החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ
מכרז פומבי מס' 09/2022
להקמת מרכז מסחרי ,לרבות שימושים ציבוריים,
בשכונת נווה גן בפ"ת

מסמך ג' – 2-מפרט טכני מיוחד
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

פרק  - 01עבודות עפר
1.01

כללי
עבודות עפר יבוצעו לפי המפרט הכללי  01 - 2011של הועדה הבינמשרדית (משרד הבטחון
ומשרד הבינוי והשיכון) ולפי המתואר להלן במפרט המיוחד.

1.02

סימון
(בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין-משרדי).
כל הוצאות לסימון העבודות ,הכוללות את עבודת הסימון ,האיזון והביקורת ,אספקת
מכשירים והשימוש בהם ,שכר המודדים ,הפועלים וכו' נכללים בהוצאות הכלליות של
הקבלן ולא ישולם עבורם תשלום מיוחד .הסימון חייב להיעשות ע"י מודד מוסמך.

1.03

חישוף
בשטח הבנין החדש יבוצע חישוף כללי כולל הורדת הצמחייה וסילוק לרבות פסולת בנין
מפוזרת בשטח.
אין מדידה נפרדת של החשוף והוא נכלל במחירי יחידה של החפירה הכללית.

1.04

שלבי בצוע עבודות החפירה
 .1ביצוע חפירת גישוש לגילוי מערכות תת-קרקעיות.
 .2ביצוע עבודות הריסת מבנים /משטחי בטון כנדרש.
 .3ביצוע עב' חפירה והמשך ביצוע יתר העבודות.

1.05

חפירה כללית
החפירה תבוצע על פני השטח בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתכניות ובשלבים
כמתואר בסעיף  01.04לעיל ובהתאם להוראות המפקח.
העבודה כוללת :חפירה ו/או כריה בקרקע המקום ,כולל כריה בכורכר בכל צורה שהיא
בכל כלי מכני שידרש ,כולל רוטר הידראולי ,הובלת העפר לפי הוראות המפקח למרחק כל
שהוא ופיזורו בשכבות של  20ס"מ לפי גבהים הנתונים בתכניות ו/או סילוק העפר העודף
הלא מתאים לצרכי מילוי משטח האתר למקום המאושר ע"י הרשויות המוסמכות בלי
הגבלה של מרחק תובלה .דיוק החפירה ו/או הכרייה  5ס"מ לאורך כל  5מ' ,מדוד בעזרת
סרגל ישר .במקומות שהקבלן יחפור יותר מעל הדרוש ,יהיה חייב למלא על חשבונו את
החסר בעפר מטיב מאושר ע"י המפקח ולהדקו הידוק מלא.
הקבלן ייקח בחשבון שמתחת לפני הקרקע עלולים להימצא צינורות מים ,ביוב ,תיעול,
בורות שופכין ,כבלי חשמל וטלפון וכו' ,ועל פני הקרקע עמודי חשמל וטלפון ,תאי מים
וביוב וכו' .על הקבלן יהיה אפוא ,בהתאם לכך ,בהסכמת המפקח ,לבחור בשיטת החפירה
ובאופן העמסת כלי ההובלה .על הקבלן
לשמור על שלמות המבנים הנ"ל בזמן החפירה ו/או הכרייה ,והוא יישא באחריות מלאה
עבור כל נזק שיגרם למבנים אלה עקב עבודתו.
המחיר כולל :ביצוע בשלבים לפי המתואר בסעיף  01.04כריה או מילוי בידיים
וקומפרסורים ,בכל מקרה ששימוש בכלים מכאניים אחרים הוא בלתי אפשרי ,מסיבות
כלשהן וע"י כבישים קיימים עמודי חשמל וטלפון ,כוכים ,צינורות ,בגלל חוסר אפשרות
גישה לכלים מכאניים וכד' .שום תוספת לא תשולם לקבלן עבור העברת העפר ופיזורו
כמפורט או הוצאת עודף העפר מחוץ לתחום המוסד למקום מאושר ע"י הרשות המוסמכת
לכך .התשלום לפי נפח תיאורטי של הקרקע לפני שנחפרה ,מחושב לפי מידות תכסית
ה מבנה ,ללא כל תוספת עבור הגדלת הנפח בעקבות שינוי דרגת הצפיפות וכיו"ב .מחיר
היחידה כולל גם את המילוי החוזר מסביב לקירות תומכים  /מרתף והידוקם ,וביצוע
בשלבים כמתואר.
המילוי החוזר מסביב לקירות יעשה בשכבות אופקיות בעובי של  25ס"מ (במצב מהודק),
מחומר החפירה כאמור לעיל בעזרת כלים מרטטים במשקל של  100-200ק"ג .יש להמשיך
בהידוק עד אשר לא יוכרו עקבות המכבש על פני השטח בכל שכבה ושכבה.
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המילוי החוזר מסביב לקירות באדמה יבוצע רק לאחר יציקת התקרה הראשונה שמעל
מפלס הקרקע לאחר המילוי.
למטרת חישוב הנפח ייחשבו דפנות החפירה כזקופות ומידותיהם ייקבעו כדלהלן:
המידות האופקיות  -המידות האופקיות יהיו זהות למידות החיצוניות של המבנה ללא כל
מרחבי עבודה.
מידות העומק  -ייחשבו מן המפלסים שצויינו בתוכניות ,עומק החפירה ייחשב מפני הקרקע
עד תחתית החפירה .בקטע המשופע לפי חתכים בתכניות.
1.06

מתקנים קיימים בשטח
הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כולל דיפון ואו אמצעי תמיכה אחרים
במידת הצורך עלמנת שלא לגרום נזק למתקנים על-קרקעיים ו/או תת-קרקעיים .על הקבלן
לברר מראש אצל המפקח את מיקומם של מתקנים תת-קרקעיים העלולים להיפגע תוך
מהלך עבודתו.

1.07

אופני מדידה מיוחדים
כל החפירות תמדדנה ,לצרכי תשלום ,מידה נטו בהתאם למידות הבטונים שבתוכניות .לא
תוענק שום תוספת בעד החפירה במבנה הקיים ,בעד הרחבת חפירות לנוחיות העבודה,
סידור תמיכות ,או כל צורך אחר.

1.08

חפירה לביצוע בטונים מתחת לפני האספלט והקרקע הקיימים
כללי
מחירי החפירה עבוד שלד הבטון היצוק באתר ,החודרים לתוך הקרקע ,לרבות אושיות,
קירות בור המעלית ,עמודי יסוד וקורות ולרבות מצע ארגזי פוליביד מתחת לקורות ,יכללו
את מחיר החפירה ו/או החציבה בעפר הקיים ו/או מילוי שיבוצע ע"י הקבלן ,לרבות חפירה
לצורך יצירת מרווח עבודה ולרבות מילוי חוזר מעפר מהודק בשכבות ו/או מבטון רזה
והפרדת אלמנטי בטון באמצעות לוחות קלקר ,בהתאם להנחיות שינתנו ע"י המפקח.
החפירה לביצוע עבודות הנ"ל תימדד לפי נפח הבטונים עבורם מיועדת החפירה במ"ק
ומחירי היחידה כוללים את המתואר לעיל.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.1

עבודה ליד ,מעל ומתחת למבנה קיים
בהתחשב בנתון כי כל העבודה מתבצעת ליד מבנה קיים .הקבלן חייב בין היתר לבדוק את
נתוני הביסוס של המבנה ,מיקום צנרת לסוגיה וכל יתר הנתונים המכתיבים בחירת שיטות
עבודה והכלים לסוגיהם המתאימים לביצוע של הנ"ל ,וכל זאת לפני ביצוע העבודה ,ולקבל
אישור על כך מהמפקח.
למרות אישור השיטה ע"י המפקח ,יהיה הקבלן אחראי לבדו לביצוע העבודה ולשביעות
רצונו המלאה של המפקח.

02.2

תקנים
התקנים הישראליים המחייבים לצורך פרק זה (כל תקן בהוצאתו האחרונה ,כולל דפי
תיקון) יהיו כדלקמן:
שם התקן
מס' תקן
צמנט פורטלנד רגיל
ת"י - 1
אגרגטים לבטון ממקורות טבעיים
ת"י -3
נטילת מדגמים של בטון טרי ובדיקתם בלחיצה
ת"י - 26
בדיקה בלחיצה ,של בטון שהתקשה במבנים
ת"י -106
תקן רעידות אדמה
ת"י -413
חוקת הבטון – חלק א' – עקרונות כלליים
ת"י  -466חלק 1
חוקת הבטון – חלק ב' – אלמנטים
ת"י  -466חלק 2
בטון דרוך
ת"י  - 466חלק 3
אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י  -466חלק 4
תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י  -466חלק 5
בטון מובא
ת"י -601
מוטות פלדה מעורגלים
ת"י  4466חלק - 2
מוטות פלדה מצולעים לזיון הבטון
ת"י  4466חלק -3
רשתות פלדה מרותכות לזיון הבטונים
ת"י  4466חלק - 4
ביסוס בנינים
ת"י - 940

02.3

סוגי הבטון
כל הבטונים היצוקים באתר יהיו ב 30-לפחות בדרגת חשיפה  3אלא אם כן רשום אחרת
בסעיפי כתב הכמויות.
תנאי הבקרה הם טובים ולפי דרישות התקנים הישראלים .הבטון יהיה "בטון-מובא"
בלבד.
תכולת הצמנט תהיה לפחות  340ק"ג לכל  1מ"ק בטון מוכן.

02.4

אישור לקראת יציקת תקרה
אין לצקת שום אלמנט בטרם אישר המפקח ביומן כי הוא נבדק ומוכן ליציקה.
א.
לאחר שהקבלן הכין את התקרה ליציקה ,יזמין הקבלן את המפקח ,לבדיקת
ב.
התקרה .הבדיקה תכלול בדיקת מידות ,בדיקת תבניות ,בדיקת זיון ,בדיקת
שיטת וקצב היציקה ,בדיקת הפסקות יציקה ובדיקת אביזרים ופחי תליה
המבוטנים בבטון וכו' ,כולל פיזור צנרת החשמל ,התקנת מרזבים ,הכנות
לחורים ומעברים וכיו"ב.
יש להקפיד כי צנרת חשמל ומרזבים לא "יחתכו" אלמנטי בטון נושאים באופן
ג.
כזה שיפגע או יגרע מחוזקם .על הקבלן לקבל אישור המפקח מראש לגבי שיטת
פיזור הצינורות השונים בתוך אלמנטי הבטון של התקרה בטרם יתחיל
בהתקנתם.
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02.5

הפסקות יציקה
יבוצעו רק במקומות שנדרשו בתכניות הקונסטרוקציה .הפסקות יציקה אחרות ,באם
הקבלן יזדקק להן מסיבות כלשהן עליו לקבל הנחיות מפורשות ואישור של המפקח.
הטיפול במישקים שיו וצרו יהיה בהתאם להוראות המפרט הכללי והנחיות המפקח ונכלל
במחירי הבטונים.

02.6

יציקת הבטון
שלבי יציקה יקבעו ע"י מפקח ,הקבלן רשאי להציע מראש שלבי ביצוע שונים מן הנדרש או
המשתמע מן התוכניות ,אך ההחלטה תינתן אך ורק ע"י המפקח.
הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות  48שעות לפני היציקה .אין להתחיל ביציקה
אלא בנוכחות פיזית של המפקח באתר או בא-כוחו .ההפסקות ביציקה תהיינה בהתאם
לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ,ע"י המפקח .בכל הפסקה ביציקה
לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת – טיפול במישק הנוצר כאמור בסעיף  2045של
המפרט הכללי.
הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט המתואר במפרט הכללי סעיף .02047
משקלו לאחר  28יום מיציקתו לא יהיה פחות מאשר  2300ק"ג למ"ק .צפיפות ורציפות
היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה בפני חדירות מים או רטיבות .כל הבטונים
ירוטטו ומחיר הריטוט כלול במחירי היחידה .בבנין יימצאו תמיד לפחות  3מרטטים במצב
תקין.
על הקבלן לקבל אישור ליציקה ,שינתן ע"י המפקח.

02.7

מעברים ביציקות
א .במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות
משלושה סוגים:
 )1מעברים " -נקיים" ביציקה.
 )2שרוולים.
 )3מעברים אטומים לכבלים.
ב .מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפורט בתכניות של היועצים
השונים ו/או הוראות המפקח במקום.

02.8

קביעת אלמנטי פלדה בבטון
אלמנטי פלדה ,כגון :מסגרות ,זוויתני מגן ,ברגים ,תושבות פלדה וכו' יש למקם בדיוק
מירבי לפני יציקת הבטונים ולחברם לתבניות ו/או יציב אחר ,באופן שיבטיח את מיקום
המדויק בזמן היציקה .על הקבלן לקבל אישור המפקח על שיטות ,חיבור וקביעת אלמנטי
פלדה הנ"ל.

02.9

קביעת צנורות ,שרוולים ואביזרים שונים בבטונים
צנורות שונים ,שרוולים לחשמל ,אינסטלציה סניטרית ומיזוג אויר וכד' יסופקו
א.
וימוקמו על-ידי הקבלן ו/או מבצעי המערכות בבטונים בזמן היציקה ,בהתאם
למסומן בתוכניות .של כל המתכננים.
הספקת והרכבת האביזרים הנ"ל בבטונים כלולה במחירי היחידה של הבטונים
למיניהם ואיננה נמדדת בנפרד.
עבודת ההתקנה בתבניות לפני היציקה תעשה בדייקנות מרובה וקביעה במקום
ב.
בצורה יציבה למניעת תזוזת האביזרים המותקנים בשעת היציקה .האביזרים
ירותכו על ידי ריתוך נקודתי לחשוקים ו/או מוטות קשירה לאורך.
מחסומי הרצפה המותקנים בשעת היציקה ,יסתמו לאחר מכן בניר-דחוס למניעת
סתימות במחסום בהמשך עבודת הבניה.
לפני היציקה יש לקבל אישור למיקומם של האביזרים הנ"ל מהמפקח.
על הקבלן לבדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים לפי התכניות של המערכות
ג.
השונות ועליו חלה האחריות לביטונם הנכון גם אם אלה לא סומנו בתכניות
האדריכלות והקונסטרוקציה.
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ד.

ברזל הנמצא בתחום פתח בבטון יש להזיז לצידי הפתח ,באף מקרה אין לחתוך
ברזלים אלא באישור מראש ע"י המפקח.

02.10

חורים ,חריצים ,קיטומים
א .הכנת חורים ,פתחים ,מעברים ,חריצים ,במידות כלשהן (אופקיים ואנכיים),
שקעים לכבלי חשמל ותקשורת ושקעים אחרים לפי התכניות ו/או לפי הוראות
המפקח ,קיטומי פינות ,אפי מים וכו' כלול במחיר הבטונים השונים בהתאם
למסומן בתכניות ופרטיהן ,ולא ישולם עבורם בנפרד.
ב .האחריות להכנת חורים (פתחים) למערכות כמתואר בס"ק א' לעיל.
אין זה מן ההכרח שהסידורים הללו יהיו מסומנים בתכניות השונות .לכל
ג.
הסידורים הנ"ל על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ולהוציאם לפועל באופן שימנע
כל צורך בהריסה או חיצוב של חלקי בטון יצוקים.
ד .הכנת החורים בפיר המעלית תבצע בהתאם להוראות יצרן המעליות והיא כלולה
במחיר יציקת קירות הפירים.
ה .כל חור ו/או מעבר באלמנטי קונסטרוקציה לא חייב להיות מסומן תמיד בתכניות
הקונסטרוקציה .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתיאום ובדיקה של תכניות כל
המערכות.

02.11

דרישה מיוחדת
א .בזמן פתיחת פתח בתקרה/רצפה קיימים עבור תקרות ו/או חדר המדרגות הפנימי
ו/או כל עבודות בטון אחרות ייתכן ונחתכות קורות וצלעות של אלמנטים נושאים.
אי לכך על הקבלן לתמוך זמנית חלקי קונסטרוקציה השונים הקיימים מסביב
לפתח עד לאחר יציקת האלמנטים החדשים כולל ביצוע מושלם והתקשות הבטון
הסופית .מועד פירוק התבניות לפי אישור המפקח.
ב .אין להעמיס תקרות קיימות בציוד בנין ללא קבלת אישור מהמפקח מראש ובכתב.
כמו כן אין להעמיס תקרות ע"י חול ,בלוקים ,ריצוף ,מלט וכיו"ב ללא תיאום מראש
עם המפקח וקבלת הסכמתו לכך בכתב.
אי-העמסה מודגשת במיוחד בגלל מפתחים גדולים של התקרות השונות.

02.12

אשפרה
א .האשפרה באופן כללי תבוצע בהתאם לאמור בסעיף " – 0205אשפרת הבטון" של
המפרט הכללי.
ב .אשפרת הקירות ו/או עמודים תבוצע ע"י כיסוי ביוטה ,המטרה או טפטפות
שתפוזרנה לאורך הקירות ,ותשארנה את הקיר רטוב ברציפות  7ימים .יש להוציא
ו/או לסתת את כל ברזלי הקשירה לפני האשפרה.
אשפרת תקרה תבוצע ע"י פרישת יריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ .הבטון יוחזק
ג.
באופן נמשך במצב רטוב במשך  4ימים לפחות על-ידי הזלפה של צנור טפטפות .כל
היתר בהתאם לאמור במפרט הכללי ובתאום ואישור המפקח.

02.13

דיוק
דיוק וסיבולת יהיו לפי דרגה  7כמוגדר בת"י  ,789ו/או כמפורט להלן.
סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר תהיינה בהתאם לטבלה הבאה:
המקסימלי
נעשתה הסטיה
תאור העבודה והגדרת הסטיה
מס'
עד  10מ' (לא כולל)  5מ"מ
סטיה מקווי המבנה לעומת
א.
 10מ"מ
 10מ' ועד  25מ'
התכניות ובמצב הדדי שבין
 15מ"מ
 25מ' ויותר
חלקי מבנה.
עד  5מ' (לא כולל)  5מ"מ
סטיה מהאנך בקוים ובשטחים
ב.
 10מ"מ
 5מ' ויותר
של קירות ועמודים.
 5מ"מ
 3מ'
סטיה מהמפלס או מהשיפוע המסומן.
ג.
 10מ"מ
סטיה בגודל או במיקומם של פתחים
ד.
ברצפות ,תקרות וקירות.
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ה.
ו.

מינוס
פלוס

 5מ"מ
 10מ"מ

סטיה בעוביים של רצפות,
תקרות ומבנים דומים ,חתכים
של קורות ורצפות יצוקות על הקרקע.
סטיה בין מרכז העמוד ומרכז  2%מקוטר הכלונס.
במקרה של סטיה מעבר לזה יש להודיע למפקח והוא יקבע הפתרון המתאים.
במידה ותתגלה סטיה הגדולה מאלה שהוגדלו לעיל ,יהיה על הקבלן לשאת
בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון כולל הריסת מבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

02.14

פרוק ו/או "דילול" תבניות
פרוק ו/או "דילול" תמיכות יעשו במועדים כמפורט במפרט הכללי סעיף  ,020507אלא אם
יש או תהיה הוראה מיוחדת של המפקח בכתב.
קורות-תקרות חופשיות היצוקות באתר הנושאות פלטות טרומיות תתמכנה עד לאחר שלב
יציקת בטון הטופינג והגעתו לחוזק נדרש .אין "לדלל" או להחליף תמיכות אלה עד כנ"ל.
תמיכות אלה לא נמדדות בנפרד ועלותם כלולה במחיר הקורות.

02.15

העמסת אלמנטים
אין להעמיס אלמנטים כלשהם שנוצקו באתר אלא במשקלם העצמי.
השענה או העמסת אלמנטים באלמנטים הנסמכים עליהם ובכלל ,תהיה אך ורק לאחר
שיהיו בידי הקבלן תעודות מוסמכות לטיב הבטונים של האלמנטים המועמסים (הסומכים
ו/או התומכים) .אם אין בידי הקבלן תעודה על חוזק הבטון לאחר  28יום ,עליו להמציא
תעודה של חוזה לאחר  7יום ואז חוזק הבטון הנדרש הוא  70%המחוזק הנדרש אחרי 28
יום.

02.16

פלדת זיון הבטונים
א .מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים מצולעים ורגילים .מוטות הפלדה שיסופקו
מכל סוג שיהיו ישרים בהחלט .כל המוטות אשר לא יתאימו לדרישות אלו יורחקו
ממקום העבודה ויוחלפו במוטות מתאימים ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של
המפקח.
ברזל מצולע יהיה מפלדה בחוזק גבוה ( )40ולפי ת"י  4466חלק .3
ב .רשתות מרותכות תהיינה רשתות עיגון לפי ת"י  4466חלק  4מפלדה בעלת כושר
הדבקות משופר (פלדה מצולעת) וחוזק גבוה –בכינוי "."50
בשטחים המזויינים ברשתות שמידותיהן לא פורטו במפורש ברשימת הרשתות,
יוסף לשטח המזוין ברשת  30ס"מ עבור חפיות ,הנדרשת לפי התקן.
ג .לא יורשה ריתוך או כל עיבוד שהוא ,לרבות בחום ,של מוטות ברזל.
ד .הכנת רשימות ברזל הן לצרכי עבודה (הזמנה) והן לצרכי הגשת חשבונות תיעשה על-
ידי הקבלן ועל חשבונו.
ה .המדידה לתשלום היא לפי המפרט הכללי.

02.17

עיגון בבטונים קיימים
לשם התחברות לבטונים קיימים במידה ומסומן בתכנית ו/או יידרש במפורש ע"י המפקח
יקדחו חורים בקוטר המתאים ויבוטנו בבטון עוגנים.
קידוח עבור העוגנים והכנסתם בהתאם להוראות היצרן כולל ניקוי משטח החיבור מטיח,
סיד ,ריצוף ,צבע וכו' .העבודה תבוצע הן בידיים והן ע"י כלי מכני.

02.18

התחברות לבטונים קיימים
כל עבודות הבטונים כוללים התחברות לבטונים קיימים ע"י סיתות שטחי המגע של
הבטונים הקיימים עם הבטונים החדשים,סיטוטי שקעים ,ריסוס בחול במידת הצורך,
ריתוך הזיון החדש לזיון קיים ושימוש באפוקסי לחיבור בין הזיון ובטון קיים ובין בטון
קיים ובטון חדש .כמו כן כוללות עבודות התחברות קידוח וביטון קוצים באמצעות מסטיק
 ,SIKAעוגנים למיניהם וכל יתר הפריטים הדרושים לקבלת חיבור מושלם.
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קידוח וביטון זיון מקשר כלול במחיר הבטונים אלא אם צוין אחרת במפורש ,רק במקומות
מסוימים ולפי המצוין מראש בכתב הכמויות תהיה מדידה לפי הסעיף המצוין.
כל מוספים לבטון לצורך הדבקות בין בטון קיים וחדש כגון בי.ג.בונד ,ו'.ג'.מ' .וסוגו דבק
אפוקסי כלולים במחיר הבטון החדש.
מחיר הבטון החדש ו/או פריט בכתב הכמויות כולל בתוכו את כל המפורט לעיל.
02.19

7

אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאופני מדידה ומחירים שתוארו בסעיפים לעיל מובאות להלן השלמות נוספות
לנושא המדידה והמחירים:
כל אופני המדידה והמחירים יהיו כמצויין במפרט הכללי ביחד עם התוספות
)1
ו/או שינויים המפורטים להלן.
מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט גם את המפורט להלן:
הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל גובה ו/או עומק כלשהו.
א.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים,
ב.
במידה ויידרש.
אביזרים ומקבעות.
ג.
הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכו'.
ד.
עיצוב פתחים ,שקעים ,מעברים וכד' ששטחם קטן מ 0.2-מ"ר
ה.
ובעובי כלשהוא.
עיצוב שקעים מסביב לנקזים בעומק עד  2ס"מ ובשטח עד  0.5מ"ר.
ו.
אפי מים ,חורים ,קיטומי פינות ,חריצים למיניהם וכו'.
ז.
את החיבור ואמצעי החיבור של בטונים חדשים לבטונים קיימים
ח.
(פרט כמפורט להלן).
סתימת חורים בבטון לאחר ביצוע צנרת על-ידי קבלני משנה שונים,
ט.
לרבות בבטונים שיטוייחו.
את החיבור ואמצעי החיבור של בטונים חדשים לבטונים קיימים.
י.
יא .התחברות לבטונים קיימים ע"י סיתות שטחיה מגע של הבטונים
הקיימים עם הבטונים החדשים ומריחתו בדבק אפוקסי ,יישור
מוטות זיון מכופפים וריתוך הזיון הקיים לחדש (במידה ויש).
יב .כמו כן ריסוס חול ליצירת חיספוס בבטון הקיים להבטחת פעולה
משותפת ביניהם,סיטוטי שקעים בבטון קיים .כמו כן קידוח חורים
בקוטר  812מ"מ בעומק  610ס"מ ,ושימוש בחומר כימי
והכנסתם לתוך חור הקידוח וכיפוף החלק הבולט מעל הזיון של
רשת   8של התוספת החדשה.
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי והמיוחד לעיל ההערות המוצגות בתכניות
)2
הקונסטרוקציה מחייבות את הקבלן ויש לראותן כהשלמה לאמור במפרטים.
כל הדרישות בהערות אלה כלולות במחירי היחידה השונים אלא אם הוצגו עבורן
(כפועל יוצא מהן) סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת עבור יציקת בטון והכנת טפסות מכל סוג שהוא ובכל גובה
)3
שהוא בבנין ,עיבוד שקעים ובליטות וכד' כנדרש בתכניות אלא אם הוצגו עבור
הנ"ל סעיפים מיוחדים בכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת עבור חספוס הבטון הקיים וניקויו בחיבור בין בטון חדש
)4
וקיים אם לא צויין אחרת בכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת בעד קידוח חורים והרכבת קוצים בחיבור עם הקיים .
)5
מחיר הבטון יכלול מחיר התבניות ,התבניות המיוחדות והאמצעים המיוחדים
)6
האחרים – כל הנדרש לפי מסמכי המפרט והתכניות .בטון חשוף נמדד בנפרד
כתוספת לבטונים ,רק במדה ונדרש עיבוד מיוחד של התכנית ובאישור המפקח
ומראש.
לא תשולם כל תוספת בעד עיבוד פרטים ,אפי-מים ,מעברי צנרת ,מעברים "נקיים"
שרוולים וכדומה.

)7

)8

8

ברזל הזיון יימדד בהתאם למשקלו התיאורטי לפי התוכניות ללא תוספות בעד
הפרשי משקל ,חפיפות ,הפסדי חיתוך ,פחת ,מחזיקי מרחק ,תמיכות לברזל
העליון ,ריתוך ברזלים איפה שזה נדרש אל פלטות מעוגנות בתוך האלמנטים
הטרומיים וכו'.
קידוח ובטון בכלונסאות ימדד כסעיף אחיד .המחיר כולל גם קידוח במרתף
הקיים עם גובה מוגבל עבור מגדל הקידוח ללא כל תוספת.

פרק  - 04עבודות בניה
04.1

בלוקים מבטון לבניה
כל בלוקי הבניה לבניה יהיו מסוג איטונג /פומיס על פי תכניות האדריכל.

04.2

חיבורי מחיצות וקירות
שימת ליבו של הקבלן מופנית במיוחד לדרישות בסעיף  - 0404חיבורים של המפרט הטכני
הכללי בכל הנוגע לחיבורי בניה ובטונים ,יצירת שינני קשר ,חגורות וכו' .כמו כן ,חייב
הקבלן לבצע עבודות חיצוב בקירות ו/או עמודים קיימים לצורך קשירת הזיון וחיבור
חגורות שבין בניה חדשה לבניה קיימת.
מודגש בזאת שכל הוצאות הקבלן בגין ביצוע חבורי מחיצות וקירות כמצויין לעיל ובמפרט
הכללי ,יהיו כלולות במחירי היחידה של הבניה לסוגיהם ,וכמו כן כל האמור לעיל יהיה
תקף גם בכל מקרה של חבורי קירות ואלמנטים אחרים קיימים אל חדשים.

04.3

עבודות הקשורות במערכות אלקטרומכניות
על הקבלן לבצע עבודות בניה הקשורות בצנרת ובמערכות אלקטרומכניות
)9
ובכל מקום שיידרש .המחיר שישולם לקבלן יהיה בהתאם למחירי היחידה
לעבודות בניה אשר בכתב הכמויות.
 )10מחירי היחידה לעבודות בניה למיניהן ,יכללו גם ביצוע כל הפתחים
והחורים לתעלות מזוג אויר וצנרת אינסטלציה ,חשמל ותקשורת (ללא
הגבלה במידות ובצורות) הדרושים מסיבה כלשהיא וכן יכללו מחירי
היחידה גם את מלוי בבטון ב 20-לאחר קביעת הצנור ו/או השרוול.

04.4

הפסקות בבניה
כל ההפסקות בבניה יחיבו אישורו המוקדם של המפקח ,אולם לא תשולם כל תוספת
למחירי היחידה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה להמשך הבניה .על הקבלן לקחת
בחשבון אפשרות של שיבושים בעבודות הבניה עקב תיאום העבודות עם קבלני המערכות.
עבור שיבושים אפשריים כנ"ל לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה.

04.5

חגורות בניה
חגורות הבניה יהיו מבטון ב .20-הזיון יהיה כמצויין בתכניות .בהעדר ציון
.a
כנ"ל נקבע בזאת שכל חגורה תכלול  4מוטות פלדה בקוטר  8מ"מ עם
חישוקים בקוטר  6מ"מ במרחקים של  20ס"מ.
בקירות ו/או מחיצות באורך גדול (ללא אלמנטים קונסטרוקטיביים ניצבים)
.b
יש לצקת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר וברוחב  20ס"מ כל  3מטרים .הזיון
יהיה כנ"ל ויקשר לזיון החגורות האופקיות.
חגורות אופקיות עוברות תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי
.c
הדלתות (אלא אם צוין אחרת) .מתחת לחלונות ופתחים יש לצקת חגורת
בטון עוברת כנ"ל שאורכה – מרחק מלא בין עמודים .במידת הצורך ולפי
ראות עיניו של המפקח ,רשאי הוא לדרוש יציקת חגורות בטון אופקיות
נמשכות במפלס תחתית החלונות ולא רק בקטעים כאמור לעיל.
כמו"כ יש לצקת חגורות נוספות ו/או אחרות כפי שימצא המפקח לנכון תוך מהלך
העבודות עצמן.

04.6

אופני מדידה מיוחדים
מחירי היחידה לעבודות בניה יהיו תקפים גם סגירת פתחים וכדומה ,חגורות מבטון מזויין
(אופקיות ואנכיות) יימדדו בפרק  ,02עבודות בטון יצוק באתר.
סתימת פתחים קיימים בבניה ,חיבור קירות חדשים לשלד הקיים כלולים במחירי בניה
המתאימים לרבות החדרת קוצים לשלד הקיים.
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פרק  - 05עבודות איטום ובידוד
 05.01כללי
בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות בקומת הקרקע,לאיטום רצפות וקירות תת קרקעיים של
פיר מעלית,לאיטום ובידוד ותרמי של גגות בטון במפלסים שונים,לאיטום "חדרים
רטובים",לאיטום חלונות בקירות חוץ,לאיטום קירות חוץ,לאיטום קירות תמך בפיתוח,לאיטום
מרפסות בקומה א',לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות עם קיר מבנה ולביצוע בדיקת הצפה
בגגות,מרפסות וב "חדרים רטובים".
העבודה עם חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצרן.במקרה של ספק יש לפנות ליועץ
האיטום וקביעתו תהיה סופית.העבודות לאיטום הגגות עם יריעות ביטומניות מושבחות פולימר
יבוצעו לפי הנחיות ת"י  1752חלקים 1ו.2-
 05.02הנחיות לאיטום רצפות "תלויות" על ארגזים של רצפות
פיר מעלית\בורות ניקוז (ראה פרטים )1,2
לפני יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפות התת-קרקעיות,יש לבצע איטום של שני צידי קורות
1
עם יריעות פרה ,Bלפי פרט .2
על פני ארגזי הפוליביד בעובי  20ס"מ,שיושמו על תשתית שהוכנה והודקה לפי הנחיות יועץ
2
הקרקע,יש לפרוש יריעות פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה ב 15 -מוחלק בעובי 5
ס"מ.הבטון הרזה יבלוט  30ס"מ מעבר לקירות התת-קרקעיים של פירי מעליות\בורות
ניקוז\חדרים טכניים.שטחי הבטון הרזה לאחר אשפרתו יהיו יבשים ונקיים.כמו כן יש לוודא
שהשטחים הנ"ל יהיו מישוריים,חלקים ללא שקעים,חורים בליטות וכו'.במידת הצורך יש
לבצע את התיקונים הנדרשים בפני הבטון הרזה כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים
עם טיט צמנטי פולימרי,החלקה וכו'.
על גבי הבטון הרזה,יש ליישם,יריעות איטום ביטומניות מסוג "פרה  "Bבעובי 5
2
מ"מ,הנדבקות לתחתית בטון הרצפה בעת יציקתה.הישום יתבצע לפי הנחיות היצרן.
 05.03הנחיות לאיטום קירות תת-קרקעיים של פירי מעליות\בורות ניקוז
(ראה פרט ) 3
 05.031הנחיות לאיטום קירות תת-קרקעיים
שטחי קירות שמישוריותם פגומה,מחוררת או עם בליטות וגבשושיות,יטופלו ע"י סיתות
1
הבליטות והגבשושיות ומילוי החורים והשקעים במלט צמנטי משופר פולימר ,עד לקבלת
שטח מישורי אחיד.
במידת הצורך כאשר פני השטח אינם חלקים,ייושם על פני הקירות טיח עם ערב אקרילי
2
(בכמות מינימלית של  15%מכמות הצמנט),בעובי כולל של  2ס"מ (שכבת הרבצה עשירת
צמנט בעובי  5מ"מ ושתי שכבות טיח עליון בעובי  15מ"מ) ולפי הנחיות יצרן הערב הנ"ל.יש
לבצע אשפרה מלאה של הטיח במים במשך  3ימים ולהמתין עוד שבוע ליבוש מלא לפני
ביצוע המשך פעולות האיטום.
באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים יש לעצב רולקות צמנטיות פולימריות קעורות
3
במידות  5*5ס"מ עם ערב אקרילי ( 15%ממשקל הצמנט),לפי הנחיות יצרן הערב
הנ"ל.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט הפולימרי,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת
ולאחר ייבוש,כיסוי עם טיט לכיסוי מושלם.
יש ליישם על פני הקירות פריימר ביטומני,כדוגמת "פריימקוט  " 101מתוצרת
.4
"ביטום",בכמות של  300גר'\מ"ר.המתן  4שעות לפחות לייבוש הפריימר.
במידת הצורך ובכפוף להנחיות המפקח באתר,יש ליישם שכבת ביטומן מנושב  85\40על פני
התשתית האנכית ליישור והחלקה.
באזורי מפגשי משטחים אופקיים ואנכיים ,יש להלחים רצועות חיזוק ביטומניות
5
המושבחות בפולימר , SBSתקניות,בעובי  4מ"מ.היריעות תולחמנה כך שתגענה עד למרחק
של  10ס"מ על התשתית האופקית ועד למפלס הגבוה ב 10 -ס"מ ממפלס הפסקות היציקה
על הקירות.
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על פני תשתית הקירות יש להלחים שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר
, SBSבעובי  4מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה
. Mהיריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.יש להלחים את היריעות ליריעות האיטום
הבולטות שעל הבטון הרזה בחפיפה של  10ס"מ.יש להשאיר בחלק העליון של הקירות קצה
חופשי של יריעות ביטומניות שיולחם בחפיפה של  20ס"מ לפחות,ליריעות האיטום של
הבטון הרזה שמתחת לרצפות במפלס גבוה יותר.
יש להלחים שכבה שניה של יריעות ביטומניות (הזהות לאלו שבשכבה התחתונה),ליריעות
השכבה התחתונה ובחפיפה של  10ס"מ בין יריעות סמוכות.יש להקפיד שחפיות השכבה
העליונה יוזזו בשיעור של  1\3רוחב יריעה ביחס לאלו של השכבה התחתונה .יש להשאיר
בחלק העליון של הקירות קצה חופשי של יריעות ביטומניות שיולחם ליריעות האיטום של
הבטון הרזה שמתחת לרצפות במפלס הגבוה יותר.
איטום הפסקות היציקה בקירות התת -קרקעיים,יעשה באמצעות רצועות איטום
הידרופיליות מגומי התופחות במגעם עם מים שתותקנה בשלב היציקה ,כדוגמת "סיקה
פרופיל  " 2507מתוצרת "סיקה" או שו"ע.התקנת הרצועות תתבצע לפי הנחיות היצרן.על
מנת להתגבר על החורים והשקעים בבטון,הרצועות הנ"ל תודבקנה לתשתית עם משחת
הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות הנ"ל.
על יריעות איטום הקירות התת-קרקעיים,יש להדביק בהדבקה מליאה,לוחות קל-קר F-30
,תקניים,בעובי  5ס"מ.ההדבקה תתבצע עם ביטומן חם מנושב .75\25
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 05.04הנחיות לאיטום פנים של בורות ניקוז\שאיבה (ראה פרט ) 4
חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה לעומק  1ס"מ לפחות.סתום את אזורי החיתוך עם
1
חומר צמנטי הידראולי מהיר יבוש מסוג "מונופלג" מתוצרת "סיקה".יש לסתת פאזה של
 1×1ס"מ סביב צנרת חודרת וכדומה ולאטום בתום  21יום מגמר היציקה עם מסטיק
"סיקהפלקס  " 11 FCמתוצרת "סיקה".
יש לנקות את התשתית משאריות לכלוך בניה,טיט,אבק וכו' ולשטוף בלחץ מים.
לאורך מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים יש לעצב רולקות מחומר צמנטי פולימרי
2
כדוגמת "סיקה רפ" מתוצרת "סיקה" במידות  3×3ס"מ.
על גבי הבטון ברצפה ובדפנות,יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש מסוג "סיקה טופ
3
סיל  "107מתוצרת "סיקה" או שו"ע,בשכבות,בכמות כוללת של  4ק"ג\מ"ר לפי הנחיות
היצרן.במפגשים שבין המשטחים האנכיים והרצפות,יש להניח בין שתי שכבות האיטום
רשת מפוליפרופילן עמידה באלקלי,אשר תגשר על קו המפגש.רוחב החפיפה יהיה כ 10-ס"מ
לכל כיוון.את החומר הנ"ל יש ליישם ברציפות על הרצפות ודפנות פיר המעלית\בור שאיבה.
 05.05הנחיות כלליות לאיטום חלונות בקירות חוץ (ראה פרטים )30,31
יש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת החלונות.על פני הדפנות הנ"ל יש ליישם
1
חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת "סיקה טופ סיל  " 107מתוצרת "סיקה" או שו"ע
בכמות של  3ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
יש להתקין אדנים בשיפוע של  1%לפחות להרחקת המים מהחלונות.האדנים יהיו ,עם
2
בליטה אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת לחלון ואף מים לניקוז המים
הגולשים.
האיטום בין המשקופים הסמויים לפתחי הבטון,יבוצע עם מסטיק פוליאוריתני מסוג
3
"סיקהפלקס  " 11 FCמתוצרת "סיקה" או שו"ע,לאחר ניקוי השטח ושימוש בפריימר
מתאים לפי הנחיות היצרן.בנוסף לעיל יבוצע איטום נוסף ע"י הדבקת יריעות EPDM
כדוגמת "טרלבורג " או שו"ע,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק ( 2מסופקות ע"י חברת
"דבטק") בין המשקופים הסמויים לבטונים לפחות באזור הסף ו 20-ס"מ בגליפים (מהסף
למעלה).במקומות בהם קיים חיפוי אבן בגליפים,כל הגליפים יאטמו באמצעות יריעות
.EPDMהדבק יהיה משחתי מהסוג המומלץ ע"י היצרן (כדוגמת "דינול  " 1649המסופק ע"י
חברת "דבטק").
תשתית הבטון חייבת להיות ישרה וחלקה.יש להמנע ככל האפשר מהחדרת ברגים ליריעות
ה.EPDM-במידה שהנ"ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני ביותר האפשרי של הגליפים.את
מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק המומלץ ע"י יצרן יריעות ה.EPDM-המפקח יוודא
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שהקבלן ינקוט בכל הצעדים בכדי למנוע פגיעה ביריעות בעת העבודות השונות.יריעות
ה EPDMתודבקנה בחפיפה של  10ס"מ לחומר האיטום שעל פני תשתית הקירות לפני
חיפויים באבנים.
האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות סיליקון נייטרלי
מסוג " " NOVASIL S 10מתוצרת " " OTTO CHEMIEאו שו"ע,לפי הנחיות היצרן,כולל
שימוש בפריימר מתאים,תוך דחיסת המסטיק כנגד גליל תומך מחומר ספוגי כגון
פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי תקן  4068חלק א' סעיף .6.4.2
האיטום יבוצע משני צידי הפריט,מבפנים ומבחוץ.האיטום מהצד הפנימי יבוצע ויבוקר לפני
הרכבת ההלבשות של הפריט.

4

 05.06הנחיות לאיטום קירות תמך בפיתוח
איטום קירות התמך יתבצע עם חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת "מסטיגום"מתוצרת
"ביטום",שייושם בשכבות בעובי יבש של  3מ"מ לפי הנחיות היצרן.
על פני חומר האיטום הנ"ל,ייושמו יריעות ניקוז\הגנה כדוגמת "פז דריין פלוס" מתוצרת "פזקר"
לפי הנחיות היצרן.איטום אדניות בגג העליון,יבוצע לפי פרט .23
 05.07הנחיות לאיטום ובידוד תרמי של גגות בטון במפלסים שונים
(ראה פרטים )10-23
 05.071כללי
להלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום ובידוד תרמי של גגות בטון במפלסים שונים.איטום
הגגות,יתבצע באמצעות מערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSבעובי 4
מ"מ כל אחת העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה .Mהעבודות תתצענה לפי הנחיות ת"י
 1752חלקים  1ו.2-
 05.072הכנת תשתית הגג לאיטום
הכנת תשתית הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק . 1
השטחים יהיו נקיים ויבשים.הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה ,חלקים,ללא
"מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגגות ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו
מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.תשומת לב
מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם.חוטי קשירה,שנותרו
לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק  15מ"מ לפחות והשקעים ימולאו בטיט צמנטי
פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו.במידת
הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:הסרת בליטות,סתימת
חורים ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטמו באופן הבא:בעזרת דיסק
מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב  1ס"מ ועומק  1ס"מ.הקפד
כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר האיטום.אטום את המרווחים
הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני אלסטומרי העומד בדרישות ת"י  1536מסוג F – 12.5 E
.באזור המפגשים עם דלתות כניסה לגגות יש לצקת ספים מוגבהים מבטון ב.20 -
 05.073התקנת בידוד תרמי בגגות
יש לנקות היטב את התשתית מכל ליכלוך,אבק,שמנים,עד לקבלת בטון ישר ויציב.
1
יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן ASTM D – 41
2
,בכמות של  300גר'\מ"ר.יש להמתין לייבוש הפריימר  4שעות לפחות.
יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 5
3
ס"מ,העומדים בכל דרישות ת"י  1229חלק ,1באמצעות ביטומן מנושב ,75\25בשיטה
החמה.ההדבקה תהיה מליאה ובכל השטח.
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 05.074יציקת שכבת שיפועים מבטקל
בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,יש לצקת שכבת שיפועים מבטקל בצפיפות  1200ק"ג\מ"ק,חוזק 4
מגפ"ס,בשיעור מינימלי של  1.5%לפי תוכנית השיפועים ובהתאם להנחיות שבת"י .1513העובי
המינימלי של הבטקל יהיה  4ס"מ.יצירת השיפועים תיעשה באופן הבא:
יש לוודא שפתחי הניקוז בגג סגורים למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה או אחריה.
.1
יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.השיפועים יהיו בשיעור
2
מינימלי של .1.5%
יש להכין את הבטקל בהתאם להנחיות וליישם אותו על לוחות הקל -קר שעל הגג.
3
יש לבצע לאשפרה מליאה של הבטקל למשך ימים לפחות.במקרה ונוצרו סדקים יש לאטמם
4
לפני התחלת פעולות האיטום.
 05.075עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות
לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי תשתית אופקית
מעקות.הרולקות תהיינה קעורות במידות  5*5ס"מ.את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילישהרכבו כדלהלן:
 50ק"ג צמנט 120,ק"ג חול 10,ק"ג מוסף אקרילי כ 20% -ממשקל הצמנט),מים לפי הצורך.היישום
יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם
טיט לכיסוי מושלם.
 05.076הנחיות ליישום מערכת האיטום
לא פחות משבועיים לאחר הגשם האחרון,יש ליישם פריימר ביטומני כדוגמת "פריימקוט
1
 " 101מתוצרת "ביטום" או שו"ע,בכמות של  300גר'\מ"ר על פני השטחים המיועדים
לאיטום.יש להמתין כ  4 -שעות לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות האיטום.
הלחם במפגשי תשתית אופקית -משטחים אנכיים ,רצועות חיזוק ביטומניות מושבחות
2
בפולימר  SBSבעובי  4מ"מ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  Mעם גימור פן
עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות תולחמנה על
התשתית האופקית וכ 15 -ס"מ מהיריעות תולחמנה על על התשתית האנכית.היריעות
תיושמנה בחפיפה לציפוי הביטומני\פוליאוריתני שעל ספסלים\הגבהות במעקות.היריעות
תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.קצוות יריעות החיזוק "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות
להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.
פרוש על התשתית ,יריעות מאזנות אדים ביטומניות עם חורים,מהסוג המוגדר כמין 3
3
בטבלה  1בת"י  1752חלק ,2העשויות מביטומן משופר בפולימר,בעובי  1.5מ"מ
מקסימום.קוטר החורים  30מ"מ לפחות וצפיפות החורים ליחידת שטח היא  100חורים
למ"ר.היריעות תפרשנה מהמקום הנמוך לגבוה ובחפיפה של  20ס"מ בין יריעות
סמוכות.באזור החפיפה,הדבק את היריעות אלו לאלו באמצעות ביטומן .85\40כמו כן
במשולב עם שכבת החציצה,התקן בגג נשמים (אורים) ניאופרנים ,בכמות של יחידת נשם
אחד לכל  60מ"ר,שדרכם ישוחררו האדים הכלואים בין שכבת החציצה והתשתית.הנשמים
יותקנו מתחת לשכבת החציצה ויאפשרו חיבור מלא של חומרי האיטום הביטומניים אל
האוורים.
יישם על יריעות החציצה שבגג,ביטומן חם מסוג ,85\40שייושם בכמות המבטיחה
4
מילוי החורים וציפוי היריעות.
הלחם על התשתית האופקית,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר SBS
5
העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  , Mבעובי  4מ"מ עם גימור פן עליון מחומר
דק.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ ותולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק שעל
התשתית האופקית.
הלחם שכבה תחתונה של יריעות חיפוי באזורי מפגשי תשתית אופקית -קירות מבנה ו\או
6
מעקות בנויים.יריעות החיפוי בעובי  4מ"מ ,תהיינה זהות ליריעות החיזוק עם גימור פן
עליון מחומר דק.יריעות החיפוי הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ לפחות עם יריעות
איטום התשתית התחתונות ותולחמנה עד לגובה של  20ס"מ לפחות על המשטחים
האנכיים.יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשניה בחפיפה של  10ס"מ.
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החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן לבין החפיות שבשכבה
התחתונה לא יקטן מ 1\3 -רוחב יריעה.
הלחם לשכבת היריעות התחתונה שעל התשתית האופקית שכבה עליונה של יריעות
ביטומניות הזהה לשכבה הראשונה אך עם גימור פן עליון מאגרגט גס.היריעות תולחמנה זו
לזו בחפיפה של  10ס"מ ובחפיפה מליאה ליריעות החיפוי התחתונות.הזז את חפיות יריעות
השכבה העליונה בשיעור של  1\3רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה.
במפגשי תשתית אופקית -קירות מבנה\מעקות בנויים,הלחם את יריעות החיפוי העליונות
הזהות ליריעות החיזוק אך עם גימור פן עליון מאגרגט גס.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ
לפחות ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה עד לתחתית אף המים במעקות עם
אף מים,או עד לגובה  30ס"מ לפחות על משטחים אנכיים אחרים בגג.לחץ תוך כדי חימום
את הקצה העליון של יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי וברוחב  2ס"מ.בגגות קבע את
רצועות החיפוי למשטחים האנכיים עם פרופיל אלומיניום  2 * 6\30\6ודיבלים מיוחדים כל
 20ס"מ.את המרווחים בין הבטון והפרופיל מלא באמצעות מסטיק אטימה מסוג
"סיקהפלקס  " 11 FCמתוצרת "סיקה" או שו"ע.
צבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות,באמצעות צבע על בסיס ביטומן-אלומיניום
כדוגמת "סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע ,בשתי שכבות בכמות כוללת של 300
גר'\מ"ר.
אטום חדירות כבלי מיזוג אויר לבטון באופן הבא:
במקום שבו חודר השרוול לבטון שבגג,התקן בפתח שבבטון,שרוול פלסטי.הכנס את כבלי
יחידת מיזוג האויר ,או את כבלי החשמל\תקשורת,לתוך השרוול הפלסטי.אטום את מפגשי
השרוול והתשתית האופקית עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר",לאיטום מעברי צנרת
שיולחם ליריעות האיטום הביטומניות לפי הנחיות היצרן.הלבש את תוספת "מקל הסבא"
על הקצה העליון של השרוול האנכי.
על פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת
בדרישות ת"י  1920חלק ,1כולל שכבת הרבצה בעובי  5מ"מ ושתי שכבות טיח חוץ בעובי
כולל של  15מ"מ.לאחר אשפרת הטיח הנ"ל ,יש ליישם עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד
בדרישות ת"י  1731חלק  1כדוגמת מערכת "רב גמיש" של "טמבור" או שו"ע,לפי הנחיות
היצרן.
יש לאטום גגוני פירים מבטון באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי כדוגמת "מולטיגג" מתוצרת
"ביטום" ,שייושם בשכבות בכמות כוללת של  3ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
יש לבצע איטום של ספי כניסה מוגבהים לגגות באמצעות שתי רצועות חיזוק\חיפוי בהתאם
לפרט המצורף לעיל.
ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.
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 05.077איטום מעברי תעלות מיזוג אויר בבטון בגג
האיטום יבוצע בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק  1סעיף .3.2.6תעלות מיזוג האויר יועברו דרך
פתחים שייבנה להם מבנה מכסה.המבנה המכוסה ומידותיו יתאימו למתואר בפרט המצורף.הפן
העליון של גגון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע של ( 5%מינ') כלפי התעלה,או בניצב לה.אף המים
יתוכנן לאורך הפיאות הצדדיות הנמוכות בכיוון זרימת המים.החלק האופקי של התעלה יותקן
בשיפוע יורד של  5%כלפי הגג.המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים
יהיה  30ס"מ לפחות.המרחק יאפשר את התקנת האיטום,תחזוקתו השוטפת וחידושו בעתיד.סביב
תעלת מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח.עצר המים ימוקם  15ס"מ לפחות פנימה מקצה גגון
המבנה המכסה וייצור סביב התעלה בליטה שגובהה  4ס"מ לפחות.אם לא מתקינים מעל פתח
מעבר תעלת מיזוג האויר מבנה מכסה כמתואר לעיל,יתוכנן גימור הקצה העליון של האיטום סביב
התעלה כמתואר בפרט המצורף.גימור זה יתוכנן ע"י מתכנן מיזוג האויר ויותקן ע"י מתקין מערכת
מיזוג האויר,לאחר גמר עבודות איטום הגג.יבוצע איטום של גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי
אקרילי אלסטי מסוג "לייגו" מתוצרת "כמיפרוד" שייושם בשכבות בכמות כוללת של  3ק"ג\מ"ר
לפי הנחיות היצרן.
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 05.078רצפה מתחת ליחידות מיזוג אויר ו\או קולטי שמש ו\או יחידות ציוד אחרות
על פני יריעות האיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת היחידה,יש להלחים שכבה שלישית
1
של יריעות איטום ביטומניות בעובי  5מ"מ,הזהות ליריעות איטום התשתית,כך שתבלוטנה 1
מטר מכל צד של הרצפה הנ"ל.היריעות תולחמנה במלואן ליריעות השכבה התחתונה
ובחפיפה של  10ס"מ בין יריעות סמוכות.
הרצפה מתחת ליחידת מיזוג אויר ,תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד אקוסטי מפוליאתילן
2
מוקצף.על תשתית הבטון האטומה ביריעות ביטומניות ,יש להניח יריעות "פוליפום – 250
 " GAמתוצרת "פלציב" בעובי  5ס"מ.היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה עם פסי דבק דו-
צדדי המסופקים ע"י "פלציב".על פני היריעות הנ"ל יש לצקת בסיס בטון לפי הנחיות
הקונסטרוקטור.יש לצקת בהיקף הבסיס חגורות בטון שיגנו על יריעות הבידוד
האקוסטי.את המפגש בין החגורות ויריעות איטום התשתית יש לאטום עם שתי רצועות
חיזוק\חיפוי ביטומניות.
 05.079איטום פתחי הניקוז
התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר " 4מתוצרת " " DALLMERמסוג "דלביט".גוף
הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון ביטומני מסוג  S.B.Sבעובי  4מ"מ
ובקוטר  500מ"מ המולחם לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה
רחבה בפתח הקולטן בעובי  1.6מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית
הסמוכה אליו.בגג מרוצף חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת נירוסטה מרובעת
בגודל  150*150ובעובי  1.6מ"מ בתוספת תושבת למאריך בקוטר  145מ"מ.הקפד שצוארון את
יריעות האיטום הביטומניות של התשתית האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים.בעת החדרת
הצינור התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס " 11 FC
או שו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.
 05.08הנחיות לאיטום שרותים\אזורי הסעדה במסחר (ראה פרטים ) 24-29
 05.081כללי
במפרט זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות של שרותים\אזורי הסעדה במסחר.
האיטום יתבצע בשני שלבים:על הרצפה הקונסטרוקטיבית,ייושם חומר איטום צמנטי
הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ סיל ," 107מתוצרת "סיקה",בכמות של  2ק"ג\מ"ר.
בשלב זה,תונח הצנרת ותבוטן.על חומר האיטום הנ"ל,ייושם מדה הגנה ,בעובי  5ס"מ.
בשלב השני,ייושם על מדה הבטון,חומר איטום ביטומני פוליאוריתני אלסטומרי כדוגמת
""היפרדזמו  " PBמתוצרת "אלכימה",או שו"ע,בעובי יבש מינימלי של  3מ"מ.על גבי חומר
האיטום,יש ליישם יריעות הגנה מפוליאסטר לא ארוג במשקל  400גר'\מ"ר.על פני יריעות ההגנה
הנ"ל יש ליישם מילוי מיוצב,שעליו ייושם הריצוף.
במידה שהקירות אינם מבטון יצוק,אלא מבלוקים או מגבס,יש לצקת בתחתית הקירות
הנ"ל,חגורות בטון במפלס הגבוה ב 10-ס"מ ממפלס הריצוף המתוכנן.על פני קירות מבלוקים,יושם
טיח חוץ תקנית העומדת בדרישות ת"י  1920חלקים  1ו.2-על הטיח הנ"ל במקלחות לאחר
אשפרתו,יש ליישם חומר צמנטי הידראולי העומד בדרישות מפמ"כ  390חלק ,1בכמות של 2
ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן (בחדרי שרותים אין צורך ביישום החומר הצמנטי ההידראולי הנ"ל על
המערכת הטיח שעל הקירות).
 05.082הנחיות לביצוע האיטום
לפני תחילת ביצוע האיטום,יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה,חשמל,תקשורת או כל
1
עבודה אחרת אשר עלולה לפגוע באיטום.בטן צנרת מים וניקוז עם טיט צמנטי
פולימרי.הביטון ייעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקה שלו.נקה היטב
את השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז.יש להקפיד שחדירות הצנרת דרך הקירות יהיו
מעל מפלס האיטום,למעט ניקוז הריצוף,ניקוז האיטום וכן צנרת או שרוולי פלדה החודרים
אנכית דרך הרצפה.
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בפתח היציאה מהחדר,יש לצקת חגורת בטון דקה,כדי ליצור הפרדה ולמנוע מעבר מים
ורטיבות מהחדר הנ"ל לחדר סמוך.גובה החגורה יהיה בגובה שכבת חול המילוי ורוחבה
כרוחב הפתח ועוביה  5ס"מ.
נקה את תשתית הקירות מכל ליכלוך,שומנים ושאריות בניה ואבק.יישם במריחה על
בלוקים הקירות עם מאלג,שכבת הרבצה מוכנה לשימוש העומדת בדרישות ת"י  1920חלק
,1בעובי  5מ"מ ולפי הנחיות היצרן.על פני שכבת ההרבצה יישם טיח מיישר העומד בדרישות
ת"י  1920חלק  1בעובי של עד  15מ"מ,לפי הנחיות היצרן.
בתשתית הרצפה,קצץ חוטי ברזל,סתת בליטות בטון ומלא חורים בטיט צמנטי
פולימרי.נקה היטב את הרצפה,בעזרת מטאטא ושטוף במים.אין ליצור שלוליות.
הרצפה צריכה להיות יבישה.
על פני הרצפה יש ליישם חומר צמנטי הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ סיל  " 107מתוצרת
"סיקה",בכמות של  2ק"ג\מ"ר.בשלב זה,ייותקנו הצנרות ויבוטנו.
על חומר האיטום הנ"ל,יש ליישם מדה בטון בעובי  5ס"מ.
על מדה הבטון,יש ליישם בשכבות,חומר ביטומני פוליאוריתני אלסטומרי,כדוגמת
"היפרדמו  "PBמתוצרת "אלכימה".החומר ייושם בשכבות,עד לקבלת עובי יבש מינימלי
של  3מ"מ,לפי הנחיות היצרן.
על פני הקירות המטוייחים מבלוקים,במלקחות,יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש
העומד בדרישות מפמ"כ  390חלק ,1כדוגמת "איטומט פלוס  "502מתוצרת
"כרמית",בכמות של  2ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
לכל גובה הקירות.בשרותים,החומר הנ"ל ייושם,עד למפלס הגבוה ב 10-ס"מ ,ממפלס
הריצוף המתוכנן .על גבי לוחות גבס,יש ליישם את החומר הנ"ל,ישירות על הלוחות.
יש לבצע איטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום,כך שניקוז המים מעל
שכבות האיטום יהיה חופשי ובלתי מופרע.יש להתקין בפתחי הניקוז מחסומי רצפה
פלסטיים עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר".
לפני החדרת צווארון הקולטן לפתחים יש ליישם בינם לבין הבטון שמסביב אטמי גומי
מתאימים.חומר האיטום הההידראולי צמנטי ייושם מתחת לצווארון הקולטן.חומר
האיטום הביטומני האלסטומרי ייושם הן מתחת לצווארון והן מעליו.יש לחבר צינור
מאריך עם חורים למפלס הריצוף המתאים למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול".בקצה העליון
תיושם סבכה ממסגרת פלדה עם רשת נירוסטה לסינון.מסביב לצינור המאריך הנ"ל,יש
ליישם חצץ+בד סינון.
איטום מעברי צינורות בקירות וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פלסטי (10*10
ס"מ(,במשולב עם איטום קירות\רצפה ולפי הנחיות היצרן.
לאחר ייבוש מלא של שכבות האיטום (כשבוע ימים),בצע בדיקת הצפה לפי הנחיות ת"י
 1476חלק .1
על חומר האיטום,יש ליישם יריעות גיאוטכסטיל על בסיס סיבים סינתטיים במשקל 400
גר'\מ"ר העומד בדרישות ת"י  1463חלק .1על היריעות הנ"ל ,יבוצע ריצוף,על גבי מילוי
מיוצב.
הדבקת אריחי הקרמיקה על הקירות תבוצע באמצעות דבק תקני העומד בדרישות ת"י
 4004ות"י ,1555בעל תו תקן,המתאים לפי הנחיות היצרן להדבקת אריחי קרמיקה הן על
תשתית טיח תקני והן על תשתית טיח תקני מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על
הקירות.
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 05.09הנחיות לאיטום קורות הקפיות של רצפות בקומת הקרקע (ראה פרטים ) 5,6
על הצד החיצוני של הקורות ההיקפיות,יש ליישם ציפוי יש ליישם חומר איטום ביטומני
1
אלסטומרי כדוגמת "אלסטופז " מתוצרת "פזקר",בשכבות,בעובי יבש של  3מ"מ .החומר
הנ"ל ייושם עד למפלס הקרקע ,לאחר יבושו,יש להדביק עליו לוחות קל-קר להגנה מסוג F-
, 30בעובי  3ס"מ בהדבקה מליאה.
באזור המפגש עם ויטרינת זכוכית,יש להדביק בחפיפה של  20ס"מ לציפוי הביטומני,יריעות
2
אי.פי.די.אם תקניות בעובי  1.2מ"מ,עם דבק ייעודי,בכפוף להנחיות יועץ האלומיניום.
במפגש עם קיר בלוקים,יש ליישם נדבך חוצץ רטיבות מיריעות "ביטוגלס" עם ביטומן חם.
3
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לאחר אשפרה ויבוש הרצפות,יש ליישם עליהן,חומר צמנטי הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ
סיל  " 107מתוצרת "סיקה",מיושם בשכבות,בעובי יבש כולל של  2מ"מ,לפי הנחיות
היצרן.על האיטום יש ליישם בד גיאוטכני להגנה במשקל  400גר'\מ"ר.
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 05.10הנחיות לאיטום מפגשי רחבות מרוצפות-קירות מבנים
(ראה פרטים )7-9
לאחר אשפרת הבטון יש לעצב רולקות צמנטיות פולימריות במפגשי תשתית אופקית -
1
קירות.הרולקות תהיינה קעורות במידות  7*7ס"מ.את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי
אקרילי שהרכבו כדלהלן:
 50ק"ג צמנט 120,ק"ג חול 10,ק"ג מוסף אקרילי כ 20% -ממשקל הצמנט),מים לפי
הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת
ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.
יישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן ,ASTM D – 41בכמות של  300גר'\מ"ר על
2
התשתית האופקית ועל הקירות עד למרחק של  100ס"מ על התשתית האופקית ממפגשי
תשתית אופקית-קירות.יש להמתין כ  4 -שעות לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות
האיטום.לאחר מכן,יישם על התשתית המצופה בפריימר ביטומן מנושב  85\40בכמות של
 1.5ק"ג\מ"ר ליישור והחלקה.
יש להלחים לאורך מפגשי תשתית אופקית -משטחים אנכיים,יריעות חיזוק ביטומניות
3
מושבחות בפולימר ,SBSבעובי  4מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות בדרישות ת"י
 1430חלק  3ברמה .Rרוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות תולחמנה
על התשתית האופקית וכ 15 -ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האנכית.היריעות
תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.קצוות יריעות החיזוק "תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות
להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.
במפגשי תשתית אופקית  -משטחים אנכיים יש להלחים את יריעות החיפוי העליונות הזהות
4
ליריעות החיזוק עם גימור פן עליון מאגרגט גס.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה עד למרחק של 100
ס"מ ממפגשי תשתית אופקית-קירות על התשתית האופקית ועל המשטחים האנכיים עד
למפלס הגבוה ב 10-ס"מ ממפלס הריצוף.לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות
החיפוי לכל אורך השטח האנכי וברוחב של  1עד  2ס"מ ויישם בקצה העליון מסטיק אטימה
אלסטומרי העומד בדרישות ת"י  1752חלק  2נספח א'.על פני היריעות הבולטות מעל מפלס
הריצוף יש ליישם טיח חוץ תקני עם רשת אקספנדיד.
 05.11הנחיות לאיטום ובידוד תרמי במרפסות בקומה א'
(ראה פרטים ) 36-44
 05.111הכנת תשתית הגג לאיטום
הכנת הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק .1השטחים יהיו נקיים ויבשים.הם יהיו
מישוריים או בעלי עקומה רציפה,חלקים,ללא "מדרגות",בליטות שקעים וחורים.בשטחי הגג ייבדק
עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין המעקים,כרכובים
וכו' לבין שטחי קירות וגג.תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים
ויש לתקנם.חוטי קשירה,שנותרו לאחר פירוק הטפסות יקוצצו לעומק  15מ"מ לפחות והשקעים
ימולאו בטיט צמנטי פולימרי.תפרים בגג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי
התפר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות
כגון:הסרת בליטות,סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.הסדקים
יאטמו באופן הבא:בעזרת דיסק מתאים,העמק והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מרווחים
ברוחב  1ס"מ ועומק  1ס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום
חומר האיטום.אטום את המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני אלסטומרי העומד
בדרישות ת"י  1536מסוג  F – 12.5 Eכדוגמת "סיקהפלקס  "11 FCמתוצרת "סיקה" או
שו"ע.באזורי מפגש עם דלתות כניסה למבנה יש לצקת ספי בטון ב 20-ברוחב הדלתות מסוג סף לא
מוגבה.
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 05.112עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות
לאחר ביצוע שלב הכנת השטח ויציקת השיפועים בכפוף לאישור הקונסטרוקטור,יש ליישם רולקות
צמנטיות פולימריות במפגשי שתית אופקית–משטחים אנכיים.הרולקות תהיינה קעורות במידות
 7*7ס"מ.את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן 50:ק"ג צמנט 120,ק"ג
חול 10,ק"ג מוסף אקרילי כ 20% -ממשקל הצמנט),מים לפי הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת
הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.
 05.113התקנת בידוד תרמי בגג
יש לנקות היטב את התשתית מכל ליכלוך,אבק,שמנים,עד לקבלת בטון ישר ויציב.
1
יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן ASTM D – 41
2
,בכמות של  300גר'\מ"ר.יש להמתין לייבוש הפריימר  4שעות לפחות.
יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי
3
הנדרש ע"י היועץ התרמי,העומדים בכל דרישות ת"י  1229חלק ,1באמצעות ביטומן מנושב
,75\25בשיטה החמה.ההדבקה תהיה מליאה ובכל השטח.
 05.114יציקת שכבת שיפועים ממדה (או מבטקל  1200ק"ג\מ"ק)
על פני לוחות הבידוד התרמי שבתשתית האופקית במרפסת ובכפוף להנחיות הקונסטרוקטור,יש
לצקת שכבת שיפועים ממדה בטון ,בשיעור מינימלי של  1.5%לפי תוכנית השיפועים.העובי
המינימלי של המדה יהיה  4ס"מ.יצירת השיפועים תיעשה באופן הבא:
יש לוודא שפתחי הניקוז סגורים למניעת חדירת בטון בשעת היציקה או אחריה.
1
יש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.השיפועים יהיו בשיעור
2
מינימלי של .1.0%
יש להכין את המדה בהתאם להנחיות וליישם אותו על התשתית האופקית שעל המרפסת.
3
 05.115הנחיות ליישום מערכת האיטום
יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן ,ASTM D – 41בכמות של 300
1
גר'\מ"ר על פני השטחים המיועדים לאיטום.יש להמתין כ  4 -שעות לייבוש הפריימר לפני
המשך פעולות האיטום.
יש ליישם על השטחים המיועדים לאיטום ביטומן מנושב  105\20בכמות של  2ק"ג\מ"ר
2
ליישור והחלקה.
יש להלחים לאורך מפגשי תשתית אופקית -מעקות ותשתית אופקית -קירות
3
מבנה,יריעות חיזוק ביטומניות שתהיינה זהות ליריעות איטום התשתית,בעובי  4מ"מ עם
גימור פן עליון מחומר דק.רוחב יריעות החיזוק יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות
תולחמנה על התשתית האופקית וכ 15 -ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית
האנכית.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ.קצוות יריעות החיזוק "תגוהצנה"
כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום העיקרית.
יש להלחים לתשתית האופקית ,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר
4
, SBSבעובי  4מ"מ,עם גימור פן עליון מחומר דק,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק 3
ברמה  Mוהמכילות מוסף נגד שורשים.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של 10
ס"מ,תולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק שבגג.
יש להלחים שכבה תחתונה של יריעות חיפוי לאורך מפגשי תשתית אופקית -משטחים
5
אנכיים בגג.יריעות החיפוי בעובי  4מ"מ,תהיינה זהות ליריעות איטום התשתית עם גימור
פן עליון מחומר דק.יריעות החיפוי הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ עם יריעות איטום
התשתית התחתונות ותולחמנה עד לגובה של כ 20 -ס"מ על המשטחים האנכיים.יריעות
החיפוי תולחמנה אחת לשניה בחפיפה של  10ס"מ.החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה
ממוקמות כך שהמרחק ביניהן לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ 1\2 -רוחב
יריעה.
יש להלחים לשכבת היריעות התחתונה שעל תשתית הגג,את שכבת האיטום העליונה
6
המורכבת מיריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSעם גימור פן עליון מחומר דק
בעובי  4מ"מ,העומדות בדרישות ת"י  1430ברמה .Mהיריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של
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 10ס"מ.הקפד שחפיות היריעות העליונות תוזזנה ב 1\3 -רוחב יריעה ביחס לאלו של
היריעות התחתונות .
במפגשי תשתית אופקית  -משטחים אנכיים,יש להלחים את יריעות החיפוי העליונות
הזהות ליריעות איטום התשתית עם גימור פן עליון מחומר דק.היריעות תולחמנה זו לזו
בחפיפה של  10ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ ליריעות איטום
התשתית העליונות ותולחמנה על המשטחים האנכיים עד למפלס הגבוה ב 20-ס"מ ממפלס
שכבות הפיתוח.לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות החיפוי לכל אורך השטח
האנכי וברוחב של  1עד  2ס"מ ויישם בקצה העליון מסטיק אטימה אלסטומרי.על פני
יריעות האיטום הבולטות מעל הפיתוח,שעל פני קירות מבנה ,יש ליישם טיח חוץ תקני עם
רשת אקספנדיד.

7

 05.116איטום מעברי צינורות בבטון
יש לצקת רולקה מסביב לצינור,מבטון פולימרי מהיר התקשות כדוגמת "סטרקצ'ורית" מתוצרת
"טורו" או ש"ע,במידות  7*7ס"מ.בשלב הבא יש לאטום את מפגשי התשתית האופקית של הבטקל
והצינור באמצעות שתי רצועות חיזוק\חיפוי ביטומניות הזהות ליריעות איטום התשתית בעובי 4
מ"מ כל אחת (יריעות החיזוק עם פן עליון מחומר דק ויריעות החיפוי עם פן עליון מאגרגט
לבן).בקצה העליון יש לקבע את יריעות החיפוי עם חבק פלדת אל חלד ברוחב  12.5מ"מ,וליישם
מסטיק אטימה אלסטומרי כדוגמת "אלסטיק  " 244מתוצרת "ביטום" או שו"ע,לאיטום המרווח
שבין החבק הנ"ל והיריעות.
 05.117שכבות הגנה בגג
התקן על פני יריעות האיטום בגג עם ריצוף,בד גיאוטכני במשקל  400גר'\מ"ר.על פני הבד
הנ"ל,בצע ריצוף.בגג עם גמר גינון,על הבד הגיאוטכני,יש ליישם מדה הגנה בעובי  5ס"מ.על המדה
יבוצע הגינון\ריצוף.
 05.118איטום פתחי הניקוז
התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר " 4מתוצרת " " DALLMERמסוג "דלביט" לגגות
מרוצפים.גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון ביטומני מסוג S.B.S
בעובי  4מ"מ ובקוטר  500מ"מ המולחם לגוף הנקז בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י
טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן בעובי  1.6מ"מ.במרפסות חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס
הריצוף עם רשת נירוסטה מרובעת בגודל  150*150ובעובי  1.6מ"מ עם תושבת למאריך בקוטר 145
מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית הסמוכה אליו.את יריעות
האיטום הביטומניות של התשתית האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים.בעת החדרת הצינור
התחתון של הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס  " 11 FCאו
שו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.
 05.12הנחיות לאיטום קירות חוץ מטוייחים עם הצללת רפפות (ראה פרט ) 35
על פני קירות מבלוקי איטונג ,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת בדרישות ת"י
1
1920חלקים  1ו, 2-כדוגמת "טיח חוץ  " 710מתוצרת "כרמית".על הבלוקים תיושם שכבת
הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית  " 720מתוצרת "כרמית" בעובי  5מ"מ.על שכבת ההרבצה
ייושם "טיח חוץ  " 710בשתי שכבות בעובי כולל של  15מ"מ.היישום יתבצע לפי הנחיות
היצרן.
באזור גשרי הקור,יישם על לוחות הקל-קר "בסיס טיח לקל-קר  " 470בעובי  5-6מ"מ
2
(כתחליף לשכבת ההרבצה),לפי הנחיות היצרן.בעוד החומר רטוב הטבע בו רשת זכוכית
עמידה באלקלי.לאחר אשפרתו יישם על החומר הנ"ל" ,טיח חוץ  " 710בשתי שכבות בעובי
כולל של  15מ"מ לפי הנחיות היצרן.
לאחר אשפרת הטיח,יש ליישם עליו ציפוי פוליאוריתני לבן דו-רכיבי מסוג "אינופז " H-20
3
מתוצרת "פזקר",מיושם בשכבות בעובי יבש של  2מ"מ לפי הנחיות היצרן.
יש לבצע איטום חדירות עוגני הרפפות,יבוצע עם "סיקהפלקס  " 11FCשייושם מסביב
4
לעוגנים לאחר התקנתם.
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 05.13הנחיות לביצוע בדיקת הצפה לגגות
בסיום עבודות האיטום בגגות ,ובחדרים "רטובים" ולפני יישום שכבות הגנה ,תיעשה בהם
1
בדיקת הצפה בהתאם להנחיות שבת"י  1476חלק . 1הגגות יוצפו ברום של  30מ"מ מעל
נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  72שעות.באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה יתוקן
המקום הפגום ויחזרו על בדיקת הצפה עד לקבלת גג אטום.כדי שכל קטעי הגג ימולאו
במים,יבצע הקבלן הגבהות זמניות או יאטום זמנית פתחים.
את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבנין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה
2
דליפה.במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבנין וכן תינתנה הנחיות לפתיחה
מידית של המרזבים.
סתימת פי המרזבים תבוצע באופן שלא יזיק למערכת האיטום,אך תמנע ביעילות את יציאת
3
המים מהגג.
יש לוודא שאין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי.אם
4
קיים מקום כזה יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום ההצפה.דבר זה
יתואם עם המפקח.במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה.
לאחר סיום  72שעות הצפה מליאה של הגג ובעוד הגג מלא מים ורק לאחר שהמפקח בדק
5
את יציאות המרזב ויובש התקרה,ייראה כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה.
בכל מקרה של הפסקת הצפה,נזילות,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה,ירוקן הגג
6
ממים,ייובש ויתוקן ויוצף מחדש עד לקבלת איטומו המוחלט.
 05.14אחריות הקבלן בתקופת הבדק
הוראות סעיף זה מתיחסות לחידוש עבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק המוגדרת בחוזה וכן
בסיום תקופה זו.
במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו\או קירות ייבדק לאחר עונת הגשמים הראשונה,מצב
1
האיטום.אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות יחדש הקבלן את האיטום בהיקף שעליו יורה
המפקח,ולא בהכרח תיקון מקומי בלבד.
כל חידוש יתבצע בשיטה ובחומרים ובאורח המקצועי שלפיהם בוצע האיטום המקורי או
כפי שיורה המפקח.הקבלן יבטיח שתוך כדי חידוש האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים
ואחרים וכל אשר ייפגם,יתלכלך ויינזק,יתוקן ע"י הקבלן עם סיום חידושו של האיטום.אופן
החידוש דורש אישור של המפקח.
אחריות הקבלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של  10שנים.במשך התקופה הנ"ל יבוצעו
2
הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף , 1בתום כל תקופת גשמים ובסוף כל קיץ.
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פרק  - 06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01כללי
 06.01.1פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .על
הקבלן להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף  06.02במפרט הכללי
ולקבל את אישור המפקח ,לרבות פירטי איטום של אלמנטי הנגרות/מסגרות
ובין אלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין בהם הם מותקנים.
 06.01.2לאחר אישור המפקח ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל
קבוצת מוצרים ,לפי בחירת המפקח ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקח ,בהתאם
לסעיף  06.01.06במפרט הכללי .הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני
קבלת אישור הדוגמאות.
 06.01.3מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם.
אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת.
מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.
 06.01.4מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ.
ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.
הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
 06.01.5כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות,
אחת מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבלן.
 06.01.6כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  918וכמפורט בפרק  19במפרט
הכללי .על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד
בתנאים אלו.
 06.01.7כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
 06.02רב מפתח
מנעולי הדלתות (כולל כל הסוגים  -נגרות ,מסגרות ,דלתות ,דלתות אש ,דלתות אקוסטיות
וכו') יותאמו לרב מפתח ( )MASTER KEYשל קוד  -קי מותאם לכל הדלתות במבנה .כמו
כן ,יקבעו אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח.
מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד.
 06.03דלתות אש
כל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת הורכבה.
עלות בדיקת הדלתות ,לרבות התיקונים הדרושים ,כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת
בנפרד.
 06.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח ,בין אגפי החלונות והדלתות
החיצוניות ,לבין מלבניהם ,וכמו כן ,בין המלבנים לבין חשפי הפתחים .החללים מאחורי
המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
המרווחים ,שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה ,ייאטמו
במסטיק פוליסולפידי ממין וגוון מאושר .יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות
אקדח מיוחד למטרה זו ,וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע ,או כפי שיידרש.
 06.05אופני מדידה ומחירים
 06.05.1בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות
המפורטות להלן:
א .ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה (משקופים) בבטון
ועיגונם.
ב .כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים ולרשימות.
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הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית ,כימית ,כנגד מזיקים ופגיעות אחרות.
כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  921לרבות בדיקת דלתות אש כולל
התיקונים הדרושים.
כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים.
כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים.
הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח.
כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה,השלמות בנייה/בטון,התאמת מידות הפתחים
הקיימים למידות האלמנטים וכיו"ב ,הקשורות בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות,
אשר נובעים מאי התאמת מידות הפתחים וכן גם ביצוע כל התיקונים הנידרשים כגון
תיקוני ריצוף,טיח,בנייה,בטון,צבע וכו'.
גילוון וצביעה.
כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות לרבות מחזירי שמן,ידיות בהלה,מתאמי
סגירה,מעצורים,מגיני אצבעות וכו'
מנעול רב מפתח (מאסטרקיי) וג'נרל מסטרקי.
כל המפורט בד"ח הבטיחות,בדו"ח אקוסטיקה,בדו"ח נגישות ובשאר דוחו"ת היועצים
כל האמור ברשימות ובמפרט המצורף לרשימות גם אם לא צוין במפורש בכתב
הכמויות.
איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי הנגרות/מסגרות
איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין השונים מכל
סוג בהם הם מותקנים.
בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי הנגרות/מסגרות

 06.05.2שינויים במידות ,בגבולות ( 10%עשרה אחוזים) בכל כיוון לא יגרמו לשינוים
במחירים.
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פרק  - 07מתקני תברואה
כללי
עבודות האינסטלציה יעשו בהתאם למפרט המיוחד ,המפרט הכללי ,הל"ת (הוראות למתקני
תברואה) ות"י  1205כל אחד במהדורתו האחרונה .
 07.00.01תאור העבודה
במסגרת ביצוע עבודות בניה במבני ציבור כגון בניין מסחר בקומת הקרקע ושטח ציבורי בקומה
הראשונה ברח' מבצע דקל  9פתח תקווה ,יש לבצע עבודות להתקנת מערכות אינסטלציה
סניטארית וכיבוי אש ,וכן כל עבודה נוספות כמתואר בתוכניות ,המפרט המיוחד וכתבי הכמויות.
07.00.02
המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך תוספת הדגשה ,השלמה ,הבהרה ו/או שינויים
לגבי האמור בו .אין הכרך שכל העבודות המתוארות בתכניות ובכתבי הכמויות תמצאנה את ביטויים
במפרט המיחד.
 07.00.03מפרטים:
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:
א .המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית – פרק  – 07מתקני תברואה.
ב .המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית – פרק  – 57קווי מים ,ביוב ותיעול.
ג .הל"ת – הוראות למתקני תברואה.
ד .ת"י –  – 1205מערכות שרברבות ובדיקתן.
ה .כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.
ו .המפרט המיוחד.
יש לראות את "המפרט המיוחד" כהשלמה ל"מפרט הכללי" ,לתכניות ולכתבי הכמויות ולכן אין זה
מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות או בכתבי הכמויות תמצא את ביטויה גם במפרט מיוחד
זה.
 07.00.04היקף העבודה
העבודה הכלולה במפרט זה כוללת בין היתר את כל החומרים ,חומרי העזר והעבודה למסירת מתקן
מושלם ועבודות הבדק.
הציוד יעבוד בצורה שקטה ,ללא רעידות או רעש יתר ,בכפיפות לאמור להלן בסעיפי המפרט בחוזה
וביתר התוכניות.
העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם:
מערכת מים ,ביוב ותיעול מחוץ לבניין .
א.
מערכת אספקת מים חמים  /קרים בתוך הבניין.
ב.
מערכת דלוחין ושופכין ואוורור בבניין.
ג.
מערכת ניקוז מי גשם בתוך הבניין.
ד.
הכנה למערכות ניקוז מזגנים.
ה.
התקנת מערכת סולרית.
ו.
מערכת כיבוי אש ע''י עמדות כיבוי אש.
ז.
התקנת קבועות סניטריות
ח.
ניקוז יסודות לפי מפרט ותכניות קונסטרוקציות.
ט.
העבודה כוללת אספקה והתקנה של כל חלקי המערכת ,הפעלתם ואיזונם על מנת למסרם
כשהם פועלים באופן סדיר ותקין כנדרש במפרט המיוחד ,במפרט הכללי ובכל יתר התוכניות
כהגדרתן בחוזה בהתאם .
 07.00.05תכניות:
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התוכניות ל"מכרז" הינן תוכניות עקרוניות הבאות להבהיר
את סוג העבודה והיקפה בכדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.
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לקראת ביצוע העבודה וגם במהלכה ,תמסרנה לקבלן תוכניות עבודה מפורטות חתומות ומאושרות
"לביצוע" .הקבלן יבצע עבודותיו רק על פי תוכניות ומפרטים עליהם החותמת "לביצוע" עם
תאריך העדכון האחרון.
למרות כל האמור לעיל ,לא יהיה בכל השינוים בתוכניות ובעובדה כי תתווספנה תוכניות בכדי
לשנות את מחירי היחידה שהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו ומחירי יחידה ,אלה יחשבו כסופיים.
 07.00.06הוראות כלליות:
לפני תחילת העבודה הקבלן יברר את נקודות התחברות לרשתות הביוב והמים הקיימות.
לפני התחלת עבודות הביוב והמים על הקבלן לבצע מדידות מדויקות לגובה ומיקום חיבור ביוב
ומים קיימים בתוך המגרש/בנין ו/או מחוץ למגרש.
על הקבלן להביא בחשבון בקביעת מחירי היחידה ,אפשרות של ביצוע בשלבים ,פיצול העבודה,
עבודה בקטעים מוגבלים ובזמנים מוכתבים לרבות עבודות בלילה .לא תשולם כל תוספת מעבר
למחירי היחידה ולא תאושר הארכת משך הביצוע בגין כך.
הקבלן ינקוט על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות משך כל תקופת הביצוע
ועד למסירותו למפקח  ,מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה ,שטפונות ,רוח ,שמש וכו'.
על הקבלן לכלול במחיריו את כל עבודות העזר הנדרשות :חפירה וחציבה לרבות מילוי חוזר,
הידוק ,ריפוד חול ,הרחקת עודפים ופסולת עבור קווי המים ,הביוב ,התיעול וצנרת שופכין
והתחברויות לצנרת קיימת.
על הקבלן לשמור במשך כל זמן העבודה ,על סדר וניקיון במקום העבודה וסביבתה .התקנת כל
אמצעי בטיחות עפ"י הוראות המפקח ותקנות משרד העבודה .
אין לחצוב חורים או חריצים בבטונים מבלי לקבל את אשור המפקח .הקבלן יהיה אחראי על סימון
חרוצים ופתחים הדרושים לבצוע עבודות אינסטלציה .חציבת פתחים בבטונים תבוצע אך ורק
באשור המפקח.
על הקבלן להקפיד על אחסון נאות של כל סוגי צנרת באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא יחדור
לכלוך לתוך הצנרת .צינור פגום לא יורשה להתקנה.
למניעת חדירת בטון בתוך הצנרת בזמן היציקה ולכלוך במשך הבנייה על הקבלן לסתום קצוות כל
סוגי צנרת מדי יום אחרי גמר העבודה.
על הקבלן להקפיד על התקנת נקודות ההתפשטות לכל סוגי הצינורות בהתאם למקדם ההתפשטות
של חומר הצינור .הדבר מחייב גם לצינורות מורכבים בחריצים וגם בהרכבה חופשית.
על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכת ביוב  HDPEומערכות מים "פקסגול" או ש"ע
ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
הקבלן חייב להמציא תעודה ממוסד מוכר ,המאשרת את יכולתו בביצוע עבודות ריתוך וזאת
בהתאם לסוגי הריתוך .במידת הצורך וללא הודעה נפרדת רשאי המזמין לדרוש בדיקת רנטגן של
לפחות  10%מהריתוכים.
יודגש כי הנחיות להלן להנחת והתקנת צינורות מכל מיני סוגים היינן תמצית המלצות היצרן ואינן
באות במקום המלצות היצרן .כל הנחיות או אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחייבו את
הקבלן לבצע אל פיהן ,לא תהיה לקבלן תביעה כספית כלשהי בגין דרישות היצרן ובין אם ידע
עליהם מראש ובין אם לאו.
כל ציוד אשר בדעת קבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.
הציוד אשר לא אושר ע"י המפקח ,יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר
אשר יאושר ע"י המפקח.
עם תחילת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר המסוים ,על הקבלן לקבל
מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות
מאותם החומרים לצורכי בדיקה.
החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם
לשימוש בביצוע חוזה זה .כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה
ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום ,על חשבון הקבלן .הפסקת העבודה תימשך עד
שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.
בהתאם לדרישות המפקח ,יזמין הקבלן בדיקה של מכון התקנים לטיב החומרים .העבודה
והתשלום כלולים במחירי היחידה השונים.
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אין לחצוב חורים או חריצים בבטונים ובלוקים מבלי לקבל את אישור הקונסטרוקטור ,יצרן
בלוקים והמפקח .הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים לביצוע עבודות
אינסטלציה .אין לקדוח חורים בקונסטרוקציות הפלדה .קידוח ו/או חיצוב בקירות ,תקרות
ורצפות המבנה לצורך העברת צנרת ייעשה בזהירות רבה ליצירת נזק מינימלי למבנה.
בכל מעבר צנרת דרך קירות ,תקרות ,רצפות וכו' יש לסדר שרוולים .השרוולים יהיו מצינורות
 P.V.C.ומעוגנים במבנה בקוטר מספיק גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול על
מנת לאפשר העברת הצינורות ובידודם באופן חופשי.
שרוולים להעברת צינורות דרך רצפות יבלטו מפני הרצפה הסופיים ב 1 -ס"מ על מנת למנוע חדירת
מים .הרווח בין השרוול והצינור ימולא בפוליאוריתן מוקצב.
לשרוולים העוברים בגג תהיה הגנה נוספת למניעת חדירת גשם דרך השרוול ,בהתאם לפרטים
המסומנים בתוכניות ו/או לפי דרישות תקנים ומפרטים ישראליים.
במקרה של מעבר צנרת דרך רצפות ,תקרות ,קירות חיצוניים ומחיצות יהיה הקבלן אחראי
לאטימה מלאה של פתח המעבר נגד רטיבות  ,התפשטות אש ולאטימה אקוסטית מושלמת.
המרווח סביב הצנרת ימולא ע"י הזרקת חומר מוקצף או צמר סלעים ,או חומר איטום על בסיס
צמנט ,או חומרי איטום גמישים המתנפחים או צווארונים מתנפחים לצינורות פלסטיות או כל
חומר שהוא שיגרום לאטימה מושלמת על פי הנחיות מתכנן קונסטרוקציות או יועץ איטום ויהיה
מאושר ע"י שירותי הכבאות.
צינורות בחריצים ייקבעו כך שיהיה הכיסוי לפני הטיח לפחות  12מ"מ .לצינורות מבודדים יכוסו
החריצים ברשת מתוחה מפלדה מגולוונת.
כל מתקני התלייה ,התמיכות ,השלות ,הקונסולות ,נקודות הקבע וכו' יהיו מגולוונים ויקבלו
אישור מוקדם של המהנדס .תליות לקונסטרוקציות הפלדה – רק באישור המהנדס המתכנן של
קונסטרוקציה .כל תליה לאחר ההתזה נגד אש – רק באישור המפקח .תיקון ההתזה יעשה על
חשבון קבלן האינסטלציה הסניטרית.
תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת "יוניסטרט"" ,רוקו" או "מופרו" .התמיכות
יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות ,בהתאם לתוואי הצנרת .התמיכות יחוזקו
לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מתאימות לעומס הצנרת.
הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה.
הקבלן יוודא שכל הציוד המסופק ו/או מותקן על ידיו במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות
לא סבירים בחלל טכני ,במבנה ובסביבתו .כמו כן ינקוט הקבלן באמצעים הדרושים על מנת למנוע
מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל הסביבה מחוץ לחלל הטכני ולמבנה.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם הגורמים הנוגעים בדבר
ובכללים קבלני המשנה האחרים ,על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
במקומות בהם עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות ,העבודה תבוצע תוך תאום מלא עם תוכניות
מיזוג אוויר וחשמל.
הרכבת צנרת גלויה ואביזרים תבוצע כך שלכל צינור ואביזר תהיה גישה נוחה לצרכי תיקונים או
החלפה מבלי לפרק צינורות ו/או אביזרים אחרים של המתקנים וגם לא צינורות ואביזרים של
מקצועות אחרים.
בגמר העבודה יגיש הקבלן תכניות מעודכנות לאחר ביצוע (על חשבונו) ,של כל המערכות בבנין
ומחוץ לבנין בקנ"מ מתאים ובהתאם להנחיות מתכנן מערכות אינסטלציה סניטרית .התכניות
יכללו בין היתר תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידו כולל תוואי הקווים ,מיקום השוחות,
מידות השוחות ,גבהים אבסוליוטיים ,הכנות לחיבור בעתיד ,מיקום כל האביזרים עצמם אשר על
הקבלן לבצע תוך כדי העבודה .הכנת תכניות לאחר ביצוע ומסירתן בצורה מסודרת למפקח (לאחר
אישור המתכנן ובחתימתו) הן תנאי מוקדם לבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח.
בסיום כל עבודות ההתקנה של מערכות האינסטלציה על הקבלן לבצע את כל הבדיקות היסודיות
הדרושות לפי תקנים ישראליים ,המפרטים הכלליים ולפי המפרט הטכני הנ"ל ובתאום עם המפקח
והמתכנן.
כל הבדיקות תבוצענה ,לרבות בדיקת לחץ ,בדיקת רציפות ,בדיקה קבלה של המתכנן וכד' ,לפני
כיסוי הצינורות .במקרה תתגלינה נזילות או ליקוי בידוד ,יתקן הקבלן את המקומות הפגומים
והקווים יבדקו שנית.
מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה ,לרבות ניקוי השטח מעודפים
ופסולת ,השבת השטח לקדמותו ,תיקונים והכנת תוכניות "לאחר ביצוע".
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בהתאם לדרישות המפקח ,יזמין הקבלן בדיקה של מכון התקנים לטיב החומרים .העבודה
והתשלום כלול במחירי היחידה השונים.
כל האביזרים ,המגופים ,השסתומים והציוד לסוגיו יצויידו בסימון או שילוט מתאים על גבי שלטי
פלסטיק לפי קביעת המפקח .סימון זה יופיע בתוכניות העדות כאמור בפרק סעיף לעיל.
הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות .מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך כלל
באופן סכמתי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.
כל ההגדרות במפרט הטכני ,כתבי כמויות ותכניות ביצוע הן הגדרות משלימות זו את זו ויש
להתייחס אליהם כאל מקשה אחת.
 07.00.07ניקוי ,בדיקות ניסויים והכנה לפעולה
ניקוי הצנרת ,בדיקות ,ניסויים והכנסת כל המערכת לפעולה וכיו"ב ייעשו ע"י הקבלן ועל
חשבונו .על הקבלן להודיע לפחות שבעה ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו ,כדי
שהמפקח יוכל להיות נוכח במידה והוא מוצא לנכון .הקבלן יוציא דו"ח מפורט על כל בדיקה
שביצע.
הקבלן ישטוף ויחטא את הצנרת ומיכלי האגירה לפני הכנסת המערכת לפעולה .השטיפה
תעשה כך שהמים והלכלוך לא יעברו דרך הציוד .הקבלן יתקין מסננים זמניים בצינורות
ויסירם בתום השטיפה  .עם סיום השטיפות יהיו המים היוצאים מהצינורות נקיים ללא חול,
סייגים וכיו"ב .הקבלן יכין על חשבונו את כל החיבורים והצינורות הדרושים לאספקת המים
ולניקוז המים בזמן השטיפה .על הקבלן לקבל אישור המפקח שמערכת הצינורות אומנם
נקייה ואפשר להפסיק את פעולת השטיפה.
השטיפה והחיטוי יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י משרד הבריאות ויבוצעו בדיקות כנדרש ע"י
משרד הבריאות .כל הבדיקות והשטיפות החוזרות ,לרבות חיטוי חוזר אם יידרשו יהיו
כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד.
 07.00.08מסירת המערכת:
לקראת מסירת המערכת  ,יגיש הקבלן ללקוח שלוש מערכות של תכניות עדות
( ,)AS MADEלפיהן בוצעה המערכת בצירוף קובץ ממוחשב  DWGו.PDF-
סכמות מים קרים וחמים פנים וחוץ.
.I
 .IIסכמות ביוב פנים וחוץ ,דלוחין ושופכין.
 .IIIסכמת ניקוז מי גשם.
התכניות תערכנה ע"י הקבלן ועל חשבונו ובקנה מידה הזהה לתכניות המקוריות.
07.01
07.01.01
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רשת אספקת מים קרים וחמים
צינורות פלדה חיצוניים ובתוך המבנה:
צינורות אספקת מים קרים וחמים חיצוניים ובתוך המבנה בקוטרים בין " 1/2ל –
" 3מותקנים גלויים או סמויים יהיו צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ,מחוברים
בהברגה או בריתוך ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי APC GAL
כדוגמה "אברות".
אביזרים וספחים לצינורות יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם ,הם יהיו
חרושתיים ,לא יורשה לייצר ספחים ואביזרים באתר.
התברגות בצינורות המחוברים בהברגה ,תהיינה קונית ,האורכים של התברגות
לפי המצויין בת"י  50.3הברגת צינורות וספחיהם וכן הברגת שסתומים ,ברזים
ושאר האביזרים תהיה מלאה לכל אורך התבריג.
צינורות מים קרים חיצוניים לצריכה טמונים בקרקע בקוטר " 3ומעלה יהיו
צינורות פלדה בעובי דופן " 5/32עם ציפוי פנימי במלט וחיצוני בשרוול פלסטיק
טיפוס "טריו" חרושתי או "אברות" או ש"ע מאושר מחוברים בריתוך .ריתוך
הצינורות יבוצע לפי סעיף  57042של מפרט הכללי ולפי המלצות והנחיות יצרן
הצינורות .עבודת הנחת הצנרת ,הוראות לחפירה ולמדידת כמויות יהיו ובהתאם
לפרק  57של המפרט הכללי ,להוציא הנחיות אחרות ,במידה ומצוינות במפרט זה.

צינורות מים בקוטרים בין " 1" - 2טמונים בקרקע יהיו מצינורות פלדה מגולבנת
ללא תפר תוצרת "אברות" או שווה ערך מאושר.
הברגים והאומים לחיבוריהם של המגופים ,האוגנים והאביזרים השונים ,יהיו
מגולוונים.
הערה :הוראות לעבודות חפירה ומילוי להנחת צנרת מים ראה סעיף .07.04.02
בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת ,תכלול את כל ההסתעפויות ,האביזרים
והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת.
אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך.
הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  2ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר ,ויחוזקו
באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולבן ומורכבים משני חלקים עם אפשרות
פתיחה לפרוק.
הצינורות העוברים בקירות יותקנו כך ,שיישאר כסוי טיח בעובי  2ס"מ לפחות.
את החריצים יש לסתום בטיט צמנט נקי ללא סיד ,אשר מחירו כלול במחיר
הצינור.
07.01.02

צינורות פנימיים מפוליאתילן מצולב ()PEXGOL
צנרת מים קרים וחמים בתוך המבנה תהיה עשויה מפוליאתילן מצולב והאביזרים
מסגסוגת נחושת ואילו הקירות בבניין עשויים מבלוקים ו/או בטון כמקובל
בישראל .הצינור יהיה רצוף ללא חיבורים מהמחלק עד לנקודת הצריכה ,כאשר
שיטת ההתקנה היינה השחלת הצינור מוביל המים לתוך צינור המתעל.
צינור המתעל – צינור המתעל יהיה מפוליאתילן ויתאים לדרישות מפרט מכון
התקנים .קוטרו הפנימי יהיה לפחות ב –  1/3גדול מהקוטר הצינור החיצוני של
הצינור מוביל המים .בודקים התאמתו של הצינור לתפקיד הנ"ל על ידי כיפוף
בקשת בעלת רדיוס השווה בגודלו לשמונה פעמים קוטרו הנומינלי .הצינור לא
יקבל נקע ולא יתפחס ביותר ב –  1/10מקוטרו.
המחלק – המחלק אשר ממנו יוצאים אביזרי חיבור לצינור מוביל המים ( יציאות )
יהיה עשוי מסגסוגת נחושת ,המתאימה לדרישות ת"י  .137מספר היציאות
כמספר נקודות הצריכה.
אביזרי חיבור – אביזרי החיבור יהיו מחברי לחיצה עשויים מסגסוגת נחושת
המתאימה לדרישות ת"י  137ומתאמה לדרישות מפמ"כ  .292יש להשתמש
באביזרים בהתאם להמלצות יצרני הצינורות.
זווית מתכתית – זווית מתכתית עשויה מסגסוגת נחושת לפי ת"י  ,137ומתאימה
לדרישות מפמ"כ  ,292מיועדת להתחבר מצידה האחד לצינור הפלסטי ( מחבר
לחיצה ) ומצידה השני לצינור מתכתי ( מחבר בעל תבריג ).
בית המחלק – בית המחלק יהיה עשוי מעץ ,פלסטיק או חומר מתאים אחר
במידות לפי פרט היצרן .בארגז יהיה שני מחלקים :האחד למים קרים והאחר
למים חמים .ארגז יצויד בדלת פתיחה עם צירים ארבעה ברזי "פרפר" נתונים
לפתיחה בנקל.
כאשר מקור מים היינו מחמם מים חשמלי או דוד אחסון למים המתחממים
באמצעות קולטי שמש ,שניהם על פי ת"י  ,69.1יש לצאת מהדוד עם צינור מתכתי
באורך כ –  30ס"מ ורק לאחר מכך לעבור לצינור פלסטי .כאשר מקור המים הוא
חימום מרכזי ניתן להתחבר ישירות לצינור אספקה המתכתי .אין לחבר צינורות
פוליאתילן מצולב למחמם מים מיידי.

07.01.03

בדיקת לחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת ,תכלול את כל ההסתעפויות ,האביזרים
והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת אך לא פחות מ – 12
בר במשך שעתיים לפחות .הבדיקה תערך לאחר שחרור כל כיסי האוויר מהרשת
וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים טרם הרכבת הארמטורות .בעת ביצוע
בדיקת הלחץ יש להקפיד על ניתוק צנרת ,אביזרים וציוד העלולים להינזק בעת
ביצוע הבדיקה.
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07.01.04

בגמר העבודה ולפני הרכבת הארמטורות יש לשטוף היטב את הקווים ולבצע
חיטוי ע"י תמיסת מי כלור ,בהתאם לסעיף  2.12של הל"ת.
אחרי החיטוי יש לשטוף באותה צורה את כל המערכת במים נקיים ,שמכל ברז
יוצא ומכל שסתום ניקוז ,יוזרמו בפתיחה מלאה המים במשך  5דקות.

07.01.05

קביעת צינורות:
א .הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  2ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר,
ויחוזקו באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם
אפשרות פתיחה לפירוק.
ב .הצינורות העוברים בקירות יותקנו כך ,שיישאר כיסוי טיח בעובי  2ס"מ
לפחות .
ג .צינורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים הנכונים כדי להבטיח
אוורורם וניקוזם ,בהתאם למסומן בתכנית.
ד .צינורות למים חמים יורכבו בצורה המאפשרת התפשטות חופשית של
הצינורות ללא פגיעה בבידוד.
ה .יש להבטיח מרווח של  5ס"מ לפחות ביו דופני הצינורות המותקנים במקביל.
ו .מרחק מקסימלי בין תליות לצינורות פלדה אנכיות –  3.0מטר ,לפחות חיזוק
אחד בכל קומה.
ז .להלן מרחקים במטרים בין תליות לצינורות פלדה אופקיים:

קוטר הנומינלי של הצינור

"½

"¾

"1

מרחק המכסימלי בין החבקים

1.5

2.0

2.5

07.01.06

אביזרי צנרת – הוראות כלליות:
א .אביזרים וספחים לצנרת יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם ,הם יהיו
חרושתיים.
ב .אביזרי צנרת במערכות שונות יהיו מתאימים ללחץ עבודה  10אטמ'
וטמפרטורה עבודה  100מעלות צלזיוס.
ג .אין להשתמש באביזרים לריתוך צינורות "פקסגול" מתחת לדרג .16
ד .אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך.
ה .אביזרי צנרת יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש של
האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות  ,לצורך טיפול ,החלפת חלקים ו/או
החלפה מלאה של האביזר .למטרה זו ושמשו בהתאם למקרה ,רקורדים
קוניים כבדים ,טבעות נחושת ,חצאי רקורדים ,אוגנים ואוגנים נגדים,
ספחים מאוגנים וכו'.
ו .לאטימה בין אוגנים יש להשתמש אך ורק באטם אחד אשר יהיה בצורת
טבעת שקוטרה הפנימי זהה לקוטר הצינורות והקוטר החיצוני מגיע עד
לברגים.
ז .מחברים מכניים יורכבו עם או בלי עוגנים ,תלוי באם הצינור טמון באדמה או
מחוצה לה.
ח .הרכבת המגופים מחוץ לבניין תעשה בצורה כזו שהמגוף יהיה תמוך על
הקרקע על תמיכת בטון או צינור ולא על צינורות משני קצותיו.
ט .כל האביזרים חייבים להיות מאושרים ע"י מכון התקנים.

07.01.07

מגופים כדוריים:
מגופי ניתוק עד קוטר "( 2כולל) יהיו מגופים מטיפוס "כדורים" עם כדור נירוסטה
תוצרת שגיב ,אטמי טפלון ,עם מעבר מלא וידית מתכת ארוכה ,אחרי כל מגוף
לכיוון זרימה יורכב "רקורד" קוני מפלדה חרוט .הרקורד אינו נמדד בנפרד ומחירו
יכלל בסעיף המגוף שבכתב הכמויות.
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07.01.08

שסתומי ביטחון:
שסתומי הביטחון יהיו מטיפוס קפיץ מוחזר וידית משיכה או סיבוב או מטיפוס
הידראולי עם דיאגרמה .גוף עשוי מפליז ,קפיץ עשוי נירוסטה .התושבת ניתנת
להחלפה .
עדיפות תינתן לשסתומים על ממברנה מכוונים ע"י היצרן במפעלו ומצוידים עם
חותך המונע שינוי הכיוון.

07.01.09

שסתום שחרור אוויר:
שסתומי שחרור אוויר למערכת מים הקרים יהיו מדגם "ברק"  D-040עם ברז
ניתוק כדורי לפניו.

07.02

מערכת שופכין ,דלוחין ,ניקוז מ"א וניקוז מי גשם:

07.02.01

צינורות  HDPEעבור מערכות שופכין ,דלוחין וניקוז מזגנים:
צינורות שופכין ,דלוחין וניקוז מ"א עוברים באופן גלוי ו/או סמוי במקומות
מצוינים בתכנית או לפי דרישות המפקח ,יהיו מצינורות פוליאתילן בצפיפות
גבוהה ( ,)HDPEמחוברים בריתוך ,תוצרת " "GEBERITלרבות כל הספחים,
אביזרים ,אביזרי התפשטות ,מופות חשמליות מאותה תוצרת .צינורות ,ספחים
ואביזרים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה – HDPE
יהיו בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי ולפי מפמ"כ  349חלק .1
א .התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  349חלק  ,2ובכפוף להוראות
ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.
ב .צינורות שופכין ,דלוחין וניקוז מ"א מונחים מתחת לרצפות בטון של
קומת קרקע ו/או קומת מרתף יהיו מחוברים בשיטת
 ELECTROFUSIONבלבד ע"י מופות חשמליות ,תוצרת "גבריט".
הצינורות יהיו עם עטיפת בטון מזוין סביב הצינור לפי התוכנית.
הצינורות מונחים בגובה פחות מ  40ס"מ מ U.K. -של רצפת בטון יהיו
יצוקים יחד עם רצפת בטון .הצינורות יהיו מאושרים ע"י מתכנן לפי
יציקת בטון .
כל הצינורות העוברים מתחת לחלקי בנין עד לכניסה לתא ביקורת יעטפו
עטיפת בטון מזויין  15ס"מ סביב לפחות .עטיפת הבטון והצנרת יחוברו
לרצפה שמעליה לפי פרט סטנדרטי.

07.02.02

צינורות  PPעבור מערכות שופכין ,דלוחין וניקוז מזגנים:
צינורות שופכין ,דלוחין וניקוז מ"א בקוטרים  110-32מ"מ עוברים באופן גלוי
ו/או מוי במקומות מצוינים בתכנית או לפי דרישות המפקח ,יהיו מצינורות
פוליפרופילן ( )PPלשפכים חמים לפי ת"י  958ובהתאם לתקן  DIN-19 560ולפי
תקני  ISOעם ספחים מאותה תוצרת .
א .צינורות דלוחין בקטרים  32-50מ"מ מחוברים בהברגה עם חצי רקורד
כדוגמה תוצרת "ליפסקי".
ב .צינורות שפכים בקוטר  110מ"מ מחוברים ע"י מצמד פעמון שקע-תקע
באמצעות אטם ומשחת החלקה.
ג .התקנת צינורות פוליפרופילן תבוצע בהתאם למפכ"מ  132ולפי הוראות היצרן.

07.02.03
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צינורות מי גשם :
צינורות מי גשם בתוך העמודים יהיו מצינורות פוליאתילן בצפיפות
א.
גבוהה ( ,)HDPEמחוברים בריתוך ,תוצרת "גבריט"
במקומות המצוינים בתכניות יורכבו יציאות מהעמודים מפלדה
ב.
מגולוונת בזווית  45מעלות עם חיתוך אלכסוני מקביל לעמוד או לקיר.
נקודת מוצא המים תהיה מרוחקת ב 5 -ס"מ עד  15ס"מ מפני הקיר או

עמוד והגבוהה ממפלס פני הקרקע ב 15 -ס"מ עד  20ס"מ .הקשת תנוקז
לשוקת מבטון טרום.
קולטי מי גשם על הגג יהיו מטיפוס מתועש מיציקת ברזל תוצרת
ג.
"גיוסם" או ש"ע מאושר ע"י מהנדס/מפקח.
כל קולט מי גשמים ,וכן נקז הגג והגשמה ,יותקנו כך שתובטח אטימות
מוחלטת .
צינורות מי גשם תת -קרקעיים יהיו צינורות מפוליוויניל כלוריד קשיח
ד.
(" PVCעבה") ,מיועדים לביוב עם חיבור שקע-תקע ,לפי ת"י  884עם
טבעת איטום .התקנת צינורות לפי ת"י  1083חלק  2ובהתאם להוראות
היצרן.
כל הצינורות יצוידו באביזרי ביקורת במקומות המצוינים בתכניות .בכל שינוי
כיוון זרימה בצנרת יותקנו אביזרי ביקורת.
קביעת צינורות:
א.

07.02.04

כל הצינורות העוברים באופן גלוי יקבעו במקום ע"י חיזוקים ו/או
באמצעות ווי ,קולר מתאימים לחומר הצינור ומורכבים משני חלקים
עם אפשרות של פתיחה לשם הוצאת הצינור בעת הצורך.

מאספים ,מחסומי רצפה ,מחסומי תופי ,מכסים :
כל מחסומי רצפה ,מחסומי תופי ,מאספים וכו' (אלא אם צויין אחרת)
א.
והיו פוליפרופילן ( ,) P.Pעם לא ציין אחרת ,תוצרת חרושתית עם מאריך
ומכסה.
מחסום רצפה יכוסה ברשת המתחברת למחסום .מחסום תופי ומאפסים
ב.
יכוסו במכסה פליז מתברגים בתוך מסגרת מרובעת עם שתי טבעות
איטום .המכסים ייקבעו במישור הריצוף.
על הקבלן להתאים מחסומי רצפה לכיוון הריצוף ולקבל אישור על
ג.
מיקומם.

על הקבלן לשמור על ניקיון צינורות ביוב וניקוז .בגמר הרכבת צנרת ,מחסומים ,מאספים וכו'.
יש לסתום מיד את הקצוות החופשיים בפקקים חרושתיים מתוצרת יצרן או פקקי עץ ובהתאם
לקוטרם.
על הקבלן המבצע לבצע בדיקת אטימות כפי שמופיע בהל"ת ות"י .1205.6
 07.03כלים סניטרים וארמטורות:
כל הכלים הסניטאריים ,הסוללות למים קרים וחמים  ,ברזים וארמטורות יהיו מסוג מעולה,
מתוצרת אשר תבחר על ידי המזמין ויסופק ע"י המזמין אם לא ציין אחר בכתב הכמויות
ובתוכניות.
כל הכלים הסניטריים ,הסוללות והארמטורות יורכבו בהתאם להוראות ההרכבה היצרנים.
אביזרים חוסכי מים
בכל הקבועות יותקנו אביזרים חוסכי מים (חסמים) מאושרים ע"י נציבות המים ונושאים תו כחול
כדלקמן:
* מגביל ספיקה לברז כיור רחצה.
* ווסת ספיקה לברז כיור מטבח.
 07.03.01אסלות ומשתנות:
אסלות לילדים יהיו -אסלות ילדים תלויות מחרס לבן סוג א' דגם " 384רון קידס" דוגמת "חרסה"
או ש"ע ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק ,לרבות מושב (ללא מכסה) ומנשא לקיבוע לקיר של
האסלה.
אסלות למבוגרים יהיו -אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם " 384לוטם  "55דוגמת "חרסה" או
ש"ע ,ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק ,לרבות מושב דגם "בקליט" ,מכסה כבד ומנשא לקיבוע
לקיר של האסלה.
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אסלות לנכים יהיו -נגיש"  -אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת  "385דוגמת "חרסה"
או ש"ע באורך  70ס"מ ובגובה  46ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד) ,לרבות מושב ומכסה
קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים
משתנות יהיו -משתנות תלויות וסיפון קרמי נסתר מובנה מחרס לבן ,סוג א' דגם " 364ברקת"
דוגמת "חרסה" או ש"ע ,לרבות מתלה ,סיפון סמוי ומפזר מים.
 07.04מערכת ביוב חיצונית:
תשומת ליבו של הקבלן מוסבת בזה לקיומם של קווים תת -קרקעיים פעילים בשטח העבודה.
באחריות הקבלן לבדוק ולאמת תוואי קווים אלה .באם נדרש  -תבוצע חפירה בידיים לצורך זה.
במקרה של פגיעה כלשהי בצנרת או באלמנטים קיימים יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו מיידית,
תוך תיקון הנזקים על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.
צינורות ביוב:
07.04.01
א .צינורות ביוב מונחים באדמה יהיו צינורות מפוליאיתילן  HDPEמסוג "SDR-
"( 17דרג  )10בקוטר  160מ''מ מיוצרים לפי ת"י  .5392\4427התקנת הצינורות
בהתאם להוראות היצרן.
ב .צינורות יחוברו לתא ביקורת בעזרת אביזרים מתאימים ,דוגמת "איטוביב" ספק
"וולפמן" לתאי ביוב מבטון .בכניסה לתאי בקרה עם תחתית מעובדת דוגמת
אקרבייס או אוניברסלית יורכב מחבר גמיש "איטוביב" או ש''ע וביציאה מובנת
מפולאתילן ירכב אטם חדירה.
ג .בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות ,תהיה בהתאם למפרט כללי ולהל"ת.
ד .צילום וידאו של קווי ביוב יבוצע ע''י מעבדה מוסמכת בלבד כולל דו''ח ממצאים
ושטיפת הקווים לפני הצילום.
ה .צינורות ביוב מונחים בקרקע בשטחים הנגישים לכלי רכב בעומק כיסוי מעל
קדקוד הצינור פחות מ  120 -ס"מ יקבלו הגנה ע"י עטיפת בטון בעובי  15ס"מ
מסביב לצינור.
07.04.02
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עבודות חפירה ומילוי להנחת צנורות מים וביוב
א .בניגוד לאמור בסעיף  57010במפרט הכללי ,בכל מקום בו מופיעה המילה חפירה
היא כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע
מכל סוג ,בכלים מכניים או בידיים.
ב .החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות.
עיצוב הקרקעית יעשה בדיוק של  2ס"מ ,והדפנות בדיוק של  5ס"מ .
ג .ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב  60ס"מ לפחות.
ד .הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב ,הכוונה היא
להידוק וכבישה בתחום של  2 %מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה
על  98%מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
ה .חפירת התעלה תתבצע בהתאם לתוכניות ,בעומק מינימאלי של  120ס"מ  +קוטר
הצנרת המיועדת להנחה .
עומק ההנחה המקסימאלי יהיה  5מטרים.
ו .רוחב התעלה יהיה קוטר הצנרת  25 +ס"מ מכל צד של הצינור.
ז .קרקעית התעלה תהיה ישרה ונקייה מגופים זרים (כגון :אבנים ,גושים,שורשים
וכדומה) שקוטרם עולה על  5ס"מ.
ח .השיפוע האורכי יהיה כמתוכנן.
ט .יש לקבל את אישור המפקח לאחר חפירת התעלה ולפני הכנת התעלה להנחת
הצנרת.
י .תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע בעובי של  20ס"מ –חול ים או שווה ערך.
יא .חומר שכבת המצע יפוזר באופן אחיד לכל אורך התעלה וייושר בהתאם לשיפוע
המתוכנן של הצנרת.
יב .המצע ייעשה מחומר נקי מאבנים וגופים זרים שקוטרם עולה על  5מ"מ.

יג .אין להשתמש בחומר אשר עשוי כולו ו/או חלקו מחומרים אורגניים.
יד .יש לקבל את אישור יצרן הצנרת והמפקח לשימוש בחומר שכבת המצע לפני
תחילת ביצוע העבודה.
טו .יש לקבל את אישור המפקח לאחר הכנת התעלה להנחת הצנרת.
טז .שינוע הצנרת יתבצע באמצעות רצועות הרמה מבד בלבד ,ובשום מקרה לא
באמצעות שרשראות ברזל ,או כל חומר מתכתי אחר.
יז .במידה וגרירת הצנרת על פני הקרקע מחוייבת ,יש לפנות גופים זרים ממסלול
הגרירה המיועד.
יח .גרירת הצנרת תתבצע בזהירות המירבית ובאיטיות תוך כדי פיקוח בזמן הגרירה
לכל אורכו של קטע הצנרת הנגרר,ובאמצעות גלגלות.
יט .בזמן הורדת הצנרת לתעלה יש לוודא שאכן לא נגרמו שריטות ע"ג הצנרת שעומקן
עולה על  10%מעובי דופן הצנרת.
כ .מיקום הצנרת בתעלה יהיה במרכז התעלה.
כא .על הצנרת להיות ישרה בסיום ההנחה ,כאשר תחתית הצנרת נתמכת על חומר
המצע למלוא אורכה.
כב .יש לקבל את אישור המפקח לפני ביצוע ההנחה בפועל ,ו/או לפני
השחלת צנרת בשרוול.
כג .כיסוי צנרת בתעלה
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות ,יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב
מהמפקח.
הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:
 .4לאורך כביש או מדרכה
לאחר הנחת הצנרת בתעלה יש לבצע מילוי ראשוני צידי וכיסוי סופי כלהלן:
א .מילוי ראשוני צידי (עטיפת חול) יתבצע באמצעות חומר המצע המאושר
בלבד.
ב .המילוי יתבצע בין צידי הצנרת לדופן התעלה משני צדדיו של הצינור
ובגובה של  30ס"מ מעל קודקוד הצינור.
ג .חומר המילוי יפוזר ידנית לכל רוחב התעלה משני צדדיו של הצינור
ומעליו.
ד .מילוי חוזר מובחר מקומי או מובא מבור השאלה.
המילוי החוזר בשכבות של  20ס"מ עד תחתית שכבות המצע הקיימות
בכביש או עד ל 60-ס"מ מתחת לפני הכביש ו 25-ס"מ מתחת לפני המדרכה
לפי העמוק יותר.
לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה חול נקי עד תחתית שכבות מבנה הכביש.
לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת.
האדמה לא תכיל רגבים ואבנים מעל גודל  5ס"מ ,והמילוי יהודק לצפיפות של
עד  98%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של
החומר לשמש כחומר מילוי .עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה
יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
בכביש מעל שכבות המילוי יונח מצע סוג א' בשתי שכבות של  20ס"מ כ"א
מהודקת לצפיפות של  98%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו .מעל המצע יונח אגו"מ סוג
א' בשכבה אחת בעובי  20ס"מ ,ואספלט בעובי  8ס"מ.
 .2שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש
עטיפת חול בעובי  30ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור .מילוי חוזר מובחר
מהודק בשכבות של  20ס"מ ועד  100ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של
 93%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת .האדמה לא
תכיל רגבים ואבנים בגודל מעל  7ס"מ.
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על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של
החומר לשמש כחומר מילוי .עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה
יהיה כלול במחירי היחידה השונים .יתרת החפירה תמולא בחומר החפור.
המילוי ייעשה בשכבות של  20ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה בשעור הנדרש.
ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים ,ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה.
בשולי הכביש ,השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של  20ס"מ מהודק
לצפיפות של  95%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
כד .כלים מכניים
אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי
המתוכנן ,וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור.
כה .מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר גרנולרי אחר ללא אבנים
ורגבים ,שיאושר ע"י המפקח .הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך
שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות.
עובי הריפוד כמצויין בתכניות ,בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח ,אולם לא
פחות מאשר  20ס"מ .הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.
כו .עטיפת הצינור בחול תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל .העטיפה תונח באופן
שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב .עובי העטיפה יהיה כמצויין
בתכניות ,בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח ,אולם לא פחות מאשר  30ס"מ
מקודקוד הצינור ולכל רוחב החפירה.
כז .ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:
 .1פלטה ויברציונית במשקל  100ק"ג לפחות עם לוח במידות  50/50ס"מ,
ומספר תנודות של לפחות  2000לדקה.
 .2מהדק מסוג צפרדע ,קוברה וכד'.
ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב
י .עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר
ע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י רשות.
יא .במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי ,או
שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא ,תבוצע
חפירת התעלה בעבודת ידיים .כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה
רגילה תחולנה גם על חפירת תעלה בעבודת ידיים.
בעבור עבודת ידיים לא ישולם בנפרד.
יב .במקרה של עבודה ליד מתקן ,מבנה ו/או מערכות צנרת תת-
קרקעיות או הצטלבויות ,יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים
לגילויים ,יידפן את החפירה בדיפון מיוחד ,יתמוך אותם וידאג
לשלמותם והלמשך פעולתם התקינה בהתאם להוראות המפקח
באתר ,והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר.
בחלק מהעבודה יהיה צורך בביצוע דיפונים ו/או שיפוע חפירה גדול כנדרש ,מוזכר
בזאת שביצוע דיפונים ו/או חפירה גדול כלול במחירי הנחת הצנרת ,ולא ישולם
בעבורם תוספת מחיר.
רוחב ועומק החפירה להנחת צנרת מים
את החפירות יש לבצע בהתאם למידות המפורטות להלן:
קוטר הצנור
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(8")200( 6")160( 4")110( 3")90( 2")63

רוחב התעלה בס"מ

50

50

50

70

70

עומק התעלה
מפני הכביש בס"מ

150

150

150

160

160

תחתית התעלה לאחר גמר החפירה צריכה להיות ישרה וחלקה.
תשלום עבור חפירת תעלה בעומק נוסף ,וכתוצאה מכך מילוי חוזר נוסף ופנוי עודפי
עפר נוספים יהיה לאחר אישור המפקח.
עבודות עפר למבנים (תאים ,שוחות)
א .החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות,
למידות ,מפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצויין בתכניות.
ב .ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל.
בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.
ג .הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם ביצוע המבנה ו/או המילוי החוזר שבסמוך
למבנה יהיה מהדקי יד ,כגון:
 .1פלטה ויברציונית במשקל  100ק"ג לפחות עם לוח מידות .50/50
 .2מהדק מסוג צפרדע ,קוברה וכד'.
 .3מכבש גלילים ידני ,כגון בומאג וכד'.
הכלים טעונים אישור המפקח.
ד .בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב ,הכוונה להידוק
וכבישה בתחום של  ±2%מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות העולה על 95%
מהצפיפות המרבית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו.
ה .אדמת המילוי תהיה מצע סוג א' .בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי :אבנים,
גושי חומר מגובשים ,פסולת ופסולת אורגנית.
ו .עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות הרשות לאתר
מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
ז .המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין
לאחר ההידוק יהיה  20ס"מ.
ח .המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה.
עבודות החפירה בתעלות תבוצענה בהתאם לגבהים ,לשיפועים ולמידות המופיעות
בתכניות.
07.04.03
א.

תאי בקורת (שוחות בקרה) טרומיים לביוב
דרישות מיוחדות
מובא לידיעת הקבלן כי:
חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות ,טבעות ,מכסים ותקרות לשוחות באתר .כל
השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י .

שוחות בקרה
ב.
 .1תחתית עגולה תהיה טרומית רגילה מדגם  MBתוצרת וולפמן או תחתית מעובדת
מדגם אקרבייס או אוניברסלית תוצרת אקרשטיין ,בעלות סימון השגחה של מכון
התקנים .
בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י
המפעל ,סוג הבטון בתחתיות יהיה ב. 100 -
בכל תחתית יהיו  3חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר
הרמה המשמש גם להרמת חוליות טרומיות.
חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים.
 .2החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י  658שקע-תקע  ,בקוטר ועומק לפי
התכניות עם משטח פנימי חלק ביותר .אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק ,
יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של  .1:1ההחלקה תבוצע
עם כף טייחים.
החוליות תהיינה מדגם  , MCתוצרת וולפמן או ש"ע בטיב.
 .3התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון:
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 .4המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל ,לעומס בינוני ( 12.5טון) דגם "כרמל  "44במדרכה,
מבטון יצוק לעומס כבד ( 40טון) דגם "כרמל  – "44בכביש ,תוצרת וולפמן תעשיות
בע"מ או ש''ע בטיב ,לפי ת"י .489
 בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים מאבנים משתלבות תהיההמסגרת מרובעת  ,והמכסים יהיו מדגם "כרמל  "55עם סגר עגול מיצקת ברזל .
 פתח המכסה בתקרה יהיה בקוטר  60ס"מ. .5התאמת מכסים
התאמה לגובה פני הכביש או הריצוף תבוצע ע''י חגורת בטון מזוין ב 20-במידות
 20X20ס''מ יצוקה במקום.
גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על  30ס''מ.
 רום פני המכסה ( )TLבשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פניהכביש או המדרכה.
 .6אטם איטופלסטTM-
 חבור האלמנטים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטיאיטופלסט בלבד.
 יישום הביצוע בהתאם להנחיות היצרן. אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות. .7שלבי ירידה  -מדרגות
בתאי הבקורת שעומקם עולה על  1.0מטר יותקנו שלבי ירידה.
שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ –  55ס''מ מפני המכסה.
רוחב המדרך של השלב הירידה יהיה  25ס"מ מינימום .משני צידי המדרך תהיינה
בליטות למניעת החלקה לצדדים .המדרך יבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות 13.5
ס"מ .
השלבי הירידה יהיו מורכבים בדפנות זה מעל זה במרווח אנכי של  35ס"מ.
השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י 658
 .8עיבוד הרצפה בתחתית תאי הבקרה
רצפת תאי הבקרה תעובד עיבוד סניטרי בהתאם להוראות היצרן והמפקח.
עומק התעלה יהיה לפחות  2/3מקוטר הצינור המתחבר אליה ,ושיפועי הכנפיים של
העיבוד יהיו  20%לפחות בכיוון אל תעלת העיבוד.
 .9התחברות לשוחות קיימות
התחברות לשוחות קיימות תבוצע בשעות השפל בשפיעת הקולחים ,והבנצ'יק
יבוצע בבטון מהיר התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה.
הביצוע מחייב תאום מראש עם תאגיד\ רשות באחריות הקבלן.
 .10בכל מקום שבו הפרש גובה כניסת צנרת ביוב לתא ביקורת לבין יציאתה יעלה
על חצי מקוטר השוחה ,יותקן מפל חיצוני.
כל הפתחים עבור חיבורי צנרת ביוב לתא ביקורת יעשו במפעל לפי הזמנה מוקדמת .לא
יתקבלו חציבות פתחים בשטח בתוך חוליות טרומיות.
כל חלקי המתכת המושקעים בבטון – בקטעיהם הגלויים כגון מסגרות ושלבי ירידה מברזל
יציקה ,ייצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית (לאחר ניקויים היסודי מלכלוך וכתמי שמן).
התקנת תאי ביוב :
07.04.04
א .תאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה  20ס"מ מתחת האספלט כאשר רק הפקק
ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני האספלט.
ב .תאים במשטח גרנוליט יהיו כנ"ל אך עם חומר זהה למשטח ,יצוק בתוך הפקק.
ג .תאים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה  20ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליון
עשוי מיציקת ברזל הכולל מסגרת מרובעת .המכסה כדוגמת דגם "כרמל "66
תוצרת וולפמן.
ד .תאי ביקורת לניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב ,אך לא יעשו בתוכם
תעלות זרימה.
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ה.

באזור גינון יהיו התאים בגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים ,או לפי הנחיות
אדריכל הפיתוח או המפקח.

 07.04.05שקיעות
הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתמצאנה במילוי של החפירות לצינורות ,לשוחות
ולמתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן ,ישיר או עקיף ,במשך שנתיים מיום קבלת העבודה.
07.05
בידוד וצביעה:
 07.05.01כל קווי הצנרת לסוגיהם יבודדו ויצבעו כמפורט במפרטים ישראליים.
מחיר הצביעה יכלול במחיר הצינורות השונות .את הצביעה והבידוד של הצנרת יש
לבצע לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת ,סיד ושמן.
כל קווי הצנרת ,האביזרים והחיזוקים למים קרים ,דלוחין ושופכין עשויים
07.05.01
מפלדה הגלויים לעין יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד וכן בשתי שכבות צבע סופרלק.
קווי צינורות כנ"ל העוברים בתוך מילוי אשר מתחת לריצוף בבניין ימרחו בשתי
07.05.02
שכבות לקה אספלטית ,לאחר ניקוי מושלם ,ויכוסו בבטון בין סרגלים.
אופני מדידה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד.
רואים את מחירי היחידה ככוללים את מלאו התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת
חומרים ,חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם.
מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים המיוחדים.
צנרת מים  -למדידה לפי אורך בפועל לרבות כל האביזרים וספחים הכלולים במחיר
הצינור .כמו כן כלולות במחיר עבודות חפירה או חציבה ,מילוי והידוק ,תליות,
תמיכות בדיקות לחץ וחיטוי.
מחיר הצנרת כולל כל המעברים ,פתחים ,קידוחים ,חדירות הנדרשים שרוולים
מתאימים  ,וכן סגירה בבלוקים או ביציקה
לביצוע אטימה מוחלטת ,לשביעת רצונו של המפקח ,בבטון או בחומר כנגד אש.
כמו כן כלולות במחיר עבודות חפירה ,חציבה ,הנחת צנרת בתוך תעלות ,אספקה
והנחה של מצע ,עטיפה בחול נקי ומהודק בעובי  15ס"מ בכל רוחב התעלה ,מילוי
והידוק ,הרחקת עודף החומר החפור ,עטיפה חרושתית ,צביעה ובידוד.
כמו כן כלולות במחיר בדיקת לחץ ,שטיפת צנרת ,חיטוי ,צילום וידאו ,קבלת אישור
שרות השדה של היצרן.
כמו כן כלולות במחיר תיקוני בידוד ,צבע ,ציפוי ,איטום והחלפת צנרת שנפגעה ללא
תוספת מחיר.
כלים סניטאריים ימדדו לפי כמות יחידות המורכבות בפועל.
תאי בקרה לביוב ימדדו לפי יחידות בשלמותם כולל כל אביזרים.
צינורות ביוב – למדידה לפי אורך בפועל לרבות כל האביזרים ,חפירות או חציבות,
מילוי חול ואדמה ,הידוק ,תליות ,תמיכות וכל העבודות הנלוות הכללות במחיר
הצינור.
מאספים ,קופסאות ביקורת ומחסומי רצפה ימדדו בנפרד.

פרוגרמה לבדיקות שרברבות:
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בדיקה  – 1צנרת מתחת לבנין.
בדיקה  – 2צנרת מים בתוך בנין.
בדיקה  – 3מערכת נקזים (קולטנים) ,דלוחים ומי גשם בתוך הבנין.
בדיקה  – 4מערכת מים מחוץ לבנין.
בדיקה  – 5מערכת ביוב מחוץ לבנין.
בדיקה  – 6קבועות שרברבות.
בדיקה  – 7בדיקה מסכמת.
הבדיקות מתבצעות בגמר כל עבודות ההתקנה בהתאם להתקדמות העבודה ,על פי ת''י .1205
תיק מסירה
להלן דרישות כתנאים למסירת העבודה (מערכות אינסטלציה סניטרית).
על הקבלן להכין ולמסור למתכנן ולמזמין כלהלן:
אAS-MADE .
תכנית לאחר ביצוע מערכות אינסטלציה
 התכניות יהיו בקנ''מ בהתאם לשטח העבודה ולגיליון. התכניות יהיו צבעוניות ע''ג התכניות יופיע רקע תכנוני :מערכות ,מבנים ,כבישים ,שבילים ,ועוד בהתאם לתכניותלביצוע (בצבע אפור).
 אינפורמציה על המערכות ע''ג התכניות תהיה בהתאם לתכניות לביצוע. הנחיות הנוספות להכנת תכנית לאחר ביצוע לפי סעיף  07.00.08במפרט המיוחד.א .דוחות בדיקה ממעבדה מוסמכת \ שרות שדה.
 מים : דו''ח שטיפת וחיטוי הקווים וצנרת הפנימית (מורשה משרד הבריאות). בדיקת לחץ קווי המים וצנרת הפנימית. ביוב : דו''ח שטיפת קווים. צילום הקווים וידאו  +דיסק הצילום  +דו''ח ממצאים ע''י מעבדה המוסמכת.הערה :על הקבלן לבצע צילום הקווים בכל חלקי הצנרת בכל קוטר מתחת לרצפות של המבנה
בכיוון אופקי ובכיוון אנכי .לפני ביצוע הצילום ,יש לתאם שיטת הצילום ומעבדה המצלמת עם
המתכנן.
 דו''ח בדיקה הידראולית (אטימות). ניקוז : דו''ח שטיפת קווים ותעלות. צילום הקווים וידאו  +דיסק הצילום  +דו''ח ממצאים ע''י מעבדה המוסמכת. דו''ח בדיקה הידראולית (אטימות). ובכללם : אחריות צנרת המים ( 10שנים). דוחות ואישורי שרות שדה של יצרנים. העתק יומני עבודה. תו תקו למוצרים. -דוחות פיקוח.
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פרק  – 08מתקני חשמל
כללי  -המפרט מתייחס לעבודות חשמל שיבוצעו במסגרת הקמת חמ"ל מל"ח עבור עיריית רמת
השרון.
תיאור והנחיות
במסגרת מכרז זה על הקבלן לספק ,להתקין ולבצע מתקני חשמל ,מתקני הזנה וחלוקה במתח נמוך
ומנ"מ לרבות לוחות ,מוליכים ומובילים ,מערכות תאורה לרבות אספקת והתקנת גופי תאורה .כמו
כן על הקבלן לספק ולהתקין מכלול תשתיות למערכות התראה ,מערכות מתקני גילוי אש ,הכול
בהתאם למפורט במסמכי המכרז והמסמכים השונים ,כפי שיעודכנו מעת לעת ,ובהתאם להנחיות
והחלטות מנהל ו/או מפקח הפרויקט.
מודגש שהיזם שומר לעצמו את הזכות לבצע חלק מהמתקנים ו/או העבודות ו/או המכלולים ,ללא
הגבלה באמצעות קבלנים אחרים ו/או בכוחות עצמו .לקבלן לא שמורה כל זכות התנגדות ולא
תשולם לקבלן כל תמורה ו/או קומיסיון בגין עבודות ו/או מתקנים ו/או מערכות שבוצעו על ידי
אחרים.
יש לראות מפרט מיוחד זה כמסגרת השלמה למסמכים כדלקמן.
 .1ההנחיות הטכניות במפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת הוועדה הבין משרדית (מהדורה
עדכנית משנת  )2001למעט אופני מדידה (לא מצורף).
 .2הוראות ,הנחיות והמלצות רשות כיבוי אש והצלה (לא מצורף).
 .3הוראות ,הנחיות והמלצות התקן הישראלי העדכני (לא מצורף).
 .4הוראות והנחיות חברת החשמל – מחוז דרום ,איזור פתח תקווה (לא מצורף).
 .5הוראות והנחיות חברת הבזק (לא מצורף).
 .6הוראות והנחיות מנהל האתר ו/או בא כוחו של המזמין.
 .7הנחיות וצרכי ספקים ומתקיני המערכות השונים במבנה לרבות מים ,ביוב ,ניקוז ,אוורור,
מזוג אוויר ,בקרת ביטחון ,גילוי וכיבוי אש ,כריזת חירום ותאורה.
 .8המפרטים הטכניים המיוחדים.
 .9הנחיות יועץ הבטיחות מטעם המזמין.
אין עדיפות בין המסמכים ו/או ההנחיות המפורטים לעיל ,כולם מחייבים במידה שווה .במקרה
סתירה בין המסמכים ו/או ההנחיות ,יחייב הנדרש במסמך או בחלקו המחמיר ביותר .על פי
קביעת המתכנן מטעם המזמין.
אין הכרח שכל הפרטים ,ההנחיות והוראות הביצוע הכלולים בפרסומי הגופים הנ"ל לעיל ,ימצאו
ביטויים המפורש גם במפרט מיוחד זה.
מפרט ביצוע לעבודות
 08.01מקום העבודה
בניית מרכז מסחרי חדש ברח' מבצע דקל בפ"ת .המתקן יוזן מחדר טרפו של חח"י סמוך.
 08.02תיאור העבודה
שלב א' – במסגרת תרגיל חרום שנערך בתחילת ספטמבר ,הונחו כבר כל תשתיות תעלות
הרשת והצנרת חשמל ותקשורת עבור כל יחידות הקצה באולם החמ"ל.
לפני תחילת העבודות על קבלן החשמל האחריות בביצוע בדיקה ותיקון הליקויים (במידה
וקיימים) התאמה לתקן ולדרישות חח"י לצורך חיבור הצרכנים ללוח החשמל הראשי.
שלב ב' –
 .1ביצוע הארקת יסוד ועבודות פיתוח
 .2התקנת מעגלי כח ומאור
 .3התקנת מערכת כריזה ,גילוי אש ,מצלמות וכד'
 .4התקנת לוח חשמל
 .5ביצוע כלל ההכנות הנדרשות להצבת פילרים ,וכן ביצוע כלל התיאומים מול חח"י,
בזק והוט
הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לביצוע ואת כל העבודות ,האביזרים והציוד הדרושים
להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתוכניות
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המזמין שומר לעצמו את הזכות:
למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.
.1
לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.
.2
לספק חלק מהחומרים ,גופי תאורה ,מובילים כבלים וכו'.
.3
להקטין ו/או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.
.4
לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.
.5
לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.
.6
לדרוש עבודה בשעות לא שגרתיות.
.7
שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן.
 08.03אחריות
הקבלן אחראי לטיב העבודות ,החומרים והציוד שסיפק ו/או התקין למשך שנתיים מיום
אישורם וקבלתם הסופית .בתקופה זו עליו לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חלק פגום על
חשבונו בלבד ללא שום הסתייגויות.
הקבלן ייגש לביצוע התיקונים בתוך  48שעות מקבלת ההודעה במשרדיו ויסיימה בפרק הזמן
הקצר ביותר והסביר ביותר לבצוע העבודה בהתאם לנסיבות העניין.
 08.04תוכניות עדות )(AS MADE
עם סיו ם העבודה ולפני מסירתה ,על הקבלן להגיש למפקח תוכניות המתקן על כל מערכותיו
כפי שבוצעו למעשה ,בשלושה העתקים .הוצאות עריכת התוכניות והשרטוטים ,לרבות
העתקות אור – יהיו על חשבון הקבלן.
התוכניות יכללו את כל הפרטים הטכניים לרבות סכמות ,קטרי צינורות ,מוליכים ,כבלים,
מובילים ,תעלות וסולמות ,נק' הצטלבות עם שירותים אחרים וכן כל פרט נוסף אשר יידרש
ו/או יהיה מהותי ונדרש .התוכניות יכללו את כל מרכיבי המתקן ,באופן שיתגבש מכלול שלם.
הקבלן יגיש את התוכניות על גבי מדיה מגנטית (דיסק צרוב) – המקור יתקבל מאדריכל
המבנה ,בתוכנת  AUTOCADכולל  3העתקי .כל התוכניות תוגשנה בק.מ 1:50 .פרטים יהיו
בק.מ  1:10ו/או .1:25
לכל מתקן תיערך ותוגש מערכת תוכניות נפרדת:
חשמל במתח נמוך.
מכלול מערכות גילוי וכיבוי אש.
לא תחשב העבודה כגמורה ולא תיערך בדיקת קבלה בטרם יגיש הקבלן מערכות תוכניות
העדות מאושרות וחתומות על ידי המפקח והמתכנן .קבלת המתקן מהווה תנאי הכרחי למועד
תחילת האחריות של הקבלן.
 08.05בדיקות
בגמר העבודה ולפני מסירתה ,על הקבלן להעמיד את כל המתקנים שביצע וסיפק בביקורת
נציג מוסמך של מוסד בודק כדלקמן:
מתקני חשמל – בביקורת בודק מטעם חברת החשמל ובנוסף בביקורת מהנדס בודק סוג 3
•
פרטי מטעמו ,שיאושר קודם לכן על ידי נציג המזמין ,ולפי מפרט הבדיקה המצורף .הבדיקות
יקיפו את כל כלל מערכות החשמל והמערכות האלקטרו-מכאניות שבתחום העבודה ,בין אם
סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו ו/או בוצעו ע"י אחרים ,לרבות מתקני חשמל במתח נמוך,
מערכות חשמל למשאבות מסוגים שונים ,מערכות חשמל למיזוג אוויר (לרבות הלוחות
והציוד) ,מערכות חשמל למעליות ומכלול הציוד החשמלי במחלקות השונות של המבנה וכן
מכלול מתקני החשמל הקיימים באתר (מחוץ לתחום העבודה אולם מוזנים ,ישירות או
בעקיפין ,מאספקת רשת החשמל החדשה.
מתקני גילוי אש וכיבוי אוטומאטי בגז – בביקורת מכון התקנים הישראלי ונציג מכבי אש.
•
שאר המתקנים – בביקורת מכון התקנים הישראלי ומשרד העבודה והרווחה – הכול לפי
•
העניין והצורך.
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על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות מבעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהן ,לרבות
תשלום אגרות ,דמי בדיקה ושכר טרחה והושטת סיוע לבודקים ו/או לנציגים מטעמם בציוד
וכוח אדם ככל שיידרש ללא שום הסתייגויות עד לקבלת האישור הסופי.
לא תחשב העבודה כמושלמת ועל כן לא תחל מניית תקופת האחריות ,בטרם המציא הקבלן
אישורים בכתב מהגורמים הנ"ל לתקינות המערכות שנבדקו.
 08.06שינויים
בנוסף לאמור במסמכים אחרים ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לצמצם ,להגדיל ו/או לבטל
כל אחד מסעיפי המכרז ו/או מפרקי רשימת הכמויות ו/או עבודות שונות הכול לפי העניין,
ללא עילה לתוספת כספית ללא שינוי מחיר היחידה המוצע ,ללא הגבלה ,וללא כפיפות
למסמכים אחרים בחוזה ,ובלבד שלא השתנתה הגדרת העבודה המתוארת ברשימת הכמויות.
מודגש שהמזמין שומר לעצמו הזכות לרכוש ציוד ולבצע עבודות בעצמו ו/או באמצעות קבלני
משנה אחרים ולמציע לא תהיה עילה להתנגדות ו/או תביעה כלשהיא (בתנאי שלא נפגעה
הגדרת הסעיף ברשימת הכמויות.
 08.07בדיקת המצב הקיים
לפני הגשת הצעתו יבקר הקבלן באתר ויבדוק את המצב הקיים ,ללמוד ולברר את תנאי ביצוע
העבודה לרבות הצורך בפיגומים ,אפשרויות שינוע ,מקומות אכסון ,הכנת מעברים ,מיקום
שירותים אחרים כגון :מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ותקשורת ולבסס את הצעתו על כל הנתונים
הדרושים .לא תוכר כל תביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע ו/או שלבי הביצוע ו/או המכשולים
הבלתי צפויים.
לפני הגש ת ההצעה על הקבלן ללמוד את כל מסמכי המכרז על בוריים ולברר עם המתכנן כל
ספק שיתעורר בקשר לכוונה מאחרי כל פרט ופרט ברשימת העבודות לבצוע.
יש למלא את מסמכי ההצעה על גבי הדיסקט המצורף ו/או על גבי טפסי ההצעה בצירוף 3
עותקים .כל עותק חתום בנפרד .כל סעיף שלידו לא יצוין מחיר ו/או יצוין מחיר " – "0יתפרש
ככלול במחירי הסעיפים האחרים.
יש להתייחס לסעיפי רשימת הכמויות כלשונם ואין לשנות בהם מאומה .במידה וימצא לנכון,
רשאי הקבלן להגיש במכתב לוואי הצעות ככל שימצא לנכון ,אולם מודגש שמכתב הלוואי לא
יכלול הסתייגויות כלשהן הנוגעות לסעיפי המכרז המקוריים.
כמו כן מחובתו לקבל הסבר והדרכה לגבי הסטנדרט של הציוד בלוחות ,אופן שילוט ,הפיקוד
וכו' ולהתאים הצעתו לנ"ל.
 08.08התאמת התוכניות לביצוע
הקבלן יתכנן פרטי החיבורים והעבודות בהתאם למצב בשטח .בגמר עבודתו יספק הקבלן 3
סטים של תוכניות חשמל מעודכנות  AS-MEDבהתאם לביצוע ,של המתקן החדש עם כל
השינויים וההתאמות במידה ובוצעו.
 08.09התאמה למפרטים והתקנים וחוק החשמל
כל החומרים והעבודות יהיו על פי פרק  08מהדורה חמישית  2001במפרט הכללי ועל פי
התקנים הישראלים הרלוונטיים.כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל והתקנות כפי
שפורסמו לגבי העבודות השונות.
כל הציוד ,האביזרים והעבודות יסופקו ויבוצעו בהתאם לתקנים הישראלים הרלוונטיים
והנחיות רשות כיבוי והצלה ,העדכניים ליום ביצוע העבודה .כל מרכיבי הציוד המסופק יישאו
תו תקן ישראלי" עדכני .בהעדרו ,אישור מת"י לעמידה ו/או התאמה לתקן הישראלי .בהעדר
תקן ישראלי ,ישא הציוד אשור תקן  VDSגרמני ובהעדרו  ,אשור מכון התקנים
הצרפתי.באופן כללי – לא יותקן ציוד או אביזר שאינו נושא את אחד התקנים המוזכרים
במפרט זה .מודגש שכל הציוד ישא אישור תקן מוטבעים על גבי הציוד .לא יתקבל אישור
נלווה מודפס ו/או בכל דרך אחרת ,פרט להטבעה ע"ג האביזר או הכבל.
כל הציוד שיספק הקבלן יעמוד בכל הדרישות שבתקן הישראלי  755הדן בעמידות בפני אש.
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 08.10התאמת המתקנים למבנים
כל העבודות תעשנה בהתקנה גלויה ו/או סמויה בקירות .לא יונחו צינורות חשמל במילוי
הרצפה ,אלה אך ורק באישור בכתב של המפקח.
מיקום מדויק של האביזרים בקירות וגבהים על הקיר ,יתאמו ויאושרו על ידי המתכנן
והמפקח לפני הביצוע.
 08.11צינורות
כל הצינורות והתשתיות יותקנו בהתאם להנחיות תקן ישראלי  728ותקן ישראלי .532
תשתיות טלפון בהתאם לתקן ישראלי .858
הצינורות בשימוש במבנה יהיו בהתאם למפורט להלן:
כל הצינורות בשימוש יהיו במידות מילימטריות וישאו תו תקן בחריטה .בהתקנה סמויה
ובהתקנה גלויה בחללי תקרות ובחללי קירות ישמשו צינורות הכבים מאליהם מטיפוס "פנ".
אין להשתמש בצנרת מטיפוס "פד".
בשטח חדרי מכונות ובכל מקום פגיע ,בגובה העולה על  1מטר ,ישמשו צינורות מטיפוס "כ"
– מרירון מחוזקים בשלות .אין להשתמש בצינורות פלסטיים גמישים (שרשורים) אלה
באישור מוקדם של המפקח .אין להשתמש בצנרת בעלת קוטר קטן מ 16-מ"מ ,לרבות בירידות
לאביזרים תה"ט .צנרת מרירון תכלול קשתות תקניות סטנדרטיות ,אין להתקין כבלים
חשופים בזוויות.
כל צינור יסומן בשני קצותיו על ידי שלט סימון תיקני בר-קיימה -פלסטי או דסקית
אלומיניום עם סימון מס' המעגל.
כל צנרת התקשורת והמערכות יהיו מסוג "פנ" בצבעים שונים מירוק ,בכדי להקל על הזיהוי.
יש להשתמש בצבעים שונים למערכות השונות כדלקמן:
• צבע כחול – תקשורת נתונים וטלפוניה.
• צבע צהוב – צנרת טלוויזיה וטל"כ.
• צבע אדום – גילוי אש.
• צבע וורוד – מתקני טמ"ס ואבטחה.
קוטר הצנרת למתקני חשמל ,תקשורת וטלפון –  23מ"מ.
קוטר הצנרת לרמקולים וגילוי עשן –  16מ"מ לפחות.
 08.12תעלות כבלים
בכל מקרה של שימוש בתעלות כבלים ,יקבע גודל התעלה ואופן חיזוקה בתיאום עם המפקח
ולאחר אישור הדוגמה.
תעלות פלסטיות  -התעלות יהיו פלסטיות מחומר כבה מאליו ולא מעביר אש .התעלות ישולטו
בסימון חשמל ו/או בכל יעוד אחר במרווחים שלא יעלו על  5מטר.התעלות יכללו אביזרי עזר
אורגינלים לרבות מחיצות ,אביזרי סיום וזוויות.
תעלות פח  -תעלות מפח יהיו מפח מגולוון באבץ חם ,בעובי של  1מ"מ עד רוחב  20ס"מ .מעל
רוחב  20ס"מ יהיו עובי התעלות  1.5מ"מ .יש להאריק כל תעלה לפס הארקות המקומי בקומה
בו הותקנה התעלה וכן לדאוג לרציפות הארקה לאורך כל התעלה.
סולמות רשת – הסולמות יותקנו מרשת מגולוונת ברוחב הנדרש ובגובה  85מ"מ לפחות.
מודגש שהגלוון יבוצע לאחר הריתוך .מרווחי ההתקנה של החיזוקים לא יעלו על  1.2מטר
ביניהם .חיבורי הסולמות רשת יבוצעו באמצעות חבקים מקוריים ובחפיפה בין הרשתות.
כבלי ההזנות יותקנו על גבי הסולמות במרווחים שווים לקוטר כבל ההזנה .כל כבל יחוזק
בנפרד .יש להאריק את כל הסולמות ולגשר בין חלקיו לקבלת רציפות הארקה מושלמת .בשום
מקרה אין לבצע חיבורים בריתוך ו/או בקשירה.
סולמות כבלים – סולמות הכבלים יותקנו מפרופילי פח מגולוונים באבץ חם בעובי של 1.5
מ"מ ובגובה  60ס"מ .השלבים יהיו מפרופילים מגולוונים באבץ חם ומחורצים ויותקנו
במרווחים שלא יעלו על  30ס"מ .הסולמות יותקנו אופקית באמצעות חיזוקים מקוריים
המתאימים לאופן ההתקנה ומיועדים לשאת מעמס של  80ק"ג למטר אורך ברוטו .מרווח
ההתקנה בין החיזוקים לא יעלה על  1.5מטר.
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 08.13כבלים וחוטים
הכבלים והחוטים בשימוש יתאימו לתקנים המתאימים לשימוש במתח עבודה של  400וולט.
כל כבל יסומן בשני קצותיו על ידי שלט תקני בר-קיימה פלסטי עם סימון מספר המעגל.
הכבלים יהיו מסוג  2NXY-XLPEבלבד ,בעלי מוליכים עגולים .אין להשתמש בכבלים בעלי
חתך סקטוריאלי .לא יותר שימוש בסוג כבל אחר NYY ,או  NYMאו בכבלים בעלי בדוד
שאינם מותאמים ל .1000V-כל המוליכים והכבלים יותקנו בהתאם לת"י ( 332תשומת לב
לתקנה  )IEC332-3ולתקנות החשמל מס'  13ו.15-
מודגש בזה שכבלים להזנת מערכות בטיחות כגון תאורת חירום ,מפוחי עשן ו/או ציוד כריזה
וגילוי אש יהיו מדגם  FE-180 E-30 NHXHלא תשולם תוספת כספית עבורם .כבלים
למערכות שחרור עשן יהיו מדגם  .FE180 E-90 NHXHכבלי תקשורת ומנ"מ לרבות כבלי
בקרה ,יהיו מדגם  ,FFRכבה מעצמו  600מעלות צליוס .כבלי מערכת כריזת חירום ומערכות
גילוי אש יהיו מדגם  NHXCHחסין אש לטמפ'  800מעלות צלזיוס לפחות ל 30-דקות.
יש לשמור על סדר צבעים אחיד בכל המתקן לגבי פאזות ,פאזה חוזרת ,אפס ,הארקה ומוליכי
פיקוד בהתאם לתקנים העדכניים .אין להשתמש במוליכים וכבלים בעלי צבע בדוד לא
מותאמים לתקן החדש.
 08.14תיבות וקופסאות
תיבות הסתעפות ,קופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג הצינור שבשימוש .הצינורות
יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו.
קוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד.
ניקוב פתחים נוספים בתיבות ,יותר רק בתנאי שתבוצע בצורה נקייה וכשהמרחק בין קצוות
של שני הפתחים לא קטן מ 2-ס"מ.
כל התיבות תחוזקנה במקומותיהן בפני עצמן ולא תהיינה תלויות על הצינורות המחוברים
אליהם.
קופסאות מעבר גדולות מיוחדות יסופקו עם מכסה פח בעובי המתאים ,מחוזק בברגים.
הקופסה והמכסה ייצבעו בצבע ייסוד וצבע גמר כנדרש על ידי המפקח .כן יסופקו אטמים
לאטימת הקופסא כנדרש.
לפני ביצוע העבודה על הקבלן לקבל אישור לגודל ומבנה הקופסה .כל קופסה תסומן עם מספר
המעגל על המכסה ובתוך הקופסה.
 08.15חוטי משיכה
בכל הצינורות השמורים למערכות החשמל ,למתקני טלפון חוץ ,תקשורת ,בטחון וכו' ,בהן
אין הוראה מפורשת להשחיל חוטים או כבלים ,יש להשחיל חוטי משיכה .חוטי המשיכה יהיו
מניילון עד  8מ"מ כנדרש.
בכל קופסת מעבר או קופסת חיבורים יש להשאיר רזרווה של  20ס"מ מכל צד .מחירי חוטי
המשיכה יהיו כלולים במחיר היחידה של הצינורות.
 08.16שילוטים
כל המתקנים יצוידו בשלטים מתאימים לאזהרה בפני חשמל ושלטים לסימון וזיהוי הלוחות,
האביזרים והמעלים ,שלטים לסימון מקור ההזנה וכו' .דבר זה אמור גם לגבי דלתות הסוגרות
לוחות חשמל ,חדרי חשמל או כל הציוד החשמלי האחר .כל השלטים יהיו משלט סנדוויץ'
חרוט בפנטוגרף בגודל ובתוכן שיאושר על ידי המהנדס והמפקח ובצבע שיידרש.
יש לרשום ליד כל אביזר מספר המעגלים אליו הוא קשור וגודל האביזר (אמפ' וכו') .כל
המתקנים והלוחות יצוידו בשלטים לזיהוי מקור ההזנה .כל האביזרים יצוידו בשלט עם ציון
מספר המעגל בשני קצותיהם.
צבעי השילוט כדלקמן:
שילוט שחור – מעגלי חשמל שדה בלתי חיוני ,מערכות טלפון.
שילוט אדום – מעגלי חשמל שדה חיוני ,מערכות גילוי אש.
שילוט כחול – מעגלי חשמל מגובים אל פסק.
שילוט ירוק – מעגלי שקעים למיזוג אוויר ואוורור
על פי דרישה יינתנו שלטים בגוונים שונים לזיהוי אזורים או מתחים שונים.
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" 08.17חיזוק מיוחד"" ,קופסה מיוחדת"
פירושם חיזוק או קופסה שיוצרו במיוחד לפי תוכניות ואשר אין מוצר סטנדרטי הדומה להם.
 08.18מפסקי בטחון לציוד
כל החיבורים למנועים ו/או אלמנטים חשמליים יכללו מפסקי ביטחון ,כנדרש בתקנות .מפסק
הביטחון יותקן ליד האלמנט או שקוע בקיר ולא עליו .המפסק יותקן באופן שניתן לראותו
בשעת טיפול במנוע ו/או באלמנט .החיבור בין המפסק ליחידה יהיה באמצעות כבל בצינור
פלדה גמיש מצופה  PVCדוגמת ( RTAיבוא ישראלוקס) עם חיבורים אורגינליים .כל מפסק
ביטחון בחדרי מכונות או על הגג באזור פתוח יהיה הרמטי משוריין בדרגת  IP-65ויותקן ע"ג
פלטקה מגולוונת הכוללת גגון הגנה.
 08.19גופי תאורה
 08.19.1בתי נורה ,נורות ונטלים
 .1בתי הנורה עבור נורות ליבון או כספית יהיו מחרסינה בגודל המתאים לתברוגת הנורה
הדרושה וטעונה אישור מטעם המפקח .בתי הנורה יוצמדו לגוף התאורה באמצעות 2
ברגים .אין להשתמש בניפלים לחיזוק בית הנורה לגוף התאורה.
 .2בתי נורה עבור נורות פלורוצנט יהיו מטיפוס קפיצי טלסקופי ,או קפיצי מסתובב.
 .3השפופרות לנורות פלורוצנט יהיו בקוטר  26מ"מ כפי שיידרש מתוצרת אוסרם ,פיליפס או
שו"ע שיאושר על ידי המפקח.
 .4כל הגופים הפלורוצנטים יהי עם משנק ,אחריות ל 5-שנים תוצרת עין השופט ,כולל קבל
למקדם הספק  0.92לפחות .משנק נפרד יהיה לכל נורה .עובי פח  0.9מ"מ לפחות ,צבע לבן
צבוע בתנור .גופים עם נורות  26מ"מ יסופקו עם משנק מיני תוצרת עין השופט ומצת עין
השופט .שו"ע אך ורק לאחר אישור המפקח והמתכנן.
 .5נורות פלורוצנט קומפקטיות  PLאו  DLתהיינה מתוצרת אוסרם או פיליפס או שו"ע כולל
ציד הצתה ,משנק וקבל אורגינלים עם חיבורי פינים או הברגה בהתאם לגוף הנדרש,
המשנק בהתאם להספק הנורה כנדרש.
 .6גוון האורשל הנורות מהסוגים השונים יהיה אחיד Warm Light .או  31לפי אוסרם אלה
אם כן יידרש אחרת .אין לספק נורות בגוונים שונים.
 .7גופי תאורת החירום יהיו פלורוצנטים  54 T-5וואט או  28וואט או  14וואט  4פינים דו
תכליתי עם מצברים ניקל קדיום ומטען עצמאי מותקן בגוף התאורה .המצברים יהיו
מותאמים לעבודה של  90דקות .כל גוף יסופק עם לחצן בדיקה ונורת סימון לטעינה ,הגנה
בחוסר מתח מצבר ,או מתח נמוך מהמותר .טעינה מבוקרת ומותאמת לתקן IEC 924
 IEC 925ממיר מותאם לתקן ת"י  20חלק  . IEC598/ 2.22על הקבלן לספק אישור מכון
התקנים לגופים המוצעים.
כל האביזרים יהיו מורכבים בחלק העליון הקבוע לתקרה או לקיר .החלק התחתון יהיה
ניתן פירוק על ידי זיזים וכמו כן יהיה התחתון קשור לעליון על ידי  2חוטי ניילון כדי שלא
ייפול בזמן הטיפול .למרות זאת תישמר רציפות הארקה לשני החלקים .חיזוק הגופים
לקיר או לתקרה על ידי דיבל מתכת ולא פלסטי .על הקבלן להציג דוגמה לכל גוף תאורה
שהוא בפני המפקח והאדריכל ולקבל אישורם לפני הזמנת גופי התאורה.
 08.19.2חיבורים
החיבורים הפנימיים יהיו מולחמים ומבודדים באופן המתאים ומצוידים בשרוולי בידוד
במעבר דרך חלקי המתכת.
 08.19.3חוטי יציאה והארקה
בגופים פלורוצנטים יהיו כל חוטי החיבור הפנימיים חוטים פלסטיים היוצאים מגוף התאורה
למערכת החשמל .בגופי ליבון יהיו החוטים הפנימיים וחוטי ההתחברות מבודדי אסבסט או
זכוכית .אורך חוטי היציאה ייקבע על ידי המפקח .חוטי היציאה מגוף התאורה הפלורוצנטי
יצאו דרך מהדק קבוע לאביזר .חלקי המתכת של גוף התאורה יהיו מאורקים באמצעות בורג
הארקה ,דסקיות ואום פליז.
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 08.20חפירות תעלות לכבלים בקרקע
כל חפירה  /חציבה בקרקע עבור תעלות לצנרת וכבלים ,תיעשינה בהתאם לתקנות
ולסטנדרטים המקובלים בחברת החשמל ,חברת הבזק ,חברת הכבלים והרשות המקומית
בהתאם למקרה ולמקום החפירה/חציבה .עומק החפירה יהיה  90ס"מ לפחות ,אלה אם צוין
אחרת .בתחתית החפירה תפוזר שכבת חול מנופה בעובי  10ס"מ עליה יונחו הצינורות
והכבלים.שכבה נוספת של חול מנופה בעובי של  20ס"מ תכסה את הצנרת והכבלים ותהודק.
במקרה של הנחת כבלים ו/או צנרת בשתי שכבות ,אחת על גבי השנייה ,עומק החפירה יהיה
בהתאם להוראות הכתובות והדרישות של המפקח באתר .שארית החפירה תכוסה בשתי
שכבות נפרדות של עפר נקי מכל עצם זר בולט ומאבנים גדולות .כל שכבה בת  40ס"מ תהודק
בנפרד תוך הרבצה במים .בין השכבות יותקן סרט סימון אזהרה מפלסטיק צהוב תקני
"זהירות חשמל" ו/או בהתאם לייעוד החפירה .עבור כל צינור או כבל המונח בחפירה יותקן
סרט סימון לכל אורך התוואי של החפירה .רוחב החפירה יתאים לתקנות ולמספר הצינורות
 /כבלים באופן שישמר מרווח בן  10ס"מ לפחות בין הכבלים  /צינורות הסמוכים ובין דפנות
תעלת הכבלים .יש להקפיד על רדיוסים כיפוף מתאימים .בצנרת הטלפון הכבלים והתאורה
– רדיוס הכיפוף לא יפחת מ 100-ס"מ.
בסיום העבודה יסלק הקבלן את עודפי העפר החפור למקום שפך מאושר שיאושר על ידי
המפקח ויפזרו בהתאם להנחיות המפקח.
חציבה בכביש אספלט קיים ,תבוצע באמצעות ניסור (לא יאושר שימוש בציוד חציבה כגון
קונגו) בסיום החפירה והכיסוי תהודק הקרקע בהתאם להנחיות המפקח ותוזמן בדיקת מכון
מאושר ,לבדיקת צפיפות הידוק הקרקע .מודגש בזה ,רק לאחר קבלת אישור מהמכון
לתקינות צפיפות ההידוק של הקרקע ינתן אישור לסלילה מחדש של התוואי והחזרתו למצב
הקודם.
בהתאם לחוקי החשמל ,בנקודות ההצטלבות בין צנרת חשמל/טלפון לבין שירותים אחרים
יש לשמור על מרווחים כמצוין בתקנות.
בהצטלבות בין חשמל לטלפון יש להתקין לוחות בטון טרום.
בהצטלבות בין חשמל לביוב יש להתקין את צנרת החשמל מעל הביוב.
בהצטלבות בין חשמל למים יש להתקין את צנרת החשמל מתחת לצנרת המים.
בכל מקום הצטלבות ,יותקנו לוחות בטון הטרום באופן שיבלטו  50ס"מ לפחות מכל צד של
שטח ההצטלבות.
 08.21נקודות במרחב מוגן
נקודות בתי תקע (חשמל ומנ"מ) ונקודות מאור יצוידו באביזרים מתאימים לפי הנחיות פקוד
העורף .כל האביזרים יכללו מכסים אטומים .כל נקודות חדירת הצנרת דרך קירות המרחב
המוגן יאטמו בחומר מתאים למניעת חדירת גזים ,בהתאם לפרטי חדירה ואיטום של פיקוד
העורף ועל פי ת"י  5109ות"י  .1536האיטום יבוצע באמצעות  MCTאו  BSTאו מסטיק מסוג
"ריסיל" ייבוא של " " FIRE CENTERמחיר האיטום כלול במחירי היחידה השונים.
 08.22לוחות חשמל –הוראות טכניות
 .08.22.1כללי
• מבנה כל לוח יהיה בהתאם לתיאור הטכני בתוכניות ובמפרטים ולתקן ישראלי  1419ויכלול
את כל האביזרים הנדרשים לרבות אלה המצוינים ברשימת הכמויות.
• לפני ביצוע הלוחות על הקבלן להגיש לאישור המתכנן תוכניות מפורטות של הלוחות שבכוונתו
לייצר ,שתכלולנה את כל הפרטים הטכניים ואופן הביצוע שבכוונת הקבלן להציע ,לרבות
מבנה טכני ,מידות ,מיקום הציוד והאביזרים ,רשימת ציוד ,רשימת מהדקים ,רשימת שילוט,
מיקום פסים ובורג הארקה וכו' ,כמו כן יודגש שלא ייגש הקבלן לביצוע הלוחות טרם קיבל
אישור בכתב לתוכניות המוצעות.
• כללית מודגש שכל הציוד יהיה מהתוצרת ומהדגם המוגדרים.
• עם סיום העבודה יתקין הקבלן על-חשבונו ,בכל לוח ,תיק תוכניות מפח ובו העתקה אחת
מתוכנית הלוח ,כפי שאושרה ובוצעה למעשה .העתקה נוספת תימסר למזמין (בנוסף למערכת
תכניות העדות).
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•
•

•

הוצאות עריכת התוכניות וההעתקות ,לרבות בשלב אשור התכניות ,כלולות במחירי היחידה.
הלוח ייוצר במפעל יצור מאושר על ידי המפקח .למפעל היצור יהיה אשור תקן  1419תקף
מטעם מכון התקנים הישראלי ,נכון ליום בצוע העבודה (אין הכוונה לאשור  .)ISOהמזמין
שומר לעצמו הזכות לא לאשר יצרן/יצרנים שיוצעו ע"י הקבלן ,ללא צורך בהסברים .לקבלן
לא תהיה זכות ערעור.
כל הלוחות יבוצעו על פי תקני  TTPרלוונטיים.
 08.22.2מבנה טכני ללוח
הלוח יבנה בארגזי פח דוגמת תמח"ש מרותכים מפח בעובי  2מ"מ עם דלתות בעובי  2מ"מ,
בגובה  200ס"מ (לא כולל מסגרת ההגבהה) ובעומק  60ס"מ לפחות .דלתות הלוח יצוידו
בגומיות אטימה כדי להתאימו לכבוי בגז .הגומיות – עגולות צמודות לצד מסגרת הדלת.
האטימה בדרגת  . IP-44בתחתית הלוח – לוח פח עם קדחים ליציאת כבלים וסידורי אטימה
מתועשים ,מקוריים (לא תתקבל אטימה בהתזה או הזרקה) ,כולל ארבעה קדחים רזרביים.
כל חזית הלוח שמאחורי דלתות עיקר הלוח תצויד בפנלים לפרוק עשויים מפח  1.5מ"מ
שקועים כ  5מ"מ ממישור מסגרת הלוח .בתחתית הלוח  -מסגרת מפרופיל מגולבן U-80.
עשויה ביחידה אחת בכל הקף הלוח .לא תאושר מסגרת עשויה חלקים או מופרדת.
כל הכניסות ללוח ,מהדקים ,פסי אפס והארקה  -מלמעלה .פסי צבירה מדורגים ומכוסים -
למטה .תאי יציאה בחלק העליון יהיו בגובה נטו  400מ"מ לפחות ובהם פסי אפס והארקה
(שניהם מנחושת) וכן סרגלי חיזוק מנוקבים מגולוונים לקשירת הכבלים.
תא הפסים (התא העליון) יהיה בגובה  60ס"מ נטו (כדי לאפשר מקום לפסים מדורגים) ויכלול
דלתות פתיחה .צבע הלוח  -אלקטרוסטטי באבקת אפוקסי יבשה .עובי הצבע  80מיקרון .הגוון
לבן שבור בהתאם לקטלוג  RALשיקבע ע"י המתכנן.
מכשירי המדידה והבקרה ,לרבות מנורות הסימון ,יותקנו על הדלתות ,באמצעות חיווט גמיש.
בדלתות הארונות יותקנו שלשה צירים ושלושה חיזוקים אופקיים לשם הקשחת הדלת .הלוח
יבנה מתאים סטנדרטיים ברוחב שלא יפחת מ  60ס"מ ולא יעלה על  80ס"מ .סדור הדלתות –
באופן שכל זוג דלתות תפתחנה בכוון נגדי .הפנלים ייוצרו מפח בעובי  1.5מ"מ ,צבוע באופן
זהה לצבע הלוח .לא יאושר שימוש בפנלים עשויים מחומר פלסטי .הפנלים יסודרו באופן שכל
מרכיב בציוד יותקן מאחרי פנל אחד ,דהינו לא יהיה צורך בהסרת יותר מפנל אחד כדי לגשת
לאלמנט ציוד .כל פנל יכלול זוג כפתורי אחיזה מחומר פלסטי ויחוזק למסגרת עם פרפרים.
התקנת כל הציוד בלוח יהיה באופן ששום אלמנט לא יוסתר מאחרי אלמנט אחר ותתאפשר
גישה חופשית לכל מרכיב בציוד ללא צורך בפרוק והסרת חלקי ציוד.
שדה הקבלים יותקן בנפרד משאר הלוח באמצעות מחיצה מלאה .בדלת ובדופן הצד יותקנו
חרכי אוורור .בשדה הקבלים יותקן מאוורר שיופעל באמצעות תרמוסטט ופקוד הפסקת
הפעולה בשעת גילוי אש בלוח.
הלוח יותאם לכבוי בגז ויהיו אטומים כראוי ועמידים בלחץ הגז .בתקרת הלוח יותקנו קדחים
לגלאים בקוטר שלא יעלה על  3מ"מ מעל קוטר הגלאי ,כמו כן יותקנו קדחים " 1/2עבור צנרת
הגז.
הלוח יכלול הכנות מלאות עבור  30%אביזרים נוספים בכל שדה ובכל תת שדה בנפרד .ההכנות
כוללות גם מקום ,פסי התקנה  ,DINפלטות הרכבה ,מהדקים ושילוט .הלוח יחושב לפיזור
חום בהתאם לתקן ,על בסיס מקדם העמסה כולל  80%וטמפרטורה מרבית בקרבת גג הלוח
– כמוגדר בתקן.

 08.22.3מבנה חשמלי ללוחות
כל הציוד בלוח הראשי יעמוד בזרם קצר סימטרי בן  25ק"א לפחות ,לפי תקן IEC 947-2
ולפי  ICU=ICSכל הציוד בלוח חלוקה יעמוד בזרם קצר סימטרי בן  10ק"א לפחות ,לפי
תקן  IEC 947-2ולפי ( ICU=ICSזרם קצר סימטרי בן  15ק"א בסנטנדט תעשייתי) .פסי
הצבירה בלוחות יהיו מדורגים מנחושת ,מסומנים במספרי הפאזות בהתאם לסדר הפאזות
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במתקן .פסי האפס וההארקה יהיו גם הם מנחושת .לכל מערכת פסי צבירה (ראשית או
משנית) יותקן כסוי שקוף לפרוק.פסי אפס בלוחות הראשיים יצוידו בכסוי שקוף.
המוליכים בלוחות לזרם נקוב עד  100Aיהיו כולם גמישים ,מנחושת עם בידוד  ,P.V.Cבחתך
המתאים לזרם המרבי שתפקידם להוליך .לא תורשה ירידה בחתך מכל סיבה שהיא .חתך
המוליכים גדול בדרגה אחת מחתך קווי היציאה.
חתך מזערי למעגלי מאור  2.5ממ"ר ולמעגלי בתי תקע  4ממ"ר .המוליכים בכל הלוחות יובלו
באגדים מסודרים ,באופן שיאפשר מעקב קל אחר מהלכם .הארקת הלוחות תבוצע באמצעות
פס הארקה מנחושת שיותקן לכל רוחב הלוח ואליו יחוברו כל מוליכי ההארקה.
המהדקים לקוי היציאה יהיו מטיפוס "מהדקי לחיצה" מותקנים על פס ,דוגמת "פניקס"
שחור או "וילנד" .מידת המהדק בדרגה אחת מעל חתך הגיד המחובר אליו .לכל מוליך יותקן
אביזר חבור/מהדק נפרד .אין לחבר יותר מגיד אחד למהדק או אביזר יציאה אחד ,גם אם
ההתקן מתוכנן לחבור פנים/אחור ע"י היצרן.
חווט הציוד בלוח עבור יציאות לזרם נקוב העולה על ( 100Aלפי נתוני הכיול המרבי של
להגנה וממנה להתקני היציאה (מהדקים או לשות) יעשו
ההגנה) ,בין פ"צ המזינים
באמצעות פסי נחושת גמישים ומבודדים (לזרם נקוב עד  )400Aאו באמצעות פסי נחושת
קשיחים (לזרם נקוב העולה על  .)400Aכל חבורי הכניסות והיציאות יבוצעו באמצעות
מהדקים או לשות נחושת ,לפי קביעת המתכנן .בשום מקרה לא יחוברו מוליכי הכניסה/יציאה
ישירות לציוד ההגנה או המפסק.
כל שדה ממסר פחת הכולל הגנת השדה ,הממסר והמא"זים המוזנים ממנו ,יותקנו בפנל נפרד
או בארגז נפרד .לכל שדה ממסר פחת יותקן פס אפסים נפרד ,משולט כיאות .אין להתקין
מהדקי "אפס" עבור שדה ממסר הפחת ,ללא תלות במספר המא"זים הנכללים בו.
גישור מא"זים יבוצע בפסי גישור תלת פאזיים לזרם נקוב  40Aלפחות .בכל מקרה לא יותר
גישור יותר מ 6-מא"זים חד פאזיים או יותר מ 3-מא"זים תלת פאזיים .בכל תת שדה הכולל
יותר מ 6-מאז"ים יותקנו פסי צבירה משניים (לא יאושר שמוש בגישורים) וכל מא"ז יחווט
ישירות לפסים אלה.
כל מא"ז או מאמ"ת לזרם נקוב העולה על  25Aיחובר ישירות לפסי הצבירה ולא באמצעות
פסי גישור .כל מ"ז/מא"ז/מאמ"ת ראשי בלוח או ראשי לשדה ,יכלול זוג מגעי עזר "צפים"
נפרדים עבור בקרת מבנה .כל מגען יכלול מגע "צף" נוסף לכל המגעים הדרושים ,עבור בקרת
מבנה.
שילוט לוחות
08.22.4
כל הלוחות והאביזרים ישולטו באמצעות שלטי פלסטיק סנדויץ' חרוט .ע"ג הלוח יותקן
שלט הכולל את שם הלוח אותו הלוח המזין ומספר המעגל בלוח המזין וכן את חתך קו
ההזנה .כל מפסק ראשי ישולט בשני שלטים בעברית "מופעל" ו"מופסק" ,בהתאם למצבי
הידית ,באופן שיאפשר מעקב קל אחר המצב .כל המהדקים יסומנו במספר המעגלים
ומספרי הפאזות בהתאם לתוכנית הלוח ורשימת המהדקים המאושרת.
כל מאמ"ת (אין הכוונה למא"ז) וכל ציוד מיתוג ,יצויד גם בשלט פנימי (מאחרי הפנל) המתאר
את מספר המעגל ותאור מילולי של יעודו (שילוט זה – בנוסף לשילוט שעל גבי הפנלים).
כל תא בלוח יצויד במספר סידורי (החל מהתא השמאלי) .כל פנל יצויד במספר סידורי דו או
תלת ספרתי .הספרה הראשונה מסמלת את מספר התא .מספור הפנלים יותקן גם על דופן
הצד של מסגרת הלוח ,כדי לזהות את מיקום הפנל .המספור יופיע גם ע"ג תכנית חזית הלוח.
כל שדה ותת שדה בלוח יצויד בשלט המתאר מילולית את ייעודו .כל הכבלים בכניסה וביציאה
ללוח תסומן בסימון בר-קיימא (בנוסף לסימון המהדק) שיכלול את מספר המעגל באמצעות
דסקיות אלומיניום חרוטות ,או שלטי פלסטיק חרוט .כל המוליכים יסומנו באמצעות חרוזים
(מספר המהדק) .כל ההגנות למכשירים וקווים יסומנו בשלטי פלסטיק חרוטים בצבע התואם
את צבעי השילוט הנקובים לעיל .חיזוק השלטים  -בדבק וברגיי פח מצופים ניקל .כל פנל
שמאחריו מותקנים פסי צבירה או מגענים או ציוד מיתוג ,יצויד בשלט המגדיר את תכולת
הציוד שמאחרי הפנל.
לכל אביזר בלוח יותקן שלט חרוט נפרד .אין להשתמש בשורות שלטים .מודגש שיש להתקין
שלטים הן על גבי הפנלים והן ע"ג האביזרים שבתוך חלל הלוח ,המוסתרים מאחרי הפנלים.
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צבעי השילוט  -בהתאם לצבעי השילוט המוגדרים בסעיף הדן בשילוט הכללי של האביזרים
במתקן .שילוט כל מעגל סופי יכלול תאור מילולי של יעודו וכן את מספר המעגל.
חזית דלתות הלוחות הראשיים תצויד בסכמה סינופטית מלאה הכוללת תרשים סכמת הלוח
ברמת קווי הזנה וקווי יציאה ללוחות המשנה.
 08.22.5סקר מצב קיים
לפני תחילת העבודה יערוך הקבלן "סקר מצב קיים" לברור מערך הזנות החשמל הקיים בכל
שטחי המבנה .הסקר יכלול בדיקה מקדימה של מקור הזנת כל דייר ודייר וכל לוח משנה
בתחום הצבורי ,לרבות חתך קו ההזנה ,חתך מוליך ההארקה ,בדיקת רמת הבדוד והתנגדות
לולאת ההארקה וכן אורך קו ההזנה (בסטיה שלא תעלה על . )20%
תוצאות הסקר יוצגו בשרטוט טכני מקצועי (אין חובה לשרטוט ממוחשב) בצורת "עץ חלוקה"
וטבלת נתונים.
 08.22.6שנאים
א .כל השנאים המתוכננים יהיו מסוג שנאי מבדל בעלי תו תקן.
ב .השנאים יהיו עשויים מברזל שנאים משובח.
ג .השנאים יהיו מדרגת בידוד .F
ד .הספק השנאים ומתחי השנאים כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות.
 08.22.7חיווט ותעלות חיווט לפיקוד
א .כל חיווט הפיקוד יעשה על ידי חוטים גמישים  1.5מ"מ .כל החוטים יהיו עם מעטה
לטמפרטורה של  90מעלות צלזיוס.
ב .כל החוטים יעברו בתוך מובילים מסוג תעלות מחורצות עם מכסה מתפרק .כל התעלות
יסופקו בחתך ובנפח רזרווי של .50%
ג .כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי תרמילי סופיות עם לחיצה.
ד .כל מוליכי הפיקוד יסומנו בשתי קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.
 08.22.8מהדקי יציאה
א .כל היציאות מהלוח יהיו מלמעלה ,באמצעות מהדקי לחיצה תוצרת פניקס או שווה
ערך מאושר .חתך מהדקי היציאה המינימאלי יהיו  6ממ"ר.
ב .מהדקי כוח יופרדו ממהדקי פיקוד וגישור בין התאים .כל יציאות הכוח עד לחתך
מוליך של  35ממ"ר יהיו באמצעות מהדקים כמפורט .בחתכים גבוהים יותר ,יחוברו
המוליכים לבסיסי הידוק מיוחדים.
ג .כל המהדקים ישולטו באמצעות מספרים מקוריים .קבוצות מהדקים ישולטו
באמצעות שילוט מיוחד חרוט סנדוויץ' חריטה שחורה על רקע לבן עם ציון TB2 TB1
וכו'.
ד .למכשירי מדידה יותקנו מהדקי מקצרים.
 08.22.9שילוט תאים
כל תא ישולט בחלקו העליון הימני באמצעות שלט סנדוויץ' בגודל  10*10ס"מ .תוכן השילוט
בהתאם לתכנון המפורט של מבנה הלוח .החריטה שחורה על רקע לבן כמו כן יבוצע שילוט
כנ"ל לאביזרי המעגלים והציוד.
 08.22.10ציוד הלוחות
א .הציוד המתוכנן יהיה מאחד היצרנים המפורטים מטה.
ב .הציוד המוצע על ידי היצרן יהיה אחיד לכל הלוחות ולא יותר שימוש בציוד ממספר
יצרנים ללוחות במסגרת חוזה זה.
ג .כל הציוד יהיה מסוג מוגן כנגד נגיעת אצבע מקרית.
ד .כל הציוד יהיה להתקנה על פס דין (למעט אביזרי הספק).
ה .כל המגענים המתוכננים יהיו להספקים בקטגוריה  AC/3כמפורט בתוכניות החשמל.
כל אביזרי הפיקוד יהיו מהדגם החדיש ביותר של היצרן המוצע.
ו.
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 08.22.11שמות יצרני ציוד מאושרים:
מאמ"תים ראשיים והגנות מעל  – 910Aמאמ"תים " ACBשניידר" או ". "ABBתיבות כסוי
חיצוניות  CIעם צירים ,סליל הפסקה ,סליל חוסר מתח ומגעי עזר במפסקים ראשיים נכללות
במחיר האביזר.
ציוד מיתוג והגנה ,מעל  50אמפר יהיה מדגם  MOLDED CASEעם כוון מגנטי
וטרמי" ,שניידר" או " .ABBידיות מצמד ומגעי עזר במפסקים ראשיים נכללות
במחיר האביזר.
מא"זים מתוצרת "שניידר" מסדרה  C60Hאו " "ABBמסדרה ( S-200אלא אם
צוין אחרת בכ"כ)
מפסקים ראשיים  -מדגם פקט ,בעומס ,עם תאי כיבוי קשת (עד  63אמפר) "ברטר"
או " ."ABBידיות מצמד ומגעי עזר כלולים במחיר המפסק.
מפסקים ראשיים מ  100Aמדגם ( MOLDED CASEמאמ"ת ללא הגנות)
"שניידר" או " ."ABBידיות מצמד ומגעי עזר נכללים במחיר היחידה.
ממסרי פחת –"שניידר" או " "ABBכולם בעלי אופיון ". ”A
מתנעי מנועים " -סימנס" או "שניידר" או "מילר" עם הגנה בשלש הפאזות וסדור
התקנה למנעול תליה.
מגענים – "שניידר" או " "ABBכולל מגעי עזר כנדרש.
ארגזי " - CIארקו" או "עדא פלסט".
מהדקים בלוחות – "פניקס" או "וילנד".
שעוני מדידה ,משני זרם וממסרים – לינאריים בעלי דיוק 1%
שנאים  -כולם מדגם מבדל דוגמת "חולדה" או "ברק כח" נושאי אשור מ.ת.י.
מנורות סימון – דוגמת "ברטר" עם נוריות . LED
בקרי תצוגה בלוחות ראשיים " ELNET-GRישומי בקרה" עם כרטיס תקשורת.
בקרי תצוגה בלוחות משניים " ELNET-LTישומי בקרה" עם כרטיס תקשורת.
בקר קבלים לשפור כופל הספק מתוצרת "סירקוטור" או ""ELNET-PFC
אלקטרוניים בעלי ששה ערוצים ,כולל תצוגת כופל הספק ארבע ספרתית ומגע יבש
לכופל הספק ירוד/גבוה.
קבלים לשפור כופל הספק – ממולאים בגז ,בעלי הרפיה עצמית ונגדי פריקה,
בתיבות מתכת מאווררות
(לא יאושרו גלילים בודדים) .הקבלים מחושבים ב  400Vובעלי מתח נקוב .440V
בפירוט טבלה להלן .הספקי הקצר של המפסקים יהיו לפחות  10KAעל פי המוגדר בדגם
הציוד המאופיין בכתב הכמויות .כל הציוד יהיה בהתאם לתקן  IEC-947ומפסקים
אוטומטיים זעירים (מאמ"תים) וממסרי פחת מטיפוס  Aבלבד ו 10KA -לפי תקן IEC-898
.

 08.22.13מפרט טכני לרבי מודד למערכות חשמל ואנרגיה
.1
.2

רב מודד משוכלל ( ,)Elnet LTהכולל את כל המדידות הקיימות ברב מודד בסיסי
ובנוסף מדידת הרמוניות ,מדידת אנרגיה בתעו"ז ,ממסר התראה ,תקשורת – RS
 485והצגת צורות גל על גבי מסך המכשיר.
רב מודד ואנלייזר ( ,)Elnet GRהכולל את כל המדידות הקיימות ברב מודד
המשוכלל ובנוסף אגירת נתונים של רשת החשמל למשך שנתיים ברמה יומית,
שלושה ממסרים ותקשורת אטרנט .

 08.23מתקני הארקה
 08.23.1כללי
מערכת ההארקות במבנה חדר החשמל החדש מבוססת על הנחיות הארקות יסוד כמפורט
בתקנות ,במפרט ובתכניות .מכלול ההארקות יכלול את כל האלמנטים המפורטים בתקנות
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בדבר הארקות יסוד ,מהדורה עדכנית ,תוך הקפדה על כל הפרטים .אין הכרח שכל האלמנטים
ימצאו ביטויים המפורש גם בתכניות.
 08.23.2אלקטרודת הארקת יסוד
בהעדר הארקת יסוד ,תותקן בהיקף מבנה החשמל החדש טבעת גישור מברזל מגולוון במידות
 5X50מ"מ ,טמונה
ברצפה ,מכוסה בשכבת בטון ב 30-בעובי  10ס"מ ומחוברת לשתי אלקטרודות הארקה
מלאכותיות ולברזל זיוןהרצפה .אלקטרודת הארקה מלאכותית תכלול אלקטרודת נחושת
"קופר ולד" בקוטר  19מ"מ עשויה שני חלקים מחוברים ביניהם בחבק מקורי .בתחתית
האלקטרודה יותקן ראש החדרה ובקצה השני – אוזן לחבור מוליך ההארקה.
האלקטרודות יותקנו במרווחים שלא יפחתו מ  6מטר ויגושרו ביניהן ולפס ההארקות
באמצעות מוליך נחושת חשוף  150ממ"ר טמון ישירות באדמה.
האלקטרודה תותקן בשוחת בקורת בקוטר  60ס"מ עם מכסה אנטי מלארי מדגם "כביש"
וכולל מסגרת מתכת הן בגוב והן במכסה .במכסה יותקן שלט טבוע "פטיש" עם כיתוב "שוחת
הארקה" (לא יאושר סימון בצבע).
 08.23.3פסי השוואת פוטנציאלים והארקות
בחדר החשמל החדש יותקנו פסי השוואת פוטנציאליים והארקות ,בהתאם לחלוקת ההזנות
והצרכנים השונים ,כמתואר להלן .לכל פס יחוברו מוליכי הארקת כל האלמנטים החשמליים
והמתכתיים שבאזור המוזן.
פס השוואה/הארקות יגושר לטבעת הגישור באמצעות מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70
ממ"ר .
 בהיקף החדר יותקן פס הארקות עילי כמתואר בתכנית.כל פס ההשוואה/הארקות יעשה מנחושת אלקטרוליטית במידות  5X50מ"מ ובאורך  600מ"מ
לפחות .הפס יותקן על הקיר ,כשהוא מרוחק  5ס"מ מהקיר ,ומכוסה במכסה פרספקס שקוף.
לפס ההשוואה/ההארקות ,יחוברו כל מוליכי הארקת כל האלמנטים החשמליים והמתכתיים
כנדרש בתקנות ,לרבות אלה המפורטים בתכניות ובמפרט זה.
כל מוליכי ההארקה יהיו מנחושת ,מבודדים ,וישולטו בסימון ברור ובר-קיימא שיכלול תאור
מילוי של ייעודם.
 08.24אופני מדידה מיוחדים
 08.24.1כללי
• בפרק זה נכללות התוספות והבהרות להגדרות לאופן המדידה של כל האלמנטים המפורטים
במפרט הכללי וברשימת הכמויות.
• למען הסר ספק ,מדידת הכמויות תיערך על בסיס כל המוזכר במפרט הטכני המיוחד לרבות
כל המוזכר בסעיפי "אופני מדידה מיוחדים".
• לא תשולם כל תוספת עבור פסולת או פחת.
• מסגרת העבודה כוללת את כל הציוד ,החומרים ,העבודות ואת כל מרכיבי המתקן המתוארים
בתכניות ,במפרט הטכני המיוחד ,ברשימת הכמויות ,במסמכים השונים המוזכרים במפרט
הטכני המיוחד (למרות שאינם מצורפים) וכל מרכיבי העבודה והציוד הדרושים להשלמת
המתקן והפעלתו הסדירה ,בין אם צוינו במפורש במסמכים אלה ובין אם לאו.
למען הסר ספק ,אין כל קדימות ו/או העדפה בין המסמכים השונים המוזכרים לעיל .כל
המצוין בכל המסמכים הנ"ל – מחייב את הקבלן המבצע.
במקרה של סתירה כל שהיא בין המסמכים הנ"ל ,תקבע הדרישה המחמירה יותר ,לפי קביעת
המתכנן מטעם המזמין .הקבלן מוותר מראש על כל זכות ערעור בנושא זה.
• בחישוב מחירי היחידה ובחשוב מחירי העבודה ,על הקבלן לכלול את כל העבודות ,החומרים,
הציוד וציוד העזר הדרושים להשלמת המתקן המתואר באופן כללי בכל אחד מסעיפי רשימת
הכמויות ולהפעלתו הסדירה ,בהתאם לסטנדרטים ולהנחיות המפקח מטעם היזם.
• לא תשולם כל תוספת עבור חומרים ,ציוד ,אביזרים ,וחומרי עזר הדרושים להשלמת כל אחד
מהמתקנים הנ"ל ולפעולתם בהתאם לתנאי המפרט והתוכניות.
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•
•
•
•

.1
.2
.3

.4
.5

.6

כל מחירי היחידה ומכלול העבודה הכולל כוללים גם (אולם לא רק) :אספקה ,התקנה ,חיבור,
שילוט ,עבודות בשלד המבנה ,חציבות ,ריתוכים ,מעברים ,מילוי סתימה ואיטום ,רווח קבלני,
הוצאות נלוות ,ישירות ועקיפות ,וביטוחים מסוגים שונים ,בדיקות ואשורים.
רואים את הקבלן כאילו למד והבין את מסמכי המכרז על-בוריים בטרם הגיש הצעתו .לא
תוכר כל תביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשולים בלתי צפויים.
על הקבלן למלא מחירי יחידה בכל הסעיפים ,על גבי דיסקט ובנוסף תדפיס מלא של ההצעה,
חתום בעט שחור .בסעיפים בהם יבחר הקבלן לא לציין מחיר יחידה ,יש לרשום " ."0הסעיף
יחשב ככלול במחירי היחידה האחרים ולא תשולם עבורו כל תמורה נוספת.
על הקבלן למלא את כל מחירי היחידה כלשונם .אין לרשום כל הסתייגות בגוף ההצעה .מותנה
ומוסכם מראש שכל הסתייגות  -מבוטלת.
 08.24.2הבהרות לאופן המדידה
בנוסף ומבלי לפגוע בכל האמור במסמכי החוזה האחרים.
ההגדרות לאופן המדידה של כל האלמנטים המפורטים ברשימת הכמויות מתייחסות לכל
הפרקים שבמסגרת החשמל ,מנ"מ גילוי אש ועשן ,אספקת ציוד והתקנתו.
כל מחירי היחידה ומחיר העבודה הכולל ,כוללים גם (אולם לא רק) :אספקה ,התקנה ,חיבור,
שילוט ,עבודות בשלד המבנה ,חציבות ,ריתוכים ,מעברים ,מילוי סתימה ואיטום החציבות
והחריצים רווח קבלני ,הוצאות תאומים עם המפקח מטעם היזם ,נציגי קבלני המשנה
האחרים בבנין ,הוצאות נלוות ,ישירות ועקיפות ,הוצאות בגין אחריות וביטוחים מסוגים
שונים.
בנוסף לאמור בכל מסמכי ההצעה ,מודגש ומוסכם מראש ,שכל החציבות ו/או הכנת
המעברים ,איטום המעברים ,הן באמצעות כלים והן בחציבות ידיים ,כלולים במחירי
היחידה השונים ולא תשולם עבורם כל תוספת.
רואים את הקבלן כאילו למד והבין את מסמכי המכרז על-בוריים בטרם הגיש הצעתו וכן
שידועים ומוכרים לו תנאי הבצוע על בורים לרבות העובדה שחלק משלד המבנה קיים
ושתדרושנה עבודות חציבה והכנת מעברים באלמנט המבנה ,עבורם לא תשולם כל תוספת.
לא תוכר כל תביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשולים בלתי צפויים.
בכל מסמכי ההצעה על הקבלן למלא מחירים זהים לעבודות ,מתקנים וציוד זהים ,כהגדרתם
המילולית ברשימת הכמויות ובמסמכי המכרז .מודגש ,מותנה ומוסכם על הקבלן המציע
שבמידה וימצאו מחירי יחידה שונים לסעיפים שתיאורם המילולי זהה ,תחושב התמורה על
פי מחיר היחידה הנמוך ביותר שימצא להגדרה זו ,ללא תלות בפרק או מבנה בו נכלל הסעיף.

 08.24.3שיטת חישוב מחירים חריגים
 .1מוסכם על הצדדים שמנהל הפרויקט מטעם היזם יהיה הפוסק הבלעדי בכל הקשור למחירי
יחידה לסעיפים חריגים ,אם ובמידה ויהיו.
 .2בכל מקרה בו תוגש תביעת הקבלן לאשור מחירי יחידה לאלמנטים שלדעתו לא באו לידי ביטוי
בתכניות ו/או ברשימת הכמויות ו/או במסמכי החוזה ,ותביעתו תוכר עקרונית ע"י המזמין
באמצעות המתכנן ,יחושבו מחירי היחידה החריגים על פי העיקרון הבא:
המחיר החריג יבוסס על מחירי רשימת הכמויות ומחירון יצרן/ספק של המוצר
2.1
הנדון.
תבוצע אקסטרפולציה או אינטרפולציה (בהתאם למקרה ולפי החלטת מנה"פ)
באחוזים ,לגבי מוצר בעל אותו אופי שלגביו קיים מחיר חוזה ברשימת הכמויות.
מחיר האלמנט החריג יחושב על בסיס מכפלת יחס מחירי המחירון במחיר החוזה.
2.2
 08.24.3אופן הגשת חשבונות חלקיים
 .1חשבונות חלקיים עבור בצוע העבודות יוגשו בכל חודש ,עד ל  10בחודש .החשבונות יבדקו ע"י
נציג הפקוח עד לסוף החודש הקלנדרי בו הוגשו.
 .2חשבונות חלקיים יוגשו רק עבור עבודות ,מכלולים או ציוד שהותקנו באתר ,מחוברים
ומושלמים .מודגש שלא יוגשו חשבונות עבור חלקי מערכת לא מושלמים.
 .3מודגש שלא יוגשו חשבונות עבור ציוד שהובא לאתר אולם לא הותקן וחובר.
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כל חשבון חלקי יכלול שלש עמודות כמויות (כמות קודמת ,כמות נוספת וכמות מצטברת).
כל חשבון חלקי ילווה בדפי מדידה מודפסים ,בפורמט טבלה המתארת את תאור הסעיף ,מספר
הסעיף ברשימת הכמויות ,תאור מיקום ההתקנה וכמות באותו מקום.
יחד עם דפי המדידה יוגשו צילומי תכנית עם סימון בעט מדגיש של כל אלמנט המערכת
הנכללים בחשבון החלקי החודשי.
חשבון עבור לוחות חשמל יוגש עבור כל לוח בנפרד ,כולל כל האלמנטים הקשורים בלוח זה.
עבור עבודות המוגדרות "רג'י" יש לצרף יומני עבודה חתומים ומאושרים ע"י המפקח הכוללים
פסקה המדגישה שעבודות אלה אושרו לבצוע במסגרת "שעות עבודה".
 08.24.4אופן הגשת חשבון סופי
חשבון סופי יוגש בפורמט "בנארית" בדומה לפורמט כתב הכמויות המקורי.
החשבון יוגש בצרוף תכניות עדות מושלמות המתארות את כל מרכיבי המתקן ,כפי שבוצעו
למעשה.
החשבון יוגש בצרוף דפי מדידה מושלמים ,ערוכים בפורמט טבלה ,כמתואר לעיל.
החשבון יכלול שתי עמודות כמויות ,כמות חוזה וכמות בפועל.

 08.25הכנות למערכת גילוי וכיבוי אש בלוחות.
 08.25.1תיאור כללי:
המערכת מיועדת לאתר ולגלות שריפות ועשן בכל חלקי מבנה חדרי החשמל ותקושר למערכת
הקיימת באמצעות יחידות דווח ,על בסיס הנחיות מפרט מיוחד זה.
המתקן יתוכנן ויבוצע בהתאם לת"י  1220פרקים א' ב' ג' ד' ותקני  NFPAהרלוונטיים,
ולתאור הטכני המפורט להלן.
בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ,תקבע ההנחיה המחמירה יותר לפי ראות עיני המתכנן
מטעם המזמין.
התכנון טעון אשור המתכנן מטעם המזמין ודעתו תהיה פוסקת .לקבלן לא תשמר זכות
ערעור .כל הציוד יהיה מהדגם המפורט .כל מרכיביו ישאו אשורי  .FM/ULלא יותקן ציוד
שאינו נושא אשורי  FMו  ULאלא באשור המתכנן מטעם היזם .מודגש שאישורי  ULCאו
תקנים אירופאיים לא יתקבלו כאישורי  .ULבלוחות החשמל הראשים תותקן מערכת כיבוי
עצמאיות בגז  FM-200שתופעל מקומית ו/או מהרכזת ,כמתואר בהמשך .מודגש שלא יאושר
שמוש בכבוי באמצעות ארוסול.
בשעת שריפה ,לפי לוגיקה מאושרת ,תפעיל המערכת ניתוקים במתקני מיזוג האויר והחשמל
ותריסי חסימה בתעלות האוורור .כל ציוד הפקוד וההפעלה יסופק עם המערכת לרבות
יחידות כתוביות  IN/OUTוממסרי עזר .24VDC
הקבלן ,באמצעות קבלן משנה מורשה ומאושר ,יתכנן ויבצע את כל המתקנים ,בהתאם
לתקנים ולכל ההנחיות המוזכרות במפרט מיוחד זה.
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 08.25.2תיאור המתקן לגילוי אש
 .1המתקן מבוסס על רכזת איזורית בעלת מס' איזורים וכרטיס ממסרים עם ממסר יציאה
לכל איזור ,שתותקן בחדר החשמל מ"נ.
 .2תשתית החיווט הסמויה תותקן בצנרת "כ" על גבי התקרה משולטת או בתעלות PVC
במידות  35X15מ"מ.
 .3חבורי אביזרי סיום לתיבות החבורים – באמצעות צנרת גמישה ומשוריינת דגם RTA
(שרשורי אדומה) וניפלים מתאימים לחבור לתיבות.
 .4בכל לוחות יותקנו יחידות בקרה  OUTלשם השלמת מערכות מזוג ואוורור בשעת גילוי
אש בחלל.
 08.25.3אישור הציוד ואופן ההתקנה
לפני התחלת העבודה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוקומנציה טכנית מפורטת הכוללת
את כל מרכיבי המתקן שבכוונתו להתקין .הדוקומנטציה תכלול פרוספקטי יצרן לכל
האביזרים ,תיאור מילולי נוסף של הרכזת ורכזות המשנה ,סכמת חיווט מפורטת ,כולל סוג
הכבלים ומספר הגידים ,טבלת לוגיקה מושלמת של כל מרכיבי המתקן ,לרבות השהיות
ומצבי פקדים ,מגבלות סביבה (גובה ,מהירות ,רוח ,וכד').
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 08.25.4הנחיות כלליות לציוד
בכל מקום שלא צויינה התוצרת או שלא צויינו כל התכונות הדרושות ,יעמוד הציוד המסופק
בדרישות ההנחיות הטכניות המפורטות להלן:
כל מרכיבי הציוד יהיו מקוריים מתוצרת יצרן אחד( .שם מותג זהה).
המערכת תוזן ממתח רשת  230Vותכלול מערכת גיבוי אוטומטי במתח מצברים .24VDC
החלפת המתח בין מתח הרשת למתח המצברים תבוצע אוטומטית.
צופרים יהיו מדגם אלקטרוני בעוצמת קול  92ד"בא (במרחק  3מטר) ויכללו התראה חזותית
(נצנץ) ,מהבהבת באמצעות מנורת קסנון .הצופרים ישולטו בשלט .P-TUCH
לחצני הפעלה ידניים יהיו בעלי הפעלה כפולה ) )DOUBLE ACTIONויכללו חזית פלסטית
או זכוכית לשבירה ומפתח להחלפת הכסוי .בתיבת הלחצן תותקן נורית אינדיקציה . LED
הלחצנים יחוברו בלולאת הגלאים וישולטו בשלט  P-TUCHהנושא את מספר הכתובת וכן
בסנדביץ' חרוט בגודל מאושר על ידי המתכנן.
כל הגלאים יהיו מדגם  LOW PROFILEיותקנו בבסיסים אוניברסאליים ,כולם בעלי
רגישות מתכוונת,באופן שניתן להחליף את סוג הגלאי ,ללא שינוי החיווט .בבסיס תיכלל נורית
סימון .נורית האירוע תותקן באופן שתפנה לכוון הגעת אנשי חילוץ או כבוי האש .הגובה
המרבי של הגלאי ,לרבות הבסיס ,לא יעלה על  6ס"מ .במידה ויאושר גלאי שגובהו ברוטו
(לרבות הבסיס) עולה על  6ס"מ ,יותקן הגלאי בתיבת השקעה מתאימה ,עשויה פח לחוץ עם
שוליים וצבוע אפוקסי אפוי בתנור .מודגש שלא תשולם תוספת עבור תיבת ההשקעה.
(ההחלטה בידי המתכנן מטעם היזם).
הגלאים יהיו מטיפוס אופטי-טרמי משולב ,בעלי תחום גילוי רחב .כל הגלאים יהיו מכותבים
יותאמו פעולה בתנאי רוח  5מ' לשנייה (קבוע) ומשבים  10מטר לשנייה .רגישות הגלאים תקבע
בהתאם למקום ההתקנה .לכל גלאי תותקן יחידת כתובת.
גלאי תעלות מזוג האוויר/אוורור יותאמו לפעולה בתנאי רוח  20מ' לשנייה (קבוע) .לכל גלאי
תותקן יחידת בקרה כתובתי ונורית .גלאי יותקן בכל תעלת אויר חוזר בעל קטע ישר באורך
 1.5מ' ומעלה.
גלאי החום יהיו בעלי טמפרטורה נומינאלית  58מעלות צלסיוס ויגיבו לעלית טמפרטורה בת
 8מעלות צלסיוס בתוך דקה.
המתקן יכלול שמירת קו מלאה ויאפשר לבדוק גם ידנית את הלולאה גם בשעה שלא כל
הגלאים מותקנים.
יחידת האנרגיה החילופית (מצבר ומטען) תותקן ברכזת הנוספת (אם ובמידה ותותקן(
ותתאים לפעולת המערכת במשך  72שעות ללא אספקת חשמל ,מהן  4שעות רצופות במצב
"אזעקה" כולל הפעלת צופרים .מערכת הטעינה תחזיר את המצברים למצב "מלא" ( 80אחוז
קבול) בתוך שתים עשרה שעות מחזרת אספקת החשמל .היחידה תכלול מצברי  GELאטומים
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דגם  NP-6-12 YUASAבמתח כולל  24Vובקבול כולל  . 24Ahהיחידה תכלול תצוגת מצב
והתראות לעבודה במצב מצברים.
מתח המערכות יהיה .24VDC
המתקן יאפשר לבדוק את הלולאה גם בשעה שלא כל הגלאים מותקנים.
יחידת הבקרה המרכזית ויחידת ה REMOTE-יהיו מתוצרת זהה לתוצרת הרכזות.
ברכזת החדשה תותקן אינדיקציה לכל אחת מהתקלות :בכל מעגל גילוי ,גלאים ,צופרים
ובפנל עצמו .האינדיקציה תהיה חזותית אלפא נומרית וכן קולית עם לחצן השתקה .הרכזת
תכלול לחצן בדיקת נוריות ,מצב בדיקות לכל הציוד המפוזר (ללא הפעלת האזעקה) ומעגל
חירום להפעלת האזעקה במידה ופורצת שריפה בשעת הבדיקות.
הרכזת תכלול כרטיס הצלבה וכרטיס מערכת כיבוי בגז .מודגש שכרטיסי הכבוי יישאו
אשורי  FMו UL
 08.25.5מבנה הרכזת ותכונותיה
הרכזת איזורית ,בעלת לולאה אחת בעלת  127כתוביות ,ממוחשבת ,מבוקרת מיקרופרוססור,
לשרות כל מכלול מערכת הגילוי והכבוי באיזורים החדשים .כל הציוד ירוכז ברכזת .הרכזת
החדשה תחובר באמצעות יחידות דווח לרכזת הראשית של המבנה .לחילופין רשאי הקבלן
להתקין רכזת אנאלוגית מכותבת בעלת לולאה אחת שתחובר בתקשורת לרכזת הקיימת.
הרכזת תכלול פנל  LCDכתובתי עם תצוגה אלפא-נומרית עברית-לועזית בעלת שלש שורות
לפחות .כל אירוע יתואר באותיות עבריות .לכל כתובת ולכל איזור ואפשרות נטרול
כתובת/איזור באמצעות לוח לחיצים (מותנה בהקשת קוד הרשאה).
ברכזת תותקן אינדיקציה לכל אחת מהתקלות :קווי הגילוי ,קווי הלולאה ,גלאים ,צופרים
ובפנל עצמו .האינדיקציה תהיה חזותית וקולית עם לחצן השתקה.
הרכזת תכלול מוד בדיקות לכל הציוד המפוזר (ללא הפעלת האזעקה) ומעגל חירום להפעלת
האזעקה במידה ופורצת שריפה בשעת הבדיקות.
הרכזת תכלול תכנות הצלבה וכרטיס מערכת כיבוי בגז נושאי אשורי  FMו .UL
הרכזת תתמוך ביחידת  REMOTEמכותבות .ביחידת בקרה מרחוק יכלל חווי מלא של כל
האירועים שברכזת וכן חווי כל התקלות החשובות.
הרכזת תכלול מערכת הפעלה בחרום .בעת תקלה במעבד הראשי ,תמשיך הרכזת לתמוך
באזעקה קולית על הפנל ותעביר הוראת תקלה כללית ליחידות ה  REMOTEולרשות כבוי
אש .כמו כן תמשכנה לפעול מערכות הכבוי בלוחות.
הרכזת תתמוך בחווט בשיטת  CLASS Aובשיטת  CLASS Bשניהם בשמירת קו.
ברכזת ייכלל חיווי אינדיקציית תקלה נפרדת ללולאה פתוחה ,לקצר בלולאה ולתקלת
הארקה.
תותקן האינדיקציה קולית נפרדת לתקלה ולאירוע( .חתך פונטי שונה).
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 08.25.6מתקן כיבוי אש בלוח החשמל
בלוחות הראשיים תותקן מערכת כיבוי אש אוטומטית ,מופעלת בגז כבוי  FM-200מקורי
מתוצרת "הייגוד" או "כמיטרון" (ממולא בארה"ב) ,מאושר ע"י  FM ,NFPA 2001ו .UL
יחד עם המיכל יציג הקבלן תעודות משלוח לזיהוי המיכל והגז ויבואו מארה"ב .למען הסר
ספק מודגש שלא יאושר מתקן כבוי מבוסס על אירוסול.
תנאי ההפעלה יהיו כדלקמן- :
מידות כל לוח החשמל תקבענה בשעת התכנון המפורט .נפח משוער כ  5מ"ק.
ריכוז הגז בארונות ,בכל אחד מהתאים לא יפחת מ  8אחוז וזמן השחרור לא יעלה על  10שניות.
גז הכיבוי יאוחסן במיכל מתאים ,מחוץ הלוח ויוזרם בנחירים לכל התאים .המיכל בקבול 10
פאונד יישא אשורי  FM/ULויכלול שעון לחץ עם סימון התחום הנורמאלי ,מד לחץ נמוך עם
מגעי פקוד ,סולונואיד ,ידית הפעלה ידנית ,צינור גמיש תקני ,גז כבוי ,אטמים וכל יתר
המרכיבים הדרושים ,לפי תקן  NFPA 2001ומפרט מיוחד זה.
שחרור הגז מהמיכל יבוצע בכל אחד משלשת האמצעים:
שחרור הגז מהמיכל ע"י ברז סולונואידי שיקבל אות מגלאים שיותקנו בלוח או מלחצן ידני
בקיר בעל פעולה כפולה  DOUBLE ACTIONשיותקן בסמוך ללוח (לחצן צהוב) או מידית

.1
.2
.3

.4
.5
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הפעלה שעל המיכל .לא יותר שימוש באלמנט שחרור גז שאינו סולונואיד .ליד הלוח יותקן
גם לחצן ביטול כבוי (בתוך פרק זמן ההשהיה) עם נורית מהבהבת "כבוי בוטל ידנית".
צנרת הפיזור תהיה מנחושת עם חיבורי הברגה קוניים ונחירים מתאימים .אין להשתמש
בצנרת פלדה סקדיואל .40
הגילוי  -באמצעות שלשה גלאים .התקנת הגלאים בלוח באמצעות קדח שקוטרו לא גדול מ3-
מ"מ מקוטר הגלאי .קצה הגלאי יוחדר לחלל הלוח והגלאי עצמו יותקן מעל הלוח באמצעות
תיבה עגולה מפח עם גומיות אטימה ,באופן שתתאפשר גישה לחבורי כבל הגלאי מלמעלה,
ויתאפשר פרוק הגלאי והבסיס ,ללא צורך בפתיחת דלת הלוח .אין להתקין את הגלאי בתוך
חלל הלוח .מעל גומחת הלוח ,מבחוץ ,תותקן נורית סימון לכל גלאי .הגלאים ,נוריות הסימון
והחווט עד הרכזת נכללים במחיר מכלול הכבוי.
הפעלת הכיבוי תגרום לניתוק סליל העבודה במפסק הראשי של הלוח ולניתוק המפסק.
התראות תעברנה לרכזת .יחידות הבקרה  INו  ,OUTכרטיסי הממסרים והחווט עד הלוח –
נכללים במחיר מתקן הכבוי.
ליד כל לוח יותקנו נוריות סימון לכל גלאי ,מנורת כבוי מהבהבת וצופר כבוי בעל עוצמה 102
 DBAממרחק  3מ' בעל חתך פונטי משתנה .הצופר יצויד ביחידת כתובת שונה מזו של מנורת
הכבוי כדי לאפשר השתקתו ב"השתקת צופר" והמנורה תמשיך לאותת .הציוד כלול במחיר
מתקן הכבוי.

.6
.7

.8
.9

 08.25.7חיווט המערכת
חיווט המערכת יותקן במובילים (צנרת) מותאמים לתקני עמידה באש כנ"ל ,כולל גם אביזרי
התקנה מתאימים .התשתית מבוססת על חיווט בכבלים רב -גידים לרכזת .החווט כל לולאה
יבוצע ב ( CLASS Aבלולאה סגורה) .לא יאושר חווט עם נגדי סיום .תחילת הלולאה במסלול
א' וחזרה במסלול ב' .הלולאה תחווט בנפרד לרכזת ותכלול לפחות שני גידים שמורים .בנוסף
יותקנו בלולאה שלשה חוצצים ( )LINE ISOLATORשיחלקו את הלולאה לארבעה חלקים
שווים .כל החיווט יהיה בכבלי בטיחות שזורים בחתך  1ממ"ר עם גידים צבעוניים שיושחלו
בצנרת ,מנקודה לנקודה ולרכזת .חיווט מנגנוני דמפרים בתעלות מיזוג אויר יהיה בכבלים 1.5
ממ"ר לפחות .חישוב חתכי החיווט יערך למתקן פועל ומפל המתח מרבי  5אחוז ,ולפי מגבלת
הציוד .חווט מעגלי הגלאים ומעגלי הצופרים יבוצע בלולאה סגורה ,באופן שתקלה בקו
המשותף לא תפגע בתפקוד השוטף של המערכת (בנוסף למערכת שמירת הקו).
 08.25.8דוקומנטציה טכנית
בסיום העבודה על הקבלן להגיש למפקח דוקומנטציה טכנית מלאה של כל מרכיבי המתקן,
כולל פרוספקטים ,ספרי הרכזת ,סכמות מושלמות של החיווט (כולל סוגי הכבלים וחתכים),
סימון מעגלי האיזורים ,תדפיס מלא של הכתובות ,ספר תפעול לרכזת עם הוראות מלאות
בעברית ,וחוברת איתור תקלות בעברית .כמו-כן יעניק הקבלן יום הדרכה ותרגול לנציגי
המזמין בכל הנוגע לתפעול ואחזקה שוטפת של המתקן.
תכנון וביצוע מערכת הגנה נגד פריצה
.8.1
המערכת המתוארת לעיל כוללת תכנון ,אספקה ,הובלה ,התקנה וחיבור של מערכת אלקטרונית
אוטומטית לגילוי והתראה של נסיון פריצה למיתקן .המערכת תסופק פועלת ,מתוכנתת לדרישות
המזמין ומוכנה לשימוש.
התקנת האביזרים ,כוונם וחיבורם יבוצע אך ורק על ידי ספק הציוד או קבלן (משנה) שהתמחותו
המוכחת בהתקנת מערכות כנ"ל.
המערכת על אביזריה תהיה מאושרת על ידי מחלקת החשמל של עירית בני ברק.
התכנון המוצע מהווה הצעה טכנית ראשונית למיקום הציוד .הדברים אמורים במיוחד לגבי גלאים
אקטיביי ם ופסיביים ,מפסקי גבול ומנעולי ביטול/הפעלה של המערכת .על הקבלן ,מיד עם קבלת צו
התחלת עבודה ,לבצע תיכנון מדויק של המערכת כולל הצעות עדכון האיפיון ,כפוף לביצועי הציוד
המוצע  -עקומות קרינה ,רגישויות חריגות ,הצעות למישטר עבודה שונה וכו'.
את הצעתו זו על הקבלן לתאם עם מחלקת הבטיחות/בטחון של המזמין.
כל פריט מהמערכת חייב להיות החדיש ביותר הקיים בקו הייצור של הספק המקורי של הציוד,
בהתאמה לשימושו במיתקן.
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התאמת האופציות הכלולות במערכת (במיוחד ברכזת) לדרישות המיוחדות של המיתקן תיעשה ללא
תשלום ,וזאת במהלך כל שנת האחריות.
על קבלן המשנה (שבאחריות הקבלן הראשי למיתקני החשמל ,אם יש כזה ,או לחילופין קבלן מערכת
ההגנה הנ"ל) להציג מערך שרות הפועל  24שעות ביממה ,והענות לקריאה באתר בתוך  6שעות מרגע
קבלת קריאה טלפונית לשרות( .לא שרותי מוקד )...עם הגשת ההצעה יגיש הקבלן מספרי טלפון
הפעילים  24שעות ביממה חול ומועד ,וכן חוזה שרות סטנדרטי.
רשימת יצרנים:
אביזרי קצהAdemco :
גלאים חיצוניים.Pulnix / Takex :
גלאים פנימיים" :סימנס"" ,ויסוניק".
רכזות" ,”Ademco" :סימנס"" ,ויסוניק".
שילוט:
שילוט כל חלקי המערכת הדורשים תיפעול על ידי צוות המזמין או בא כוחו יעשה בשפה העברית ,על
גבי הציוד .אותיות השילוט תהינה חרוטות או מצולמות ,בכל מקרה לא מודבקות.
השילוט יהיה עמיד בשחיקת בנזין ו/או שמנים.
הניסוח של השילוט יובא לאישור המשתמש לפני הביצוע.
הדגמה וקבלה.
במועד המסירה תערך על ידי הקבלן הדגמה מפורטת של פעולת הציוד על כל מערכות המשנה שלו.
עליו לדאוג לסימולציה מתאימה של כל מצב חריג אפשרי  .תכנון מבחני הקבלה וההדגמה יעשה על
ידי הקבלן ובעזרת אמצעיו.
תאום עם האדריכל
יש לתאם עם האדריכל ובעלי המלאכה האחרים במיתקן את דרך ההתקנה של אביזרים משוקעים
כמו:
 מפסקי גבול לדלתות/חלונות. גלאי נפח בהתקנה תה"ט. פנל הפעלה מרחוק או מפסקי ביטול/הפעלה. מנעולים מיוחדים.תאור האביזרים העיקריים.
רכזת התראות
.8.1.1
הקבלן יספק ויתקין באתר רכזת התראות דיגיטלית נגד פריצה ומערכת חיישני קצה.
הנתונים על מצב הגלאים השונים ,יתקבלו ברכזת אשר תנתח את הנתונים ותיצור מצב אזעקה בכל
מקרה של שינוי במצבם המוגדר.
הרכזת תהיה עם יציאת תקשורת וממשק למערכת בקרת מבנה (לוטרון או אינסטבס) .המידע
בתקשורת יאפשר הפעלת תאורה מלאה או אמצעים אחרים שיתוכנתו במערכת בקרת המבנה.
תפעול הרכזת יהיה באמצעות לוח מקשים קונבנציונלי"( ,פנל הפעלה מרחוק") שיאפשר להגדיר
ולשלוט על האזורים השונים ,לדרוך ולנטרל תגובות במערכת כתוצאה מפעולת הגלאים וכיו"ב.
הרכזת תתמוך ב 2 -רמות הרשאה לפחות .רמת טכנאי ורמת משתמש.
כל קווי הגלאים השונים ,יהיו מוגנים כנגד נסיון תקיפה ו/או חבלה וכנגד תקלה בקו בטכנולוגית
נגדי סוף קו ( .)E.O.Lחיווי על מצב כל ערוץ יהיה ב 4 -רמות:
 מצב רגיעה. מצב אזעקה. קו הערוץ פתוח. קו הערוץ מקוצר.נגדי סוף קו יחולקו בין המגעים השונים של הגלאים כך שכל מגע יוגן בנפרד .הנגדים יחוברו ישירות
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על פני המגעים בצמוד לברגי החיבור של כל אביזר ויוגנו מכנית כנגד פירוק או טיפול .המערכת תעביר
חיווי בגין שינוי מעל  25%מרמת התנגדות הקו.
ניתן יהיה להגדיר את אזורי הרכזת בכל אחד מהמצבים הבאים:
"אזור מיידי"  -פתיחת גלאי המוגדר באזור זה ,תגרום להתרעה במידה והאזור במצב "דרוך" (או
"מצב לילה") .ניתן יהיה להגדיר אפשרות בה במצב "מנוטרל" ("מצב יום") ,חיוויי מפסקי המלכוד
יפעי לו חיוויים מקומיים בלבד כגון :זמזם מקומי בעמדת השומר וחיוויים חזותיים בפנל הבקרה
ובלוח המקשים של הרכזת.
"אזור  24שעות"  -פתיחת גלאי המוגדר באזור זה ,תגרום תמיד להתרעה .באזור זה יהיו מוגדרים
כל מפסקי המלכוד למיניהם ולחצני אזעקה אישיים .ניתן יהיה להגדיר אפשרות בה במצב "מנוטרל",
חיוויי מפסקי המלכוד יפעילו חיוויים מקומיים בלבד כגון :זמזם מקומי בעמדת השומר וחיוויים
חזותיים בפנל הבקרה ובלוח המקשים של הרכזת .במצב "דרוך" ,יפעלו כל החיוויים כולל צופרים
והודעה קולית.
"אזור מושהה"  -עם דריכת המערכת ,פתיחת גלאי המוגדר באזור זה ,לא תגרום להתרעה אלא לאחר
פרק זמן שהוגדר כ"זמן השהיית יציאה" וכנ"ל גם לגבי "זמן השהיית כניסה" .באזור זה יהיו
מוגדרים הגלאים שבמסלול היציאה והכניסה לאתר.
ניתן יהיה לבחור/להגדיר ולנתב את צורת תגובות הרכזת לאמצעים כגון :סירנה ,חייגן וכד'.

אופן הפעולה
הרכזת תתפקד בארבעה מצבי פעולה עיקריים:
 מצב "דרוך מלא". מצב "יום". מצב "לילה".במצב "דרוך מלא" ,כל שינוי במצב גלאי המוגדר באזור "דרוך מלא" יגרום להפעלת כל החיוויים
שהוגדרו לגביו בהתאם ,כגון :הפעלת אזעקה ,השמעת הודעה קולית ,זמזם מקומי ,חייגן מדפסת
אירועים וכד'.
איפוס אזעקה יהיה באמצעות שילוב לחצנים" :אישור" ו"איפוס" .לא ניתן יהיה "לאפס" אירוע,
טרם ביצוע "אישור" קודם לכן.
במצב "יום" ,כל שינוי במצב גלאי באזור "מנוטרל" יציג חיווי חזותי בלבד שיתקבל על גבי פנל
ההפעלה של הבקר המרכזי ובלוח המקשים של הרכזת.
במצב "לילה" ,כל שינוי במצב גלאי המוגדר באזור "לילה" יגרום להפעלת כל החיוויים שהוגדרו
לגביו בהתאם ,כגון :הפעלת אזעקה ,השמעת הודעה קולית ,זמזם מקומי ,חייגן וכד'.
מצב "עקיפה" יאפשר למפעיל לבטל אזור באופן זמני .יציאה ממצב זה תהיה או ע"י ביטול מצב ה-
"עקיפה" לאותו אזור או במעבר הבא של המערכת ממצב "מנוטרל" למצב "דרוך יום/לילה".

חיוויי המצבים
.8.1.2
לכל ערוץ וערוץ ברכזת יהיה חיווי על גבי עמדת/ות ההפעלה המשניות /לוח המקשים של הרכזת.
מצב אזעקה בערוץ ,ילווה בתגובות הבאות:
נורית לחצן האזור תהבהב בצבע אדום עם כיתוב "אשר אירוע"
חיווי קולי מקומי מזמזם בתדר  2 Khzמקוטע.
יופעלו צופרים במתחם האתר.
יופעל חייגן למוקד.
יופעל חייגן טלפון עם הודעה מוקלטת.
תופעל היציאה למערכת בקרת מבנה.
כאמור ,הרכזת תתמוך באפשרות בחירת החיוויים כולם או חלקם לכל ערוץ וערוץ.
אישור אירוע ואיפוס אירוע יהיה רק באמצעות "מורשים" .מנגנון זיהוי "מורשים" יקבע עם המזמין,
והוא יהיה "סיסמא" או "מפתח" או שילוב של שניהם.
"אישור" אירוע אזעקה יהיה במתכונת הבאה:
לחיצה על לחצן "אשר אירוע" ,יגרום לנורית לשנות את צבעה לירוק מהבהב עם כיתוב "אפס אירוע".
במצב זה יפסקו החיוויים הקוליים אך לא החזותיים.
"איפוס" אירוע אזעקה יהיה במתכונת הבאה:
לחיצה על לחצן "אפס אירוע" תבטל את החיוויים החזותיים.
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תפעיל את הממסרים שהשתחררו כאשר עברו למצב אזעקה.
כל זאת בתנאי וגורם האזעקה חזר למצב שיגרה טרם ל"איפוס" .היה וגורם האזעקה לא נוטרל,
הנורית תמשיך להבהב בקצב של  1הבהוב לשניה ולא ניתן יהיה לדרוך שוב את המערכת אלא אם
אכן נוטרל גורם האזעקה.
במקרה של תקלה בגלאי (לדוגמה) ,ניתן יהיה לבטלו באופן חד פעמי וכך לאפשר את דריכת המערכת.

מעקף אזור (.)Bypass
.8.1.3
הגישה למעקף אזור תהיה במצב "מנוטרל" בלבד ובאמצעות הקשת קוד משתמש ופניה למעקף
באזור הרצוי.
עם הגדרת האזור ,תתקבל על גבי מסך התפעול הודעה המצביעה על כי האזור נמצא ב" -מעקף" (או
"מנוטרל" .הנוסח המדויק ייקבע על ידי המזמין).
בדריכת המערכת ,אזור זה לא יתפקד ותגובות הגלאים המוגדרים באזור זה ,לא יפעילו את מערכת
החיוויים.
ניתן יהיה להגדיר מצב "מנוטרל" באופן חד פעמי בלבד .דריכת מערכת לאחר ניטרול בו יש גלאים
במעקף ,תבטל מצב זה והגלאים שנעקפו ,ישולבו בדריכת המערכת.
חייגן טלפון
.8.1.4
במידה והרכזת המוצעת לא תכלול חייגן מובנה ,יותקן בתיבת הרכזת חייגן חיצוני (בכל מקרה יוגן
באמצעות מפסק מילכוד .)Tamper Switch
החייגן יהיה כדוגמת  Visonicדגם  DL-125Cאו שווה ערך.
החייגן יהיה חייגן דו-ערוצי .בכל ערוץ תהיה אפשרות להודעה קולית שונה.
הקלטת ההודעות תהיה מקומית בזמן מינימלי כולל של  20שניות.
בכל ערוץ תהיה אפשרות חיוג ל 4 -מספרי טלפון שונים( ,עד  20ספרות לכל מספר).
החיוג בשיטת טונים ו/או פולסים.
נתוני הגדרות החייגן כולל ההודעות הקוליות ,ישמרו ע"ג רכיב .EEPROM
מתח העבודה של החייגן יהיה זהה לזה של הרכזת.
ציוד לתקשורת חיצונית יהיה מטיפוס המאושר על ידי משרד התקשורת לשימוש המיועד (חיגן
אוטומטי ,משדר מצוקה).
מספר ערוצי החיוג האוטומטי יהיו לפי כתב הכמויות.
הפעלת הציוד מתואמת ליציאות הרכזת.
.8.1.5

זיווד ושילוט.

כללי:
הרכזת תותקן בארון פח בעובי  1מ"מ לפחות ,דלת ארון הפח תינעל באמצעות  4ברגי פח לפחות.
הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי שרוף בתנור בגוון שיתואם עם המזמין.
דלת ארון הרכזת תוגן באמצעות מפסק מלכוד ( ,)Tamperכך שפתיחת דלת הארון תיצור התרעה.
לא ניתן יהיה לפתוח את הדלת הקדמית ללא קבלת התרעה אלא אם בוצע ניטרול למפסק המלכוד
הנ"ל ,ע"י בעל הרשאה מתאימה.
חיבורי תקשורת
הרכזת תצויד במחברים (פלגים) סטנדרטיים לתקשורת (.)D Type

הזנות מתח:
הרכזת תפעל במתח הרשת  .230 Vac 50 Hzאפיון מתח הכניסה הנדרש לרכזת יאפשר סטיות
תקניות במתח ותדר ,דהיינו  5 %סטיות מתח לכל כוון ,ו %1 -בתדר.
כניסת מתח הרשת לרכזת תהייה דרך מסנן הגנה מובנה ,פנימי לרכזת ,כנגד רעשי  RFוכנגד מתחי
שיא גבוהים של עד .1.5 KV
יחידות הקצה והגלאים באתר ,יוזנו מספק הכח של הרכזת ו/או מספקים מוגנים כנגד הפסקות
חשמל עם גיבוי אינטגרלי ,שיותקנו בנקודות מוסכמות באתר .במקרה זה האחרון יהיו הספקים חלק
אינטגרלי של המערכת ולא יהיו למדידה.
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כל מכלול המכיל רכיבים יהיה מורכב על גבי מעגל מודפס הניתן להחלפה בצורה קלה באמצעות
מחבר מהיר .כל מכלול הכולל מעגל מודפס או כל רכיב אחר העומד בפני עצמו כולל גם מארז מגן.
הקבלן יספק תכנית חשמלית וסכמת הצבת רכיבים לכל מכלול מעגל מודפס .הקבלן יחזיק ברשותו
מלאי מכלולים להחלפה במידת הצורך.
שילוט
לכל מכלול ממרכיבי רכזת ההתראות ,יהיה שילוט בעברית המתאר בברור את תפקידו.
אותיות שילוט תהיינה בשיטת  Metalphotoאו בחריטה ובכל מקרה לא באותיות מודבקות.
השילוט יהיה עמיד בפני שחיקת בנזין ו/או שמנים ו/או חמרי ניקוי למיניהם.
נוסח השילוט בתאום ובאישור המזמין טרם לביצוע.

גלאי תת-אדום פסיבי

.8.1.6
(Passive infrared detector).
הגלאי יהיה מטיפוס המתקדם ביותר הקיים בשוק ,כדוגמת "ויסוניק" דגם .SRN-2000
תכונות עיקריות נדרשות:
 עדשות כיסוי ניתנות להחלפה .תחום הכיסויים של העדשות יהיה:סטנדרטי ,בעל  36קרניים ,בפתיחה אופקית של  90מעלות ,כיסוי אנכי באמצעות שלוש "שכבות"
של קרניים ,לטווח גילוי מירבי של  18מטר.
מיוחד ,לפי המקרה ,ולרבות גם פרוזדורים ארוכים עם יכולת גילוי של עד  35מטר ,תחומי כיסוי
רחבים במיוחד עם "פתיחה" של עד  140מעלות" ,וילון" ,משולב עם כיסוי בתחום אנכי רחב
(מדרגות ,חדרים) וכיו"ב.
 ניתן יהיה לכוון את מרכז הגלאי במישור האופקי בתחום של עד  30מעלות,ובמישור האנכי בתחום של 10+-20מעלות.
 הגלאי יצויד בנורית סימון לגילוי( ,לשימוש בעת הכוונים) ניתנת לניטרולעל ידי מפסק פנימי בגלאי.
 הגלאי יצויד בממסר אזעקה 0.5 ,אמפר 24 ,וולט. הגלאי יצויד בהגנה נגד נסיון פתיחה Tamper ,עם מגע יבש נפרד 0.5 ,אמפר 24וולט.
 תחום הכיסוי (רגישות) יהיה ניתן לבחירה בתחום שבין  50 %ל. 100 % - ניתן יהיה לבחור בכמות הפולסים הנדרשים לאזעקה ,בין אחד ל שלושה. הגלאי יהיה מוגן מהפרעות רדיו עד לתדר של  1,000מג"ה ,לרבות שידורבהספק של  20ואט ממרחק של  1.2מטר מהגלאי בכל תחום התדרים עד
הנ"ל.
 הגלאי יהיה פירואלקטרי ,בעל אלמנט גילוי כפול. הגלאי יעמוד בתכונותיו בטמפרטורות שבין 20-ועד 60מעלות צלזיוס. הגלאי יהיה ניתן להתקנה בתצורות שונות ,לרבות אופקית. מתח העבודה של הגלאי יהיה בין  9ל 16 -וולט .זרם הצריכה יהיה כ20 -מיליאמפר.

מגע גבול שקוע במשקוף דלת
.8.1.7
מגע הגבול (להלן החישן) יהיה להתקנה משוקעת במשקוף הדלת ,כאשר המגנט הקבוע משוקע בכנף
הנעה ,רחוק מהציר (מעל אזור הידית) .המגע יהיה לזרם נומינלי שאינו קטן מ 100 -מיליאמפר,
ולמתח שאינו נופל מ 48 -וולט .תחום החישה של החיישן יהיה ½” .קוטר החישן יהיה כ .”¾ -החישן
יתאים גם להתקנה גם בדלתות פלדה .החיישן יהיה מתוצרת "אדמקו" ) (Ademcoא.ש.ע.
מגע מגנטי משוקע בדלת ,עם רגישות המאפשרת עד  19מ"מ מרחק בין פני האביזרים:
פנל דריכה – ניטרול:

.8.1.8
הפנל יאפשר את דריכת המערכת ,ניטרולה ותיכנותה .הפנל יכיל את כל המידע הרלבנטי לגבי מצב
הרכזת  /המערכת ואביזרי הקצה .תהיה תצוגה בעברית לכל הנתונים.
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פנל הפעלה וניטרול:

סירנה

.8.1.9
הסירנה תזווד בקופסת פח עובי דופן  1.5מ"מ ,מגולוון צבוע או פוליקרבונט עמידה בקרינה.
עצמת הקול הנדרשת  98 -ד"ב במרחק  3מ' מהסירנה המזוודת.
מכסה הקופסה יהיה מוגן מפתיחה בלתי מורשת כמתואר ,ע"י מפסק פנימי.
התקן הצפירה יוגן על ידי גריל קדמי באופן שלא יאפשר החדרת כלי זר להשחתת הנ"ל.
הקופסה תצויד במנורת סימון אינטגרלית.
סירנה אלקטרונית עם הגנה נגד פתיחה ,ומנורת אזהרה:

מוליכים

.8.1.10
-

-

-
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התקן החיבור בין חלקי המערכת יהיו מוגנים מפני קצר ,נתק או שינוי
התנגדות בערך העולה על  20 %מהערך הראשוני לו כוונה המערכת.
קופסאות חיבורים תהינה משורינות ,עם מפסקי מילכוד כנגד ניסיון
פתיחה בלתי מורשה .מפסק המילכוד יחובר לערוץ הקבוע של המערכת.
כל המוליכים הפנימיים (שבתוך מבנה) יהיו רב גידיים ,גמישים ,בעלי
7גידים לפחות בכל מוליך .חתך כל מוליך לא יקטן מ  0.6 -ממ"ר.
כל המוליכים (כבלים) החיצוניים אם יהיו כאלה יהיו מותקנים אך ורק
בתוך צנרת מגן .הצנרת תהיה משורינת ,מגולוונת ,ועם מעטה פלסטי.
כל קופסאות המעבר החיצוניות (אם תהיינה כאלה) תהיינה משוריינות,
אטומות למים ואבק ,מיצקת אלומיניום .אין לבצע חיבורים מחוץ למבנה
מוגן.
שיטת חיבור קצות מוליך  -לפי המיפרט הכללי.
המוליכים יסומנו בקצותיהם על ידי שרוול מתכווץ מסופרר כדוגמת
(FLEXIMARפלקסימרק).
הכבלים יהיו רציפים בכל המיתקן ,ללא חיבורי ביניים להוציא חיבורים
בקופסאות חיבורים מוגנות כמתואר.
נגדי סוף קטע יפוצלו בין המפסקים השונים המחוברים על ערוץ משותף.
מקום חיבור הנגד  -על אביזר הקצה (המפסק) עצמו.
כל כבל יכיל מוליכים "שמורים" בכמות העולה על  20 %ממספר
המוליכים שבשימוש בפועל ,אך לא פחות מ 4 -מוליכים שמורים( .להוציא
כבלים במערכות דיגיטליות ממוענות).
במערכות ממוענות יהיה הכבל בכמות גידים בהתאם לדרישת המערכת,
אך לא פחות מחמישה גידים עבור כבל תקשורת ראשי (ללולאה או עניבה),
ולא פחות משלושה גידים לכבל לחיישן או אביזר קצה "סופי".

הצהרת החשמלאי  /הקבלן

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

בעל המתקן_________________________________________ :
מקום וכתובת________________________________________ :
סוג המתקן__________________________________________ :
גודל החיבור /המתקן___________________________________ :
תיאור המתקן________________________________________ :
הריני/ו מצהיר/ים בזה שמתקן החשמל כמפורט לעיל ,בוצע  /יבוצע על ידי/נו
לפי כל כללי המקצוע הטובים.
לפי הוראות חוק החשמל תשי"ד – .1954
לפי התקנות אשר פורסמו על פי חוק החשמל.
תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקן חשמל.
בהיעדר תקנים ישראלים לפי תקנים בין-לאומיים.
בהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ בכל הנוגע לאספקת חשמל לצרכנים.
לפי כללי הבטיחות למתקני ומערכות חשמל.
לפי התקנים הרלוונטים לעבודה זו.
לפי מפרט  08של המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדים לביצוע עבודות בניין.
לפי הוראות מסמכי המכרז ,כפי שהם מובאות במפרט הטכני ,הנני/ו מצהיר/ים כי בדקנו את
המתקן והמתקן במצב תקין וראוי לשימוש.
שם_________________________ :

כתובת___________________________ :

סוג רישיון החשמל ___________________ :מספר רישיון_________________________ :
מס' ת.ז __________________________ .שם הקבלן___________________________ :
ח.פ  /ע.מ של הקבלן _________________ :כתובת הקבלן_________________________ :
חתימה וחותמת הקבלן ___________________________ :תאריך__________________ :
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פרק  - 09עבודות טיח
 09.01דרישות כלליות-טיח חוץ ופנים
 09.01.1הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר"" ,כרמית" או ש"ע .לא יותר להכין
תערובת באתר .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף.
 09.01.2כל הפינות המטויחות ,אופקיות ואנכיות ,יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח
מגולוון  +פינת הגנה מ P.V.C-לבן עמיד ב UV -תוצרת " "PROTECTORאו ש"ע,
לכל אורך וגובה הפינה.
 09.01.3בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה ,אופקי ואנכי ,תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת
פיברגלס ברוחב מזערי של  15ס"מ ,כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי,
לאורך תפר החיבור .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .יש לדאוג
לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
 09.01.4קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל
מכל צד של הפניה.
 09.01.5כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  10מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת X.P.M

מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 09.01.6גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן
שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 09.01.7המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות
תהיינה במידות של לפחות  2X2מ'.
 09.01.8שכבת הרבצה (התזת צמנט תחתונה)+שיכבת טיח שחור תבוצע על קירות חדרים
רטובים  -כלול במחיר החיפוי.
 09.02אופני מדידה מיוחדים-טיח חוץ ופנים
מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט להלן:
טיח בחשפים וגליפים.
א.
יישום במעוגל ובשיפוע.
ב.
חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה
ג.
הפינה,בטיח פנים ובטיח חוץ,לרבות מסביב לחשפי פתחים ,גליפים,ובכל מקום
שידרש.
רצועות פיברגלס ורשת  X.P.Mמגולוונת כמפורט לעיל.
ד.
טיח ליד אלמנטים שונים (כלים סניטריים ,מלבני חלונות ,אביזרים שונים וכיו"ב)
ה.
כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.
ו.
שיכבת הרבצה על גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיח פנים.
ז.
המדידה נטו במ"ר בהורדת כל הפתחים.
ח.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ח.
בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01כללי
 10.01.1סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת
המפקח.
כל הריצופים יעמדו בת"י  2279למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת
חוזק ,ספיגות ,עמידות בשחיקה ,סטיה מהמידות למישוריות וכו' .האריחים יהיו
מסומנים בתו התקן.
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור
מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג
הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.
 10.01.2מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה .יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור
(תאריך ייצור) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים ,אין לערבב סדרות
שונות לאותו אריח .יש להקפיד על גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים .יש למיין
את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל,
גוון או פגם.
 10.01.3צורת הנחת האריחים  -לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.
 10.01.4יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.
 10.01.5במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים ,יסתיים הריצוף,
בהעדר הוראה אחרת ,בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח  40/4מ"מ מעוגן היטב.
 10.01.6הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:
בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .במידת הצורך יבצע הקבלן ,על חשבונו ,מדה
א.
מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.
ע"ג חול מיוצב או סומסום  +טיט בעובי  2ס"מ ,נטול סיד עם מוסף
ב.
להגדלת העבידות .תכולת הצמנט בתערובת  200 -ק"ג למ"ק.
בחדרים רטובים (אזורים נמוכים) יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב30-
ג.
מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם למפרט הכללי (הכלול במחיר
היחידה).
תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר ,ללא שינוי במחירי
היחידה.
 10.01.7מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים ,שילוב גוונים וצורות
וכדומה ,הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר.
 10.01.8על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.
 10.01.9על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה ,אשר יכלול אריחים
ושיפולים מכל סוג שהוא.
האישור יכלול את:
סוג האריחים.
א.
אופן הביצוע ,כולל :הכנת התשתית ,החומרים ,שיטת הביצוע ,הרובה וכל
ב.
הדרוש לביצוע העבודה.
המשטח לדוגמא יהיה בשטח  12מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק
מהעבודה המיועדת לביצוע.
10.01.10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  10שנים מיום אישור המפקח בכתב על
גמר העבודה .הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט,
לאחריותו על עבודות הריצוף .האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים
כגון :עבודות הנחה והטיפול במשקים ,האריחים וחומרי המליטה .האחריות
תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה .הקבלן יתקן ,על חשבונו ,את
השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין .התיקון יוכל
לכלול החלפת הריצוף באזור מסוים או בשטח כולו.
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הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  10ימי לוח ממועד משלוח ההודעה
על גילוי פגמים או תוך  48שעות במקרה של תקלה חמורה ,עפ"י שיקול דעתו של
המפקח.
10.01.11הגנה על שטחים מרוצפים
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או
שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום ,אולם בכל
מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
10.01.12מודגש בזאת שמחירי היסוד המצויינים בכתב הכמויות כוללים פחת
 10.02ריצוף באריחי גרניט פורצלן
 10.02.1בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  )2( 314בגוון לפי
בחירת המפקח.
 10.02.2צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות .על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות
מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.
 10.02.3הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  "100של "כרמית" ו/או "פלסטומר "770
של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (+ )1:2לטקס  15%( 460מכמות הצמנט) של
"נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.
הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  "181של "כרמית" ו/או
"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (+ )1:2לטקס 15%( 460
מכמות הצמנט) של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.
 10.02.4הכנת האריחים להדבקה
לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה .יש לשטוף
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות
ה"חילוץ" מגב האריח .הסבר :אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית.
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית ,משתמשים היצרנים באבקה
"מחליקה" (כגון טלק למשל) .אבקה זו ,כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב
האריח ,מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח ,ויש להסירה,
לפני ההדבקה.
המצאות האבקה ,ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.
על מנת להסירה ,יש לשטוף היטב את גב האריח ,או לפחות לשפשף בעזרת מטלית
רטובה ,לפני יישום שכבת דבק כל שהיא .בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות
נקיים מאבק ויבשים .ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות
לקלוט את מילוי המישקים (רובה או כוחלה).
 10.02.5ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות
הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  05לעיל .יש לרצף בשיפוע לכיוון
מחסום הרצפה ,יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור
המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות .בכדי לבצע את השיפועים לפי
תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים ,הכלולים במחיר היחידה.
 10.02.6מילוי מישקים
הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 3
מ"מ לפחות או בהתאם תוכניות .המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה
אקרילית תוצרת " "MAPEIאו ש"ע .עומק החדרת ה"רובה"  -עד שתיפגש עם
הדבק שחדר למישק ולפחות  6מ"מ.
נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים  ,מוכן מראש ע"י היצרן ,בגוון המוזמן .אין
לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט ,בשטח.
לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 10
מ"מ.
הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.
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בשטחים גדולים של  6.0/6.0מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות ,יש
לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ 10-8 -מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת
חומר גמיש על בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח .התכנון של מיקום
המישקים יובא לאישור האדריכל והמפקח.
 10.03חיפוי קירות באריחי קרמיקה וגרניט פורצלן
 10.03.1האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד ,מסוג א' לפי טבלה  4בת"י )2(314
בגוון לפי בחירת המפקח.
 10.03.2יישום האריחים יהיה בהתאם לסמפרט הכללי .הדבקת האריחים תבוצע ע"ג טיח
צמנטי בהתאם למפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט  472מתוצרת "שחל" או
"גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק " "C-7מתוצרת "כרמית" או ש"ע.
יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.
הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה.
 10.03.3הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  -ראה סעיף  10.2לעיל.
 10.03.4יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,
כגון צינורות וברזים ,על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח ,כן יש לסתום
בחומר כנ"ל ,את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 10.03.5בפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " "RONDECו/או פרופילי נירוסטה כמפורט
בתוכניות.
 10.04ריצוף באריחי אבן או שיש
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א.

הזמנת הריצוף והחיפוי
חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם לתוכניות החיתוך.
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר ,על הקבלן להכין דוגמאות מאבני
ריצוף ,ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל ,ורק לאחר אישור הדוגמאות ,יוכל
הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר.

ב.

עבודות ריצוף באבן או שיש
.1

מבנה החומר ותכונותיו
האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי ,במינימום
גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל 2.0-מ"מ ל440-
סיבובים ,רמת ספיגה לא מעל  ,1.0%חוזק מיזערי ללחיצה (מגפ"ס) 60
חוזק מיזערי לכפיפה (מגפ"ס)  ,5ומשקל מרחבי כ 2.600-ק"ג/מ"ק.

.2

מידות וביצוע
מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך .סטיות
מותרות  1מ"מ מקסימום ,בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות ,בלא כל
"גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.
תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.

.3

סיבולות
הסיבולות במידות אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:
אורך ורוחב  0.2מ"מ
עובי  0.5מ"מ
חריגה מניצבות  0.3פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח .חריגה
ממישוריות  0.25פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח.

.4

ליטושים
הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל ,לא
יורגשו כל סימני חיתוך ,ליטוש או חומר לוואי על הריצוף ,הליטושים
בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל ,האחת בליטוש מלא עד ברק סופי
והשני בגמר מט .HONED

בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת ברק
בליטושי האבן .הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש או אפוקסי לפי
החלטת המפקח.
.5

נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף
טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס  + 1:3תוספת ערב פולימרי מסוג
פלניקירט מתוצרת  MAPEIיבואן "נגב אלוני" או שו"ע ,בכמות של 15%
מכמות הצמנט שבתערובת .הביצוע לפי הוראות היצרן.

ג.

מילוי מישקים
המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה
קולור של נגב אלוני ,או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט SP-100 ,או שו"ע ,עודף
החומר ינוקה ע"י מים ,עם התקדמות העבודה ,לפני ייבושו הסופי ,הגוון לפי
בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

ד.

תפרי התפשטות
תפרי התפשטות יחתכו עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא.
מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  570או שו"ע.

ה.

סילר על לוחות שיש/אבן
.1

הסילר ייושם על כל משטחי האבן (הן על האבן בחיפוי קירות ,הן על
האבן בריצוף ,הסילר ישמש הן לתוספת והן למניעת החלקה.

.2

יישום הסילר לאחר התייבשות האבן מספר ימים לאחר הריצוף והחיפוי.
סוג הסילר ,בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח.

.3

יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים ,אין לדרוך
על אריחיה אבן ,לאחר טיפול בסילר ,במשך  3ימים.

.4

חצי שנה לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות
היצרנים.

ו.

הגנה על שטחים מרוצפים
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס
או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום ,אולם
בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.

ז.

ביצוע הריצוף
על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם
לנדרש בתוכניות הריצוף .הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע
מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 10.05אופני מדידה ומחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:
ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם ,והבאת הריצוף והחיפוי למצב נקי ומסירה
א.
למזמין במצב נקי לחלוטין.
ביטון צינורות ,עיבוד מוצאי צנרת ,מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג
ב.
הריצוף על בסיס מלט לבן.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים ,הנחה באלכסון ,כל
ג.
ההתאמות למיניהן וכו' .לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים ,שטחים
קטנים ,מעוגלים וכו'.
הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת ,חול מיוצב ,בטון ו/או בטון שיפועים
ד.
או סומסום כמפורט לעיל בכל עובי שידרש.
הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.
ה.
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ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
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סידור שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים
לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי
צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי
אינסטלציה ,חשמל וכיו"ב.
ליטוש-הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") משטחי טרצו.
הגנה על כל משטחי הריצוף מכל סוג  ,באמצעות לוחות קרטון או לוחות גבס,
מצופים נילון ,לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה ,כלולה במחיר הריצוף.
ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם.
יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  3מ"מ וסתימתם ברובה.
איטום במסטיק דו קומפוננטי ,רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני
התברואה ברצפה ובקירות.
סילר
מחירי היחידה בכל הסעיפים בפרק זה כוללים גם את כל הפרופילים ,הספים,
פרופילי ההפרדה ,פרופילי פינה ,פרופילי ניתוק ,פרופילים סופיים ,פרופילים
היקפיים ,פרופילי חלוקה,פרופילים המשמשים כפנלים,פרופילים במיפגש
רצפה/קירות,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,כל פרופיל אחר שיידרש,
מנירוסטה/פליז/אלומיניום ,במעבר בין ריצופים/חיפויים ובקצה ובפינות
ריצופים/חיפויים ,פרופילי הגמר למיניהם מכל סוג,
אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים ,ככל שידרש בכל מקום שידרש ,הכל לפי
דרישות האדריכל וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ופי פרטי ומפרטי
היצרנים.הפרופילים מתוצרת "אייל ציפויים" או ש"ע או תוצרת חברה אחרת לפי
בחירת האדריכל

פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כללי
 11.01.1כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם
המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.01.2הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות
פריימר וחומרי הדילול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר
השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא( .בכל מקרה יבוצעו לפחות
שלוש שכבות).
 11.01.3בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע ,תוספת בגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון
ב.
שונה מהכנף או שני קירות ,בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו').
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר
ג.
פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).
 11.01.4חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול ,יפורקו ע"י בעלי
המלאכה המתאימים ,יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 11.01.5שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי ,יבש
וחופשי מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות
הגמר.
 11.01.6לפני תחילת עבודות הצבע ,על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע ,בגודל  1מ"ר ,מכל
סוג צבע ,לאישור המפקח .רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.
כל הגוונים  -לפי בחירת המפקח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות
עד לקבלן הגוון המבוקש.
 11.01.7בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות
סניטאריות וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 11.01.8מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.
 11.02טיפול בצבעים
 11.02.1כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.
 11.02.2את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב ,במקומות מאווררים שאינם
חשופים לקרני השמש ,לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 11.02.3כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.
 11.02.4במקרה של שימוש בצבעים דו-מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים
בשעת ערבובם.
 11.02.5אין לבצע שום עבודות בגשם ,טל ורטיבות.
 11.03בטיחות
 11.03.1כל כלי העבודה (מברשות ,מרססים וכד') יהיו במצב תקין .כן יש לצייד את
העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
 11.03.2אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים
או מדללים.
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 11.04תיקוני צבע
 11.04.1ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס
(טרפנטין טמבור) ברוחב  30ס"מ סביב הפגם בצבע.
 11.04.2צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים
ובעלי גוון אחיד.
 11.05באם לא יאמר אחרת ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  10ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.
במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש ,שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על
חשבון הקבלן.
 11.06אופני מדידה מיוחדים
 11.06.1בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים:
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות
א.
חלקים ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות
ב.
וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע
מרצפות ,חלונות וכו' ,בגמר העבודה.
ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.
ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר
ד.
וניקיון סופי.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.
ה.
הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.
ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם ,שידרשו
ז.
ע"י המפקח.
 11.06.2צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת
בנפרד.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
 12.01כללי
מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו-תקן
ומחלקת תכנון בסגל החברה.
ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות.
 12.02תוכניות ביצוע
 12.02.1על הקבלן להכין תכניות  SHOP DRAWINGSלאישור המפקח .התכניות יבוצעו
ע"י מומחה בתחום ,הטעון אישור המפקח,לרבות פירטי איטום של אלמנטי
האלומיניום ובין אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין בהם הם מותקנים.
 12.02.2בנוסף יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח .תוכניות
העבודה לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו
תקן.
 12.02.3לאחר אישור התוכניות ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה
צורך בכך ,יוכל היצרן לגשת לייצור.
 12.02.4לאחר אישור המפקח ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל
קבוצת מוצרים ,לפי בחירת המפקח ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקח .הקבלן
לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.
 12.03חומרים וציפויים
 12.03.1כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  1068חלקים  1ו ,2 -המתייחסים
לחלונות אלומיניום.
 12.03.2פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים ,בעובי  2מ"מ
לפחות .דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף
המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.
 12.03.3רמת גימור
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א.

פרופילים
פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר צבוע בתנור בהתאם
לרשימות.

ב.

אמצעי חיבור
ברגים ,אומים ,מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים
פלדלת אל חלד בלתי מגנטית ,אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים
אחרים המתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי ,כך שלא ייווצר
תא חשמלי .כמו כן ,הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

ג.

אמצעי עיגון
אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום ,או פלדת אלחלד או
חומרים בלתי מחלידים אחרים ,בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא
הבניין.

ד.

אביזרים ופרזול
האביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום מאולגן טבעי או פלדה בלתי
מחלידה בגמר מופרש כמפורט ,שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על
ידו .האביזרים והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח.

ה.

סרגלי זיגוג
הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות
המצוינים בתוכניות.

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת ,חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף,
חיבור ישר בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.
ו.

הזכוכית
הזכוכית תהיה מסוג בהתאם למפורט ברשימת האלומיניום ובתוכניות.
הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י  1099ות"י .938

 12.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח,של אלמנטי האלומיניום
ובין אלמנטי האלומיניום לבין מלבניהם ,וכמו כן בין המלבנים לבין חשפי הפתחים מכל
סוג בהם הם מותקנים.
 12.05זיגוג
זכוכית בהתאם לנסחים סביבתים.
זכוכית מאושרת ע"י מכון התקנים.
לעביר אישור ספק לזיגוג.
חלון  /ויטרינה מבודדת יש לקבל אישור מכון התקנים לעמידות טרמית.
 12.06אופני מדידה ותכולת מחירים
 12.05.1בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:
א .תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים.
ב .דוגמאות לכל האלמנטים.
ג .הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב.
ד .כל הבדיקות כנדרש.
ה .כל הפרזול כנדרש לרבות ידיות בהלה,מחזירי שמןן,מעצורים,מגן אצבעות
וכו'.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה,בטיחות ,נגישות,בנייה
ו.
ירוקה,יועץ תרמי ושאר הדוחו"ת של יועצי הפרוייקט.
ז .כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן עד
לקבלת מוצר מושלם.
ח .כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה,השלמות בנייה/בטון,התאמת
מידות הפתחים הקיימים למידות האלמנטים וכיו"ב ,הקשורות בהרכבת
חלקי האלומיניום ,אשר נובעים מאי התאמת מידות הפתחים וכן גם ביצוע
כל התיקונים הנידרשים כגון תיקוני ריצוף,טיח,בנייה,בטון,צבע וכו'.
ט .מנעול רב מפתח (מאסטר קיי) וג'נרל מסטרקי.
איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי האלומיניום
י.
יא .איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין השונים
מכל סוג בהם הם מותקנים.
יב .בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי האלומיניום
יג .משקופים עיורים כולל ביטון,עיגון,איטום וכו'-ככל שידרש.
 12.05.2שינוי מידות בגבולות  10%±בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה.
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פרק  - 14עבודות אבן
כללי
14.01
חזיתות המבנה וגדרות המבנה בחוץ יחופו באבן על פי תכניות האדריכל.
.1
על העבודות עפ"י פרק זה יחולו הוראות של המפרט הבינמשרדי הכללי ובנוסף לכך
.2
הוראות תקן  - 2378ומפמ"כ  378חיפוי קירות באבן טבעית.
14.1

כללי
חיפוי האבן בחזיתות המבנה יבוצעו בשיטת ה"רטובה"  .מידות ,פרטים ויישום האבן יהיה
כמפורט בתוכניות קונסטרוקציה ,בתוכניות אדריכלות ולפי פרטים .ביצוע עבודות חיפוי
האבן תיעשה ע"י הקבלן בהתאם למדידות הצירים שיסמן .על הקבלן למדוד גובה שורות
האבן לפי הפרטים בכל מקום .על כל סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל
אישורו להמשך העבודה .יש חשיבות רבה לשמור על קווי הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל
הגובה ולקבל קווים אחידים.

 14.1.01טיפול ביחידת החיפוי לפינ חיפויה על קיר שלד ההדבקות
בדיקת טיב ,ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים.
א.
יש לבצע אימפרגנציה באמצעות הספגת "קסילוגסן" או ש"ע.
ב.
הספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כ 10 -דקות ,וניקיון
ג.
מכל חומרי זיהום ואבק .ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היווצרות
כתמים בחזית יחידות החיפוי וגם דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון
המילוי את החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות החיפוי.
לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה (כ-
ד.
 10דקות לייבוש בהתאם למזג האוויר .מצב של רוויה מונע ממים אחרים
(מי ההתקשרות) להיספג לכל עובי הלוח .את הלוחות יש לשים לייבוש על
משטח נקי ולמנוע כל זיהום.
כמו כן ,על הקבלן להרטיב את שטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח
ה.
יונח והן כאשר יוצקים את מילוי הבטון ,ומובן שבשלב זה על ההרטבה
להגיע גם אל אחורי הלוח ,שכן יש בכך כדי לשפר את ההצמדות בין הבטון
לבין אבני החיפוי.
 14.1.02מרווחי פוגות
קיים הכרח לאפשר למבנה העשוי מבטון כתשתית לחיפוי בלוחות אבן להצטמק
בחופשיות .לשם כך יש למקם את לוחות החיפוי במרחק הולם אחד מהשני כדי
לאפשר להם להתקרב ולהתפשט.
התקנת הלוחות צריכה להיעשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שממתחיו
וחומר האטימה של הפוגה יימצא תמיד במצב של לחץ חלק יותר מחומר החיפוי
עצמו.
ישנם חומרי אטימה שונים אך ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחד 2:1
ובתערובת מים למצב נוח לעבודה .בין קירות לתקרות גו עיגונים מכנים ניתן לאטום
בחומר גמיש (לא על בסיס שומני כגון מסטיק  A1 SIKAFLEXע"ג רקע ספוגי) .לפני
הכיחול – האטימה יש להספיג במרווחים את הקירות והשימוש במים לדחיית כל
אבן
או חומר זר ולאחר האיטום להרטיבו במשך ימים מספר .בחיבורים אופקיים אפשר
להשתמש במלאי רווח "ספייסרים" חד פעמיים ,כדי להשיג את האחידות הדרושה.
אלה מורכבים מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע ,אך חוזקם בקריסה מספיק.
הטריזים הללו ,יונחו אופקית וכ 2 -ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסויקו
לפני אטימת הפוגות ,אך לא פחות מ 50 -שעות לאחר הנחתם .גם לגבי חיבורים
אנכיים יש להשתמש בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם.
 14.1.03כיחול
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לא יבוצע הכיחול מתחת לטמפ' חיצונית של  10מעלות צלזיוס ,הכיחול יבוצע בכוחלה
מוכנה תוצרת "שחל" או שו"ע בגוון המאושר ע"י האדריכל.
 14.1.04שמירה על ניקיון חומרי הציפוי
בחומר ציפוי מסותת שאינו בעל ליטוש מלא וסופק קיימת ספיגת לכלוך תוך כדי
העבודה מחומרים נלווים כגון :טיט ,מלט וכו' .באחריותו של הקבלן לסלק מבעוד
מועד כל חומר זר מזהם .הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האבן ,בפרק זמן של עד
 1שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף את האזור.
הקבלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעים ,כדי להימנע מניקוי מכני מאוחר יותר.
 14.1.05ציפוי מגן עליון
לאחר גמר חיפ וי האבן וה"רובה" ולא פחות מעבור שבועיים מגמר ה"רובה" לפי
העיתוי שיתואם עם המפקח יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:
שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של
א.
החיפוי.
צביעה – הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודוסיל  "H 224אש של
ב.
חברת "סיקה" או חומר דומה ש"ע אחר.
את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.
ג.
על הקבלן לבדוק ימים מספר לפני יישום שכבת המגן את ההשלכות על
ד.
חומר החיפוי ,כי כל סוג של חיפוי מגיב שונה.
 14.1.06דוגמאות
א.
ב.

על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי.
על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי
באתר בשטח של כ 12 -מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של
החיפוי לרבות מסברב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות המפקח.

 14.2חיפוי בשיטה ה"רטובה"
 14.21.01הכנת שטחי החיפוי
בכל השטחים החיצוניים שיחופו באבן לרבות קירות ,קורות בטון תלויות ,שטחי עמודים,
וכיו"ב בהתאם למוצג במפרט בתוכניות ,יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הכוללות קילוף טיח
רופף ויישור השטחים בהתאם להוראות המפקח .עבור הכנות אלו לא ישולם בנפרד
ועלותם כלולה במחיר החיפוי.
במקומות שיורה המפקח יבוצע בנוסף לאמור לעיל גם העבודות הבאות:
קילוף כל שכבות הטיח הקיימות ,סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים,
א.
הרחקת כל הגופים הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר.
התזה לחספוס הקיר ,לשיפור והדבקת שכבה אוטמת ,ההתזה תהיה
ב.
בצפיפות של לא פחות מ 57% -מהשטח המותז .לפני ההתזה בעזרת טיח
צמנט וערב יש לסתום קל קיני החצץ .לרבות את ברזלי הזיון הגלויים.
שכבת החספוס שתותז מתערובת יבשה של צמנט-חול ביחס  1צמנט ל2-
חול .התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים :סיקה לטקס ביחס נפחים  1:1ולא
יוספו מים מעבר לכך.
ע"ג שכבת החספוס יבוצע איטום ב"טורוסיל  "FX-100או ש"ע בשתי
ג.
שכבות בהתאם למפרטי ופרטי היצרן.
עבור הכנות אלו ישולם בנפרד בהתאם לאמור בכתב הכמויות .המחיר כולל
יישום בשטחים קטנים ,רצועות וכו'.

 14.2.02רשת ברזל
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א.
ב.
ג.
ד.

במרווח בין קירות שלד לציפוי השיש תורכב רשת בעלת גודל עין 150x150
מ"מ ,בקוטר  6מ"מ בגלוון מלא בעובי  80מיקרון .הרשת תמצא במרכז
המרווח.
עיגון הרשת ביציקות בטון תיעשה ע"י יחידות פיליפס ,סוג הפיליפס יאושר
ע"י המפקח .חוזר העוגנים לכוחות שליפה יהיה  150ק"ג לפחות.
עיגון הרשת ,וחיבור לאלמנטי הבטון ,מידותה רשת ,גמת גלוון הרשת,
מיקום הרשת .חייבים לקבל אישור מהמפקח המתכנן.
סביב קידוחי העוגנים יבוצע איטום נקודתי במסטיק ש"ע לSIKA- -
.FLEX

 14.2.03קישור בין החיפוי לשלד הבניין
המרווח שבו יוצק הבטון הוא בהתאם לפרטים השונים והתערובת תהיה
א.
דלילה "שמנת" ביחס של  1צמנט ו 2 -חול ים גס .אפשר להוסיף מוספים
כדי להפוך את הבטון אטום למים ,לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת
הבדלי התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין האבן.
הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל
ב.
שבין לוח האבן לבין השלד .ההשפעה ההידרוסטטית של יציקת הבטון
תמנע באמצעות יציקות חוזרות ונשנות כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה
 20– 25ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה דייה
מבחינת זמן בערך  4ל 5 -שעות.
על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי .את
ג.
הנ"ל עליו לבדוק לפני בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת
קטע מחופה לפני השימוש במוספים עליו להתאים (תוך התייעצות עם יצרני
המוספים או בעלי מקצוע מנוסים) את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח
היעדר כתמים.
 14.2.04שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבניין ע"י חירוץ פני צד ההדבקות
מאחר וצד הדבקות השיש לשלד הבניין חלק (מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט
יהלום) ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי ,יש ליצור
מקדמי ביטחון ברמת ההדבקות (בלא כל קשר לעיגון מכני) ע"י חירוץ או סיתות הלוחות.
חספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון היצוק .החירוץ או הסיתות יבוצע
בהתאם לפירוט הבא:
חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ 2 -מ"מ
א.
ובכיוון אופקי או אלכסוני.
החירוץ יהיה לא פחות מ 70% -משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי
ב.
ויבוצע ע"י חירוץ מכונה או חירוץ יד ,אך בבקרה על אי החלשת מבנה,
וחוזק חומר החיפוי.
ניתן לבצע במקום חידוש התזה של מלט ונוסף באישור המפקח.
ג.
 14.2.05חומר העיגונים (אנקרים)
כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים להימצא
סביבו ,כגון :חומרים כימיים או אחרים המומסים או המותקפים מרטיבות או ממי
גשמים( .לא מותקפים בקורוזיה) .עוגנים אלה יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל קבלן
לצפותם/לכסותם ולעטפם בבטון בזמן היציקה מבלי להשאיר חלקים גלויים של עוגנים
לא מכוסים בבטון.
 14.2.06צורה והתחברות העיגון ללוח  /אריח החיפוי
כל לוח חיפוי חייב להיתמך ב 3 -עוגנים ,עוגנים נושאים ועוגנים תומכים.
א.
מיקום קידוח חור לעיגון ,יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח
(פני הלוח) כך שהמחיצה הפנימית שעליה מופעל המאמץ המרבי תהיה
בעלת עובי מרבי ,והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן.
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ב.

ג.
ד.

עיגון בעל קוטר של לא פחות מ 4 -מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר  5מ"מ
ועומק קידוח  30מ"מ .יחויב להישמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד
הבניין לא יוצמד בדבקים לחומר החיפוי .חוט העיגון היוצא מחור הקידוח
חייב להימצא בין  0.8ל 1 -ס"מ מתחת לקצה יחידת החיפוי ולא באזור
מרווח החיבור או במרווח הפוגה.
יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך ,כלומר בחלק העליון של
הלוח והשנים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא ,במרחקים של 7
ס"מ מפנית היחידה.
העיגונים יבוצעו בצורה מדויקת בהתאם לפרטים ,כך שבשום מקום לא
תהיה בליטת מתכת לתוך המישק הפוגה בין לוחות/אריחי החיפוי.

 14.2.07עוגנים מכניים
בנוסף לעוגנים שתוארו בסעיף הקודם (עוגני צד) יינתנו חיזוקים נוספים באמצעות
עוגנים מכניים ,בכל גובה של קומה יינתן עיגון נוסף לכל שורת האבנים ,העיגון
מתבטא לברגים עם ציפוי אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות אשר יעוגנו בתוך
בטון השלד ,חדירת העוגן בשלד הבטון לא פחות מ 6 -ס"מ בכל אבן יוחדרו  2ברגים
כאלה.
סוג עיגון זה יינתן גם בשורות אבן התחתונות (מעל קו הקרקע) בשורות שמעל
הפתחים ,באדני החלונות ,באבני הקופינג כמו כן בפינות הבניין מ 2 -צידיהן .בורג
העיגון יהיה בקוטר של  7עד  8מ"מ .קוטר חור קידוח באבן יהיה כ 2 -מ"מ יותר
מקוטר הבורג (העוגן) .העוגן יוחדר בדפיקות לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראות
המפקח .עיבוד פקק מאבן שיוכנס בחור של העיגון המכני במפלס החיפוי הכנסתו לא
יורגש במבט עין.
 14.2.08זוויתנים
בכל קומה בהתאם למסומן בתוכנית יקבע הקבלן זווית במידות  50/50/4מ"מ לקיר
הבטון להשענת האבן .הביצוע לאחר ביצוע שכבת האטימה.
 14.2.09חיזוקים
על הקבלן לבצע חיזוקים בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה.
 14.3חיפוי בשיטת "ההדבקה"
 14.3.01דרישות התשתית
המשטחים המיועדים לחיפוי ,יהיו יציבים ,מיושרים וחלקים .התשתית תימסר
כשהיא מישורית ,חלקה ,נקייה משאריות בטון ,מסמרים ,חוטי ברזל ,בליטות בטון,
פסולת בניין ,שמן ,אבן ולכלוך מכל סוג שהוא.
במידה ושטחי הבטון לא יהיו לשביעות רצון המהנדס ו/או המפקח כהכנה לחיפוי
אבן ,יבצע הקבלן ,על חשבונות ,טיח חוץ כתשתית לחיפויים קשיחים בהתאם לת"י
 1920חלק  .1ביצוע טיח כמפורט לעיל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.
 14.3.02חומרים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
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ההדבקה תבוצע בדבק מסוג "דומקריט" או ש"ע ע"ג טיח חוץ שחור ושכבת
איטום.
כל מוספי הטיט יהיו בלתי רעילים ,לא בעירים ובלתי מסוכנים באחסנה,
בהובלה ובערבוב ,בזמן היישום ולאחריו.
טיט ההדבקה ומילוי המישקים יהיו עמידים בכל תנאי אקלים ,בפני כפור
וכימיקלים מהולים.
טיט ההדבקה וחומר מילוי הרובה ,לאחר ייבוש ,יהיו עמידים בפני חומצות
ואקלים מהולים ,שתן ,סוכר ,חומץ ופסולת מזון.
כל מוספי הטיט יהיו תואמים וממקור אחד בלבד.

ו.

כל החומרים יובאו לאתר באריזתם המקורית .תוספת של חומרים או מים
באתר לא תותר אלא באישור היצרן ו/או נציגו וע"פ הוראותיו.

 14.3.03אופן היישום
טיט ההדבקה ייושם על גבי המשטח ע"י כף משוננת בלבד ,שינון של 12x12
א.
מ"מ .יש להרטיב את האבן לפני הדבקתה ,בסמרטוט לח או ספוג ,לשם
סילוק האבק המצטבר על גבה ולשם הורדת הטמפרטורה שלה.
יש להכין כמות חומר ,אותה אפשר ליישם בתוך  6-4שעות בלבד .ביישום
ב.
של אבן ששטח בנייה עולה על  400סמ"ר ,יש למרוח שכבה דקה של טיט
הדבקה גם ע"ג האבן לפני הדבקתה.
יש להשתמש בפטיש גומי ,ל"הטבעת" האבן למקומה לאחר לחיצת האבן
ג.
אל הקיר המצופה טיט הדבקה .עבודות פילוס ,יישור וכיוון האבן ניתן
לבצע תוך  30-20דקות מן ההדבקה( .תלוי בטמפרטורת הסביבה).
עודף טיט ינוקה מפני האבן תוך כדי התקדמות העבודה ,ע"י בד או ספוג
ד.
רטוב ,כל זמן שהטיט עדיין רטוב ,לשמירת מראה נקי של היישום.
 14.3.04מילוי מישקים (כיחול)
כל המישקים ינוקו משאריות טיט ,פסולת לכלוך וימולאו בתערובת בגוון
א.
לפי בחירת האדריכל.
עודף חומר ינוקה ע"י מים עם התקדמות העבודה ,לפני ייבושו הסופי.
ב.
שאריות של חומר יבש ,יסולקו ע"י ניקוי בחומר ניקוי .ראשית יספגו
ג.
המישקים במים ולאחר מכן יורטבו בחומר הניקוי למשך  30-15דקות .אין
להשתמש בחול ושפשוף במברשת ניילון ו/או בחומרי ניקוי חומצתיים
לניקוי משטחים מלוטשים ומישקים צבעוניים.
 14.4גמר עבודה והגנה
הקבלן יינקה את השטח לאחר גמר היישום מכל שארית וימסור את העבודה כשהיא
א.
מושלמת.
הקבלן ייתן תעודת אחריות לטיב החומרים והעבודה לתקופה של  10שנים.
ב.
 14.5אופני מדידה מיוחדים
מדידת חיפוי חזיתות המבנה יהיה ברוטו כולל כל הפתחים למיניהם לפי השטח הנראה לעין.
א.
מחיר היחידה כולל חשפי פתחים ,אדני חלונות וקופינגים.
פירוק חשפי פתחים ,אדני חלונות וקופינגים כלול במחיר החיפוי ולא נמדד בנפרד
ב.
מדידת חיפוי קיר מפלי המים יהיה לפי פרישה בהתאם לשטח הנראה לעין לרבות קופינגים.
ג.
חיפוי ספסלים כלול במחיר הספסל.
ד.
מחירי היחידה כוללים את כל המפורט לעיל וכל הנדרש בת"י  2378ובמפמ"כ .431 ,362 ,378
ה.
קילוף הטיח הקיים ואיטום הקיר נמדד בנפרד.
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פרק  - 15מתקני מיזוג אויר
 15.01כללי
הקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע מעודכנות החתומות ע"י הפיקוח.
לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן . 1001
הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק כגון:
מפוחים ,לוחות חשמל ,חדר מכונות ,יחידות מיזוג אויר ,אביזרי צנרת וכדו' ,
ויעבירם לאישור המתכנן והמפקח לפני התחלת הביצוע.
לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה ע"י המפקח.
 15.02תאור הפרויקט
העבודה המתוארת בתוכניות במפרט הטכני ובכתב הכמויות מתייחסת להתקנת מזגנים מפוצלים
בממ"מים ,יחידות סינון ממ"קים ואוורור שירותים.
המערכת כוללת באופן כללי ובין השאר את התיאור הבא –
• מערכת אוורור שירותים כולל מפוח בתא אקוסטי ,תעלות ותריסי יניקה ופליטה .
• מיזוג ממ"מים קומתיים -מזגנים מפוצלים כולל צנרות גז ומעבים על הגג.
• יחידות סינון אב"כ מותקנות בממ"ים קומתיים.
15.03

נתונים לתכנון:
תנאי חוץ:
א.
קיץ:
 35 Cטמפרטורת מד חום יבש .לחות יחסית .60%

ב.

15.04

76

חורף:
 7.0Cטמפרטורת מד חום יבש 70% ,לחות יחסית.
תנאי פנים:
טמפרטורת מד חום יבש22C ± 1C :

עבודות שיבוצעו על ידי אחרים:
א .נקודת ניקוז בקרבת כל מזגן ,תבוצע על ידי קבלן אינסטלציה של המזמין .ההתחברות
מהמזגן עד לקו מאסף מעל התקרה ,בצנרת  PVCדופן עבה בהדבקה ,התחברות
לקולטן  50מ"מ ועד למחסום רצפה לרבות תיאום מיקום נקודת הניקוז ע"י קבלן
מיזוג האוויר.
ב .ביחידות מיזוג עיליות או המותקנות מעל לתקרה אקוסטית ביצוע צנרת ניקוז
אופקית מבודדת בשיפוע של  1%על ידי קבלן האינסטלציה .חיבור יחידת מיזוג אויר
כולל סיפון לצנרת ואטימת החיבורים עם אטם ייחודי קוני המשמש כמעבר קוטר,
באחריות קבלן מיזוג האוויר.
ג .הזנת חשמל תלת-פאזי למעבים הכולל מפסק ראשי ומנתקי זרם לכל מעבה ,שקע
שרות חד פאזי ליד כל מזגן פנימי ,יבוצעו על ידי קבלן החשמל של המזמין.
חיבור הקווים אל תוך המעבים הנ"ל ואל היחידות הפנימיות על ידי ועל חשבון קבלן
מיזוג האוויר.
הספקה והתקנת מפסק פקט ליד מעבה חד פאזי בגג ע"י קבלן מיזוג אויר.
ד .ביצוע פתחים או קידוחים ושרוולים ואטימות למעבר צנרת גז או תעלות בתקרות,
רצפות וקירות מבטון יהיו כלולים במסגרת מחירי היחידה של עבודת קבלן מיזוג
האוויר.

 15.05תנאים להכנת העבודה:
הקבלן מתחייב למסור תוך  14יום ממועד קבלת ההזמנה ,נתונים על גודל ,טיב,
א.
תצרוכת החשמל ,גודל היסודות ,משקל המתקנים ותכונות אחרות .כמו כן עליו
להמציא תוכניות ,פרטים טכניים וחומר נלווה על הציוד שהנו מספק לפי דרישות
המתכנן .על הקבלן לספק תוכניות עבודה מפורטות לציוד ,למערכות שיתקין ,מהלך
הצנרת ,יסודות וכו'.
הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי
ב.
העבודה השונים .עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים לרמה
מקצועית מקובלת לפי דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם המזמין ,בכל
הקשור בייצור ,הספקה והרכבה של המתקן על כל חלקיו .ההחלטה לגבי דחייה או
קבלה של המתואר לעיל תהייה בידי המתכנן והחלטותיו תחייבנה את הצדדים.
על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר ,אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם בין
ג.
הגורמים הקשורים בביצוע המתקן .נציג הקבלן ייצור את הקשר עם המתכנן מיד
לאחר קבלת ההזמנה.
על קבלן מיזוג האוויר לאשר את קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה
ד.
אצל מנהל הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר .קבלנים אותם יש לאשר :
יצרן יחידות מיזוג האוויר.
קבלן בידוד צנרת.
קבלן תעלות.
קבלן החשמל ויצרן לוחות החשמל
ספק מערכת הבקרה והרגשים.
15.06
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תנאי בצוע:
העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט ,מושלמות מכל הבחינות .אין לבצע כל
א.
שנוי ללא אשור מוקדם של המפקח .במידה והשינוי כלשהו יבוצע ,ללא אשור יהיה
על הקבלן לשנותו על חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בהסכם עמו.
במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן המשנה ,יהיה עליו
ב.
לקבל על כך הסכמה מראש מאת המזמין .למרות הסכמה כזו אם תינתן ,לא תפגע
אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנה.
העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה ,מכבי אש ,חברת החשמל וכל יתר
ג.
הרשויות המוסכמות ,כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה
הבינמשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז .בהעדר
מידע בנושא מסוים ישמש התקן האמריקאי האחרון של .ASHRAE
על הקבלן לעמוד בלוח זמנים שיקבע עם המזמין .העבודה תבוצע במהירות
ד.
האפשרית וברציפות ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין .הקבלן יחזיק באתר באופן
קבוע צוות עובדים מנוסה עם מנהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות על התקנת
המתקן.
הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות והתעלות דרך
ה.
קירות ,רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו' .הקבלן יתאם עבודה
זו עם הקבלן הראשי על מנת לבצע העבודה במועד המתאים .כל ברגיי ההרכבה
והחבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס .אין
להשתמש ביריות.
כל חלקי המתכת הברזיליים שאינם מגולוונים ,למעט משאבות ומנועים ינקו על ידי
ו.
מברשת פלדה להסרת חלודה .החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד ,שכבת צינקרומט
ושתי שכבות צבע .מקומות מגולוונים יצבעו ב.ZRC-
לא יבוצע כל חלק ,מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן .האישור יינתן לאחר
ז.
שהקבלן יגיש תוכניות עבודה ,קטלוגים ,עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסף.

15.07

אחריות ושרות:
הקבלן יהיה אחראי לתקופה של  12חודשים למזגנים מפוצלים וכל זה מיום קבלת
א.
המתקן על ידי המתכנן.
לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו .במשך תקופה זו עליו להיענות לקריאת
המזמין בתוך  6שעות לכל המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון ,ללא
כל תשלום נוסף במשך תקופה זו .בדיקת הציוד כמוזכר לא תשחרר את הקבלן
מאחריות זו .להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן בידי המזמין ערבות בנקאית לפי
דרישות המזמין למשך תקופת האחריות והבדק .כמו כן מתחייב הקבלן לספק
במשך התקופה המתוארת לעיל את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה
תקינה ויעילה של המתקן.
הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל
ב.
חלק אשר יינזק או יאבד ,בלי תוספת מחיר.
הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל ובעל
ג.
מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר .באם לפי ראות עיניו ,תכנון
המתקן או חלק ממנו אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו ,חייב הקבלן
להעביר ולברר עם המתכנן את הבעיה .בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא
תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.
הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש
ד.
(כיבוי אש) .עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל.
האחריות בנושא בטיחות ובכללן שרפות ,על הקבלן.
תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן .הקבלן לא יהיה רשאי
ה.
להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל
שהיא.
במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת לכל חלקי
ו.
המתקן .השירות יכלול בין היתר :שימון וגירוז מסבים ,ניקוי מסננים ,החלפת
שמנים ,החלפת מסנני אויר ומייבשי גז ,החלפת רצועות ,הוספת גז קירור ושמן,
ניקוי ,צביעה ,בדיקה וכיול מכשירי הגנה ופיקוד ,בדיקות עונתיות.
הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן  6פעמים בתקופת הבדק .במסגרת זו יבדקו
ז.
הנושאים הבאים:
אטימות הצנרת והברזים ,תקינות בידוד ונזילות.
ניקוי והחלפת מסנני אויר במזגן אוויר צח ויחידות פנימיות .עלות מסנני אוויר
חדשים תחול על הקבלן בתקופת הבדק.
כיוון משטר הלחצים במערכת.
ניקיון לוחות חשמל ופקוד ,כוון יתרות זרם בהגנות ,בדיקת תקינות ציוד המיתוג
וההגנות בלוחות .בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים ,לרבות רישום שעות עבודת
המערכת ,מספר התנעות מדחסים ,לחצי עבודה.
בדיקת פקוד טמפרטורת אויר בכל חלל.
תקינות מערכת הניקוזים.
ויסות כמות אויר במפזרים וכמות אויר צח.
עם השלמת בדיקת המערכת יגיש הקבלן לנציג המזמין ,דו"ח מפורט המתאר את
כל הפעילויות אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו .ביקורת
ובדיקה תחשב כאחת שנעשתה רק לאחר חתימת נציג המזמין או נציגו על גבי דו"ח
הביצוע שיוגש על ידי הקבלן.

15.08

יחידת מזגן מפוצל טיפוס עילי
יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם דוגמת "אלקטרה" או "תדיראן" עם
דירוג אנרגטי  Aבעלת תו תקן והסמכה של תו תקן  ISO-9002כדוגמת "אלקטרה" או
"תדיראן" מאושרת על ידי היועץ .היחידה מסוג אינוורטר on-off/לפי התוכניות ותתאים
לתנאי עבודה קשים עם טמפרטורת חוץ גבוהה ולחצי ראש גבוהים .על הספק להבטיח כי
שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות
של כ.(20.0°F) 12.0°C-
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מחיר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.
.1
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היחידה תותקן מושלמת ,מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה.
יחידת העיבוי תוצב על בסיס פלדה מגולוון מחוץ למבנה כמוראה בתכניות כשהיא
רתומה אל קיר המבנה או גג המבנה ,באמצעות  4ברגיי פיליפס בקוטר " .7/16יש
להשאיר מרווח חופשי של  40ס"מ לכניסת אויר בין קיר המבנה לסוללת העיבוי.
יחידת העיבוי תסופק עם כלוב נעילה חיצוני מפרופילים  30/30/3מ"מ מרותכים
כולל אוזניים לחבור מנעול תליה כדי למנוע אפשרות לגניבת המעבה.
יחידת האיוד תותקן בגובה כמפורט בתוכניות כשהיא רתומה אל קיר החדר
ומחוברת אל צנרת הגז והניקוז.
תאום המקום ומהלכי עבודה של קבלן חשמל ואינסטלציה יבוצע יחד עם המפקח
בשטח לפני התחלת ביצוע.
תנאי טמפרטורה
היחידות יבחרו לתנאי העבודה הבאים:
35.0C
חוץ קיץ:
0.0C
חוץ חורף:
25.0C
טמפ' אויר חוזר:
4.0°C
טמפרטורת איוד:
המערכת תהייה מושלמת מכל הבחינות ותכלול צנרת גז מטיפוס  ,Lעמידה בלחץ
בדיקה של כ ,800psi -אביזרים בין המדחס לסוללת הקירור והמעבה.
הבקרה תכלול את כל ההגנות על המדחסים ומפסקים לרבות:
הגנת לחץ גבוה ונמוך לחץ שמן דיפרנציאלי עם השהייה .מערכת לשמירת לחץ ראש
בתנאי עבודת חורף.
אל חוזר כאשר המדחס מותקן במפלס נמוך מסוללת האיוד.
לוח חשמל מושלם ,מפסק ראשי ,מבטיחים ,מתנעים ,נורות סימון ,הגנות למדחס
השהיות ,לרבות בקרה ופקוד.
היחידה תתאים לרשת חשמל חד פאזית  230וולט  50הרץ.
הפעלת היחידה באמצעות שלט רחוק אינטגרלי ביחידה.
צנרת גז הקירור ביחידות ,תהייה עשויה מצינורות נחושת דרג " "Lמאיכות
משובחת מותאמים לקירור ועמידים בתנאי לחצי העבודה של קרר מסוג .R-410A
הצנרת תהייה נקייה היטב בחלקה הפנימי ותהייה אטומה בשני קצותיה על מנת
למנוע חדירת אבק ורטיבות.
הצינורות יהיו מרותכים בהלחמת כסף ,או שווה ערך מאושר תוך כדי הזרמת גז
חנקן יבש בתוך הצנרת במהלך ביצוע ההלחמות.
הצנרת תבוצע בכפוף להנחיות יצרן יחידות מיזוג האוויר.
צנרת נחושת רכה טיפוס " ,"Lהמסופקת בסלילים ליחידות מיזוג אוויר מפוצלות
ויחידות מיני מרכזיות עצמאיות המחוברות אל יחידת עיבוי חיצונית נפרדת.
כל אביזרי הצנרת ,קשתות ,הסתעפויות ,הצרויות וכו' יהיו מסוג פיטינגים
מחושלים ביצור חרושתי אורגינאלי.
מסנן/מיבש וכן מראה זרימה ונראה רטיבות הגז ,יותקנו במקום נוח להסתכלות
וגישה נוחה.
צנרת הגז תותקן כשהיא מושלמת בין יחידת העיבוי ויחידת האיוד באורך כנדרש
ובקוטר המותאם למרחק בין המעבה למאייד .בחירת קוטר הצנרת ,מיקום
הסתעפויות ומיקום התקנת אביזרי פקוד אורגינלים של היצרן תעשה על ידי היצרן,
בתוכנה חישובית הכוללת תוכנית מהלכי צנרת ,קטרים ופרוט אביזרי הבקרה
והפקוד.
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קוטר צנרת הנחושת יחושב כך שיבטיח כי מפל הלחץ בצנרת ,לא יעלה על הערכים
כמתואר להלן במונחים של מפל טמפרטורה אקוויוולנטית במעלות פרנהייט( .אלא
באם צוין אחרת בתכניות).
צינור קו יניקה 2.0F -
צינור קו נוזל 1.0F -
צינור קו דחיסה 2.0F -
קטרי הצנרת יבחרו לפי הנחיות חברת  CARRIERאו שווה ערך.
על הקבלן להבטיח החזרת שמן למדחס בכל תנאי הפעולה של המערכת במצב קירור
ובמצב חמום.
צנרת גז עד קוטר  "7/8תבודד בשרוולי גומי ספוגי "ארמופלקס" עם תחבושת גזה
וסילפס בעובי של  13מ"מ .צנרת גז מקוטר " 1 1/8ומעלה תבודד בשרוולי גומי ספוגי
"ארמופלקס" עם תחבושת גזה וסילפס בעובי של  19מ"מ .צנרת בחוץ תכוסה
בתעלה מפח מגולבן.
חיזוקי צנרת יותקנו במרחקים אשר לא יעלו על  60ס"מ .החיזוקים יהיו עשויים
מחבקים מגולוונים עם ריפוד גומי רך בעובי מינימאלי של  4.0מ"מ.
חבקים ובנדים  -חבקים על גבי בדוד ,יצוידו באוכפי מגן של פח מגולוון ,למניעת
שקיעה ו/או חיתוך הבידוד על ידי החבק.
לאחר ההתקנה תיבדק הצנרת בלחץ של  600PSIGבאמצעות גז חנקן יבש .לאחר
בדיקת הלחץ ,יש לבצע הורקה לוואקום באמצעות משאבת וואקום תקנית עד לרמת
וואקום של  200מיקרון .יש להשאיר את המערכת בוואקום למשך  48שעות ,ללא
ירידת לחץ מורגשת .מילוי הגז יעשה לאחר שהמפקח אישר בכתב את הבדיקה.
מדידת הוואקום תתבצע באמצעות מודד וואקום אלקטרוני מתאים כדוגמת תוצרת
"רובינאייר" או שווה ערך .לא תאושר מדידת וואקום בשעוני לחץ רגילים מכנים.
ביחידות מרכזיות מתוצרת הארץ ,אביזרי הקירור יהיו מתוצרת "ספורלן",
"דנפוס"" ,אלקו" "KMP" ,או שווה ערך מאושר.
לאחר הפעלת המערכת והרצתה ,יש להחליף את המסנן/מיבש עד לקבלת גז יבש
ונקי במערכת.

 15.10מפוחי אוורור
הקבלן יספק ויתקין מפוחים צנטריפוגליים בתוך תא אקוסטי ליניקת אוויר תוצרת "אוריס" או
"יוניק" כמתואר בתוכניות.
מפוחים צירים ,יכללו מסגרת להתקנה על קיר או חלוק וצווארון לחיבור אל תעלה.
כל המפוחים יחוברו לתעלות האוויר עם מחברים גמישים חסיני אש עם אישור מכון התקנים.
אופני מדידה ומחירים :יחידת המדידה -קומפלט.
מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל.
 15.11תעלות אויר
א .כללית תעלות האוויר ובדודן וכן אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויים ומותקנים
סעיף  1506 ,1505של המפרט הכללי וכן לפי מדריך עבודות פחחות של
לפי
SMACNAארה"ב והמלצות ההוצאה העדכנית של  .ASHRAE GUIDEבמידה
ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו יעשה הדבר רק בידיעת ובאשור היועץ.
ב .כל התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות משובחת ,הגלוון יהיה אחיד ללא כתמים
ובלתי מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח .עובי שכבת הגלוון משני צדי הפח
לא יפחת מ 30 -מיקרון.
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עובי דפנות הפח עבור תעלות "ללחץ נמוך" יתאים למידות חתך התעלה כדלקמן:
רוחב צלע גדולה
עד  45ס"מ
 85 - 46ס"מ
 135 - 86ס"מ
 210 - 136ס"מ

עובי הפח (מ"מ)
0.70
0.80
0.90
1.00

הערות
סרגלים בעובי  0.80מ"מ
סרגלים בעובי  0.90מ"מ
סרגלים בעובי  1.0מ"מ
סרגלים בעובי  1.0מ"מ עם תפר עומד

חיבור שני חלקי התעלה יבוצע באמצעות שיכטות .החיבור יבטיח אטימה מלאה בין
שני חלקי התעלה .דליפות אויר יאטמו במרק  RTVשקוף.
המידות של התעלות ,המסומנות בתכניות הן מידות פח כולל עובי הבידוד.
תעלות סילוק עשן בתוך אזור האש יהיו מטיפוס "לחץ גבוה" .קטעי התעלות יחברו
ביניהם באגן עם אטם מאסבסט לטמפ'  .°300Cהאוגן יהיה כחטיבה אחת עם
התעלה כשבפינות מורכבת זווית פלדה .חיבור האוגנים בברגים דגם האוגנים יוגש
לאישור בעובי פח  1.25מ"מ .כל הנ"ל כפוף לאישור יועץ בטיחות.
עובי הפח ,חיזוקים ,תמיכות ,תליות ,בניה ,הרכבה וחבור התעלות ,יבוצע בהתאם
ג.
להוצאה האחרונה של  SMACNAותקן  ASHRAE GUIDEוהמפרט
הבינמשרדי.
התעלות תהיינה קשיחות ,לא תרעדנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת הפעלת
או הפסקת המפוח .תעלות שרוחבן עולה על  35ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבות.
תעלות שרוחבן עולה על  75ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתיים במידות 35
 X 35מ"מ .פרטי החיזוקים לפי ההוראות .התעלות תהיינה אטומות לחלוטין
לדליפות אויר ,חלקות וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפנים .
קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס של  1.5מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי
שבמישור הרדיוס .במידה והמבנה אינו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר יבוצעו
הקשתות עם רדיוס מינימאלי פנימי של  15ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת בעלי
דופן כפולה ואווירודינמית בהתאם לדרישות  . SMACNAכנפי הכוון יהיו ברוחב
" 8מתוצרת "דורו דין" או שווה ערך.
בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה ,יותקן בנוסף למסגרת עץ או פח ,גם
שרוול מחומר אקוסטי מאושר ,בין המסגרת שתתואם לעובי הקיר כולל הטיח
והתעלה.
ד .מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה לפי מפרט זה תכלולנה אספקתן ,טבילתן באל
רקב ,או חומר מגן .בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיח.
ה .חבור התעלות למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם שוליים של  2.0ס"מ לפחות
ו/או מסגרות עץ ברוחב  2.0ס"מ ועומק  4.0ס"מ ובמידות הפנימיות מתאימות.
המפזרים יחוברו למסגרות ,על ידי ברגיי עץ ואטמי גומי ספוגי ארמופלקס דביק.
הבחירה בין צווארונים ומסגרות עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור היועץ.
הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משני הדרכים
הנ"ל .כמו כן יגיש תוכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר לאשור
המהנדס או האדריכל.
בתעלות אופקיות גלויות ,יש לבצע צווארון באורך של  10ס"מ לפחות .לא תאושר
בליטת המפזר פנימה אל תוך התעלה.
תעלות גמישות עגולות תהיינה מסוג משובח כולל בדוד ושריון היקפי על מנת
להבטיח את חוזק התעלה.
הבידוד הפנימי של התעלה יהיה מוגן בפויל אלומיניום בלבד.
התעלות מתוצרת " "Thermaflexארה"ב דגם  M-KFאו שווה ערך.
התעלות יהיו מאושרות ת"י  1001ו.755 -
* ככלל השימוש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב אישור בכתב של היועץ.
* במקרים מיוחדים כגון :תוואי מפותל ,או ציוד קצה הדורש זאת יותקנו תעלות
גמישות באורכים מינימאליים.
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* הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי נדרש לפחות " 1ועל
גביהבידוד התרמי יהיה מחסום אדים אינטגראלי עמיד ,בלתי דליק עשוי פילם על
פוליאסטר ואלומיניום ע"ג רשת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי.
* תעלות גמישות ,תתאמנה למהירות זרימת אוויר של  2500רגל לדקה פנימי חיובי
של " 2וטמפרטורה של  40 – 180מעלות פרנהייט.
תעלות עגולות תהיינה מתוצרת "כרמל בידוד" ,או "סלילוק" מיוצרות בהליך רציף
חרושתי ,עם בדוד אקוסטי פנימי בעובי  "1עם חישוקים פנימיים בעובי  2מ"מ כמפורט
בכתב הכמויות.
כאשר התעלות משמשות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן ,יש
להתקין מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של "מטל-פרס" .ביצוע וויסות כמות האוויר
יעשה לפני ההתחברות אל תעלת/קופסת אויר חוזר .מחיר המדף ,יחושב בנפרד.
קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המעברים בכל סוגי הקירות ,המחיצות ,התקרות
והרצפות.
עם סיום ההתקנה יבצע הקבלן את כל המעקונים הבנויים ועבודות ההלבשה והאטום
לאחר התקנת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה .במידה והתעלות מחייבות
הפרדה ובדוד אקוסטי לרעש יבצע הקבלן הסגירות על פי פרטי יועץ האקוסטיקה
המצורפים לתוכניות מיזוג האוויר או האדריכלות.
תלית התעלות תבוצע במוטות הברגה מגולוונים או במוטות פלב"ם ,בקוטר "1/4
כאשר אורך המוט עד לכ 1.5 -מטר ובקוטר " 5/16כאשר אורך מוט ההברגה גבוה מכ-
 1.50מ' .תמיכת התעלה מעל לתקרת האולם ,תבוצע בפרופיל פח מגולוון בעובי של 2.0
מ"מ מכופף לפרופיל  ,Uאו פרופיל זוויתן חרושתי מגולוון במידות  2.5X40X40מ"מ.
במקומות שבהם התעלה מרוחקת מנקודת התלייה תאושר תלית התעלות בכבלי פלדה
מגולוונים ,בקוטר  4מ"מ כולל מותחנים ואביזרים .כאשר התעלות מפלב"ם תהיינה כל
התליות מפלב"ם כמפורט לעיל.
המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלהלן:
 2.40מ'  -לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  0.35מ"ר.
 1.80מ'  -לתעלות בחתך זרימה מ 0.40 -מ"ר עד  0.90מ"ר.
 1.20מ'  -לתעלות בחתך זרימה מ 0.95 -מ"ר ומעלה.
בנוסף למרווחי התלייה דלעיל ,יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות ,הסתעפויות,
קצות תעלה ובכל מקום נחוץ לפי החלטת המפקח.
לא תאושר תלית התעלות בסרטי פח מגולוון וחיבורי ניטים לתעלה .המרחק בין שני
המתלים סמוכים ,לא יעלה על המתואר לעיל.
מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או "טרוקס"
המפזר יכלול ווסת כמות .בתריסי אוויר חוזר תקרתיים יותקן מסנן אוויר בעובי 20
מ"מ דורלסט.
תעלות חיצוניות עם בידוד פנימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים .יש לאטום
את התפרים בסיליקון עמיד בשמש כולל צביעה ב 2 -שכבות של אלסטוסיל.
קופסאות פלנום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים תקרתיים ,קיריים או קווים
תכלולנה בידוד אקוסטי פנימי בעובי  25מ"מ צווארון עגול או אליפטי ודמפר וויסות
עגול.

 15.12מפזרים ,תריסים ,אביזרי תעלות :
א .מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי -וערב וכאשר
הקדמיים אנכיים .הם יהיו כדוגמת תוצרת יעד או מטלפרס או .ACP
כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.
ב .מפזרי אויר טיפוס ג'ט יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס או יעד או
 ACPומצויידים בוסתים .
ג .תריסי אויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של ' . 45תריסים
אלה לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.
ד .כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  325ובעובי  25מיקרון לפחות
בגוון שיבחר ע"י האדריכל .מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ
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מהוקצע בעובי  2ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו .במקרים בהם מסומנת
בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה ,יספק ויתקין הקבלן מסגרת כזו.
ה .כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י  266ובעובי
 12.5מיקרון לפחות .המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד המתאימה.
ו .החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט 800
גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה .מבנה החיבור יהיה כמצוין .החיבור הגמיש יורכב רפוי
במידה מה .החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "."DURODYNE
15.13

אישור ציוד ותכניות ביצוע:
לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של הציוד ושל
א.
החומרים והאביזרים העומדים להיות מותקנים.
החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר .בכל
ב.
מקרה לא יפעלו מבחינת הטיב ,האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים במפרט
ובתוכניות.
קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על
ג.
מפרטי הציוד והחומרים שהגיש לאישור.
הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את
ד.
הציוד אל אתר הבנייה ,אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן אישור
על כך מהמפקח.
כמו כן ,יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד והחומרים
ה.
העומדים להיות מותקנים במערכת.
התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר ,ושיסופק הלכה למעשה ,ומתואם עם
המצב והתנאים האמיתיים בבניין .הקבלן יתאים את מידות הציוד ואופן העברתו
והרכבתו בבניין ,למידות של הפתחים ,הדלתות והפרוזדורים הקיימים ,והשארת
מעברים לגישה ,טיפול ואחזקה של הציוד ,וכד'.
על הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ:
מפרט וקטלוג למגדלי קירור ,משאבות מים ,ברזים ואביזרים ,יחידות אוויר צח,
.1
יחידות מיזוג אוויר ,מפוחי פינוי עשן ,מפוחי יניקה ,קפיצים ,בולמי רעידות ,יחידות
עיבוי ,אישורי עמידות תעלות שרשוריות ,חומר הבידוד לתעלות וגמישים בתקן
 ,1001ציוד פקוד ובקרה.
תוכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד ומתקנים אחרים המיוצרים לפי
.2
הזמנה או תכנון של הקבלן.
כל תכנית נוספת ,בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס.
.3
אישור המפקח ו/או המהנדס על תוכניות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם
.4
משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים ,לבחירה
הנכונה של הציוד ,להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות ,ולהתאמה מלאה לדרישות
המפרט והתכניות.
אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים ,אינו מהווה אישור על טיב המוצר
שיסופק מאותו מקור ,והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם הם לא
יתאימו לצרכיי העבודה.

15.14
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סימון ושילוט:
על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חרוטים.
א.

ב.

כל הציוד כגון :מעבים ,מאיידים ,מחליפי חום ,משאבות מים ,מפוחים ,מזגני אוויר
צח ,יחידות מיזוג אוויר וכד' יזוהו על ידי שלטי סנדויץ' חרוטים בגודל מתאים,
בהתאם לסימנם בתכניות.

ג.

שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאניים ,כגון :ברגיי פטנט או מסמרות.
.1

שלט של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים יכלול:
 סימון היחידה. תפוקת קירור ט.ק. ספיקת אוויר .CFM - לחץ סטטי כולל של המפוח  -אינטש. כוח סוס המנוע ,כולל דגם וסבל"ד. דגם ואורך רצועות ההנעה. -יצרן היחידה ושנת ייצור

.2

שלט גופי חימום חשמל ,יכלול:
 הספק כולל בקוו"ט. -הספק של כל אלמנט חימום ,וסה"כ מספר האלמנטים.

ד.
ה.

ו.

ז.

15.15
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 מתח עבודה של כל אלמנט. שם היצרן.כל אביזרי החשמל ,הפיקוד ,מנתקים וכד' ,יזוהו על ידי שלטי סנדוויץ ,בהתאם
לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים ,ולפי סימונם בתכניות.
כל הברזים מגופים ,שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות סנדויץ'' חרוט,
ועליהם המספר הסידורי ,כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו בפועל.
הדסקיות יהיו בעלות קוטר של  4ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם ,ויחוזקו על
הברזים באמצעות שרשרת מתכתית.
הצינורות יסומנו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה ,ועל ידי זיהוי סוג הנוזל
הזורם בתוכם.
צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות
המפקח.
מדפי ויסות ראשיים ,מדפי אש ומנועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומנו ע"י
שילוט לבן שיודבק על מסגרת שתי-וערב של תקרה אקוסטית

מסירת העבודה למזמין:
הקבלן יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת המתקן
שביצע בשלמותו .בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע הקבלן/קבלני
המשנה בנוכחות הקבלן ,המזמין והמפקח.
קבלת המתקן מותנית בכך שהמתקן הופעל על ידי הקבלן במשך שבועיים רצופים ,נבדקו
כל מרכיבי המתקן ,תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן ,ונמסרו
תוצאות בדיקות המתקן בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו.
כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין ,מותנים בפעולתם התקינה של כל המערכות
ולאחר שהתקבלו אישור נציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המערכות שהתקין
הקבלן.
יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם ,בשלושה עותקים כשהוא כרוך
ומסודר באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט ,שם הקבלן ,שם היועץ ותאריך.

התיק יכלול את הפרקים הבאים:
א.
ב.

תאור המתקן ומערכותיו.
שיטת ההפעלה והבקרה כולל סכימת הבקרה.

ג.

דפי הוראות הפעלה.

ד.
ה.

דפי איתור תקלות.
הוראות אחזקה שבועיות ,חודשיות תקופתיות ושנתיות .ופירוט סוג העבודה
והטיפול לכל שלב .רשימת כתובות הקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים,
טלפונים סלולרים ,ביפר ,שם אחראי מחלקת השרות.
רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל מרכיב
ציוד.

ז.

תכניות עדות של המתקן  ,AS-MADEלרבות דיסקט תוכניות בפורמט .DWG

ח.

טבלת מדידת כמויות אוויר במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן.

ו.

85

פרק  -17מעליות
תנאים כלליים
.1
 1.1הקדמה.
מסגרת המפרט הינה לאספקה והתקנת מעלית חשמלית עם בקרת תדר . M.R.L
ובהתאם למפרט והתוכניות.
העבודות כפי שהם מפורטות הינם כלליות ומתארות את הציוד העיקרי וההכרחי אך אינן מכסות
את הפרטים הנדרשים בתכנון המפורט בעבודות ההרכבה והתאום שיהיו באחריות הספק.
המעלית תותקן במבנה על פי ובהתאם למפרט והתכניות.
הספק יציג בפני המזמין ו/או האדריכל לפחות  5דגמים של אפשרויות העיצוב של התאים ,פרטי
הטבלות הלחצנים ,משקופים דלתות וכו' בהתאם לקטלוג היצרן והמזמין יהיה רשאי להזמין
עיצובים שונים לקבוצות מעלית או למעלית בודדות בהתאם לאפשרויות העיצוב הסטנדרטיות
שבקטלוג היצרן.
בחלופה :עיצובים על פי קטלוג היצרן ברמת עיצוב  MEDIUMאו .PREMIUM
המזמין רשאי להזמין את כל הפרויקטים או חלקם או קבוצות מעלית או למעלית בודדות
על פי ובהתאם לכתב הכמויות.
בכל מקרה שקיים רישום של מעלית או פריט או חלק או מכלול בלשון יחיד ,הרישום מתייחס לכל
המעלית בכול פרויקט ,לכל פריטים ולכל החלקים ומכלולים כפי שיידרש לצורך ביצוע עבודה
מושלמת ע"י הספק.
 1.2הגדרות.
או גוף עמו יחתום הספק את ההסכם.
המזמין -
נחומי אדריכלים
האדריכל –
ניהול ופיקוח – אייל גרייף
חברת המעלית המספקת ומתקינה את המעלית נשוא מפרט זה .
הספק -
ל.ש .הנדסת מעלית.
היועץ -
המתקנים  -כל המערכות שעל הספק לספק ולהרכיב לפי מפרט זה.
 1.3התאמות לתקנים שונים.
• תקן ישראלי למעלית  ,2481על כל חלקיו במידה ואין התייחסות בתקן ישראלי לסעיף
מסוים יש להסתמך על תקן אירופאי . EN 81
• תקן ישראלי  1004.3רעש ממעלית.
• על המעלית לעמוד בדרישות בניה ירוקה – דירוג אנרגטי  -כמצוין בסעיף 2.1
• תקן ישראלי  4707חלק  1למעליות  -יעלות אנרגטית
• תקן ישראלי (תקן עבור אנשים עם מוגבלות)  2481חלק  – 70כמצוין בסעיף 2.1
• תקן ישראלי  1918חלק ( 3.1תקן נגישות)
• חוק תכנון הבניה.
• חוק החשמל  ,כל עבודות הספק בנושא חשמל יתאימו למהדורה המעודכנת ביותר של חוק
החשמל.
• תקנות ממשלתיות  ,הספק ידאג לביצוע כל המתקנים לפי הוראות מפקח עבודה ראשי
המעודכנות ביותר .כל המתקנים יעמדו בדרישות פקודות "בטיחות בעבודה" ו"תקנות
תכנון בנייה" .
• תקנות רשויות מוסמכות  ,על הספק לעמוד בדרישות או תקנות של הרשויות המוסמכות
כגון חב' חשמל ,מכבי אש וכדומה.
• דרישות התקן כגון :רשתות הפרדה ו/או כיסויי הגנה בין מעלית ו/או בין תא ומשקל נגדי
ותאורת פיר יסופקו ויותקנו ע"י הספק ועל חשבונו גם אם לא צוין במפרט.
• דרישות המפרט ,כל העבודה ,החומרים ,הציוד והמכלולים אשר יסופקו ע"י הספק יהיו
חדשים ובאיכות גבוהה ויתאימו לתקנים לפי סעיף זה.
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במקרה של סתירה בין המפרט לדרישות הרשויות .עדיפה דרישת הרשויות.
 1.4התאמה למפרט המעלית ולתכניות .
כל העבודות שיבצע הספק באתר יהיו בהתאמה מלאה לתכניות ,המפרט ולחוזה .כל שינוי חייב
לקבל את אישור המזמין והיועץ בכתב .התכניות שמקבל הספק הינן כלליות לאינפורמציה בלבד
וקיימת אפשרות של סטייה במידות .על הספק להוציא מידות מעודכנות מאתר הבנייה כפי שהן
במציאות ולבסס את הצעתו בהתאם .הספק יבדוק ויתאים בין התכניות לבין המצב הקיים.
הספק מאשר כי ביקר באתר וידועים לו כל הנתונים הדרושים לצורך הגשת הצעה ולצורך ביצוע
העבודה וכן המחיר כולל את כל העבודות שידרשו עד קבלת מעלית פועלות ומושלמות.
על הספק לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק .בכתב הכמויות יש לרשום :מחירים ,זמן
האספקה ,מחיר לדמי השרות להשלמת תקופת האחריות ולאחריה.
 1.5תכניות ואישורים .
תוך שבועיים מתאריך הזמנת העבודה ,הספק יגיש לאישור תכניות עבודה מפורטות ב  3עותקים
(לחילופין בקובץ  , )PDFתכניות אלה תכלולנה:
תכנית עבודות מוקדמות וכלליות של המעלית והפיר.
תכניות מפורטות כולל רשימת חלקים ותכניות חשמל.
ציון ספקי האביזרים השונים.
לאחר בדיקת התכניות יוחזר עותק אחד לספק (הכולל הערות או אישור)
במידה וידרשו תיקונים בתכניות יגיש הספק  3עותקים מתוקנים (לחילופין בקובץ  , )PDFפעם
נוספת.
תוך חודש מתאריך אישור התוכניות יגיש הספק לאישור היזם ,האדריכל והיועץ את:
• התכניות והדוגמאות הנדרשות לבחירת עיצוב התא (לחילופין בקובץ ,)PDF
• התכניות והדוגמאות הנדרשות לבחירת משקופים ,גוונים וכד.
• תכניות פרטי תא.
• תכניות פרטי טבלאות הלחצנים.
• תכנית סיגנליזציה,
• תכנית הזנות החשמל עבור המכונות.
כל התכניות חייבות לקבל אישור נציגי המזמין והיועץ,
התכניות המאושרות ישמשו לביצוע.
הספק לא יבצע כל עבודות ,או פעולות אחרות ,לפני אישור התכניות .
כל החלקים אשר חייבים לקבל אישור בכתב מאת נציגי המזמין ו/או היועץ לפני הרכבתם.
כל התכניות תשלחנה לאישור נציגי המזמין והיועץ ב 3 -עותקים.
אין לבצע כל עבודה ו/או להזמין חלקים לפני קבלת תכניות מאושרות
הספק יבסס את תכניותיו על תכניות המכרז ולא יכניס שינויים ללא אישור היועץ בכתב.
נוסף על התכניות המפורטות יגיש הספק את החומר הבא:
נתונים טכניים ,שם יצרן וארץ יצור.
תכניות הרכבה AS MADE
תכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל AS MADE
תכניות חיווט חשמל AS MADE
רשימת שמות החלקים כפי שמופיעים בתכניות.
רשימת חלקי חילוף כולל מספרם הקטלוגים.
הוראות אחזקה מפורטות.
הוראות שימוש במעלית.
החומר הנ"ל יימסר ב 2 -עותקים או בקובץ  PDFלבדיקת היועץ בעת מסירת המעלית לשימוש.
 1.6דו"ח מהלך עבודה .
הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה .הספק ינהל יומן ובו תירשמנה כל
העבודות שביצע .ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ביומן הנ"ל.
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 1.7הכרת האתר
על הספק ,לבדוק את כל המידות הדרושות במקום ,בהתאם למציאות ולא להסתמך על תכניות
הבניין בלבד ,ובאם קיימות סטיות יש ליידע את היועץ והמזמין מידית.
כמו כן על הספק ללמוד את האתר  ,דרכי הגישה  ,האחסון ,אופן ההרמה והכנסת הציוד לפיר.
באם ידרשו שינויים למבנה הפיר בגין אי הגשת תכניות בזמן הנדרש לפי סעיף  1.5ויהיה צורך
בהריסות ובנייה  ,תבוצע עבודה זו ע"י הספק ועל חשבונו ,בתאום מלא עם המזמין.
 1.8מחסן
המזמין יסדיר מחסן עבור חומרים  ,ציוד ומכשירים הדרושים לספק לביצוע העבודה .המחסן ימצא
בקרבת מקום העבודה של הספק.
 1.9שילוט .
על הספק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא המעלית ,בכניסות ,בפתח לאזור המכונות
והוראות אזהרה ,לשימוש וחילוץ בהתאם לתקן.
 1.10צביעה
כל חלקי מתכת יעברו ניקוי כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד וסופי בשתי שכבות לפחות .בהתאם
לגוון שיבחר ע"י המזמין.
 1.11טיב העבודה ,ביצוע וחומרים
הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים ,חוקים ותקנים הקיימים
והמקובלים .כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים בעבודות מסוג זה  ,בהשגחתו
המתמדת של מומחה ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המזמין והיועץ .החומרים יהיו מהמין
המשובח ביותר .אחסנת כל החומרים הינה באחריות הספק.
אין למסור עבודה כלשהי לקבלן משנה ,אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י המזמין ו/או היועץ .המזמין
ו/או היועץ רשאי לפסול קבלן משנה באם לדעתו הוא אינו מבצע כראוי את העבודה.
בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הספק ,האחראי על העבודה .כל הוראה שתימסר
למנהל העבודה תחייב את הספק.
המזמין ו/או היועץ יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של הספק שלדעת
המזמין ו/או היועץ הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית או שהתנהגותו
אינה כשרה בעיני המזמין ו/או היועץ.
כל התשלומים של שכר עבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על ידי הספק ישולמו על ידו
ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד מעובדיו .הספק
יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים.
הספק מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנהוג בהתאם
להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת הבטיחות בעבודה.
על הספק לספק את החומרים ,המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה כשהם חדשים ומטיב
משובח.
 1.12נזקים שונים
הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבניין ,למכונות ,למתקנים ולבני האדם ,על ידו או ע"י עובדיו או ע"י
נזק שנגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על ידו ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה
 ,הן במישרין והן בעקיפין .הספק יהיה חייב לפצות על הנזקים הנ"ל בשלמותם.
אין לבצע עבודות או פעולות חציבות במבנה ,בקורות ,בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם
מזמין והיועץ.
הספק חייב להוציא ביטוחים מתאימים המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם ,לחומרים,
למתקנים ולמכשירים מסיבות כלשהן כלל רעידת אדמה ,שיטפון ,אש ,קצר או זרם חשמלי וכד'
בתחום עבודתו .כמו כן עליו להוציא ביטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו .על הספק להמציא
עותק מהפוליסות למזמין.
הספק אחראי על כל חלקי ציוד המעלית עד למסירת המעלית למזמין.
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 1.13ביצוע עבודות נוספות
אם ידרוש המזמין לבצע עבודות נוספות שאינן כלולות בכתב הכמויות ,יקבע המחיר בהתאם
להיקף העבודה ולמחירים המקובלים .
כמו כן המזמין ראשי להזמין את כל העבודות המפורטות ,או חלקן במחיר המופיע בכתב הכמויות.
 1.14מסירת המתקן
• בסיום הרכבת המעלית ,יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות הנדרשות
וימסור אישורים על הבדיקות .אם בבדיקה כלשהי תגלה ליקוי ,פגם יהיה על הספק לתקן
את הליקוי ולמלא את הדרישה על חשבונו.
הבדיקות הנדרשות:
חברת החשמל.
א.
מחלקת בקרת איכות של הספק.
ב.
מכון התקנים .
ג.
מכון מורשה לפיקוד שבת (.במידה והותקן פיקוד שבת)
ד.
• לאחר ביצוע הבדיקה ,ימסור הספק את המסמכים הבאים ב  -3עותקים למזמין.
תסקיר בדיקת מכון התקנים  ,אישור חברת חשמל ואישורים נוספים כפי שיידרשו
א.
כגון:
מורשה נגישות ,יועץ אקוסטיקה וכד'.
תכניות " "AS MADEהכללים תכניות הרכבה של המעלית,
ב.
תכניות חשמל ,תכניות פיקוד מפורטות ,הוראות אחזקה ,רשימת
חלקי חילוף.
לאחר אישור מכון התקנים תיערך מסירת המעלית בהשתתפות היועץ ונציג המזמין.
שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני ואיכות ההתקנה ,הספק יעמיד לרשות המזמין את
כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות .במידה ויתגלו אי התאמות ,או
ליקויים יבצעם הספק מידית.
לאחר ביצועם תיערך מסירה סופית של המתקן.
 1.15הדרכה
במסגרת מסירת המתקן ידריך הספק את משתמשי המעלית בשימוש נכון בחילוץ לכודים
מהמעלית ובמתן עזרה ראשונה.
בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיקת מכון התקנים  ,תימסר המעלית לשימוש.
 1.16זמן הספקה
זמן הספקה והפעלת למעלית יהיה לפי לו"ז שיסוכם בין המזמין לספק .
בתנאי שהפיר למעלית יימסר לספק  6חודשים לפני תאריך הגמר
וחשמל להפעלת המעלית  2חודשים לפני תאריך הגמר.
 1.17אחריות ושרות
הספק יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית של המתקן,
ויישא בכל ההוצאות הכספיות בשל נזק ,קלקול  ,אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו .כמו כן
הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.
הספק אחראי למעלית ולכל החלקים ,החומרים ,המתקנים המכשירים והאביזרים על טיב העבודה
שבוצעה לתקופה של  24חודשים .תחילת מנין תקופת האחריות הנ"ל תהיה מתאריך קבלתה
הסופית ע"י היועץ או נציגו או תחילת השימוש הסדיר במעלית (לא יאוחר משלושה חודשים
מתאריך קבלת המעלית).במקרה של אי שימוש במעלית מעל  3חודשים ראשי המזמין להזמין
שירות שימור תמורת מחצית מדמי השירות הרגילים  ,ותקופת האחריות תחל מתאריך השימוש
המלא .הספק יבצע מיד ועל חשבונו ,עם קריאה ראשונה של המזמין את כל התיקונים ההתאמות
וכד' במשך תקופת האחריות בהתאם לדרישות היועץ או המזמין ובזמן הקצר ביותר וביום קבלת
הקריאה .הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים ,על מנת לעמוד בתנאי אחריות
אלה לפי החוק.
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בתום תקופת האחריות רשאי המזמין לבצע בדיקת בדק ,והספק חייב לבצע בהתאם לתוצאות
הבדיקה הנ"ל את התיקונים ,השינויים והחלפת החלקים הליקויים והפגומים שהתגלו.
לאחר ביצוע התיקונים רשאי המזמין לערוך בדיקה נוספת ועבור החלקים שהוחלפו תחול אחריות
נוספת של  12חודשים ממועד ביצוע התיקון המושלם.
הספק ינהל רישום קריאות ממוחשב לתקלות במשרדו.
אישור התכניות או קבלת המעלית ע"י המזמין אינם משחררים את הספק מאחריותו עפ"י סעיף
זה .בתקופת האחריות הנ"ל חייב הספק לספק את שירות המעלית השוטף .בנוסף הספק יספק
שירות החל מתחילת השימוש במתקן ועד לתחילת תקופת האחריות .
מחיר שירות אינו כלול במחיר המעלית אולם ירשם בכתב הכמויות .העובדה שהספק ביצע את
עבודתו בהתאם למפרט ולתכניות  ,אינה מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתן התקינה של
המתקנים .הספק בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתכניות שהספק בעל ידע
מקצועי מסוגל לגלותן .אישור היועץ על בחירת הציוד של הספק אינו משחרר את הספק
מאחריותו ,במידה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר ,או בטיב העבודה רשאי היועץ בתקופת
האחריות לדרוש מהספק לתקן או להחליף את ציוד הפגום.
לאחר מתן "תעודת השלמה" ע"י היועץ שהמעלית עברה את ביקורתו ,יחתום המזמין על חוזה
שירות עם הספק בנוסח כפי שאושר ע"י המועצה לצרכנות  .חוזה השירות יהיה במחיר שהופיע
בכתב הכמויות.
דמי השירות עבור שנת האחריות הראשונה כלולים במחיר ההצעה.
.2תאור טכני
 2.1תיאור טכני מקוצר
סוג המתקן
כמות מעלית
עומס
מהירות
מכונה
איזון
מערכת חילוץ
מס' התנעות
דיוק עצירה
גובה הרמה
מס' תחנות
מיקום המכונה ולוח הפיקוד
מידות פנים הפיר
מידות פנים התא
דלתות פיר
רוחב וגובה דלתות
סוג פיקוד מעלית
חשמל
דירוג אנרגטי
נגישות המעלית
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מעלית חשמלית  - M.R.Lללא חדר מכונה
1
 8נוסעים  630ק"ג
 1מ/ש עם בקר תדר VVVF
מכונה ללא גיר ()gearless
 50%ע"י משקל נגדי
חילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל  +חילוץ ידני
180
 5 -+מ"מ
כ 6,45 -מ' בערך
3
בתוך הפיר בחלקו העליון
בהתאם לתכנית המצורפת
בהתאם לתכניות
על פי טבלת הדלתות
על פי טבלת הדלתות
על פי טבלת הפיקודים
 400וולט  50הרץ
A
טיפוס 2

 2.2המתקן המכני
 2.2.1השתקת רעש המעלית הנדרשת על פי ת"י  1004חלק 3
לתשומת לב  -יש לעמוד בדרישות יועץ האקוסטיקה
השתקת רעש המעלית הנדרשת על פי ת"י  1004חלק 3
א .המעלית שיותקנו בפרויקט זה הינן מסוג ( M.R.Lללא חדר מכונה) עם מנועי .gearless
ב .המנועים יותקנו על מערך בולמים ,המסופק ע"י היצרן.
ג .הרעש המרבי אשר יופק על ידי מנגנוני המעלית בתוך הפיר לא יעלה על ).55-65db(a
ד .קירות פירי המעלית יבוצעו כקירות יצוקים בטון בעובי של  20ס"מ לפחות או על פי
התכניות המאושרות.
ה .לוח הפיקוד ייתמך ע"י בולמי זעזועים מסוג  wicשל חברת  masonאו ש"ע.
ו .צדו הפנימי של דלת לוח הפיקוד יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש.
ז .הרעש המרבי אשר יופק מפעולת הרכיבים בלוח הפיקוד לא יעלה על ) 45db(aבמרחק 1.00
מ' מהלוח.
ח .דלתות הפיר יצופו בצדם הפנימי בחומר לבידוד רעש או דופן כפולה.
 2.2.2יחידת ההנעה
היחידה כוללת מכונה עם מנוע הרמה "גירלס" ומבוקרת הינע ע"י בקר תדר –  V.V.V.Fומותקנת
בתוך פיר המעלית (ללא חדר מכונה) –  M.R.Lהיחידה בכללותה מיוחדת למעלית מסוג זה( ,עם
מאוורר חיצוני מיוחד – לפי הצורך) ומהווה יחידה אחת של אותו היצרן.
היחידה יכלה לעמוד בשינויי עומס מלא ,ללא שינוי מהירות בגבולות של  .10%±המנוע מיוחד
למעלית ומותאם לתדר משתנה המתאים למספר הפעלות בשעה על פי המצוין מפרט הטכני
המקוצר הספציפי .מהלך הנסיעה ,התאוצה וההאטה מבוקרים עם התנעות רכות .העצירה הסופית
חשמלית .המנוע מצויד במסננים חשמליים למניעת הפרעות מרעשים חשמליים ואלקטרונים של
הבניין וכן לפעולה ללא הפרעות בעת הפעלת דיזל גנראטור ,וכן המנוע יוגן נגד עומס יתר
והתחממות יתר
הכול לפי הדרישות והתקנים.
למנוע גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי  .40המסבים הינם עם שימון אוטומטי .כל
יחידת ההנעה תורכב על גבי כריות גומי ,שיסופקו על ידי הספק.
היחידה כוללת סידור להסעת המעלית ביד עד לתחנה הקרובה לחילוץ במקרה של תקלה או
קלקול .על פעולת החילוץ הידני להיות קלה ,פשוטה ,מהירה ובטוחה.
המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממות יתר .המעצור יופעל ע"י בלם אלקטרו מגנטי המפעיל רפידות
חיכוך על תוף הבלם מיוחד למעלית .בזמן ניתוק החשמל עוצר הבלם באופן אוטומטי .הבלם יבטיח
עבודה בטיחותית ושקטה.
יש לצרף להצעה את הטבלאות של היצרן לבחירת המכונה.
בעת הפסקת חשמל ,יבוצע חילוץ אוטומטי באמצעות לחצן מואר בתא (ללא לחיצה מתמדת)
שיביא את התא לתחנה הקרובה ויפתח את הדלתות אוטומטית .מערכת החילוץ תופעל ע"י
מצבר עם מטען אוטומטי.
על הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש ממכונת ההרמה.
 2.2.3מובילי התא ומשקל הנגדי
המובילים מפרופיל  – T -מושחז ומלוטש או במתיחה קרה ,מיוחד למעלית.
את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.
 2.2.4משקל הנגדי ונעלי ההובלה
משקל הנגדי יאזן את המעלית ב 50% -מכושר ההרמה ויהיה מלוחות פלדה המותקנים בתוך
מסגרת פלדה מתאימה .המשל הנגדי כלו יסופק ויותקן ע"י הספק.
התא והמשקל הנגדי מובלים ע"י נעלי החלקה מיוחדים עם חיכוך נמוך או ע"י נעלי גלגלים מתאימים.
 2.2.5כבלי הרמה
מינימום  3כבלים עם מקדם ביטחון פי  12בהתאם לנתוני היצרן המעלית ומסופקים על ידו .
הכבלים יצוידו במתקן מתיחה ובמגעי רפיון כבל.
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 2.2.6גלגלי ההטיה
בגלגלי ההטיה והתליה יותקנו מסבים בעלי שימון עצמי ללא צורך בטיפול.
 2.3תא המעלית והדלתות
התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא .התא מבודד ממסגרת התליה
ע"י כריות גומי או חומר בידוד אחר למניעת העברת זעזועים .על המסגרת וגג התא ,נעלי התא
מיוחדים למעלית ,התקן ביטחון ,מנוע להפעלת הדלתות ,מנגנון השקילה ועקומה נעה .גג התא
יתאים לנשיאת  2אנשים לפחות עם מעקה ב 3-צדדים.
בחלק התחתון לכל רוחב פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה פחות מ 750 -מ"מ עם שיפוע
בחלקו התחתון .התא בשלמותו יהיה מוארק.
התא יהיה מצויד במתקן שקילה אלקטרוני לעומס מלא ויתר.
על הספק לבצע איזון סטטי של תא המעלית ולבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש בתא.
על הספק להגיש תכנית עבודה מפורטת עם כל הפרטים לאישורו של האדריכל
א) קירות התא
הקירות יבנו מפח בעובי  2.0מ"מ ויצופו בנירוסטה דקורטיבית או מוברשת
או פורמייקה משולבת בנירוסטה .או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור האדריכל.
החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.
החזית ומשקוף הכניסה לתא יבנו מנירוסטה מלוטשת או דקורטיבית.
באחד מקירות התא תותקן מראה מעל מעקה האחיזה וברוחב הקיר.
מתחת למראה יותקן מעקה אחיזה מנירוסטה מלבני או עגול לפי בחירת האדריכל,
הציוד מיובא קומפלט מיצרן חו"ל ,על הספק להעביר לאדריכל ולמזמין
את מגוון הדגמים הסטנדרטיים של היצרן לעיצוב התא לבחירתו.
לחילופין על פי דרישות המפרט או החלופות שיבחרו ,יועברו דגמי  MEDIUMאו .PREMIUM
ב) רצפת התא
הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי עשויה מפח מצופה באריחי שיש או גרנית או חומר שווה ערך
שיסופקו ויותקנו ע"י הספק מתוך קטלוג היצרן.
ג) חלופה לנ"ל :התקנת אריחי שיש ע"י המזמין והספק יספק את ריצפת התא מונמכת לקליטת
אריחי השיש בהתאם לעובי הנדרש וכן ייקח בחשבון את משקל השיש.
ד) תקרת התא
תקרת התא עשויה מפח צבוע בצבע לבן עם מגש נירוסטה מונמך בהתאם לקטלוג היצרן ולבחירת
האדריכל.
בתוך התקרה תאורה אוטומטית ( .LED -לפי בחירת האדריכל) בעוצמה נאותה ,תאורת חירום
עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה .בתקרת התא יותקנו 2
מפוחים שקטים לאוורור התא באמצעות צינורות מיוחדים או מאוורר  "6לפחות  -שקט מדגם
שיאושר ע"י היועץ.
התאורה ,המאוורר ויתר החלקים בתקרה יוסתרו ע"י מגש נירוסטה מחורר בהתאם לקטלוג
היצרן ולפי בחירת האדריכל גובה התא נטו  2.30מ' לפחות.
כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור המזמין והאדריכל בכתב.
כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה.
מנגנון פתיחה ודלתות התא
ה)
התא יצויד בדלתות אוטומטיות על פי טבלת הדלתות הנדרשת עם מנוע מיוחד.
דלתות התא יתאימו לקנים . 2481
כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים .החלק התחתון
של כל כנף מוסע בתוך מסילת נירוסטה מיוחדת ומצויד לפחות ב 2 -מובילים .המובילים מחומר
בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות.
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הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות .קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות לשיכוך
הסגירה .במשקופי הדלתות יותקנו סרגלי טור תאים  -אינפרה אדום הגורם לפתיחה מחדש של
הדלת כאשר הקרן נחתכת בכל נקודה מתחתית הדלת ולכל גובה הפתח.
בזמן הפסקת חשמל לאחר הגעת המעלית לקומה תתפתחנה הדלתות אוטומטית.
במצב של קלקול המנגנון  -ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ,ללא מאמץ מיוחד.
במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר  -תנעל דלת התא בנעילה מכנית.
ו) דלתות פיר
על פי טבלת הדלתות הנדרשת:
הדלתות יבנו מפח פלדה עם ציפוי נירוסטה דקורטיבית או מוברשת או מפח פלדה,
צבוע בצבע יסוד וסופי.
• דלתות אוטומטיות הדלתות עם חיזוקים מתאימים .הן תוסענה על ידי גלגלים עם
מסבים כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר .סף הדלתות יהיה
מאלומיניום וישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הספק.
צדם הפנימי של הדלתות יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת הנסיעה.
מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה .כל דלת
תצויד במנעול אלקטרו-מכני ,כפי שיתואר להלן .כל כנף תצויד במשקולת או
אמצעי דומה לסגירה עצמית .כל דלת ניתנת לפתיחת חרום ידנית על ידי ידית
מיוחדת .הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה  .נעילת כנפי הדלתות
תבוצע בהתאם לאמור בת.י 2481 .על כל חלקיו.
הספק יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של
הדלתות .נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י 2481 .על כל חלקיו.
ז) משקופי הכניסה
על פי טבלת המשקופים הנדרשת:
לדלתות אוטומטיות סביב הדלת יורכב משקוף מלבני או סמוי מפח נירוסטה.
או משקוף פלדה מפח פלדה בעובי של  2.0מ"מ צבוע בצבע יסוד וסופי.
צורת המשקוף מלבני או סמוי.
המשקופים יסופקו לבניין מצופים בנירוסטה או צבועים בצבע יסוד גמר לפי בחירת המזמין.
צורת המשקוף וגווני הצבע טעונים אישור המזמין בכתב.
ח) סוגי נירוסטה
בכל מקום בו נזכר נירוסטה דקורטיבית הכוונה לנירוסטה עם טקסטורה בגוון טבעי.
דלתות – פח פלדה  1.5מ"מ מצופה בנירוסטה  0.8מ"מ.
משקופים – פח נירוסטה מלא בעובי  2.0מ"מ.
קירות תא – פח פלדה בעובי  2.0מ"מ מצופה בנירוסטה  0.8מ"מ.
ט) דלתות תא ופיר
ט - 1.דלתות תא ומשקוף תא
תיאור
טלסקופי
 2כנפים
משקוף
תא

רוחב
900

גובה
2100

צבע הערות
 HEAVY MEDIUMנירוסטה נירוסטה
דגם
מוברשת דקורטיבית גמר
DUTY
סטנדרטי DUTY

✓
✓

ט - 2.דלתות הפיר ומשקופים

93

✓
✓

תיאור
טלסקופי
 2כנפים
כל
הקומות
משקופי
קומות

רוחב
900

גובה
2100

צבע הערות
 HEAVY MEDIUMנירוסטה נירוסטה
דגם
מוברשת דקורטיבית גמר
DUTY
סטנדרטי DUTY

✓

✓

✓

✓

 2.4מערכת הפיקוד
לוח הפיקוד
א)
לוח הפיקוד בנוי בתוך ארון פלדה או בתוך משקוף או בסמוך למשקוף בקומה עליונה.
הלוח עם דלתות על צירים עם אפשרות אוורור והמאפשר גישה נוחה לכל חלקי הלוח .כל
הריאליים והממסרים פועלים על זרם ישר במתח עד  .125Vיותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על
קו תאורה ומאוורר בתא .כל חלקי לוח הפיקוד יהיו מהאביזרים החדשים והמשוכללים ביותר,
אותם מספק יצרן הלוח .כל המערכות יהיו מדולריות ע"ג לוחות מודפסים מקוריים .המעגלים
המודפסים יהיו סטנדרטיים הניתנים לשליפה והחלפה בקלות .לכל כרטיס יהיה מחבר שונה .
פעולת מערכת הפיקוד תעשה בעזרת מיקרופרוססור המעבד את כל האינפורמציה של קריאות
ומצב המעלית בהתאם לתכנית הפיקוד וכן פיקוד לעומס מלא ויתר.
לוח הפיקוד יכלול בתוכו אינדיקאטורים ויזואליים המצביעים על כל תקלה שכיחה במעלית כגון
עומס יתר ,דלתות ,תקלה במנוע וכד' .לוח הפיקוד יכלול גם את האינפורמציה על מיקום המעלית.
(מראה קומות) .כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות.
הטרנספורמטורים בלוח יהיו מוגנים ,בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת
ומאומצת .בלוח סלקטור אלקטרוני המופעל ע"י אינדיקאטורים בפיר .הלוח כלל כל ההגנות נגד
עומס יתר ,היפוך או חוסר פאזה.
כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתכניות הפיקוד .תכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר המכונות.
במידה ויידרש הספק יתקין מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל .0.92
בלוח יותקן סידור להפעלת חירום  ,מגע יבש לחווי תקלות ,לתקשורת חיצונית,
לחבור למערכת גילוי עשן ואש.
המגעים הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש.
צדם הפנימי של הדלתות הלוח יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש.
על הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעש מלוח הפיקוד.
ב) אינסטלציה חשמלית
הספק יבצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים .כל האינסטלציה תעשה בתוך
תעלות פח מגולוונות ו/או בצינורות ו/או בתעלות  .P.V.Cבהתאם לחוק החשמל.
כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת .כל החיווט של
האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתכנית שתוגש בסיום העבודה.
הכבל הכפיף
ג)
כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה  -מיוחד למעלית .הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא
ולאמצע הפיר .בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל.
וכן יכלול לפחות  10%חוטים מעל הנדרש לפי המפרט  -אך לא פחות מ 3 -חוטים בכל כבל.
ד) הפיקוד יכלול
• פיקוד כבאים לפי התקן( .כולל מגע יבש להורדת המעלית לקומת הכניסה ע"י לחצן "אש"
שיותקן בכניסה לבניין.
• מערכת שקילה אלקטרונית עם תצוגת עומס מלא ויתר .הסימון לפיקוד עומס מלא ויתר
ישולב בצג מראה הקומות (בעומס מלא  80%מהעומס המותר המעלית לא לענה לקריאות
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•

חוץ ובעומס יתר המעלית תחנה עם דלתות פתוחות ויופעל זמזם ונורה המציין את מצב
העומס יתר.
על הספק למלא ברשימת הציוד את זמן נסיעת המעלית מקומה לקומה .מדידת הזמן הינה
מתחילת סגירת דלתות בקומה טיפוסית עד פתיחת  70%מרוחב הדלתות בקומה הבאה.
זמן הנסיעה יובטח בכל עומס.

ה) פיקוד בתחנות
טבלות הלחצנים

תיאור

קומה
אמצעית

קומה
תחתונה

קומה
קומה
טיפוסית עליונה

פיקוד
אוניברסלי
מאסף מטה

✓

מאסף מעלה

✓

מאסף מעלה/מטה

✓

מראה קומות

✓
✓
✓
✓

חיצי כיוון
גונג
פיקוד כבאים
מתג מפתח ביטול
מעלית
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✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

הערות

ו)

תיאור

פיקוד בתא

טבלה
פיקוד ראשית

לחצן מואר
מספור בולט
כתב ברייל
לחצן/מתג מאוורר
מראה קומות
חיצי כיוון
הודעה קולית
מתג מפתח
פיקוד כבאים
לחצן סגור דלת
לחצן פתח דלת
לחצן אזעקה
אינטרקום
עומס מלא ויתר
ז
•
•
•
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

טבלה
משנית

הערות

במידה ויידרש ע"י יועץ נגישות
ביטול סגירת דלתות

מואר
בין ארון פיקוד לתאי המעלית

פיקוד המעלית תיאור כללי
הפיקוד בהתאם לטבלת הפיקודים הנדרשת
הפיקוד עם רישום קריאה ,בעת קריאה תדלק הנורה בלחצן
ובזמן נסיעת המעלית הנורה תהבהב.
הכל על פי טבלאות הפיקודים.
לוח לחצנים בתא לכל גובה התא הכולל:
הכל על פי טבלאות הפיקודים.
על דלת התא או משולב בטבלת הלחצנים יותקן:
מראה קומות וחיצי כיוון דיגיטלי (גודל אות  5.0ס"מ).
תצוגת עומס מלא ויתר תשולב בתצוגת מראה הקומות.
במעלית עם פיקוד שבת יותקנו כל האינדיקציות ומתגי ההפעלה הנדרשים על פי מכון
"צמת" כולל אישור המכון.

ח .דרישות נגישות
• עמידה בדרישות תקן ישראלי  2481חלק  70ותקן ישראלי  1918חלק .3.1
• עמידה בדרישות יועץ נגישות.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

המעלית נגישה מטיפוס 2
מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י  1918חלק .3.1
מספר הקומה יצוין על גבי שלט מישושי לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה
שהמעלית עוצרת בה.
ליד כל לחצן או עליו תירשם משמעותו הכתב ברייל שהתקיימו הוראות ת"י  1918חלק.4
מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י  1918חלק  .3.1מספר הקומה ימוין על גבי
שלט מישושי לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה שהמעלית עוצרת בה.
מיקום מראה ומאחז יד בתא על פי הנחיות יועץ הנגישות.
התקנת גונגים ומערכת הכרזה קולית במידה ויידרש ע"י יועץ הנגישות.
הוראות ת"י  2481חלק  70סעיף אותות בתא יחולו רק לגבי גובה המחוון וגובה מספרי
הקומות.
בלחצני הפיקוד בתא המעלית יחולו הוראות הטבלה הדנה בהתקני פיקוד בת"י  2481חלק
 70בסעיפים הדנים ב:
א .זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים.
ב .זיהוי פנל הלוח.
ג .לחצנים בקומת היציאה מהבניין.
ד .מיקום הסמל.
ה .סמל.
ו .גובה התבליט.
ז .מרחק בין חלקים פעילים של לחצנים.

•
• כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו-מהלך מטיפוס אנטי-ונדלי
כל המכסים יהיו מאלומיניום או נירוסטה מלוטשת.

מתוצרת מאושרת.

•
• כל עיצוב האביזרים ,המכסים והגוונים טעון אישור האדריכל בכתב.
• אם יבחר המזמין חלק מהלחצנים יוחלף במפתחות ללא תוספת במחיר.
סימון הקומות על הלחצנים יהיה בולט וברור ,ניתן לקריאה ולמישוש.

• מערכת לזיהוי חדירת מים לפיר המעלית
כאשר המערכת מזהה חדירת מים לפיר המעלית ,תדאג לעצור את פעולת המעלית ,
תשנה את כוון הנסיעה לכוון תחנה בטוחה (רצוי עליונה) והדלתות תפתחנה.
לאחר עצירה בתחנה בטוחה עם דלתות פתוחות ,לא תהיה אפשרות להפעיל את המעלית
אלה רק ע"י טכנאי מעליות.
 2.5אופציה  -מסירה זמנית
המזמין רשאי להשתמש במעלית אחת מתוך הקבוצה בכל בנין לצרכי עבודותיו באתר.
המזמין ידאג לאספקת זרם זמני בהספק המתאים שייבדק ויאושר ע"י בודק
חשמל מוסמך ע"י המזמין.
הפעלת המעלית לצרכי עבודות הבניה תתאפשר לאחר בדיקת מכון התקנים/בודק מוסמך.
באחריות הספק לבצע הגנה על קירות ,ריצפה ,תקרה ,טבלות לחצנים ואביזרים שונים בתא.
בתקופת השימוש במעלית ישולמו לספק דמי שרות על פי המחירים שבכתב הכמויות.
בתום תקופת השימוש תיערך בדיקה למעלית בהשתתפות הספק ,היועץ ונציג המזמין.
הספק יתקן את כל הליקויים שהתגלו בבדיקה ולאחר תיקונם תתבצע בדיקת קבלה של
המעלית ותחל תקופת האחריות.
נזקים וחבלות שיגרמו ע"י המשתמש ישולמו ע"י המזמין .יתר התיקונים הנובעים מפעולת
המעלית לשימוש שוטף יתוקן במסגרת הסכם השרות.
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 2.6מתקני הביטחון
א) וסת מהירות
יותקן בפיר ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות של התא עולה ב  15%מעל המהירות
הרגילה בהתאם למהירות המעלית והתקן ת.י  .2481הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.
מתקן המתיחה של הוסת מצויד במפסק מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בעת הפעלת הווסת.
ב) התקן הביטחון
יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא .מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות עלתה מעל המותר
לפי האמור בתקן ת.י  .2481המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.
מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן.
ג) גובל סופי
מופעל כאשר התא או משקל הנגדי אינם נעצרים בתחנה העליונה או התחתונה.
הזרם ייפסק על ידי מפסיקי זרם מאולצים תקניים.
ד) מערכת אזעקה
במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד .זרם להפעלת הפעמון יסופק
מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית ,כאמור בתקן ת .י .2481 .כמו כן לחצן ההזעקה יפעיל
מערכת חיוג אוטומטי למוקד השרות של חברת המעלית .המזמין יספק קו טלפון עבור הנ"ל.
ה) מערכת חילוץ אוטומטית
בלוח הפיקוד תותקן מערכת חילוץ אוטומטית שתפעל בעת הפסקת חשמל.
תא המעלית ינוע אוטומטית עד לתחנה הקרובה והדלתות תפתחנה.
המערכת תפעל ע"י מצברים ניקל קדמיום יבשים ומטען מתאים.
המערכת ניתנת גם להפעלה ידנית באמצעות לחצנים ע"י טכנאי מעלית גם במצב של תקלה.
ו) פיקוד אחזקה
מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המעלית ובבור הפיר.
בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכלל לחצן “עצור” ,לחצן "משותף",
לחצן “מעלה” ,לחצן “מטה” ותאורה .הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני
לחצנים בהתאמה.
הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר  1.8מ’.
מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על  0.6מ/ש.
בפיר יותקנו גופי תאורה עם הדלקת מחלף בהתאם לדרישות התקן ת.י .2481
ז) הפגושות –יותקנו על גבי יסודות פלדה .דגם הפגושות על פי התקן.
ח) מנעולי דלתות הפיר
המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון
מקסימאלי .הלשונות מפלדה .המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק .רק דלת שמאחוריה חונה
התא ניתנת לפתיחה .המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה .כל דלת ניתנת
לפתיחה בשעת חרום על ידי מפתח מיוחד.
 .3עבודות בניה וחשמל
 3.1תיאור כללי לעבודות בנית פיר באחריות המזמין
הפיר יבנה בשלמותו מבטון ע"י המזמין בהתאם לתוכניות הספק והקונסטרוקטור
ויכלול את כל הנדרש כגון:
פתחי אוורור והוצאת עשן לפיר.
• פתחים בראש הפיר עבור קורות נשיא ותמיכה.
• ווי תליה בתקרת הפיר.
• בנית פגושות בבור.
• עבודות בניה וגמר סביב המשקופים.
• סימון גובה הריצוף.
• התקנת פיגום בפיר לצרכי עבודות ההתקנה עם אישור בכתב של מהנדס פיגומים .
• עבודות בניה ועזר שונות שאינן חלות על הספק
• סולם בבור יסופק ויותקן ע"י הספק
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עבודות חשמל
3.2
• אספקת חשמל בהספק שיידרש.
• התקנת תאורת פיר בהתאם לתקן ע"י הספק.
• התקנת תאורה ותאורת חרום בכל מבואה ליד דלת המעלית ע"י המזמין.
• התקנת תאורה ותאורת חרום סמוך ללוח הפיקוד בעוצמה  200לוקס בתחנה
עליונה.
• קו חשמל כולל מפסק בהתאם לתוכניות הספק מלוח ציבור עד לארון הפיקוד בתחנה
העליונה ע"י המזמין.
• מוליך לארקה בבור המעלית.
• התקנת קו טלפון עבור החייגן האוטומטי.
• אספקת חשמל זמני להפעלת כלים חשמליים של הספק.
המזמין יספק קו חשמל תלת פאזי  400וולט 50 ,הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  230וולט
ממונה החשמל עד לארון הפיקוד עבור הכח והמאור עבור המעלית .כן יספק הספק את
המפסקים החצי אוטומטיים המתאימים להספקי הנ"ל.
כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל ,יבוצעו גם הם ע"י ספק המעלית.
בהתאם לתקן ולדרישות חברת החשמל.
המזמין יתקין הארקה תקנית לפיר המעלית ,מוליך בחתך של  10ממ"ר .
המזמין יספק זרם חשמל חד פאזי לצרכי עבודת הספק בנקודה כלשהי באתר.
ההתחברות למקור זרם זה ע"י הספק ובאחריותו.
.4רשימת תכניות שהספק יגיש.
שם התכנית

תכנית מס'

תכנית בניה לפיר המעלית
תכנית כללית למעלית
חזית – תכנית כללית
חזית – תכנית בניה
חתך דרך גובה כללי
חתך דרך גובה פיר בניה
תכניות חשמל
תכניות טבלות לחצנים וסיגנלים

2
5
6
7
8
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עדכון

מתאריך

 .5פרוט תוצרת המתקן
הספק מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים השונים.
הצעה שתוגש ללא פירוט ודיוק – תיפסל .על הספק לקבל את אישור היועץ לגבי התוצרת לפני תחילת
העבודה.
סעיף
מכונה ומנוע הרמה
מפעילי דלתות חוץ ותא
דלתות חוץ ותא
לוח פיקוד
מווסת מהירות VVVF -
ווסת מהירות
התקן תפיסה
פגושות
פסים לתא ומ.נ
טור תאים פוטו אלקטרי
תא
מראה קומות וחיצי כיוון
לחצנים
מפוחי אוורור בתא
אינדוקטורים
מנגנון שקילה אלקטרוני
זמן נסיעה

סוג החלק

חתימת הספק (ספק המעלית)
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ספק וארץ ייצור

פרק  - 19מסגרות חרש
19.1

א.
ב.
ג.
ד.

כללי
המפרט לביצוע העבודות הנ"ל ,תנאי המדידה והמחירים הן לפי המפרט הכללי פרק ,19
בתוספת האמור להלן ,ו/או בכתב הכמויות.
מוסבת בזה תשומת ליבו של הקבלן במיוחד לסעיפים הבאים במפרט הכללי:
כללי ( ,)1900חומרים (.)19010…14
ייצור קונסטרוקציות ( ,)19020…29ריתוך (.)19030…38
ציפוי פלדה באבץ ( ,)19040…47צביעה (.)19050…54
הובלה והקמת המבנה (.)19061…67
העבודה תבוצע מתוך התאמה לתקנים הישראליים המתאימים.
תשומת לב הקבלן מוסבת במיוחד לתקנים הבאים:
ת"י  127מבחני רתכים ,ריתוך קונסטרוקציות פלדה.
ת"י  1032חלק  :2אישור נוהלי ריתוך.
ת"י  :1225חוקת מבנה פלדה.
ת"י  – 1340 ,1339 ,1338אלקטרודות מצופות לריתוך.
הנושאים שת"י  1225אינו דן בהם כגון:
קורות פחים.
פרופילים דפי דופן.
ברגי עיגון וכו'.
יחולו עליהם התקנים  BS 5950או  AICSבמהדורה האחרונה.
תקן אמריקאי AWS D1.1
תקן אמריקאי דגימה ANSIZ 1.4
חלקי בנין בקונסטרוקצית פלדה:
א .קונסטרוקצית פלדה לתמיכת גגות .
ב .קונסטרוקצית פלדה לתמיכת גגות קלים.)SKYLIGHT( .

19.2

חומרים
פרופילים ,צנורות ופחים מפלדה
פרופילים צורתיים ,פרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחם (RHS
.1
ו/או  SHSו/או  )CHSוכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת
תכונות השוות לפחות לפלדה מסוג  GR43Cלפי  BS4360או לפי  ST DIN17100או
 .ISO 630-1980פחי חיבור במקומות חיבור מסויימים מ.ST-52-
כל הברגים ,האומים דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  ,1225חלק .1
.2
הפלדה תהיה חדשה ,בלתי פגועה ו/א ומוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה מתקלפת.
.3
הקבלן ימציא למפקח תעודה מטעם יצרן הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת
.4
לשימוש ,מתאימה למפרט ולתקנים.
על הקבלן להזמין את המפקח לבדוק את מידות החלקים ועובי הדפנות של צנורות
והפחים לפני הרכבתם ליחידה שלמה וכן יזמין את המפקח לבדוק את היחידות
השלמות לפני הישלחם לבנין.
כל האומים ,ברגים ,דיסקיות קפיציות וכו' יהיו מגולוונים.
.5

19.3

תכנון מפורט
התכנון המפורט יוכן ע"י הקבלן ,בהתאם למפרט הכללי ,סעיף  ,19003ויוגש לאישורו של
המפקח.
הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המתוכנן אלא אם
אושר הדבר מראש ובכתב ע"י המפקח .

19.4

ייצור קונסטרוקציות
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-

-

-

רצוי להמנע מחיתוך בלהבה ולהשתמש בחיתוך במשורים ,גיליוטינות וכד' .במידת
ההכרח יורשה חיתוך בלהבה במידה וינקטו באמצעים למניעת נזק למתכת בזמן
החיתוך .כל סימון של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה
מספקת לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח .הקבלן יהיה חייב להחליפו באלמנט
חדש מבלי שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה כספית ו/או
הארכת תקופת הביצוע.
כל הריתוכים יבוצעו במפעל ,במהלך הייצור ,למעט ריתוכים המסומנים בתכניות
הקונסטרוקציה כריתוכים לביצוע באתר ו/או ריתוכים שביצועם באתר אושר
מראש ובכתב ע"י המפקח.
כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים בברגים
ויצירת שיפוע שפות עבור ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.
בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.
במקומות בהם מתחבר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם של
האלמנטים האחרים.

19.5

עבודה
כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים ,והנוהגים המקובלים במקצוע ועל-ידי בעלי מקצוע
ממדרגה ראשונה .הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיפי המפרט הכללי.
כמו כן רשאי המפקח לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו
עבודתו אינה משביעה רצון.
החיבורים לפני הגילוון בחום ייעשו בדרך כלל ע"י ריתוך חשמלי ,מלבד המקומות,
המסומנים בתכניות באופן אחר ,כגון ברגים ואומים.
החיבורים בשטח (לאחר גילוון בחום) יהיו בדרך כלל ע"י ברגים.
במידה והחיבור יעשה ע"י ריתוך יש לצפות את מקום הריתוך בגלוון בקר כמפורט בתקן.

19.6

מידות
הקבלן חייב לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור ,לצורךק ביעת
המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה.
הסיבולות המותרות בייצור לאלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
הדיוק במידות בין חורי ברגים –
עבור החיבורים למיניהם  - +/0.5מ"מ.
הדיוק במידות האורך (גובה) הכללי של המגדל  - +/3.0מ"מ.
הדיוק במידות האורך של המוטות  - +/2.0מ"מ.
הדיוק במפלס האגדים  - +/2.0מ"מ.

19.7

חיבורי ברגים
הברגים ,האומים והדיסקיות שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק מגולבנים מראש ,במידות
תקניות ,והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים ,נקיים ומתאימים לקטרי הברגים.
המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר .יחד עם זאת יש להקפיד שחלק
הבורג בתוך חלל החוד יהיה ללא הברגה ושהאומים יבורגו מעל דיסקיות תקניות מפח
ברזל .שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם ,יימרחו בחומר נגד חלודה כמפורט בתקן
לפני ביצוע החיבור.
לאחר חיבור חלקי מבנה השונים ע"י ברגים אשר בתוך הבטון וחגורה עוברת יש לרתך
בריתוך נמשך כל החלקים.
ביתר חלקי המבנה אין לרתך לאחר הרכבת הקונסטרוקציה ,פרט אם נדרש ע"י המפקח
במקום.
במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה ,אם יידרש בתוכניות ו/או מפקח במקום,
יעמדו הברגים וביצוע כל העבודה ,לדרישות התקן המתאים ,כולל בדיקת כוח לסגירה
במכשיר מיוחד.
חיבורי ריתוך

19.8
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סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכנית ו/או בהתאם להוראות
המפקח .הריתוך ייעשה באופן מקצועי מעולה ,יהיה מלא ועבה כמתואר להלן לכל
אורכו .יש להכין את שטחי החיבורים ולנקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה וללטשם
לפני ביצוע עבודות הריתוך .המפקח רשאי לבדוק את טיב הריתוך ומומחיות של
הרתך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן ביצועה.
אם לא צויין אחרת יהיו הריתוכים "אין סופיים" .סירוגין יורשו רק בהסכמת
המפקח בכתב.
מבחינת המראה החיצוני ,יהיה הריתוך שווה ונקי ,ללא הפסקות ,חורים ומקומות
שרופים ,ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאושר.
עובי ריתוכי-פינה יהיה אחיד ושווה ,אבל דק במשהו מעובי החלקים המחוברים.
שיפוע הריתוך יהיה בצורת "בטן" ולא שקערוריות.
בריתוכי-מגע יש ליצור "גרונג" ע"י השחזת השפה של אזור החלקים בזווית של 450
מינימום ,או השחזת שתי השפות ,כאשר הזוית היא  600מינימום .ריתוך ללא
"גרונג" ייפסל.
נוהל ריתוך יוגש ע"י קבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת
האישור.
האלקטרודות – תהיינה מסוג "אלקטרודות פלדה רכה" המצויינת ב7018 )Z4-(-
 AWSבתקן האמריקאי ו/או מסוג המתאים לדרישות ת"י  ,1340סעיף  ..3.3בחיבור
פלדות מסוגים
שונים תהיה האלקטרודה מסוג שייקבע בהתיעצות עם היצרן .האלקטרודות
לריתוך פלדה זיון מצולעת תהיינה מסוג .-7018E
אלקטרודות שישמשו לריתוך אלמנטי קונסטרוקציה המיוצרים מפרופילי RHS
ו/או  SHSו/או  CHSלרבות פחי חיבור המתאימים כנ"ל יהיו מסוג (ESI 30 B)H
לפי .BS639
ניקוי סיגים ("שלקה") – לאחר התקררות הריתוכים יש לנקות את מקום הריתוך,
באופן מוחלט מסיגים .לא יוזמן המפקח לבדוק את העבודה ,אלא לאחר ניקוי
מוחלט מסיגים .כמו כן ,לא יותחל בעבודת ניקוי החלודה ,אלא לאחר ניקויה סיגים.
כל סטיה מהוראות אלה פוסלת את העבודה.
פרופילים עקומים פסולים – פרופילים ,צנורות וחלקי קונסטרוקציה אחרים ,אשר
יתעקמו בעקבות הריתוך ,או מסיבות אחרות ,פסולים לשימוש ויש להחלפים.
מוטות עגולים מעוקמים פסולים.
הקבלן הוא האחראי הבלעדי – להתאמת חלקי קונסטרוקציתה פלדה בינם ובין
עצמם ובינם לבין חלקי הבנין הקיים ,אשר מעליו צריך להרכיב את הקונסטרוקציה.
במידה והקבלן ירצה להשתמש בתושבות מ -2פלטות חייבות תושבות העמודים
להתאים באופן מוחלט לתושבות מבוטנות מראש (חודש לפני הרכבת העמודים).
את התושבות יש לספק לשטח הבנין עם שבלונה המקשרת ביניהם והנסגרת למלבן,
כולל אלכסונים אופקיים לייצובה ולשמירת זוית שלה.
ניקוי – את יחידות הקונסטרוקציה הגמורות בבית המלאכה יש לנקות מחלודה
ולכלוך חיצוניים ע"י סילון חול לחוץ.
בשום אופן אין להשתמש בניקוי זה להורדת חלודה מתקלפת חלודה זו פוסלת
מראש את החלקים ויש לסלקם מיד.

בדיקות ריתוכים ע"י מעבדה
בדיקת ריתוכים כנ"ל תעשה ע"י מעבדה שתבחר ע"י המפקח.
בדיקות ללא הרס יבוצעו בהתאם למפרט הכללי סעיף  ,190372בכל ריתוכי
הקונסטרוקציה.
נוהל ריתוך יוגש ע"י קבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת האישור.
הבדיקות יהיו צילומי רנטגן פרט אם צויין אחרת.
דרישות לביצוע בדיקות והריתוכים.
כל הריתוכים בחיבורים שבקורות  HEBוכל יתר הריתוכים מדגמי  5%יבדקו
.1
.RT 100%

.2

במקומות שלא מצויינים אחרת יבדקו כל הריתוכים .MT 100%
הריתוך יהיה מלא לאורך כל קווי המגע שבין האלמנטים המחוברים ,אלא
אם נקבע אחרת בתוכניות ו/או בהוראה שתנתן ע"י המפקח מראש בכתב.
פרטי הריתוכים וההנחיות לגבי מקום ביצוע הריתוכים (במפעל או באתר)
יהיו כמפורט בתכניות ו/או בהתאם להוראות שינתנו ע"י המפקח מראש
בכתב.
המעבדה שתמונה לביצוע הבדיקות תערוך מבחן לרתכים ורק רתכים
שיוסמכו ע"י המעבדה יורשו לבצע את הריתוכים במבנה.
המעבדה לבדיקות תהיה מוסמכת לפי  ISO GUIDE 25ומאשרת ע"י משרד
התעשיה והמסחר ,הרשות להסמכת מעבדות.
אין להעביר כל חומר מרותך מהמסגריה לאתר המבנה לפני ביצוע כל בדיקות
המעבדה כמפורט לעיל ותיקון כל פגמים במידה וישנם.
פסילת הריתוך תהיה לפי החלטת המפקח בהסתמך על התקנים המתאימים.
מקרא :בדיקה  - MTבדיקה ע"י חלקיקים מגנטיים.
בדיקה  – RTבדיקה רדיוגרפית.
תוצאות צילומי רנטגן ו/או בדיקות אחרות שהתקבלו מהמעבדה ,יחייבו את
הקבלן .היה ותוצאות הבדיקות היו שליליות ,יתקן הקבלן את הפגמים על
חשבונו הוא ,וכן תבוצענה בדיקות חוזרות כמפורט לעיל ,עד לקבלת תוצאות
חיוביות.
דמי בדיקות הריתוכים כלולים במחיר היחידה של קונסטרוקצית הפלדה.

19.10

חיבורי עיגון
חיבורי עיגון של חלקי הברזל ,יבוצעו באמצעות מוטות זיון לעיגון בקוטר ובאורך
המסומנים בתכניות ו/או לפי שיקבע ע"י ה מפקח  .הקצה העליון של המוט יושחל דרך חור
חתוך בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר ,וירותך ע"י מילוי לכל עובי תושבת הפלדה,
הכל בהתאם למפורט בתכניות.
(פרט עיגון זה כהשלמה ו/או אלטרנטיבה למסומן בתכנית).
הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית פלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון
ועמודים ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בבנין – אליהם מיועדת
להתחבר הקונסטרוקציה.
בעיות התקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי-דיוק ,או אי-התאמת העוגנים ,הן באחריות
הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן.
ביצוע עבודות ביסוס התושבות כולל כל הכנות להעמדת חלק תחתון של העמודים חייבות
להסתיים חודש ימים לפני מועד העמדת כל חלקי קונסטרוקציה מעליהם.
הסטיה המותרת בין שני ברגי עיגון באותה קבוצה תהיה  1+מ"מ.
הסטיה המותרת בין מרכזי שתיק בוצות ברגי עיגון סמוכות תהיה  2+מ"מ.

19.11

בקורת
נוסף לבקורת ולבדיקות הרגילות ,טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית
המלאכה בבקורת הסופית של המפקח לפני הבאתם למקום העבודה( .ראה גם כמפורט
בפרק .)19
לאחר גמר העבודה של הריתוכים והניקוי של הסיגים והחלודה יבדוק הקבלן באופן יסודי
את טיב העבודה ויורה לתקן את כל הדרוש תיקון .רק לאחר מכן יזמין את המפקח לבדיקה
נוספת.
אישור להבאתם לאתר העבודה יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על-ידי המפקח
ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על-ידו.
למרות אישור ע"י המפקח ,יהיה הקבלן אחראי בלעדי לביצוע העבודה ותקינותה.
הובלת חלקים והרכבתם במקום
הובלה
א.

19.12

104

ב.

ג.

19.13
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הובלת חלקי הקונסטרוקציה מבית המלאכה לבנין תיעשה ע"י הקבלן רק לאחר
הגשת תכניות הובלה שתסוכם מראש עם המפקח .חלוקה זמנית של יחידות
הקונסטרוקציה הארוכות ליחידות משנה ,אשר תחוברנה ליחידות שלמות במקום
הבנין ,תורשה רק לאחר בדיקתה ואישורה ע"י המפקח.
ההובלה תיעשה מתוך הקפדה וריפוד מתאים לבל יאונה לחלקי הקונסטרוקציה נזק
של כפף או פגם אחר .ההובלה תיעשה בהתאם לתקנים הקיימים של הרשויות (כגון:
משטרה).
החיבור של יחידות המשנה ליחידות שלמות יבוצע במקום הבנין ע"י ריתוך חשמלי
(גם במקומות שם תוכנן חיבור ברגים זמני) כפוף להוראות המפקח.
למרות אישור ע"י המפקח יהיה הקבלן אחראי בלעדית לביצוע העבודה ,הובלה
ותקינות ההרכבה.
הרמה
הרמת יחידות הקונסטרוקציה השונות תיעשה ע"י הקבלן תוך שמירה קפדנית
לכללי בטיחות של מש'רד העבודה ובאמצעות כלים מכניים משוכללים הטעונים
אישור המפקח תוך שמירה על שלמות החלקים בזמן ההרמה.
כמו כן ישים הקבלן אמצעי ריפוד מתאימים במקומות התפישה של כלי הרמה ,בכדי
לשמור על הגלוון ,הצבע ,כפף או כל פגם אחר .אי שמירה על הוראה זו גוררת אחריה
באופן אוטומטי את הצורך בתיקון ובצביעה יסודית כללית נוספת על חשבון הקבלן.
הקבלן יספק אמצעי עזר שונים (כגון פיגומים ,אגדים זמניים וכו') להחזקת חלקי
הקונסטרוקציה המורמים ולהבטחת מצבם הישר לבל יתעקמו.
כמו כן יספק הקבלן פיגומים קבועים וניידים המאפשרים גישה קלה לכל חלקי
הקונסטרוקציה לצרכי חיבור ,הרכבה ,צביעה ותיקונים .כן יספק הקבלן אמצעי
גישה נוחים לכל חלקי הקונסטרוקציה ,המורכבים במקומם ,לקבלן עצמו ,למפקח,
ולבאי כחם ,לצרכי בדיקה יסודית.
הרכבה
סדרי ההרכבה מפורטים בתוכניות בקונסטרוקציה
על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה ,אפשרות האחסון ודרכי ההרכבה
האפשריות .שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן שבועיים לפני תחילתה תוך שהיא
חייבת לקבל מראש ,את אישורו של המפקח.
על הקבלן לנקוט ,בעת ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות
הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הקיימים.
בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי
למנוע התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים הנושאים .מערכת התימוך
תשאר עד לאחר גמר הרכבת אלמנטי הקונסטרוקציה וביצוע מושלם על כל
המרכיבים.
מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המפקח .
תשומת לב הקבלן להגבלות עומס על גג החניון הקיים!!
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי
הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה ואחריה ויציבותה של קונסטרוקציה של
המבנה הקיים ,שמעליו ומצידו מרכיבים את המבנה.
כל הנזקים שייגרמו בעת ההרכבה הן אחריות בלעדית של הקבלן ויתוקנו על
חשבונו.
בנוסף לאמור בסעיף  19005של המפרט הכללי על הקבלן לקחת בחשבון את הציוד
המיוחד המתאים להרמה והרכבה ולהתחשב במרחקים הגדולים מחזיתות ,כמו כן
במגבלות ההרמה בחזית המזרחית ולאיסור להעמיד מנוף בצד הדרומי (גן החושים).
על הקבלן לקחת בחשבון כי הגישה לחלק הפנימי היא דרך דלת ו/או חלון בלבד ויש
לקחת זאת בחשבון.

ביטון קונסטרוקצית הפלדה לחלקי בטון
עבודת הביטון כוללת את המילוי בבטון של המרווחים בין ברגי העיגון לחללים
א.
שהותירו בינם לבין קונסטרוקצית הבטון  -כמרווחי הקמה.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

כן נכלל הביטון מתחת לפלטות הבסיס של חלקי הקונסטרוקציה למיניהם.
מילוי מרווחי ההקמה הנ"ל ייעשה לפני הושבת פלטות הבסיס העליונות או בכל דרך
אחרת שיציע הקבלן ואשר תאושר ע"י המפקח ,כך שיבטיח מילוי מושלם של
המרווחים הנ"ל בטיט הצמנט ו/או דבק אפוקסי (דוגמת  )SIKADUR 31המוחדר
מתחתם ו/או לתוכם .כמו כן ניתן להשתמש גם בדייס מילוי צמנטי ששמו המסחרי
 V.G.M.של חברת כרמית .השימוש בכל החומרים הנ"ל בהתאם להוראות היצרן.
המרווח המזערי ליציקת דייס צמנט יהיה  3ס"מ.
המילוי מתחת לפלטות הבסיס ייעשה לאחר שתושלם הכנת משטח הבטון הקיים
ותאושר ע"י המפקח .מילוי זה ייעשה בטיט צמנט  1:3יבש בתוספת דבק אפוקסי,
ואשר יידחס מתחת לפלטת הבסיס ,עד שיופיע מחוץ לתושבת או ע"י אפוקסי דוגמת
סיקדור  31ובהתאם להוראות היצרן.
הדייס יהיה דליל דיו כדי למלא באופן מוחלט את כל המרווחים אותם הוא אמור
למלא ,לרבות שרוולי ברגים .אשפרת הדייס תמשך לפחות  3ימים לאחר הדיוס.
מיד עם קביעת התושבת יש לפלס כל התושבות באופן מושלם ,ללא הבדלי גובה
ביניהם.
במידה וידרוש זאת המפקח  ,ישתמשו בצמנט מתפשט למילוי מתחת לפלטות בסיס,
כפי שמתבטא בתוכניות ו/או יידרש ע"י מפקח  .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום
מיוחד נוסף עבור השימוש בצמנט מתפשט.
הידוק סופי של הברגים יבוצע בחלוף שבוע ימים לפחות מיום הדיוס.
כל האמור לעייל כלול במחירי קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.

19.14

הכנת תכניות עבודה מפורטות ( )WORDSHOP DRWע"י הקבלן
תכניות הינם תכניות ברמה המחייבת השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית
המלאכה של הקבלן – לביצוע מדוייק של קונסטרוקצית הפלדה על כל המוטות וחיתוכם
ע"י מיכון ממוחשב כולל חדירת הצנורות.
התכניות המפורטות תהיינה ברמה המתקדמת ביותר בענף לשם הבטחת ייצור והרכבה
כלכליים ומהירים.
הקבלן יכין תכניות עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המפקח לפני תחילת ביצוע העבודה
וההרכבה.
יותר לקבלן שימוש לצרכי הביצוע ,רק בתכנית עבודה שהוכנו על-ידו ואושרו על-ידי מפקח
כנדרש לעיל.
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים ,במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת
התכניות המפורטות.
המפקח יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו באם לאו.
הכנת תכניות עבודה אלו ,כלולה במחיר קונסטרוקצית הפלדה על כל סוגיה והקבלן לא
יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין עבודה זאת.

19.15

סתימת פיות צנורות מכל הסוגים ומילוי בבטון דליל
יש לסתום את פיות הצנורות באמצעות לוחיות ברזל שמידותיהן מסומנות בתכניות ,ו/או
הוראות המפקח ,אולם בהעדר מידות כאלה – ייסתמו הפיות באמצעות לוחיות שעוביין 4
מ"מ ומידתם שווה לפחות ,למידה החיצונית של הצנור המתאים .לא יימצא פתח ,חלל ,או
חור כל שהוא בצנורות הקונסטרוקציה .כל אלה יש לסתום על-ידי ריתוך לכל אורכו ו/או
היקפו לפני הגילבון.
כמו כן יש לסתום חלק מהחורים המשמשים למעבר צנרת בעתיד ע"י פקק פלסטי .עמודי
 RHSהמלבניים ו/או ( SHSמרובעים) ו/או ( CHSעגולים) ימולאו בבטון דליל.
כל האמור לעייל כלול במחירי קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.

19.16

הערות והוראות לתאום ביצוע בין האלמנטים השונים
יש למדוד את כל המידות במקום לפני התחלת העבודות השונות ולהתאים למצב
.1
הקיים בשטח ובאתר המבנה.
יש לקרוא ביחד את התכניות השונות של אדריכלות והקונסטרוקציה.
.2

106

.3

.4
.5

על כל מקרה של אי התאמה בין תוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה ,או בינן לבין
מידות הקיימות באתר – על המבצע להודיע על כך מיד למפקח ולקבל ממנו הוראות
לגבי המשך הביצוע.
כל העבודות בחלקי הפלדה השונים כגון ריתוכים ,קידוח חורים
א.
לברגים ,חיתוכים ,עיבודים שונים בפלדה ,כולל חלקי פלדה לא
קונסטרוקטיביים ,יבוצעו אך ורק לפני ביצוע הגילוון .לאחר הגילוון לא
תורשה שום עבודות ריתוך או קידוח חורים בפלדה וכו'.
עבודות ההרכבה והחיבורים לאחר הגילוון יבוצעו ע"י ברגים .במידה ונדרש
ב.
חיבור ע"י ריתוך יש לצפותו ע"י גלוון בקר.
עובי ריתוכים כעובי הפח אך לא פחות מ 5-מ"מ.
יש לתאם כמוכן את חיבור קונסטרוקצית הפלדה עם פרטי קונסטרוקצית
אלומיניום אשר מפורטים במפרט של עבודות אלומיניום.

19.17

ניקוי ,גילוון באבץ חם ,צביעת מיגון ותיקונים מקומיים
עבודות ניקוי ,וגילוון בחום תבוצענה בהתאם למפרט של היצרן ויבוצעו אך ורק על-
.1
ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים.
הגילוון יהיה בעובי של  80מיקרון .ביצוע לפי תקן ישראלי  918ו/או תקן בריטי 5493
.2
.BS
גילוון בקר לתיקונים וציפוי הריתוך במקום יבוצע לפי תקן ו/או הוראות יצרן
חומר הגילוון.
הגילוון יהיה כלול במחיר היחידה של קונסטרוקצית הפלדה ולא ימדד בנפרד.
.3

19.18

מערכות צבע
(לא עמיד באש)
 .1ניקוי במברשות פלדה מכניות.
 .2שתי שכבות צבע יסוד מיניום סינטטי בגוון שונה זו מזו ,עובי כל שכבה  30מיקרון.
 .3שתי שכבות צבע עליון סופרלק בגוון שיקבע ע"י המפקח ,עובי כל שכבה  30מיקרון.
כל הברגים והאומים וכל מקומות הריתוך באתר יצבעו לאחר הקמת הקונסטרוקציה
במערכת צבע שוות-ערך למערכת הצבע הנ"ל ובגוון זהה לגוון הצבע העליון.
 .4אופן המדידה :הצבע (לא עמיד אש) יהיה כלול במחיר הקונסטרוקציה ולא ימדדו
בנפרד.

19.19

מערכות צבע עמיד אש
כל עבודות הצבע יבוצעו במפעל :יוצאת מכלל זה צביעת המערכת העליונה
א.1 .
בלבד (כמפורט להלן) במקומות בהם מתוכנן ריתוך באתר בלבד.
תיקון פגמים במערכת הצבע שיגרמו לאחר השלמתה במפעל כאמור לעיל
.2
יבוצעו באתר ,באותם צבעים ושיטות בהם בוצעה הצביעה המקורית.
מיגון קונסטרוקצית הפלדה בפני אש ע"י יישום צבע למשך  120דקות
.3
לפחות ע"י יישום צבע ייעודי מסוג נוליפייר  S-707-60או ש"ע מאושר.
א .הנחיות להגנת קונסטרוקצית פלדה נושאת בצבע נגד אש
הצבע יהיה ידידותי לסביבה.
.1
הצבע יהיה ללא סולבנטים ועל בסיס מים.
.2
הצבע לא יכיל סיבים.
.3
הצבע יעמוד בתקן .BS476.Part20/21
.4
עובי הצבע היבש ייקבע לפי טבלאות היצרן בכדי לספק את זמן המיגון
.5
הנדרש.
היישום על-ידי מבצע מוסמך מטעם יצרן החומר או נציגו בישראל.
.6
יישום הצבע בהתאם להוראות היצרן על גבי פלדה נקיה כנדרש ומעל פריימר
.7
הגנה נגד קורוזיה יבש בהתאמה להנחיות היצרן.
זמני ייבוש בין שכבות לא יהיו פחות מ 24-שעות.
.8
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.9
.10

לאחר יישום שכבת צבע המיגון תבוצע שכבת צבע עליון מסוג  TS716או
 TS715או ש"ע מאושר לשמירה על המערכת וקבלת הגוון הנדרש ע"י
האדריכל.
אופן המדידה :הצבע עמיד אש יהיה כלול במחיר היחידה ולא ימדד בנפרד.

19.20

בקרת איכות
הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות חרש
הכלולות בהצעת מחיר/חוזה זה .המינוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור המפקח.
המהנדס יכין פרוגרמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח.
ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגרמה בכתב ע"י המפקח .הפרוגרמה
תיושם במלואה בזמן הביצוע .ראה סעיף ריתוכים לעיל.

19.21

אופני מדידה מיוחדים
קונסטרוקצית הפלדה תמדד נטו ,בהתאם למשקל התאורטי  7.85ט/מ"ק ,לפי
.1
התכניות וטבלאות מוסמכות ,לפי אורך הצנורות ו/או הפרופילים בפועל ,ללא
חישוב משקל הברגים ,הריתוך ,ברגים מגולבנים ,אלקטרודות הריתוך ,הוספת
חיתוך ,פחת וכד'.
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,גם כל החיזוקים ,התמיכה וההקמה המפורטים
במסמכי הצעת מחיר/חוזה זה לא ימדדו ,לא ישולם עבורם ותמורתם תהיה כלולה
במחירי היחידה לקונסטרוקציה .גם העסקתו של מהנדס איכות תהיה כלולה
במחירי היחידה לקונסטרוקציה ולא ישולם עבורה.
מחירי היחידה יחולו על כל סוגי הקונסטרוקציה הכלולים בהצעת מחיר/חוזה זה.
מחיר הקונסטרוקציה ,מורכבת בשלמותה באתר ,כולל גם את הברגים ,הווים,
.2
ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים ,חיתוך ,ריתוך וכו' ,תכניות בית המלאכה
( )WORKSHOP DRAWINGSוכד'.
כמו כן כולל המחיר כל עבודות העזר הדרושות לגמר עבודה מושלם כולל המועדים
.3
השונים במידה ויידרש להספקת חלקי קונסטרוקציה השונים לשטח המבנה לצרכי
הרכבת האלמנטים השונים המחוברים למבנה קיים.
כל בדיקות הריתוכים ע"י מעבדה מוסמכת כלולים במחיר יחידה של
.4
הקונסטרוקציה.
הניקוי המכני ו/או חול הדרוש תוך ביצוע קונסטרוקצית הפלדה על כל חלקיה
.5
כמפורט במפרט מיוחד כלול במחיר קונסטרוקצית הפלדה.
כל המפורט לעיל מתייחס גם לעבודות קומפלט מורכבות מושלם במקום ,אבל ללא
.6
התייחסות למשקל הפריט.
ברגי עיגון לבטון ,פרופילי פלדה לעיגון ,ביטון הקונסטרוקציה לחלקי הבטון
.7
השונים ,התושבות ומצע הטיט-צמנט עם דבק אפוקסי בבסיסם ,פילוסם בשטח
והעמדתם במקום ,כלולים במחיר קונסטרוקצית פלדה.
כמו כן כלול במחיר קונסטרוקצית פלדה מסוג כלשהו הכל על-מנת לקבל חלקי
.8
מבנה ו/או מבנה מורכב מושלם במקום ומוכן להפעלה.
ברגי עיגון כימיים מסוג  – UPATכלולים בפריטי קונסטרוקציה פלדה ,פרט אם
.9
צויין אחרת בסעיף מתאים של כתב הכמויות.
 .10ניקוי חול ,כהכנה לעבודות ציפוי ,וגילוון בחום כמפורט בדרישות התקן והוראות
היצרן לפי המפורט כלולים במחיר קונסטרוקצית הפלדה.
 .11כמו כן כלולים במחיר קונסטרוקציה תיקונים מקומיים של גילוון בקר ושל פני
תיקוני צבע כלשהו.
 .12צביעת הקונסטרוקציה לא עמיד באש ועמיד באש כלולים במחיר היחידה של
קונסטרוקצית הפלדה.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבנין
 22.02תקרות אקוסטיות ו/או תותב
 22.02.1דרישות כלליות
א.

כל התקרות יעמדו בת"י  5103ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות
אש לפי ת"י  ,921ומסומנות בתו התקן.

ב.

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות
אקוסטיות ,מאושר ע"י המפקח.

ג.

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה,
העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ומערכות
אחרות .על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב
ושלב .שלבי התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות
האלקטרו-מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.

ד.

על הקבלן להגיש ,על חשבונו ,תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור
המפקח .הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .התוכניות יאושרו גם
במכון התקנים.

ה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור
של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

ו.

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות ,הקורות והעמודים שעימם באה
התקרה במגע .הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

ז.

כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות
אדמה.

ח.

במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.

 22.02.2תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח ,מחוררים ו/או אטומים
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א.

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות ,תקרות
אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים ,מחוררים (אקוסטיים)
ו/או אטומים .לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  40מ"מ לפחות ,עם כיפוף
פנימי של  10מ"מ לצורך חיזוק המגש.

ב.

אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה  .26%החירור יהיה
מיקרו פלוס בקוטר  2מ"מ.

ג.

הפח יהיה צבוע בצבע מוכן ( )PRE-PAINTמשני הצדדים .הצביעה של
הפח תיעשה בתנור .הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר
בעובי  80מיקרון ,בגוון  RALלפי בחירת המפקח .הצד הפנימי של הפחים
ייצבע בצבע להגנה .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

ד.

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה
מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

ה.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם
נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי הפח
יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או
אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

ו.

בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל-
.NRC 0.75

ז.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר
לאורך קירות ,מחיצות ,סינרים וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.
הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  RALהתואם את התקרה
עצמה ו/או בצבע שחור .יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים
(אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט.

ח.

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .כל
החיתוכים יבוצעו במפעל ,לא יותר לבצע חיתוכים באתר.

ט.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה
נוחה לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה
יבוצעו לפי הנחיות המפקח.

י.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר זכוכית בעובי  50מ"מ
ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו
בעובי  30מיקרון.

יא.

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות (מאריחים או מגשים) במרחב
המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 5103
תקרות תותבות פריקות :כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים
מוגנים.
בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין
האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים .כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 22.02.3תקרות מינרליות
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א.

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינרליים (צמר
זכוכית/סלעים דחוס) ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפקח ,ובהתאם
למפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.

ב.

האריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג "( "AKUTEXTסילקוני) לרבות
החלק העליון .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון .החלק הגלוי של הלוחות
יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק .כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות
ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.

ג.

האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה
מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

ד.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם
נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או
אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

ה.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר
לאורך קירות ,מחיצות וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר .הפרופילים
( )L + Zחייבים באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון
 RALהתואם את התקרה עצמה .יש להקפיד על חיבורים נאותים של
הפרופילים (אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט.
הפרופילים ( )L+Zיהיו בעובי של  2מ"מ.

ו.

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.

 22.02.4תקרות וסינורים מלוחות גבס
א.

לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ .הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים,
בהתאם לתוכניות.
הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  0.2מ"מ
ברמת ספיגה של  NRC 0.85 – 0.8המודבקת ללוחות.
סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל ,לא תשולם כל תוספת בגין חירור
לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

ב.

השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי
התליה והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.
יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג .F-47
בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.
השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.

ג.

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה ,ספרינקלרים,
גלאים ,גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס
פלדה מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

ד.

במידת הצורך ,יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ,חיזוקים סמויים
לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים .פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל
וכלול במחירי היחידה.

ה.

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.
מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

ו.

צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר ,ברולר קצר בלבד ,ע"פ הנחיות
היצרן ,בגוון לבחירת האדריכל.

ז.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  50מ"מ
ובמשקל מרחבי  60ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  50מ"מ
ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו
בעובי  30מיקרון.

ח.

תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  5103חלק
.3,2,1

 22.03דוגמאות
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22.03.1

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה ,ציפוי ,תקרה ,רצפה וכו',
המורכבים במסגרת עבודותיו ,ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח.
הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את
תעלות התאורה.

22.03.2

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק :את דרישות
המפקח ,את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי
המפקח.

22.03.3

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות
על ידי המפקח והכללת השינויים ,כפי שידרשו.

22.03.4

גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.

22.03.5

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם ,בעת ביצוע התקרות :סרגלי
גמר ,ברגים ,פחים ,אביזרי אקוסטיקה ,וכו'.

 22.04אופני מדידה ותשלום מיוחדים
 22.04.1אלמנטי גבס (תקרות ,סינורים וכו')
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים .
א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות
ב.
תכנונם כולל פרופילי  R.H.Sואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל
חשבונו.
עיבוד פתחים כנדרש,כולל גליפים בהיקף פתחים וכולל גליפים בקצה
ג.
מחיצות חופשיות ומחיצות נמוכות אופקי ואנכי.
את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר
ד.
זכוכית  +מרק לפי פרט אקוסטיקה.
כל החיזוקים והחיבורים ,קונסטרוקצית העזר ,חיזוקים דיאגונליים,
ה.
חיזוקים לרעידות אדמה,חיזוקי עץ ,חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש
להתקנה מושלמת.
את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות
ו.
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית  +מרק לפי פרט אקוסטיקה.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש
ז.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן
ח.
והנובעות מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל ליקוי
שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
עיבוד במעוגל ובשיפוע.
ט.
פרופילי פינות,פרופלי ניתוק,פרופילי סיום וכו'
י.
שפכטל.
יא.
כל החיזוקים וההכנות לכל האלמנטים המשולבים באלמנטי הגבס
יב.
והתלויים על אלמנטי הגבס ,לפי פרטי חברת אורבונד,לרבות
דלתות,חלונות,מחיצות מתועשות ,ארונות,אלמנטי נגרות
ומסגרות,אלמנטי אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג
אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות
וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות ואשר ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת
יג.
בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם ,בכל גודל שהוא.
התשלום למחיצות גבס וציפוי גבס תהיה רק עבור קונסטרוקציה עם חיפוי לוחות
גבס,לא ישולם לקבלן עבור קונסטרוקציה ללא חיפוי לוחות גבס.
מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה של השטח הנראה לעיין לאחר קביעת
כל התקרות .
 22.04.2תקרות אקוסטיות
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
קונסטרוקציות נשיאה משנית וראשית ככל שיידרש ובכל גובה שידרש
א.
לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים.
הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר ,גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות
ב.
כנדרש.
חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.
ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל
ד.
החיזוקים כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה
ה.
בכפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש
ו.
המפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן
ז.
והנובעות מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל ליקוי
שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.
כל החיזוקים וההכנות לכל האלמנטים המשולבים בתקרות האקוסטיות
ח.
והתלויים על התקרות האקוסטיות,לרבות אלמנטי אינסטלציה,אלמנטי
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חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי חיפוי מכל
סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות ואשר
ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת
ט.
בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם ,בכל גודל שהוא.
 22.04.3מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול
במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים,אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
 22.04.4מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות ,תקרות ,ציפויים שונים וכו')
כוללים פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר ,גופי תאורה ,גילוי אש וכו' לרבות תאום
הפתחים,חיזוק הפתחים,משקופים מחוזקים,כל ההכנות לקביעת האלמנטים
המיועדים לקביעה בפתחים וכו'
 22.04.5קונסטרוקצית נשיאה
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה (מחיצות ,תקרות,ציפויים וכו') כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה מכל סוג ,משנית
וראשית לרבות קבל ישור מעבדה מוסמכת.
 בתקרות אקוסטיות/תותב מכל סוג ,המחיר כולל תכנון וביצוע קונסטרוקציתנשיאה מכל סוג לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל סוג וככל
שידרש ובכל גובה שידרש .
הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידימהנדס רשוי ,לאישור המפקח .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של
הקבלן .כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.
 22.04.6מחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה כוללים גם את כל הפרופילים מכל
סוג ,פרופילי  ,L,T,Z,L+Zפרופילי פינה,פרופילי הפרדה ,פרופילי אומגא ,פרופילי
סיום ,פרופילי חלוקה ,פרופילי ניתוק,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פרופילים
במיפגש רצפה/קיר ,כל פרופיל אחר שיידרש ,מכל סוג,ככל שיידרש ובכל מקום
שיידרש ,הכל לפי דרישות האדריכל וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ולפי
פרטי ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנור בגוונים ודוגמאות לפי
בחירת האדריכל.
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פרק  – 23כלונסאות יצוקים באתר
הערה  :המפרט הכללי לעבודות בניה פרק  23במהדורתו האחרונה – מחייב לגבי עבודה זאת .
 23.1על הקבלן לעבוד בדיוק לפי דו"ח הקרקע והמפרט הטכני לביצוע כלונסאות שהוכן
ע"י יועץ הקרקע בפרויקט משרד אגסי רימון הנדסת קרקע וביסוס  .דו"ח הקרקע
מצורף למסמכי המכרז.
 23.2עומק הכלונסאות נמדד נטו באדמה טבעית (אדמת מילוי לא תובא בחשבון).יש
לזמן את יועץ הקרקע לאתר לאשר את ביצוע הכלונסאות .זמן מתן הודעה 48
שעות לפני ביצוע.
 23.3תכנון תערובת הבטון לכלונסאות יעשה ע"י מומחה לבטונים.
 23.4כל פרטי הזיון יבוצעו לפי תוכנית קונסטרוקציה.
 23.5בגמר ביצוע הכלונסאות תבוצע בדיקת  AS MADEלמיקום הכלונסאות ובנוסף כל
הכלונסאות יבדקו בבדיקה סונית – בדיקת אל הרס.
 23.6אישור לתקינות הכלונסאות ינתן ע"י נציג המזמין ורק לאחר מכן ניתן להמשיך
בביצוע של ראשי הכלונס.
 23.7מפרט לביצוע כלונסאות ראה דוח קרקע .
 23.8אופני מדידה ותכולת המחירים :
 המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות בדיקה סונית -הכלונסאות ימדדו לפי מ"א.
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פרק  - 24עבודות הריסה
24.01

עבודות הריסה
 24.01.01כללי
א.

ב.

ג.

ה.
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מחירי היחידה לעבודות הריסה ו/או פירוק ,יכללו גם חובת הקבלן
לטפל ולקבל אישור הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות
האמורות ,לרבות קבלת אישורים לניתוק קוי אספקה ושירותים
(חשמל ,מים ,תקשורת גז ,וכד') ביצוע הניתוקים עצמם ,קבלת
אישורים מתאימים ממחלקות הרשות העירונית והמשטרה ,וכו' –
הכל כנדרש במציאות ועל פי חוק לבצוע הריסה חוקית ,מאורגנת
ובטיחותית ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
אין לפגוע בכל צורה שהיא במבנים ו/או אלמנטים סמוכים שאינם
מיועדים להריסה ו/או פירוק .במידת הצורך יהיה על הקבלן לתמוך
זמנית חלקי מבנים ו/או אלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו/או
פירוק .כל נזק שייגרם שלא לצורך ,יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל-
חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונים ,על הקבלן לנקוט בכל
האמצעים הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה,
על מנת להבטיח הריסה ופירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה
לעוברים ושבים ולעובדים ,וללא פגיעות ונזקים מכל סוג שהוא
בשאר חלקי המבנה.
האלמנטים להריסה ו/או לפירוק וכן כל השטחים והאלמנטים
והשטחים הסמוכים והגובלים שאינם מיועדים להריסה ,יהיו
תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע עבודות ההריסה
באמצעים ובשיטות החייבות באשור מראש של המהנדס ולשביעות
רצונו המלאה.
לא יחל הקבלן בעבודות פירוק ו/או הריסה כלשהן אלא לאחר קבלת
אישור המהנדס כנ"ל וכמו כן את אישורו של המפקח בהסתמך על
בדיקה באתר עצמו של האמצעים והשיטות שבוצעו בעליל לצורך
הריסה ופירוק בטוחים.
כמו"כ יתקין הקבלן בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח,
כיסוי מגן (גגונים ,וכד') בנויים בצורה מסיבית ותמוכים היטב,
להגנה בפני נפילת חמרים ופסולת עקב ביצוע הריסה ופירוק.
מודגש בזאת ,שהמפקח רשאי על-פי שיקול דעתו המקצועי ,להפסיק
את העבודות המבוצעות באתר (ועל הקבלן למלא אחר הוראה זו)
באם ימצא שאמצעי הבטחון אינם מספיקים או שאינם מתאימים.
העבודה תימשך רק לאחר שהמפקח ישוכנע כי אמנם ננקטו כל
האמצעים בצורה היעילה ביותר לבטחון הקהל והעובדים .כל
העבודות הנ"ל (אמצעי הבטחון ,כיסויי המגן ,וכד') תתבצענה ע"י
הקבלן ללא תוספת תשלום כלשהו ,ולשביעות רצונו המלאה של
המפקח.
מודגש בזאת שבכל מקרה של הריסה ו/או פירוק מכל סוג שהוא ,על
הקבלן לקבל הוראות מדויקות מאת המפקח בכל הנוגע לצורת
ההריסה או הפירוק וכן הוראות באשר ליעד ולמקום אליו יעביר
הקבלן את הפריטים המפורקים פירוק
זהיר ,וזאת אפילו אם הדברים לא צוינו בכתב הכמויות ו/או
בתוכניות ,האחריות לביצוע הוראות סעיף זה חלות על הקבלן
בלעדית והוא חייב בנקיטת כל פעולות התאום עם המפקח לקבלת
ההוראות המדויקות.

ו.
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כמו כן ,מודגשת בזאת חובתו ,הבלתי ניתנת לערעור ,של הקבלן,
לבצע את ההריסות והפינויים בתאום מלא ומקצועי עם קבלני
המערכות למיניהם.
בכל מקרה של אי בהירות ו/או אי הסכמה בין המבצעים השונים,
יהיה המפקח הקובע והמחליט הבלעדי וכל החלטותיו תחייבנה את
הצדדים ללא ערעור.

24.01.02

הנחיות ביצוע
עבודות ההריסה תבוצענה רק לאחר שכל הטיפולים ועבודות ההכנה
א.
נעשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח – ורק לאחר שאישר את
ביצוע תחילת העבודות ביומן העבודה או בכתב.
עבודות ההריסה ,הפנוי והסילוק כולן תבוצענה על פי תכניות.
ב.
בהעדר תכניות כאלה ,על הקבלן לקבל מראש הנחיות והוראות
מדויקות ומפורטות מאת המהנדס ו/או המפקח (בכתב וסיור
מוקדם במקום) על פיהן יבצע את העבודות ועל פיהן ישולם לקבלן.
עבודת פריצת פתחים בקירות ומחיצות קיימים תכלול גם עיבוד
ג.
חשפי הפתחים שנפרצו בטיט צמנט ולהכינם כנדרש לקבלת משקופי
דלתות חדשים.
עבודות הפירוק וההריסה למיניהן תכלולנה גם את הפינוי והסילוק
ד.
של כל הפסולת מאתר המעון .

24.01.03

תכולת מחירי יחידה להריסה ופינוי במחיר "קומפלט"
עבודות במחיר "קומפלט" תכלולנה את כל הנדרש לקבלת משטחים
א.
וחללים פנויים ונקיים מוכנים להמשך העבודות (ללא מדידת
כמויות)  -הכל לפי התכניות והוראות האדריכל ו/או המפקח באתר.
הקבלן המציע נדרש בזאת לבדוק בבנין ולהעריך בעצמו ולפי מיטב
הבנתו את מכלול העבודות ואת ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות
ההריסה והפינוי  -כי מודגש בזאת שלא תשולם לקבלן כל תוספת
כספית מעבר לנקוב בכתב הצעתו וכל טענה של הקבלן בדבר תוספת
תשלום תדחה על הסף.
המזמין יראה את עבודות ההריסה והפינוי כגמורות ומושלמות רק
לאחר שהקבלן השלים את כל הנדרש ממנו על-ידי האדריכל ו/או
המפקח ולשביעות רצונו המלאה ,כשהשטחים והחללים המיועדים
לביצוע המשך העבודות נקיים מכל פסולת.
בנוסף לעבודה במחיר "קומפלט" ,מכיל כתב הכמויות סעיפי
ב.
הריסה ,פנוי וסילוק המתייחסים לעבודות מסוימות כמוגדר וכנתון
 ורק סעיפים אלה ימדדו וישולמו בנפרד ,כך שסעיפים אלה בצרוףהעבודה במחיר "קומפלט" יהוו ביחד את הבסיס לתשלום לקבלן
(ללא כל תוספת) בגין חובת הקבלן לבצע עבודת פנוי וסילוק
מוחלטים מושלמים וסופיים כנדרש לביצוע המשך העבודות וזאת
גם אם לא כל הנדרש מהקבלן לצורך ביצוע עבודה מושלמת בא לידי
ביטוי מלא וברור במסמכי החוזה  -אולם לדעת המפקח הם מחויבי
מציאות ועל הקבלן לבצעם ללא ערעור וללא תוספת מחיר כלשהו.
הבסיס לתשלום סעיפי הכמויות (שאינם "קומפלט") כנ"ל  -יהיה
ג.
בהתאם לכמויות שבוצעו ע"י הקבלן למעשה מוכפלים במחירי
הצעת הקבלן.
על הקבלן לבצע את כל העבודות הנלוות הקשורות בפעולת
ד.
ההריסות לרבות הפיגומים ,האטימות והסגירות הזמניות– ללא כל
תשלום לקבלן,כלול במחירי ההריסות השונות שבכתב הכמויות.
בנוסף לאמור בס"ק ב' לעיל ,מודגש בזאת שמחירי היחידה אותם
ה.
נקב הקבלן בכתב הצעתו יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה

מושלמת לשביעות רצונו המלאה של המפקח שתכלול גם את כל
האמור לעיל ,את הנתון בכתבי הכמויות וכן כל עבודה אחרת ו/או
נוספת כפי שתידרש וזאת אפילו אם לא הוזכרה במפורש במסמכי
הסכם זה.
 24.01.04הריסת מבנים קיימים בשלמותם
מבנים קיימים מיועדים להריסה בשלמותם .הקבלן יגיש לאישור המפקח את
תאור אופן הביצוע ואת הכלים בהם בכוונתו להשתמש לביצוע ההריסה ,רק
לאחר אישור המפקח יתחיל הקבלן בביצוע העבודה.
במקרה ובתחום הריסת המבנה יש לבטל עמודים קיימים ,ההריסה תבוצע רק
לאחר יצירת סמכים חדשים במבנה החדש ,המחליפים את העמודים
המיועדים להריסה.
על הקבלן להתחשב שההריסה מבוצעת בתוך מתחם מגורים/מעון קיים ועליו
לעבוד בכלים שקטים כדי לצמצם למינימום את הרעש בזמן העבודה .הריסה
תבוצע ע"י ניסור לחלקים קטנים .לא יורשה שימוש בקומפרסור כלשהוא.
ההריסה כוללת :ניתוק של כל המערכות האלקטרו מכאניות באזור ההריסה
ופירוקים.
ההריסה כוללת עמודים קירות הבניה ,רצפות ,חגורות מבטון המשולבים
בבניה ,תקרות בטון ,גגות רעפים ,חלונות ,תריסים ,סבכות ,רשתות ,דלתות,
אדני חלונות ,ארונות ,מקבעים ,מעקות ,ריצוף ,טיח ,חיפויי קיר ,קירות גבס,
תקרות תלויות ,אביזרים קבועים ,תקרה המיועדת להריסה תופרד
מהמבנה הקיים ע"י ניסור.
מחיר היחידה של הפרוק וההריסה כולל את סילוק הפסולת מהבניין לאתר
פסולת הנקבע ע"י הרשויות המוסמכות.
משמעות פרוק והריסה :כל מה שנמצא בתחום חלק הבניין המיועד להריסה.
המדידה כקומפלט בציון מידות חלקי המבנה המיועדים להריסה.
24.01.05

גילוי הקונסטרוקציה הקיימת במבנה או חלקי מבנה המיועדים לביצוע
שינויים
על הקבלן להודיע למפקח ולקבל את אישורו טרם יתחיל בעבודות ההריסה או
פירוק כלשהו .בכל מקרה על הקבלן לוודא ע"י הורדת הציפויים הקיימים
כגון :טיח רביץ וציפויי קיר למיניהן שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע בחלקים
הנושאים של הבנין הקיים ובמיוחד יסודות ,עמודים ,קורות ותקרות.
במקרה של ספק עליו לפנות למהנדס הקונסטרוקציה באמצעות המפקח
ולקבל את אישורו לביצוע העבודה.
במידה והקונסטרוקציה הקיימת אינה תואמת את המצויין בתכניות
האדריכלות והקונסטרוקציה על הקבלן לפנות לאדריכל ולמהנדס
הקונסטרוקציה באמצעות המפקח ולקבל את הנחיותיהם ואישורם להמשך
ביצוע העבודה.

24.01.06

סילוק חמרים
הסעיפים בכתב הכמויות של כל עבודות פירוק ,חציבה ,הריסה וכו' ,כוללים
את הוצאת וסילוק של כל החומרים כגון :אספלטיים ,בטונים ,בניה ריצוף,
חרסינה ,רביץ ,טיח ,שכבות בידוד על הגג ,דלתות ,חלונות ,מדרגות ,מעקות,
מערכות חשמל .אינסטלציה ,מיזוג אויר וריהוט ,ושל כל חומר מפורק
בשלמותו או בחלקו ו/או של חומרי פסולת מחציבות והריסות .סילוק
הפסולת יהיה למקום המיועד לכך ע,י הרשות המוסמכת ללא כל הגבלת
מרחק תובלה.מחירי היחידה של כל סעיפי הריסה ופירוק כוללים את
הסילוק כמתואר לעיל לרבות תשלום עבור הכניסה לאתר המורשה.
מחירי יחידה קומפלט

24.01.07
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מחירי יחידה של הריסות קומפלט מכילים את האמור בסעיפים ולא ימדדו
בנפרד בסעיפים אחרים של כתב הכמויות.
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פרק  - 34מערכת ספרינקלרים
 00.00מוקדמות
 00.01המפרט הכללי והמיוחד
המפרט הטכני המיוחד משלים את התיאורים הכללים בפרקים  57 ,34 ,16 ,08 ,07 ,01בהוצאה
האחרונה שלהם ,את התקנים הישראליים המעודכנים  1205,1596ו 1928 -והתקנים הישראלים
העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים והמוזכרים במפרט המיוחד.
המפרט המיוחד בא להשלים את התיאורים שבתוכניות ובכתב הכמויות ולא חייב להיות בו פירוט
בכל נושא ופרט המופיע בתוכניות.
במקרה של סתירה בדרישות הטכניות ו/או כתבי הכמויות עדיפות המסמכים תהיה כדלקמן:
 .1תכניות מפורטות
 .2מפרט טכני מיוחד
 .3כתב כמויות
 .4מפרטים כלליים והנחיות התקן
 00.02תיאור העבודה
העבודה בפרויקט זה מתייחסת להתקנת מערכות ספרינקלרים על בסיס מים במבני ציבור כגון
בניין מסחר בקות הקרקע ושטח ציבורי בקומה הראשונה רח' מבצע דקל  9פתח תקווה.
העבודה כוללת כדלקמן:
 .1אספקה והתקנת מערכות ספרינקלרים במבנה.
 .2התחברות למערכת צנרת ראשית.
כל העבודות תעשינה בהתאם לדרישות והוראות הרשויות המוסמכות כגון :שרותי הכבאות
וההצלה,הרשות המקומית ,משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ,משרד העבודה וכן תקני ה-
 N.F.P.Aהרלוונטיים שאומצו על ידי הרשויות המתאימות .כמו כן ,כל התקנים הישראליים
הקשורים לעבודות הכלולות במפרט ,שהתפרסמו עד לתאריך חתימת החוזה.
 00.03חומרים וציוד:
כל החומרים הציוד והמוצרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים הישראלים הרלוונטיים.
במידה ואין תקן ישראלי מתאים יתאימו החומרים לדרישות התקנים בארץ המקור ויאושרו על ידי
המתכנן.
באם לא מוגדר סוג במסמכי העבודה מתחייב הקבלן לספק חומרים ,ציוד ומוצרים מהטיב המעולה
מהמבחר המוצע והמותר על פי התקן.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד המותקן בטרם התקנתו בכל מקרה רשאי המפקח
לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי הציוד לרבות תיאורים טכניים ,גרפיים ,קטלוגים,
תוכניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים לציוד המסופק.
המפקח רשאי לדרוש בדיקה של גוף מוסמך לבחינת הציוד והעבודה .הקבלן יודיע למפקח את מועד
הבדיקה מראש וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.
בטרם הזמין הקבלן את החומרים והציוד עליו לחשב את הכמויות הדרושות בהתאם לתכניות
המעודכנות ובמידה והן שונות עליו להודיע למפקח בטרם הזמין את החומר כדי לקבל הנחיות.
לנגד עיניו של הקבלן יעמוד לוח הזמנים של הפרויקט ולכן עליו להזמין את הציוד והחומרים
הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים של הפרויקט .כל שיבוש לוח זמנים
בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.
 00.04תוכניות
התכניות שצורפו לחוזה ולמכרז אינן התכניות המלאות והמדויקות לביצוע ומשמשות את המזמין
בכדי להסביר את מהות והיקף העבודה .עם חתימת החוזה יקבל הקבלן תוכניות לביצוע והוא
מתחייב לעבוד רק עם תוכניות עבודה עם הכותרת "לביצוע" .תוכניות אלו יסופקו לקבלן במשך
מהלך ביצוע העבודה .כל תוכנית שינויים חדשה תבטל את התוכנית הקיימת
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הנושאת את אותו מספר ושם תוכנית .עבודות שיבוצעו על פי תוכנית לא עדכנית לא ימדדו ועל
הקבלן יהיה לתקן את העבודה על חשבונו ולהתאימה לתוכנית השינויים המעודכנת.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות פרטים לציוד שהוא אמור להתקין כגון :סכמות חיבור ציוד,
פרטי תליית צנרת ,אמצעי חיבור מיוחדים וכן תוכניות ומפרטים של הצנרת.
תוכניות אלו יוגשו מבעוד מועד כך שהתקנתם לא תעוכב בשל הצורך ללמוד ולאשר את התוכניות
המוגשות.
 00.05תכנית AS MADE
בזמן כל משך העבודה יעדכן הקבלן את השינויים שבוצעו על ידו על גבי סט אורגינלי שישמש
כבסיס להכנת תוכניות ” "AS MADEאין לבצע שינויים בתוכניות המקוריות ללא אישור
המתכנן .רישום השינויים והגשת התכניות שלאחר הביצוע אינם תנאי לביצוע העבודה והן
משמשות כלי
להעברת התשלום לקבלן.
בסיום העבודה כולה יגיש הקבלן את התוכניות המעודכנות לאחר ביצוע למפקח .התכניות יכללו
פירוט מלא של העבודה כפי שבוצעה ויוגשו ע"ג גיליונות לבנים מקופלים  +קבצים ע"ג תקליטורים
( .)CDעלות ההוצאה בגין כל הנ"ל כלולה בהוצאות הקבלן ולא תשולם בגינה כל תמורה.
 00.06הכרת האתר ותנאי ביצוע מיוחדים
במעמד חתימת החוזה הקבלן מצהיר בזה כי למד את התוכניות הנוגעות לעבודתו לרבות התוכניות
במקצועות האחרים הקשורות לעבודתו .סייר באתר הפרויקט ולמד את מיקומם של כל המתקנים ,
הדרכים והעזרים שבשטח ומכיר את תנאי העבודה הספציפיים באתר הזה.
 00.07ביצוע העבודה ואחריות הקבלן
כתנאי מקדים לקבלן לביצוע העבודה הוא להציג ידע וניסיון מקצועי בביצוע העבודות דומות
וקודמות שביצע כולל פירוט בעלי תפקידים שיכולים לחוות דעתם על ביצוע העבודות .כמו כן ברור
לקבלן כי יש לו את כל הכישורים לביצוע העבודות הנדרשות.
הקבלן אחראי לביצוע והתקנת מערכות הספרינקלרים ע"פ התוכניות תוך עמידה בדרישות
התקנים הרלוונטים .אחריות הקבלן היא לאשר את העבודה במכון התקנים הישראלי כולל ביצוע
בדיקות חוזרות עד למילוי הדרישות והשגת תעודה המעידה על התקנה מתאימה .כל העלויות
הנוספות בגין בדיקות חוזרות על הביצוע ישולמו על חשבון הקבלן .המזמין שומר לעצמו את
הזכות לחייב את הקבלן בכל עלות אגרת מת"י לבדיקת התכנון ואו הביצוע ,כסעיף בכתב הכמויות
אותו מילא הקבלן במכרז( .בכל מקרה אחריות התכנון ואישורו ע"י מתי היא על המתכנן).
הקבלן מתחייב ללמוד את התוכניות הרלוונטיות לביצוע העבודה לה התחייב גם אם אינן קשורות
במישרין לעבודתו ,ללמוד ולהכיר את האתר ותנאיו וכן להכיר את כל שלבי הביצוע בפרויקט
המתקשרים עם עבודותיו תוך בדיקה ותיאום מקדים עם הגורמים הרלוונטיים לביצוע עבודותיו.
יחד עם זאת רשאי המפקח לקבוע את סדר העדיפויות הרצוי לו לבצוע עבודותיו של הקבלן בכל
שלב של העבודה.
באם חלה סטייה או סתירה במיקום ההכנות ,השרוולים ,בפתחים ואין אפשרות למעברי צנרת
כמצוין בתוכניות רשאי המתכנן לשנותן בהתאם למצב הנוצר בשטח ועל הקבלן להיות ערוך לבצע
את השינויים הנ"ל.
על הקבלן לבצע את העבודה על פי התוכניות ועליו להודיע למפקח בטרם תחילת העבודה על כל
סתירה בין התוכניות לבין המצב שבשטח ולקבל הסברים ותיקונים בכתב .באם לא התריע הקבלן
על סתירות בתוכניות והמשיך בביצוע העבודה ,יבוצעו השינויים כולם על חשבונו של הקבלן.
הקבלן מתחייב למסור לאישור מוקדם של המפקח את כל הציוד והחומרים בהם הוא מעונין
להשתמש כולל כאלה שפורטו בכתב הכמויות.
הקבלן ידאג לקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישורי חפירה ,תאום ,התחברות
למערכות קיימות וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים ,לרבות אישור
המפקח לפני הביצוע.
על הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ושאר הקבלנים האחרים בפרויקט בכל שלבי הביצוע,
כדי שלא יגרמו עיכובים ונזקים לפרויקט או לקבלנים אחרים ,ולא ידרשו עבודות פירוק ושיקום
עקב כך.
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על הקבלן להשתמש בכל הציוד החומרים וההכנות הדרושות בכדי לבצע את הנדרש בתוכנית
לרבות הכנת שקעים ,מעברים ,שרוולים ,עבודות מנוף ,תליה ,חציבה ,ושאר מלאכות הנדרשות
בכדי להתקין את מערכת הצנרת והציוד אותה הוא אמור להתקין .כל העבודה והציוד הנ"ל
נכללים במחיר העבודה.
הקבלן מודע לכך שהעבודה אינה מתבצעת ברציפות כי יתכנו הפסקות ,פיצול העבודה ,עבודה
בשלבים ,עבודת לילה וכי בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין כל הנ"ל ולא תאושר
הארכת משך ביצוע בשל אי עמידתו בלוח הזמנים שהציב המפקח.
עבודת הקבלן תיעשה במסגרת הקמת הפרויקט וכי עליו לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לחפירות,
פינוי פסולת ,גידור ,שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות הפרויקט וכן התקנת כל אמצעי
הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה.
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על העבודה והציוד או כל חלק מהן מפני פגיעות העלולות
להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה .חובה זאת חלה גם על הציוד והאביזרים המותקנים ומאוחסנים
באתר בזמן הבניה.
הקבלן לקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בגין התנאים הרשומים במפרט זה בעת תמחור
העבודה ולא תאושר לקבלן כל חריגה או תוספת בגין כך והן תהיינה כלולות במחירי הציוד
והאביזרים המצוינים בכתב הכמויות.
הקבלן ידאג בסיום העבודה ,לניקוי יומי של המקומות בהם אחסן ציוד או עבד ,אלא אם כן קיבל
אישור מיוחד מהמפקח ,בתאום עם גורם מוסמך של המזמין .וידאג להחזרת המקומות בהם עבד
ואת כל השטח למצב שהיה קיים בטרם תחילת העבודות.
הקבלן יספק וירכיב פיגומים ומערכות עזר ,סולמות בטיחותיים ומתקנים ארעיים הדרושים לצורך
ביצוע העבודה ,תוך שמירה על הוראות ,נהלים ותקנות בטיחותיות של משרד העבודה.
מזמין העבודה רואה את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל
ההפסדים שייגרמו עקב אופי העבודה וכמותה ,כתוצאה מהפרעות בלתי נראות או צפויות מראש.
הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה ,בין
אם תבוצע על ידו ,על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו ,מורשיו ,משמשיו או קבלני משנה ופועליהם
אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.
הקבלן מתחייב לתקן ,להחליף ולהחזיר למקומו ,על חשבונו ,כל נזק שייגרם בגלל שגיאה בעבודתו
ואי מילוי הוראות המפקח או בא כוחו ,חומר בלתי מתאים או גרוע ,ביצוע העבודה שלא בהתאם
לחוזה והמפרט ,או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה ,גם אחרי מסירת
העבודה בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך חודשיים מיום קבלת העבודה .דעתו של המפקח
תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן .על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על
הדעת שיינתן לו ע"י המפקח ,אם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זו ,הרשות בידי המזמין לבצע את
התיקון
עצמו או ע"י קבלן אחר או לנכות את ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו מהסכום שנשאר
חייב לקבלן.
 00.08קבלת העבודה
עם סיום העבודה ע"פ דעתו של הקבלן יודיע הקבלן בכתב למפקח והאחרון יקבע יום ביקורת
וקבלת העבודה.
באם מערכות ההזנה לא תהיינה מוכנות בתאריך הבדיקה הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל
האמצעים על מנת לאפשר בדיקה בפועל של העבודה .המפקח יערוך רשימה של ליקויים והקבלן
מתחייב לתקנם בפרק הזמן שיקבע המפקח.
על הקבלן לספק למזמין העבודה חומר ספרותי ,הוראת יצרן ,ספרי ציוד וספרי מערכת הכוללים:
 .1הוראות התקנה של מרכיבי המערכת.
 .2הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת.
 .3נוהל איתור תקלות.
 .4הוראות הפעלה.
 .5סכמות הציוד לרבות תוכניות לוחות חשמל וכו'.
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 00.09אחריות
 .1תקופת האחריות
אם לא צוין אחרת תהא תקופת האחריות של הקבלן לטיב החומרים והציוד לטיב העבודה
והפעולה התקינה של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך  12חודשים מרגע
אכלוס המבנה ,או קבלת המתקן בשלמותו ע"י המתכנן והמזמין (לפי המאוחר).
 .2הסתייגויות
העובדה שהקבלן בצע את העבודה בתאם לתוכניות ,לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה
תקינה של כל המתקנים .הקבלן בלבד אחראי עבור כל התקלות הנובעות משגיאות בתכניות,
שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.
לשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות ,ולדרוש מהמהנדס את כל
ההסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים .במקרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי
המהנדס לא יניחו את דעתו של הקבלן ,ויהיו לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים,
חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המהנדס.
העובדה שהמהנדס הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד ,או החומר ,או חלק מהמתקן ,או שאישר
את העובדה בזמן הבדיקה ,לא משחררת את הקבלן מאחריותו.
 .3פגמים וליקויים
במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר ,בציוד או ,בפעולה התקינה של המתקן או בטיב העבודה
תוך תקופת הביצוע ,או תוך תקופת האחריות ,רשאי המהנדס לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה
הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא מאפשרים
פעולה תקינה של המתקן ,ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך
תקופה סבירה ,שתיקבע על ידי המהנדס ,על חשבונו הוא.
במקרה כזה אם יהיה זה לאחר מתן תעודה השלמה לקבלן ,תבוטל תעודה ההשלמה לגבי חלק ו/או
הציוד הנ"ל של המתקן.
 .4ביצוע תיקונים על ידי אחרים
במקרה והודיע המהנדס לקבלן על עבודה לקויה ו/או על ציוד או אביזרים לקויים ו/או על פעולה
לקויה של המתקן ודרש מהקבלן תיקונים ו/או החלפת ציוד או אביזרים תוך תקופה סבירה
שנקבעה והקבלן לא ביצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופה שנקבעה –
רשאי המהנדס להזמין את ביצוע התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצאות
שנגרמו מהקבלן.
 .5כתב אחריות
לפני תעודת השלמה ,על הקבלן למסור למהנדס ,בהתאם לתנאי החוזה ,כתב אחריות לטיב
החומרים והציוד ,לטיב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים .בנוסף לכתב האחריות
הנ"ל ,על הקבלן לספק כתבי אחריות על
שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל .מסירת כתב האחריות של ספקי
הציוד לידי המהנדס ,לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד ,והמהנדס רשאי
לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק או משניהם יחד ,לפי ראות עיניו.
 .6בדיקה נוספת
בתום תקופת האחריות ,אם לא נקבע אחרת בחוזה ,תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל
התיקונים שיקבעו בבדיקה הזאת.
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 34.00כללי
התקנת צנרת למערכות הספרינקלרים תיעשה על פי המפרט הטכני הכללי ,ועל פי המפרט כדלקמן:
התקנת מערכת הספרינקלרים הכוללת צנרת ספרינקלרים וכל האביזרים עד להתחברות להזנת
המים הראשית תיעשה על פי תקני ה N.F.P.A. -הרלוונטים והמעודכנים על פי סוג וסיווג
המערכת.
 34.01תיאור המערכת
מערכות הספרינקלרים תהיה מסוג  WET PIPE SYSTEMשתוזן מקו הזנה ראשי.
 34.02תחנות ההפעלה
תהיה בקוטר המוראה בתוכניות ותמוקם על פי המצוין בתוכנית המפורטת.
התחנה וכל מרכיביה יהיו מאושרים  ,UL/FMותכלול את הרכיבים הבאים:
(האביזרים ישולט באמצעות שלטי פלסטיק במידות  15 X 15ס"מ).
תחנת הפעלה למערכת ספרינקלרים
 .1מגוף "אל חוזר אזעקה" בקוטר התחנה.
 .2מגוף שער  OS&Yבקוטר התחנה עם טמפר סוויץ' מחווט למערכת ההתראה (כולל
שרשרת ומנעול).
 .3מערכת  TRIMהכוללת:
א .מיכל בילום.
ב .פעמון מונע מים.
ג 2 .שעוני לחץ (לפני ואחרי מגוף ה"אל-חוזר אזעקה") עד לתחום של 14
אטמוספירות.
ד .ברזי ניתוק וניקוז כדוריים.
 .4שסתום אל-חוזר בקוטר המותאם לקוטר התחנה ועליו מחברים "סיאמים" בקוטר "X 3
 2להסנקת מים ע"י רכב כיבוי אש ,כולל מצמדי "שטורץ" עם שרשרת.
 .5רגש זרימה מתאים לקוטר קו ההזנה הראשי.
 .6כלוב מתכת מסורג עם נעילה.כאשר פתחי ההסנקה יהיו מחוץ לכלוב.
 .7שילוט פח לבן בגודל של  60X40ס"מ שעליו יכתב באדום" :הסנקת מים לספרינקלרים".
 34.03צנרת
צנרת ההזנה למערכות הספרינקלרים תהיה כדלקמן:
 .1צנרת ספרינקלרים תת קרקעית
צנרת תת קרקעית בקטרים של עד " 2תהיה מפלדה מגולוונת סקדואל  40עם
עטיפת פוליאתילן מוקשה תוצרת אברות.
צנרת תת קרקעית בקטרים של " 3עלה תהיה מפלדה שחורה עובי דופן 5/32
עם ציפוי פוליאתילן מוקשה חיצוני תוצרת אברות או שע"מ.
 .2צנרת ספרינקלרים גלויה
על פי דרישות התקן אופן חיבור הצנרת והאביזרים משפיע על סוג הצנרת והקבלן יכול לבחור בסוג
הצינור העדיף עליו על פי אופן החיבור הרצוי לו כדלקמן:
א .עבור חיבור בתבריגים הצנרת תהיה מפלדה שחורה דרג סקדואל  40צבועה ,החיבור
ייעשה באמצעות אביזרים מתוברגים תבריג .N.P.T.
ב .עבור חיבור בריתוך הצנרת תהיה שחורה דרג סקדואל  10צבועה.במקרה כזה על
הרתך להיות בעל נסיון בעבודות ריתוך צנרת וכן עם תעודת הסמכה התקפה
ומאושרת על ידי משרד העבודה.
ג .עבור חיבור באמצעות מחברים מהירים  QUICKUPהצנרת תהיה שחורה סקדואל
 10או  40בהתאמה למפורט בתוכניות צבועה .חירוץ הצנרת יעשה על פי הוראות
יצרן המחברים.
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עבור כל האופציות הצנרת תהיה צבועה כמפורט במפרט גוון אדום  91תוצרת טמבור.
הערה :ביצוע התאמות ספרינקלרים לתקרות אקוסטיות ירידות יעשה על ידי צנרת בקוטר "1
פחות באמצעות צנרת דרג סקדואל  40צבועה בהברגות או באמצעות צנרת מקשרת מסוג
.RAPIDROP
 .3ספחים ואביזרים:
עבור כל אופציה וסוג צנרת שיבחר הקבלן ,כל האביזרים הספחים ,המחברים
ומחברי אורך הצנרת עבור צנרת הספרינקלרים וכיבוי האש עד וכולל קוטר " 2כלולים במחיר
הצנרת לרבות המתלים ואמצעי התליה והחיזוק.
עבור צנרת בקוטר " 3ומעלה מחיר האביזרים מחושב בנפרד אך מחיר מחברי אורך
והמתלים נכללים במחיר הצנרת.
עבור מחברים המשמשים לחיבור האביזרים בקוטר " 3ומעלה מחירם נכלל במחיר האביזר.
 34.04עבודות צביעה
עבור כל האופציות הצנרת תהיה צבועה בגוון אדום  91תוצרת "טמבור" כמפורט:
כל האביזרים ממתכת שיותקנו על ידי הקבלן לרבות מתקנים עם תמיכות
צנרת וכו' ,יצבעו על פי המפרט הטכני הכללי פרק  11ועל פי ההוראות במפרט המורחב.
כל עבודות הצביעה והפעולות המתלוות אליהן מוגדרות כעבודות עזר שאינן נמדדות בנפרד ומחירן
כלול במחירי היחידות והאביזרים בכתבי הכמויות.
גוון וצבע הצנרת הצבועה במידה ולא הוגדר מראש תהיה על פי תקן ישראלי 659במידה ואין הגדרה
מפורשת או שקיימת סתירה כלשהי ייקבע הצבע על ידי המפקח.
עבודת הצביעה תיעשה בידי צבעים מיומנים המורשים לעבודה כזאת על פי הוראות המפקח
והוראות יצרן הצבעים.
במידת הצורך יכין הקבלן את המשטחים ,האביזרים האמורים להיצבע לרבות ניקוי ,ליטוש,
והשחזה מוקדמת על פי הנדרש במפרט הכללי.
שכבת הצבע הראשונה על מוצרי פלדה חשופה תהיה צבע יסוד למניעת קורוזיה המותאם לסוג
החומר הנצבע .המפקח באתר יקבע באם יש צורך בשכבת צבע יסוד שניה בטרם יבצעו את שכבות
הצבע הסופיות הדרושות.
לאחריהן יש לצבוע את המשטח ב 2 -שכבות צבע סופי שפרק הזמן בו יש להמתין בין שכבה לשכבה
לא יקטן מ 24 -שעות.
הצנרת תשולט ותסומן באמצעות מדבקות פלסטיק עליהן ירשם "ספרינקלרים" וזאת ע"מ להבדיל
את הצנרת משאר מערכות כיבוי האש שבאתר.
 34.05אביזרי צנרת מטיפוס ”“QUIKCUP
מחברי " "QUIKCUPלחיבור צנרת לרבות אביזרים כגון מחברי ציר ,הסתעפויות,
מחברי קל ,מחבר למתז ושאר אביזרים יהיו מתוצרת "מודגל" מאושרים UL/FM
ומתאימים לשימוש בלחץ עבודה מכסימלי של  250 PSIובלחץ עבודה רגיל
של .175 PSI
כל האטמים של המחברים יהיו מגומי סינטטי מעולה מסוג " "EPDMהעונה
לדרישות .ASTM-D-2000
הברגים והאומים יהיו מפלדה מצופה באבץ אלקטרוליטי מתאימים לתקן  ASTM-A-183עם
מינימום חוזק למתיחה . 110,000 PSI
בעת הרכבת מחברי ה "QUIKCUP" -יש להשתמש במשחת סיכה דגם  27-Aתוצרת "מודגל" עם
מינימום חוזק למתיחה . 110,000 PSI
 34.06ספרינקלרים:
הספרינקלרים יהיו על פי המפורט בתוכניות מבחינת סוג ,דגם ,קוטר ,קבוע הזרימה וטמפ'
ההפעלה.
במקרים של ירידה לתקרה אקוסטית הספרינקלרים יתואמו בתקרה עם שאר המערכות .הירידה
תתבצע באמצעות צנרת בקוטר " 1פחות והספרינקלר
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המותקן ישולב ברוזטה מתאימה הנכללת במחיר הספרינקלר על פי בחירת האדריכל.
התקנת הספרינקלר תתבצע על פי הוראות יצרן הספרינקלר וכל ספרינקלר יישא
אישור  .UL/FMלפני הברגת הספרינקלר יש לעטוף את התבריג בטפלון ולסגור עם מפתח תיקני,
על פי הוראות היצרן .שנת הייצור של הספרינקלר תהיה שנת התקנת המערכת או שנה אחת קודם.
 34.07מתלים
עיגון הצנרת לתקרה ייעשה באמצעות מתלים מאושרים  UL/FMכמצויין ב.N.F.P.A-13 -
יש להגיש למתכנן לאישור את סוג ופרטי התליה במידה ומשתמשים במוטות תליה יש להקפיד
להשתמש בקטרי מוטות תליה מותאמים לקוטר הצינור:
עבור צנרת עד " 4וכולל  -קוטר מוט התליה יהיה "3/8
עבור צנרת בקוטר  - 8"-5קוטר מוט התליה יהיה "1/2
עבור צנרת בקוטר "  – 10-12קוטר מוט התליה יהי "5/8
המרחקים המקסימליים בין המתלים עבור צנרת פלדה לא יעלו על  3.6מטר עבור צנרת בקטרים
של עד " 1.25ועל  4.5מטר עבור צנרת בקוטר " 1.5ומעלה.
כמו כן יש לדאוג למרחק מינימלי של  7.5ס"מ בין המתלה למתז מסוג .UPRIGHT
 34.08בדיקת לחץ
לאחר סיום התקנת המערכת או חלק ממנה יש לבצע תחילה שטיפת קווים יסודית על ידי הזרמת
מים במערכת במקום מתזים יותקנו פקקים והמערכת תשטף בצורה יסודית הנדרשת על פי תקן
 NFPA 13לאחריה תתבצע בדיקת לחץ לאיתור נזילות .הבדיקה תתבצע בקטע המוגדר על ידי
החדרת לחץ מים למערכת של 13.8
אטמוספירות למשך  2שעות.
הפרש הלחץ בסיום הבדיקה יהיה " . "0במקרה של דליפת מים תתוקן הדליפה ובדיקת הלחץ
תתבצע בשנית עד קבלת התוצאה הרצויה .הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח.
לפני בדיקת הלחץ יש לוודא שחרור האוויר בנקודות הגבוהות ביותר שבצנרת.
במקרה ויימצאו ליקויים בצנרת או בציוד ,על הקבלן להחליף את הציוד הפגום
בציוד תקין ולחזור על בדיקת הלחץ.
 34.09ברזי ניקוז ובדיקה
בכל מפלס ומפלס כמתואר בתכניות ובמיוחד במפלס הנמוך ביותר יותקן ברז ניקוז בקוטר " 1.5או
" 2כמפורט בתוכניות .צינור הניקוז יחובר לקולטן ביוב סמוך או לחלופין תתבצע חדירת צינור
בקיר המבנה אל המחוץ למבנה לצורך הסדרת הניקוז
בסמוך לברז יוצב שלט פלסטיק בגודל  20 X 20ובו ייכתב "ברז ניקוז".
באותו אופן יותקן גם ברז בדיקה בקוטר " 1עם מעבר בקצה הצינור בקוטר " 1/2או " 3/4כמפורט
בתוכנית .בכדי לדמות זרימת מים ממתז במערכת בעת בדיקה ,ברז זה ישולט גם הוא באמצעות
שלט פלסטיק בגודל  20 X 20ס"מ ובו ייכתב "ברז בבדיקה".
 34.10פורק לחץ
יש להתקין על גבי קו ההזנה הראשי בסמוך לתחנת ההפעלה פורק לחץ בקוטר " 1/4בכדי לאפשר
למערכת לעמוד בשינויי הטמפרטורה בין יום ולילה ,חורף וקיץ ,ובכדי למנוע אפשרות של פריצת
צנרת ו/או ספרינקלר כתוצאה מכך.
 34.11ארון מתזים רזרבי
יש להתקין ארון מתזים רזרביים .הארון יהיה מפח מגולוון בעובי  2מ"מ צבוע באדום בעל
אפשרות פתיחה מהירה ויאפשר הכנסה של  12ספרינקלרים לפחות .הארון יותקן בסמוך לתחנת
ההפעלה או בחדר המשאבות במידה וקיים כזה.
 34.12ברזי ניתוק
במקומות המצוינים בתוכנית ,יותקנו ברזי ניתוק מדגם מגוף פרפר
) (TAMPER SEICHבקטרים המצוינים מאושרים  UL/FMתוצרת ”“CENTRAL
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או שווה ערך מאושר .ברזים אלו יחווטו לרכזת כיבוי אש (מתוכנן ע"י אחרים) ויתריעו
חזותית/קולית במקרה של שריפה.
 34.13רגשי זרימה:
רגשי זרימה יותקנו במקומות המצוינים בתוכניות .הרגשים יהיו מדגם  VSR-Fתוצרת
" “POTTERמאושרים  .UL/FMרגשי הזרימה יחווטו לרכזת כיבוי אש (מתוכנן ע"י אחרים)
ויתריעו חזותית/קולית במקרה של שריפה.
 34.20יציאות לפיקודים והתראות
מערכת הספרינקלרים היא מרכיב חיוני וחשוב במסגרת מערכת הגילוי והכיבוי ולכן במידה
ופרצה שריפה במבנה חייבים האנשים הנמצאים במבנה לדעת על האירוע או לחילופין במידה
וקיימת תקלה שעלולה להשפיע ולפגוע בפעולת המערכת כאשר יצטרכו אותה .לכן יש לבצע
חיווט התרעות ממרכיבי המערכת העיקריים כולל הברזים והאלמנטים המשפיעים ישירות על
פעולת המערכת.
שיטת החיווט וסוג הרכזת יקבעו בתאום עם יועץ החשמל והמזמין ( הרכזת יכולה להיות
אנלוגית ואז כל חיווט יעשה באמצעות כרטיס כתובת או רכזת אזורים פשוטה יותר וחיווט
יהיה ישירות מהאביזר לרכזת.
ההתראות יחוברו לרכזות ויהיו כדלקמן:
 .1בעת פעולת רגש זרימה.
 .2ברז במצב סגור.
תוספת של אתרעות ופיקודים מאביזרים נוספים בחדר המשאבות ו/או
מרכיבי המערכת תתקבל בשלבי הביצוע לפי שיקול המתכנן ו/או המזמין.
במעמד מסירת העובדה ייתן מתקין המערכת הדרכה לנציג המזמין לגבי פעולת
המערכת ,הפעלתה ,התגברות על תקלות ובדיקת תקינות כללית.
 34.25אחזקה
בתקופת שנת האחריות יתחזק הקבלן את מערכת המתזים על פי תקן  N.F.P.A -25ותקן ישראלי
.1928
אופני מדידה ותשלום
מחירי היחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לקיום
הדרישות המפורטות בחוזה ,במפרט הטכני הכללי ,המפרט הטכני המיוחד  ,כתבי הכמויות
ובתוכניות המפורטות לרבות תוכניות פרטיים.
המחירים שניתנים על ידי הקבלן כוללים הוצאות הובלה ,אספקה ,העברה ,מימון הזמנה ,העמסה,
פריקה ,אחסון ,שמירה ,התקנה וביצוע כולל הוצאות נלוות בגין השכרת ציוד עזר ,תמיכות
ופיגומים וכל הנדרש בכדי לעמוד בדרישות הבטיחות .כן ,הוצאות בגין מיסוי ,ביטוח ,מסי קניה,
מסי נמל ,מס שחרור מכס ,היטלים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט
ובגין הוצאות הנובעות משלבי אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד לאישור על כל
פרטיו.
על הקבלן לשים לב בעת קביעת המחירים ליחידות השונות לכל דרישות החוזה ולאחר חתימתו אין
הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה גם אם העילה שלו לכך היא אי
הבנתו בפסקה הרלוונטית.
במחירי המוצר נכלל כל המתואר לעיל עד להתקנת המוצר ,הפעלתו כיוונו
והרצת המוצר עד לאישור וקבלת המתקן לרבות תיקונים והפעלת סוכנים
טכנאים וכו'.
מחירי היחידה כוללים את כל עבודות העזר כגון:
 .1תאום ,אימות מידות לימוד החומר והכרת הבנין.
 .2חציבה ,חפירה ,קדיחת חורים ,שרוולים ,ומעברים והחזרת המצב לקדמותו לרבות חומר
מילוי מצעים וחומרי בנין.
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.3
.4
.5
.6

מתקני תליה ,קונסטרוקציות ,מתלים זיזים חיתוכים חיבורים ,חומרי איטום וחומרי בנין
המשמשים לתליה ,חיבור והתקנת הציוד והצנרת וכן תיקון ומילוי חללים פתחים שרוולים
וכל הנדרש בכדי לקבל עבודה נקיה.
כלים מתקנים פלטפורמות עבודות גידור ,שילוט ,דיפון ,שטיפה ,ניקוי וחיטוי.
התחברות למערכות קיימות.
ביצוע תוכניות  AS MADEכולל פלוטים ומדיה מגנטית הדרושה לכך .לרבות השקעת
שעות שרטוט ומדידה .ביצוע תכניות הנדרשות לביצוע כגון :סכמות צנרת ,הוצאות
עקיפות וישירות לכך.
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פרק  -40פיתוח נופי (נילי בלומנקרנץ)
תנאים מיוחדים:
 40.00.1כללי-
 .1יש לראות את כתב הכמויות והמפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי הבין משרדי בהוצאה
לאור של משרד הביטחון ומשרד השיכון (בפרט פרקים  41,40,14,01,00במהדורתם האחרונה)
ולהגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות ולתוכניות
העבודה .על כן ,אין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטויה בכתב
הכמויות ,או בתוכניות.
 .2מפרט זה מתייחס לעבודות הכוללות עבודות פיתוח נופי שתילה והשקיה בהתאם למפרט
המיוחד והתוכניות המצ"ב לפרויקט.
 .3על הקבלן לקבל את אישור האדריכל ואת אישור אדריכל העיר רעננה על דוגמאות שיכין לכל
אחד מסעיפי הפיתוח.
לא תורשינה כל סטיות מהתכנון אלא באישור אדריכלית הנוף .עבודה שלא תתאים לדוגמא
המאושרת תפסל ,ועל הקבלן יהיה להוציא לפועל על חשבונו את הוראות אדר' הנוף.
 .4אדר' הנוף יבצע פיקוח עליון על ביצוע העבודה .מפקח מטעם המזמין יבצע פיקוח צמוד .על
הקבלן לקבל אישור בכתב מאדר' הנוף/המפקח על איכות חומרי הבניה (כולל אבני ריצוף
ותיחום) לפני הנחתם בשטח .אין לבצע כל שינוי בתוכנית או בסוג החומרים ללא אישור אדר'
הנוף ובתאום עמו.
 .5כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם למידות ,לפרטים ולתוכניות ולדרישות
המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות פיתוח האתר.
 .6הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה,בדק באופן יסודי את צורתו,את סוג הקרקע ,הגישות,
שיטחי עבודה ואיחסון ,מיקום קוי מים ,חשמל וטלפון .לא תתקבל כל תביעה אשר מקורה
באי הכרת האתר.
 .7בגמר העבודה על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו מסודרים ונקיים לחלוטין.
פסולת ועודפי בנין יפונו לאתר על-פי הנחיות המפקח.
 .8הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושתוף פעולה עם כל גורם אחר הפועל בשטח
,עם המפקח ועם הגורמים המתאימים מטעם הרשות המקומית.
 .9עם קבלת צו העבודה על הקבלן לבדוק את כל התוכניות וכן כל אינפורמציה אחרת שקיבל
בכתב או בע"פ לצורך הביצוע ,ולודא התאמה מלאה לבצוע בשטח .כל הערות לגבי חוסר
בתוכניות ,בפרטים ,במידות וכן אי התאמות לנתוני השטח ידווחו לפיקוח ולאדריכל תוך
שבוע ימים מתחילת העבודה.לאחר מועד זה לא יתקבלו טענות מצד הקבלן לגבי עיכוב
ותקינות הביצוע הנובע מסיבות אלו.
 10על הקבלן במסגרת העבודה חלים כל המדידות התאומים והאישורים הנדרשים לביצוע
העבודה ,מהעיריה ,משטרה ח"ח בזק וכן כל אישור אחר הנדרש מהרשות לביצוע העבודה.
כמו כן הקבלן ימסור את השטח הן לאדריכלי הנוף והן לגורמים המתאימים ברשויות עם
סיום העבודה .ללא אישורים אלו יראה הקבלן כמי שלא השלים את עבודתו.כל הנ"ל כלול
במחיר הפאושלי לפיתוח.
.1

עבודות פיתוח
על קבלן הפתוח ובאחריותו לודא עם הקבלן הראשי כי ,תוכננו ובוצעו בשטח כל ההכנות
המתאימות לצורך הבצוע המעולה של הפתוח .הן מבחינת המפלסים,טיב הבטונים
,האיטומים ,השיפועים וכל ההכנות וההזנות הנדרשות במערכות השונות לצורך בצוע עבודות
הפתוח.במידה ויתגלה חוסר התאמה יש לדווח לאדריכל הנוף ,למפקח על הפרויקט לקבלן
הראשי ולמתכנן המערכת אשר תכנונה או ביצועה אינו תואם או אינו תקין.
כל השלמת תשתיות או תיקונים לצורך ביצוע עבודות הפתוח ייעשו על חשבון קבלן הפתוח
ובאחריותו .הקבלן מותר על כל תביעה בגין אי התאמת התנאים בשטח המפריעה לבצוע
עבודתו.
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.2
א.

בדיקת חומרים
חובה להשתמש במוצרים הנושאים תו-תקן .חובה זו חלה על כל המוצרים המופיעים בקטלוג
חומרים ומוצרי בניה הנושאים תו-תקן ,או סימן השגחה בהוצאת משרד הבינוי והשיכון,
מהדורה אחרונה.
מוצרים אשר אינם מופיעים בקטלוג הנ"ל ,חייבים לעמוד בדרישות התקן הישראלי
המתאים .הבדיקות בהתאם לפרוגרמת הבדיקות לפי דרישת משרד הבינוי והשיכון ,דמי
הבדיקות ע"ח הקבלן.

.3

על הקבלן להחזיר את מצב המדרכות ,אבני שפה וכיוצא בזה ,לקדמותו או בהתאם לתכנון
החדש ,ללא כל תוספת תמורה .כל תיקון שיצטרך עקב העברת צנרות ,או עקב פגיעות ,או
לצורך התחברות לפיתוח קיים ,או מכל סיבה שהיא,יתוקן ללא תמורה נוספת  .על הקבלן
לקבל אישור העיריה למדרכות ולעבודה כולה.

.4

עבודות הסימון והמדידה יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות מודד מוסמך ומאושר ע"י
המפקח .בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין תוכניות האדריכל ומדידת הקבלן עליו
להודיע לאדריכל לפני תחילת הביצוע .האדריכל יספק לקבלן תיקונים והתאמות למצב
הנמדד .עבודות הסימון יאושרו ע"י המפקח ואדר' הנוף.
הביצוע כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לבצוע המושלם של העבודה כפי שיאושר
ע"י אדריכל הנוף.

.6

ידוע לקבלן כי התוכניות שבידו הינן למכרז בלבד ,תוכניות אלו עשויות להשתנות עקב
דרישות העיריה או עקב תכנון מפורט וזכותו של המזמין לשנותן ,ללא כל תביעות מהקבלן.

.7

על הקבלן לדאוג לתאום תשתיות ואישורי העיריה לצורך ביצוע כל עבודות הפיתוח .כמו כן
אישורי העיריה והנחיותיה לגבי הכבישים ,ואבני השפה .על הקבלן להכין דוגמאות לבצוע
,לאישור העיריה ו\או החברה לפיתוח פתח תקווה .על הקבלן לקבל אישור העיריה לתחילת
עבודה וסיום עבודה.

.8

קבלת עבודות הפיתוח ואישורן הסופי ינתנו ע"י אדריכל הנוף והגורמים המתאימים בחברה
לפיתוח פתח תקווה ,בכפוף לדרישות ואישורי העיריה.

ב.

.5

 40.01עבודות הכנה ופירוק:
ריסוס:
בנוסף למצוין במפרט הכללי ,ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סלולים או מרוצפים לפי
הוראה מיוחדת מאת המפקח באתר .חומר לריסוס יהיה מסוג "ראונד אפ" בכמות של  3ליטר ל-
 100ליטר מים .החברה אחראית להשמדת עלווה וקני שורש ותרסס ריסוסים חוזרים עד להשמדה
מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות – על החברה לקחת בחשבון שימוש בחומר ריסוס אחר
במקרים מסוימים וזאת לפי הנחיות האדריכל והמפקח באתר.
חישוף והסרת צמחייה:
חישוף השטח ,הסרת הצמחייה וניקוי האתר בגבולות העבודה כולל עבודות הריסה ופרוקים
בהתאם לתכנית והוראות המפקח באתר.
כולל פינוי חומר החישוף לאתר מאושר ע"י המפקח.
העתקת עצים:
עצים הקימים בשטח יועתקו לפי ההנחיות המפורטות במפרט הבינמשרדי ,וינטעו במקומות
שתורה עליהם העיריה .הסעיף כולל את כל העבודות הכרוכות בהעתקה והשתילה כולל אחריות
הקבלן לקליטת העצים.
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שרוולים והכנות מוקדמות :
שרוולים והכנות מוקדמות לכל המערכות יועברו בשטח לפני תחילת עבודות הבניה והריצוף .על
קבלן הפיתוח לודא כי השרוולים וההכנות הדרושים לבצוע כל מערכות הפיתוח אכן הועברו בשטח
ע"י הקבלן הראשי .במידה ויחסרו שרוולים והכנות במערכת כל שהיא – יעבירה קבלן הפתוח על
חשבונו.
 40.02עבודות עפר:
כללי:
על קבלן הפיתוח לודא קיום מערכות תת קרקעיות לפני תחילת ביצוע העבודות .יש לקבל דרישות
העיריה להעברת תשתיות שונות בפיתוח .לא יוחל בעבודות הפיתוח לפני קבלת אישורי העיריה
לתשתיות וכבישים.
יש לודא עם קבלן העפר מאזן עפר ולקבל ממנו את השטח כשהוא מתאים לצורך ביצוע עבודות
הפיתוח .קבלן הפיתוח מוותר על כל טענה בגין אי התאמה.
עבודות יישור השטח ,חפירה/חציבה ומילוי:
תאור העבודה :חפירה ו/או חציבה בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתכניות ובהתאם להוראות
המפקח הרשומות ביומן העבודה .העבודה כוללת חפירה ,כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל
עומס וברוחב כלשהו.
העבודה תבוצע בכלים מכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה או בעבודת ידיים .החומר
החצוב או החפור יובא לאישורי המילוי ,ויפוזר שם בשכבות של  25ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים
בתכניות ובהתאם להוראות המפקח הרשומות ביומן העבודה .השכבות תפוזרנה במקביל לפני
השטח המתוכנן .סלעים גדולים מ 20 -ס"מ ינופצו לפני הפיזור.
המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטח המילוי ,כלומר איזה סוג של חומר שנחפר
או נחצב יפוזר בכל שכבת מילוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או פסולת .אין להשתמש למילוי
בעפר המכיל חומרים אורגניים כלשהם.
דיוק העבודה של החפירה ,החציבה והמילוי צריך להיות – + 0 ,5ס"מ (לא תותר סטייה כלפי
מעלה).
עודפי עפר וחומר שאינו מתאים ,לדעת המפקח ,למילוי ,יסולקו למקום שפיכה ,המאושר ע"י
הרשת המקומית.
מצעים ותשתיות:
על גבי שתית (צורת דרך) ,בכל מקום שנדרש בתכנית ו/או הוראות המהנדס באתר יתקין הקבלן
תשתית מצע מסוג א' בעובי המפורט בתכניות או בכתב הכמויות בשכבה אחת או במספר
שכבות.כל שכבה לא תעלה על עובי של  20ס"מ לאחר הידוק מלא .דרגת הצפיפות הנדרשת לכל
שכבה ושכבה לא תהיה פחות מאשר  98%לפי מודיפייד "אששהו".
חומר המצע באזורים המרוצפים והסלולים יענה לדרישות הבאות:
מכסימלי של האבנים לא יעלה על ".3
גודל דירוג החומר יהיה בגבולות הבאים:
אחוז עובר
נפח
100%
"3
100%-60%
"3/4
60%-35%
"4
20%-0%
מס' 200
הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר – פרק .40
דרגת הצפיפות הנדרשת במצעים לכבישים ומדרכות תהיה " 98%מודיפייד אששהו".
אדמת-גן:
בנוסף לאמור במפרט הכללי לא תכיל אדמת גן עשבים רב-שנתיים ,תהיה נקיה מכל מחלות ומזיקי
שורש .האדמה תלקח ממקורות מאושרים ומשכבות עליונות ועד לעומק של  1מטר לכל היותר.
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עובי השכבה המפוזרת תהיה  40ס"מ לפחות .פיזור האדמה ייעשה בהתאם לגבהים הסופיים
המופיעים בתכנית טופוגרפיה (פיתוח כללית).
 40.03קירות ומסלעות:
קירות תומכים:
כללי:
הקירות התומכים יבוצעו ע"י קבלן השלד.
על קבלן הפיתוח לודא שביצוע קירות הבטון יהיה מתאים לבצוע עבודות הפיתוח .בגבהים באיכות
הגימור ,בשיפועים ובכל ההכנות הנדרשות לניקוזים גדרות וכו' .לא יהיו לקבלן הפיתוח תביעות
בגין אי התאמת התנאים בשטח ואופן ביצוע הקירות אשר מפריעים את ביצוע עבודתו ,באחריותו
לקבל את הקירות במצב המאפשר המשך עיבוד וציפוי באבן ,כולל ראש הקיר.
התשתית
הקיר חייב להיות יבש ,נקי מאבק ,ללא עקבות שמן תבניות ,חומרי אשפרה ,גריז ,צבע ,מלחים,
ללא חלקים רופפים וללא כל גורם אחר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה.
יישור הקיר (באם נדרש) ,תיקון חללים או קיני חצץ ושכבות האיטום ,יעשו במוספים דומים
(מבחינה כימית) לאלו שבדבק על מנת להבטיח רצף בחוזק ובגמישות הדבקת החיפויים .בחירת
חומרי היישור ,הנחיות השימוש וביצוע העבודה הינם באחריות יצרן החומרים והמוספים וחייבים
לקבל אישור מהנדס הפרוייקט.
איטום הקיר (באם נדרש) יעשה באופן מושלם לפני החיפוי וללא קשר לאריחים מעליו .בחירת
חומרי האיטום הנחיות השימוש וביצוע העבודה הינם באחריות יצרן המוספים והחומרים וחייבים
לקבל אישור המהנדס האחראי.
משקי הפרדה
קביעת המישקים  ,למרות האמור לעיל  ,תקבע ע"י מתכנן המבנה ובאחריותו.
יש לבצע משיקי הפרדה במקומות שבהם משתנה חומר הרקע ובפרטי מבנה (חלונות ,שלטי תאורה
וכד') הרוחב המזערי של המישק יהיה  5מ"מ .יש לאטום את המשיקים בחומר איטום גמיש כדי
לקבל את התזוזות במישק .יש למנוע הצטברות מים וזיהומים במישקים לפני איטומם.
חיפוי הקירות באריחי בטון אדריכלי 40/10/3
לפי תקן ישראלי ת"י  1872חלק  ,4מותר להדביק חיפויים על קיר חוץ עד גובה  1.5מטר ,ללא צורך
בקיבוע מכני.
כמו כן עובי היחידות מינ'  25מ"מ ,מקס'  50מ"מ.
חלות התקן
.1.1
תקן זה חל על חיפוי קירות ביחידות אבן מלאכותית בהדבקה בקיבוע דבק מכאני או בהדבקה
בלבד ,לגבי גובה החיפוי ,גודל היחידה והחומר שממנו היא עשויה.
התקן חל על מערכת חיפוי של קירות חוץ ושל קירות פנים.
כמו כן התקן חל על חיפוי של משטחים אנכיים ,של משטחים אופקיים או משופעים שאינם ריצוף,
ועל חיפוי סביב לפתחים.
חומרים ורכיבים
 2.1.1יחידת האבן המלאכותית
יחידת אבן מלאכותית לחיפוי (להלן :יחידה) תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  1872חלק .1
נוסיף על כך שתתאים היחידה לדרישות אלה:
מידות היחידה יהיו כמפורט להלן:
עובי יחידה עשויה בטון לא יהיה קטן מ 15-מ"מ .עובי יחידה בעלת מרקם לא אחיד לא יהיה גדול
מ 60-מ"מ בחלקה העבה.
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תכנון
 4.1.1כללי
החיפוי ייעשה בהדבקה בשילוב קיבוע מכאני (הגדרה )1.3.9
למרות האמור לעיל' מותר להתקין את היחידה בהדבקה בלבד ,ללא קיבוע מכאני ,במקומות
ובתנאים אלה:
בחיפוי חוץ – עד לגטבה  1.5מ' מעל פני הריצפה או הקרקע ובחיפוי פנים – עד לגובה  2.0מ' מעל פני
הריצפה ,בתנאי שמשקל היחידה אינו גדול מ 15-ק"ג או שהאורך של שום צלע שלה אינו גדול מ –
 800מ"מ.
חיפוי אבן טיבעית לקירות(-:אם נדרש)
חזית הקיר מאבן ,קשה בעובי  3ס"מ טיב האבן באישור מכון התקנים ובהתאם לדרישות המפרט
הכללי סעיף  .41011על האבן לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברמת הקשיות ,עמידה בשחיקה
ואי שבירה וכל זאת לפי בחירת אדריכל הנוף ,ובאישורו המוקדם.
סיתות האבן יהיה ידני ,אלא אם אושר אחרת ,לא תהיה זמלה אלא בהתאם לתכניות .עיבוד האבן
יהיה על פני כל האבן ללא הפסקות.
האבן תובא לאתר כשהיא מעובדת בפניה ובהתאם לגובה/רוחב השורות .האבן תעבור באתר רק
התאמות.
כל האבנים שיורכבו לקיר תהיינה שלמות ובלתי פגומות ,כל אבן שניזוקה בשעת העבודה/הובלה
או אחסנה תוחלף באבן חדשה.
לא תורשה הדבקת אבנים ו/או סתימת חורים במלט סטוק ו/או חומר אחר.האבנים יעברו מיון
וסינון לרמת האחידות באיכות ובגוון שתאושר ע"י אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט.
הכיחול ייעשה בגוון שיבחר ע"י האדריכל והמפקח מתוך דוגמאות שיוכנו על ידי החברה ועל
חשבונה.
אבנים מיוחדות (אבני קופינג ,אבני פינה) – על החברה להציג דוגמא מאבנים אלו לקבלת אישור
המפקח על גוון ,סוג הסיתות ועיבוד האבן כמפורט בתכניות ,רק לאחר אישור הדוגמאות תחל
החברה בהזמנת יתרת האבן ובביצוע העבודה .ראש הקיר לא יפחת מעובי  5ס"מ ,אורך  60ס"מ
ומעובד מ 3-צדדים .גודל האבן לחיפוי לא יפחת מרוחב  25ס"מ ואורך  40ס"מ ,עיבוד לפי דרישות
האדריכל.
לפני תחילת עבודות החיפוי באבן ,יבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות וכל הליקויים ו/או
הסטיות יתוקנו לפי הוראות המפקח ,כגון סיתות בטונים שחרגו מקו/מישור הבניין/אלמנטים
ביותר מ ½ -ס"מ וכדומה.
השטח המיועד לחיפוי ,ינוקה היטב מכל לכלכוך ויירטב ,כתמי זפת ו/או חומרים שמנוניים יסולקו
מהקיר/האלמנט ,בצורה מכנית ו/או אחרת ,מבלי לפגוע בשלמות האלמנטים.
כל שטח הקיר ו/או האלמנט המיועד לחיפוי יחוספס ע"י התזת מלט צמנט ,המורכב משני חלקים
שומשומית נקיה ,חלק חול מדורג וחלק אחר צמנט ,עובי המלט מותר יהיה  2-3מ"מ ,והוא ייעשה
באופן הומוגני על כל השטח המיועד לחיפוי .ההתזה תיעשה לפחות  3ימים לפני החיפוי ותוחזק
במצב לח מיום ההתזה  3ימים לפחות.
פרטי עיגון האבן אל קירות הבטון המזוין יבוצעו בהתאם לפרטים בתכניות האדריכלות
והקונסטרוקציה ובמפמ"כ  378או ת"י שיחליף אותו.
כל פריטי העיגון ,כולל זיזי הפלדה הבולטים מקיר הבטון ,רשתות הזיון והפינים ,יהיו מגולוונים
גילוון עבר באבן חם ,למעט אותם אביזרי העיגון ,אשר לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אל-
חלד.
ברזל רגיל ,חוטי קשירה או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים לשימוש.
כל המישקים האופקיים והאנכיים ,יבוצעו בהתאם לפרטים בתכניות .דיוק הבניה יהיה חצי מ"מ.
יש להקפיד על הצורה המדוייקת של התפר בחזית כולל אנכיותו.
אבנים מיוחדות ואבני פינה יש לבנות עם התקדמות חיפוי הקירות .כל אבן הדורשת התאמה לשם
הכנסה בקיר ,תעבור את ההתאמה בזמן בנייתה .אין לבצע תיקונים באבן שהוכנסה לקיר ונקבעה
במקומה .אבני פינה יקבלו עיבוי בפינה ,לפי פרט ארכיטקטוני.
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קיר בציפוי טיח
תאור המוצר ותכונותיו :טיח כורכרי מינרלי מעונן המשמש כטיח חד שכבתי או כשליכט כורכרי על
גבי הטיח המסורתי .הטיח הכורכרי מסופק בגוון טבעי ומתאים ליישום בקירות חיצוניים
ופנימיים .זהו ציפוי טבעי ,אקולוגי וקשיח ,בעל כושר נשימה מצוין ,עמיד במים ולחות ,עמיד בפני
קרני V.U .
הרכב :ציפוי טבעי מינרלי ידידותי לסביבה ,עשוי אגרגטים של כורכר ,סיד הידראולי מיושן ,צמנט ,
תוספים ראולוגיים וצלולוזים טבעיים לחיזוק ועמידות
עובי היישום :כשכבת טיח דקורטיבי -על גבי הרבצה צמנטית או שכבת בסיס פולימרי  15ק"ג
למ"ר בעובי  1ס"מ )דו שכבתי (כשכבת שליכט-טיח כורכרי דקורטיבי ,על גבי טיח מיישר )שחור( או
שכבת בסיס פולימרי , 5.7ק"ג למ"ר בעובי  5מ"מ )חד שכבתי (.
כושר כיסוי :שק טיח כורכרי במשקל  25ק"ג מכסה :כטיח דו שכבתי ) 15ק"ג( 6.1 -מ"ר כטיח
שליכט חד שכבתי ) 5.7ק"ג( 2.3 -מ"ר אריזה :שק של  25ק"ג אבקה )מערבבים עם  5ליטר מים 1 +
ליטר לטקס משוריין בסיבים לעמידות בנגיפה ואלסטיות
(אחסנה :במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין  25-7מעלות .ניקוי :ניקוי ידיים וכלים במים
פושרים .תוקף 12 :חודשים  ,באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים .
ציפוי טיח טבעי מינרלי כורכרי הגבלות יישום :בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ35-
מעלות ובחזית מוצלת .בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ 10-מעלות .מריחה על קירות
יבשים ודרושים  5ימים לייבוש ללא גשם.
הוראות יישום :
א .על תשתית בלוק או בטון יצוק )נקי ומיושר (,יש לערבב שק כורכרי לתוך  5ליטר מים  +לטקס
ולמרוח שכבה ראשונה ללא החלקה .בקיץ ניתן ליישם שכבת גמר כעבור  6-5שעות של ייבוש .
בחורף יש להמתין  24שעות ולוודא שלא יורדים גשמים למשך  72שעות לפני יישום שכבת הגמר
השנייה או השלישית ,על פי צורך בעובי .ב .על תשתית טיח מיישר או שכבת טיח פולימרי 800-T /
600-Tניתן למרוח בשכבה אחת על גבי תשתית נקייה וישרה .בתקופת החורף יש לוודא  72שעות
לייבוש ללא גשם לפני היישום .ג .על תשתית צבע אקרילי יציב או פלטות גבס או צמנט מתועש יש
ליישם פריימר מינרלי ולהטביע לתוכו רשתות אינטרגלס משוריינות למניעת סדקים .ד .על תשתיות
של שפריץ צמנטי או אקרילי יש להזמין דו"ח ביקורת אתר של דקוליין לבדיקת תשתית.
יישום סילר בקירות חוץ :לשמירה מספיגה וגוון אחיד ,בקיץ יש למרוח על הציפוי שהתייבש
לחלוטין כ 3-ימים ובחורף לאחר  5ימים של ייבוש החומר )ללא גשם ובטמפרטורת מינימום של
.) 10מריחת הסילר מתבצעת בשיטת רטוב על רטוב .זמן ייבוש הסילר 48-שעות ללא גשם.
קופינג:
קופינג מאבן מסוג בטון אדריכלי או ש"ע בעובי ובמידות כמפורט בפרטי הביצוע .האבן תחובר
לראש הקיר ע"י שכבת טיט  ,העובי  5ס"מ בתוספת מוסף " בי.ג'י.בונד" או שווה ערך מאושר
ביישום על פי הוראות היצרן .כמו כן יחוזק הקופינג על ידי זוג מוטות ברזל בקוטר  2מ"מ לכל אבן.
 40.04ריצופים ומדרגות.
 40.04.1כללי:
לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן :קירות ,מדרגות ,רמפות ,בסיסי בטון לעמודי
תאורה ולריהוט הרחוב וכו' ,כל עבודות החשמל ,הניקוז ,המים ,הביוב ,ההשקיה וכד'.
על הקבלן לקבל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.
הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל מקרה ללא
פגמים.
השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות .באם רוחב השלמה פחות מ 2 -ס"מ להשלים
ע"י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.
(במידה ונמצא תא בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף).
במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים ,יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות ולקבל
משטח חלק ישר ואחיד.
בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון ,הכוונה לצבע תוצרת חוץ.
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גם אם לא צוין במפרט ,ולא מופיעות בתכניות ובפרטים דוגמאות ריצוף ,על החברה לקחת בחשבון
שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.
א .אספקת אבנים לאתר העבודה
האבנים יסופקו לאתר העבודה בחבילות ארוזות בעזרת סרטי פלדה או כל סידור אחר אשר יוסכם
עליו.
הפריקה תעשה קרוב ככל האפשר לאזור העבודה ובצורה מסודרת ,ובזהירות מרבית (בעזרת מנוף
ומכשיר מתאים) שיבטיח עבודה שוטפת ובמינימום טלטולים של האבנים.
יש להימנע מיצירת מאגרי חבילות אשר יצריכו טלטול נוסף באתר.
אבנים אשר נפגעו כתוצאה מהובלה ,ו/או הפריקה ירוכזו על גבי משטחים וישמשו לצורכי
חיתוכים ,והשלמות .לא יורשה הריצוף באבנים פגועות או שצבען דהוי משאר האבנים.
ב .ביצוע הריצוף
הריצוף יעשה בהתאם להנחיות היצרן כולל הנחיותיו לגבי שכבות התשתית לריצוף .ביצוע הריצוף
יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות (לא חתוכות) הכל לפי הדוגמא הנדרשת
מהריצוף.
במידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום מידות שהגמר יהיה ע"י אבנים שלמות .יש להקפיד כי האבן
החתוכה תישאר ללא פגמים ועם גופן ניצבת וישרה.
לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח .ההידוק יבוצע ע"י פלטה ויברציונית בעלת
כוח צנטריפוגלי של  1500-2000ק"ג ותדירות של  75-100הרץ ,ושטח של  0.35-0.5מ"ר .הידוק זה
יבוצע ע"י  3מעברים לפחות.
לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח ולפזרו בעזרת מטאטא תוך הקפדה על
מילוי כל המרווחים בין האבנים .עם גמר הפיזור יש להמשיך בהידוק בעזרת הפלטה ב 3 -מעברים
נוספים .לאחר ההידוק יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול .יש להשאיר
את החול על גבי המשטח עד לגמר העבודה.
ג .הערות
יש לוודא כי גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 5 -מ"מ מעל אבן השפה.
בכל מקרה אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בכחול הנדרש.
אין להעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול .ההידוק ייעשה עד למרחק של
 1מ' מקצה גבול העבודה וזאת על מנת למנוע שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת
חול מתחת לאבן.
כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת ע"י ניסורים,
ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת ע"י אבנים שלמות.
הערה :כאשר יש צורך בחיתוך אבנים משולבות בחיבור לתפרים ,קירות ,אבני שפה או כל גמר
ריצוף אחר ,אבני הגמר תהיינה שלמות וחיתוכים ייעשו באבנים בתוך שטח הריצוף.
 40.04.2ריצוף באבנים משתלבות:
הריצוף יהיה ממרצפות בטון בעובי  7ס"מ ,מבטון מחוספס .הריצוף יהיה בגוונים הנדרשים
ומהסוג המצוין בתכניות ,אלא אם צוין אחרת בתכניות ובפרטים.
החברה תכין דוגמא באשר של כ 2 -מ"ר .המפקח רשאי לבצע שינויים ברוחב ואורך ובדוגמת
הריצוף .החברה לא תהיה זכאית לתוספת מחיר בגין שינויים אלו .העבודה כוללת מצע חול בעובי
 5ס"מ עם  20%צמנט מעורב בצורה הומוגנית .השלמת הריצוף ע"י אבן שפה ,קירות ,שוחות וכו',
כבישים ,מילוי וסתימת המישקים.
עם גמר ריצוף שטח של כ 2 -מ"ר יש לקבל אישור המפקח למירקם.
הפרש הגובה בין אבן ריצוף אחת לסמוכה לא יעלה על  1מ"מ.
השלמות לאורך אבני שפה וכו' תבוצענה באמצעות חיתוך אבנים בעזרת מכשיר חיתוך מיכני.
בחיתוך אבנים להשלמות יש להקפיד על חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה.
במידה והחלק הדרוש להשלמת קטן מ 5 -ס"מ תורשה השלמה בבטון עם פיגמנט מוסף "באייר"
של  3%-5%לצמנט ובאישור המפקח .הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו.
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השלמות בריצוף כנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.
ארגון העבודה
א .קבוצת עבודה רגילה מונה  3-4אנשים .ההספק של קבוצת עבודה מנוסה הוא כ 150 -מ"ר ליום
(באמצעות "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק של  400-600מ"ר ליום).
ב .התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר .אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון
השטח שכבר רו צף ,אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי .יש לספק אבנים להישג ידו של
הרצף באופן שוטף ,כדי לאפשר לו עבודה רצופה.
טיב האבן  -יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' .8
גוון וגמר האבן לפי בחירת אדריכל הנוף
פיזור החול ויישורו
א .לאחר קבלת תשתית מוכנה (מצע מהודק מכורכר ,חומר מחצבה ,או אגו"ם) מפזרים חול
דיונות נקי ויבש בעובי של  4-5ס"מ .החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק.
ב .היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים ("שבלונות") .את סרגלי הצד יש לקבוע
בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים:
בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד לתוך
שכבת החול.
ג .יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים .רצוי לישר
מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה-שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול
המיושר בעת העבודה.
הנחת הריצוף
א .ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות – "אבני קצה"
ו/או "חצאים"  ,הכל לפי הדוגמה הנדרשת ,לעבר אבן השפה הנגדית .יש להתחיל לרצף מהפלס
הנמוך לעבר המפלס הגבוה (למניעת זחילה של האבנים)
ב .בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  2-5מ"מ ,לצורך מילוי חול אשר מונע שבירת פינות
האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים ,ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה.
ג .אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות.
השלמת שולי המשטח
א .יש לשאוף במידת האפשר (על-ידי תיאום מידות) לכך שהגמר יהיה אבנים שלמות .יש צורך
להשתמש באבני ריצוף חתוכות ,על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו
אבני השפה ,הערוגות ,מכסי הביוב וכו' ,הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.
ב .חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת ,שהיא מכשיר קל ופשוט
להפעלה .יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ,עם דופן ניצבת וישרה.
ג .השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין
אבני השפה אינו עולה על  3ס"מ .לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול
ביחס של  .1:4אם המשטח הוא צבעוני ,ניתן לקבל במפעל פיגמנט מתאים.
התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת את המשטח ומבטיחה את
יציבותו .במשטח שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים ,שתגרום
להתרחקותן זו מזו ולתפוררות המשטח.
הידוק הריצוף ( עד גודל  30\30סמ )
א .בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף .ההידוק יבוצע באמצעות פלטה
ויברציונית בעלת שטח של  0.5-0.3מ"ר .ההידוק יבוצע על ידי שלושה מעברים לפחות ,עד
השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול .בעת ההידוק אין להתקרב מרחק קטן יותר ממטר
אחד מקצות המשטח שעדיין אינם חסומים .ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול
עד כדי ס"מ אחד ומיישר את פני השטח .החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן
במקומן ויוצר משטח אחיד ויציב.
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ב .לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא ,תוך הקפדה על
מילוי כל המרווחים בין האבנים .לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה
בשלושה מעברים נוספים.
יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול .טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע
רק מספר ימים לאחר גמר העבודה.
הידוק אקרסטון או ש"ע – ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד.
הערה :אריחים בגודל מעל  30/30ס"מ יונחו מיושרים ומפולסים ללא הידוק.
יש לקבל את הנחיות הביצוע לריצופים ,מהחברה שמספקת את הריצופים ,ולבקש את הנציג שלה
להיות נוכח בשטח בעת הכנת הדוגמה לאישור הביצוע.
סטיות בביצוע
א .הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  10מ"מ.
ב .הסטייה במישוריות (המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל.
אלומיניום של  5.0מ' לא תעלה על  7מ"מ).
ג .הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  2מ"מ.
הוראות כלליות
 .1יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 5-10 -מ"מ מעל גובה אבן השפה.
 .2בכל מקרה אין להשאיר שטח ,בגמר יום עבודה ,ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.
אין לעלות עם כלי-רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.
ההידוק ייעשה עד למרחק של  1מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע
שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.
כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר ,וזאת ע"י חיתוכים
וניסורים ,ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות ("אבני קצה "חצאים").
שלבי ביצוע הריצוף
 .1פילוס והידוק המצע.
 .2פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.
 .3התקנת הריצוף ,כולל השלמות ע"י חיתוכים.
 .4הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.
 .5פיזור שיכבת חול עליונה.
 .6הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.
 .7השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.
 .8פיזור סופי של חול ,טאטוא ומילוי מישקים.
מפרט לאריחים:
הנחת אבנים משתלבות  /אריחים
ראה תקן ישראלי למלאכות ת"י –  1571מסעות אבני ריצוף מבטון.
שלבי ביצוע:
 .1פילוס והידוק המצע (מצע סוג א' ,עובי מינימלי  20ס"מ).
 .2פיזור חול ופילוסו ע"י שלבלונה  3-5ס"מ.
 .3מתיחת חוטי סימון לאורך ולרוחב לשם קביעת קווי ריצוף נכונים.
 .4התקנת ריצוף ,כולל השלמות ע"י חיתוכים (ניסור או גיליוטינה).
 .5הידוק בעזרת פלטת ויברציות (באבני ריצוף מסוג :אקרסטון ,יפו ,רמות ,טבעון ,טרנטו ,טיבולי
ולידו יש להדק עם פלטה ויברציות הכוללת תחתית גומי).
 .6בריצוף אריחי בטון יש להדק בעזרת פטיש גומי בלבד.
 .7פיזור שכבת חול עליונה ,ווידוא הימצאות חול בפוגות.
 .8הידוק חוזר בעזרת פלטת ויברציות.
 .9השלמת ריצוף ע"י שימוש באבנים מנוסרות או בריצוף קטן כדוגמת אבן רמות ,אבן יפו (או ע"י
תערובת בטון).
 .10פיזור סופי של חול ,טאטוא ומילוי מישקים (מרווחים).
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 .11בריצוף בגוון קוקטייל יש לעבוד מ  3חבילות במקביל.
 .12ביישום על גבי גגות חובה להבטיח ניקוז ואיטום הגג בהתאם להוראות יצרן.
 .13באריחי בטון ללא מרווחים יש להשתמש במרווחונים של כ  1.5-2מ"מ (סדרת אורבנו).
מפרט לביצוע הסדרה הלינארית וסדרת אומבריאנו:
שלבי ביצוע כמו באבן משתלבת ובנוסף:
א .ריצוף באבן מהסדרה הלינארית וסדרת אומבריאנו יש לרצף בעדינות תוך תשומת לב לא לפגוע
בקצוות האבן .הריצוף הינו ללא פאזות בפאות .הספייסרים (מרווחונים) המתקבלים באבן
מלאים ומכתיבים מרווח של כ  5מ"מ בין האבנים.
ב .יש להקפיד הקפדה יתרה של שינוע חבילות האבנים באתר .העברת החומר והנחתו במקום
המיועד לריצוף יעשו ע"י חבקנים בלבד וללא רצועות .אין לזרוק או לגרור את הריצוף.
ג .יש לפתוח את סרטי חבילות הריצוף עם מספריים בלבד (ללא דפיקות פטיש).
.40.04
מדרגות:
מאלמנט מדרגה אבן טיבעית גושנית  /מדרגה מסוג פארק מבטון אדריכלי של"אקרשטיין" או ש"ע.
המדרגות תבוצענה כמפורט בתכניות ובפרטים ,על גבי בסיס מבטון מזוין ברוחב  30ס"מ ו60 -
ס"מ עפ"י המצוין בפרטים.
אבני שפה וגן לסוגיהן:
כל אבני השפה ואבני הגן לסוגיהן יהיו בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים.
הנחת אבני שפה ואבני הגן לסוגיהן תהיה על גבי יסוד וגב בטון (שיוצק על גבי התשתית
המהודקת).
הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט ביחס של .1:3
רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיוק של  3מ"מ.
בקשתות יש להשתמש באבנים באורך  15-30ס"מ .כמו כן כל חיבורי אבן השפה בזויות יהיו על ידי
ניסור "גרונג".
החיבור בין המשיקים יהיה על בסיס  .1:3יש להקפיד על ניקוי והשקעת המישק לאחר החדרת הטיט.
השקיה לאחר גמר ביצוע תהיה במשך  7ימים ,כולל מילוי והידוק אדמה בצידי האבן.
על הקבלן לקבל את אישור העיריה לפני ביצוע כל אבני השפה למיניהן.
 40.05ניקוז:
תאי ביקורת וניקוז
תאים יש להתאים לגובה המתוכנן ,ע"י הגבהה או הנמכה ,בשטחי גן גובה מכסה התא  5 +ס"מ
מגובה הקרקע המתוכננת ואילו בשטחי הריצוף גובה מכסה התא בגובה ריצוף .העבודה כוללת כל
החומר והעבודה שיש לעשות כולל החלפת מכסים וחוליות פגומות . .בשטחי הריצוף יש להתקין
מכסה כבד מחופה בריצוף כדוגמת הריצוף במקום הנדון .למען הסר ספק ,במחיר העבודה כלול
התאמת כל התאים שיהיו או קימים בשטח.
 40.05עבודות שונות:
מוצרי מסגרות:
כללי:
א.
כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן הישראלי העדכני המתאים לאותו נושא ,וכן
למפרט המסגרת של הקבלן הראשי .כל העבודות תיעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים
ובביצוע בעלי מקצוע מומחים.כל המסגרות תהיה מורכבת בשטח על בסיס ברגים .לא יהיו
הלחמות והתאמות באתר.
כל המידות בתכניות מחייבות ,במיוחד לגבי מידות של פרופילים ,מוטות ועמודים .את כל
יתר המידות על החברה לקחת באתר ולוודא התאמתן לתכניות .לא תורשה סטייה
מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד בנוכחות המפקח .כל סטייה תרשם ביומן ו/או
על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל והמפקח .לפני התחלת הביצוע יבדוק
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המבצע באתר התאמות שונות וכו' ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע
מדויק ומושלם של העבודה.
כל חומרי העזר כגון ברגים ,חומרי הלחמה ,ווי חיזוק ,עיגון לבטון וכו' יהיו ממין משובח
ביותר .בכל מקום שיש לעגן ברזל (מוט או כל דבר אחר) בתוך בטון או קיר יצוק ,יש לבצע
בהתאם לתכניות.
כל מוטות הברזל יהיו מגולוונים (אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות) חדשים ,מחתיכה
אחת ,ישרים נקיים מחלודה מתקפלת ובעלי חתך שווה לכל אורכם .הכל לפי מידות
הרשומות בתכניות ובפרטים .את המוטות יש לנקות והחליק בפינות .חורים בעמודים עבור
ברגים יש לקדוח (ולא לשרוף) .הברגים יהיו מגולוונים באורך מתאים ובקורט לפי הנדרש.
הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה בשני סיבובים לפחות.
גילוון:
הגיליוון יהיה באבץ חם בלבד.לפני הגילוון והצבע יש לבצע ניקוי מוחלט של חלקי המתכת,
הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה אחרת ,גבשושית וכד' ,הניקוי ייעשה במברשת
פלדה או בשיטת "סנדלבסט" ,בכל שיטה מכנית או כימית לפי דרישות המפקח ,ניקוי זה
יעשה בכל מקרה לפני גילוון וצביעה של מתכת.
לאחר ביצוע כל האמור ,יגולוונו כל חלקי המתכת בגילוון מלא אשר יענה לת"י במהדורתו
האחרונה.
צביעת מתכת מגולוונת צביעה בתנור:
הביצוע בבית המלאכה:
יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה ,כך שבעת קביעתם
במקום לא תהיינה סטיות .כל קצוות המוטות ישויפו יפה מכל צידיהם ,כל הגבשושיות
אשר בברזל יורחקו ,כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב .חיבורים יעשו בריתוך חשמל מלא
והיקפי ,אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים ,הכל לפי דרישת המתכנן .כל
עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית
בעובי של  3מ"מ לפחות.
בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת.
הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור ועשוי ע"י בעלי מקצוע מעולים .כל החלקים המרותכים
יהיו במישור אחד .לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש ,אלא ע"י
מכבש מאתים.

ב.

ג.
ד.

גדרות סבכה ,פרגולות ,מעקות ומחסומי רכב:
אספקה והתקנת גדר סבכה ,מעקה ,מעקה בטיחות,מחסום רכב ,בגובה לפי תכניות ופרטים ע"ג
קיר או מדרכה .העמודים מפרופיל ברזל .בין העמודים מחוברים קורות ברזל .בקורות מושחל
פרופיל מברזל מלבני או מרובע או מוטות עגולים .כל החיבורים יבוצעו ע,ג מחברים או ריתוכים
ובראש הגדר יונח כובע מתכת .כל הצינורות מגולוונים .הכל בהתאם להוראות היצרן ,המפקח
באתר ,הפרט והמפרט שהופץ ע"י היצרן.
גדרות ומעקות –נירוסטה:
כמו בסעיף קודם אבל מנירוסטה..
כללי :הסעיפים הבאים ישולבו בתוכניות בעת התכנון המפורט.
ספסלי מתכת /נירוסטה
לפי תכנון מיוחד או פרט.
עמודי תאורת חוץ
לפי מפרט חשמל.
אדניות בנויות – בניית אדניות מצופות אבן  /נירוסטה  /זכוכית
יש לודא ניקוז האדנית והשארת שרוול לצורך השקיה .כולל איטום.
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פרק  - 41עבודות גינון והשקיה (נילי בלומנקרנץ)
מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי
מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי ,ובמפרט
המיוחד וההנחיות של עיריית אשקלון אגף שפ"ע ,ולא להפחית מההנחיות ,אלא להוסיף.
 41.1כללי
מתקנים קיימים בשטח
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה ,חשמל וטלפון,
ריהוט גן וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה .הקבלן
ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן ביצוע
העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה לכשיינתן ,לא יהיה
בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת-
קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן ,באקראי ,במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את
העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.
מדידות וסימון
עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום המיועד
לעץ לפי התוכניות .לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל
בור .כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה .כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח.
חיבור למקור מים
הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית ,לביצוע חיבור המים.
תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך ,יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.
תיאום בצוע העבודה ,עם כל הגורמים ,יהיה באחריות הקבלן ,מד המים יירשם על שם הקבלן עד
למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .
למען הסר ספק התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת
הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.
בדיקת לחץ
התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות ,כפי שידוע בעת התכנון.
חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי ,כולל מד לחץ ומחברים שונים.
הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי ,את לחץ המים כפוף לספיקה .תחום הספיקות שייבדק
ויהיה בין  0מק"ש עד הספיקה המרבית .נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן ,לפני ביצוע עבודות
השקייה כלשהן .בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן ,מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה.
תקנים
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי,
אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.
מדידה וסימון למערכת ההשקיה
 .1מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
 .2להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע הקואורדינטות
בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
 .3מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות .תוואי החפירה יסומן
על ידי אבקת סיד .על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן/מפקח .המשך
הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן.
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ניקוי השטח
על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות צמחים ,פסולת
וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ
לאתר .אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות .בחירת המקום לסילוק ,הדרכים
המובילות אליו ,וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
קבלן או מי מטעמו שימצא ,כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר ,תהיה העיריה רשאית
להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי
יסודי בחוזה ע"י הקבלן.
חסכון במים
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח ,בשעות
המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית
לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים
ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הוראות
המפקח ,יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
הכנת תוכנית עדות ()MADE– AS
עם השלמת העבודה ,לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית (עיריה) על הקבלן
להכין ,באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית ( )AS-MADEבשיטת מדידה דיגיטלית .המדידה
תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.
בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט ( DXFאו מדיה
ופורמט אחרים כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח) .הפורמט מותאם ל GIS -של העירייה.
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק
וחברת חשמל .כל הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות – ישראל חדשה.
המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה ,אשר
קיבלו טיפול גנני ,לפי דרישות הפיקוח.
המידע יכלול ,עבור עבודות השקיה :מדידה עפ"י הפעלות ,תוואי הצנרת ,קטרי הצינורות ,עומק
הטמנת הצנרת ,פירוט ומיקום האביזרים ,פרוט ומיקום ראש ההשקיה ,פירוט ומיקום מקור מים,
תקשורת מחשבים ,מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל ,בקרת השקיה ,כבלי פיקוד,
ציוד אלחוט .יש למדוד שטח בפועל לכל ברז .יש להגדיר על כל ברז את האזור שהוא משקה.
עבור נטיעות :מיני הצמחים ,מרווחי השתילה ,גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה
למפת ההשקיה.
על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ  14יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך
שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה .באחריות הקבלן להציג לפיקוח
תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.
לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה
לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.
צנרת ומחברים
 .1צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו בלחץ
הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון .יש לאטום את פתחי
הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת טבעות גומי,
המשמשות לאטימה ,לקרינת שמש.
 . 2המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה .הרוכבים
יהיו בעלי טבעות אטימה  4,ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.
 .3כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש במחברי שן ו/או
תחילת נעץ) .מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.
 .4לצנרת השקיה מסוג  100-PEדרג  .10ממקור המים דרג .16
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חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
 60ס"מ
 75מ"מ ולמעלה
 50ס"מ
 63-40מ"מ
 30ס"מ
 32-25מ"מ ומטה
טפטוף
א .כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת נכונות גם כאן .מטרתו
של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
ב .לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע ,מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור
טפטוףכאמור שתכלול  10טפטפות לעץ ,ו 20 -טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק 30
ס"מ .כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות ותוטמן בקרקע בעומק  5-10ס"מ .ביצוע הטבעות יהיה לאחר
סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.
ג .לשיחים ,קו הטפטוף יעבור מעל השיח ,בחלק העליון של השיפוע.
ד .בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת השיחים .במידה
והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.
ממטירי גיחה:
הממטיר ,מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן.
ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע ,אלא אם צוין אחרת ,רק לאחר שיוצבו פני השטח.
גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ 0.5 -ס"מ ,מפני הדשא הסופיים ,או לפי הוראות היצרן.
הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה ,למניעת כניסת לכלוך לממטיר.
אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן .הממטיר יחובר לקו ההשקיה ,באמצעות שלוחה
צדדית מפוליאתילן ,בקוטר  32מ"מ ,או בהתאם למסומן בתכנית ,בדרג המצוין בתכנית.
במקרה של מיקום לא מתאים ,לקבלת פיזור השקיה אחיד ,יועתק הממטיר ממקומו ויותקן
במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן.
במקומות הנמוכים ליד שבילים יש להרכיב אל נגר חיצוני.
חפירה והנחת שרוולים
הכנות לחפירה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת
קרקעיות כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים אופטיים ,מים ,ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים
המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה .עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות
לקרות בזמן החפירה .כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות ,וייצובן
כנגד התמוטטות.
שרוולים למעבר צנרת
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים .יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית .כל מקום בו
חוצה הצינור שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת
שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות,
אבני שפה ,ועוד) .עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן ,אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן .ביצוע
מעבר כביש ,קיר ,שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח
העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית  .בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ
קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו .במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים
יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה את
המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של
מודדים ו/או ע"י צבע  .את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.
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עומקי חפירה לשרוולי  / P.V.Cמתכת  /פוליאתילן /אחר
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש .שרוול
החוצה כביש יונח בעומק של  100ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים .אם לא נקבע אחרת
בתוכנית .שרוול במדרכות  ,ריצופים וכדו' יונחו בעומק של  40ס"מ .
בריכת הגנה
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת.
המכסה בגובה הריצוף /אספלט ,על גבי חוליה בגובה של  40ס"מ לפחות מעל תקרת הבריכה.
מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה ,יהיה מינימום  20ס"מ .בתחתית הבריכה ,תהיה
שכבת חצץ בעובי  10ס"מ .הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  20X20ס"מ ,לרבות זיון .הבטון
מסוג ב .20-בריכה במדרכה -בריכת בטון בקוטר  80ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל במידות
 60/60ס"מ .על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה" .המחיר כולל  :אספקה,
חפירה /לרבות בידיים ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ,מצע וכל העבודות הדרושות.
ראש בקרה (ראש מערכת)
 .1התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות ,כולל מד מים מגופים וארון הגנה.
מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון ,הקבלן יסמן את מיקום המדויק של
ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
 .2יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש
המערכת לשטח.
 .2אביזרי הראש יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ,הפעלה ופירוק כל
אביזר בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,
המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז .המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
 .3רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק נוח
ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים ו/או
מסנן.
 .4האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,
מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.
 .5היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד
והירידה לקרקע ע"י זקיפים מ -פולאטילן דרג  10במוטות בלבד מאונכים לקרקע.
 .6יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
 .7הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.
כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון ,למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
 .8בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק .עובי השכבה  10ס"מ.
 .9המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  20ס"מ לפחות מפני החצץ.
 .10מסנן אוטומט עם מפסק זרימה עלה בארון הגנה עילי .יש להטמין  2מיכלי חופית ממולאים
בחצץ לכל מסנן אוטומטי .המסנן והברזיות יחוברו למחשב העירייה.
ארון הגנה –על קרקעי
א .הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 10-שנים ברמת אטימות IP – 65
ובתקן עמידות  VDE. 0660הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש
הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול  +מכסה למנעול.
ב .הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  20ס"מ מעל פני השטח ,כך שתאפשר פתיחה קלה
של דלת הארון .
ג .הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ד .המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר
אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
ה .סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.
ו .הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  20ס"מ מדופן הארון.
ז .מונע זרימה חוזרת יורכב מחוץ לארון .בארון יש להטמין מיכל דישון.
ח .מיכל הדישון מחובר למשאבת דישון "תפן" או ש"ע.
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ט.

מחשב ההשקיה יוצמד לדופן הארון.

עבודות גינון
שתילה וזריעה
כללי
פרק משנה זה מתייחס לשיטות השתילה והזריעה הנהוגות בגננות נוי .כל עבודות השתילה יהיו
לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה ,ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם.
הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה ו/או הזריעה .על הקבלן לספק את
הצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה ,אם יידרש לכך ע"י המפקח.
נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה
 .1בהתאם לזמנים הכתובים בחוזה עם הקבלן ,יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים
הדרושה ,כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה ,לרבות ציון הגדלים ,הכמויות והערות
אחרות ,ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים ,תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.
 2לביסוס טיעוניו של הקבלן  -אם יהיו טיעונים כאלה " -שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים
להשגה" יגיש הקבלן לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות.
צמח/ים שאינם מצויים כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול
הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.
 .3מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר ע"י
המפקח.
 .4יש לשריין את העצים מיד לאחר חתימה על חוזה עם הקבלן ולשמור אותם עד לנטיעה.
 .5כל הצמחיה תהיה מפותחת ממיכלים של  6ליטר לפחות.
 .6לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות על-פי גדלי השטחים בפועל
ולהתאים את הכמויות בהתאם לכך .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות
בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין הכמויות הנדרשות בפועל באתר.
דרישות מוקדמות
מצע השתילה
ההכנה בבור בפרק כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט.
בדיקות קרקע
לקביעת סוג הקרקע (קיימת או מובאת לאתר) וטיבה (הרכב מכני ופוריות הקרקע) ,יש לבצע בדיקת
קרקע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י מחלקת גנים בעיריה .בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ
ההנחיות הבאות :הדגימה תלקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של  0-30ס"מ ובעזרת מקדח
תקני .מחלקה אחת ילקחו לפחות  20דגימות באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם אחד ממנו תלקח
דוגמא של ק"ג .הבדיקות הנדרשות הן :אנליזה מכנית ,מבנה כימי ,רמת יסודות הזנה (חנקן ,זרחן
ואשלגן) ,PH ,מליחות ( .)E.Cשיפור הקרקע ,או הבאת קרקע אחרת ,יעשה על סמך נתוני בדיקת
הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח .התשלום עבור בדיקות אלה יהיה כלול במחיר
הקרקע והכנתה לשתילה .כאשר עבודת הגינון אינה כוללת הכנת קרקע לשתילה יהיה התשלום
לבדיקות קרקע כלול במחיר עבודות השתילה.
רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן (:אלא אם ניתן
אישור ע"י איש המעבדה או המפקח)
הערות
ערכים
יחידות
מס" גורם נבדק
נדרשים
ד
עד 15
%
גיר כללי
1
8-5
PH
2
עד 3
דיציסימוס/מ'
מוליכות
3
חשמלית
()EC
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4

יחס נתרן לסידן  +עד 8
SAR
מגנזיום
100-15
זרחן בשיטת מ"ג/ק"ג
אולסן

6

לפחות
10

5

מ"ג /ליטר

אשלגן
במיצוי סידן
כלורי
חנקן חנקתי מ"ג  /ק"ג
N-NO3

8

לפחות
10

ככל שהערך יותר נמוך ,כן ייטב
ברמה נמוכה מ 15-מ"ג /ק"ג יש
לדשן ב  8-ק"ג סופרפוספט או שווה
ערך לכל  1מ"ג/ק"ג חסר
כאשר הרמה נמוכה מ10 -
מ"ג /ל ,יש לדשן ב 15 -ק"ג אשלגן
כלורי לכל  1מ"ג /ל' חסר
ברמה הנמוכה מ 15-מ"ג /ק"ג יש
לדשן ב 1ק"ג צרוף לד' לכל  2מ"ג
/ק"ג חסרים.

תוספות קרקע
אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית ,למעט קרקעות בלתי מנוקזות ,קרקעות נזז
וקרקעות שוליות .אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות .אם
הקבלן ניתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח
ולהמשיך לפעול רק על פי הנחיותיו.
תוספת קרקע תתבצע רק לאחר סקר קרקע לפי דרישות מפורטות בתוכניות או במפרט מיוחד
ופירוט מקור הקרקע המובאת ,תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה .כל הבאת קרקע
טעונה אישור .אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה  .יש להביא אדמה
הדומה בהרכבה לקרקע המקומית .את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע.
האדמה שתובא תהיה נקיה מאבנים ( מעל גודל של  3ס"מ) ,פסולת ,עשבים רב-שנתיים
ופגעים (מחלות ,מזיקים ,נמטודות) ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל
שיפור קרקע ,זיבול ודישון
החלפת קרקע ,תוספת מינרלים ,שטיפות קרקע ,הנחת נקזים וכו' ,תיעשה על פי הנחיות
המעבדה לאחר בדיקת הקרקע .אם בדיקות הקרקע כמפורט לעיל בסעיף  41.2.5העלו כי יש
צורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד ,כדי לשפר את
המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה.
כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו בטבלה בה יופיעו הנתונים
הבאים :סוג ושם החומר ,סוג הגידול ,כמות החומר ליחידת שטח ,מועד פיזור ,אופן פיזור.
בכל מקרה שלא נעשתה בדיקת קרקע – ואם לא נאמר אחרת בהוראות היצרן ו/או ע"י המפקח
ו/או במפרט מיוחד ,יינתנו תוספות על פי הכמות בטבלה שלהלן:
החומר
קומפוסט
דשן זרחני – סופרפוספט
דשן אשלגני – אשלגן כלורי

כמות לדונם
 20מ"ק
 120ק"ג
 80ק"ג

זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד.
ככלל ,במקרה של נטיעת עצים ושיחים תהיה כמות הזיבול והדישון לפי סוג ובור השתילה כמצוין
במפרט המיוחד ,והיא תינתן בבור השתילה בלבד ,אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד.
לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק  20ס"מ.
על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך  48שעות ממועד הפיזור .ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או
מחרשת אתים או ידנית ע"י קלשון ,את חפירה מעדר וכו'.
קומפוסט שלא יוצנע תוך  48שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש.
הקבלן יספק קומפוסט בשל ,נקי  ,מזרעים ,ממחלות ,ממזיקים וכו' ,עליו להציג אישור לטיבו
ותכולתו וכן תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו .
על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן  801ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה
המעידה על מקורו ותכונותיו.
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תנאי הנטיעה
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה ,כך שהמבנה הפיזי שלה
לא יפגע במהלך העבודה .אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות .אין לשתול צמחים רגישים
לקור בתקופת הקרה או בסמוך לה .מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה וביומן
הפיקוח .סביב כל עץ כולל במדרכות יהיה לפחות  2.5מ"ק אדמה.
נטיעה או העתקה של עצים
הגדרה :עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו ,בגובה  20ס"מ מעל פני האדמה ,הינו לכל הפחות 10
ס"מ ,או בהתאם להגדרת המיכל ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות  1.80מ' עד
להתפצלות הראשונה של הבדים .עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:
עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש (ללא גוש
אדמה) .עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.
העתקה ,הובלה ושתילה
בכל שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ ,בגזע ,או בשורשים .העבודות יעשו בזהירות מירבית
ובאופן שלא יגרם כל נזק לסביבה.
יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או
מכבלים .מקום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין .לא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה
העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.
בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ
התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח .גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף  41.4.5.3בטרם השתילה
יושקו הבורות לרוויה.
בשתילה יש להקפיד ,שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם .התמיכה
תבוצע כמפורט להלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה גדושה להנחת
הקרקע.
בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה והשתילה,
במקרה של קשירת הגוש ברשת (או ביוטה וכיו"ב) אין להשתמש בחוט ניילון (או כל חומר סינתטי
אחר) לצורך קשירת הגוש .יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע
לאחר השתילה.
יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים .שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש
אדמה או שתילת חשופי שורש כמפורט להלן.
יש לחבר  3סמוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון.
אחריות הקבלן ,טיפול ואחזקה
הקבלן אחראי לטיפול בעץ למשך  12חודשים מיום הנטיעה או בהתאם לחוזה.
הטיפול כולל :השקיה ,ריסוס להדברת מזיקים ,שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות
הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.
עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך  12החודשים יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ
אחר מאותו סוג ומאותו גודל .הקבלן יחויב בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת של  12חודשים.
מחיר ותשלום
המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה ,לרבות כלים :טרקטורים ,משאיות מנוף וכל כלי
הובלה או כל ציוד אחר .חומרים :יוטה ,קומפוסט ,כפיסי עץ ,חומרי הדברה ,משחות גיזום וכו'.
ציוד השקיה :התחברות למקור המים ,מונה מים ,אלמנט קציבה ,צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.
כולל כבילת העץ .המחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של  12חודש.עלות חיבור
המים תחול על הקבלן.עלות צריכת המים ,עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית ,תחול על
הקבלן .במידה והרשות מקומית תתחזק את העצים בתקופת האחריות ,עלות צריכת המים תחול
על הרשות מקומית מרגע קבלת העצים לאחזקתה.
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שתילים
אספקת שתילים
הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות ,טיב וגודל כפי שהוגדרו ובמפרט
המיוחד .בנוסף ,השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים :זיהוי מדוייק ,ללא עשביה חד/רב שנתית,
מעוצבים (כאשר נדרש עיצוב) ונקיים מפגעים (מחלות ,מזיקים ,נמטודות ,או אחרים) .גודל המיכל
ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה
עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם,
במידת הצורך :הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה
סימון מקום השתילים
סימון מקום השתילים ,הבצלים והפקעות ,או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע
השתילה .יש להקפיד על שתילה בסגול .הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו מסומנת
שתילה ע"פ תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור
המפקח .כמו כן יודיע הקבלן למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי ,לדעתו ,לבצע השתילה
עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח.
ייחפר בור כל שתיל הנשתל בגוש ,או שתיל חשוף ,פרט לשתילים הנשתלים בגודל שיכיל את כל
מערכת השורשים של השתיל ,ברווחה ,ללא קיפול ודחיסה
כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח ,יוכן כל בור בנפרד (למעט
הדברת עשבים) נפח הבור ,במקרה של בורות בודדים ,יהיה גדול ב 30% -יותר מנפח בית השורשים
שתילה בגוש אדמה או במצע מתוך כלי ,ולמעט עצים גדולים כמפורט.
הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש .שורשים בודדים החורגים מן הגוש
ייגזמו במזמרה חדה.לאחר מכן תבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו
בזהירות .השתיל יונח בבור תוך הוספת דישון בהתאם למפרט הבין משרדי ,הוספת קרקע בצדדים
והידוק קל .לאחר מכן תינתן השקייה לרווייה באופן שצוואר השורש יהיה מעל פני הקרקע.
מרבדי דשא
מרבדי דשא יכללו רק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט המיוחד ונקיים מערוב בזני
דשא אחרים ,אלא אם נדרש הדבר במפרט המיוחד.
מרבדי הדשא יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד .מקור המרבדים יאושר מראש ע"י המפקח.
מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.
הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במקומם המתוכנן באותו
היום ולא יאוחר מ 24 -שעות ממועד ניתוקם במשתלה .תוך שמירה על לחות המרבדים והקרקע
בעת ההובלה ,ההנחה ולאחריה.
הכנת השטח לפני הנחת המרבדים ,תחל לפחות  5שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים.
במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות יצרן הדשא ,יבצע הקבלן את העבודה
ע"פ הוראות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה.
הכנת הקרקע לקראת שתילה של מרבדי דשא
תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות (לפי הסדר):
 .1השקיית השטח להנבטת עשבים רעים.
 .2הדברת עשבים רעים.
 .3עיבוד הקרקע ויישורה.
 .4פיזור הקומפוסט והדשן בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע (לפי הוראות היצרן)
והצנעתם.
 .5השקיית הנחתה .לאחר יישור הקרקע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד מזיקי
קרקע שיאושרו ע"י המפקח.
.6
הנחת מרבדי הדשא
אין להתחיל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה ואין בו שקעים וטרם
הותקנה בו מערכת השקיה.
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מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכננים והבטחת מגע בין
הקרקע למרבדים .פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים .חריצים או רווחים קטנים בין
המרבדים יש למלא בקרקע או בחול.
בגמר ההנחה יש להדק היטב את המרבדים לקרקע בעזרת מעגלה או חבית מלאה חלקית במים
וכיו"ב .מיד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע (לפי הנחיות
היצרן) ולהשקות השקיית רוויה בכמות של  15-10מ"ק לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים
תורטב היטב.
טיפולים בתקופת הקליטה של המדשאה
במהלך השבועיים הראשונים לאחר ההנחה יש להשקות את המרבדים  3-2פעמים ביום כ 15 -דקות
כל השקיה .בקרקעות קלות –  4השקיות ביום – ההשקיה תינתן רק בשעות שיש שמש ישירה על
הדשא .לאחר השתרשות המרבדים (החל מהשבוע השלישי בערך) יש לעבור להשקיה פעם ביום
(בשמש ישירה) במשך שבוע ולאחר מכן לעבור להשקיות בתדירות נמוכה יותר ,לפי הוראות יצרן
הדשא ולפי סוג הקרקע המקומית .לפי הצורך ,על פי המלצות היצרן ולפי סוג הדשא ,יש להתחיל
בכיסוח הדשא .יש להימנע מדריכה על דשא רטוב.
עבודות תחזוקה עד למסירה סופית
כללי
כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק  41.5במפרט הכללי
לעבודות בניה –מהדורה ראשונה . 2001
עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות ,כגון שתילה
וזריעת מילואים ,והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן.
תחום העבודה יהיה מקצה המסעה (אספלט) עד לקצה תחום ההכרזה ,הגדר ,או הגינון עד למקום
שייקבע ע"י המפקח ,בכתב או ע"ג תוכנית עדות (.)AS MADE
התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה כולל
תשלום עבור צריכת מים להשקיה.
טיפול ואחזקת מערכות השקיה
במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו
מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה.
הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו
הדורשים תיקון .לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה .הקבלן יהיה
אחראי ,בתקופת עבודתו ,לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה .עליו לתקן תוך 12
שעות משעת גילוי התקלה ,נזילות ,דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים .תקלות רציניות הכרוכות
בפריצת מים חזקה ,יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה.
חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן ,ועל חשבון הקבלן.
כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר .מוצרים שאין להם תקן יקבלו את
אישור המפקח .האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל קוטר נדרש.
הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה ,לשמירה על הציוד והאביזרים מפני
גניבה השחתה וכיו"ב .לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם ,ולנקוט בכל אמצעי סביר
למניעת נזק למערכת.
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח ,בשעות
המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית
לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים
ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הוראות
המפקח ,יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
תחזוקה בתשלום
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תחזוקה בתשלום תתבצע ממועד המסירה הסופית ולפרק זמן שייקבע במסמכי החוזה ובהתאם
לנהלי משהב"ש.
שתילת מילואים ותחזוקתם
הקבלן ייטע עצים וישתול שיחים בני שיח ,פרחים רב שנתיים ועונתיים בשתילת מילואים לפי
הוראות המפקח.
הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקליטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו לגבי שתילה
חדשה כמפורט ,עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום.
 41.0כללי:
המפרט הטכני להלן מתבסס על המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון מהדורה מעודכנת (אוגדן
כחול) פרק  ,41תת פרקים  41.01ו ,41.02 -אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד להלן.
עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון ,נטיעות וביצוע עבודות השקיה .עבודות הפיתוח
לא בהכרח ייעשו ברצף ,ועל הקבלן להערך לעבודה בשלבים ,בהתאם להשלמת אזורים שונים לפי
התקדמות העבודות האחרות בשטח .עם קבלת הוראה להתחלת עבודות הגינון ,על הקבלן לוודא
שהשטח נקי מכל פסולת ,מיושר בהתאם לתכנית היישור ואינו מהודק .יישור סוופי ותיחוח של
האדמה יעשה ללא תשלום נפרד .כל המפורט בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא תשולם
תוספת.
עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה ,השקיה וטיפול בנטיעות .הקבלן יבצע את העבודה
באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שהם חברים בתא קבלנים של ארגון הגננים ובעלי ניסיון
מקצועי מוכח בעבודות דומות בהיקף ובמהות .יש לקבל מראש אישור מאדריכל הנוף לקבלן
שיבצע עבודה זו.
המפרט הנ"ל כולל:
מפרט לעבודות הכנה לגינון והשקיה.
מפרט טכני לעבודות השקיה.
מפרט לעבודות גינון.
על הקבלן לקבל אישור בכתב על מקור העצים וטיבם לפני נטיעתם.
הקבלן יזמין את העצים והצמחים ,מיד עם התקשרותו על-מנת שיוכל לספק את כל העצים
והצמחים שבתוכנית.
האדריכל רשאי לשנות את סוגי העצים בהתאם לדרישתו של המזמין.
אין לבצע כל שינוי בתוכנית או בסוגי הצמחיה ללא אישור האדריכל ובתאום עמו.
תאריך גמר העבודה יאושר ע"י האדריכל ,המפקח,והעיריה .מתאריך זה לפרק זמן של  6חודשים
יטפל הקבלן ויתחזק על חשבונו את כל הנטיעות .תוך תקופה זו יוחלפו ע"י הקבלן כל העצים
והצמחים שלא נקלטו .אי קליטת עצים יקבע ע"י האדריכל .אחריות הקבלן לעצים – 12חודשים
ממסירה סופית.
עבודות הכנה לעבודות גינון והשקיה
 41.01.5דישון באוסמוקוט פלוס (:)OSMOKOTE
דשנים מנרלים בשחרור מבוקר עם טמפרטורת הקרקע ,בצורת כדורים של חומרי הזנה המצופים
במעטפת חצי חדירה על בסיס שרף אורגני טבעי.
הכמויות המומלצות:
צמחי כיסוי ,הרכב כימי  .11-8-15משך השיחרור  12-14חודשים לפי הכמויות הבאות:
לעצים מכל הסוגים –  110גר' לעץ.
לשיח ממיכל  10ל' –  50גר' לשיח.
לשיח ממיכל  3ל' –  20גר' לשיח.
לשיח ממיכל  1ל' –  10גר' לשיח.
באיסמוקוט ידשנו בשלב של הכנת הבור לנטיעה בכל האזורים הלא מדושנים דרך מערכת השקיה,
למעט אזור מדשאה ולמעט אזורים של מי תהום.
עבודת הדישון כבר כלולה במחיר ונטיעת דקלים עצים אקסמפלרים ושיחים.
 41.01.6חיפוי טוף עדין:
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מילוי טוף תוצרת "מרום גולן" או ש"ע דק שטוף דקורטיבי או  4-14בגדלים שונים  5-8מ"מ ביחס
של  5-6 50%מ"מ 7-8 50% ,מ"מ.
הטוף הדק מהווה שכבה עליונה בעומק  10ס"מ לחיפוי ע"ג מצע חול דיונות בהתאם לתכנית מצעים
ופרט מצעי גידול .יש להוסיף יריעה מנקזת גאו-טוף בין שכבת טוף  4-14ומצע חול.
 41.01.7מצע טוף לאדניות מנותקות:
פיזור טוף תוצרת "מרום גולן" או ש"ע בהתאם למפורט כדלקמן:
מצע טוף עבור מדשאה ופרחי עונה – שכבה טוף עליונה – מצע גידול מסוג  0-8בעומק  20ס"מ ,כולל
שכבת קומפוסט אורגני תוצ' "גבעת עדה" או ש"ע בשיעור  5ל'/מ"ר ,שכבת טוף תחתונה לניקוז
מסוג  4-20בעומק משתנה מינימום  5ס"מ ,הכל בהתאם לפרט מצע גידול.
מצע טוף עבור שיחים – כמו מצע טוף לפרחי עונה ,אולם עומק שכבת הטוף מסוג  60 0-8ס"מ
מינימום ,בתוספת שכבת טוף עליונה לחיפוי בעומק  10ס"מ מסוג  4-14או טוף דקורטיבי אחר.
מצע טוף עבור עם עצים ודקלים ואקסמפלרים – כמו מצע טוף עבור שיחים ,אולם בעומק שכבת
הטוף מסוג  200 0-8ס"מ מינימום לדקלים ועצים  1-120ס"מ מינימום לאקסמפלרים .במידה
ומצע הטוף ע"ג אדמה מקומית יש להוסיף יריעה מנקזת גאו-טוף בין שכבת טוף תחתונה ואדמה
מקומית.
העבודה כוללת אספקה ופיזור טוף כולל שכבת קומפוסט ,הרמה והובלה לכל מקום שיידרש
בהתאם לתכנית מצעים.
 41.01.8הערות והנחיות לביצוע עבודות השקיה ושתילה ע"ג מצע טוף או מצע מנותק אחר:
את השיחים והעצים יש לשתול ע"ג מצע טוף מסוג  0-8ורק לאחר מכן יש להוסיף את שכבת הטוף
בעובי  10ס"מ עבור חיפוי.
בכל סוגי שיחים ,עצים ודשא ע,ג מצע טוף המרחק בין הטפטפות יהיה עד  25X25ס"מ ספיקת כל
טפטפת בין  1.7ל/ש עד  2.3ל/ש ,בהתאם למצוין בתכנית השקיה.
יש להוסיף מסנני טריפלן עבור צינורות בטפטוף טמון.
שתילי הדשא יהיו ללא אדמה.
אין לשתול שתילי הדשא בשעות חמות בצהריים ,אלא בשעות מוקדמות בבוקר או בשעות
מאוחרות בלילה.
לפני שתילת שתילי הדשא ע"ג מצע טוף ,הטוף חייב להיות רטוב ולח .יש להשקותו בהמטרה.
מיד לאחר הנחת שתילת שתילי הדשא ע"ג מצע טוף במשך השבועיים הראשונים ,יש לתת השקיה
בהמטרה בפולסים (כל שעה במשך  5דקות  -למערכת ההשקיה תתוסף משאבת דישון אוטומטית
כולל כל האבטחות הנדרשות.
 41.01.9מצע פרלייט לאדניות מנותקות ולא מנותקות:
המצע כולל:
שכבת ניקוז תחתונה בגובה קוטר הצינור (צינור שרשורי) המנקז ,מ"טוף"  ,OVER SIZEאו
פרלייט – ( 4פרלייט נקי ,גודל חלקיקים  1-6מ"מ) של חברת "אגריקל" מושב הבונים או ש"ע.
בד גאוטכני במשקל של  150-200גר' ל 1 -מ"ר של חברת "נועם אורים" קיבוץ אורים או ש"ע
איכותי ,המונח על שכבת הניקוז.
שכבת מצע גידול אמצעית של פרלייט – ( 2פרלייט נקי ,גודל חלקיקים  0.01-2מ"מ ,במשקל יבש על
 70ק"ג/מ"ק) של חברת "אגריקל" מושב הבונים או ש"ע איכותי ,בעומק משתנה של  20ס"מ
מינימום לפרחי עונה 60 ,ס"מ לשיחים 120 ,ס"מ לאקסמפלרים ו 200 -ס"מ לדקלים ועצים .הכל
בהתאם לתכנית מצעים ופרט מצע גידול.
כולל שכבת טוף עליונה לחיפוי בעובי עד  5ס"מ מסוג  8-0 Mאו ש"ע איכותי  .העבודה כוללת :
אספקת טוף ,פרלייט ,ובד גיאוטכני  ,הרמה והובלה לכל מקום שנדרש באתר .
מפרט עבודות שתילה
 41.02.01אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה  -מידית
הקבלן מתחייב בזה להזמין מידית את כל כמות העצים ושיחים והאקסמפלרים עם חתימת החוזה
וזאת על מנת להבטיח כמות ,גודל ואיכות חומר שתילה כפי שנדרש בתכניות .רשימת המשתלות
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המגדלות יימסרו לאדריכל הנוף לאישור ,לפני חתימת הסכמי גידול החומר .מועד הנטיעה הסופי
יוגדר על ידי הקבלן לאחר אישור עקרוני ממפקח הפרויקט .אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט
נשארת באחריות הקבלן הראשי בלבד .במקרה של נזקי טבע לפני מועד השתילה ,הקבלן יצטרך
לספק שתילים ממקור אחר על חשבונו .במידה ואין להשיג חומר מתאים בעת הנטיעה ,האדריכל
יקבע שתילים חליפים לפי חומר קיים בשוק והקבלן מתחייב לספק אותם ללא כל תוספת מחיר.
כל שינוי בתכניות הנטיעה דורש אישור מאדריכל הנוף בכתב .הקבלן יודע שעשוי לחול שינוי
במועד ביצוע קטעים שונים בפרויקט כולו ויערך בהתאם אספקת השתילים.
 41.2.02תאום:
כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על העבודה
ויאשר את ביצועה .בירור בנושא עבודות השתילה יש לקיים עם אדריכל הנוף ולקבל אישורו לכל
שינוי.
 41.2.03הזמנת הצמחים:
על הקבלן להזמין את השתילים ,מיד לאחר ההתקשרות אתו על מנת להבטיח את אספקת
הצמחייה בזמן .יש לקבל מראש אישור מאדריכל הנוף ומפקח מטעם המזמין למקור השתילים.
 41.2.04בור נטיעה:
בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן:
בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן ,ולהערימה בסמוך לבור החפירה .כל
המצעים אשר מתחת לאדמת הגן יסולקו על ידי הקבלן לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות
המקומית .מחיר חפירת הבורות כלול במחיר הנטיעה.
זיבול בור נטיעה בזבל קומפוסט אורגני סעיף  41.1.130כלול במחיר השתילה בכמות של:
עץ בוגר מס'  2-7פחים (פח –  20ל')
עץ בוגר מס'  2-8פחים (פח –  20ל')
------------------------------------עץ חצי בוגר מס'  2-9פחים (פח –  20ל')
עץ חצי בוגר מס'  2-10פחים (פח –  20ל')
------------------------------------שיח ממיכל מס'  ,8מס'  60 7ליטר –  1פח
------------------------------------שיח  5ליטר מס'  ½ – 5פח
שיח  3ליטר מס'  ½ – 4פח
שיח  1ליטר מס'  ½ – 3פח
להלן מידות בור לנטיעה
גודל הכלי בהתאם לפירוט בסעיף 41.2.05
עצים בוגרים/מהאדמה ודקלים (מס'  )9,10במידות  X 140 X 140עומק  140ס"מ.
באקסמפלרים בוגרים מהאדמה מס'  8במידות  100 X 100 X 100ס"מ.
עצים מחבית כלי מס'  8במידות  100 X 100 X 100ס"מ.
שיחים ממיכל  50ל'  25 /ל' כלי מס'  7במידות  90 X 90 X 90ס"מ.
שיחים ממיכל  25ל'  10 /ל' כלי מס'  6במידות  80 X 80 X 90ס"מ.
צמחים ממיכל  3ליטר מס'  4במידות  50 X 50 X 50ס"מ.
פירוט דישון לכל עץ ו/או שיח (במידה והעץ או שיח לא מקבל דישון דרך מערכת ההשקיה) ראה
בסעיף  14.1.160במפרט הכללי לעבודות הכנה.
 41.2.05סטנדרטים (תקנים) לשתילים ונטיעות:
כל הסטנדרטים והגדרות לפי חוברת המלצות ועדת השתלנות ,משרד החקלאות ,מהדורה אחרונה.
ראה טבלה א ו -ב לסיווג שתילים ועצים
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טבלה א' – סווג שתילים הנמכרים במכלים

סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש השורשים הנחפר מהקרקע טבלה סווג ב' (משלימה לטבלה א'

עובי גזע
נמדד עפ"י
קוטר מ"מ
(החל מ)-

קוטר/עומק
גוש השורש
בס"מ
(החל מ)1 -

 25מ"מ
(כ)1" -
 50מ"מ
(כ)2" -

גובה השתיל מס' בדים
הכרחיים מעל
בס"מ
גובה  190ס"מ
(החל מ)-
מפני קרקע

עובי היקפי
כל הבדים
נמדד בס"מ

הסוג
והכינוי
לאיכות
השתיל

 25ס"מ
 35ס"מ
 35ס"מ
 40ס"מ
 50ס"מ
 50ס"מ

170
250
250
300
350
350

0
1
1
2
2
3

 7.5ס"מ
 5.0ס"מ
 10.0ס"מ
 25.0ס"מ
 20.0ס"מ

מעולה
א'
מעולה
מעולה

 100מ"מ
(כ)4" -

 60ס"מ
 60ס"מ
 60ס"מ
 70ס"מ

 125מ"מ
(כ)5" -

 70מ"מ
 70מ"מ

400
450
450
450
450
450
450

3
3
3
3
3
3
3

 25.0ס"מ
 35.0ס"מ
 30.0ס"מ
 35.0ס"מ
 50.0ס"מ
 40.0ס"מ
 60.0ס"מ

א'
מעולה
מעולה
א'
מעולה
א'
מעולה

 75מ"מ
(כ)3" -

א' מעולה
מס' 7
מס' 8
מס' 8
מס' 9
מס' 10
מס' 11

בדרך כלל המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו  50ס"מ לפחות
מדידת ההיקף נעשית  10ס"מ מהסתעפות הבד מהגזע.
 41.2.06טיב השתילים:
על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש ,בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא
עשבי בר ומזיקים ,עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענפים ושורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג
וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים .השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של
דירוג המשתלות.
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 41.2.07שתילה ונטיעה:
עונת הנטיעה המומלצת היא בסתיו ,הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים ,לא
תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה .הנטיעה תעשה תוך הקפדה על
הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים .מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן ,הידוק ,יצירת
גומה והשקאה .הקבלן יספק דשן אורגני רקוב או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם
ערמת אדמה הגן ,המיועדת למילוי הבור.
 41.2.08שלבי ביצוע השתילה:
סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים לפתוח האתר .דווח על
סיום כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח ,יאפשר לחברה להתחיל בשלב הבא.
סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים.
מצב קרקע לח עד יבש.
פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.
הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט.
הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות.
העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.
מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח ,פעם במשתלה ופעם בשטח.
אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן.
השקיה בצינור גומי.
גירוף ,יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר.
אחריות לקליטת דשא –  3חודשים.
אחריות לקליטת שיחים –  2חודשים.
אחריות לעצים מכל כלי קיבול –  6חודשים.
אחריות לעצים בוגרים –  9חודשים.
אחריות לתמרים –  12חודשים.
תוך תקופת האחריות ,יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון החברה.
ורדים ערומי שורש יזובלו וידושנו אך ורק בתום קליטתם המלא בכמויות הרשומות במפרטים
ובתכניות.
מצע גידול הורדים יהיה קרקע טרה רוסה או שווה ערך מאושרת על ידי המפקח.
 41.2.09אספקה  /נטיעת צמחים ממיכל  1ליטר גודל מס' 3
חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו מפותחים
בהתאם לגודל מס'  3לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח .מינימום  1ליטר
לפחות  6ענפים שאורך כל ענף או שלוחה מינימום  10ס"מ ,טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.
יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום שידרש
לפי תכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
 41.2.10אספקה  /נטיעת צמחים  3/5ליטר ממיכל גודל מס' 4,5
חפירת בור לנטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו מפותחים
בהתאם לגודל מס'  4לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח .מינימום  4ליטר,
לפחות  8ענפים מפותחים באורך כל שלוחה/ענף  15ס"מ ,טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.
יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום שידרש
לפי תכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
 41.2.11אספקה/נטיעה שיחים ממיכל  25ל' ממיכל גודל מס' 7
חפירת בור לנטיעה כולל דישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל.
הצמחים יהיו מפותחים בהתאם לגודל מס'  7לפי תקנים של משרד החקלאות המחלקה להנדסת
הצומח .תאור השליחים ומידותיהם המדויקות לפי תכ' גינון ,טיפול ואחריות לקליטה כמפורט
לעיל .יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים ע"י האדריכל.
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חפירת בורות דישון מילוי אדמת גן ,רמה והובלה לכל מקום שיידרש לפי תכ' גינון תקופת אחריות
ותחזוקה.
 – 41.2.12אספקה  /נטיעה שלזיתים עתיקים
הזיתים יהיו עתיקים ובעלי גזע פיסולי ויקבלו את אישור אדריכל הנוף לפני נטיעתם.
 41.2.13אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מס' 8
אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט קוטר הגזע יהיה " 3מדוד בגובה  20ס"מ מעל
לקרקע .גובה גזע  2.50מ' לפני פיצול הענפים תחתון .הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים .גוש
השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.
תקנים לגבי שורשים ,גזע ,ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת
הצומח .בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי .טיפול ואחריות קליטה כמפורט לעיל.
פרוט סוג הצמחייה ראה תכ' גינון .לכל עץ יספק ויניח הקבלן סמוכת עץ מקולפת ומחוטאת לכל
אורכה עובי הסמוכה בבסיסה " 2קוטר ואורכה  2מ' .העמדת הסמוכה בצמוד לגזע וכנגד כיוון
הרוח.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הובלה ,הרמה ונטיעה בכל מקום
שיידרש ,אחריות ותחזוקה.
 41.2.14אספקה ונטיעה של עצים מחבית ממיכל בגודל כלי מס' 8
אספקה ונטיעה של עצים בגודל כלי מס'  8לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסה
הצומח .מינימום  60ליטר .קוטר גזע יהיה מינימום " 2מדוד בגובה  20ס"מ מעל הקרקע גובה גזע
מינימום  2מ' לפני פיצול הענפים התחתון .הגוף כולל ענפים רחבים ומלאים .תקנים לגבי שורשים,
גזע ,ענפים וצמרת כפוף להגרת סטנדרטים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח ,גננות
ונוף.
בור נטיעה ודישון לפי הוראות המפרט הכללי .טיפול ואחריות קליטה כמפורט לעיל .פרוט סוג
הצמחה ראה תכ' גינון.
לכל עץ יספק ויניח הקבלן סמוכת עץ מקופלת ומחוטאת לכל אורכה .עובי הסמוכה בבסיסה "2
קוטר ואורכה  2מ' .העמדה הסמוכה בצמוד לגזע ונגד כיוון הרוח.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הובלה ,הרמה ונטיעה בכל מקום
שיידרש לפי ,תקופת אחריות ותחזוקה.
 41.2.15אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מספר  9ומספר 10
אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מאדמה .קוטר הגזע יהיה " 3ומעלה בגובה  20ס"מ מעל לקרקע.
גובה גזע  2.50מ' לפני פיצול ענפים תחתון .הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים .גוש השורשים עטוף
בסל יוטה ומתכת מתכלה באדמה .תקנים לגבי שורשים ,גזע ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד
החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח .בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי .טיפול
ואחריות קליטה כמפורט לעיל .פרוט סוג הצמחייה ראה תכ' גינון .לכל עץ יספק ויניח הקבלן
סמוכת עץ מקולפת ומחוטאת לכל אורכה .עובי הסמוכה בבסיסה " 2קוטר ואורכה  2מ' .העמדת
הסמוכה בצמוד לגזע ונגד כיוון הרוח.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הובלה ,הרמה ונטיעה בכל מקום
שיידרש כולל תקופת תחזוקה ואחריות וסמוכה לפי מפרט ארגון הגננים.
 41.2.16אספקה ונטיעת דקלים ותמרים בוגרים מהאדמה
הדקלים חייבים לקבל את אישור האדריכל או המפקח לפני העברתם לשטח .גודל וסוג הדקל
מסוג חיאני.קוטר הגזע  60ס"מ מינימום,גובה הגזע  3-6מטר ,עד פיצול הענפים עם מספר כפות
מינימלי –  8לפי בחירת אדריכל הנוף.
לפני הוצאת העץ יש לחתוך את הכפות לחצי גובהן ולעטוף אותן בשק יוטה להגנה.
יש לגזום ולעצב את גזע הדקל ע"י סכין מיוחדת בהתאם לדרישת האדריכל .הכל לפני הוצאת העץ.
הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת השורשים והוצאת העץ מהקרקע עם
גוש אדמה שקוטרו עולה  1.00מ' .מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי
רכב ולהובילו אל אתר הנטיעה ,תוך כדי נקיטת כל האמצעים לשמירת הנוף העליון ע"י עטיפה
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וקשירה בכדי להגן משמש ומרוחות והגנה על גוש השורשים ע"י כיסוי בבד יוטה והרטבתו .הקבלן
ידאג לשמור על השורשים במצב רטוב במשך כל זמן ההעברה בור הנטיעה יהיה גדול מגוש
השורשים לפחות ב 1/3 -מנפחו .הבור ימולא בחול דיונות בהתאם לסעיף
 41.1.170או במצע טוף/פרלייט.
בהתאם לסעיפים  41.1.190ו 41.1.220 -ובקומפוסט בהתאם לסעיף  41.1.130בשיעור  1:3תוך
השקייה רצופה וגדושה .הזבל האורגני יהיה בתחתית הבור מעורב באדמה ללא מגע עם גוש
השורשים הנטוע .לאחר הנטיעה יש להציב תמיכות לעץ ואמצעי הגנה שיבטיחו את היציבות.
טיפול בכפות התמרים ,גיזום וניקוי הענפים היבשים .קשירה ותמיכת העץ והגנה ראשונית ע"י
כיוסי הצמרת בבד יוטה .אחזקה ל 6 -חודשים לאחר מסירה ואחריות קליטה לשנה לאחר מסירה,
וזאת בידיעה תחזוקה תהיה גם על ידי גורם אחר .דקל שלא יקלט יוחלף בדקל חדש בגודל המצוין
בתכנית ,ותחול עליו שנת אחריות מיום השתילה החדש.
דקל שנקלט לכאורה ,כלומר יהיה ירוק במרכז אבל לא תהיה ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור
של לפחות  50ס"מ במשך שנת האחריות ,יחשב הדקל שלא נקלט ויש להחליפו בדקל אחר
ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל מיום נטיעתו.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום שידרש
לפי תכ' גינון .מיקום הדקלים לפי גובהם על פי התכנית והוראות אדריכל הנוף ,תקופת אחזקה
ואחריות.
 41.2.17אספקת נטיעת עצי דקל מחבית
כנ"ל ,אך עומק הבור יהיה לפי המפרט הכללי סעיף מס'  41.2.005וגוש השורשים בהתאם .גובה
הגזע עד לכפות יהיה לפחות  1מ' וקוטר הגזע יהיו בהתאם לתכנית גינון כמות דשן –  2פחים לכל
עץ.
 41.2.18אספקה נטיעה של שיחים מעוצבים על גזע
אספקה ונטיעה של שיחים מעוצבים על גזע ,קוטר הגזע יהיה " 2מדוד בגובה  100ס"מ מעל
הקרקע .גובה כללי  2מ' .הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים .גוש השורשים עטוף סל יוטה ומתכת
מתכלה באדמה .תקנים לגבי שורשים ,גזע ,ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות,
המחלקה להנדסת הצומח .בור נטיעה לפי הוראות במפרט הכללי .טיפול קליטה כמפורט לעיל.
אחריות לעצים – שנה.
הצמחייה ראה תכ' גינון.
העבודה כוללת :אספקה ,חפירת בורות ,מילוי אדמת גן ,זיבול ,הובלה ,הרמה ונטיעה  +סמוכה
בכל מקום שיידרש ,אחזקה ואחריות.
 41.2.19דשא מוכן
יש לקחת דוגמא מהקרקע שמיועדת למילוי אדמה מקומית – חול דיונות לכתב כמויות ולבדוק את
מוליכות המים.
לפני פיזור אדמת חול דיונות יש לפזר קומפוסט שכבר עבר פירוק מלא ובעל הרכב מנצח כפי
שמצוין במפרט בסעיף  ,41.1.130פיזור שכזה יעשה בשכבה של כ 3 -ס"מ ,כלומר  20קוב לדונם.
לאחר שהשטח המיועד לשתילה הושקה כנדרש ע"מ שהקרקע תהיה לחה במידה אופטימלית.
לאחר מכן ,יש לפזר את אדמת המילוי חול דיונות בהתאם לסעיף  41.1.170עפ"י השטח.
על אדמת המילוי יש לפזר טוב קומפוסט גרוז (כ 20 -קוב לדונם) .להוסיף דישון כימי כפי שמצוין
במפרט בסעיף  41.1.150לאדמה כ 120 -ק"ג/דונם של סופר פוספט ו 80 -ק"ג/דונם אשלגן וקוטל
מזיקי קרקע כפי שמצוין במפרט בסעיף .41.1.140
לאחר מכן יש לתחח את השטח עד עומק של  20-40ס"מ במחרשת אתים או ביד.
יש להעמיד את מערכת ההשקיה לפי תכנון קפדני שיבוצע מראש.
יש ליישר את השטח בקפידה – רצוי בעזרת ארגז מישר לפני שנגשים לביצוע הנחת מרבדי הדשא
ולדאוג שהמצע יהיה רטוב ולח.
מרבדי הדשא יסופקו ממשתלה שם סוג המצע (קרקע) שעליו גדל הדשא דומה בהרכבו לקרקע
שמשמשת כמילוי בשטח אדמה קלה או ללא אדמה כלל (במידה ולא ניתן למצוא מקום כזה ,חשוב
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לנער היטב ולהוריד מקסימום קרקע מהמרבדים לפני הנחתם על הקרקע המשמשת למילוי ,ע"מ
למנוע בעיות אטימת קרקע שיכולות להתעורר בעתיד).
הנחת לוחות דשא מוכן תעשה בשעות מוקדמות בבוקר או מאוחרות בלילה בלבד( .סוג הדשא
כנדרש בכתב הכמויות .על טיב ומקור הדשא יש לקבל אישור מהמפקח) .הלוחות יונחו במקביל
לקווי הגובה ,תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים .השלמת חללים וקצוות תעשה ברצועות
וחלקי לוחות.
בזמן הנחת המרבדים יש להקפיד לא לדרוך באופן ישיר על הדשא אלא להניח קרשים – פלטות
ולעבור עליהם ע"מ למנוע שקעים הנוצרים עקב צריכה דבר שיביא לשקים בדשא ויבלטו בהמשך
הגידול.
אחרי הנחת מרבדי הדשא ולפני ההשקיה יש לעבור עליו עם מעגלה.
בגמר העבודה יש לדאוג להשקיית השטח לרוויה.
הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות ,כולל השקיה בהמטרה בפולסים (כל שעה במשך  5דקות)
בשבועיים הראשונים לשמירה על לחות אופטימלי .השמדת עשבי בר ,דישון ע"י גפרת אמון עד
אשר הדשא יראה צמיחה חדשה על פני כל השטח.
 41.2.20טיפול ואחריות עד למסירת העבודה
כל הצמחיה תטופל ותוחזק לתקופה של  120יום ( 4חודשים) מיום גמר עבודות השתילה וקבלה
ראשונית של החלק האחרון של העבודה באישור אדריכל הנוף .בתום תקופת האחריות הנ"ל תערך
קבלה סופית .צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל סימני צימוח יחשבו לצמחים שלא נקלטו
ויוחלפו בחדשים ,כלול במחיר הנטיעות .תקופת אחריות של  120יום כלולה במחיר הנטיעות.
 41.2.21אחריות ותחזוקה לעצים ,שיחים ומדשאה
דקלים ,תמרים ועצים :תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנים הישראלי ,עבור תקופה של  6חודשים
לאחר מסירה .אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של שנה לאחר המסירה .עצים שלא נקלטו או
לא מראים סימני צמחיה יוחלפו בחדשים .סעיף זה כלול במחיר הנטיעות.
שיחים ,שתילים ומדשאות :תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנים הישראלי ,עבור תקופה של  6חודשים
לאחר מסירה .אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של  6חודשים לאחר מסירה .שתילים שלא
נקלטו או לא מראים סימני צמיחה יוחלפו בחדשים .סעיף זה כלול במחיר הנטיעות.
המדידה קומפלט.
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פרק  - 51תנועה וסלילת כבישים (עדנה הוד)
עבודות סימון ותמרור
.1

תאור העבודה
 1.1סימון צבע.
 1.2אספקת והתקנת תמרורים.

2

תקנים ומפרטים
התקנים ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן :
 2.1ת"י  - 935סימון דרכים  :צבעים לסימון דרכים  -מאי .1976
 2.2מפרט אספקה מס'  111של מת"י  :תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור.
" 2.3לוח תמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה.
 2.4קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" ,2012 ,בהוצאת משרד התחבורה/המפקח על
התעבורה.
הקבלן מצהיר שכל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והם מהווים חלק בלתי נפרד
ממכרז/חוזה זה .המפרט המיוחד להלן משלים את המסמכים הנ"ל .עבודות שאין להן
התייחסות במסמכים הנ"ל ,יקבלו אישור מוקדם מאת המפקח ,לגבי אופן הביצוע.

.3

התאמה לתקנים
על הקבלן להמציא אישורים ומסמכים ,המעידים כי החומרים אשר הוא עומד לספק,
מתאימים לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל .כל הוצאות הבדיקות ,אם
יהיו ,יחולו על הקבלן ,ומחירן כלול במחיר הפאושלי.

.4

סימוני צבע (לא טרמופלסטי)
סימוני הצבע יבוצעו בהתאם לת"י  ,935כפי שפורט לעיל.
הצבע יסומן על גבי משטח יבש .אין להתחיל בצביעה לפני תום חודש ימים מיום סיום
אשפרת הבטון ,ובכל מקרה רק לאחר אישור המפקח.
משטח האספלט ינוקה היטב מכל לכלוך .יש לסתום חורים ,שקעים ,סדקים ושאר פגמים.
משטח בטון חשוף – יש לשטוף במים ,ולהמתין  24שעות לפחות כדי שהמשטח יהיה יבש לפני
הצביעה.
יש להקפיד שהסימון יהיה רצוף וחלק ,במיוחד בעקומות.
הצבע יהיה רפלקטורי ,ולצורך זה יש להוסיף כדוריות זכוכית בכמות המפורטת בת"י .934
התשלום עבור הצביעה יהיה פאושלי וללא מדידה ,והצביעה תהיה עבור כל גוון ,אורך וצורה
שהיא .לא תשולם תוספת עבור צביעת שטחים קטנים ,בודדים או מעוקמים .המחיר כולל
את הכנת המשטח לצביעה ,טיאטוא וכל פעולה אחרת הדרושה לניקוי עפ"י התקן.
אין להתחיל בצביעה ללא סימון מוקדם של קווי הצבע ,וקבלת אישור המפקח.
במידה והעבודה לא בוצעה לשביעות רצון המפקח ,יבצע הקבלן קירצוף וצביעה מחדש ללא
תשלום נוסף.

.5

צביעת אבני שפה או שולי מדרכות מבטון בצבעים אדום-לבן לסרוגין
אבני השפה או שולי המדרכות יצבעו בצבעים אדום/לבן או שחור/לבן ,בקטעים באורך של
 1.0מ' אורך לסרוגין ,בהתאם לתכנית והוראות המפקח .העבודה כלולה במחיר הפאושלי.

.6

תמרורים
 6.1מידות התמרורים
 6.1.1תמרורים משולשים  -אורך צלע  0.3 -מ'.
 6.1.2תמרורים עגולים  -בקוטר  0.5מ'.
 6.1.3תמרורים מרובעים  -כמצוין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ,ואם לא צוין,
עפ"י הוראות המפקח בכתב.

157

 6.2התמרורים יהיו חדשים ,מחזירי אור .יצורם יהיה בהתאם למפרט אספקה מס' . 111
צורת התמרורים ,צבעיהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של
משרד התחבורה.
 6.3כמו כן ,מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל"הנחיות לאופן הצבת התמרורים" ,באשר
למידות הכתב ,ספרות ,הרווחים (בעברית ובאנגלית) והנחיות נוספות הנדרשות להצבת
התמרורים השונים.
 6.4מחיר התמרור כולל את אספקתו והתקנתו ,ויופרד לפי סוגי התמרורים השונים .כל
אביזרי החיבור יהיו מגולוונים .הכל כלול במחיר הפאושלי (לא למדידה).
עמודים
 7.1עמודי התמרורים יהיו צינורות פלדה מגולוונת בקוטר " ,3עובי דופן  2.2מ"מ .העמודים
יבוטנו בתוך יסודות בטון ב 150 -בקוטר  50ס"מ ובעומק  70ס"מ מפני המפלס המתוכנן
ו/או הקיים .הצבת העמוד יעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה  20ס"מ .רום פני
היסוד יהיה  20ס"מ לפחות מתחת לפני מפלס הקיים ו/או המתוכנן.
 7.2אורך העמוד יקבע ע"י מספר התמרורים עליו ,ובכל מקרה גובה תחתית התמרור
התחתון לא יקטן מ 2.2-מ' מהאספלט .העמוד יצבע בצבע מחזיר אור.
 7.2ראש העמוד יכוסה בקופסת אלומיניום בעובי  1מ"מ עשוייה בלחץ.דפנות הקופסה
תהינה בקוטר פנימי כך שהתקנת הקופסה תבוצע בכח על צינור העמוד.
 7.3התקנת התמרור על העמוד תבוצע לפחות  24שעות לאחר יציקת היסוד.
 7.4הקבלן יקבל את אישור המתכנן למיקום התמרורים ,לפני הצבתם בשטח.
 7.5מחיר העמוד כולל את אספקתו והצבתו ,כולל :חפירה/חציבת בור ליסוד העמוד ,יציקת
בטון ליציבות מלאה של העמוד .הכל כלול במחיר הפאושלי (לא למדידה).

.7
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פרק  - 70מחסומי אש
70.1

תנאים כלליים

 70.1.01תאור:
העבודה המתוארת להלן עניינה התקנת מחסומי האש הנדרשים בתקרות ,רצפות,
במעטפת פירים וורטיקליים ובמחיצות אש  -לקבלת מחסום אש תקני המונע מעבר אש,
עשן ,וגזים למשך שעתיים לפחות  -בכל מקום בו קיים פתח או מעבר בתקרות ובמחיצות
האש (פתחים למעבר תשתיות  -מוליכים ,כבלים ,צנרות ,תעלות וכיו"ב; תפרים בתקרות
ובקירות אש; מישקים וכיו"ב).
העבודה כוללת את כל הפעולות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה עצמה ,העבודות
המקדימות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של הפתח/השרוול בו נדרש מחסום האש
ואת כל הפעולות והחומרים הנדרשים להשבת המצב לקדמותו.
 70.1.02בדיקה ע"י מכון בדיקות מוכר:
א .כל מערכות מחסומי האש המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור בדיקה
להתאמתם ליעודם ולקבלת עמידות האש הנדרשת.
הבדיקה תבוצע בכפוף לתקן ישראלי  931חלק  2ובנוסף תבדק בכפוף לפחות לאחד
מהתקנים הבאים:
 (;ASTM E 814 )UL 1479 ;DIN 4102 .BS 476 :PART 20הבדיקה תבוצע במכון בדיקות מוכר דוגמת  IFBT ,ULC ,FM ,ULאו מכון בדיקות
אחר מאושר ע"י המזמין.
הקבלן ידרש להציג אישור בדיקות מכון מוכר כנ"ל לעמידות המערכת במבחן זרנוק
המים.

ב.

 70.1.03מסמכים כללים:
הקבלן ידרש להציג את המסמכים הבאים:
70.1.3.1

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מסמכים מקדימים:
ספרות ומפרטי היצרן למערכות המוצעות לרבות אישורים ותעודות היצרן כי
המערכות המוצעות מתאימות ליעודן במבנה כמפורט להלן.
אישורי היצרן כי תוחלת החיים של מחסומי האש המוצעות הינה  10שנים
לפחות לאחר יישומם.
אישור מכון בדיקות מוכר למערכת המוצעת ,התאמה ליעודה במבנה ולקבלת
עמידות האש הנדרשת כמפורט בסעיף  1.2לעיל.
אישור פיקוד העורף לחומרי איטום המיועדים לשימוש במקלטים ובמרחבים
מוגנים.
אישור יצרן מערכת מחסום האש כי המבצע הוסמך לבצוע העבודה.
רשימת עבודות מחסומי האש שבוצעו על ידי המבצע בחמש השנים
האחרונות לרבות היקף העבודה ,שם וטלפון מפקח על הביצוע מטעם המבצע
במקום.
שרטוטי ביצוע המתארים את המערכות המוצעות ואופי יישומם בסוגי
הפתחים השונים במבנה .בשרטוט יפורטו הפתח ,החומרים והאבזרים בהם
יעשה שימוש ואופן קביעתם במקום  -השרטוט יכלול ממדי הפתח ,עובי
שכבות החומרים ויציין עמידות האש ועמידות למעבר החם המתקבלים.

 70.1.3.2מסמכים עם תום העבודה:
א.
ב.
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רשימת הפתחים שנאטמו כולל אישור הקבלן כי כל הפתחים לגביהם נדרשה
העבודה נאטמו כפוף למפרטי היצרן לסוג הפתח הנדון לפי להלן.
אחריות הקבלן לטיב העבודה לשלמותה ותקינותה למשך  10שנים מיום
אישור השלמת העבודה ע"י המפקח.

 70.1.04מידע מקדים:
הקבלן יוודא שיש בידיו את כל המידע הנדרש לצורך מתן הצעתו .על הקבלן לבדוק
את תכניות המבנה ולוודא את כל התנאים שמערכת המחסומים צריכה לעמוד בהם
לצורך מתן הצעתו .במידה וחסרים בידו מידע או פרטים  -יפנה אל המפקח בבקשת
פרטים משלימים לפני הגשת הצעתו.
מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות .שינוי בכמות
הפתחים ,במעברים ובקירות במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי
היחידה.
70.2

התאמת המערכת ליעודה:
 70.2.01עמידות אש:
מחסום האש יבטיח עמידות אש שוות ערך או גדולה יותר מעמידות אש של
הקיר או התקרה בה המערכת מיושמת ,אך לא פחות משתי שעות .המערכת
תהיה יציבה ותתמוך בצנרת שנשרפה ושניתקה בזמן שריפה כך שלא תיפול דרך
המעבר ,המערכת תעמוד בכוחות הנוצרים עליה בזמן שריפה  -להבטיח
אטימותה ועמידותה בפרק הזמן הנדרש.
 70.2.02סווג בשריפה:
בחומרים המוצעים לא יהיה משום סיכון אש שהוא בעת אחסונם ,בעת ישומם ולאחר
ישומם .בכל מקרה סווג החומרים בשריפה בבדיקה על פי תקן ישראלי ת"י 755
יהיה  V.4.4לפחות.
 70.2.03קורוזיביות:
חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו תואמים לחומרים ולצנרות
איתם הם באים במגע .לא יעשה שימוש בחומרים העשויים ליצור קורוזיה או
להתקיף את חלקי הבנין ,הצנרת או התשתית הסמוכים להם .לא יעשה שימוש
בחומרים על בסיס ממיסים.
 70.2.04רעילות:
חומרי האיטום לא יכילו אסבסט ,חומרים מסרטנים או חומרים רעילים שהם.
חומרי האיטום לא ישחררו גזים רעילים בעת יישומם ,לאחר יישומם או בזמן
השריפה.
 70.2.05התאמה למקום:
המערכות המוצעות במסגרת עבודה זו יתאימו ליעודם ולמקומם במבנה  -סוג
וגודל הפתח ,סוג התשתית והתנאים הסביבתיים במקום.
א .סוג הפתח:
פתח ברצפה ,פתח בקיר בטון ,בלוק או גבס ,תפר התפשטות בבנין וכו'.

160

ב.

ממדי הפתח:
עומק הפתח ,מידות הפתח.

ג.

סוג הצנרת:
צנרת פלדה ,צנרת פלסטיק ,צנרת חמה ,יציבות הצינור ,כבלי חשמל
ותקשורת וכו'.

ד.

איטום נגד מים:
במקומות בהם נדרשת אטימות למעבר מים  -איטום מעברי צנרת מים
ומעברים חשופים בתקרות בין קומות וכו'  -יעשה שימוש במערכת אשר
בנוסף לאטימת האש תבטיח גם אטימות נגד מים.

ה.

עמידות במים:
כל החומרים והאביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו עמידי מים
ובלתי מסיסים .החומרים יעמדו בתנאי לחות גבוהים ורטיבות העלולה
להתהוות במקום.

י.

70.3

ו.

טמפרטורה אופיינית:
חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי אש יתאימו ויהיו ניתנות ליישום
בטמפרטורות הצפויות במקום.

ז.

ויברציה:
חומרי מחסום האש במקומות בהם קיימת אפשרות לתזוזה או רעידה
(ויברציה) יתאימו ליעוד זה ללא פגיעה בעמידות האש שלהם.

ח.

גמישות:
מערכת מחסום אש במקומות בהם צפויה העברה מחדש שכיחה של
צנרת וכבלי התשתית העוברת במקום  -תאפשר הוצאה והחדרה של
הצנרת והכבלים ללא פגיעה בעמידות האש של המערכת.

ט.

כבלי חשמל ותקשורת:
ציפוי כבלי חשמל לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים .ציפוי כבלים
יהיה אלסטי ויאפשר כי כבל בקוטר  12מ"מ יכופף עד לקוטר של  3ס"מ
ללא היווצרות סדקים .מערכות מחסומי אש לכבלים תהיינה גמישות לפי
סעיף ח' לעיל .מערכת מחסום האש וציפוי הכבלים תהיה בעלת אישור
ממכון בדיקות מוכר להתאמתה לשימוש עם סוגי הכבלים (כבלי כח,
בקרה ,תקשורת ,סיבים אופטיים וכו') ,צורת העברת הכבלים (כבל בודד,
צמות כבלים ,סולמות כבלים) והחומרים (מעטפת הכבלים ,מגשים או
מובילים עשויים פלדה ,אלומיניום ,חומרים פלסטיים וכו').
צנרת מתכתית:
חומר האיטום במעברי צנרת מתכתית יהיה כזה המעכב התפשטות החום
מצידו האחד של הפתח אל צידו השני באמצעות הצנרת  -שימוש
בחומרים אנדוטרמים או שווה ערך.

תנאים מקדימים לביצוע:
 70.3.01ביקורת מקדימה:
על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ע"מ לבדוק היכן יש צורך במעבר אש .הקבלן
לא יקבל כל תוספת שהיא עקב מעברים אשר אינם מופיעים בתוכניות ויתווספו
במהלך הביצוע או עבור מעברים שיבוצעו מחדש במהלך העבודה.
 70.3.02אישורי המזמין:
הקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני קבלת אישור המפקח לשרטוטי הביצוע של
מערכות מחסומי האש המוצעות.
 70.3.03דוגמא:
על פי דרישת המפקח ,יבצע הקבלן דוגמת אטימת אש בפתח מפתחי הבנין כפי
שיקבע ע"י המפקח  -לאישורו המוקדם של המפקח.
 70.3.04מיומנות:
ביצוע העבודה בפועל יעשה ע"י אנשים מיומנים ומנוסים בלבד.
 70.3.05בטיחות:
הקבלן ינקוט בכל אמצעי המגן והבטיחות הנדרשים להגנה על העובדים במבנה,
על אלמנטי בניה ,ליוד וריהוט במבנה  -בכפוף להוראות היצרן ,פקודת הבטיחות
בעבודה ותקנותיה ולפי כללי המקצוע המתחייבים.
 70.3.06אספקה ואחסון:
כל החומרים יובאו לאתר במיכליהם המקוריים ,כאשר הם סגורים וללא נזקים
וכאשר תוויות הזיהוי שלהם ברורות .חומרי האיטום יאוחסנו באתר במקום
מאושר ע"י המפקח המוסמך מטעם המזמין כאשר הם מוגנים מפגיעה או מתנאי
סביבה  -כפוף למפרטי היצרן .מיכלים פגועים או מקולקלים יסולקו מיידית
מאתר הבניה.
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70.4

ביצוע:
 70.4.01הכנות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

 70.4.02יישום:
א.
ב.

הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של סביבת
עבודתו לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים ,תוך שימוש בכיסויים,
יריעות ,סרטי הדבקה וכיו"ב.
הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של
השרוול/הפתח בו נדרש מחסום האש.
הקבלן יהיה זהיר ובאחריותו שלא לפגוע בכבלים ובצנרות אותם הוא
אוטם .על כל נזק ופגיעה בצנרת ,או בכבל (לרבות בידוד מוליכים) יש
להודיע מיד למפקח המוסמך מטעם המזמין.
על הקבלן לוודא אם קיים מקור סיכון שהוא במקום בו מבוצעות עבודות
איטום האש .על הקבלן לוודא ניתוק כל מקור סיכון אחר  -לתאום עם
המפקח המוסמך מטעם המזמין  -באחריות הקבלן.
כל שטחי המגע של פני הפתח והצנרות יהיו נקיים מלכלוך ,מחלקים
רופפים ,מחלודה ,שמן וכו'  -העלולים לפגוע באטימת הפתח  -באחריות
הקבלן.
הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של סביבת
עבודתו לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים ,תוך שימוש בכיסויים,
יריעות ,סרטי הדבקה וכיו"ב.
מערכת מחסום האש תבוצע כפוף לנדרש ולפי הוראות היצרן.
הקבלן יוודא איטומו המלא של הפתח ,לרבות חדירת חומר האיטום בין
צנרות ,בין כבלים .במידת הצורך תפורק ארעית צנרת ,חומרי האיטום
יוחדרו היטב בין הצינורות והצנרת תחובר מחדש  -באישור ובתאום
מוקדם עם המפקח.

 70.4.03השלמות:
אביזרי תמיכה ואמצעי עזר אחרים יוסרו רק לאחר שחומרי האטימה
א.
הגיעו למלוא חוזקם  -כפוף להוראות היצרן.
הקבלן ינקה כל שאריות ולכלוך שגרמה עבודתו מחלקי בנין ,צנרות,
ב.
תעלות ,כבלים וכו'.
מערכת מחסום האש לא תחופה בחומרי גמר או חלקי בניה אחרים עד אשר
ג.
לא תאושר ע"י המפקח.
עם אישורה ע"י המפקח ,תחופה המערכת לפי הוראות היצרן וכפוף
ד.
לדרישות המפקח.
עם השלמת התקנת מערכות מחסומי האש ,ישולטו המערכות ע"י שילוט
ה.
מזהה מתאים "מחסום אש  -הפגיעה אסורה!"  -שלטים בגודל 125X75
מ"מ אותיות בגוון שחור על רקע צהוב זוהר.
עם קבלת אישור המפקח המוסמך מטעם המזמין ,הקבלן יבצע את כל
ו.
הנדרש להשבת המצב לקדמותו ויבצע כל תיקון והשלמה הנדרשים עקב
עבודתו ,לקבלת עבודה מושלמת מוכנה למסירה למזמין  -לשביעות רצון
המפקח.
70.5

אחריות הקבלן:
 70.5.01הקבלן יגיש כתב אחריות היצרן כי התוצרת שסופקה בפועל הינה באיכות הגבוהה
ביותר וללא פגמים שהם.
 70.5.02הקבלן יגיש כתב אחריותו כי נאטמו מלוא הפתחים והשרוולים בתקרות ובמחיצות
האש בבנין וכי העבודה בוצעה באופן המקצועי והמושלם כפוף לשרטוטי הביצוע
שאושרו ע"י היזם.
 70.5.03הקבלן יגיש כתב אחריותו לטיב ושלמות העבודה למשך  10שנים מיום אישור
השלמת העבודה ע"י המפקח.
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70.6

תכולת העבודה:
 70.6.01כל מערכת מחסומי האש בקירות אש תיכלל במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,לא
תשולם כל תוספת או תשלום בגינה והיא תכלול את כל החומרים והאביזרים
הנדרשים לשם ביצוע מושלם ,תיקני ונאות של העבודה ולקבלת עמידות האש
הנדרשת ,גם באם ידרשו בעת העבודה איטומים חוזרים.
 70.6.02בנוסף לנאמר בתנאים הכללים למכרז זה ,העבודה כוללת את כל העבודות הבאות:
את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של שרוול/הפתח בו
א.
נדרש מחסום האש טרם ביצוע עבודת האיטום ,כל העבודות וההשלמות
הנדרשות להשבת המצב לקדמותו עם השלמת עבודת האיטום.
את כל המפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד..
ב.
הכנת כל המסמכים לרבות שרטוטי ביצוע.
ג.
כל עבודה הנדרשת ,כל החומרים וחומרי העזר ,לרבות התאמות וניקוי
ד.
הפתחים והצנרות לפני איטומם ,ההשלמות והתיקונים לאחר ביצוע עבודת
האיטום ניקוי סביבת העבודה עם השלמת עבודת האיטום  -הכל לקבלת
עבודה מושלמת מאושרת ע"י המפקח
אספקת והובלת חומרי איטום ואביזריהם לאתר ,אחסונם באתר ,סילוק
ה.
חומרים שלא אושרו ע"י המזמין ,סילוק פסולת ולכלוך שנגרמו ע"י הקבלן.
תאום עם כל הגורמים הנדרשים.
ו.
שמירה והגנה על חלקי בנין וצנרת סמוכים למניעת פגיעה בהם ,הגנה על
ז.
מערכות מחסומי האש שבוצעו מפגיעה עד למסירתם ואישורם ע"י המפקח
שילוט המערכות בשלטי אזהרה.
ח.
אחריות הקבלן.
ט.
 70.6.03מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות .שינוי בכמות
הפתחים ובמעברים במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה.
 70.6.04על הקבלן לקרוא פרק זה ביחד עם כל מפרטי המערכות האלקטרומכניות.
כמו כן ,כל המפרטים המתייחסים לאיטום מעברי אש ,כלולים במחיר

70.7

מפרט טכני:
המפרטים שלהלן מבוססים על מפרטי אורבונד (טלפון )04-6521141 :למחיצות אש עמידות
אש  2שעות; על מפרטי סגיב  -מערכות מיגון אש בע"מ (טלפון )08-9428999 :למערכות KBS
תוצרת  GRUNAU GMBHגרמניה עמידות אש  2שעות .הקבלן רשאי להציע מערכות שוות
ערך ובתנאי שיציג את האישורים הנדרשים לפי פרק א' המוכיחים כי המערכת המוצעת
מתאימה ליעודה ומבטיחה את עמידות האש הנדרשת.
 70.7.01איטום מעברי צנרת וכבלים בקירות ובתקרות לקבלת עמידות אש  2שעות:
 70.7.1.1מחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת לוחות :KBS
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
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ניקוי והכנת השטח כנדרש ,לרבות פינוי של מכסי תעלות וסולמות
כבלים.
מריחת דפנות הפתח ,הצנרות והכבלים החודרים בפתח ב C -11
 ,KBS FOAMCOATבכל שטח המגע בינם ובין לוחות ה.KBS-
מריחה כנ"ל על דפנות לוחות ה.KBS -
התקנת שני לוחות  KBSעם מרווח אויר ביניהן  -לוחות צמר
סלעים דחוס בעובי  50מ"מ בצפיפות של  140ק"ג כל אחד לפחות
מצופים מצידן החיצוני ב  KBS FOAMCOAT -בשכבה אחידה
של כ 1 -מ"מ לאחר ייבוש .לוחות ה KBS-יחתכו לפי מידות הפתח
בתוספת  3מ"מ לאורך ולרוחב הלוח (על מנת ליצור לחץ בעת
ההתקנה) ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר.
איטום נקודות שנותרו גלויות לאחר התקנת הלוחות בתפזורת
צמר סלעים וציפוי נוסף של .KBS FOAMCOAT
ציפוי פס ברוחב של  30מ"מ מסביב לפתח בKBS -
( FOAMCOATמומלץ להשתמש בנייר דבק רחב ע"מ ליצור גמר
נקי וישר).

ו.

ז.

ח.
ט.
70.7.1.2

ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב KBS -
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישום
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ  1 -מ"מ( .מומלץ להשתמש
בנייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי
וישר).
צנרות  PVCבקוטר עד כולל " 2יעטפו ע"י סרט KBS INTUFLEX
 957בעובי כפול ,לאורך של  20ס"מ מכל צד של מרכז הפתח.
הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס (הכיסוי יבוצע לפני איטום
הפתח)( .צנרות  PVCמעל " 2יחסמו בקולר
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  -הפגיעה אסורה!" משני צידי
הפתח.
מחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת טיט חסין אש
:MORTAR SEAL KBS

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ו.
ז.

ניקוי והכנת השטח כנדרש ,לרבות פינוי של מכסי תעלות וסולמות
כבלים.
לוח תבנית  -לוח גבס או ש"ע לפתחים גדולים ,צמר סלעים או ש"ע
לפתחים קטנים( .הערה :לוחות תבנית מחומרים דליקים יש
להסירם לאחר התייבשות הטיט).
יציקת הטיט תוך הקפדה על חדירת הטיט בין הצנרות ,בין
הכבלים וביניהם לבין דפנות הפתח  -עד לקבלת שכבת טיט בעובי
 100מ"מ לפחות.
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב KBS -
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישום
החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ  1 -מ"מ .מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על מנת
לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
צנרות  PVCבקוטר עד כולל " 2יעטפו ע"י סרט KBS INTUFLEX
 957בעובי כפול ,לאורך של  20ס"מ מכל צד של מרכז הפתח.
הכיסוי יחוזק ע"י רצועות פיברגלס (הכיסוי יבוצע לפני איטום
הפתח)( .צנרות  PVCמעל " 2יחסמו בקולר
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.
התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  -הפגיעה אסורה!" משני צידי
הפתח.

 70.7.02איטום שרוולים למעבר צנרת וכבלים בתקרות ובקירות לעמידות אש  2שעות:
 70.7.2.1איטום שרוולים ע"י מערכת מרק :C KBS FOAMCOAT-11
איטום שרוולים למעבר צנרת מתכתית ,צנרת  PVCעד " ,2כבלים או צמות
כבלים עד  65מ"מ.
ניקוי והכנת השטח כנדרש.
א.
החדרת צמר סלעים אל תוך חלל לעומק של  20מ"מ מפני
ב.
הקיר/התקרה משני צידי השרוול (כגב נגד יציקת החומר האוטם)
ולקבלת עובי של  60מ"מ צמר סלעים לפחות.
יישום מרק  C KBS FOAMCOAT-11משני צידי השרוול לקבלת
ג.
שכבה בעומק  20מ"מ מכל צד של השרוול ,בהתיישרות עם פני
הקיר.
צנרת מבודדת  -תעטף ע"י סרט  KBS INTUFLEX 957בעובי
ד.
כפול ,לאורך של  20ס"מ מכל צד של מרכז הפתח .הכיסוי יחוזק
ע"י רצועות פיברגלס (הכיסוי יבוצע לפני איטום הפתח).
ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך השרוול ב KBS -
ה.
 FOAMCOATלמרחק של  50ס"מ מכל צד של המעבר .יישום
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ו.

החומר בריסוס באמצעות " "AIRLESSאו ידנית באמצעות
מברשת ,ללא צורך בניקוי הכבלים לפני היישום .עובי הציפוי
לאחר הייבוש כ  1 -מ"מ .מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב על מנת
לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר.
יישור ,החלקה ,ניקוי וכו'.

 70.7.2.2שרוול במחיצת אש לצנרת פלסטית ":2"-6
מילוי המרווח שבין המחיצה לצינור בצמר סלעים דחוס ,התקנת קולרי
 KBS PIPE SEAL S/M/OSIמשני עברי המחיצה ומהודקים אליה בעוגני
פלדה מתאימים.
 70.7.2.3שרוול בתקרת בטון לצנרת פלסטית ":2"-6
מילוי המרווח שבין התקרה לצינור בצמר סלעים דחוס ,התקנת קולר KBS
 PIPE SEAL S/M/OSIמצידה התחתון של התקרה ומחוזק אליה

70.8

דגשים ונקודות להבהרה  -תקן 2174
.1

איטום מעברי אש ,של מערכות אלקטרומכניות בחדירה בין תקרות המפרידות בין
איזורים שונים ובמקומות אחרים בהתאם לנספח הבטיחות המאושר ,יבוצעו בכלל
חלקי המבנה ,גם בשטחים פרטיים .עמידות האש של מערכת האיטום תקבע בהתאם
לעמידות האש של הקירות והתקרות בהן חודרות המערכות .נדרש מחסום אש תיקני
לכל חדירה של מערכת אלקטרומכנית.

.2

טיח ,שפכטל וטיט כמערכות לאיטום אש יתקבלו רק באם הוצגה עבורם תעודת
בדיקה בהתאמה לתקנים המאושרים ליישום לפי תקן זה.

.3

בעת התקנת מערכות אלקטרומכניות יש לתכנן ולהקפיד על מתן אפשרות להתקין
את מחסומי האש בהתאמה לפרטים המאושרים .כגון :שמירת מרווחים היקפיים בין
צינור פלדה לבטון ,גישה להתקנת קולר תופח לצנרת פלסטית וכד'.

.4

שרוולים פלסטיים שהותקנו בבטון טרם היציקה ,יקוצרו כך שלא יבלטו מפני אלמנט
הבטון -משני צידיו.

.5

בקיר גבס חסין אש ,בו מותקנים שקעי חשמל ותקשורת החודרים את הלוחות – יש
ליישם מערכת איטום מעברים מאושרת שתחזיר לקיר את עמידות האש שלו.

.6

בחדירת מערכת דרך קיר גבס חסין אש יש להתקין מסגרת הקשחה היקפית העשויה
ממסלולים וניצבים ,ו/או -חבק ייעודי ו/או מוצר איטום אש מתאים .מערכת איטום
המעברים תותקן בתוך פתח זה לאחר הקשחתו.

.7

במידה וברצפות קיימים פתחים שמידתם באחת מצלעותיהם גדולה מ 20-ס"מ ו/או
ששטח הפתח שלהם עולה על  0.04מ"ר יבוצע משטח עבודה לצורך מניעת נפילות
אשר ישא עומס של  150ק"ג לפחות .לחילופין ניתן שפרט האיטום יכיל דרישה זו על
ידי הצגת תעודה מתאימה

.8

בעת השלמת יציקת בטון ו/או יישום בטון מסוג { MORTARבטון קל משקל}
בפירים אנכיים יש להקפיד על פרטי ביצוע מאושרים מבחינת -עובי \ צפיפות \ זיון \
עמידות אש .יש להקפיד גם על פרטי חיבור של התקרה עמידת האש החדשה ..יש
להקפיד על השארת מרווחים בין המערכות החודרות את הבטון לקבלת מערכות
איטום המעברים המאושרות .יצורף פרט ביצוע

.9

יש להקפיד לבצע איטום מעברי אש לצנרת פלסטית קטנת קוטר ,שאינה מחייבת
התקנת קולר (קטנה מ 50 -מ"מ קוטר) ,על ידי חומרים תופחים שיסגרו את הפתחים
שיוצרו לאחר שרפת הצנרת .הכול לפי מערכות איטום מעברים מאושרות.

 .10יש לבצע תחזוקה ובדיקת שלמות למערכות איטום המעברים בכלל המבנה ,אחת
לשנה ו/או בהתאם להנחיות הכבאות בנושא רישיון עסק .התחזוקה תתבצע בהתאם
לתקן הבדיקה באתר של מחסומי אש ,על ידי נציג מוסמך בתוקף של היצרן.
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 .11יש לקחת בחשבון התקנת פתחי גישה מתאימים לביצוע הבקרה וכן לביצוע תיקונים
במידה וידרשו לכך.
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מסמך ה'  -רשימת התוכניות
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)

אדריכלות
מס"ד מספר תכנית
work-plans-p0
1
work-plans-pb
2
work-plans-p1
3
work-plans-gag
4
work-plans-elev
5
work-plans-sec
6

שם תכנית
קומת קרקע
קומת ביניים
קומה ראשונה
קומת גג
חזיתות
חתכים

קונסטרוקציה
מס"ד מספר תכנית
01
1
02
2
03
3
04
4
05
5
06
6
07
7
08
8
09
9

שם תכנית
רצפה במפלס  - 0.14ויסודות
מפלס +3.09
תקרה במפלב +6.32
גג במפלס +10.06
פרטי חגורות ועמודונים בבניה
פרטי איטום
פרטי חיבור בחיבור תקרות וקירות
פרטי עמודים
מרחב מוגן

איטום
מס"ד
1

מספר תכנית

שם תכנית
מיפרטי ופרטי איטום

תברואה
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8

מספר תכנית
060721-11-1
060721-12-1
060721-12-3
060721-11-2
060721-11-4
060721-11-3
060721-11-5
060721-12-2

שם תכנית
מערכת אינסטלציה סניטרית תכנית קומת קרקע ופיתוח
מערכות אינסטלציה סניטרית חתכים לאורך קווי ביוב ,סכמת ביוב אנכית
מערכות אינסטלציה סניטרית מערכת ביוב -פרטים
מערכות אינסטלציה סניטרית תוכנית קומת קרקע
מערכות אינסטלציה סניטרית תוכנית קומת א'
מערכות אינסטלציה סניטרית תוכנית קומת בניים
מערכות אינסטלציה סניטרית תוכנית קומת גגות
מערכות אינסטלציה סניטרית מערכת מים -פרטים

חשמל
מס"ד
1
2
3
4

מספר תכנית
2021-101-1
2021-101-2
2021-104-1
2021-102

שם תכנית
תוכנית חשמל ותקשורת קומת קרקע וביניים
תוכנית חשמל ותקשורת קומה ראשונה וגג
תוכנית לוח חשמל
תוכנית הארקת יסוד
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מיזוג אוויר
מס"ד מספר תכנית
1483-1
1
1483-2
2
1483-3
3
1483-4
4
מעליות
מס"ד

מספר תכנית
82044-00

שם תכנית
מערכת מיזוג אויר -קומת קרקע
מערכת מיזוג אויר-קומת ביניים
מערכת מיזוג אויר-קומה 1
מערכת מיזוג אויר-קומת גג
שם תכנית
כללי ובניה מעליות

ספרינקלרים
מס"ד מספר תכנית
060721-10-1
1
060721-10-2
2
060721-10-3
3
060721-10-4
4
060721-10-5
5

שם תכנית
מערכת אספקת מים-סכמה אנכית
מערכת ספרינקלרים תוכנית קומת קרקע
מערכת ספרינקלרים תוכנית קומת בניים
מערכת ספרינקלרים תוכנית קומת א'
מערכת ספרינקלרים תוכנית קומת גג

פיתוח
מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5

מספר תכנית
1578-01
1578-02
1578-03
1578-04
1578-05

שם תכנית
תוכנית פיתוח כללית ופריסת קירות
תוכנית סימון פרטים
תוכנית צמחיה
תוכנית השקיה
גיליון פרטים

תנועה
מס"ד
1

מספר תכנית
A9-36

שם תכנית
חניה

מספר תכנית

שם תכנית
תכנית בטיחות
דו"ח בטיחות

בטיחות
מס"ד
1

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה (במידה ותתווספנה) לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל
שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.
על הקבלן לודא שיש לו סט מלא של כל המסמכים והתכניות.

תאריך:
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חתימת וחותמת הקבלן:

מסמך ו' -דו"ח קרקע
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)
כל האמור בדו"ח הקרקע כלול במחירי היחידה שבכתב
הכמויות ולא ימדד בניפרד

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

מסמך ז' -דו"ח אקוסטיקה
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)
כל האמור בדו"ח האקוסטיקה כלול במחירי היחידה
שבכתב הכמויות ולא ימדד בניפרד

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

מסמך ח' -דו"ח סביבתי
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)
כל האמור בדו"ח הסביבתי כלול במחירי היחידה שבכתב
הכמויות ולא ימדד בניפרד

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

מסמך ט' -דו"ח נגישות
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)
כל האמור בדו"ח הנגישות כלול במחירי היחידה שבכתב
הכמויות ולא ימדד בניפרד

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

