ב מעולה  ומאיכות  חדשים  יהיו  החומרים  ויתאימוכל  העדכ  יותר  מכו לתקנים  של  ן  ניים 
תקנים   קיימים מידה ואו עירוניים. זאת ב/הישראלי, לדרישת מוסדות ממשלתיים ו התקנים 

 השתמש. למוצר הנדון בו אמור הקבלן ל
שיש בדעתו להשתמש בהם על הקבלן להמציא למזמין דוגמאות מכל החומרים והאביזרים  

יאשר   המזמין  עבודתו.  ביצוע  באלצורך  הדוגמאות  הדוגמאות  המאושרות  כתב.  יישארו  ת 
 בניין. משרדו של המזמין עד לסיום העבודות בב

 בות )פרוט חלקי(:של כל סוגי העבודות שיבצע באתר, לר התקנה  וגמאותהקבלן יאשר ד
 יים. התקנת כל סוג ודגם של צינורות גלויים וסמו .1
 התקנה של כל כלי סניטרי. .2
 י אש. התקנה של עמדות כיבו .3
 טי מי גשם. נת קולהתק .4
 ת מדי מים. ערכקנת מ הת .5
 חשמלי/סולארי לחימום מים. התקנת דוד  .6
 מי מים מהירים.חממ  תקנתה .8
 התקנת ברזי "ניל".  .9

אינסטלציה   .10 מערכות  ובע,התקנת  הגורמים  מכל  אישור  וקבלת  לי  לדוגמא 
 . התפקידים

 התקנת "חסכמים" בכל סוללה וברז.  .11
 המדרגות.  ה בחדרז שריפקנת ברהת .12

 וגמאות. ת לפני אישור הדוצע עבוד אין לב 
פיצוי באם ישל המזמין ואשר הוא  אשר לא אושרו ע"י  ומרים  תמש בחא ישולם לקבלן כל 
ור ביצוע חוזר של ן לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור הדוגמאות ועב ידרש לפרקם. כמו כי

 ת בבניין.סיום העבודודוגמאות והן תוחזרנה לו עם 
 

בהתאם למפרט, דורשים את    ם להקמת המתקניםאביזר הדרושיאו    ציודכל    -אישור הציוד      231.
מלאכה של  מסירתם לביצוע בבתי האצל אחרים, או לפני    ין לפני הזמנתםל המזמשורו שאי

המז רשאי  האישור  מתן  לפני  מהקבלן  הקבלן.  לדרוש  ותיאור  -מין  הסברים  ים  תכניות, 
 טכניים. 

את    מיןהמז הצייאשר  רהזמנת  והאביזרים  יצוד  אצל  אשר  ק  ספקים,  או  יכולים  רנים, 
וניסיו חוזה זה.  כות הנדרשים בד ואביזרים בגודל ובאיור ציון בייצלהוכיח שהם בעלי ידע 

ידם נמצא בפעולה לשביעות רצונם  כן, עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר או סופק על  כמו  
 ונות. ש השנים האחר חות בחמשל המשתמשים בו לפ 

ל להמציא  הקבלן  ולעל  החומרמזמין  מכל  דגמים  בדעתו  יועץ  יש  בהם  והאביזרים  ים 
ים יישארו  הדגמים המאושרהמזמין בכתב.  ה, ולקבל עליהם אישור  העבוד  לביצועלהשתמש  

ולא   פירוק  במשרדו של המזמין עד לסיום העבודה  ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות 
 לא מאושרים. משו בחומרים בהן השתעבודות 

ם  מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות, טעונירושים להקמת  יזרים הדכל ציוד ואב 
מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של    לפני  ם, אוץ והזמין לפני הזמנתם אצל אחריר היועאישו

ורשות את הנדרש. לפני מתן האישור, רשאי המזמין לדרוש  הקבלן, גם אם הם תואמים מפ
 ים. תיאורים טכניהסברים ווד תכניות, או מספק הצי בלן או מיצרןמהק

ואביזר ציוד  הזמנת  יאשרו  והמזמין  רק  היועץ  יצים  יכולים  אצל  אשר  ספקים  או  רנים 
שה ילהוכיח  בעלי  דומנם  ומגודל  זה  מגודל  ואביזרים  ציוד  בייצור  וניסיון  הדרוש  דע  ה 

 במתקן הנ"ל.  
המזמ  תקופתי,  שרות  הדורש  ציוד  עדיפלגבי  ייתן  בין  ליצרנים  מוות  שם    הנותנים   כר עלי 

צרנים או לספקים  פות ליתן עדימהיר. להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינשרות יעיל ו 
נים המחזיקים מלאי קבוע של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות  ץ סוכ ם באר שלגביהם קיימי

"שרות   ומערך  מלאכה  בתי  בארץ  המחזיקים  יבואנים   / וב ולספקים  קבוע  טכנאים  שדה" 
 ים להתקנתם. הדרוש

אישור  תיו. הללקוחווא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר  כל שהר ציוד  לא יאוש
ה  ע"י  יינתן  ציוד  עלוהמזמיועץ  להזמנת  כל  -ין  יצורפו  שאליה  הציוד  הזמנת  העתק  גבי 

 יים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות. המסמכים הטכנ
הזמניינת  הציודלהזמנת  האישור   עותק  גבי  על  ציוד,  ן  יצורפות  המסמכים    שאליה  כל 

ם של  ה סטיי השירות, האחריות עליו, ושלושו, תנאאיכות הטכניים הקובעים את סוג הציוד,
 של הציוד ואביזרי העזר. הוראות הרכבה ותחזוקה מונעת כולל כל התכניות והפרוספקטים 

 
ם  )חומרי   5452ן  ים לתק ה יהיו מותאמת המים לשתייכל הציוד והאביזרים ומערכת אספק

 באים במגע עם מי שתיה(. ואביזרים ה
ראלי המוטבע  היה ממין משובח ועם תו תקן ישבאתר ת תותקן  סופק ו כל הציוד והצנרת שת

 או הצנרת. על ע"ג  הציוד ו/ 
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, לא  ו לאתר יהיו תמיד מיצרן / ספק אחד: מגופים, צנרת( שיסופקכל הצנרת וציוד )לדוגמא
 שונים. הה מיצרנים התקין ציוד זיאושר ל 

ם המזמין  נן מטעי המתכמודגש כ  -המטעם המזמין לציוד המוגש לבדיקה  יקת המתכנן  דב
לעצמו שומרים  שפרק    והמזמין  עסקים,י  28ל  זמן  או    מי  אישור  והעברת  הציוד  לבדיקת 

פרק חומ  הערות,  יימדד מרגע קבלת הרשימות/  ינקוב  והמזמין  רים במשרד המתכהזמן  נן 
 ט זה.הרשומים במפר הנהלים   שהוגשו לפי כל זאת בתנאיו

 מזמין.  מתכנן/מפקח/ הגשת סבמיטל של כל הציוד לאישור של ה
מכל   הקבלן  טענות  יתקבלו  ועיכובים  לא  טענות  על  דגש  מאי  סוג  כתוצאה  הביצוע  בזמני 

על תקופתקבלת התייח עולים  שיהיו כאלו  הזמן הנקובה, במידה    סות המתכנן אשר אינם 
 כתוצאה מעיכובים אילו. זמין יגרמו למוצאות אשר יקבלן יישא בהה

 
משאבות וכו',    \במידה ויהיו מחלוקות בנושא אישורי ציוד    -ציוד    מחלוקת בנושא אישורי    1.24

לדחות את    צמו את הזכות, לקבל אובנושא המזמין שומר לע  המזמין יהיה הפוסק הבלעדי
או ערעור    ה לשינויא תהיה נתונוא והחלטתו לן הסבר כל שההצעת הקבלן ללא צורך במת

 ן.  ולא יוכרו בשום מקרה תביעות מכל סוג מצד הקבל
  מקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד וד אשר לא יאושר ע"י המזמין, יסולק מן היצה 

 מין.אחר אשר יאושר ע"י המז
 

כי ספקי המשאבו  -ניסיון    –ספק משאבות     1.25 ניסיוןת חייבים להי מודגש  פקת  של אס  ות עם 
המוה לפחות  ציוד  של  בארץ,    10גדר  ונמסרו  שהותקנו  המוגדרות  ים  לספקיתרון  משאבות 

 אינטגרליים. כה אינטגרלי + טכנאים אבעלי בית מל
 

העבוד  -בטיחות     .261 זמן  כל  במשך  לשמור  הקבלן  העבודה  על  במקום  וניקיון  סדר  על  ה, 
אמצעיוס כל  התקנת  לרבו  ביבתה.  ריבטיחות  הדרכות,  לעבות  במקום שיונות  מוקף    דה 

 דה.ועבודה בגובה, ע"פ הוראות המפקח ותקנות משרד העבו 
, גלוי,  חפירה ו/או חציבה ודה זו, שילוט,  הקבלן כאחראי לכל תנאי הבטיחות בעב  ם אתאירו

יכול להביא    דה בגודה, עבודהחיתוך, תליה עבוכסוי,   במקום מוקף וכל אלמנט אחר אשר 
נוכחים אחרים במקום, לרבות    נציגיו,   ת בעת העבודה, הן לכל אחד מעובדיו,וח לסכנת בטי

להביא הקבלן  על  וכן  תביעבחשבו  לקוחות,  עירונ ן  ממלכתיות,  רשויות  של  אפשרית  יות  ה 
 ומחוזיות. 

ב מקרה  בכל  המלאה  באחריות  יישא  נזק הקבלן  יגרמו  נציגיו  ו/או  עובדיו  הוא,  לבעלי    ו 
 במזיד. גג ובין גרת ביצוע מכרז / חוזה זה, בין בשוסמהמבנה או לכל רכוש אחר ב 

לה להתקין,  לספק,  המבצע  הקבלן  על  זה  חוזה  ובמסגרת  בטיחות  לתחזק  פעיל  אמצעי 
בעיית חירום    יפול ראשוני בכלוץ, עזרה ראשונה וכו', אשר יאפשרו טלכיבוי, פנוי עשן, חיל

יבוצעשת אלו  אמצעים  העירוניות.  הרשויות  הפעלת  עם  /    ותעורר  המזמין  עם  בתאום 
 המפקח. 

דו או  ם על יהמזמין מפני כל נזק ישיר או עקיף שנגר  בונו את עצמו ואתטח על חשהקבלן יב
 . ל צד ג' נוסף, הנ"ל יתואם עם המזמיןעל ידי מי מעובדיו למזמין ו / או לכ 

מהפוליסה  יהיה   העתק  בה  תחילת    )אשר  לפני  למזמין  יימסר  המוטבים(  אחד  המזמין 
 העבודה. 

 
תאום עם תוכניות  ניתנו במערכת התכניות כולה ובהמידות שעל הקבלן לעבוד לפי    -מידות     1.27

לח  וקציה,קונסטראדריכלות   האמור  מערכות,  תאום  מיזוג,  צינורות  שמל,  קוטרי  גבי 
 כניות האדריכליות . ום הכלים הנתון בתת האינסטלציה, מיק הנתונים בתכניו

עליו    ות לבצע.י אפשרע למפקח על כל אי התאמה או א יד על הקבלן לבדוק את המידות ולהו
מקר בכל  לפיהם.  ולעבוד  בכתב  והוראות  הסברים  הקבלדרוש  לבדה,  לדיוק  ו  לן  אחראי 

 ונו.ע"י הקבלן ועל חשב תיעשה במקומה תיהרס ותיבנה מחדש  המידות וכל עבודה שלא
 

 הסיווג להלן.   תויהיו בהתאם לרשימ -סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה    1.28
ח יהיו  הצינורות  נקכל  כלדשים,  וללא  א'  סוג  מאיכות  יונחו    יים,  הצינורות  ולקוי.  פגם 

ט,  וים והמערכות הכלליות של הפרויקי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקו , לפ ישרים  בקווים 
 במפורש. אלא אם נדרש אחרת

שימנע העברת באופן  יבוצעו  וחיבוריהם  הצינורות, תמיכתם  תנועת    הנחת  יאפשר  רעידות, 
פשר  ל שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאישמור ע   התפשטות תרמית,

 ז הרשתות. ניקוורור ואו
 

צנרת   1.29 בקנרצ  -תמיכת  או  במילוי  שלא  אופקית  הנחה  הבא:  באופן  תיתמך  לפי  ת  ירות: 
סביב לתנועה  חופשי  תיתמך  בטבלה  הצ   המרחקים  את  החובק  בבסיסו  ניצירו,  ומעוגן  ור 

 ליסוד בטון. 
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 היצרן. לפי הוראות  -לדה רת פצנ •
 הרכבה של היצרן. ות ההוראי לפ , מתלים מגופרים,  HDPE –צנרת  •
 לפי הוראות ההרכבה של היצרן. ם מגופרים, תלי, מ –צנרת פולירול  •
  ידה שיותקנו מסיבה כלשהי מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות קרה, במ בכל מ •

 ש. ביותר הנדר    לפי מרחק התמיכה הקצר 
אופ הנח • בטבלהה  המרחקים  לפי  חביקה  ותקרות:  מכונות  בחדרי  העגו קית  יהיה .   ן 

 בטון. ליסוד 
 קבועה בכל מחבר. ידי תליה -יף חיזוק עללצנרת שפכים יש להוס •
אנכי  • יכל לצנרת  התליות  להנחיות ת  בהתאם  להתפשטות  ונקודות  קבע  נקודות  לו 

 תקן לכל סוג צנרת. והיצרן, א 
הספחים   • יה איכות  הצוסוגם  לאיכות  לפחות  זהים  להימנע  יו  יש  רשת.  באותה  נרת 

מעילחלוט  חוין  ארוב  יש  מרים,  במפורש.  הדבר  נדרש  אם  בספחים לא  להשתמש 
ה מראש  מוכר.מוכנים  יצרן  ע"י  תורשה   מיוצרים  באתר  ספחים  במקרים   הכנת  רק 

 . ןחריגים, באשור מראש של נציג המזמי
תלים תקניים לרעידות אדמה בהתאם אמצעות מתקובע ב  -כל מערכת הספרינקלרים   •

 תקן. לדרישות ה
תאמות לעומס הצנרת. קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מוזקו לאלמנט  חויכות יכל התמ  •

לתבמקומות   קונזולים  נדרשים  יגישבהם  צינורות  מספר  את   מיכת  לאישור  הקבלן 
 פרטי הקונזול. 

בקו צלכל המתלים   • "ינורות  "  3טר  יהיו מסוג  יהיו    קלוויס",ומעלה  מוטות ההברגה 
 מינימום.  3/8בקוטר "

מת  -ספרינקלרים   • התכל  יה קני  הקונזולות  השלות,  התמיכות,  מגולוונים לייה,  יה 
ע"י   מ   FMאו    ULומאושרים  המהנדס. ויקבלו אישור  של  יהיה   וקדם  אופן התקנה 

 .  NFPA 13בהתאם לתקן 
 עידות למבנה. ר רעש ורה ותחובר באופן שלא תעביבצורה גמיש ןהצנרת תותק •

 
ומתלים     1.30 תמיכות  המתלים    -אביזרי  י והתמיכ כל  בלבד  ות  מוכר  מיצר  חרושתיים  היו 

הטבעה חרושתית ע"ג    "כל חבק / מתלה שיותקן באתר יהיה בעל רישום / Hilti  כדוגמת "
 האביזר של העומס המותר. 

י  הקבלן  על  ההתקנה  שליפה  י הלאחר  בדיקות  לבצע  מ ה  ע"י  מוסמדגמיות  מכת עבדה 
ת, בכל כמות ובכל  רכולל המעיבוצעו לכולהמציא למפקח את תוצאות הבדיקה, הבדיקות  

ל הפחות  ות יבוצעו לכ המפקח / מתכנן / מזמין, בכל מקרה הבדיקמקום שיידרש לכך ע"י  
 ./ פאושל  מהמתלים. כלול במחירי היח'/מטר/קומפ' 20%ב: 

התמיכות,    -ים  לרק נספרי  התלייה,  מתקני  הכל  מגולוונים  השלות,  יהיה  קונזולות 
קדם של המהנדס. אופן התקנה יהיה בהתאם מואישור  ויקבלו    FMאו    ULומאושרים ע"י  

 .  NFPA13תקן ל
 

צנרת     1.31 תישט  -שטיפת  ההרכבה  יסולאחר  באופן  הצנרת  בכמות  ף  הלכלוך  כל  להוצאת  די 
  3  –מ  קטן  קרה לא ת)למערכות ספרינקלרים( ובכל מ  N.F.P.Aע" ובמהירות מים הנדרשת  

השט לצורך  המים  לחיבור  אחראי  הקבלן  ולמטר/שניה.  לאזור    ניקוזםיפה  מחוץ  אל 
 ניקוז לטובת סילוק מי השטיפה.   בה,ההתקנה ולמערכות שאי

 
נים /  רצ כל התקנת הציוד )מכל סוג( יבוצעו בנוכחות / ליווי שרות שדה של הי  -שרות שדה     1.32

 מפקח. ספקים, דוחות הביקור יועברו ל
 

בכ  -שינויים     331. באישור  אלא  בתוכנית  שינויים  לבצע  מהמאין  /תב  תוכניות    תכנן  קבלת 
במי שיבומעודכנות,  התקדה  המבצעצעו  באחריות  יהיה  הנ"ל,  מהתכנון  שונות  ונותן    נות 

 י המתכנן. ההוראה ולא יועברו אישורים בדיעבד ע"
 

לוודא    -ידה  מד  עדכוני   1.34 יש  ביצוע  תחילת  חילפני  מודד  אופני  עם  מדידה  עדכון  ע"י  בור 
 . למתכנןהוציא אי התאמה יש למוסמך על כל 

 
היח'/מט   1.35 מחירי  כל  כי  שדה,   ,פאושל  /ר/קומפ'מודגש  שרות  ,התקנה,  אספקה   : כוללים 

סוג מכל  בדיקות  הכלרה,  הפעלה,  של  הרצה,  ומסירה  להתקנה  עד  כו'  מערכת    שיידרש 
 מושלמת. 

 
או    שילוט במקומות, בגודל ובצורה כמפורט בתקןן יספק את כל הבל כי הק  מודגש  -שילוט     1.36

שיקבכפ המתכנן.י  ידי  על  שיל  עו  בעד  ישולם  מלא  שילוט  בנפרד  המחיר  כוט  נכלל  סוג  ל 
 '/ פאושל. היח'/ מטר/ קומפ



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         110  

הרא הציוד  אביזרי  כל  עבור  ברורים  שלטים  ויתקין  יספק  משאבות,  י שהקבלן  כגון  ים, 
וכ  צנרת  ולפי  שסתומים,  וכל    /העירייהסטנדרט  ו'  המזמין/חברת האחזקה/שרותי כבאות 

 . מך אחררם מוסגו
השל המזמין,  ע"י  אחרת  ייקבע  לא  שלט  אם  ע"ג  יהיו  שלוש  טים  בעל  פלסטי  חומר  עשוי 

ן  לבחרוט בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הק  P.V.C:  שכבות מ
תודפס השלט  אותיות  היועץ.  בשחורלאישור  ע"י    נה  אפורים(  )מים  סגול  או  אדום  או 

שלט יישא  ל  יאה ברורה ממרחק חמישה מטר לפחות. כתן לקרדל הני שבלונות ותהיינה בגו
שם   מופיעהאת  שהיא  כפי  מספרה  ואת  של   היחידה  העיקריים  הפרטים  ושאר  בסכמות 

ויות  ו ע"י תויסומנ  -ברזים, משאבות ומנועים וכו'    היחידה. כל האביזרים כגון שסתומים,
 חתומים ע"י היצרן. כל הצנרת   316מתכת מנירוסטה 

את יעודה, סוג  שניתן יהיה לדעת    ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כךופן  ן בא ומתס
בה  \הנוזל הזורם  יהיהגז  הסימון  בה.  הזרימה  כיוון  לכל    ואת  הצנרת  צביעת  באמצעות 

 לסימון.   ות טבעות סימון בהתאם לתקן הישראליבראורכה ול
 תכולת העבודה:  -מערכת בקרת מבנה    1.37

עקרה תתכל מערכת הב א. הכללית  ם המזמין ותתמשק למערכות בקרת המבנה  ואם 
בתקשורת   הפרויקט.  /פרוטוקל    Modbusבפרוטוקול    rs485של  תקשורת  כל  ו/או 

 אחר שיידרש. 
 וכניות החשמל של הלוח. תמביצוע תכניות הבקרה, כחלק  ב.
 אחרים.   י מבנה המסופקים ע"ייווט בקרזיוות וח  ג.
 

 המלאכה.  בבית הבקרה  ת בשילוב עםבדיקת הלוחו ד.
 ץ והפיקוח. רגשים היכן שיידרש ע"י היועהכנת כיסי נירוסטה עבור  ה.
הר ו. וחיבור ראספקה,  יועץ  כבה  או  לדרישת המתכנן  שונים, בהתאם  גשים מסוגים 

 תפ"מ והפיקוח.  / ההתחזוק 
 רכת.יסות המעהרצה, הפעלה וו ז.
ע"י   ח. שפועלות  כל המערכות  כי  יה כוו   GPRS , WIFIמודגש  כ '  את  יו  אלו שאושרו 

אינסטלציה ראה במפרט יועץ  קרה הנדרשות ע"י קבלן הפירוט דרישות למערכת הב
 חזוקה / תפ"מ. הת

 
המתלי  -  צביעה   1.38 הצנרת,  צביעת  כוללים  הסעיפים  חרושתי    ,ם כל  בצבע  וציוד  האביזרים 

 פת תשלום. ללא תוס-ן שיידרש ע"י אדריכל  או כל גורם אחר בכל גוו בתנור
 

מח   1.39 בסיסית  הנחיה  מהוות  האינסטלציה  המערכות  תכניות  של  הפיסית  צורתן  לגבי  ייבת 
בפרויקט. השונו  תב  ת  נציג  העבודה  ע"י  לבצוע  שאושרו  לאחר  אלו  לתכניות  בהתאם  וצע 

 . המזמין
תכניות בצוע מפורטות ע"י מומחים בתחום  ו להכין  על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיה עלי  

אלמנטים שיש   קי עבודה מסוימים כגון חדרי משאבות,ם, לחלת תשלו זאת ללא תוספ  וכל
אחר למלאכות  נגיעה  נלהם  בהם  מקרים  הפיס ות,  המידות  חשיבות  ושא  בעל  הינו  יות 

ניות  ה זו. תכי אחרים לטובת עבודתו של קבלן עבוד "ע מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע  
 יל.ם ופריטים לעבצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרי

כי  ומ  שדגש  הכרך  כולל  אין  למכרז  התכניות  ומהוסט  הביצוע  פרטי  כל  הסבר  את  וה 
פות בגין טענות לחומר חסר, המזמין  וכרו ע"י המזמין דרישות לתוס והנחייה לנדרש, לא י

 רכות אילו. התקנת מעהקבלן המציע כמומחה ובעל ניסיון ב   תארואה 
 

וציוד   1.40 חומרים  הק  -העברת  לבדוק  על  דרכ בלן  הגאת  את  י  להעביר  עליו  יהיה  שבהן  ישה 
על הציוד.   יהיה  זאת,  ידרשו  המקום  שתנאי  הבמידה  את  להביא  לאיו  מפורק  תר ציוד 

פג וללא  יצרן   / / ספק  וחרושתית מהמפעל  מוגנת  בצורה שתאפשר הכנסת  ע יבאריזה  ות, 
ך  י לכלולהגנה בפנ   . כל הציוד שיובא יוגן בעטיפה מכל סוג שיידרש ם המיועדהציוד למקו

  יון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנהוצאה מהעבודות. הקבלן יהיה אחראי לניקכת
ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום  ידי המפ-קן עלועד קבלת המת יועבר  קח. לא 

אי   .היצור אשר  ההתקנה  למקום  ציוד  יועבר  מכוסלא  ואטומים  ננו  סגורים  פתחיו  וכל  ה 
ל  בר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקביוע  מה. לאלכלוך וכדובפני חדירת אבק,  
 ידי המפקח.-אישור להעברתו על

 
על הקבלן לקחת בחשבון את שיטות העבודה שעליו לבצע בנושא מכרז זה,    -שיטת עבודה     1.41

ן עבודה רצופה. שיטות אלו לא יפגעו  צע המזמיי העבודה, ביצוע עבודה במקום בו מבחטש
העבו השוטפבביצוע  הדה  של  את מזת  יתאם  הקבלן  התכולה.  את  יסכנו  ולא  זמני    מין 

 ביצוע.  הביצוע עם המזמין לכל שלב ושלב של
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ופתחים     21.4 מידות  והתאמת  הפתחים    -סימון  מידות  התאמת  את  יוודא  מעברים  הוהקבלן 
שיועבר הצ ציודו טרם  כשהוא  יוד למקולהעברת  הציוד  יועבר  הצורך  במידת  המיועד.  מו 

ל הספק / יצרן וכל  במקום הצבתו ע"י אנשי שרות שדה מורשים ש  בויורכ  לחלקיו  מפורק
 זאת ללא תוספת תשלום. 

  ל כהמוצא לסימון ולגבהים ואת כל מיקומי החדירות והשרוולים ב , את נקודת הקבלן יסמן
 חלקי המבנה לסוגיהם.  

 טיב ואבטחת הסימון.  לדיוק,   הקבלן אחראי
 דיוק בהתאם לתוכנית שאושרה לביצוע.  בערכות ה של המהקבלן יבצע את עבודות ההתקנ

שיהיה אישואין   ככל  בתוכניות  סימון  ו/או  לסימון  המזמין  מאחריות    ר  הקבלן  את  פוטר 
 וולים והפתחים. לסימון ולביצוע כלל השר

 
על הקבלן להגן על המתקן ו/או    -הביצוע    כל תקופת הגנה על הציוד והכנסתו למבנה במשך     1.43

עבודה המבוצעים  ה   כיריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליות אפשד פגיעכל חלק ממנו כנג
ועל -על הקבלן  אחרי-ידי  גורמים  ההגנה,  ידי  אמצעי  למרות  כלשהו  נזק  שיגרם  במידה  ם. 

 נה  שהמפקח /מתכנן יחליט שמידת הנזק אי   הקח יבצע בדיקה במידהמפ
הקבלן(ה  סביר מצד  לערעור  ניתנת  תהיה  לא  מתכנן  המפקח/  מאשר אינו    והוא    )החלטת 

מהאתר למפרע  יסולק  הציוד  תוספת  ע"י    תיקון  ללא  זאת  וכל  בחדש  ויוחלף  הקבלן  וע"ח 
כל תשלום    ידי הקבלן ללא-תוקן עלום, במידה שהמפקח תיקון מקומי של הנזק , הוא י תשל

ידי הקבלן בעטיפה מכל סוג שיידרש  -נות יוגן על כולחדרי הממצד המזמין. הציוד המוכנס  
בצינורות יאטמו למשך    פתחים לוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'.  ירת לכפני חד להגנה ב

 מהלך ההתקנה. 
 

צורך   היהיה אחראי בלעדי על שמירת התכולה במקום האחסון. בכל מקרה בו יהי   לןהקב   1.44
ההתא לאחר  מחוץ  עבודות  יבביצוע  אבזרים,   תואםרגנות,  הציוד,  כל  המזמין.  עם  הדבר 

לאה של הקבלן  המ  רו מחוץ למקום האחסון יהיו באחריותור יושאכו' אשמכלול חומרים ו
 והוא יהיה אחראי בלעדי על שמירתם.

האבזרים,   ,דהקבלן אחראי על אספקת כל הציו  ,  פאושל  /יח'/מטר/קומפ'במסגרת מחירי ה 
 לביצוע מכרז / חוזה זה.ייך ט אחר השל אלמנהכלים, העובדים וכ

רצונו  חוזה זה אלא אם הביע  לביצוע המכרז/  השייך  אלמנט  המזמין לא ישאיל או יספק כל
על    צוע העבודה על ידי המזמין תהיהספקה כלשהי של אלמנט השייך לביהמפורש בכתב. א

 דה. וב חשבון הקבלן והסכום ינוכה מערך הע
 

ואבי  -גישה     1.45 צנרת  תבוהרכבת  כזרים  לצרכי  צע  נוחה  גישה  תהיה  ואביזר  צינור  שלכל  ך 
החלתיקונים   מבל או  אחרים  פה  אביזרים  ו/או  צינורות  לפרק  לא של  י  וגם  המתקנים 

 ים. צינורות ואביזרים של מקצועות אחר 
כ אל  נוחה  גישה  שתובטח  כך  והצנרת  המתקנים  כל  את  להרכיב  הקבלן  הציוד    לעל  חלקי 

לוחות בקרה  צנרת, מ  ידו, כגון:-המותקנים על גופים, ברזים, מסננים, מנועים, שסתומים, 
 נה  ל, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבם טיפולש  -' וכו

ד יודיע מראש ובכתב הקבלן על כך  הציו הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי  
הצי את  יתקין  בטרם  ולמפקח  ל דוליועץ  מהותיים  שינויים  הקבלן  יעשה  לא  אישור.    לא 

 מוקדם מהמפקח. 
 

ופסולת     1.46 זמניות  ה   -אספקות   המזמין,  ל  תחברותנקודת  עם  מראש  יתואמו  ומים,  חשמל 
 ן יבצע את כל ההתחברויות על חשבונו.    הקבל

  ןפסולת כתוצאה מביצוע העבודה נשוא מכרז / חוזה זה, יסלקה הקבל  נותרה  בכל מקום בו
שהרשות העירונית תרשה את שפיכתה.    אל מקום  לאחר שיאספה מעת לעת אל מחוץ לאתר,

רואים  ן.  ל מקום בו תותר שפיכתם, חלה על הקבל בלתם אתם והוריכוז המצבורים, העמס
 אף אם לא צוינה במפורש. , לאושפ  /עבודה זו ככלולה במחירי היח'/מטר/קומפ'

 
יום ביומו,  עשה מדי  בו ירשמו כל מה שנ  ודה יומי מסודר,בעהקבלן ינהל יומן    -יומן עבודה     1.47

מספ  וכו',  בטלה  העבודה,  במקום  מיוחדים  הפועמקרים  החומרים  לר  המועסקים,  ים 
זמין או  ן למסור למ בהם בכל סוג וסוג של עבודה, העתקים מהיומ והמוצרים שמשתמשים  

 בא כוחו בכל יום. 
 שום יעשה אך ורק בנוכחות המפקח. יהר

 
מנת לוודא  -ר עלם היעילים והחדישים ביותל האמצעיהקבלן ינקוט בכ  -הגנה בפני קורוזיה     1.48

רה  ריד הקבלן בכל מקרוזיה. לשם כך יפבאופן יעיל בפני קווגנים  יהיו מ שכל חלקי המתקן  
 שהדבר אפשרי בין מתכות שונות.  
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לקורוזיה לתקופה של    םיכל האביזרים, צנרת, מחברים וכו' יהיו עמיד   -  ת לקורוזיהעמידו   1.49
לפחות.  20 בכתב   אביזרים  שנה  אלו  הוראות  הקבלן  יעביר  שוטפת,  אחזקה  תידרש  בהם 
 מזמין. ל

 
ת רצונם של היועץ והמזמין  ודי את כל עבודתו, לשביעועל הקבלן לנקות באופן יס  -ניקיון     1.50

ין מלכלוך, צבע,  טוינוקו לחל   -קן. כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו'  לפני מסירת המת 
 חומר זר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ.  שמן וכל  טיח, שאריות בניה,

 
שיירי   1.51 ולכל סילוק  ממקום  -וך  ם  ונפל  שיירים  לסילוק  ידאג  מהלך    הקבלן  תוך  העבודה 

 וטין. המקום נקי לחלודה ישאיר את עבודתו ועם סיום העב
 

ונית  מן בדיקתו הראשע במתקן לא יופעל בזוב ציוד אשר יהווה חלק ק  -שימוש זמני בציוד     1.52
רכות הגז  ן במעמים וה אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכות ה   ללא

מס בעת  מלכלוך  חופשיים  היהיו  בתקופת  להשתמש  הקבלן  על  המתקן.  של ירת  ניסויים 
 פיות.וס יקות, למערכות נקיות וון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדקן במערכות סינ המת

 
הביצוע לרבות אגרות    תית אחרת הנדרשת לקבלן לצורכיחיבור תשאספקת מים, ביוב וכל     1.53

 פרש בגין אילו. ולם בנ ולא יש פאושל /ר/קומפ'מחירי היח'/מטולים במים כלותשלו
 

ה, התקנה,  תכנון, אספק  כוללים בין היתר:  ,תוכניותכ"כ,  פרט,  כל התיאורים במ  -תכולה   1.54
ש התו רהובלה,  אישורי  שדה,  הספק  ת  נוכחות  שיידקנה,  והרצת  ככל  ההתקנה  בזמן  רש 
 לו.לא ישולם בנפרד בגין אי -המערכות  

 
והרצה     551. פעולה  מבחני  סיום    -ויסות,  המתקעם  ו/או  הקמת  המתכנן  ע"י  קבלתו  ולפני  ן 

חי הרצה,  המזמין,  הפעולה,  מבחני  כל  את  לבצע  הקבלן  והוויב  ע"י בקרה  הנדרשים    יסות 
יסות, הרצה, בקרה ובדיקה נוספת אשר עלולה  כיוון, וי המפרט המיוחד וכל  יצרני הציוד וע"
 או המזמין במשך העבודה. ועץ ו/להידרש ע"י הי

ם כגון מכון  הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכיהבדיקות והמבחנים  הקבלן יבצע את כל  
העבודה, משרד  חב  התקנים,  הבריאות,  כמשרד  וכו'.  החשמל  החימום    לרת  יחידות 
י והשסתומים  כךהמשאבות  ובמפרט,    כוונו  בתכניות  לנדרש  יתאימו  בהן  שהספיקות 

 . הנדרשתבטמפרטורה 
הזרם. לצריכת  יבדקו  החשמליים  המנועים  ויבדקו    כל  יכוונו  הזרם  יתרת  מפסיקי  כל 

הפעולה הנורמלי  הנדרש יחסית לזרם העבודה בפועל. זרם    מנועים בזרםסקת פעולת הלהפ
 ת של כל אמפרמטר. וח השנתולט וקבוע על פני ל י יסומן באופן בוברוהמ

 ה. טומטית יבדקו לפעולה תקינרת האוהביקו כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות 
ת לשביעות רצונו, הוא  יים את כל מבחני הפעולה, הרצה, בקרה והוויסוקבלן יסלאחר שה

סופי   כללי  מבחן  המיערוך  השל  כל  יבדקו  בו  הפעולתמ ערכת  בתנאי  המפורטים  קנים  ה 
הקבל במפרט   ה זה.  זרם  של  ומסודרים  מפורטים  רישומים  זה  מבחן  בעת  יערוך    מנועים ן 

וכל יתר האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת  הנעה ובפעולה שוטפת, כמויות מי הצריכה,  ב
דרישות  ק לאיום  זה.  רישומים  מפרט  או  תוצאות  כל  לאישור  נערכו    תתקבלנה  אשר 

  היועץ ו/או המזמין. הקבלן  מוקדם שלקיבלו את אישורו האו שיטות אשר לא    םבמכשירי
המדי מכשירי  כל  את  לספק  הדרצריך  לדה  הנ ושים  המבחנים  בהם  עריכת  המכשירים  "ל. 

תעודות  ך יצטרך הקבלן לספק  ים להיות מדויקים. כאשר יידרש לכערכים המבחנים חייבנ
הנ"ל   למכשירים  לכך  כיול  מאושרים  ער פל ממוסדות  תוך  המבחנים,  או  ני  המבחנים  יכת 

וכיואחריהם.   והוויסות  בקרה  הרצה,  הפעולה,  מבחני  הבדיקות  גמר  המתעם  לון  מצב קן 
יג  הקבלן,  של  רצונו  לשביעות  מסכםהתקין  דו"ח  למזמין  ו/או  ליועץ  הקבלן  רישום  יש   .

 יימסר למשרד היועץ בשני העתקים.ת כל המבחנים  תוצאו
 

תאריך   יקבע  מכן  והיוו מלאחר  הקבלן  ע"י  המזמין  סכם  ו/או  יערך  עץ  ביקורת  בו  מבחן 
 . בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נציגו המוסמך

להריץ את המתקן במשך פרק זמן של    רת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלןמסי  לאחר
או נציגיו בכל הנוגע  ך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין  ם. תויו  30  –לא פחות מ  

 תקן. עלתו ולאחזקתו של המ פהל
 

רשת ת,  רצופו   שעות  24אטמ' ובמשך    21תיבדק בלחץ של  )לחץ נמוך(  מים  ת הרש  -ה  יקבד   1.60
כולל מד לחץ רושם    ,שעות רצופות  24אטמ' ובמשך    22תיבדק בלחץ של  )לחץ גבוה(  המים  
ה ביתילפי  מערכות  התקנת  חמים  מפרט  מים  לאספקת  פלסטיים  ות  מצינורות  וקרים 

 ורות. ת יצרן הצינשים ולפי הנחיות והוראו ימג
 דוח כתוב.   תועד בצרן ות קה תבוצע בנוכחות המפקח, הקבלן ונציג שירות שדה של הידיהב
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מעבדה    1.61 האינסטלציהמהב  -בדיקות  מערכות  של  ההתקנה  העבודות  כל  וסיום  ,  לך 

הבד  כל  את  לבצע  הקבלן  על  והגז  להספרינקלרים  הדרושות  היסודיות  תקנים    י פ יקות 
מין, המפרטים הכלליים ולפי המפרט הטכני הנ"ל  ישות המזות הרשות, דרישראליים, דריש

 ן. נוהמתכ   המפקח ובתיאום עם
צוע, התשלום כלול  ים להתקנת המערכות בכל שלבי הבייזמין הקבלן בדיקה של מכון התקנ

 . פאושל /חירי היח'/מטר/קומפ' במ
 

עבוד   1.62 אחרים  תאום  קבלים  מול  שיתקה  -ות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  פעולה בלן    וף 
ם, על מנת למנוע  חרישנה האקבלנים המותיאום מלא עם הגורמים הנוגעים בדבר ובכללים  

 שהוא.  תקלות והפרעות מכל סוג 
כפולות,   תקרות  בחלל  צנרת  עוברת  בהם  עם  במקומות  מלא  תיאום  תוך  תבוצע  העבודה 

 ל. משוקציה, מיזוג אוויר וחטר תוכניות קונס
עבו פיצול  בחשבון  לקחת  הקבלן  עב על   / קבלנים  דות   / המערכות  אילוצי  עקב  לילה  ודות 

 אילו. ין  פות בגמו תוסהאחרים, לא ישול
 

זה אשר תעשנה  נתן תוספת כספית עבור עבודות נוספות למכרז חוזה תי לא  -עבודות נוספות    1.63
וכן מהמפקח,  ובכתב  מוקדם  אישור  ב  ללא  לפני  המחיר  אינו  ציאישור  הקבלן  העבודה.  וע 

 ור עבודות שיש לבצע בהתאם לדרישות התקנת המערכת. תוספת עברשאי לדרוש 
על סמך טענות    פאושל  /  מפ' קו/ן הזכות לדרוש שינויים במחירי היח'/מטרה לקבללא תהי 

 הסופי בגמר העבודה. לשינויים בכמויות בחשבון  
 

ביצוע  האו שלוחיהם ככל שיהיו במשך כל זמן  /הקבלן יאפשר למפקח /מזמין/ מתכנן ו  -מפקח  1.64
הציוד לרבות  בדיקת  תקנה,  שה חופשית לכל מקום וציוד נשוא עבודה זו לצורך בדיקות הגי

עזר   חומרי  בטיחות  כל ציוד  שיידרש,  ככל  לדר  ופועלים  רשאי  אילו   מגורמים  וש  אחד 
תוס  שינוי,  תיקון,  ומהקבלן  לתופת  בהתאם  בוצעה  שלא  עבודה  של  למפרט  נכ הריסה  יות, 

וע להוראותיו  או  ל   ל הטכני  כל  הקבלן  לפסול  רשאי  הוא.  חשבונו  על  הדרישות  אחר  מלא 
ו/א  אבציודו  חומר  כבלתי,  לו  הנראים  עבודה  שיטת  ו/או  הנדונה    זרים  לעבודה  מתאימים 

בד  המפקח  רשאי  כן  ווכמו  לבדיקו   בחינה יקה  נוסף  החומר,  כל  בהתאם  של  הקבועות  ת 
 ר להלן.  פוף לאמות המפרט, וכל זה על חשבון הקבלן בכוש לחוקים הקיימים ודרי

ו/או בחלק   ו המפקח רשאי להפסיק את העבודה בכללה  ודה במקצוע מסוים,  או עב /ממנה 
הע דעתו  לפי  ה  דהבואם  הרמה  הטכני,  המפרט  לתוכניות,  בהתאם  מעשית  מקצועית  אינה 

 ו בתיאום עם המפקח. תדין והמתכנן. הקבלן חייב לארגן את עבוהנדרשת ו/או הוראת המזמ
 

ה   1.65 היתר    כוללים  פאושל  /קומפ'יח'/מטר/מחירים  ה  –בין  הובלה,  והרכבה,  סעת  אספקה 
ופריבדים,  עו כלי עבטעינה  גזירה,  ריתוך,  מיכות, בסיסים,  ודה, שכר עבודה, שילוט, תקה, 

,  רזאגרות, הכלרה, שטיפות, בדיקות לחץ, חומרי עת מערכות, בדיקות מעבדה,  צביעה, הרצ
פרו  כולל  הדרושות  העזר  עבודות  והרכבתכל  הרמה,    ק  במות  פיגומים,  מנופים,  תקרות, 

 וח וכו'. ציאליים, הוצאות ביטסים סולן, מיתיקונים, רווח הקב
יתר לההוצא  כל  עקיפות  והן  ישירות  הן  הקבלן,  של  הכלליות  המפורשות  ות  התחייבויות 

 כני המצורף. טה י החוזה, במפרט הטכני, בהצעת הקבלן והמפרט בתנא
 שר תנאי החוזה מחייבים אותן. ג שהוא אההוצאות האחרות מכל סו

ומסיר מושלם  לביצוע  עד  המערהכל  בתות  הביצוכת  תקופת  תקופת  ם  תום  וכולל  עד  ע 
 האחריות ותקופת הבדק. 

 
הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון    -מינמאלית(    ישות)דר  תקבלת המתקן ואחריו  1.66

 י היצרן.כת וזאת על ידי מומחה המאושר על ידרעותקין במ
ן, אשר יאשר  המזמי  על ידיהעבודות תחשבנה כגמורות רק לאחר הבדיקה הסופית וקבלתן  

 זאת בכתב לקבלן. 
נרש  ם שלפיתיקוני אינם מעכבים את קבלת העבודה,  הקבדעת המזמין  בפרוטיכל  לה  מים 

 .והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק הזמן שנקבע בפרטיכל
 . כת השלמההקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין למער

נ"ל תהיה על  ישות ה אם לדרהאחריות הסופית והבלעדית לתקינות המערכת ולפעולתה בהת
 הקבלן. 

 
המתקן. על  ת של  ת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה ניסיוניהכרוכות בהתקנ  עם גמר העבודות

הק יודיע  הניסיונית  וההפעלה  הבדיקה  פעולת  התחלת  למפקח  לבמועד  ליועץ,  בכתב  ן 
 ולמזמין. 

 עשה: קן תהמת קבלת
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 רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה. .א
יים חלקים בודדים המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינת   לתחר הפע רק לא ב.

לפני הפעלה  רב לה בלן רשאי לסלשירות המזמין. אין הק פעלת חלקים של המתקן 
 התחלת תקופת האחריות. סופית, במידה שיידרש לכך ולפני 

בהתאם לתקנים וחוק תכנון ובניה    מערכות למשך שנתיים אואחראי ל  הקבלן יהיה ג.
ביניהמחמי  – ולפיר  או  אישור בכתב של  הם. מיום המסירה   / ו  כוחו,    המזמין  בא 

יטים, האבזרים והחומרים שסיפק. הקבלן יתקן  ב הפרלטיב העבודות שביצע וכן טי
תוך   חשבונו,  מועש  24על  באיזה  שיתגלה  קלקול  או  תקלה  כל  במשך  המערכות  ת 

משימוש    כתוצאה ן, או  התקופה הנ"ל, אם נגרם כתוצאה מעבודה לקויה של הקבל
 או בלתי מתאימים. עים בחומרים ו / או באבזרים גרו

ש  ד. של  ושרות  אחריות  הביקורות   נתייםבמסגרת  כל  את  לבצע  הקבלן  באחריות 
דרישות   החוק,  ע"י  הנדרשיםשרהנדרשות  אישורים  ולהוציא  הכבאות  ללא    ות 

 ות הער
ירה  יך המס ל מתאר התחלת תקופת האחריות לגבי מתקן זה תקבע בכל מקרה הח 

 פעול רצוף ומושלם.לת הסופית של המערכת השלמה והמוכנה
 כת על כל חלקיה ויחזיקה תמיד במצב תקין  ן במערבמשך תקופת האחריות יטפל הקבל 

קנים, מכשירים,  ערכות התלקים, אבזרים, מהקבלן בתקופה זו ח  קפונקי. במידת הצורך יס
יותר לביצוע השירות ואלו יהיו  לל בהמשוכ   או חומרים הדרושים, כשהם חדשים ומהטיפוס

מת שתמיד  ההפרעות  כל  את  ולתקנים.  למפרט  בתקופתאימים  יסלק    תחולנה  האחריות, 
מ   יאוחר  ולא  הוא  חשבונו  ועל  מיד  אחר  24  –הקבלן  הקבלן    ישעות  פיגר  אם  ההודעה. 

 , להזמין בעל מקצוע מיומן על חשבון הקבלן לתיקון התקלה. י המזמיןבתיקון, רשא
או בתומה ייתן הקבלן אחריות נוספת  וחלף עקב פגימתו בתקופת האחריות ו /  לק שה לכל ח 

 ום החלפתו. ינה מ לאותו חלק לש
)חוץ  תכבתקופת האחריות הנ"ל חייב הקבלן לבצע את השירות של המער . כן יהא הקבלן 

לבצע  חודשים, לנקות ו  6ליו לסלקם כאמור לעיל( חייב לבדוק כל  ים אשר עמתקלות וקלקול
 עבודות הקשורות בשירות. ת כל הא

ן ביצועה  עבודה וזמ קלקולים ב "שירות" בו יירשמו דו"חות על    ן יותקן ספרבמשרד המזמי 
 חריות. אהוכו'. ספר זה יהיה חלק ממסמכי המסירה בתום תקופת  

ה או קלקול  ם אחר, הקבלן לא חייב בתיקון כל תקלבכל מקו  למרות כל האמור לעיל ו / או
/ או  בתיקוןמקורם  כאמור, ש / א   ו  ו  / או בהפעלה  ו  בידי מי  בטיפול  ו בשירות לא נכונים 

לכך  הוסמך  ח   שלא  או   / בין  ו  מנסיבות  בלה,  כתוצאה  או   / ו  ברשלנות  ובין  במכוון  אם 
 יה לצפותן מראש. א יכול העליון ו / או נסיבות אחרות שהקבלן ל שמקורן בכוח

פת  ן ויעביר לו אותם בתום תקוהמזמי  נים אלכן יסב את כל תעודות האחריות מהיצר-כמו
 ת. האחריו

בא כוחו, אינם משחררים את  ן ו / או ידי המזמי בדיקת תוכניות ה"עדות" וקבלת המתקן על  
יצוע  רכות(, בצנרת / ציוד/תפקוד הציוד המתקן והמע  הקבלן מאחריותו הבלעדית )למתקן /

 סיור מסירה וחתימת המתכנן על תיקי מתקן / אישור  
י בשום מקרה חתימה של המתכנן,  מהווה תחליף לאחריות הקבלן, מודגש כ   אינו   4ופס  טל

עילה לקבלן בגין השתת אחריות מכל סוג כלפי אחד מאלו    ו לא יהוואו בא כוחהמזמין ו /  
 . חראי הבלעדי לתפקוד המערכות והמבנהאהוהוא  

 
וימסור הקבלן למזמין    -תיק מתקן   1.68 יכין  תלפני מסירת המתקן  כל  יקים השלשה  מכילים, 

חומר  כיל את הואחזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק י  עוללתפאחד, חומר להסבר מלא  
 כשהוא מודפס ומכורך: הבא

שרות  .1 הפעלה,  הוראות  כולל  המתקן,  כפי    תיאור  מונע  טיפול  הוראות  ואחזקה. 
יצשנדר ע"י  וניסוי  ש  וכו'. הוראות תפעול  ,  המערכתרן הציוד. טיפולים תקופתיים 
וגע לתקינות  ית, חצי שנתית בכל הנחודש -עית וחודשית תלתות לביקורת שבוהורא

ר חלפהמערכת,  מומלצשימת  כל  ים  תרשמנה  בו  למערכות  "שירות"  ספר  ת, 
והת  התקופתיות  והדוקומנטצילקהבדיקות  ההוראות  כל  במערכת.  יהיו  ות  ה 

 עברית.  ב
 הקטלוגים והפרוספקטים המקוריים של הציוד.  .2
 מעודכנות של המתקן.  תותכני מערכת .3
 מאושרות של המתקן. מערכת תכניות עבודה  .4
 המערכת.מערכת דיאגרמות של  .5
  , ע של המנועים השונים במתקן, עם ציון, עבור כל מנוע, של הספק מנו  סימוןטבלת   .6

 ונות ליתרת זרם של המתנע. יוון בטחאמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס, וכ
ל אחד מהאביזרים  ציון הכיוון של כון עם  והביטחטבלת סימון של אביזרי הפיקוד   .7

 "ל. הנ
 כל אחד מהאביזרים. המדידה עם ציון הוראה של טבלת סימון של אביזרי  .8
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 אישורי שרות שדה.  .9
 אישורי הפעלה והרצה לציוד. .10
 ודק מוסמך ללוחות חשמל. ב  יראישו .11
 סמכות. עבדות מואישורי מ .12
 אישור חברת האחזקה של המבנה.  .13
 מינה. של המזאישור מחלקת הנדסה  .14
 התקנים.  אישור התקנת מערכת ספרינקלרים ממכון .15
 אישור הכלרה.  .16
 וכו'.  מערכות מים חמים, משאבות  בי אחריות כל הציוד, צנרת,כת .17
 . מךומדיה דיגיטלית ערוך ע"י מודד מוס העתקים 5  -סט תכניות "כפי שבוצע" ב .18
ול  ר לתפעעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשכתב מטהעתק מ .19

, ברורה  בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ  זקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה ואח
 ונהירה לו. 

 
ותקנים     1.69 ב  -חומרים  העבודה  לביצוע  המוצע  הקבלן  את  לפסול  רשאי  ולא  ימהמזמין  דה 

המפורט בתקנים  בקיאות  ובמידהוכיח  את  ים  משביע  זה  מסוג  בהתקנות  ניסיונו  ואין  ה 
 לן. מצד הקב היה סופית ולא ניתנת לערעור זמין תשל המ רצונו. החלטתו

מ  הבין  יתאימו להל"ת, למפרט  השרברבות  עבודות  פרק  כל  לת"י  16  ופרק  07שרדי   ,1205  
 ולדרישות מכון התקנים הישראלי.  

ם הרלוונטיים של מכון התקנים ו/או  מו לתקנימרים יהיו ממין משובח ביותר ויתאיוחה כל  
 בארץ. ת אחרת כל רשות מוסמכ

יהיו לפי תקנים מארה"ב אלא אם נאמר    חומרים שלגביהם לא פורסמו תקנים ישראליים
 פרט להלן. במפורש במ אחרת
פ חוק במידה שקיים חוק  "העבודות יהא ע"פ המפורט להלן )המחמיר ביותר ו/או ע   ביצוע

 ע(: היה הקובבנשוא החוק י
סניטרי .1 אינסטלציה  עבודות  לביצוע  מיוחד  טכני  של  מפרט  צייזל"ת  תכנון,   -ניר 

 . ''פיקוח, ייעוץ 
 שצורפו למכרז. ת  התכניוכל  .2
 34פרק ,  07"המפרט הכללי"  פרק  .3
 הוראות למתקני תברואה.   -הל"ת  .4
 דכן, על כל חלקיו. וע , המ1205תקן ישראלי מס'  .5
 מעודכן על כל חלקיו.  1596ס' תקן ישראלי מ .6
 מערכות מתזים: התקנה.  1596ת"י  .7
8. NFPA 13 רים.התקן האמריקאי להתקנת מערכות ספרינקל 
9. 20 NFPA  .התקן האמריקאי למשאבות כיבוי אש 

10. 22 NFPA  האמריקאי למכלי איגום לכיבוי אש. התקן 
 יוד והחומרים. יים החלים על הצנככל התקנים העד  .11
 ה". "מערכות לכיבוי אש במים: בקרה בדיקה ותחזוק  1928לי ת"י תקן ישרא  .12
 (. 1999) 1596/1תקנים ישראלים אחרים כמופיע בת"י  .13
 יו.חוק שירותי כבאות המעודכן על כל תיקונ .14
 הוראות כיבוי אש ע"י קצין מניעת דליקות האזורי.  .15
 "י שרותי כבאות. שאושרו עת. נספח ותוכניות בטיחות עץ הבטיחוו יהוראות  .16
 נספח סניטרי מאושר. .17
 ה.תברוא למתקניפרשה טכני  .18
 יוב .הוראות והנחיות תאגיד מים וב .20
 טרית במרחבים מוגנים. לציה סניהוראות פיקוד העורף הנוגעות למתקני אינסט .21
ות /   נו ע"י המתכנן / המפקח / מתאם מערכ תנהערות נוספות בכתב או בע"פ אשר יי  .22

 שר יירשמו ע"י נציג המזמין ביומן העבודה באתר. וא
 ם לגבי עבודות צנרת במחיצות גבס. ניות יצרהנחי  .23
 דרישות של יועץ נגישות .חיות והנ .24
 אקוסטיקה. של יועץ הוראות והנחיות  .25
 חוק החשמל.  .26
 .ISO 12944ותקן  1225ות"י   היהוראות והנחיות של יועץ קורוז .27
 היזם . ישות ומפרט של  דרחיות והנ .28
 ות .הנחיות ודרישות של משרד הבריא .29
 . LEEDדרישות תקן  .30

המפ ההנחיות  כי  והתיודגש  להנחת  להלן  היינן  ורטות  הסוגים  מכל  צינורות  תמצית  קנת 
ביצוע אחר שיוגדרו    ן פמלצות היצרן ואינן באות במקום המלצות היצרן. כל הנחיות או או ה
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יחיי היצרן  הקע"י  את  בגי בו  כלשהי  כספית  תביעה  לקבלן  תהיה  לא  פיהן,  אל  לבצע  ן  בלן 
 . אורן בין אם ידע עליהם מראש ובין אם לות היצדריש

 
ע"י   1.70 חיבור  אופני  לוודא  יש  ביצוע  תחילת  אי  כו עדלפני  כל  על  מוסמך  מודד  עם  מדידה  ן 

 התאמה יש להוציא למתכנן. 
 
 בדיקה   07.03

המים  שר נמוך(  ת  של  ית)לחץ  בלחץ  וא  12בדק  רצופות  24במשך  טמ'  המים  ,  שעות  רשת 
גבוה(   ובמשך  א  22ל  בדק בלחץ ש ית )לחץ  רצופות  24טמ'  רו  , שעות  לחץ  לפי    שםכולל מד 

  מצינורות פלסטיים גמישים   וקריםחמים  התקנת מערכות ביתיות לאספקת מים    המפרט
 . ולפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות

   ות שדה של היצרן ותתועד בדוח כתוב. נציג שירדיקה תבוצע בנוכחות המפקח, הקבלן ו בה
 

 חומרים  07.04
ם של מכון התקנים ו/או  ייטממין משובח ביותר ויתאימו לתקנים הרלוונו  ים יהיכל החומר

 . כל רשות מוסמכת אחרת בארץ
א אם נאמר  לאומרים שלגביהם לא פורסמו תקנים ישראליים יהיו לפי תקנים מארה"ב  ח

  אחרת במפורש במפרט להלן.
 

 נים למממי"ם וקולטצנרת  07.05
ע"  וקולטנים במממי"ם תבוצע  צנרת  פיקפ הנחי התקנת  שימות  וכולל  הג"א  העורף,  וש  וד 

 . 1205.5מרים מאושרים בלבד על ידי הג"א ות.י. וחו במוצרים
 ני ביצוע על הקבלן להציג פתרון ורשימת ציוד לאישור המפקח. פל

 
 ים ד רעשגנבידוד כ 07.06

 פ הנחיות אקוסטיות.תבוצע ע" התקנת הצינורות מים /ביוב  
 צנרת עלויות: הפאושל  / למ"א   על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה

 . וד אקוסטיות חרושתיות מתוצרת "גיביריט" או ש"עת ביד יריעואספקה והתקנת 
 .  SILENT-DB20אספקה והתקנת צנרת ואביזרים "גיביריט" מסדרת: 

רונות ומשרדים יותקנו צנרת ת של מסדת שיש מעברי צנרת בתקרות אקוסטיומוקמבכל ה
 ות בידוד "גיביריט". יעט" ויר "גיבירי –" SILENTואביזרים "

 טיות. התקנת יריעות אקוס לא ישולם בנפרד בעד
 

 " S.P" / "M.G"צינורות  07.07
,  S.P  "/  "M.G"ר  נוצי .א באלומיניום  "  מחוזק  מצולב    16-32בקטרים  מפוליאטילן 

מסו  מ"מ באביזרים  חיבורים  מערכת  לחיצהעם  "  ג  "גולן    /"  מצרפלסטמתוצרת 
 .  מוצרי פלסטיק" 

ו ות התקהנחת הצינור ינתם  והוראות  לפי הנחיות  צרן הצינורות  התקנת האביזרים 
   .1205, ת"י  2חלק   2242 ולפי תקן ישראלי 

ו  .ב הצינורות  יצרן  נציג  את  לאתר  לזמן  הקבלן  נדרש  העבודה  תחילת  פקח  מהלפני 
 לצורך   

 פגישת היכרות.   
עיים  הזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבו יידרש הקבלן לדה  העבו  במהלך .ג

   קח.המפי יידרש לכך ע" ת גבוהה יותר באםבתדירו ו
בכתב חתום ע"י שירות    דו"ח  למפקחבתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן    .ד

 .שדה
ספקי   .ה של  שדה  שירות  דוחות  יתקבלו  לביצוע יצלא  מאושרים  אינם  אשר  נורות 

 "י יצרן הצינורות.  ות שדה ערשי
 עם יצרן הצינורות.  קפה מט עודה תהעבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל ת . ו
ל   .ז העבודה  האנשיבמהלך  אחד  בעל  פחות  להיות  חייב  באתר  העובדים    תעודת ם 

 ה.  הסמכ
לע .ח ומותאמים  ישראלי  תקן  תו  בעלי  חרושתיים  יהיו  האביזרים  צנרת  וב כל  עם  דה 

"S.P" ות.  ן הצינור ומאושרים ע"י יצר 
 יה" בלבד. י "הלי ם מקשרחיבורי מזרמים ונקודות קצה בהתקנה גלויה, יבוצעו ע

 בלבד. ם אביזרי לחיצה ה בהתקנה סמויה, יבוצעו ע חיבורי מזרמים ונקודות קצ
 ם קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.  למי צנרת .ט
מים    תחת לחץ יש למלא מייד במים ולהשאירו    כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, .י

 ך כל זמן העבודה.  במש
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בדיקה .יא לפני  בבטון  הצנרת  את  לכסות  יצרן    אישור  וקבלת  אין  של  שדה  שירות 
 .  ורותהצינ

 ערכת הצינורות.  ודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית )טסט( למהעב  בתום .יב
שדה  ושירות  היצרן  והנחיות  הוראות  לפי  תתבצע  ונציג   הבדיקה  המפקח  ובמעמד 

ליי  ינורות,צהיצרן    לפחודיש  המפקח  את  בדיקה    48ת  ע  ביצוע  לפני  שעות 
בדיק שי אם   הידראולית ב לבצע  יש  תיקונים,  ונדרשים  נזילות  הידראולית  נם  ה 

 חוזרת לאחר התיקון.   
 עודת אחריות מטעם היצרן למזמין.    קה יספק הקבלן ת לאחר אישור הבדי 

 .  ןמאותו יצר אשר אינם צנרת ואביזרים הר אין לשלב בשום מק .יג
מכמו   .יד אותוכן  של  צנרת  עם  תתבצע  באתר  העבודה  כל  כי  בזאת  אין  היצרן  ודגש   ,

 צנרת מיצרנים שונים.   עם לבצע  בשום אופן קטעים שונים במבנה 
 :  י למ"א כולל גםירמח / הפאושל/  מחיר היחידה . טו

תיקו .1 וביצוע  הצינורות  השחלת  לצורך  בקירות  מילוי     ינחציבה  לצורך  טיח 
 . מחדש של החריצים

 .  בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורותעטיפת ביצוע  .2
אקוסטיות(  המבנה  תקרת  פת  לרצות  הצינור קיבוע   .3 חב)בתקרות    קים בעזרת 

 . ע"י הוראות היצרןתקניים ייעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים ו
)אוגן .4 לסוגיהם  והאביזרים  הספחים  תושבו כל  תפסניות,  ,  זווית  ,תלסוללה, 

 יר גבס וכו'...(קשר, מתקן לק ה, מ רי טאביז  הסתעפויות,
 .תשירות שדה של יצרן הצינורו  .5
 הידראוליות )טסט(.    קותבדי .6
שרוו .7 והתקנת  מיאספקה  לצנרת  בידוד  ש"ע.לי  או  "ענביד"  מתוצרת  חמים   ם 

 מ"מ.  19גלויה ע.ד.  רתצנ
 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.          

 .   ים לסוגיהםבעד ספח דרלא ישולם בנפ .8
 .מושלם לביצוע  כל הנדרש עד .9
 

 מ"מ  32-16קטרים ב "פקסגול"צינורות  07.08
"  מ"מ   16-32ים  טרבקול"  "פקסג צינור   .א פלסטיקמתוצרת  מוצרי  חיבורים  "  גולן 

 פקח.  או ש"ע שיאושר ע"י  המפיט"  –בשיטת "פוש 
יצר והוראות  לפי הנחיות  הצינורות    ןהנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים 

   .1205, ת"י  2  חלק 2242 ולפי תקן ישראלי 
נציג .ב את  לאתר  לזמן  הקבלן  נדרש  העבודה  תחילת  והמפקח  הצינוריצרן    לפני  ות 

 לצורך   
 פגישת היכרות.    

שדה לפחות פעם בשבועיים  במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות   .ג
   .חהמפקי יידרש לכך ע" ובתדירות גבוהה יותר באם

מפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות  הקבלן ל  בתום כל ביקור של שירות שדה יספק
 שדה.

שי  .ד דוחות  יתקבלו  שדלא  סרות  של  ציה  לביצופקי  מאושרים  אינם  אשר  ע נורות 
 ת.  שירות שדה ע"י יצרן הצינורו

 עודה תקפה מטעם יצרן הצינורות.  קבלן מורשה ובעל תהעבודה תתבצע ע"י  .ה
לפחובמהלך   האנשי  תהעבודה  להיואחד  חייב  באתר  העובדים  תעם  בעל  ודת  ת 
 .  הסמכה

ישר . ו תקן  תו  בעלי  חרושתיים  יהיו  האביזרים  ומ כל  צנרת    ותאמיםאלי  עם  לעבודה 
 .  צינורותע"י יצרן הומאושרים   "פקסגול"

 עים שונים.  צנרת למים קרים וחמים תהיה בצב .ז
 ה שרשורים. מ"מ תותקן עם שרוולי השחל 16-25צנרת בקטרים  .ח
מים ולהשאירו תחת לחץ מים  א מייד בקטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש למל  לכ .ט

 .  במשך כל זמן העבודה
לכס .י את  אין  שירותהות  אישור  וקבלת  בדיקה  לפני  בבטון  יצרן    צנרת  של  שדה 

 הצינורות.  
 למערכת הצינורות.   בצע בדיקה הידראולית )טסט(בתום העבודה יידרש הקבלן ל .יא

הורא לפי  תתבצע  ושיר   תו הבדיקה  היצרן  ובמעמד  והנחיות  שדה  ונות  ציג המפקח 
 יצרן   

 בדיקה הידראולית באם   ביצוע לפני  שעות 48הצינורות, יש ליידע את המפקח לפחות  
 אחר התיקון.   צע בדיקה הידראולית חוזרת לקונים, יש לבונדרשים תי ישנם נזילות  
 .    למזמין ןרלאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצ 

 .  רים אשר אינם מאותו יצרןרת ואביזאין לשלב בשום מקרה צנ .יב
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העב .יג כל  כי  בזאת  מודגש  כן  באכמו  תתבודה  אתר  של  צנרת  עם  אין  צע  היצרן,  ותו 
 .   יםשונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונבשום אופן קטעים   לבצע

 :   כולל גם פאושל /מחיר ליח' /מטר  .יד
 מילוי    וני טיח לצורך הצינורות וביצוע תיק  תל חציבה בקירות לצורך השח 1 
 מחדש של החריצים.    
 רות.  הצינו ל אורךביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכ 2 
אקוסטיות(  המבנה    תקרתלרצפת  הצינורות  קיבוע   3  חבקים)בתקרות    בעזרת 

על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות היצרן ופרטי  יים במרווחים  תקניים ייעוד
 הביצוע. 

)אוג     4 לסוגיהם  והאביזרים  הספחים  תושב לסוללה ןכל  זווית,  תפסניות,  ות,   ,
    הסתעפויות,

 '... ויר גבס וכתקן לקקשר, מאביזרי טה, מ  
 צינורות.ן היצרשירות שדה של  5 
 בדיקות הידראוליות )טסט(.   6 
 שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. והתקנת    אספקה 7 
 מ"מ.  19ע.ד.   גלויה צנרת  
 . מ"מ 6ד.  צנרת סמויה ע.  

 לא ישולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם.    8  
 מושלם. ביצועש עד לכל הנדר 9  

 
 ומעלה "ממ 32קוטר "פקסגול" צינורות  07.09

מ"מ ומעלה    32בקוטר    1חלק    1519לפי ת"י    פקסגול תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"  צינורות
  :בדרג
 . 15ג רד  –צנרת בתוך הבניין  -
 . 15דרג  –צנרת בקרקע לכיבוי אש  -
   .10דרג   –קע לצריכה בקר צנרת -

 פקסגול.  ת צינורותי הצינורות להנחל יצרנ ראות שמפרט זה בא להשלים הנחיות והו
 . ךבגלילים ו/או מוטות במידת הצורינורות מגיעים לאתר צה

 . חקלפני ביצוע חובה לאשר סוג יצרן / צנרת / ספק, קבלן מבצע אצל המפ
 ן לליווי הפרויקט באופן צמוד של היצר הקבלן נדרש להעביר מכתב התחייבות

 
 חיבור והרכבת הצינורות  

 פיוז'ן לפי הנדרש בתוכניות.      ו יתבצע בריתוך בשיטת אלקטר  "פקסגול"ת ינורובור צ יח
פי  אלקטרו  הריתוךמחברי  כלי  ע"י  וז'ן  המאושר  מסוג  יהיו  הצינורות  והמכשירים    יצרן 

ממג)כדו מת  "ש"ע  או  "פלסאון"  פיוז'ן  לחברי  באביזרים אושר(,  חיבורים  יאושרו  א 
 .  מכניים
 יתוכים.   ורות לביצוע הריצרן הצינ שאושר והוכשר ע"י  מבצע הריתוך  יהיה מבצע 

ם  יון ועל כמה פעולות הכנה, כמו קצוות ישריבשעת ביצוע הריתוך, יש להקפיד על רמת ניק 
 .  ן הצינורת, הדבר מתבצע ע"י גירוד קל של דופ ו י של הצנרת ודפנות צינור נק

 בנים. בתוך מקרקע ושנות ותק בהתקנת  צנרת "פקסגול" ב 10המבצע יהיה בעל 
 יצוע.  המבצע יאושר ע"י המפקח לפני ב 

 
 זרים וציוד אבי

מאו יהיו  והציוד  הצינור כל האביזרים  יצרן  ע"י  לשימוש  לערבב  שרים  אין  בכל מקרה  ות, 
 מיצרנים שונים.  םבין סוגי אביזרי

 .. שיאושר מראש על ידי המפקחדרג וע.ד כל האביזרים יהיו ב
 ביצוע.  ה לפניוד מלא הקבלן נדרש להציג רשימת צי

 
 שירות שדה  

לז למן שירות  הקבלן מחויב  לפני תחילת העבודה  הצינורות  יצרן  פגישת היכרות  שדה של 
בשב פעם  לפחות  ציפיות  כןותיאום  וכמו  בזמן העבודה  שירות    ועיים  לזמן  יש  בכל מקרה 

לבדיקת   ש  הצינורות שדה  שירות  דו"ח  יימסר  הביקור  בתום  כיסוי,  לפני  דה  והריתוכים 
 קח. למפ

 ת המפקח.  צע בנוכחוביקור שירות שדה של יצרן הצינורות יבו
 

 סימון הצנרת
רט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איתור תוואי  ו לכל אורכם ע"י סכל הצינורות יסומנ 

 עי". וכולל כיתוב "זהירות קו מים תת קרק ר הצינו
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 מחירי היח'/מטר/קומפ'/ פאושל ל בכלו
 

 בדיקת לחץ  
 צנרת, יש לערוך בדיקת לחץ.  חת הדות הנעם גמר עבו
 מ'.  1000קטעי צנרת מוכנים באורך שלא עולה על  ץ תבוצע בבדיקת הלח

 בדיקת הלחץ תחולק לשני שלבים, שלב ההכנות למבחן ושלב המבחן.  
 דה, מפקח. שירות ש ת הלחץ תבוצע בנוכחות הקבלן, מפקח,קיבד
 

 הבא:שלב ההכנות למבחן יעשה באופן 
 הכלוא בתוכו.   מלא את הצינור במים ולנקז את כל האווירש לבודה יעם גמר הע

 הצינור   פעמים לחץ העבודה של  1.3 -בצינור לבעזרת משאבה יש להעלות את לחץ המים 
 קה. ידדרג הצינור(, זה לחץ הב

 מפני דליפה כל שהיא.   האביזריםבמצב זה יש לבדוק את הצינור ו
מ כתוצאה  כלל  צינור  בדרך  בו    ל"סגו"פקהיות  הלחץ  ואז  מעט  מתרחב  הוא  גמיש,  צינור 

 רד.   יו
מים במידת הצורך הנדרשת, על מנת  השעות הראשונות, יש להוסיף    4אחת לשעה במהלך  

 לשמור   
 על לחץ הבדיקה.  

 המבחן.  חיל שלב נות מסתיים שלב ההכנות ומתות הראשו עש 4 -בגמר ה
 

 :שלב המבחן יעשה באופן הבא
ל המבחן  שלב  הבדבתחילת  יוחץ  ביקה  )  0.68-קטן  ולחץPSI10אטמ'  במידה  הבדיקה    ( 

    נשמר
 צלחה. ניתן  לקבוע כי מבחן הלחץ עבר בה 5%לאחר ההקטנה( במשך שעה )עד סטיה של 

 קונים ע"י בוצעו תינה תקינה, יעבר בהצלחה ושהמערכת אי אבמידה ונקבע שמבחן הלחץ ל
 פי הוראות המפקח.  ות ועלהצינור יצרן    וראות שירות שדה שלהקבלן ועל חשבונו, על פי ה

 שעות.    5הנדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה המינימלי משך הזמן 
 שעות.   8מן המקסימלי המותר לעריכת בדיקת הלחץ יהיה  הז משך

 רר הלחץ והצינור "ינוח"   קו, ישוחקבלן נדרש לבצע תיקונים בנכשלה וה הק במידה והבדי
   וזרת. לחץ ח  בדיקת ת לפחות לפני תחילתשעו  8למשך 

 נורות.  פקח ושירות שדה של יצרן הצי מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המ
 שעות לפני מבחן הלחץ.   48ביצוע מבחן הלחץ לפחות הקבלן למפקח על לצורך כך יודיע 

 בדיקה יועבר דו"ח שירות שדה. ה םבתו
 ץ שבוצעו ללא אישור המפקח. צאות מבחן לחו תותקבל לא י

 

 סוגי הצנרת, כולל גם: לכל פאושל פ'/קומ /רמטמחיר היח'/  •
, אישור  דה של יצרן השדהן במפרט המיוחד, במפרט הכללי, כולל דוח שירות  שצוי המ  כל •

 מת"י להתקנה. 

רדיוגרפי • בדיקות  כגון:  הקותוהבדיקות  שטיפת  בדיקה  ,  )טסט,  בדיקוהידראולית  ת  (, 
   . וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת  התקנת מז"ח

ודה יש להודיע למפקח  ות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העב נוכח בוצע בשטיפת קו ת •
 הלחץ לקווים.לגבי בדיקות   השטיפה, כנ"ל י"ע לפני ביצוע 1

יהם  , מופה וכו'...(. אביזרי תליה לסוגהטאספקה והתקנת כל הספחים הדרושים )קשתות,   •
 התקנה מושלמת.  עד ל

י קוטר, מצרות, טה, קשתות,  , מעברמופות  אספקה והנחת כל הספחים והאביזרים לרבות: •
 נה מושלמת. יה, מוטות הברגה וכו'... וכל הנדרש עד להתקבזרי  תלחבקים, א

רות וביצוע תיקוני טיח  ונ חציבה בקירות לצורך השחלת הצי  צוע מושלם.כל הנדרש עד לבי •
    מילוי לצורך

 ריצים.  של החמחדש 
 ורות.  ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינ •

חבקיםות(  אקוסטי  )בתקרות המבנה  תקרת  לרצפת  הצינורות  קיבוע   • תיקניים    בעזרת 
 ות היצרן ופרטי הביצוע. ל פי הנדרש בתקנים וע"פ הורא יעודיים במרווחים ע

 פות( ציוד פיוז'ן  ויות, מו, תפסניות, הסתעפזווית)ים לסוגיהם ר זכל הספחים והאבי •
    בלבד.

 שירות שדה של יצרן הצינורות. •
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 ראוליות )טסט(.  ת הידבדיקו •

חול  על  י נירוסטה "זהירות קו מים" מפס  2סטיק לא ממוחזר עם  התקנת סרט סימון מפל •
 הריפוד של הצינור לכל אורך התעלה. 

 וגיהם.   סללא ישולם בנפרד בעד ספחים  •

•  
 )קווי גרביטציה(  המבנבשפכים   להולכת פוליפרופילן צנרת 07.10

  /     Ultra Silent    /  +  tUltra Silen   צנרת  מ  יו ה יה יטציבצינורות הביוב לקווי גרצנרת  
Ultra Beton    ,ביתיים חמים בידוד אקוסטי.  בעלת    וקרים,  לניקוז שפכים  כולל  תכונות 

לן  וליפרופישכבה חיצונית: שכבת פ  -של הצינור   םלגחומר    ,  תקע-בשיטת חיבור שקע  חיבור
עמידה .  שחור,  פוליפרופ ,  UVלקרינת  שכבת  אמצעית:  עםשכבה  ינרלית   מ   תרכובת  ילן 

PPMD  ר  ניטו  פנימית: שכבת פוליפרופילן לבן המאפשרתשכבה  ,  יהמספקת בידוד אקוסט
 קרה חזותיים. וב

אביזרים    גלם  תקע,  PPMD-וPPחומר  שקע  חיבור  שפה  טא,  שיטת  צבע ב  SBR-NRמי 
 שחור 

 . מ"מ32-200קוטרים   
משתנה לטווח    בטמפ'  98º   עד,  משתנה לטווח ארוך  בטמפ'95ºעד     -עמידות בטמפרטורה 

 .קצר
באש,  EN13501-1:2009:אש:סיווג   התנהגות  עשן,  סיווג  התלהטות    פליטת 

 EN4102-2טוף:וטפ
 . ישירה שא של מוצרי בנייה הנתונים תחת תגובה למבחני אש, התלקחות

 SII שיטת מדידה  SII 958-1לפי תקן ישראלי    וצרהמי,  SDR-26,  דרג   "חוליות תוצרת " 
וסימון חוזק,    ימוןשא סנווה    69038 ירוק לתו תקן  , שיטת    SII 14020פי תקן  הנושא תו 
 .  SII 70304בדיקה 

 מ"מ.  200עד מ"מ  32ם טריבק צנרת
 הוראות התקנת חבקים במערכת אקוסטית:

 רך. ווה עאו ש  "ותחולי "ם תוצרת ילהשתמש בחבקים אקוסטי שי א. 
חבקים בקירות פנים    נתהתקבלבד,  חיצוניים  רצוי להתקין את החבקים על קירות   ב. 

 אקוסטיות במבנה. יגרעו מהתוצאות ה
 אחיזה טובה יותר.    אש החיבור לקבלתמומלץ להתקין את החבק בסמוך לר ג. 
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 איטום בין קומות 

מעבר    תמה מוחלטת ומונעשלם לאטיפתרון מו ת מספקה  Ultra Seal במערכת שיש להשתמ
 של רעשים הנובעים 

 למבנה.  מהת הזרין מערככתוצאה ממגע בי 
 אביזר תבריג: 
ואב מתוברצינורות  וקיזרים  חמים  ביתיים  לשפכים  מפוליפרופילן  )דלוחין(  גים  רים 

 . מ"מ 32-63בקטרים  
מק ואביזרים  צינורת  רק  יסופקו  שירולאתר  בארץ,  יים  צק  ר תאושר  וצרו  נרת  אספקת 

 צרת בארץ.והמי
   המאושר  נציגו  מאת,  העבודה  שם  את   אושהנ ,    מלא  פרויקט  ליווי  טופס   להמציא  הקבלן  על
 . היצרן של

ומתלים  מחברי  הרכבת   קבועה   עיגון  נקודת  לווכל   הדרושה  ובכמות  במיקום  תעשהם 
היצרן,    תקן  לפי   באביזר   כן   כמו.  המפורטות  הביצוע  ותוכניות  היצרן  והוראותוהוראות 

 הצנרת. לאורך הקבע נקודות של  וחוזקם ותםמ כ, קומםימ
במחי  .   היח'כלול  פאושל.מ   /ר  קומפ'/  קנת  המות  בצנרתPressure Clamp טר/ 

   יותקנו מחברי  בחניונים,
הקבלן  הערה:   בחשבעל  היחידה  לקחת  במחירי  כל    הפאושל/ון  של  ומלא  קשיח  עיגון 

ע"פ    תהצנרת מתח  עטילמבנה  ע"י  והפרטים  בטוןההנחיות  מזויין מלאה מתחתית    פות 
   התקנה מושלמת.הנדרש עד לוכל   ת דמה(לרצפת המבנה )יצירת קורהצינור ועד 
צנ לבהתקנת  מתחת  להשתמרת  יש  וכו'  קורות  בעמודים/  בטון/  בצנרת  רצפות   Ultraש 

Beton  כולל מחבריLock Seal 
צנרת ומתחת  עיגון  החניון    ברפסודה  עיגון    תבוצעלרצפת  מתקן  עע"י  כיוונון  חרושתי  ם 

כלול במחיר היח'/ .    SCHANIS  של חברת     STARFIXיפועים( דגם  גובה )יתדות לש
 .מטר/ קומפ'/ פאושל

רצפה הצפה באופן שלא יתאפשר ככלל כל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין תיתלה על  
 פרטי ביצוע.  "פוליביד" לפי ות תעלות גזירהלרב  מגע בין הקרקע לצינור

הקבלן בח  על  היחילקחת  במחירי  צינור שבון  למ"א  צנהפאושל    /דה  והתקנת  רת  אספקה 
צנרת שקטה:     בביו מדגם  זאת    "   tUltra Silen+    "  שקטה  אביזרים מסדרה   –לרבות 

קט  בכל  תבוצע  בחל ההתקנה  העוברים  הצנרת  לימוד  לי  עי  כיתות   / מבואות   / כל   /לובי 
ה עויהצמג"ים  בקיר/  ורדים  לימוד  כיתות  של  באזור /מוד  שיידרשאו  דוח  ים  ידי  על  ו 

 כניות.האקוסטיקה ו/א או לפי המופיע בתו
מר מינראלי  חועם  ביזרים והחיבורים  ל האאת כ   הפאושל  /במחירי היחידהכוללת  המערכת  

שרוולי מעבר    מגופרים,  להפחתת רעשים.  המערכת תכלול מתלים     2S  PEמובנה מסוג   
יריעות וטבב שק ISOL ן  למערכת  הנדרש  מושלמוכל  היצרן  טה  דרישת  ע"פ  ודוח  ת 
 . אקוסטיקה /מערכותה
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הנ יסו הצינורות  כ "ל  להתפקו  הדרושים  והספחים  האביזרים  כל  כלול  ולל  מושלמת,  קנה 
צינור למ"א  היחידה  היחידה    הפאושל  /במחירי  ומחירי  הקבלן  ידי  כוללים  הפאושל    /על 

 הובלה עד לאתר.   
פת המבנה בעיגון קשיח לפי פרטי  עוגן לרצ הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין מכל    ככלל

ן לרבות  ין הקרקע לצינור, על הקבלן לקחת זאת בחשבו מגע ב  יתאפשר הביצוע באופן שלא  
 ד לרצפת המבנה. טון והזיון לקטעים שבין הצינור ועעלויות הב 

 ח. קפלפני ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לנושא לאישור המ 
יצרן צינורות,   ומאושרים לשימוש ע"י  יות""חולנרת  אביזרים וספחים יהיו מתאימים לצ ◆

אין   מקרה  סולערבב  בכל  שוניםבין  יצרנים  יהיו  גי  האביזרים  כל  וכאלה  ,  חרושתיים 
 . יוצרים ע"י יצרן הצינורותהמ

יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע  הלך בבכל מ ◆ רת קביצוע העבודה 
בא ייעשה  והשוחות  הצינורות  מכהנחת  באופן  מצעות  שיימצא  נביליר  אופטי  מדידה  שיר 

   עבודה.יצוע ה רצוף באתר במהלך ב
שדה   ◆ העבודה    -שירות  הקיבמהלך  לז דרש  שדבלן  שירות  ככל מן  הצינורות  יצרן  של  ה 

ע"  פעמיםשיידרש  משלוש  פחות  לא  אך  המפקח,  דוח  י   הקבלן  יספק  ביקור  כל  בתום   ,
להוד ורשי נדרש  הקבלן  למפקח,  כתוב  שדה  ולתאםת  המפקח    יע  עם  השדה  שירות  את 

 מראש. 
 יציקות בטון.  ני ביצוע נרת לפיקת הציש לזמן שירות שדה לבד 

הצינו  ◆ באחת חיבור  יעשה  מופ   ר  מחברי  או  שפה  ריתוך  הבאות:  חשמלי  מהשיטות  ה 
 כלול במחירי  ז'ן( יופ )אלקטרו 

 . הפאושל  /היחידה למ"א צינור
   בתוכנית.יפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסומן טע ◆
 נורות.   רן הצי טעם יצקבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מ ריתוך הצינור יעשה ע"י ◆
 

 כוללת: חת הצינורות והאביזרים  הנ

בב  • קדחים  ביצוע  ידיים,  חפירת  חציבה,  הכנת  פעולות  כוסית,  מקדח  בעזרת  מזוין  טון 
 עמוד לפני יציקתם.  למעבר צנרת בקיר / קורה /שרוולים  

 באתר.  פיזור הצינורות  •
 מ"מ.  75,  50, 40וטר בטון לכל אורך והיקף הצנרת בקצוע קיבוע והגנה לצינור מ יב •
ו • האביזרים  כל  והתקנת  מצרות,אספקה  טה,  )זוויות,  וכו'  הספחים  דרושים ה (מסעף, 

   . ןעד ליציאה מהבניי מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים ורך התקנהלצ
 הם.  לא תשולם בנפרד בעד ספחים לסוגי  

תקנים  חקים ב ת ובמר ואביזרי תליה תקניים ונקודת קיבוע בכמווהתקנת חבקים  קה  אספ •
 ובהוראות היצרן. 

 ם תואמים.כולל אביזרי"  Ultra Silent" + מסדרת   צנרת "שקטה" אספקה והתקנת •

 אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות.  •
   ב לאתר פסולת בניין מאושר.חומר חצו תפנוי שאריו •

עומקים  ת לפי  ל תעלואו/ו חציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים( ש  החפירהפעולת   •
הנ עבור  הדרוש  וברוחב  לתאי  חנדרשים  החפירה  הרחבת  המתאים,  בשיפוע  הצינור  ת 

 דיפון, יישור תחתית התעלה.  בקרה, 
רוחב    ס"מ מתחת לצינור לכל 20 חול בעובי עצ עלות, הנחת מפריקה ופיזור צנרת לאורך הת •

יב לצינורות  מסב  חול   שלעלה, הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים, מילוי מהודק  הת
 לה.   נור לכל רוחב התע"מ מעל קודקוד צי ס 20ועד 

 בנים או חומר אורגני.  על עטיפת החול, חומר נקי מאמילוי חוזר של חומר מקומי מ 
המי  הידוק  חומר  בשכול של  יעשה  של  י  בס  20בות  אחת,  כל  צ "מ  מתאים  אמצעות  יוד 

לסוג הידוק    בהתאם  כולל  העבודה  ומגבלות  ע החומר  מכבמכני  מסוג  "י  הידראולי  ש 
אחת,  כל  "מ  ס  50פר. הידוק זה ייעשה בשכבות של  מחפרון או מח   טור המותקן עלקומפק

 לכל היותר.  
 וכו' הקיימים בתוואי החפירה.   םי מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מ  •

 אושר. אדמה לאתר מודפי י עפנו  •
 בדיקה הידראולית )טסט(.  •

 . הפאושל   /וג שהוא כלול במחיר היחידה של הנחת צנרת מכל סזה  בסעיף וכל המפורט 
ל ◆ מתאימים  יהיו  וספיחים  ע"י פוליפרופילן   צנרת  אביזרים  לשימוש  יצרן   ומאושרים 

אין   מקרה  בכל  שוניםעל צינורות,  יצרנים  סוגי  בין  האברבב  כל  יה,  חרושתיים  יזרים  יו 
 .  ה המיוצרים ע"י יצרן הצינורותוכאל
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יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנלך ביצבכל מה ◆ בוע העבודה  וביצוע  קרת דרשים בחתך 
ייעש והשוחות  הצינורות  נבהנחת  אופטי  מדידה  מכשיר  באמצעות  באופן  ה  שיימצא  יליר 

 וע העבודה.  צירצוף באתר במהלך ב
שדה   ◆ העב  -שירות  נידרבמהלך  יצר ודה  של  שדה  שירות  לזמן  הקבלן  ככל  ש  הצינורות  ן 

ע"  המפשיידרש  אךי   משל  קח,  פחות  ביקולא  כל  בתום  פעמים,  דוח  וש  הקבלן  יספק  ר 
נידרשי הקבלן  למפקח,  כתוב  שדה  ערות  השדה  שירות  את  ולתאם  להודיע  המפקח  ש  ם 

 מראש. 
   צוע יציקות בטון.יקת הצנרת לפני בידביש לזמן שירות שדה ל 

 בוצע בקטעים לפי המסומן בתוכנית.  בטון תעטיפת  ◆
 הצינורות.  קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן  יעשה ע" ריתוך הצינור י ◆

 אביזרים וספחים  
וקופסאות ביקורת נופלות    X  "8  4מחסומים, מחסום רצפה "  כל האביזרים מאסף רצפה,

לקוו בתקרות   םישמתחברות   / הבטון  לרצפת  מתחת  מ אקוסטיו  מאספים  יהיו    -ת 
H.D.P.E . 

 SIתקן ישראלי  לן לבן ומיוצרים לפי  יפרופיו מפול חסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהימ
 ונושאי סימון תו תקן ומתוצרת "חוליות" או ש"ע.  1138

 עם הכנה לחיבור מדיח.  מחסומים לכיור מטבח יהיו  
" רצפה  מאושר    X  "8  4מחסום  לא  אחת,  ביציקה  מיוצרים  המיהיו  חסומים שימוש 

 המיוצרים בחיבורי ריתוך במקטעים.
בהדבקה ,נתון    -P.V.C Uת צנרת ניקוז מי מזגנים מ:  קנבון התחת בחשמודגש כי יש לק

 (.היח'/מטר/קומפ'/ פאושל ות כלולות במחירילהחלטה סופית של המתכנן )כל האופצי
ה ניקוז  צנרת  כל  כי  המאספזממודגש  לצנרת  תחובר  גגנים  באמצעות  אטת  ימה ומיות 

חיבורים ע"י שימוש    אוור" ו/ור צינתקניות וייעודיות, לא יאושרו חיבורים ע"י "צינור בת
 למינם. בחומרי אטימה  

 
 ( גרביטציה)קווי  ומחוצה לולהולכת שפכים במבנה  H.D.P.Eצנרת  07.11

גרצנרת   לקווי  הביוב  מצנרת  בצינורות  יהיו  או  מורפה    P.E.H.Dיטציה  "ולסיר"  תוצרת 
חלק   349מ"כ  ומפ 1  –חלק  4476המיוצר לפי תקן ישראלי , SDR-26דרג    בלבד, "ט"גיבירי

  ללי" של "המפרט הכ   3000.8.3הכל בהתאם לסעיף    והנושא סימון תו תקן וסימון חוזק,   2
 ן. ות היצרולהנחי 
 מ"מ.   3.0מ"מ ע.ד.  50צנרת 
 מ"מ  4.30  מ"מ  ע.ד.  110צנרת 
 מ"מ 6.20מ"מ ע.ד.    160צנרת 
 מ"מ. 6.20ד.  .מ"מ ע  200צנרת 

ש מקוריים  ואביזרים  צינורת  רק  יסופקו  צנרת   -בחו"ליוצרו  לאתר  אספקת  תאושר  לא 
 בארץ. המיוצרת

   המאושר  נציגו  מאת,  העבודה  שם  ת א  הנושא,    מלא  פרויקט  ליווי  טופס   להמציא  הקבלן  על
 . היצרן של

  עה קבו  גוןיע  נקודת  וכללו  הדרושה  ובכמות  במיקום  תעשה  התפשטות  מחברי  הרכבת
, מיקומם  כן  כמו.  טותהמפור  הביצוע  ותוכניות  היצרן  והוראות  4476  תקן  לפי   באביזר
 הצנרת. לאורך הקבע  ותנקוד   של וחוזקם כמותם

בהערה:   בחשבון  לקחת  הקבלן  היחידה  על  כל    הפאושל/מחירי  של  ומלא  קשיח  עיגון 
ה ע"פ  למבנה  מזוינההצנרת מתחת  בטון  עטיפות  ע"י  והפרטים  מתחתית  ין מלאה  חיות 

 נה מושלמת. ד להתקנדרש עהצינור ועד לרצפת המבנה )יצירת קורת דמה(  וכל ה
צנרת ומתח   עיגון  החניוברפסודה  לרצפת  תבוצעת  מת  ן  כיוע"י  עם  חרושתי  עיגון  ונון  קן 

היח'/   חירמבכלול  .    SCHANISשל חברת      STARFIXעים( דגם  גובה )יתדות לשיפו
 מטר/ קומפ'/ פאושל.

 PE-100 -"+"מריגון דה תהיה  מתוצרת "פלסים דגם סויקוז ברפב ונביו צנרת
יתאפשר על רצפה הצפה באופן שלא    ל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין תיתלה ל כככל

 יביד" לפי פרטי ביצוע. ור לרבות תעלות גזירה "פולמגע בין הקרקע לצינ
בחשב לקחת  הקבלן  ל  ן ועל  היחידה  צינור במחירי  ו  הפאושל  /מ"א  צאספקה  נרת  התקנת 

לרבות אביזרים מסדרה זאת    SILENT-DB20ביוב "גיביריט" מסוג צנרת שקטה מסדרת  
לימוד ו/או    עוברים בחללי לובי / מבואות / כיתותכל קטעי הצנרת הההתקנה תבוצע ב  –

 בתוכניות.  עדוח האקוסטיקה ו/א או לפי המופי  באזורים שיידרשו על ידי
היחכוללת  המערכת   צלעות    ושלהפא  /ידהבמחירי  עם  והחיבורים  האביזרים  כל  את 

  תכלול מתלים רעשים.  המערכת  להפחתת     2S  PEסוג   ובנה מ ראלי מהשקטה וחומר מינ
יריעות  מגופרים, בבטון  מעבר  ע"פ   ISOL שרוולי  מושלמת  שקטה  למערכת  הנדרש  וכל 

 . כותרעאקוסטיקה /מ ודוח הדרישת היצרן 
 מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.     5.0יטציה תהיה באורך שלב קווי גר     H.D.P.Eצנרת              
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ה הצינו כל  רות  כולל  יסופקו  והספחיםנ"ל  להתקנה    האביזרים  כלול  הדרושים  מושלמת, 
צ למ"א  היחידה  היחידה    הפאושל  /ינורבמחירי  ומחירי  הקבלן  ידי  כוללים  הפאושל    /על 

 תר.   אלהובלה עד 
י פרטי  ין מעוגן לרצפת המבנה בעיגון קשיח לפ תחת לבני ככלל כל הצנרת קיום העוברת מ

חת זאת בחשבון לרבות  הקרקע לצינור, על הקבלן לקין  מגע ב  יתאפשר ן שלא  הביצוע באופ 
 ה. ין הצינור ועד לרצפת המבנת הבטון והזיון לקטעים שבעלויו

 לאישור המפקח.  אשלפני ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לנו

יצרן צינורות,   ומאושרים לשימוש ע"י  H.D.P.E ם לצנרת  ו מתאימיאביזרים וספחים יהי •
מקרב אין  כל  בין לערה  שונים  בב  יצרנים  האסוגי  כל  וכאלה  ביזרים  ,  חרושתיים  יהיו 

 . ורותהמיוצרים ע"י יצרן הצינ 
יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים   • תך וביצוע בקרת חבבכל מהלך ביצוע העבודה 

והשו הצינורות  ייעשהנחת  באופן  חות  שיימצא  נביליר  אופטי  מדידה  מכשיר  באמצעות  ה 
 דה.  יצוע העבומהלך בבאתר ברצוף 

שדה   • הע  -שירות  כיבודה  במהלך  הצינורות  יצרן  של  שדה  שירות  לזמן  הקבלן  כל  דרש 
פעמי משלוש  פחות  לא  אך  המפקח,  ע"י   יספק  שיידרש  ביקור  כל  בתום  דוח  קהם,  בלן 

הקב למפקח,  כתוב  שדה  נדרש  שירות  המפקח  לן  עם  השדה  שירות  את  ולתאם  להודיע 
 מראש. 
o לפני ביצוע יציקות בטון.  דיקת הצנרת ה לברות שד יש לזמן שי 

א  • שפה  ריתוך  הבאות:  מהשיטות  באחת  יעשה  הצינור  חשמלי  חיבור  מופה  מחברי  ו 
 . הפאושל /כלול במחירי היחידה למ"א צינורז'ן( יופ )אלקטרו 

 ן בתוכנית.  פי המסומ עטיפת בטון תבוצע בקטעים ל •
 הצינורות.   ם יצרן כה מטעדת הסמקבלן מורשה ובעל תעו ריתוך הצינור יעשה ע"י •

 
 ללת: והאביזרים כוחת הצינורות הנ

ביצו • ידיים,  חפירת  חציבה,  מקדח  פעולות  בעזרת  מזוין  בבטון  קדחים  הכנת  ע  כוסית, 
 קורה / עמוד לפני יציקתם.  /  ר שרוולים למעבר צנרת בקי

 ת באתר.  ורוהצינ   פיזור •

 מ"מ.  75,  50, 40ר ת בקוטף הצנר ביצוע קיבוע והגנה לצינור מבטון לכל אורך והיק •
כל   • והתקנת  והספחים אספקה  וכו'  האביזרים  מסעף,  מצרות,  טה,  דרושים ה ()זוויות, 

 בניין.  ה מהאיעד ליצ לצורך התקנה מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים

 יהם.  חים לסוגלא תשולם בנפרד בעד ספ •
במרחקים בתקנים  כמות ויבוע בקה והתקנת חבקים ואביזרי תליה תקניים ונקודת קאספ •

 ובהוראות היצרן. 
 מים.יזרים תוא " כולל אבSILENT-DB20והתקנת צנרת "שקטה" מסדרת "קה אספ •

 אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות.  •
 ושר.  חומר חצוב לאתר פסולת בניין מאיות ראפנוי ש •

לפי עומקים  תעלות  ם( של  ה או/ו חציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשית החפיר ולפע •
ע הדרוש  וברוחב  לתאי  ר  בונדרשים  החפירה  הרחבת  המתאים,  בשיפוע  הצינור  הנחת 

 רה, דיפון, יישור תחתית התעלה.  בק

הנ  • התעלות,  לאורך  צנרת  ופיזור  בעובי    תחפריקה  חול  לצינו  20מצע  מתחת  לכל    ר ס"מ 
התעלה,  רוח מה ב  מילוי  הנדרשים,  ובשיפועים  בעומק  הצנרת  של הנחת  מ   ודק  סביב  חול 

 רוחב התעלה.  ד צינור לכל "מ מעל קודקוס 20לצינורות ועד 
 נקי מאבנים או חומר אורגני.  י מעל עטיפת החול, חומר מילוי חוזר של חומר מקומ •
חומר   • של  בשמההידוק  יעשה  של  ילוי  אחתס  20כבות  כל  באמצעו"מ  מת,  ציוד  אים  ת 

היד כולל  העבודה  ומגבלות  החומר  לסוג  מכנבהתאם  ע"י  וק  מסוג  י  הידראולי  מכבש 
"מ כל אחת,  ס 50ל מחפרון או מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של  ע  קןקומפקטור המות 

 לכל היותר.  
 מים וכו' הקיימים בתוואי החפירה.   ,מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים •
 אתר מאושר. לפי אדמה פנוי עוד  •

 בדיקה הידראולית )טסט(.  •
 . הפאושל   /סוג שהוא  זה כלול במחיר היחידה של הנחת צנרת מכל יףרט בסעוכל המפו •

מתאימים • יהיו  וספיחים  ע"י   H.D.P.E לצנרת    אביזרים  לשימוש  יצרן   ומאושרים 
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אין   מקרה  בכל  שוניםעל צינורות,  יצרנים  סוגי  בין  האב רבב  כל  יה ,  חרושתיים  יו  יזרים 
 .  וכאלה המיוצרים ע"י יצרן הצינורות

יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנלך ביצבכל מה • וביצוע בקרת וע העבודה  דרשים בחתך 
והש הצינורות  ייעשהנחת  באמצעותוחות  באופן    ה  שיימצא  נביליר  אופטי  מדידה  מכשיר 
 וע העבודה.  צירצוף באתר במהלך ב

שדה   • העב  -שירות  נידרבמהלך  הודה  ככל  ש  הצינורות  יצרן  של  שדה  שירות  לזמן  קבלן 
ע" המפשיידרש  אך י   ביקו  קח,  כל  בתום  פעמים,  משלוש  פחות  יסלא  דוח  ר  הקבלן  פק 

נידר הקבלן  למפקח,  כתוב  שדה  המפקח  שירות  עם  השדה  שירות  את  ולתאם  להודיע  ש 
 מראש. 

 ע יציקות בטון.  קת הצנרת לפני ביצו י דיש לזמן שירות שדה לב •
ה • מופצינחיבור  מחברי  או  שפה  ריתוך  הבאות:  מהשיטות  באחת  יעשה  חשמל ור  י  ה 

 . הפאושל  /צינור כלול במחירי היחידה למ"א ז'ןיופ טרו )אלק

 מן בתוכנית.  עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסו •
 יצרן הצינורות.   םעקבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מט ריתוך הצינור יעשה ע"י •

 
 אביזרים וספחים  

  ת נופלו   ביקורתוקופסאות    X  "8  4מחסומים, מחסום רצפה "סף רצפה,  זרים מאכל האבי
לרצפ מתחת  מאספים  לקווים  מ שמתחברות  יהיו  אקוסטיות  בתקרות   / הבטון    -ת 

H.D.P.E . 
 
 SIראלי  שילכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפרופילן לבן ומיוצרים לפי תקן    מיםחסומ

 "חוליות" או ש"ע.ומתוצרת י סימון תו תקן  ונושא  1138
 ח.  ור מדימחסומים לכיור מטבח יהיו עם הכנה לחיב

" רצפה  ביצי  X  "8  4מחסום  מיוצרים  שימויהיו  מאושר  לא  אחת,  המחסומים קה  ש 
 ריתוך במקטעים.המיוצרים בחיבורי 

בהדבקה ,נתון    -P.V.C Uמ:    מודגש כי יש לקחת בחשבון התקנת צנרת ניקוז מי מזגנים
 (.להיח'/מטר/קומפ'/ פאוש מתכנן )כל האופציות כלולות במחיריפית של הלהחלטה סו

ניקודגמו צנרת  כל  כי  לצנרתש  תחובר  המזגנים  גומיו  ז  באמצעות  אטימה המאספת  ת 
תור צינור" ו/או חיבורים ע"י שימוש  יאושרו חיבורים ע"י "צינור ב  תקניות וייעודיות, לא

 י אטימה למינם. רמבחו
 

 ביקורת:קופסאות מחסומים ולמכסים  

בעלי חיבור הריצוף    בגווןצבוע  ,טהור מלא  יהיו מפליז  כל המכסים למחסומים וק.ב.   •
מ מסגרת  עם  תוצרת   הברגה  האפש ", מ.פ.ה"רובעת,  ניתנה  ולאדריכל  רות  למתכנן 

צבע עליון    רו/או לדרוש שהמכסים יהיו בגימו  שוי המכסהלשנות את החומר שממנו ע
 . אריחי קרמיקה מודבקיםונמך עם כסה מכדוגמת הריצוף או מ

 ובכתב הכמויות.    וכניתין בתוסוג המכסה שטוח או רשת, לפי המצ •

 עבודה של מלגזות או כלי רחב כבד   במקום שמשמש למשטח  במקרה והמכסה מותקן •
 יותאם המכסה לעומס כבד.  

 מכסה מאוזן בצורה מושלמת.  השלפני התקנת המכסה יש לוודא בעזרת פלס מים  •
 סים.  כיעשה לפי הוראות יצרן הצינורות ויצרן המ למחסום או ק.ב  הין המכסחיבור ב  •
היח' • במחירי  כלולה  המכסים  והתקנת  ולא   פאושל  /אספקה  /מ.ר   /ק.ב.נ  ק.ב  של 

 ישולם בעדן בנפרד. 
 

 תעלות וסבכות במבנה 07.12

• " כדוגמת  מוכר  מיצרן  חרושתיות  יהיו  וסבכות  ע"י    "ניקול "  /פ.ה"  .מתעלות  משווק 
"M.B.M.i "/ "A.T.T."  ש"ע שיאושר ע"י המפקח. שיווק "רוקו" או 

 . 316לא ריתוכים ה  ומיוצרות כיחידה אינטגרלית בכיפוף לוסטניר ו מ יהיהתעלות  •
וטיפול לאנשי  נגנון נעילה / הגנה המאפשרת פתיחה  ובעלות מ  316הסבכות יהיו מנירוסטה   •

 אחזקה בלבד. 
ן/ ניקוז מזגנים, במיקום וכמות  רת דלוחיחיבורים צידיים לכניסה של צנ  יו עםהי התעלות   •

 לפי התוכניות. 
 ס"מ.  8ה בנקודה הגבוה יהיה לפחות ל התעלמאלי שי ניגובה מ  •
 ווחים בסבכה יהיו מתאימים לתקן נגישות. רמ •
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 ס"מ.  30*120ם תותקן תעלת ניקוז בגודל צה/ שירותיבכל חדר רח •
 

 כלים סניטרים   07.13
 '. ", סוג אגרואהכלים הסניטריים יהיו מתוצרת "ה כל 
גבי                 החיזוקים והתמיכות הנדרשים,    ם כלתעשה עקירות גבס  התקנת כלים סניטרים על 

 יצרן הכלים.   יהיו ייעודיות למטרה זו ומאושרים ע"י התמיכות 
 התקנת כלים סניטרים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי.   
    ה יעשו לפי פרטים אדריכלים.ם להתקניה מידות וגב 

ו יהיו    משטחישיש  עם  עבודה  שיש  משטח  כמדגם  אינטגרליים  שיש  דוגמת  כיורים 
של    ,ורטגה""א מינימלי  ו  2.0בעובי  והתקנתס"מ  אספקה  כוללת  תמיכות    התקנתם 

   מ"מ לפחות. 2.5ד ע. 316ה מנירוסט וחיזוקים
קדמי,  ע"פ תוכניות אדר', קנט אחרי, קנט    הרומחיר למ"ר משטח שיש כולל: כיור בגודל וצ

 .316ומתלים מנירוסטה ח לכיור, פתח לסבוניה, תמיכות  פת
 י ביצוע לאישור המפקח והאדריכל.טח הסופי, גוון, ספק וכו'... יעברו לפנ המשוג וס דגם

דוגמא,לן לאשר בכתב  מודגש בזאת שעל הקב לפני     התקנת  כל  אצל המפקח  של  התקנה 
כהאתר כמו  בעליו    ן,  הכלים  של  דוגמאות  לאתר  יידרשלספק  על    אם  המפקח,  ע"י  לכך 

 חשבונו .  
 

 : גם סניטרים כולליםלים נת כ להתק לפאוש  /היח' /מטר    מחירי 
 דרשים.   החיזוקים הנ אספקה והתקנת •

 ות.  ים עד להתקנה מושלמת של הקבועאספקה והתקנת כל הספחים הדרוש •
    .אספקה והתקנת סיפונים )מחסום ריח( •

 צוואים(. חיבור לנקודות הניקוז )דלוחין /  •
 מושלם.כל הנדרש עד לביצוע  •

 ואישורי התקנה לציוד. ארץ רשמי ביבואן / ליווי שירות שדה של היצרן  •
 ברזי מקלחת  /ים ים סניטריברזים לכל 07.14

 . , עם תו תקו "ירוק"", סוג א'גרואהמתוצרת "כל הכלים הסניטריים יהיו  
שכ הברזים  יהיו  יל  ח   םעסופקו  התקן  אביזרי  לפי  )חסכם(  מים    י, ישראל ה וסך 
 ל: ספיקה של

 .קהליטר/ד 1.0עד   לספיקה שלם י משתנות עם מזרמים מנתי  •
 ליטר/דקה  9.6עד  לספיקה של ראשי מקלחת  •

 ליטר/דקה  6עד  לספיקה שלברזי רחצה  •
 ליטר/דקה  7עד   לקה שלספיברזי מטבח   •

תקנה זרים הנלווים לצורך היב כוללים אספקה של כל הא    פאושל  /היח' /מטר   מחירי
  הפאושל. / ל היחידהמושלמת ש

גמיש צינורות  תליה,  מערכת  לטיח,  מתחת  ראסוללות  מקלחים,  ערכות ש  וכו',  ת 
 .דהציו צרן תמיכה ותליה של י

ם הנלווים ל כל הברזים והאביזריכוללים התקנה מלאה ש    פאושל  /היח' /מטר  מחיר
  ן הרשמי.ת שדה של היצרן/ יבוא ו ר, כולל אישורי התקנה משעד למצב הפעלה

 . רים בודדיםפרד על אביזלם בנישו לא 
יו בפיתוח,  יותקן  שרות:  גן/  ברברז  כתקן  גן  בקוטר  ז  "שגיב"  הברגה דורי  עם   ½"

לפחות, התקנה במקומות   כל מרפסת יותקנו לפחות שני ברזי גןור צינור גמיש. בלחיב
ככל   דרישאחרים  פי  על  וכמות,  מקום  בכל  החוזה  תשיידרש  במחירי  כלול    -המזמין 

 ..ם המזמיןע בתאום
יהי   .½" בקוטר  עבור מקרר  יותקן במטבחונים  "ניה מתוצברז למקרר:  מקורי  רת  ל" 

 .עם מאריכים כנדרש רמניה" או "שגיב" מק"טר בגכולל הטבעה ע"ג הברז "מיוצ
 18NL08006 . 

מתוצרת ,  כנדרש  םעם מאריכי  לברז ראשי: )מתחת לכיור( יהיהברז זוויתן הזנת מים  
 ט  הברז "מיוצר בגרמניה" או "שגיב" מק"בעה ע"ג "ניל" מקורי כולל הט

18NL08006 . 
ורי כולל הטבעה ע"ג הברז הזנת מים לברז ראשי: יהיה מתוצרת "ניל" מק  וויתןברז ז

א  בגרמניה"  מתוצר"מיוצר  "שגיב"ו,  ברז       ט  מק"  ת  יהיה  מטבח(  לכיור  )מתחת 
 .מאריכים כנדרש םיציאות ,ע 2משולב עם 

18NL08006 . 
יבוצומזרמים  חיבורי   - קצה  ואו  נקודות  בלבד  "הלייה"  מקשרי  עם  עו 
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 ויה(.קנה סמ ה )בהתמחבר לחיצ
  החלטת היזם.סוג הברזים לפי  -
מיד  - ישראלי,  ותקן  הל"ת  הוראות  לפי  תעשה  ברזים  וגבהים  התקנת  ות 

 . להתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים
ל  ה של כ אצל  המפקח לפני התקנת   דוגמא  תבכתב התקנעל הקבלן לאשר   -

ך  ו כן עליו לספק לאתר דוגמאות של  הברזים באם יידרש לככמו  האתר
  ., על חשבונוהמפקח  ע"י 

יבואן  / נכלל גם ליווי שירות שדה של היצרן      ושלפא   /היח' /מטר  במחירי -
 ורי התקנה לציוד. ואישבארץ   רשמי

 
   למים חמים +קולטיםדוודים מערכת  07.15

 ישראלי.  ו תקן נושא ת, + קולטי שמש תואמיםחשמלי ול דוד תכל  תהמערכ
 .תוצרת "כרומגן"מוכה, ללית נ" צ5דגם "כרומגן מצופה אמייל יהיה  הדוד

חשמלי,  שסתום ביטחון, מאיץ  קולטי שמש,  דוד,  אספקה והתקנת:  מחיר המערכת יכלול  
חוזר לדוד  אל  ותרמ תיקני  חשמלי  חימום  גוף  המים,  בכניסת  מגוף  תיקני,סו,  מתקן    טט 

ברז תיקני לוויסות טמפ' בכניסה לדירה כדוגמת  ,  ולטיםלקו  ת לדוד תליה מפלדה מגולוונ
סקדיול    צינור פלדה מגולוון  קטע  ת,מעלו  42  -רת "שגיב" מכויל במפעל לם" תוצמשגיחו"

" לטמפ'  "REFIEXתוצרת    "EXVOID T"משחרר אוויר דגם  ים,  המים החמ   תביציא  40
)אופציה(  מעלות,  180של   סחרור  טמשאבת  ו/או  טיימר  ד,  )אופציה  רמוסטט  יפרנציאלי 

התקנה  חיצונית, יהיו בעלי  תקנים ב היו מואשר י  דוד ואביזרים נלוויםלשיקול המזמין(,  
 עמידים ומאושרים להתקנה חיצונית.   IP68רגת אטימות ד

 כל האביזרים הנלווים יהיו נושאי תו תקן ישראלי.       
 ר ע"י יצרן הדודים. פית תאושת סחרור סכמת ההתקנה הסודוד עם משאב במקרה שיותקן

ה של  שדה  שירות  באישור  תלווה  וההתקנה  היצרן  למזמיבתום  הקבלן  יספק  ן  התקנה 
 קנה מטעם היצרן.  ות ואישור הת תעודת אחרי

 
 ניעת נזקי מים:ליפות ומלאיתור דמערכת חכמה  07.16

תו מפרט  ב המים  מד  לאחר  מיד  ראשי,  המים  מערכתקת חיבור  על    ן  חכמות  התראות 
למנ ילנז   אירועי נזקים  ות  "  והצפותיעת  ,Watrixמתוצרת   " tech specs  כדוגמת, :

Watrix-INF2 " ם.שני 10. עם הסכם שרות ל:4. בקוטר 
 

 מערכת להרחקת אבנית:  07.17
להרחקת    לאחר מד המים תותקן מערכת ו מי צריכה הראשי  ק   עלמפרט חיבור המים ראשי,  ב

בקוVULCAN -S10כדוגמת:    ,גרמניה  " VULCAN "  מתוצרת  אבנית,  ." כולל  .  3טר 
 היצרן. התקנה ע"י מתקין מוסמך של 

 יקה".רונ ן אלקטשיווק "עי 
 
 העמדת ציוד ובסיסים לציוד וצנרת 07.18

ושתיים. ציוד נע או כל ציוד אחר  בחדרי המכונות השונים יועמד על בסיסים חרכל הציוד  
צורף נה אקוסטיקה )לפי דו"ח אקוסטיקה המ ע מע"י יועץ האקוסטיקה לתת לו  שיידרש   

הלמס אינרטיים.  בסיסים  או  צפים  בסיסים  על  יועמד  המכרז(  לפי  יבוצע   בסיסיםמכי  ו 
גגות המבנה או על גבי רצפת חללים תותקן על גבי  על    כניות. צנרת המותקנתופרטים בת 

לנדרש בהתאם  )קפיצים(בסיסים  רעידות  בולמי  כולל  ת ,  יגיש  הקבלן  יסים בס  ת כניוו. 
 לאשור לפני ביצועם.  

על  יהקבלן   ת ויחשבונו  כין  ולמפקח  ליועץ  הומסור  לציוד,  יסודות  של  צכניות  יוד  עמדת 
כניות יצור ו יזוק, פרטי בסיסים ותליות, תעי ח ואמצכניות לקונסולים  ותדרי מכונות,  בח

ציו הפרשל  עבור  המיוצר  תד  בחדרי  וויקט,  המערכות  של  חתכים  עם  עבודה  כניות 
 כניות  וטים, החישובים והתיים. הפרנות, חתכים במקומות מסובכים ובעייתוכהמ

הקבלן   חשבון  ועל  ידי  על  היועץ  עליו    ובקנ"מיעשו  בין  לקביוחלט  המפקח  כל  לן.  ו/או 
 נ"ל יעשה בשלשה העתקים.ה
 

 ם צואים ודלוחין נקודות קצה למערכות מי 07.19
מטבחים    במלתחות, שירותים,  הקבלן מודע לכך שביצוע צנרת המים, צואים והדלוחין, 

יהי בהתאם  וכו',  עו  לקבלן  שיסופקו  לת לתוכניות  ויתאימו  הפנים  אדריכל  ת  יוכנו"י 
לפני ביצוע באחריות הקבלן    נים,הפ  עצםו/או לכל תוכניות אחרת של מ   המטבח  ונותאר

 ות ולקבל אישור בכתב מהמפקח. לסמן את כל הנקוד 
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/דרישות   שינויים  בחשבון  לקחת  הקבלן  הבדלים  יאעל  עקב  בנפרד  ישולם  לא   , לו 
לות  אדריכ  וכניותודות קצה )מים+ ביוב( בין המכרז לבין תוכניות הביצוע/ תיקומי נקבמ

 הפנים. 
 

   פלדהעבודות צנרת  07.20
 יםחומר .א
 צינורות   .ב

 2מ"מ, "  5/32ע.ד. "   3"  –  6"  -קטרים מ ב  266מתאים למפמ"כ     GRBצינורות פלדה   •
במלט    3.65ע.ד.   פנים  ביטון  פורטלנדמצעם  פוליאטי   נט  חיצונית  שחול ועטיפה  לן 

 או ש"ע.  תוצרת "אברות  APC-3בשלוש שכבות 
 . 266.1מפמ"כ   530או  103יתאימו לת"י ים והחומר הצינורות      
אך   APC-3פה חיצונית  נור אספקה ראשי למערכת מתזים אוטומטית יהיה עם עטייצ •

 ללא ציפוי  בטון פנים.
וליאטילן  יצונית פ עם עטיפה ח  40סקדיול    1/2"  –  2ים "ר טבק ן ווצינורות פלדה מגול  •

הכולל סימון    ו ש"ערות" אבצבע כחול תוצרת "אב  APC-GALש שכבות  שחול בשלו
 . ורשראלי ע"ג הצינתו תקן י

 סטלציה ביתית.  לאינ 1205.1צינורות יהיו מתאימים לדרישות ת"י   
 להתקנה חיצונית בלבד )מעל פני הקרקע(.  
מ • פלדה  בקטרי ו גצינור  "לוון  פצבו   40סקדיול    2"  –  6ם  בצבע  בעובי  ע   60וליאסטר 

"אפוקול" )חרושתי(  צבוע  לפחות,  לפי  ,   108"אפוקול"    מפרט לפי  ,  מיקרון  בגוון 
  נור. א תו תקן ישראלי המוטבע על הצימין, הצינור יהיה נושאדריכל/ מז

  להתקנה חיצונית בלבד )מעל פני הקרקע(. 
 . להתקנה לכיבוי אש בלבד

ת ו/או הזנות לעמדות כיבוי אש עם בורי צנרבקווי כיבוי אש מפלדה לא מאשרים חי •
 . ה בלבדו עם טיבורים יבוצע"רוכב". ח 

 בע כחול.  ס"מ בצ 50וץ ברוחב בצע בעזרת סרט מתכו השלמת ראשים תת •
 מכל סוג בבניין להנחת צנרת   לפאוש  / מחירי היח' /מטר •

/מטר תכולת   היח'  כונצלהנחת      פאושל  /מחירי  המיוחד, רת  במפרט  המצוין  כל  ללת 
 ללי, כולל דוח שירות שדה של יצרן השדה.  במפרט הכ

כגון:   הקויותרפ רדיוג  בדיקותהבדיקות  שטיפת  הידראולית  ,  בדיקה  בדיקות  ,  )טסט(, 
 . 'כוו הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת  ת מז"חהתקנ

 ולא ישולם בעדן בנפרד.   פאושל / היח' /מטר  כלולות במחירי

ת  שטיפת • בדוח קו  ותתועד  המפקח  בנוכחות  וב  בוצע  להודיע  כתוב  יש  העבודה  יומן 
 וים. יקות הלחץ לקוגבי בד כנ"ל לי"ע לפני ביצוע השטיפה,  1  למפקח

/מטר  • היח'  הדרו    פאושל  /מחירי  הספחים  כל  והתקנת  אספקה  כוללים  שים לצינור 
 .  תמי תליה לסוגיהם עד להתקנה מושל)קשתות, טה, מופה וכו'...(. אביזר

 חוץ למדידה ותג עבוד מכל סותכולת מחירים להנחת צנרת  •
במפרט הכללי, כולל דוח    מיוחד,מפרט התכולת מחירים להנחת צנרת כוללת כל המצוין ב

   שירות 
   , אישור מת"י להתקנה.יצרן השדה של שדה

כגון:   רדיוגרפ הבדיקות  הקויותבדיקות  שטיפת  בדיקות  ,  ,  )טסט(,  הידראולית  בדיקה 
 . וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת  מז"ח התקנת

 ולא ישולם בעדן בנפרד.  הפאושל  /חידהמחירי היכלולות ב
בודה יש להודיע למפקח  כחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבנותבוצע  שטיפת קו   •

 ת הלחץ לקווים.ל לגבי בדיקוהשטיפה, כנ" י"ע לפני ביצוע 1
צינור • למ"א  הבניין    פאושל  / מחירים  לבניין(  מו)בתוך  כחוץ  והתקנת  אספקה  ל  כוללים 

לסוגי  הספחים  תליה  אביזרי  וכו'...(.  מופה  טה,  )קשתות,  עהדרושים  תקנה  לה ד  הם 
 מושלמת.  

ות,  כולל אספקה והנחת כל הספחים והאביזרים לרבות: מופ  ל פאוש  /המחיר למ.א. צינור   •
וכו'... וכל הנדרש   קשתות, חבקים, אבזרי  תליה, מוטות הברגה מעברי קוטר, מצרות, טה,  

 . עד להתקנה מושלמת
  מגופים .ג

"שגיב",    תוצרת  1/2"   –  2ר "מפליז בכבישה בקוטתוצרת "שגיב" בלבד,  מגופים כדוריים  
ישראל תקן  תו  המלאות  הנושאים  דרישות  לפי  המגוף  על  תקן  י  יד1144של  כולל  ית  , 

 ם סיבי זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה.  מניילון משוריין ע



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         129  

 
 ש"ע שיאושר ע"י המפקח.   רות" או תוצרת "דו  1/2" – 2בקוטר "  סונייםכלמגופים א

 ב"  או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.  "הכוכ תוצרת TRSטריז מדגם צר  מגופים מגופי
, עם 1230עם תקן ישראלי  ,  102פר עם תמסורת גיר רחב תוצרת "הכוכב" מודל  י פרמגופ

 ש"ע שיאושרו ע"י המפקח.   ו)ללא שרוול מתחלף(  אצירים יבשים ,גיפור חם 
אב )מסנ מלכודת  "הכוכב"  נים  תוצרת  כדור  202דגם  ן(  גוף  מנירוסטה  עם  רשת    50%י 

 ר. חירו
עליון, ציר מאורך ומשקולת    " או ש"ע עם פתחתוצרת "א.ר.י.   NR-040דגם    -אל חוזרים  

 . 
המ עבודה    גופיםכל  בלחץ  ועמידים  ת"י   נושאים  יהיו  )  16והציוד    25  וא (  PN-16אטמ' 
העבודה הנדרש כתוצאה מנתוני  בהתאם ללחץ  (   PN-40אטמ' )      40(  או  PN-25אטמ' )

 . בבנייןהמערכות השונות 
 

 שסתומים אל חוזרים  .ד
י  חוזרים  אל  וניקוז(  היו  שסתומים  ביוב   , "א.ר.י.)למים  אלו מתוצרת  פתח  דוגמת  " עם 

 . NR-040עליון דגם 
 ומכסה פתח לביקורת.   ףדהשסתום בנוי ממדף אוטם, ציר המדף בית המ

וה השסתום  האוטגוף  יהיה  מדף  תושבת  ם  תהיה  הגוף  בתחתית  ברזל.  יצקת  עשוי 
 . השסתוםלהשענת  

  ים ברונזה. המדף יותקן על ציר בולט עשוי התושבת ושטחי המגע במדף ובגוף יהיו עשוי 
 מנירוסטה. 

להרכבת   םיבציר הבולט יותקן, תותב אוטם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה. הציר יתא 
ס"מ לשני    15מידת הבליטה תהיה לפחות  וכו'.    יל, קפיץזרוע עם משקולת, מפסיק מגב

 גבול.   ה שגם שיאפשר התקנת משקולת או מפסיקים יהיי הצדד הצדדים ובשנ 
מת שקע  ובתוכו  ברזל  יצקת  עשוי  יהיה  המדף  שלא בית  בצורה  המדף  להכנסת  אים 

 לזרימה. תיווצר כל הפרעה 
יות  הביקורת  גו  ןקפתח  השקע,  להוצאתמעל  יתאים  הפתח  מתוך  למ בשהמדף    דל  ותו 

 השסתום. 
 ים לגוף השסתום. ר בברגהמחוב הפתח יהיה סגור ע"י מכסה מיצקת ברזל

 
 שסתומי אויר  .ה

על זקף קינט  –ויתקין שסתומי אויר משולבים אוטומטיים    יספק  הקבלן יים, מורכבים 
"2 " מגוף  עם  השסתומים2,  "א.ר.י."    ,  תוצרת  למים  ס שיהיו  אוויר  ,  D-020דגם  תומי 

 D-025דגם יוב בל אוויר שסתומי
 . פאושל /מטר' /היחוהכל כלול במחירי  2כולל ברז כדורי "

 
 אביזרים חרושתיים   . ו

כגון  אביזרים חרו • יהיו בעובישתיים  וכדומה,  ריתוך  זקיפי  עם    40סקדיול    קשתות, 
 . םאביזרים לקו הזנת מתזים יהיו ללא בטון פני  ביטון פנים

הברגה מוטות  אוגן,  מחברי  אואוגנים,  ואומים  עיג ני  ז ,  ברגים  במחירי    -ון,  נכללים 
 נפרד.  יחידה ולא ישולם ב

חרושת  קשתות  באמצעות  ורק  אך  יבוצעו  בזווית קשתות  קשת  ונדרשת  במידה  יות, 
סטנדרטי חילא  יבוצע  קשתת  של  יאושר   תוך  לא  בלבד,  דיסק  באמצעות  חרושתית 

פגע הציפוי ונ   ידה י, במ ך יש להקפיד על שלמות הציפוי הפנימותחיתוך אחר. בעת החי 
 4.023.4הפנימי, יש להשלימו ע"י ההוראות בסעיף 

 40נים סקדיול  וו ומגול רושתיים  ו ח יהינת  וווצנרת מגול  APC-GALאביזרים לצנרת   •
    ".מתוצרת "אברות

אש עם   יובקווי כיבוי אש מפלדה לא מאשרים חיבורי צנרת ו/או הזנות לעמדות כיב  •
 בלבד. טה "רוכב". חיבורים יבוצעו עם  

 
 הברגות 

ם תפס ייעודי למניעת פגיעה  עברגות  מכונת ה יבוצעו ע"י  APC-GALכל ההברגות לצנרת  
 .  בעטיפת הצינור

 
 הובלה, פירוק ופיזור הצינורות   .ז

  הצינורות על מנת    הקבלן על פי הוראות ההובלה של יצרןתבוצע על ידי  הובלת הצינורות
 תר.  למותם לאה בצינורות והגעתן בשלהבטיח אי פגיע 
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ולא ל בערימה    ורות ת הצינ זרוק אבשעת הורדת הצינורות יש להשתמש אך ורק במנוף 
חר  ויפגע באדמה בקצהו מא  ף יש לדאוג שהצינור לא יטולטלאחת. בשעת ההורדה במנו

 בתוכו.   ת הצינור ושבירת ציפוי הבטוןודבר זה גורם לעיוו
הכלי או   הבאים  םכל  הרמתו  לשם  הצינור  עם  מרופדיםהזזתו,    במגע  למניעת   יהיו 

 קריעות. כמו  
 ת.  ברצועות רחבו ', אלא אך ורקולים וכו ים אנק ם, כבלכן, אין להשתמש בחבלי

של  השני  ובצד  התעלה  לאורך  ייעשה  הצינורות  האדמה  פיזור  נערמה  שבו   התעלה 
 החפורה.  

יהיו   שאפשרהצינורות  כמה  עד  גל  קרובים  מניעת  לשם  הצינורותלתעלה  ת בשע גול 
במק  ורדתםה הלתעלה.  את  הקבלן  ישאיר  ושבילים,  דרך  מעברי  שיש  ללו ום 
 ים למעבר.  וח פת 

 של הנחת צנרת  הפאושל  /יזורה כלולים במחירי היחידההובלת צנרת הפלדה, פריקתה ופ
 פלדה.   

 
 ריתוך הצינורות   .ח

ומחירי   התעלה  בתוך  יבוצע  פלדה  צנרת  כולל  הפאושל    /חידה  יהריתוך  זאת,  כוללים 
  כלול זאת   לריתוך הצנרת בתוך התעלה, וכ ה בנקודת ריתוך לצורך ביצוע  חבת התעל הר

 .  הפאושל /במחירי היחידה 
מוסמכים בעלי   םת הקשת המתכתית המוגנת ויבוצעו ע"י רתכיייעשו בשיט  כל הריתוכים

 ות תוקף שעמדו במבחן רתכים.  תעודות בעל 
 .  המפקחשל  א אישורוות הריתוך לקבלן משנה לל ור את עבודסמ אסור לקבלן ל

 . ת בלבדה יומיכמו כן, לא יעבדו הרתכים בקבלנות אלא בעבוד
 מ"מ   4.0 ר שלדת, האלקטרודות תהיינה בעלות קוטכל רתך יעבוד עם מכונת ריתוך נפר

 צרן הצינורות.  מ"מ ובהתאם להוראות י 3.25 -ו
 .  קו או באלקטרודות רטובותוזאין להשתמש באלקטרודות שני

 
 ם של צנרת פלדה  ציפוי פני -ט צמנטיח  תיקון  .ט

 כללי  
צרן  מלצות היבהתאם לה  דה והאביזרים ייעשהות הפלבצינור ל טיח  תיקון ציפוי פנים ש

שטחי לתיקון  מיועד  המפרט  להלן.  גדוליםוכמפורט  ולכל    ם  כן, יחסית  כמו  ההיקף. 
 והאביזרים.   ורותני למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הצ

מ  ופליטת  ל תכונות של  התייבשות מהופנית לכתשומת לב הקבלן  תוך ספיגת מים  ירה 
   חום.
 להלן.  ם ביחסים הנכונים כמפורטד להכין את התערובות של החומרים השוניהקפייש ל

ההתקשות.  מנת לדללו לאחר שהתחיל בתהליךח מוכן למריחה על  אין להוסיף מים לטי 
 לשימוש.   לו טיח כזה פס
 הכנת הטיח  

   הרכב התערובת
 חלקים )בנפח(.  2   -קי מחומרים אורגניים ולכלוך ונות נחול די

 מים נקיים.    1:1ל במים מלפלסט( תוצרת "שרפון" רחובות מדול   4000  אקרילרש
 אופן ההכנה  

 ל לתערובת אחידה.  ים המוצרים: חולערבב את החומר 
במים   מדולל  מלפלסט  אחר  בכלי  המלפלס  1:1חס  יב להכין  את  בהדרגה  ט  ולהוסיף 

למריחה   ונוחה תערובת צמנט חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה  המדולל ל
 )לא דלילה(.  

 התערובת מעל המידה   יש להקפיד לא לדלל את
 מפרטים  
פלסטי   עם ביטון פנים ועטיפת סרט  5/32נרת פלדה ע.ד. יבוצעו מקטעי צמפרטים 

 חיצוני.  
ק הצעטמחיר  החרוי  האביזרים  וכן  והעבודה  ואנרת  חומרי  שתיים  וכן  אחרים  ביזרים 

 המפרט לפי התוכניות.    לששל אוהפ /העזר  כלולים במחירי היחידה
 

 התקנת האביזרים   .י
לנקות את   תוכם. במיוחד יש האביזרים מכל לכלוך שחדר ללפני ההתקנה יש לנקות את  

אופק  בקווים  עליישטחי האטמים. בהרכבת האביזרים  להקפיד  יש  פלס    ם  לפי  איזונם 
ורשה . לא תאך לא מאולצת רות תהיה מדויקתה בין האביזרים לבין הצינום. ההתאמ מי
ם באביזרים או  רך שתגרום למאמצים פנימייתאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דה

 באוגניהם.  
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על תמיכת על הקרקע  יהיה תמוך  כזו שהמגוף  בצורה  או טב הרכבת המגופים תעשה  ון 
 צותיו.  צינור, ולא על צינורות משני ק

 אוזני ריתוך  
בצנ מוטות ההברגה  וקוטר  אוזני הריתוך  לפי הטבלה    4"  –  3"רים  רת בקט מספר  יהיה 

 הבאה:  
מוט   צינור קוטר ה קוטר 

לפי תקן    הברגה 
BSTD 

 תוך מס' אוזניים לרי

"3 "5/8 2 
"4 "5/8 2 

 מ"מ.   6יהיו בעובי  5/8אוזניים "
של הפאושל    /במחירי היחידה  רגה כלולואספקת אוזני ריתוך ומוטות הב  בודהעה ביצוע  

 ויות.  תב הכמ נים בכהתקנת הצנרת והאביזרים המצוי
 
 בדיקות  .יא

"י המפקח  ע"י המפקח לתפרי ריתוך שיבחרו ע  יבוצעו בכמות שתקבעבדיקות רדיוגרפיות  
העטי תיקוני  ביצוע  לצינורלפני  מים  הכנסת  ולפני  החיצונית  לא     , פה  הריתוכים  כמות 

 ו.  ים שבוצעהריתוכ  20%תפחת 
 המפקח.    לה ע"ישר תחי הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאו

, היו חלק מעלות הנחת הצנרתוכל ההוצאות הכרוכות בכך ימחיר הבדיקות הרדיוגרפיות  
 ישולם בנפרד בעד הבדיקות.  לא  

הקו   של  קטע  בכל  תתבצע  הלחץ   למה בדיקת  יש  המחברים  כיסוי  כל  ולפני  וק  בדוכן 
 ץ.  וי בלחלא שינ שעה ל 1/2אטמ' למשך לפחות  12הידראולית בלחץ פנימי של  בדיקה

כי הצינורותקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחבדי בדיקת לחץ    ברים מתוך הנחה  עברו 
הח הצינורות.  רושת  בבית  של  הלחץ  בדיקת  את  המאשרת  תעודה  ימציא  הקבלן  וכי 

 בנוכחות המפקח.  הלחץ תבוצע אך ורק   תבדיק
יוד,  כל הצ מתאים. ג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ רוש יושהלחץ הד

 המפקח.  דיקת הלחץ יהיו טעונים אישור אביזרים והמכשירים המשמשים לבה
 נבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה  וחים של הקו האת הקצוות הפת 

 ח בעת הכנסת הלחץ  לי להיפת אטמ' מב  12בלחץ הבדיקה של שיעמדו  הרולעגנם בצו
 .  לאישוראת פרטי העיגון  מפקחלקו. יש להגיש ל

 הבדיקה בקטעים, יש לעשות   קו ע"י הקבלן. אם תעשההמים לבדיקות אלה יסופ                
 ם. ירל כל האביזהעבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כול מרבג

שים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים לים הדרועל הקבלן לספק את כל הציוד והכ
ומשאבות ומד ואטמים לסגירת קצוות הצינורות    גניםבות אוית, לר והבדיקה ההידראול

 במחיר הנחת צנרת. דידתו וכל זאת כלול לחץ ליצירת הלחץ ומ
 שירות שדה  

נדרש   העבודה  שבמהלך  שירות  לזמן  הצינורו  הדהקבלן  יצרן  ככל של  פעמים  מספר  ת 
 .  ופי דרישת המפקח ולפי שיקול דעת שיידרש ל

 בלן.  על הק ם תחולתיאום הביקורים ועלות
 למפקח דוח שירות שדה בכתב.   בתום כל ביקור, על הקבלן לספק

לפחו  לזמן  יש  מקרה  לבכל  שדה  שירות  אחת  פעם  לפני  ת  והעטיפות  הצנרת  בדיקת 
 הכיסוי.  

 
 ה  ת פלדרנצביעת צ  .יב

 הלן:  יצבעו כל צנרת פלדה ואביזרי הצנרת י 
במברש היטב  ינוקו  מגולוונים  לא  לאלמנטים  יסוד  פלדהצבע  שכבות  וייצב  ת  בשתי  עו 

 מיניום סינטטי  
כרומט  30  בעובי יסוד  צבע  או  שכבה  כל  בעובי    כבהבש  HB-13אבץ   מיקרון    70אחת 

 מיקרון.  
 ח.  קפלאחר ניקוי ולפני צביעה יש לקבל אישור המ 

כגון מגינול אפור   יסוד לברזל מגולוון לה בצבע  יצבע תחי צבע יסוד לאלמנטים מגולוונים  
  25בעובי  
 .  היצרן רת "טמבור" עפ"י מפרט צביעה שלמתוצ מקרון

 המפרט וצנרת גלויה.   חלקיאדום בכל  יהיה בגוון צבע עליון לכל אלמנט צנרת  צבע עליון  
   קרון.מי  105ת מיקרון כל שכבה. ס"ה כרלאחר צבע היסוד הנ"ל ייצבעו במע

  / ומפ'ר/קמט/ידהנרת הפלדה לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחירי היחביעת צ עבור צ
 .  הפאושל
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 ינור תיקון עטיפה חיצונית לצ .יג
חומרים המאושרים היצרן, עם  ם להוראות  תיקון עטיפת שלוש שכבות יתבצע בהתא

 לשימוש ע"י היצרן.   
יתבצע   העטיפה  בתחום  י י"ע תיקון  מתכווצת  הדו  א    SHS-340ריעה  בקה סרט 

 בחום  מתכווץ 
SHT-330 ורות. או ש"ע המאושרים ע"י יצרן הצינ   

אינם מאושרים לשימוש ע"י היצרן או  לא יבוצעו תיקוני עטיפה עם סרטי הדבקה ש 
 .  המפקח

 על הצינור לפני יישום הסרט או היריעה.   ח פריימראין למרו
יבוצ  העטיפה  האביזרים    ועתיקוני  כל  ומע על  מתחת  ההמותקנים  לפני  / ל  קרקע 

 ריצוף. 
בדיקת   תבוצע  העטיפה,  וביצוע  ההנחה  של לעטיפ יפות  צרבתום  שדה  שירות  ע"י  ה 

 ח למפקח. היצרן ויועבר דו"
 נרת. להנחת צהפאושל /  /הנ"ל כלול במחירי היחידה

 הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח. 
 

 ם המבנה  לתחו ץוטציה מחביצנרת פי.וי.סי לקווי גר 07.21
הביוב   צינורות  גרצנרת  מצנרתבלקווי  יהיו  תוצ   SN-8 P.V.Cיטציה  עבה(  רת )ביוב 

או ש"חוליות  ישראלי ע""  לפי תקן  לביוב המיוצר  כתום  תו    SI 884  בצבע  סימון  והנושא 
 ם לסעיף   תקן וסימון חוזק, הכל בהתא

 של "המפרט הכללי".  3000.8.3
 מ"מ  4.70מ"מ ע.ד.    160צנרת 
 מ"מ  3.20מ"מ ע.ד.    110צנרת 
 מ"מ  6.1.ד.  ע מ"מ  200צנרת 
 יח' ולא מעבר לאורך זה.  ל  מ' 3.0 ורך שליטציה תהיה באבלקווי גר P. V.Cצנרת 

כוללים  הפאושל     /מי שפה על ידי הקבלן ומחירי היחידה  יסופקו כולל אטהצינורות הנ"ל  
 הובלה עד לאתר.   

יונחו הצינ  וע בקרת ביצ ות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך ורובכל מהלך ביצוע העבודה 
אופטי מדידה  מכשיר  באמצעות  ייעשה  והשוחות  הצינורות  שיימנבילי  הנחת  באופן  ר  צא 

 ודה.  צוף באתר במהלך ביצוע העבר
 חפירת תעלות  והנחת הצנרת כוללת:   

ם  יקחציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים( של תעלות לפי עומירה או/ו  פעולת החפ 
יפוע המתאים, הרחבת החפירה לתאי בקרה, צינור בשנדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת ה

 לה. ית התעדיפון, יישור תחת 
הנח התעלות,  לאורך  צנרת  ופיזור  בעובי  פריקה  חול  מצע  לכל     20ת  לצינור    מ"מ מתחת 

התע  הנחת  רוחב  מסביב  לה,  חול  של  מהודק  מילוי  הנדרשים,  ובשיפועים  בעומק  הצנרת 
 וחב התעלה.   ור לכל ר מ"מ מעל קודקוד הצינ  20ינורות ועד צל

 בנים או חומר אורגני.  נקי מאחומר  מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול,
חומ של  יעשהידוק  המילוי  של  ר  בשכבות  ב מ"מ   20ה  אחת,  ציכל  מתאים  אמצעות  וד 

מכבש ע"י  מכני  הידוק  כולל  העבודה  ומגבלות  החומר  לסוג  מסוג    בהתאם  הידראולי 
מ"מ כל אחת,    50מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של    חפרון אוקומפקטור המותקן על מ

 ותר.  לכל הי 
 ים, מים וכו' קיימים בתוואי החפירה. מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבל

 מאושר. דמה לאתר י עודפי אפינו
 בדיקה הידראולית )טסט(. 

 שהוא.  מכל סוג של הנחת צנרת  הפאושל  /במחיר היחידה  וכל המפורט בסעיף זה כלול
 

 תאי בקרה טרומיים   07.22
 מתקני ביוב   .א

 יות, עם   חוליות טרומיות, בהתאם לכתב הכמו ם מעגולי יהיו -תאי בקרה לביוב 
ב.ב מסוג  )לעומס    104.1.2מכסים  ב.ב  ט  8בינוני  ומסוג  )לעומס     104.1.3ון(   25כבד 

 ן(.  טו
 בתוכניות.   המצוין   מעל פני הקרקע או על פי ס"מ 30לוט ב תגובה השוחה יותאם כך ש

 מרכיבי השוחות יהיו כדלקמן: 
 מכסים      .ב

ת"ייו  יה   סיםהמכ )ספטמבר    489  לפי  ) 2003החדש  ר(  תקן. שמי(  תקן  תו  ובעלי 
 המכסים יהיו עשויים  

/   ל עם מסגרתמיציקת ברז )מים  מרובעת )במקומות מרוצפים(, כיתוב סוג המערכת 
 . ל הרשות+סמניקוז(  / ביוב
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 בטיב.   "וולפמן" או ש"ע וא  ""ר "אקרשטייןוצרת ביחהמכסים יהיו: ת
"מ ס  60בקוטר  מ' ופתח    1.25ס"מ לשוחות בעומק עד    05וטר  היו בקפתחי המכסים י

 לשוחות   
 המצוין בתוכניות.  מ' או על פי  1.25בעומק מעל 

הע מסירת  לפני  יטופלו  הפקק,  כולל  השוחה,  פתח  ביצוע  ובמכסה  כולל  למזמין,  דה 
 צביעת   

 ת.  טומניבי לקה
 , לפי המצוין בתוכנית.  D400או  B125המכסה לעומס

לצותקנהמוים  מכס יהיו עם בטון מונמך  יציקה ים במשטחי בטון  ביצוע השלמת  רך 
 .  יית  מפקח ()אופציה, לביצוע ע"פ הנח באתר

 קרות  ת    .ג
 תו תקן. בתקרות תהיה בליטה   תוותהיינה בעל  489התקרות תתאמנה לדרישות ת"י 

 ת תזוזה כאשר מורכבות על תאי בקרה.  ה טובה ולמניעהרמ רעת לאו מג
 ס"מ  50בקוטר ה עשויות מבטון מזוין. הפתח בתקרות יהיה נית תהי התקרו

 
 מ' או    1.25לשוחות בעומק מעל   ס"מ 60מ' ופתח בקוטר  1.25לשוחות בעומק עד 

 על פי המצוין בתוכניות.  
  .פמן" או ש"עאו "וול   תהיינה מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" תורהתק

 ית.  בתוכנ טון, לפי המצוין  25טון או  8התקרה לעומס  
 התקרה תהיה מדגם שלושה חלקים. 

 ות בטון עגולות ליחו     .ד
 חורי    3עלות תו תקן. בחוליות יהיו וב  658החוליות העגולות תהיינה לפי ת"י  

 ה.  אביזר הרמ הרמה בטוחה ונוחה באמצעות הרמה לא עוברים אשר יאפשרו
 .  טיבע בש"  או " וולפמן"מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או   -תהיינה:  יות  החול 

רצ יבוצע באמצעות  בין החוליות  הוראות   "איטופלסט"ועות  חיבור  לפי  יותקנו  אשר 
וביצו תיקוהיצרן  בונדע  ובי.ג'יי.  חול  בדופ ני תערובת מלט,  בין החוליות   ן בחיבורים 

 ל"טורוסי"ה יאטמו בחומר איטום  וחת הבקרה, קירות שפנימית וחיצונית של השוח
 או ש"ע 

 .    יצרןראות ה אם להו האיטום יתבצע בהת
 מדרגות  .ה

    ASTM-C 478 דרגות רחבות לפי המדרגות תהיינה: מ
מום. משני צידי המדרך תהיינה בליטות ס"מ מיני   25ה יהיה   רוחב המדרך של המדרג

 לצדדים.    הלמניעת החלק
 ס"מ. המדרגות תהיינה   13.5לפחות   רה פנימההמדרגה תבלוט מקיר תא הבק

 מתכת.  ליבת ם שלד פילן עוליפרועשויות מחומר פלסטי פ 
מ  תהיינה  זהמדרגות  בדפנות,  של  ורכבות  אנכי  במרווח  זו,  מעל  מבנה   -ס"מ    33ו 

 סולם.  
 תחתיות עגולות    . ו

טרומיות מדגם   או  לשהתחתיות תהיינה תחתיות  או   "וולפמן "   ביח"ר "אקרשטיין" 
 ן השגחה של מכון התקנים.  , בעלות סימובטיבש"ע 

 יציקה מונוליתית אחת.  ים ב ו עשויית יהידפנות ורצפת התחת
ות אביזר הרמה ורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצע ח  3ת יהיו  בכל תחתי

 מיות.  המשמש גם להרמת חוליות טרו
 לא עוברים.    םיחורי ההרמה יהיו חור

במקום וליאטילן  ליה תחתונה עם ציפוי פנימי בפשתמש בחובמקרה והקבלן ירצה לה
 .   לקבל מראש את אישור המפקח לכך( עליו'יקים  ם )בנצהכנת מתעלי

בתוסף שימוש  בעזרת  יהיה  בתאים  זרימה  מתעל  ליצירת   ביצוע  אקרילי  בסיס  על 
" שיווק SIKA LATEX  -סופר  סבחוזק גבוה "סיקה לטקתערובת צמטית פולימרית  

 . 1:1ביחס של "גילאר", 
 נולוגיות" צ.טכק "א. " שיוו670דוגמאת "ספיר  מוכן לשימוש כאו ע"י שימוש בצמנט 

 וחות טרומיות חיבור בין צנרת לש    .ז
 שוחה "איטוביב".   לפי פרט ע"י מחבר  חות טרומיות יבוצעלשו  חיבור בין צנרת

 חיבור לתא בקרה קיים  
לת קי  א החיבור  המפקבקרה  להחלטת  בהתאם  ייעשה  )ים  באתר  צוין  ח  אם  אלא 

   אחרת בתוכנית( באחת השיטות המפורטות להלן:
פתח בחוליות הבטון או    יוב חדש לתא בקרה קיים כולל את פריצתקו ב  חיבור .1

וסת  לבנים  הבנויה  הצינור  במק  ימתםבדופן,  היקף  כל  סביב  החיבור,  ום 
צמנט   בטיט  מכ  1:1המתחבר,  והרכבתם    ה ספירוק  הבטון  וחוליות  התא 

 מחדש. 
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ה התא.   עיבודיםשינוי  מבפנים  הטיח  וחידוש  התא  בקרקעית  התעלות    של 
יעשה באמצעות הספקת  ר ביוב ותיעול עשוי פלסטיק לתא בקרה  צינו  חיבור

לכניסת   מיוחד  שרוול  ת שוחווהתקנת  ערך  ת,  שווה  או  "חוליות"  וצרת 
 המורכב על קצה הצינור המתחבר.

במבאכנ"ל,   .2 יתחבר  ל  העיבודים,  את  לשנות  לקום  מעל  הצינור  הבקרה  תא 
כיוון הזרימה עד  טון ברג הבדל מילגובה התעלה שבתוכו ויונח בפנים התא ע

   ה הקיימת. העבודה כוללת את חיזוק הצינור למדרג.לקצה העליון של התעל 
 ת מפל בנפרד  קנהת

 בין צינור הכניסה   מפל חיצוני או פנימי יותקן בכל מקרה כאשר הפרש הגובה
 

 וטר של התא.  הבקרה עולה על מחצית הק  אה של תאלבין צינור היצי 
 תעובד  על מחצית הקוטר של תא הבקרה,   עולה ל אינוור לעי אם הפרש הגובה האמ

 תעלה בשיפוע מתאים בקרקעית התא.  
צינו .ח בעל   H.D.P.Eר  חיבור  ואינו  "איטוביב"  מחברי  עם  שאינו  טרומי  בקרה  לתא 

 "מגנופלסט" תחתית
צינור   חיבור  ויציבכניס  H.D.P.E אופן  מתעל  ה  עם  בקרה  מתא  אה 

השיטות   באחת  מבטון,  יאושר  צוע  )בי  לןלהזרימה  זו  בשיטה  חיבורים 
 : חדים שאושרו מראש ע"י המתכנן(רק במקרים מיו

ב .1 חשמלית  מופה  שבעתריתוך  כך  הצינור,  את    קצה  יעטוף  הבטן  המתעל  יציקת 
 להבטיח את שליפת הצינור מתא הבקרה.   תהמופה וכל זאת על מנ

בע .2 ההזמנכאשר  וא ת  במפעל  עגול  במקצת  יבוצעו  והקדחים  השוחות  של  ופן  ה 
תוצרת "וולפמן" או    CS910סוג  צינור לשוחה יהיה בעזרת אטם חדירה מבור  החי

 .ש"ע
לאספקת והתקנת  הפאושל     /חידה  כלולות במחירי היכל העבודות הנ"ל  

 עד החיבור בנפרד.  ב  שוחות בקרה, לא ישולם
 יוס מגןתאי בקרה ברד -ט

רדי כאזור  הרשויות  ע"י  יוגדר  העבודה  אתר  של  שאזור  מגן במידה  אטומה  יותקנ  וס  שוחות  ו 
ע"  המאושרות  משרד  ייעודיות  יבשי  "תא  דגם  "רומולד"  מתוצרת  כלול  רצועת  -הבריאות  מגן", 

ות  מוקדם של המתכנן , השוח  רובכל מקרה הציוד דורש איש  -  פאושל  /היח'/מטר/קומפ'במחירי  
 וזק+ תו תקן.ע.ד. מח יהיו עם

 ב מפ.אמפריד שומן / בורות איגום / בורות רק   -י
 הציוד יהיה מתוצרת "רומולד". -
 פרידים מדגם "מחוזק" . ויותקנו מ יסופקו  -
וצרים לפי הדרישות המלאות של תקן למפרידי שומן  ו תקן ישראלי ומי הציוד יהיה בעל ת -

 . DIN 4040 + EN 1825ים ינ אורג
 ע.ד מחוזק.היה בעל המפריד י -
תא   - אולטרסוני+  שמן  מדיד  יסופק:  מפריד  ובקר  חרושתידיגום  לכל  חשמל  לוחות   ,

 ן. היצרחרושתיים של 
 ורים כולל הגבהות. ינטגרלית ללא חיבורכו בחידה אחת אהמפריד יגיע לאתר מרותך לכל א -
קנה  בתום ההתרן,  צרן ובנוכחות שירות שדה של היציה התקנת הציוד תבוצע ע"פ הנחיות   -

 יועבר דו"ח שירות שדה המאושר את ההתקנה.
 

 ים לקווי תיעולאטומרות נוצי – 7.21
 צינורות ניקוז   .א
בעל    ת בטוןצינורו • פלדה  "אב דופן מבני כדוגמת  יהיו מפוליאטילן  רות"  "פלדקס" תוצרת 

 . 5302המיוצרים עפ"י תקן ישראלי 
 הצינור.   ו הקוטר הפנימי )נטו( שלוכניות הינת בקוטר הצינור  •
 סוג הצינור והדרג, על פי המוגדר בכתב הכמויות. •

ש • הצינהיצור  הנמצאול  בלבד,  מאושר  במפעל  יהיו  אטומים  מכון    רות  של  פיקוח  תחת 
 י. התקנים הישראל 

 ם לדרישות הקן הישראלי .ו ויסומנו בהתאהצינורות ייוצר  •
 בר.  0.7 חץ בדיקהבר ול  0.4יעמדו בלחץ עבודה  יש לוודא שהצינורות והמחברים •

 אטמים לצינורות   .ב
 סט".איטופל אטם " איטום בין חוליות תאי הבקרה יבוצע ע"י •
 המאושר ע"י יצרן הצנרת.וצע ע"י אטם חרושתי ייעודי חיבור בין צינור בטון לשוחה יב •

 חיבור בין הצינורות יבוצע ע"י אטם חרושתי מובנה של יצרן הצנרת.  •
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יתאימו האטמים ללחץ עבודה  ל מקרה,  טמים תבוצע בתיאום עם המתכנן. בכהא  תבחיר •
 בר.   0.7בר ולחץ בדיקה   0.4

 ופריקה של צינורות  הובלהמסה,  עה .ג
מ  • הצינורות  חורי  בהיות  ללא  ליוצרים  יש  תהרמה,  והפריקה  שההעמסה  עשה  הבטיח 

יש )גומי או  מגוף ומתקן הרמה החובק את הצינור בעזרת ריפוד  באמצעות משאית עם מנ
 אפשרות לגרימת נזק לצינור כלשהו. ימנע כל חומר דומה אחר(, כך שת

והאחסנ • ההובלה  הההעמסה,  של  ל צינורוה  צריכה  יש ת  בהם  שהקצוות  כך  היעשות 
 ם )תקע(.על גבי קצוות ללא פעמוני  פעמונים )שקע( יהיו מונחים

ת  • מיושרים  משטחים  גבי  על  תעשה  הצורך,  במקרה  הצינורות  כל    ךואחסנת  נקיטת  כדי 
 עה בהם. ניעת פגיאמצעי הזהירות לשם מ

 הנחת צינורות  .ד
 קטעי הנחה  

ו • יונח  צינורות  קטע  בין  כיחידהיבוקר  כל  ה  שלמה  אחת.  בבת  בקרה  תאי  צינורות  שנית 
גמור בהתאמה  בצו  היונחו  שבתוכניות  תאי  לשיפועים  שני  בין  קטע  שכל  יהווה  רה  בקרה 

 צינור חלק אחד.  

ע"י • תעשה  )מ  הבדיקה  מדידה  ולאח מכשיר  מראה  וע"י  ע" אזנת(  מכן  במצלמת ר  צילום  י 
 וידאו.  

וון  קו, בעוד התקע מכמכוון כלפי מעלה ה  ( יהיה)השקע  הצינורות יונחו כך שתמיד הפעמון •
 ו.    כלפי מורד הק 

 המעלה. נמוכה וההתקדמות לכיוון וע יתחיל תמיד מהנקודה ההביצ •
 חיבור בין צינורות  .ה

הצינור • בין  ע"י הרמת    תוהחיבור  )התקע(יעשה  הצינ  הקצה בתחתון  כלפי  של  ודחיפתו  ור 
 המורד אל  

  תוך הפעמון. •

כ • על  להקפיד  שדחייש  הציך  קנופת  על  שיגנו  עץ  קירות  ע"י  תעשה  כך רות  הצינור  צה 
 הצינור. וחף ובצורה זאת יימנע נזק אפשרי לקצה  שהצינור לא יבוא במגע ישיר עם הכלי הד

 םשגתאי בקרה וקולטני מי    . ו
ת  לפי התוכניו -רושתיים )עגולים או מרובעיםרומיים חתאי הבקרה וקולטני מי גשם יהיו ט •

  צרת "וולפמן" או ש"ע מאושר. תו לפחות  30  -בוכ"כ( מבטון 
 4בטון חלק חוקת ה 466היו בעלי תו תקן, ע"פ ת"י והקולטנים יים התא

גם הם חייבים להיות ע"פ התקן הישראל • מתאים. רשת הזיון    ישאר מרכיבי תא הבקרה 
 . 631ושלבי ירידה לפי ת"י  489ם לפי ת"י ות ומכסי , תקר 580לפי ת"י 

  489י  י חניה, ע"פ ת" בכבישים ומשטח   104.1.3  -טח פתוח ובש  104.1.2פוס  תקרות יהיו מטי •
חות בעומק  ס"מ לשו   60מ' ופתח בקוטר    1.25עומק    ס"מ לשוחות עד  50עם פתח בקוטר  

 מ'.  1.26מעל 
 ח ו/או לפי התוכניות. בשטח פתוס"מ מעל פני הקרקע  20יבלוט  השוחה  הרום מכס •

יות • ומדרכות,  חניה  משטחי  רוםבכבישים,  האבנ  המכסה  אם  או  האספלט  ים  לפני 
 המשתלבות. 

רה בצורת סולם ויהיו שלבי  הירידה שיותקנו בתאים יבוצעו מתחת למכסה תא הבקבי  לש •
 .631דריכה רחבים ע"פ ת"י 

פתח  • יוכנו  בהת  םיבתאים  הצלצינורות  קוטר  לתוכניות,  האאם  להלן  ינור,  שיפורט  טם 
 וזווית הכניסה.

פק • כולל  פתח השוחה,  יטו מכסה  לפק,  הע פלו  ביצועני מסירת  כולל  למזמין,  עה  צבי  בודה 
 בצבע לקה ביטומנית. 

 בר. 0.7בר ולחץ בדיקה  0.4בודה תאי הבקרה יתאימו ללחץ ע  •
 מי תהום .ז
 את המזמין. ו מחייב  דע זה אינהעבודה המתוכננים, אך מי יקלפי מידע, אין מי תהום בעומ •
ת תעלה במצבי יבש ע"י  ל אחזקקפיד עבמידה של המצאות מי תהום, על הקבלן המבצע לה •

 מי  ניקוז מקו
 י התהום. של מ •

ע"י   • בתעלה  הצנרת  הנחת  תבוצע  זה  חצץ במקרה  שכבת  פיזור  שתאפשר  נוספת  חפירה 
 כבה עליונה. שכס"מ  15ס"מ וחול בעובי  15ובי  בע
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ידה/ הפאושל בסעיף  פיזור החומרים כלולה במחיר היח אספקה ו תוספת המחיר על חפירה,  •
 . כמויותבכתב המתאים 

תהום תבוצע ע"י תוספת חפירה ומילוי חוזר  מי    הנחת שוחות במקרה של  –הנחת שוחות  
 ס"מ.   15ובי ס"מ ומעליה שכבת פסולת מחצבה בע 20ת חצץ בעובי  של שכב

 ערכת התיעול מות מ יט בדיקת א  .ח
ת )קטע קו מוגדר כקטע בין שתי  לפני כיסוי מחברי הצינורוקטע קו ולאחר השלמת הנחת   •

הק  בקרה(,שוחות   את  הקבלן  וחומריםינקה  מלכלוך  ה   טע  את  ויאטום  בתאי  זרים  קטע 
ון וברז עם צינור בפקק  ר בגופם מותקן ברז )ברז בפקק התחת הבקרה בפקקים זמניים, אש

 העליון(.  

יוגבה עד  צה • גב הצינור  1.8ינור  יותוזאת בת  מ' מעל  נוצר עומד של  מנאי שלא  מ'    5.0  -ר 
 ר שבניהם.י בקרה וקטע הצינוקטע הכולל שני תא  טם הואטע שיא בנקודה הנמוכה. הק

מהנק  • במים  הקו  במילוי   יוחל  האטימה,  יוצא  לאחר  הכלוא  האוויר  כאשר  הנמוכה,  ודה 
 נור המחובר לפקק העליון. מהצי

גב    מ'   1.8עד לגובה    ימולאו כך שיגיעו  םיהמ • ויישארו בממעל    25  -ערכת להצינור העליון 
' מעל גב הצינור  מ  1.8חסרים לגובה  יש למלא את המים השעות,    24חר  שעות לספיגה.    לא

 ה. שע 1עליון ולמדוד ירידת מים במשך ה

 פנימי.  ר ליטר/שעה לכל קילומטר קו לכל אינטש של קוט 30בבדיקה מותר להפסיד   •

 נורות. של שירות שדה של יצרן הציובהנחיה ות תבוצע בתיאום בדיקת האטי •
 ו הביוב והפרויקט כולו. יסודי של ק נושא   קו היא מובהר בזאת כי אטימות ה •

ת משביעות רצון, יקבל הקבלן  יכך, לאחר גמר ביצוע של בדיקת האטימות וקבלת תוצאופל •
הש שירות  של  המפקח  להמאת  מיוחד  אישור  הקוכ ודה  של  האטימות  זה,  חת  אישור   .

יתהנוס לכל  ה ף  לפי  הנדרשים  האישורים  למיניהר  והמפרטים  התקנות  יהו חוקים,  וה  ם, 
הקותנא לקבלת  הכרחי  והרשו  י  המזמין  ולתשלוםע"י  המוסמכת  המזמין    ת  מאת  סופי 

 לקבלן.      
 

 תעלות וסבכות ניקוז מי גשם במבנה ובפיתוח -.267
רת "ניקול"  או מתוצ  המשווקים ע"י רוקו""MIA" י מתוצרת  תוכל הציוד יהיה ציוד איכ 

 תב כמויות.בתוכניות / כ המוגדרק ע"פ , התעלות יהיו ברחוב ועומ M.B.M.iמשווק ע"י 
 לה למניעת שליפה. בכות יהיו עם סידורי נע סתקן נגישות, כל המותאמות ל סבכות יהיו 

היח'   תחתון  כוללים    פאושל  /מחירי  מוצא  קצה,  סגר  נדר   ,:  קוטר  בכל  צד  לפי  מוצא  ש 
 ת הסבכה בצבע חרושתי במפעל בגוון לפי דרישת האדר'. ת,  צביעהתוכניו

מסעות הפיתוח יותקנו סבכות    עמוס ע"פ הנדרש בתוכניות , בכל מקרה בכלל  יות יהסבכו
 פוליאמיד". קנו סבכות ", במבנה יותD-400לעומס  

מובנית תוצרת   ת אינטגרליעם סבכה    יר פיתות יהיו מבטון פולימתעלות למי גשם ברחבת ה •
ACO" ן  א תחתוד, מוצלימרי עם סבכות אינטרגליות כולל פתחי בקרה, מוצא צון פו " מבט

 וכל הנדרש.
 
 ובאו של קווי הבימפרט צילום ויד  7.27

 כללי 
במפרט הכללי  דות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש  לשם הבטחת ביצוע תקין של עבו

 ובמפרט המיוחד,  
ונח, לאחר סיום  ך הקו המבאמצעות פעולת צילום לאור  ה חזותיתקייש לבצע בד

 העבודות.  
 ל סגור. ה במעגלוויזיהצילום ייערך באמצעות מצלמת ט
לתו "להביט  היא  הבדיקה  מצב  מטרת  את  ולתעד  צינור"  ביצוע  ך  ואופן  הצנרת 

 הנחתה.
ולפרשו    רטמפ לקוראו  ויש  החוזה  מסמכי  של  הכללי  מהמפרט  חלק  מהווה  זה 

 בלתי נפרד   ןפבאו
 ממסמך זה. 

צילום א  פעולת  מקומה  הצנרת  למלא  באה  שמטרתה  ינה  אחרת,  בדיקה  כל  של 
של    וראות נוספות המפרט ולפי ההביצוע לפי התוכניות,    תקינות שר את  לוודא ולא

 שניתנו במהלך הביצוע. המפקח 
 העבודה ביצוע 

הקבלן על  הצילום  ביצוע  נ   לפני  תהיה  שהונחה  שהצנרת  לכך  מכל  יק לדאוג  יה 
אחרי וחומרים  בניה  כחומרי  במפם  פעולת  נדרש  במהלך  לפגוע  והעלולים  רט 
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בא  יבוצע  הניקוי  באמצעושטיפת  מצעות  הצילום.  לכך  לחץ  מתאים  מכשור  ת 
 תו. י ולמפרט המיוחד המשלים אות(, הכל בהתאם למפרט הכלל )ביובי

 עיתוי עבודה 
יעשה .1 הצילום  ש  ביצוע  והידוק  כיסוי  הצנרת,  הנחת  בהתאם  בכלאחר  העפר  ות 

 קשורות בביצוע השוחות.עבודות הל ה לדרישות והשלמת כ
 הצילום ייערך בנוכחות הפיקוח.  .2
לא פחות מיומיים לפני    דיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום,להו  קבלןה  על .3

 העבודה.ביצוע 
 נוכחות מבצע הצנרת, והמפקח. ילום ללא  ל את ביצוע הצהקבלן לא יתחי .4

 
 מהלך הביצוע 

טלווי  םולהצי מצלמת  החדרת  באמצעות  במעגיבוצע  מתאימים  זיה  אורך  בקטעי  סגור  ל 
הציוד. למגבלות  ה  בהתאם  ביצוע  י עבודה  מהלך  במהלך  טלוויזיה  מסך  גבי  מעל  וקרן 

 צילום. ה
 

 הצגת ממצאים 
רק לאחר מסירת תיעוד  התאם לתנאי המכרז ובנוסף  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה ב 

לשביעות שנערך  יימסר  הצילום,  הצילום  תיעוד  המפקח.  של  ידי    רצונו  מגנטית  על  מדיה 
 ויכלול ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.

 
 ערכת חיטוי המ 7.28

 מך וע"י מעבדה מוסמכת. טיפה והחיטוי יבוצעו ע"י צוות מיומן ומוסשה
לעתיד, יתקין הקבלן, ללא תשלום ן עצמו ובין בהכנות  בקצוות כל הקווים, בין בבניי

ציר בנוסף, מעקפים ומע בין  ספקה לחזרה. נורות האים עוקפים לצורך סחרור המים 
קטנים   ולא  הצינור  בקוטר  תמיד  יהיו  הממנו.  המעברים  יפורקו  בגמר  שטיפה 

 ה הזמנית.סנן והמשאבהמעקפים, המ
לרבות  הנדרשות,  והחיטוי  השטיפה  עבודות  מילוי, תוספת    כל  מיכל  הכימיקלים, 

זמנ  משאבה  זמני,  מסנן  עוקפים,  כלולים תימעברים  הנדרש  וכל  המסננים  ניקוי   ,
 פאושל ולא תשולם עבורם שום תוספת. במחירי ה

ימציא עבודתו  סיום  מלעבודת    אישור  הקבלן  עם  ע''י  מוכרת  ממעבדה  שרד  החיטוי 
 הבריאות.  

 
 מערכת כיבוי אש ועמדות לכיבוי אש  7.29

ת לפי ור תכלול ארון פלדה חרושתי צבוע אדום או בארון )פיר( צנרת עם מסג  מדהע  כל
גלגילו  יוצב  ובתוכה  לכיבוי אדריכלות  נומינלי    ן  בקוטר  גומי משוריין,  צינור  עם  אש, 

 ה הצינור יהיה מזנק  '. בקצ מ 30ל  "¾ ובאורך ש
. בנוסף, 1"קוטר  ותקן ברז סגירה מהירה כדורי "שגיב" בפני הגלגילון י סילון ריסוס. ל 

" כיבוי  ברז  יהיה  עמדה  זו  2בכל  כולל:  שטורץ  מחבר  "  געם  אסבסט  בד     2זרנוקי 
מ    מחברי שטורץכ"א, עם  מ'    15באורך   ו    20  -ל    2"  -ומזנק כבאים  מטפי    2  -מ"מ 
פ  6בשה  אבקה י וון ככל שיידרש לרבות מגול לדה  ק"ג כ"א, תמיכות ומתלים מברזל 

כ  הרצפה,  ו/או  לקיר  עבו קיבוע  פרט  ל  לפי  הנדרש  וכל  שיידרשו,  ככל  המסגרות  דת 
 ביצוע.  

ל הקבלן  לאישוגה על  כ יש  של  מדויקים  ביצוע  פרטי  התקני  ר  של ל  והקיבוע  התליה 
 כל. העמדות בחניונים לאישור המתכנן והאדרי

השרי   קןמת ברזי  לרשת  אש  כיבוי  ממכונית  ראש  הסנקה  כולל  מ  3*"2פה    חברי עם 
מפ חוזר  אל  ושסתום  מאושר  שטורץ  " UL+FMליז  זקף  על  ויושבים  מאוגנים   ,4 

 נירוסטה.   לרבות פקק סגירה ושרשרת
 . ציוד כיבוי האש יהיה תיקני

צע  תבונה  התק, ה הדרכה  יש לבצעתחילת עבודות התקנת ציודי כיבוי האש    םעמייד  
בניין זה, אשר הוצאה ע"י  של  ת ההנחיות  חוות הדעת של מכבי האש וחוברבהתאם ל

 . יועץ הבטיחות
זדור ועל ור יבוצעו בחדרי המדרגות בכל קומה ובכל יציאה לפ  2ברזי שריפה בקוטר "
 . 3קו כיבוי אש בקוטר " 

 
 קוז שרשורים: נורת נייצ 7.30

עים  רין, המקנים ביצופוליסטרכיבי  ניקוז צרפתי מהונדסת, המשלבת  תותקן מערכת  
חוזק, ימי  משופרים,  ואריכות  "    םסינון  "גי   EZflowדגם  ע"י  פתרונות " המשווק  א 

 מים" מים חכ
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 : מרכיבי המערכת

 מעטפת רשת גיאוטקסטיל.  •

 .החלליקף מעבר מים מהונדס לשיפור ה   -טי סינט אירכיב ג •
 דחיסה. גדות לרכיבי פוליסטירן לעמידות מבנית והתנ -רכיב גיאסינטטי  •

 (.ASTM F 405צינור גלי )עומד בתקן  •

 
 

 רוולים ופתחים למעבר צנרת ש 7.31
ש קידוחים  מקרה  י בכל  היציקה  לאחר  ע"י  יעשו  ולא  מדויק  יהלום  מקדח  בעזרת  עשו 

 חציבה.   
 רוולים. ראות בתוכנית אינסטלציה כתוכנית של ןאי 

צנרת מכל סוג,  התקנת  בעיה בעל הקבלן לבצע לפני יציקה ולפני כל עבודה העלולה להוות   ◆
 פתחים ושרוולים  

 ת הגבהים והמידות.  במקומות הדרושים לפי התוכנית, על הקבלן לוודא אים ובגבה
לתאם את כל הפתחים עם קבלן    ו הקבלן הינו קבלן משנה לעבודות אינסטלציה עלי  באם

אם   ה  אלאליידע אותו בזמן, לא יאושרו חציבות ומעברים לאחר היציק  אחריותו  השלד על
 .   ס הקונסטרוקציהקבל בכתב אישור ממהנד ית

בעזרת יעשו  היציקה  לאחר  שיעשו  קידוחים  מקרה  ולא    בכל  מדויק  יהלום  ע"י  מקדח 
 חציבה.   

קירות   ◆ דרך  צנרת  ק/ מעברי  ייעודייםתעשה  ות  מ וקורות/  באטמים  שימוש  תקניים    ע"י 
" ,צווארון  "קרדי"  צווארוני  איטוכדוגמת  ,צווארון  "בוט דלביט"  קרם  מתוציל+  רת די" 

יעשו  , המעברים  פרטי ביצוע"פ הוראות ודרישות  וע     M.D.M.iהמשווקים ע"י   "דלמר"  
 .  פאושל  /ר טמ, כלול במחיר היח' /רי איטום המאושרים לשימוששרוולים וחומע"י  

קירות   ◆ דרך  צנרת  מרחבימעברי  ודרישל  הוראות  ע"פ  תעשה  מוגנים  ופיקוד  ם  הג"א  שות 
יטום המאושרים לשימוש ע"י  , המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי א1205.5  .י. ות  העורף 

 העורף.   הג"א ופיקוד
ע"י   דרך   מעבר ◆ יעשה  חומרים מעכבי  שר  קירות  ע"י  והאטימה תתבצע    ש אוולים ממתכת 

יש תקן  תו  ונושאי  לשימוש  מקובכ  ראליהמאושרים  של ל  הבטיחות  יועץ  הנחיות  ע"פ  רה 
 .אחרים  יבוצע ע"י-. הפרויקט

בחלקים   ◆ הצנרת  מעברי  שרוולים  )  קונסטרוקטיבייםכל  סימון  לפי  יבוצעו  קיימים(  אם 
 נית קונסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכנית אינסטלציה. המופיעים בתוכ

בין   הבדל  קיים  להודיעת הבאם  יש  לקונסטרוקטו  וכניות  ולקבל  מראש  בכתב, ר  אישורו 
 כולל הנחיות מדויקות לביצוע.

-אש" תקניים לצנרת  י  בר החוצים "אזורי אש" ימוגנו עם "מע  ל סוג(רת )מככל מעברי הצנ ◆
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אחרים. ע"י  ד  יבוצע  צנרת  של  מעברי  קירות  הוראות  רך  ע"פ  תעשה  מוגנים  מרחבים 
ופיקוד העו ע"י   1205.5ות.י.    ףר ודרישות הג"א  יעשו  איטום  שרוולים  , המעברים  וחומרי 

 ע"י הג"א ופיקוד העורף.    המאושרים לשימוש
קירות    רתצני  מעבר ◆ קומות  /דרך  ע"יבין  ממשרוול   יעשה  ע"י  ים  תתבצע  והאטימה  תכת 

אש   מעכבי  מע חומרים  אשואו  ישראלי תקניים    ברי  תקן  תו  ונושאי  לשימוש    המאושרים 
עברי  השרוולים ומ  תקנת ה והאספק.  חות של הפרויקטחיות דוח הבטינה ובכל מקרה ע"פ  

   יבוצע ע"י אחרים.-האש התקניים 
מע ◆ הכל  קיימינצברי  )אם  קונסטרוקטיביים  בחלקים  יב רת  שרוולים  וצעו  ם(  סימון  לפי 

 יה בלבד ולא ע"פ תוכנית אינסטלציה. המופיעים בתוכנית קונסטרוקצ
ל יש  התוכניות  בין  הבדל  קיים  אוה באם  ולקבל  לקונסטרוקטור  מראש  בכתב, ישורדיע  ו 

 .כולל הנחיות מדויקות לביצוע
 

 ( יםספרינקלר) מערכות כיבוי אש – 34
 

 היקף העבודה: 
מערכת  והתקנת  ב  אספקה  אוטומטיים  לרבמתזים  פריאקשיין  מערכת  לרבות  המבנה,  ות  כל 

מאושרת  כיסוי  100%אוויר,    קומפרסור בטיחות  תוכנית  לפי  כאשר  ומ  .באזורים  כנדרש  שלמת 
       המערכת במצב פעולה.

באמצ ומצוידות  מוגנות  כל חלקיהן תהיינה  על  ימכל המערכות  הפעל  נעו הפרעותעים אשר  ת  או 
 שווא. 

ל החומרים והעבודות  מושלמת, מחוברות לשימוש, המערכות יכללו את כ   תקנו בצורההמערכות יו
פורטו   לא  אם  אף  האבזרהדרושים,  כל  במפרט.  ידי    יהיו  םיבמפורש  על  המאושר  יצרן  מתוצרת 

U.L + F.M שאלה אם צוין אחרת במפור ו/או לתקנים הנדרשים במפרט. 
 

וכל החו ו/או אשר הקכל  מרים  שיסופקו  יהמוצרים  ישתמש בהם בתום העבודה  חדשים    היובלן 
וצריכים התקנים  ומשובחים  לדרישות  למערכות    –הישראליים    להתאים  והמתאימים  העדכניים 

  U.Lהאמריקאים ומאושרים    ומרים לתקנים ו הח , ובהעדרם של תקנים ישראליים יתאימםימתז
+ F.M רט . מפהנדרשים ב  ו/או לתקנים 

 זים התקניים של היצרן, מתזים חליפיים ומפתחות בארג בלן יספק, על חשבונו, למזמיןהק
 לפי התקן. ות בכמ

 
 כללי  34.01

אר בו  במוקד  אש  התפרצות  לאֵתר  המערכת  אוטומטי העמטרת  באופן  מים  להמטיר  להתחיל   .  
בלבדולה האש  פרצה  בו  במקום  יותזו  המים  המקום.  אנשי  את  א  זעיק  מתז  אשר  ו  דרך  מתזים 

המ כמות  את  להזרים  מיםתוכננו  נזקי  גרימת  ללא  לכבוי  הדרושה  לא   ים  האש  בהם    במקומות 
 פגעה. 

 
 תיאור העבודה  34.02

' /מטר  היח  הכל כלול במחיר  כיבוי אש אוטומטית.  תמפרט זה מתייחס לביצוע עבודות עבור מערכ
במקומות כפי  קשיין  מערכת פריאמטית כולל  כולל התקנת מערכת כיבוי אש אוטו  ושל.קומפ'/ פא   /

המזמשיוגדרו   או  ו/  יוע"ב  ,ע"י  לין  התקנה.  אישור  קבלת  עד  דרישות  מושלמת  בגין  ישולם  א 
 .במפורש ו נצויאביזרים שלא  ציוד / אם יש צנרת / נוספות גם

 העבודה כוללת:
התקנ .1 ובאספקה  כיה  מערכת   אוטומיצוע  המבנה  בוי  בתוך  ספרינקלרים  ע"י  פי  טית  על 

ל    ותהגדר ועמדות  צנרת  לרבות  הבטיחות  וכו'.יועץ  שליטה  תחנות  מתזים    הסנקה,  כולל 
 '. חלון, מסכי חום, מסכי מים וכו מיוחדים כגון מתזי

ודר  .2 בשטחים  תתבצע  ספרינקלרים  הבטיחווגמערכת  יועץ  ע"י  שהוגדרו  סיכון  כת  ת  יסוי  עם 
 .  יסויכ 100%  יותשליטה ראשיות ועמדות שליטה קומתותצויד בעמדות  מלא

לים וכל הנדרש לביצוע  לספק את כל החומרים, הציוד, הכעל הקבלן לבצע את כל העבודות ו .3
 ם וכללים לביצוע עבודה מסוג זה. לם של העבודה על פי התקנימוש

מין ו/או  י דרישות המזום שנדרש לפל מק ו/או בכ   חדרי תקשורת כגון:  ים למים  שיבאזורים רג .4
יוע"ב,   מהנחיות  אינטרלוקשיין  פריאק  ערכתתותקן  ש  דבל  כל מערכת אחרת  ע"י  או  יידרש 

 יוע"ב. 
 תוכניות עיצוב פנים. התאמות צנרת ומתזים לתקרות ואדר' לפי  .5
הכל כלול במחיר היח' /מטר   -תקן  יפהתקנת מתזים בתקרות אקוסטיות באזורים הנדרשים ל  .6

 '/ פאושל. קומפ /
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 צנרת ואביזרים  .0234
 צינורות פלדה  34.02.01

מפרט  צבועה בצבע אדום  עם תקן  נת  צנרת מגולוו  3"  –  6ים בין "קלרים בקטר צנרת ספרינ
ג  108"אפוקול"   כל  דו/או  לפי  תוספת  וון  כל  גוון  שינוי  בגין  תשולם  )לא  האדריכל  רישת 

  לדה"מתוצרת "פקר פ 10תי מהמפעל סקדיול  שוחר מחיר( 
"מודגל"    צרתתו  UL+FMם  " מחוברים בעזרת חיבורי "קוויק אפ" מאושרי40דגם "פקר  

 ת. ים והאביזרים הדרושים מאותה תוצרת חרושתיותכלול במחירה את כל הספח
  ל ו/או כתהיה צנרת מגולוונת צבועה בצבע אדום    1"  –  2בין "   לרים בקטרים צנרת ספרינק 

האדריכל    גוון  דרישת  "אפוקלפי  תוספת    108ול"  מפרט  כל  גוון  שינוי  בגין  תשולם  )לא 
מהמחיר( לא חרושתי  סתפ  מפעל  לת"י    40קדיול  ר  א  593/2בהתאם    53מריקאי  ולתקן 

ASTM A  .מחוברת בהברגה 
ונית, האורכים של התברגות לפי המצוין  ברים בהברגה, תהיינה ק התברגות הצינורות המחו

שס  50.3בת"י   הברגת  וכן  וספחים  צינורות  תהיה  תומיהברגת  האביזרים  ושאר  ברזים  ם, 
 מלאה לכל אורך התבריג.

 ינלי של הצינור. דה הם באינצ' ומתייחסים לקוטר הנומהפלרת י צנקטרכל 
ת  מיקרון כדוגמ  60במפעל מפוליאסטר בעובי  כל הצנרת תהיה צבועה בצבע אדום חרושתי  

APC P ינורוטבע על גבי הצלל תו תקן ישראלי המוכאברות או ש"ע מאושר ו . 
 

 ספחים  34.02.02
 לפחות.   ST150וכו'( יהיה מסוג פלדה  " Tחיבורי "כל הספחים להברגה או לריתוך )זווית, 

להשתמ יש  הצנרת  קוטר  בשינוי  בבושינגים.  להשתמש  איסור  יותר  חל  קוטר.  במקטיני  ש 
אם רק  בהסתעפויות  בבושינגים  מת  שימוש  אבזר  של יאאין  בכתב  מפורש  ובאישור  ם 

 המתכנן. 
ליא מגול  השתמשן  להפוובפיטינגים  השחורים  הצינורות  לחיבור  ינורות  צ ה  מחברי  ך.נים 

 להשתמש בפשתן(. ט או משחת טפלון. )אין נים בהברגה ייעשו עם סרב המגול
י ההברגה  בהצינורות  לאבזרים  הצינור  חוברו  קצה  בין  מלא  מגע  שיהיה  כך  שלמה  ברגה 

קפדנאה ותושבת   באופן  תבריג  כל  לנקות  יש  לפבזר.  צינורות  י  חיתוך  הצינורות.  חיבור  ני 
רחיק כל יתרה  ינורות, ולאחר החיתוך יש להן לחיתוך צ שור או סכי הפלדה ייעשה על ידי מ

 ת. או גייצהבולטת לתוך הצינור, על ידי פצירה 
 ".    Uיש להשתמש באביזר " SCH10להרכבת מתזים בצינורות 

 בהוקר.  שאין להשתמ
 

כ  34.02.03 התחברות  של  וללועבודות  החיתוכים  כל  את  התקנת  ת  הקיימות,  הרשתות 
"י המהנדס בהתאם  אביזרים ואמצעים אשר יקבעו עך שימוש במתאים תו  ראביזרי חיבו

 לצנרת הקיימת. 
כולל את כל עבודות החפירה, מילוי חוזר והידוק    לקומפ'/ פאוש  היח' /מטר /  כמו כן מחיר

 הדרוש. 
 

צנרת על הקבלן    34.02.04 לתוכם  ק את הצינורות, למנוע חדירת לכלבדולפני הרכבת  לוך 
 ם בגמר העבודה היומית. הפתוחי הקצוות  תוםולסבעת עבודתו 

 
שטיפה יסודית של כל לאחר גמר התקנת הצנרת, יש לנקות אותה חיצונית ולבצע    34.02.05

תקן   הנדרש  פי  על  ישראלי    NFPA 13המערכת  תבוצע  1596ותקן  השטיפה  באמצעות  . 
לאו ההמשאבות  של  רך  זרימה  מהירות  תבטיח  אשר  בספיקה  הראשיים  ר  מט  3.0קווים 

 צינור. כל קוטר לשנייה ב
 

,  , תכלול את כל ההסתעפויותNFPA 13ורט במפרט זה ובתקן   מפכ  בדיקת לחץ  34.02.06
רך  הבדיקה תוע  .שעות  4למשך    PSI  200חייבים לעמוד בלחץ של    האביזרים ומגופים וכולם

 ר מהרשת וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים.  אווי לאחר שחרור כל כיסי ה
יוד העלולים להינזק בעת  על ניתוק צנרת, אביזרים וצ  יש להקפיד   בדיקת הלחץ   לפני ביצוע

 ביצוע הבדיקה. 
 

 הצנרת קביעת  34.02.07
חוזקו באמצעות ווי  יו ס"מ לפחות מקיר המוגמר,    2.0הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  

 גולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק. זל מקולר עשויים מבר
 

 ות ומתלים יכ תמ 02.0843.
 .NFPA 13המפורט בתקן   תמיכות ומתלים יהיו על פי

 . NFPA13רחקים כמצוין בתקן המרווח בין המתלים לא יעלה על המ
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"יונ כדוגמה  חרושתיות  תהיינה  צנרת  סדרת סיתמיכות  וכל  "מופרו"  או  "רוקו"  טרט", 
ועבור האבי בודדים  צינורות  עבור  יבוצעו  התמיכות  הנלווה.  של   זרים    צינורות,   קבוצות 

 .UL+FMושרים אמבהתאם לתוואי הצנרת ויהיו 
 ות אדמה.המחיר ,כולל גם אספקה והתקנת מתלים לרעיד

 פאושל.  /'פהכל כלול במחיר היח' /מטר / קומ כל התמיכות והמתלים כלולים 
 

 צביעה  34.02.09
פלדה מכל ומוצצינורות   יהיו    רים  הגלויים  לאחרהסוגים, בקטעיהם  יסו  צבועים  י  דניקוי 

 מלכלוך וכתמי שמן כדלקמן:
 כת מגולוונים:וחלקי מתצינורות 

 מיקרון.  30שכבת צבע יסוד מגינול בעובי  •
 מיקרון כל שכבה. 30שתי שכבות צבע עליון סופרלק בעובי  •

 רות וחלקי מתכת לא מגולוונים: ונצי
 HBכרום אבץ    מיקרון כל שכבה או צבע  30ניום סינטטי בעובי של  ת צבע מי שכבושתי   •

 מיקרון.  70, 60בעובי של   13

שכ • על שתי  מגן  בות  הכוללות  ושכבת    309יון  אדום(  )אוקסיד  עליון  ביניים    309צבע 
 אדום.

יסוד  בבית המלאכה, תיקוני צבע    וניקוי צינורות וצבע יסוד יעשו במפעל הצינורות א 
 עשו באתר. עה יוצבי

אביזרי צביעת  גם  ותכלול  גוון  בכל  תהיה  לפיהצביעה  הכל  האד  ם,  )לא  דרישת  ריכל 
 ן כל תוספת מחיר(.גוווי תשולם בגין שינ

 
 יות אביזרי צנרת הוראות כלל  34.02.10

 מינימום.   PSI 175אביזרי הצנרת במערכות הכיבוי יהיו מתאימים ללחץ עבודה של 
ומעלה    3, )כולל( בהברגה ומקוטר "2קוטר "חרת יהיו עד  ין א לא אם צו חיבורי אביזרים א

 רים "קוויק אפ". יבורים מהיוגנים או חמא
 .UL/FMשרים ם יהיו מאוכל האביזרי

בגין שינוי גוון כל תוספת  י דרישת האדריכל )לא תשולם  צביעת האביזרים בכל גוון לפ כולל  
 מחיר(. 

 
 מגופים כדוריים  .1134.02

ניתוק עד קו יהיו מגופים מט  2טר "מגופי  אכולל  נירוסטה,  כדור  טמי  יפוס "כדורים" עם 
 .UL+FM,מאושרים מלא , עם מעבר נאופרן

 
 מגופים מטיפוס "שער" 1234.02.

( GATE VALVE)  צוין אחרת( יהיו מטיפוס "שער"  ומעלה )אלא אם  3מגופים מקוטר "
ע"י אוגנים עם   )כלול ו א מחוברים  נגדיים  יציקת ברזל עם גלגל  וי מבמחיר(. מגוף עש  גנים 

)ה מתרומם  ציר  מסוג  ויהיה  ועליו  o.s & yפעלה  התר(  מצופה  VDC 24אה  מפסק  גוף   ,
 .UL+FMמאושרים  טטי. מגופים יהיו טריז מצופה גומי סינ אמייל, 

 
 מגופים מטיפוס "פרפר"  4.02.133

" מקוטר  פתיחה    / ניתוק  "פרפ)ומעלה    3מגופי  מטיפוס  יהיו  אחרת(  צוין  אם  ר"  אלא 
גל  גליק אפ" עם  הירים "קווחוברים ע"י אוגנים נגדיים )כלול במחיר( או ע"י מחברים ממ

 צב חשמלי לדוגמא תוצרת  הפעלה, תמסורת ומראה מ
"CENTRAL  4  –  92"  דגם  A  יקה, ציר נירוסטה  אושר. גוף עשוי ברזל יצה ערך מאו שוו

 . UL+FMמאושרים  (. אחרתתושבת מגומי ניטרלי )אלא אם צוין  ,ן, מדף מצופה רילס 304
 

 מסננים מטיפוס "אלכסוני"  34.02.14
מ"מ( גוף    0.75רשת נירוסטה )חור    ה יהיו מטיפוס "אלכסוני" עםומעל  3טר "מסננים בקו

 וין בכתב הכמויות. רזל כמציציקת בעשוי מפליז או 
 ה. )כלול במחיר( וצינור ניקוז עד הרצפ  יומעלה מצוידים בברז ניקוי כדור 1.5" בקוטר

 
 סתום אל חוזר ש 34.02.15

 " מקוטר  חוזר  אל  י  3שסתום  מתאים  ומעלה  כיהיה  גולמערכות  אש.  מברזל  בוי  עשוי  ף 
 .UL+FMמאושרים קוי על ידי פתיחת מכסה עליון. קה יהיה ניתן לני יצי
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 ה תחנת אזעקה והפעל 34.02.16
פורט  " כמ"שער   עקה בקוטר הנדרש, מגוף מטיפוסזאתחנת אזעקה והפעלה תכלול: מגוף  

ו,  ואחד אחרילפני הברז  תקנים אחד  ום אל חוזר, שני שעוני לחץ המולעיל, תא בילום, שסת 
מנוע   עם  " פעמון  ניקוז  ברז  "2מים,  בקוטר  לחץ  פורק  שסתום  זרי  1/4,  חשמלי  ורגש  מה 

 . UL+FMמאושרים   ימת מים דרך מערכת.הסגור מגע חשמלי עם התחלת זר
 

 ספרינקלרים  34.02.17
אהספרינקלר במבים  יותקנו  בעלישר  יהיו  מאוש  נה  להפעלה  בקבוקון  או  תקן  נתיך  רי 

UL+FM   יה הספרינקלרים  אחרונה.  יצור  מהסוגים  ומשנת  הנדרשים יו  פתיחה  וטמפ' 
 ספציפית של המזמין.   בתקן ו/או לפי כל דרישה

אלה אם   דקורטיבי מוסתר )קופץ(. זתבכל המבנה יותקנו מתזים נסתרים מסוג ממודגש כי 
 מזמין. רישה אחרת של ה יה דתה

או משחת טפלון  בסרט טפלון    תוך שימוש  וצע בהברגהחיבור ספרינקלרים אל קווי צנרת יב
רינקלרים יותקנו מתחת  רינקלרים בצנרת תעשה ע"י מפתח מתאים. הספבלבד. התקנת ספ

יע על  לתקרה במרחק שלא  מ  30לה  צו  5.0  -ס"מ אך לא קטן  ין  ס"מ מהתקרה, אלא אם 
 הוראות יצרן הספרינקלרים. בו  קןבתאחרת 

להתיי  יש  ספרינקלרים  למכשוליבהתקנת  קחס  כדוגמת  וכ ם  להפריע  ורות  העלולים  ו' 
יל הקבלן  המים.  רזרבייפיזור  הספרינקלרים  התקנת  בגמר  המותקן  שאיר  סוג  מכל  ם 

 ם מיוחד המיועד לכך. ירויאחסנם בארון ספרינקל שנדרש בתקןבמבנה בכמות כפי 
  לרבות מתזי כולל את כל סוגי המתזים,  ל. מטר / קומפ'/ פאוש/ יר היח' במח  כלול מודגש כי 
 .UL+FM' . מאושרים  ה וכוחלון, הצפ

 
   מחברים גמישים 4.02.183

בעזרת ירידה גמישה בקוטר  חוזה , גם אספקה והתקנת על הקבלן לקחת בחשבון במחירי ה 
 , לכל מתז.  UL+FMמאושרים  (מנירוסטה )פלב"מ 1"
 

 תראהגי זרימה והמת 34.02.19
 

מתג    34.2.19.1 יותקן  אזור  לכל  )המתג זרימה חשמל בכניסה  מאושרים מאושר    ויהי   יםי. 
UL+FM. .בקוטר המפורט בתוכנית 

 
  U.L TEMPERSWICHתג התראה  ער או פרפר( יותקן מעל כל מגוף סגירה )ש  34.2.19.2

 .UL+FMו מאושרים  יהי יםתגמ הבקוטר המפורט בתכנית.  
 

   שילוט
  כפי שיקבעוט בתקן או  הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כמפור  3-8-1

 מטר / קומפ'/ פאושל./ מחיר היח' הכל כלול ב המזמין.על ידי 
 

 רת ולמתזים בדיקה וביקורת לצנ 3-9
 ן:ל הלאחר השלמת העבודה, יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט ל

 
 שור הנדרשים לבדיקה יסופקו על ידי הקבלן. והמכיוד כל העבודות, החומרים, הצ 3-9-1

 
על הע  נתגמר התק   עם 3-9-2 כולל שטיפה,  צנרת המתזים,  קבלן לבדוק בקפדנות  בודת 

 מערכות המתזים   את כל
 

   כדי להבטיח:
 שכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש. 3-9-2-1              

 ניזוק.לא   תזיםשאף אחד מראשי המ  3-9-2-2              
   .שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו 3-9-2-3   

 היצרן. לפירוט הנדרש על ידי  שהמגופים הותקנו בהתאם 3-9-2-4              
 פי המערכת סגורים. גו שמ  3-9-2-5              

 
למשך זמן    .PSI60ן בלחץ אויר של  קתעם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במ 3-9-3

 הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה. יים ולתקן את כלשעת של
ברל   יש  הערה: שחרור  התאים  שהמערכז  להבטיח  כדי  במערכת  לא  לחץ  חלקיה  כל  על  ת 

 . PSI175–ל מ ללחץ הגדו יהיו נתונים בכל נסיבות שהן 
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סיום   3-9-4 תיבדק  עם  הפנאומטית,  הלחץ  בדיקת  של  בצורה  נצמוצלח  המערכת  רת 
ש בלחץ  של    2ל  הידראולית,  זמן  למשך  הדליפות    8אטמוספרות,  כל  את  לתקן  יש  שעות. 

 אולית. חזור שנית על בדיקה הידרול  מן הבדיקה,המתגלות בז
 

ב    3-9-5 ההידראולית  הבדיקה  של  מוצלח  סיום  על    2  –עם  הקבלן  יחזור  אטמוספירות, 
 שעות.  8ך זמן של  שמבאר ל 13.8הבדיקה ההידראולית בלחץ של 

 
ה  3-9-6 הנ"ל תהידרהבדיקות  תחוב אוליות  ובטרם  זמנית,  מים  בעזרת אספקת  ר  בוצענה 

 ת המים מהקו הראשי. מערכת אספקהמערכת ל
 

הבדיקה    3-9-7 ללחץ  המערכת  תכוון  המתזים  מערכת  הבדיקה,  גמר  באר(   13.8)עם 
 את המים מהמערכת. ותישאר בו. אין לרוקן

גוף הסגירה הראשי של  את מקור אספקת המים, יש לפתוח  המערכת למ  לאחר חיבור  3-9-8
 .מים המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם

 
 "קבלת הפרויקט" ומסירתו  לקראת   אישורים 07.1

גמ עבועם  המאשרים ר  מוסמכות  מעבדות  של  אישורים  הקבלן  יגיש  שמערכות    דתו 
ראלי וכי כל  החומרים  שיומערכות כיבוי האש בבניין מתאימות לנדרש בתקן ההאינסטלציה  

 נושאים תו תקן ישראלי.בלן  בהם השתמש הק
 תכנן. ופית ע"י המ ורת קבלה סעריכת ביק  הצגת האישורים הללו הם תנאי לפני

המי  קבמסירת  המ תקנים,  מחלקת  מול:  לרבות  התיאומים  וכל  האישורים  של  לת  והביוב  ים 
ברואה וכיבוי  ראלי )עבודות תשי,  מכון התקנים ההעירייהמחלקת התברואה של  מים,  התאגיד  
ה אח  משרדאש(,  רשות  וכל  הכיבוי  רשות  הבריאות,  משרד  הסביבה,  הנדרשת    רת לאיכות 

 " ולאישור.4ל"טופס   באישורים
 . וכלל שיידרש סוג מכל דרשותהנביקורות של כל העלות את הכוללת  קבלןיר של הצעת המחה

 
 הערות כלליות לביצוע אינסטלציה 

תוספת    / וכתמ ל)כהשלמה  המיוחד  מחל פרט  ואינם  הכמויות  המפרט    יפותב  את  מקרה  בשום 
 המיוחד וכתב הכמויות(. 

ביקורתמכסים לקופס • צבוע    \  אות  מפליז טהור  יהיו  בגוון הריצוף, מכסה  מחסומי רצפה 
 מרובעת, המכסים מתוצרת "מ.פ.ה" בלבד.גרת ה רשת מתוברג עם מס שטוח עגול או מכס

פנים, עם סל  וכי  במשיכה ללא רית   H.D.P.Eיהיו מ:    4X "8  " /4X"6כל מחסומי הרצפה " •
 ואם מנירוסטה.סינון ת

•  " רצפה   מתוצרתי  4*"2מחסומי  ,ס  היו  הכפול+    S-10דרה  "דלמר"  הניקוז  יציאה  עם 
 סה צידית. מתכוונת וכני

תקני • יהיו  לכיורים  ת סיפונים  שיש ים  משטח  הכיור/  במחיר  כלול  "חוליות"  וצרת 
 "אורטגה". 

 רת "חמת". ותים תוצר יברז דלי בש •
בשיר • רחצה  י   ותיםכיורי  מעבדות,  השיש,מטבחים,  משטח  עם  יצוקים  רחצה  כיורי   היו 

רי וסינר בחלקו הקדמי,  נט עליון אחוא' , כולל ק  יש אורטגה" סוגת תוצרת "שכיחידה אח
גוון לברז,  מנירוסטה    לפי  כולל קדח  תלייה  והתקן  חיזוקים  כולל  ,  316בחירת האדריכל, 

מקצועית למשטח וכיור נירוסטה    \ ליתאזורים שבהם קיימת דרישה אדריכ   \יםרדלמעט ח
יותק  –   316 אילו  משטחים  במקומות  מנינו  בתוכנ  316רוסטה  וכיורי  המופיע  ות  י לפי 

 אדריכלות ופריסות . 

 " 4ם / צוות יהיה מדגם "תמי רימומתקן למים קרים בגנים ובחדרי  •
 יח.למד  יות", סיפונים למטבח יהיו עם חיבורלוסיפונים לכיורים יהיו תקניים תוצרת "ח  •

 דקה. \ליטר 2.10בכל הברזים בכיורים יותקן חסכם ל:  •
זוויתן  רב • מים  ז  יהיההזנת  לכיור(  )מתחת  ראשי  מק"ט    לברז  "שגיב"  מתוצרת 

18NL08006. 

מים   • הזנת  זוויתן  עם    רז לבברז  משולב  ברז  יהיה  מטבח(  לכיור  )מתחת  יציאות    2ראשי 
 .18NL08006מק"ט  "ב ,מתוצרת "שגי

גגות/ מר )צמגקולטנים למי גשם   • יהיו מתוצרת "דלמר" דגם "דלבי"ם( לניקוז  יט"  פסות  
  18קוז כפול )ניקוז תחתון( ,מרפסת עד  המיועדים לספיקת מים גבוהה, עם ני  S-10סדרה  

יה  עליון  מוצא  בקוטר  מ"ר  עם    110יה  מעל  מ"מ  מרפסת  נירוסטה,  מוצא    19רשת  מ"ר 
יהיה כולל:    160בקוטר    עליון  נירוסטה,  רשת  שטוח    ברדסמ"מ+  או  ,  .U.P.Pמסורג 
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)פילטר גאוטכני( באזור מרוצף הבד    טקסים, בד גאומאריך לריצוף+ רשת נירוסטה וברג
בגו  0.5בגודל   הבד  מגונן  באזור  "דלב  1.0דל  מ"ר  נקז  בהתמ"ר,  אנכי  או  אופקי  אם יט 

מצינור   מאריך  מגונן  ,באזור  הצמ"ג  גאוטכטיל,    .H.D.P.Eלכיוון  בבד  עטוף  מחורר 
 פיכה זווית מעבר שפיכה חופשית חובה להתקין במוצא הש ה שלבמקר

לצינור הצמ"ג ע"י סרט עטיפה    תית מברזל מגולוון, איטום בין הברךרושפיכה( חך ש)בר
 קת למרזב "אקרשטיין" . ל פני הקרקע תתוקן שובנד" מבוטיל טהור, ע   "ריפה

 

מ"מ, צינור סמוי    19ד.  י ע.ד", צינור גלו וולי וידיופלקס "ענבירשבידוד לצנרת מים חמים מ •
 מ"מ.  6 ע.ד.

דלוחי  • הביוב  קווי  וצוואים  כל  מ במבן  יהיו  ראשונה  לשוחה  ועד  תוצרת    H.D.P.E  -נה 
"ולסיר"   צנרת המיוצרת בחו"ל,   "צינור מורפה" עם רישיו–"גיבריט"  או  יצרן מחו"ל,  ן 

פ בריתוך  אמחוברים  מחברי  או  תהייקלנים  המותקנת  המערכת  כל  מיטרופיוז'ן,  צרן  ה 
הצינו ועיגון  התקנה  והספיחים,  האביזרים  כל  כולל  יבוצעואחד  להוראות  בה  רות  תאם 

 אות היצרן ותקן ישראלי. הל"ת, פרטי ביצוע, הור

הת  -.H.D.P.Eצנרת   • על  להקפיד  מרותכים  יש  פקקים  )אופקית  קנת  הצנרת  בקצוות 
 ואנכית( לכל זמן הביצוע. 

מרנבצ • התפשטות   H.D.P.E  -ת  מחברי  וכתעש  הרכבת  הדרושה  ובכמות  במיקום  ללו  ה 
מפורטות.  והוראות היצרן ותוכניות הביצוע ה  4476לפי תקן     נקודת עיגון קבועה באביזר

וחו כמותם  מיקומם,  כן  לכמו  הקבע  נקודות  של  הצנרת, החיזוקיםזקם  , התמיכות  אורך 
 והוראות היצרן.  4476לפי תקן     שוותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדר

צנרתלמה  בכל • כל הצמ   H.D.P.E  כי  לרבות  היורדהעוברים בתקרות אקוסטיות  ים ג"ים 
יותקנו צינורות    תוואי שאינו בתוך ארון צנרת ייעודיבקיר/ עמוד של כיתות לימוד ו/ או ב

השואבי הצינור  מסדרת  "גיבריט"  זרים  בידוד   "SILENT DB-20''קט  יריעות    כולל 
"גיבריט"., האביאקוסטי  כל  את  וחומר    זרים הכוללת  השקטה  צלעות  עם  והחיבורים 

ם, שרוולי  רעשים.  המערכת תכלול מתלים מגופריתת  להפח   2S  PEמינראלי מובנה מסוג   
יצרן ויועץ  ה מושלמת ע"פ דרישת הוכל הנדרש למערכת שקט ISOL מעבר בבטון יריעות

 האקוסטיקה /מערכות. 

ה • הביוב  קווי  לרצ וע כל  מתחת  בעיגברים  יעוגנו  המבנה  קפת  מזוין(  ון  בטון  עטיפת   ( שיח 
ובה  ן ביצוע עטיפת בטון בשלבים ולכל הגשבוש לקחת בחילרצפת הבניין לפי פרט הביצוע,  

 הנדרש מהצינור ועד רצפת המבנה. 
ו פתחי ביקורת )קטע ביקורת מוברג( בכל שינוי כיוון של הצינור  תקניו  H.D.P.E  -בצנרת מ •

י ובכל מקום הנדרש ע"מ לאפשר גישה לכל  אורכמטר בקוו    15כל קטע של צינור, כל    ףו,בס
 כת. קטעי וסעיפי המער

כל תקופת    ל קצה קו אופקי ואנכי למשךיש להתקין פקק מרותך בכ  –  H.D.P.Eיוב  קווי ב  •
 הביצוע. 

ניכל   • המזצנרת  תקניות  קוז  אטימה  גומיות  באמצעות  המאספת  לצנרת  תחובר  גנים 
צינור" ו/או חיבורים ע"י שימוש בחומרי  תור  ת, לא יאושרו חיבורים ע"י "צינור ב וי וייעוד

 אטימה למינם. 
צינחצ  בכל • מחסיית  יוור/  וכו'  ביקורת  קופסת  רצפה/  ותקני  ום  ייעודי  איטום  שרוול  תקן 

צווארונ "כדוגמת  , י  מתוצרת   צווארוןקרדי"  קרדי"  "בוטיל+  איטום  ,צווארון  "דלביט" 
ו  פרטי ביצוע, המעברים יעששות  וע"פ הוראות ודרי      M.D.M.i"י  ם עיקהמשוו  "דלמר"  

המ איטום  וחומרי  שרוולים  לשיע"י   היח כלול    -מושאושרים  צינור/  במחירי  למ"א  ידה 
 מחירי הפאושל. 

י •  " "גבריט  מתוצרת  אש  כיבוי  ע קולרי  הצנרתותקנו  דרישות     ל  ע"פ  קומה  מעבר  בכל 
 של.  הפאובמחירי היחידה למ"א צינור /מחירי   לוכל  -רשויות הכיבוי והנחיות היצרן

תקן איטום  וג שהוא יוכו'( מכל סמחיצה ו   \תקרה  \רצפה  \חצית צנרת )של קיר  \בכל מעבר •
למ"א    י היחידה תיקני המאושר ע"י רשויות הכיבוי, כלול במחיר–ש  מחסום א\מעבר אש\

 נור/ מחירי הפאושל. צי
ת  תקנית  מאושר  BSTדה + מערכת אטימה  לפבכל חדירת צנרת למרחב מוגן יותקן שרוול   •

 יון סחר". –ר י פקע"ר תוצרת "אוע"
מראש   גיחום" של "שגיב" המכויל"מש רבל תיקני  ם יותקן מעביציאה מכל דוד למים חמי  •

של   לטמפ'  ו:    50במפעל  במגורים  במב  42מעלות  ציבור+מעלות  מוגן+    ני  דיור  חינוך+ 
 מלונות. 
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קסגול " )לפי  "פ  /לחיצה  "מולטיגול" , בחיבורי  –יו מ  ה יקווי מים לצריכה בתחום הבניין   •
 ק". פלסטיולן מוצרי  המצוין בכתב הכמויות והתוכניות( מתוצרת "ג

 ן והמפרט המיוחד. פי פרטי הביצוע, הנחיות היצרהנחת הקווים ועיגונם תבוצע ל
  1יז "ל פ יציאות, מחלק    6עד    3\4רז ניתוק כדורי "שגיב", מחלק פליז "ה יותקן בלכל מרכזי

חיבורים עם פקק ,הכנה לחיבור עתידי, כל מרכזיה    2קנו  יציאות, בכל מרכזיה ית  10עד  
א כיוריםתזין  )שרו  זור  גבריםנפרד  וכו'(  \תי  נשים  מרשרותי  כל  שא ,  מותקנת  כזיה  ינה 

 לקים חרושתי של " גולן". ך ארון מח תותקן בתובארון צנרת ייעודי, 

בח  • מפלדה  יהיו  אש  לכיבוי  מים  "מודג   quiku-upורי  ביקווי  מתוצרת   ל".תקניים 
תו תקן ישראלי    צבועים בצבע אדום חרושתי עם  40ם סקדיול  כל הצינורות יהיו מגולווני

 המיוחד.   הצינור, לפי המפרט ע"ג
סקדיול מגולוונים  יהיו  במילוי  המונחים  כדוגמת    40  צינורות  שחילה  חיצונית  עטיפה  עם 

APC-GAL  ה מתכווץ. פי"אברות" או ש"ע + סרט עט 

וברזים  •  מגופים 
כד  בקוטמגופים  בכבישה  מפליז  "וריים  תקן    1/2"  –  2ר  תו  הנושאים  "שגיב",  תוצרת 

ולל ידית מניילון משוריין עם סיבי  , כ1144ן  אלי על המגוף לפי דרישות המלאות של תק ישר
 ר עמיד לקורוזיה. זכוכית מחומ

 .    תוצרת "דורות"  1/2" – 2מגופים אלכסוניים בקוטר " 
 תוצרת "הכוכב"  .  TRSצר  מגופי טריז מדגםמגופים  

, עם  1230, עם תקן ישראלי  102ם תמסורת גיר רחב תוצרת "הכוכב" מודל  מגופי פרפר ע
 חם )ללא שרוול מתחלף( .  ם ,גיפור צירים יבשי

 חירור.  50%" רשת מנירוסטה ז.א.טתוצרת "מלכודת אבנים )מסנן(  •
 אורך ומשקולת . י." עם פתח עליון, ציר מ תוצרת "א.ר.  NR-040דגם  -אל חוזרים יהיו  •

וה • המגופים  עבוכל  בלחץ  ועמידים  ת"י   נושאים  יהיו  )  16דה  ציוד  או  PN-16אטמ'   )25  
 .  (PN-25)אטמ' 

-6יבורי צרכן / ב.ש( בקטרים "צנרת פלדה תת קרקעית )כולל זקיפים העולים מהקרקע לח •
מפ.א. ם ועטיפה חיצונית שחילה  ון פנית בט פיעם עט   GRBר פלדה  תהיה עשויה מצינו    2"

 תוצרת "אברות" או ש"ע.  APC-3שחול בשלוש שכבות  
 . מ"מ 3.65ע.ד.  2"
 . 5/32ע.ד. " 3" – 6" 

מעל • פלדה  )ה  צנרת  הקרקע  "פני  בקטרים  חיצונית(  מצינו2"-1/2תקנה  תהיה  מגולוון  ,  ר 
הפס    עם  APC-GAL  תא. שחול בשלוש שכבות כדוגמעם עטיפה חיצונית מפ.  40סקדיול  

 ת" או ש"ע.האדום ,תוצרת "אברו

לו תהיה עם חיבורים בחיבו צנרת מים "פקסגול"   •   -רי אלקטרופיוז'ן בלבדבבניין ומחוצה 
 ים. באביזרים מכנ א יאושר שימושל

המשמשים • וכו'  צנרת  /אביזרים/  הציוד  במים    כל  אש  כיבוי  מערכת    -םספרינקלרי-עבור 
 . UL/FMיהיו מאושרים 

מ • עם  סגול"  "פק  םיצנרת  תותקן  בקרקע  ממ המותקנת  )לא  מפלסטיק  סימון  וחזר( פס 
 פסי נירוסטה.  2הכולל  

ולל מחברי  מונוליתית, כ  רושתית ביציקהחתית חליות טרומיות עם תתאי בקרה יהיו מחו  •
מן" או  ן החוליות +בין החוליה לתקרה ,תוצרת "וולפ"איטוביב" או ש"ע "איטופלסט" בי 

 ש"ע.

 "דרופ" בלבד.   יים מתוצרת "וולפמן" דגםיהיו חרושת   םמפלים חיצוניי •
גר יצקת ומסגרת ברזל עם ס  55יהיו מכסה מיצקת ברזל דגם כרמל    מכסים לתאי בקרה •

ל מכסה  צפים המכסה יהיה עם מסגרת מרובעת, על כ, במקומות מרו  489יציקה לפי ת.י.  
המער סוג  של  )הטבעה(  כיתוב  חליהיה  בור  ניקוז,  ביוב,  מים,  מזגנוח כת:  מי  וכו',  ל,  ים 

 הרשות , סמל הרשות.  שם-במבני ציבור

"  HD דרין  דגם תעלת "קנ    M.B.Miלות ניקוז מי גשם יהיו מתוצרת "ניקול"  רשתות לתע •
תחתונות, עם תקן    קנט מגולוון + רשת יציקה מפלדה כולל יציאות צד'מ"מ+    250רוחב  

 נגישות. 

כל • וסבכות למטבחים+ חדרי אשפה+  רצפה  ייעודי  תעלות  בתוכניות,    אזור  המוגדר  אחר 
 ה+ זויתנים(.ה+ סבכ)התעל 316היו מנירוסטה  י

 . )ביוב עבה( SN-8דרג   P.V.C -צנרת לקווי גרביטציה מחוץ למבנה תהיה מ •
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מ: • שלטים  לרבות  היטב  ישולטו  והציוד  הצנרת  מדבקות    P.V.Cכל  אביזר,  כל  ע"ג  חרוט 
תשולט  צנרת לניקוז מי מזגנים    סוג המערכת,  כולל כיוון זרימה על כל צינור כולל כיתוב

 הצבע סגול. 
ניקו • יהיוצינורות  בפיתוח  "פלדקס"  ז  כדוגמת  מבני  דופן  בעל  פלדה  תוצרת   מפוליאטילן 

 . 5302אברות" המיוצרים עפ"י תקן ישראלי "
והצנרת של מערכ  • כולל כל הנדרש    UL+FMומאושר  ת הכיבוי אש יהיה תיקני  כל הציוד 

 . דלפי המפרט המיוח

 . PN-16ללחץ עבודה והאביזרים יהיו מתאימים כל הציוד  •
 ת. על שיפועי צנריש להקפיד  •

לזמן   • חובה  תקרות  /סגירת  כיסוי  יצרןלפני  של  שדה  ולהעביר  /שרות  וציוד  צנרת  ספק 
 לפיקוח ולמתכנן עותק. 

ת מתלים תקניים ובמרחקים לפי הוראות היצרן, יש ש להקפיד על התקני-צנרת מים וביוב  •
 וסטית. ג "מתלה מגופר" מבודד אקממלים מסו  ןי להתק

ר  • קבלן  שבידי  להקפיד  המשיש  וקבלן  פרטאשי  כולל  עדכני  מלא  תוכניות  סט  קיים  י  נה 
 וחד לעבודות אינסטלציה. ביצוע ומפרט מי

 יוד שאושר ע"י המתכנן. יש להקפיד על התקנת צנרת/ ציוד בהתאם לצ •

שתייה יהיה מאושרים למי  במגע עם מי    כל הציוד, אבזרים, צינורות ,אטמים וכו' הבאים •
 . 5452אלי שתייה ומתאימים לתקן ישר 

 ע"ג הציוד. ציוד וכו' יהיו נושאים תו תקן ישראלי  כל הצנרת, •

 .2חלק   2206עמדות כיבוי אש וגלגילונים תבוצע ע"פ תקן  התקנת •
מ  ***מודגש • כל  אספקה כי  לרבות  לביצוע מושלם  עד  הנדרש  כל  כוללים את  היחידה    חיר 

ה כל  ריוהתקנת  הנדרשים,  וספחים  ביציוד  בטון,  עטיפת  חול,  מעברי   דודים,פוד    מתלים, 
מתזים אדמה,  לרעידות  מתלים  תקניים,  א  אש  ודגם,  סוג  מעבדה, מכל  ,ביקורות  גרות 

 פקח והמתכנן וכו' שרות שדה, אישורי התקנה ככל שיידרש ע"פ המ
 נה מהתיאוריםאו פירוש שו/משמעות ו-בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו  •

בו של המזמין /מנה"פ לפני  ב את תשומת לינים, חייב הקבלן להסמסמכים השו והדרישות ב
המ  הצעת  הורהגשת  את  ולקבל  יוכרו  חיר  לא  לנהוג,  כיצד  בכתב  /מנה"פ  המזמין  אות 

  ין השערות / או אי הבנות לכאורה של פרטי המכרז /תוכניות אם בזמן תביעות מכל סוג בג
 ת לקבלת הבהרות. ר הקבלן לא העביר שאילתוהצעות המחי תהגש

שיידרש ע"פ    ים אספקת דוגמאות למשרד האתר לכל הציודי היחידה כוללמודגש כי מחיר •
המערכות    ט/ מפקח/ מזמין /קבלן. על הקבלן לקחת בחשבון את כל הנדרש להתקנתהמפר

של אביזרים  ציוד/  קווים/  ישנם  עם  גם  בשלמותן  הו המתוכננות  בתוכניויפא  /ו/או  עו  ת 
רת עקב אילוצי המערכות  יים בתוואי צנו שינוית ו/או סכמתית בלבד ו/אסומנו בצורה חלק

המבנה של  באור  השונות  שינוי  של ו/או  אחרות  מערכת  אילוצי  עקב  אורך(  )כל  צנרת  כי 
לא סומנו במפורש בתוכניות ו/ או בתוכנית תאום מערכות, המזמין  המבנה גם במקרים ש

ו דרישות  ת ו/ אסוג זה ולא יתקבלו תביעוניסיון בהתקנת מערכות מ  הקבלן כבעל  תאה ארו
 ל סוג ומכל כמות. ות במהלך העבודה על כל שינוי /תוספת מכחריג

תו תקן ישראלי  ככלל כל הציוד והצנרת שתסופק ותותקן באתר תהיה ממין משובח ועם   •
 המוטבע על ע"ג הציוד ו/או הצנרת. 

 תכנן מראש ולמפרע:עביר לאישור מוקדם של המן יידרש להלב לפני תחילת ביצוע הק •
 המתכנן. ורטת ומחייב לעבודה לאישור ציוד מלאה מפ חוברת רשימת

)מכ  • הציוד  התקנת  ספקים, כל   / היצרנים  של  שדה  שרות  ליווי   / בנוכחות  יבוצעו  סוג(  ל 
 חות יועברו למתכנן ולמפקח.דו

ציוד • בנושא אישורי  ויהיו מחלוקות  וכו',שמ  \במידה  יהיה הפוסק הבלע  אבות  די  המתכנן 
 רעור. ה לשינוי או עה נתונבנושא והחלטתו לא תהי

ציוד   • פסילת  של  לבמקרה  מחויב  יהיה  לא  הפוסל  סיבת  הגורם  את  ספק   / לקבלן  מסור 
 הקבלן /ספק מכל סוג בגין הפסילה.  הפסילה ומודגש כי לא תוכר כל תביעה של

יבוצעו   • סוג(  )מכל  הציוד  התקנת  לי נ בכל   / היצרניםוכחות  של  שדה  שרות  ספקים,    ווי   /
 ולמפקח. למתכנןדוחות יועברו 

)לדוגמא: מגופיםכל ה • וציוד  / ספק אחד, , צנרת( שיסופקו לאתר יהיו תצנרת  מיד מיצרן 
 לא יאושר ערבוב חומרים. לא יאושר להתקין ציוד זהה מיצרנים שונים,  
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הורא • לפי  יבוצעו  לו  ומחוצה  במבנה  העבודות  ת"י  תוכל  ובניה, 1205  הל"ת,  תכנון  חוק   ,  
אביבמפרט   תל  הנחיות  עיריית  עירוניו,  מפרט  תכנון  ירוקה,  לבניה  מפרט  המיוחד  ת, 

ירוקה של הרשות המקומית,   לעבודות אינסטלציה המ בניה  צורף למסמכי המכרז, אוגדן 
 ם משלמים אחד את השני, במקרה של סתירה המחמיר הוא הקובע. המסמכי

מקרה   • הזמנתפל-בכל  ביצועצ   ני  כל  תחילת  ו/או  חומרים  יוד  ו/או  קווים  חובה הנחת   , 
 .  ן רשימת ציוד ודגמים לאישורלהעביר למתכנ

ו • ,דלוחין  מים  קווי  התוואי    -צוואיםתוואי  התאמת  את  לוודא  החובה  חלה  המתקין  על 
בתוכ נהמופיע  ביותר  המעודכנים  יצרן  הוראות  הל"ת/  הנחיות  התקן/  לדרישות  כון  ניות 

 נים. ת וסעיפים השו ר לצנרני החיבור ואביזרי החיבובפועל, כנ"ל גם לגבי אופמן הביצוע זל
נן, מודגש כי בכל מקרה חלה  י התאמה יש להודיע מראש למתכבכל מקרה של שאלה או א

קווי הנחת  לבצע  חובה  המתקין  הקבלן  התקנים  ו ם  על  והנחיות  הוראות  ע"פ  חיבורים 
 הרלוונטיים שצוינו. 

 ע ע"י מתקין מוסמך. בוצת-וחכ"כ חהתקנת מז" •
לוודא התאמת התכ  קבלןעל ה • שאושרה  תוכניות כיבוי אש כפי  נון וההתקנה לחלה חובה 

 בשרותי כבאות ויוע"ב. 

 יש להתקין פקק חרושתי בכל קצה קו למשך כל תקופת הביצוע. -מים   קווי •
 

י  לפני כיסו  ה דחובה לבצע בדיקות הידראוליות + בדיקות לחץ + שרות ש  -קווי מים וביוב •
 גירת תקרות. ס ריצוף/ /

 קורות: /ואנכיים בקורות /תקרות צנרת אופקיים  מידות לשרוולים ופתחים למעברי  •
 קוטר הצינור  

 אינצ' 
 הצינור  קוטר

 מ"מ  
 עגול -שרוול פלדה 

 אינצ' 
 פתח מרובע  

 ס"מ 
 15*15 4" 63עד  2עד "

"3- "4 75-110 "6 20*20 
"6 160 "10 25*25 
"8 200 "12 30*30 
"10 250 "14 35*35 
"12 315 "16 40*40 
"14 350 "18 45*45 
 

שלד    כל השרוולים להוראות הל"תהחוצים את  יהיו מפלדה בהתאם  מקרה  ,  הבניין  בכל 
הש מתכנן  ע"י  שאושרו  במקומות  רק  יבוצעו  ופתחים  כפי  שרוולים  או  ובכתב  מראש  לד 

בתו לראות  אין  השלד,  בתוכניות  מופיעים  או    האינסטלציה   תכניו שהם  פתחים  כתוכנית 
 ר לביצוע הפתחים. שאישו

)ביו  גובה מכסה של • יהיה לפחות  ב  תא בקרה  לפני    -20וניקוז( המקבל תורם  ס"מ מתחת 
 ס הקומה  המחוברת לתא.מפל

הקבלן לוודא את כל הגבהים ואופני החיבור  לפני תחילת ביצוע של כל הקווים ,חובה על   •
על   -תחבר המגרשתיות העירוניות שאליהם מוכולל התש  דעהמתוכננים ע"י מודד מוסמך,  

 הודיע מיד למתכנן. ל אי התאמה חובהו/או    כל שינוי
מ • למקרר/  מים  נקודות  של  סופי  עם    –דיח  מיקום  ובתאום  מטבח  תוכנית  לפי  יבוצעו 

 מפקח/ דייר. 
  / חקקצה )מים וביוב( יבוצע לפי תוכנית אדריכלות ובתאום עם מפ  של נקודות   מיקום סופי •

 דייר. 

 פקח/ דייר.מ זוג ובתאום עםנית מיז מזגנים יבוצעו לפי תוכ קום סופי של נקודות ניקו מי •
האינסטלציה  • תוכניות  את  לקרוא  יש  כי  קונסטרוקציה,    מודגש   : תוכניות  עם  ביחד 

 תאום מערכות )סופרפוזיציה(.   אדריכלות, חשמל, מיזוג, פיתוח,
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מגרש   ריכוז    -מודיעין  902קונסרבטוריון  טבלת 
 אינסטלציה  -יזריםצנרת, משאבות ואב חומרי

   

 הערות יצרן רגד נדרש  חומר סוג מערכת

נמוך     לחץ 
)צנרת  

 ראשית( 

מוצרי 24 פקסגול  גולן 
פלסטיק/ 
 מצרפלסט

  

נמוך   לחץ 
מ"מ    32עד  

)בשירותים 
חדרי ם  + 
 רטובים(

פקסגול)מקבילית 
מולטיגול    ,)

 )טורית( 

מוצרי  24 גולן 
רפלצמפלסטיק/

 סט

 ת וכ"כלפי תוכניו

אש   כיבוי 
 ( )הידרנטים

צנרת 
פנימית  

 במבנה

סק גולבן פלדה מ
דיו
ל 

40 

המזרח   צינורות 
 התיכון/ פקר

)חרושתי(   צבוע 
לפי   "אפוקול",

"אפוקול"  מפרט 
לפי  108 בגוון    ,

מזמין,   אדריכל/ 
תק למי  עם  ן 

 שתיה 
תת   צנרת 

 קרקעית 
מחברי   פקסגול+ 

 אלטקרופיוז'ן
מו 15 י רצגולן 

 טיקפלס
  

אש  כיבו י 
 )ספרינקלרים( 

וכולל  עד 
"2 

מגולבן  פלדה 
 40סקדיול 

המזרח  ות  צינור  
 התיכון/ פקר

)חרושתי(   צבוע 
לפי  "אפוקול", 

"אפוק ול" מפרט 
לפי  108 בגוון    ,

 אדריכל/ מזמין
מגולב ומעלה 3" ן פלדה 

 10סקדיול 
המזרח     צינורות 

 התיכון/ פקר
)חרושתי(   צבוע 

ל  יפ"אפוקול", 
"אפוקול"  מפרט 

לפי  108 בגוון    ,
 ריכל/ מזמיןאד

מי  צמגי"ם קולטן 
)ג לוי  גשם 

ד צמו
 לעמוד( 

  H.D.P.Eמורפה   
 DB-20,סיילנט 

S.
D.
R-
26 

צינור מורפה ייצור   ט ולסיר/ גיברי
 חו"ל

מי  קולטן 
)סמוי   גשם 
עמוד  בתוך 
קונטסרוק

 ציה( 

.H.D.P.E   Sמורפה  
D.
R-
26 

צור  ייצינור מורפה   ולסיר/ גיבריט 
 חו"ל

נ יקוז קווי 
 מזגנים 

 
C-P.V.C /  

  H.D.P.E מורפה
יט/ גיברולסיר/    

 יותחול
צינור מורפה ייצור  

 חו"ל

ביוב  קווי 
 במבנה

שי צואים    -רותיםבחדרי 
                              H.D.P.Eמורפה  

ב כיתות/  צנרת 
אחרים/   חדרים 

תקרות 
 -אקוסטיות

  H.D.P.Eמורפה  
 DB-20,סיילנט 

S.
D.
R-
26 

יצור  צינור מורפה י ריט ולסיר/ גיב
 חו"ל

  H.D.P.Eמורפה   דלוחין
   שקע תקע /

S.
D.
R-
26 

גיבריט/  ולסיר/ 
)שקע   חוליות 

 תקע( 

ר  צינור מורפה ייצו
 חו"ל
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לבנים   כלים 
 )אסלות( נכים 

  TECE 
PROFIL 

Geronto לה  סא
ברקת   תלויה 
אורך   לנכים 

,שטיפה  "ס70 מ 
  6/3חסכונית  

מושב , ליטר
מדיקל    תטבע

לי,  אנטיבקטריא 
נירוסטה    צירים 

צירים  304  ,
מק  ט"מקשרים, 

503011                 
הדחה       מיכל 

לשירותים   סמוי 
מותאם   נגישים, 

ידיו ת  לנשיאת 
לקירות   נכים 

גבס/איטונג, 
לתליה   מסגרת 

מצוף  "ק400 ג 
הפעלה  שקט,  

ג ובה  חזית 
מק"מ1120 ט  "מ, 

9300309 
 

הפעל  ,  לחצן 
TECE solid 

מכנית,    הלהפע
ניר וסטה חומר 

תביעות   ללא 
 אנטיצבעות  א

מק ט "ונדלי, 
9240434. 

 
 TECE עץ  סט

profil  אחיזה סט 
נגישות   לאביזרי 
גבס   לקירות 

 9042008ט "מק

לפי      רואהג   נתונים 
פרט   תנוחה/ 
כ"כ/  ביצוע/ 

 מפרט
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כלים  
 ות(  נים)אסללב

תלויה     אסלה 
39206000  Euro 

Ceramic Wall 
hung compact 

WC 
 
+ 
 

38862SD0 
Skate Wall 

plate 
 
+ 
 

39330001  Euro 
Ceramic WC 
seat soft close 

הדחה   מכל   +
גבס   לקיר 

38536001  Rapid 
SL Element 
for WC, 1.13 m 

לפי      גרואה   נתונים 
פרט   תנוחה/ 
כ"כ/  ביצוע/ 

 מפרט

 Bau 39438000   תנה שמ
Ceramic 

Urinal 
 
+ 
 

38786001 Rapid 
SL Element 
for urinal 

 
+ 
 

39732000 
+ 37321SD1 
Tectron Skate 
Infra-red for 

Urinal 

      

שיש     כיורי רחצה  משטח 
עם  "אורטגה" 

כיורים 
 אינטגרליים 

קידמי   האורטג   קנט  כולל 
חורים  ואחורי, 
וסבוניות,  לברזים 

תמיכ ות  עם 
 316מנירוסטה 

לבנים)   כלים 
 מטבח( 

שיש     משטח 
עם  "אורטגה" 

כיורים 
 נטגרליים יא

קידמי   האורטג   קנט  כולל 
חורים  ואחורי, 

וסבוניות, ל ברזים 
ת מיכות  עם 

 316נירוסטה מ
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  39440000כיור     כיור נכים
Bau Ceramic 
Wash basin 55 

לפי      גרואה   נתונים 
פרט   תנוחה/ 
כ"כ/  ביצוע/ 

 מפרט

לשירותי   ברז 
 נכים

עם   ברז 
ירוק"  "תו 

ממכון 
התקנים  
 הישראלי 

פרח   ורסט ואברז 
 נכים ל

מעדן  ידית   מרפק 
 זרם 

בינונית  פ  יה 
מק"ט קבועה  

308843 

לפי  נתונ    חמת    ים 
פרט   תנוחה/ 
כ"כ/  ביצוע/ 

 מפרט

עם   מקלחות  ברז 
ירוק"  "תו 

ממכון 
התקנים  
 הישראלי 

קיר   מערכת 
)אינטרפוץ(  

   דרך   3למקלחת  
מערכת   לרבות 
מוקדמת   התקנה 

ל טיח,  מתחת 
חיצוני   כיסוי 
קיר   למערכת 

זרוע    טמק"  ,
וראמהקי ש  ר 

 מקלחת 
 

29046000  
BauFlow 

 
Single-lever 

shower mixer 
 
+ 
 

36339001  
Concealed 

Mounting Box 
 
+ 
 

26668000  
Tempesta 250 
Head shower 
set 380 mm, 1 

spray 

ברז עם "תו ירוק"   גרואה  
התקנים  מ מכון 

כולל  הישראל י. 
 חסכם עם תו ירוק

עם   ברזי רחצה  ברז 
י ק" ור"תו 
ממכון 

תקנים  ה
 הישראלי 

א פרח  וורסט ברז 
פיה לכי רחצה,  ור 
בינונית    45

ממס ק"ט תובבת 
302843 

ברז עם "תו ירוק"   חמת   
התקנים   ממכון 

כול  ל  הישראלי. 
 חסכם עם תו ירוק
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מטבח/   ברז 
חדר   מעבדה/ 

 אחות

עם   ברז 
ירוק"   "תו

ון ממכ
התקנים  
 הישראלי 

מטבח   ברז 
פיה  אוורסט 
מסתובבת  יצוקה 

מק"ט    תפנשל
302861 

ק"  ברז עם "תו ירו מת ח  
התקני ם  ממכון 

כולל   הישראלי. 
 רוקעם תו יחסכם 

ניתוק   ברזי 
לאזורים  
רטובים, 

כיבוי  עמדות 
 (2וכו' )עד "

   "שגיב"  16 פליז   

)עד   חוזר  אל 
"2 ) 

   "שגיב"  16 פליז    

למים  דוד 
 חמים 

דוד חשמלי  
קולטי  עם 
או   שמש 

 חשמל דוד 

פנימי  ציפוי    עם 
 אמייל 

כרו
מגן 

5 

ל "רומגןכ" הדוד  פי  נפח 
ת/כ"כ/מפהתוכניו

 רט מיוחד

ל ק.ב+ מכסים 
 רמ.

מסגרת     עם  פליז 
 מרובעת

רצפה    \ מ.פ.ה    מחסומי 
ט מפליז  הור  יהיו 

צבוע בגוון הריצוף, 
עגול  שטוח  מכסה 
רשת   מכסה  או 

עם מתובר ג 
מרובעת,  מסגרת 
מתוצרת   המכסים 

 "מ.פ.ה" בלבד. 
רצפת  ניקוז 

 וביםטרחדרים 
  316טה  נירוס תעלות

 ה( )תעלה+ סבכ
מ"מ,   2.0  -ע.ד. אל -מ.פ.ה / ניר  

לת קן  סבכה 
 נגישות

מחסום 
רצפה 

"2"*4 

   דלמר   פוליפרופילן

מחסום 
צפה ר
"4"*8 

 H.D.P.E    המיוצר    רומולד/ אהרונוב מחסום 
ללא  במש יכה 

פנ עם  ריתוכי  ים, 
תואם  סינון  סל 

 316מנירוסטה 
מחסום 

רצפה 
"4"*6 

  H.D.P.E    המיוצר    רומולד/ אהרונוב מחסום 
ללא   במשיכה 

פנים עם  ריתוכי   ,
תואם   סל סינון 

 316מנירוסטה 
חיוץ   מחבר 

 דיאלקטרי 
    16 APS-וקשיו 

 ש.א.ח.פ
  

שרוולים 
 לממ"מ

       / סחר  יון  אור 
APS-וק שיו

 .א.ח.פש
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/         מעברי אש  -APSגיבריט 
 שיווק ש.א.ח.פ

  

מכויל           · שגיב 16 פליז    ם יממערבל 
במפעל  מ ראש 

  50של  לטמפ'  
ו:   מעלות במגורים

במבני    42 מעלות 
חינוך+   ציבור+ 
 דיור מוגן+ מלונות

סיפונים 
 ם לכיורי

למטבח   חוליות   פוליפרופילן   סיפונים 
חיבור  עם  יהיו 

 מדיח. ל

ברז           ·
הזנת  זוויתן 
לברז   מים 
)מתחת   ראשי 

 לכיור(  

ניל   16     שגיב/ 
 גרמניה( -)מקורי

מתחת לכיור    ברז 
ברז  מ יהיה  טבח, 

עם     2משולב 
 יאות יצ

איטום ש רוול 
 ייעודי )תקני( 

,צווארון    קרדי 
"דלביט" ,צווארון  

"בוטיל+ א יטום 
 קרדי" 

שיווק     דלמר, 
M.D.M.i   

שנה ,    אחריות 
ו בתקן  תכנון  ייצור 

EN     , מחמיר 
בכל   עומד 

הדרישות 
 הבינלאומיות 

לתאי  יסמכ ם 
ביוב  מים, 

וניקוז 
 ( )חיצוניים 

עגול    מכסה 
חרושתי, 

בממקומות 
המכמרוצ סה פים 

מסגרת   עם  יהיה 
 מרובעת

וולפמן/    
 אקרשטיין 

הטבעה   כולל 
סוג  חרושת של  ית 

סמל   המערכת+ 
ע"ג  הרשות 

 המכסה

"  ( חוזר    3אל 
 לה( ומע

כפר "  16 יציקה    א.ר.י 
 "חרוב

עליון+  פתח  עם 
בולט+מוט  ציר 

 מורה

מגופים 
"(   3ראשיים 

 ומעלה( 

ציפי    -טריז    הכוכב 16 טריז    צר 
אמיי ציר  פנימי  ל, 

 316נירוסטה 

אבנים   מלכודת 
 ומעלה(  3)"

   ז.א.ט 16 יציקה    

בקרה  ת אי 
 חיצוניים 

מבטון    טרומיים 
 חרושתי 

וולפמן/    
 יין אקרשט

אטמי   כולל 
איטופלסט+ 

איטוביב,   מחברי 
כולל   לניקוז  תאים 
מובנה    אטם 

 לצינור "פלדקס"
ביוב ק ווי 

 חיצוניים 
  P.V.C SN

-8 
 "בהע ביוב" חוליות/ פלסים 
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מי קו ניקוז  וי 
 גשם חיצוניים 

SN פלדקס  
-8 

 כולל אטם מובנה  אברות

ראשית   צנרת 
קרקעית   תת 
מים   לאספקת 
לצריכה+ כיבוי  

 אש  

מחברי   הצריכ פקסגול+ 
 אלטקרופיוז'ן

מוצרי  10 גולן 
 פלסטיק

סימון  סרט  כולל 
לא  פמ לסטיק 

פסי  זר  ממוח ושני 
"זהירות  נירוסטה  

תת  מים  קו 
 קרקעי"

ה  צנרת פלד
 י אש לכיבו

בטון  עם  פלדה 
עטיפה   פנים+ 
שחולה   חיצונית 

A.P.C  

5.3
2 

המזרח  צינ ורות 
 התיכון/ אברות

רק   להתקנה 
של   בקטעים 
צנרת    עליית 

 מהקרקע

מחברי   כיבוי אש  פקסגול+ 
 אלטקרופיוז'ן

מוצרי  15 גולן 
 קפלסטי

סימון  סרט  כולל 
לא  מ פלסטיק 

פסי  ממוחזר   ושני 
"זהירות  נירוסטה  

תת  מים  קו 
 קרקעי"

איטום  שרוול 
 ייעודי )תקני( 

,צווארון    קרדי 
  "דלביט" ,צווארון 
"בוטיל+  איטום 

 קרדי" 

שיווק     דלמר, 
M.D.M.i   

כל חציית    יותקן 
מחסום צ ינור/ 

קופסת  רצפה/ 
 ביקורת וכו' 

מערכת הרחקת  
 אבנית 

  VULCAN -S10      " VULCAN 
 גרמניה  "

לתקן   סבכה 
לפי  עומס  נגישות, 

הת עלה  מיקום 
 תוחבפי

שריפה   ברזי 
 חיצוניים 

"פקסגול"  ז.א.ט/ הכוכב       זקף 
שרוול  יי עם  עודי 

מק"ט  מתכווץ 
85511004 

מ    ברז הסנקה  חברי  פליז+ 
 ורץ+ אל חוזר שט

 UL/FMמאושר     

   TYCO       ספרינקלרים 

-Watrix יפותדל בקר
INF2 

    Watrix   
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 חשמל מתקני  – 08פרק 
 
 כללי. . 1

הועדה הבין    בהוצאת  08לי המעודכן לעבודות חשמל  לפי המפרט הכלהעבודה תבוצע      1.1
החשמל,  משרדית,   המתאימייהתקנחוק  הישראלים  חשמ ם  חברת  הוראות  ל, ם, 

בהת אות  ת בזק הורהוראו וכן  בל  םאהמזמין  וביתמצוין  בתוכניות  הטכני  מאור  פרט 
 חד. המיו 

בביצוע עבודות חשמל.    תיר לו לעסוק  תקף המ  העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל רשיון 1.2
ה, בזכות מהנדס זת חשמל דומות בסדרי גודל של מבנה  ודו עב החשמלאי יוכיח שביצע   
 . לאחר בדיקת כישוריו  מלאי וזאתהחש  שמל לאשר או לפסול אתהח  

תבועה 1.3 גברמה    ע צבודה  המתכנבמקצועית  המהנדס  יהיה  והה,  טיב ן  לגבי  הפוסק 
 חדש.תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מ עמוד בדרישות ה שלא תעבודהעבודה,  

  מידות ומקומות החיבור האג להתאמת כל  יבקר הקבלן באתר ויד  הדבולפני ביצוע הע 1.4
 ונים. המתקנים הששל 

וי הזנה  קו  יתווא   HOT' הטל"כ  בח, עם  , עם חב' בזקמלשחלן לתאם עם חברת  הקב על   1.5
שהרחראי  א  ןבלהקוארגזי הסתעפות במבנה, למבנה  מחוץ   ראשיים הנ"ל  לכך  שויות 

 כבילים וכד'. גון: הנחת צנרת, ן את העבודות שעליהם לבצע כמ צעו בזיב
ח 1.6 לוחות  המהנדס  לאיש  יוגשול  משתוכניות  היצוור  ה לפני  יצור  רק ר,  יבוצע  לוחות 

 הנדס. מהקבלת אישור לאחר  
ורים, שיא ם  יהנציג המזמין, בהתאם לדרישותנדס ו/או  לידי המה  ב להמציאיהקבלן חי 1.7

הנדרש במפרט ובתוכניות חומרים והעבודות, הן מבחינת  הת לגבי טיב  והוכחו   מסמכים
פקו ע"י הקבלן יהיו  ם אשר יסווהאביזריומרים  כל הח  ם.יע מבחינת התקנים הקובוהן  

התקנים של  רישת  רו לדהעדכני, בהעד  התקן הישראלי   ות שיבח ויתאימו לדרמשוממין  
ציג המזמין כשהם  נידי המהנדס ו/או  לקיהם ימסרו ל ל ח כ   לע  מוצאם. המתקניםארץ  

 ת. נויחתקינה ומושלמת באופן שישביע את רצונם מכל הב בצורהפועלים  
לפעול אחרא  הקבלן  1.8 התקינה י  שנה    תו  למשך  והציוד  המתקן  אישור של  מיום  אחת 

המ   ןקהמת ע"י  המזהוקבלתו  נציג  ו/או  הנדס  תקופת  במשך  הקבלן  מין.  על  אחריות, 
פגום על חשבונו פרט ל/ ו ולהחליף כל חומר  לקויה  עבודה  כל   ןקתל מקרה של  או ציוד 

 . קןתמשים במתת מצד המשנולשמשימוש לא נכון או רלקויים כתוצאה  
תי  ל מהווים חלק ב  מלשחועץ הבטיחות בנושאים הרלוונטיים למתקני  נחיות יחוברת ה 1.9

 עבודות החשמל. ני של  רט הטכ נפרד ממפ
הקבלן 1.10 כ מ יהל  באחריות  מגרינע  האפשר  למתקנימ כל  נזקים  וכן    ם ת  קיימים  ומבנים 

, כל נזק ביל בבניןבמק  עות לבעלי מקצוע ו/או עבודות אחרות המבוצעותלהימנע מהפר 
 ן ע"י הקבלן ועל חשבונו. יגרם יתוקשי

ל 1.11 לדאוג  הקבלן  במקוםינ באחריות  האתר  מה  קיון  להימנע  פסולת, עבודתו,  שלכת 
 .'דכ ו שאריות חומריםת, אריזו

עפ"י ניתוח   שנות ו/או להוסיף כמויות לביצוע ללן המזמין רשאי  תאם להצעת הקבבה 1.12
 מחירים שיקבע בין המזמין לקבלן. 

 : כללייםים תנא 1.13
י  ו נכל המתקן יבוצע בהתאמה גמורה עם התוכנית. כל שי  –וכניות  התאמה לת .א

י  השינוי יידרש ע"  תב מאת המהנדס בין ייב לקבל אישור בכחביחס לתוכנית  
 י המהנדס. בין שיידרש ע" לן ובקה

קי המקצוע המעולים ויעסקו בו רק  המתקן יבוצע כולו לפי חו  –יצוע  בטיב ה .ב
מקום העבודה במשך כל  שר ימצא בא  נהל עבודהבהשגחת מ  יםי עפועלים מקצו

הביצו יה זמן  המהנדס  רע.  הביצוי  אשיה  את  עת    ע לבקר  בכל  המתקן  של 
 הביצוע.  ליקויים בטיב מצאויו  רהרוש את כל השיפורים הדרושים במקולד

ביצוע המתקן יהיו מסוג מעולה  כל החומרים בהם ישתמשו ב  –מרים  ו טיב הח .ג
המאושר על   ע"י   ומטיפוס  לה  מת"י.  דוגמאותגיהקבלן  החומרים    ש  מכל 
 וע העבודה. ביצ קודםם ע"י מהנדס והציוד לשם אישור

 
 תאור העבודה. .2

 ם,  י לימוד וחוגימות חדר שתי קוקונסרבטוריון כולל  בניין הקמת  
               קרקעי. וחניון תת   וםאולם אודיטורי 
 : העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן 

 שטחים הציבוריים במבנה. בו חדרי לימוד, חוגיםבתוך   ומאור   קן כחתמ .א
 קים.ני ברנה מפ ומערכת הגמת ל רכת הארקה מוש מע  עביצו .ב
 פנים, טל"כ(.)טלפון חוץ ו המבנים הכנות למערכות תקשורת בתוך .ג
 . כטל"תיות חוץ להזנות חשמל, טלפונים ו שת .ד
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 .חירום  וכריזת  שגילוי א –מאוד מתקני מתח נמוך  .ה
 קשורת מחשבים. ת למערכת תהכנוע צויב .ו
 מתקן כח ומאור באולם אודיטוריום.  .ז
 ת במה. קשוראורת ותתשתיות למערכות ת תהכנ .ח
 וחניה.  מתקן תאורת חוץ .ט
 ות. ות והפעליקבד .י

 
 . חשמלי דיואביזרים וצ  .3

 קו ע"י הקבלן יתאימו למפורט במפרט מיוחד זה  האביזרים והציוד החשמלי שיסופ    3.1
 .לע"י המזמין האדריכל ו/או מהנדס החשמ דוגמה שתאושר לפני הרכישה ולפייות ולתוכנ 

  אחר שהקבלןרק לדס לן ע"י המהנך יותרו לרכישה לקבווה ערו/או ש זרים דומים  יציוד ואב     3.2
 ש בציוד המקורי. כיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות זהות לנדרוי 

 ם צוין אחרת בתוכניות. אאלא ה"ט כל ב"ת ומפסיקי הזרם יותקנו ת     3.3
 
 מוליכים ומובילים.  .4

וג הצנרת  קוטר וסאחרת,  לא אם צויןאתהיה נסתרת ורת שקת הו צנרת החשמל  4.1
בלן לבצע צנרת ביציקות בטרם בוצעו  קה , באחריות רטבמפוות לנדרש בתוכני   תתאים

 היציקות. 
 החתך יתאים  N2XY שת מסוגאו כבלי נחו  C.V.Pמוליכי החשמל יהיו עם בידוד     4.2

 ן התקנים  ואושר ע"י מכ ג המוסמ  היות, תוצרת המוליכים והכבלים תהוכני תבלנדרש  
 . ליהישרא 

 תהיה מסוג "כבה מאליו".  'הקומות וכו  בין  ים,ולתקשורת בחלל   צנרת לחשמל    4.3
 צע ישירות מריכוז ראשי ועד לדירות. תבו צנרת לתקשורת     4.4
 בין הקומות על הקבלן לאטום  ת החשמל והתקשורת הורטיקלית ברת צנרבגמר הע    4.5

 ש. מכבי א רים ע"יטימה המאושאמות בחומרי הקו  ןיב  םיהמעבר 
 
 . חשמל לוחות . 5

בהתא  הלוחות     5.1 הכלליות    םייבנו  ולמידות  המבנה  לצורת  החיבורים,  שבתוכניות.  לתרשימי 
רשימת ציוד    לו מבנה, תרשימים, מידות, כלוחות שיהקבלן יכין תוכניות מפורטות ליצור הל  
ו  דס ורק לאחרהמהנ  רו שיא וכד' התוכניות יוגשו ל  קבלן לבצע את יותר ל  אישוריובדיקותיו 
 הלוחות.  

נה, כל זאת  ה לבדוק ולוודא התאמת הלוחות למקומם המיועד במבבוח בלן מוטלת ה על הק      5.2
 החשמל.   לפני אישור תוכניות הלוחות ע"י מהנדס 

של  צה 5.3 קצר  לזרם  יהיה  הלוחות  בכל  דוגמת    KA10יוד  ויהיה  , ABBלפחות 
SHNEIDER , ע." שאו  לגרנד 

 . KA22של   מי קצראים לזרשיים יתתים הרא מאמ"ה  רקיעים, בת חשמל ציבורי הציוד בלוחו 
דלתות, תישמר בו מקום לתוספת    עםפנלים    מתכתי עם  ןרי יורכב מארולוח חשמל ציבו 5.4

 ד. בעתי 30%של   ציוד 
 התקף להיום.  61439-2לפי התקן הישראלי    לוחות החשמל ייוצרו 5.5

 
 . למחש נות לחברתכה .6

 –הזנות חשמל     16.
הז  6.2 ה בע  תבוצ  מלשח  חברת  תנעבור  גוגבול  כפולמגרש  בטון  ארון  מחת  עבור  ה 

ו   דידהמ החשמל  רחברת  מפסק  שלאלוח  הזנות  ו  הצרכן  שי  חשמל    לוחאל  ממנו 
 .  150CU כולל הארקה 6קוטר " בצנרת  עות מצבאנה במבראשי 

 
 לעבודה בבנין.  תיזמנתשתית חשמל    ל זמני +חשמ ספקתא .7

גודל    ני לאתר כנות הדרושות עבור חיבור חשמל זמל ההג לכ לדאו   הקבלן   לע החיבור  הבניה, 
 . (אשיהזמנת החיבור ע"ח קבלן ר)יתאים להפעלת כל הכלים החשמליים הנדרשים

 
 ה.קרהא  .8
 

יס תבמבנה  ב   8.1 הארקת  החשמלת  םבהתא  ודוצע  י קנות  )הארקות  תשמ"דל  ,  1984  -סוד( 
להורא תהב המשל ואם  בית  המצומות  ובה תוכניות  זו  לעבודה  המהנד רפות  להוראות  ס  תאם 

לקח המפקחו/או   יש  בחשבון,  ורי  ת  קיימים,  עמודים  זיוון  וחשיפת  לטבעת  סיתות  תוכם 
 קה . האר

הכל  8.2 העמודים,  וקורויציקת  תב  בהם  היסוד  תונסאות  יסוד  הארקת  לאחר  עוברת  רק  וצע 
ו/או   המהנדס  שאב  חמפקהאישור  בארקה לקטרודת  אתר  בוצעה  יסוד  לחוק,  ת  התאם 

 . ל המבנההתקנות ותוכניות הארקה ש 
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 בה  גו לכל  יאליםפוטנצוואת ממ"ר מפס הש 25ים בחתך  י י נחושת ורטיקלקנו מוליכ יות    8.3

 ים. ישמל הדירתחות החלו  תרקהאו לישמש כים אלהן, מולייהבני  
 
 נורות.יאו צ/התקנה תת קרקעית של כבלים ו . 9
 

חפירה  ניות, הנורות באדמה תהיה בהתאם לפרטים בתוכילים ו/או צלות לכב עחפירת הת 9.1
בד בעומתהיה  עם  100ק  "כ  בהצטלבות  אחרת,  צוין  אם  אלא  מ   צנרת  ס"מ    ת רכועשל 

הנחיות המהנדס  רות, כל זאת בהתאם ל יהבז   דה תעשההחפירה, העבוישתנה עומק  חרות  א
 המפקח באתר.   ו/או

על   ות בשטחי עבודתרקעיות קימשתיות תת ק מן של תווודא מיקלבדוק ול  יהקבלן אחרא   9.2
   וכו'יה, חברת חשמל, בזק י אישור הרשויות כגון עירע בהן, ולקבל  לא לפגו מנת ש 
 . הלחפיר  

 הקבלן וכל נזק שיגרם   תהיה באחריותא אישור לל ה חפירן. ומן ע"י הקבלתוואי החפירה יס    9.3
 חשבונו.   יתוקן על 

 וכניות.ות מצוין בת נורות בחפיר יאו הצ/סוג הכבלים ו     9.4
 . חנורות לפני בדיקה ואישור המפקית הכבלים ו/או הצירות לאחר הנחאת החפ  אין לכסות    9.5
 ת החפירה תשמש שאדמ רחאל לקדמותםפירה יוחזרו טח הסופיים באזור הח שהני  פ     9.6

 באזור החפירות ו רפוזודפי האדמה יע  דק בשכבות,ולמילוי התעלות, אדמת המילוי תה 
 המפקח במקום.  בהתאם להוראות 

 
 .תקשורת .  10
 
 כללי:  

וך,  ד מתח נמספקים לציוו  המשנ   קבלנישל  ה  רשימ  לפני הביצועבלן להעביר לאישור המזמין  הק  על
 או ספק לעבוד באתר. / ה ויינתן לקבלן משנ  אל  םיהאישור  ללא קבלת

 
 טלפון חוץ.    10.1

ת   עבור  צנרת חוץ  להנחיותו טלפון  בהתאם  תקנות    בזק  תקן  ם  התאוב   6.78  -מ  3867וקובץ 
ה  ראמתול העמצורפות  בתוכניות  זה,  ה  ותכולל  דות וב למפרט  בתוך  הדירות,  ו   יןיבנתשתיות 

ין, סרגלי חיבור  יבתוך הבנ   ובתעלות רשת    נורותי ציים בון תקנ לי טלפי לרבות אספקה והשחלת כב
התקלכבילים   הכביל רתושבארגזי  חיבור  להנחי,  בהתאם  חם  ביות  בתוכניות,  ברת  וכמתואר  זק 

 .זקתאם להנחיות חברת בבה בול המגרשוך גומחת בטון בגן בזק ראשי בתארו צע וב ת סףנוב
 פי"ת. ות הנ"ל יעשו בתיאום עם מפקח בזק ממחלקת תצהעבודכל  
 ין  י ר חיבור הבנ שפבגמר העבודות יאשר המפקח את ביצוע העבודות, מתן אישור זה יא 
 לרשת הטלפון.  

 
 ים. כבלהכנות לטלביזיה ב    10.2
לאבהת ובבתוכניר  אומתם  ה  התבססות  "תשעל  העדכני  משהב"ש  של  המיוחד    ת ית מפרט 

בבני  למערכות וארגזיי טל"כ  צנרת  של  תשתית  תוכן  חדשים"  צנרת    .הסתעפות  נים  תוכן  כן  כמו 
  4ר וטזור בקילון שימנ  ה כימש י טות יש להשחיל חו רוכניסה ראשית לטל"כ בקומת קרקע, בכל הצינ 

טלבייהזבעלת    HOTכ חברת הטל"עם  ואם"כ תתלטל שתיתהתכל מ. מ" להפעלת  יה  ז כיון 
 בכבלים. 

 
 –לבת חירום משו אים וכריזתבכן טלפול ושליטה בעשן, ניהומערכת גילוי עשן,   .11

 . העדכניים ילתקני ודרישות רשות הכיבו בהתאם בתלומשמערכת תבוצע 
 

 .ULתקן  ירוםה ח כריזרכת מעת עם משולבגילוי אש כת רמע 
 

 י. כלל .א
לן  הקב  רתזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחיף מהווה מבחינת המט הטכני המצורהמפר -

 ת. רשונד ז וי אש בגות כיב וי עשן ומערכ לי גות שייתן שרותי אספקה והתקנה למערכ 
כל   כתרעהמ - ישר  על  ומרכיביה תכלול תקן  ב   1220י  לא חלקיה   ,ULנלאומיים  יותקנים 

FM  ו- NFPA. 
בחו המיוציוד  ה  כל - להתקנה  )עד  מס OUT DOORץ  יהיה   WATER PROOFוג  ( 

 . IP-65אבק וחול בדרגת  ים,מ , והזיווד שלו יהיה אטום לרטיבות
מום רישות מיני ד  ןי ינת המזמת המהוות מבחדרישו  ים רשימתכולל  םיכני המפרטים הט -

 ה. התקנה ביצוערמת  ת והן מבחינתו הן מבחינת פונקצי בהם הציוד חייב לעמוד,
 ץ ובעולם.וכר וקיים בארציוד מ י זה מבוסס עלטכנ  מפרט -
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ס המהנדאישור המהנדס. רק לאחר אישור  ן לקהתעל הקבלן להכין תוכניות וציוד עפ"י   -
 יות שאושרו. כנות קן ע"פ הלבצע את המת הקבלן ניות יהיה עלכותל

מכון - ביקורת  יעביר  תשלו  הקבלן  כולל  הביקור  ם התקנים  בדעבור  תת.  נה  קי יקה 
 דק. טעם הבוה ללא הערות מבדיקתה שמעומ

 הכיבוי.  יות רשו  ותלפי דריש UL – FMעם הכריזה לפי תקן   יה משולבתהמערכת תה  -
טל  - כדוגמת  תהיה  מע  משולב  ADR7000  רפייהמערכת  מאעם  כריזה    ןמכו  ושרתרכת 

 קנים. הת
 

 . ערכות גילוי עשןמלהוראות התקנה ודרישות כלליות   .ב
 . 3חלק   1220קן ישראל  לנדרש בת וףבוצע בכפש תהנדרהציוד  התקנת   -
 ך. רצושיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת התבוצע באופן  התקנת הציוד  -
הנדרש   - לפי  יימסר  למערכת  המזמע"ו   5.4סעיף    1220/3  ןבתק תיעוד  דרישת  כלול פ    ין 

 . ןר המזמי הדרכה עבו פרד ותבוצע רי הפריטים ולא ישולם עליהם בניבמח
  ות כאשר המעטהמ"ר לפחמ  0.8בחתך של    עטה כפולמ  דרופ בעלבל  צע בכה תבוההתקנ  -

 ס. מעלות צלסיו -20וס עד לסיצת מעלו 158ועמיד בטמפרטורות +  PVCהחיצוני עשוי 
הצוד הבימעטה   - ו/או  הכבל  של  בצבע  נרד  יהיו  וית  א  לטושאדום  כל  לכל  מ'.   2ורכו 

ו/או המוליכים בקופסא  הכבלים  גם  המעברוישולטו  ברכזות    ת  וכוובג+  מחיר    '.לאים 
 רו בנפרד. ולא ישולם עבור הכבל לוט כלול במחיהשי

 
 י סף.א נת –ם לבת כריזה חירום וטלפון כבאימשו אשדרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי  .ג

מערכת "פתוחה"  שווה ערך    ציוד  או  ADR7000  ר ישראלרת טלפיימחב  יהיה כל הציוד   -
 .  אליתקנים הישרהמכון   ר ובאישו  ULבתקן  תרמאוש

 טרם התקנתה. והמפקח  שור המתכנןאיתועבר לת המערכ  
ועשן מיועדת לאתראה במקרה של א - לגילוי אש  ן. המערכת תתוכנן,  עש   או  שהמערכת 

 .F,E,D,C,B,A 72 NFPA -זק בהתאם לוחתק ו תותקן, תיבד
 עת חלקיו. בעל אר 1220תקן  י ל ומכון התקנים הישרא ULו אישור  ערכת ישא המ  ירכיב -
 . 9002"י ן ת יהיה תק מציעה לחברה ה  -

 
 . כתתאור המער .ד

)וי  גילמערכת    –י  כלל - ול  כלות( אנלוגית  ADDRESSABLEאש תהיה מערכת ממוענת 
 ל לוח הבקרה. רלי שבת כחלק אינטגלושם מכת כריזת חירום וטלפון כבאימער

תתק אח כ  לבלא  מערכת  הכולל  אנלוגית  מערכת  שאינה  חי   תלרת  כריזת  ום רמערכת 
 לוח הבקרה.טגרלי של  אינכחלק   IN-BUILTכבאים וטלפון 
סוג  הגלאים  כל  תושבתיזצי )יוני  עם  אנלוגי  מסוג  יהיו  חום(  אופטיים,  דה חי א   ה, 

 התושבת. הת ובא שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא 
ה את  חברהכל  לצ  נהיק ומת  יודהצ  המספקת  הציוד  אותו  רכיבי  של  טכני  מפרט  רף: 

למה וקטלוגים,  הוראות ר וצע  ניסוי בדיקה  הפעלה,  בות  תעווא  ,  בדיקה  חזקה.  דות 
 ומכון התקנים הישראלי.   ULה לדרישות כי הציוד עונ המעידות

 .ע"פ דרישות הבטיחות והתקן  סוי מלאכיב המערכת תהיה
לוח  או שו"ע.    ADR7000מסדרת    ר ייפל דוגמת טלגילוי אש כ  נלוגיח פיקוד ובקרה אול -

 אים. קן בפנל כבתוהפיקוד י 
 "ע. ר או שוחברת טלפיימת תוצרת דוגתהיה כ עת המוצ וי האש רכזיית גיל מ -
ג - וילוי האש  מרכזיית  בעלת אישור מכון התקנים הישראלי  . ULעל תו תקן  ב  כןתהיה 

מסוג תהיה  יאנלוג  ADDRESSABALE  המרכזייה  הבקרה  ית.  מבוה תחידת  ת סס יה 
ה עקרון  להעל  ניתן  יהיה  ובכך  עדחרמודולריות  המערכת  את  קצה יח  2000  -ל  יב   '

( יחוברו  LOPר בכל חוג )וגי בקרה, כאשח  10עד  ו'( ותכלול  חצנים וכ , ל)גלאים  מוענותמ
כתובת    250עד    64 וכדומה(.  לא)גאביזרי  צופרים  לחצנים,  יהיה    לכבוט  החיוים,  חוג 

גילוי אש   וסף, ניתן יהיה לחברת אל אותה מרכזייתנב  .דוכך בלבג מוליכים מס רת זובעז
 ם. מוליכי  ע בעזרת שניזור יבוצ ל איווט לכהח אשר, כבייםלוי קולקטייאזורי ג 

גילוי היכלול מערכלוח הבקרה   - עם מערך  כריזת .  אשת כריזת חירום משולבת  מערכת 
ז  יחידת  תכלול  בה    ןויכרהחירום  אשר  הודעיאוחסובקרה  מספר  מוקל נו  ת  וט ות 

מה  ודעה המתאי ה ת תאפשר שליפת הכרהתראות קוליות. במקרה של התראת אש המעו
 ם. רים הרלוונטייאו האזום אל האזור הרמקולי  רשתהפצתה בכרון ו מהזי

ומיקרו ידני  מיתוג  הכריזה  מערכת  תכלול  כן  להעביר  ן  פוכמו  יאפשרו  אשר  מקומי 
ו  מה  תוע הודהתראות  אחד  כל  האזאזוריאל  לכל  או  בום  ידנית  יזמנ   ורים  בצורה  ת 

 וסלקטיבית. 



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         159  

תכלו ציו  ל המערכת  כל  ההגבאת  הנדרד  המה  בהספק  לרש,  לים  ו מקהרכמות  תאים 
ורזרבה  המפו לאישורו של המלפחות. חישוב    50%של  רטת  יועבר  תכנן  ההספק הנדרש 

 צוע. ביה לפני תחילת
המערכת   תכלול  כן  שיופע   GENERATOR-TONEכמו  עם  וגונג  המיקרו ל    ן פו הפעלת 

 ומי.קמה
כריזת   - מערכת  של  השתלבות  תאפשר  אינטיחהמערכת  כיחידה  לשידור  רלית  גרום 

חירהודעו  והות  אש   ות דעום  הצוטפות  השטחים  המערכת   והפרוזדורים.  יבוריים ל 
הודעות סלקט מ תאפשר העברת  לכל אחד  וכל  זוהאיביות  לכל האזורים  או  בנפרד  רים 

כזת המקומית או מעמדת ע מהרצבתת זה  ת אזורי הכריבחירציבוריים יחד.  ה  םטחיהש
 ן. דלפק המודיעיאו ב התותקן בחדר בקר  רשההפעלה המרכזית א

ויכלול את רכזת גילוי גז  ב  רךצו  כל  ם ללאעצמאיי  וח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז ל -
 (.MA 4-20אמפר )מילי  20עד  4ז המספקים קריאה של  ג איגל ריאה מ קבל קל  תופשרהא

 . חקלמיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפם הקיר בהתא עלה  תקנח הבקרה יהיה להול -
הכח  - ספק  במקרה  –  יחידת  יפעל  חשמל,    הלוח  הפסקת  מצברי של  יחידת    באמצעות 

  לקח   ח יהיהפק הכ ס  .תשעו  72רכת למשך  פעילותה של המעך  משה  ראפשאשר יחירום  
יחידת  א על העקרון הבא:  ובנוי  יח' הבקרה  של  )רמהינטגרלי    24  -ל  (230VAC  15%ה 

VDC    לתוצרתהמסוגלת בהתאם  נדרשים  זרמים  טע  לספק  יחידת  נה  י המערכת, 
 ג'ל אטומים. למצברים ומצברי

 פרוגרמה.פ ע"  תוטיח עץ הבע עם יו סדר הפעולות במערכת יקב -
 שווה ערך.או  ירפיתוצרת טלי מג ולנ י אגלאי אופט  – גלאים -

תקן   נושא  אנלוגי  גלאי  יהיה  בעל    UL-268הגלאי  היה  התקנ מ  ור אישהגלאי  ים כון 
 הישראלי. 

לב זהה  יהיה  הגלאי  היוניזצי יסבסיס  גלאי  מס  הס  ויהיה  החום  וג  או 
ADDRESSABLE ח.לו ב והוי רך זי ובת לצועם מנגנון לקביעת הכת   

 ל. חשמ רי חברתדבח גם  ו בכיסוי מלא הגלאים יותקנ
 

  57  של יא  לטמפרטורת ש יגיב    הגלאי  –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי תוצרת טלפייר   -
צלז  לעלי מעלות  הגלאי  יגיב  לכך  בנוסף  של    תייוס.  מעל    6.7טמפרטורה  מעלות 

 ת.דקה אח ולה עלזמן שאינו ע  ורה הסביבתית במשךהטמפרט
יים ויהווה  תי תלולב   אלמנטים  2  כיל י אי  הגל  –טלפייר  ופטי/חום תוצרת  א  לב ושי מגלא -

 כתובות ברכזת.   2
 (. UL)חלון  FT /  3.7%עד   FT / 0.2%אופטי ינועו בין רגישות לעשן בגלאי  

 .UL-268א תקן  לאי אנלוגי נושפייר הגלאי יהיה גלט אנלוגי תוצרת היגלאי עשן יוניזצ -
 

 –רה ווי ובקפנל חי -
ר נמוך או בחדר בחד  י נוהש  םהכבאי  ל נפד ב רה משניים אחפנלי חיווי ובק   פקיס  ן בלקה

  40  -שורות ו  2ל  ש  בדבל  א נומרית בעבריתלפא  LCDאב בית. כל יחידה תכלול תצוגת  
והאזע ההתראות  לציון  המערכוקתווים  ממרכיבי  הע   תת  השורה  תציין  השונים.  ליונה 

המ  המדויק  את  תציי התחתונ  והשורהיקום  סה  ממרכיב  סו טאט ן  המערכת ואירועים  י 
לנ ב  . ניםהשו הפעולה,    LCD  תצוגת וסף  למתח  בקרה  נורות  יחידה  כל  תכלול  בעברית, 
שריפהאזע של  במקרה  סקה  וכו'.  וןימ,  להדממ  תקלה  מפסקים  הלוח  כולל  כן   תכמו 

 וכו'.  RESET, הצופר, למצב בדיק
 

יחידדה תפעל במקרה של הפסקת חשמל באמצעחי הי אשר יאפשר   םור חי  ת מצבריות 
 . שעות 72משך ת לכרילותה של המעהמשך פע

לשימ ביחידה  קוליים  חיווט  מודולי  שילוב  יתאפשר  כריז  שוכאופציה  בקרת   ה כיחידת 
ישה או לשם ר ע"ג הרשת וע"פ ד  יתאפשר חיבור מספר יחידות חיוו   חותית. המערכתטיב

 יווי. וסף, מכשל חמעגל הגנת מערכת נ יצירת 
 

 – ייבוזעקה וכלחצני א -
, הלחצנים 6חלק    1220ות"י    הורה אחרונ הדמ  UL/  ANSI  38רים  הלחצנים יהיו מאוש

 יהיו בעלי יחידת כתובת. 
 

 –סימון  תוי נור -
מקר בחיוו  ב  הבכל  גלאי  בחללתקן  חשמל,  לוח  ארון,  סגור,  בחלל  דר  תלויה,    תקרה 

חי סימון  נורית  תותקן  וכו'  צפה  מבסיסרצפה  ב  הנורית  הגלאי.  צונית    לימקבתפעל 
ר הגלאי אליו היא מחוברת כאש  תדלק  /הבהב  ת תירס הגלאי. הנולנורית הסימון בבסי

עדשה מגדילה  יצוני ותכלול  ח  תחמרם נמוך ללא מקור  זבמופעל. הנורית תהיה מופעלת  
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בדלי לחזות  ותקשתאפשר  רחבה  בזווית  שילוט  מה  עם  תותקן  סימון  נורית  כל  מרחק. 
 אי. קום הגלאר את ממתאים המת

 
 – םיפרצו -

. הצופרים 1חלק    1220י  " ה ותנ חרו מהדורה א   UL/  ANSI  464רים  הצופרים יהיו מאוש
מכותב במערכת  לעבודה  כתובת(    תיתאימו  יחידת  אלקטרו)עם  צופרים  וניים.  יהיו 

"ד יחידת  יכללו  וףח הצופרים  שופר  רמקול,  עוצמת כ "  צופר.  לכל  נפרד  אוסצילטור  ן 
תהיה לפדצי  90  הצופרים  במר בלים  הפ  3  ל שחק  חות  מהצופר.  פעולת  מטרים  סקת 

ע ריפוהצ תהיה  הפעלת  הע  ייד  לם  מתח  צופרים".  ל"השתקת  הבקרה  בלוח  מתג  ברת 
 יכת זרם נמוכה. לוח תפקוד ובעל צר   ם יהיה זהה לזה שלריהצופ

יות הצופרים  שיקנכל  נצנץ  עם  אינטגרלי    היהו  כחלק  היצרן  ע"י  ויפעל  מחובר  לצופר 
י במקור  הויפלשים בדקה בעוצמה שתאפשר ז   60ב  פר. קצב ההבהו עלת הצובמקביל להפ

ולא    נץ להבהבמשיך הנצטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימ  30  קמרחמ
 למערכת. RESETד שיעשה עיפסיק  

יותמותקנת מערכת    בחדרים בהם בגז  פי בקן,  כיבוי  צופר  גם  לצופר האזעקה,  נוי  נוסף 
אש י  וצבע לבן: "צופר פינוי, מערכת כיב ום עם חריטה בשלט אד  )בטון שונה( ומתחתיו

יהופעלה מחוץולפנ  ש,  שלט  יהבהב  במקביל  מיידית",  החדר  את  "  ת  בחדר לחדר: 
 בוי בגז". יהופעלה מערכת כ

שיפעל לאחר שחרור הגז.   וי בגז יותקן צופרקנת מערכת גיבת ארונות חשמל בהם מו  ליד
גז  ע לבן: "צופר  יטה בצבפר יותקן שלט אדום עם חרתחת הצו מערכת כיבוי    –שחרור 
 ". ארון חשמלב האש הופעל

 
 –חייגן טלפון אוטומטי  -

ר מתאים למסירת י טלפון וסידוי מנו  4  -פשרות חיוג לטי בעל איותקן חייגן טלפון אוטומ
כולל    ההודע ה מוקלטת  מספרי  קו.  לשינוטשמירת  נתונים  יהיו  בחייגן  בהתאם לפון  י 

 לדרישת המזמין. 
ה בחייגן  יחובר  באוטלפון  הדואר  קווי  יהיהכניסת  שלא  בפעולתתל  פן  ית  כזי מר  וי 

 הטלפון או מהמכשירים עצמם.
 רמים הבאים: חייג לגוחייגן הטלפון י 

 צעי.קו מב –י האש בשרות מכ •
 פקידים במקום. ון של ממלאי תפשלושה מספרי טל  •

 
 לעיל.  המפורטת ת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת לופע

החייגן יפסיק את זק".  "ב  ברתטלפון ע"י ח ה  י מסוג המאושר לחיבור לקוויהיה    החייגן
לאח האוטומטית  הוא  ביסיבו  5ר  פעולתו  סיבוב  בכל  ל חי ים,  קבועים מינ  6  -יג  ויים 

 שניות לפחות.  30ת למנויים יהיה ההודעה היוצא  רךומראש. א
לוח הפיקוד ובעל  חידת החירום בום של י זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החיר

 . 24VDCה כצריכת זרם נמו 
 

 – FM-200כיבוי אש  כת מער -
סימון ומנורות  אש  כיבוי  מערכות  חש  יבוצעו  ללוחות  החשמל  מוגלאים  קבלן  של  ל 

 לה. מע ואמפר   100  -וללוחות חשמל מ"א מ
 

 כללי 
ויבוי הכמערכת ה ן,  , תותקתתוכנן  ערכתהעשן. המ ינה חלק אינטגרלי ממערכת גלוי האש 

ותתוחתיבד ל   זקק  זה  NFPA  2001  -בהתאם  טכני  מפרט  המפרט  משל.  את  הטכני  ים 
 תי נפרד ממנו. למערכת גילוי וכיבוי אש ומהווה חלק בל

 התקן. בנפח הנדרש ע"פ FM-200יבוי בגז אמפר ומעלה תותקן מערכת כ  100לוח של  בכל
 

 הפעלת המערכת 
 ת: ות הבאוהצור כל אחת מהפעלת המערכת תתבצע ב

 הפיקוד.  חשני גלאים דרך לו  ותבאמצע -ומטית אוט •
 באמצעות לחצן חשמלי.    -ידנית  •
 באמצעות פעולה מכנית.    –ידנית  •
   ל. ולהמשיך לפעבאופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל  רכת תתוכנן ותורכבהמע

 לה.קלה והפעבקרה עצמית לת –נות המערכת אינדיקציה לתקי  בלוח הבקרה תהיה
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 בוי גז הכי
 .FM-200גז מת כדוג NFPA 2001 רשמאו CLEAN AGENTג סו יהיה מ  הכיבוי גז

 .FM-200חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי 
 

 הצנרת 
מגולוונת  נהצ מפלדה  תהיה  להרצתב   SCHDULE  40רת  ע"יהמ  התאם  תאושר  אשר    חשב 

ונ  הצנרת  ויותא המתכנן.  יחושבו  הפיזור  לתקן  חירי  באהרלומו  עמצעות  ונטי  יגון  מחשב. 
ולקירות  נרהצ לתקרות  תוךתי ת  ויבוצע  והדינמיים  הת   וכנן  הסטטיים  בעומסים  חשבות 

 .בעת הפעלת המערכת שיופעלו בנקודות העיגון
 ם. דואצבע עליון הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד וב

 .ULCאו  B.Sאו   ULיו מאושרים המיכלי הכיבוי י
 

 –כריזה  -
 אחוז.  30ה של רבברה ברזוללת הגלבת הכיזה משו ת כרתקן מערכתו

 ללוח הבקרה העיקרי.  SLAVE -ית או כ צמאהכריזה תעבוד ע תכמער
 ל קווי רמקולים ושאר מערכות השמע.לוקרת באופן מלא כומערכת הכריזה תהיה מב 

 
 קרת קווים ב
ילוי  ריזה וגת הכוח במערכם יתריעו על קצר ומעגל פת רפרת טלפון החירווקווי הרמקולים ושפ ל  כ
 . זותי )נוריות(וחן קולי  אש באופ ה
 
 ULרי שמע בתקן בגמ

 לי הרמקולים.  וולטים ר.מ.ס( להפעלת מעג 25רי האודיו יספקו כוח אודיו )מגב
יקרית או כגיבוי  עאו כמערכת כריזה    אשה  ירכת גילו מגברי אודיו ניתנים להתקנה במארז מע  ספרמ

 וחלף באופן אוטומטי. שמ
 

 ות אוטומטי ודעות  מערכת ה
או אזור  כת   כל  עםאביזר  יתממשק  החירוםמערכ  ובתי  כריזת  אוטומטית  להפ  ת  הודעה  עלת 

הפע  במבנה.  הרמקולים  לכל  מראש  אזעקה  מוקלטת  כל  של  מראש  תגרלה  מוקלטת  להודעה  ום 
כלול מיקרופון מובנה  ( פעמים. המערכת ת4)הודעה תחזור ארבע  ה  ם.י ת הרמקוללהישמע באמצעו

 רום. ירפרות טלפון החריזה משפושר יכולת כתאפהמערכת זומה.  לכריזה י
 

 רמקולים 

ת הספק     רחיאו עם תחום ב   RMSוולט    25  -עלו ב יופ  ULו לפי תקן  לים יהי ומק רכל ה •
 ואטים.   2.0 -ל  0.5 -מ

    db84ציבוריים תהיה    תן במעברים ובמקומולרמקול המותק  עוצמת שמע נומינלית •
 מטר.  3במרחק 

 . Hz -  4000 Hz  400ל ש  ם נימותגובת תדר תהיה מי  •
 

 רשת
רש בין  י הפרוטוקול  בקרה  לוחות  ותקלות    MODBUSאו    ARCENTמבוסס    יה הת  אזעקות 

יוצגממערכ ברשת  בב ו  ות  לוח  כדוגמת  קרה  לפחות  ואוNCAמרכזי  אזעקות, תקלות  בקרה  .  תות 
 יוצפנו על גבי הרשת.   הנקודות האנלוגיותמכל 

 ברים. ש אליה הם מחורכזת גילוי האמ ויוזנ הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא  
האר פתתקלות  קווים  או  ליקוי    במערכת  םחיוקה  יגרום  אילא  או  המערכת  יכולת  בפעולת  בוד 

 על אזעקה.  ח וולד
 

 ת כריזת חירוםעמד
 ת בתוך תיבה נעולה מוגנת אנטי ונדל. יחצן צד להפעלה כלללת מיקרופון לעמדת כריזת החירום כול

 ודלפק הכניסה. ם י הכבא העמדה תותקן בפנל 
 

 כבלים וחיווט: 

ת  –ם  כבל רמקולי • דטרמופלסכבל  שי,  גידי  נ ו  מוליכי  עם  חושת אלקטרוליטית זור, 
 ור. זלפחות לכל א  מ"מ 0.8וטר של בק

כל אחד        AWG  22גיד בחתך של    8מורכב מכבל  כבל מיקרופון יהיה    –כבל מיקרופון   •
(7  CATבצבעים פי.וי.סי  המוליכים  בידוד  )  ,םשוני  (.  אפיפה  מחוטי  סכוך  רשת( 
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המולנ סביב  הגנה חושת  ומעטה  מפי.ו חיצו  יכים  המתאיני  אפור  להתקנות  י.סי.  ם 
 ופנימיות. חיצוניות  

 ל חיבור מתאים. חוט ללא שרוו  יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור  תה חוט במערכצל קכ
במ  כל ימוספר  המרכזי  במסד  לרבות  הכריזה  במערכת  קייסמב ותיו  קצ  2  -וליך  ברי  מא  פרים 

 וכניות הקבלן. יאושר בתזה ש למספור יהיה זהה  על המוליכים, ה המושלחים 
 

 ינטרקום. מערכת א 11.2
 

 –כללי  
   ם ועוד.חניוני י ספר,בת גני ילדים, במשרדים,רכת אינטרקום המיועדת להתקנה מע

כ פנלוהמערכת  אשר  כ  1/2/3/4קריאה    )לחצן  ,משתמשים  4עד    –להתקנה חיצונית על הקיר    ללת 
   .(נים ניתנים לשינוי מהפנל עצמוהלחצ

 ורא קרבה עצמאי. כולל ק דיגיטלית רחבת זווית + תאורת לד, לחצנים אופטיים מצלמה וללכ
 פתיחת דלת.  ,  כיווני-המערכת תאפשר צפייה, דיבור דו

 לדים(. 4)  1918 תפנל בעל תקן נגישוה
 יים., לחצנים אופטהתקנה על הקירמיועד לצבע,  7עם מסך " מוניטור –יחידת פנים 

חיבור פנימייםמונ  4עד    במערכת אפשרות  עד  במקביל  יטורים  חיבור    משרדים פנלים    4, אפשרות 
 מצלמות אנלוגיות.   3וכו', אפשרות חיבור עד 

האינט בשמערכת  עובדת  ב  יח  .  SimpleBusיטת  רקום  יתבצע  המערכת  בלבד.    2  –ווט  גידים 
 אגבר אלקטרוניקה  ע"י חב' יובאת ומשווקתהמ  Comelitהמערכת תוצרת 

 
 התקנה חיצונית על הקיר.  אלומיניום, מוגן מים,  , Quadraפנל חיצוני 
 לחצני קריאה.   1/2/3/4 כיווני,-דיבור דותאורת לד,  וית,ות צבע רחבת זכולל מצלמ 

    95x195x23mmמידות  
 ניקה. אלקטרו  ע"י חב' אגבר המיובא ומשווק   Comelitתוצרת  4893דגם 

 
 Touchצבע  7עם מסך "  Maxiי  ר פנימ מוניטו

 ר נה על הקיהתק
 223x124x12mmמידות  

 ע"י חב' אגבר אלקטרוניקה.  שווקהמיובא ומ   Comelitוצרת ת 6801דגם 
 

 נלים פ  2ממתג המיועד לחיבור 
 60x85x35mm (4DIN)מידות  

 ה. קטרוניקהמיובא ומשווקע"י חב' אגבר אל   Comelit תוצרת  1401גם ד
 

 גידים. 2קנה בכבל חיווט והת
 
 
 .יוםת אודיטוראורת .21
 
 . KNX המערכת בקר .1
 
 : כללי       .11

נפשתתו  התאורה   מערכת בקרת  זה, תמלא אחר מספר עקרונות בסיסיים עליהם  רט  קן בפרויקט 
 בהמשך.

  דע דו שר מעבר מיפרויקט ולאפבהתאורה  מערכות  ט על  לשלוא  כת היר של המעתה העיקרית  מטר
ה כ כל  על  עקרבמערכות התאורהנעשה  יווני  מבחינה  מער.  בקרונית,  התאורהכת  להיות    צריכה  ת 

אביזר של  נרחב  ממגוון  הבנויה  אחת  מערכת  בין  מידע  המעבירות  מודולריות  קצה  ויחידות  ים 
פרוט   יהילשנ פתוח  באמצעות  תקשורת  לחבר  שוקול  שליטה  יאפשר  למערכת  המערכות  כל  את 

תוך    דה משותפתרכיבי המערכת מעמאות ולשלוט בכל  אפשר ללקוח לר שתותפת  וף מידע משואיס
הפתרונש כל  משותפת.ילוב  בקרה  ברשת  הטכנולוגיים  ה  ות  הפעל  בקרהמערכת  של  ה  תאפשר 

שונואובייקטים   נקודות  של  רב  ביןממספר  החיבור  ה   ת,  ללוחות  י חהנקודות  במבנה  היה  שמל 
קרה לא  רכת כך שתאפשר בלהרחיב את המעה  ן יהי נית   בלבד.  גידית-דו באמצעות רשת תקשורת  

 ות. הצללה )תריסים( וקבלת חיוויים ממערכות שונ גם על מערכות   ה, אלאכות התאוררק על מער
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 הבאות: תעמוד בדרישות  בקרת התאורה  מערכת       .2
  

בתקן  עמ       .2.1 אינן ISO/IEC 14543  ,EN50900ידה  אשר  מערכות  יתקבלו  לא  עומדות    . 
ז טרי בקרי כגון מערכות ון  ת  ה  לבקרת  ע" , מערכות המיבדבל  אורה ייעודיות  יצרן  וצרות  י 
 וכד'. בודד 

יה       .2.2 החשמל  בלוח  המערכת  סטנדרטי רכיבי  בגודל  פס  ימודולאר -יו  על  ללא  -ויותקנו  דין 
היחידות  ברגים כל  סגו.  בקופסא  שתאפשרריותקנו  החוטים    ה  המגעים,  על  פיזית  הגנה 

 הפנימיים. יים  רונרכיבים האלקטוה
מבוזרת       .2.3 מקומבקר   -עבודה  קטנים,  בעלים  נרחביים,  מגוון  בקרה,   י  נקודות  סוגי  של 

שוני במקומות  המידע  שיותקנו  את  ויעבירו  המקומיות,  הדרישות  את  ויבצעו  במבנה  ם 
 " באמצעות רשת תקשורת. ות עבודהאבקרה, ויקבלו "הוררכז ההדרוש למ

  בקרת המבנהרכת  לבין מע  DDCהתאורה  בקרת    מערכותן  בישק  ממ  –  ובמחויבות לשיל       .2.4
 ותו יצרן.מא  Bacnetול בפרוטוק 

 
 :KNX תהמטרות העיקריות של מערכ     .3
 

 כדלהלן: רכת הבקרה הן המטרות העיקריות שעבורן תותקן ותופעל מע    .3.1
כל    -תאורה  תבקר 3.1.1 על  ובקרה מלאה    שטחיםב  קנושיות  התאורה  כותמערשליטה 

 .מבנה בוריים בהפרטיים והצי
ב 3.1.2 הגורמים    האמגרהפרובניית    -אנרגיה חיסכון  כל  לנצל את  כזאת שתוכל  בצורה 

למט שעהאפשריים  )כגון:  טבעיים  משאבים  וניצול  באנרגיה  חיסכון  ות  רת 
 ם". בעידן "המבנה החכ ,נדרש בימינוש פיכ וויר צח ועוד(ר,טמפ' חוץ, א או

א  -טה מרכזיתשלי 3.1.3 לשליטה  מתן  עלפשרות  ה  ממוקד משותף  פעילות  מערכת.  כל 
תעבוד בצורה אוטומטית, אך תאפשר להפעיל שיקול דעת שונה    )הערה: המערכת

 ולשנות את משטרי העבודה לפי הרשאה לכך(. 
 
 העבודה תכולת      .4

   ילונות,תריסים/ ו,ערכת בקרת תאורהן יספק ויתקין מהקבל       4.1                      
 הפתוח.  KNXבפרוטוקול אנרגיה ב חיסכון מערכות ו  וניםצל                                   

 המערכת תאפשר:                                  
בתאורה: ▪ , ים דימר   ,   DALIבפרוטוקול    שליטה 

ON\OFF  
 נה. במב  Bacnetבפרוטוקול  DDCנה ב קרת מחיבור לב ▪
   סיםתרי ולונות  וישליטה על  ▪
 בנוכחות אדם ת הנ"ל כתלות יטה על המערכושל ▪
 זמנים ב כתלות לשליטה על המערכות הנ"  ▪
ממחשב ▪ תרחישי הפעלה  לפי  הפעלה  אפשרות  ם כולל 

 הבקרה. לפקודת מערכת  בהתאם מחשב בחדרי
 .  KNXל שליטה מחשב ו/או מפנהפעלה מרחוק, מ ▪

 
 ל:במבנה תכלו  KNXמערכת    4.2     
 

פיקוד ▪ ה  מפסקי  פנלי  הכ או  מיקרופרפעלה  ומחובריוללים  לרשת וססור    ם 
 רת. התקשו

המחו ▪ מיתוג  מיקרופרוססור יחידות  וכוללות  התקשורת  לרשת    ברות 
 . יםאינטגרלוממסרים 

 כבלי תקשורת. ▪
 . PIRגלאי נוכחות  ▪
 . סורסמיקרופרו וכוללים  התקשורתלרשת  שעוני בקרה המחוברים ▪
 ' ים וכדוח, מחבר כגון ספקי כותה חלקי מערכת החיוניים לפעול ▪
ה  עמדת ▪ מ בקרה  והת-חשבכוללת  כעמדתוחומרה  להפעלתו  הדרושה    כנה 

MMI  ל -KNX  .בפרויקט 
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 .דרישות ממערכת הבקרה . 2
 

 פונקציונאליות:  ישותדר 2.1
 

 :מאור
ונפרדת שלי .א ישירה  א  טה  כל  התא על  ממעגלי  ב חד   הפרטיים,  יםיהציבור   שטחיםורה 

 .ON/OFF-ברת החוץ ותאו
 .אורהמעגלי עמעום תעל כל   ונפרדת  יטה ישירהשל .ב
תאורה   .ג מצבי  ה  -הפעלת  כפתור  על  אחת  מקבוצותבלחיצה  אחת  כל  תקבל       פעלה 

 . תשתנה בו זמניתרד, כך שכל התאורה באזור מסוים ה רצויה בנפהתאורה רמת תאור 
תשליט   -ראשיות  הפעלות   .ד קבוצות  מס'  על  ובורה  אה  בעת  אחד, שונות  מלחצן  עונה 

 .מעוםקה או עביצוע כיבוי, הדללשם 
 .100%  ,67%, 33%, 0%ל פי לוחות זמנים ברמות של תאורה עהפעלת ה .ה
באמצעות  .ו להפעלה  הנ  אפשרות  הפעולות  כל  ביצוע  אי  מחשב,  בסעיפים      ה'   -זכרות 

 .ות מחשבבאמצע
 

 . ות ותכנותרשת התקשר  2.2
 

היר .א בין  התקשורת  סטנ  ידותח שת  לפחות  תהיה  של  ובשימוש  יצרנים   100דרטית 
ש,   שונים במערכך  לתקשר    תכהרכיבים  באמצעות יוכלו  ביצרן  תלות  ללא  ביניהם 

היח.  שותףמ  וטוקולפר תתכנות  באמצעות  יבוצע  המידות  אחת  לכל   שותפתוכנה 
 מוצרי המערכת.  כל היצרנים והמאפרת תכנות

 ל המפסקים והמפעילים תהיהחידות כול ן הימ ות מרבית, כל אחת  נ לשמור על אמיכדי   .ב
ותכלול  ע חומרה  מרכיבי  צמאית  שלא  תותוכנה  כך  או קשורת  במחשב  תלויה  תהיה 

 נה. ת כלשהי לשם פעולתה התקימרכזי ביחידה
יב .ג היחידות  נקותכנות  מכל  צורך וצע  ללא  ברשת  נקודה  לכל  התקשורת  ברשת  דה 

 .תיחידה המתוכנתלפיזית  בגישה 
על .ד תתבסס  מוכנימודו   התכנה  הקבלן  לים  כאשר  היצרן  ע"י  ומאושרים  בדוקים  ם 

 מטרים בלבד. פרממלא 
 .כיל את קבצי התכנהד מלא של כל התוכנות וכן דיסקט המבלן יספק תיעוקה .ה

 
 . כללי -חומרה 2.3

 
המאפשר שמירת התכנה   EEPROMמיקרופרוססור וזיכרון מסוג    חידות יכילו כל הי  .א

 .יגיבו  קת חשמל או בסוללתתלות באספ  ללא
     פקדת לוהן ימשיכו    היחידותה באחת מהיחידות במערכת לא תשפיע על שאר  כל תקל .ב

 .כשורה
"  .ג תהיה  הבקרה  היציאות"  ת אוניברסאלימערכת  מגוון  את  והכניסות    ותכלול 

 : הבאות  הסטנדרטיות
 או  אמפר  16 -ו  10, 6לבקרת תאורה באופן ישיר בזרמים  ON/OFFיציאות   -     

 וולט.  24וולט או  220לת מגען  הפע תבאמצעו       
 וולט.  20-0וולט ו  10-0סטנדרטי   חת רת דימרים במיות לבקיציאות אנלוג  -    
    ים  תריסים, שערנועי מסכים חשמליים, לבקרת מ UP, DOWN, STOP  יציאות  -    

 וכדו'.        
המ .ד בגורכיבי  יהיו  החשמל  בלוח  מוערכת  סטנדרטי  על  דל  ויותקנו  די פדולרי  ללא ס     ן 

 רגים.ב
סגו .ה בקופסא  נתונות  יהיו  היחידות  פיזירה שתאפכל  הגנה     וטים על המגעים, הח   תשר 

 וך. לות, גופים זרים ולכלימיים מפני קיצור, התחשמ והרכיבים האלקטרוניים הפנ
מתח  המערכת   .ו מקפיצות  תושפע  עלא  של  זמן  לפרק  מתח  ומהפסקות   0.5ד  ההזנה 

 . שנייה
הבקר .ז הציוד  ספק  קו להי  העל  בעל  ל  ות  זהה  בעיצוב  מלא  הקצה מוצרים  אביזרי 

 מבנה. תקנים בהמו
 

 . קים וממתגיםספמ 2.4
 

 55רכבה בקופסאות  גודל סטנדרטי ויתאימו להמפסקי הבקרה שיורכבו בשטח יהיו ב .א
 התקן הישראלי.לפי  לבנית או קופסא מ מ"מ



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         165  

ן האביזר, אופ  פעולותברית את  ובעבצורה ברורה    ילו שילוט המפרטיכ  מפסקי הבקרה  .ב
ור חריטה ו/או חיב  לא ע"י הדבקה יצרן ו  כפי שיוצרו ע"י   השילוט יהיה מובנה באביזר 

 .וטה ע"י המשתמשן לשינוי/החלפה בצורה פשהשילוט יהיה נית. חיצוני כלשהו
 .וריות אשר ישמשו לשם מתן חיוויים שוניםלו נ י הבקרה יכלמפסק .ג

הנוריו/ כיבויאופן   ללהדלקת  בתוכנה  ייקבע  יש  את  תלות  הלחצנים כל  במצב  ירה 
 .במפסק

יאפש .ד התאורה  ביצומפסקי  מקרו  תכנות  תאו  של  ומיע  וללא מצבי  פשוטה  בצורה  רה 
 .במחשבצורך 

 : םל לעבוד באופנים הבאיאחד ממפסקי הבקרה יוכ  כל .ה
 . ON/OFFק מפס -    
 .מפסק עמעם -    
 '.. וסים מסך הקרנה וכד עלת מנועי תרי " להפ0מפסק מחליף + "  -    
 לחצן רגעי.  -    
 ף מפסק מחלי -    
 ( גותר )חדר מדרלל טיימלחצן הכו -    

לא יהיה   בלבד כך ששינוי בתפקודהפעולה הרצוי תבוצע באמצעות תוכנה    רת אופןבחי
 .נוי פיזי בשטחבכל שי  כרוך

עד    כל .ו לביצוע  יתאים  בקרה  וידרש  8מפסק  ובמידה  מ פעולות,  יותר  עולות פ  8  -ו 
שימוש י אחת    מנקודה מודול  עשה  בצורה  ביניהם  יחוברו  אשר  מפסקים  רית במספר 

 .רת סטנדרטית משותפת בעלת מסג אחתית  הומוגנ ידהליח
 .ות הדלקהצקבו 4פעיל לכל היותר כל בקר הפעלה י .ז

 
 . התקשורתכבלי רשת  2.5

תקשורת    רשת  .א כבל  על  תתבסס  ישמש  4התקשורת  אחד  זוג  כאשר         לתקשורת   גידי 
 .והשני לגיבוי

 וולט.  4000ת יהיה בעל בידוד של לפחות  ל התקשורבכ .ב
       ין ר ב" במרחק שלא יעלה על מט EIBברור "  ו סימון ועלירוק  יה בצבע י שורת יה כבל התק .ג

 .EIBA -מ בעל אישור תקן ן, על הכבל להיות כבלסימון לסימו
נזק כ .ד יגרם לה  גידי התקשורת תוצאה ממקצר בלרשת התקשורת תהיה הגנה כך שלא        ין 

ה עד  וכן  של  מתח  מפני  הגידי   300גנה  בין  לפחות  שוולט  כך  כם,  יגרם  נזלא  פיל        זי ק 
סיום  ועם  השונות  תחז  ליחידות  בצורהתופעה  לתפקד  המערכת  על ור  כן  כמו  מלאה.        ה 

יגרם חוסר תפקוד רק באזור אחד  הרשת להיות         של מערכת בנויה כך שבעת תקלה כנ"ל 
 .בצורה מלאהיתפקדו   םיואילו שאר האזור

 
 .הדרכה ותיעוד. 3

 .שילל הסבר תאורטי ותרגול מע כת כוהמער תפעול ה מלאה בוח הדרכ הקבלן יספק ללק
 מערכת, הוראות ידות המותקנות בר, המפרט את פרטי היח פק ללקוח תיעוד מסודהקבלן יס

 .'רלוונטים וכו , תוכנההפעלה, שרטוטים
 
 .רה הראשיפרט למחשב הבקמ
 

 : KNXביצוע חיבור ושליטה וניתור של מערכת קבלן בה ות אחרי
 בזאת כי: מצהיר  הקבלן
אשר     Bacnetול  בפרוטוק  DDCבקרת מבנה  של    HMI  -וכנת החשב ות ת הממערכ -

 . KNXבור מלא למערכת מציע כוללת במחירה חי הוא 
החיבור בין    ל מנת לבצע אתיש לו את כל הנדרש לרבות ידע, ניסיון, כ"א וציוד ע -

 . KNXמערכת ל שבהמח
מרה  ת החוולספק א  KNXשל    באחריותו המלאה להתחבר ישירות לקו התקשורת  -

 . KNX -ין המחשב ליצוע ממשק דו כיווני בה הנדרשות לשם בהתוכנו
ה ומסכים לביצוע הפעלה מלאה של  ללת תוכנה וחומר ערכת אשר הוא מספק כו המ -

ם לציוד  בהתאת )ושרוי ל הפעולות האפזמנים כולל כ  על פי לוחות  KNX-מערכת ה
ה  ב לילם למצצב יובר בין מאור, מעכיבוי והדלקת מ  יותקן( לרבות   אשר  KNX-ה

 וכד'.  
ת זמנים. התקשורת למערכה האוגרת את לוחות הת הקבלן לספק את החומר באחריו

KNX  הזה הפע  בהקשר  פקודות  למערכת   לה/הפסקהתכלול  לממשק  הדרושות 
KNX  וכל    ותפימסכים וטבלאות גר,  יתטיבקאפלי, כולל תוכנה  בקרת על המאורהמ

ותצ להפעלה  בזה  של  היוצא  הנתונוגה  הא כל  ממעפשריי ים  שתתוקן    KNXרכת  ם 
 באתר.
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מגו - לו  הנדרש  מנתכל  על  חיצוני  בין    רם  החיבור  את  היינו  לבצע  המערכות 
נייר    ת ראמפרוג גבי  על  מודפסות  התקשורת  כתובות  רשימת  ותכניות  הפעלה, 

 חשמל. 
יש כוללת את ביצוע כל האמור בסעיפים לעיל לרבות  ג א מושר ההצעת המחיר א -

וההח ה  תוכנהומרה  אם  חלגם  או  מופיעים ם  לא  מהם  בכתב    קים  במפורש 
 הכמויות. 

 
 שמל למפרט מערכת הח
 החשמל יספק:  יש לוודא כי קבלן

 KNXבקרה מתוצרת אותו יצרן אשר סיפק את מערכת  EIBציוד  (1
מ  (2 שתי  הוא  כי  יעבדו תחייב  העבודות    ותהאעל    המערכות  וכל  תקשורת  רשת 

 עתו. ת בהצת כלולוהכרוכות בחיבור בין המערכו
 
 . טלוויזיה בלווין /ה מרכזיתאנטנ .31
 

 .לוויןויזיה בטלו
נו מיקום שמור להתקנת הצלחת על הגג ע"י  נת תשתית בלבד, דהיי חת לוויינים תבוצע הכצלר  עבו

 בתוכניות. ואר כמת  קומותהמבנה בין ה ורטיקלית בתוךצנרת ו YESחברת 
 
 .פרוט ציוד חשמלי ותוצרת .41
 

מאור,מפסק - מאור,  לחצ  י  תקני  הקצבתי  ציוד  וכל  ותקשורת  לחשמל  ה  ע 
והמת  בתוכניות  הנדרש  תוצרתהיואר  ס  יו  דגם  דגניסקו  בטיצ'ינו  או  ם  וויץ 
 דגם סיסטם  לונה או גוויס

 החשמל למכרז. כניות ובתרטת לציה החשמלית מפוות האינסט כמ -
 ול   י שקלטה עפ"אי התאמה בין המפרטים הנ"ל לתכניות הנ"ל, תהיה ההח  של הקרמב

 של המזמין.  עדי הבלו  דעת
בת  - יעמדו  התאורה  גופי  הירוקה  נקכל  הבניה  נצילות  :  רציבולבנייני    5281י 

-2600מעלות , צבע אור    82זווית הארה מתחת ל  ,    8995  קןלת  אםת ת בהאורי
 .  קוצבי זמן ושעוניםחיישן פוטו צל  ה ,ע י תנוהתקנת חיישנ   ,קלווין 3000

ה לכל השטחים הציבוריים  אורשובי ת ו תקן וחים, תטי גופיהקבלן יספק מפר
 ועץ בניה ירוקה. בהתאם לדרישת י

 .טרם התקנתם ן והאדריכלנכר המתשועל הקבלן לקבל את אי
 
 ., תאורת גןיהנ פיתוח שטח, תאורת ח .51
התאוכ מתקני  פל  במסגרת  הרה  למפור  טחשיתוח  בהתאם  בתוכניות  יבוצעו  ולהנחיות  ט  הפיתוח 
 ל. ללוחות וצורת הפעלה ניתן בתוכניות החשמליים ם חשמ . חיבורינוףכל ה דריא
 
 .תקןממסירת ה .  61

 מתקן  שמל את בדיקת ההח  במבנה יערוך קבלן קשורתוהתעם סיום עבודות החשמל   16.1
  גלו בעת הבדיקה יתוקנו על ידותישיקויים  שמל, כל הל ניות ולחוק החוהתאמתו לתוכ 

 חשבונו.ועל  
גויות  יסתיל המתקן, האת חברת החשמל לביקורת כללית ש   ונוחשב על  שמל יזמין  קבלן הח     261.

 בונו. ל חשוע ת חשמל יתוקנו ע"י קבלן החשמלרבק חדבו
 

 ע"י    ת חשמל,י בודק חבר יגויות ע"י הסתלאחר קבלתה ללא  חשב כגמורה רק ת ה העבוד    16.3
 המהנדס וע"י המפקח במקום. 

ע"י  "י המזמין רק  יתקבלו ע ל"כ וטלפונים  רקום, טאינטמערכות התקשורת  קבלתם  לאחר 
תשתית  להטזק עבור תשתית הטלפונים, חב'  ב גוןכהחברות המתפעלות רשויות וה עבור  "כ 

מע  לביזיה,הטאנטנת   פה עבור מערכתאו הטכניון בחי ור מכון התקניםישא הטל"כ,  כת  רכל 
 המלאה.  לשביעות רצונו שימוש" נה לתימסר למזמין בצורה מושלמת, מתופעלת "מוכ

 
    (AS MADE) עובוצמהתוכניות כפי שהעתקים  3עם גמר העבודה על הקבלן לספק  16.4

המפקח.וחתומוות  ושרמא  כשהן ע"י  יספק במ  ת  הצורך  חשבונו,    ידת  על  הקבלן, 
 רים כפי שיתבקש ע"י המזמין )עבור חברת חא  גם לגורמים   שמל ם מתוכניות החהעתקי
 . רשות בזק או כל, חשמל
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 . למתקןת חריוא .  71

אחראי   מיום  הקבלן  אחת  שנה  למשך  המה  רתמסילמתקן  וע"י  המוסמכת  לרשות    נדס המתקן 
 מטעם המזמין. 

 קלה. ודעה על ת ש"ע מרגע קבלת הה  48ת תתוקן תוך הלך שנת האחריובמ תקלה כל
 
 . לוםדה והתשיופני המדא .  81
 

ת   18.1 כולה  להיה  העבודה  בהתאם  בלמדידה,  המצורתוכניומתואר  זה  למפרט  פות  ת 
 מבנים אלה. ת בוהעבודות האחרות המבוצעוויות שהר עםאת כל התאומים  ויכללו  

 קבלן נכללים:ה תבמחיר הצע     18.2
   י החוזה.ל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנא כ .א
 פחת שלהם. לרבות ה רוציוד העזמרים  החוכל  .ב
 . ות וכד'ים זמנים, דרכ פיגומי  ודה, מכשירים, מכונות,וש בכלי עבשימ .ג
כל .ד וכ  הובלת  עבודה  כלי  העבודה(  א  הנ"ל  ו'החומרים,  )מקום  האתר  ל 

 דה וממנו. דים למקום העבוובע סתם, פריקתם וכן הובלת העמלרבות 
המכו .ה הכלים,  החומרים,  וכד אחסנת  ושמינות  שמירת  כול  רתם '  ל 

 עו. ודות שבוצבהע
 צאות ביטוח וכו'. וציאלים, הומיסים ס  .ו
 עקיפות(. ישירות ו הקבלן )  ות שלות כללי הוצא .ז
 ה מחייבים. זי החותנאהוצאות מכל סוג שהוא ש .ח
 רווחי קבלן. .ט

 כאשר כל מתקן החשמל ופי, ות עד למצבן הס ודב למת העקבלן כוללת את הש ת ההצע    18.3
פועל מתומתקני            נמוך  בצוח  תקי רים  שלה  רצונם  לשביעות  המפקח    נה  המזמין, 

 כנן. המהנדס המתו 
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 יחות ט דועב - 09 פרק
 
 םינפו ץוח חי ט-ליותכל ותשירד 10.09

 
מויהייח  טה 09.01.01 "מתו  פעלבמ  ןכה  אצרת  "כרמית"  ש"תרמוקיר",  יותר    .עו  לא 

 . העורף  קודפי  ורישא  עלב מוגן יהיה  למרחבטיח  .ובת באתרכין תערהל
 

פח  מינה  י מגן פ"ע  פינה יזוקיבלו ח קיות ואנכיות, יקאופ טויחות,ות המנכל הפי 09.01.02
  ו " אPROTECTORרת "וצת  UV  -ב  ידמ ען  בל  P.V.C-מ  נה גה   ינתלוון + פמגו

 . גובה הפינהל אורך ו כל, "עש
 

צועת  ת רחי הנה ע" חביש, תבוצע  יואנכופקי  אובניה,    ן טי בטונמ ר בין אליבובח 09.01.03
ב של    וחברפיברגלס  כמס"  15מזערי  צמנטישהיא  ,  בטיט  ע  ספוגה  רב  עם 

תא לרילי,  קא תבבישהח  .ורביהח   פרורך    ח יט ו  םפני  חי לטה  נכה   בלבשצע  וה 
 .ים לפחותית" במשך יומ בושחת רת ה"שפלא גו יש לדא .ץחו

 
וקנטי 09.01.04 י גל ם  חד יהיפים  ל ים  ו  ק  בדתיותם  ונציב  םתוריו ומיש  לוטין חוישרים 

 . פניהה בסרגל מכל צד של 
 

 X.P.M ת  שר  בעזרת  השייעו יותר  א   "ממ  10שרוחבם    חריצים  יח עלט  וייסכ 09.01.05
 . ילל במפרט הכט רופמכ ץ יהחר  ידי צינשמ ת רובת עוונולמג

 
ע  טיח  רמג 09.01.06 הריצובמפגש  שיפולי  בק ף  ם  איהיה  ובאופן    פוליםהשי  מעל  יופק ו 

 . ם מפני הטיחאורכל לכווה  במידה ש בלטו ילים השיפו ש
 

כול  09.01.07 דוהכ ל  המחיר  הגמנת  הטיח  לסוגי  תכנן  מה ישת  דר י  פל  שוניםאות 
 . 'מ 2X2 תוח לפ לש  תו ידבמ ינהות תהי דוגמאהו

 
צמ)התז  הרבצה   שכבת 09.01.08 ש ה(תונחתט  נ ת  טיח  קירות  על  תבוצע    חור+שיכבת 

 . וייפיר החבמח לוכל  -ם רטובים חדרי
 

 טיח חוץ ופנים-דיםחה מיומדיד ינאופ 20.09
 : רט להלןאת כל המפו םגדה כוללים מחירי היחי 

 . יםליפוג םשפיבחטיח  א.
 . עפושי ובל עוג במ  םושיי ב.
ל   נותיפ   וקזיח .ג הבכעיל  כמפורט  וגוב כות,לכי אנהו  פקיות האות  ופינ ל  אורך   ה ל 

חוץ,לובט  פנים  חבטי נה,הפי מיח  פתיב  סב רבות  מקום   לובכם,יפי,גלחים  לחשפי 
 שידרש.

 . פורט לעילמגולוונת כמ   X.P.Mרשת וברגלס פי עותצור .ד
 ( וכיו"ב  םשוני םריאביז, ונותחל ינ במל ,םים סניטרי כלים )שונים טיח ליד אלמנטי ה.
 . הוחמת ברצועת רשת  תשונו ה ותכרעיה במ טלצנסי חריצי א סוי יכ ו.
 ים. פנ  נה לטיחכהכ  י בטוןאלמנט על גביכבת הרבצה  יש ז.
 בהורדת כל הפתחים. ידה נטו במ"ר דמה ח.
אל  כ ט. המפרטעבודה  אניהתכאו  ו/  שר  מחייבים  בי ות  בנפרד מנ  ננהואי  צועהת    דדת 

 . יותותב הכמ בסעיפי כ
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 חיפוי ו צוףריעבודות  - 10ק פר
 

 כללי  10.01
 

ביה י  ייםויפ ח/חיםארי/ותפרצ המסוג   10.01.1 בכתבדרלנ   םאתה ה  לפי  ו  ות יו מהכ  ש 
 . חרת המפקיחב

יעמדריצופ הכל    ובכלהחל   תיענ מל  2279בת"י  ו  ים  הנהת  קה    רשיםדקנים 
ספיגות,  ח מבחינת   בשחיועמידוזק,  מקהת  סטיה  למישדיהמ ,    .כו'ווריות  ות 

 . קןתהתו מסומנים ב וייה ם יחיהאר
א  ן בלהק   על  של  ב   ורש ילספק  יצרןכתב  ם  שוניה  ייפו ח הו  צוףהרי  י מסוג  כל 

  ג סו  ל ש  ח עמידותוכיה בטכניון המוהתחנה לחקר הבני   ו א  יםנ קן התוכואישור מ
 .יםנדרש קנים התהבכל   הספציפי  צוף/חיפויהרי

 
  צוריה של    ידהח ה אסדרל  ע  דיקפ לה  יש  .זההתהיה    ם יחארי/מרצפותהת כל  ידמ 10.01.2

י) גדחלליאו בלמה  ש  ומהבק   רלכל אזו  (יצורתאריך  דרות  ס  בברעל   יןא  ם,יל ו ם 
ין  י מל  שי  .אריחים/לכל המרצפות  גוון אחיד  על   דיפק היש ל   .יחרא  תושונות לאו

גודל,    ימה בשלה מתאמרצפת שאינכל    ולסלק  ףויצר ה  י ביצועות לפנמרצפת הא
   .פגם  וא וון ג

 
   .חקיות המפחפי הנ ל ו א תוני התכלפי   -ים  אריחחת הנ ה תרצו 10.01.3

 
   .הריצוף ה לפנייצטלס ניא ל וחשמ  תיש לבטן צנר 10.01.4

 
ריצוף  ב  רבבמע 10.01.5 סוגי  ובמין  הפרשקום  שונים  יש  הריצסי   ,סיםלפ מ   בו    ף,ותיים 

 . ן היטבמ מעוג"מ  40/4שטוח  םלומיניוו אא /ו יתן פליזבזו  אחרת, האהור רהעדב
 

 באות:ה טיבותרנאלטיבוצעו ב ופיםהריצ 10.01.6
  מדה  ,וחשבונ, על  ןל קבה  עציבך  ורצה  במידת  .הבטוןרה ע"ג  יש ה יקבהדב .א

  .קהלהדב שטח חלק מוכן עד לקבלת מ שפכטל ות ו/אסלמתפ
ח"ע .ב ס  יוצב  מל  ו ג  סיד    2ובי  עבט  יט  +  ומסוםאו  נטול  מוס"מ,  סף  עם 

   .קלמ" ק"ג 200 -רובת מנט בתעולת הצכ ת .תת העבידוללהגד
  30-ן ב בטו  גבהדבקה ע"  וףהריצ  עצוב י  (םם נמוכיי)אזור ובים  רטם  דריבח .ג

מ  לקמוח לאעם  במחי  ללי כהמפרט  ל  תאםהב  טימהוסף  ר  )הכלול 
 . היחידה(

להוראתאהבות  טיב האלטרנום  חת  המום  באתרת  במא  לל  ,פקח  חירי  שינוי 
 . היחידה

 
בזאת ודמ 10.01.7 הריצוודוב שע  גש  והת  גו,  יםגש דלות  כול  י חיפוף  צורות  ו  יםונ שילוב 

   .תרמפקח באה תחיו הנ י נפלו י התוכניות לפל הכה,  מדווכ
 

  . ות המפקחאימים לפני הנחי ת מ  עיםיפוע שצבעל הקבלן ל 10.01.8
 

לל הקבעל   10.01.9 לאישוגיה ן  אל  משטחמראש    קחהמפ  רש  יכדוגמה,  ארשר  ים  יחלול 
   .אושה סוג  ם מכליפוליוש

   :תלול אהאישור יכ 
   .יםחריהאג סו .א
  וכל   בהוהר   ,ועציבת ה יטש   ,םריתית, החומהתש  הכנת ל:  ל כו,  הביצוען  ופא .ב

   .הד העבויצוע  לב ש רוהד
לק  חויהווה    ףוצלריעד  מקום המיו ב  מ"ר לפחות  12יהיה בשטח  וגמא  ד להמשטח   

   .דת לביצועמיועהעבודה המ
 

תב על  בכח  פק מה  שוראי  יוםם משני  10של    ופהקתל   ריות בכתבחן אן יתבלהק 10.01.10
שערבו  יעמידף  אן  הקבל  .דהבועהר  גמ למשך  השלמת    םומת   יםשנ  ש לות 

לאחריטקי והפר על  ,  אתחאה  .ףיצוהר   תועבודותו  תכלול  מרכיבי    ריות  כל 
והחומריצויהב כע  הנבע   :גוןם  והח ודות  בטיפוה  האריחים  שקיםמל  י  וחומר, 

לן  קב ה  .הזט  מפרם בוליהכל וד  בי התפקרכימ  כלתכלול את    יותהאחר   .המליטה
עפ"י  קבשיטח  שה  בונו, אתחש  לע  יתקן, כפגום  עם  מחה מטמו  של  עתד  תוחוע 

   .בשטח כולואו  םמסוי  באזורף וצית הרחלפל הול יוכל לכקון  התי  .יןזממה
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מ  ולבתאהליב  תחי הקבלן  תיצרגן  מ  10ך  ותם  קוניע  לוח  משלוח  מועד  ימי 
ל  פ"י שיקוע  ה,ורמ ח  קלהל ת ה ש מקרת בשעו  48  תוך  וא  וי פגמיםל יג ל  עה עודהה

   .חשל המפק תועד
 

 פים וצ מר םחיהגנה על שט .01.1110
הקב  לעל  מרוצפים  חט מש  עלן  ג הלן  ל  תו פגיע כל  ני  פמים  גבס  וחובאמצעות  ת 

מגלית  בשכ  או ו/ ק הגנה  גורטל  מודבק לן  בייי  עם  העבודו  לגמרד  ניהם  ת  כל 
ו/או  במב שיטתכנה  שחאנה  הג   ל  עאתרת  המפקושר  לוזח  "י    ספתתוא  לאת 

 .תצפו במר עהעדי לכל פגיבלה איאחרהו קבלן הינה צבמ אולם בכל, וםשלת
 

 לים פחת ב הכמויות כולבכת יניםמצוי סוד היירי הח מבזאת שמודגש  10.01.12
 
 צלןיט פורנר י גריחבא ףריצו 210.0

ת  ריבחפי  ל ן  וובג  (2)  314י  " בת  4טבלה    ג א' לפיסואחרת יהיו האריחים מ  אההורעדר  בהי
 . קחהמפ

 
ב יחארה  חתהנצורת   10.02.1 הקבל   .תניולתכ  אםתה ים  בעל  לקחת  שילוחשבון  ב  ן 

 . תוכנים לת אבהת מדויקיםים כתולרבות חי ת  וחדומי דוגמאות 
 

להד 10.02.2 של100יש  מ ג"סופר  וג  סמ  היהי  הקבהטיט  מר  "פלסטו  אוו/כרמית"  "  " 
של  770 ט/ורמוקיר"  "ת"  מיאו  +לטקס  1:2)  ול:צמנטח ט    תוכממ  15%)  460( 
   .קחשור המפ יבא ש"עאו  "ת גיולוו טכנב נגט( של  "מנהצ

ו/א "כרמית" של  181יט  טר  סוג "סופמ  יהיהצב  ג חול מיו בקה ע"הטיט להד    ו" 
  15%)  460+לטקס  (  1:2)  :צמנטלוטיט מח   או/ו "  וקירמרתופר" של "סת  ופייצ"ר

   .המפקחר ושיש"ע בא  ו" את לוגיוו"נגב טכנ ל מכמות הצמנט( ש
 
 ה להדבק  םיח יר אהת הכנ 302.10.

מק דבההצוע  בילפני    מראש  י כינה  המיה  אתם  ש  י  .להדבקהועדים  אריחים 
האר א  שטוףל גב  ובמי   יחת  כדי  לשפשף ם  את  ה   תאיר  להס  במברשת  או  אבק 
הקבא מגו ל"חיות  הץ"  אר  .חירא ב  בכבישה    ם יתיישי תעים  חי הסבר:  עשויים 

אבקה  ב םינר צהיים תמשמש , יתן התבנמ  יחראה של  היר וץ מ יל רך חולצ  .בניתבת
ב  ל גגדולות ע  כמויותצאת בשהיא נמה זו, כבקא  .(משל ל  קלט גון  )כה"  קלי מח"

סירה,  לה  אריח, וישהב  גו   בקהד  ןר שבימשמעותית לקשה  מידבה  ח, מפריעריהא
   .בקהההד ני לפ

   .בידה קלות שכן ניתן לנגבב רת, ניכהקהמצאות האב  
למנ  לע  את  הף  ו ט שליש  ה,  הסירת  בעשל  תוח פל  ו א  ח,ארי ה  גביטב    ת רזפשף 

  ות ם הלוחיכדבקה צרין ההזמב .כל שהיאק דבשכבת ם  ויישני  פ ל  ,הרטובת מטלי
ויבשיםבמאם  יי קנלהיות   ה  .ק  הפול כי  יםיח ראניקוי  את  גם    ות הניצב  תואל 
 . ה(ובה או כוחלר ) יםהמישק  יקלוט את מילו ל  דותהמיוע

לפי    של מסטר פיקס או  132גמת  ו כדר  מקש  חומרהאריחים    י בלמרוח  על ג  יש                  
 . יצרן האריחים

 
 ת וטובים ומקלחדרים רף בחריצו .40210.

שכ  יעשה הריצוף      פוע בשי   ףצלר  שי  . ללעי  05רק  פ ב  טרוכמפ   איטום   ת בלאחר 
מחסום  ווכיל יפ צהרן  הה,  לבצע  עם  רפש  מתח  פסדה  הכניסה  לת  לד  תפליז 

ובהתאלמקל ר  גדהמוובאזור   האדנ תוכל   םחת  אצלבדי  בכ  .כלותי ר יות  ת  ע 
ל יש   י פהשיפועים  האדריכלות  אלכסוני   תוכניות  חיתוכים  הכלוליםלבצע    ים, 

 . דהחיר היחיבמ
 

 מילוי מישקים  5.02.10
ע הנדרשי  נים ק הת  לכל אם  בהת  היהת  צוףיהר ת  הנח    3  ם על מישקיירה  מם שם 

ובה  ר ול  חי כם בחומר  ולאיממו  יהי המישקים    .ניותתוכ ם  אתהאו ב  חותלפ  מ"מ
גש עם  עד שתיפ  -רובה"  חדרת ה"עומק ה   .עו ש" " אMAPEI"  רת צתו  לית אקרי

   ."ממ 6ולפחות   הדבק שחדר למישק
 .ןממוזהן  בגוו  צרן,היי  ש ע" ראמן  כמו  ,  מילוי מישקים  מש בחומרלהשת  שדרנ 

 . ט, בשטחנגמ או פי ןלהשתמש במגוו ו  תראין לאל
לילוי המישקים  י מלפנ  ומק  קשוי לעוהדבק ה  ולת הפסשקים את  מהמי  סלקיש 

 . מ"מ 10



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         171  

 .ע"י שואב תעשייתי ת תסולקול הפס 
יש  ,  ריכלותניות האדלתוכ  םבהתאו  ו/א לפחות    מ'  6.0/6.0של  טחים גדולים  שב 

זרת  עע"י המפקח ב  עביקי שמ"מ ו/או כפ  10-8  -וחב כברת  פשטו התקי  שמי  צעלב
במר  חו על  שי  יקוןסיל יס  סגמיש  ש התכנו  .חהמפק  ע"יקבע  בגוון  מן  קום  יל 

 . והמפקחל דריכאישור האבא לשקים יוהמי
 

 רצלןגרניט פוו ריחי קרמיקהחיפוי קירות בא 10.03
 

מיבעל  יהיו  ריחיםהא 10.03.1 אחידי  וגדות  אווות  מסוג  ן  טפל  א'חיד,  ת"י  ב  4בלה  י 
 .חי בחירת המפקפ לן גוו ( ב2)314

 
הא 10.03.2 ייחיר יישום  בם  לסהיה  הכמפהתאם    ג ע"  בוצעת  םיריח הא  דבקתה  .ללירט 

תוצרת "שחל"  מ  472יט  בק מסוג שחלקרבד  ללי פרט הכמבהתאם ל  מנטי צ  טיח
ית" או  כרמ"  וצרת" מתC-7"   ו דבקיות" ו/אוגנול גב טכנתוצרת " "  "גרנירפיד  או

 .ןר תאם להוראות היצהב  קהדב שוםיי .ש"ע
 . אההמל םתייבשותוה  ותקירי הו רק לאחר ניק הם תעשיאריחהדבקת ה 

 
יש למרוח  על    . לעיל  10.2עיף  ראה ס  -המישקים  לוי  וי ומי פחים לחיארי ת הנכה 10.03.3

   .של מסטר פיקס או לפי יצרן האריחים 132חומר מקשר כדוגמת גבי האריחים  
 

הקירות,  מם  איטים היוצמנ אל  ביןל  ן אריחיםווחים בי ת מר ל סתימד עילהקפ יש   10.03.4
ם  ותלסש  כן י  פקח,המ  ור שבאי  לסטומריתא  הימאט  ידי  על  ת וברזים,ו נורצי גון  כ

 . רצפההתחתונה לבין החים  ן שורת האריבי ח שרווהמר כנ"ל, את  בחו
 

פרופיל  פינוב 10.03.5 יבוצע  דגת  "גמר  ניר RONDECם  פרופילי  ו/או  כמפורט  וסטה  " 
 . ותני וכבת

  
  C.V.P.עות רילי תקנהה מפרט 10.04

 
 ליריעות ני טכפרט מ 10.04.1

 
לבהת  C.V.P.-מ  ותריע הי .א במפוראם  תעלבת,  והכמוי   כתבט  אש ות  קן 

 . 921מה לת"י והתא  755"פ ת"י ע V. 3.3 םמינימו
 
לקחתהק  על .ב דוגמא בח  בלן  שילוב  מיושבון  וות  לרבות  חדות  גוונים 

 .ניותלתכקים בהתאם מדויחיתוכים 
 

 תית שהת 10.04.2
 . (בנפרדדד נמהק )בטון מוחלג ע"  וצעוף יביצרה 

 קמן: לע כד וצתב דה בוהע
 .יםנומ שות דבק ולרב  ומר זרחכל  מ הרצפה טח י שניקוי פנ .א

מכונת חספוס    זרתהבטון בעפת  את רצ טון, יש לחספס  פה בבמקרה של רצ 
 . סרת שכבה דקה עליונהעד לה יהלום אבן

י בטון  פנלת  לקבק עד  אבוה  סולת פאת כל ה  ב תעשייתישואלשאוב ע"י  יש   
 . יןלוטלחיים  נק

שליק בד  צעלבש  י .ב פני  ה  וכ   טיב  אהרצפה  ג ן  ה ת  ת  במיד  .םלסיפמובה 
   .י"י בטון פולימר פה עים בפני הרצונ תיק  צעבורך יש להצ

הצוב .ג יוחלק  רך, מידת  הרצפה  השטחפני  ע"י ו  שפכטל    ים  שכבות  שתי 
ג  נצי"י  פית עסול השפכטהת שכבות  כמו  .שכבהכל  מ"מ    1ובי  ת בעלפחו

 . לןקב ר החילמת ללא תוספר, אתות בספק היריע 
 .מ' 3רך לאו מ"מ 3 תימו סקתרת ממו טיהס -דות יחרמת א .ד
 .שעות 24-של כ  לבצע לאחר יבושיש   חלקה הסופיתההאת  .ה

 
 ות הדבקת היריע  .04.310

 ות ההדבקה: ר פעולסד 
  ורי ושרו חיב יא לא  חה )נון קו המ ימים וסימהמאורכים  ת באריעוהכנת הי .א

 .אש(ר
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לי  דבקה  ריחתמ .ב בדבתבקה  הדה  .ושיב והמתנה  אקרילבוצע  ר  אושהמ  י ק 
כ  יעותיר הפק  סע"י   של  בעל    הדבק  .לפחות  מ"רם/גר  300  -בכמות  יהיה 
החומרים    כל  .רשית הנד ת המוליכות החשמליפו חו את רצבטיות שיתכונ

 . יעל פי ת" אש  ידים בעמ  צופים יהיוהרי לביצוע הדבקת
 . ה הלאהבקהד .ג
 . להלי לת גדוק במשקוהי .ד
 . הלחמהלחוטי  V  יתוךוח  ות רישאחיתוך  .ה
חוטילחמה .ו להקפ וחית ה  מ הלח  ת  )יש  מ עד  יוכם  בי שעו  24ימום  ינ ל  ן  ת 

היריעו להל הדבקת  לח  יהיה  חמההל החוט    .ן( חמתת  מנו  שמומר  תואם 
 . היריעהשל יצרן   וריר מק יה מוצה יהחוט ההלחמ .ויה היריעהבנ

 . מישקיםה  טוםאי .ז
 . בקת פנליםהד .ח
 . ורבחיו  ורת פרטי גימתקנה .ט
 . שטחניקיון ה .י

 
נקודות חיבור    ב עםושת שתי וערח נשת  רח  ייש להנ י  סטט -ת אנטיוריע תחת לימ 10.04.4

 . מלית כנדרשות החשהמוליכה להבטחת רציפות  מבנ ההארקה בות  מערכל
 

 ות ירר יריעות בק ימוג 10.04.5
יעל היר .א רול"מס  10לגובה    ירהק   ע"ג  ויעות  ע"ג  מ ק,  ומולחמת    לתגעוה 

שהל יש    .יס.יו .פיל עלהקפיד  מיחיצותב והרצפה  ר  הקי  יריעה  אחת  ע  דה 
 . רצופה

 . מהאטות בצורה ניוחיצו פינות פנימיות ו בוד ל עיהקפיד ע ל יש .ב
 .הצפ ור הטיח והרייש  פה ולוודא מפגש קיר רצ באזור  ל דיוקיש להקפיד ע  

 
 בודה עגמר ה 10.04.6

 .סוקעם  ש ליו פוואחרי וני אשן רולבצע ניקי ש  ה יגמר התקנ ב .א
גלי מומגליל    גנהשכבת ה  יחלהנ  יקיון ישלאחר הנ .ב יהם  ני ם ביבקדקרטון 

 .העבודות במבנה כל  עד לגמר
 

 י אבן או שיש ריחריצוף בא 10.05
 

 ף והחיפוי הריצו הזמנת .א
 . תוךחית ה כניוובהתאם לתרק במפעל ו צוף יעשה אךהרי יתוך אבני ח 
חומריאסרם  בט  ו צוהרי  פקת  לאתף  הע  ר,החיפוי  לקבל  דוגמהלן  מאבנכין    י אות 

ציפו צורי וף,  האדר לאישו  מדרגותמי  יוכל  מאות,  הדוגאישור  לאחר  ק  ור  ,כליר 
 . האספקה לאתרה ו את ההזמנ צע ן לבהקבל

 
 ש ף באבן או שית ריצועבודו .ב
 

 יו ומר ותכונות הח המבנ .1
שת  ע"יהאבן  בהמפק   אושר  א עלח  מבנה  שכבתי,  ל  חידת  ום  יממינבא 

  440-מ למ"  2.0-ל  עבר מחיקה לא  ד ברמת שותעמ   שר וא  ים תיגידים חרסי 
ס   בובים, סי חו1.0%על  מ   לא   ה יגפרמת  מ ,  )מיזערי  זק    60(  גפ"סללחיצה 

 . ק"ג/מ"ק  2.600-רחבי כ משקל מ, ו5( רי לכפיפה )מגפ"ס יזעחוזק מ 
 
 וע מידות וביצ .2

ח  הציפ מידות  יהוומר  ב מדיו  י  בחי  כללא  וייקות  ת  טיו ס  .וךתסטיה 
  בלא כל  ות,ם לדרישתאבה  תת מדוייקבעלי זוי  מום,סימק  "ממ  1מותרות  

 .היחידות  ט סביבהקנ או על  ריצוףה פני  טחשם" על "גרדי
   .רכבת החומרלפני הדריכל ע"י המפקח או הא יוןשיטה למ  קבעתי 

 
 ות ל סיבו .3

 לן:מפורט לה ה  על יעלו  האבן לא דות אריחימיהסיבולות ב 
 מ"מ  0.2 באורך ורוח 
 "מ מ 0.5עובי   
מריח  הארוכ ידמהמ   פרומיל   0.3יצבות  נ גה  ב ה  שליה    ה חריג  . האריח  ותר 

 . האריח של יותרהארוכה ב  מהמידהמיל פרו 0.25ות רי ישוממ
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 ליטושים .4
הסוהליטוש  בים  ואיכ פיים  רמה  בהתאם  עלי  האדריכלדרילות  לא  ,  שות 

סימנ  יורגשו  או  ל  וך,חית  י כל  על  ר  חומיטוש  ה וףריצהלוואי  ליטושים  , 
סופי    עד ברק  מלאבליטוש  ת  האח  האדריכל,י בחירת  פות לויפשרא  תיבש

 . HONED  מט רגמבוהשני 
רק  ספים לאחר קבלת במו  יקלים אוכימבכל  ן להשתמש  מלא איוש הבליט 

הבלי חרוץהליטוש    .אבןטושי  שיומי  כולל  בדבק  אפוקס  יש לוי  לפי  או  י 
   .חמפקטת הלהח

 
 וף יצי/ר ויצוע החיפ ב ונינת .5

ההדבקה ח הי י  טיט  תוספ  1:3ביחס    טצמנ  ולה  ג  ו מס  פולימריב  ער   ת+ 
  15%של  ע, בכמות  או שו" ני"  גב אלואן "נבוי  MAPEIתוצרת  קירט מפלני 

   .היצרן הוראותע לפי הביצו  .שבתערובת מנטמכמות הצ
 
 קים שמילוי מי .ג

ינ משאריות וק המישקים  פס  ו  ו וטיט,  אוומבח   וימולאו  וך לכללת  מסוג    טרה לר 
נגב אולוק ודף  ו"ע, עש או    SP-100,  ריט קמסוג לט  אפוקסית  הברובו  , אנילור של 

ינ הח עמ   ע"י  קהוומר  התקדים,  ייהעבודהמות  ם  לפני  הגוהס  בושו,  לפי  ון  ופי, 
 . רהוג החבל מקטלבחירת האדריכ

 
 התפשטות  תפרי .ד

 . הנושא  ביקטיהקונסטרוח  משטעד ל המצע או כו עד טיטחתי התפשטות יתפר 
 . ו"עש או 570פיל"  יש "נובה מ מר גחוו בהיי  י ההתפשטותתפר י ילו מ 

 
 ן שיש/אבלוחות לר על יס .ה
 

יי סיה .1 עללר  )הן  משטחי  כל    ושם  ההאבן  על  קיר בחיפוי    אבן על  הן  ות, 
 . עת החלקהמנילספת  והן ישמש הן לתו הסילר ריצוף,האבן ב

 
 . פויהחיו  צוףים לאחר הרמיר ימספ האבןת בשוהתיי  אחרילר ליישום הס .2

 .המפקח  וראישורן האבן הנחית יצלתאם בה ר, ילהס סוג  
 
  דרוך ים, אין להיצרנ  פרטי תאם למ "ר בהלממר  והח  וכמות   הסילר  יישום  .3

 . מיםי 3שך  לר, במ, לאחר טיפול בסיאבןאריחיה   על
 
לאחר  חצי .4 ישייש  שנה  הסילר  טיפולל  ום  יות  נח לה   התאםבראשוני    בצע 

 . ניםהיצר
 

 מרוצפים ים טח ל שעהגנה   .ו
  בס גלוחות  מצעות  עות באי פג  מפני כלן  באב  מרוצפים  ל משטחים עהגן  ל  בלןהקל  ע 

תשלום, אולם  פת  ללא תוס  זאת קח ור ע"י המפשתאוש  אחרת הגנה    שיטת   כל או  
 . ה במרצפותגיעפלעדי לכל נו האחראי הבבלן הימצב הקבכל 

 
 ריצוף ביצוע ה .ז

מספרלהלן  הקב  לע  ריצוףגמדו  כין  חומרמכ  ותשונ  אות  סוג    התאם וב רה  צוו  ל 
ה וכבת  לנדרש לשיתני  הדוגמא  .ףיצורניות  ע" נת  האדרנוי  וע  לביצ  אםבהת   כליי 

 . בונוחש ועל ע"י הקבלן גמאות ר דומספ
 

 יריםדה ומחאופני מדי .8010
 כוללים: יחידההי מחירי  במפרט הכללנוסף לאמור ב

היניהםלמכתמים  ה  כל  קרצוףו  וןי ניק א( והבאת  נקי  צלמ  והחיפוי  ףריצו,  ה  רומסיב 
 . טיןב נקי לחלובמצ יןממזל

צינור טבי ב( מוצע  ות,ון  מיבוד  צנרת,  בתע  ו'וכ  סיםכאי  לסוג    רובתוסתימה  מתאימה 
 . ט לבןבסיס מל על צוףריה

גוו ג( וד שילוב  התוכני  וגמאותנים  חלפי  לרבות  ביות  הנחה  כל    אלכסון, תוכים, 
ומי ל  תהתאמו ה עבורתש  לא  .כו'ניהן  תוספת  צריספ  ודעיב  ולם  שים    חים טם, 
 . 'גלים וכועומ ם,ניטק
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או  ים  שיפוע  בטון ו/או    בטון  ,ביוצל מומתפלסת, ח  מדהרבות  ל  צוף השטח לרי  כנתה ד(
 בכל עובי שידרש.  ורט לעילכמפמסום סו

 . לעיל טחיפוי לרבות טיח כמפורהשטח להכנת  ה(
מים  אותמ  וכד'מחסומי הרצפה    ביבעיבוד סואת ה  ותלמ שאת ההים,  ע ור שיפוסיד ו(

למיחניסור הארי ת  בולר  ם בסבימומר  לח בוד במקומחו במימדויקות    דותים  עלי  ת 
מיוחטר אומגי  הצור וית  ק דת  במקומכן  יזרי  אב עבור    שיםהדרו  ות ידוחים 

 . "בל וכיואינסטלציה, חשמ 
 . צורי טח משט ס"(ודינוג )"ווק  (הברקה )"פוליש"-ליטוש ז(
על  גנה ח( משטחי כה  ,יצוף  הר  ל  סוג    ,סגב ת  חוו ל  או   ןקרטו לוחות    ות צעבאמ  מכל 

 . ריצוףה חירבמ  הלכלו  ,סירהמלפני ה הנ ההגת סילוק  ולרב נילון ,מצופים 
 . ופירוקםת המפקח רחי ים לב דוגמאות וגוונ יצועב ט(
 . מתם ברובהימ"מ וסת 3  מינימאלי של ברוחבישקים יצירת מ י(

דובמסט  איטום (יא ג  וננטי,מפקו   יק  פולימרמישרובה  ובטון  מסה  מתקלב  ביי  ני  כל 
 . ובקירותה צפבר האברותה

 סילר  ב(י
היחידה  רימח יג(  הסעי  ביפי בכל  כ  פרקם  את  גם  כוללים  הספים,  זה  הפרופילים,  ל 

הרופ פפילי  פרופ  רופילי הפרדה,  נפינה,  פרופילים ילי  סופיים,  פרופילים    יתוק, 
  /   פהרצ  גש פרופילים במיפ  כפנלים,   ים המשמשיםפיל פרו  ה,ק ופילי חלהיקפיים, פרו

ברופיפ  ות,קיר קירותגמיפ לים  פ  /  ש  שייאח  ופילרתקרה,כל    / מנירוסטה   ,שדרר 
ריצופים  ום,יניומ אל  פליז/  בין  ובפינו/ במעבר  ובקצה  ם/חיפויים,  יריצופת  חיפויים 

לפרו הגמר  אופקייםמיניהפילי  סוג,  מכל  ככל  ג ומע  /  יםמשופע  /   נכייםא  /  ם  לים, 
פרטים  ובת  וכני תואר במתווכ כל  לפי דרישות האדרי  לקום שידרש, הכבכל משידרש  

ופי פרטיבתו ם" או ש"ע  וייציפ ת "אייל  צר ילים מתופו רהפרנים. רטי היצפומ  כניות 
 דריכל אהחברה אחרת לפי בחירת   או תוצרת

 . צרן האריחיםשל מסטר פיקס או לפי י 132מת  חומר מקשר כדוג יד(
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 צביעה עבודות - 11ק פר

 
 כללי  10.11

הצבעי 11.01.1 יכל  ארוזילאקו  סופוי  מראש  מוכנים  צבעיםהיו  ם  כשהם  באתר  ם  ריזתם 
 .יתמקורה

 . ההצביענה ומעלה ממועד ש יך ייצורםתארש עיםלו צבבקיתא ל 
 

מות  וכוג  ס  ע כולל ב ות מפרטי היצרן לאותו צדריש   לכ  על   צע בהקפדהותב  הצביעה  11.01.2
הדמר ווח  יימרפר הקובהמ  .םשיהנדר  לוליי  יהיה  ו פקח  הבלעדי  להסוע  מספר  פי 

לשידרשהשכבות   גקבלו  כיסוות  או  אחיד  מ ן  מק)בכ  .לאוי  יל    חות פלו  צעבורה 
 . ת(כבוש לושש

 
 באות: הת  ויואת האפשר ת וללוהיא כ  חהמפקה ע"י תיעש בחירת הגוונים 11.01.3

  .יו"בוכ  ווןת בג , תוספבעג צסומאותו   ערבוב גוונים שונים .א
ן  גוו ן ב ו חלות דלת אמסגר  משל:)ל  יבי היחידהים שונים למרכ ונגו  רתבחי .ב

 . ו'(וכד רחד באותו המז ה ז שונהוון בג  רות,י קיה מהכנף או שנ ונש
ר  פמס נה  חוזרת במבה לת  למשל ד)  ונות דות השליחי  רת גוונים שוניםחיב .ג

 .(ו גווןותבא נהת תהייואין הכרח שכל הדלת  -ים פעמ
 

לי  בע  ו ע"י, יפורק פרזולגון  ה כעדים לצביעפקח שאינם מיו המ"י  ע  שנקבעחלקים   11.01.4
 . ביעההצ  םוסי דש עםחמ ו כבורן וי הקבל"י  נו ע אוחסה המתאימים, יאכהמל

 
הגמר   11.01.5 הצשכבות  יבושל  כ  ךאצעו  בע  המיועדק שהמורק  נקיעבי לצ  ום  יבש  ה   ,

ות  כבע שצו לת בילפני התח ה  עצביאי הקח לתנמפר השוקבל אי ליש    .וחופשי מאבק
 . הגמר

 
  מכל   מ"ר,  1  גודלע, בטע לדוגמא צבוק  כיןלה  בלןעל הקהצבע,    בודותלת עתחי לפני   11.01.6

 . דהו בך בעלהמשי עליו   קבלת אישור בכתבר רק לאח  .חמפקה  שור, לאיעבצ וגס
גמאות  דו פר  מסהקבלן  מהמפקח רשאי לדרוש    .פקחרת המ יבח פי  ל  -וונים  גל הכ 

 .וקשגוון המב ה ןקבל עד ל
 

עבודות 11.01.7 ל  בגמר  יש  כתנקוהצבע  צבת  מרצפומי  חלע  קבועות  נוארות,  ונות,  ת, 
 . המפקח וןשביעות רצר לדוומסנקי  רסימי   נההמב  .ו"בוכי ות   ריאטסני

 
 . ע"ג לוחות גבסוהן    חטי"ג ישום הן ע ים ל יו זהיה יידה  רי היחמחי 11.01.8

 
 עיםצביפול בט 20.11

 .ות היצרןיהיה לפי הורא  הםל בפו והטיהצבעים  ות כמער כל 11.02.1
 

להצבעים    את 11.02.2 היטבלימיכב  מורשיש  סגורים  במקם  ם  ינשאים  אוורר מ  ומות, 
 . ת מדיטמפרטורות גבוהוולמש, לעשן  הש ילקרנ ופים  שח

 
 .בע המתאים ע"י היצרןלץ לצממול הל רק במדללדול צבע יכ 11.02.3

 
  קים ן בין החלד על היחס הנכו פילהקש  ים ימרכיבי-דו  םצבעיש בושל שימ ה  מקרב 11.02.4

 . ובםערב בשעת
 

 . בותטיל ורשם, טשום עבודות בגע לבצאין  11.02.5
  

 חותיטב 30.11
הע 11.03.1 כלי  מרסבוכל  )מברשות,  וכדדה  י סים  תקיןמבהיו  '(  לצייכ  .צב  יש  אן  ת  ד 

 . םאש מתאי ים בציוד מגן וציוד כיבועובדיה
 

עים  צב  אחסניםו מעובדים אבקרבת מקום שבו  ו  יעהצבת הן עבודבזמ   ןר לעשסוא 11.03.2
 . םלליאו מד
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 יקוני צבע ת 40.11
 

מיס  ר ע"י משומן ולכלוך אח ותק כל שאריילוסית וה מכנד לפ שת ברמ בעזרת יניקו  11.04.1
 . גם בצבעיב הפבס ס"מ  30ברוחב   (ין טמבורטנ)טרפ

 
יס   הצביע 11.04.2 עלובוד  בצבע  לתתבצע  ן  יו צבע  מעד  אחידים  שומי  יםשטחקבלת  ריים 

 . דאחילי גוון ובע
 

   .תוקוסטיות א רקלתל מע"מ ס 10  בהלגו צעו עד ות הצביעה יבודעבו ,תחרא  אמרבאם לא י 11.05
  . הסופייעה  בהצבה  צביעה וגוב  ךום הצורק מירר  לן לבעל הקבת ביצוע העבודה  יללפני תח  

יצב ל  יםח דרש, שטילא  שבמקום    ע במידה והקבלן  ועאלו  תהיה על    הביע הצלות  א ימדדו 
 . הקבלןחשבון  

 
 חדיםדידה מיוני מאופ 60.11

 לים: ל וכ דה חיהי מחירי  ללי, מפרט הכ בנוסף לאמור ב 11.06.1
מ   טושיל .א שכבתגרהקירות  של  חול  ועהשליכט  גרי  ל ה  קילקבד  פני  ת  רו ת 

 . יםנקיחלקים ו
  כולל רצפות צביעה  ה  רי ות באזואנמצמערכות שההגנה על כל פרטי הבנין ו  .ב

בברזנט   נותלו וח כיסוי  או  ע"י  כתוהו  אתילןוליבפים  כל  בע  הצמי  רדת 
 . דהוהעב  ', בגמרת, חלונות וכוומרצפ

 . לחץ אוירב  ת זרם חולצעומדה באהפל  חטש וייקנ .ג
גמר העבודה באתר  עד    עש"או  ון בועות  ילכיסוי ני   רתבעזצבע  נה על ההג .ד

 . סופי וניקיון
 . קחמפת הת לפי בחירדוגמאוו  יםוב גוונלשי .ה
 . פקחשור המ אי עד לקבלתהכנת דוגמאות  .ו
שו רדשי,  הםלשונים כקו תי כלשהן אלאחר התקנות    וידרשע שצבני  תיקו .ז

 . קחפ"י המע
 

נמדדת  ננה  יוא ים  ים המתאימ רקפרטים בפבה  לול ות כת ומסגרביעת מוצרי נגרוצ 11.06.2
 . בנפרד
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 יום נומיבודות אלע - 12פרק 
 
 כללי  10.12

בזאת  יבוצע  דותבושע  מודגש  ורקהאלומיניום  אך  קבלןע"   ו  מפעל  הכ  י  קן  ת-ו ת   בעלולל 
 .ה גל החבר חלקת תכנון בסמו
 . ניותצות קבלבלן ולא ע"י קבוהקומיים של ם ייעובד צוות יע" ע בצ תתהרכבה ה 

 
 ביצוע ותוכנית 20.12

ת יבוצעו  התכניו  .פקחישור המאל   SHOP DRAWINGS    הקבלן להכין תכניותעל   12.02.1
איש  בתחום,  הומחמ   "יע המפקהטעון  פ,חור  שלרטילרבות  איטום    טי אלמנ  י 

 מותקנים. ם ה ן בהםנייבהקי  חלן י ניום לבלומי למנטי האמיניום ובין א והאל
 

יג 12.02.2 ה בנוסף  מפ  ותכניתו  קבלןיש  לאישו ועבודה  יות  תוכנ  .חהמפקשל  רו  רטות 
לאישו ע"י  שרהנדפירוט    תרמבתהיינה    רהעבודה  תרטוטלשם  התקנימכון  ת  ו  י 

 . תקן
 

המפ  ותני התוכ אישור  לאחר   12.02.3 והע"י  ש כנקח  בתוכניויסת  במידה  נויים  ה  שיהית 
 . ייצורל  ת שרן לגהיצ ליוכ , כךבצורך 

 
   מכל אב טיפוס אתר ן ב קבלהי, ירכיב ל יצור הכליה  , לפניהמפקח  ורלאחר איש    12.02.4

   הקבלן   . המפקחשור  איל  ל כל חלקיוגמור ע  ,חפק חירת המבי  , לפמוצריםקבוצת    
 . אותדוגמור השת איבלפני קהכללית לת מוייצור הכב  יתחיל אל

 
 ייםם וציפויומרח 30.21

סים  ייחמת, ה 2  -ו  1  םחלקי  1068בת"י  לדרישות הנקובות    ים יתאימורביזהאכל   12.03.1
   .יניוםאלומ   ותחלונל

 
האפרופי  12.03.2 מפמ"שוילדר   ויתאימ   םלומיניולי  של  ת  מ"מ    2בעובי    ,םניהתקמכון  כ 

הן דרי  .לפחות העובי  מי   שות  מייקבי  עובהומום  נידרישות  עפ"י  הכפף  ת  דע 
 . הז של מפרט  דפקוות הת ישבדר  דר גוכמ לפחים  רתותהמ

 
 גימור רמת  3.30.12

 
 ם ליי פרופ .א

בומיניאל   ליופי פר  המע ום  יטפת  בהיו  בניין  צבוע  בהתאם  תנור  בגמר 
   .ימותשרל

 
 בור צעי חיאמ .ב

אברגים  וכיםומ ,  דסקיות  מסגרות  אמצ,  אחרן  חיבור  עש עי  יהיו  ים  וי ים 
מגחל  אללת  דלפ בלתי  אלומטינד  חיוינת,  או    לידים מחלתי  ב  ם ימר ום 

מבחיים המתאימ ראח לאלומיניום  של,  י הכימ  רכבם ינת הם    ר וציו י א  כך 
 . ודםעי מתאים לכני הבעלי חוזק מן, הם יהיו כמו כ  .שמליתא ח

 
 ן י עיגו צעמא .ג

או  ד  פלדת אלחל  לומיניום, אויים א ל המסגרות יהיו עשו ש  וןעיג צעי ה אמ 
א  ה נמצב   יביתוזרו הק   בסביבהב  חשים, בהתחראמחלידים    לתיב   ריםמוח
 . נייןבה

 
 אביזרים ופרזול  .ד

אט  ולגןמאום  יני וממאליהיו  ל  ווהפרז רים  האביז  פלדהבעי    בלתי   ו 
בגממחליד  מופה  שאיטרכמפו   רשר  על  ק  זוני  ואינוניום  לאלומיק  ימז  ונ, 

 . פקחהמ "יו ערש ויאום ישות התקניל יתאימו לדר הפרזוהאביזרים ו .ידו
 
 ג לי זיגורגס .ה

יהיה  תעבמגר  שה השמ  עתי בלק  סרגליםה  ובמידות   ו זיגוג    במקומות 
   .תיונבתוכ יניםהמצו

בהמסגרתה  בצבע יהיו  ים  גלהסר  חתוכים  לחיבור,  האגף, פינו  תאמה    ת 
 . ם במקומם בלחיצהקיוזומח קייה  ונ  קתמדויה ורצר בשייבור  ח
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 כוכית הז .ו

מכהזכו  תהיה  ה   רטפולמ  םתא בה  סוג ית  וואלברשימת    . ניות וכתב מיניום 
 . 938"י ות   1099ישות ת"י רתתאים לד שימועשה ש ייבה  יתוכזכה

 
 ימותאט 412.0

אטהבטל  יש  במ  ימות יח  חדילאה  אבפני  גשמים,  מי  ורוח,רת  אלק  האלנמשל    ום י מינו טי 
ון מלבנ לבי  ניוםומיי האלאלמנטבין  ו כל  מ  םי תח לבין חשפי הפ  המלבנים  בין   ו כן כמיהם, 

 נים. בהם הם מותק ג סו
  

 םמחירי ת תכולו דהדימאופני  50.12
 : גם ליםה כול ידחי הי חד מחירמיולאמור במפרט הסף ובנ 12.05.1

 . טיםוכניות התקנה לכל האלמנות  וריצות י תוכני  .א
 . םנטימ לכל האלדוגמאות  .ב
 .ציבפלגמת כדו  י חומר בידודע" לפח וםי ינלומין א פרדה ב ה .ג
 . ות כנדרשיק דכל הב .ד
ת  עוצבן אגמרים,צו מע,ןןרי שמ חזימדיות בהלה,לרבות י כנדרשל רזוכל הפ .ה

 . וכו'
בהתה כל   .ו להנחינדרש  האאם  יועץ  ייה  ,בנ ותישנג ,ות  ,בטיחקהיקוסטות 

 ייקט. ו של יועצי הפר שאר הדוחו"תו מי ועץ תרוקה,ייר
ש ע"י היצרן  נדרהוכל    ניוםהאלומי מת  ירשבו  מיוחדה  במפרט  ורל האמכ .ז

 .לםוש בלת מוצר מעד לק
עבוכ .ח הסיתות,  ל    התאמת ,בטון/יהני ב   השלמות, אמהתהה  חציבה,הדות 

ת  בהרכות ב קשורה   ,יו"בוכ  אלמנטיםלמידות ה  הקיימים  הפתחיםות  מיד
נובעיםיניוםומ אלה  חלקי אשר  התאמת  ,  הפתחים  מאי  גם וכ  מידות    ן 
כגשיהנידר   ונים התיק  לכ   ביצוע ריצוף,טיחם  תיקוני    ,בטון,צבע ,בנייהון 

 . וכו'
 . רקיטנרל מסיי( וג' אסטר ק תח )מרב מפמנעול  .ט
 ם יניוהאלומ  מנטיל אלש םמושלו  טלטום מוחאי .י

מ .יא ומ איטום  אלושלם  וחלט  חלק לב   לומיניוםהא  מנטיבין  הבנ ין  ין  יי 
 . יםתקנהם הם מו בכל סוג נים מהשו

 לומיניום טי האנ של כל אלמ ם ואבקייח מלרו טימות א בדיקות .יב

 דרש.כל שיכ-כו'יגון,איטום ו,עטון ורים כולל בי משקופים עי . יג
 
 . ידההיחר לשינוי במחיווה עילה  הי לא וון  יבכל כ  ±%01 ולות גב ות בינוי מיד ש 2.50.21
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 אבן  דותעבו - 41פרק 
 

 ה טובן בשיטה הראבה יתות זפוי חחי 0114.
 

 דהובעתאור ה 01.114.
  ", רטובה "ה בשיטה  ו מבחוץ באבןיחופ,  זיתותח ע"פ ה ,בניןהבטון בקירות   א.

 . וךתו ב ןבטו  קתיציו  ות זיוןשתנים, רגנה בעול המבאבן אדת הכלומר הצמ
 . ל הפתחיםת שכיואני המזוזות הת גם חיפו לל כו בודה הע 

הבודועני  לפ ב. קיחיפוי  ת  הח ר על  איטוודו עב  יבוצעו  ץ,וות  הרקע ם  ת    קיר 
 עיל. ל  05ק רט בפר ופמכ

יאהודות  עבכל   ג. פעפ"י  בוצעו  בן  הבמ  14רק  הנחיות  ובהתאם כללפרט    י, 
 . 2378י  לת"

 . כ"מפמים בהמפורט יםא שוות נישמדג טות לעיל ורות המפי ל ההנחכ 
הנושאיםבכל   ד. אגוןכ  שאר  גי:    תעשה   והגנה,ה(  הוגנ   טוש)ליור  מ שפרה, 

 . 14 ת אבן בפרקדוי לעבוכללפי המפרט הל ה העבוד
 . וביצוע החיפויהאבן  אספקת פורט,מ  כוללת תכנוןעבודה ה ה.

 
 הנחיות כלליות .0214.1

ל  מהנדס  ימנה  קבלן ה א. יציבותכרשוי  הח נון  השגה ולפוי  ית  על  ע  ביצוחה 
 ד. וחולמפרט המי   ם לתכנוןתאהב

 
 בלן קל ה ת שוללכ אחריות  ב.

לאטיהבלעד ריות  האח  ויציבות  מו ית  חלהחית  הקבלן.  ה  פוי  רט  מפהעל 
לההמי הל וחד  לרבות  המימפן,  לרט  הוחד  בפרק  הכנת  איטום    -  05רקע 

  ק מספ  מפרט אינו שה סבור    ן והקבל  מידה בום.  מיניממנטי, הינם דרישת  צ
  ב מפקח בכתך לל כ ע  עליו להודיעלמפרט,    ותפ תוסיים/ים שינוושרשדאו  
 בודה. עצוע התב לבו בכאותי רהו  קבלול

 
 אתר מפרטים ב .ג

 הבאים:  מסמכיםק של הותע חזיק באתר י  הקבלן
   2378י ת" .1
 . 14ללי פרק  מפרט כ .3
 המיוחד. המפרט  .4

 
 וס טיפ ןר אב קי - דוגמא ד.

איל .1 עקרוני  שו אחר  דר  ול ב   ןאבגמת  ושל    גו צשהואחר  ודדת 
בהתאתוצאות   י  ורט למפם  בדיקות  אקלן  הקבין  כלהלן,  ב  יר 

ת  ללו. הדוגמא כ2  חלק   2378  בת"י  5.1.1.1  בסעיף  מפורטפוס כטי
הרב  ת התשתי  הכנת צמנואיטו  צהבשכבת  עד  ם  עשית  טי  וכולל 

וקהמי המפקח.  שקים  אישור  עלנ א תבהדוגמבלת  ש  ה  בנה  יקיר 
  . הדוגמא מוצה עהמבנלא על    לםוא  האתר   שרדין או על מבלהק

  סינור תקנת  לל ה ת כויאנכת ופקי ופת פתח אוש  ניןב   תכלול פינת
EPDM. 

 ם. וי פנייפ חחוץ וגם ל  וי ם לחיפע גדוגמא תבוצה 
עוג ל .2 סוג  לפ  3-ל  שליפה   בדיקתתבוצע  ן  כל  תחילעוגנים  ת  ני 

העוגנים בכיעמד   העבודה.  השוו  הח  חישובי  ע"תוכנן  מליפה  פ 
 .4בטחון  ם דמקעם   ןהקבל

  ישור אם וגנילעו   ות שליפהדיקר בשוהדוגמא, אי  חר אישורלא  רק .3
מפ יותכנ   שוביםהחי שיוכנו  רטוות  הקבלן ,  הקבלן  ע"יות    יוכל 
 . ת האבןזמין אלה

 
 ימון רקע, סה מדידת ה.

וט  הפר פי  ל   בריםישקים עו ב שונות וקוי מ דות רוחעוצת בשילוב מיהאבן מ
לה  תתכניו ב לבצעקבהש  ידר  ,פיכךחזיתות.  את  דעבו את    לן  בן  חיפויה 

 הרגיל. ה מגבוה תבדייקנו
למיושירות  ק  ל לקברש  די חורים  ואורכג  מלואל  טפי  קוים  ם.  ובהם 
וובע עוברים מקוי  ות,לחלונ   עלמ רים מתחת  רוח, התאדלתות  על ם  ב  מת 
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כך   האבן  שלימות    שיתקבלו פסי  ומעאבנים  לחמתחת    בנים וא  נותול ל 
 ת. מעל הדלתות ושלימ

ת פל מולןבהק  יסמןהחיפוי  ת  לחיני  ע"י  מוסמך,  ,  החזעדד  את  יתול  ת 
ימיישהראים  רהצי המדוד  ם,  ואת  לעבי בנה  תכנימפיר  את  הקח  מצב  ת 
 . וניםהכות בכל  יו טם עם כל הס ייהק

ממישוריות    המותרת  . הסטיה 02בפרק  מיוחד  פרט ה שות המ ריבהתאם לד
וקוי  ת  וינת הפואנכי, הסטיה ב"ממ  10±  ה עלתעל לא    םגובהרות לכל  הקי
יות  סט הה ומידבהבנין.    ובה לכל ג  מ"מ  10±על  לא תעלה  ם  יפתח ות ה שפ

ה  ולותע ה ידינ"ל,  על  את קברש  לתקן  הרקעפנ   לן  ת ב   י  או  ת  ספוסיתות 
 פקח. יתן המ ש  ות מפורטותהוראם לבהתא

  לויבמי  וות אורך בסיתני האבן, את הצמישור פיקבע את מיקום  המפקח  
 הסטיות. ת ע לירך בום לצוי המישקיק םמיקו ואת
אב רש להתאיידי לן  הקב מידות  כשונו  ןם  להתגבת    השלד   ות יסט   על  רדי 
לגולא יאה  שג הר את  לצבו  ולא קוי    יןבאלא לחלקה  ת  החזיתובה  ורך או 

 קים. מישה
  ור תוספת עלות, דבר יגרגדלים שונים והאבן ב  הזמנתרך כך  צואם תדרש ל

 . ןהקבל  ת עלוספהנ  תוהעל תחול כל
 
 קבלן ע"י ה sngiawp DroShת תכניו  ו.

 היתר:  יכללו, ביןת הקבלן יו נתכ
  הנ"ל ולאחר ה  מדידה  תתכניוע"פ    האבןיפוי  ח   לה שריש פתכניות   .1

מיקב פקויעת  מישורי  בי  נם  לסהתאהאבן  בפועלם  ל  ש   טיות 
 ה.הבני 

ופקטעי   .2 מוגדים  שיחזית  מירטים  לקביעת  האבן שמשו    דות 
וות לחי רשימת לה   לקבלן שרו  יאפך  מידות לפ   נה להזמ   אבן   כין    י 
 ות. בוד סופי עיווך  חית

צור  יילדרוש  וכל הפות  וד השיבעם,  גניוקדחים לע ם המיקו  טפרו .3
 פי במפעל. סו

 
 האבן, מיון ת אחידו ז.

וכה  תסופק האבן חת   וחזית   ל חיתלית בכימת גוון מכסחידול אדי לקבבכ
 בן.ם גושי אר כל חזית מאותעבו

יהלכ  תאםהב סיך  להת   ון מיה  כה  ל בכאבן  האמת  נוסף  ש חזית,  ן  י יצופי 
 .אבןמות ה יהקבלן וברש בתכניות 

ח  שיבטי   דניצע מיון קפבום ויניבאת האקבלן  וש ה י יפרפויהח  ילתחלפני ת
גו ה  א אחידות במר וני של  ה החיצלמרא  המפקח   ור ויקבל איש  וגידון  לפי 

 תר.מהא דו מיקח יורחקשיפלסו ע"י המפאבינם  האבנים.
רשהקב מיו י  א לן  במלערוך  אקן  גת  קספ ור  במהאבן.  חייב    זה  קרהם 

לפרוש  הק האב א בלן  א  נים ת  תחילפנ   באתר  קחפהמ  שוריולקבל  לת  י 
 י. פויהח

 
 בן בדיקות הא ח.

תב  בדיקות של  אבנונכ מעבדה  ה ות  עחיפוי  יבוצעו    1לק  ח   2378ת"י    "פי 
 ו'. מפורט שם בפרק כ

יבוצעו על הבד א  שור אבן לאי  ממש.  לאתראה  הובש   אבן  דוגמאות  יקות 
 .דר האבן בלבת של מקומודמוקקות  אות בדיוצתל סס עבית

  זו מחייבת   שהדרי  י.ו החיפ  תחילתפני  פקח ל למ  פקויסו  הבדיקות  אותתוצ
ספיק  זמן מ  יהקדם כך שיהד מומועלאתר בן  ב הביא את האל  הקבלן  את

שסלקבלת   מאבן  בפתוצאות  מופקה  ולא  לאתר  ת  ומ מוקדדוגמאות  ועל 
 .לבדב

 
 ות צנרת בקירן וסימ .ט

גאל ול הא   מרחר  לת  לתחיפני  יטום  יסו הקידוח  בצמעוגני,  בולט  בע  נו 
פו  חורות שי בקיות מי גשם  ורוצנ   ובי נרת בואי צם, תמלאי  יםובק   יי(ר)ספ

 באבן.
להסימו   רתטמ לתו  מנוען  וגרהצנורוך  קידוח  נזת  קשה, ימת  שתיקונו    ק 

 רי. פעמים בלתי אפשיקר ול 
 י באבן. פוי החדות  וי עב לול במחיר כ אד והו נמד  ינות ארנן הצסימו
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 פיגומים  וןגעי י.

שהפי באבייעוומים  ג מותר  דרךברעשי  ריםזגנו  ות  וח ל שבין  שקים  המי  ו 
שהחיפ אבה כך  יושבריבוצע  וי  ן  ולא  חיפוי    שלמתלה  פתחים   רואצף 

 (. 2חלק  2378בת"י  2.2יף שות סעה דרית. )ראחרמאו
  קי יר חא א ישהעבודה שלר  מוק בגו פר פשרשיא  וכאל   גון יהיו אביזרי העי 

  "מ פלבממם יהיו  מקו ארו בשמתכת שיי ה. כל חלקבןאת ה לוחוכת בין  מת
316 . 

 
 טימות יקת אבד .יא

גלא לר  מרחר  תל  הטיפו  בותהחיפוי  בדיקוצבבמישקים,  אע  ת  טימות 
ת"י  ע" בהמטרה,   מ  ,1476פ  נע"י  מוסמכת.  ועבדה  יתוקנו  זילות  רטיבות 
הקבל ועע"י  פרלרב  ונוחשב  ל ן  ועק  ו ות  ן  ופא.  מחדש  שיתוהחיפוי 

 ח. מפקהמראש של ור ם איש ייישום טעונ ושיטות ה ם  יומרן,הח התיקו 
 

   אבןות הלוח .יב
 ת. ויום לכתב הכמתאבה :בןאסוג ה

 ולתוכניות. יות כמו לכתב הם אבעיבוד בהת :גמר
 מ"מ.  1±מותרת . סטיה ם לכתב הכמויותבהתא : לוחותידות המ

י  פנלע  יווןכ בכל  חת לסרגל  מת  סימליח מקרוומ : תושורי סטיה במי
 "מ.מ  1ה על עלילא אבן לוח ה 

 . יתנבתכ ים טפורט בפר כמ ינות: פעיבוד  
במפעלי  גניםעולוחים  קיד :וחיםקיד י  או  בוצע  ור  יצ בקו 

ו  ב שבלונ  "פ עמסודר  שיובטח  אתר,ה  יוק  ד   כך 
בקוטמ"  0.5± הקדח,  מ    במיקום   מ"מ  1±ר 

 דח. קהומק מ"מ בע  2±-מרכז הקדח ו
 
 סי נדהישוב  ח ג. י

ע  רט ומפדסי  נוב ה חיש .1 בלן בהתאם  שמינה הקס  דמהנ"י ה יעשה 
 . 2לק  ח 2378"י  ת ת דרישול

ת  מפורט  בותכולל התחש  414"י  ת  פיו ע"וח יהי הר עומס 1.1
 שפה .  זוריאב  מוגברתה קבתחומי יני

 . 412היו ע"פ ת"י  אדמה יעידת  ומסי רע 1.2
יגישה .2 הקבלן    "יע כנון  . התביםישוחהאת    ור המפקחלאיש   קבלן 

מיוחיבור  בה כהררטי  פלול  יכ בהק  דות,  חיזוק ידוחים    אבן, 
קיבת,  בפינו סופרטי  ופת  ביבע  החיאישו  כו'.חים  ים  וב שר 

גשו ע"י  ך יופיכאבן ולה   תתנאי להזמנו  קח הינהמפכניות ע"י  התו
 הפרויקט.  אושר שללוח הזמנים המ דם ע"פד מוקן במועבלהק

  תיהאמי  רווח ויתאים למד  למת השר הקגמ  שלב ב  ודכן חישוב יעה .3
האבןשב ע לרק  ין  שפ  "ע  בפועהסטיות  ילת  תח  לפני   לנמדדו 

יו מוגד  וח ולמר י.  והחיפ  את גל המסום  יאביזרתאמו  ל  לשאת    ים 
המ הע אישור  וגומס  המחיהדל.  ה עודשוב  לכן  תנאי  חלת  התינו 
 יפוי. וע הח בצ

יעוד .4 ע"פ  החישוב  שכן  החוזק  כתכונות  האבן  של    בעו קנפי 
 ר.סופקה לאתש ןת האבדיקובב

 
 ק יוד ד.י

 מ"מ.  0.5±על לה  תה לא תע לפני שכנ ן  בי אן פנ סטיה ביה
 . מ"מ 1.0±על   תעלה ם לא מישקיב החרוה ביהסט

 . מ"מ 1.0± לא תעלה עלם המישקיום הסטיה במיק 
לבין פני    ת הסרגלמירבי בין תחתי מרווח  פוי )ניה חי פ   במישוריות  הסטיה

 וון. כבכל מ'  3של   גלסר  ורךמ"מ א  2.0± ללה עשטח( לא תעהמ
 
 , איטום ויפ החיטחי הכנת ש ו.ט

 יל. לע  05רק ראה פ .1
 ת האבן.כב דות הרול בעבלהתחייתן  רה, נ אשפהם סיו לאחר .2

שתהלודגמ  ימ  יך ש  לפחויימ  5-כך  שהאשפרה  מעקם  תוך  ב  ת, 
 ות הקיר.ב רטיבחר מצצמוד א
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 ן הכנת האב  .יז
גב    יל גב ע  בוצעחר מכן תולאם  במיוספגו  י   פוי,י ם לחן המיועדילוחות האב 

מלהתז  הלוחות בהרט  ת  שחלקי  2כב  צמנט  חלמית  ומשום  ל  וח  קנקיה, 
כבעובי    -ט  צמנ  וחלק  תהלמ   מ"מ.   3-של  זו  סיקה    שלתוספת  יה  ערכת 

 . לטקס
 עם הספק.תתואם  ,1:1 שו"ע אוסיקה לטקס   ם/ערבמיהיחס  
 רכבתם.ה לפני  ימים  3לפחות  ם לאחר התזה,רת האבניאשפ 

 
 ן אבוך הדוחים בתקי . חי

לעיג וחידיק  ים  ו/ ו  בוצע ון  ליד מק במפעל  בהעבוום  או  יצור  דה  ד  חיומקו 
  ל המתוכנן, ודטר ובגבקו של החורים  י"  ע "נקצו ח ביר יבטי, אשוחיםלקיד

 יותר. מ לא שברל
זו    ע תא מערכת  ידיושר  התחלת  המהנדס  ל  לפני  יורשה  העבודה.  ,  לא 

 . ורתללא בק, יגוםפעל הוח חורים קיד
 

 ים גנהעו  בדיקות .יט
לת העוגניכל   .1 יעמדוהאלית  ם  של  בן  ע"פ    וכנןהמת  יפהבכוחה 

 .4בטחון  קדם  עם מבלן הק ביוחיש
ס  .2 תבוצע וג  לכל  שלבד  עוגן  ליפיקת  ילת  תחלפני    יםעוגנ   3-ה 

 ון(.ר נסייל קילעעבודה )ראה ה
העבודה .3 ב  במהלך  ל תבוצע  שליפה  ר  פיזובנים  מהעוג   2%-דיקת 

חמורהשה  רי)ד  אקראי. טישמדר  זו    2חלק    2378ת"י    2ה  לבות 
 . (5.1.1.4,  5.1.1.3סעיפים 

 
 רטובהיה ההבנ  שיטתב הכברה 4.1.031

 
יהק א. ה  ציגבלן  שיטת  לאיביצאת  השווע  המפקח.  לא  בנר  לתתיה  פני  חיל 

דו  מאוגמהכנת  השרת.  א  הנדרשואישור  ת"בדיקות  לפי    מהווה   2378י  ת 
 ביצוע. ה  תחלתה דם לתנאי מוק

 
האהבנ .ב של  אופשורב   בוצע ת  בנים יה  כאקיותות  בנית  לאחר הש  שר,  למת 

כושורהכל   ביצוע,  הע רוי קש  לל  לרוגנית  ימם  האב בגולא  שת,  הב  חלל  ן 
ה עד  שנשאר   דל קילפני  בבטון  עוביילר  הש  .  ככבת    והיא   מ,ס"  4-בטון 

 ים.ספים אוטמי מתוספת מו"שמנת" צמנט בל שכבת  תכלו
 
מ  ועקיב  תערובת ג. ערספבתו  1:1ביחס  נט  צמלט  זו,    יוכן ימרי,  פול  בת 

מכני.  בובער השלמ ב  הלאחר  היערבות  מוסי ב  עדמי  ים פבש,  לת  לקב  ם 
 ה. צויות הריכ בסמ תערובתה

 
 קין. כני תמ אמצעות ערבל תר, בבאיוכנו ן וי בגב האבמלונים ל הבטכל  ד.

יור  הבטלא  עירבוב  באושה  שכבונים  ידני.  תפן  הבטון  ך  כ  לילהדהיה  ת 
 לד.ן לשות האב לוח   ןשבי ללת החולמלא א  פשטהתל לשתוכ

 
חת  וך הבט ה, תשור  ל כלש  הרת יניתה וקשמר בה בגיעש בגב האבן  מילוי   .ה

 ל.החל ומלוי כל   טוןרת הבדיח
 
שורותב ו. ת ה  ניית  תוךעשאבן,  בטיט  ה  שב-מילוי  הפאטון  האנכיל  ת  ה 

 נה. והפאה התחתו
 
ת ז. האבן  שנ קשירת  עם  עועשה  העלבפ נים  ג י  ם  וגניע   2ספת  בתוה  יונאה 

  הצדדית.   בפאהמ"מ    5  פין קוטר  כן הכנסתו  יקיםמחז   עוגנים  -  םיתומכ
 . הצידה לטתמ"מ בו  40-ת הויתר "ממ 30בן רק ך האלתו נכנסן יהפ

לפי   מעבן  מסביב  חו יר זה  הוכנהים  שבו  אותו  וקושרי  מראש,ולאה  ל   ט  ם 
 לרשת.

הב   למקהאבן  מובאת  ובתנ אה  עמולבשת"  צידההועה  ומה,  הפין    גביל  " 
  כזה   יהיהים  קום העוגנ קודם. מיו  , כמהיתרקודמת  ן הבאבר למעולט  הב

נושגום כעוששנייומך  ון ת כעיגו  ששמיששניים   ימא.  ן  עוגן  ס"מ    7צא  כל 
 .גנים(עו  4ה"כ )סינת יחידה מפ
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 לם ת( וכחו)פוגושקים מי 14.1.04
ו/או הנחבהתאם לתכניויבוצעו  מישקים   א. על  יכ אדר ה  יותת  ה  וגמהדפי  ל, 

 . מ"מ 8מקם ועו   מ"מ 15-6ת  מידוביהיה ים  קשהמי ברוח המאושרת
מ"מ,    10/10/35ך  חת חק ברי מרבשומ  ימושדי שי  לע  עמ"מ יתבצ  10  עובי 

א  ייםשנ הניתנים  בןלכל  חילש,  או  וזמוש  ע"י    אושרתמ  בשיטה אחרתר, 
 המהנדס. 

 
המי ב. יבכיחול  האחשקים  בשלב  גוצע  לאחר  החיוד עב  ל כמר  רון    פוי ות 

כלאחו שטיפה  פ   לליתר  ההש  ינעל  ומחופטחים  להמיים  עבודות  ועדים 
 ל. יחוהכ

 
יה ג. ומק  לע  יט והפסולתי טשייר   שלודי  וי יס י ניקה ע"עבודל   וכנ ומישקים 

 ש.דרכנ
 סק. משור דיעות  צל באמחווהכנתם לכי ישקים מ ניקוי  צע אין לב 
  ירהקשי הו בחוטגעיפ   א לם שנית באמצעיצע אך ורק ידקים יבוניקוי מיש 

 . זיוןשת הפוי לרהחי תים אר הקושוהפינים  
 :אושרתמא המבדוגון שגו לע  יהלן, ויג כדל יהיהול  המלט לכיחהרכב  .ד

 האפור(.   לטספת למ בתו) חלקים 1.5   לבן  לטמ 
 .חלקים 2  ן עדי - רץת קווקאב 
 חלק.  1  וני בינ -ץ קוור  אבקת 
 תב.בכל ו כיאדרידרש ע"י ה במידה ו    בע יגמנט צפ 
מ  יש  כן מו  כ  סיקכג  ת ואטימל וסף  להוסיף  לט ון  אה  שקס  באיו  שור  ו"ע 

 רן. יצה ת ולפי הוראדס, המהנשל מראש 
ייבי המרכ  ל  ה מבוקרת שספע"י הו שה  מיכות הדרולס  היטב  בועורבמלט 

מכן  עה אחת, ולאחר  במשך ש  בודהעיצוע  לבובת תספיק  ת התערמו ים. כמ
 חדשה. ת  רובעת ין ר, אלא להכלהשתמש בחומ אין

 
 :ן ל כדלה יהיהך העבודה הלית ה.

 . במיםטף  לוטין וישנקי לח היהשק יהמי  מרווח -
 . עגול וט "י מלחץ עדר ותתוח  מלט של נהושכבה ראש -
 חלקי.   בושיתאפשר יי -
כיחול  ני הפגמר    ודמישק כשעיב וחדר לת   המלט  לש   שכבת הגמר -

ט  מלעט  מ   של   ל עם פיזורשוף במוט עגוע"י שפ  ויבוצע  היה חלקי
 . וןלגולבן 

 . מלט שאריותו מקוו ינ כתלכלשטחים שי -
במצב  זיקם  ולהחוי,  יפ חה   יים את פנ ר במלאשפיש  הכיחול,    עבודות   תוםב 

 ים. וע ימשבלח כ
 
 חיות התקן. לפי הנו יבוצע  - ישקי הרפיהמ  פשטות,הת מישקי ו.

 תנים. רך הזויקיים יקבעו לאוטות אופהתפש מישקי 
ך  בחת יספוג ל גבנאטרלי ע  ונייק סילמסטיק ב  סתםי "מ,מ 10המישק  עובי   

 כ. מפמ"וה  ת המפרטיםהנחיוי ל פ כל עם, המתאי
 

 םמוריאבן ג שטחי  יון קיונה רמיש 14.1.05
יש חת  להבט  נקי  על  לה   גמר  החיפוי  שטגן  כל  שבמחי  הבתקך  באמצעי ופת  ם  ניה 

 . םבדוקי
החינ  מלט  קוי  מנטפי  וכפוי  מייד בטון  יעשה  דיד'  וללא    התקשות י  לפנ)  חויית 

עות  אמצני האבן בולקו מפיס  יותרוחר  גלו מאשית  ךלכלו  ו/או( כל כתם  ריםומהח
 ב. כיו"ו ר טוית פלדה ק מברש

 .יןושלם לחלוטומב נקי במצנה למזמין מסראבן תה ודותחי עבכל שט 
וחות האבן  וחלפו לניתן לנקותם י   לא יהיה ' וש וים וכ תמ לו לכלוך כ ות שיכומבמק 

 . הקבלן רק אשות יאההוצל, כשבכל ריכאדל ה מלאה שה ונוצרות  חרים לשביעבא
 

 דידה אופני מ 064.1.1
עפ"י  יחו  יפויהח   שטח  לנט   "רמשב  של  תהידידה  המ ים.  הפתח  הורדתאחר  ו,  ה 

לרבות שא  חיפוי  עם  שטחים עיבויםם קטניטחבן  א,  פתחים,  דים,  עמו  ,פינה  בןד 
 רות וכד'. קו

המ"ר  מחי  מדידר  גם  המזוזות,כולל  הם  ופיקשהמ  ת  הספים  (,  יםפתח)מעל 
 בנפרד.  א ימדדוו לם אלמנטיאל -ת עקומהעל   גופינ והק
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 ן: לרים כדלה המחיולת תכ 
 ם:ג ר לל בין היתכו המחיר, כלליפרט הור במ לאמ נוסףב 

וס,  כבת חספט, שי ט בות  לר  2378בת"י  משרדי  ינ ט הברפבמכל האמור    את א.
מ  זיון  ם,  גיבר   יתדים,מ  ים, נג עו  ,10/10  כל   מ"מ   6בקוטר    נתוו גול רשת 

נירו זניוו ולמג  ם יעוגנ  סטה, חוטי  וניקו  ,נים וו מגול   ניםית וו ם,  ת  סתימ י 
פוי  וחי,  שים וכד'יב   ישקיםמ  שים,ם גמישקיימ שר,  ן מקטובת  קגות, יציפו

 עם. בוהעיגון וקיביזרי א את כל  ולוע יבש יכליבבק
האבנאספ .ב כנדרשקת  ר  לרבות  ים  מפ הכנת  אבן  להזמשימות    נה, ורטות 

ות  יתוס חריה,  וד עיבהאבן  התוכ  םימישק   צים,ביצוע  האמת  ד',  ,  אבןגב 
ה  הדבק ומרי  מה וח אטי  ומריח  תפקסיניהם, א ה למ הפלד לי  כל פרופי  עיגון

העבום,  נדרשי סודה  ביצוע  )כולג  בכל  חשפים    מודים,ע  ירות, ק ל  אלמנט 
 .'(וכד

ת  צעומאר בוש פני הקית כיחול וליט, עבודום וחורים כנדרשקידוחי  יצועב ג.
 סופי.  קוית נילרבוסירתן ד מע  האבן בודתהגנה על עם, דובונאבן קר

 צה. ק סרגלדבקת או ה פלץ"וך "ית ח -  ם לפינותאבניבור וחי עיבוד   ד.
 סוני. אלכיתוך וגמר ח .ה
 טנים בבנין. ים המבוביזר אנרת וצ יים למעבריופינו   יםחריצ  ,יםעיבוד פתח ו.
 חים.מעל לפת EPDMסינור  ז.
ע  ביצו אושר לה תד והעב  .מ"ר  12שטח של  ל בעיר ל כאמו  תוא וגמד   צועבי .ח

 . תור הדוגמא חר אישולא רק
הבדיקכנת  ה .ט הנקדמומוהת  וכל  באזור    2378"י  ת  לפי   לאבן  דרשותת 

 . הנדון יקטהפרו
 ט.ן מפור נוי ותכ ס נדחישוב ה י.

 גנה. ש והו, ליטויניק יא.
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 ר ואיוורורמיזוג אוימתקני   – 15פרק 

 
 הקדמה .1

לדרישו בהתאם  תבוצע  זו  ולהוראות  עבודה  המיוחדמב  המפורטותת  ו   פרט  המפרט  הזה 
 ועדה הבין משרדית. את הבהוצ 15הכללי פרק 

שך העבודה  מנה במשלתוהוראות שת הנוכחיות והות, התוכניוהמיוחד, כתב הכמוי המפרט   
 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

ואינן לתאר את המתקן באופן כללי. תוכניות המכרז הן כיות  ט והתכנ המפר  ונתכו    לליות 
 ת של המערכת. ושלמקינה ומהדרושים להפעלה ת ופרט  נות כל פרטיצי בהכרח מ

 הלן ת לביצוע יהיה כדלדר העדיפויוס
 יות. התכנ א.
 המיוחד.  המפרט ב.
 מויות. כתב הכ .ג
 משרדית. בהוצאת הועדה הבין  15המפרט הכללי פרק  .ד
 

 ם במפרט זה.ניכי לא יאושרו יצרני ציוד שאינם מצויייודגש 
 

 . חותלפ  170 2-ים ועם סיווג ב הקבלנ  רשום ברשם ההיג אויר יקבלן מיזו
 

 ציבוריים  טים ה פרוייקלושיון מוכח בלפחות שן מיזוג אויר יראה נסקבל
 כ"א. TR 180נימלית של וקה מיבתפ  VRFרכות עמ הכוללים

 
 ל היועץ. ה יהיו כפופים לאישור מראש ששנבלני מקבלני מיזוג אויר וק

 . 1001תו תקן ישראלי  לכל חלקי המערכות יהיה
 
 אור המערכת תי .2

   ת מבנה חדש מבמסגרת הקוג אויר ת מיז ודועבקט כולל  וייהפר
    .טוברו  מ"ר 3,000 -ח של כבשט

 
 ם אירועים וחדרי מוסיקה וחוגים. ה כולל אולבנהמ

 
 . VRFמערכות ודות כוללות  העב

 
 . יניקהומפוחי  ם , מזגניטיפול אוירת ויחידהעבודות כוללות  

 
 באתר. המזמין הוראותעבודות תבוצענה על פי ה

 
 ן תנאי תכנו .3

 ת חסיות ילח DB   F 95 (C 35  ,)60%-קיץ    תנאי חוץ:  
 DB F 39 (C 4.0 .)   -חורף    

 לחות יחסית   DB  F 73.4 (C 23 ,)50%   -קיץ  תנאי פנים:  
 לחות יחסית לא מבוקרת.      
 DB F 73.4 (C 23  ) -חורף    
 . לחות יחסית לא מבוקרת      

 
 VRFרכות עמ .4
 

 יחידות עיבוי א' 
היחידה תהיה  סוג  היחידה  בקירור/חימו  וקתבתפ  DXמטיפוס    :  משתנה  יף רצ  פןאום 

 יד (.חידות מפוח נחשון ) מאיורציפה אל יתנה מש ידה תספק קרר בספיקה לחלוטין. היח 
  ים ביחידה יהיה א המדחסם צביעה אלקטרו סטטית. תגולוון עמבנה היחידה יהיה מפח מ

 ת. פנלי מתכת מבודדים אקוסטי מצעותרמטית מכל הכיוונים באהסגור 
 ני סביבה ימית.יהיו מוגנים מפ  ניםרו קטרטיסים אלוכ  קי המבנהחל  כל הפנלים ,

 ני תנאי סביבה ימית. ים בפני קרינת השמש ובפק יהיו עמידלסטיחלקי הפ
 

 .  Vתצורת   סוללה תהיהתצורת ה : סוללה 
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ת צפ לא  קירור  צלעות  עליפות  "    14  עלה  ל  קר 1צלעות  במקומות  מקומות    ובים.  או  לים 
מרכקורוזי כדוגמת  ומפעליזי  בים  ת  ערים  הגנההסון  וג תעשיה   באלמנט  מפני    ללה  נוסף 

 ת. קורוזיה ימי
 סוללות לכל מדחס. העיבוי ביחידה יהיה זוגפר סוללות  סמ

 
 . ויכללו מעטפת אקוסטית  סקרול  -מטי היו מסוג הרמדחסים י :  מדחסים

מדחסי    חסים  דהמ   מ   D.Cיהיו  תפוקת  עם  מברשות.   ללא  האינוורטנועים  ר  מדחסי 
 .  פהצי משתנה ור אפשרו תפוקהי

 .תר, הגנה מפני זרם גבוה י התחממות ימפנ  גנת לחץ ראש גבוה, הגנה המדחסים יכללו ה
 

חס ויכלול הגנות זרם  אים לפעולת המדמהירות ית: משנה ה משנה מהירות למנוע מדחסים
 נת טמפרטורת יתר .גבוה והג

 
וב  יבס ת  רוד בעל מהיי שקט במיוחצירמפוח אוזן פיל  : המפוח יהיה    ידה חיצוניתמפוח יח

מהירות  .מנוע המפוח יהיה בעל    עמוןתצורת פביה  יה  ר סל"ד. כונס האווי  600מירבית של  
פרופורציונאלית   ה משתנה  יהלדרישת  המפוחים  מספר   . המדחסים  עיבוי  כמספר  יה 

 דה.ביחי
 
 :  חשמל חול

 ית מפני תכת ן בתוך מעטפת מה יהיה מוגן מפני גשם ומוגלוח חשמל של היחיד
 ר חשמלי בלוח. קצ עת ב שטות שרפההתפ

 פעולת   סטואת סטא תתצוגה דיגיטאלישיוצג  ע"ג עבד וח החשמל יכלול מיקרו מל
 דה ויתרחשו מעין אלו. קלות במיהמעבה, וידווח על ת

 כנגד התחממות ייתר. תינטגראלח החשמל יכלול הגנה אילו
 

 ום,ח  בתחם , משא חס, מעקף גזהמדיק קול ביניקת  : מעגל הגז יכלול משת הגז מעגל
 דף. ר עולקר רהדחיסה, אקומולאטומפריד שמן בקו  

 . flesh gas לשיפור ביצועי המערכת ולמניעת sub coolingכלול מעגל המעגל י
 

 אמצעות בקר יחידת גז יאפשר בהמעגל  :  של טמפרטורת האיוד  שינוי נקודת העבודה
     S.H.Fת א  ילמ"צ ותגד 4' האיוד ב טמפבאופן שהעלאת  העיבוי שינוי בטמפ' האיוד

 למקרים הבאים :   0.84ל 
 0.84סביב   S.H.F שים בהם נדרבחללטיפול  -
 חות המשתמש.נוהה וזאת בכדי לשפר את אויר גבובטמפ' אספקת  םם בהם מעוניינימקרי -
 

 .  AR410:  סוג קרר
 

תרמודינמית לי   יעילות  התרמודה   עיבויחידת  :  )יעילות  בתפוקה  בפע(  c.o.pינמית  ולה 
 . 5281ות מדרישת ת"י לפח  15%ב   בוההגתהיה ו  Aמסוג לות יצנ  תהיהלאה מ

 
 :  יצוניתליחידה ח מות רעש ר

 ס למדידה בהתייחבטבלה  וםרשעל הרמת הרעש של היחידה החיצונית לא תעלה 
 חידה.י הי מ' מהיחידה בכל אחד מציד 1רחק  בשדה פתוח במ

 
 תפוקת יחידה 

 ת ניצוחי
[TR] 

 רמת רעש 
 מס סימאלית בעומק

 [dB(A)מלא ]
4 54 

 57 8עד  6.6
 61 20עד  9
 62 22עד   21מ 
 63 32עד   23מ 
 64 40ד  ע 33מ 

 
 הורדת רמת   שתבטיחה לילה ודעב מצב מערכת הפיקוד של יחידת העיבוי תכלול 

 ר  עורטים בטבלה הר"מ בשיהמפוחיצונית אל מתחת לערכים  חידה ה הרעש של הי
 . dB(A) 7ל ש

 לפנימית המרוחקת ביותר    בין יחידה חיצונית פשר אורך צנרתמעגל הגז יאמבנה 
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 מלכודות שמן. פיצולים במעגל הגז   מ' ללא 50בה של מטר והפרשי גו 100של 
 ת.מנחוש  רגילים T  ליפיצויהיו 

 
 חות. שנים בארץ לפ 10סיון של יהיה נלנציג יצרן הציוד  

 ת.הנדסים לפחו מ 6ת לקה הנדסית ב מח ה הילנציג היצרן בארץ ת
 

 .LGאו  , היטאצ'יישי, דייקיןהיינה מתוצרת מיצובהיחידות ת 
 

   יחידות מאייד  ב.
 דה : מבנה היחי    

 יזוקים.פפים עם חו כם מהיחידה תהיה בנויה מפחים מגולווני .א
 לה. ף אויר לסול מפוח היחידה ידחוכזה ש סדר מפוח הסוללה יהיה 

אלמנט    שיידר  לסביבה כך שלאלחץ ביחס  -להברכה תהיה ב ע    -  יבויי הע מ  וז ברכת ניק .ב
 1קוז יהיה בקוטר " ת הניקוטר פיי  סיפון( ,לתת לחץ בחיבור צנרת ניקוז מי עיבוי )  איזון

 ם. וניים למניעת עיבוי מיכל חלקיה החיצ מבודדת ב  התהי לפחות. הברכה   
החש  –  החשמל  לוח .ג ה לוח  של   מטיפיחימל  יהיה  בתמ  וסדה  אש  פלדה    וך וגן  קופסת 

 לוח. אש בעת קצר ב יעת התפשטותלמנ
 . ופח מים ה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סהיחיד –בידוד  .ד
או  .ה האווי  –  ירמסנן  סינ  רמסנן  מסיבים  בנוי  ארוגי  םי טטי יהיה  לרח לא  הניתנים  יצה  ם 

 דול. ובעלי אורך חיים ג
להנעה   ג כפות ח מסומפו   –פוח מאייד  מ .ו כניסשיי  קדימה   . וצע  ויר למפוח תב ת האו רה 

 מעבר פעמון.  באמצעות
יאפ    –מנוע   .ז עד  המנוע  ביחידות  בין    5שר  של  הפעלה  באמצעות מהיריו  4ל    2ט"ק    ת 

מהשלט המפתחות  ביחידות  תתאפשר  בנוסף  מפל    5על  .  לב פסקל  חיצוני    3חור  לחץ 
ש בסיס  ש מהירויות  בהונות  גמישות  הליאפשרו  מפל  המפתאמת  שמפתח    וח חץ 

 ל. תעלות בפועהתנגדות הל
 –יחידה ד חיבורים לבידו .ח

 דד . יהיה מבון פיית הניקוז לבין אינסטלציית הניקוז ינור גמיש המחבר בי צ   -
טטות  באמצעות רוידה יוצמדו החשמל ביח   חמלויציאת כבלים מהיחידה או   חרירי   -

 ה בכבלים.פגיעמניעת גומי או פלסטיק ל
 – בקרת תפוקה .ט

על יכולת  מסוג מחט ב   י רונאלי ליניאהתפשטות פרופורצי   בכניסה לסוללה יחובר שסתום
 מטר.מיקרו 1  –לפסיעה   מהלך בין פסיעה –יקת ויסות מדו 

תשמ הסוללה  ביעילות  קבועה  טוע אמצר  ניטור  יציאה  ת  וטמפרטורת  כניסה  מפרטורת 
   מ"צ. 5 ממוצע של SHה לשמירת מהסולל

 מ"צ בלבד.  1תחום תנודה מקסימאלית ב  –ממוזג ל הת טמפ' בחלבוצידרישה לי
 - הזנות חשמל .י

פאזיות. מעל לכך היחידות תהינה  יהיו חד    ט"ק  5עד    יד  בעלות תפוקה שליחידות מאי 
 . יותתלת פאז

 :  ות רמות רעש לפי גודל יחידהגבול יא.   
לא    מתועלות  אתיחידות  המ   יעברו  הרעש  הרעש ב  להבטב  פורטותרמות  מדידת  עת 

ליחידה כאשר    1.5  ממרחק ישרה  מ' מתחת  חוזר    רובאווימ'    2באורך  באספקה תעלה 
 רות הגבוהה :מפוח במהיכאשר  ה מ' 1תעלה ישרה באורך 

 תפוקת יחידה 
 ]ט"ק[

 ימאלית סכש מרמת רע
[dB(A)] 

 36 1עד 
 40 2.4עד  1מ 
 45 6.5עד   2.4מ 

 52 6.5מעל 
 

 . LGאו , טושיבה היטאצ'יישי, דייקין,  מיצוב רתוצה מתתהיינ היחידות 
 
   ם ובידודצנרת גז, אביזרי .ג

מאושר    בים של בדיקה ע"י נציגר ארבע שללעבובות  חיי  VRFאוויר מטיפוס    מערכות מיזוג  
   של היצרן.

 ואם וד שנרכש ע"י הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא שהוא ת ת כל הציקידב .1
 נן. תכ המע"י  החתומהשימת הרכש ר את   
ב .2 להשתמש  בלחצייוקפד  לעבודה  המתאימה  של  צנרת  לקרר המת    600psiם  אימים 
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R410A האויר. וג  אישור ספק ציוד מיזבהתאם ל 
 . ן וייה ע"י נציג מאושר של היצרת לפני כיסיקת הצנר דב .3
 כת, הרצה וויסות ע"י נציג מאושר של היצרן.עלת המערפה .4

 נערכו. ן על הבדיקות שהיצרג  ציתב מנבכ שורקבלן יציג איכל שלב, הבתום  
 אמצעות הממוזג יעשה ביידים בחלל יעיל ופשוט של המא שירשור  –אגד צנרת 

 דבוקה של : 
 ודד. גז מבור צינ (1
 זל מבודד. ר נוצינו (2
 מסוכך לפי  המפורט בהמשך.  ת דו גידירושתק צינור מריכף ובתוכו כבל  (3

 אטומים  היו י  יה ותות וקצמוגן מפני פגיע   במקום  צנרת שהובאה לאתר תונח  .א
 מהלך האחסון לקראת שימוש.  בפקקים בכל

 קבלןו ליסופקשרטוטי צנרת שוק לפי סכמת /חו יהיו בדיקוטרי הצנרת שיונ .ב
ביצע את הצנרת ע"פ    י היצרן כ  גימנצציג היצרן. הקבלן יציג אישור בכתב  "י נע

 תוכניות היצרן. 
  ככל שניתן מהתווית   להימנע  שי  ן.שנית   ככל   ישריםבקווים    קווי הצנרת יותוו  .ג

בת  .  הצנרת  לרצפה  מתחת  או  קירות  שתוואי  וך  להשתדל  יעבור יש    הצנרת 
 ינרים. ס/ת מונמכותו תיקרואפירים בתוך 

 :תליה והגנה על צנרת בתוואי  .ד
 .   או בהנחה ע"ג גג או רצפה )מתחת לריצוף(ת ניתן להניח בתליה צנר  
 נה: חס באופן שולהתיי  שדרנמהמקרים   בכל אחד  

 
 צנרת תלויה :  1

 עות פטות  לים המעוגנים באמצה באמצעות אמצעי תליה מקובא( הצנרת תתל 
      ששתמניתן לה 7/8חת לקוטר  "ת מתהתקרה. בצנראל רגה הבמוטות       

 לא למחוץ את הבידוד בעת סגירת החבק.    להקפידי תליה. יש  בחבק 
 יה.בנקודת תלי הבידוד  פני לחיצתמור משותקן אוכף בכדי לי רתנ בכל מקום בו נתמכת הצ (ב

ס  עלולה להעמיעין זו  מ  . שקיעה  נרתשקיעה של הצ רחקי תליה שימנעו  יש להקפיד על מ   ג(    
החי ואת  החיבור  נקודות  יחיד  םריבואת  שיגרוםאל  באופן  הקצה  בעת    ות  גז  לדליפות 

 ההפעלה. 
 לריצוף:  ברצפה מתחת צנרת מונחת .2

בת  רתנהצ .א הבידוד  עם  בעובי  וך תעלתונח  מגלוון  פח  הגנה  מ  1 - 0.8ת  לצורך  "מ 
 .ומפגעים חיצוניים  מפני  דריכה

ה מונחת  לבן ותיתמך התעלה בתהיה צבועה  לת הפח  תע על הגג  נחהמקרה של ה .ב
 כל מטר אורך. ל הגגא תצנרה

 
 
 :  בלות לאורך צנרת בעת התקנת מערכתמג .3

    צנרת.          הך המותר של ת לאורוגעוים מגבלות יצרן הנ ימ קיז לתשתית צנרת נוזל /ג
 המערכת .  גדגם וסואם ל כי/מרחקי צנרת בהתאין לחרוג ממגבלות אור

 יצרן. להתייעץ עם נציג ה   במגבלות המוצגות להלן ישדה מיעל חשש בנה או ל מקרה שקיימת אי הבכ
 
 : בריםמחם/אופן הצבת מפצלים/מסעפי .4

הל  א.  חיבורי  ע כל  יבוצעו  הזוויות  מכוחמות  קשת  "י  ע"י  או  תקנית,   longמסוג    מוכנה פפת 
radius ד .בלב 

לקטרי צנרת )עם  ובהתאמה  ני בהלחמה  תק  T  ירזאבייהיו ע"י    ע"י  הגזנרת  הסתעפויות בצ   ב.
 נדרש(.  ו  מעברים במידה

"חלק" )ללא   פיצול  תואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על    T ע"י  הנוזלרת  בצנ  הסתעפויות   ג.
 . מפלי לחץ(

י  מישור האופק ב יהיו      "Tמה "  תאוצי יה ות וכלומר כל הכניס    !  יהיו אופקיים   יצוליםכל הפ  ד.
  ! 

 "T " להיכנס  מאמצע ה  חל איסור   !!!ך לא מהאמצעא  ותמהקצו" תמיד מאחד  Tה ל "כניס  ה.
 " תמיד מהקטע הישר . Tכניסה ל ".   

 יותר.מוכה  נ הקה  פוהת עלת ערכת באל החלק של המ ה ציאיד י" תמTה "מהאמצע של   ו. 
 

 :  אופן התקנת הצנרת .  5   
 במידה ויש  קייה מלכלוך.נ ת צנרמצעות העין שהבדוק באנרת לפני התקנת הצ         

 סטלבנד.  לכלוך נקה אותו באמצעות יריעת בד המושחל ב        
 מסננים או שסתומים   לסתימת כלכת מחששצנרת מלו חל איסור להתקין            

 דחס.ו מסנן שמן במם אניוראלקט           
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 . ירלי הפ  דחסים על שפתיח שמן מלמרו ל חיבור פלייר יש מקרה ש  בכל          
 : N2לחמות תוך כדי שימוש בחנקן יבש ה .  6    

 !!!  ההלחמה.  נור בעת בתוך הציN2ווה בהזרמת חנקן יבש כל הלחמה שתבוצע בצנרת תל
החנקן אל הצינור  ת פתח כניסת צינורית  רסגי ךות  ךוסמנקן תבוצע מקצה צינור  הזרמת הח 
 תוך הצינור. ל א  ע סחיפת אוירבכדי למנו

 העזר בווסת לחץ בבלון החנקן. חייב  – psig 5עד  3  להזרים החנקן בלחץ שי           
ומדלה           מחט  ברז  לחץ,עם  מפחית  ע  תקין  ''ספיקה  צנרת  לאפשל  מנת  על  על  ¼  שליטה   ר 

 ן כמות החנק
 . החנקןקה של  רת לפקק  הגומי ולמחט ההזרמה יעילה בין קצה הצניאט ל ע פדקה .א
קצוו   הקפד .ב הצנר לאטום  הביצוע. טב  הי ת  ת  תום  צנרת    אין   עם  קצוות  להותיר 

 זרים פנימה.חשופים בגלל סכנת  חדירת גופים    שהורכבה
 ( בצנרת. )"שלאקה"ווצרות שכבת פיח  ה למנוע ה נקן נועד הזרמת הח     

     ההלחמה!!!! בעת   ןלכן הקפד על הזרמת חנק   !יח זה לא ניתן לניקוי !!!שפ  לב שים    
 רוקה של הצנרת בהוראת המפקח !!!רת מזוהמת יגרור לפצנאו   רתצנב פיח    
 

 : ESTTבדיקת לחץ לצנרת .  7      
   במהלך שלבי  יית כל תשתית הצנרת אוע בתום בננת לביצונית    בדיקת הלחץ .א

         דוגמת צנרת בתוך קירות אובהם מבוצעת סגירה קבועה , כ מקומותב נתה קתה
 .מתחת לרצפה

 א בוצע ועברה בהצלחה בדיקת  הלחץ. י ההלחמות כל עוד ללבודד את אזור אין    ב. 
ביצוג.                 מבדיקת    ע בעת  לכל  הצנרת  לחץ  אל  לחבר  יש  בשלמותה  הצנרת     ערכת 

 ות החיצוניות. והיחידהיחידות הפנימיות את       
 
 :ת למעבהחיבור הצנרדגשים ב  .8 

 
הקיים בין   עיוור  יד להסיר את האטם היש להקפ   –גני  וא חיבור אוה   קהני היחיבור קו     א.

ה   אוגן הצינור  קצה  לאוגן  אל היחידה  באטםולהחלייו  מחובר  הארוז    פו  חדש 
 ידה. חובר לתוך היח מה ופושק  ןונייל   בשקית

 
ים על מדחס    מןיש להקפיד למרוח ש  –ייר  החיבור הוא חיבור פל  –דחיסה  חיבור קו ה ב.  

 ר. הפליי  שפתי
ע"י   קר. פתיחת ברזי ניתוק  בשלב זה   במעבה  תוח את ברזי החיבורל מקרה אין לפבכ       

 באישורו.  ציוד אויגי ספק הנצ
 
בצנרת   ג.  חנקן  ק   מלא  שיהינ  ועל  הדחיסה  קו  ועל  מהמעבה קה  היוצאת  הצנרת    לכוון   ל 

  psi 600  וללחץ של   ,  R22\R407Cות קרר  רכמעאטמ'( ב  30)   psi 430של  המאיידים ללחץ  
 .  R410Aערכות קרר במ

 מעבה. ם לברזי הת הצמודיץ חנקן באמצעות ונטילי השרוניתן למלא לח 
 

 בדיקה. ל הכ  ךלמש םשעון לחץ מתאים לקווי הצמד ד.  
 

 עון. ראה הששוב ובדוק מהו הלחץ שמשעות ו 24המתן  ה.  
 
 רת. א בלחץ החנקן  בצנחלה ירידה כלשהי שלאה בדיקדיקה תקינה היא ב    .ו
  

חשב ז.  וקיים  בדיקהמידה  בצע  לדליפה  גלאי    ש   / סבון  מי  ותקן  אלקטרבאמצעות  וני 
 לחץ בשנית. הבהתאם וחזור על בדיקת  

 
 :ום ואק  ע וביצ . 9
 
וה    לפני  א.    ואקום  בדו ביצוע   , בצנרת  הלחץ  באמצורדת  הק  לחץ   את  לחץ  שעוני  ר  קרעות 

פתח השרות   ו העליון   שלמוקמים בחלק שני ונטילים המ  ותבאמצע במערכת הגז של המעבה
 . psi   140ל   100לחץ תקין יהיה בין   החזיתי.

 ולקבל הנחיות בהתאם.     קט-ן וק ת ארבח  יש לעדכן את  במידה והלחץ גבוה יותר  
א מקרה  בפרוצדורה  בכל  להמשיך  לחדי  מתוארתהין  מחשש      נקן  ח  רת בהמשך 

 לתוך  מערכת המעבה !!! 
 

 ה בהצלחה. יקת הלחץ  עבררק לאחר שבדיצוע ואקום לצנרת ב (1
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לה  (2 הש ניתן  לונטילי  שבסמ תחבר  לברזי  רות  המעבה  וך  של  לקו    קוםאוולבצע  הניתוק 

היניקה.ה ולקו  יש    20ביחידות שמעל      דחיסה  ואט"ק  לקלבצע   גם  השוואת מפלס ום    קו 
 ן.שמ

 
יכ   ( 3 הצנרת  שאורכי  מומכוון  מידי  גדולים  להיות  להשתמש  ולים  דרגתי   במשאבהמלץ    דו  

 לקצר את הזמן.  ומעלה בכדי cfm 10 יקה של בעלת ספ 
 
 דקות                     10המתן  .  TORR 5של   יללחץ אבסולוט   קוםאובצע    (   4

 מדידת מיליבאר או טור.  אפשר שעון ואקום המלהשתמש ב. יש ברנשוודא שהואקום  לא 
 
 י .טמוספרא  חנקן יבש ללחץ באמצעות  שבור את הואקום   (  5
 
בתום שעה אסור לואקום  שעה .       1ן  ת והמ  םואקו  י צנרתסגור ברז  TORR 2 ל  בצע ואקום   (6

בצנרת או    אחרת צפוי שיש דליפה ממקום מסויםבאותו הערך,       רעליו להישא  –  רלהישב
 בחיבורים.  

 
יף את  שוב. יש להוסחי  "פעת גז  הואקום באמצעות תוספידה והואקום תקין , שבור את  במ (7

 .(הפוך ון בל)מצב נוזלי הגז ב
 

 ישות מהצנרת ועובי בידוד .  דר10
 .  C1220T-OLלתקן  מתואתית דלת חמצן תרחנחושת זעשויה מ חומר: צנרת ללא תפר  .א
ייחסים למידת הקוטר החיצוני  יות מתשרטוטים ובהוראות הטכנ מידות הצנרת המוגדרות ב .ב

 של הצינור 
 . long radiusמטיפוס   קריו אך וקשתות יה .ג
 בעוביים המוגדרים בטבלה.   ווידופלקס/ספלק ומ אר גווד יהיה מס הביד .ד
פלצ  .ה פס  ע"י  ייחבשו  אותפרים  דביק  משחת    יב  עם  ומחברים ליסגזה  זוויות  גם  וכך  פס 

 בצנרת.
 

 R410Aעבור קרר  1ס' ה מטבל
 

 
 מ(.מ"  1.2ינימלי של  ת רכה עובי דופן מ של נחוש דה)במי קשיחה  רתף צנ, עדי 3/4וטר "מק

 ה. יחקשומעלה תהיה   7/8ת "צנר R410Aקרר במערכת 
 

 הפחות !!!  סילפס לכל 5%חומרי הלחמה : חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים  ו. 
 

 דרישות מבידוד צנרת: ז. 
      : 2ס'  מפורט בטבלה מת יהיה כרהצנ  דדובי
 

 2'  סה מטבל

 

 וספת הגנה נ חומר בידוד תרמי  ת רצנם הקומי
 לא נדרש  לפס גאזה סי + דאופלקס ארמופלקס/וי פנים המבנה 

פח   + סילפס גאזה  ארמופלקס/וידופלקס  צפה בתוך המבנה ר על   מגלוון תעלת 
 וביטון 

 בוע לבן לוון צמגו  פח גאזה ארמופלקס/וידופלקס + סילפס  מחוץ למבנה 
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  .1001י  אלן ישרוד בתקמד יעומר הבידורה : חהע
 צנרת :ח. דגשים בהתקנת 

 יטון. ובן  ווות תעלת פח מגלאמצען בצוף תוג לרי עוברת מתחת (  צנרת ה 1
 ון צבוע לבן. (  צנרת העוברת על גג מבנה תוגן באמצעות פח מגלו 2
 . long radius(  כל הקשתות יהיו רדיוס ארוך  3
של    (4 תבוצ   תלייה  מתלה  באמצ  עהצנרת  פחיתעאגס  עות  משקל    10ב  ברוח  ם  לפיזור  ס"מ 

 בנקודת התלייה. הצנרת 
קים יעודיים או  תוחים באמצעות פקהפת  נרטום את כל קצוות הצ לא   יש –עבודה בסיום יום   (5

 הלחמה ואטימת הקצוות. 
 

 . ציוד לביצוע העבודה : ט
 העבודה. ם מבוצעת בהשונים פקקי אטימה לצנרת לקטרים (   1

 ת לפני התקנתה. יעת ניקוי לצורך ניקוי צנרר יאו   פלנלית נד +שטלב  (   2        
 תיקני  ופף צינורותמכ (3
 ת.תוך צינורות נחוש חיר מכשי (4
 ל צינורות לביצוע חיבור פלייר. שימפ (5
 חוטים אל הטרמינלים . נעלי כבל לחיבור קצוות  (6
 ת לחץ. לחמה + ווסעבודת הה רך '( לצומ 1.6)גובה    גדול בלבדבלון חנקן  (7
 קרר במערכת.  ץת לחץ למדידת לח מערכת ווס (8
 לט. וח לואקום מ cfm 10קה של   דיף דו דרגתי בספימשאבת ואקום ע (9

 .  TORR 50עד  0  ום תחב ידה שעון ואקום למד (10
 ק"ג.   0.1  ק"ג בדיוק של 80משקל מדויק עד  (11
 ונטילים להלחמה בצנרת.  (12
 מגר. (13

 
 בקרת מזגנים ד. 

 לן : תתבצע כלהיד מאי בקרת           
 :  ירורב ק צמ         

 שלט.  –פיקוד בחדר ות דרישה מלוחית ה מהירות המפוח תשלט באמצע         
 ציונאלי בהתייחס להפרשר תשלט באופן פרופורויאוה טמפרטורת אספקת           

 הטמפרטורה הנדרשת לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.  שבין         
 רגשי ות באמצע הקרר  טורתטמפר ימדד אה , תמאייד וביצי סה לסוללתבכני         

 מ"צ.  6של  super heatשמור על האלקטרוני ת שפתיחת השסתום   כךטמפרטורה            
 ן שיבטיח בהתאם לכך יפוקד המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות באופ         

 ויהטמפרטורה הרצמשתווה ל ורת החדר טמפרטורת איוד קבועה. כאשר טמפרט            
 . רגייסרוני  האלקט סתוםהש         
 

 פרש שר היונאלי כאופן פרופורצרוני יפתח מחדש בא השסתום האלקט        
 ומעלה.  1נמדד ישתווה ל בין הרצוי לת רווהטמפרט        

 
 :  מצב חימום       
 שלט.  –ד בחדר מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקו       

 קות שבמהלכן מהירות המפוח ד 2ל  שה ייצע השהבו, ת ONדת לת פקולאחר קב        
 ת. רשדת המפוח למהירות הנהירון, תעלה מה ורק בסיומ תהיה  נמוכ        
 י בהתייחס להפרש שבין טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאל        

 בחדר.הנמדדת  הטמפרטורה לבין הטמפרטורה      
 השסתום האלקטרוני  הוי רצה הלטמפרטורה  שתווחדר מטורת הכאשר טמפר       

 . ריסגי       
 ר הפרש אשכופן פרופורציונאלי ש בא יפתח מחד ם האלקטרוניהשסתו      
 . ומעלה 1הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל       

  
 : מצב ייבוש   
 מ"צ.  18מ  דר גדולהרלוונטי רק כאשר טמפרטורת הח    
 ה  דקות הפסק 3פעולה ו  דקות  9מ  פחתתום האלקטרוני תלך ותחת השסמשך פתי     
 מעלות  18פ' החדר ל  טמ ל שהפרש הטמפ' בין ה  ככקות הפסקד 3פעולה ו דקות    3ל     
 ילך ויקטן.     
 
 מפוחים .6

 ד. אות הציונתונים הטכניים שבגיליון טבלוירכיב מפוחים בהתאם ל  הקבלן יספק 
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 UTILITY -ו  INLINE ם מסוג ריפוגליימפוחים צנט 

 
  ומעלה   ס"מ   48  פוחים בגודל. מLOCK SEAMך או  מפוח יהיה מפחי מתכת בריתוה ה בנמ 

 אטומה. הגיש יסופקו עם דלת 
ל  יותאמו  המפוחים  נקודו   100,000  -מיסבי  עבודה.  תסופקנשעות  חיצוניות  גרוז  ה  ת 

 נה נוחה. במקומות שהגישה למיסבים אי
 

לבדה. מנגנון ההינע יבחר  ל רצועה תתוכנן לעמוד בעומס  נה כשכנעה תותקתי רצועות הש 
 רצועות. מחורר יסופק לע ומגן מפח מעומס המנו 150% -ל
ה  יצבעו  בהרכלפני  ההרכבה  ולאחר  יסוד  בצבע  ויצבעו  ינוקו  המתכת  חלקי  כל  באפור.  ה 

 . DWDIיסופקו בכניסות למפוחים מסוג  2רשתות בצפיפות " 
 

 .P&S  אוגיא ששבח, מתוצרת  מפוחים יהיוה 
 

ורים גמישים,  פיציים, חיב ה, בולמי רעידות קיחידה הנ"ל יכלול מתקן תלימחיר ה  הערה: 
 ספות המצויינות לעיל ובגליון טבלאות הציוד. והת  מפסק בטחון, ואת

 
 תעלות אויר  .8

 :ובי כדלקמןנת בעתעלות האוויר תהיינה מפח פלדה מגולוו .א
 גולוון )מ"מ(י פח מעוב תעלה מרובעת )ס"מ( רוחב 

 0.7 45עד 
 0.8 75 עד
 0.9 135עד 
 1.0 210עד 

 1.25   210מעל 
  

  -ו    ASHRAEוצאות האחרונות של  ה בהתאם להנחיות הה ש ת תעדת התעלועבו
SMACNA. 

  
יבוצעו   בתעלות  לברקשתות  באם  התעלה.  לרוחב  השווה  פנימי  מתאדיוס  פשר  א 

 מש במכווני זרימה. יש להשת הדבר, 
 

בלנה איטום בכל  ם טכניים, מחסנים וכו'( תקיניקת אויר )משירותים, חדרי  תעלות ב.
 תוספת במחיר.  וללאתעפויות  יבורים וההסהח

 
 מ"מ.  1.3ת שחרור עשן תהיינה מפח מגולוון בעובי  תעלו .ג

התעלו העומדים  תחיבורי  ואטמים  אוגנים  באמצעות  של  בטמפ  יהיו    250רטורה 
 פחות. צלסיוס במשך שעתיים ל מעלות

  לול  במחיר תעלות הפח. מחיר האוגנים והאטמים יהיה כ
 

וחד מפני חדירת  ץ, תקבלנה איטום מי ויר ח למזג או  ין, החשופותתעלות מחוץ לבני  .ד
 מים ותצבענה כפי שמפורט בהמשך.

 בורו. חיר עולא תשולם תוספת מ  70Cה עמיד בטמפ' היחומר האיטום י 
 עיף מתאים בכתב הכמויות. חיר בס התעלות תשולם תוספת מ  ן צביעתבגי 

 
מבוד ה. תהיינה  גמישות  בתעלות  פיברגלס  ע"י  "דות  מקלפח   1עובי  עם  דם ות 

 מינימום.  4=R( HR/F BTU FT²נגדות תרמי של )תה
מחסום  ע"י  מבחוץ  תצופה  הבידוד  ותצופה  א  שכבת  ספירליים  חיזוקים  עם  דים 

 לקה בצבע שחור. ימרית חי שכבה פולים ע"מבפנ
על  תעלות  אורך ה יעלה  ואופן הה  2לא  היו  תקנה יהיה בצורה כזה שלא ימטרים 

חדים   עלות תתמכנבתעלה. התעלכיפופים  בעובי    ה    5וברוחב    GA28ידי מתלים 
 ס"מ.

 . 5678לתעלות יהיה תו תקן ישראלי  
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 . מוטות תליהטרט ווהאביזרים יתלו על ידי פרופיל יוניס לותהתע ו.
 

 ב תעלה  רוח
 )ס"מ( 

 בין מוטות  קסימלימרווח מ
 )מטר( 

 ליהקוטר מוט ת
 )אינץ'( 

 3/8 2.5 90עד 
 1/2 1.8 90מעל 

 
 :שלבים  4 -ב  עשה התעלות ת צביעת ז.

 קוי משטח משומנים ומאבק.ני .1
 מיקרון. 8ל " בשכבה שWASH PRIMERהכנת שטח ב " .2
 קרון. מי 60צבע יסוד בשכבה של  .3
 ל. וון שיאושר ע"י האדריכיון בג צבע על .4
 

את  ו תריס אויר. כל זבכל מקום בו מותקן מפזר א  דופן התעלות יצבע בצבע שחור ח.
 ת במחיר. ללא תוספ

 לות כנדרש ע"י חברת החשמל. לן יבצע הארקות לתעהקב 
למפזרי  יציאות  יכללו  היחידה  וצביעת  ם,  מחירי  לתעלות,  מתלים  הארקות, 

 . המתלים
 

  ות ידוד תרמי לתעלב .9
וסווג האש     NFPAקנות  אביזרים יעמדו בפני אש לפי תקים והחומר הבידוד, הדב  

 . 755 ראליומד בתקן ישלפחות וע   V.3.3  שלהם
 

 פנימי  בידוד תרמי אקוסטי א.
 תוכנית.  סומן בכמ 1הקבלן יספק בידוד מצמר זכוכית מוקשה בעובי "

 האויר. ותקן בצד זרימת ה אשר ת חורפרן שלבידוד תהיה שכבת נאו
 F  -ב  0.25ם מעבר חום  ק"ג/מ"ק( עם מקד  32)  3BS/FTL  2היה  צפיפות החומר ת

75. 
 היצרן.להמלצות  התאםורים תהיה בצורת התקנה וחיב  
יוד  פינים מרותכים לתעלהבידוד  )או  ברגים  עם  ויחוזק  לדופן התעלה  ועם בק    ה( 

 בידוד. ת החתיכ  לוחיות פח אשר תכופפנה למניעת
יותקנו    של  הפינים  )מ  40במרווחים  הבידוד    ינימוםס"מ  קצוות  לדופן(.  אחד 

ביציאות  ב תעלות,  בין  בחיבור  ובחיבור  מזרולמפזרים  שני  ע"נים  ין  פח  יחוזקו  י 
 .Zמ"מ בצורת  0.6 מגולוון בעובי

 
  בידוד תרמי חיצוני  ב.

  FT³/LBS  1.5  (24  של  פיפותבצ  1מזרוני צמר זכוכית בעובי "יהיה    חומר הבידוד 
החיצק"ג/מ בצד  ציפוי  עם  בנ "ק(  בעוביוני  משוריין  אלומיניום  מיקרון    150  ייר 

 ר.וה ערך מאוש או שו OWENS CORNINGתוצרת חברת 
ס"מ    5לזה תעשה ע"י חפיפת נייר אלומיניום של    ת מזרוני הבידוד זההדבקת קצו 

 לפחות. 
ברוחב בידוד  ה  דבק  ברצועות  לתעלה  של  ובמרווח "מ  ס  15  יודבק  בי  30ים  ן  ס"מ 

 הרצועות. 
 מ.ס"  150לתעלה במרווחים של   ל מגולוונים יחזקו את הבידודטי ברז בנוסף, חו 
  

 מחוץ לבנין תעלות מ"א ג.
לבנלות מ"א אתע  מחוץ  אקוסטי  שר תותקנה  בידוד  וכדומה( תקבלנה  הגג  )על  ין 

" בעובי  ותק)בצפי   2פנימי  לעיל(  א  בסעיף  המתוארת  מיוחאיטבלנה  פות  ד  ום 
 צלסיוס ובפני מים.  מעלות 70ד בפני טמפרטורה של  בחיבורים העומ

 
 י אש ועשן ממונעים מדפ .10
 

 ות. וכני תם כמצויין ביספק וירכיב מדפי  הקבלן 
 

יקוד  יץ ונתיך חום דו מתכתי המגיב לעליית טמפרטורה ו/או לפי פדפים יופעלו ע"י קפהמ 
V230 3,4חלקים  1001י תו תקן ישראל ו  והעשן ישא י האשממערכת גילוי אש ועשן. מדפ  . 

 
 בים.סקת הזרם החשמלי יסגרו הלה, קרי, עם הפ C.Nיהיה מסוג . מדף אש 
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 הלהבים.  קת זרם החשמל יפתחו, עם הפסקרי ,O.Nיה מסוג מדף עשן יה 

 
 .מתאים בתעלה ינתן פתח גישה להפעלה ידנית ועם שילוט  

 
 ( מתגים  שני  עם  יצוייד  אשרפתוח  המדף  מחוברים    וסגור(  ויתנו יהיו  המדף  ללהב    פיזית 

 קציה על מצב המדף. אינדי 
 

מד  אתמחיר  המפעיל,  את  יכלול  האש  בתעלה,  ף  הגישה  השרוול,  פתח  ה  את  מתגים  את 
 בתוכניות ואת החיווט החשמלי ללוחות מיזוג אויר ולבקרים. "ל, ההתקנה לפי פרטהנ

 
 .או יעד PREFCO 5020דפים הממונעים יהיו מתוצרת המ 

 
 ות ידניים ואוטומטייםמדפי ויס .11

מאלומדפי    עשויים  יהיו  אויר  מצופיויסות  יהיו  והצירים  המסיביםמיניום  קדמיום,    ם 
 ון. אקולמ

הידניי  להבים  המדפים  מסוג  יהיו  סימו ם  ועם  להפעלה  בידית  מצויידים  ויהיו  ן  מנוגדים 
 פתיחת המדף.באחוזים למצב 

 
יסופמאוטו  למדפים  ארוך מהיתר  טיים  הצירים  אחד  התחברות  ק  מנת לאפשר  למנוע  על 

 ויסות. 
ומדפים מסוג להבים מנ   שו ם ישמבילימקמדפים מסוג להבים  וגדים ישמשו לויסות אויר 

 ירה. לפתיחה וסג
 האוטומטיים יכללו את המנועים.  מחירי המדפים 

 
 יר מפזרי או .12

 כפי שמצויינים בתוכניות.  אויר חוזר  תריסיירכיב מפזרי אויר ו הקבלן יספק ו 
הינן    המפזרים  צווגומידות  ותריארדל  מפזרים  יזמין  הקבלן  בתוכניות  .  הנדרש  לפי  סים 

 ונמכת. תקרה המשל ה פי גודל המודוליםול
 הכמות יהיו עשויים אלומיניום.ים, התריסים ווסתי  המפזר 
 ו. תדריש  האדריכל ויצבע לפי והווסתים יתואם עםצבע המפזרים   

 גבוהות.  מפזרים יהיו מותאמים לתקרותדגמי ה
 כמות.וכן את וסתי הובתקרות  רות בקיוהמתכת לו את מסגרות העץ ים יכל מחירי המפזר  

 
 יעד. או  TROX, METALPRESS ,ACPתוצרת יו מהמפזרים יה

 
            אינסטלציה חשמלית .41

הקבל הכללי  במפרט  לאמור  כו יספק  ן  בהמשך  את  כח  יבצע  החשמלית,  האינסטלציה  ל 
 יין. של הבנ מערכות מיזוג האוויר  ופיקוד הדרושה לכל

 
 ן. י התיאור להלולפ   תהחשמלית יהיה בהתאם לתכניוביצוע האינסטלציה  א. 

אם  ע"י "אחרים" יפקח הקבלן, יתה חשמלית המבוצעות  ודות אינסטלצי לגבי עב  
הדרוש האינפורמציה  כל  את  האינדויוו  ה,וימסור  כי  החשמלית  א  סטלציה 

 . מתאימה לציוד המסופק על ידיו
 

בה ב. תבוצע  לח העבודה  הביתאם  ולמפרט  לתקנים  החשמל,  למתקני  וק  משרדי  ן 
)פרק   ה8חשמל  כל  (.  על  טעונה עבודה  ה  חלקיה  חברת  חשמל  אישור 

 . והמהנדס/המפקח
 
את   ג. המבצע  המשנה  מוקקבלן  אישור  טעון  החשמלית  של    דםהאינסטלציה 

ן בהתאם לגודל  ח. העבודה תתבצע בהנהלת חשמלאי בעל סוג רשיוהנדס/המפק מה
 החשמל.   פי חוקהמתקן ל 

 
יש לבצע בככל האינסטלציה החשמ  .ד ופיקוד  חתך  ב   N2XYFמדגם  לים  ב לית לכח 

מ"מ    2  כיסוי מחוזק בבורג פח בעוביעלות פח מגולבן עם  יותקנו בתוך ת מתאים ש
וז מים ומקובעות למבנה, ע"ג  ורור לניק וית לא חתעם נקבים מיוחדים חרשתים בת

 קוח. "י הפים עפ"י החלטה בלעדית ע הגג בחיזוק מתאי
מנ לציוד,  התחברויות  כבכל  באמצעות  תעשה  ואחר  שרשובתו  לועים  שרוול  רי  ך 

זרם   ות אנטיגרון, באמצעות מפסיקי מחליד לרבות כניס רין מחומר בלת גמיש משו
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  .IP55ל  אטימות ש ה ל דרגבע ביטחון מיוחד להתקנה חיצונית 
בהתאם    -ג  ה מתברעם מכס  -ת או פלסטיות  קופסאות החיבורים תהיינה מתכתיו ה.

 לסוג הצינור.
חשמל.  עין עם לוח ה  שאינם בקשר  או גוף חימוםנוע  מנתקי בטחון יינתנו ליד כל  מ ו.

פוס אטום למים ומעליהם יורכב גגון  גלויים לאטמוספירה יהיו מטימנתקי בטחון  
 ולוון. פע מפח מגונה משהג

כל חוט    ם. חתךלזרם החשמלי העובר דרכהחוטים יהיו פלסטיים וחתכם בהתאם   ז.
  אחר, במידת   בצינור מיוחדברו  עמ"מ. חוטי הפיקוד יו  -1.5מפיקוד יהיה לא פחות  

 ת  לו ממנו ע"י צינורוהאפשר, ויתפצ
 דדים. בוכל המתקן ייעשה בכבלים ולא בחוטים מתאימים מקופסאות מעבר. 

.  מ"מ לפחות  1.5פר בחתך  פיקוד מתח נמוך יהיו בכבל רב גידי גמיש ממוס כל קווי   
  סופיות שרוול לחיצה. צוות החוטים הגמישים יהיו עםכל ק

זיהוי בלתי  טים יסומנו בתווית  ווט. קצות החובתכניות הח  חוטים יסומנורי ה פמס 
לת בהתאם  תווימתבלה,  דוגמת  יתן  הקבלן  החווט.  לאת  כניות  שור  יזו 

 ס/מפקח לפני הביצוע.המהנד
 

חלודה   ח. מפני  ה  -הגנה  הצינורות,  חיזוקי  בלתי  כבלים  כל  מחומר  יהיו  והברגים 
 לי". ראה בפרק "כלוכן  יד או  יצופו למנוע חלודה,מחל

 
 ל מוליך אפס.ת הפיקוד לא יהיו ע קוד קווי מערכפי ט.
 
. הקבלן  ה החשמליתינסטלצאיק מוסמך תועבר ע"י הקבלן לגבי כל הבקורת בוד י.

שיידרש חלק  כל  יוסיף  או  יחליף  הב  יתקן,  הוצאות  הבודק.  ח ע"י  על  דיקה  לות 
 הקבלן. 

מוקדמת   מועד    24של    הודעה  על  מראש  תימ  יצועב שעות  סר  הביקורת 
 בודה.פקח ולנותן העלמהנדס/מ

 
נים  סננאריים, כגון משני מהירות, יכללו מקטרוני ממותג ועומסים לא לי ציוד אל יא.

  5%ינון במתח עד  ות הרמוניות לרשת החשמל של הבניין לפי רמת סניעת הפרעמל
THD. 

 לציה החשמלית.מסנן יהיה כלול במחיר האינסטמחיר ה
 

כפי  ה חשמלית מעודכנות ניות אינסטלצי לן מערכת תכדה ימסור הקב העבו עם גמר יב.
א  -שבוצעה למעשה   לנותמערכת  ושלוש מערכות  ,  ההעבוד ן  חת למשרד המהנדס 

 תיק מתקן. במסגרת 
 

ה יג.  לעבודות  עבורלא תבוצענה מדידות  יקבע  והמחיר  לפי    מערכת  חשמל  מושלמת 
 "ל. התיאור הטכני הנ

 
 הארקות:

להארק   הנובנוסף  ל ת  עבור  ודרשות  חשמל  חשמלי וחות  הקאביזרים  יתקין  שונים,  בלן  ים 
 מערכות הארקה עבור: 

 
 צנרת מים  .1

  1/2ת המים. קוטר כל בורג יהיה "ל חלד לצנרלדת אמפהקבלן ירתך ברגי הארקה   
 מ מחוץ לבידוד. ס" 5ויבלוט 

 כל מערכת צנרת.  כו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לם ירותהברגי 
לס  ורג לכל צינור, במפת של ברגים, בות מערכת אחונות תהא לפחל מכשבכל אזור  

 אחיד אופקי או אנכי.  
בקולצ ו/או  הגג  על  העוברת  אופקית  הברגים  ירות  מהנרת  במפלס  כו  צינור  לכל 

 בסוף כל הסתעפות. אופקי אחיד, בתחילת הצנרת ו
 . שור מהנדס החשמל של הבנייןות ריתוך הבורג חייב לקבל אים נקודמקו 
יכללו  הה  כלארקות  על  ואב   גשרים  הראשייםהשסתומים  הצנרת  ויחידות    יזרי 

 המיזוג. 
 
 אויר  תעלות .2

כנ"  הארקה  ברגי  יתקין  יל  הקבלן  מיזוגבכל  תעלת    חידת  ובכל  מפוח,  אויר, 
 או פליטת אויר.  הספקה, החזרה, יניקה

 ס החשמל של הבניין. הארקה חייב לקבל אישור מהנד  ם ברגימיקו 
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 חשמל חות ול .15

,  61439יות ובהתאם לתקן ישראלי ציוד מ"א לפי התוכנלוחות חשמל ל יספק וירכיב הקבלן  
 . 15 -ו 8ים  רקחוק החשמל והמפרט הבין משרדי פ

 לוח יכלול את הפריטים הבאים: כל 
 סק זרם ראשי. מפ -מפסקים  א.

 ת חירום. סף לרשמפסק נו 
 ן מפסק אוטו/ידני. לכל פריט ציוד ינת  
 . SOCOMELו א EATONתוצרת טיפוס פקט מאמפר מ  60עד זרם  מפסיקי  
 או EATON ,SIEMENSר מתוצרת פאמ  60זרם מעל   מפסיקי  
 CUTLER HAMMER .  

עד  לגופי    -ם  יבטיחמ .ב ולמנועים  חשמליים  חצי    50חימום  יהיו  אוטומטיים  כ"ס 
יעמדו ב ואש  10,000צר של  זרמי קאשר  זרמי התנעה  אמפר לפחות  בפני  יעמדו  ר 

 ועים. המנ  לש
 כושר ניתוק לפי המפורט:היו בעלי ינו בלוח מאמ"תים שיותקה                

 , KA  35ר =  יל, מאמ"ת ראשי צ KA  45"ת ראשי לוח = מאמ
 שי  . במקרה שאין מאמ"ת ראKA  25"ת הגנה למנועים=מאמ

 . KA 10וד = לציוד עזר, גופי חימום ולפיקזעיר   מאמ"ת  KA 35ללוח= 
 תנעה מדורגת. כ"ס תינתן ה 4נועים מעל  ל המכל -מתנעים   ג.

 צרת  תרמית למנועים. מתנעים מתו יסופקו ממסרי הגנה
SCHNEIDER ELECTRIC  אוSIEMENS. 

ומגימ ד. עומס  מסרים  יתרת  תפ  -ני  מתח  בנפילת  או  פאזה  פעולת  בחוסר  סק 
 המערכת.  

  -הנורה ב  מתח   ת יאון עם נגד בטור שיוריד אמטיפוס מולטילד או נ  –סימון  נורות   ה.
 ן.  בצבע ירוק למצב תקים למצב תקלה ו, בצבע אדו15%

 זה וכן לכל מנוע בלוח. תסופקנה נורות לחוסר פא
 הנורות.   יסוילניסופק מתג  

 מנוע יסופק אמפרטמר.  בכל לוח יותקן וולטמטר ולכל  -מכשירי מדידה  ו.

 , מינימום מתוצרת סימנס 0.92  -לשיפור מקדם ההספק ל  -ים קבל ז.
  AEG  .או אלקו 

 ם לתוכנית החשמל. סימון מספרים בהתא  מסוג תותב עם -מהדקים  ח.

 למתח נמוך. -רמטורים טרנספו ט.
ם שתי  מ"מ לפחות. צבע יסוד ע 2מ"מ וזויתנים בעובי    1.5בעובי  מפח - מבנה הלוח  י.

 . שכבות צבע עליון
ותנאיהלו  מים  חדירת  בפני  יוגן  ו  ח  )חום  קיצוניים  במידה  ור(  קטמפרטורה 

ע"י התקנת הלוח בתוך    ה זו תעשה בין היתרת השמיים. הגנו מתחת לכיפומיקומ
שימ   2עם  ארון   ופנימית(,  )חיצונית  ושובגג   ושדלתות  מתאים  בפנלים  ן  ימוש 

 אטומים, הכל בהתאם לתקן.
 וט.  כנית כח חד קוית ותוכנית חיומצא תובתוך כל לוח ת -כניות תו יא.

 ך ורטיבות. ה בפני לכלוטי שקוף להגנ פלס  יהתוכניות יקבלו ציפו 
           בלוחות תיעשה   וטומטית וידנית בהתאם לתקן.א  -הגנה בפני אש  .יב
 ז אשר תסופק ע"י אחרים. יבוי אש בגכ  רכתלמעהכנה     

           גרפית לכל לוח  ה תרמו נדס / מפקח דו"ח הבדיק הקבלן יגיש למה  יג. 
 במחיר הלוח.ה יהיה כלול בדיק המחיר אחר הפעלת כל הציוד. ל 

 . 22וכן תקן   ISO  9002חות יהיה בעל תקן  יצרן הלו יד.
         ערכת  יחוברו למ   שרא SATECמדידה מתוצרת  י וחות יכללו מכשירהל טו.

 בקרת המבנה.   
 עם מ"ז פחת ועם נתיך.  שירות חשמל יכלול תאורה, שקעמחיר לוח ה  טז.
         לוחות   בן רם סריג,רדן, אלקו, ה, אטרוחות חשמל יהיו מתוצרת אלקל יז.

 אדטו.   אורי או לוחות  
 שור המהנדס והמזמין לפני הזמנתם.כל התכניות יוגשו לאי 

 
 ניסטרטיםיו .61

יוניסטרט חברת    ד אך ורק בפרופילים שלהקבלן יבצע את כל מתלי התעלות, הצנרת והציו 
 .  -P-1000  ,-1070P , 10007Pבורגי בדגמים ומוטות תליה מטיפוס 

 
לות ובמחיר  צנרת וכד' יכללו במחיר התע   וטות התליה לתעלות,י יוניסטרט וממחיר פרופיל 

 הצנרת. 
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 תכוויסות המער .71
 

 רכת אויר מע
סומנות  שמ  כפי  שתתקבלנה ספיקות אוירומפוחים כך  הקבלן יווסת את יחידת טיפול אויר  

קות  של דו"ח ספיעותקים    שלושה  דתויוד. הקבלן ימסור בתום עבוהצ  בתוכניות ובטבלאות
   מערכת.  ות בכלסכום הספיק חדר ואתאויר בכל 

 הכמויות. ב בכת  ת יהיה כלול במחירי היחידה המופיעיםמחיר הויסו
 
 שירות ואחריות  .81
 

כאשר תאריך תחילת  הציוד    רות על הקבלן יתן אחריות ושי  בהמשך לאמור במפרט הכללי 
יקון  והמפקח לאחר תע"י המתכנן  סופית של המתקן    ה קבלריות והשירות יחל מיום  האח

 כל הליקויים. 
 

שנ  האחריות,  ובמסגרת  לפחות  ת  יבצע  תק  6הקבלן  יבהפתיות  ובדיקות  פעולות ם    בצע 
וינהל   הכללי  במפרט  כמפורט  למתקן  שוטפות  טיפולים אשר תחזוקה  בספר  ימצא    מעקב 

 ברשות מנהל הבניין. 
 

ג היזם.  ור תיקון מנצי לת קריאה עבשעות מקב  24תוך    ןנייהאחריות, הקבלן יגיע לבת  ובשנ 
הק יבוא  רשאי לא  תיקונים,  לבצע  תיק  בלן  עבודות  לבצע  המזמין  ע"י  ו נציג  אחר  לן  קבן 

 את הקבלן בכל ההוצאות.  ולחייב
 

שירות    למשך    שנים  2של  מחיר  המופיעים    ולכל  ההי י  שנים   5ואחריות  היחידה  במחירי 
 כתב הכמויות. ב

 
 ציוד ורי איש .91

ימסור  לאי  הקבלן  טכנילמתכנן  חומר  ה  שור  וכל  הציוד  כל  המוצעים  של  אביזרים 
 ת העבודה. מיום קבל םיימ  10עותקים ותוך    3 -ייקט. החומר יוגש בלפרו

דוד צנרת מים, של בי  למהנדס לאישור דוגמאות לפני התחלת עבודות הביצוע, הקבלן יגיש   
יבור "נעל"  י, דוגמא לח ים עם בידוד אקוסט ימכנס ת פח המחוברות לתעלת  דוגמא של תעלו

 גמאות של כל חומר אחר אשר יידרש. לתעלה ראשית, וכן דו  תעלת משנה )שטוצר( של
 

נתהלש  י  מפוח  ואביזרים,  קין  צנרת  חיבורי  עם  טיפוסי  בחדר  מושלם  תעלות  חשון  כולל 
 המתכנן. אישור ותרמוסטט ל

 המפקח למשמרת.    הדוגמאות ישארו אצל 
 

י  כיתגלאם  הביצוע  במהלך  אינ  ה  הדהעבודה  את  תואמת  יפרקה  הקבלן  את    וגמאות, 
 . ושרורה וירכיב חדשות בהתאם לדוגמאות שאוהמערכות ללא תמ 

 
לתנא המותאמות  פיזיות  מידות  עם  הציוד  את  להזמין  הקבלן  קרי,  באחריות  השטח,  י 

הש הטכ לגודל  על  טח  ציוד.  להכנסת  ולפתחים  לתני  אהקבלן  באם  הפתחים  כל  קירות  ת 
ו על חשבון הקבלן  הם ייעש  דרשו פתחים נוספים,וד. במידה וייר הכנסת הצי ובתקרות עבו

 בלבד.
 

לן ע"י היועץ ו/או המפקח , לא ישחרר את הקבלן מחובתו  ביצוע של הקהב  ות אישור תכני 
ייצור,הרכבלהבטיח ת יתקן  נה וחליף, ישנה נכונים של הציוד. הקבלן יה והתק כנון נאות, 
ש  חלק  הציכל  ו/או  העבודה  ימצאל  אשר  לפיוד  פגומים,  ו/או   ו  היועץ  המפקח    דרישות 

 . דהצורה אשר לא תגרום לשום עיכובים בעבוב
 

 ן מתקתיק  .20
 הקבלן ימסור בסוף העבודה תיק מתקן בשלושה עותקים. 
 לול כדלקמן:התיק יכ 

 .AS MADEתקן יות המכל תכנ א.
 וייקט.בפר  הציודקטלוגים של  ב.
 וסמך. ע"י בודק מ  בדיקת מתקן החשמל תעודות  ג.
הציודתעוד ד. של  אחריות  מאוהמת  ות  יותר  ארוכה  היצרן  אחריות  אשר    שר קנים 

 הקבלן.  ת שלופת האחריותק
 תאור בכתב למתן שירות אחזקה. .ה
 מנועים. ל כל הוזרמי חשמל במגענים ש טבלאות ויסות זרימת אויר .ו
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 ת עדות.פרי מתקן ותוכניו ר לסבהקש ואת כל המפורט בחוזה .ז
 

 רי מדידה מכשי .21
 מד חום  א.

 חוג קריאה אדום. ומ  9חוגה בקוטר "  -מים  
 . 4"ה בקוטר ג חו  -אויר  
 .  IRENDאו  SIKA ,STORKמתוצרת  

 הערה: 
 המדידה של כל מערכת.  מכשירי המדידה יסופקו עם טווח המתאים לתחום 

 
 ימון מערכות ושילוטס .22

 יוד צ א.
וקה,  מספר הדגם, תפותכלול את    צמד תמיד לכל ציודלוחית הזיהוי של היצרן תו 

 יים, מספר סידורי וכו'.חשמלמאפיינים  
על    יתקין בנוסף,    מ הקבלן  לוחית  בגודל  הציוד  מאונד  ס"מ    15X10אלומיניום 

 התאם לתוכניות. ציוד ביה יצויינו שם ומספר הלפחות ועם אותיות חרוטות שעל
 

 ביזרים ת ואתעלו ב.
ואבי  ראשיות  מדתעלות  אש,  )מדפי  ממזרים  ויסות  יפי  וכו'(  ע"ג  ונעים  סומנו 

 י ומספרו. "ל המתארים את שם הזיהו ם כנשלטי
 
 בקרה ג.

 ית פלסטית חרוטה לזיהוי חיישני הבקרה.קבלן לספק לוחעל ה 
 עם נציג המזמין. יקומם את תוכן השלטים ואת מ  כמו כן, על הקבלן לתאם 
 מויות. המופיעים בכתב הכ  ט יהיה כלול במחירי היחידהשילומחיר ה 

 
 איטומםצנרת תעלות ופתחים למעבר  .32
 

עב .א מעבר  פתחי  אפתיחת  צנרת  תעלור  בקירות  ו  אות  בלוקים  או  חציבות  גבס  ו 
להק הקבלן  על  נוספת.  תמורה  ללא  הקבלן  ע"י  ייעשו  שתהיה  בקיר  בפתיחה  פיד 

בקירות  ות מינ במיד כוסע" גבס  ימליות. פתחים  . פתחים  י חיתוך סכין או קידוח 
 כוס ווידאה. תוך בדיסק או וקים ע"י חי בקירות בל

 
מסביב  איטום .ב בקירות  ו   הפתחים  באמ  לצנרתלתעלות  איטום ייעשה  חומר    צעות 

 המונע רעידות. 
 ש באישור מכון התקנים.איטום בקירות אש ייעשה באמצעות חומרים עמידי א

 ר התעלות והצנרת.חיל במ איטום הפתחים יהיה כלומחיר 
 
 1001אלי התאמה לתקן ישר קת בדי .42

להתקשע  הקבלן  עם  ל  מוסמכתמעבדר  בדיקו  ה  ביצוע  מ לצורך  התאמת  מ"א  ערכת  ת 
 הבדיקות יכללו: על כל חלקיוחלקים   1001ר לדרישות ת"י  ואוורו

 יקוח(.ובטיחות יסופקו ע"י הפבדיקת תכנון )תוכניות מ"א   •
 . חומרים בתאום עם הפיקוח( 3פחות ם )לבדיקת סיווג חומרי •

 ת מדפי אש.בדיקת אופן התקנ •
 יה. בדיקת אינטגרצ •

 אשר תידרש. דיקה אחרת וכל ב •
. בסיום העבודה יועבר  המעבדהשל  הקבלן לפיקוח דו"ח  קות יעביר  הבדי  כל שלב שללאחר  

 . י המתקןהכולל התאמה לכל חלק דו"ח מסכם  
 . ההחוז ר שלהנ"ל כלולים במחית  הבדיקווכל הדוחו"ת  

 
52 SHOP DRAWINGS 

 אי השטח. ות יועץ לתנקבלן להתאים תוכניעל ה
 העבודה.יצוע  ות לפני ב אישור תוכניך, הקבלן יגיש ל ך כלצור

 רטות בחדרי מכונות ועל הגגות.וך כך, יוגשו תוכניות מפו בת
תוכניו יכין  הקבלן  העבודה,  )בגמר  עדות  וימס AS MADEת  למפ(  קובץ  ור  וגם    dwgקח 

 ר. העתקות בניי
 יות(. כמו מיוחד בכתב ה ה )ללא סעיףה כלול במחיר החוז מחיר הכנת התוכניות יהי
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 דות טיפול אויר חיי.  26

וירכ  יספק  אוהקבלן  טיפול  יחידות  )יט"א(  יב  בגיליון  יר  הטכניים  בנתונים  כמתואר 
 טבלאות הציוד. 

 
  1.3נת בעובי  נה מפלדה מגולווה מבותכלולנ  מאושר  נה מוצר מוגמר של יצרןהיחידות תהיי  

צ לפחות,  בתנור,  מ"מ  אבקה  אקוסטיפוי  "בידוד  של  פנימי  )בצפיפות  2י   24  פייברגלס 
3LB/FTבוב אויר ודלתות גישה  נים, תא ערתא נחשונים, תא מסנים, תא מפוחים,  (, מדפ

 . ת חשמלעילת ידיות דוגמת לוחו על צירים עם שילוט לכל אחד מהתאים ועם נ 
אשיחידו  לת  מחוץ  תוצבנה  פניר  בידוד  עם  תסופקנה  "בנין  בעובי  צ  2מי  צבע ועם  יפוי 

 וקסי. אפ
 

מיניום.  הצלעות תהיינה מאלו.  psig  200בלחץ ויעמדו   5/8וטר "נים יהיו מנחושת בקו הנחש 
כדורי עם מקומות    פוחים יהיו מסוג צנטריפוגלי ועל ציר משותף. המיסבים יהיו מסוג המ

הם  חיצונ  גרוז באמציורכיים.  הציר  על  חובקת  בו  טבעת  כך   SLEEVE BEARINGעות 
  100,000  יותאמו לעבודה של רוק הציר. המיסבים  יללא צורך בפ  ה לפרק מיסבשניתן יהי

 שעות. 
 

 ירופה או ארה"ב. צרת מערב אהמנועים יהיו מתו 
 

ש  להזזה.  הניתן  בסיס  על  ימוקם  המפוחים  תותקנהמנוע  הנעה  רצועות  רצועה  כשכל    תי 
חורר  ומגן מפח מ  מעומס המנוע  150%  -דה, מנגנון ההנעה יבחר ל  לעמוד בעומס לב  וכנןתת

 צועות. ריסופק ל
 רוסטה. ר יהיה עשוי מנימתחת לנחשון קירומגש ניקוז  

 
היחידות על  כל  גמישים    תוצבנה  מחברים  באמצעות  ותחוברנה  קפיציים  רעידות  בולמי  

 לות. צד התעצנרת וחיבור שמשונית בבצד ה
 

ישים,  חיבורים גמ   אביזריהם, מדפים,  אוויר יכללו את המסננים עליחידות טיפול ב  חירימ 
 ת הציוד.  ות בגליון טבלאוהתוספות המצויינ עידות קפיציים, ואת ר בולמי 

 
 . פח תעשאו   אוריס  , מתכת וקס,הארגזתוצרת ת תהיינה מ היחידו 
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 ת מעליו  – 17פרק 
 
 . תנאים כלליים: 1

 ה. הקדמ 1.1
ה מפר הספקה  לייצור,  מתייחס  זה  מערכוט  של  והפעלה  באתר  ל תקנה  כמפורט  מתקנים  הלן.  ת 

ת קבלן ראשי ובאישורו של המפקח הפועל מטעם  ים המפורטים באמצעואת המתקניבצע  המבצע  
יתקי  הקבלן  של  המזמין.  מעלית  ,    8ן   פיקוד    3נוסעים  עם  מלאתחנות  הנתו  מאסף  פי  נים  על 

 במפרט זה. 
 בפיר קיים . תקן תוהמעלית 

 Aאנרגטי   המעלית הנה מסוג
 

 הגדרות .   1.2
 וא מפרט זה. ת המתקנים נשאהמבצע הקבלן הראשי     -ע     המבצ

 המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין.      -    המפקח 
 המבצע לספק לפי מפרט זה. כל המערכות שעל   -המתקנים  

 
 .  התאמה למפרט המעלית ולתוכניות  1.3

ה שיבצע  העבודות  בכל  בהתאמהמבצע  יהיו  התוכניו  אתר  ולחוזה.  המפרט  לתוכניות,  ת  מלאה 
מת אפשרות של סטייה במידות.  על המבצע  נפורמציה בלבד וקיין כלליות לאינשמקבל המבצע הי 

הבנייה   מאתר  מעודכנות  מידות  המבצע  להוציא  בהתאם.  הצעתו  את  ולבסס  במציאות  שהן  כפי 
ויתאים בי  את מידות הבניין במקום, כפי    על הקבלן למדוד  הקיים.תוכניות לבין המצב  ן היבדוק 

 התכניות. מאות ולא להוציאן שהנן במצי
 

 ם .תוכניות ואישורי  1.4
 וכניות שתכלול : שבועות מיום קבלת העבודה , על המבצע להגיש לאישור המפקח מערכת ת 4תוך 

  ת בנייה מפורטות תוכניו, תוכניות כלליות ,נים תוכניות הרכבה מפורטות עם רשימות הרכיבים השו 
  סודות לפגושות בבור מסים,יציקת יוום,פתחים שונים,ע עם כל דרישות המבצע לקבלן הראשי ) פיג

ב תליה  מכונות,ווי  לחדר  תקשורת  לפיר,קווי  ,הארקה  הפיר  משקופי  ,יציקת  וחדר  הפיר  פיר 
 מכונות(.

 תוכניות חשמל מפורטות לחדר המכונות. 
 ת. בפיר ובתא המעלי יזציה ביזרי פיקוד וסיגנלת אתוכניו

 ורך ביצוע הפרויקט. פת שתידרש לצ סואו כל תכנית נו   תוכנית פרטי התא, דלתות ומשקופי פיר
תאם לדרישות  התוכניות תוגשנה בשני העתקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים וכן בה 

את   להגיש  המבצע  על  מקובלות.  לשרטוט  עד  המפתוכניותיו  של  הן  הסופי  והןאישור  של    קח 
 ן שיידרש. האדריכל היכ 

לגורמים    ים למפקח לשם הפצתםעותק   5  –ו ב  י להגיש את תוכניותלאחר האישור הסופי על המבצע  
 המתאימים.

ש יכניס  ולא  המכרז  תוכניות  על  תוכניותיו  את  יבסס  בכתב.  המבצע  המפקח  אישור  ללא  ינויים 
 חשבון המבצע. המבצע יבוצע על  ידרוש ניות היועץ כל שינוי שה בוצע לפי תוכבמידה וחלק מהמבנ 

 
 דו"ח מהלך עבודה .   1.5

לקבל ימציא  מידע    ןהמבצע  בהתהראשי  העבודה  מהלך  ובו  על  יומן  ינהל  המבצע  לדרישה.  אם 
 י בכל עת לעיין ביומן הנ"ל. תירשמנה כל העבודות שביצע. ב"כ המזמין רשא 

 
 האתר . הכרת    1.6

ת ולא להסתמך על תוכניות  ם, בהתאם למציאות במקוק את כל המידות הדרושועל המבצע, לבדו
 י מיידית. המפקח והקבלן הראש יש ליידע את  תובאם קיימות סטיוהבניין בלבד, 

 על המבצע ללמוד את האתר , דרכי הגישה , האחסון ואופן ההרמה. 
  נייה , ויהיה צורך בהריסות וב  1.5ן הנדרש לפי סעיף  ידרשו שינויים או לא הגישו תוכניות בזמ   באם

 ע"י המבצע ועל חשבונו.  עבודה זו  תבוצע
 

 שילוט .  1.7
אע להתקין  המבצע  ה  תל  השלטים  המעלית,כל  בתא  המותר, דרושים  העומס    בכניסות,שלוט 

את   לצבוע  יש  לתקן.  בהתאם  וחילוץ  לשימוש  החילוץ  הוראות  לפעולת  הקשורים  האביזרים  כל 
 ' (. ל חילוץ,מפסק ראשי וכובצבע אדום )ידית חילוץ,גלג 

 
 , ביצוע וחומרים .טיב העבודה  1.8

א לבצע  מתחייב  גב המבצע  ברמה  העבודה  לכות  ובהתאם  ותקנים  הה  הקיימים  ללים,חוקים 
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העבו כל  בעבודות  והמקובלים.  ומנוסים  מאומנים  עובדים  ע"י  תבוצע  בהשגחתו  דות   , זה  מסוג 
המין המשובח  יהיו מע"י המפקח.  החומרים    המתמדת של מומחה ותוך שימוש בחומרים שאושרו

 בצע. תר.  אחסנת כל החומרים הינה באחריות המביו
וראה שתימסר  צע ,האחראי על העבודה. כל ה נהל עבודה מטעם המביהיה במקום מ  בזמן ההרכבה

 למנהל העבודה תחייב את המבצע.
בצע שלדעת המפקח  ח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המהמפק
מהינו   לפובלתי  להוציא  שהתנהגותוכשר  או  מקצועית  ברמה  העבודה  את  בעינ על  כשרה  אינה    י ו 

 המפקח. 
למועסקים על ידי המבצע ישולמו על    דה וכל התשלומים הסוציאלייםתשלומים של שכר עבו כל ה

דבר ושום  לע  ידו  או  למבצע  המזמין  בין  ומעביד  עובד  יחסי  יוצר  אינו  זה  מעובדיו.  בהסכם  ובד 
 הסיכונים. עובדיו כנגד כל טח את המבצע יב

וללא   מקרה  בכל  מתחייב  לדאוגהמבצע  מהכלל  וכלל  יוצא  בלהוראות  ולנהוג  הזהירות  התאם  י 
 בכללם פקודת הבטיחות בעבודה.להוראות חוקי המדינה ו
את   לספק  המבצע  יהיו  על  החומרים  כל  לעבודה.  הדרושים  והמכשירים  המתקנים  החומרים, 
 חדשים ומטיב משובח.  

ועליו לתאם  ריך לקחת בחשבון קבלן צה יפעל  א  כי בעת עבודתו, המבנה   זמני    תעם הנהלת הבית 
וה"מלכלהעבוד  הרועשות  חלקן  ות  כי  בחשבון  ולקחת  שגרתיות.  כות"  שאינן  בשעות   תבוצענה 

לד הקבלן  על  מכלכ"כ  ו/או  מלכלוך  נקי  העבודה  אזור  יישאר  עבודתו,  כל  שבמהלך   מכשול    אוג 
ל לגרום  סכנהפרעה  שעלול  שיהווה  כלו/או  את  להציב  הקבלן  על  כ"כ  הבית.  לבאי   ההגנות    ה 

כדי למ  והשילוט גישת אנשים לאזהדרוש  "מבונוע  )לרבות התקנה  כל   ורי סכנה  אה" סגורה סביב 
 הימנעות מסכנות צפויות. דלת  פיר( ולהנחותם בנוגע ל 

 
 נזקים שונים .   1.9

, על ידו או ע"י עובדיו או ע"י  קנים ולבני האדםות,למתנזק שיגרם לבנין,למכונהמבצע אחראי לכל  
ו לקויה ,  מעבודה בלתי מקצועית א  על ידו ואו כתוצאה  ומרים שסופקוח רם כתוצאה מפגם בנזק  נג

 לפצות על הנזקים הנ"ל בשלמותם.  הן במישרין והן בעקיפין. המבצע יהיה חייב
חצ פעולות  או  עבודות  לבצע  בעאין  במבנה,בקורות,  אמודים  יבות  ללא  בתקרות  מוקדם  או  ישור 

 מנציג המזמין והמפקח. 
ביט   המבצע להוציא  מתאימים  וחייב  מלא  חים  כיסוי  אדם המהווים  לבני  שיגרמו    לנזקים 

רע כולל  כלשהן  מסיבות  ולמכשירים  למתקנים  זרם  ,לחומרים,  או  קצר  אש,  שיטפון,  אדמה,  ידת 
עבודתו.   בתחום   וכו'  ביחשמלי  להוציא  עליו  כן  ולצטוחים  כמו  עובדיו  על  לגבי  כלשהו.  שלישי  ד 

 הפוליסות למזמין. המבצע להמציא עותק מ
 למזמין. עלית עד למסירת המעלית  על כל חלקי ציוד המ המבצע אחראי 

י נדרש אחרת  לא  עוד  וכל  עבודה, המעלית  במהלך הרכבת המעלית  יום  כל  בתום  כי  וודא הקבלן 
לתחנה ו/אעליונה.    תעלה  ידנית  יושג  זה  באמצמצב  מיוחד  ו  פקוד  המעלית  עות  את  ה"מבריח" 

 מקומה תחתונה. 
 

 הספקת חשמל     1.10
ן  קה הראשי  של בלן  בלבד  חיבור  ומאור.  3  יספק  כח  עבור  הפיר  בראש  ואפס  הארקה   פאזות, 

בטחונות   עם  ראשי  זרם  יסופקו  מפסק  המעלית,  לחלקי  מהמפסק  החיבורים  וכל  ולכח  למאור 
 ע"י ועל חשבון הקבלן. ויבוצעו

 
 מסירת המתקן.  1.11

כון התקנים  ברת החשמל, מחל  תעודות בדיקה שסיום הרכבת המתקנים ימציא המבצע למפקח  ב
בודק מטע  או  בדיקה  אישורי  וכן  התקנים  מכון  ע"י  לבדיקה  שוחררה  והמעלית  במידה  ם  מוסמך 

ח ועל  המבצע  ע"י  יוזמנו  הנ"ל  הבדיקות  כל  המבצע.  של  טיב  הבדיבקרת  תוצאות  כל  קות  שבונו. 
  שמל ופיקוד ,ח ת  המתקן , תוכניו" )תוכנית הרכבה של     AS MADEוכניות "  "ל כולל מסירת ת הנ

 העתקים . 3 -יוגשו למזמין ב  -רשימת חלקי חילוף כולל מק"טים. ( הוראות אחזקה וכן 
הגשת   המזמין  לאחר  ונציג  המפקח  בהשתתפות  המעליות  מסירת  תיערך  אלו  ותיבדק  מסמכים 

למ המתקן  המ התאמת  יעמידפרט  ה  פקח.המבצע  וכוח  העזר  אמצעי  כל  את  המזמין  אדם  לרשות 
הבד ויתויקלביצוע  במידה  ל ת.  או  התאמות  אי  ביצועם  גלו  לאחר  מיידית.   לבצעם  יש   , יקויים 

 תיערך מסירה סופית של המתקן. 
 

 הדרכה .   1.12
חילוץ   ה בזמן בשימוש נכון ובמתן עזר במסגרת מסירת המתקן ידריך המבצע את משתמשי המעלית 

 שימוש. מסר המעלית לימך , תת בודק מוסהמעלית. בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיק אנשים מן 
 .  1.11ירת המעלית לשימוש אינה הוכחה לעמידה בדרישות סעיף  בכל מקרה מס 
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 אחריות.  1.13

המפקח • ע"י  הסופית  קבלתה  מתאריך  תהיה  האחריות  תקופת  מנין  ו/או    התחלת  נציגו  או 
נ"ל.  מהתאריך החודשים    24  -ניהם. תקופת האחריות היא למקרה המאוחר מביבכל    ,הפעלתה

יסופקו ע"י המבצע יהיו חדשים ומשוכללים ביותר.    שירים והחומרים אשרהחלקים , המכ  כל
 רעות של המעלית על כל חלקיה וציודה. המבצע אחראי לפעולה ללא הפ

ת של המתקן,  עד למסירה הסופיבודתו  ל כל חלקיו כל תקופת עהמבצע יהיה אחראי למתקן ע •
ו. כמו כן  בה שייעשו בתקופה ז אבדה או גני  ,נזק ,קלקול  בשל    ויישא בכל ההוצאות הכספיות

 הנעשית בשטח.המבצע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת 
 מיום סיום ההתקנה.  שנה 20המבצע ידאג להמצאות חלקי חילוף בארץ במשך  •

ן  י ויחזיקה במצב תק  אחריותו במעלית על כל חלקיה במשך תקופת  מי מטעמו יטפל    בצע אוהמ •
בתקופת האחריות יסלק המבצע מיד ועל חשבונו הוא, ולכל  ל ההפרעות שתחולנה  ונקי. את כ

ההודעה. לאחר תקופת האחריות תיעשה בדיקת קבלה שניה והמבצע    שעות לאחר  24המאוחר   
ש. לכל  כל הליקויים שנתגלו לאחר השימו  ק פגום ולתקן אתכל חל  יב לתקן כל פגם להחליףחי

ת של שנה. האחריות הנ"ל של המבצע  תינתן אחריות נוספ  קופת האחריות תהחלקים שיוחלפו ב 
 וש רע והפרעות חשמל.לא תכול על נזקים כתוצאה מכוח עליון, שימ 

מבצע יספק  נוסף השירות המעלית השוטף. בבתקופת האחריות הנ"ל חייב המבצע לספק את   •
ל  שירות ועד  במתקן  השימוש  מתחילת  ת החל  פתחילת   . האחריות  ארקופת  לקלקולים  שר  ט 

לסלק  הקבלן  כל    חייב  את  ולבצע  לשמן  לבדוק,  בחודש,  פעם  לפחות  הקבלן,  חייב  כנזכר, 
 שורות בשרות העבודות הק

תב  תאם לכועלות שרות זה תהיה בה בתקופת האחריות הנ"ל יבצע הקבלן את השרות למעלית   •
  תחילת תקופת   דהשימוש במעלית ע  מתחילת  על הקבלן לבצע גם את השירות  ,סףהכמויות. בנו

 ופית של המעלית ע"י משרדנו( וגם מחיר זה יהיה כלול במחיר המעלית. האחריות )קבלתה הס
ר יוזמן על ידי  חייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשהקבלן מת

 .  המזמין
בחולתיקון הקלקולי  פרט , לבם חייב המבצע לפחות פעם אחת  ולבצעדש  , לשמן  כל   דוק  את 

. בחדר המכונות ימצא ספר שירות בו ירשמו כל התקלות,עבודות    ת הקשורות   בשירותהעבודו
יבדקנה  יחתמו הטכנאים אשר ביצעו את התיקון או השירות. הרשימות הנ"ל תוזמניהם. בספר  
או   המזמין  כוחע"י  כל  בא  ו   4ו,  לה חדשים  מתחייב  המבצע  ידם.  על  במתאשרנה  חסנו  חזיק 

חלק של  אורגי  י מלאי  סבירה. חילוף  בכמות  בזמן    נליים  עומדים  שברשותו  המבצע  מצהיר  כן 
 ההצעה חלקי החילוף הנ"ל. 

התקלוחודש   6לאחר   • שמספר  המבצע  מתחייב  הרצה,  לתקופת  שיחשבו  ושימוש  הפעלה  ת  י 
המעל  להשבתת  לא  הגורמות  על   ית  התקלובשנה   6יעלה  מניין  לגבי  יפסוק  היועץ  ת  . 

 נטיות. הרלוו 
שה  • את  מהעובדה  ביצע  למפרטבצע  בהתאם  את    עבודתו  ממנו  מורידה  אינה   , ולתוכניות 

המתקנים. של  התקינה  פעולתן  עבור  הנובעת    האחריות  כל תקלה  עבור  בלבד אחראי  המבצע 
 ע  משגיאות התוכניות שמבצ

את  משחרר    ח על בחירת הציוד של המבצע אינוותן. אישור המפקגל לגל בעל ידע מקצועי מסו
ם בחומר, או בטיב העבודה רשאי המפקח  לו פגמים או ליקויי, במידה ויתגוהמבצע מאחריות 

 להחליף את ציוד הפגום.  בתקופת האחריות לדרוש מהמבצע לתקן או  
 

 הציוד המאושר לביצוע המעלית  1.14
 לאישור היועץ  םדג  טיסן  -
 שי מיצובי -
       COMFORT  דגם  יס אוט -
    MONO SPACE 500    דגם  קונה  -
   3300   דגם שינדלר  -
- MP                      עם דלתות          דגםHIDRA WITTUR  
- ORONA          עם דלתות               דגם  WITTUR   HIDRA 
- WITTUR 

 
 חרוןהא 2481-20-50המעלית תיבנה לפי תקן 

 70חלק  2481וגבלויות ישות אנשים עם מקן לנגהמעלית מתאימה לת 
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 :  . תאור טכני 2
 

 י מקוצר . נתאור טכ  2.1
 ג המתקן סו לית נוסעים ומשא מע

 עומס נומינלי  נוסעים   8
 מהירות  שניה \מ' 1

V.V.V.F GEARLESS ת ההנע שיט 
 אי דיוק עצירה  (  +מ"מ )   5

 גובה הרמה  8מטר 
 תחנות  מס' 3
 מס' כניסות   3

 קום חדר מכונות מי ה, בתוך הפיר למעל
 הפיר   מידות פנים מ'   2.0מ' , עומק  1.7רוחב 
 מידות פנים התא )מ'(  2.3ה  ,גוב 1.4, עומק 1.10רוחב 

 כוון פתיחת דלתות  מטר   X2.1 0.9אוטומטיות, פתיחה צדדית,             
 סוג פיקוד  מאסף מלא 

 חתך כוונות תא  
 חתך כוונות מ.ג  

 תילוי   2:1
 ת בשעה התנעומס'  120
 חשמל  הרץ   50פאזות     X 3וולט    400

 
  המכני .  המתקן 2.2

 
 ד מנוע בלב-כונת הרמהמ
 

 מיסבי המנוע  הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.  למנוע, גלגל הנעה .
 גל ההנעה יותקנו כבלים או רצועות. על גל

אלקטרו ידי  על  יופעל  גשו המעצור  לכוון.  הניתן  "פרודוהבלשי  מגנט  מצופים  הפסקת   ". ם  בזמן 
ב הבלם  עוצר  החשמלי  את  הזרם  אוטומטי  הבלם  האופן  עבודה  מעלית.  להבטיח  שקטה  צריך 

שש השני לשאת את כל  ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד  יוצא מכלל פעולה, יכול הג
לית במקרה של  המעית  וק את מצב הבלמים ותשב שעות , מערכת אוטומטית תבד  24העומס.  בכל  

 ל. כש
לתות פתוחות לא  המעלית עם ד   ת אשר יבקר את תזוז  UCMלמערכת הבטיחות של הבלם יותקן  

 קרות. מבו
ל מותאם   , עצמי  אוורור  וההאט   240-למנוע  הנסיעה  התאוצה,  לשעה.  ועם  הפעלות  מבוקרים   ה 

 ש. ועם פלוס חד   DIRECT APPROACHהתנעות רכות. העצירה הסופית חשמלית עם 
 תות אוטומטית. מל, המעלית תגיע לתחנה הקרובה ותפתח דלקרה של הפסקת חשבמ
הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים  חשמליים והפרעות  המסננים החשמליים    וע מצויד בכלנהמ

והאל  החשמליות  הדיזל  במערכות  של  תקינה  פעולה  )לרבות  הבניין  ושל   המעלית  של  קטרוניות 
 תקנים.    וה  שותגנרטור(, הכל לפי הדרי

להצעתו את הטבלאות הסטנדרט   הקבלן  לצרף  המנועמתבקש  לבחירת  יכול   .יות  ה לשאת  המנוע 
יגרום לתקלות או  הפרעות בפעולה התקינה של המכונה  מעל העו  50% זה  בלי שדבר  מס המותר 

 ל המעלית כולה. וש
וה והקורות  רעידות  כנגד  בדוד  על  מורכבת  מורכבת  המכונה  שעליהם  יבודדו  כונ המ  בסיסים  ה, 

 ה. מהמבנ
 

 הנעת התא מלוח הפיקוד  
וץ במקרה של הפסקה בזרם  הקרובה. לצורך חיל  ביד עד לתחנה  דור להסיע את התאהמנוע עם סי

ם. פעולת החילות תתבצע בצורה קלה  החשמל או קלקול, יספק הקבלן את כל המכשירים הדרושי
חלקי בפירוק  צורך  ללא  לופשוטה  תשומת  במנוע.  וכו'  ולוו רבה  ב  ם  לכך  לתת  פעולת  יש  כי  דא 

תהיה   הפקוד(  )מלוח  ובטוח החילוץ  מהירה  יבו.  הקלה,  חברהחילוץ  נציג  ידי  על  המעליות  צע  ת 
 .בלבד ללא תמורה

 
 הקונסטרוקציה

הי את  הפיר  בבור  יבנה  הראשי  הבופריםהקבל  להרכבת  הדרוש  החיזוקים  סוד  האביזרים,  יתר   .
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 בועים פעמיים בצבע יסוד. חדשים, ישרים וצשר הם ופקו על ידי המבצע, כאוהקורות יס 
 

 ומשקל נגד מובילי התא 
מבנה פלדה עם מילוי פלסטי מתאים עם משמנות. ניתן  מובילים ב  4בעזרת    קל נגד יובלושהתא ומ

 להשתמש במובילים גלגליים.
 

 גלגלי תליה והטיה 
ורך  ת כך שלא יהיה צלצמיתוריים בעלי שימון עצמי  גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדובכל  

 לטפל בהם 
 

 ה כבלי תליה או רצועות תלי
. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית "סיל"   12עם מקדם בטחון פי    ,3: מינימום  המספר כבלי התלי 

מתיחה. כן יותקנו גם מגעי "כבל רופף" לכל כבל  מצוידים בבורג  עם פנים פלדה. הקצוות מבודדים ו
 ליה או רצועות. ת

 2מינימלי יהיה  צועות מספר ר
 

 התא . 2.3
ג התא יורכבו  התא. על המסגרת וג   לעומס ולגודל  רות פלדה המתאימה התא יבנה בתוך מסגרת מקו  והכני  

התא, התקן    י, משמנות לנעלי מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסט
ה תחת  הדלתות.  להפעלת  מנוע  נביטחון,  תקני  כיסוי  יותקן  פגיתא  מגד  התא  רצפת  בודדת  עות. 

 . מהמסגרת. התא בשלמותו יהיה מוארק
 

 קירות התא 
מ"מ, צידם החיצוני של     0.8ויצופו בנירוסטה בעובי      מ"מ  2.0דקופירט בעובי  ות יבנו מפח  רהקי

עם סרגל  שרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. החלק התחתון של הקירות יוגן  קירות התא יצופה ב
פ נגד  ל  גיעות.נירוסטה  הכניסה  סקופ  משקוף  דגם  מנירוסטה  יבנה  על9תא  החומר  אינו    .  הקיר 

מ"מ עשוי נירוסטה מלוטשת   40אחיזה עגול בקוטר   עקההאחורי בתא יותקן מ אור.על הקיר   מחזיר
רוזטות. המ  בין הקיר למאחז  מקיר לקיר עם  וגובה השפה העליונה    35רווח החופשי  לפחות  מ"מ 

מינימו  900מהרצפה   ומ"מ  .  1.1סימום  מק-ם  זכוכית  מטר  עם  מראה  תותקן  ירצה,  המזמין  אם 
אמצעי   עם  המרא חבטיחות  על  אופטי.התאזותי  לבלבול  ברצפת    100בעלת    ורה ה  מינימום  לוקס 

 התא.
 ס"מ.  20-ס"מ וברוחב של כ 2-ות( מנירוסטה הבולטות כשורות חיזוקים ) מעק  4מסביב לקירות  

 מ' לפחות.  2.30טו גובה התא נ
 
 א צפת התר

פלד מפח  בעובי  הרצפה  ע  4ה  קונסטרוקטיבי,  מסבך  על  והקמ"מ  מלא  מפח  בחיבור  ישויה  רות 
 יזוקים נוספים.בחרצפה  יהיו מוגנים ל

 מ"מ   4עובי על המבנה הנ"ל תותקן רצפה מנירוסטה או אלומיניום בועות ב 
 או אמבטיה להכנסת שיש על פי בחירת המזמי 

 
 א תקרת הת

גופי    . בתקרה תאורה אוטומטית, יותקנו שמונה  בוע בצבע לבן מטפלדה צתקרת התא עשויה מפח  
קס על רצפת התא, דו תכליתיים שקועים ומוגנים  לו  100מה של לפחות  לדים בעל עוצ   תאורה מסוג

נ אור   ובעוצמת  שקוף  מכסה  אור  ע"י  לחדירת  שקופים  גופים  יותקנו  התא  תקרת  במפלס  אותה. 
על הנורותביובלתי ש ומ  מחברה  רים להגנה  ונט  וגנבה. מצבר    -טען עבור פעמון אזעקה.  מאוורר 

 ובעל אפשרות לשינוי כיוון הסיבוב.   ין, מבודד מהתקרה,  רר שקט לחלוטו( המאו 6קסיה )" א
ה  ע"פ  והגוונים  והחומרים  התא  עיצוב  האדריכל  כל  וע"י  בשרטוט   , במפרט  חומרי  הנחיות  כל 

 ני שריפה.  ידה בפמדו בדרישות התקן לעמ עהעיצוב של התא י
 כננת מראש.מן הובלה מתוז יסוי תא, כהגנה בב לתקרה יותקנו ווים המיועדים לתליית כמסבי

 
 בודה / חדר גלגלים בראש הפיר משטח ע

הרמה    / להטיה  גלגלים  יורכבו  הפיר  ובראש  הקבלן  מאחר  על   וכו',  מכונה  מהירות,  וסת  ו/או 
גם הצורך  לפי  ו/  להתקין  וסולמות  עבודה  דלתמשטח  תקניות  או  גישה  טיפול  ות  לצורך  אליו  
י הפיר.  בחלקים שיורכבו בראש ויתבנוסף,  הקבלן  בקין  כנדרש,  תאורה  הגלגלים  בצע  "חלל" 

 לרבות מפסק לתאורה וכו'. 
 

 ופציה לדלתות זכוכית ( ) א מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא
י יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על  ובדות  ל גבי מסילות מע וסעת עמנוע מיוחד. כל כנף מ  דיהתא 

 בים.  בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוס
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ונון, לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף  ל הדלתות ניתנת לכוחה והסגירה ש ימהירות הפת
מובילים. המובילים מחומר בעל שחיקה    2-יוחדת ומצויד לפחות במוסע בתוך מסילת אלומיניום מ

 . וכה ולא מושפע מרטיבותנמ
ומספר    (HEAVY - DUTYקשה )  זרם ישר או הנע שווה ערך ומיועד לעבודהע הדלת פועל על  מנו
 של התנעות.  רב 

ה בעל  כנפי  דקופירט  מפח  עשויות  כפולה דלת  הצדדים  מ"מ  1.5בעובי    דופן  שני  צד.  יצבעו    לכל  
 מ"מ.    0.8לוטש מט.בעובי של   פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה דגם סקופ מ

 .  ת נגד דפיקותוהדלת מצויד בגומי פתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות. קצה מסלול  הדלת צריכה להי
עיניים.    40לפחות  צויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים של  כל כנף מובילה ת

ממוחית זמן  עומד  ונוסע  במקרה  הדלתות.  השהיית  את  מקצר  תאים  טור  לסגירת  וך  ומפריע  שך 
  ק "דלת מוטרדת". ר  ירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלטתתחיל להסגר במה, היא  הדלת

 פעולה זו. צן "פתח דלת" תבטל לחיצה על לח
 התא, ללא מאמץ מיוחד.  ניתן לפתוח את הדלת ידנית מ -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 

מהמות גדול  לפיר  הדלת  בין  שהרווח  בנעי   -ר  במקרה  התא  דלת  מכנ תנעל  הפילה  שחזית  או  ר  ית 
 תצופה בפח ע"י המבצע ועל חשבונו.

והתימנג הדלתות  יוסתרו  ל נוני  בצוויים  נירוסטה  פח  אסתטית,ע"י  נסגרו    רה  והדלתות    3במידה 
נעילה אלקטר )חסר  נסעה  לא  והמעלית  סיבה אחרת(  פעמים  כל  או  עד    -ומכנית  תושבת המעלית 

 תיקונה. 
 

 רדלתות פי
מפח יבנו  הפיר  בעובי  דקופי  דלתות  מתאימי  של  2.0רט  חיזוקים  עם  כפולה  דופן  בעל  ם.  מ"מ 

נוספי בחלק  םחיזוקים  כנף    יותקנו  כל  של  להימנע  ובחיבורו  התחתון  ע"מ  המובילות  הנעלים  עם 
מדפו ולהימנע  מהמסילה  הכנף  הן  מיציאת  העמסה.  בעת  ומכות  מחבלות  כתוצאה  הכנף  רמצית 

מעוגנת לפיר. סף הדלתות יהיה    בי מסילה מלוטשתם על גגלגלים עם מיסבי כדוריתוסענה על ידי  
מ אלומיניוםמיציקת  או  גבי  תכת  על  ויח  וישען  שיסופק  לבנייפרופיל  מנגנון  ובר  המבצע.  ידי  על  ן 

-הפיר ולפתיחתה. כל דלת תצויד במנעול אלקטרו  הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת
לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת  או אמצעי דומה    משקולתלהלן. כל כנף תצויד ב  מכני, כפי שיתואר

-ורם ניקוי כימי ויצבעו בלאחר ייצ  כנפי הדלתות יעברו  ותחן מיוחד.  פום ידנית על ידי  לפתיחת חיר
יצופה בפח    2 והצד הגלוי  יסוד  נירוסטה מדגם סקופ מלוטש מט. הדלתות תסופקנה  שכבות צבע 

נג מוגנות  בגמר ההרכבה.לבניין  פגיעה.  כל הפח   המבצע  ד  את  עבור  יספק  לפי התקן  הדרושים  ים 
 תקן.ם לאמור ב הדלתות תבוצע בהתא . נעילת כנפיתוהתחתון של הדלתוהחלק העליון  

 .  EN81  1-2הדלתות תעמודנה בדרישות עמידות באש לפי תקן 
 

 קופי הכניסה  מש
עוטף את כל  מ"מ, ה  2.0בעובי של     9סקופ  סביב כל דלת יורכב משקוף פלדה מפח נירוסטה מדגם  

ל יד המשקוף בצד  חוץ יותקנו ע   דה חזיתית, לחצנימי  ס"מ  12הקיר ובולט ממנו כנדרש,  של    עובי
יסופקו  הי המשקופים  האיתות.  אביזרי  את  בתוכו  וכולל  מוגבה  העליון  עם  מיני.המשקוף  לבנין  

 יים. וף יצופה בפח עד התילוהגנה כנגד פגיעה. הצד הפנימי )בעקר העליון( של המשק 
 צע.תעשה ע"י הקבלן הראשי בתאום עם המביציקת המשקופים 

 
 משקופים עיוורים

יבח כל הקירעם הלקוח  גמר עבור    ר לצפות את  יותקן משקוף אלא רק מסגרת  בציפוי משלו, לא 
 בחירת האדריכל.  ציפוי הקיר בחומר לפי

 
 מערכת הפיקוד . 2.4

 לוח הפיקוד

עם  חריצי אוורור והמאפשר  דלתות על צירים  ה בעל  ף ,בנוי בתוך ארון פלדלוח הפיקוד במשקו •
זרם ישר במתח מקסימלי   נטקטורים פועלים על ריאליים והקו הל חלקי הלוח. כל חה לכגישה נו 

V125וורר בתא. כל חלקי לוח הפיקוד  . יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו תאורה ומא
והמשוכלל  החדשים  מהאביזרים  ייהיו  מספק  אותם  ביותר,  הל ים  המערכות  צרן  כל  יהיו  וח. 

מודפסים לוחות  ע"ג  המומקור   מודולריות  המעגלים  סט דיים.  יהיו  הניתנים  פסים  נדרטיים 
הפיקוד  ליפה והחלפה בקלות. לכל כרטיס יהיה מחבר שונה למנוע שגיאות. פעולת מערכת   לש

של האינפורמציה  כל  את  המעבד  מיקרופרוססור   בעזרת   המעלית    תעשה  ומצב  קריאות 
 תוכנית הפיקוד.  התאם לב

כיחה במעלית כגון  על כל תקלה ש  יזואלים המצביעיםלוח הפיקוד יכלול בתוכו אינדיקטורים ו  •
על  ע האינפורמציה  את  גם  יכלול  הפיקוד  לוח  וכו'.  במנוע  תקלה  דלתות,  יתר,  מיקום  ומס 

 ות.  המעלית. )מראה קומות(. כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחד 
 המצאות המעלית המראה  בלוח מראה קומות   •
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יותקן מנגנון סיגנלי מב • חנה במדויק,  ות המעלית בתאואר המראה את המצתוך לוח הפיקוד, 
 אשר המעלית בתחום התחנה. דולק כ

בצ  כוונון  בעלי  מוגנים,  יהיו  בלוח  לעבודה  הטרנספורמטורים  ובנויים  והמשני  הראשוני  ד 
 ממושכת  ומאומצת.      

ע"י  סלקטור אלקטרוני המופעבלוח   ופ ל  נגד  חאינדיקטורים  כל ההגנות  כולל  בפיר. הלוח  יות 
 חסר פזה. ס יתר, היפוך או עומ

 ה לזה שבתוכניות הפיקוד.  סימון בלוח יהיה זהכל  •

לפי   • חירום  להפעלת  סידור  הפיקוד  בלוח  .    EN  81יותקן  בשרות מתוך חדר המכונות(  נסיע   (
לחווי תקלות יבש  גילוי    בלוח  מגע  ואולחבור למערכת  ע"ג  יש. המגעים הראש עשן  יורכבו  ים 

 גומיות להקטנת הרעש.  
 או חג לפי "צומת". לפעולת פיקוד שבת   ויים הדרושיםנ יקוד כולל כל השיהפ •
 

 התאמות לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות 
, חוקי    , לת"י70  2481-חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י   הרכבת המעלית וכל

והבניה דרישהתכנון  הרשויות  ,  הרלוונטיים  המקוות  והארגונים  והחמיות  המזמין  ובאישור  לטת 
 קנו מספרי הקומות בצורה גדולה ומובלטת. ני ההפעלה בתא, יותכל.  ליד לחצ יוהאדר

כינוי הקומות,  נת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי,  בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציי
עת שהמעלית  חולפת על קומה. המערכת    וף( בכל ליל )צפצומה וצל דלת נסגרת ומעלית בקהודעה ע 

קול  אל עם  )נקטרונית,  גברי  או  הני שי  המזמין(  ומהירה  להחלטת  קלה  בצורה  לתכנות  תנת  
לקומה.   המעלית  הגעת  לפני  עוד  תתבצע  קריין  וההכרזה  ע"י  באולפן  תתבצע  הכריזה,  הקלטת  

 מקצועי. 
יהיו: והשר  ההודעות  הגיע  אליה  שהקומה  לקבותים  בקומהאפשר  נסגרת,  ל  דלת  נפתחת,  דלת   ,
 התא.יתר עם בקשה לצאת מת מטה, עומס עמעלה, המעלית נוסהמעלית נוסעת 

, יהיו  תחום שבין  סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים לשימוש הציבור
 מטר מעל רצפת התא. 1.0÷1.2

 
 MRLמעלית ת תקלה / הפסקת חשמל בחילוץ חשמלי בע

)בהפסקת חשמעל הקבלן לס ולהתקין מתקן שבאמצעותו  ינו פק  ד  ע  אוטומטית   על( תא המעלית 
לתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים  מלוח הפקוד בעת תקלה  לקומה ייפתח את ד

הפ קאו  ניקל   מצברים  מערכת  על  יפעל  המתקן  חשמל.  )ול סקת  יבשים  לרבות  דמיום  טיפול(  לא 
 מתאים. מטען 

 
 לית אינסטלציה חשמ

הא החשמלי.  החווט  כל  את  יבצע  תעהמבצע  בפיר  פח  שינסטלציה  בתעלות  כל C.V.Pאו  ה   .
של הסתעפ  החיווט  כל  צנרת.  בתוך  מוגנים  יהיו  החוטים  וכל  הסתעפות  קופסת  עם  תעשה    ות 

 האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה.  
 

 הכבל הכפיף 
גבוהה  וגן בעכבל חשמל מ גמישות  יצי  -ל  יחוזק בצורה  בה לתחתית התא  מיוחד למעליות. הכבל 

חוטים מעל    10%העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות  לא יועבר    עת תילוימצע הפיר. בשאול
 חוטים בכל כבל.   3-לא פחות מ אך  -הנדרש לפי המפרט 

 
 חייגן חילוץ אוטומטי בתא 

תא.  ן התקנת המעליות יתקין חייגן אוטומטי בה של הפיר . קבלהעליונ יספק קו טלפון לתחנה    המזמין 
יש להתקין בתא הוראות לגבי השימוש בחייגן בתא.    חצן הפעמון יופעל מל לקו הטלפון ו  החייגן יחובר

 ה הרצופה וכ"ו , כגון זמן הלחיצ  האוטומטי
 

 פיקוד ואיתות בתא 
 : וזת הסגירה כולללוח לחצנים בתא ימוקם בצד מז

 ליל המאשר הלחיצה , עם צ1-, 0,1מוארים לקומות וממוספרים ה עם כתב ברייל י קריאלחצנ •

עם מגע יבש נוסף,צהוב עם סמל פעמון המפעיל גם חייגן    -מואר בהפסקת חשמל    -לחצן אזעקה   •
 חילוץ אוטו. 

 תח דלת" עם הסמל הבינלאומי לחצן "פ •
 מפסק מאוורר.   •
 (.  ON -נשלף ב מפתח כבאים )מפתח לא •

רכת  עהרצפה(+ הודעה בממ"מ מ   900כל לחצני פיקוד בגובה לפחות ם "עומס יתר". )עם זמזנורית  •
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 מס יתר את מהמעלית בגלל עוכריזה לצ

 אינטרקום עם מצבר ומטען בין התא ללוח הפיקוד  •

או • דיגיטלי  קומות  אות     METRIX   DOT  מראה  בגובה    5)גודל  ל  1.6ס"מ(   מטר    1.8-מטר 
 צפה מהר

 עת ליהן המעלית נוס ומות אמראה קומות בכל הק •
 ומעלה כוון מטה  חיצי כיוון נסיעה עם צליל שונה בין  •

 דציבל  65-ל  35שיציין את מקומו של התא ,מתכווננת בין תושמע הודעה קולית שר התא עוצר אכ •
 

 תפיקוד ואיתות בכניסו

 פתח יוצא בשני המצבים לחצן מואר עם ברייל עם קול  המאשר הלחיצה+מפתח צילינדר עם מ •
 נים המוארים.בלחצחוץ יותקן לחצן מפתח המאפשר קריאה לכל לחצן קריאה בסמוך  •

 ה ראשית. כבאים בכניס חמפת •
 בקומת כניסה.  -תקת מעלית מפתח להש •

 כוון מטה ומעלה מראי קומות וחצים בכל התחנות  עם צליל שונה בין  •
  מ לפחות. מ"  3כל הלוחות יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי של 
   יהיו ברגהלוחות  יהעם  או  שקועים  ציריים  ע"ג  אחד  במישור  התא  מקירות  חלק  גובה  יו  לכל  ם 

 התא.  
 

 ת פיקוד המעלי
מלאהפיקוד   אפשרות     .מאסף  עבור  ארגז  בכל  מפתח  ומנעול  לחצן  עם  לחצנים  ארגז  מבוא  בכל 
 שבתת המעלית. להלחצן קריאה. בקומה ראשית בארגז לחצנים מנעול מפתח אחד נוסף הפעלת ה

ארג לחצנבתא,  העליוןז  בחלק  רם  ים.  מורכבים  ארגז  כל  ומיקרופון  -של  להדבקת  קול  ומקום 
מוסמךקמדב בודק  ה  ת  כך.   לשם  מקומה  מסומנת  שהפעלתו  אש,  מכבי  פיקוד  גם  כולל  פיקוד 

 ראשית ו/או ע"י "מגע יבש"   
 צוי שפנל הלחצנים יהיה מאוזן בתא. ר

 הוראות שימוש במעלית 
 הפעלת חייגן אוטומטי  וראות ה

 שרד העבודה מספר מ
 

  ציות בפקוד ושינויי תכנהאופ
יות )בפקוד של חברת האם(.  אופציות שאינן בסיסיות ואת כל הסל הפונקציות הבסיהפקוד כולל כ

מתוכ ואשר  ויצרן  יצרן  כל  של  לאפיונים  בהתאם  הנוספים  הנ"ל  הסעיפים  את  המזמין  יבחר  ם 
שמעבר   הב)אופציות(  לכלוללסטנדרט  ברצונו  אשר  זא   -המערכת    בפקוד  סיסי  תוספת  כל  ללא  ת 

האחריות.    קנתן ועד תום תקופתיות במהלך התלינויים בפקוד המע במחיר. תהיה אפשרות לבצע ש
 .  " של חברת האם DATE TO  UPהשינויים כוללים גם עדכוני תכנה     "

 ללא תשלום נוסף.  ת המזמין וכל השינויים הנ"ל יבוצעו ע"י המבצע בהתאם לדרישו
יהיה מחבר שיאהפיקו  בלוח מודם.  ד  או  מוניטור  עם  בעתיד  ע פשר להתחבר  מודם  של    ל )במקרה 

 יטור(.  קו טלפון ליד המונ   המזמין לספק
 

 אינטרקום
 הפיקוד לתא המעלית   מערכת אינטרקום תכלול מצבר עם מטען מתאים ותקשר בין לוח

 
 מתקני בטחון .  2.5

 
 מהירותוסת 

בפי התפייותקן  מתקן  את  ויפעיל  במקר  היריסה  שמהירות  המהירות  רה  מעל  עולה  התא  של  דה 
 כדי פעולתו.  ת ניתן לבדיקה תוך והתקן. הווס  תאם למהירות המעליהרגילה בהת

 קפיץ הוסת יכוון בבית החרושת וינעל עם חותם.   
 סת מצויד במפסק. מ”מ לפחות. מתקן המתיחה של הו 6ות בעל קוטר כבל וסת המהיר 

 
 התקן הביטחון

ליותקן ב היר עומס ומהירות התהתאם  פועל במקרה שמהירות  ידה עלתה מעל  א. מתקן התפיסה 
 פסיק גם את מעגל הפיקוד.  בתקן. המתקן הנ"ל מ ר לפי האמור תהמו

 המעלית והתקן.   מתקן התפיסה מדגם מיידי או הדרגתי בהתאם למהירות
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 גובל סופי
ידי מפסיק    . הזרם ייפסק עלתחתונהצר בתחנה העליונה או המפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נע

 .  24ת.י.  -כמפורט ב  למנוע  ינותק   הפאזות, או שהזרם 3זרם סופי מקו ההזנה, בכל 
 

 מערכת אזעקה 
פק  יוחד. זרם להפעלת הפעמון יסובמעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מ 

אוטו  טעינה  בעלת  מיוחדת  דרךמסוללה  יעבור  והזרם  הלחצממסר    מטית,  ע"י  ,כאמור  המופעל  ן 
 .  24בתקן ת. י.  

 
 פיקוד אחזקה 

המבטלים   מהתאמפסקים  הפיקוד  יותקנות  ומהכניסות  הפיר.    א  ובבור  המעלית  של  התא  גג  על 
פיקוד אחזקה   התא  גג  על  יותקן  לכך  לחצן  בנוסף  הכולל  שירות  לחצן "משותף",  לאנשי  “עצור”, 

צה מתמדת ובו זמנית על שני  וצע רק בשעת לחייעה תבחצן “מטה” ותאורה. הנס לחצן “מעלה”, ל
 מה. לחצנים בהתא
 מ’.  1.8פיר התא מרוחק מתקרת ה  ופסק כאשר גגת הנסיעה מעלה 

 מ'/שניה.   0.8מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 
 אורה. שקע חשמלי. בפיר תותקן תמתחת לתא יותקן 

 
 פגושות 

 ס המעלית.   ות הנסיעה ולעומלמהיר ר פגושות קפיץ מתאימיםהמבצע יתקין בתחתית הבו
 

 מנעולי דלתות הפיר 
האלקטרומכנייםהמנעול מ   ים  עצירה  קונסטבעלי  בנויים  בטחון  וקדמת  המבטיחה  רוקציה 

לכ כנגד  היטב  מוגנים  המגעים  מפלדה.  הלשונות  שממקסימלי.  דלת  רק  ואבק.  חונה  לוך  אחוריה 
מ המנעולים  לפתיחה.  ניתנת  דלהתא  מנוע  ידי  על  התא  ופעלים  כת  נעה.  עקומה  ניתנת  עם  דלת  ל 

יורכב מגע  עלות פתיחה מרכזית  ה של דלתות בר מפתח מיוחד. במק  לפתיחה  בשעת חירום על ידי
 י בין אגף לאגף חשמלי לכל אגף, מנעול על כל אגף או מנעול על אגף אחד וחיגור מכנ

 
 רוט תוצרת המתקן .. פ4

ה את  למלא  מתבקש  ולצרהמבצע  במלואה  להלן  פרוסטבלה  שף  וטבלאות  היצרנים  פקטים  ל 
פירו ללא  שתוגש  הצעה  ודיוק  השונים.  לקב  תיפסל.   –ט  המבצע  לעל  המפקח  אישור  את  גבי  ל 

 התוצרת לפני תחילת העבודה.
 

 סעיף  סוג החלק  ספק וארץ ייצור 
 ה מנוע הרמ  
 חייגן   
 VVVFמערכת   
 פסי תא ומשקל נגד   
 עובי פח   
 מאוורר   
   מפעיל דלתות   
 וח פיקוד ל  
 מהירות  וסת  
 התקן תפיסה   
 פגושות   
 לי תא נע  
 טרוני קסרגל אל  
 תא   
 לחצנים   
 ועובי נירוסטה סוג   
 אינדוקטורים   
 מנגנון שקילה   
 אינטרקום   

 
 

 ___________ _______________ 
 חתימת המבצע )ספק המעלית(      
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 שחר רות מסג  - 19 פרק
 

 יבים יים מחיטכנ מכיםמסרשימת  01.19
 . 19ק פר  -  לילהכ פרטאם למ תבוצע בהתהעבודה  19.01.1

 
  ת רגיבים במס המחי פים  , התקנים הנוס פרט הכללים במפורטיים המ נ תקל  וסףנב 19.01.2

 ה:זכרז מ
 . פלדותהעת  לקבי ISO-630-1980 ומינלאהתקן הבי .1
 . גיםהבר תעי קבל  1-1878/150-898 ימ ואנליהתקן הב  .2
   .מיםלקביעת האו  2-1980/150-898ומי אלהבינ  ןקהת .3
 . דותן פלושא גלו נול ISO מיוהבינלאהתקן  .4

 
 י הקבלן( ע"DWG SHOPWORK.טת )בודה מפורות עתוכניהכנת  02.91

  רק לאחר ולמציאות,    מןהתאיולות  ידות בתכני ל המכאת  לה  תחיקבלן לבדוק  ל הע 19.02.1
 . ודהבביצוע העב להתחילח, יוכל  המפקישור  באו  ת כל המידותאימו

 
תכנ   הקבלן 19.02.2 עייכין  ) ות  בהת DRAWINGS  SHOPבודה  לסא(  מפרט  ב  19003ף  עים 

 . הכללי
 

 גם:  ללוכור יצייה  תוכניות  כללירט הוסף לאמור במפבנ 19.02.3
 . 1:20"מ  קנים בניומשים ראשיים למנט אור  ייצית  תכנ (1
 .1:5לנ"ל בקנ"מ יבור  פרטי ח  (2
 . 1:5מ  בקנ"קציה למבנה ונסטרוחיבור הקרטי פ (3
 . הרכבהלה ובייצור, הופרטי  (4
 .1:100ו א  1:50נ"מ קהרכבה בת יו תכנ (5

 
לתוכ נב 19.02.4 יסוסף  הנ"ל,  הניות  וסילחי  לאכהמת  יבתכניות    קבלןפק  הגג    כוך פוי 

 ללות: הכו  ת ירוהק
 . 1:50בקנ"מ ה הרכבת  כנית (1
 . 1:50מ נ" בקוחב ולאורך ים לר חתכ (2
 . 1:20משניים בקנ"מ ים ולמנטים ראשייצור אתכנית   (3
 .1:5מ בקנ" "לבור לני חיטפר (4
 . 1:5נ"מ  ק נה בה למברוקצינסטקו ה  וריבטי ח רפ (5
 .והרכבה   ובלהר, ה מפרט ייצו (6
סיישוב ח (7 מפורט ם  החיבוה טי  לפרים  טטיים  ולמצבי    ים הזמנה  עמסר 

 . הרכבהה הנובעים מ
 

  1225  ת"י  -רלוונטיים  ים הוד בכל התקנלן יעמע"י הקב  בוצערט שיפוהמהתכנון   19.02.5
 . ים וכו'מס עול  412י  דה, ת"י פלנלמב

יתוימיסומ  יםיברכ  הרה ע"י  כננו  ם  יימתכנן  כך  ועל  אולם  לקבל   רמסאשי    ם גן, 
 . רשדהחיבור כנ טיופר בההרכהייצור, ה  ניותכל תת כן א ה יכין הקבל אל םכיבירל

 
יות  פני שהושלמו תכנ לוי  סיכוך והחיפודות הועב קציה  סטרוהקונ  ועיצלא יוחל בב  19.02.6

ע"אוו  ה העבוד לקבי  .סמהנד הי  שרו  שיל ותר  ב  וע,יצבב ש  מון  עתוכנירק  ודה  בות 
 . עיללדרש  נכ סדידי המהנעל  ושרונו על ידו ויא שהוכ

 
פהקב  יבידות  הזכ 19.02.7 להציע  במינט אלטרם  רטילן  וימצאד יביים,  בעת  זאת    ה  לנכון 

הקהמה   . תהמפורטו  ותיו תוכנית  כנה יהיה  נית  -היחיד  ובע  נדס  להשתמש  באם  ן 
 . ואובאם ל  לוא  בייםינטם אלטר פרטיב

 
הכנעלו 19.02.8 תוכ ת  אל  ניותת  במח עבודה  כלולות  י  זכא   יהיה  לא  ןוהקבל דה  היחיי  ירו, 

 .זאתגין ברד בנפסף לתשלום נו
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 לי לכ - הכבהרור ויצי 30.19
העבודה    לכ 19.03.1 בלבתימהלך  מטעדמוווי  צע  חשבונו   קבלןה  ם ד  את    ראש  ועל  יוודא 

 . רכבהת ההאנכיו אתו  קום המצויןהמי
 

י וה  םגירב, הרתךה  רימחו  ות,דהפל  לכ 19.03.2 ווובאו ממקור מאומים    ו תעודות יישאכר 
 .תומי נלאיב תוכר , מתיממקו נהקי ת תערכוגנות במ עהמ  תודר ומס קפס

תעודות  ן את הלישלח הקבלדה  פק הפ ס  לשר  וצהמורת  יק ב  תולת תעודביד עם קמ 
 . סדנה המ ורת לביק

 
  ת, דרשוות הנתעוד הו   םכימ המס  ,עידמ ה  ל ת כא   ןבלקפק ה יס  ם ריחומ  ית ניני קפל 19.03.3

ו לפ המקור ממנו  בדבר ה ל  מנה ר הושאי  תל אבקול  ,תקנוילה  םים אמוריהעזרדה 
 .ךלכ

 
וה בבית    וכנ וי   טיםמנל אה  לכ 19.03.4   ם שפורקו טימנאלר  ויבחן,  גו ביזרים כא  רקמלאכה 

ם  גריסמ  ן לבהק   קיעסי  רת באן  הו   הכ אלמההן בבית    . תראו בהובלה ייעש   לצורכי
 .סוקםיי ע מ תחול  ימותת מתאעודותי ל בע םייעו מקצ יםתכור

 .שידר לו במידה וי ת א דותעו לןב קג הי, יצמפקחות השדריל 
 

עכ 19.03.5 מהלך  טביקו תהליכי  בוה  ו לתבלן  ק השל  תו  בודל  עפ"י  רת    ים יכ הלת יב, 
ביק  מהנדס,הע"י    רושויאש ל  תורותעודות  יסופקו  ע  ו ציב  ךלה מבמפקח  אלו 
 . דהובעה

 
דס  המהנין,  מ ייצר ע"י המזמפעל המב  וריםביקו  עבצת ים  ינט מאל ה  יצורי מהלך  ב 19.03.6

 .חוהמפק 
ל  ופ ירת הטוצ  ה,של יב  הט  ורתתהליכי ביק ה,  דפלה  רותמקוקו  ד אלו ייבים  ורביקב 

 .בוכיו"  ה ון להובלארג  אחסנה,  לבקרת טיב המפעעל, במפ
הקבל   לעל  ביקלכין  הן  אקראת  אלו  היכמס מ ה  לכת  ורים  לנ"לטיינוו לרם  ,  ם 

  תולמסור א בכך  להם    ותיהם ולסייעאת בדיקע  לבצ  וחוכ  לבאי  ו א  ין מלמז   אפשרל
 . קורותיומ וה ד להפ ר צוילי  הסברים בקשרוה  דעהמי כל

 
 . בלעדיתה  תולטחי הפ"ע ף יוחלן או  וקת ל דעת המפקח יקוישי י, לפ ו קלל אלמנט כ 19.03.7

 
י  רק  ,צרומ ה  בלטי  עוג נב  פקחמה  י" ע  ריב ס  ר חששרעוית תית  וקה חזמידה ובבדיב 19.03.8

האג   ,םיברג,  וךתיר יש  למנטוף  ה  דיק לבשת  רנדה   הוצאה  כלב  לןהקב  אוכד' 
 .לית וכד'קועל   תו יקדב  -י רה, קתגל תשנה ופע הת  מעמיקה של

 
ודה ולנקוט  בהע  ם ע"י משרד יהנדרש   תלי בטיחול כללפי כ ד  ולן מתחייב לעב קבה 19.03.9

האמצעים  בכ להש דרהנל  עים    י וכ  דתו,ועבמה  אתוצכשי  ילשצד    וא   וידבוע ל  גן 
 . רדפנב הם לים על שוי  לאדה וחיי הי מחירבלים הנ"ל מוכן והבטח ימצעא

  ולמות וכל ס ת, שתור, רזעי משבונו פיגוח  על בלןקה  ןייתק,  דתועבו  ותיח בט רכי צול 
 . חריםא  או םובדיעב ה ת פגיעמניעדרש להנ

 
 ינפרט טכמ 04.19

הכ 19.04.1 ה יב   הנ במב  בוריםיח ל  ביה יאלמנטים  ן  ריותר  לא  .דב בלם  ברגיו  עיתוכיו    ג "ם 
 . סדנהמה  ישורא בא לד המבנה אלש

 
תי יתח 19.04.2 הפלדה  מבערמ,  נהיוטיגל   ן:וג כים  תוא נ  םיעצמבא   העשוך  ן  צחמ  שור, 

פגמים    לאב  לקים ונקייםשרים ח י  יהיו תוך  החי  משטחי  .או מבער פלסמה  ן טילאצ
 . םשה ל ים כולקוי

לחתוסא  ב ר  אצטילן חמצ  בערמוך  מיל  ן  בלהתח  דיםועי המ   םיר חבד  ים  רגבבר 
 . קזחוירי  עת ם כידרו

 
י  ע מצאב  םיחור  ביחלהר  רו סא  ןכ ון  יל צטן אחמצפלדה במבער  בם  ריחו  עבצל  סורא 19.04.3

 .זה
 

מאישלהש  יהברגים    כלב 19.04.4 לאחור  החיצו ץ  ש  3  ותחלפ   ינום   .רגבול  כריכות 
 

 אות: הב  תיטושת מה אחבו עציבוריתוכים ה 19.04.5
 . צופהמ הד וקטרלאב תקשיד בתוך  יר .1
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 .ןג מ תקילוי ואב יל מת בת שקך אוטומטי בריתו .2
 . אלוי ממוילמ יל בת שת קב תוך אוטומטירי .3
 . זגבמוגנת  תבקש מחצהומטי לט וא ו טומטי אאוך ורית .4
 . םם דקייפח בלהבה ל יתוךר .5
 

האלמנל  כ 19.04.6 איט ריתוכי  יהיו    או יוב  אשר  תמתאימו  תו אזפ  וךתבו  דבויעו  םיחידם 
   .קבלןאכה של הבית מל ות ניכתבטוי יב  ידיל

 
הלמ לך  ריצ  תךרהומר  ח 19.04.7 מלוא  את  האלע   יץחר ה  של  נפחא  לפני    י ב וע  אלל  מנטד 

 . ותיקבוב ת, או נומ וגסר, ח
 

  -חת לורה מת כאשר הטמפרט  רתאבוהן    הכאהמלבבית    הןך  ום ריתע שויתבצ  אל 19.04.8
 . ורוח  גשםל  הופחשתכת על מ  לא ירתכו ןוכ  וס,ילס צ ותמעל  -5
 . הכ ורית ילפנחמם ל שי  ממ"  20  לעמ ה יבשעו לדהפ 

 
ה  יציק ה מס' ה ד ג הפלוס  בי לג  םינ וממס  תר כאשר הםלא ו  באוי דה  הפלל אלמנטי  כ 19.04.9

הפרו יצרן  לכפי  לים,  פישל  בתעשיתאים  היציקוודות  האלמנט  ומת  דיקת  ס' 
 . הבכ רה יורכלצ

 
 :יהורוזלת קובסביבה נטים ברכיהצור י 05.91

בבית מלאכה  ים  וכ תריהת  א  חיה לבצעההנ  היא  הר רכיבי הפלדליצו  סיסיאי בתנ 19.05.1
ים  יקגבי פרופילים נ על    ן יעבודלעל כן הקב   ה,סזיה גורום נקיים מקיפילרופ  גביעל  
  .לבדלים חדשים ב ופירלן יעבוד בפכן הקב על יה גסה, ורוז מק

 
דק טי פת  לרמ  ר מעב  היה ת הפרופילים  על    דהלווהח  במידה  2.05.19 וענה  על    יהיה   דינה ה 

לנ אק הקבלן  הפות  בנת  הלפ  2.5לרמת  בי  זיראב  ויק ירופיל  לפני    ,ודישוה  תקןי 
   .ןולווהנ"ל יג  גם כשבהמשך,  לפרופיד העיבו

 
 ן וגלו 06.19

קונס 19.06.1 הטרוקכל  מציות  יהיו  בהגלו   .וניםגולופלדה  יבוצע  חם    באבץ  הטביל ון 
 . ליכלה רט פבמ  1904עיף לס םאבהת

 
 ן  גלוו  קוניתי 2.60.91

   ISO 1461ן  תקט ברפומהרק לפי  תריםן מו ו תיקוני גלו .א
ניקויעשו  י   יםקונ תי .ב למתהפ  לאחר  וצבי   כתגם  בצבע  עלבנה  אבץ    עשירה 

 . ר לפחותרומטמיק 80יהיה השכבה  ובי ע .יבשה שכבה אבץ ב 80המכיל % 
 
 יות ודסק ומים אגים בר 3.06.19

אומיםב .א ב  יהיווונת  מגול קציה  וסטר נלקות  יוסק וד  רגים,  בץ  אמגולוונים 
   .ISO 1046י תקן  ם לפח

 .יםרגעל הב ביםאומים מורכשר הכאו ופקיס  רגים ואומיםב .ב
תשומנ מופ .ג לבית  אס   ת  לזמן  הארפקהקבלן  שה  ברגים  וך  וונים  מגולל 

  .בחם
ודס  גים,בר .ד לקונסאומים  צבצטרוקקיות  אבץ  בצי  ויהיועה  יה  פוי 

 . מטרמיקרו  12 יעוב ב  טילירוטאלק
 
 בדיקות   4.06.19

 .פההמצעל האפשר, במפ ככל, עשוית  וק כות ובדית אייקורב .א
 .מיםיתקנים המתאל  בהתאם ינהבדיקות תעשה .ב
יקייםהמפ .ג המצפה  ע  בקרתערכת  מ  על  תע איכות  בהתם  לדרישות  וד  אם 

9000  ISO . 
 
   שינוע  5.06.19

פן  ם באו בועיים הצטפרי השל ה סנאחו ההובלה, פריק ה, ס מלהעדאג בלן יקה 
 . לווןגימנע פגיעה בש
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   ת יורחא 6.06.91
המשנה,   ן של קבלניסוה והאחובל הציפוי, הה דות בוע  כל על יהיה אחראי  בלןהק 

 . תיקונים כולל
 . יםגורמים אחר על ידייעה ות של פג טענ קבלנהתתלא  

 
 ת אש חות ובטיחובטי 70.19

ים  פובאמצעים נוסין  י כל דעל פ רשים הנדת חויבטהעי צמלנקוט בכל א בלןקעל ה 19.07.1
מבנים  בי נה והן לגב י המגבל  הן  כושגוף, נפש ורקי  זנעת  ימנ ל  -עבודתו זמן ב
 . םתוכים ותכולמס

 . תודתוצאה מעבויגרם כזה שיכל נזק כית לבלעדוה  שא באחריות מלאלן יהקב 
 
  נקטו, יתרבא עןצלב  חק אושר ע"י המפ, שהבמבניות  הכרחה  יתוךבעבודות הר 2.07.19

 הבאים: עיםהאמצ ת לפחו
 . מפקח במקוםר הושאי ראחל  וך ייעשורית ודותבע .1
וסכנת   נזק למניעת ביוגנו היט  םים סמוכטחייבודד, ש  ךריתוה וראז .2

 . התלקחות
  רמחובמים  זרנוקף כיבוי ום מטעדם שיעמוד  א  ,ונול חשבע ,יעמידבלן  הק .3

 ש(ופה א)צ .היבב הסווך  תיעל הרתך, הר גיחשל ויפעי  לברז
  לגבי שאריותבה  יבוהס וךת יאזור הר ן אתהקבל   הריתוך יבדוקמר עם ג .4

ת  או סכנ שטיח שאין אביו אש ו ת אה, התחממו מ לת חפו נ ים,גצ
 . לקחות כלשהיהת

 
  ההמבנבשטח  -וך  ך או לריתחיתולה לחימום, ש בלהב שימו איסור עלחל  19.07.3

 .בתווסבי
 

   הדפל לשהגנה נגד אש  08.19
  .גד אש כנדרשנ הגנ ע הצ בות הבטיחות,ועץ "פ יעאשר יידרשו  דהילי הפלפרופעל  19.08.1

ה  צביעה ו/או שיט, ילד מינראות חומר בידתזוצע בהתב ת סמוייםרוג קוע" ה הגנ ה
ין  לע  וייםופילים הגל ע"ג פר .יחותבט"י יועץ האושר עבלן ות א ע"י הקשתוצרת אח

 . בצבע נגד אשעה יע צבתבוצ
 

שור  אי לת וקב  יםנרע"י היצ נדרשכל ה  לרבותהיצרן, ת  פ הוראו, ע" יצועבה  ופןא 19.08.2
 . םקנימכון הת

 
 עת הפלדה ביצ 90.91

 . עואש, יצב נגד  נההג לוין, אשר לא יקב ם לעהגלויי  הופילי פלדרפ 19.09.1
המפרט    של 11054עיף וס 1905יף  הוראות סע וצע לפית תבוחדמערכת מיביעה בהצ 

 . כל שכבותיו להיצרן, ע רטי ומפי ט פ פרע"  הע צביה  .הכללי
 

  .תררכת לאהמעי הבאת  לפנ יה, גרמסו בוצעת הצביעה יב דוועבכל  שת אזמודגש ב 19.09.2
 .בע בלבדני צעו תיקוצבאתר יבו

נה  לך ההתקבמה  צבעא יפגע הע"מ שלרוקציה  ל הקונסטגן עלהלן קבעל ה 
 . רתת באוהעבודו

 
 ים בצבע ונ קית 3.09.91

בוע את  ולק  לאתרוהשטח הצבוע  יאת כל פנ לה, הוב ה  רלאח  טב,יהוק  דיש לב 
ברזל   תרשזרת מבבע קות מידלנ ה ישיעפג ת הומואת מק .בצבעה עגיהפ  תמווקמ

אחיד  בריק, מתכתי מלת משטח ד קבע  חר,א או באופן מכני בבת,ית מסתולחשמ
 . ללעי ותוראה פי הצבעו מיד ל ז, יש לרק א .יונק

 . קחפי המע" השתע   הת מקומות הפגיעיעבק 
 . קומהלמ יהוקצר סטנוהרמת הק  לפניקע, רע יעשו על הק ביקוני הצכל ת 
 .הבעת ההרמ וצר ים שנופגמ תיקוני  רק צעו בוי  רמההה אחרי 

 
 מזחלה  11.19

אופק   ב  וצע בתית  מזחלה  וצמגולו  "מ,מ   2  עובי מפח  יכויר  המח   .נורת בבוע  ון  צירת  לל 
דושיפו גשםמרזב ל  יםני כיוו -עים  מי  עורביח ו  י  מלאה  ל ה  "ים  ופ  ותחלו  ביןחמה  בין  ח 

חלמ  המזחלה  כנדרשיזרזב,  פ,  וקים  לצינתחיעיבד  התחברות  מיור ם,    אנכיים,שם  ג  ות 
 . גולווןפח מוקולטי עלים מברדסים 



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         213  

 . עיהב על  תריעי ם שוקך למ( נשפ FLOW OVERשה )גלי  נורותי ע צצבוי הקבלן יתכנן 
הקבל  דוגעל  להגיש  אלש  ות מאן  אלל  השו יא ל  המנטים  לפ/ סנדמהר  ת  להתחני  המפקח 

 . עיצוהב
 

 מיוחדים דהני מדיאופ 12.19
 ת הנאמר להלן: רים גם אלו המחייכלי  הכלל רטשל המפ 19בפרק  אמרוסף לנבנ 

 
 צית הפלדה קונסטרוק .א

מורמותבשל  ציה,סטרוקנהקו   תא .1 בה,    יבור החות  פלטק  בותרל  אתרכבת 
  פחת   ידפסה  וך,ית רה  תו אלקטרוד  תוך,ריה  ם,הברגיהקצה,  ופלטקות  

 . 'וכו
 . וך , ריתוך וכו'חית רגים, לבוח החורים ידו/או קוב הווים, ניק ם, גיברה .2

  גים , לרבות ברןהצעת הקבלול ב נים ומחירם כלוו ם מגול יו ברגייה  יםהברג 
   .בוהזק גם בחוירוכד

   .יללערט פוכמ ציהקוהקונסטר ן לוו ג .3
 .יםחור ה  בביזוק סחי לל כו לבצען נדרש בהקורות שם בוריח  עוביצ .4

 ! פרויקט גרות במס י הוג יהיו זהים לכל סירי היחידה שמח ת בזאש גדמו
 

י .ב אש  נגד  ב מדהגנה  כולהמחי  . נפרדד  הר  כל  את  ע"י  הנדרוכל  יל  לעמפורט  ל  ש 
כל  ולרב   רניםהיצ כנדרהשכבת  וות  עליו   גמרש  מכון    שוראילת  קבל  כול  ,ןצבע 
 . יםנקהת

והאלבמי  המיועדימנדה  אה  נגה ל  םטים  מגיהי א  לש  נגד  ממחיר    פחתיום,  ניוו ולו 
 . העדכני"דקל"  חירון למאם  התה עלות הגלוון בהפלד

  רשים לקבל הנד  נטיםאלמה   חות עליועץ הבטיטות מנחיות מפורל ה קבעל הקבלן ל 
יהיה  לקבלשלום  תה  .ההגנ אלמ   ורקאך  ן  שטנעבור  מרשנדים  בטיחות  העץ  יוו 

 . הביצועני לפ תבכב
 
 . ילע ט לפרבמ רטפול המכ  יקוז כולל אתנ יר מזחלת מח .ד
 
ת  הכנ ו   ,וןכנת  טית פרשלמה   ןכ  וכמו  דד ומ  תיום בתוכם, שרידה כולליהיח רי  חימ .ה

בי שמ  SHOP DRAWINGSמלאכה    ת תכניות  בכפי  המי בואר  ולא  מפרט  וחד 
 . לו כל תוספתאותים ין שרבג לםתשו
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 ים בבנין נטים מתועשאלמ - 22 רקפ
 
 גבסמ יםיפויוצ ותמחיצ 10.22
 

 ללי כ 1.10.22
עבוביצו  גבס בת  דו ע  לפי  לוחות  המורט הפ  יהיה  בי פים  וכמנתוכ עים    רט ופיות 

ל   פרטבמ גבס"מח"מדריך  הבמת  אוצבה   יצות  הניירכז  שמ  -  לי ישראה  ן,  יכושרד 
תכנו בהוצאה  ןאגף  ליוםי עדכנ  הנ חרוא  והנדסה  ה  ת  פחוזהחתימת  ע"פ  י  רט , 

 . תכנהמעודה  הדורבמ ,"אורבונד" מפרטי חברתו
 .יםרשם הנדטומייל הא ע  להקפיד יש 

 
 גבס  יוי ציפ ו  מחיצות 2.10.22

 
 רים חומ .א

יר בניל  סגב  תלוחו  (1 ו/או  )עמידיוק ם  יני  חס)ים  ורוד ו  א ו/  ם(מי  ים 
 .ממ" 12.5בי עוב ים וחסיני אש(ים )עמידי מ קרקאו ירו/ (אש

ם רש עכנד  ברוחב  וניםילים מגולו רופמפ מורכבת    ציהקונסטרוקה (2
ע רחק  מבם  ניצבי יעל  בכ  .בלןס הקדמהנ  "ישיקבע  לה  מקרה לא 

 .ס"מ  40ל ע  ניצביםה  ביןהמרחק 
הקירלח   ציהוקרטהקונס   מ  ותיפוי    כדוגמת   יםלפירופמורכבת 

וחיצהמ מגולו"א   ופיליפר   וא /ות  בעובי  ומגה"  מ,  ס"  2-3ונים 
 . המפקח באתרוקביעת   וכניותתתאם להב

קרומיו  ויהי   מחיצותה (3 וחד  ל  בכלוחות    )שני  תיוקרומ-דו  או/ת 
 .יותכנתותאם לבה, (צד

במ מאל  התאםב   צעויבו  קיפיםזה (4    וחב בר  יוהיו   הכללי   פרטור 
ל המחיצהרובהתאם  י  טרלפתאם  ובה ות  בתוכני   רטומפכמ  חב 

 . מ"מ לפחות 0.8 ובעוביבונד  אורחברת 
)מסיל הש  ילי פ פרו  יבוע (5 ניצבים(לד  מ  היהי  ות,  הנדס  באחריות 

 . הקבלן
שקל  מוב  מ"מ  50בעובי    תוכיכזמר  צ  במזרוני  לויימי  הפנימ   לבחל (6

ציפו  ויל ימ ה  ,קמ"/ גק"  24  מרחבי   כבה  טילןיאל ופ   קיותשי  כולל 
 . אליומ

י זרוהמ  עחנים  מיוח אב  "יוזקו  שיזר  חד  למנ  ב'ל    יעת "אורבונד" 
 .ומםד ממק וביד לישת מזרוני הג

ובי  בע גולוון  מפח מיוחד  וף מזקף משקלהרכיב  יש    לתותדדי הבצי (7
מח"מ  2 לרצפוז מ  ע"לי  סנדי  "עעליונה  ה לה  יולמס ה  ק  פ  ייצוב  

פרופילי    צע קבלן, יבה  הצירבאם  ן,  לחילופי  ."נד ובראו"חב'  פרטי  
R.H.S.  במקום  בפת ם  ולווניגמ ה הזקח  הממשף  על קוף    יוחד, 

 .  נו וללא תשלוםבוחש
 
 ביצוע  חיותהנ .ב

סי איטום  ו פותקני  נכייםאוה   יים האופק  םלמסלוליתחת  ומ  לעמ (1
EPDM  קומ ב איה  .בנדירפו/או  הלק  יןטום    צפה לר  ותחו צוות 

 . ריליאק מרק תבאמצעו בוצעי  תולקירו  לתקרהו
סתימ  1בגובה    יץ חר  לעבד   יש  היצח המ  תית בתח  לרבות    ה ס"מ 

 . הנחיות יצרן הגבס  ם לפייק המתאיטמסב
עברים של  ר המ עבו  . ןבטותקרת הנה עד לתגע  גבס הולוחות    השלד (2

רות  נצ  קשורת,ות   למ חשת  לו תע  יזוג אוירמ לות  ון תעת כגרכומע
  מסביבד  של   פיליו מתאימות מפרת  ון מסגרי הכש לי  .בת וכיו"ושונ
  ם טואי  פרטי .חות הגבסלוהרכבת   צעתבו מכן  חרא לק ר . םתחילפ

ל  לפרטים  יבוצע  ם מעברימסביב  בהנחימפורט ה   בהתאם  ות  ים 
 . טיץ האקוסהיוע 

בעזרת  כיור  הבטוןקרת  ובתברצפה    כבות המור  לותסיהמ (3 בו 
  י קבע ע" י ם  רגיהב  רמספ  .7/35י  פלסט  דתומי  5/35ד  תלמי  יםברג

 . ל המבנהש הוקצי רהקונסט הנדסמ
  מגולוון   חמפ   תי ונפינת מגן חיצ   יגנה ע" ה  ע בוצתכית  אנ  הינפ  כלב (4

מח  תלרבו של  אנכיות  מסוגסגבות  ציקצוות   ,    PROTEKTOR 

1018/2162.   
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המחיצות  לבצע יש   (5 התקפמהרצרציף  ופן  בא  את  ועד  רה  ה 
  דםולבצע ק  ישה,  ודב עת סדר הנבחיר, ממול כ  .ביתטיוקרונסטהק

 . ותיט וסקת אקרולאחר מכן תק רות וצכל את המחי
א  לן הקב (6 החריהיה  כל  לאטימת  שבין  יוח רומאי  גבס  הת  וחו לם 

 . ורותקנת הצינ חר התאללבין הצינורות,  
לה (7 מ יש  וכד'ים,  שקע  נתהתקימנע  בתאל    גב  מפסקים  וך  גב 

הגבסחמ אקורצפ  ע למנו י  כד  .יצת  די טסות  ופסאות  קרך  ות 
  .ומז  מ לפחות זוס"  60ל  שקינן במרחק  התלות יש  נשו ל השמחה
 . ין החדריםב  רי קולשג נעוזה ימ כ ןפאוב

מעברי נלמ ש  י (8 חשארעש    וע  תעלות  דרך    .ורתותקש  למפשריים 
יבו  לשם קטע  כך  קצע  מכל    אשר  סגורו  בועתעלה  של צד  יבלוט 

המכ  לאחר  .קירה   ל ש  איטום  מתשל הוצע  תבסה  התקנת 
שבין  יווחהמר ל עלת הם  באמצעות  הג  מחיצת   ןביה  רק  מבס 

 . ומריסטלא
ח  טמשת  ל ק כנדרש עד לקברוד על מי קפלה  ות ישלט פ  ין בור  חיבב (9

   .צבעלמוכן  מוחלק 
 .גורבמדף אלא היה חופות לא יבין הלוח התפר ש יש להקפיד (10
המחיצוא (11 כ יטום  ימעבר  נגד  ת  הבאש  ע"פ    ץ יוע  ותנחי וצע 

 . יחותבטה
 

 ק וזקצית חיוסטר קונ .ג
הקו נתכ (1 יבוצ סטנון  הקבלן,מה  ע"י  ערוקציה    ן לקבהעם  מט  נדס 

   .םשוייה "י המפקח לפני ע  ויאושר ו,בונ על חשו
)מעל    חיצותבמ (2 קונסטרתבוצ  ,(ס"מ  330גבוהות  חע  יזוק  וקצית 

צילר עובי  ים,  ניצבה   פוףבות   .R.H.S  ופילי פר ,  הפחהגדלת 
יא  ניםמגולוו פלטקבלר  קרהתלו  לרצפה  נווגעשר  ם  וצי+קת וות 

 . דומהוכ  רותכיםמ
הק ימח (3 והנסור  ,  תכנונם  ות לרבדים,  וחי מה  םזריאביטרוקציה 

 . דהיכלול במחיר היח 
 
 גבס במרחבים מוגנים  תעבודו 5.10.22

ב  חיפוי  גקירות  ומחילוחות  גבבס  בצות  יבוצעו  מוג  חבים מרס  לתכפונים  קן  ף 
 .יםוגנ מ םים במרחביימי ם פנ יי ום וחיפ ייפוישל צת רכומע - 5075  ראלייש

  
 תותב או/ות ויתקרות אקוסט 20.22

   לליותכ תוישדר 1.20.22
ת  וכן בדרישות עמידו  הות אדמ תקן רעיד לו  5103ת יעמדו בת"י  רוהתק  לכ .א

 . ו התקןות בת, ומסומנ921ת"י ש לפי א
 
י קבה .ב מאוש לן  קבלן  ומוסי ינ  בעל  רהיה  בהנ ון    תקרות רכבת  יטין 

  .המפקח ע"יושר אמ סטיות,קוא
 
ליה,  הת  תטיאת שות  ביצוע המראת  ווכני תישור המפקח  אלימציא    בלןקה .ג

שילו  ורהחיב וגון  העי שלבי  חשמל,זביא  ב וכן  ומערכות    מיזוג  רי  אויר 
הקבלע  .אחרות האחרל  לתאוםן  ביצמלא    יות  שלב  בכל  קרה  התוע  של 

רק  יח   רה התק  ישלב   .ושלב אישל לו  המ אחר  כור  ערכות  המ   י פקח 
 . וקדעו ונבצבו הקרהת  ליות שמענ מכ-קטרו להא

 
את אישור  ל  ולקב  תקרהה  תלתליית  וינ כ, תוונויש, על חשב הגל בלן  קעל ה .ד

גם  אושרו  ניות יכתו ה  . טי לאישור המפקחטישוב סן יגיש ח ל קבה  . המפקח
 .םהתקניבמכון 

 
ברו סימו   ורות עםג ריות סמקוה   יזותריובאו לאתר באקרה  י התמרחו .ה   ר ן 

 . וגןמ ו בשי ו במקוםנוחס ויא   ןצרשם הי של
 
ה  א מם בשעיודים  עמ הו   תקורו, הורך הקירותא   לן לכמס התקרה יסולפמ .ו

 . אושר ע"י המפקחיצועי ובציוד מק שה יע הסימון  .ה במגעקרהת
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הפלט כ .ז בתקל  יהיו  ות  בקלמחוזקרות  על נייפוים  רעידות יוני ם  כנגד    ם 
 .אדמה

 
 . עורףהוד פיק תשו"פ דריע ם יחיזוקוצעו  מוגן יב  במרחב .ח

 
 ים אטומ או/ו םוררי מח  ,פחם מ מגשיו  םריחיא יות עשויות טסות אקורתק 2.20.22
 

  ות בהתאם לתכניות, תקר  בבנין  ים שוניםרזובא  ן לספק ולהתקיןבל ל הקע .א
עשו אקוסטי  ואריחייות  ות  פח  מגם  )אקוסטיימחו  ,ניםוו מגל שי    (םררים 

מגש  ל  .ומיםאט  או ו/ כיפו   ות, לפח  ממ"   40בה  גוב   "כתף"תהיה  כל    ף עם 
   .מגשהצורך חיזוק ל  מ"מ 10 של יימ פנ

 
הח .ב ב ירואחוז    יהיה  החירור   .26%יה  יהרים  רהמחוים  מגשוב ם  יח יראר 

 . מ"מ 2ר  טוס בקומיקרו פל
 
י  .ג מ צבוע    ההיהפח  )בצבע  משניPRE-PAINTוכן  של  הצבי  .יםדד הצ  (  עה 

תיע בתשהפח  ה  .רנוה  י ח הצבע  מיצוני  פ ילס  פוס יט היה    אסטר יול יקון 
ים  פחה הפנימי של  ד  צה  .חקמפי בחירת הפל  RALן  ובגו   ,ןרו קימ   80בי  ובע

 .סדקים לאל  םה עמיד לכיפופיהיבע יצה .ההגנצבע לב עבציי
 
הקם  ישמגה .ד מהתקרה  באטרוקטיס ונייתלו  קונ בית  ציה  סטרוקמצעות 

 . גהברות הט ח מגולוון ומוה מפ עשוי ה  איממת
 
 .רטמ  1.20ל ע לו א יעלש מרחקיםב  הל זר תתית הענסטרוקצוק .ה

ם  שייגרי  לב  ההתקרשל  פירוק קל    שרפשתא  הבנפרד בצור   ועייקבת  ולוח ה 
 . יואל צמו או לסמוכיםע למנטאזק לנ
הפח   מגשי .מפקחות ה י הורא ית ולפנתכייקבע לפי ה לוחות ה  ומיקוםכיוון  

 .םהמגשי שחת הקורך צת צד מורמים לדפנועלי ב היוי
ר או  וב פיל חיופר  לכ  להג תרה שלא  וובציים  קנ   יהיו  תחו ול בין הורים  החיב  

 . ינ של אחד  דיםצמו לוחותשכ םאחרי אמצעים
 
-רעשים ל  תמפחית  יריעהבק  דתות  וקוסטיות המחורר הארות  קהתך  בתו .ו

0.75 NRC . 
 
ר  במענת פרופילי  התק פקה ו אסם  ולנה גית תכלה האקוסטות התקרעבוד .ז

   .ריו מפזרי או רה תאו יפ סביב גוו  ,'וכד םסינרי, חיצותמ ירות, ך ק ורלא
תקרה  ה  תא  םהתוא  RALור בגוון  תנב וי  קלבצבע  תהיה    הי סטרוקצנקוה 

של הפרופילים    נאותיםחיבורים    עלד  ייש להקפ  . שחורבע  ו בצאו/  העצמ
  .טהחלקים בוימד רונג( יות )גיתוכי זוכן על חנהו( ושלמ)אחד 

 
חפ חיתוך  נה  ול תכל  תהתקרו .ח כם  יט ואלמנורים  תחים,    כל   .רשדנאחרים 

 .תר בא כיםתוותר לבצע חיי על, לאפבמו צעבוי חיתוכיםה
 
ר גישה  שאפל  תכל מקום על מנם במגשיהרוק  בפיחיות  נו   לע   קפידלה  יש .ט

לח נ לתקרהלוחה  שמעל  מ   מגשים,הת  חלוק  . ל  ופרקוים  קצה נחים    טי 
 . המפקח יותי הנחלפ ו יבוצע

 
הת עמ .י יונחווהמחוררות  קרל    מ מ"   50  י בעוב  ית כזכו  רצמ  נימזרו  ת 

  מאליו כבה    ילן יאטולפ שקיות  ציפוי    כולל  ,קמ" /ג"ק   24  חבי מר  לשקמוב
 .יקרוןמ  30בעובי  

 
  ב חו מגשים( במרם אאריחית )מדולריוקות מות פריתבוכל התקרות התו .אי

יב גהמו ל ן  כפוף  ישרהצעוצעו  תקן  תור תק  5103  לא ות    : קותפרי  תתבוות 
   .ניםוג מים  בחובמר מקלטים קנה בתוה כןלי תלכ

זה בין  אחיי תקן להתקנת תפסישת הרנית לדן מופ קבלה ת משותר תהי  בין 
 . יחידהמחיר ה לול בל ככל הנ"  .ושאיםנ ה םיופרופיל או מגשים  אריחיםה
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 ות רות מינרליתק 3.02.22
אקוסטייפו וצי   אקוסטיותות  רקת .א מלוי  םיים  מיח היו    צמר )ים  ינרל ות 

ו/או  דח   סלעים/כיתכוז ובה   י"עים  שר מאו  לסיברגפוס(  ם  התא מפקח, 
 . תכתב הכמויוובניות  תוכב  טרפולמ

 
לרבות    (ניקו סיל)   "AKUTEXT"  מסוג   בצבע  מטופלים   היו י   האריחים .ב

וחות  של הל לוי  חלק הגה  .ליקוןבסיקשים  ו מויים יה השולי   .עליוןה   חלקה
צבועי ע ל  יםהאריח   כל  .צוקי   אקרילי  בצבע  היה  ות  ורק יד  ל   דויבאחר 

 . םלייהקשחת השו לש  זההל טיפוו יעבר  ופתחים
 
הק  לוייתם  ייח ארה .ג במהתקרה  קונסטרצעו אמונסטרוקטיבית  קציה  ו ת 

 . גההברוון ומוטות ולמג מפח מה עשויהמתאי
 
 .מטר  1.20על  א יעלושלרחקים במ תתלה העזר  וקציתקונסטר  .ד

ייגרם  ש  יבל  רהקתה   קל של  קרו שר פיפורה שתאבצבנפרד    יקבעוי הלוחות   
 . וכים אליומסלאו ו עצמ  נטלאלמ  נזק

   .מפקחת ה אותכנית ולפי הוריקבע לפי ה י  לוחותם הקוימ ו יווןכ 
ור או  חיב   גלה כל פרופילתשלא    צורהיו נקיים וביה   תחו לון הי ם בחיבוריה 

 . לשניד חאצמודים  חותלו כש םים אחריצעאמ
 
האקת  עבודו .ה גתכ  טית וסהתקרה  אלולנה  גרפ  תנתקוה  הספקם  מר  ופילי 

ים  ילהפרופ  .רויזרי אומפ  התאור   ביב גופיוס  ', וכד  ות, מחיצותר קיורך  אל
(Z    +Lחיי )ון  ו ר בגע קלוי בתנובצב  יוויה  חקהמפדם של  בים באישור מוק

RAL  הת את  על   יש  .עצמהקרה  התואם    ל שנאותים    ריםבו חי  להקפיד 
  . בהחלט  יםק ידו( מגרונ)ג  י זויותוכתחי  עלנהו( וכן  משים )אחד לילפרופ ה

 . מ"מ 2ל ש ובי ע ( יהיו בL+Z) ילים פ הפרו
 
 . שטים אחרים כנדרם, חורים ואלמנחיחיתוך פת ה  כלולנות תרהתק .ו
 

 סת גב מלוחונורים וסי ותתקר 4.20.22
  , ם יררוח מ  וא/וטומים  א  היויות  חוהל   .מ"מ  12.5ובי  יו בע לוחות הגבס יה .א

 . תוכניותל בהתאם
אקורבממ  לולכ  ים וללכ  המחורריםת  ולוח ה  מ"מ    0.2י  עובב  סטיתנה 

 . לוחותת לודבקהמ NRC  0.85 – 0.8ל ה שיג ספ תברמ
ור  פת בגין חיר וסתכל  שולם  תלא  יכל,  רלפי בחירת האד  וג החירור יקבעס 

 . המשתנ רי ו/או בקוטרלרגו אל
 
י  צע נחיות לאמההגשה לגבי  דהעם    לןבקמטעם ה  סהנדמ   י"ע  יקבע  לדהש .ב

 . טיביתקוטרסנקו ה רהלתקר ה והחיבוליתה
 . F-47וג ונד מסשל אורב יתר קומ יהבקונסטרוקצמש השתל יש 
 .מיםמתאי סגב  לוחותו מש בחומרי שלד עוגלים יש להשתמה  רניזיםבק 
 .ן טי היצרומפר  יהיו ע"פ פרטי ררותוהמח השלד לתקרות 

 
רים,  קל נפריס  פי תאורה,גוור הרכבת  בענות  הכה   כל  עשוי  גבס ה  ותרקבת .ג

 . ב"וכיואויר  גויז מלם  לירי, גיםגלא
הרכלהקפיד    יש   םיבי טידקור  ניזים בקר  פי על  מפס    ות חיצוני  מגןנות  בת 

 . תנכיואית ק נת בפינה אופוופלדה מגול 
 
יתו  דתיבמ .ד וע  עיבוצ ו כנן  הצורך,  הקבלן  חשבע"י  חיל  סמוזוונו,  ם  ייקים 

ל  יכע"י האדר ר  שיאו ק  פרט החיזו  .את הגופיםישרך נצול  תאורה  יז רניקל
 . היחידה ייר חמב ול כלו

 
יה   כל   גמר .ה לקבל  כטלשפ ב  יה התקרות  משטחעד  מומוחל  ת    . לצבעכן  ק 

 . האדריכל ותי הנחל וכן  ורטלמפ ם ארות יבוצעו בהתגש בזה שכל התקודמ
 
  ת הנחיו  פ", עדבלב  ררולר קצב  ה באתר,ת תהיתקרות המחוררוהיעת  בצ .ו

 .האדריכל רתגוון לבחיב צרן,הי
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סצרוני  זמו  חנ יות  רוחורהמ התקרות    עלמ .ז   מ מ"  50בי  בעוים  לעמר 
  ממ"  50  בעובי   תכי זכוצמר    וי מיל  ו/או  קמ"/ג "ק  60חבי  מר  קלמשוב
כול קמ" /גק"  24משקל מרחבי  וב צ ,    מאליו   ה כב  ן ליאטיפולשקיות  י  פו יל 

 .קרוןמי 30בעובי  
 
ק  חל  5103  קן ישראלילתצעו כפוף  וב ים יגנ ומרחבים  מביף  צס רבגתקרות   .ח

3,2,1 . 
 

 ותאמוגד 30.22
ו,  רהתק  יפוי,צחיצה,  מסוג של  כל  מ  תאח   כין דוגמאה ן לבל הק  על 22.03.1 ,  'כורצפה 

עבודותיו,במ  יםהמורכב אלקבוו  סגרת  ה  ת ומקובמ  םתוע  יורה    . מפקחעליו 
ת  גם אה  נלותכלו ח  קהמפ ידי    ליקבעו עש  ובצורהמידות  מאות תהיינה בגהדו

 . הור תעלות התא
 

תהיינגמוהד 22.03.2 דריקימדוב  פנהותשקינות  ח הבל  כמת  ו שלממו  ה אות  את    שות : 
שרו על ידי  העבודה כפי שאות  תכניו  ואת  כנירט הטפאות המ, את הורפקחהמ

 . קחהמפ
 

  ת הדוגמאול  סופי שאישור  אך ורק לאחר    הייעש  ודותכולל של העבה   עיצוהב 22.03.3
 . דרשושייים, כפי נוהשי  לת לכקח והמפ הדי על י

 
 .חק המפי  יד  ו עליאושר ו ו בעקית  ותקר ל השוני הצבע גו 22.03.4

 
האמוסף  נוב 22.03.5 לעיללכל  הק  ר  אישולקב  בלן על  לדוגמאות ר  ל  ולכל    המפקח 

קרות: סרגלי  תוע הצת בי תמש בהם, בעשהלתו  ש בדעים ש אחריה  האביזרים
 . וכו' ה,ק סטיאקו יר , אביזםחיגים, פ מר, ברג

 
 דיםוחותשלום מי המדיד ופניא 40.22

 '( כום ויינורת, סתקרו  ,תוציח מ) גבס נטי אלמ 1.40.22
 ת הנאמר להלן:א  ים גםכולל דה היחי רי י, מחיפרט הכללבמ  ורלאמ בנוסף

 . ים נהתק  ואישור מכון נםכנו בות תרה לשיא ת נקונסטרוקציו .א
חיזוקקונסטרוקצי .ב לעפורמכ  םוחדיי מלמנטים  א  כולל   ת    רבות ל  ליט 

קונסטראיו  R.H.Sפרופילי  ל  כול   נונם כת מ וקטשור  ועל    בלןהק  םטעור 
 נו.חשבו

פתחיםיבע .ג גליפי,כורשכנד  וד  בהילל  בקצה  ם  גליפיכולל  ו  פתחיםף  קם 
 . נכיקי וא פאו כותנמופשיות ומחיצות מחיצות חו

כל   .ד איט   יהם נלמי  םטומיהאיאת  סביבלרבות    בצמר  תוצינורות  תעלו  ום 
 . אקוסטיקה רטפי פל קר + מ כיתוזכ

החי .ה קוה  קיםזוכל  ,  יםנליו דיאגקים  חיזו   זר,הע  תיצטרוקונסחיבורים, 
לרחיזוקי עחי אדמה,   דותיעם  הנדרש    הםלמיניהעזר  י  חומר  ץ,זוקי  וכל 

 . קנה מושלמתלהת
מעב  הם י ינלמ   טומיםיהא  כל  את .ו אכנגד  ה  לפי  שרי  יועץ  בטיחות  הנחיות 

 . אקוסטיקה רטרק לפי פמ+ כית  כוז בצמרות רנוי ת וצולסביב תעם ואיטו
ש  ידרוכפי ש  ותידובמ   תייםאמי  מריםוובח ל  דו בגשות  דרוגמאות הוהדל  כ .ז

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יפי ע"ור סו ישועד א ל האדריכקח ו/או המפ
הב .ח וכל    שרושידימות  גוהדות  דיקכל  האההוצהמפקח  בהן  כות  רוכות 

מוהנ  ה תיו טאקוס   תבדיק  ות רב להן,  ובעות  ליקוי    כל קון  תי  ת וצאו, 
 .דרשיישי ו שינל לה בהן וכתגשי

 .יפועש וב גלועבמ בוד עי .ט
 ו' וכסיום   ,פרופיליתוקניפלי ,פרוינותפ  יליפפרו .י
 . שפכטל .אי

החיז כ יב. האוההכנו  וקים  ל  לכל  המש טלמנת   בוים    הגבס   י  טאלמנלבים 
,לפי  י  אלמנט  על    ויים והתל  חברת  טר פהגבס    , תות דל  רבות ל  נד,אורבוי 

נגרות  למא  ונות,רא  ,ות מתועש ת   מחיצו  ,חלונות י  נטמ לא  ,רותגומסנטי 
מיז א  שמל,ח  אלמנטי  ציה,לטאינס אלואלמנ  ויר, וא   גולמנטי    ניום, מיטי 

ח  סוגכ מ  וייפאלמנטי  שונות    ,ל  אל  וכן אחרות  מערכות  אחר    מנטכל 
 צוע. ך הביבמהלידרש אשר ת וורט בתוכניופכמ
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ננה נמדדת  ואי  יצועהב ם את  בייי יות מחנכתה  וו/א   שר המפרט א  ל עבודה כ יג. 
  .ות מוי הכיפי כתב סע בנפרד ב

  
 . שהוא ל גודלניהם, בכ ילמ ם חיהפת  כל ניכוינטו ב   ה במ"רה תהי דידהמ 
יפוי לוחות  חציה עם  קונסטרוק  גבס תהיה רק עבור ס וציפוי  גב  ת צוחילמהתשלום   

 בס. ג פוי לוחותחיא  לל  קציהנסטרוור קון עב ללקב  ישולם,לא גבס
ת  עיקב אחר  ן ליי ח הנראה לע טשל הש  רישההיה בפנורי גבס תת וסי רוקדת תמדי 

 ת . התקרו  לכ
 

 ת יות אקוסטרותק 2.04.22
 הנאמר להלן: לים גם אתכול  דה חיהי לי, מחירי ט הכלר במפרוסף לאמונב 

נשיקונסטרוקצ א. וראה  איות  ושייד  ככל  שיתמשנית  גב רש  שכל    ידרש ובה 
 ים. תקנה  כוןמ ואישור  נםנותכ ות לרב

ומ   הכנות  .ב מלתעלות  ו  אויר,  יזוגפזרי  עשן  רות  חאת  וכערולמ  בו" כיגלאי 
 .דרשכנ

 ה. יצוע העבודים לב הדרוש האביזריםו רים וצוכל המ  זרי עחומר .ג
פכ .ד הנל  מגולווןרופילי  מפח  פר   שיאה  וכל מגופילי  לרבות  ומעבר    ר 

 . לעיל פורטים כמיזוקהח
אנגכ   רותתקה  חיזוק ה. רעידת  המדד  העבוד מושל  ועצ לבי  עד  לכה  של  ה  ם 

 יכל. אדרה כניות ו/אותישת הר ף לדכפוב
ש  שידרוכפי    תובמידום  ימיתי א  בחומריםו  ודלשות בגת הדרוגמאוודה  כל .ו

 . ריכלהאדו/או   המפקח  יר סופי ע"ועד אישו יכלראדה או המפקח ו/
הבדיקות  .ז שי דגימ וה   כל  וכל המפק  דרושות  בהן    ותוכ הכראות  ההוצ  ח 

כל  ותיק  הוצאות אקוסטיות,  דיקת  ב  ת לרבון,  ה מות  עבוהנו יקוי  לן 
 דרש.ייש ויני ש וכל  בהןה שיתגל

  ת יווסטאק ה  תקרותבם  ם המשולבינטיאלמלכל ה  ת  ההכנווקים  החיזו  כל .ח
י  נט ,אלמטלציהסמנטי אינלרבות אל,התקרות האקוסטיות  תלויים על  וה
מיח אוז שמל,אלמנטי  א נט,אלמווירג    ל כמפוי  חי  יטלמנ לומיניום,אי 

ש וכנו סוג,מערכות  כל  ות אחרות  ואשר  ת  ויכנ בתו  ורט ר כמפנט אחלמאן 
 הביצוע.   מהלךבש ידר

נמדדת  יננה  וא עה  צוביים את  יבכניות מחי הת  או/מפרט וה   ה אשרעבוד  כל .ט
 .ות בנפרד בסעיפי כתב הכמוי 

 וא. כל גודל שה, בהםמיניים לפתחה  כלנטו בניכוי  "ר במהיה רות תקידה של תהמד 
 
ל  וכל מוגנים    יםב חמרות בבודצוע ע ף לביורע קוד הע"י פי  נדרשה  ודגש בזאת שכל מ 22.04.3 

 ות. וי הכמ ב ן אחרת בכתא אם צויי,אלדיםים נפריפ ד בסעא ימדידה ולחירי היחבמ
 

כל רי היחמחי 22.04.4 בה   ידה של  )עבודות  זה  (  וכו'  ציפויים שוניםת,  רו, תק חיצותמפרק 
אום  ת  תלרבו  וכו'   וי אשליתאורה, ג גופי    ,ריג אויזו מ  יודתיחת פתחים לצפ כוללים 

ההכ וזחמ  ,משקופיםיםחתהפזוק  ,חיהפתחים לקקים,כל  ם  טיהאלמנביעת  נות 
 חים וכו' קביעה בפתעדים לו המי

  
 יאה סטרוקצית נשקונ 5.40.22

בזא-  הת  מודגש  שלשמחירי  הא  יחידה  )מחיצותבפ  יםלמנטכל  זה  ות,  תקר  ,רק 
וכייציפו כולליו'ם  ת(  קונ  עווביצן  ו נכם  ית  שנ מ,סוג  מכל    נשיאהה  סטרוקציתשל 

 ת. מכסמור מעבדה שוי בלות קלרב וראשית 
  ת טרוקציקונס  צועבינון ו תככל סוג, המחיר כולל  תותב מ /סטיות קוות ארבתק  -

סוגנשיא מכל  קונ ל  ה  ואשית,מכל  ורית  משנ  נשיאה  קצית סטרורבות  ככל  סוג 
 . ובה שידרש ג  כלבשידרש ו

חהקבלן   - על  מפ כניו תונו  בשיכין  ווות  מפסטטחישוב  רטות  יד וער   טורי  על  י  ך 
ת  יוי התוכנה תבוצע על פ הנשיא   תסטרוקציקונ  .המפקחוי, לאישור  דס רשמהנ
 . ל הקבלןש דינו הבלעל חשבוכל הנ"ל ע . בלןהקשל 

 
    לים מכלופי ר ל הפם גם את כליה כולנטים בפרק זל כל האלמ ש היחידה מחירי   22.04.6

   י מגא, פרופילהפרדה, פרופילי או  ילירופ רופילי פינה,פ, פL,T,Z,L+Zלי יפרופ   ג,סו              
 ,פרופילים  ות/תקרהילים במיפגש קירוק,פרופילי ניתה, פרופ פרופילי חלוק סיום,               

 קום מ ובכלרש  יידשככל מכל סוג, ש,שיידרפרופיל אחר ה/קיר, כל פגש רצפבמי               
   וכניות ולפי וכניות ובפרטים בתתר ב תואת האדריכל וכמדרישו יכל לפ, הששיידר               
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 לפי   דוגמאותבתנור בגוונים וצבועים ופילים .כל הפרפרטי היצרניםטי ומיפר              
 דריכל. בחירת הא              
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 תריצוקים בא ו דוחיםת קנסאו כלו - 23פרק 
 
 כללי  13.2

עבוד 23.1.01 בצע ובי  וס ביס ה  ות כל  ל אהתו  מתהנחים  הקוות  ולהנחיצרוקנסטכנן  יועץ  ות  יה 
הכ  23  קלפרם  ובהתא  קעקרה כללילבמפרט  י הד  .  ע"י  האמור   וכלרקע  הק  ועץרוש 
ביסוס יבוצע בכלונסאות קטני  ה ות. כמויבכתב ההיחידה ש  רי מחיב  כלול  הכללי   מפרטב

 קוטר מיקרופיילים. 
 

 דותיסו ימון מרכזי ס 02.123.
 נו. ושב חל וע ןבלעם הק מטך מודד מוסמ ע"ישה  ת ייעויסוד כזי  סימון מר     .1 
המד ש     .2  ד טיחיבציוד  וה  ידה יטת  בסו  השגיא שכא  ודיס  כל רכז  מ   וןימ יוק  לא     ר     ות 

 ת. ברותהיינה מצט
ר את מרכז  בקיהיה לן  שנית  כך,  בטחות""מאו  ביתדות  מןדות יסוי היסוסימון ציר    . 3 

  הקדוח ז  רכהמסמן את מתד  שהילאחר    וגם  קדוחדי מהלך הכ  ך דוח  תוהק  ת מכונ
 ים.י ק וינ ר אבכ

 
עםלהגלן  על הקב 23.1.03 תעב  יוםס  יש  של   לפי הביצועעודכנת  מ(  AS MADE)דות  ע  יתכנ ודתו 

ע תבוצ  כנית. התוןמזמי לימסר  תוט  "ג דיסקודכן ענית העדות תע תוכ  וס.ביס עבודות ה
מחיר   ספתתו  תשולם   . לא בודהלקבלת הע  אי נת היא תכנית מוסמך. הגשת ה  דדע"י מו

זוכנ ת  עבור כלתביעו  כבסיסל לשמש  כתו   לאיא  הו   ית  עקבלה  ות שלספית  ם ייל שינון 
 הביצוע.  המפקח בעת שרו ע"י וא א ל אשרת  בודובע

 
 הקבלן  ות כוללת של חריא 23..401

את  בי  הקבלן  להכלונצע  הסאות  שת  תכניופי  המתואיט ולפי  הביצוע  ברת   מפרט ת 
 ו לבצע,יעל , קפמס ו נ הם אישבע  הקבלן המיד עתדל קע. אםהקר   ץיועלהנחיות  אםתהבו

 דה. וצוע העבוביעה הצת ה הגש רךולצ ות לו רושת הדפונוס   קותבדי שבונו,על ח
מ  ולאה  למותלש  קרה, האחריותבכל  עליו    וח חלהבקיד  ותלרות מפו י היווצכלונסאות 

אם  בלב ילדד.  לעתו  נ ש  באמצעים  לאבט וספינקוט  הכל ש  תחם  הוא  ות,  א ונסלימות 
 . ת על חשבונוזא שהיע

 
  שטח יים בהקב  אם למצבהתוחים  ידהק   קום מי  אתצעתו  ון בהחת בחשבק ל  בלן הק  על 23.1.05

 י. דנוח יקיד וחדים לרבות יש בכלים מורך בשימוהצאת ו
 
 

 ותאבכלונס ןהזיוידור ס   1.0723.
 לי. ט הכלשל המפר  23031רט בסעיף  כמפו ו תהיהחתקש הזיון וה ה כלובמבנ .    1 
 וימדד   לא   םיצלבים פנימי  וא  ם ייסונהאלכ  ותט , המוי כללה  מפרטר בלאמו  גודבני .2 

 ון. י מחיר הזם ב זוק כלוליחישוקי חי של יםכריתו  יון.זל במחיר הורם כליחמו
 ית. ם בתכנ ויניצמוקים השהחי רק ן,הזיו  לדתדו, עם פימד  
אינ כאשר   .3  ממשהזיון  עו  הכלונס,  ד  יך  לרתךלתחתית  ת  לצינורוקים  חישו  יש 

בחלה התבקרה  שוחת ק  הכלן  ש  וןיז  איןשבו    נסול  להבטיח  ם  מיקומירת  מע"מ 
 די. דקם ההחרמו

 טר הכלונס ו התאם לקב  ס"מ  5-8 זיון יהיה ב הביסבטון וי הסכ .4 
 

הזסבין  הבטו  סויכי .5  יוביב  פלסטיק    וןבט   גלילי  ע"י  חטון    מיפרט  ב  כמפורטאו 
 ללי. הכ

   
הזיהכנ .6  תעשהו סת  מנבע  ן  פגילף  וזרת  כאשנות  פ בד  עהלא  כ  רהבור.  ש  י  בדהזיון 

בשני  שתמלה לה  :םפינומש  הזי ראחד  כלוב  הבמרון  מת  לוכובד  כז  תו  הבאהשני 
 . לבור  תולמצב אנכי והורד

 
 לונס כני הפ תתוסי   .12123.

 ות. בתכני  כמפורטית  כללה הירהחפ ת לפני  מים מתחימסתי ותכלונסא ל הכ .1
זהירות את  ב  לסתת  הקבלןהכלונס, יידרש  ראש  ב  "טריה"פ   תשל היווצרו במקרה   .2

 . נה נמדדתזו אינ ה ד. עבוןמתוכנטר הקי בקוונס נ ל כר ולהשאי  ריה"ה"פט
העפ .3 ושברי כל  מ בה  ר  העבוטון  יסולקוסיתדת  להא מו  ת  ש מתר  ר  אושמפך  קום 

 וא. שה  רחקמ לכלשבונו ון ועל חל ת הקביובאחר
 



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         222  

 
 ם מודידוח כלונסאות ציק .1.1523

קוטר    2.5ן מפי  יהיה קט   יהםבין ציר  שר המרחקאסאות  ני כלורצוף שנ פן  ח באו ולקד אין   
קדיחתןהקט ס  ונ הכל הלוכה  .  תוש נס  לרתר  ני  שהק  בכ בטאחר  הראלון  יגי ונס  ע  שון 

 . ימיםשה ון לפחות של להמתי  יש המקר. בכל  הסופי זקו חו  ציתמחל
 

 אותכלונסמפלס פני ה 23.1.16
יהנפ  הכלונסאות  בי  קתיו  אהיסו  תורוחתית  ראשי  ד  לא לתכניות  םבהתא  סהכלונו   .

י   צעויבו יבווד יסוד. הקעמודי  פ פלממצע  ח  רלילכ   י חפירהנס    הכלונס קת  ייצ   לאחר  קת. 
 .היסוד  לקורות חת שמתצע המזי בור ארגתעלות עהחפרו י

 
 דיםחמדידה מיו אופני 2.32

 דה כוללים גם: יחי הי מחיר  לאמור במפרט הכללי סףובנ 
היתות  ס .1 בעזנכלוראשי  פטירסאות  מתאיםת  הי  כלול   ש  ואיחיבמחיר  נו  דה 

בנפ ע  תות הסי  רד.נמדד  נק  בלתלקד  יבוצע  כל    ללא  רר,א מפוליא,  בר וי  בטון 
 '.וכו ע קרקנייט, ו וך, בנטלות לכ רישא

 .(AS MADEות )עד  כניתתת נלרבות הכ ך ד מוסמודמ של  ירותיםמדידות וש .2

יהימל  ורךהא  .2 האורך  דידה  פי   וק היצה  בתוסמ הורך  הא   על     א ל .  ניותכומן 
עבבלקל  לםישו קידון  ישווליציקה  לא  לוח  ר  ב   לקבלן  ם לא  ע  יצו עבור 

 . וכניותבת נקובורך הלא בר ות מענסא לוכ
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 י( 'רג)  יומיות דותועב - 29רק פ
 

   ידהי מדנופא 01.29
  ה עבודהת ביצוע  ע ב  תיומיו   שמו ביומן עבודות שנרדות  בוע  אותןבור  ע  תיעשה רקידה  דהמ 

 . קחב ע"י המפובכתשרו מראש יאווש
תו  ה באושנ גאנשים, ותוסקו הדה בו הועעבו  אותו יוםום  סיומן בנה בידה תרשמ עבושעות ה 

 ם:י באה  הפרטים את לכלו הרשימה ת  .חקהמפור יום לאיש
 . קדויה המודעבור הותא  וםעלים ומקהפו  תמושודה, ת עבושע תאריך, 
 . לותת רגישבנה כשעותחו התשלום הןרך לצווספת ונתן כל תית  אפות לסעבור שעות נו 
 . נטו  דה בפועלעבות  ר שעוה עבולום יהי התש 
 . םשלותא למש אסמכתש יו  בוןלחש, יצורף פקח"י המע םת רג'י חתועבודודו"ח ל  

 
 וח אדםכ   02.29

  דה לא ו מנהלי העב  .בפועלים  פועל ה   דון עבשבה   ותק את השער דה  ועבה יומן  בום  שלר  יש 
 .בלן ברווח הק וליםיחשבו ככל וי אדם כוח  תשמו במצבריי

 
 י יוד מכנצ   03.29

ים  חירבהתאם למ תו  תמור  לםוד מכני, תשבציו  את השימוש יבת  ומית מחי הי  דההעבו   אם 
   .ותי הכמו בכתב רטוו ציוד כמפ תאוי רים לגבהאח  איםיפות לתנפכבו
פורא  לא  עפויוהכמ  תבבכ רים  מחי  טום  המחיר  יהיה  מחי" ת,  או   וןרי    ""דקל  "חשב" 

 .15%ה של בהנח יהם(מבנ  )הנמוך .ידכנ הע
 

 ריםחומ   04.29
של   בת כו בשורעונות אי, טכיו"בו  ה פחת, הובל  לרבותבעבודה,    שקעומרים שהוהחות  כמויו  

 . םקיפ"י הסות עמתוחבלן קבלות קה   פקדרש, יסיי  םא .המפקח
 

 יםודרכמים גופי   05.92
כן   ב, אלא אםכיו"צעי עזר ואמ  ים,כ, דרםת פיגומירמותשלום  ת א יהיה זכאי לכל  ן להקבל 

בלובאו  במיוחד  אלהותקנו  ה לעדפן  העי  ובואושר היומית,    בודהצורכי  ע"י    תבכו בהתאם 
 . קחהמפ

 
 ות( יומיי )עבודות 'רגב כוח אדםות דעבומחירים ל תלותכ   06.29

 תר את: הי בין יםללככו חשבוייהעבודה   לשעת יםר המחי 
 

ה .א וישכר  ההל  כסוד  ות  ון:כג  תהוגונתוספות  תתוספת  משפחק,  תווספת  ספת  ה, 
 . קריו

 .יות וציאל וח הטבות ס ביט הוצאות  ים,מסים, הההיטלכל  .ב
 . ונממ ודה שטח העבום לעובדית עסה .ג
 . בודה(ע מה ו  ודה)לעביעה נסה זמני  .ד
צ  ודה,ב ע  בכלי  ששימו  מיד .ה הקיולרבות  הרב)לבלן  ד  למקום  ובלות  הכלים  ת 

 . ו(מנמדה וובהע
 . החסנום והא הריש ל העבודה,גחת וניהורות בהששוהקאות  צהו .ו
   .קבלןשל ה ת והן העקיפות רו ן הישי, ה ותכללי  וצאותה .ז
   . לןח הקבוור .ח

 
 וד מכני ת ציודולעבירים  חמ תכולת   70.29

 את:  ארהשבין ים,  ללחשבו ככון ייל להוצגים המה דבועירים לשעת  חהמ 
 שמלק, שמן וחוהחזרתו, דל בודה ם העלמקו  וד, הובלתיות הצזקחאכר מפעיל הכלי, ש 

,  ובלאית  חיטוח פן: ב , כגוהשוטפות עליו  אותוהוצ  יודהצ מחיר  יוד,  פעלת הצ לה  נדרשיםה
 . חיורוובלן ו קה  לת שליולוצאות כ ה
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 אש סומי מח  - 70 פרק
 

 ם יים כלל יתנא 70.1
 :ורתא 1.070.1

ענללה  מתוארתה   העבודה הנמחסו  נתהתק  הניי ן  האש  רצפותתובתקר  םדרשימי   ,  ,
פיריםב ובמחייקלוורט  מעטפת  ר אש, ב עמ י המונע  ש תקנ לת מחסום אלקב  -  צות אשיים 

ות  יצחמ וב  תאו מעבר בתקרו  חפתקיים  ו  ם ב מקול  בכ   -ות  לפח  םיעתי שמשך  ם לזיוגן,  עש
רות  תקים ברתפ  ו"ב;י וכ  תעלות  ת,, צנרוםליכבים,  כמולי  -  יותר תשתבחים למעש )פת אה
 קים וכיו"ב(.ש; מיבקירות אשו

אתעבוה כוללת  ה   דה  והחומפעוכל  הנלות  העב דרשים  רים  עלביצוע  העבודה  ת  ודוצמה, 
אש  הו נדרש מחסום  ב   ולהשרו /תחהפ   של  פהאל וחשיות  שיגר נלאפש   שותדרהנות  המקדימ 

 ותו. מקדל  המצב להשבת םרשים הנדיוהחומר   עולותפכל הת או
 

 וכר: קות מדיון בכ י מה ע"קבדי 1.0270.
מחסומי    כל .א במסג  האשמערכות  יהיעבורת  המוצעות  זו  אדה  בעלי  בדיקה    ישורו 

 שת.  נדרה  ת האשלת עמידוב לקליעודם ותם להתאמ
 חדפחות לא לפוף  בכ  קתבד  ובנוסף   2חלק    931שראלי  תקן יף לבוצע בכפותה  קדיהב 

   :הבאיםקנים תמה
 - (1479 UL)  814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART :476 BS.   

מכון בדיקות או    UL  ,FM  ,ULC  ,IFBTמת  דוגבדיקות מוכר    כוןבדיקה תבוצע במה
 המזמין.   "ימאושר ע אחר
 

  רנוק ז  ןחבמב  עמידות המערכתל  כר כנ"לון מומכ   ור בדיקותשאי  יגלהצידרש  לן  קבה ב.
 המים.  

 
   ללים:כמכים מס 03.70.1

 ם: יהבאכים מהמס יג את  הצ רש ליד  לןקבה 
 

 מים:  י קדמ מסמכים   1.1.3.70
כי  רן  ותעודות היצ  וריםרבות אישהמוצעות לות  ערכפרטי היצרן למ ומ  ספרות א.

 ורט להלן. פכמ  נהבמב עודן לי ותמתאימהמוצעות   ותהמערכ
היצראישו ב. החיי  ןרי  תוחלת  המוצהומי  חס מ  של  םכי  האש    שנים   10נה  י עות 

 ם.  ומש ייר  לאח לפחות 
קבלת  ול  ה ליעודה במבנהמ תאה  ת המוצעת,למערכר  מוכ  תיקון בד ומכ  אישור ג.

 לעיל.   1.2ט בסעיף  רשת כמפורהנדאש עמידות ה
בים  מרחמקלטים ובבש  וימ לש  ועדיםהמים  איטו  ף לחומרי רעופיקוד ה   שוראי ד.

 וגנים.מ
   .עבודההבצוע סמך לו ה בצעמש כי האום החסמ  רכתעאישור יצרן מ .ה
מחסודועבו  מתירש .ו שהמי  ת  עלעבוצאש  ה י  ו    םניהשבחמש    בצעמ די 

  המבצע ם  מטע  ל הביצועון מפקח עטלפם ויקף העבודה, שת ההאחרונות לרבו
 ם.  במקו

המ  טישרטו ז. הא  תאריםביצוע  המערכות  יי  תעו צמות  בסו שומואופי  גי  ם 
ומ, החו טו הפתחריפו   וטטרבש  .השונים במבנה  םיהפתח   ם בהםיהאבזר רים 

בקביעת   פן ואו   ושמשיה  יעש הפתחכלול  י  רטוטשה  -קום  מם  י  ב עו,  ממדי 
 לים.  מתקבבר החם המידות למעוע  האשיציין עמידות ם ושכבות החומרי

 
 ודה: תום העב  םע מסמכים   .3.270.1

  שה רדם נההפתחים לגבי   לכ   בלן כיק שור האי  אטמו כוללשנם  חיהפתשימת  ר .א
 להלן.  פין לנדו ה ח פתה וגן לסר טי היצלמפר  ףכפו דה נאטמווהעב

ה ל  קבלןהות  אחרי ב. לשלטיב  למשך    המותעבודה  מיום    10ותקינותה  שנים 
   .חע"י המפק  מת העבודההשלר אישו

 
 מקדים: ע מיד 70.1.04

יוודבקה  קבלן לבדוק ה  לעתו. ע צמתן הך  רהנדרש לצוע  ידהמכל  ו את  ידיב   א שישלן 
ם מוד בה לעכה  צרי  יםומ חסהמרכת  עאים שמל התנכאת    ה ולוודאנ המב  ותינ תכ  תא
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שת בקב  מפקח פנה אל ה י  -מידע או פרטים    ובידה וחסרים  במיד  ו.הצעת   מתןורך  צל
 שת הצעתו.  הג ימים לפניפרטים משל 

בזאת  ודמ  הפתח  אשלגש  והכל  מסובריעמים  שינוכבתם  מנים   בכמותי  וניות. 
י יר מחב  לשהוכשינוי  ילה לעווה  וע לא יהצהבי  לךהמת בו מעברים ובקירב  ,הפתחים

 דה. יחיה
 

 :  דהליעו  רכתהמע תתאמה 70.2
 אש: ידות עמ 0.2.017

האש  שיב  מחסום  אש  עמידות  גד ות  ו טיח  או  מערך  יותר  של  עמולה  אש  ידות 
התקר   רהקי אמתמיוש  המערכתה  בה  או  לא  ,  המ  ימשתת  פחוך  ת  כ ערשעות. 
רך  דתיפול    ך שלאכפה  בזמן שרי   הניתקוש   השרפנמוך בצנרת שתתו   יציבהה  תהי
בכועמת   ערכתמה  ר,בהמע שב  עליה  ריםהנוצ  חותוד    בטיח לה  -ריפה  זמן 

 . בפרק הזמן הנדרשתה אטימותה ועמידו 
 

 וג בשריפה: סו 0.2.027
המוצעים ב יהיה    חומרים  שהסיכון  ם  ומשלא  אחסבע  וא אש  ולאי  בעת ,  ונםת    חרשומם 

  755י ת"י  ישראל  תקןקה על פי  יבבד   פהירבש  םסווג החומריה  ר קבכל מ.  ישומם
 .  ותלפח   V.4.4 היה י

 
 ות: יזיב קורו 0370.2.

ולצנרות  ים  רהיו תואמים לחומש ירכות מחסומי האעשל מואביזרים  מרים  חו
  או   רוזיה קו  ור ם ליצהעשויים  ימרימוש בחושבמגע. לא יעשה  ם  יתם הם באיא
ה שימוש  שא יעל  .םלה  םשתית הסמוכיהת  ו נרת אהצנין,  ב ה  את חלקי  ף יהתקל
 ם.  יסימבסיס מ ים עלרחומב

 
 ות:ילרע 0420.7.

ילים שהם.  רע   טנים או חומריםרם מססט, חומריו אסביל א יכל ום  האיט  מריחו
גזים  טום לא ישהאי  חומרי מן  או בז  מםויש, לאחר י םילים בעת יישומרעחררו 

   פה.ריהש
 

 ה למקום: מאהת 05.2.70
סוג    -  במבנה   ומם עודם ולמקימו ל איתיזו    מסגרת עבודה ב  תוהמוצע ת  מערכוה 

 ם. קום במ יבתיהסבי  איםת והתנתיתשוג הס, תחפל הגודו
 : חסוג הפת .א

 ו'.  וכטות בבנין  תפר התפש בס,גבטון, בלוק או  קירח ברצפה, פתח בתפ
 

   פתח:הממדי  ב.
 ח.  פתדות התח, מיהפ מקעו

 
  :תצנר ה סוג ג.

פ צנרהלדצנרת  יצצ  ,ק פלסטי ת  ,  חמה,  חשמל   נור,צי ה  בותינרת    כבלי 
 וכו'.  שורת  קות

 
 :  מים דנגם  ואיט ד.

ב במקומו  נדהת  מים  למעב  ותאטימ  רשתם  מים   יטוםא   -ר  צנרת    מעברי 
אשר    ה שימוש במערכתעשי   -ת וכו'  בין קומו  רותקעברים חשופים בת ומ

 .  םיד מנגות אטימ  גם יח ש תבט ימת האאטל ף בנוס
 

   :יםות במדמיע ה.
והאבהח   לכ  מחסומי  ומערכ ל  ש  זריםיומרים  מ יהיו    האשת    ם יעמידי 

יעהחומים.  סמסי  יובלת ל בתנא  ומדרים  גחי  ו ות  העבוהים    לולה רטיבות 
   להתהוות במקום.

 
   ת:ייניטמפרטורה אופ  ו.

ם  ישויל  תנותהיו ניוימו  אש יתאי  ימ של מערכות מחסו  ם ואביזרים חומרי
 . וםמקפויות בהצרות ופרטמטב
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   ה:יויברצ .ז
מחס  הוחומרי  קיי  תקומובמ  אשם  אבהם    ה ד רעי  או  לתזוזהפשרות  מת 

   להם.ות האש ש ה בעמיד עפגיא ללוד זה  יע אימו ל ( יתהרציב)וי
 

   גמישות: ח.
במקערכמ אש  מחסום  צפויה  ותומ ת  מח   בהם  של  דהעברה  שכיחה  ש 

התשו  צנרת של  דחוה  הוצאה  פשר תא  -ם  במקוהעוברת    תיתכבלי  רה 
   .ערכתהמ  שלאש העה בעמידות גיפ ם ללא יוהכבלת נרהצ

 
 קשורת:שמל ותלי חכב ט.

ם  י כבל  ם. ציפויל הכבלישית  מלחשיכות הולפגע במלא י  שמלחבלי  כ  יפויצ 
ס"מ    3ל  שעד לקוטר  "מ יכופף  מ   12  ר כי כבל בקוטראפשיהיה אלסטי וי

י  מישות לפ ג  ינהיתה  םיכבל אש לי  חסומערכות ממם.  רות סדקיצוללא היו 
ח' סע האערמ לעיל.    יף  מחסום  ב יהכבלי  ו יפוצ   ש כת  תהיה  אישור  עלת  ם 

ל ומ קות  דיבממכון   לש תתאמהכר  עה  ה ם  ימוש  )ליכבסוגי  כח, כם    בלי 
בודד,  לים )כבל  בהכ ת  ו'(, צורת העברוכ   , סיבים אופטייםתקשורבקרה, ת

סולמות    תצמו והחבככבלים,  )מעטפיומרלים(  הכם    או   םימגשים,  בלת 
 . '(ווכ ים י חומרים פלסט, םומיניולדה, א פלם ים עשוייל ימוב

 
 ת: תכתיצנרת מ .י

החום    תשטותפה  המעכב  זהיהיה כתית  כמת  ת צנר  ירבמעבם  ור האיט חומ
האחמ שלצידו  הש  ד  צידו  אל  הצנרת  ני  הפתח  וש  משי  -באמצעות 

 ם או שווה ערך. ים אנדוטרמבחומרי
 

 ע: ביצודימים לקם מתנאי 0.37
 דימה: מקורת קבי 10.3.70

הקבלן    בר אש.במעיש צורך    ןהיכ  וקדלב"מ  עהתוכניות    כל  תדוק אלבקבלן  העל   
וספו  ווית  בתוכניותופיעים  מנם  איר  רים אשעבעקב מ  שהיאספת  וכל ת  יקבל  אל

 דה.במהלך העבוצעו מחדש ויבשאו עבור מעברים וע במהלך הביצ
 

 ן: רי המזמי ואיש 70.3.02
לה  ית קבלן  קבנלפ  ו תבודבע   לחיא  הב טולשר  חק פהמאישור    לתי  של    ועציטי 

 וצעות.  מאש הה יומ מחס מערכות
 

 וגמא: ד .3.0370
ד  לע  יבמפקחהישת  ר פי  הקב,  בפתח  אמת  טיא  דוגמת  לןצע  הב ש  פי  כנין  מפתחי 

 .  פקחל המ שם דלאישורו המוק - פקחמ שיקבע ע"י ה
 

 מיומנות:  70.3.04
 בד.בלסים  וומנ םמנימיו יםאנש  שה ע"ייעעל בודה בפו עביצוע ה 

 
 ת: חובטי 50.3.70

בכל  ן  לבהק והמגה י  מצע אינקוט  הנדבן  על העם להגנרשיטיחות    בנה, מדים בבוה 
ות  טיחהיצרן, פקודת הב  ראותכפוף להוב  -בנה  מט בהו ריליוד ו,  י בניהלמנטעל א

 תחייבים.  המקצוע המ ולפי כללי  יהתבעבודה ותקנו
 
 ן: סו ואח אספקה .6070.3

נזק  יםרוהם סגר  , כאשםרייהם המקולי במיכ  אתרל ו  באיו  םריהחומ כל     ים וללא 
ש  ת וויות  ראשוכ חומרברורו  להםהזיהוי  יאוהאיטו  ית.    במקום   באתר  סנוחם 
יעה או מתנאי  מפג כאשר הם מוגנים    זמין מטעם המ  ח המוסמךמפקה   "יאושר עמ

למ   -  בהיסב היצרכפוף  פגועים  ןפרטי  מיכלים  מקולקא.  מ יסים  ל ו  ת  יידיולקו 
 ה.  יבנ ה אתרמ

 
 ביצוע: 4.70

 ות: הכנ 4.01.70
ידאגה א. הננו גהה   כלל  קבלן  להגנ דת  לכלופגיעה  מה  רשות  ס   ךאו  יבת  בשל 

על  לרב ו  ודתבע בניחות  סמוכיםונר וצ  ןלקי  ש ת  תוך  כיסויים, ב  ימוש, 
  .רטי הדבקה וכיו"ב , סיריעות
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כ הקבלן   ב. את  הנדרשול  יבצע  נ  ת הפעולות  אישוגלאפשר  וחש ת  ל  ש   יפהל 
 . שם האמחסו רשנדבו   פתחה/ל וושרה

ובאח  היהילן  הקב ג. שותריזהיר  ו   עלפגוא  לו  אונבצבכבלים  הוא  רות  תם 
כל  עטם.  וא בצנרגיעופזק  נל  בכתה  או  )ב,  בידודבלרל  ימוליכי  ות    ש ם( 

 .  ןמוסמך מטעם המזמיח הלהודיע מיד למפק 
ת  דועבות  צעוו מבום במקובן שהוא  וכם קיים מקור סיא  בלן לוודאעל הק ד.

ניתדלוו   הקבלןל  ע  האש.ום  יטא ם  ע  םתאול  -  סיכון אחר  קורמכל  וק  א 
   .הקבלן ריותחאב  -מין עם המז טמ קח המוסמך פהמ

הכל   .ה פ משטחי  של  הנגע  נ  והצנרות  חפתי  מחלקים  מ   קייםיהיו  לכלוך, 
יות  רחבא   -טימת הפתח  באים לפגוע  העלול   -'  כווים, מחלודה, שמן  ופפר

 ן.  להקב
יהקבל ו. לדאן  אוימפג   להגנהת  שוהנדרות  גנה ה  כלג  ביבת  ס של    לוךלכ  עה 

חלע  תרבול  תועבוד וצקל  בנין  סמוכ ונר י  תוךת   ים,י בכיסו  ימושש   ים, 
 . ב ו"וכי   י הדבקהטות, סרריע י
 

 ום:  ייש 0270.4.
 היצרן.  פי הוראותול  תבוצע כפוף לנדרשאש מערכת מחסום ה .א
  ין ב  יטוםהא   מרוח   רתחדית  רבותח, להפ  של  א ומו המלט יהקבלן יוודא א ב.

בצנרו כבל ית,  תפורהדת  יבמ  ים.ן  האיט חרת,  צנ  עיתארק  צורך    ום ומרי 
ב  יוחדרו מחתח  רתהצנוורות  נ הצי  ןי היטב  אום  תובור  שבאי  -ש  דובר 

 פקח. ם עם המ מוקד
 

 השלמות:  70.4.03
וא א. תמיכה  אחרצעמאביזרי  עזר  יוסרו  י  ה  רקים  שחומרי  ימה  טאלאחר 

   ן.היצרות רא ולהף  כפו -קם א חוזמלוו לע הגי
כי בלן  הק ב. שנקה  ו ואריל  שגרמלת  צנר  חלקימ  וודת עבה  כלוך    , ותבנין, 

   כו'.ו , כבליםתעלות
האש  חסומ  רכתעמ ג. תחופה לם  או    ימרבחו  א  בנגמר  אחלקי  עד  ר חיה  ים 

 ע"י המפקח.   ושראשר לא תא
ע" ם  ע ד. המפקח,  אישורה  לפיתחי  המערכת  ה ה  ופה  פוף  וכ  צרן יוראות 

   .קחמפת השודריל
  ט שילוי  "ת עכוערישולטו המ  אש,המי  חסוכות מר ת מעהתקנ  מתשלעם ה ה.

  75X125  בגודל  טיםשל  -  "סורה!איעה  גפה  -אש    "מחסום  יםמזהה מתא 
 צהוב זוהר.   עקעל רן שחור יות בגוו ת או"מ מ

המפק  עם ו. אישור  מטעה   חקבלת  המזמין,מוסמך  כה  ם  את  יבצע    ל קבלן 
עקב    רשיםה הנדלמ הש ון ותיק ל  כע  בצוי  תודמוצב לקהמ  שבתההנדרש ל 

  ות רצון לשביע  -ן  ירה למזמיסה למ כנות מלמושת עבודה מ ללקב   תו,בודע
   .מפקחה

 
 : הקבלן יותחרא 5.70

הגבוהה    ות כה בפועל הינה באיופק ן כי התוצרת שס צרי ות ה תב אחרין יגיש כלקבה 70.5.01
 מים שהם.  פג  יותר וללאב

 
ילהקב 70.5.02 כיואחרכתב  גיש  ן  מטמאנ  יתו  והחיהפת לוא  ו  בתשרוולם    קרותים 

בבומחיצ בו האש  באופ  בודההע  וכי ן  ני ת  והמושלהמקצוע  ן בוצעה    ף כפום  י 
  זם.יו ע"י ה ר ע שאושצו הביטי  ולשרט

 
י 70.5.03 לטיב    תבכגיש  הקבלן  למשך  ושלאחריותו  העבודה  מיום   10מות  אישור    שנים 

 קח. מפהעבודה ע"י ה למתהש
 

 :דהבועת התכול 607.
מחמער  כל 70.6.01 במכית  אש  קירותב האש    מיסוכת  היחלל  ,  ותיהכמו ב  תשבכ  הידחירי 

זרים  ביאם וההחומרי  לל את כותכל  היאוינה  גב  םשלוספת או ת כל תו  לם לא תשו
להנד ב רשים  ולקונא תיקני    ,מושלם  צועישם  העבודה  של  ה  תבל ות  אש  עמידות 

 ם.ריחוזומים  איט  העבודה בעתבאם ידרשו  , גםהנדרשת
 

לסנוב 70.6.02 הכלנא בתנאמר  ף  לים  ההזמכרז  לים  כל את  כוללודה  עב ,    ת בודו הע  ת 
 הבאות: 
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תח בו  הפ/רוול פה של שי אל וחש  ישותנג  רלאפש  ותשנדרפעולות הת כל הא א.
השלמות  הו   יטום, כל העבודותהא  רם ביצוע עבודתש טאום ה רש מחסנד
 .טוםת האי בודעהשלמת    עם מצב לקדמותובת ה דרשות להשהנ

   חד..המיו  ובמפרטי ללהכ  רטבמפ רטמפוה את כל .ב
 טי ביצוע.  ושרט  ות בם לרימכ ת כל המסהכנ .ג
ע .ד הנדכל  העזמוחו  ריםמהחו   לכ  , רשתבודה  לרבות ררי  וניקוי    ות מהתא  , 

איטומם,    רותנוהצ  הפתחים לההשלפני  והתיקונים  ביצוע    ראחלמות 
ל  הכ   -ם  טואית העבוד   למתש דה עם העבוקוי סביבת הם ניודת האיטועב

   ח המפק  ת ע"ימאושר מתשלדה מועבו לתלקב
וק  לסי  תר,חסונם באאתר, א ל  ואביזריהם  םאיטו י  רחומ  תבלספקת והוא .ה

שלמריוח המז  אושרו  אם  פסולסי  מין,ע"י  ולכללוק  שת  ע"י  גרמ נוך  ו 
 הקבלן.  

 הנדרשים.  יםתאום עם כל הגורמ  .ו
  על   הגנ , ההםגיעה בפ  עתמניכים לסמו  ן וצנרתבנינה על חלקי  והג  שמירה .ז

שחסומי  מ  ותמערכ למסי  פגיעהמ  בוצעוהאש  ע"ורשואי  םרת עד    י ם 
 המפקח  

 הרה.זא י שלטמערכות בילוט הש .ח
 . ןת הקבל ואחרי .ט
 

בזאת  ודמ 70.6.03 כלגש  מסומנ ים  חהפת  שלא  שינוי  ים  והמעברים  ות  מבכבתוכניות. 
לבמה  ובמעברים  הפתחים הביצוע  י לך  עיא  ללהווה    במחירי ו  שהכל  שינויה 

 . דהיחי ה
 

 . ותאלקטרומכני הכות  ערמטי הרמפד עם כל ה ביחז א פרקלקרו הקבלן על 70.6.04
 במחיר  יםלכלו ברי אש,עיטום מ א ים ליחסיהמת  םטירהמפכן, כל  כמו 
  

 י:טכנ מפרט 70.7
שלה מפרטי לן  המפרטים  על  )טל וא  מבוססים  למחיצות04-6521141פון:  רבונד    אש  ( 

סמ  עלת;  שעו   2אש    עמידות מיג רכועמ  -ב  גיפרטי  בע"מא  ון ת  (  08-9428999ון:  )טלפ  ש 
ארמניה  ג  GRUNAU GMBH  צרתתו  KBS  תכולמער הושע  2ש  עמידות    ירשא  בלןקת. 

  כיפרק א' המוכיחים  פי  ורים הנדרשים לאיש האת    שיציג  ך ובתנאיער  שוות מערכות    להציע
 ת. דרשאש הנת הו את עמידחה יעודה ומבטימה לוצעת מתאיהמערכת המ 

 
 ות: שע 2אש   ותבלת עמידות לקרקת ובתבקירוכבלים  ו רת רי צנמעב וםאיט 170.7.0

 
 :SBKוחות  לרכת במע צנרתום  יכבלבמעברי  סום אשמח  70.7.1.1

 
השטו   יניקו  א. כנדר הכנת  לח  מכסי   בותרש,  של  לות  תע  פינוי 

 ם. וסולמות כבלי
 C-11ח ב  בפת   החודריםים  צנרות והכבלח, הדפנות הפת מריחת   ב.

KBS FOAMCOAT  ,ובי ביע  ח המגשט  לבכ . KBS-ות הן לוחנם 
 . KBS -ה ת לוחות ודפנ לע  יחה כנ"למר

לוחוהתקנת   .ג מרע   KBSת  שני    צמר   לוחות  -  ביניהן  אוירוח  ום 
ג כל אחד לפחות  ק"  140בצפיפות של  "מ  מ  50  בעובי  עים דחוססל
בים מצידן  פצומ ה  דכבה אחיבש  KBS FOAMCOAT  -  החיצוני 
כש ייל  "ממ  1  -ל  לפיחתי  KBS-הות  חלוש.  בואחר  ת  מידו  כו 

וולא מ"מ    3ת  בתוספ  חהפת )על מנתלחב ה רולרך  לל  וח  חץ  יצור 
 . מעברוברים בע בלים הכות ה מיד  ולפי  ה(נהתק בעת ה

התרו  תשנו  נקודותאיטום   .ד לאחר  בתפזורת    קנתגלויות  הלוחות 
 .KBS FOAMCOATשל   יפוי נוסףסלעים וצ רצמ

שברוח  פס  יציפו ה. מ  30ל  ב  בתלפיב  סבמ"מ   KBS  -ח 
FOAMCOAT  ( להשמומל בני מתץ  רש  דבק  ור  יצלע"מ    חב יר 

 (. ר נקי וישרמג
כבליצי ו. המ   דריםהחו  צנרתול  מחש  פוי  ב  עדרך   KBS  -בר 

FOAMCOAT  יישום  ר.  מכל צד של המעב "מ  ס  50  רחק של למ
בריס  "  וס החומר  י"  AIRLESSבאמצעות  באמצעואו  ת  דנית 

למ צלברשת,  ב א  עובשוםיהיני  לפכבלים  ה  וי ניק ורך  יפוי  הצי  . 
הל )מו  1  -  כ  ייבושאחר   מש תלהש  ץ מלמ"מ. 
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ר נקי  מור גליצופוי  יהצ   רחקסמן את ממנת ל   על ר דבק רחב  יבני
 ישר(.  ו

עד בק   PVCת  רונצ ז. סרט   2"  לכול  וטר  ע"י   KBS  יעטפו 

INTUFLEX 957  לבעוב כפול,  של  י  של ס"   20אורך  צד  מכל    מ 
רצוע  זקיחויסוי  הכ  .כז הפתחמר פעו"י  יבוצע  י  סו)הכי  גלסריבת 

 ו בקולר  מיחס 2"  עלמ PVC)צנרות   פתח(.ה איטוםלפני 
 כו'.וי וניקהחלקה,   יישור, .ח

צידי  ני  ש!" מ אסורה  הפגיעה  -ש  אסום  הרה "מחזשלט א  תהתקנ ט.
 הפתח. 

 
במ   1.2.7.70 אש  ורעבמחסום  כבלים  במערי  טצנרת  אש  כת  חסין  יט 

SKB LTAR SEAMOR: 
 

לרבדרשנכ   שטחה  והכנת  וייקנ .א שפ   ות,  מכסינוי  תעלל    ת וי 
 ם. מות כבליוסול

גבס  -  תתבניח  ול ב. ג  ש"עו  א   לוח  אולעיס צמר    ם,ידול לפתחים    ם 
ם דליקים יש  מריו ת מחת תבנירה: לוחוהע)ים.  חים קטנ תלפ   ש"ע

 ט(.יהטם לאחר התייבשות סירלה
הטיט  יצ ג. חדתוך  יקת  על  ב  ירתהקפדה  הי הטיט  בצנרותן    ין , 

בעובי   ת טיטבכבלת שעד לק -פתח  ה  ות ן דפנלבי  הם יניובכבלים  ה
 ות. פחלמ"מ  100

כב .ד החחשמל    ליציפוי  הדם  יודר וצנרת   KBS  -ב    עברמ רך 
FOAMCOAT  ר. יישום  מעב ה של    מכל צדס"מ    50  של   מרחקל

"בר  החומר  באמצעות  יד "  AIRLESSיסוס  באמצעאו  ות  נית 
צמ ללא  להכב  בניקוי   ורךברשת,  ע ייה  פנילים  הובשום.  וי  פ ציי 

כ  יב הילאחר   מומ"  1  -וש  להשלממ.  בנייץ  רדר  תמש  על  ב  חבק 
 . ישרונקי    מרגור פוי וליצחק הצי מר ת לסמן את נמ

עד בקוט  PVCצנרות   ה. "כו  ר  ע"יע  2לל  סרטפו   KBS  ט י 

INTUFLEX 957  לאורך  בע כפול,  מכ   20  שלובי  של  ס"מ  צד  ל 
י הפתח. הכיסורכז  מ ע"י    ע וצ יב  וי)הכיס   לסרג פיבועות  רצ  יחוזק 

 ר לובקיחסמו   2על "מ PVCות  )צנר הפתח(.ם טוני אילפ
 .י וכו'קוהחלקה, ני   ,ישורי .ו

  שני צידי מ   "ורה! גיעה אס פ ה  -אש    חסום"מ   האזהר   לטש נת  התק ז.
 הפתח. 

 
 שעות: 2ש ידות ארות לעמקרות ובקיתב מעבר צנרת וכבליםם לאיטום שרוולי 27.0.70

 
 :ATCOAMBS FOC K-11רק מ  מערכת "יע ליםשרוו טוםאי .7.2.170

שאי צימתכתצנרת    למעבר  םרווליטום  "  PVC  רת נת,  כבל2עד  או    ים, 
 מ"מ.   65 עד  יםות כבלצמ

   דרש.השטח כנ  תוהכנ יניקו  .א
סלהחדרת   ב. ת אעים  צמר  של  לעומק  חלל  מפני    20ל  וך  מ"מ 

צ קהתהקיר/ משני  השררה  )כידי  יציקוול  נגד  הגב  חומר  ת 
 . ותפחעים ל סל  רצמ"מ מ 60של  בי עולת  ולקב טם(האו

וול לקבלת  רי השיד צשני  מ  C KBS FOAMCOAT-11מרק  ישום  י ג.
בעושכ צכמ ממ"  20מק  בה  פ שבהתיי  שרוול,ה  ד שלל  עם  ני  רות 

 יר.  קה
מבוצנ ד. סרט  תע  -דדת  רת  ע"י    בעובי   KBS INTUFLEX 957טף 

ק  יחוז  סויהכיפתח.  ז הל צד של מרכס"מ מכ   20של    ול, לאורך פכ
 . (חם הפתאיטו ע לפניוצ יביסוי )הכ לסברג פיצועות  ר "יע

דרךהנרת  וצ  חשמל  כבליציפוי   ה.  KBS  -ב  שרוול  ה  חודרים 
FOAMCOAT  ר. יישום  ב המע  כל צד שלמס"מ    50ק של  חר למ

בה "בא  ס ריסוחומר  באמצעות  א"  AIRLESSמצעות  ידנית  ו 
צרמב ללא  בנישת,  הכורך  הקוי  לפני  ע ייש בלים  יפוי  הצ  ובי ום. 

כהיר  לאח מממ"  1  -  יבוש  בנישתלהומלץ  .  דבמש  רחביר  ל  ע  ק 
 וישר.   קייצור גמר נלוי ויפצחק הר את מלסמן  מנת

 .  'וי וכו קי ה, נחלק הר,  שויי ו.
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 :2" -6ת " יפלסטלצנרת במחיצת אש   רוולש 7.2.207.

המ לצרוומילוי  שבין המחיצה  סלוינח  בצמר  דחו ר  קולרי  ס, התק עים  נת 
KBS PIPE SEAL S/M/OSI  עוגני  ב  יהים אלודקהומ צה  חיברי המע  נימש

 .  םימתאימפלדה 
 

 :2" -6ית " סטן לצנרת פלו ת בטקר תול בושר 30.7.2.7
הלו מי שברוו מי  סל  רלצינו  התקרה  ןי ח  התקנת דעים  בצמר  קולר    חוס, 

KBS PIPE SEAL S/M/OSI יה  ומחוזק אל  רהדה התחתון של התקמצי 
 

   2174תקן   - הרהלהבים ונקודות דגש .870
מעב  .1 מערכותראיטום  של  אש,  בחדיר קטרומכנ לא  י  תק  היות  המפרידבין  בין  רות  ות 

בכלל מאושר, יבוצעו  פח הבטיחות הלנס  תאםבמקומות אחרים בהו  יםשונ  איזורים  
ע בהתאם תקב יים. עמידות האש של מערכת האיטום  פרט  שטחיםחלקי המבנה, גם ב
ם אש תיקני  וכות. נדרש מחס בהן חודרות המער   קרותהקירות והתלעמידות האש של  

 ומכנית. רערכת אלקטרה של מ יד חלכל 
 
לאיטטיח,   .2 כמערכות  וטיט  רק  שפכטל  יתקבלו  אש  תעוהוצ  באםום  עבורם  דת גה 

 קן זה.פי תשום לנים המאושרים ליילתק בדיקה בהתאמה
 
אלק . 3 מערכות  התקנת  ולהקפידטרובעת  לתכנן  יש  אפ  מכניות  מתן  להתקין    שרותעל 

ם בין  היקפיי םרת מרווחיון: שמיג כ פרטים המאושרים.לי האש בהתאמה  את מחסומ
 ית וכד'. פלסטרת נת קולר תופח לצנר פלדה לבטון, גישה להתקצינו

 
קוצרו כך שלא יבלטו מפני אלמנט  ה, יהיציק ותקנו בבטון טרם  שרוולים פלסטיים שה  .4

 משני צידיו.  -טון הב
 
ש  י  –ת  חודרים את הלוחוהחשמל ותקשורת  בו מותקנים שקעי  אש,  גבס חסין    בקיר . 5

 האש שלו.  ת שתחזיר לקיר את עמידותברים מאושריטום מעאשם מערכת ליי
 
שויה ת העהיקפיקין מסגרת הקשחה  גבס חסין אש יש להת  ערכת דרך קיררת מ חדיב . 6

איטום רכת  מתאים. מע  עודי ו/או מוצר איטום אשיי  חבק  -ממסלולים וניצבים, ו/או 
 ה לאחר הקשחתו. זתקן בתוך פתח  המעברים תו

 
ס"מ ו/או   20-מ ם באחת מצלעותיהם גדולה  תחים שמידתיימים פק וברצפות    ידהבמ  .7

ע  הפתחטח  שש עולה  מש  0.04ל  שלהם  יבוצע  ממ"ר  לצורך  עבודה  ות נפילניעת  טח 
ו על שה ז ם יכיל דריחילופין ניתן שפרט האיטול  .ק"ג לפחות  150אשר ישא עומס של  

 ודה מתאימה ידי הצגת תע
 
יצי  .8 השלמת  יישום  ו/בטון    קתבעת  מסו באו  משקל{ }  MORTARג  טון  קל  בטון 

 \זיון    \פיפות  צ  \עובי    -מבחינת ים  ביצוע מאושר   פרטיל   כיים יש להקפיד עבפירים אנ
ה  אש.  מידותע של  חיבור  פרטי  על  גם  להקפיד  יש תקר יש  החדשה..  האש  עמידת  ה 

על   המהשארלהקפיד  בין  מרווחים  החודרותת  לקבלת    ערכות  הבטון  כות  רמעאת 
 פרט ביצוע ות. יצורף המאושר   םום המעברייטא

 
להקפיד  .9 מעבר  יש  איטום  אלבצע  לצי  ק ש  פלסטית  מחיטנת  נרת  שאינה  יבת  קוטר, 

שיסגרו את הפתחים  ם   מ"מ קוטר(, על ידי חומרים תופחי  50  -מקטנה  התקנת קולר )
 ים מאושרות.  רכות איטום מעברת. הכול לפי מערהצנ  לאחר שרפת שיוצרו

 
ו  לבצע יש   .10 שלבתחזוקה  למערכו דיקת  הממות  בכלל  המעברים  איטום  אחת ת  בנה, 

אם  ע בהתסק. התחזוקה תתבצנושא רישיון עבבאות  ם להנחיות הכבהתא  או לשנה ו/
 יצרן. י נציג מוסמך בתוקף של היד  תקן הבדיקה באתר של מחסומי אש, עלל

 
נים וצוע תיק ביה וכן לרבקתאימים לביצוע המנת פתחי גישה  לקחת בחשבון התק  יש   .11

 לכך. דה וידרשו  במי
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 מתקני במה  - 79פרק 
 

 אחריות קבלני מערכות הבמה
 

 קבלן מתקני הבמה 
כוללת זה,  העבודה  ומפרט  המנחות  התוכניות  סמך  על  המתקנים  של  מפורט  המצאת    תכנון 

בהתאם למפרט ולתוכניות    התקנה וגימור   האישורים הדרושים ) כמפורט להלן ( ,אספקה, הובלה,
 היועץ ,המפקח והמזמין. המאושרות ולשביעות רצונם של 

הדרכת הצוות בהפעלת והחזקת המתקנים, הכל לפי לוח הזמנים שיקבע על ידי המפקח , המזמין  
 לות של המתקנים. או הקבלן הראשי ואחריות לשתי שנות פעי

 
 תנאי סף 

כקבל לשמש  או  הצעה  להציע  לקבלן  יכול  בן משנה  לפחות   המכרז  בנושא  מי שעוסק    5  -הראשי 
לפחות  השנים   ביצע  ואשר  ברציפות  (   3האחרונות  מופעים  לאולם  במה  מתקני   ( דומות  עבודות 

 השנים האחרונות.  4 -של הצעתו ב   70%  -ובהיקף שלא יקטן מ
 

   הנחיות כלליות.
 
 ביצוע.  –תכנון .1

המתקני של  מפורט  תכנון  כוללת  ההעבודה  הקבלן  על  פרטים  ם.   , מפורטות  תוכניות  לספק  זוכה 
מנועים,    ומפרטים  כמו  קנויים  ומוצרים  חומרים  של  הגדרות  מידות,  כולל  מדויקים  טכניים 

מות על  ממסרות האטה, צירים, מסבים וכד' כולל שם היצרן ותכונות המוצר. התוכניות יהיו חתו
 ידי מהנדס מוסמך. 

ה  והמסמכים  הדוגמאות  לאיהתוכניות,  יוגשו  ביצוע  נ"ל  לפני  והמזמין  המפקח  המתכנן,  שור 
 דה. העבו

 הקבלן יהיה אחראי על תפקוד מושלם של המערכות והמתקנים. 
 
    איכות המתקנים וחלקיהם. .2

על   שיוצעו  המתקנים  את  המרכיבים  החלקים  וכל  ,המכלולים  המתקנים  ההצעה  כל  מגיש  ידי 
 יון מוכח.  רים ובעלי ניס חייבים להיות מיוצרים על ידי יצרנים מוכ

)מנועים, גלגלות, ממסרות האטה, בלמים, כבלים, בדים וכד'( חייבים להיות חדשים   כל החלקים 
 בארץ ובעולם ויש לגביהם ניסיון חד משמעי חיובי. וכאלה ששמשו ומשמשים במתקנים דומים

 
המתקנים   הנ"ל  איכות  המתקנים  של  היצרנים  של  וניסיונם  רמתם  גם  כמו  בחשבון הנ"ל    יילקחו 

 בכל הקשור לבחירת ההצעה הטובה ביותר. 
 
 אישורים בכתב.  .3

 פורט להלן: במקביל לשלבי הביצוע ימציא הקבלן )על חשבונו(את האישורים המתאימים כמ
מכונות   לדר   -מהנדס  והתאמתו  המערכות  של  המפורט  לתכנון  השונים  אישור  ולמאמצים  ישות 

ה לנתונים  בהתאם  מהמערכות  המפורטהנדרשים  כולל  כלליים  מהם  הנובעים  ואלה  במפרט  ים 
שמדובר  בכך  בהתחשב  המקדמים  גודל  את  מציין  המהנדס  כאשר  הדרושים  הביטחון  מקדמי 

 בחלל הבמה מעל ראשי האנשים. במתקנים התלויים 
            

 שהמתקנים בוצעו בהתאם. בסיום העבודה יידרש אישור המהנדס 
 

 ודות החשמל. אישור לגבי כל עב –מהנדס חשמל 
 

 אישור מוקדם לגבי כל החיבורים והעיגונים לחלקי המבנה.    -מהנדס הבניין
    

אישור מוקדם לכל החיבורים והעיגונים לחלקי המבנה וכן אישור בסיום      -מהנדס האקוסטיקה  
 ריונים המקובלים בבמות תיאטרון. העבודה לפעולתם השקטה של המתקנים בקריט

   
בטיחות   תכלקבל    -מהנדס  המתקנים  בכתב  ת  אישור  העבודה  ול  משרד  של  בטיחות  ממהנדס 
 ובדיקת פעולתם.

 
  אישור מכון התקנים לכל החומרים לפי דרישת הרשויות.  –מכון התקנים 
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 חלקי המתכת. . 4
 קן. חלודה לפי הת  יכל חלקי המתכת בכל המערכות יהיו ממוגנ

 
 מדידות . 5

המתקני והתקנת  העבודה  תוכניות  הכנת  הקבלן  לפני  על  להגיע  ל ם,  מנת  על  בשטח  מדידות  ערוך 
לדיוק בהרכבה. תוכניות העבודה של הקבלן יתבססו על מדידה זו וימסרו על ידו לבדיקת המפקח.  

ולמפרט. לא  על הקבלן להודיע למתכנן לפני תחילת הביצוע על כל אי התאמה בין הקיים לתוכניות  
 של המתכנן. יתקבל שום אלתור של הקבלן ללא החלטה מוקדמת 

 
 מסבים. . 6

 כל המסבים יהיו מפלדה וללא צורך בגירוז. 
 
 תיק עדות לצורך אחזקה ותפעול. . 7

מפורטות,   תוכניות  יכלול:  התיק  כל אחת מהמערכות.  של  עדות מלא  תיק  למזמין  ימסור  הקבלן 
ושים להפעלה שוטפת, הנחיות בכל הקשור לאחזקה ותפעול של  מפרטים, רשימת חלקי חילוף הדר

 כות. מערהמתקנים וה
 
 חלקי חילוף. . 8

ולמתקנים לשתי שנות   הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו את כל חלקי החילוף הדרושים למערכות 
 האחריות וכן בתקופה של חמש שנים נוספות. 

 
 אחריות. . 9

המ של  לתקינותם  אחריות  כולל  המוצע  למשך  המחיר  להתקנתם  והן  החלקים  לכל  הן  תקנים 
 ח או המזמין. המפק ם על ידי שנתיים מיום קבלת

 
 תוכניות.. 10

יועץ   של  מנחות  ותוכניות  קונסטרוקציה  תוכניות  אדריכלות,  תוכניות  מצורפות  זה  למפרט 
 .  1התיאטרון לפי רשימה שמצורפת למפרט כנספח מס'  

 
 מערכת תאורת מופעים קבלן 

והמחיר כוללים העבודה  חיבור,  תיכנון,    ים  חיווט,  התקנה,  הובלה,  הדרכה, אספקה,    בדיקה, 
מהנדס   התיאטרון,  יועץ  של  רצונם  לשביעות  חלקיה  כל  על  המערכת  של  ניסיון  והפעלת  אחריות 

 החשמל, המפקח והמזמין. 
 

 תנאי סף 
ב לפחות   המכרז  בנושא  מי שעוסק  הראשי  לקבלן  כקבלן משנה  לשמש  או  הצעה  להציע    5  -יכול 

לפחות   ביצע  ואשר  ברציפות  האחרונות  דו  3השנים  בעבודות  מתקני   ( ( מות  מופעים  לאולם  מה 
 השנים האחרונות.  4 -של הצעתו ב   70%  -ובהיקף שלא יקטן מ

 
 . תוכניות.  1

התוכניות המצורפות למפרט זה הנן תוכניות האדריכלות ותוכניות החשמל שהוכנו על ידי מתכנני  
 החשמל במבנה.  

ארון  בתוכני  של  המיקומים  את  לראות  ניתן  במהות  החשמל  עמדת  את  האול,  בגב  את  בקרה  ם, 
של   ההזנה  שקעי  )כולל  המערכת  של  הקצה  נקודות  וכל  האולם  בתקרת   התאורה  גשר  מיקום 

 קורים(. הזר
 
 מפרטים וקטלוגים מצורפים להצעות המחיר. . 2

הדרוש להכרת הציוד המוצע על    במצורף להצעתו ימסור הקבלן מפרטים, קטלוגים וכל חומר נוסף
 ידו. 

 והפעלתו לניסיון במקום מתאים שיקבע על ידו.  וש הצגת הציודהמזמין יהיה רשאי לדר
ע מיוצרים  להיות  חייבים  שיוצעו  הרכיבים  מקובלים  כל  בארץ,  ומוכרות  ידועות  חברות  ידי  ל 

 שנים לפחות בתיאטרונים מקצועיים.  3כאמינים ובעלי ניסיון תפעולי של 
 
 ערך. -הצעות ציוד או רכיבים שווי. 3

כשווה  המוצע  הנקוע-פריט  לפריט  משמעו  רך  הכמויות,  בכתב  או  במפרט  היצרן  ובשם  בשמו  ב 
 רך מבחינת התפקוד והטיב למוצר הנקוב. שהמוצר המוצע כאלטרנטיבה הנו שווה ע

שאכן להוכיח  הדרושים  הנתונים  כל  ואת  ומפרט  קטלוג  יצרף  ערך"  "שווה  פריט  הפריט    המציע 
לדרוש מהקבלן להציג דוגמא  ין יהיה רשאי  שווה ערך לזה שצוין במפרק או בכתב הכמויות. המזמ 

 של הפריט החליפי המוצע. 
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 כשווה ערך בידי היועץ והמפקח.הקביעה הסופית אם לאשר פרוט 
 
 . תאום ואינטגרציה. 4

לביקורת אחראי  יהיה  זכייתו  מרגע  מלאה.  ואינטגרציה  לתאום  יידרש  באתר,    הזוכה  תשתיות 
 ם קבלן החשמל. לקשר רצוף עם המפקח בשטח, עם המתכננים וע

לבצע את התקנת המערכות   לדאוג לכל התיאומים הדרושים על מנת  בהתאם למפרט.  באחריותו 
באחריותו להתריע בכתב על כל מחדל, אי התאמה וכל גורם אחר העלול לעכב, להפריע או לפגוע  

 בביצוע המערכות כפי שתוכננו. 
 
 תכנון מפורט.. 5

ובתוכ במפרט  שמופיע   כפי  המנחה  עהתכנון  מחייב.  לאישור  ניות  להכין  יהיה  הזוכה  על  זאת  ם 
ותוכני  מפורט  תכנון  והמפקח  בכתב  היועץ  המופיעים  הציוד  פריטי  כל  את  הכולל  עבודה  ות 

 הכמויות. 
קווית הכוללת  התכנון המפורט יכלול מפרטים ודגמים של כל פרטי הציוד המאושר וכן סכמה חד  

 את כל רכיבי המערכות. 
  של המערכת. פעולתה התקינההקבלן המבצע אחראי ל 

          
 ביצוע מקצועי ואישורים בכתב.. 6

העבודה תיעשה בהתאם להסכם, למפרט ולכתב הכמויות ברמה מקצועית גבוהה ושביעות רצונם  
 של היועץ, המפקח והמזמין.  

 בעלי תו תקן ישראלי. )אם קיים תקן ישראלי לסוג המוצר(. כל החומרים יהיו מאיכות מעולה ו
י הזוכה  בהקבלן  ומהנדס  החשמל   מתכנן   של  אישורים   חשבונו  על  כל  ציג למפקח  לגבי  טיחות  

 עבודותיו באתר לפי מפרט זה.
מהנדס   ובאישור  בטיחותי  באופן  יעשה  המבנה  של  הקבועים  לאלמנטים  המערכת  חלקי  חיבור 

 מבנה. הקונסטרוקציה של ה
 חשמל.כל עבודות החשמל יעשו על פי התקן הישראלי וחוקי ה

   
 . יעוד והדרכה. ת7

נגלית של המערכות כאשר כל עותק כולל: הוראות  עותקים של הספרות הטכנית בא   3הקבלן יספק  
הפעלה, רשימת ציוד, הוראות אחזקה ושירות, תוכניות ההתקנות והחיבורים וכל נתון אחר הדרוש  

 ) " ספר מערכת " (. המערכות לאחזקתן של
התפעו צוות  את  ידריך  בכ הקבלן  המשכן  של  על  ל  וישיב  ואחזקתן  המערכות  לתפעול  הקשור  ל 

 יום(. 120במשך תקופת ההרצה של המערכות )שאלות הצוות 
 
 הרצה, אחריות ושירות. . 8

 יום.   120תקופת ההרצה תחל ביום קבלת המערכת על ידי המפקח ותימשך  
תתעורר  תור כל בעיה שווה הקבלן את הפעלת המערכות, ידריך את הצוות המפעיל ויפבתקופה זו יל

יענה מיידית לכל קריאה הקשורה בהפעלת המערכות  בהפעלת המערכות במהירות מרבית. הקבלן  
 בתקופה זו. 

 
 חודשים.  24תקופת האחריות תתחיל עם תום תקופת ההרצה ותמשך 

תקלה או  פגם  כל  הקבלן  יתקן  זו  תיקון    בתקופה  המשתמש.  של  קריאה  פי  על  במערכות  שיתגלו 
 ות והצגות(.רבית תוך שמירה על לוח העבודה של המשתמש )חזרעשה במהירות מהתקלות י

 
 בתקופת האחריות יבצע הקבלן על חשבונו את כל פעולות האחזקה של המערכת. 

 
תפע שיאפשר  והמערכות  הציוד  של  חילוף  חלקי  ברשותו  להחזיק  מתחייב  המערכות  הקבלן  ול 

 סירת המערכות. שנים לפחות מיום מ 10בצורה תקינה לתקופה של  
 

 מערכת הגברת מופעים קבלן 
 
 העבודהאור ית

 .  ת מופעים והקרנההעבודה כוללת תכנון, הובלה, אספקה והתקנת מערכות הגבר
 

 לוח זמנים 
 לוח זמנים לביצוע העבודה מרגע קבלת צו התחלת העבודה.
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 כללי 
 הקבלן הזוכה במכרז לרבות נציגיו.  –"הקבלן"  .1
ל הנדרש לתפקוד תקין של הציוד בין אם צוין או לא צוין  ק ויתקין את כיתכנן, יספ  הקבלן  . 2

 במפרט.
 הקבלן יספק את הציוד לבמה על פי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט הטכני. 

הקיימים במקום  הקבלן יתאים את התקנת הציוד לתנאי המקום ויתחשב בכל האלמנטים   .3
 .' וכוכולל תנאי גישה, פתחים  

יג  .4 שלהקבלן  לאישורו  /    /  המזמין   יש  העבודה  המפקח  לביצוע  זמנים  לוח  הראשי,  הקבלן 
  אשר ישתלב בלוח הזמנים של שאר פעילויות הבניין 

תעודות אחריות ותו  חדשים, ויצורפו להםכל הציוד והחלקים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו   .5
 .תקן

 ועל חשבונו. כל הבדיקות והאישורים יהיו באחריות הקבלן   
 לבניין ללא אישור כאמור, יורחק מהבניין.   כל פריט שיובא 

כ .6 או  תלייה(  ומתקני  פרוססורים  מגברים,  )רמקולים,  לאולם  הראשית  ההגברה  ל מערכת 
 בלבד.  לא סינים - אירופאים / אמריקאיםממותגים   יותאם המפרט, לפי  ציוד אחר  

ערך   .7 שווי  למוצרים  מהמפרט  הצעות  המזמין    –למתבקש  בצירוףבאישור  בקשה   והיועץ 
למתבקש  טכני  ומפרט  בכתב  השאלות   מסודרת  תאריכי  בחלון  ורק  אך  יתקבלו  )הבקשות 

 לא יענו(.  PDFוהתשובות, בקשות שיגיעו לאחר המועד או ללא קובץ 
 על העבודה. הקבלן הזוכה ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר ינהל ויפקח  .8

 , כאילו נמסרה לקבלן. ראה שתימסר לוישמש כבא כוחו של הקבלן וכל הו מנהל העבודה 
הקבלן יעבוד תוך כדי נקיטת זהירות מרבית על פי כללי הבטיחות הנדרשים בסוגי העבודה   .9

השונים. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, חבלה או תאונה אשר עבודתו או עובדיו יגרמו לאדם 
 אלו.   םבנזיקייבכל הוצאה הקשורה  איישש.  הקבלן או לרכו

לסבאח .10 הקבלן  השיירים  ריות  כל  את  ולנקות  באזורי  לק  שהצטברו  לעבודתו  הקשורים 
 העבודה. 

פי   .11 על  הציוד  של  שוטפת  ואחזקה  בתפעול  המקום  נציג  את  החוזה  במסגרת  ידריך  הקבלן 
בתאום מראש עם   –ת בזמן מופע  שתי הדרכות מעשיו  להנדרש. כולכללי הזהירות והטיפול  

 המזמין. 
 שלוש שנים מזמן המסירה. הקבלן תהיה:  אחריות ושירות .12

האחריות תכלול : האלקטרוניקה, הרמקולים, ההתקנה, השירות ואספקת חלפים.  הקבלן  
הפרעה   וללא  בתאום  הנדרשים  התיקונים  כל  את  ויבצע  הציוד  לתקינות  אחראי  יהיה 

 ניין.לפעילות השוטפת של הב 
 הדרכות ללקוח במהלך השנה הראשונה.  3הקבלן יספק  

הקבלן לאישור המזמין ספר מערכת, תוכניות "כפי שבוצע",  ר/קבלת העבודה יגיש  לצורך אישו .13
 רשימות חיווט והוראות אחזקה.

ת  יכיל:  המערכת  מקורי  יספר  טכני  מפרט  חליפיים,  ו/או  חלקים  רשימת  המערכת,  אור 
 ( PDF -)אפשר ב

 מערכת.ט של מרכיבי ה חלקי המערכות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה ורשימת חיוו לכל
 ודה ימציא הקבלן אישור מוסמך המאשר את כשירות הציוד ובטיחות ההתקנה. בתום העב  .14
 תשתיות חשמל למערכות הנ"ל: ע"י אחרים.  .15

 ת שלמה אחת.מערכת הכבלים והחוטים יסופקו, יושחלו ויחוברו ע"י הקבלן ויהוו מערכ •
 בגינן. ביעות כספיות לא תבוצע מדידת כבלים וחוטים ולא תתקבלנה ת

 : ףתנאי ס
 קיימת מעל עשר שנים.החברה  .1
 תיאטראות והיכלי תרבות.   \חברה שעוסקת בהתקנת מערכות אודיו וידאו  .2
 שנים האחרונות(. 3-מיליון ₪ בשנה לפני מע"מ )ב  3מחזור שנתי של מינימום  .3
 המחיר ( ) יחד עם הגשת הצעת  ע"י היצרן בלבד הפרויקטשל  EASEית חובה לשלוח תוכנ .4
 שליטה/בקרה.   -במערכת אודיו, וידאו, תאורה  תמיכה .5
 . זה לפרויקטשנים האחרונות הזהים באופיים  3-ב פרויקטיםרשימת חמישה  .6
יבוצע   .7 ואקוסטיקה  סאונד  כיוון  הציוד.  את  המספקת  החברה  באחריות  המערכת  כיוון 

 )או מקבילה(, מופעלת על ידי טכנאי מוסמך.  SMART LIVEת בעזרת תוכנ
 מערכות שליטה ובקרה , מסמך אישור של אחד מהחברות הבאות  הסמכה לתכנון  .8

• EXTON 

• CRESTRON 
• KRAMER 

• CONTROL4 
 רתכם להצעת המחיר . יש לצרף את ההסמכה של חב
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 תאורת מופעים ת  כרמע – 88רק פ
 

 מידע והנחיות כלליות 
 

 תיאור העבודה. 
 של האולם.  המופעיםערכות תאורת המפרט מתייחס למ

 המערכת כוללת: 
 פיקוד ממוחשב 

 מערכת תקשורת 
 זרקורים 

 
כוללים הע והמחירים  חיאסתיכנון,    בודה  חיווט,  התקנה,  הובלה,  הדרכה,  בופקה,  בדיקה,  ר, 

ניסיוו  חריותא של  הפעלת  רצונם  לשביעות  חלקיה  כל  על  המערכת  של  מן  התיאטרון,  הנדס  יועץ 
 החשמל, המפקח והמזמין. 

 
 תנאי סף 

המכר  בנושא  מי שעוסק  הראשי  לקבלן  כקבלן משנה  לשמש  או  הצעה  להציע  ביכול  לפחות     5  -ז 
האחרונות   ביברהשנים  ואשר  לפחות  ציפות  במה  ותעבוד  3צע  מתקני   ( ( ם  לאול  דומות  מופעים 

 האחרונות. השנים   4 -של הצעתו ב   70%  -היקף שלא יקטן מוב
 
 . וכניותת.  1

התוכניות המצורפות למפרט זה הנן תוכניות האדריכלות ותוכניות החשמל שהוכנו על ידי מתכנני  
 נה.  החשמל במב 

הבתוכני  את  לראות  ניתן  ארון  מיות  של  במהקומים  עחשמל  את  האולם,מד,  בגב  הבקרה  את    ת 
התאויקמ גשר  המערכתום  של  הקצה  נקודות  וכל  האולם  בתקרת   ההזנ  רה  שקעי  של  )כולל  ה 

 הזרקורים(. 
 
 מפרטים וקטלוגים מצורפים להצעות המחיר. . 2

מוצע על  ה  חומר נוסף הדרוש להכרת הציודל  במצורף להצעתו ימסור הקבלן מפרטים, קטלוגים וכ 
 ידו. 

 ום מתאים שיקבע על ידו.לניסיון במקו הפעלת לדרוש הצגת הציוד וי המזמין יהיה רשא 
שיוצעו   הרכיבים  מיוכל  להיות  מקובלים  חייבים  בארץ,  ומוכרות  ידועות  חברות  ידי  על  צרים 

 מקצועיים. בתיאטרונים שנים לפחות  3כאמינים ובעלי ניסיון תפעולי של 
 
 .ערך -בים שוויכיהצעות ציוד או ר. 3

כש  המוצע  הנקוב  -ה וופריט  לפריט  במובבשמו  ערך  היצרן  משמעו  שם  הכמויות,  בכתב  או  פרט 
 וה ערך מבחינת התפקוד והטיב למוצר הנקוב. אלטרנטיבה הנו שושהמוצר המוצע כ

וא ומפרט  קטלוג  יצרף  ערך"  "שווה  פריט  הדרושים  המציע  הנתונים  כל  הפריט  ת  שאכן  להוכיח 
וגמא  בלן להציג דהקרוש ממזמין יהיה רשאי לדה  שצוין במפרק או בכתב הכמויות.ה  שווה ערך לז 

 של הפריט החליפי המוצע. 
 ווה ערך בידי היועץ והמפקח.אם לאשר פרוט כש  הקביעה הסופית

 
 . תאום ואינטגרציה. 4

לתאום   יידרש  אחהזוכה  יהיה  זכייתו  מרגע  מלאה.  באתר,  ואינטגרציה  תשתיות  לביקורת  ראי 
 ועם קבלן החשמל.  ים צוף עם המפקח בשטח, עם המתכננר לקשר

לבצע את התקנת המעלדאוג לכל    תואחריוב .  רכות בהתאם למפרטהתיאומים הדרושים על מנת 
כב, להפריע או לפגוע  באחריותו להתריע בכתב על כל מחדל, אי התאמה וכל גורם אחר העלול לע

 י שתוכננו. בביצוע המערכות כפ
 
 תכנון מפורט.. 5
במפרט  כתה שמופיע   כפי  המנחה  עם  ובנון  מחייב.  עתוכניות  יהיה  ל  זאת  לאישור  הזוכה  להכין 

ותו מפורט  תכנון  והמפקח  הכול היועץ  עבודה  בכתב  כניות  המופיעים  הציוד  פריטי  כל  את  ל 
 הכמויות. 

כן סכמה חד קווית הכוללת  יכלול מפרטים ודגמים של כל פרטי הציוד המאושר והתכנון המפורט  
 כיבי המערכות. ר את כל

  ת.רכ ל המעי לפעולתה התקינה ש ראהקבלן המבצע אח
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 ביצוע מקצועי ואישורים בכתב.. 6
ם, למפרט ולכתב הכמויות ברמה מקצועית גבוהה ושביעות רצונם  תיעשה בהתאם להסכהעבודה  

 של היועץ, המפקח והמזמין.  
 (. צר)אם קיים תקן ישראלי לסוג המו  .כות מעולה ובעלי תו תקן ישראליכל החומרים יהיו מאי

יצי הזוכה  למ הקבלן  חשבונו  פקח ג  ומהנדס  על  החשמל   מתכנן   של  כל  בטיחות     אישורים   לגבי 
 באתר לפי מפרט זה. עבודותיו

מהנדס   ובאישור  בטיחותי  באופן  יעשה  המבנה  של  הקבועים  לאלמנטים  המערכת  חלקי  חיבור 
 רוקציה של המבנה. הקונסט

 י החשמל.וקפי התקן הישראלי וח מל יעשו על  שכל עבודות הח
     

 . דרכהוה יעוד. ת7
ל עותק כולל: הוראות  ל המערכות כאשר כהספרות הטכנית באנגלית ש עותקים של    3ן יספק  הקבל

וש  הפעלה, רשימת ציוד, הוראות אחזקה ושירות, תוכניות ההתקנות והחיבורים וכל נתון אחר הדר
 (. מערכת ") " ספר  לאחזקתן של המערכות
צוו את  ידריך  בכ ת  הקבלן  המשכן  של  הקהתפעול  המ   שורל  וישילתפעול  ואחזקתן  על  ערכות  ב 

 יום(. 120רכות )ופת ההרצה של המעשאלות הצוות במשך תק
 
 הרצה, אחריות ושירות. . 8

 יום.   120תקופת ההרצה תחל ביום קבלת המערכת על ידי המפקח ותימשך  
רר  תתעול ויפתור כל בעיה שעית המערכות, ידריך את הצוות המפ ן את הפעלבתקופה זו ילווה הקבל 

עלת המערכות  קריאה הקשורה בהפ במהירות מרבית. הקבלן יענה מיידית לכל  רכות  בהפעלת המע
 בתקופה זו. 

 חודשים.  24תקופת האחריות תתחיל עם תום תקופת ההרצה ותמשך 
כל  הקבלן  יתקן  זו  ב  בתקופה  שיתגלו  תקלה  או  עלפגם  תיקון    מערכות  המשתמש.  של  קריאה  פי 

 העבודה של המשתמש )חזרות והצגות(.לוח שמירה על  תוךבית ות יעשה במהירות מר קלהת
 קבלן על חשבונו את כל פעולות האחזקה של המערכת. ת האחריות יבצע הבתקופ

והמערכות   הציוד  של  חילוף  חלקי  ברשותו  להחזיק  מתחייב  המערכות  הקבלן  תפעול  שיאפשר 
 מסירת המערכות.  וםשנים לפחות מי  10נה לתקופה של  בצורה תקי 

  
 מערכות ה תרשימ

 . ובקרה , שליטה, תקשורתמחשב פיקוד .1
 ם לגשר קידמי. זרקורי .2
 זרקורים לתאורת במה.  .3
 חיווט ,התקנה והדרכה.  .3

 כמויות לפי כתב כמויות מצורף.
 
 . טה ובקרה, שלי ורתתקש,מחשב פיקוד תאורה     .1
ערך וה  ו שו א    Wing   ETC color source 20 AV , vector pcתמכדוג מחשב תאורה   ▪

 .מאושר
 WIFI 300Mbps TPראוטר עבור שלט רחוק כדוגמת  ▪
 Eeco Stage"  כדוגמת 19צים ערו 8ספליטרים  ▪
▪ EPORT  4    לתקשורת  או Compulite כדוגמת    ETHERNET  -ל  DMXערוצים 

 . שווה ערך מאושר
 על הבמה  באזורים שונים כפוליםDMX שקעי  ▪
 ר אורחים בוקווי פיקוד ישירים  ע ▪
 לל התקנה כו DMX כבל פיקוד ▪
 טאץ  LCDוניטור מ ▪

 
 ה של תקלה בקיים. מחשב חילופי למקרהקבלן מתחייב להחזיק במלאי 

 
 תאורת במה.     .2
 .  50- 4. זום Wash-Zoom 19X40W RGBWגוף תאורה מתנועע לד . פנס   ▪

 . שראו שווה ערך מאו  JB Lighting או ECO Stage B1940 Wash Zoom: כדוגמת
או   Eco Stage Par LED WW COBכדוגמת    מעלות  200W  ,COB ,  30פנסי פאר לד,   ▪

 . ך מאושרשווה ער
 . או שווה ערך מאושר Eco Stage Profile Spot 200כדוגמת  ופיל לדפנסי פר ▪
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קרן,  פנסי •  ( היברידי  לד  (  ספוט,  ספוט   -Eco Stage:כדוגמת    3IN1 300W  שטיפה 
B200 או שווה ערך מאושר. 

 רך מטר עם תקע ישראלי לא שביר. ( באוX  3 1.5)מיש כבל חשמל שחור ג  - נסלכל פ ▪
לסיבו  BARN DOORSכולל   ▪ באיכות ניתנות  וקלמרות  מתאימות  צבע  מסגרות   , ב 

 גבוהה. 
 לאבטחה לפנס ולמסגרת. כולל כבלים  ▪
 ים.כולל חיווט והתקנה על הצוג  ▪
 
   תאורת גשר קידמי    .3

לד כדוגמת  פנ ▪ פרופיל  וף תאורה  ג רך מאושר  ה עשוו   או  Eco Stage Profile Spot 200סי 
 מתנועע לד .  

 .  50- 4. זום Wash-Zoom 19X40W RGBW. פנס  גוף תאורה מתנועע לד  ▪
 או שווה ערך מאושר   JB Lightingאו  ECO Stage B1940 Wash Zoomכדוגמת: 

פאר   ▪ כדוגמת  200W  ,COB  ,30לד,  פנסי  או   Eco Stage Par LED WW COB  מעלות 
 . וה ערך מאושרשו

 בוהה וכבלים אבטחה לפנס. ת באיכות גמרוקל  כולל ▪
 על גשר התאורה. כולל חיווט והתקנה  ▪

 
 והדרכה.חיווט , התקנה  .4

 . ת קומפלטו כל המערכותכנות התקנת   ▪
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 עיןמודי קונסרבטוריון  פרויקט הקמת  -נספח בקרת איכות 

 מבוא   1

 דף.  החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המ וה חלק ממסמכינספח זה מהו

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי הקבלן  
וב במערך הכולל  )להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחש

 קט. איכות הביצוע של הפרוי המיועד להבטיח את

שרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום  ל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמיודגש שכל
לעיל   ישראל כאמור  נתיבי  פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי 

 בנושא בקרת איכות.  02בדגש לפרק 

הנ"ל    במידה בין המפרטים  מנהל הפרויקט את השקיימת סתירה  ל הקבלן  מסמך הקובע. עיקבע 
 מלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו. לקחת בחשבון כי יהיה עליו ל

)כולל ספקים   ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות  כוללת את אחריותו  המערכת 
בד בקרה,  במעקב,  היתר  בין  הוקבלני המשנה( העוסקת  סעיפי  כל  של  ביצועם  ואישור  הסכם  יקה 

 האיכות בפרויקט.  דרישות ויעדי תוך כדי עמידה בכל

ה להבטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי ההסכם  מערכת האיכות נועד 
נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל   ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה 

ביצ  שמהלך  כל  את  ויתעד  ,ילווה  העבודות  משלוע  אחד  בכל  הביצוע  עד  לבי  העבודה  לקבלת  בי 
 וח הזמנים שנקבע מראש לביצוע. המוצר הסופי וכל זאת בהתאם לל

המערכת   (, תהווה חלק Control Qualityמערכת בקרת האיכות ) הקבלן.  ממערך  נפרד  בלתי 
המפורטות לכלל הדרישות   ותבצע את עבודתה בהתאם ISO 9000תפעל על פי עקרונות     הטכניות 

 בפרק זה.  

מודיעין מערכת הבטחת    האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח  דת מערכת בקרתבמקביל לעבו
( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת  Assurance  Qualityאיכות )

 האיכות.  

קפות  גדר במכלול מסמכי החוזה תהיינה תלמען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמו 
 ה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. כל קבלני המשנכלפי הקבלן, וגם ל

כמוגדר  מסמ איכות  דרישות  יכללו  השונים  וספקיו  המשנה  קבלני  עם  הקבלן  של  ההתקשרות  כי 
 במכלול מסמכי החוזה.  

הפ כל תכולת  עבור  לבקרת האיכות  לרבות הוראות  בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית  רויקט 
ותוס יינתנושינויים  יאושרו/  אשר  המ   פות  ע"י  ככל  לקבלן  ביצוע  משך  והארכת  לעת  מעת  זמין 

 שיידרש. 

יהיה   אך  הקבלן  של  ביותר  הבכירה  להנהלה  ישירות  מנהלית  כפוף  יהיה  האיכות  בקרת  מנהל 
ב תפעל  הקבלן  של  האיכות  מערכת  האיכות.  בנושא  בסמכויותיו  לחלוטין  לאגף  אוטונומי  מקביל 

ובתי הקבלן  של  הא הביצוע  בקרת  צוות  עימו.  של  אום  יהיה  ותיערך  יכות  לקבלן  חיצונית  חברה 
 חלטת בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן . הפרדה מו

תפעול כולל  האיכות  בקרת  מערך  ותפעול    בפרויקט   האיכות  לניהול   ממוחשבתה  מערכתה   הקמה 
במסמך   המפורטות  הפעולות  בהתאםוכלל  לבצע  יידרש  שהקבלן  ואלו  מסמכי    זה  כלל  להוראות 

ודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן כל  חירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבכם, כלולות במההס
 תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 הגדרות 2

 כללי   2.1

להם   המוקנית  המשמעות  להם  תהא  זה,  בפרק  מוגדרים  אינם  אשר  זה,  בפרק  ומונחים  ביטויים 
 רז. רת במסמכי המכ כדי לגרוע מכל הוראה אחסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה במ
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 המערכת  מערכת בקרת איכות של הקבלן או   2.2

לבקר,   מטרתה  ואשר  הפרויקט  ביצוע  במהלך  וקבוע  רציף  באופן  הפועלת  הקבלן  מטעם  מערכת 
מטעמו המשנה  וקבלני  הספקים  הקבלן,  של  פעילויותיהם  כל  את  ולאשר  לתעד  והמיועדת    לנטר, 

 ההסכם.להבטיח עמידה בדרישות 

 טכות של הפרויקמערכת הבטחת האי  2.3

מטעם   פעילויותיה  את  המבצעת  מערך    –המזמין  מערכת  מול  אל  מודיעין  לפיתוח  כלכלית  חברה 
האיכות   בקרת  מערכת  של  פעולתה  אופן  של  ובקרה  בחינה  הינן  מטרותיה  ואשר  האיכות  בקרת 

 העבודות.  וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע

 ( מנהל בקרת איכות )מב"א   2.4

 עם הקבלן. אש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מט"א(, העומד ברמנהל בקרת האיכות )מב 

 מבא"ת  2.5

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות המבוצעות  
 בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  

 רויקטבפ האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

 פרויקט" .יהול האיכות ב" או "מערכת ממוחשבת לנשתקרא להלן "מערכת ממוחשבת

כאשר  ,  המזמין. המערכת תסופק ע"י  בפרויקט  האיכות  בקרת  עילותפ  לניהול   אינטרנטית   מערכת
היתר הכנסת כול    בין בהמשך)  מפורטל  בהתאם  למערכת   האיכות  נתוני   כלל   הכנסת  המערכת,  תפעול 

   מטעמו . מיאו /ו  לןהקב  ידי על  יבוצעותוני המדידה(, תוצאות הבדיקות ונ

 ויקט הל המעבדה בפרמנ  2.7

ע   " מוסמכת  מעבדה   " מטעם  מעבדה  מעבדן   " או  מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  ידי  ל 
בתחומים   בדיקות  לביצוע  והתעשייה  המסחר  במשרד  התקינה  על  הממונה  ידי  על   " מאושרת 

חראי לנכונות ביצוע  ריות ובתשלום של הקבלן , המנהל א הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באח
 קבלן בפרויקט. ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם היקות בפרויקט  הבד

 מודד ראשי   2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט. 

 מנהל הבטחת האיכות   2.9

 עין.  מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודי

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

הינה האיכות  בקרת  האמצעי   מערכת  התוכני  כאמור  ההסכם,  דרישות  מילוי  ות  להבטחת 
 והמפרטים. 

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, ניהול  
 ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים : 

של     3.1 ברורה  תכנית  לזיהויקביעת  שיטות  )כולל  ובדיקות  נית  בקרה  "עקיבות"(,  וח  והבטחת 
בדי לוותוצאות  כל זאת על מנת  ומתן מסקנות,  והתוצר  קות  יעילים  דא שתהליכי העבודה 

 יעמוד בדרישות המפרטים. 

שתוצריהם     3.2 המוודאים  וספקים  משנה  קבלני  ציוד,  חומרים,  של  אישור  תהליכי  בניית 
 פני שילובם בעבודות בפרויקט.עומדים בדרישות המפרטים ל
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זיהוי,     3.3 תהליכי  ותיקון  יישום  ובאיכויות טיפול  העבודה  בתהליכי  התאמות  המוצר    אי 
 המוגמר. 

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות. 

 שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות  .  3.4

 יכות שהושגו. הצגה ברורה של רמות הא  המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר

הבד  .  3.5 תוצאות  כל  של  והזנה  בדרישות  קליטה  עמדו  שלא  בדיקות  לרבות  שנסתיימו  יקות 
בקרת  צוות  ע"י  בלעדית  ותתופעל  המזמין  ידי  על  שתסופק  ממוחשבת  למערכת  המפרט 

 האיכות של הקבלן. 

 כותמבנה והיקף מערך בקרת האי 4

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

למערך הקבלן,  ע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית  ט תנוהל ותבוצבקרת האיכות של הפרויק
חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר  

של   המבוצעות  3מוכח  העבודות  מסוג  איכות  בקרת  בביצוע  לפחות  זה.  שנים  החברה    בפרויקט 
דה  על פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבוה בקרת איכות  תהא חברה שביצע   י הקבלןשתמונה על יד 

בסדר גודל דומה לפרויקט פארק המים ,כאשר לפחות אחד הפרויקטים היה בניית פארק מים או  
  , חשמל  בטון,  עבודות  וסלילה,  תשתיות  כגון  עבודה  וסוגי  ביצוע  היקפי  עם  מערכות  מבנה 

 קט הפארק. דל דומה לפרוי ום ועבודות גמר בסדר גואלקטרומכניות ,צנרת , איט 

אי בקרת  מנהל  לאישור  של  תנאי  לפחות  אחד  בפרויקט  איכות  בקרת  ביצע  כי  הינו  בפרויקט  כות 
המים   פארק  בפרויקט  המבוצעות  לעבודות  הדומה  עבודות  והיקף  בסוג  אחר  פרויקט  או  פארק 

 במודיעין. 

 בקרת האיכות תחומי מערך   4.2

קר/בקרי שטח נוספים בהתאם  קרת האיכות ובהקבלן יכלול את מנהל ב  מערך בקרת האיכות של
 בודה בפרויקט . לתחומי הע

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן .  

 צוות בקרת האיכות  4.3

)להלן האיכות  בקרת  מנהל  יעמוד  האיכות,  בקרת  מערך  ובכל  בראש  למב"א  בכפיפות  מב"א(.   :
 ם )להלן:מבא"ת(.  רי שטח תחומיים פעילות בשטח יעמדו בקתחו

בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה בפרויקט    בנוסף יכללו בצוות 
ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי   באתר  נושא המדידות  כל  על  וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי 

 החוזה.  

לפני מינויים  האיכות מראש    אשרו את אנשי צוות בקרתהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ימנ
 הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע.  ,מודגש בזאת כי הצוות 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל הפרויקט  
הז בלוח  בהתחשב  וזאת  איכות  הבטחת  העבודה  ומנהל  והיקף  הביצוע  שלבי  ע"י  מנים,  המתוכנן 

 הקבלן.  

מס'  טב וניסי מפרט  1לה  השכלה  מבחינת  הסף  דרישות  את  בקרת  ת  בצוות  התפקידים  לבעלי  ון 
 האיכות .

של   דרישה  כל  ללא  אחר  מועמד  בלקיחת  הקבלן  את  תחייב  הקבלן  ידי  על  שיוצע  מועמד  פסילת 
לפסול גורם    הל הבטחת האיכות של המזמין רשאים תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הפרויקט או מנ

ועל הקבלן למלא אחר הנחיה  שוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק  מהלך העבודה הכאמור גם ב
זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים או זכות  

 לתוספת תשלום. 
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 כיר של מערך בקרת האיכות : דרישות סף לצוות הב1טבלה מס' 

מי נימלי  מספר 
הצוות   אנשי  של 

 רושים הד
 קיד תפ מינימום השכלה וניסיון )מצטברות( דרישות 

 

1 

 

של   ניסיון  בעל  אזרחי  עם    3מהנדס  לפחות  שנים 
ניסיון בביצוע עבודת בקרה או הבטחת איכות  של  
פרויקט אחד לפחות בפרויקטים דומים לפארק או  

רומכניות, עבודות חשמל,  מבנה עם מערכות אלקט
 ן . נרת ועבודות סלילה ובטו איטום, צ

 מב"א 

ביצוע  ב  1 זמן 
 עבודות עפר 

 

אזרחי   של  מהנדס  ניסיון  בעל  הנדסאי  שנים    3או 
שנה   לפחות  מתוכם  וסלילה  עפר  בעבודות  לפחות 

 בנושא בקרת איכות . 
עפר   עבודות  בקר 

 ,סלילה  

ביצוע    1 בזמן 
 עבודות בטון 

 

 שנים  3הנדסאי בעל ניסיון של  מהנדס אזרחי או 

מתוכםלפ  בטון  בעבודות  בנ   חות  שנה  ושא  לפחות 
 בקרת איכות. 

 בקר עבודות בטון 

ביצוע    1 בזמן 
 עבודות איטום 

בעבודות   ניסיון  בעל  הנדסאי  או  אזרחי  מהנדס 
 בקר עבודות איטום  איטום מתוכם לפחות שנה בנושא בקרת איכות. 

תקופת     1 בכל 
עבודות   ביצוע 

 גמר

 שנים  2של  נדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון מה

מתוכם לפחות שנה    ת גמרים בבניהלפחות בעבודו
 . בנושא בקרת איכות 

 בקר עבודות גמר 

תחילת    1 משלב 
חשמל   עבודות 
 ואלקטרומכניקה 

של   ניסיון  בעל  חשמל/מערכות  שנים    3מהנדס 
אלקטרו   מערכות  בעבודות  איכות  בבקרת  לפחות 

 . מכניות ובעבודות חשמל

עבודות   מבא"ת 
מערכות  

 יות וחשמל אלקטרומכנ

ניסב בעת הצורך  עם  נוף  בעבודות  קר  לפחות  שנתיים  של  יון 
 מבא"ת עבודות נוף  בטחת איכות בקרה/ה

נתונים    12 1 הכנסת  בעבודת  ניסיון  עם  לימוד  שנות 
 ותפעול מערכות מחשב 

מזכירה/מקלידת  
ל   מערכת נתונים 

  לניהול   ממוחשבת
 בפרויקט  האיכות 

בעל    1 של  מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן    2ניסיון 
 מנהל מעבדה  מעבדה .בניהול צוות  שנים לפחות

מוסמך    1 לפחות  מודד  שנים  שלוש  של  ניסיון  בעל 
 מודד מוסמך  בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח. 

 

הפרויקט   מנהל  אישור  את  לקבל  יש  המוצעים,  התפקידים  מבעלי  אחד  החלפת  של  מקרה  בכל 
דומנהל ה ועפ"י  ומנהבטחת איכות. במידת הצורך  איכותרישת מנהל הפרויקט  יתגבר  ל הבטחת   ,

צוות בקרת האיכות   לנדרש בטבלה מס'  הקבלן את  ביחס  נוסף  בתחומי בקרה    1בכוח אדם  ו/או 
 נוספים.  
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בטבלה   המצוינים  האדם  כוח  של  המשרה  ובמשרה    1היקפי  ורציפה  קבועה  לנוכחות  מתייחסים 
  ם צויין אחרת.מלאה באתר אלא א

הקבל  לבקשת  הפרובהתאם  מנהל  באישור  ורק  הבט ן  ומנהל  כי  יקט  האפשרות  תיבחן  איכות  חת 
הבקר שלו  אחד  הבקרה  עבודת  ואיכות  לניסיון  )בהתאם  נוסף  בתחום  לעבודות  בקר  גם  יהיה  ים 

 ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(.  

ומנהל הבט זה, רשאים מנהל הפרויקט  יינתן אישור    חת האיכות בכל עת להחזיר את כמות באם 
תם הבלעדית  ובהתאם להחלט   1ה המופיעה בטבלה מס'  האיכות לדריש  צוות כוח האדם של בקרת

 להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט  5

התחל  14 צו  קבלת  ממועד  מנהל יום  באמצעות  הקבלן  יכין  עבודה  מסמכי    ת  את  האיכות  בקרת 
 המתאימה לדרישות הפרויקט . תכנית האיכות 

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי תכנית    3  -ימסרו ב   המסמכים  
האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה  

שהיאה עבודה  כל  לבצע  יוכל  לא  בקר  קבלן  תכנית  ללא  מאושרבפרויקט  איכות  צוות  ת  וללא  ת 
ה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית  בקרת איכות מאושר. החבר 

 בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות. 

ד משלבי  בודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחמערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות הע
כחלק   מתוהפרויקט.  נפרד  יכתבובלתי  בפרויקט  הקבלן  של  האיכות  אחת    כנית  לכל  נהלים 

כל   עבור  ובקרה  בדיקה  תכניות  הקבלן  יערוך  בנוסף  בפרויקט,  להתבצע  המתוכננות  מהעבודות 
ה הדרישות  לכלל  בהתאם  העבודה  לאתר  מחוץ  והעבודה  הייצור  במסמכי  פעילויות  מפורטות 

 ההסכם . 

פרויקט  ם שונים הקשורים לתהליך המבוקר של היועצים מתחומילו, יושם דגש על שילוב  בנהלים א
חרש   מסגרות  נוף,  תשתיות,  איטום,  אלקטרומכניות,  מערכות  חשמל,  קונסטרוקציה,  יועצי  כגון 

רב היועץ/המתכנן  וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעו
 ת מקצועיות בפרויקט.  הרלוונטי בהחלטו

)הןש הבקרה  הב  לבי  ביצוע  כולל  השוטפת(  והן  באמצעות  המוקדמת  יזוהו  והאישורים,  דיקות 
תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקביעת פעולות  

כל ע"י  ותיחתם  תבוקר  תיוג  רשימת  כל  את    הבקרה.  המבצעים  התפקידים  מבעלי  העבודה  אחד 
א  בביצוע  עבודההנדרשת  סוג  ו"נקודוותו  עצירה"  כ"נקודות  דרך  אבני  בברור  .  יסומנו  בדיקה",  ת 

המסמכים   העברת  אופן  את  גם  השאר,  בין  יגדיר  נוהל  כל  המבוקרים.  מהתהליכים  אחד  כל  ע"ג 
 והאישורים לנציגי הבטחת איכות. 

 בין היתר את הנושאים הבאים: תכנית בקרת האיכות תכלול   5.1

 ור כללי של הפרויקט. תיא •

 הפרויקט על רקע מפת האזור. נית כללית של תכ •

רך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט  פרוט המע •
הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת  

 ות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין. הבטחת האיכ

 לל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של: ת וסמכות, )כוירוט, כולל תחומי אחריופ •

 ות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(.  צו

מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי באתר  •
 וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט. 

 עלו בשטח.מודדים שיופ •
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 ומי העבודה הכוללים:נהלי בקרה לכל אחד מתח •

ובתכ .1 ניטור  התניות  ותרשימי  עבודה  נהלי  הכוללות  ושלבי  דיקה  העבודה  לשלבי  הליכים 
הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה  

 השוטפת ומסתיים בהליך המסירה.  

 נוהל בכל סוג פעילות.  לכל  (Check List)רשימות תיוג   .2

נקו .3 עצירפירוט  ונקודות  בדיקה  העבודדות  לשלבי  גורמים  ה  כולל  נוהל,  בכל  והבקרה,  ה 
 תתפים בכל נקודה. מש

 נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:  •

 פירוט דרגות חומרה. .1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. .2

 אמה ועד סגירתה. אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי הת .3

 דות. נוהלי בקרה למדי .4

סוג ותדירות  בדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות,  תכלול את כל הפרוגראמת בדיקות ש •
 הבדיקות. 

נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר  •
הנה של הקבלן,  )גורמי הביצוע  בפרויקט  לאיכות  מטעם  הגורמים הקשורים  לת הפרויקט 

 חת האיכות(. פיקוח עליון ומערכת הבט-המזמין ,המתכנן

הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר, טפסים    רוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדיפ •
 מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע. 

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  •

 שינויים במסמכי האיכות    5.2

כאשר נהלי    עו באופן מידיהלי העבודה והבקרה יבוצבתכנית האיכות של הפרויקט, או בנשינויים  
האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או גורמים לאי  העבודה והבקרה או תכנית  

התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש  
 לפני יישומו.  ל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות ובכתב אל מנה

 כים ומידע בקרת מסמ  5.3

הפהקב של  האיכות  בתכנית  חלק  כל  יזהה  מזהה  לן  במספר  אליה  הקשורים  ובנהלים  רויקט 
תוכניות   כולל  מסמך  עדכון  בעת  העותקים.  מקבלי  של  רשימה  וישמור  עדכון  או  יצירה  ובתאריך 

לרשימ המסמך  הפצת  יוודא  הקבלן  שלביצוע,  לידיו  והחזרה  המתאימה  התפוצה  העותקים  ת  ל 
 דר בתכנית האיכות .  סמך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגם האחראי והמוהישנים. הגור

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית,  וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים,  
ב זמינים  יהיו  והבדיקות  ונהלי העבודות  יתר המסמכתכניות, תקני  של  עותקים  עת.  בכל  ים  אתר 

ל הקבלן, במשרדי  ינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושפרטים יהיו זמוהתקנים המוזכרים במ
האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים.  

 יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים. 

תו תוך כדי יישום  ל הקבלן בעבודי מנהל הבטחת האיכות יחלאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"
 בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט. הליך בקרת האיכות 

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן:  



   רבטוריוןקונס
 דיעיןמו - 902מגרש  - שכונת מורשת

 מיוחד  ניטכפרט מ 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         281  

 מוקדמת בקרה  5.4

 כללי   5.4.1

ל  ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני  מוקדמת תבוצע בקרה  העבודה במסמכי נאמרבהתאם 

 .הקבלן שיכין האיכות תבקר בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה  םבתרשי י שיוצגוכפ

 המוקדמת  הבקרה נושאי  5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 בקרת בתוכנית רטיםהמפו העבודה ונהלי ההסכם, תוכניות דרישות של ולימוד קריאה •
באתר, הובלה, עבודה באתר, צוותי  יצור והעבודה  חינה של דרישות לציוד ה ב כולל האיכות 

 דה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר. עבו

כולל   המיועדים והחומרים המוצרים בקרת  כולל ספקים אישור • מילוי,  )חומרי  לאתר 
 אישור המפעלים וכו'(. 

 המפרטים. תלדרישו התאמתם כולל יודוהצ חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת •

 ניסוי )מבחן(  קטעי ביצוע  5.4.3

לאתר של  חדש סוג כל ביצוע לפני מחוץ  ייצור  ובמפעלי  באתר   קטע .ניסוי קטע  יבוצע ,פעילות 

האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי ההסכם הדרושים והחומרים הציוד ,כוח  מסמכי   .בכלל 

ניסוי,   קטעי על  חזרה או/ניסוי ו יקטע ביצוע סוי או לחייבני קטע ביצוע על לוותר רשאי זמיןהמ
 .הנדרשת תהאיכו  להשגת עד

והבטחת לנציג  בכתב יודעו  הניסוי  קטעי של  הביצוע מועדי  הפרויקט    72 לפחות  האיכות מנהל 
 .מראש שעות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

לכל   סביח המוקדמת הבקרה הליךב המשתתפים רשימת את האיכות בקרת  בתוכנית יגדיר  הקבלן
בהלי  בין . המבוקרים ושאיםמהנ  אחד הקבלן  המשתתפים  לצוות  בנוסף  המוקדמת  הבקרה  ך 

המשנה ,  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של הרלוונטי ) מב"א
פרויקט ומנהל הבטחת  יגי המזמין )מתכנן,יועצים, מנהל  יועץ בתחום הייעודי וכדומה ( יהיו גם נצ

 כות(. האי

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי   5.4.5

קטע ניסוי ותוך שלושה ימי עבודה, יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח יכלול    לאחר השלמת 
 את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבאים: 

 צוע קטע הניסוי. ובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בבי רשימה שמית של ע  •

או  \ם מוקדמים לאלמנטים וחומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישוריאו  \ם, ציוד ואלמנטי •
 לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש. 

 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט. •

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי.  •

 ות שבוצעו בקטע הניסוי. כלל הבדיקות והמדיד •

 התייחסות הנדסית אליהם. על פי המפרט ו צאות הבדיקות והמדידות  ניתוח תו •

 ריים והמלצות לביצוע. שיפורים אפש •
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 מסקנות מקטע הניסוי.  •

ו • פירוט אחר של תקלה שאירעה  והאופן  \כל  או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע 
 בה ניתן יהיה למנעה. 

 אישור  5.4.6

 יןכד ודינו  וטפתהש ביצוע העבודה  לתחילת מוקדם תנאי ,יהא  המוקדמת הבקרה  הליך  אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת"

 
 ה שוטפתבקר  5.5

 כללי   5.5.1
פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים מחוץ לאתר וכו'( באופן  

וכמפורט בתוכנית ובתרשימי    שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים  ,נהלי העבודה  האיכות 
למוצג בנהלי    ל הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאםבקרת האיכות שזרימה המוצגים בתוכנית  ה

הבקרה הייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על  
)מחצבות, ואצל קבלני המשנה  באתר  העבודות  וביצוע  חומרים,  וכו'(    ציוד,  בתי מלאכה, מפעלים 

 יקט.  ה בביצוע הפרו ילות יצרנית אחרת הקשורוכל פע 

 נושאי הבקרה השוטפת    5.5.2

 ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת איכות.  •

ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה   •
 .  ממוחשבת רכתמעואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל ב

 אמות ומסמכים. טיפול שוטף באי הת •

 כות לשינויים בתכנון ובביצוע. כנית בקרת האיהתאמת תו •

סוג    הפעלת • לקביעת  ביצוע  תחילת  לפני  קרקע  בדיקת  השונים,  הביצוע  בתחומי  מעבדות 
וגבולות וכו'(,   200, קורלציה עובר נפה  100%ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע )

לכ תמיון  ,בחינת  בפרויקט  החומרים  סוגי  אל  ואישור  הבדיקות  בהתאםוצאות  פסילה   ו 
 לדרישות במסמכי החוזה. 

בקרת   • כמות    –מדידה  ביצוע  כי  ובדיקה  סוגי המדידות  כל  ,תיעוד  בדיקת מסמכי המודד 
המדידות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה  

לדרי  בהתאם  העבודה  כ של  אישור  מתן  ולבסוף  התוכניות  את  שות  תואמת  המדידה  י 
 דה והתוכניות. ות מסמכי העבודריש

האיכות,   • מסמכי  הבקרה  ניהול  פעילויות  מכלול  את  ולבקר  לתפעל  לנהל  שמטרתם 
המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא  

הממוחשבת למערכת  המפרט  בדרישות  לכל    עמדו  בחלוקה  ריכוז  טבלאות  סוג  והכנת 
סודר של כל  שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום מ, בניית מעקב  עבודה ומיקום בנפרד

תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, והכנת דוחות  
 תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 ויקט, ולמנהל הבטחת האיכות. דיווח שוטף למנהל הפר •

 (. ם/מסכם )מסירהדוחות שבועיים /חודשיי הכנת •

 הכנת תיקי מסירה.   •

 

 מות אי התא  5.5.3
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נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פתיחת אי התאמה   יכין  מנהל בקרת האיכות 
רכי הפעולה  ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את ד

נים המעורבים בנושא יחד עם  ל הגורמים השולסגירת אי ההתאמות מו  המתקנת הנדרשת, הפעולה
תכננים והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים  אישורי המ

העבודה   בתהליכי  התאמות  אי  ותיקון  טיפול  זיהוי,  תהליכי  ,יישום  איכות  הבטחת  למנהל 
מחזרה על אי    על מנת להימנע לשיפור תהליכי העבודה  כויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים  ובאי

 .  התאמות וכו'

ההתאמ עלולה  אי  ההסכם,  פי  על  הנדרשות  האיכות  לרמות  בפרויקט  שונים  אלמנטים  של  ה 
 להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט.  

 בהתאם לדירוג הבא:סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה 

הי  –  1  אי התאמה מדרגה עיבוד חוזר או  כולה להיפתר באי התאמה קלה,  אמצעים פשוטים כמו 
 ון, ללא התערבות נציגי המזמין .תיק

מדרגה   התאמה  סטיות    –  2אי  בתחום  או  תיקון  המחייבת  והתקנים  המפרט  מדרישות  חריגה 
 כרח בתיקון. קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא ה

פרוק וביצוע מחדש או סדרה  קנים המחייבת  יגה מדרישות המפרט והתחר –  3אי התאמה מדרגה  
של   מדרגה  מתמשכת  התאמה  אי  של  ברמה  מנהל  2חריגות  התערבות  מחייבת  כזו  התאמה  אי   .

 הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן. 

למנה וידווחו  יתועדו  החומרה  ברמת  הבדל  ללא  ההתאמות,  אי  הבטחת  כל  ולמנהל  הפרויקט  ל 
  3-ו  2נהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה  יכות ותפורט ב כנה הייעודית לבקרת האאיכות בתו

 ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי. 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או  
צו משנה,  קבלן  ויפורטומוצרים,  וכו'(  אחר  או  זה  עבודה  למניע  ות  שננקטו  הישנות  האמצעים  ת 

 ות. הבעי

מנהל מטעם  פיקוח  פעילויות  התאמות    תוצאות  אי  שיגלו  האיכות  הבטחת  מערכת  או  הפרויקט 
מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן יטפל באי ההתאמות  

 לעיל. בהתאם לקריטריונים שפורטו 

ה כזו תעלה על ידי מנה"פ  ה במידה ודריש אי התאמה בדרגה המתאימהקבלן יהיה חייב לפתוח דוח 
 חת איכות. או מנהל הבט 

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה הבלתי מתאימה,  
אי ההתאמה, במקרה של  עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח  

  יפול ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום ליט על דרך הטרשאי מב"א להח   1-2גות  אי התאמה מדר
 עם הבטחת האיכות. 

 תיעוד אי התאמות  . 5.5.4
שיתעד   מב"א  ידי  על  יערך  בפרויקט  התאמות  האי  כל  של  וסגירה  פתיחה  אחר  והמעקב  הניהול 

דרישה לפעולות  התאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הבאופן שוטף את המצב המעודכן של אי ה
חלקה לפני שנמסר דו"ח מפורט  מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או  בפרויקט. בכל  מתקנות  

נותרו אי התאמות   לא  כי  כן מוודא מב"א  , כמו  כל אי ההתאמות שטופלו  הכולל את הפרוט של 
הפעילו יושלמו  מקרה  בכל  נפתרו/נסגרו.  שטרם  טרם פתוחות  התאמות  אי  לסגירת  הנדרשות    יות 

 וקב.המעבר לשלב הביצוע הע

מהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על  יעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומסמכי הת
מועד   וכן  אי ההתאמה  וסגירת  הליקוי  לתיקון  מועד משוער  אי ההתאמה,  של  רמת החומרה  כך, 

 התיקון והסגירה בפועל. 

ה לעיל(,  מתקנת" כהגדרתמזמין )"דרישה לפעולה  שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המודגש בזה  
 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט. -הן עליתועדו, ינוהלו וידווחו אף 
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 נקודות בדיקה    5.5.5
של  -נקודות מתאימה  הערכות  מחייבת  שהתרחשותם  העבודה  במהלך  מצבים/אירועים  הן  בדיקה 

 ערך הבטחת איכות. מ

שעות    48לנציגי הבטחת האיכות לפחות  על ידי הקבלן  בדיקה תימסר  -ל נקודת הודעה על קיומה ש
 ני התרחשותה החזויה. לפ

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב  
 לעכב שום פעילות במקרה זה.

ובה ועל  נקודות אלה הן בגדר חלהלן. מודגש כי    2ורטות בטבלה מס'  דוגמאות לנקודות בדיקה מפ
נ   הקבלן המוגשת  האיכות  בקרת  בתוכנית  והן  להגדיר  אלו  בתחומים  הן  נוספות  בדיקה  קודות 

בתחומים הנוספים )מערכות אלקטרומכניות, איטום, עבודות גמר, צנרת, סלילה, בטון, נוף, חשמל  
 . ם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתםוכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט וע

לעיל,   נקודות הברשאי המזמין בלמרות האמור  לשנות את הגדרת  ולהגדירן  כל שלב שהוא  דיקה 
 כנקודות עצירה.

 נקודות עצירה 5.5.6
עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין על  -נקודות

קודם    48התרחשותן   אשעות  לקבל  החובה  מוטלת  הקבלן  על  להמלכן.  המזמין  נציגי  שך  ישור 
 בר לנקודת העצירה.פעילותו מע

ת בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין,  נקודות עצירה מהוו
ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך  

רישה מפרטית  , כל ד 3בדרגה  כל מיקרה של אי התאמה  עולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בשל פ
 יו"ב.לנוכחות פיקוח עליון, וכ 

כעיתויי מוגדרות  העצירה  מנקודות  המתכנן  -חלק  של  נוכחות  גם  המחייבים  עליון,  לפיקוח  זימון 
ין(. זימון המתכנן  וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמ

למתכנ  דיווח  דיווח או  באמצעות  ייעשה  בקרת  ן  נציג  ולמנהל    של  האיכות  הבטחת  לנציג  האיכות 
של  ה בהתרעה  העצירה    72פרויקט  נקודות  יתר  בין  העניינית.  הפעילות  קיום  לפי  לפחות  שעות 

ב לפחות  עליון  פיקוח  של  וזימון  עצירה  חובת  תהיה  האיכות,  בקרת  בתוכנית  שלבי  המפורטות 
מס'   בטבלה  הנזכרים  נקודות  2העבודה  כי  מודגש  בגדר    להלן.  הן  להגדיר  אלה  הקבלן  ועל  חובה 

נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )מערכות אלקטרומכניות, איטום, נקודות עצירה  
מנהל הבטחת   ועם  וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט  נוף, חשמל  בטון,  צנרת, סלילה,  גמר,  עבודות 

 האיכות ועל פי דרישתם. 

המת יתקדם  המקרים  לא  לעיל,  לנוארים  מעבר  מנהל  הקבלן  אישור  שקיבל  לפני  עצירה  קודת 
להודעה  הפ הנדרשים  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן  כן.  לעשות  איכות  הבטחת  מנהל  ו/או  רויקט 

נקודת עצירה, על מנ ת  מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל 
 ב. המשך העבודה ללא עיכו  לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור
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 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 
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ו  ד ו ק ו  ת נ ד ו  ת נק

ק  י ד ר  ה ב י צ  ה ע

  
      כללי  1

 + + + +  דיון ראשון בפרויקט  

 + + + +  מבחן לכל פעילות ביצוע קטע 

 + + + +  3אמה מרמת חומרה הת-אי 

      ות עפר עבוד 2

 
טבלה     00.02פרק  ב   00.02.02.02ע"פ 

    +  במפרט נתיבי ישראל 

      עבודות בטון  3

 
בטבלה   למבנים  התייחסות  ע"פ 

    +  במפרט מעצ  00.02בפרק  00.02.02.02

      עבודות פנים 5

  +  +  ע טיח בתחילת ביצו 

  +  +  וחיפוי   בתחילת ביצוע ריצוף 

  +  +  גרות אומן ונגרות ילת עבודות מסבתח 

  +  +  וע חיפויים בתחילת ביצ 

 
הפרויקט   מנהל  להנחיות  בהתאם 

     + ומסמכי ההסכם 

       

      חשמל ומערכות  6

 
הפרויקט   מנהל  להנחיות  בהתאם 

      ומסמכי ההסכם ובין היתר 

 
חשמל   עבודות  תחילת  לפני 

 +   +  ניקה ואלקטורומכ

 +   +  נרת מיםצ  עבודות חילתת לפני  

 +   +  פעל אישור לוחות חשמל במ 

     + אישור התקנת תעלות  
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ו  ד ו ק ו  ת נ ד ו  ת נק

ק  י ד ר  ה ב י צ  ה ע

  
     + אישור התקנת שרוולים  

 +   +  אישור התקנת לוחות  

     + אישור התקנת גופי תאורה  

     + אישור התקנת אביזרי קצה  

 +   +  אישור גנרטור והתקנתו בשטח 

 
גנרטור חדר  ב  אישור  ביצוע  ידוד  לאחר 

 +   +  אקוסטי 

 +   +  פי למערכות חשמל בדיקה ואישור סו 

      איטום  7

     + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות  

 +   + + לפני תחילת ביצוע מערכות הבריכה  8

 

 פיקוח עליון 5.5.7
העלי הפיקוח  דוחות  וכל  הפרויקט  למנהל  וידווחו  יתועדו  באמצעוון  האיכות  תוכנת  להבטחת  ת 

לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של  האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג  בקרת  
 הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה. 

יועברו שונים,  מסוגים  התאמות  אי  המגלות  עליון  פיקוח  פעילויות  הקבלן    נתוני  של  למב"א 
"דרישת של  בהתייח  במתכונת  לליקויים שהפעולה מתקנת"  באי ההתאמות  ס  יטפל  תגלו. הקבלן 

 קריטריונים שפורטו לעיל. בהתאם ל

 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון. 

 כד'. מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, ו

רט, הכולל את כל דוחות  נמסר דו"ח מפויב באופן סופי לפני שבכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכ
 שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו. הפיקוח העליון 

 ישיבות שבועיות  5.5.8
בנושאי   לדיון  שבועית  איכות  בקרת  וישיבת  סיור  קיום  איכות  הבטחת  נציגי  עם  יתאם  מב"א 

השוט ידי  הבקרה  על  שיידרש  ככל  יזמן  מב"א  ופים.  הפרויקט  מנהל  איכות,  נציגי  ממוני  הבטחת 
 ו גורמים נוספים בפרויקט.  תחומים נוספים וזימון מתכננים א 

 שעות.  24כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של 

 קבלה  בדיקות  5.5.9 
אי  "הקבלה בדיקות" והמדידות כולל  המעבדה  בדיקות  תוצאות   הסופי השלב את  מהוות שור 

 למזמין.  המוגמר המוצר או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך
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החוזה   דרישות  בכל  העבודה  עמידת  תיבדק  שכבה/אלמנט  סיום  או  העבודה  שלב  בסיום 
יצורפו שאליה  התיוג  רשימת  על  תחתום  האיכות  בקרת  רלוונטיים    הרלוונטיות.  נלווים  מסמכים 

 .ות בדיקה וכו'ר רשימות מדידה, תעודובין הית

 העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה יקות ופעילויותהבד מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן  ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה 

ות במסמכי שלנדר יותאמו והמדידות הבדיקות המפרטים  ,דרישות  ישראליםההסכם    .קנים 
 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות

ב  תגיש  לאחר  האיכות  בקרת  למזמין.  הקטע  מסירת  תבוצע  כנדרש,  סופיות  קבלה  בדיקות  יצוע 
 לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את: 

העב  • כל  כי  מב"א  אישור  עם  פתיחה  העדף  מסמכי  לדרישות  בהתאם  בוצעו  בודה  ודות 
 עבודה .   בהתייחס לכל סוג

 מות תיוג. רשי  •

 אחד מסוגי העבודות בפרויקט.ריכוז תוצאות הבדיקות לכל   •

 ריכוז סיורי פיקוח עליון.   •

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן.  •

 כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט.  •

ה  • שמות  הבקרה,  תהליך  לכל  תעודוהתייחסות   , השונים  מסספקים   , אחריות  פרי  ת 
 מוצרים וכדומה.  

יועבר אלה  )לא  מסמכים  לשינויים  פתוח  עותק  עם  דיגיטלית  במדיה  מקור   PDFו  מסמכי  וכן   )
 ושלושה העתקים מודפסים. 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 5.6

זק ע"י מערכת  אשר תתופעל ותתוחטרנטית של המזמין  אינדיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת  
הא הקבלןבקרת  של  לפחות  יכות  י  2.  הנדרשים  הדוחות  של  מודפסים  עותקים  כדוחות  מסרו 

מב"א.   ידי  על  וייחתמו  ייבדקו  הדיווחים  כל  המזמין.  מטעם  הפרויקט  מנהל  לדרישת  בהתאם 
יישומם   ואופן  שסופקו  החומרים  שכל  הדו"ח  בסוף  יצהיר  בדרישות  החותם  עומדים  בשטח 

 . מפורש ובמפורטחריגים אשר ידווחו ב  ההסכם, להוציא

 דוחות חודשיים 5.6.1

דוח  יגיש  בתקופת  הקבלן  נעשו  אשר  הבקרה  פעילויות  כל  את  המסכמים  מצטברים,  חודשיים  ות 
 הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:  

 ות אשר הסתיימו., תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויתקופת הדיווח ותאור הפעילות •

 בתקופת הדיווח .  עבודה בביצוע שלבי •

איכ  • בקרת  בדיקת  ומסירה  שלבי  קבלה  שוטף,  מעקב  בדיקות  מוקדמות,  )בדיקות  ות 
 למזמין(, מיקומם וסוגם.

כשל   תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(,   • סוגי  כולל 
, יצוין הדבר  יקות לא התקבלו עדייןת שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בד ופעולות מתקנו

צאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו  בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תו
 לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן. 

 תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה.   •
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 מחוץ לאתר.  פעילויות של בקרת איכות •

, כולל פעילויות מתקנות  התגלו בפרויקטמות וליקויי האיכות שפרוט עדכני של אי ההתא •
  וחות וכאלה שכבר נסגרו.  ואי התאמות פת

 הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות.  •

 תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו.  •

 לכל חודש עוקב.  5יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  הדוחות  •

 קט לפרוי מידע כתמער 6

 כללי     6.1

  לביצוע   תשמש  המערכת.  המזמין  טרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעםאינ   מערכת  תופעל  בפרויקט
  בפרויקט   האיכות  לניהול  תשמש  המערכת.  האיכות  ניהול  לנושאי  הקשורים  התהליכים  אחר  ומעקב
בלן )באמצעות  על הק .  לפרויקט  נקבעהש  האיכות  לפרוגרמת  ובהתאמה  השונים  הביצוע  שלבי  במשך

בפרו האיכות  בקרת  צוות  של  האדם  מערכת כוח  את  שוטף  באופן  ולעדכן  לתחזק  לתפעל,   ) יקט 
כל  במשך  המצטברים  הבקרה  נתוני  של  שוטפים  ועדכון  ניהול  הצגה  שתכלול  לפרויקט  המידע 

 תקופת הביצוע של הפרויקט. 

  מסמכים ה  וטעינת  ערכתהאיכות למ  נתוני  כלל  הזנת,  המערכת ממוחשבת  תפעול  כי  זאתב  מודגש
 . חשבונו ועל  באחריותו, מטעמו מי  או/ו הקבלן  ידי  על  יבוצעו - לן לה כמפורט  - למערכת הנדרשים

 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2

 : הבאים הנושאים את היתר   בין כוללים במערכת האיכות  ותהליכי  המידע ניהול

  השלמת   לצורך  לביצוע   דרשותהנ  והפעילויות  למנטים הא,  המבנה  עץ,  הפרויקט  פרטי  של  דרההג •
 . הפרויקט

 . ובדיקה  חומר סוג כל עבור והדרישות  בפרויקט  החלים םהמפרטי הגדרת •

  ,עבודה  סוג  כל  עבור  הנוהל  מסמכי  את  היתר  בין  שיכללו  והבקרה  הביצוע  נהלי  של  קליטה •
 . נדרשות ומדידות  בדיקות גיוסו כמויות הגדרת,  תיוג רשימות

 מעבדה. בדיקות הזמנות  •

 . המוקדמת הבקרה י תהליכ ותיעוד ניהול •

 . השוטפת הבקרה יכי תהל ותיעוד ניהול •

 . בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד •

 . המסירה  ותיקי התקופתיים  הדוחות, השוטפים הדוחות  תיעוד •

הנד הנתונים  כל  את  להכניס  לתפעל,  לתעד,  הקבלן  לניהול  באחריות  הממוחשבת  למערכת  רשים 
  מוצרים   אישורי,  משנה  וקבלני  ספקים  אישורי,  תוכניות  מעקב,  רק  ולא,  היתר  בין  ת הכולליםהאיכו

 , צוותים של הסמכות  וניהול  מבחן קטעי ביצוע, וחומרים

  תעודות   תיעוד,  לתוכנה  והקלדתן  והמדידות  הבדיקות  תוצאות  קליטת,  ביצוע  ושיטות  ציוד 
  יעוד ת,  התאמות  באי  הטיפול  אחר  ומעקב  ולניה ,  התיוג  רשימות  ניהול ,  המדידה  יומסמכ   הבדיקה

לטפסים   אלו  בסיורים  שניתנו  ההנחיות  והשלמת  עליון  פיקוח  סיורי  אחר  ומעקב בהתאם    הכל 
הממוחשבת  הקיימים  הייעודיים   יתר   של  תיוק  לצורך  במערכת  שימוש  יעשה  כן  כמו.  במערכת 
  המתקבלות   שונות  ות הנחי,  לו  ומחוצה  באתר  ישיבות  יכומיס   הכוללים  הרלוונטיים   המסמכים
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  והטפסים   הקבצים,  התמונות,  יםהמסמכ  יתר  כל  וכן  שוטפים   דוחות,  יםוהמתכננ  מזמין מה
 . לפרויקט  הקשורים

  מסמכים  או  תוצאות,  נתונים  חוסרי  אין  וכי  שוטף  באופן  מעודכן  במערכת  המידע  כי  לוודא  הקבלן  על
 . במערכת נדרשים

 
 : במערכת רויקטהפ הקמת  6.3

  המוגדרים   המחייבים  המפרטים  את  תואמים  כתבמער  המוטמעים   מפרטיםה  כי   לוודא  הקבלן  על
  בכתב   לפנות  הקבלן   על  –  סעיפים  של  גריעה  או  תוספת  או  שינוי  נדרש  בו  במקרה.  פרויקטה   בחוזה

 . אלו התאמות ביצוע לצורך התוכנה   של הטכנית  לתמיכה

  האלמנטים  כל  שיפרט   פןבאו   לפרויקט  מבנים  עץ  להגדיר  הקבלן  לפני תחילת העבודות בפרויקט, על
  המבנים   עץ   את  להעביר  הקבלן  על.  ויקטהפר  לתכנון   בהתאמה   לביצוע  מתוכננים ה  והפעילויות 

  לאחר .  במערכת  קליטת נתוני הפרויקט  לצורך  הטכנית של המזמין  התמיכה  לצוות  ידו  על  שהוגדר
הממוחשבת    הנתונים   קליטת הקבלןבמערכת    טים האלמנ  את  תואם  המבנים   עץ  כי  לוודא  ,על 

 .  ויקטבפר לביצוע  הנדרשות  הפעילויות סוגי לכל התייחסות  וכולל  המתוכננים

 . לפרויקט המאושרים   הנהלים את המערכת  בספריות יתייק  הקבלן

במערכת    האיכות  ניהול  לצורך   המשמשים  הדיגיטליים   הטפסים   כל  כי  לוודא   הקבלן   על
  יקות הבד   תוצאות,  ההתאמות  אי,  הבדיקות  הזמנות   ניהול  את   היתר  בין  והכוללים,  הממוחשבת

 .בחוזה המוגדרים והדרישות  הנהלים את  תואמים המדידות ותוצאות 

המזמין  הטכנית  התמיכה  לצוות  להעביר  הקבלן  על   לצורך   המאושרות  התיוג  רשימות  את  של 
.  המאושר  לנוהל  בהתאם   במערכת  הוגדרו  התיוג   כלל רשימות  כי  לוודא   הקבלן   על.  במערכת  הגדרתן

  בקרת   ניהול  לצורך   ישמשו  הממוחשבתמערכת  ב  גדריםהמו  הדיגיטליים  התיוג  רשימות  טפסי
 . השוטפת איכות ה

הממוחשבת ב  להגדיר   הקבלן   על   שיוך   כולל,  לפרויקט  הרלוונטיים  הקשר  אנשי   כל  את  מערכת 
 . טלפון ומספרי  אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי   לחברה

 .מוקדמת בקרה  6.4

  השירותים   נותניו   היצרנים,  יםהספק   פרטי  של  תיעוד  ךלצור הממוחשבת    במערכת  ישתמש  הקבלן
  טפסים   באמצעות  יבוצע  המעורבים  הגורמים  אישור  תהליך.  בפרויקט  חלק  הנוטלים  השונים

  תהליך .  ההתקשרות  ופרטי  הקשר  אנשי,  השירות  מספק  הגוף  של  פירוט  ויכלול  במערכת  ייעודיים
  כן  כמו.  רכתלמע  וטעינתם  תקן  תוויו  הסמכות  כגון  נדרשים  מסמכים  של  וףציר   יכלול  האישור

  יצרן ,  ספק  כל  עבור  האישור  תוקף  וסיום  האישור   תוקף  תחילת  תאריכי  של  הגדרה  התהליך  כלולי
 .  שירות נותן או

הממוחשבת  ל  יזין  הקבלן   במסגרת   שימוש  יעשה  בהם  והמוצרים  החומרים  נתוני  כל   אתמערכת 
מערכת  ב  ייעודיים  טפסים  מצעותבא  ינוהל  והמוצרים  החומרים  אישורי   תהליך.  הפרויקט

  העתקי ,  המסופקים  החומר  או/ו  המוצר  פרטי,  פקתהמס  החברה  פרטי  של   הזנה   ויכלול  שבתהממוח
  בהם   התאריכים  טווח  של  והגדרה,  והסמכות  תקן  תווי,  בדרישות  עמידה  אישורי  הכוללים  מסמכים

 . אלו לאישורים תוקף קיים

ה ב  ייעודי  טופס   באמצעות  הניסוי   קטעי  ביצוע  את   תעדי  הקבלן    כל   כי  אויווד  ממוחשבת מערכת 
 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות , הביצוע של  אורתי  הכוללים  הנדרשים  הפרטים

ערכת  המ   באמצעות  ולמוצרים  לחומרים  המוקדמות   הבדיקות   הזמנת  תהליך  את  ינהל  הקבלן 
  שהתקבלו   הערכים  את  שיכלול   באופן  במערכת  ות הבדיק  תוצאות  את  יתעד  הקבלן.  הממוחשבת

  ניהול   ממשק  באמצעות  צע יתב  התהליך .  הרשמיות   הבדיקה   תעודות מ  עותקים  נוסףוב  בדיקה  בכל
  במהלך   אלו   מבדיקות  שהתקבלו  בנתונים  שימוש   שיתאפשר  כך  בתוכנה   הקיים  הייעודי  הבדיקות 

 . השוטפת הבקרה ביצוע

 :שוטפת בקרה  6.5

 : מעבדה בדיקות
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  ות המועסק   מעבדותה  י"ע  הבדיקות  וביצוע  הבדיקות  הזמנות  אחר  ומעקב  ניהול  עיבצ  הקבלן
  תיעוד .  בתוכנה  הקיים  הייעודי  הבדיקות  ניהול  ממשק  תבאמצעו  יתבצע  התהליך.  בפרויקט
 : הבאים  והתהליכים הפרטים   את יכלול הבדיקות 

 . הבדיקה הזמנת תאריך

 .בפועל  הבדיקה ביצוע תאריך

 . העבודה  ומבצע  היצרן/   הספק פרטי

 . במפרט לסעיף וקישור הנבדק  המוצר/   החומר פרטי

 . דרשתהנ  הבדיקה שם

 .הבדיקה  מבוצעת עבורו םהמבני במערכת לאלמנט קישור

 . וקיימת במידה  ייחוס  לתעודת קישור

  בהתאמה .  הממוחשבת  במערכת   ייעודי  לטופס  מהמעבדה  קבלתן  לאחר  הבדיקות  תוצאות  הקלדת
 . הבדיקה לסוג

מערכת  ב  צעהשבו  הבדיקה  להזמנת,  ההמעבד  של  הרשמיות  הבדיקה  תעודות   של  והצמדה  סריקה
 מוחשבת. המ

  בכל   מעודכנים  אליהן  הקשורים  והנתונים  הבדיקות  תוצאות,  הבדיקות  פרטי   כי  לוודא  הקבלן  על
  ח "בדו  האיכות  ממערכת  ההזמנה  מספר  את  כולל  המעבדה  נציג  כי  לוודא  הקבלן  על.  במערכת  עת

  הבדיקה   תעודות   ושיוך  תוצאותה  והקלדת  המערכת   באמצעות  הבדיקות   תהזמנ   תהליך .  הבדיקה
 .ובאחריותו   בונוחש על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע

  תאריכי ,  הנבדק  האלמנט  נפח  או  היקף,  הבדיקה  ביצוע  במיקום  שינויים  כי  לוודא  הקבלן  על 
הממוחשבתב  יעודכנו,  המוזמנות  הבדיקות  וסוג  כמות,  הביצוע   המעבדה   יציאת  ם טר  מערכת 
  למעבדה   טלפונית  להודיע  הקבלן  לע,  בתוכנה  טיםהפר   לעדכון  בנוסף.  עלבפו  הבדיקות  לביצוע

 . בהזמנה שינוי  ביצוע על השינוי חל  לגביהש

 :תיוג רשימות  6.6

הממוחשבתה  באמצעות  לפרויקט   שנקבעו  התיוג   רשימות   כל   את   ויתעד  ינהל  הקבלן  .  מערכת 
  קיים   אינו  מסוים  ופס וט  במידה.  ההקמה  בשלב   שהוגדרו  לייםדיגיט   טפסים  גבי  על  יתבצע  התיעוד

  עד .  המערכת  של   הטכנית   לתמיכה   המבוקש  הטופס  של  איפיון  הקבלן   יעביר   בתמערכת הממוחשב
  הביצוע   תיעוד  לצורך  ידני  נייר  בטופס  להשתמש  הקבלן  על  יהיה  במערכת  הנדרש  הטופס  לעדכון

   .בתוכנה ופסהט  השלמת לאחר  המערכת  את ולעדכן  לנוהל בהתאם

 : הבאים הפרטים את ללו יכ  הדיגיטליים הטפסים  6.7

 . התיוג שימתר/  הנוהל שם

 . הרשימה  פתיחת תאריך

 .הנוהל  מבוצע עבורו מערכת הממוחשבתב  לאלמנט קישור

 . העבודה  ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/   הספק פרטי

 . המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי

 . הנוהל  במסגרת צעושבו  בדיקה לתעודות קישור

 .  נוהלה  מבוצע עבורו האלמנט  לתוכניות קישור

 '(.וכו  סריקות ,תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור

 . As-Made  מדידות לקובץ קישור
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  הנתונים   כל  את  וכוללות  למערכת  שוטף  באופן  מוזנות  התיוג  רשימות  כי  לוודא  הקבלן  באחריות
  יקושרו'(  וכו  נותתמו,  מדידה  דפי,  בדיקות:  לדוגמא)  םהרלוונטיי  העדות  מסמכי  כל.  הנדרשים

 .  הממוחשבת  כתמער התיוג  ימתלרש

 התאמות  אי  6.8

  אי   של  תיאור  הכולל  מערכת הממוחשבתב   ייעודי  טופס  באמצעות  ההתאמות  אי  את  נהלי  הקבלן
  כולל   ההתאמה  אי  טופס.  לסגירתה  עד  בה  הטיפול  משלבי  שלב  לכל  פרטנית  והתייחסות  ההתאמה

 : הבאים יםהפרט  את

 . התאמה  אי מספר

 . ההתאמה אי חומרת

 . ההתאמה אי על  המדווח  של ותפקידו שמו

 . משוער סגירה ותאריך גילוי  תאריך, ביצוע תאריך

 . שהתגלה הכשל מהות על מלאים  ופרטים ההתאמה אי נושא

 . ההתאמה אי  קטגוריית

 .במפרט סעיף

 . לליקוי אחראי גורם

 . בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי  למבנה קישור

 .ההתאמה אי  תיעוד לצורך דרשיםהנ ותמונות לקבצים קישור

 .הטיפול וסטטוס  המטפל הגורם, השלב יחת פת  תאריך כולל, הטיפול  שלבי של  רתיאו

 . ההתאמה  אי סגירת תאריך

  התיקון   ביצוע ,  המתקנת  הפעולה,  ההתאמה  אי  לפתיחת  הקשור  התהליך  כל  כי   לוודא  הקבלן  על
הממוחשבתמערכב  מתועד  והסגירה   י לא   הרלוונטיים  מסמכיםה  כל  את  לצרף  הקבלן  על.  ת 

,  לתיקון  סקיצה,  לתיקון  מתכנן  הנחיות,  תמונות:  דוגמת)  הטיפול  משלבי   שלב  לכל  ההתאמה
 '(. וכו  מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה  תעודות 

 ועצירה  בדיקה נקודות  6.9

  יכילו   הטפסים.  במערכת  דייםייעו  טפסים  באמצעות   והבדיקה  העצירה  נקודות  תהליך  ינהל  הקבלן
  על   ידיםהמע  המתאימים   לדוחות  ויקושרו   יקההבד  או  העצירה   נקודות  עבור  הנדרש  עהמיד   את

 :הבאים הפרטים  את יכלול בטפסים המידע .  הדרישות  להשלמת התנאים  כל קיום

 .בדיקה/  העצירה נקודת  הוגדרה  עבורו מבנה/   האלמנט פרטי

 . המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים  הטופס קישור

  הספקים   אישורי  כולל,  קדמתהמו  הבקרה  שות דרי  בכל   האלמנט   ביצוע  תהליך  עמידת   על  אישור
 .ניסוי קטעי וביצוע  יםוהחומר

 . והמדידות המעבדה בדיקות השלמת  על אישור

 . פתוחות התאמות  אי  העדר על אישור

 . האלמנט/   המבנה עבור שבוצעו  לעבודות  התיוג רשימות כל השלמת  על אישור

 . ותפקידו המאשר שם

 . האישור תאריך
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 : הפרויקט מסמכי ניהול  6.10

  מתועדת   בפרויקט  האיכות  לניהול  הנוגעת  ת הרשמי  והתכתובת  המסמכים  כל  כי  דאלוו  הקבלן  על
הממוחשבתב   ייעודיים   בטפסים  שימוש  באמצעות  האיכות  מסמכי  את  לתייק  הקבלן  על.  מערכת 

 :היתר בין הכוללים  הנדרשים רטים הפ  את טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת  הקיימים

 .המסמך גסו

 . המסמך הפקת תאריך

 . גרסה ספרור

 . מטפל גורם

 . המסמך סטטוס

 . המבנים בעץ לאלמנטים המסמך ישורק

 . כדוח והפקתו  המסמך  אשרור לצורך  הנדרשים'  וכו  תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה

  הדוחות ,  השוטפים  הדוחות,  ותהאיכ   אישורי  לצורך  הנדרשים  המסמכים  כל  על  כי  יובהר
  בצים הק  כל  בצירוף   במערכת  זו  בצורה  יםמתועד  להיות  ההמסיר  תיקי  והפקת  ייםהתקופת 

,  מתכננים  הנחיות,  עליון  פיקוח  סיורי  של  תיעוד  היתר  בין  כוללים  אלו  מסמכים.  הרלוונטיים
  ותקופתיים   יםשוטפ  דוחות,  רשמיות  תכתובות((,  RFI  מידע  בקשות  שינוי  בקשות,  ישיבות  סיכומי

  הביצוע   תהליכי  עמידת  לבחינת  דעמי  כמקור  לשמש  עשוי  או  הנהלים  פי   לע   הנדרש  מסמך  סוג  וכל
 .הפרויקט  בדרישות האיכותו

בנוסף מב"א יהיה אחראי להעלאת תוכניות הפרויקט למערכת ועדכון גרסאות רציף של התוכניות  
 במערכת הממוחשבת. 

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת  6.11

  סים וטפ  מסמכים  זיריכו  בצירוף,  ממוחשבתמערכת המה  הנדרשים  הדוחות  את  להפיק  הקבלן  על
 :היתר בין כוללים אלו  וחותד. החוזה   במסמכי שיוגדרו כפי

 .בדיקות המעבדה  תעודות של  העתקים  בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח

 . נלווים ומסמכים  תמונות, ההתאמה  אי טפסי, הטיפול שלבי את  הכולל התאמות אי ח"דו

 .כנדרש החתום הרשימה   טופס את הכולל תיוג  רשימות ח"דו

 . מתכננים והערות עליון  פיקוח  ריסיו  הנחיות  השלמת  אחר מעקב ח"דו

  הטכנית   לתמיכה  ויפנה,  שוטף  באופן  להפקה  הנדרשים  הדוחות  עבורו  הוגדרו  כי  לוודא  הקבלן  על
  ם אחראי  יהיו  הקבלן  מטעם   המשתמשים .  םנוספי  דוחות  להגדיר  נדרש  בהם   של המזמין במקרים 

 . בפרויקט לגורמים העברתם ועל טףשו באופן  רשיםהנד  הדוחות הפקת על

 :בתוכנה   השימוש על הדרכה  6.12

  הקבלן.  ההדרכה  במפגשי  להשתתף  חובה   חלה  מערכת הממוחשבתב  המשתמשים  הקבלן  נציגי  על
  צוות   מול  הממוחשבתמערכת  ב  בשימוש  הקשורים  הנושאים  את  שירכז  מטעמו  קשר  איש  ימנה

ש  התמיכה למזכיהטכנית  בנוסף  המזמין  נתו ל  הפרויקט  רה/מקלידת  נתוני  כלל  את  שתזין  נים 
 .  למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 : הבאות הפעילויות   יבוצעו ההדרכה במסגרת

 .הממוחשבתלמערכת    כניסה פרטי  ומסירת המשתמשים רישום

 .השונים בטפסים ימושוהש המערכת חלקי של כללית סקירה

 . קבצים וטעינת מסמכים רקישו ,  ממוחשבתה למערכת  המידע  הזנת אופן על  הדרכה
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 . ופעילויות אלמנטים , מבנים ץע  הגדרות

 . הממוחשבתמהמערכת  ומסמכים  דוחות הפקת

ונציגי בקרת האיכות מטעמו  מטעם   המשתמשים  לכלל  מרוכז  באופן  תתבצע  ההדרכה   על ,  הקבלן 
  הקשר   איש  עם  בתיאום  שיקבעו  הדרכה ה  במפגשי   נוכחים  מטעמו  המשתמשים  כל   כי  לוודא  הקבלן 

 . טעמומ

לקבל יינתנו  כי  בזאת  עד  מובהר  מטעמו  ומי  ה  20ן  תפעול  ולימוד  לתמיכה  בחינם  הדרכה  מערכת  שעות 
 בפרויקט. הממוחשבת

כי  או  כלשהי  ויבקש הקבלן מסיבה  בפרויקט  במידה  מאנשיו  ה  אחד  ,  חשבתמערכת הממויתקשה בתפעול 
ת בחשבון החודשי מהתשלום בגין שעו , יקוזז לקבלןשעות הדרכה אלו 20ל  שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף

 ₪/שעת עבודה ללא מע"מ.   220הדרכה נוספות בעלות של 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות  6.13

  של  מקרה   בכל  הטכנית   התמיכה  מרכז  אל  לפנות  מטעמו  שמונה  הקשר  איש  באמצעות ,  הקבלן  על
  הפניה   מהות  את   שיפרט  באופן  בבכת  יעשו  התמיכה  מרכזל  פניות.  בתוכנה  בשימוש  בעיה  או  להתק

 . הנדרש  להטיפו  דחיפות ואת

 בתוכנה   שימוש תנאי  6.14

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

 וששימ  רשות  ניתנת   לקבלן.  בה  היוצרים  וזכויות  התוכנה  בעלת  היא  מ"בע(  2014)  אונליין.  איי.  קיו  חברת
, השירות  במסגרת  עדכוניהו   התוכנה.  היאש  מטרה   לכל  בתוכנה  משלהשת  שלישי   לצד  להתיר  ואין  בלבד

  האנשים   או/ו  הקבלן   של  המקצועיים   כישוריו  במקום  באה  התוכנה  אין.  שהם  כמות  משתמשל  ניתנים
  מטרות ל  התאמתם  וכן(  העדכונים  במהלך  להשתנות  שעשויים)  וביצועיה  בתוכנה  השימוש.  מטעמו  הפועלים

  ראיתאח  אינה  מ "בע(  2014)  אונליין.  ייא.  קיו.  בלבד   ובפיקוחו  הקבלן  חריותבא  הינם,  מסוימים  שימושים  או
  המשתמש.  מכך  הנובע  אחר  נזק   כל  או  רווח  אובדן  הכנסה  להפסד,  בתוכנה  השימוש  לתוצאות  כלשהו  באופן
. לתוכנה  השרות  במסגרת  רק  עברהלה  ניתן  לתוכנה  הרישיון.  אלה  לעניינים  החברה  כלפי  טענה  כל  על  מוותר

  להכיל  עלול חדש  עדכון  או/ו התוכנה, מסוימים  ושבמקרים " דףמ תוכנת" הינה שרכש  שהתוכנה לקבלן ברור
. קיו. זה בעניין לחברה  טענה  כל על מוותר והוא דרישותיו עם אחד בקנה יעלו  תמיד  שלא שינויים או שגיאות

  יע תצ  לחילופין  או   פשריתהא  במהירות   שחזור  בנות   שגיאות/קלותת  לתיקון  תפעל  מ"בע(  2014)  אונליין.  איי
  הפצת  בעת בשירות  הנמצאים למשתמשים רק יסופקו, תוכנהל ועדכונים תיקונים, מקרה בכל. ןלעקיפת דרך

, בחומרה  בעיות,  הקבלן  במחשבי  וירוסים  להעדר  אחראית  אינה  מ"בע(  2014)  אונליין.  איי.  קיו.  העדכון
  נזק  לכל תאחראי אינה,  ןכ כמו . תיקונים  או יםשינוי בהם מבצעת ואינה, ההפעלה רכת במע או  הלקוח ברשת
  אינה   מ"בע(  2014)   אונליין.  איי.  קיו.  לתוכנה  עדכון  בהתקנת  עיכוב  או  התוכנה  נתהתק  עקב,  עקיף  או  ישיר

  הפעלה   מערכות  או\ו  מתקדמים  עבודה  עמדת  לרכיבי  התוכנה  של  ישנות  גרסאות   להתאמת  מתחייבת
 .  קדמותמת

  חיבור   של  בקיומו  ישירות  תלויים  צועיהבי   וכי  אינטרנטית  ינהה  המסופקת  התוכנה  כי  יובהר
  המשמשים  וההתקנים  במחשבים  כי  לוודא  הקבלן  על.  תקינה  בצורה  הפועל  רחב  בפס  אינטרנט

  20  של  במהירות   מידע  הורדת  שיאפשר  מהיר  אינטרנט  לקו   חיבור   קיים  התוכנה  הפעלת  לצורך
MB\s  2  של  בקצב  מידע   והעלאת  לפחות  MB\s  לא   מ"עב(  2014)  לייןאונ.  איי.  קיו  חברת.  לפחות  
 . זו דרישה  תתקיים לא בהם במקרים התוכנה  עלתבהפ לשיבושים אחראית  תהיה

 

 

 

 בדיקות מעבדה ומדידות  7

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות  7.1

הר ידי  על   " מוסמכת  מעבדה   " תהיה  הקבלן  בשירות  שתפעל  להסמכת    שותהמעבדה  הלאומית 
מעבדה ו"  המ  מעבדות  ידי  על   " התקינמאושרת  על  לביצוע  מונה  והתעשייה  המסחר  במשרד  ה 

יקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות ברשימת המעבדות  בד
 המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה. 
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ת  ת לבצעה ) מטעם הרשות הלאומית להסמכמעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכ
פ  הסמכה  או  שמעבדות  במקרה  בבדיקנימית  מדובר  כאשר  מת"י(.  מעבדות  אינה  ל  שהמעבדה  ה 

בדיקה.   אותה  לביצוע  הסמכה  בעלת  אחרת  מעבדה  תופעל  לעיל(,  )כמפורט  לבצעה  מוסמכת 
על בדיקה  תותר  המזמין,  מטעם  ובכתב  מראש  אישור  פי  ועל  דופן  יוצאי  גורמים    במקרים  ידי 

 אחרים. 

מי בדיקות  מקביצוע  גורמים  ע"י  שאינם  וחדות  להסמכת  צועיים  הלאומית  הרשות  פיקוח  תחת 
 עבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.מ

מנהל   ע"י  שאושרה  מעבדה  אותה  ע"י  תבוצענה  והחוזרות,  השוטפות  המוקדמות,   : הבדיקות  כל 
 הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות.  

עשו באמצעות  בקרה שוטפת שנות מוקדמות ובדיקות  ודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיק מ
הקבלן של  עצמית  לביצוע  מעבדה  הנדרשים  התנאים  כל  את  תכלול  באתר  שתוקם  שדה  מעבדת   .

 הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .

  דו בצוות יהיה בהתאם בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעב"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד  
העבודה יהיו    להיקף  המעבדה  אנשי  כל  הבדיקות  והתקדמותה.  בכל  ומיומנים  לביצוע  מוסמכים 

 שהם מבצעים בפועל. 

 הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת האיכות. 

 דיגום ובדיקות .7 2

ה יי כל  והבדיקות  להנחיות  דיגומים  ובהתאם  אקראי  בסיס  על  והנטילנטלו  המפורטות  הדיגום  ה 
נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה    בתקנים לפיהם 

 העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה. 

ט  את  יוודא  האיכות  בקרת  החומרים,  מערך  כל  של  לאתר,  יבם  המסופקות  והעבודות  המוצרים 
מיקר כו באותם  מוצרילל  אותם  בהם  אחר.  ים  תקן  או  ישראלי  תקן  תו  בעלי  הינם  חומרים  או  ם 

ע"י   והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו  היקפי הבקרה 
 ומנהל הבטחת איכות.   מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט

נציג המעבדה על תעודו כנדר בנוסף לחתימת  יחתות הבדיקה  פי חוק,  על  ריכוזי  ש  כל  על  ם מב"א 
 הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום על פי הנדרש. 

בדיקות   ולרבות  בפועל  נבדקו  ולא  שנדגמו  אלו  לרבות  תעודכנה,  שניטלו  והבדיקות  הדגימות  כל 
 . יקויים או אי התאמותהמצביעות על ל

 תוכנית ושכיחות הבדיקות  7.3

תוכנית    הקבלן מפוריכין  ולבדיקת  בדיקות  השונים  והמוצרים  החומרים  הציוד,  טיב  לבחינת  טת 
טיב הביצוע. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי  

הנדר והשכיחויות  מהסוגים  ושכיחותן  הההבדיקות  במסמכי  ובתקנים  שים  מפרטים  סכם, 
 הענייניים. 

ים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות  אינם מציינ  טים או התקניםכאשר המפר
 ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.  

הבדיקות   כמות  את  היתר,  בין  תפרט,  הבדיקות  ולמוצתוכנית  הצפויה  לחומרים  השונים  רים 
ה משלבי  אחד  בכל  בפרויקטלהתבצע  הבעבודה  תוכנית  הבדיקות  .  שכיחות  על  תתבסס  דיקות 

 הנדרשת  

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י נציג הבטחת  
 האיכות. 

 ניתוח תוצאות ובדיקות   7.4

א יבדוק  האיכות  בקרת  תוצאמערך  שוטף,  ת  באופן  הבודקת  מהמעבדה  המתקבלות  הבדיקות  ות 
 בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. תם ויבחן את עמיד
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בקרה   תרשימי  כגון   ( תהליכים  בקרת  של  סטטיסטיות  בבדיקות  ישתמש  האיכות  בקרת  מערך 
 הוותן. למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב הת 

, להכוונת התהליכים  ניםעקומי בקרה שו בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון  
אי של  ומניעה  בעבודה  לבעיות  גורמים  זיהוי  רצויים,  ולמפרטים  -לערכים  לתקנים  התאמה 

 הענייניים. 

 מדידות 8

 צוות המודדים  8.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל. 

שות בפרויקט מבלי  דרהמדידות הנ  ספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכימ
המדידה   לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל   צוותי  נוכחות  מדידה.  הטעונה  פעולה 

 תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

כמודדי   לתפקידיו  בנוסף  ייתן  המודדים  בקרת  הצוות  למערך  שירותים  גם  הפרויקט  של  ביצוע 
 ויקט.האיכות של הפר 

מערך  מתכחלק   מטעם  המודדים  צוות  עם  ביחד  מדידות  המיוחד  המודדים  צוות  יבצע  פקידו 
 הבטחת האיכות. 

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

 נוהלי ביצוע מדידות   8.2

מ עבודה  נוהלי  יקבע  האיכות  בקרת  לדרישות  סמנהל  בהתאם  בשטח  המדידות  לביצוע  ודרים 
ההסכם   רלוו מסמכי  למדידות  נטותקנים  בנוגע  ההסכם  בדרישות  עמידה  לאפשר  מנת  על  ים, 

והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום  
 לל המערכות בחניון . כ במרחב וסטיות מותרות בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים ו

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  8.3

דא כי לציוד מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר ואלו המופעלים  איכות יוורת המערך בק
 אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

על מכויל  יהיה  במעבדה  הרש-כל מכשיר  של  כלי  ות הלאפי ההנחיות  וכל  להסמכת מעבדות  ומית 
 של המרכז למיפוי ישראל.מקצועיות יות  מדידה יהיה מכויל על פי הנח

הפרויקט   בשטח  זמינות  תהיינה  המדידה  ציוד  ושל  במעבדה  הבדיקות  מכשירי  של  כיול  תעודות 
 לבחינה בכל עת. 

וההדרכה   ההכשרה  תהליכי  את  המתעדות  מתאימות  רשומות  וישמור  יתעד  עובהקבלן  דיו  של 
ות ההדרכה ויהיה רשאי  ל כל פגישמת עבנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקד

 להשתתף בהם. 

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין    9

 כללי   9.1

( ברמת Assurance  Qualityהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות )  -המזמין 
 ת האיכות.  כת בקרהפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מער

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות   9.2

על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע מהסמכויות  האיכות ת  בטחתמערכת ה פיקוח  הווה מערך 
הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול הקבלן ומול  

 מערך בקרת האיכות:  
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 בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין.  לדרוש תיקוניםלאשר, לפסול או  •

האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד המיועד  של צוות בקרת  דם  בחינת כוח הא •
 להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט. 

וות בקרת  לפה של אנשי צמובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש הח •
כות. במידה ולא תשתלב  ם של בקרת האיוניהאיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנת 

 בהקלדה ותפעול יעיל של המערכת הממוחשבת. 

  הליך .  להם  המיועד  התפקיד  לביצוע  התאמתם  ומידת  בפרויקט  המעבדה  של  האדם  כוח  בחינת •
  תהיה   האיכות  הבטחת .  בפרויקט  האדם  כוח   של  מקצועית   ובחינה   בשטח   ראיונות  י "ע  יבוצע  זה

 המעבדה. ת צוו אנשי של החלפה   לדרוש  או/ו  לאשר רשאית

בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת היקף כח   •
דרישותיה.   עפ"י  העבודה  לביצוע  מספיק  בפרוייקט  האיכות  בקרת  במערך  המועסק  האדם 

של מערך  כות רשאית לדר מערכת הבטחת אי כוח האדם  וש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף 
תי המדידה ו/או לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת  יכות כולל צווהא בקרת

 באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט. 

או   • הקבלן,  של  האיכות  בקרת  מערך  בשירות  העובדת  אחרת,  או  זו  מעבדה  לפסול  או  לאשר 
בא מעבדה  לבילאשר  חלקי  לביצוע  ישור  שונה  מעבדה  ולאשר  בלבד  מסוימות  בדיקות  צוע 

ליקובד או  אחרות,  את  ת  לפסול  או  לאשר  באתר,לבחון,  המעבדה  עובדי  את  לפסול  או  אשר 
 התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה. 

קבלן אם מערך לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות ה •
 . ויהבקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לק

הבטחת • בדיקות    מערכת  כולל  לאתר,  המסופקים  המוצרים  כל  את  לבדוק  מוסמכת  האיכות 
 מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה. 

ו במהלך  לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/א •
יקה" או  ש כ" נקודת בד מראהתהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה    ביצוע

 לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן. 

לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של קבלני המשנה   •
לעיין   יוכל  צוות הבטחת האיכות  טפסי הבדיקות    ביומני הבקרה,שלו. במסגרת ביקורים אלו 

 מגבלות.  כל עת וללא כלת בוכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכו

לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי   •
 צוות(. 

להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות   •
 . אתרהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה ביות ולהדגמת ת מדגמ

בי • על  הנדרשת  לוותר  האיכות  להשגת  עד  נוספים  קטעים  ביצוע  לדרוש  או  מבחן  קטעי  צוע 
 במפרטים. 

לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת האיכות ללא   •
 תר, את הנושאים הבאים: יכללו, בין היכל הודעה מראש. מבדקים אלו 

נוש ▪ ואופן  אישור החומריםא הבקרה המוקדמת, הליך  בחינת  וכח האדם  , הציוד 
 בחינתו בקטע ניסוי.  

 בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם.    ▪

 רויקט .בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפ  ▪
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השוטפ  ▪ הבקרה  נוהלי  בקבחינת  המלווים  הטפסים  מילוי  אופן  רשימת  ת,  זו,  רה 
 חות ריכוז בדיקתם וכו'. ות יומיים, דותיוג, דוח

בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות ונוהלי    ▪
 המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש. 

 אמות. בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההת  ▪

כ  -מסירה  ▪ אישור  נוהל  הבחינת  בדרישות  שעמד  לאחר  ביצוע  שלב  מפרטים  ל 
 נטיות . והתוכניות הרלוו 

 ת אופן אישור ספקים. בחינ  ▪

 בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות.   ▪

 לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.  ▪

צעות מעבדה אחרת.  אה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמלבצע בדיקות השוו ▪
בחינת תהליכי הבדיקות  מים מפוצלים לסוגים שונים ויכללו מדגהבדיקות יהיו מ

מערכת   בדיקות  תוצאות  בין  כוללת  להשוואה  המיועדים  אקראיים  ומדגמים 
מעבדת   הקבלן,  צוות  על  האיכות.  הבטחת  מערכת  לתוצאות  האיכות  בקרת 

ב וצוות  ההקבלן  מעבדת  עם  פעולה  לשתף  האיכות  וצוות  קרת  האיכות  בטחת 
אם כתוצאה מביצוען  שוואתיות, אף  לצורך ביצוע הבדיקות הההבטחת האיכות  

הקבלן   בידי  עילה  יהווה  לא  אלו  מקרים  הקבלן.  בעבודות  עיכובים  נגרמים 
לפיצוי   או  ההסכם  במסמכי  שנקבעו  כפי  העבודה  של  המסירה  במועדי  לעיכוב 

 בגין עצירת העבודות או עיכובן.  מסוג כלשהו

רכת הבטחת  במקרים בהם, להערכת מע  הורות על עצירת העבודה או הפסקתהל ▪
כות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות שאינן  האי

במועדי   לעיכוב  הקבלן  בידי  עילה  יהווה  לא  אלו  מקרים  כנדרש.  מטופלות 
גין  מכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בהמסירה של העבודה כפי שנקבעו במס

 עצירת העבודות או עיכובן. 

כל אצווה או שטח משלפ ▪ יראו חזותית לא מתאימים או לא  נה או אלמנט שסול 
 הומוגניים. 

 בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף.  

טו לעיל הינן חלק ממערך הבקרה על  כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפור
ימת נזקים ו/או הוצאות  וב בעבודה, גרלתביעה לפיצוי בגין עיכהעבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה  

 נוספות מכל סוג שהוא. 

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 10

 מ"ר. 20באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  
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 יות התוכנ תמרשי - ה'סמך מ
 חוזה( רז/כממנפרד תי לב  לקח המהווה)

 
 כלות ריאד

 ית שם תכנ כנית תמספר  מס"ד
 ה ית העמד תוכנ 00 1
 000כנית קומת כניסה +תו 111 2
 00תוכנית קומת כניסה + 112 3
 4.00-תחתונה  תוכנית קומה 121 4
 4.00-תוכנית קומה תחתונה  122 5
 4.15ה +תוכנית קומה עליונ 131 6
 4.15+ה תוכנית קומה עליונ 132 7
 תוכנית גג  142 8
 תוכנית גג  143 9

 יתות וחז חתכים 211 10
 ת חזיתוחתכים ו  212 11
 ת חתכים וחזיתו 213 12
 ת יתוחתכים וחז 214 13
 פרטי קירות  311 14
 פרטי קירות  312 15
 גליון מדרגת מילוט  313 16
 גליון מדרגת ראשיות  314 17
 גליון מדרגת אולם  315 18
 ם ליצור טיפר 316 19
 פרטים ליצור  317 20
 ס ה כני תוכנית תקרות קומת 411 21
 מת כניס ה קרות קותוכנית ת 412 22
 תוכנית תקרות קומה תחתונ ה 413 23
 ה תחתונ התוכנית תקרות קומ  414 24
 תוכנית תקרת אולם  415 25
 קומת כניסה וכנית ריצוף  ת 415 26
 תוכנית ריצוף קומה תחתונ ה 416 27
 ם ת שירותיפריש 511 28
 ם רשימת אלומיניו 601 29
 נגרו ת ימת רש 602 30
 ת מסגרו רשימת 603 31
 

 הקציסטרוקונ
 שם תכנית  ית כנת רמספ ס"דמ
 תמיכה תכנית חפירה ו 038-002-001 1
 תכנית יסודות  038-002-010 2
 תכנית פרטי יסודות  038-002-011 3
 -4.20תכנית רצפה מפלס  038-002-020 4
 -4.20חתכים ופרטים מפלס  038-002-021 5
 -4.20ירות מפלס ית זיון קתכנ 038-002-022 6
 -4.20תכנית זיון תחתון+קורות מפלס  038-002-025 7
 -4.20זיון עליון מפלס  תכנית  038-002-026 8
 -0.20קרה מפלס תתכנית  038-002-030 9

 -0.20חתכים ופרטים מפלס  038-002-031 10
 -0.20תכנית זיון קירות מפלס  038-002-032 11
 + 3.95מפלס נית תקרה תכ 038-002-040 12
 + 3.95חתכים ופרטים מפלס  038-002-041 13
 +3.95לס ית זיון קירות מפתכנ 038-008-042 14
 + 7.20תכנית תקרה מפלס  038-002-050 15
 + 7.20חתכים ופרטים מפלס  038-002-051 16
 +10.85כנית גג עליון מפלס ת 038-002-060 17
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 תכנית ממ"מ  038-002-300 18
 רטים גיליון פ 038-002-500 19
 תכנית פיתוח  038-002-600 20
 
 הרואבת

 כנית ם תש כנית תמספר  ד"מס
1 1-LAN קווי מים ביוב וניקוז חיצוניים 
2 F(-1)-S-F-CON קווי ביוב ברצפה על רקע כלונסאות וקורות יסוד   -קומת מרתף 

3 F–S- F(-1) קווי ביוב ברצפה   -קומת מרתף 

4 C -S- F(-1) תקרהקווי ביוב ב  -מת מרתףקו 

5 F0-S-F  קווי ביוב ברצפה  -קומת קרקע 

6 F0-S-C קרהקווי ביוב בת -קע קומת קר 
7 F1-S-F  'קווי ביוב ברצפה  -קומה א 

8 F1-S-C  'קווי ביוב בתקרה  -קומה א 
9 F(-1)-W-F יוב ברצפה ב קווי  -קומת מרתף 

10 F(-1)-W-C קווי ביוב בתקרה  -מרתף קומת 

11 F0-W-F צפהמים בר קווי -קרקע  קומת 

12 F0-W-C  קווי מים בתקרה -קומת קרקע 

13 F1-W-F  'ם ברצפה קווי מי -קומה א 

14 ROOF-S+W קווי מים וביוב  -קומת גג 

15 SP-DET פרטים וחתך עקרוני  -מערכת מתזים 

16 SP- F(-1) 4.00מפלס   -כת מתזיםערמ-   

17 SP-F0 ±0.00מפלס   -מערכת מתזים 

18 SP- F1 4.00  מפלס -םמערכת מתזי+ 
 הערות לביצוע  1000 19
 

 מל חש
 שם תכנית  נית כמספר ת דמס"

 פרטי הארקת יסוד  1-ט 1
 יסוד הארקת  -4.00מפלס  4389-00 2
 תקשורת ו מתקן חשמל  -חדרי לימוד וחוגים  -4.00מפלס  4389-01-1 3
 ורת מתקן חשמל ותקש -חניות  -4.00מפלס  4389-01-2 4
 תקרה תאורה ומתח נמוך  -לימוד וחוגים חדרי  -4.00מפלס  4389-02 5
 ותקשורת  מתקן חשמל - 0.00מפלס  4389-03 6
 מתח נמוך תקרה תאורה ו  - 0.00מפלס  4389-04 7
 מתקן חשמל ותקשורת ותאורה  -+ 4.00מפלס  4389-05 8
 הזנות מ.א. ותאורת הצפה  -+ 13.00מפלס  4389-06 9

 מל לוחות חש 4389-10 10
 

 רויאוג ומיז
 ית שם תכנ כנית ת מספר ס"דמ
 ( -4.000קומה תחתונה )תוכנית מיזוג אויר ב 99-מא 1
 +( 0.00ה )תוכנית מיזוג אויר בקומה עליונ 100-מא 2
 +( 4.00)  1מיזוג אויר בקומה תוכנית  101-מא 3
) 102-אמ 4 גג  בקומת  אויר  מיזוג  ציוד,10.60תוכנית  טבלאות  א, מקר  +(, 

 . ולוחות חשמלפרטים 
 +( 0.00תוכנית מיזוג אויר בממ"מ )  100M-מא 5
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 מעליות
 כנית ם תש כנית תמספר  ד"מס

 תכנית כללית פיר ותא  7523-1 1
 תכנית בניה פיר קומה תחתונה  7523-2 2
 יונהעלתכנית בניה פיר קומה   7523-3 3
 בור המעלית   7523-4 4
 חתך   7523-5 5
 מה טיפוסיתכללית קו כניתת 7523-6 6
 תכנית בניה קומה תחתונה  7523-7 7
 עליונה תכנית בניה קומה  7523-8 8
 

 בטיחות
 ת שם תכני כנית ת מספר "דמס

 תכנית בטיחות   1
 יחות בט דו"ח 

 
 
 
 

  גללר  וו/אמה  השל  ו/אוהסברה ך רלצוה(  נ וספותתו מידה ה )בנפ ר תתווסות אשרות אח ני תוכן וכ
 . ותוסמכוקף על ביצועם בת ח רשאי להורותפקהמ שינויים אשר

 
 
 .תוהתכניומסמכים ה כל לא של מ ש לו סט ידא ש לו ןבלעל הק*
 
 
 
 
 
 

     הקבלן:  ותמת וחמת  יחת   תאריך:  
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 עח קרקו"ד- ו'מסמך 
 

 ה( זופרד ממכרז/חנ חלק בלתיוה וההמ)
דד  כמויות ולא ימה בכתב חידה שבמחירי הי כלולקע בדו"ח הקר כל האמור  

 פרדיבנ
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 ישותח נג"וד- 'טמך סמ
 

 ז/חוזה( מכרמ  דפרחלק בלתי נ המהוו)ה
ת ולא ימדד  הכמויותב כשב רי היחידהמחיבל כלו נגישותו"ח הבד האמור כל  

 בניפרד
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