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 רעפ ות עבוד - 01 פרק
 

 כללי  1.01
)משרד הבטחון    של הועדה הבינמשרדית  01  -   2011לי  עבודות עפר יבוצעו לפי המפרט הכל  

 ומשרד הבינוי והשיכון( ולפי המתואר להלן במפרט המיוחד.
 

 סימון 1.02
 משרדי(. -)בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין  
ה  לסימון  הוצאות  העבודות,  כל  הסימון,  עבודת  את  אספקת  תוהביקוראיזון  הכוללות   ,

הפ המודדים,  שכר  בהם,  והשימוש  וכומכשירים  של ועלים  הכלליות  בהוצאות  נכללים   '
 ע"י מודד מוסמך.  ת להיעשוהקבלן ולא ישולם עבורם תשלום מיוחד. הסימון חייב 

 
 חישוף 1.03

בות פסולת בנין  וק לרוסיל   הייהצמחבשטח הבנין החדש יבוצע חישוף כללי כולל הורדת   
 מפוזרת בשטח. 

 כללית. החפירה ה אין מדידה נפרדת של החשוף והוא נכלל במחירי יחידה של 
 

 שלבי בצוע עבודות החפירה  1.04
 קרקעיות. - ביצוע חפירת גישוש לגילוי מערכות תת .1
 כנדרש.  משטחי בטון  /ביצוע עבודות הריסת מבנים .2
 בודות. ביצוע עב' חפירה והמשך ביצוע יתר הע .3
 

 חפירה כללית  1.05
ובשלבים   בתכניות  הנתונים  ולגבהים  למידות  בהתאם  השטח  פני  על  תבוצע  החפירה 

 לעיל ובהתאם להוראות המפקח. 01.04תואר בסעיף מכ
העבודה כוללת: חפירה ו/או כריה בקרקע המקום, כולל כריה בכורכר בכל צורה שהיא   

ח למרחק כל פי הוראות המפק ל  ת העפר, הובלהידראוליבכל כלי מכני שידרש, כולל רוטר 
סילוק העפר העודף    ו אס"מ לפי גבהים הנתונים בתכניות ו/  20שהוא ופיזורו בשכבות של  

למקום המאושר ע"י הרשויות המוסמכות בלי    האתר  הלא מתאים לצרכי מילוי משטח  
רת מ', מדוד בעז  5ס"מ לאורך כל    5  ההכרייהגבלה של מרחק תובלה. דיוק החפירה ו/או  

רוש, יהיה חייב למלא על חשבונו את ישר.  במקומות שהקבלן יחפור יותר מעל הדסרגל  
 מאושר ע"י המפקח ולהדקו הידוק מלא.  ביהחסר בעפר מט

י  עלולים להיהקבלן  לפני הקרקע  צי קח בחשבון שמתחת  ביוב, תיעול,  ימצא  נורות מים, 
ע פני הקרקע  ועל  וכו',  וטלפון  מים  מודי חשמבורות שופכין, כבלי חשמל  וטלפון, תאי  ל 

ת החפירה  יטבש, בהתאם לכך,  בהסכמת המפקח, לבחור  אפואוביוב וכו'. על הקבלן יהיה  
 ובאופן העמסת כלי ההובלה. על הקבלן  

באחריות מלאה    איישה, והוא  ילשמור על שלמות המבנים הנ"ל בזמן החפירה ו/או הכרי  
 עבור כל נזק שיגרם למבנים אלה עקב עבודתו. 

כו  ביצועהמחיר  בסעיף    לל:  המתואר  לפי  ביד  01.04בשלבים  מילוי  או  ים  יכריה 
ניים אחרים הוא בלתי אפשרי, מסיבות  אשימוש בכלים מכוקומפרסורים, בכל מקרה ש

נורות, בגלל חוסר אפשרות  יכלשהן וע"י כבישים קיימים עמודי חשמל וטלפון, כוכים, צ
מכ לכלים  לא  אגישה  תוספת  שום  וכד'.  לקניים  ופ תשולם  העפר  העברת  עבור  זורו  יבלן 

מכת "י הרשות המוס למקום מאושר עהמוסד  חום  כמפורט או הוצאת עודף העפר מחוץ לת
נפח   לפי  התשלום  מידות    יתיאורטלכך.  לפי  מחושב  שנחפרה,  לפני  הקרקע  תכסית  של 

וכיו"ב. מחיר  ה כל תוספת עבור הגדלת הנפח בעקבות שינוי דרגת הצפיפות  ללא  מבנה, 
כ לקירות  היחידה  מסביב  החוזר  המילוי  את  גם  מרתף  ולל   / וב תומכים  יצוע  והידוקם, 

 בשלבים כמתואר.  
ס"מ )במצב מהודק(,   25לוי החוזר מסביב לקירות יעשה בשכבות אופקיות בעובי של  מיה 

ק"ג. יש להמשיך   100-200מחומר החפירה כאמור לעיל בעזרת כלים מרטטים במשקל של 
 עקבות המכבש על פני השטח בכל שכבה ושכבה.א יוכרו בהידוק עד אשר ל
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אחר יציקת התקרה הראשונה שמעל  מסביב לקירות באדמה יבוצע רק להמילוי החוזר    
 מפלס הקרקע לאחר המילוי. 

 למטרת חישוב הנפח ייחשבו דפנות החפירה כזקופות ומידותיהם ייקבעו כדלהלן: 
דות החיצוניות של המבנה ללא כל זהות למיהמידות האופקיות יהיו    -המידות האופקיות   

 מרחבי עבודה. 
י הקרקע  בתוכניות, עומק החפירה ייחשב מפנייחשבו מן המפלסים שצויינו    -מק  מידות העו 

 עד תחתית החפירה. בקטע המשופע לפי חתכים בתכניות. 
 

 מתקנים קיימים בשטח  1.06
מיכה אחרים  אמצעי ת  הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים  כולל דיפון ואו

בלן  קרקעיים. על הק-קרקעיים ו/או תת-שלא לגרום נזק למתקנים על  למנת ע במידת הצורך  
תת מתקנים  של  מיקומם  את  המפקח  אצל  מראש  ה-לברר  תוך  קרקעיים  להיפגע  עלולים 

  מהלך עבודתו. 
 

 אופני מדידה מיוחדים 1.07
וכניות. לא בתש  בטוניםכל החפירות תמדדנה, לצרכי תשלום, מידה נטו בהתאם למידות ה

העבודה לנוחיות  חפירות  הרחבת  בעד  הקיים,  במבנה  החפירה  בעד  תוספת  שום  ,  תוענק 
 סידור תמיכות, או כל צורך אחר.

 
 לביצוע בטונים מתחת לפני האספלט והקרקע הקיימים  חפירה 1.08

 כללי 
אושיות,   לרבות  הקרקע,  לתוך  החודרים  באתר,  היצוק  הבטון  שלד  עבוד  החפירה  מחירי 

המעלית, עמודי יסוד וקורות ולרבות מצע ארגזי פוליביד מתחת לקורות, יכללו  ר  בוקירות  
רה ו/או החציבה בעפר הקיים ו/או מילוי שיבוצע ע"י הקבלן, לרבות חפירה  את מחיר החפי

מרו יצירת  רזה  לצורך  מבטון  ו/או  בשכבות  מהודק  מעפר  חוזר  מילוי  ולרבות  עבודה  וח 
 קלקר, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י המפקח.   ותוחצעות ל והפרדת אלמנטי בטון באמ

הב נפח  לפי  תימדד  הנ"ל  עבודות  לביצוע  במ"ק  החפירה  החפירה  מיועדת  עבורם  טונים 
 את המתואר לעיל.   כולליםדה ומחירי היחי
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 תר בא קת בטון יצועבודו - 02פרק 
 קיים עבודה ליד, מעל ומתחת למבנה  02.1

הקבלן חייב בין היתר לבדוק את   .קיים  ליד מבנה מתבצעתעבודה בהתחשב בנתון כי כל ה  
וכל יתר הנתונים המכתיבים בחירת שיטות  נתוני הביסוס של המבנה, מיקום צנרת לסוגיה  

וע של הנ"ל, וכל זאת לפני ביצוע העבודה, ולקבל  עבודה והכלים לסוגיהם המתאימים לביצ
 אישור על כך מהמפקח. 

דו לביצוע העבודה ולשביעות  אי לבהקבלן אחר  , יהיההמפקח  למרות אישור השיטה ע"י  
 רצונו המלאה של המפקח. 

 
 תקנים  02.2

הישראליי  לצורךהתקנים  המחייבים  דפי    ם  כולל  האחרונה,  בהוצאתו  תקן  )כל  זה  פרק 
 תיקון( יהיו כדלקמן: 

 שם התקן    מס' תקן  
 צמנט פורטלנד רגיל    -   1  ת"י 
 יים ות טבעאגרגטים לבטון ממקור    - 3  ת"י 
 לת מדגמים של בטון טרי ובדיקתם בלחיצה נטי   -    26 ת"י 
 שהתקשה במבניםבדיקה בלחיצה, של בטון    - 106 ת"י 
 תקן רעידות אדמה    - 413 ת"י 
 עקרונות כלליים  –חלק א'  –חוקת הבטון   1חלק  -466 ת"י 
 אלמנטים  –חלק ב'  –חוקת הבטון   2חלק  -466 ת"י 
 ן דרוך טוב  3ק  חל -    466 ת"י 
 אלמנטים ומערכות מבטון טרום  4חלק  -466 ת"י 
 ומות דרוכות תקרות מטבלות חלולות טר   5חלק  -466 ת"י 
 בטון מובא    - 601 ת"י 
 וטות פלדה מעורגלים מ  -   2חלק   4466 ת"י 
 מוטות פלדה מצולעים לזיון הבטון   - 3חלק   4466  ת"י 
 ונים ון הבטות לזירשתות פלדה מרותכ  -   4חלק   4466 ת"י 
 ביסוס בנינים   -  940 "ית 

 
 ן סוגי הבטו 02.3

אלא אם כן רשום אחרת    3חשיפה  גת  בדרלפחות    30- בכל הבטונים היצוקים באתר יהיו   
 בסעיפי כתב הכמויות. 

"בטון  יהיה  הבטון  הישראלים.  התקנים  דרישות  ולפי  טובים  הם  הבקרה  מובא"  -תנאי 
 בלבד.

 בטון מוכן.ק  מ" 1ל  ק"ג לכ 340תכולת הצמנט תהיה לפחות   
 

 אישור לקראת יציקת תקרה  02.4
 א נבדק ומוכן ליציקה. אין לצקת שום אלמנט בטרם אישר המפקח ביומן כי הו א.
לאחר שהקבלן הכין את התקרה ליציקה, יזמין הקבלן את המפקח, לבדיקת   ב.

התקרה. הבדיקה תכלול בדיקת מידות, בדיקת תבניות, בדיקת זיון, בדיקת  
ו  הישיטת  תליה  בדציקה,  קצב  ופחי  אביזרים  ובדיקת  יציקה  הפסקות  יקת 

החשמל צנרת  פיזור  כולל  וכו',  בבטון  הכנות  המבוטנים  מרזבים,  התקנת   ,
 לחורים ומעברים וכיו"ב. 

יש להקפיד כי צנרת חשמל ומרזבים לא "יחתכו" אלמנטי בטון נושאים באופן   ג.
לגבי שיטת  ש  קח מראור המפ כזה שיפגע או יגרע מחוזקם. על הקבלן לקבל איש

הצ יתחיל  יפיזור  בטרם  התקרה  של  הבטון  אלמנטי  בתוך  השונים  נורות 
 בהתקנתם. 
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 ציקהות יהפסק 02.5
באם    אחרות,  יציקה  הפסקות  הקונסטרוקציה.  בתכניות  שנדרשו  במקומות  רק  יבוצעו 

המפקח.  של  ואישור  מפורשות  הנחיות  לקבל  עליו  כלשהן  מסיבות  להן  יזדקק  הקבלן 
וצרו יהיה בהתאם להוראות המפרט הכללי והנחיות המפקח ונכלל  ים שיו במישק  הטיפול

 במחירי הבטונים. 
                  

 בטוןיציקת ה 02.6
הקבלן רשאי להציע מראש שלבי ביצוע שונים מן הנדרש או   ,שלבי יציקה יקבעו ע"י מפקח 

 נתן אך ורק ע"י המפקח. י המשתמע מן התוכניות, אך ההחלטה ת
שעות לפני היציקה. אין להתחיל ביציקה    48על מועד היציקה לפחות  קח  יע למפהקבלן יוד  

כוחו. ההפסקות ביציקה תהיינה בהתאם -תר או באאלא בנוכחות פיזית של המפקח בא
, ע"י המפקח. בכל הפסקה ביציקה  לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב

מתוכננת בלתי  יציקה  הפסקת  בסעיף  הבמישק  טיפול    –  לרבות  כאמור  של   2045נוצר 
 המפרט הכללי. 

במפר  המתואר  בריטוט  שתושג  גבוהה  צפיפות  בעל  יהיה  סעיף  הבטון  הכללי  .  02047ט 
ק"ג למ"ק. צפיפות ורציפות    2300פחות מאשר    יום מיציקתו לא יהיה  28משקלו לאחר  

רט  או  מים  חדירות  בפני  המבנה  חסימות  להבטיח  חייבות  כל  היציקה  ם  הבטונייבות. 
מרטטים במצב   3רוטטו ומחיר הריטוט כלול במחירי היחידה. בבנין יימצאו תמיד לפחות  י

 תקין. 
 אישור ליציקה, שינתן ע"י המפקח.   לקבל ןבל הקעל  

 
 מעברים ביציקות  02.7

השונות   .א המערכות  עבור  מעברים  יבוצעו  השונות  היציקות  במסגרת 
 משלושה סוגים: 

 "נקיים" ביציקה.   -מעברים  (1
 לים. שרוו (2
 אטומים לכבלים.  ריםמעב (3

היועצים   .ב של  בתכניות  כמפורט  מירבי  בדיוק  יבוצע  השונים  המעברים  מיקום 
 או הוראות המפקח במקום. /השונים ו

 
 קביעת אלמנטי פלדה בבטון 02.8

ז  כגון: מסגרות,  פלדה,  בדיוק  ואלמנטי  יש למקם  וכו'  פלדה  ברגים, תושבות  מגן,  ויתני 
ב אחר, באופן שיבטיח את מיקום  יות ו/או יציולחברם לתבנ  מירבי לפני יציקת הבטונים

חיבור וקביעת אלמנטי    יטות,על ש    על הקבלן לקבל אישור המפקחהמדויק בזמן היציקה.  
 פלדה הנ"ל. 

 
 , שרוולים ואביזרים שונים בבטונים קביעת צנורות 02.9

לחשמל .א שרוולים  שונים,  סניטריתצנורות  אינסטלציה  יסופק  ,  וכד'  אויר  ו  ומיזוג 
על ו/או  ידי-וימוקמו  בהתאם    הקבלן  היציקה,  בזמן  בבטונים  המערכות  מבצעי 

 של כל המתכננים. למסומן בתוכניות.
וסה  בבטוניםפקת  הנ"ל  האביזרים  היחידה  הרכבת  במחירי  הבטונים   כלולה    של 

 . למיניהם ואיננה נמדדת בנפרד
וקביע .ב מרובה  בדייקנות  תעשה  היציקה  לפני  בתבניות  ההתקנה  במקום  עבודת  ה 

למניבצור יציבה  היה  בשעת  המותקנים  האביזרים  תזוזת  האביזרים    ציקה.עת 
 קים ו/או מוטות קשירה לאורך. ירותכו על ידי ריתוך נקודתי לחשו

דחוס למניעת  -מי הרצפה המותקנים בשעת היציקה, יסתמו לאחר מכן בנירמחסו 
 סתימות במחסום בהמשך עבודת הבניה. 

 הנ"ל מהמפקח.   של האביזריםשור למיקומם לפני היציקה יש לקבל אי 
לפי התכניות של המערכות  .ג   על הקבלן לבדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים 

לביטונם  האחריות  חלה  ועליו  בתכניות    השונות  סומנו  לא  אלה  אם  גם  הנכון 
 האדריכלות והקונסטרוקציה.
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אין .ד מקרה  באף  הפתח,  לצידי  להזיז  יש  בבטון  פתח  בתחום  הנמצא  לחתוך    ברזל 
 מראש ע"י המפקח.   ם אלא באישורברזלי

 
 חורים, חריצים, קיטומים  02.10

במיד .א חריצים,  מעברים,  פתחים,  חורים,  ואנכיים(,  הכנת  )אופקיים  כלשהן  ות 
לכבלי הוראות    שקעים  לפי  ו/או  התכניות  לפי  אחרים  ושקעים  ותקשורת  חשמל 

השוני הבטונים  במחיר  כלול  וכו'  מים  אפי  פינות,  קיטומי  בהתאם  המפקח,  ם 
 . פרטיהן, ולא ישולם עבורם בנפרדמן בתכניות ולמסו

 ' לעיל. כנת חורים )פתחים( למערכות כמתואר בס"ק אהאחריות לה  .ב
לכל   .ג השונות.  בתכניות  מסומנים  יהיו  הללו  שהסידורים  ההכרח  מן  זה  אין 

הסידורים הנ"ל על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ולהוציאם לפועל באופן שימנע  
 יצוקים.  של חלקי בטוןסה או חיצוב  כל צורך בהרי

אם להוראות יצרן המעליות והיא כלולה  הכנת החורים בפיר המעלית תבצע בהת .ד
 ר יציקת קירות הפירים.במחי

כל חור ו/או מעבר באלמנטי קונסטרוקציה לא חייב להיות מסומן תמיד בתכניות   .ה
תכני  של  ובדיקה  לתיאום  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  כל  הקונסטרוקציה.  ות 

 ת. המערכו
 

 דרישה מיוחדת  02.11
  חדר המדרגות הפנימיתקרות ו/או  ר  בזמן פתיחת פתח בתקרה/רצפה קיימים עבו .א

ייתכן ונחתכות קורות וצלעות של אלמנטים נושאים.    בטון אחרות עבודות    ו/או כל
מסביב   הקיימים  השונים  קונסטרוקציה  חלקי  זמנית  לתמוך  הקבלן  על  לכך  אי 

מושלם והתקשות הבטון    ם כולל ביצועלמנטים החדשילפתח עד לאחר יציקת הא
 .המפקחתבניות לפי אישור  הסופית. מועד פירוק ה 

.  ובכתב  המפקח מראש מבנין ללא קבלת אישור  ת קיימות בציוד  אין להעמיס תקרו .ב
כמו כן אין להעמיס תקרות ע"י חול, בלוקים, ריצוף, מלט וכיו"ב ללא תיאום מראש  

 . בכתב ךלכ  ועם המפקח וקבלת הסכמת 
 התקרות השונות. ה מודגשת במיוחד בגלל מפתחים גדולים של העמס-אי 

 
 שפרהא 02.12

"אשפרת הבטון" של    –  0205ם לאמור בסעיף  האשפרה באופן כללי תבוצע בהתא .א
 המפרט הכללי. 

טפטפות   .ב או  המטרה  ביוטה,  כיסוי  ע"י  תבוצע  עמודים  ו/או  הקירות  אשפרת 
ש להוציא  ימים. י  7ות  ר רטוב ברציפשתפוזרנה לאורך הקירות, ותשארנה את הקי

 הקשירה לפני האשפרה.  ו/או לסתת את כל ברזלי
הבטון יוחזק    מ"מ.  0.3יעות פוליאתילן בעובי  אשפרת תקרה תבוצע ע"י פרישת יר .ג

ידי הזלפה של צנור טפטפות. כל  - ימים לפחות על  4באופן נמשך במצב רטוב במשך  
 שור המפקח. היתר בהתאם לאמור במפרט הכללי ובתאום ואי

 
 דיוק 02.13

 , ו/או כמפורט להלן. 789בת"י  כמוגדר  7דיוק וסיבולת יהיו לפי דרגה  
 לטבלה הבאה:  צוק באתר תהיינה בהתאםסיבולת לעבודות בטון י 
 המקסימלי      נעשתה הסטיה  תאור העבודה והגדרת הסטיה מס'                

 מ"מ    5    מ' )לא כולל( 10עד    סטיה מקווי המבנה לעומת  א.
 מ"מ    10      מ'  25מ' ועד  10   ובמצב הדדי שבין  ניותהתכ 
 מ"מ  15      מ' ויותר  25     חלקי מבנה.  

 מ"מ  5     מ' )לא כולל( 5עד   סטיה מהאנך בקוים ובשטחים ב.
 מ"מ  10      מ' ויותר  5     של קירות ועמודים.  

 מ"מ  5  מ'  3 סטיה מהמפלס או מהשיפוע המסומן. ג.
 מ"מ  10    של פתחים ו במיקומםה בגודל א סטי ד.

 ברצפות, תקרות וקירות.  
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 "מ מ 5   מינוס    סטיה בעוביים של רצפות,   ה.
 מ"מ  10  פלוס   תקרות ומבנים דומים, חתכים 

 של קורות ורצפות יצוקות על הקרקע.   
            הכלונס. מקוטר 2% סטיה בין מרכז העמוד ומרכז ו. 

 הפתרון המתאים. והוא יקבע למפקח   ודיעבר לזה יש להבמקרה של סטיה מע
יהיה על הקבל  לעיל,  ן לשאת  במידה ותתגלה סטיה הגדולה מאלה שהוגדלו 

 הכרוכות בתיקון כולל הריסת מבנים שנוצקו ויציקתם מחדש. בכל ההוצאות 
 

 פרוק ו/או "דילול" תבניות 02.14
, אלא אם 020507ללי סעיף  פרוק ו/או "דילול" תמיכות יעשו במועדים כמפורט במפרט הכ 

 המפקח בכתב.   היה הוראה מיוחדת של יש או ת 
ות פלטות טרומיות תתמכנה עד לאחר שלב תקרות חופשיות היצוקות באתר הנושא -קורות 

 קת בטון הטופינג והגעתו לחוזק נדרש. אין "לדלל" או להחליף תמיכות אלה עד כנ"ל.יצי
 ורות. ולה במחיר הקתמיכות אלה לא נמדדות בנפרד ועלותם כל  

 
 אלמנטים העמסת  02.15

 אין להעמיס אלמנטים כלשהם שנוצקו באתר אלא במשקלם העצמי.  
לאחר  אלמנטים באלמנט   השענה או העמסת   ורק  ובכלל, תהיה אך  עליהם  ים הנסמכים 

 שיהיו בידי הקבלן תעודות מוסמכות לטיב הבטונים של האלמנטים המועמסים )הסומכים 
יום, עליו להמציא   28הבטון לאחר    על חוזק  תעודה קבלן  בידי ה  אם אין   (.ו/או התומכים

  28המחוזק הנדרש אחרי    70%וא  יום ואז חוזק הבטון הנדרש ה  7תעודה של חוזה לאחר  
 יום. 

 
 פלדת זיון הבטונים 02.16

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים מצולעים ורגילים. מוטות הפלדה שיסופקו   .א
יתאימו לדרישות אלו יורחקו  לא    ל המוטות אשרמכל סוג שיהיו ישרים בהחלט. כ

של    ממקום העבודה ויוחלפו במוטות מתאימים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית
 המפקח. 

 . 3חלק   4466( ולפי ת"י 40ברזל מצולע יהיה מפלדה בחוזק גבוה )
לפי ת"י   .ב עיגון  מפלדה בעלת כושר    4חלק    4466רשתות מרותכות תהיינה רשתות 

 ".50בכינוי "–זק גבוה וחו פלדה מצולעת(הדבקות משופר )
הרשתות,   ברשימת  במפורש  פורטו  לא  שמידותיהן  ברשתות  המזויינים  בשטחים 

 ס"מ עבור חפיות, הנדרשת לפי התקן.  30וסף לשטח המזוין ברשת י
 לא יורשה ריתוך או כל עיבוד שהוא, לרבות בחום, של מוטות ברזל. .ג
- גשת חשבונות תיעשה עלכי ה מנה( והן לצרהכנת רשימות ברזל הן לצרכי עבודה )הז .ד

 ידי הקבלן ועל חשבונו. 
 המדידה לתשלום היא לפי המפרט הכללי.  .ה

 
 ים ונים קיימעיגון בבט 02.17

קיימים במידה ומסומן בתכנית ו/או יידרש במפורש ע"י המפקח   לשם התחברות לבטונים 
 עוגנים. יקדחו חורים בקוטר המתאים ויבוטנו בבטון 

ות היצרן כולל ניקוי משטח החיבור מטיח,  התאם להורא והכנסתם ב  יםעוגנקידוח עבור ה  
 . והן ע"י כלי מכני  סיד, ריצוף, צבע וכו'. העבודה תבוצע הן בידיים

 
 נים קיימים התחברות לבטו 02.18

של    המגע  שטחי  סיתות  ע"י  קיימים  לבטונים  התחברות  כוללים  הבטונים  עבודות  כל 
החדשים, הבטונים  עם  הקיימים  הצורך, יסר  שקעים,  וטיסיטהבטונים  במידת  בחול  וס 

ם ובין בטון  ריתוך הזיון החדש לזיון קיים ושימוש באפוקסי לחיבור בין הזיון ובטון קיי
קידוח וביטון קוצים באמצעות מסטיק    כן כוללות עבודות התחברותקיים ובטון חדש. כמו  

SIKA, עוגנים למיניהם וכל יתר הפריטים הדרושים לקבלת חיבור מושלם. 
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קשר כלול במחיר הבטונים אלא אם צוין אחרת במפורש, רק במקומות  טון זיון מקידוח ובי 
 עיף המצוין. ש בכתב הכמויות תהיה מדידה לפי הסמסוימים ולפי המצוין מרא

כל מוספים לבטון לצורך הדבקות בין בטון קיים וחדש כגון בי.ג.בונד, ו'.ג'.מ'. וסוגו דבק  
 ון החדש.אפוקסי כלולים במחיר הבט 

 הבטון החדש ו/או פריט בכתב הכמויות כולל בתוכו את כל המפורט לעיל. יר מח 
 

 מיוחדיםאופני מדידה  02.19
לבנו  ומחירים  סף  מדידה  נוספות  אופני  השלמות  להלן  מובאות  לעיל  בסעיפים  שתוארו 

 לנושא המדידה והמחירים:
תוספות  כל אופני המדידה והמחירים יהיו כמצויין במפרט הכללי ביחד עם ה (1

 רטים להלן.שינויים המפוו/או 
 מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט גם את המפורט להלן:

 ו/או עומק כלשהו. כל גובה בטון בטפסים בהובלת ושימת ה .א
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים,   .ב

 במידה ויידרש. 
 אביזרים ומקבעות.  .ג
 ו'.הכנסת ברגים, עוגנים, ווים וכ .ד
פת .ה שקעעיצוב  מ חים,  קטן  ששטחם  וכד'  מעברים  מ"ר    0.2-ים, 

 ובעובי כלשהוא. 
 מ"ר.  0.5ס"מ ובשטח עד    2  עיצוב שקעים מסביב לנקזים בעומק עד  .ו
 אפי מים, חורים, קיטומי פינות, חריצים למיניהם וכו'. .ז
את החיבור ואמצעי החיבור של בטונים חדשים לבטונים קיימים   .ח

 )פרט כמפורט להלן(. 
ידי קבלני משנה שונים,  -יצוע צנרת עלטון לאחר בת חורים בבימסת .ט

 לרבות בבטונים שיטוייחו. 
 לבטונים קיימים.   של בטונים חדשים  את החיבור ואמצעי החיבור .י

הבטונים   .יא של  מגע  שטחיה  סיתות  ע"י  קיימים  לבטונים  התחברות 
יישור   אפוקסי,  בדבק  ומריחתו  החדשים  הבטונים  עם  הקיימים 

 ם לחדש )במידה ויש(.ך הזיון הקייכופפים וריתומוטות זיון מ
כמו כן ריסוס חול ליצירת חיספוס בבטון הקיים להבטחת פעולה   .יב

. כמו כן קידוח חורים  שקעים בבטון קיים  ,סיטוטי פת ביניהםמשות

בעומק     128  בקוטר כימי   106מ"מ  בחומר  ושימוש    ס"מ, 
חור   לתוך  הזוהכנסתם  מעל  הבולט  החלק  וכיפוף  של  הקידוח  יון 

 של התוספת החדשה.  8רשת 
מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי והמיוחד לעיל ההערות המוצגות בתכניות   (2

 ת הקבלן ויש לראותן כהשלמה לאמור במפרטים.רוקציה מחייבות א הקונסט
במחירי היחידה השונים אלא אם הוצגו עבורן    כלולותבהערות אלה    כל הדרישות

 מויות. רדים בכתב הכ)כפועל יוצא מהן( סעיפים נפ 
מכל סוג שהוא ובכל גובה    לא תשולם תוספת עבור יציקת בטון והכנת טפסות  (3

ו עבור  קעים ובליטות וכד' כנדרש בתכניות אלא אם הוצג שהוא בבנין, עיבוד ש
 הנ"ל סעיפים מיוחדים בכתב הכמויות. 

בין בטון חדש   (4 וניקויו בחיבור  לא תשולם תוספת עבור חספוס הבטון הקיים 
 ב הכמויות. יין אחרת בכתיים אם לא צו וק

 . ורים והרכבת קוצים בחיבור עם הקיים בעד קידוח חלא תשולם תוספת  (5
יכלול מחיר התבניות, התבניות המיוחדות והאמצעים המיוחדים    טוןמחיר הב (6

כל הנדרש לפי מסמכי המפרט והתכניות. בטון חשוף נמדד בנפרד    –האחרים  
כנית ובאישור המפקח  ד של התוד מיוחש עיבונדר  , רק במדה כתוספת לבטונים

 ומראש.
ברים "נקיים"  מים, מעברי צנרת, מע-לא תשולם כל תוספת בעד עיבוד פרטים, אפי 

 שרוולים וכדומה. 
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יימדד בהתאם למשקלו התיאורטי לפי התוכניות ללא תוספות בעד    ברזל הזיון (7
מרחק,   מחזיקי  פחת,  חיתוך,  הפסדי  חפיפות,  משקל,  לברתמיכוהפרשי  זל  ת 

וך ברזלים איפה שזה נדרש אל פלטות מעוגנות בתוך האלמנטים  ון, רית העלי 
 הטרומיים וכו'. 

בכל  (8 ובטון  כסעקידוח  ימדד  קידוח במרתף  ונסאות  גם  כולל  המחיר  יף אחיד. 
 הקיים עם גובה מוגבל עבור מגדל הקידוח ללא כל תוספת. 
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 הני ת בודועב - 04רק פ
 בלוקים מבטון לבניה  04.1

 . /פומיס על פי תכניות האדריכל מסוג איטונגיה יהיו  בנ ל הבניה  כל בלוקי 
 

 חיבורי מחיצות וקירות  04.2
של המפרט הטכני   חיבורים - 0404ות בסעיף מופנית במיוחד לדריששימת ליבו של הקבלן 

קשר,   שינני  יצירת  ובטונים,  בניה  לחיבורי  הנוגע  בכל  חייב  הכללי  כן,  כמו  וכו'.  חגורות 
ב חיצוב  עבודות  לבצע  קי הקבלן  עמודים  ו/או  וחיבור  קירות  הזיון  קשירת  לצורך  ימים 

 חגורות שבין בניה חדשה לבניה קיימת. 
ות וקירות כמצויין לעיל ובמפרט  הוצאות הקבלן בגין ביצוע חבורי מחיצ   זאת שכלמודגש ב

לסוגיהם, וכמו כן כל האמור לעיל יהיה    הכללי, יהיו כלולות במחירי היחידה של הבניה 
 מנטים אחרים קיימים אל חדשים.ה של חבורי קירות ואלתקף גם בכל מקר 

 
 עבודות הקשורות במערכות אלקטרומכניות  04.3

ע עבודות בניה הקשורות בצנרת ובמערכות אלקטרומכניות  לן לבצעל הקב (9
חידה  המחיר שישולם לקבלן יהיה בהתאם למחירי הי  .ובכל מקום שיידרש

 לעבודות בניה אשר בכתב הכמויות. 
לע (10 היחידה  למינמחירי  בניה  הפתחים  בודות  כל  ביצוע  גם  יכללו  יהן, 

וצנרת   אויר  מזוג  לתעלות  חשמל  והחורים  )ללא  אינסטלציה,  ותקשורת 
מחירי  הגב יכללו  וכן  כלשהיא  מסיבה  הדרושים  ובצורות(  במידות  לה 

 רוול.  הצנור ו/או השלאחר קביעת   -20היחידה גם את מלוי בבטון ב 
 

 הפסקות בבניה 04.4
בבניה   ההפסקות  המוקכל  אישורו  תוספת  יחיבו  כל  תשולם  לא  אולם  המפקח,  של  דם 

ניה. על הקבלן לקחת  ר החזרה להמשך הבקות הנ"ל ולא עבולמחירי היחידה בגין ההפס 
בחשבון אפשרות של שיבושים בעבודות הבניה עקב תיאום העבודות עם קבלני המערכות.  

 ידה. ר שיבושים אפשריים כנ"ל לא תשולם כל תוספת למחירי היחעבו
 

 חגורות בניה 04.5
a.  בתכניות. בהעדר ציון    . הזיון יהיה כמצויין-20חגורות הבניה יהיו מבטון ב

תכלול  כנ"ל   חגורה  שכל  בזאת  בקוטר    4נקבע  פלדה  עם    8מוטות  מ"מ 
 ס"מ.  20מ"מ במרחקים של  6חישוקים בקוטר  

b. ים קונסטרוקטיביים ניצבים(  אורך גדול )ללא אלמנטבקירות ו/או מחיצות ב
מטרים. הזיון    3ס"מ כל    20וברוחב  קת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר  יש לצ

 האופקיות.  ה כנ"ל ויקשר לזיון החגורותיהי
c. תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי    עוברות   חגורות אופקיות

ופתחים יש לצקת חגורת    הדלתות )אלא אם צוין אחרת(. מתחת לחלונות
במידת הצורך ולפי  בין עמודים.  מלא    מרחק  –  כנ"ל שאורכה  עוברת  בטון

הוא   רשאי  המפקח,  של  עיניו  אופקראות  בטון  חגורות  יציקת  יות  לדרוש 
 ות ולא רק בקטעים כאמור לעיל. נמשכות במפלס תחתית החלונ

ון תוך מהלך  ח לנכהמפק    כמו"כ יש לצקת חגורות נוספות ו/או אחרות כפי שימצא   
 העבודות עצמן. 

 
 אופני מדידה מיוחדים 04.6

, חגורות מבטון מזויין  וכדומהמחירי היחידה לעבודות בניה יהיו תקפים גם סגירת פתחים  
 ן יצוק באתר.  , עבודות בטו 02נכיות( יימדדו בפרק )אופקיות וא 

ירי בניה  סתימת פתחים קיימים בבניה, חיבור קירות חדשים לשלד הקיים כלולים במח
 המתאימים לרבות החדרת קוצים לשלד הקיים.  
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 עבודות איטום ובידוד - 05פרק 
 

 כללי  05.01
של  וקירות תת קרקעיים   רצפות וםלאיט,בקומת הקרקערצפות בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום 

יטום "חדרים  לא שונים, במפלסים ות בטוןתרמי של גגו  ובידודלאיטום  ,תמעלי רפי
ום  בפיתוח,לאיט ך תמות קיר איטוםל,חוץ ירותק וםיט אל ,חוץ  בקירות ונות ל ח  םיטוא לבים",רטו

  הצפה  בדיקת  ולביצועקיר מבנה   רחבות מרוצפות עם יטום מפגשילא,א'ה מרפסות בקומ
     ם רטובים".  רי"חד בו  ,מרפסותבגגות

ות ליועץ  ספק יש לפנ  ל ש ות היצרן.במקרהם להנחישה בהתאעיהעבודה עם חומרי האיטום ת
ביטומניות מושבחות פולימר  יעות רי עם העבודות לאיטום הגגות ביעתו תהיה סופית.האיטום וק

 . 2-ו 1חלקים 1752יבוצעו לפי הנחיות ת"י 
 

 רצפות על ארגזים של  ת" "תלויוות רצפ הנחיות לאיטום .0205
 ( 1,2פרטים  )ראה בורות ניקוז\תמעלי רפי          

שני צידי קורות  של טום יש לבצע איקרקעיות,-מתחת לרצפות התתלפני יציקת הבטון הרזה  1
 .2 ,לפי פרטBעות פרה יריעם 

הנחיות יועץ    ה לפיוהודק על תשתית שהוכנה ס"מ,שיושמו  20הפוליביד בעובי ארגזי  יפנ  על 2
  5בעובי   מוחלק 15 -ב עליהן לצקת בטון רזה פוליאתילן ו ע,יש לפרוש יריעותהקרק
 בורות\יותקרקעיים של פירי מעל- התתס"מ מעבר לקירות   30הבטון הרזה יבלוט ס"מ.

ש לוודא  כן י ונקיים.כמו   יבשים יהיו  פרתוה לאחר אשזהבטון הר  שטחי.ם טכנייםחדרי\קוזני
טות וכו'.במידת הצורך יש  שקעים,חורים בלי היו מישוריים,חלקים ללא י  ל"נה  שהשטחים

  טות,סתימת חורים ושקעיםבלי בפני הבטון הרזה כגון:הסרת התיקונים הנדרשים לבצע את
 ו'.קה וכל החי,ימרלפו עם טיט צמנטי

  5" בעובי  B"פרה  יעות איטום ביטומניות מסוגרייש ליישם,ן הרזה,הבטו ל גבי  ע 2
 . יתבצע לפי הנחיות היצרן תחתית בטון הרצפה בעת יציקתה.הישוםבקות ל"מ,הנדמ

 
 יקוזבורות נ\מעליות  של פיריקעיים  קר-תתקירות הנחיות לאיטום  .0305
   (  3)ראה פרט            
 

   קרקעיים-תתקירות לאיטום  ותיהנח 05.031
ע"י סיתות   פלושטחי קירות שמישוריותם פגומה,מחוררת או עם בליטות וגבשושיות,יטו 1

לקבלת   דעפולימר , מלט צמנטי משופרהבליטות והגבשושיות ומילוי החורים והשקעים ב
 טח מישורי אחיד. ש

אקרילי   ח עם ערבטי ח אינם חלקים,ייושם על פני הקירות י השטשר פנ הצורך כא ידתבמ 2
ת  )שכבת הרבצה עשיר  ס"מ 2בעובי כולל של מנט(,מכמות הצ  15%)בכמות מינימלית של  

ערב הנ"ל.יש  ן היצר מ"מ( ולפי הנחיות 15 ביועיח עליון בות טשכב מ"מ ושתי 5צמנט בעובי 
ימים ולהמתין עוד שבוע ליבוש מלא לפני   3במשך  של הטיח במיםצע אשפרה מלאה לב

 האיטום. ת פעולו משךביצוע ה 
ורות  צמנטיות פולימריות קע  ותרולק עצב אופקיים ואנכיים יש ל באזורי מפגשי משטחים 3

הצמנט(,לפי הנחיות יצרן הערב   ממשקל  15%י ) מ עם ערב אקרילס" 5*5  במידות
ימרי,הנחת רשת אינטרגלס בצורה מהודקת הפול  הנ"ל.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט

 וי מושלם.יסלכ  טיט עםי ולאחר ייבוש,כיסו 
  מתוצרת"  101ריימקוט ומני,כדוגמת "פביטימר יש ליישם על פני הקירות פרי .4

 שעות לפחות לייבוש הפריימר.  4מ"ר.המתן \גר'   300"ביטום",בכמות של  
על פני    85\40מנושב  ישם שכבת ביטומן במידת הצורך ובכפוף להנחיות המפקח באתר,יש לי 

 ה. לקוהחכית ליישור  התשתית האנ
  שי משטחים אופקיים ואנכיים ,יש להלחים רצועות חיזוק ביטומניותרי מפגבאזו 5

עד למרחק    מ"מ.היריעות תולחמנה כך שתגענה  4יות,בעובי ,תקנ SBSלימר המושבחות בפו 
יציקה  ממפלס הפסקות ה ס"מ 10 -ת ועד למפלס הגבוה ביקעל התשתית האופס"מ  10של 

 ת. על הקירו
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מושבחות בפולימר   שכבה ראשונה של יריעות ביטומניותירות יש להלחים הק  על פני תשתית 6
SBS  ברמה   3חלק   1430י " תבדרישות  מחומר דק,העומדותפן עליון מ"מ,עם גימור  4,בעובי

M ס"מ.יש להלחים את היריעות ליריעות האיטום   10  בחפיפה של לזו זו  .היריעות תולחמנה
מ.יש להשאיר בחלק העליון של הקירות קצה  ס" 10ל בחפיפה ש  הבולטות שעל הבטון הרזה

מ לפחות,ליריעות האיטום של " ס  20של  חפיפהשיולחם ב ביטומניות  ת חופשי של יריעו
 במפלס גבוה יותר. שמתחת לרצפות  רזהון ההבט

שבשכבה התחתונה(,ליריעות   יש להלחים שכבה שניה של יריעות ביטומניות )הזהות לאלו 7
להקפיד שחפיות השכבה  .ישתוסמוכ   ס"מ בין יריעות 10ל ש  יפההשכבה התחתונה ובחפ

ביחס לאלו של השכבה התחתונה. יש להשאיר   היריע רוחב   1\3ר של  יעוו בשהעליונה יוזז 
של יריעות ביטומניות שיולחם ליריעות האיטום של ופשי קצה ח בחלק העליון של הקירות

 וה יותר.בגבמפלס ה לרצפותשמתחת  רזההבטון ה
  רצועות איטום יעשה באמצעות, םרקעייק -בקירות התת יקההיצ  ות הפסק םטואי .8

סיקה  "  כדוגמת קה,ציהי עם מים שתותקנה בשלב געםהידרופיליות מגומי התופחות במ
על  לפי הנחיות היצרן. תתבצע תהתקנת הרצועו. " או שו"עקהי ס"  " מתוצרת 2507פרופיל 

תודבקנה לתשתית עם משחת   "להנ צועותטון,הררים והשקעים בבהחועל  מנת להתגבר
 הנ"ל.   הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות

  F-30קר - לוחות קל,האבהדבקה מלי ביקלהדם,יש קרקעיי-הקירות התתעל יריעות איטום  .9
 . 75\25חם מנושב  תתבצע עם ביטומןקה הדב ס"מ.ה 5ובי  ,בעניים,תק

 
    ( 4ראה פרט )  השאיב\הנחיות לאיטום פנים של בורות ניקוז  .4005
עם החיתוך  את אזוריס"מ לפחות.סתום  1חתוך ברזלי זיון בולטים וברזל מידה לעומק  1

ל "סיקה".יש לסתת פאזה ש ג" מתוצרת פלנור יבוש מסוג "מומהי נטי הידראוליצמ חומר
סטיק  יום מגמר היציקה עם מ  21בתום  סביב צנרת חודרת וכדומה ולאטום  "מס 1×1

 מתוצרת "סיקה".  "  FC 11"סיקהפלקס 
 מים. בלחץ  שטוף,אבק וכו' ולית משאריות לכלוך בניה,טיטש לנקות את התשתי

מרי  פולי  יים יש לעצב רולקות מחומר צמנטי כאנם משטחי-ך מפגשי תשתית אופקיתורלא 2
 ס"מ. 3×3" מתוצרת "סיקה" במידות כדוגמת "סיקה רפ

"סיקה טופ  מסוג    ידראולי גמישטי הצמניישם חומר  ות,יש לטון ברצפה ובדפנעל גבי הב 3
מ"ר לפי הנחיות \ק"ג 4 ת של לול כ בכמות" מתוצרת "סיקה" או שו"ע,בשכבות,107סיל 

ום להניח בין שתי שכבות האיט  שים שבין המשטחים האנכיים והרצפות,ישהיצרן.במפג
מ  ס" 10-החפיפה יהיה כקו המפגש.רוחב   ר עלגשלי,אשר ת פילן עמידה באלקרשת מפוליפרו 

 איבה. בור ש \ברציפות על הרצפות ודפנות פיר המעלית ליישםלכל כיוון.את החומר הנ"ל יש 
 
 ( 0,313)ראה פרטים  נות בקירות חוץום חלוליות לאיטהנחיות כל .5005
הנ"ל יש ליישם פני הדפנות ות.על ונחל ה  ק את דפנות הבטון לפני התקנתש ליישר והחלי י 1

מתוצרת "סיקה" או שו"ע  " 107ת "סיקה טופ סיל  וגמדראולי גמיש כדחומר צמנטי הי
 יצרן. חיות ה"ר לפי הנ מ\ק"ג 3בכמות של 

יהיו ,עם  לפחות להרחקת המים מהחלונות.האדנים  1%נים בשיפוע של קין אד יש להת 2
לניקוז המים   ואף מים חלון חת ל עילית המונעת חדירת מי גשמים מתאחורית בליטה 

 הגולשים.
מסוג   עם מסטיק פוליאוריתנייבוצע  חי הבטון, ם הסמויים לפתופיהאיטום בין המשק 3

ימר בפרי  שושימו  טחהשי  שו"ע,לאחר ניקו" מתוצרת "סיקה" או   FC 11 "סיקהפלקס
 EPDMריעות י יבוצע איטום נוסף ע"י הדבקתעיל בנוסף למתאים לפי הנחיות היצרן.

חברת מסופקות ע"י ) 2חלק  1430 ידרישות ת" כדוגמת "טרלבורג " או שו"ע,העומדות ב
  מהסףים ) בגליפ  ס"מ 20- סף ואזור הב ותפחל  ן המשקופים הסמויים לבטונים"דבטק"( בי 

אבן בגליפים,כל הגליפים יאטמו באמצעות יריעות  יפויים חלמעלה(.במקומות בהם קי 
EPDMהמסופק ע"י    1649ץ ע"י היצרן )כדוגמת "דינול להמומ   מהסוג  .הדבק יהיה משחתי "

 (. טק"רת "דבחב
יריעות  ברגים ל ל האפשר מהחדרתהמנע ככ וחלקה.יש ל ת ישרהיולה ת תשתית הבטון חייב 

את האפשרי של הגליפים. "ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני ביותר ה שהנ.במידEPDM-ה
.המפקח יוודא  EPDM-הריעות יצרן י יש לאטום עם מסטיק המומלץ ע"יחדירה  מקום ה
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.יריעות  פגיעה ביריעות בעת העבודות השונות  וענ למי ים בכדעדהצל  שהקבלן ינקוט בכ
  על פני תשתית הקירות לפניס"מ לחומר האיטום ש 10של  תודבקנה בחפיפה   EPDMה

 . באבניםחיפויים 
נייטרלי   ןופים הסמויים יבוצע באמצעות סיליקו האיטום בין משקופי האלומיניום למשק  4

היצרן,כולל   הנחיות לפיע,"ו ש או"   CHEMIE  OTTO" מתוצרת " S NOVASIL 10מסוג " 
כגון   ר ספוגי מחומ ,תוך דחיסת המסטיק כנגד גליל תומך שימוש בפריימר מתאים

 .6.4.2חלק א' סעיף  4068וליאתילן מוקצף כנדרש על פי תקן פ
לפני   ויבוקר ע ומבחוץ.האיטום מהצד הפנימי יבוצמבפנים צידי הפריט,משני   צעבוי  האיטום

 .הרכבת ההלבשות של הפריט 
 
 תמך בפיתוח ם קירות הנחיות לאיטו .6005

מתוצרת  רי כדוגמת "מסטיגום"ומר איטום ביטומני אלסטומיתבצע עם  חאיטום קירות התמך 
 מ"מ לפי הנחיות היצרן.   3של  בי יבשכבות בעויושם בש"ביטום",שי

קר"  "פזמתוצרת  ת "פז דריין פלוס"הגנה כדוגמ\על פני חומר האיטום הנ"ל,ייושמו יריעות ניקוז
 . 23דניות בגג העליון,יבוצע לפי פרט איטום א חיות היצרן.לפי הנ

 
  יםשונ במפלסים ןטוות בגגד תרמי של איטום ובידוהנחיות ל .0705
 ( 32-01 פרטים אה)ר           
 
 כללי  .10705

ום  איט.במפלסים שונים ןטוב ותודות לאיטום ובידוד תרמי של גג להלן מובאות הנחיות לביצוע עב
  4 עוביב SBS ביטומניות מושבחות בפולימר  של יריעות בתית שכ-דו מערכת אמצעותב יתבצע, ותהגג

י  ת"  הנחיות לפי תתצענה .העבודותMברמה  3חלק  1430ת"י  רישות דב העומדות  אחת כל מ"מ
 . 2- ו 1חלקים    1752

 
 לאיטום הגג תשתיתהכנת  .20705

 . 1חלק   1752יות ת"י  ם תיעשה בהתאם להנחתשתית הגג לאיטו הכנת
חלקים,ללא    ומה רציפה,עק  או בעלישוריים מי ם.הם יהיושיהשטחים יהיו נקיים ויב

עים ושיעורם וכן יעובדו  עיצוב השיפו   גות ייבדקורים.בשטחי הג ",בליטות שקעים וח"מדרגות
המעקים,כרכובים וכו' לבין שטחי קירות וגגות.תשומת לב   החיבור בין  ים ומקצועותמוצאי המרזב 

רו  שנותות שלוליות מים ויש לתקנם.חוטי קשירה,בהם יכולות להתהו  למקומות   ינתןת ת דוחמי
ימולאו בטיט צמנטי   מ"מ לפחות והשקעים  15 ת יקוצצו לעומקלאחר פירוק הטפסו

  ידתורכו.במ ר לכל אשני צידי התפמ הגבהה  גג כולל תפרי דמה,יתוכננו ויבוצעו ע"יפולימרי.תפרים ב
ת כגון:הסרת בליטות,סתימת  הבטון בתשתית האופקית והמעקו ני שטחבפ  וניםהצורך יבוצעו תיק

  ן הבא:בעזרת דיסקטמו באופ מרי ואיטום סדקים.הסדקים יאטיט צמנטי פולי קעים עםחורים וש
ס"מ.הקפד   1ועומק  ס"מ  1ב ים ברוחת מרווח בתשתית ליציר ם מתאים,העמק והרחב את הסדקי

האיטום.אטום את המרווחים    מרחו שים לפני יישוםיבו םכי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיי
  E 12.5 – Fמסוג  1536בדרישות ת"י  י העומדאלסטומר  מצעות חומר אטימה פוליאוריתניהנ"ל בא

 . 20  -דלתות כניסה לגגות יש לצקת ספים מוגבהים מבטון ב ם עםבאזור המפגשי.
 
   ד תרמי בגגותהתקנת בידו .30705
 ויציב.  בטון ישרק,שמנים,עד לקבלת תית מכל ליכלוך,אבהתשנקות  היטב את  יש ל 1
 D  ASTM – 41התקן ות ד בדרישני העומטומפריימר בין יש ליישם על פני תשתית הבטו 2

 ות. לפח שעות  4הפריימר   מ"ר.יש להמתין לייבוש\גר' 300 ,בכמות של
  5בעובי צף מוקפוליסטירן חות ני לוהתשתית המצופה בפריימר הביטומ  יש להדביק על פני 3

בשיטה  ,75\25 מנושב עות ביטומן ,באמצ1חלק   1229י כל דרישות ת"ב העומדים,ס"מ
 השטח.   ובכל אהדבקה תהיה מליהחמה.הה
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 מבטקל  יציקת שכבת שיפועים .40705
  4מ"ק,חוזק \ק"ג 1200מבטקל בצפיפות   יפועיםשקונסטרוקטור,יש לצקת שכבת בכפוף להנחיות ה

.העובי  1513השיפועים ובהתאם להנחיות שבת"י  ית פי תוכנל 1.5% לר מינימלי ש עומגפ"ס,בשי 
 עים תיעשה באופן הבא: ת השיפוס"מ.יציר 4הבטקל יהיה  המינימלי של

 . אחריה ם למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה אויש לוודא שפתחי הניקוז בגג סגורי .1
בשיעור  יהיו  עיםיפותוכנית השיפועים הנדרשת.השהשיפועים בהתאם ל וטי וח את ח יש למת 2

 . 1.5%מינימלי של 
 שעל הגג.  קר -קל ת וליישם אותו על לוחות היש להכין את הבטקל בהתאם להנחיו 3
סדקים יש לאטמם  רה ונוצרובמקלפחות. שך ימיםשל הבטקל למ אה יש לבצע  לאשפרה מלי 4

 לפני התחלת פעולות האיטום.
 
   ותעיצוב רולקות צמנטיות פולימרי 507.05

תשתית אופקית   יות פולימריות במפגשיצמנטעים ואשפרתם יש ליישם רולקות פו יקת השייצ  לאחר
יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי   .את הרולקות"מס  5*5ידות ורות במהיינה קעת ותלק מעקות.הרו-

 שהרכבו כדלהלן: 
  שוםהייהצורך. מנט(,מים לפיצהממשקל   20% -ק"ג מוסף אקרילי כ  10,ק"ג חול 120ק"ג צמנט, 50

וש מילוי עם  ייב ולאחר   מהודקת רהרבצת הטיט המתקבל,הנחת רשת אינטרגלס בצוע"י ה יתבצע
 מושלם. וי כיסטיט ל

 
 הנחיות ליישום מערכת האיטום .60705
"פריימקוט    כדוגמת  ,יש ליישם פריימר ביטומניהאחרוןגשם ה   לאחר  ייםלא פחות משבוע 1

 םהמיועדי   םי השטחיעל פנ מ"ר \'גר 300בכמות של שו"ע," מתוצרת "ביטום" או   101
 האיטום.  תעולולפני המשך פ שעות לייבוש הפריימר  4 -איטום.יש להמתין כ ל

מושבחות  יים ,רצועות חיזוק ביטומניותמשטחים אנכ -במפגשי תשתית אופקית חם הל 2
עם גימור פן   M ברמה 3חלק   1430"י ת מ"מ,העומדות בדרישות  4בעובי  SBSבפולימר 

חמנה על  ס"מ מהיריעות תול 15ה כזה שלפחות יהי יזוקומר דק.רוחב יריעות החמח  עליון
 היריעות ל על התשתית האנכית. ס"מ מהיריעות תולחמנה ע   15 -וכ  ופקית התשתית הא

יריעות  במעקות.ה   הגבהות\על ספסליםש אוריתניפולי\ניציפוי הביטומל תיושמנה בחפיפה
ות  אפשר "תגוהצנה" כדי למנוע קיריעות החיזו   וותס"מ.קצ 10  זו לזו בחפיפה של  תולחמנה

    העיקרית.היווצרות מדרגות בשכבת האיטום  ל
 3כמין   מוגדר ה  ם,מהסוגעם חוריביטומניות  ם דימאזנות אתשתית ,יריעות העל   פרוש 3

מ"מ   1.5  ר בפולימר,בעובי,העשויות מביטומן משופ2חלק   1752בת"י   1בטבלה 
חורים  100 היא  ות וצפיפות החורים ליחידת שטחחפ ל מ"מ  30מקסימום.קוטר החורים  

בין יריעות   ס"מ 20של  ה פ לגבוה ובחפי וךלמ"ר.היריעות תפרשנה מהמקום הנמ
כמו כן .85\40  באמצעות ביטומן סמוכות.באזור החפיפה,הדבק את היריעות אלו לאלו

נשם   ידתבכמות של יח  יאופרנים,)אורים( נ  בגג נשמים במשולב עם שכבת החציצה,התקן 
בין שכבת החציצה והתשתית.הנשמים  יםהכלוא   האדים  ומ"ר,שדרכם ישוחרר 60אחד לכל  

הביטומניים אל   יאפשרו חיבור מלא של חומרי האיטוםו החציצה  ת לשכבתיותקנו מתח
 האוורים. 

 ת המבטיחה ,שייושם בכמו85\40יישם על יריעות החציצה שבגג,ביטומן חם מסוג   4
 ות.עי ירפוי הי החורים וצילו מי

  SBSמושבחות בפולימר הלחם על התשתית האופקית,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות  5
מ"מ עם גימור פן עליון מחומר  4בעובי   , Mברמה  3חלק  1430דרישות ת"י ב דותהעומ

החיזוק שעל   יפה ליריעותחפלחמנה בס"מ ותו 10חפיפה של  ב זו לזו  דק.היריעות תולחמנה
 התשתית האופקית. 

או  \ קירות מבנה ו - יתאופקרי מפגשי תשתית שכבה תחתונה של יריעות חיפוי באזו  חםהל 6
פן  גימור  ות החיזוק עםיעליר תהיינה זהות  מ"מ, 4ות החיפוי בעובי יעיר מעקות בנויים.

 ת עם יריעותס"מ לפחו 20תולחמנה בחפיפה של  מחומר דק.יריעות החיפוי הנ"ל ןעליו 
  המשטחים ס"מ לפחות על  20של נה עד לגובה לחמהתחתונות ותו התשתיתאיטום 

 ס"מ.  10ל האנכיים.יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשניה בחפיפה ש 
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חפיות שבשכבה לבין ה  ריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהןבין י החפיות
 רוחב יריעה.      1\3  -התחתונה לא יקטן מ

יריעות    קית שכבה עליונה שלאופם לשכבת היריעות התחתונה שעל התשתית ה הלח 7
ולחמנה זו  יעות ת גס.היר רגטמור פן עליון מאגגי אך עם  הראשונההזהה לשכבה   ות ביטומני

ת יריעות  פיוליריעות החיפוי התחתונות.הזז את ח  ס"מ ובחפיפה מליאה 10לזו בחפיפה של 
 נה. תחתוה רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה 1\3העליונה בשיעור של   השכבה

  העליונות הלחם את יריעות החיפוימעקות בנויים,\קירות מבנה -אופקית  תשתית במפגשי 8
 יון מאגרגט גס.ק אך עם גימור פן עלעות החיזוהזהות לירי 

  ס"מ 20חפיפה של  ב  ס"מ.היריעות הנ"ל תולחמנה   10זו לזו בחפיפה של  היריעות תולחמנה
ת עם המים במעקו עד לתחתית אף  נה ית העליונות ותולחמ ת איטום התשתליריעו ות לפח

ץ תוך כדי חימום  חל. חרים בגגא םמשטחים אנכיי   פחות עלס"מ ל 30אף מים,או עד לגובה 
את  קבע גות ג בס"מ. 2אנכי וברוחב  ה השטח לכל אורך  החיפוי את הקצה העליון של יריעות 

כל   חדים מיוודיבלים  2*  6\30\6עם פרופיל אלומיניום   האנכיים למשטחים צועות החיפוי ר
  והפרופיל מלא באמצעות מסטיק אטימה מסוג  ון  הבט המרווחים בין   ס"מ.את 20

   שו"ע.  או מתוצרת "סיקה"  "  FC 11"סיקהפלקס 
אלומיניום  -יטומן ב בין יריעות ביטומניות סמוכות,באמצעות צבע על בסיס החפיות  צבע את 9

  300כוללת של   מותבשתי שכבות בכ מתוצרת "פזקר" או שו"ע, כדוגמת "סילברפז"
 מ"ר.          \'גר

 פן הבא: יר לבטון באואו אטום חדירות כבלי מיזוג  10
את כבלי   נס.הכ שרוול פלסטילבטון שבגג,התקן בפתח שבבטון, שרוול חודר ה במקום שבו

.אטום את מפגשי  פלסטיה שרוול הלתוך  רת,תקשו\החשמל את כבלי מיזוג האויר ,אויחידת  
צנרת  ר",לאיטום מעברי למוצרת "דמת  ימנצווארון ביטו עם  השרוול והתשתית האופקית

ל הסבא"  את תוספת "מקהלבש היצרן. יותהנח שיולחם ליריעות האיטום הביטומניות לפי
   האנכי. השרוול  העליון של  על הקצה

ומדת הע  כת טיח חוץערעל פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום,יש ליישם מ 11
שכבות טיח חוץ בעובי   מ"מ ושתי 5בצה בעובי  כולל שכבת הר,1 חלק  1920 בדרישות ת"י

עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד   םשייל  יש מ"מ.לאחר אשפרת הטיח הנ"ל, 15  כולל של
נחיות  ר" או שו"ע,לפי הבושל "טמ ב גמיש""ר כדוגמת מערכת  1חלק   1731בדרישות ת"י 

 היצרן. 
 "מולטיגג" מתוצרת  כדוגמתאקרילי אלסטי וי אמצעות ציפיש לאטום גגוני פירים מבטון ב 12

 חיות היצרן. הנ לפי  מ"ר \ק"ג 3יטום", שייושם בשכבות בכמות כוללת של  "ב
ם  חיפוי בהתא\חיזוק ות באמצעות שתי רצועות ניסה מוגבהים לגגכ  של ספי ע איטוםיש לבצ 13

 לפרט המצורף לעיל. 
 ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.  14
 
 ג אויר בבטון בגגתעלות מיזו בריאיטום מע  707.05

יועברו דרך   האויר  זוגמי ות.תעל 3.2.6סעיף   1חלק   1752  י"ת  האיטום יבוצע בהתאם להנחיות
  למתואר בפרט המצורף.הפן מכוסה ומידותיו יתאימולהם מבנה מכסה.המבנה ה פתחים שייבנה

  בניצב לה.אף המים ,או)מינ'( כלפי התעלה 5% גון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע שלל גהעליון ש
עלה יותקן  המים.החלק האופקי של הת הנמוכות בכיוון זרימת הצדדיותהפיאות תוכנן לאורך י

  ן פני שכבת השיפועיםלבי בין תחתית התעלות האופקיות  ג.המרחקכלפי הג  5% יורד של  בשיפוע
  סביבד.יתעב  וחידושו שוטפתה לפחות.המרחק יאפשר את התקנת האיטום,תחזוקתו  ס"מ 30היה י

גון  ס"מ לפחות פנימה מקצה ג 15 ימוקם  תעלת מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח.עצר המים
ס"מ לפחות.אם לא מתקינים מעל פתח    4שגובהה  בליטה יב התעלהה המכסה וייצור סב המבנ

עליון של האיטום סביב  כנן גימור הקצה ה תו לעיל,י  כמתואר מבנה מכסה  מעבר תעלת מיזוג האויר
ין מערכת  מתק זוג האויר ויותקן ע"יורף.גימור זה יתוכנן ע"י מתכנן מיט המצ רכמתואר בפ לההתע

יפוי  ים באמצעות צכסגגות מבני מ יבוצע איטום שלאיטום הגג.  יר,לאחר גמר עבודותמיזוג האו 
מ"ר  \ק"ג 3של  "כמיפרוד" שייושם בשכבות בכמות כוללת תוצרת י מסוג "לייגו" מסט רילי אלאק

 היצרן.    יותלפי הנח 
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 או יחידות ציוד אחרות \או קולטי שמש ו\ו ויריחידות מיזוג ארצפה מתחת ל  .80705
שכבה שלישית   להלחיםש  ,ייחידהה תיושם רצפת ו יריעות האיטום בקטע הגג שעלי  פניעל  1

  1כך שתבלוטנה התשתית, ריעות איטוםמ"מ,הזהות לי 5של יריעות איטום ביטומניות בעובי 
במלואן ליריעות השכבה התחתונה   ל.היריעות תולחמנההנ" רצפה ל ה ל צד שמטר מכ

   ת. סמוכו ותס"מ בין יריע 10ובחפיפה של 
  מפוליאתילן תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד אקוסטי יחידת מיזוג אויר,ה מתחת להרצפ 2

  – 250"פוליפום  יריעות  יחלהנ עות ביטומניות, יש בטון האטומה בירימוקצף.על תשתית ה
GA "  סי דבק דופה עם פפי בח לזו זוס"מ.היריעות תודבקנה   5מתוצרת "פלציב" בעובי-  

לצקת בסיס בטון לפי הנחיות   היריעות הנ"ל יש י "פלציב".על פניצדדי המסופקים ע"
בטון שיגנו על יריעות הבידוד   ת יש לצקת בהיקף הבסיס חגורוסטרוקטור.הקונ

שתי רצועות   עםלאטום  שתית ישטום הת יא   האקוסטי.את המפגש בין החגורות ויריעות
 חיפוי ביטומניות.   \קחיזו

 
 איטום פתחי הניקוז  .90705

"דלביט".גוף   סוג" מ DALLMERת "מתוצר 4י מי גשם בקוטר "פתחי הניקוז קולטנן בהתק
מ"מ    4בעובי   S.B.Sמסוג ני טומ צווארון בי  הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלביט" הינו תוספת

ירוסטה  ר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נבהלחמת לייז זמ"מ המולחם לגוף הנק 500ר  ובקוט
  מ"מ.הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית  1.6בעובי  ן רחבה בפתח הקולט

נירוסטה מרובעת   למפלס הריצוף עם רשת  נ"ל מאריך עד לקולטן ה חבר  בגג מרוצףיו.וכה אלהסמ
שצוארון את   קפדמ"מ.ה 145 בקוטר אריך "מ בתוספת תושבת לממ  1.6 עוביוב  150*150בגודל 

החדרת   לטן המים.בעתשל קו צווארוןל הלחם  האופקית תשתית יריעות האיטום הביטומניות של ה
"   FC 11יקהפלקס מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "ס  הקולטן לפתח הניקוז התחתון של הצינור 

 מי. מגו אטם "ע או  יישם סביבווש או
 

 (   29-42)ראה פרטים אזורי הסעדה במסחר \שרותיםהנחיות לאיטום  .0805
 
 כללי  .10805

 במסחר. הסעדה אזורי \של שרותים ותהנחיות לאיטום רצפות וקיר  ובאותבמפרט זה מ 
יתבצע  ש   האיטום  הקו   לבים:עלבשני  חונסטרוקטיביהרצפה  צמ ת,ייושם  איטום    נטי מר 

 מ"ר. \ק"ג 2  מות של",מתוצרת "סיקה",בכ  107סיל  הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ 
 ס"מ.  5בעובי  מדה הגנה,בשלב זה,תונח הצנרת ותבוטן.על חומר האיטום הנ"ל,ייושם 

השני,ייוש הבטון,בשלב  מדה  על  אלסטומריביטומטום  אי   ומרח ם  פוליאוריתני    וגמתכד  ני 
שו"ע,לכימה"א"  מתוצרת  "  PB"היפרדזמו  " מ יב  בעובי,או  חומר   .על"מ מ   3  של  ינימלי  ש    גבי 

ההגנה    ני יריעות"ר.על פ מ\גר'  400  לא ארוג במשקל  הגנה מפוליאסטר  האיטום,יש ליישם יריעות
 מיוצב,שעליו ייושם הריצוף. מילוי ליישם  יש  הנ"ל

בתחתית הקירות   יצוק,אלא מבלוקים או מגבס,יש לצקתשהקירות אינם מבטון  במידה
יושם  מבלוקים,   ל פני קירותהמתוכנן.ע  ס הריצוףממפל ס"מ  10- הנ"ל,חגורות בטון במפלס הגבוה ב

לאחר  חות  במקל ל יח הנ" .על הט2-ו  1חלקים   1920 ץ תקנית העומדת בדרישות ת"י טיח חו
  2,בכמות של 1חלק   390העומד בדרישות מפמ"כ   וליהידרא יישם חומר צמנטייש ל ,אשפרתו

  ראולי הנ"ל על הצמנטי ההידמר החו שום ן צורך ביי )בחדרי שרותים אי  היצרן מ"ר לפי הנחיות\ק"ג
 המערכת הטיח שעל הקירות(. 

                           
 יצוע האיטום ות לב חיהנ .20805
כל עבודות האינסטלציה,חשמל,תקשורת  1 ביצוע האיטום,יש לסיים את  כל  או    לפני תחילת 

אשר אחרת  באיטום.  עבודה  לפגוע  מיעלולה  צנרת  טיט בטן  עם  וניקוז  טי  צמנ  ם 
שלו.נקה היטב    והחלקה   ם מתונים בטיט הצמנטישיפועי  רי.הביטון ייעשה תוך יצירתולימפ

ך הקירות יהיו  הצנרת דר  יש להקפיד שחדירותצנרת המים והניקוז.  בוע את השטח לאחר קי
צנרת או שרוולי פלדה החודרים    ניקוז האיטום וכןקוז הריצוף, האיטום,למעט ני מעל מפלס  

 ה. ך הרצפאנכית דר
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מעבר מים  ,כדי ליצור הפרדה ולמנועהדר,יש לצקת חגורת בטון דקיציאה מהחה  תחבפ 2
המילוי ורוחבה  חול .גובה החגורה יהיה בגובה שכבת סמוך  ורטיבות מהחדר הנ"ל לחדר

    ס"מ. 5ועוביה   כרוחב הפתח
על   יה ואבק.יישם במריחהים ושאריות בנירות מכל ליכלוך,שומנתית הקנקה את תש 3

חלק   1920ת"י  עם מאלג,שכבת הרבצה מוכנה לשימוש העומדת בדרישות   רותהקי  בלוקים
רישות  טיח מיישר העומד בד  על פני שכבת ההרבצה יישםיצרן.חיות הולפי הנ מ"מ  5בעובי ,1

 היצרן.   ,לפי הנחיות מ"מ 15של עד  בעובי  1חלק   1920ת"י 
  צמנטי טיט ים ב רבתשתית הרצפה,קצץ חוטי ברזל,סתת בליטות בטון ומלא חו 4

 את הרצפה,בעזרת מטאטא ושטוף במים.אין ליצור שלוליות. י.נקה היטב פולימר
 יבישה.  היות  יכה לצפה צרהר

מתוצרת  "  107ליישם חומר צמנטי הידראולי,כדוגמת "סיקה טופ סיל  על פני הרצפה יש   5
 ות ויבוטנו. מ"ר.בשלב זה,ייותקנו הצנר\ק"ג 2מות של "סיקה",בכ

 ס"מ.   5ל,יש ליישם מדה בטון בעובי הנ" יטוםעל חומר הא 
  ני אלסטומרי,כדוגמתליישם בשכבות,חומר ביטומני פוליאוריתון,יש על מדה הבט 6

לי  מינימ ם בשכבות,עד לקבלת עובי יבש .החומר ייוש"אלכימה"" מתוצרת  PB"היפרדמו 
  מ"מ,לפי הנחיות היצרן. 3של 

צמנטי הידראולי גמיש  יש ליישם חומר,חותמלקהמטוייחים מבלוקים,ב  הקירותעל פני  7
וצרת  " מת 502מט פלוס "איטו  ,כדוגמת 1חלק  390העומד בדרישות מפמ"כ  

 פי הנחיות היצרן. מ"ר ל\ ק"ג 2מות של  "כרמית",בכ
ממפלס   "מ,ס 10-ד למפלס הגבוה ביושם,עלכל גובה הקירות.בשרותים,החומר הנ"ל י 
 על הלוחות.  חומר הנ"ל,ישירותאת הישם הריצוף המתוכנן. על גבי לוחות גבס,יש לי

המים מעל   ך שניקוזז במפלס פני שכבת האיטום,כאות מים לנקיש לבצע איטום סביב יצי  8
הניקוז מחסומי רצפה   קין בפתחי יש להתה חופשי ובלתי מופרע.ום יהי שכבות האיט

 פלסטיים עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר". 
אטמי גומי   טון שמסביבינם לבין הבליישם ביש   תחיםחדרת צווארון הקולטן לפלפני ה

הקולטן.חומר    צווארוןיושם מתחת למנטי ימתאימים.חומר האיטום הההידראולי צ
  והן מעליו.יש לחבר צינור  האיטום הביטומני האלסטומרי ייושם הן מתחת לצווארון 

ן  עליו צה ה ים למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול".בקהמתא  מאריך עם חורים למפלס הריצוף
נון.מסביב לצינור המאריך הנ"ל,יש טה לסי פלדה עם רשת נירוס  תיושם סבכה ממסגרת

 סינון. ליישם חצץ+בד
 10*10)  סטי וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פל איטום מעברי צינורות בקירות 9

    רצפה ולפי הנחיות היצרן.    \,במשולב עם איטום קירות)ס"מ
הנחיות ת"י   האיטום )כשבוע ימים(,בצע בדיקת הצפה לפיבות ל שכלא שיבוש מ לאחר י  10

 . 1חלק   1476
  400במשקל   ם סינתטייםל בסיס סיביל ע יריעות גיאוטכסטי  ר האיטום,יש ליישםעל חומ 11

יבוצע ריצוף,על גבי מילוי   היריעות הנ"ל, .על 1ק חל  1463מ"ר העומד בדרישות ת"י \גר'
 מיוצב. 

בדרישות ת"י   ות תבוצע באמצעות דבק תקני העומדהקירעל  הדבקת אריחי הקרמיקה 12
להדבקת אריחי קרמיקה הן על   היצרן קן,המתאים לפי הנחיות  ,בעל תו ת1555ות"י   4004

מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על   ת טיח תקני טיח תקני והן על תשתיתשתית 
 הקירות. 

 
 (  5,6ראה פרטים קרקע )ת הקומ ברצפות של ת קורות הקפיו הנחיות לאיטום  .0905
ביטומני  טום פוי יש ליישם חומר איות ההיקפיות,יש ליישם ציעל הצד החיצוני של הקור  1

.החומר  מ"מ  3 של  יבש ",בשכבות,בעוביפזקר " מתוצרת " אלסטופזכדוגמת " ריאלסטומ
-Fוג קר להגנה מס-לוחות קלעליו  חר יבושו,יש להדביק  ,לאהקרקע הנ"ל ייושם עד למפלס  

 ס"מ בהדבקה מליאה.  3,בעובי  30
הביטומני,יריעות   י יפוס"מ לצ 20ה של חפיפלהדביק בם ויטרינת זכוכית,יש  באזור המפגש ע 2

 להנחיות יועץ האלומיניום.  מ"מ,עם דבק ייעודי,בכפוף 1.2בעובי אי.פי.די.אם תקניות 
 עם ביטומן חם.  גלס"במפגש עם קיר בלוקים,יש ליישם נדבך חוצץ רטיבות מיריעות "ביטו 3
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פ  "סיקה טו דוגמתשם עליהן,חומר צמנטי הידראולי,כה ויבוש הרצפות,יש ליילאחר אשפר   4
מ"מ,לפי הנחיות   2  " מתוצרת "סיקה",מיושם בשכבות,בעובי יבש כולל של 107סיל 
 "ר. מ\גר' 400  הגנה במשקלעל האיטום יש ליישם בד גיאוטכני לרן.היצ

 
 קירות מבנים   -בות מרוצפותחרשי איטום מפגלהנחיות  01.05

   (   9-7)ראה פרטים            
- ית תשתית אופק נטיות פולימריות במפגשימצרולקות עצב ל  ישהבטון   לאחר אשפרת 1

מנטי  צב עם טיט צלע יש הרולקות ס"מ.את   7*7ידות .הרולקות תהיינה קעורות במירותק
 אקרילי שהרכבו כדלהלן:

  לפי ,מיםממשקל הצמנט(  20% -סף אקרילי כ ג מוק" 10ק"ג חול, 120ק"ג צמנט, 50
מהודקת  בצורה אינטרגלסל,הנחת רשת הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקב

 י מושלם.יסו אחר ייבוש מילוי עם טיט לכול
מ"ר על  \גר' 300 ,בכמות של D  ASTM – 41התקן    ישם פריימר ביטומני העומד בדרישותי 2

ממפגשי   ל התשתית האופקיתע ס"מ    100למרחק של  עד  ירותת ועל הקהתשתית האופקי
פעולות    ריימר לפני המשךוש הפת לייבשעו 4 -כ  ין יש להמתקירות.- יתתשתית אופק

 בכמות של 85\40 ביטומן מנושבהתשתית המצופה בפריימר  יישם על  לאחר מכן,האיטום.
 מ"ר ליישור והחלקה. \ק"ג 1.5

ת ביטומניו  ים,יריעות חיזוקמשטחים אנכי  -תיקאופ מפגשי תשתית לאורך יש להלחים  3
,העומדות בדרישות ת"י  דק חומרעליון מ מ"מ עם גימור פן 4,בעובי SBSמושבחות בפולימר 

תולחמנה   ס"מ מהיריעות 15שלפחות   ב יריעות החיזוק יהיה כזהרוח.Rברמה  3 חלק  1430
.היריעות כיתהאנ יתמנה על התשת ולח מהיריעות ת  ס"מ 15  -פקית וכעל התשתית האו

אפשרות   "תגוהצנה" כדי למנוע ס"מ.קצוות יריעות החיזוק 10  תולחמנה זו לזו בחפיפה של 
 בשכבת האיטום העיקרית.  צרות מדרגותהיוול

העליונות הזהות    ייש להלחים את יריעות החיפומשטחים אנכיים   -במפגשי תשתית אופקית   4
 . עם גימור פן עליון מאגרגט גס החיזוקליריעות 

  100עד למרחק של    היריעות הנ"ל תולחמנהס"מ.  10פה של עות תולחמנה זו לזו בחפיריהי
האנכיים עד ים האופקית ועל המשטח  התשתית   עלקירות -אופקיתממפגשי תשתית ס"מ 

תוך כדי חימום את הקצה העליון של יריעות   לחץהריצוף. ס"מ ממפלס 10-למפלס הגבוה ב
אטימה    עליון מסטיקס"מ ויישם בקצה ה  2עד  1 ב שלברוחו אורך השטח האנכי לכל  החיפוי

הבולטות מעל מפלס   יעות על פני היר .א' נספח  2חלק   1752רישות ת"י העומד בדלסטומרי א
 הריצוף יש ליישם טיח חוץ תקני עם רשת אקספנדיד. 

 
  במרפסות בקומה א' ובידוד תרמי ום הנחיות לאיט .1105

 (  44-63)ראה פרטים            
 
 םיטולא הגגשתית ת תהכנ .11105

בשים.הם יהיו  ם וי נקיי .השטחים יהיו 1חלק   1752 יטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"יהכנת הגג לא 
ים.בשטחי הגג ייבדק  ות שקעים וחור "מדרגות",בליט מישוריים או בעלי עקומה רציפה,חלקים,ללא 

ן המעקים,כרכובים  בי  יבורהח  קצועותי המרזבים ומ יעובדו מוצא עורם וכןעיצוב השיפועים ושי
  ת שלוליות מיםב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוו קירות וגג.תשומת ל טחיוכו' לבין ש

שקעים  לפחות וה  מ"מ 15רוק הטפסות יקוצצו לעומק נותרו לאחר פיויש לתקנם.חוטי קשירה,ש
ה משני צידי  הגבה ע"י  ויבוצעו   תפרי דמה,יתוכננו י.תפרים בגג כוללמנטי פולימר צימולאו בטיט 

  קותבפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמע ר לכל אורכו.במידת הצורך יבוצעו תיקוניםהתפ
.הסדקים  לימרי ואיטום סדקיםושקעים עם טיט צמנטי פו   יטות,סתימת חוריםכגון:הסרת בל

רווחים  והרחב את הסדקים בתשתית ליצירת מ דיסק מתאים,העמק תאופן הבא:בעזרו ביאטמ
   םשים לפני יישוס"מ.הקפד כי דפנות המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויב 1ועומק   ס"מ 1חב ברו

י העומד  אלסטומר ליאוריתניצעות חומר אטימה פוהנ"ל באמ ום את המרווחיםחומר האיטום.אט 
" מתוצרת "סיקה" או  FC 11"סיקהפלקס  כדוגמת   E  12.5 – Fג מסו 1536בדרישות ת"י 

ברוחב הדלתות מסוג סף לא   20-ן בלצקת ספי בטו  למבנה יש  כניסה תות ם דלבאזורי מפגש עשו"ע.
 וגבה. מ
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   ולימריותמנטיות פרולקות צוב עיצ .21105
ליישם רולקות   ,ישרשיפועים בכפוף לאישור הקונסטרוקטוויציקת ה ביצוע שלב הכנת השטחלאחר 

ידות  קעורות במ ינהתהי   כיים.הרולקותאנ  משטחים–שתית אופקית צמנטיות פולימריות במפגשי 
ק"ג   120ק"ג צמנט, 50כדלהלן: הרכבוי אקרילי שנט צמת יש לעצב עם טיט הרולקו  ס"מ.את 7*7

הצמנט(,מים לפי הצורך.היישום יתבצע ע"י הרבצת   שקלממ 20% - ק"ג מוסף אקרילי כ 10חול,
 ם. שלי מויבוש מילוי עם טיט לכיסובצורה מהודקת ולאחר י אינטרגלס   הטיט המתקבל,הנחת רשת

 
 גגב  דוד תרמיהתקנת בי .31105
 ויציב.  ון ישרט ליכלוך,אבק,שמנים,עד לקבלת בש לנקות  היטב את התשתית מכל י 1
 D  ASTM – 41  התקן בדרישות   יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד 2

 לפחות.  תשעו  4וש הפריימר להמתין לייב  מ"ר.יש\גר' 300 ,בכמות של
  בעוביפוליסטירן מוקצף ימר הביטומני לוחות ל פני התשתית המצופה בפרי ע יקדב יש לה 3

  מנושב עות ביטומן,באמצ1  חלק 1229רישות ת"י  ם בכל ד מדיהעו,הנדרש ע"י היועץ התרמי
 השטח.  כלוב  ליאההדבקה תהיה מבשיטה החמה.ה,75\25

 
 מ"ק(\ק"ג  1200ממדה )או מבטקל יפועים יציקת שכבת ש .41105

הקונסטרוקטור,יש   במרפסת ובכפוף להנחיות תשתית האופקיתחות הבידוד התרמי שבלו יעל פנ 
עובי  .הםתוכנית השיפועי לפי 1.5%של  ,בשיעור מינימלי בטון ה מדמ  םשכבת שיפועי לצקת

 תיעשה באופן הבא:   השיפועים  ס"מ.יצירת  4  יהיהמדה המינימלי של ה
 אחריה.  עת היציקה אובש  וןבט ת יש לוודא שפתחי הניקוז סגורים למניעת חדיר 1
בשיעור  יהיו  יפועיםשיפועים הנדרשת.הת השיש למתוח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכני 2

 . 1.0%מינימלי של 
 ל המרפסת.שעהתשתית האופקית אם להנחיות וליישם אותו על בהת מדהיש להכין את ה 3
 
 יטוםהנחיות ליישום מערכת הא .51105
  300  של בכמות ,D ASTM  – 41שות התקן בדרימד העו ומנייש ליישם פריימר ביט  1

  לייבוש הפריימר לפני  שעות 4 -ן כ השטחים המיועדים לאיטום.יש להמתי   מ"ר על פני\גר'
 המשך פעולות האיטום. 

מ"ר \ק"ג 2 בכמות של   105\20לאיטום ביטומן מנושב  יש ליישם על השטחים המיועדים 2
 והחלקה.   ליישור 

קירות   -אופקית  מעקות ותשתית   -שי תשתית אופקיתמפג אורךלחים  ליש לה 3
מ"מ עם   4ריעות איטום התשתית,בעובי  יל  ביטומניות שתהיינה זהות  ,יריעות חיזוקמבנה

  ס"מ מהיריעות 15ת ה כזה שלפחוי ריעות החיזוק יהחב יעליון מחומר דק.רו  גימור פן
  תשתיתעל המנה ת תולחס"מ מהיריעו 15 - תולחמנה על התשתית האופקית וכ

"תגוהצנה"   ס"מ.קצוות יריעות החיזוק  10לזו בחפיפה של  האנכית.היריעות תולחמנה זו 
 ום העיקרית. ט דרגות בשכבת האיות מווצרמנוע אפשרות להי כדי ל

מושבחות בפולימר   להלחים לתשתית האופקית ,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות יש 4
SBS  3חלק   1430ת"י  בדרישות דק,העומדותומר ן מח מ"מ,עם גימור פן עליו  4,בעובי 

  10 בחפיפה של תולחמנה זו לזו ותריע יהוהמכילות מוסף נגד שורשים. Mברמה 
 שבגג.  תולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק,ס"מ

משטחים  -אופקית הלחים שכבה תחתונה של יריעות חיפוי לאורך מפגשי תשתיתיש ל 5
ימור  ג יטום התשתית עם ות אליריע  נה זהותתהיי מ"מ, 4חיפוי בעובי  אנכיים בגג.יריעות ה

עות איטום  ם ירי ס"מ ע  20ה של תולחמנה בחפיפ   ת החיפוי הנ"לפן עליון מחומר דק.יריעו
ס"מ על המשטחים האנכיים.יריעות  20  -כ עד לגובה של התשתית התחתונות ותולחמנה

נה תהייפוי החי תוהחפיות בין יריע ס"מ. 10לשניה בחפיפה של  פוי תולחמנה אחתהחי
רוחב  1\2 -טן משהמרחק ביניהן לבין החפיות שבשכבה התחתונה לא יק ממוקמות כך

 יריעה. 
ונה  כבת האיטום העלי ש התחתונה שעל תשתית הגג,אתיש להלחים לשכבת היריעות  6

מחומר דק   עם גימור פן עליון   SBSולימר פב חותהמורכבת מיריעות ביטומניות מושב
.היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  Mברמה  1430ת"י   ותדרישות במ"מ,העומד  4בעובי  
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רוחב יריעה ביחס לאלו של    1\3 - תוזזנה בהיריעות העליונות  ס"מ.הקפד שחפיות  10
 . תחתונות ה  היריעות

ליונות  יריעות החיפוי הע משטחים אנכיים,יש להלחים את -במפגשי תשתית אופקית   7
היריעות תולחמנה זו לזו  חומר דק.עליון מ פן   ורגימ הזהות ליריעות איטום התשתית עם

יעות איטום  רילס"מ   20יפה של  בחפ  תולחמנה "ל ס"מ.היריעות הנ 10פיפה של בח
ס"מ ממפלס   20-הגבוה בהמשטחים האנכיים עד למפלס   ותולחמנה עלהתשתית העליונות 

שטח רך ה ל אויריעות החיפוי לכ העליון של   הקצה תוך כדי חימום את  לחץשכבות הפיתוח. 
פני  .על מריאטימה אלסטו  העליון מסטיק צהם בקס"מ וייש 2עד  1וברוחב של   האנכי

חוץ תקני עם    ה ,יש ליישם טיחל הפיתוח,שעל פני קירות מבנטום הבולטות מעיריעות האי
 רשת אקספנדיד. 

 
 איטום מעברי צינורות בבטון  .61105

"סטרקצ'ורית" מתוצרת   ות כדוגמתקשהת ר יש לצקת רולקה מסביב לצינור,מבטון פולימרי מהי
של הבטקל  ית האופקית מפגשי התשת את  ס"מ.בשלב הבא יש לאטום  7* 7ורו" או ש"ע,במידות "ט

  4ריעות איטום התשתית בעובי חיפוי ביטומניות הזהות לי\רצועות חיזוק והצינור באמצעות שתי 
מאגרגט   עם פן עליוןי פו חי ון מחומר דק ויריעות הן עלי פוק עם יעות החיזכל אחת )יר  מ"מ

מ"מ,וליישם   12.5ברוחב  את  יריעות החיפוי עם חבק פלדת אל חלד  לבן(.בקצה העליון יש לקבע 
ום המרווח  טום" או שו"ע,לאיט מתוצרת "בי " 244"אלסטיק מסטיק אטימה אלסטומרי כדוגמת 

 חבק הנ"ל והיריעות.   ה שבין 
 
   גגבשכבות הגנה  .71105

בד מ"ר.על פני ה \גר'  400עם ריצוף,בד גיאוטכני במשקל  גגבם איטוות הפני יריע התקן על 
המדה  .על ס"מ 5ש ליישם מדה הגנה בעובי  הגיאוטכני,י הבדן,על גינו גמר  בגג עם הנ"ל,בצע ריצוף.

 . ריצוף\גינוןיבוצע ה 
 
 תחי הניקוזאיטום פ  .81105

"דלביט" לגגות   וג" מס  DALLMERמתוצרת " 4ולטני מי גשם בקוטר "התקן בפתחי הניקוז ק 
  S.B.Sסוג טומני מ צווארון בי יט" הינו תוספתגוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן.ה"הדלבמרוצפים.

"י  בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע מ"מ המולחם לגוף הנקז 500 מ"מ ובקוטר  4י  בעוב
למפלס   ך עדמארינ"ל מ"מ.במרפסות חבר לקולטן ה 1.6בעובי  טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן

  145 בקוטרלמאריך שבת תו עםמ"מ  1.6ובעובי  150*150נירוסטה מרובעת בגודל  הריצוף עם רשת 
אליו.את יריעות   הסמוכה  ארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתיתמ"מ.הקפד שצו 

החדרת הצינור  קולטן המים.בעת   וארון שלהאיטום הביטומניות של התשתית האופקית הלחם לצו
" או   FC 11כדוגמת "סיקהפלקס מסטיק אטימה  ניקוז מרח עליו לטן לפתח ה ל הקוון שהתחת

 ו אטם מגומי. שו"ע או  יישם סביב 
 
 (   35)ראה פרט הצללת רפפות  עם הנחיות לאיטום קירות חוץ מטוייחים .2105
בדרישות ת"י   על פני קירות מבלוקי איטונג ,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת   1

תיושם שכבת  הבלוקים " מתוצרת "כרמית".על  710כדוגמת "טיח חוץ , 2- ו 1  לקיםח 1920
מ"מ.על שכבת ההרבצה  5בעובי   " מתוצרת "כרמית"   720הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית 

י הנחיות היישום יתבצע לפ מ"מ. 15של   " בשתי שכבות בעובי כולל 710ייושם "טיח חוץ 
 . היצרן

מ"מ   5-6בעובי  " 470קר -קר "בסיס טיח לקל-הקל  וחותבאזור גשרי הקור,יישם על ל  2
רטוב הטבע בו רשת זכוכית  מר)כתחליף לשכבת ההרבצה(,לפי הנחיות היצרן.בעוד החו

" בשתי שכבות בעובי   710"טיח חוץ  הנ"ל,  שם על החומרעמידה באלקלי.לאחר אשפרתו יי
 חיות היצרן.   מ"מ לפי הנ 15כולל של  

"   H-20"אינופז  רכיבי מסוג-דו ציפוי פוליאוריתני לבןיו ם עללייש לאחר אשפרת הטיח,יש  3
 . לפי הנחיות היצרן מ"מ 2בש של פזקר",מיושם בשכבות בעובי י" מתוצרת

שייושם מסביב  " 11FCס קהפלקות עוגני הרפפות,יבוצע עם "סילבצע איטום חדיר יש 4
 לעוגנים לאחר התקנתם. 
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 תגגוהצפה ל תהנחיות לביצוע בדיק  .3105 
יישום שכבות הגנה ,תיעשה בהם  בסיום עבודות האיטום בגגות, ובחדרים "רטובים" ולפני  1

מ"מ מעל  30וצפו ברום של .הגגות י 1ק חל 1476 אם להנחיות שבת"י בהתפה בדיקת הצ
י רטיבות או דליפה יתוקן  יתגלו סימנ שעות.באם 72 למשך ודת הגג הגבוהה ביותרנק

פה עד לקבלת גג אטום.כדי שכל קטעי הגג ימולאו ת הצבדיק המקום הפגום ויחזרו על
 תחים.פ אטום זמנית יות או יהגבהות זמנ  ם,יבצע הקבלןבמי

שתהיה   הרעשות את כל ההכנות למקה יש לתאם עם משתמשי הבנין ולאת ההצפ 2
תינתנה הנחיות לפתיחה   דליפה.במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבנין וכן

 מרזבים. השל  מידית
  ביעילות את יציאת יק למערכת האיטום,אך תמנעבאופן שלא יז ם תבוצע  סתימת פי המרזבי 3

 . מהגג המים
החיפוי.אם  א שאין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעותיש לווד 4

הצפה.דבר זה קיום ה ומי אשר יאפשר בכל זאת אתקיים מקום כזה יש לבצע טיפול מק 
 ההצפה.   עההכרחית לביצו יש לבצע כל בניה זמנית המפקח.במידת הצורך  ם עםיתוא

שהמפקח בדק  מלא מים ורק לאחרמליאה של הגג ובעוד הגג שעות הצפה   72לאחר סיום  5
 ה. בהצלח הויובש התקרה,ייראה כאילו הסתיימה ההצפאת יציאות המרזב  

  רוקן הגגיההצפה,יום ת בסו נזילו ל הפסקת הצפה,נזילות,או שנתגל בכל מקרה ש 6
 ממים,ייובש ויתוקן ויוצף מחדש עד לקבלת איטומו המוחלט. 

 
  בתקופת הבדק אחריות הקבלן .4105

וזה וכן  המוגדרת בח  דקכדי תקופת הבטום תוך ות סעיף זה מתיחסות לחידוש עבודות האיהורא
 בסיום תקופה זו. 

הראשונה,מצב נת הגשמים ר עו לאח  או קירות ייבדק\טום הגג והקבלן לאי   תבמסגרת אחריו 1
רה  ליו יועשאת האיטום בהיקף  קבלן האיטום.אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות יחדש ה

 בהכרח תיקון מקומי בלבד. המפקח,ולא
האיטום המקורי או   לפיהם בוצעהמקצועי ש  חבשיטה ובחומרים ובאור כל חידוש יתבצע

זקו חלקי מבנה סמוכים לא יינ טוםהאי  כפי שיורה המפקח.הקבלן יבטיח שתוך כדי חידוש
ם.אופן  דושו של האיטו הקבלן עם סיום חי ויינזק,יתוקן ע"י לכלךייפגם,יתואחרים וכל אשר  

 רש אישור של המפקח. דוהחידוש 
"ל יבוצעו  התקופה הנ שנים.במשך  10אחריות הקבלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של  2

 ף כל קיץ.  גשמים ובסו  קופתכל ת ,בתום 1 הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף
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 גרות אומן ומסגרות פלדהנעבודות  - 06רק פ
 
 לי כל 10.06
 

  על .טים ולדרישות התקניםפרמלתכניות,  ל לבכ יתאימות  ורגסמ הו רות הנגפרטי  06.01.1
הכללי   מפרטב 06.02עיף התאם לס מנטים בהאל ניות ייצור לכל וכ ין תכקבלן להה

    מסגרותות/רנגאלמנטי האיטום של   יטר ית פבורל , חהמפק  אישור  ולקבל את 
 . תקניםמו ן בהם הם יי הבנקי ללבין ח נגרות/מסגרותנטי ה ין אלמבו

 
מכל   אב טיפוס אתרהקבלן ב הכללי, ירכיב ר  והייצ, לפני חמפקאישור ה רחאל 06.01.2

בהתאם   ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקחח, קבחירת המפ קבוצת מוצרים, לפי
פני  ת לת הכללי ייצור הכמוב  ליתחי לא לן הקב .ליהכל  ט במפר 06.01.06עיף  לס

 . תוהדוגמאקבלת אישור 
 

  .ה בהםנע כל פגיעשתימ ןבאופ ו שמרויינו בבנין יוג ו בכורי  סנו אושיאוח םימוצר 06.01.3
  .מים או לכל מטרה אחרתוחיזוק פיגל דלתות או חלונות  רכבי מתמש בלהש אין

 . חשבונו לן על י הקבוחלפו ע" י  ואוקנו  ית  םפגומיאו  לקים שימצמוצרים או ח
 

  .מ"מ  2 למזערי שובי עב  FE 37לדה פמעו בוציוריהם פלדה על כל חיב צרימו 06.01.4
 .יםומחרתכים מ בוצעו ע"יבד וילים במלי חשיו יה   ריתוכים

 . לקבלת שטח אחיד וחלק עד  א יושחזראה והויה אחיד במך יה והרית 
 

אות,  לדוגמ המפקח  לקדם שור מוחייב באיש תוומסגרות ר נג בודות ול לע הפרזכל  06.01.5
 . בלןקע"י ה ופקומכל סוג, שיס  תחא

 
רט  במפ 19בפרק ורט פוכמ  918י לת" אם  ונים בהתול וגמו  פלדה יהיהרי  צומ כל 06.01.6

ם ועל הגלוון לעמוד  יבסביבת  צאנמבחשבון כי האתר  קחת לעל הקבלן    .יהכלל
 . בתנאים אלו

 
   .דצבע בלבתיקוני  וצעובר יאתב .יםהם צבועכש  רתעו לאיגי מוצריםה כל 06.01.7

 
 רב מפתח  20.06

סטיות  ת אקוודלת ש,ת אלתו, דות, דלתותרגסמ, ותנגר  - וגיםס הל לל כ)כו ותדלתי הלמנעו  
כמו   .במבנה הדלתות   לי מותאם לכק  -( של קוד MASTER KEYרב מפתח )ו ל( יותאמ וכו'

 . חהמפק ת ויתאם להנח משנה בה יאזור כן, יקבעו 
 .בנפרד נמדד ינו וא תותהדלמחירי בכלול מפתח מחיר הרב  

 
 אש  דלתות 30.06

 .שהדלת הורכבהחר אל  יםהתקנ  כוןומ  שור היצרןיא בון תו תקלי בע וי הי  האש לתות כל ד 
מחיר היחידה ואינה נמדדת בולה ים, כלות התיקונים הדרוש לרב  ,קת הדלתותבדיעלות 
 . בנפרד

 
 ותאטימ 40.60

לתות  החלונות והד   אגפי ןירוח, ב אבק ו גשמים, רת מיי חדימלאה בפנת  ומח אטיבטיהיש ל 
לים מאחורי  חלה  .יםתחהפ שפין ח לבנים לבי מה  ןביכמו כן, ם, ו הי בנן מללבי  ,תניויצו חה

 .ון אטוםפח פלדה ימולאו בטים מיצים והעשולחולבנים ההמ
ו  , ייאטמהדפללי  ופיררכבים מפלבנים המוווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המ מרה 

  תעובאמצ ח וו מר ך הלתו המסטיקיש לדחוס את    .ראושוגוון מפידי ממין ול ספולי  יקמסטב
 . דרשכפי שייע, או מושקיחול  כישק חל את המלכ גם  , וכן וז  הרמטמיוחד ל  אקדח

 
 ה ומחיריםמדיד ופניא 50.06

 
  בודותהע תללו גם אאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכ סף ל בנו 06.05.1

 לן: ות להרט פומה
  בטוןב (ם)משקופיה פלדי ה נמילוי מלבת בטון לרבות רוקיצות ו במחי משקופיםהביטון  .א

 . נםועיגו
 . מותי רטים ולרשלפ ים בבטון בתאםנים מעוגנ ת לרבות זוי יםדרש קים הנזויח ה לכ .ב
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 . עות אחרותקים ופגייעה פיזית, כימית, כנגד מזי ות בפני פג הגנה על כל העבוד .ג
כולל   לתות אשבדיקת דלרבות   921י  "ע"פ תי אש  ת בפנדומיעל  הנדרשול  פכל הטי  .ד

 . םושירהתיקונים הד
 .טיםידרנות ה נ ור אולתות ת על דרשודהנ כתובותה כל .ה
 . ריםהאח  םעם הקבלניום ת לרבות תיאלתות מבוקרודכל הנדרש ל .ו
 .פקחדוגמאות לאישור המקנה והתייצור ו תוכניות הכנת .ז
ם הפתחימידות  ת ,התאמבטון/בנייה  השלמות,תאמההה ,החציבהכל עבודות הסיתות,   .ח

  ות,ר מסגנגרות והחלקי ה תהרכב ות בר קשו, הבוכיו" למידות האלמנטים יםימ הקי
הנידרשים כגון   התיקונים כל ביצוע ן גםוכ  ת הפתחיםדומי מאי התאמת   יםאשר נובע 

 . וכו' ,בטון,צבע ריצוף,טיח,בנייהתיקוני 
 . גילוון וצביעה .ט
מי  תא ה,מבהליות ן,יד מחזירי שמ   בותלר  ת והמסגרותש ברשימת הנגרו כל הפרזול כנדר .י

 ' וכ ו עותאצבני י,מג עצוריםסגירה,מ
 .רקימסט וג'נרל (י יק ראסטמפתח )מ עול רבנמ .יא
 ציםהיועו"ת חנגישות ובשאר דו חו"קה,בדי טסוק הבטיחות,בדו"ח א"ח בד רטהמפו כל .יב
במפורש בכתב  גם אם לא צוין   במפרט המצורף לרשימותות וברשימכל האמור  . יג

 . ויותהכמ
 ות/מסגרות נגר י הלמנטומושלם של א ט  מוחלאיטום  .יד
מכל  נים  שוה ןי י הבנילק ח ןי לבת  גרות/מסנגרוי המנטלאבין   שלםומו  איטום מוחלט .טו

 . בהם הם מותקניםג סו
 נגרות/מסגרות ה  טיאלמנ  של כל ם ואבק מיי חת לרו מו טיא תבדיקו .טז

 
ים  שינו וון לא יגרמו לחוזים( בכל כי )עשרה א  10%ת ולובגב שינויים במידות,  06.05.2

 . מחיריםב
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 מתקני תברואה  - 07פרק 
 

 כללי  
מיוחד, המפרט הכללי, הל"ת )הוראות למתקני  יעשו בהתאם למפרט העבודות האינסטלציה 

 כל אחד במהדורתו האחרונה .  1205רואה( ות"י  בת
 

 עבודהתאור ה 07.00.01
מת הקרקע ושטח ציבורי בקומה  סחר בקובניין מציבור כגון  במבני  ה עבודות בניביצוע במסגרת 

אינסטלציה   מערכותלהתקנת  יש לבצע עבודות  ,קווהתתח פ   9הראשונה ברח' מבצע דקל 
 כמויות. ה יוכתב   חדוהמי מפרט  האר בתוכניות,  תוכמת ו, וכן כל עבודה נוספוכיבוי אש סניטארית

 
07.00.02  

, הבהרה ו/או שינויים  הינו תוספת למפרט הכללי לצורך תוספת הדגשה, השלמה  מיוחדהמפרט ה
את ביטויים    נה אהעבודות המתוארות בתכניות ובכתבי הכמויות תמצ  לגבי האמור בו. אין הכרך שכל

 . מיחדבמפרט ה
 
 מפרטים: 07.00.03

 ם העדכניים כדלהלן: רטילמפ העבודה תבוצע בהתאם 
 .מתקני תברואה – 07פרק   –הועדה הבינמשרדית המפרט הכללי של  .א
 קווי מים, ביוב ותיעול.  – 57פרק   –שרדית הועדה הבינמהמפרט הכללי של  .ב
 . הוראות למתקני תברואה  –הל"ת  .ג
 ן. רבות ובדיקתמערכות שרב  – 1205 –ת"י  .ד
 .יםהנדרש  יםמרהחו ד וכל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציו .ה
 . מפרט המיוחדה .ו

כן אין זה  הכמויות ול ייש לראות את "המפרט המיוחד" כהשלמה ל"מפרט הכללי", לתכניות ולכתב
ד  הכמויות תמצא את ביטויה גם במפרט מיוח  ין ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות או בכתב מ

          זה.
    
 היקף העבודה  07.00.04
למסירת מתקן    כל החומרים, חומרי העזר והעבודה  כוללת בין היתר אתהכלולה במפרט זה    העבודה

 מושלם ועבודות הבדק. 
בסעיפי המפרט בחוזה    בכפיפות לאמור להלן עידות או רעש יתר,  בצורה שקטה, ללא ר  ד הציוד יעבו

   וביתר התוכניות.
 מוגבלת להם:יפים הבאים אך אינה העבודה כוללת את הסע

 .  מחוץ לבניין ותיעול  ביוב ,כת מיםמער א.
 . נייןבבתוך ה מים חמים / קרים מערכת אספקת  ב.
 . בבניין ואוורור  מערכת דלוחין ושופכין ג.
 . בתוך הבניין ז מי גשםניקו מערכת ד.
 .הכנה למערכות ניקוז מזגנים  ה.
 התקנת מערכת סולרית.  ו.
 י עמדות כיבוי אש.וי אש ע''מערכת כיב  ז.
 התקנת קבועות סניטריות  ח.
 יות קונסטרוקציות.יסודות לפי מפרט ותכנ ניקוז   ט.

המערכת, חלקי  כל  של  והתקנה  אספקה  כוללת  מנ   העבודה  על  ואיזונם    םלמסר  תהפעלתם 
ובכל יתר התוכניות    באופן סדיר ותקין כנדרש במפרט המיוחד, במפרט הכללי  יםפועל  םכשה

 תן בחוזה בהתאם . כהגדר
 

 תכניות: 07.00.05
וכניות עקרוניות הבאות להבהיר  ת לעובדה כי התוכניות ל"מכרז" הינן תתשומת לב הקבלן מופני

 העבודה והיקפה בכדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.   את סוג
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לקראת ביצוע העבודה וגם במהלכה, תמסרנה לקבלן תוכניות עבודה מפורטות חתומות ומאושרות  
עליהם החותמת "לביצוע" עם  הקבלן יבצע עבודותיו רק על פי תוכניות ומפרטים "לביצוע". 

 ן האחרון. תאריך העדכו
ניות בכדי  למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינוים בתוכניות ובעובדה כי תתווספנה תוכ 

 אלה יחשבו כסופיים.לשנות את מחירי היחידה שהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו ומחירי יחידה, 
 
 הוראות כלליות: 07.00.06

 . הקיימות םמיוה   בר את נקודות התחברות לרשתות הביולפני תחילת העבודה הקבלן יבר
חיבור ביוב  לפני התחלת עבודות הביוב והמים על הקבלן לבצע מדידות מדויקות לגובה ומיקום 

 .  ו/או מחוץ למגרש  ומים קיימים בתוך המגרש/בנין
בודה,  ול העהיחידה, אפשרות של ביצוע בשלבים, פיצ על הקבלן להביא בחשבון בקביעת מחירי 
עבר  ם לרבות עבודות בלילה. לא תשולם כל תוספת מעבודה בקטעים מוגבלים ובזמנים מוכתבי

 וע בגין כך.למחירי היחידה ולא תאושר הארכת משך הביצ
יצוע  הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן  על העבודות משך כל  תקופת הב 

    וכו'.  היגרם  ע"י  מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמשועד למסירותו למפקח , מנזק העלול  ל 
י חוזר,  על הקבלן לכלול במחיריו את כל עבודות העזר הנדרשות: חפירה וחציבה לרבות מילו 

וצנרת שופכין   , התיעול הידוק, ריפוד חול, הרחקת עודפים ופסולת עבור קווי המים, הביוב
 מת. חברויות לצנרת קיי והת

דה וסביבתה. התקנת כל  במשך כל זמן העבודה, על סדר וניקיון במקום העבועל הקבלן לשמור 
 המפקח ותקנות משרד העבודה .  אמצעי בטיחות עפ"י הוראות

   ריצים בבטונים מבלי לקבל את אשור המפקח. הקבלן יהיה אחראי על סימון חורים או חאין לחצוב 
ת אינסטלציה. חציבת פתחים בבטונים תבוצע אך ורק  בצוע עבודודרושים ל ופתחים החרוצים 
 המפקח. באשור 

  יחדורלהקפיד על אחסון נאות של כל סוגי צנרת באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ולא   קבלןעל ה
 ך לתוך הצנרת. צינור פגום לא יורשה להתקנה. לכלו

ך הבנייה על הקבלן לסתום קצוות כל  וך במשלמניעת חדירת בטון בתוך הצנרת בזמן היציקה ולכל
 סוגי צנרת מדי יום אחרי גמר העבודה.

ד על התקנת נקודות ההתפשטות לכל סוגי הצינורות בהתאם למקדם ההתפשטות  ן להקפיעל הקבל 
 מחייב גם לצינורות מורכבים בחריצים וגם בהרכבה חופשית.  ינור. הדברשל חומר הצ

  "פקסגול" או ש"ע ומערכות מים    HDPEכבת מערכת ביוב  הרעל הקבלן המבצע להיות מוסמך ל
 רשה של יצרן הצנרת והאביזרים.  ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המו

בביצוע עבודות ריתוך וזאת  הקבלן חייב להמציא תעודה ממוסד מוכר, המאשרת את יכולתו 
בדיקת רנטגן של   לסוגי הריתוך. במידת הצורך וללא הודעה נפרדת רשאי המזמין לדרושבהתאם 

 מהריתוכים.   10%לפחות 
ל מיני סוגים היינן תמצית המלצות היצרן ואינן  יודגש כי הנחיות להלן להנחת והתקנת צינורות מכ

ייבו את  ו אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחבאות  במקום  המלצות  היצרן. כל הנחיות א 
  י  בגין דרישות היצרן ובין אם ידע כלשה כספיתהקבלן לבצע אל פיהן, לא תהיה לקבלן תביעה 

 עליהם מראש ובין אם לאו. 
     וע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.בלן להשתמש בו לביצ כל ציוד אשר בדעת ק

סולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר  שר ע"י המפקח, יהציוד אשר לא או
 ח. אשר יאושר ע"י המפק

העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר המסוים, על הקבלן  לקבל   חילתעם ת
ת  המפקח  אישור  על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת  להגיש דגימות    מא

 תם החומרים לצורכי בדיקה. אומ
ת התאמתם ו  את מידהחומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה  יקבע 

ת העבודה  לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסק
עד  ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. הפסקת העבודה תימשך 

 מות המתקבלת על דעת המפקח. כלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובשהקב
דיקה של מכון התקנים לטיב החומרים. העבודה  ין הקבלן בהמפקח, יזמבהתאם לדרישות 

 שונים.  והתשלום כלולים במחירי היחידה ה
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יצרן  ים מבלי לקבל את אישור הקונסטרוקטור, קאין לחצוב חורים או חריצים בבטונים ובלו
ת  והמפקח. הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים לביצוע עבודו  בלוקים 

הפלדה. קידוח ו/או חיצוב בקירות, תקרות   תבקונסטרוקציוחורים   . אין לקדוחאינסטלציה
 נימלי למבנה. ה לצורך העברת צנרת ייעשה בזהירות רבה ליצירת נזק מי ורצפות המבנ

וכו' יש לסדר שרוולים. השרוולים יהיו מצינורות  ירות, תקרות, רצפות בכל מעבר צנרת דרך ק
P.V.C.  על    גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול מספיק במבנה בקוטר ומעוגנים

 ת ובידודם באופן חופשי. מנת לאפשר העברת הצינורו 
ס"מ על מנת למנוע חדירת   1 -שרוולים להעברת צינורות דרך רצפות יבלטו מפני הרצפה הסופיים ב 

 הרווח בין השרוול והצינור ימולא בפוליאוריתן מוקצב. מים.
היה הגנה נוספת למניעת חדירת גשם דרך השרוול, בהתאם לפרטים  וברים בגג תלשרוולים הע 

 ניות ו/או לפי דרישות תקנים ומפרטים ישראליים.  המסומנים בתוכ
ומחיצות יהיה הקבלן אחראי   יםקירות חיצוניבמקרה של מעבר צנרת דרך רצפות, תקרות,  

מושלמת.  טימה אקוסטית תפשטות אש ולאלאטימה מלאה של פתח המעבר נגד רטיבות , ה
ו חומר איטום על בסיס  המרווח סביב הצנרת ימולא ע"י הזרקת חומר מוקצף או צמר סלעים, א 

ורות פלסטיות או כל  וארונים מתנפחים לצינו צמנט, או חומרי איטום גמישים המתנפחים או צ
ויהיה    טוםות או יועץ איעל פי הנחיות מתכנן קונסטרוקצי ומר שהוא שיגרום לאטימה מושלמת ח

 . מאושר ע"י שירותי הכבאות
מ"מ. לצינורות מבודדים יכוסו   12טיח לפחות צינורות בחריצים ייקבעו כך שיהיה הכיסוי לפני ה

 צים ברשת מתוחה מפלדה מגולוונת. החרי
ויקבלו   ולות, נקודות הקבע וכו' יהיו מגולוונים סה, התמיכות, השלות, הקונ י התליי כל מתקנ 

רק באישור המהנדס המתכנן של   –הפלדה   תלקונסטרוקציומהנדס. תליות  ישור מוקדם של הא
רק באישור המפקח. תיקון ההתזה יעשה על   –ה לאחר ההתזה נגד אש קונסטרוקציה. כל תלי

 ניטרית.  חשבון קבלן האינסטלציה הס
  "מופרו". התמיכותתמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו" או  

יחוזקו  ורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת. התמיכות  יבוצעו עבור צינ
 לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מתאימות לעומס הצנרת.  

 יר רעש ורעידות למבנה.  ה ותחובר באופן שלא תעבהצנרת תותקן בצורה גמיש
יגרום לרעש ולרעידות   במסגרת חוזה זה לא ו/או מותקן על ידיוהקבלן יוודא שכל הציוד המסופק 

דרושים על מנת למנוע  ן ינקוט הקבלן באמצעים ה, במבנה ובסביבתו. כמו כ בחלל טכנילא סבירים 
 . חלל הטכני ולמבנה הסביבה מחוץ ל מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל
ורמים הנוגעים בדבר ולה ותאום מלא עם הג הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פע 

 שהוא.   ובכללים קבלני המשנה האחרים, על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג
יות  במקומות בהם עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות, העבודה תבוצע תוך תאום מלא עם תוכנ 

 מיזוג אוויר וחשמל.   
לצרכי תיקונים או    אביזר תהיה גישה נוחההרכבת צנרת גלויה ואביזרים תבוצע כך שלכל צינור ו

נורות ואביזרים של  לפה מבלי לפרק צינורות ו/או אביזרים אחרים של המתקנים וגם לא צי הח
 מקצועות אחרים.  

, של כל המערכות בבנין  על חשבונו() בגמר העבודה יגיש הקבלן תכניות מעודכנות לאחר ביצוע 
התכניות    ציה סניטרית.ת מתכנן מערכות אינסטללהנחיוובהתאם   ומחוץ לבנין בקנ"מ מתאים

וואי הקווים, מיקום השוחות,  תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידו כולל ת  בין היתר  יכללו 
על  ום כל האביזרים עצמם אשר הכנות לחיבור בעתיד, מיק  גבהים אבסוליוטיים, מידות השוחות,

סודרת למפקח )לאחר  ביצוע ומסירתן בצורה מהקבלן לבצע תוך כדי העבודה. הכנת תכניות לאחר 
 לן ע"י המפקח.  ור המתכנן ובחתימתו( הן תנאי מוקדם לבדיקת החשבון הסופי של הקב איש

יקות היסודיות  בסיום כל עבודות ההתקנה של מערכות האינסטלציה על הקבלן  לבצע את כל הבד 
פקח  הטכני הנ"ל ובתאום עם המ הדרושות לפי תקנים ישראליים, המפרטים הכלליים ולפי המפרט 

 והמתכנן.  
לפני   תכנן וכד',כל הבדיקות תבוצענה, לרבות בדיקת לחץ, בדיקת רציפות, בדיקה קבלה של המ

המקומות הפגומים  כיסוי הצינורות. במקרה תתגלינה נזילות או ליקוי בידוד, יתקן הקבלן את 
 והקווים יבדקו שנית. 

רבות ניקוי השטח מעודפים  ושלם של כל שלבי העבודה, למסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מ 
 צוע".פסולת, השבת השטח לקדמותו, תיקונים והכנת תוכניות "לאחר ביו



 

                                                                                                                                     26  

בהתאם לדרישות המפקח, יזמין הקבלן בדיקה של מכון התקנים לטיב החומרים. העבודה  
 תשלום כלול במחירי היחידה השונים. וה

  או שילוט מתאים על גבי שלטי הציוד לסוגיו יצויידו בסימוןכל האביזרים, המגופים, השסתומים ו
 כאמור בפרק סעיף לעיל.  פלסטיק לפי קביעת המפקח. סימון זה יופיע בתוכניות העדות

ים הקווים בדרך כלל  הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפאת קנה המידה הקטן מתואר 
 ים.  הדרושבאופן סכמתי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת  

ניות  ביצוע  הן  הגדרות משלימות  זו  את זו ויש  ני,  כתבי  כמויות  ותכ כל ההגדרות  במפרט  הטכ 
 ם כאל מקשה אחת. להתייחס אליה

 
 ניקוי, בדיקות ניסויים והכנה לפעולה 07.00.07

על  ו  ייעשו ע"י הקבלן  וכיו"ב  כנסת כל המערכת לפעולה ניקוי הצנרת, בדיקות, ניסויים וה
אלו, כדי    אש על כוונתו לבצע פעולותקבלן להודיע לפחות שבעה ימים מרחשבונו. על ה

מפורט על כל בדיקה   קבלן יוציא דו"חשהמפקח יוכל להיות נוכח במידה והוא מוצא לנכון. ה
 שביצע.

השטיפה    .לפני הכנסת המערכת לפעולהומיכלי האגירה  הקבלן ישטוף ויחטא את הצנרת 
  ים זמניים בצינורותרו דרך הציוד. הקבלן יתקין מסננ כך שהמים והלכלוך לא יעב תעשה

ללא חול,   ות נקייםויסירם בתום השטיפה . עם סיום השטיפות יהיו המים היוצאים מהצינור
לאספקת המים  שים  הדרו הצינורותו סייגים וכיו"ב. הקבלן יכין על חשבונו את כל החיבורים 

המפקח שמערכת הצינורות אומנם  ולניקוז המים בזמן השטיפה. על הקבלן לקבל אישור
 פה. ייה ואפשר להפסיק את פעולת השטינק

בריאות ויבוצעו בדיקות כנדרש ע"י  השטיפה והחיטוי יבוצעו ע"י קבלן מאושר ע"י משרד ה
טוי חוזר אם יידרשו יהיו  ל הבדיקות והשטיפות החוזרות, לרבות חימשרד הבריאות. כ

 בעבורם בנפרד.י היחידה השונים ולא ישולם כלולים במחיר 
 

 : מסירת המערכת 07.00.08
 ת  מערכות של תכניות עדו שלוש לקוחראת מסירת המערכת , יגיש הקבלן לקל
(AS MADE)בצירוף קובץ ממוחשב המערכתבוצעה   , לפיהן DWG  ו-PDF. 

I. פנים וחוץ  וחמים סכמות מים קרים . 
II. דלוחין ושופכין. וחוץם יוב פניסכמות ב , 

III. מי גשם.  ניקוז סכמת 
 

 . מידה הזהה לתכניות המקוריות ערכנה ע"י הקבלן ועל חשבונו ובקנההתכניות ת
 

  רשת אספקת מים קרים וחמים  07.01
 

 : ובתוך המבנה נייםצינורות פלדה חיצו 07.01.01
  –ל  1/2בקוטרים בין " ובתוך המבנה  חיצוניים קרים וחמים מיםאספקת צינורות 

דרג ב', מחוברים  יהיו צינורות פלדה מגולוונים  גלויים או סמוייםמותקנים   3"
  APC GAL, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי  וךאו ברית  בהברגה

 .  כדוגמה "אברות"
רות יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם, הם יהיו  פחים לצינואביזרים וס

 צר ספחים ואביזרים באתר. חרושתיים, לא יורשה ליי
צינורות המחוברים בהברגה, תהיינה קונית, האורכים של התברגות  התברגות ב

ם, ברזים  הברגת צינורות וספחיהם וכן הברגת שסתומי 50.3פי המצויין בת"י ל
 תהיה מלאה לכל אורך התבריג.  ושאר האביזרים

ומעלה יהיו   3צינורות מים קרים חיצוניים לצריכה טמונים בקרקע בקוטר "
עם ציפוי פנימי במלט וחיצוני בשרוול פלסטיק   5/32ן "צינורות פלדה בעובי דופ

יו" חרושתי או "אברות" או ש"ע מאושר מחוברים בריתוך. ריתוך  טיפוס "טר
של מפרט הכללי ולפי המלצות והנחיות יצרן   57042ינורות יבוצע לפי סעיף  הצ

ירה ולמדידת כמויות יהיו ובהתאם  הצינורות. עבודת הנחת הצנרת, הוראות לחפ
 מפרט זה. של המפרט הכללי, להוציא הנחיות אחרות, במידה ומצוינות ב 57רק לפ
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טמונים בקרקע יהיו מצינורות פלדה מגולבנת    1" - 2צינורות מים בקוטרים בין " 
                  ללא תפר תוצרת "אברות" או  שווה ערך מאושר. 

נים, יהיו  זרים השושל המגופים, האוגנים והאביהברגים והאומים לחיבוריהם 
 מגולוונים. 

 . 07.04.02ראה סעיף  חת צנרת מיםומילוי להנ  חפירהעבודות  הוראות ל   :הערה
סתעפויות, האביזרים  בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, תכלול את כל הה 

 ץ הנדרש לגבי הצנרת.והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלח 
 צורך. ת וברקורדים שלא לבהברגות ארוכואין להשתמש   

מוגמר, ויחוזקו  ס"מ לפחות מפני הקיר ה 2הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  
  כבים משני חלקים עם אפשרות באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולבן ומור

 פתיחה לפרוק. 
 .  ס"מ לפחות 2הצינורות העוברים בקירות יותקנו כך, שיישאר כסוי טיח בעובי   

תום בטיט צמנט נקי ללא סיד, אשר מחירו כלול במחיר  את החריצים יש לס              
 הצינור. 

 
 ( PEXGOL) פוליאתילן מצולבפנימיים מת ורוצינ 07.01.02

מפוליאתילן מצולב והאביזרים   הצנרת מים קרים וחמים בתוך המבנה תהיה עשוי
טון כמקובל  נחושת ואילו הקירות בבניין עשויים מבלוקים ו/או ב  מסגסוגת  

ל. הצינור יהיה רצוף ללא חיבורים מהמחלק עד לנקודת הצריכה, כאשר  בישרא
 ינה השחלת הצינור מוביל המים לתוך צינור המתעל. שיטת ההתקנה הי 

מפרט מכון  יאתילן ויתאים לדרישות צינור המתעל יהיה מפול  –צינור המתעל 
של  הצינור החיצוני  גדול מהקוטר 1/3  –התקנים. קוטרו הפנימי יהיה לפחות ב 

הצינור מוביל המים. בודקים התאמתו של הצינור לתפקיד הנ"ל על ידי כיפוף  
בעלת רדיוס השווה בגודלו לשמונה פעמים קוטרו הנומינלי. הצינור לא  בקשת 

 מקוטרו.   1/10 –ביותר ב  יתפחסיקבל נקע ולא 
ם ) יציאות (  המחלק אשר ממנו יוצאים אביזרי חיבור לצינור מוביל המי  –המחלק 

. מספר היציאות  137ה עשוי מסגסוגת נחושת, המתאימה לדרישות ת"י יהי
 יכה. כמספר נקודות הצר

אביזרי החיבור יהיו מחברי לחיצה עשויים מסגסוגת נחושת   –אביזרי חיבור 
. יש להשתמש  292ומתאמה לדרישות מפמ"כ   137דרישות ת"י המתאימה ל

 נורות. תאם להמלצות יצרני הציבאביזרים בה
, ומתאימה  137תית עשויה מסגסוגת נחושת לפי ת"י כ זווית מת –תית זווית מתכ

, מיועדת להתחבר מצידה האחד לצינור הפלסטי ) מחבר  292לדרישות מפמ"כ  
 ) מחבר בעל תבריג (. דה השני לצינור מתכתילחיצה ( ומצי
בית המחלק יהיה עשוי מעץ, פלסטיק או חומר מתאים אחר   –בית המחלק 

יצרן. בארגז יהיה שני מחלקים: האחד למים קרים והאחר  במידות לפי פרט ה 
פתיחה עם צירים ארבעה ברזי "פרפר" נתונים   למים חמים. ארגז יצויד בדלת

 לפתיחה בנקל. 
מתחממים  ם חשמלי או דוד אחסון למים הכאשר מקור מים היינו מחמם מי

מתכתי  מהדוד עם צינור   , יש לצאת69.1באמצעות קולטי שמש, שניהם על פי ת"י  
ס"מ ורק לאחר מכך לעבור לצינור פלסטי. כאשר מקור המים הוא   30 –באורך כ 

ינורות  ימום מרכזי ניתן להתחבר ישירות לצינור אספקה המתכתי. אין לחבר צ ח
 לב למחמם מים מיידי. פוליאתילן מצו 

 
זרים  בדיקת לחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, תכלול את כל ההסתעפויות, האבי 07.01.03

  12 –כולם חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת אך לא פחות מ והמגופים ו
ור כל כיסי האוויר מהרשת  ת. הבדיקה תערך לאחר שחרבר במשך שעתיים לפחו

ם הרכבת הארמטורות.  בעת ביצוע  וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים טר
  ולים להינזק בעתבדיקת הלחץ יש להקפיד על ניתוק צנרת, אביזרים וציוד העל

 ביצוע הבדיקה. 
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צע  בגמר העבודה ולפני הרכבת הארמטורות יש לשטוף היטב את הקווים ולב 07.01.04
 .של הל"ת 2.12בהתאם לסעיף   ע"י תמיסת מי כלור,חיטוי 

ם, שמכל ברז  צורה את כל המערכת במים נקייאחרי החיטוי יש לשטוף באותה 
 דקות.  5ים במשך יוצא ומכל שסתום ניקוז, יוזרמו בפתיחה מלאה המ

 
 קביעת צינורות: 07.01.05

,  ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר 2הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  .א
י חלקים עם  ויחוזקו באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משנ

 חה לפירוק.  אפשרות פתי
ס"מ   2הצינורות  העוברים בקירות יותקנו כך, שיישאר כיסוי טיח בעובי  .ב

 .לפחות 
פקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים הנכונים כדי להבטיח  צינורות או  .ג

 ן בתכנית. , בהתאם למסומםאוורורם וניקוז
צינורות למים חמים יורכבו בצורה המאפשרת התפשטות חופשית של   .ד

 גיעה בבידוד.הצינורות ללא פ
 . המותקנים במקביל צינורות ה  דופני ס"מ לפחות ביו 5יש להבטיח מרווח של  .ה
מטר, לפחות חיזוק    3.0 – י בין תליות לצינורות פלדה אנכיות קסימלק ממרח .ו

 אחד בכל קומה.  
 ות לצינורות פלדה אופקיים:מטרים בין תלילהלן מרחקים ב  .ז

 
 1" ¾ " ½ " קוטר הנומינלי של הצינור 

 2.5 2.0 1.5 בין החבקיםכסימלי מרחק המ

 
 הוראות כלליות: –אביזרי צנרת  07.01.06

אותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם, הם יהיו  היו מאביזרים וספחים לצנרת י .א
 חרושתיים.

אטמ'   10ים ללחץ עבודה אביזרי צנרת במערכות שונות יהיו מתאימ .ב
 מעלות צלזיוס.   100ה וטמפרטורה עבוד

 . 16לדרג  וך צינורות "פקסגול" מתחתאין להשתמש באביזרים לרית .ג
 אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך.  .ד
יזרי צנרת יותקנו בצורה שתאפשר פירוק  חלקי  או מלא  כנדרש  של  אב .ה

, לצורך טיפול, החלפת  חלקים  ו/או    האביזר ללא  גרימת  הפרעה לרשתות
מקרה,  רקורדים   החלפה מלאה של  האביזר. למטרה זו ושמשו בהתאם ל 

,    קוניים  כבדים,   טבעות  נחושת, חצאי  רקורדים, אוגנים  ואוגנים נגדים
 ספחים מאוגנים וכו'.  

לאטימה בין  אוגנים  יש להשתמש אך ורק באטם אחד אשר יהיה בצורת   .ו
קוטרה  הפנימי זהה לקוטר הצינורות והקוטר החיצוני מגיע עד  טבעת ש
 לברגים. 

נים, תלוי באם הצינור טמון באדמה או  כבו עם או בלי עוג מחברים מכניים יור .ז
 מחוצה לה. 

ין תעשה  בצורה  כזו שהמגוף יהיה תמוך על  בני ץ להרכבת המגופים  מחו  .ח
 קצותיו.   הקרקע על תמיכת בטון  או צינור ולא על צינורות משני 

 כל האביזרים חייבים להיות מאושרים ע"י מכון התקנים. .ט
  

 מגופים כדוריים: 07.01.07
  )כולל( יהיו מגופים מטיפוס "כדורים" עם כדור נירוסטה 2תוק עד קוטר "י ני מגופ

טפלון, עם מעבר מלא וידית מתכת ארוכה, אחרי כל מגוף   טמי, איבתוצרת שג
בנפרד ומחירו   נמדדחרוט. הרקורד אינו לכיוון זרימה יורכב "רקורד" קוני מפלדה 

 יכלל בסעיף המגוף שבכתב הכמויות.
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 ן: שסתומי ביטחו  07.01.08
מטיפוס   שסתומי הביטחון יהיו מטיפוס קפיץ מוחזר וידית משיכה או סיבוב או

מפליז, קפיץ עשוי נירוסטה. התושבת ניתנת  דיאגרמה. גוף עשוי  הידראולי עם
 להחלפה .  

ן במפעלו ומצוידים עם  ממברנה מכוונים ע"י היצר עדיפות תינתן לשסתומים על 
 חותך המונע שינוי הכיוון.  

 
 אוויר: ורשסתום שחר 07.01.09

עם ברז   D-040מדגם "ברק" אוויר למערכת מים הקרים יהיו   שסתומי שחרור
 ורי לפניו.  ניתוק כד

 
 מערכת שופכין, דלוחין, ניקוז מ"א וניקוז מי גשם:    07.02

 
 שופכין, דלוחין וניקוז מזגנים:מערכות  עבור  HDPEצינורות   07.02.01

ופן גלוי ו/או סמוי במקומות  צינורות שופכין, דלוחין וניקוז מ"א עוברים בא 
ילן בצפיפות  יהיו מצינורות פוליאת ,או לפי דרישות המפקחכנית מצוינים בת

" לרבות כל הספחים,  GEBERITבריתוך, תוצרת " (, מחוברים HDPEגבוהה ) 
חשמליות מאותה תוצרת. צינורות, ספחים    התפשטות, מופות אביזרים, אביזרי 

   HDPE  –בוהה זרים מפוליאתילן בצפיפות גואבי
 . 1חלק   349יהיו בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי ולפי מפמ"כ 

, ובכפוף להוראות  2חלק  349תעשה לפי מפמ"כ  המערכתהתקנת   .א
 ה של היצרן. ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שרות השד

מונחים מתחת לרצפות  בטון של   וניקוז מ"א  צינורות שופכין, דלוחין .ב
  קע ו/או קומת מרתף יהיו מחוברים בשיטתקומת קר

ELECTROFUSION בריט".  ע"י מופות חשמליות, תוצרת "ג בלבד
  לפי התוכנית.סביב הצינור   ת בטון מזויןהצינורות יהיו עם עטיפ

יהיו  של רצפת בטון    .U.K  -ס"מ  מ 40 מ פחותהצינורות מונחים בגובה 
יצוקים יחד עם רצפת בטון. הצינורות יהיו מאושרים ע"י מתכנן לפי  

 .   ת בטון יציק
יעטפו    ביקורת לחלקי בנין עד לכניסה לתאכל הצינורות העוברים מתחת 

ס"מ סביב לפחות. עטיפת הבטון והצנרת יחוברו    15עטיפת בטון מזויין  
 י. פי פרט סטנדרטלרצפה שמעליה ל

 
 שופכין, דלוחין וניקוז מזגנים: מערכות עבור  PPצינורות  07.02.02

מ"מ עוברים באופן גלוי   110-32צינורות שופכין, דלוחין וניקוז מ"א בקוטרים  
יהיו מצינורות   ,ם בתכנית או לפי דרישות המפקחות מצוינימוי במקומ ו/או 

ולפי    DIN-19 560ובהתאם לתקן  958( לשפכים חמים לפי ת"י PP) פוליפרופילן  
 ספחים מאותה תוצרת .    עם   ISOקני ת
ד  מ"מ מחוברים בהברגה עם חצי רקור 32-50צינורות דלוחין בקטרים   .א

 "ליפסקי".  כדוגמה תוצרת 
תקע  -מ"מ מחוברים ע"י מצמד פעמון שקע   110ר  פכים בקוטצינורות ש ב.

 ומשחת החלקה.באמצעות אטם  
 ולפי הוראות היצרן. 132 וצע בהתאם למפכ"מפוליפרופילן תבהתקנת צינורות  ג.

 
 צינורות מי גשם :            07.02.03

צינורות מי גשם בתוך העמודים יהיו מצינורות פוליאתילן בצפיפות   .א
 , מחוברים בריתוך, תוצרת "גבריט"  (HDPEגבוהה ) 

בתכניות יורכבו יציאות מהעמודים מפלדה   המצויניםבמקומות   .ב
ני מקביל לעמוד או לקיר.  אלכסו   מעלות עם חיתוך 45נת בזווית וו מגול

ס"מ מפני הקיר או   15ס"מ עד  5  -נקודת מוצא המים תהיה מרוחקת ב
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קז  ו"מ. הקשת תנ ס  20ס"מ עד  15 -עמוד והגבוהה ממפלס פני הקרקע ב
 מבטון טרום.   לשוקת

קולטי מי גשם על הגג יהיו מטיפוס מתועש מיציקת ברזל תוצרת   .ג
   ס/מפקח.יוסם" או ש"ע מאושר ע"י מהנד"ג

כל קולט מי גשמים, וכן נקז הגג והגשמה, יותקנו כך שתובטח אטימות  
 מוחלטת .  

קשיח    דכלורייהיו צינורות מפוליוויניל  קרקעיים  -תת צינורות מי גשם ד.
(PVC מיועדים לביוב  עם חיבור שקע ,)"עם   884תקע, לפי ת"י -"עבה

הוראות  ובהתאם ל 2חלק   1083ינורות לפי ת"י  טבעת איטום. התקנת צ
 היצרן. 

בתכניות. בכל שינוי    המצויניםבאביזרי ביקורת במקומות  יצוידוכל הצינורות 
    כיוון זרימה בצנרת יותקנו אביזרי ביקורת. 

 
 יעת צינורות:בק

"י חיזוקים ו/או  כל הצינורות העוברים באופן גלוי יקבעו במקום ע .א
חלקים   מתאימים לחומר הצינור ומורכבים משניבאמצעות ווי, קולר 

 עם אפשרות של פתיחה לשם הוצאת הצינור בעת הצורך.  
 

 מאספים, מחסומי רצפה, מחסומי תופי, מכסים :     07.02.04
אחרת(   , מאספים וכו' )אלא אם צוייןכל מחסומי רצפה, מחסומי תופי .א

ם מאריך  תוצרת חרושתית ע  , עם לא ציין אחרת, ( P.Pפוליפרופילן )והיו 
 . ומכסה

רשת המתחברת למחסום. מחסום תופי ומאפסים  מחסום רצפה יכוסה  ב .ב
יכוסו במכסה פליז מתברגים בתוך מסגרת מרובעת עם שתי טבעות  

 .  איטום.  המכסים ייקבעו במישור הריצוף
על   על הקבלן להתאים מחסומי רצפה לכיוון הריצוף ולקבל אישור .ג

 מיקומם.  
 

צנרת, מחסומים, מאספים וכו'.   . בגמר הרכבתון צינורות ביוב וניקוזעל הקבלן לשמור על ניקי
יש לסתום מיד את הקצוות החופשיים בפקקים חרושתיים מתוצרת יצרן או פקקי עץ ובהתאם  

 לקוטרם. 
 .  1205.6ות כפי שמופיע בהל"ת ות"י לבצע בדיקת אטימ על הקבלן המבצע 

 
 כלים סניטרים וארמטורות: 307.0

וארמטורות יהיו מסוג מעולה,   , ברזים למים קרים וחמים  הסוללות ,םריייטאהסנ כל הכלים 
  כתב הכמויותויסופק ע"י המזמין אם לא ציין אחר במתוצרת אשר תבחר על ידי המזמין 

 . ובתוכניות
 ההרכבה היצרנים. ים, הסוללות והארמטורות יורכבו בהתאם להוראות הסניטרי  כל הכלים

 אביזרים חוסכי מים 
סמים( מאושרים ע"י נציבות המים ונושאים תו כחול  יותקנו אביזרים חוסכי מים )חבועות  בכל הק

 כדלקמן: 
 * מגביל ספיקה לברז כיור רחצה.
 * ווסת ספיקה לברז כיור מטבח.

 
 :תנותת ומשאסלו     07.03.01

רסה"  רון קידס" דוגמת "ח 384מחרס לבן סוג א' דגם " אסלות ילדים תלויות  -אסלות לילדים יהיו
פלסטיק, לרבות מושב )ללא מכסה( ומנשא לקיבוע לקיר של  או ש"ע ברקת גלוי ומיכל הדחה 

 . האסלה
ת "חרסה" או  " דוגמ55לוטם  384אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "  -יהיו למבוגריםאסלות 

בות מושב דגם "בקליט", מכסה כבד ומנשא לקיבוע  ש"ע, ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק, לר
 . לקיר של האסלה
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" דוגמת "חרסה"  385אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת   -נגיש"  -יהיו לנכיםאסלות 
(, לרבות מושב ומכסה  ס"מ עם מיכל הדחה סמוי )נמדד בנפרד 46ס"מ ובגובה  70או ש"ע באורך 

 חיזוקים קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל ה
ברקת"   364ם "סוג א' דג מי נסתר מובנה מחרס לבן,משתנות תלויות וסיפון קר  -משתנות יהיו

 .דוגמת "חרסה" או ש"ע, לרבות מתלה, סיפון סמוי ומפזר מים
 

 מערכת ביוב חיצונית:     07.04
 פעילים בשטח העבודה.   קרקעיים -מם של קווים תתתשומת ליבו של הקבלן מוסבת בזה לקיו

 לצורך זה.  תבוצע חפירה בידיים  -נדרש באחריות הקבלן לבדוק ולאמת תוואי קווים אלה. באם  
,  מיידית במקרה של פגיעה כלשהי בצנרת או באלמנטים קיימים יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו

 מפקח.תוך תיקון הנזקים על חשבונו ולשביעות רצונו של ה 
 

 וב:צינורות בי 07.04.01
-SDR"מסוג   HDPE  תילן יאצינורות ביוב מונחים באדמה יהיו צינורות מפולי  א.

צינורות  ה. התקנת 5392\4427לפי ת"י מ''מ מיוצרים   160( בקוטר 10)דרג    "17
 בהתאם להוראות היצרן. 

"איטוביב" ספק   דוגמת , צינורות יחוברו לתא ביקורת  בעזרת אביזרים מתאימים ב.
. בכניסה לתאי בקרה עם תחתית מעובדת דוגמת  טוןמב לתאי ביוב "וולפמן"

''ע וביציאה מובנת  מחבר גמיש "איטוביב" או ש אקרבייס או אוניברסלית יורכב
 מפולאתילן ירכב אטם חדירה.

 בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות, תהיה  בהתאם למפרט  כללי ולהל"ת.  ג.
וסמכת בלבד כולל דו''ח ממצאים  יבוצע ע''י מעבדה מ  י ביובשל קווצילום וידאו  ד.

 ושטיפת הקווים לפני הצילום.
כיסוי מעל  בעומק  לכלי רכבבשטחים הנגישים   בקרקע   חיםביוב מונצינורות  ה.

ס"מ   15ס"מ יקבלו הגנה ע"י עטיפת בטון בעובי  120 - פחות מקדקוד הצינור  
 ור. מסביב לצינ

 
 הנחת צנורות מים וביובעבודות חפירה ומילוי ל 07.04.02

ה  במפרט הכללי, בכל מקום בו מופיעה המילה חפיר  57010בניגוד לאמור בסעיף  א.
בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע  היא כוללת גם חציבה או פיצוצים 

 מכל סוג, בכלים מכניים או בידיים. 
והנסי .ב הצורך  לפי  ידיים  בעבודת  או  מכניים  בכלים  תעשה  בות.  החפירה/חציבה 

 ס"מ . 5ס"מ, והדפנות בדיוק של   2בדיוק של  עיצוב הקרקעית יעשה
 . "מ לפחותס 60מחפרון עם כף ברוחב   ציוד החפירה לתעלות יהיה   .ג
הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכוונה היא   .ד

ת העולה  מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפו  2להידוק וכבישה בתחום של %  
 ות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. מהצפיפ  98%על  

ס"מ +   קוטר    120מאלי של  לתוכניות, בעומק מיניתתבצע בהתאם  חפירת התעלה   .ה
 הצנרת המיועדת להנחה . 

 מטרים.  5עומק ההנחה המקסימאלי יהיה 
 ור. ס"מ מכל צד של הצינ 25רוחב התעלה יהיה קוטר הצנרת +  .ו
)כגון: אבנים, גושים,שורשים  קרקעית התעלה תהי .ז ונקייה מגופים זרים  ישרה  ה 

 ס"מ.  5על   וכדומה( שקוטרם עולה
 תוכנן. השיפוע האורכי יהיה כמ .ח
להנחת   .ט התעלה  הכנת  ולפני  התעלה  חפירת  לאחר  המפקח  אישור  את  לקבל  יש 

 הצנרת. 
 שווה ערך. חול ים או –ס"מ  20תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע בעובי של  .י

המצע יפוזר באופן אחיד לכל אורך התעלה וייושר בהתאם לשיפוע  חומר שכבת   .יא
 ת. המתוכנן של הצנר

 מ"מ.  5גופים זרים שקוטרם עולה על המצע ייעשה מחומר נקי מאבנים ו  .יב
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 אין להשתמש בחומר אשר עשוי כולו ו/או חלקו מחומרים אורגניים.  . יג
ני  ש בחומר שכבת המצע לפיש לקבל את אישור יצרן הצנרת והמפקח לשימו .יד

 תחילת ביצוע העבודה. 
 ת. יש לקבל את אישור המפקח לאחר הכנת התעלה להנחת הצנר .טו
רצו .טז באמצעות  יתבצע  הצנרת  לא  שינוע  מקרה  ובשום  בלבד,  מבד  הרמה  עות 

 באמצעות שרשראות ברזל, או כל חומר מתכתי אחר. 
גופים .יז לפנות  יש  מחוייבת,  הקרקע  פני  על  הצנרת  וגרירת  ממסלול    במידה  זרים 

 המיועד. הגרירה  
רירה  גרירת הצנרת תתבצע בזהירות המירבית ובאיטיות תוך כדי פיקוח בזמן הג . יח

 ר,ובאמצעות גלגלות.לכל אורכו של קטע הצנרת הנגר
בזמן הורדת הצנרת לתעלה יש לוודא שאכן לא נגרמו שריטות ע"ג הצנרת שעומקן   .יט

 מעובי דופן הצנרת. 10%עולה על 
 ה. כז התעל תעלה יהיה במרמיקום הצנרת ב .כ

חומר   .כא על  נתמכת  הצנרת  תחתית  כאשר  ההנחה,  בסיום  ישרה  להיות  הצנרת  על 
 למלוא אורכה. המצע 

 פקח לפני ביצוע ההנחה בפועל, ו/או לפני יש לקבל את אישור המ .כב
 השחלת צנרת בשרוול.  

   כיסוי צנרת בתעלה .כג
איש   קבלת  לאחר  רק  יבוצע  הצינורות,  הנחת  לאחר  התעלה  בכתב  כיסוי  ור 

 מהמפקח. 
 הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:   

 לאורך כביש או מדרכה  .4
 כלהלן:  סופי צע מילוי ראשוני צידי וכיסוי לאחר הנחת הצנרת בתעלה יש לב

מילוי ראשוני צידי )עטיפת חול( יתבצע באמצעות חומר המצע המאושר   א.
 בלבד.

צדדיו   ב. משני  התעלה  לדופן  הצנרת  צידי  בין  יתבצע  הצינור  המילוי  של 
 ס"מ מעל קודקוד הצינור.  30ה של ובגוב

משני ג. התעלה  רוחב  לכל  ידנית  יפוזר  המילוי  הצינור    חומר  של  צדדיו 
 ומעליו. 

 י חוזר מובחר מקומי או מובא מבור השאלה.מילו  ד.
של     בשכבות  החוזר  הקיימות               20המילוי  המצע  שכבות  תחתית  עד  ס"מ 

ס"מ מתחת לפני המדרכה    25-ש ומתחת לפני הכביס"מ    60- או עד ל  בכביש  
 לפי העמוק יותר. 

 .ל נקי עד תחתית שכבות  מבנה הכבישלאורך הכביש המילוי החוזר יהיה חו   
לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת.    

ות של  ס"מ, והמילוי יהודק לצפיפ 5האדמה לא תכיל רגבים ואבנים מעל גודל 
 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 98%עד 

 על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.   
ל   בדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של  דגימות מהחומר המוחזר יישלחו 

החומר לשמש כחומר מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה  
 יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

א' בשתי שכבות של  ל שכיש מעבכב   סוג  יונח מצע  ס"מ כ"א    20בות המילוי 
סוג    ייד א.ש.ה.ו. מעל המצע יונח אגו"מלפי מודיפ   98%מהודקת לצפיפות של  
 ס"מ.   8ס"מ, ואספלט בעובי    20א' בשכבה אחת בעובי 

 
 שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש .  2

ילוי חוזר מובחר  צינור. מס"מ מינימום מעל קודקוד ה  30עטיפת חול בעובי    
ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של    100ס"מ ועד    20מהודק בשכבות של  

 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  93%
ה   לא  המילוי  האדמה  ופסולת.  אורגניים  מחומרים  נקיה  אדמה  יהיה  מוחזר 

 ס"מ.  7תכיל רגבים ואבנים בגודל מעל 
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 י החוזר. ר המילועל הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומ  
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של    

שבון הקבלן ומחירה  ומר מילוי. עלות הבדיקה תהיה על ח החומר לשמש כח
החפור.   בחומר  תמולא  החפירה  יתרת  השונים.  היחידה  במחירי  כלול  יהיה 

נדרש.  בשעור ה ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה    20המילוי ייעשה בשכבות של  
 ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה. 

ס"מ מהודק    20עובי של  כלול מצע סוג א' בהשכבה העליונה תבשולי הכביש,    
 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.    95%לצפיפות של 

   כלים מכניים .כד
לר  הגיע  החפירה אלא לאחר שהמילוי  מילוי  על  מכני  בכלי  לעלות  פי  ום הסואין 

 המתוכנן, וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור. 
נים  חר ללא אב נקי או חומר גרנולרי  א  תחתית התעלה ייעשה בחול  מצע לריפוד .כה

ורגבים, שיאושר ע"י המפקח.  הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך  
 שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות.  

ניות, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא  בתכ  עובי הריפוד כמצויין 
 התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.  ס"מ. הריפוד יהיה לכל רוחב   20פחות מאשר 

תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל. העטיפה  תונח באופן    יפת הצינור בחולעט .כו
מצויין  ה כשיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב. עובי העטיפה יהי

ס"מ    30בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר  
 ור ולכל רוחב החפירה.  מקודקוד הצינ 

 ק לכסוי התעלות יהיה:ציוד ההידו .כז
ויברציונית במשקל   .1 במידות      100פלטה  לוח  עם  לפחות  ס"מ,    50/50ק"ג 

 לדקה.  2000ומספר תנודות של לפחות 
 וברה וכד'., ק רדעמהדק מסוג צפ .2

   ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב   
ודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר  עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העב .י

 .  רשותהמשרד לאיכות הסביבה וע"י  ע"י
או   .יא אפשרי,  בלתי  מכאניים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  במקומות 

תי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע  או בל  י מעשישהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלת
פירה באדמה  חפירת התעלה בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי ח

 ירת תעלה בעבודת ידיים.  רגילה תחולנה גם על חפ
 לא ישולם בנפרד.   בעבור עבודת ידיים   

תת .יב צנרת  מערכות  ו/או  מבנה  מתקן,  ליד  עבודה  של  - במקרה 
ה או  הקב  צטלבויות,קרקעיות  בידיים  יבצע  גישוש  חפירת  לן 

לגילויים, יידפן את החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך אותם וידאג  
הוראות המפקח  ותם והלמשך פעולתם התקינה בהתאם ללשלמ

 באתר, והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר. 
  בחלק מהעבודה יהיה צורך בביצוע דיפונים ו/או שיפוע חפירה גדול כנדרש, מוזכר 

ישולם  ולא  ו/או חפירה גדול כלול במחירי הנחת הצנרת,    וע דיפוניםבזאת שביצ
 בעבורם תוספת מחיר. 

 
 ת צנרת מים החפירה להנחרוחב ועומק  

 ות יש לבצע בהתאם למידות המפורטות להלן: את החפיר  
 

          8("200)   6("160)    4("110)   3(" 90)   2("63)    קוטר הצנור   
 

             70            70           50          50         50 רוחב התעלה בס"מ       
   
       160           160         150         150        150       עומק התעלה   
 מפני הכביש בס"מ   
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 תחתית התעלה לאחר גמר החפירה צריכה להיות ישרה וחלקה.   
ודפי  אה מכך מילוי חוזר נוסף ופנוי ע ר חפירת תעלה בעומק נוסף, וכתוצתשלום עבו  

 עפר נוספים יהיה לאחר אישור המפקח. 
 

 ם, שוחות(  עבודות עפר למבנים )תאי
 

כלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות,  החפירה/חציבה תיעשה ב .א
 כמצויין בתכניות. למידות, מפרטים ולשיפועים הנדרשים

 בהתאם לאמור לעיל.  ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה .ב
   בחירת הכלים טעונה אישור המפקח. 

ביצוע המ .ג ו/או המילוי החוזר שבסמוך  הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם  בנה 
 נה יהיה מהדקי יד, כגון:למב

 . 50/50ק"ג לפחות עם לוח מידות   100פלטה ויברציונית במשקל   .1
 מהדק מסוג צפרדע, קוברה וכד'. .2
 בומאג וכד'. מכבש גלילים ידני, כגון  .3

  הכלים טעונים אישור המפקח.    
טב, הכוונה להידוק  בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי הי .ד

  95%מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות  העולה על    2%±ל  וכבישה בתחום ש
 ה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו.  מהצפיפות המרבית כפי שנקבע

'. בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי:   אבנים,  היה מצע סוג אאדמת המילוי ת  .ה
 נית.  גושי חומר מגובשים, פסולת ופסולת אורג

לאתר    רשותולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות העודפי האדמה שנחפרה ו/או פס .ו
 מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.  

ה בשכבות שעוביין  המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעש .ז
 ס"מ.  20לאחר ההידוק יהיה  

 המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה.  .ח
ולמידות     המופיעות  ם, לשיפועים  תבוצענה בהתאם לגבהי עבודות החפירה בתעלות

 בתכניות.
 

 תאי בקורת )שוחות בקרה( טרומיים לביוב     07.04.03
   דרישות מיוחדות א. 
 מובא לידיעת הקבלן כי:   
על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר.  כל   חל איסור מוחלט  

 יצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י . השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מי 
      
 שוחות בקרה  ב. 

או תחתית מעובדת    תוצרת וולפמן  MB  מדגם  ת רגילהטרומי  תהיה  העגול  יתתחת . 1            
, בעלות סימון השגחה של מכון  צרת אקרשטייןאוניברסלית תואו  מדגם אקרבייס

 התקנים . 
ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י  בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים    

 .  100 -ל, סוג הבטון בתחתיות יהיה בהמפע
יהיו     ונוחה באמצעות אביזר  חורי הרמה שיא  3בכל תחתית  פשרו הרמה בטוחה 

 ומיות.  הרמה המשמש גם להרמת חוליות טר
 חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים.                    

 
בהתאם     החוליות  . 2         ת"י  תהיינה  בקוטר  -שקע  658לדרישות   , לפי  תקע  ועומק 

ק חלק ,  . אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיימי חלק ביותרהתכניות עם משטח פנ
. ההחלקה תבוצע  1:1יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של  

 עם כף טייחים. 
  ., תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב  MCהחוליות תהיינה מדגם    

 בטון:  תהיה טרומית שטוחה מ  התקרה . 3         
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" במדרכה,  44( דגם "כרמל  טון  12.5יהיה עגול מיצקת ברזל, לעומס בינוני )  המכסה .4
כביש, תוצרת וולפמן תעשיות  ב   –"  44טון( דגם "כרמל    40מבטון יצוק לעומס כבד )

 . 489בע"מ או ש''ע בטיב, לפי ת"י 
בכבי -   או  במדרכה  המותקנות  תהיה  בשוחות  משתלבות  מאבנים  משולבים  שים 

 מיצקת ברזל . "  עם סגר עגול 55המסגרת מרובעת , והמכסים יהיו מדגם "כרמל 
 ס"מ.   60פתח המכסה בתקרה יהיה בקוטר  -  

 התאמת מכסים .  5
ב               מזוין  בטון  חגורת  ע''י  תבוצע  הריצוף  או  הכביש  פני  לגובה  במידות    20-התאמה 

20X20 ם. צוקה במקוס''מ י 
 ס''מ.    30וואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על גובה צ              

( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני  TLפני המכסה )  רום -  
 הכביש או המדרכה. 

   TM-אטם איטופלסט .  6          

סרטי   - ע"י  ייעשה  הבקרה  תאי  של  האלמנטים  חבור 
 איטופלסט בלבד.  

 ם הביצוע בהתאם להנחיות היצרן. שויי -
 ות. אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוח  -

   מדרגות -שלבי ירידה  . 7                 
 . שלבי ירידה מטר יותקנו 1.0בתאי הבקורת שעומקם עולה על 

 ס''מ מפני המכסה. 55 –שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ 
הירידה השלב  של  המדרך  משנ  25יהיה    רוחב  מינימום.  צידי  ס"מ  תי  היינה  המדרך 

 13.5בליטות למניעת החלקה לצדדים.  המדרך יבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות   
 ס"מ . 

 ס"מ.  35ל זה במרווח אנכי של השלבי הירידה יהיו מורכבים בדפנות זה מע   
   658וראות ת"י השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי ה  

    קרהרצפה בתחתית תאי הבהעיבוד .  8        
 תעובד עיבוד סניטרי בהתאם להוראות היצרן והמפקח.   הבקרהרצפת תאי 

ר אליה, ושיפועי הכנפיים של  מקוטר הצינור המתחב  2/3עומק התעלה יהיה לפחות  
 פחות בכיוון אל תעלת העיבוד.  ל 20%העיבוד יהיו  

   יימות לשוחות ק התחברות .  9        
לשו    והבנצ'יק  חות  התחברות  הקולחים,  בשפיעת  השפל  בשעות  תבוצע  קיימות 

 יבוצע בבטון מהיר התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה. 
   באחריות הקבלן. רשות \תאגידראש עם הביצוע מחייב תאום מ  

  יעלה ב לתא ביקורת לבין יציאתה בכל מקום שבו הפרש גובה כניסת צנרת ביו . 10                
 . ל חצי מקוטר השוחה, יותקן מפל חיצוניע

 
לא   כל הפתחים עבור חיבורי צנרת ביוב לתא ביקורת יעשו במפעל לפי הזמנה מוקדמת.

 יות. בשטח בתוך חוליות טרומ יתקבלו חציבות פתחים
ירידה  מברזל בקטעיהם הגלויים כגון מסגרות ושלבי   –כל חלקי המתכת המושקעים בבטון 

 שכבות לכה ביטומנית )לאחר ניקויים היסודי מלכלוך וכתמי שמן(.עו בשתי יציקה, ייצב
 

 התקנת תאי ביוב :        07.04.04
לט כאשר רק הפקק  ס"מ מתחת האספ 20תאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה  .א

 האספלט. ומסגרת המתכת שלו יהיו בגובה פני 
 וך הפקק. ומר זהה למשטח, יצוק בת תאים במשטח גרנוליט יהיו כנ"ל אך עם ח .ב
ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליון   20אים במשטח מרוצף יבוצעו עם תקרה ת .ג

"  66עשוי מיציקת ברזל הכולל מסגרת מרובעת. המכסה כדוגמת דגם "כרמל  
 וולפמן. תוצרת

תאי ביקורת לניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב, אך לא יעשו בתוכם   .ד
 מה.  תעלות זרי



 

                                                                                                                                     36  

ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים, או לפי הנחיות   10ה יו התאים בגובגינון יה  באזור .ה
 אדריכל הפיתוח או המפקח. 

 
 שקיעות      5.0407.0

, לשוחות  תלצינורובמילוי של החפירות  הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתמצאנה
 בלת העבודה. משך שנתיים מיום קולמתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, ב

 
07.05          

 בידוד וצביעה:
 

 מפרטים ישראליים.בכל קווי הצנרת לסוגיהם יבודדו ויצבעו כמפורט  07.05.01
את הצביעה והבידוד של הצנרת יש  מחיר הצביעה יכלול במחיר הצינורות השונות. 

 יקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת, סיד ושמן.לבצע לאחר נ
למים קרים ,דלוחין ושופכין עשויים   ים והחיזוקיםת, האביזרי הצנרכל קוו  07.05.01

 יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד וכן בשתי שכבות צבע סופרלק.   מפלדה הגלויים לעין 
ן ימרחו בשתי  ך מילוי אשר מתחת לריצוף בבנייקווי צינורות כנ"ל העוברים בתו 07.05.02

 בין סרגלים.  אספלטית, לאחר ניקוי מושלם, ויכוסו בבטון שכבות לקה  
 
 

 אופני מדידה  
  
היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד.   יתיאור  .א

אספקת   ,רואים את מחירי היחידה ככוללים את מלאו התמורה עבור ביצוע העבודה
 חומרי עזר וכל הנדרש לביצוע מושלם.    חומרים,

 ל האמור במפרטים המיוחדים. מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כ .ב
למדידה לפי אורך בפועל לרבות כל האביזרים וספחים הכלולים במחיר    -צנרת מים  .ג

יות,  לתהצינור. כמו כן כלולות במחיר עבודות חפירה או חציבה, מילוי והידוק, 
 יקות לחץ וחיטוי.תמיכות בד 

וולים  רשקידוחים, חדירות הנדרשים  מחיר הצנרת כולל כל המעברים, פתחים, .ד
 , וכן סגירה בבלוקים או ביציקה  מתאימים

 לשביעת רצונו של המפקח, בבטון או בחומר כנגד אש. ,לביצוע אטימה מוחלטת
קה  ך תעלות, אספבתורת חציבה, הנחת צנ כמו כן כלולות במחיר עבודות חפירה, .ה

מילוי   ס"מ בכל רוחב התעלה, 15והנחה של מצע, עטיפה בחול נקי ומהודק בעובי 
 צביעה ובידוד. הרחקת עודף החומר החפור, עטיפה חרושתית,   דוק,והי

בדיקת לחץ, שטיפת צנרת, חיטוי, צילום וידאו, קבלת אישור  כמו כן כלולות במחיר  .ו
 שרות השדה של היצרן.

בידוד, צבע, ציפוי, איטום והחלפת צנרת שנפגעה ללא  תיקוני  ירת במח כלולוכמו כן  .ז
 תוספת מחיר. 

   כמות יחידות המורכבות בפועל.  לפי דדוימ םסניטארייכלים  .ח
   .םאביזריכל בשלמותם כולל  לביוב ימדדו לפי יחידות בקרהתאי  .ט
יבות,  ות או חצלמדידה לפי אורך בפועל  לרבות כל האביזרים, חפיר  –צינורות ביוב  .י

הידוק, תליות, תמיכות וכל העבודות הנלוות הכללות במחיר  ואדמה,  לוי חולמי
 הצינור. 

 .ומחסומי רצפה ימדדו בנפרד   קופסאות ביקורת, מאספים .יא
 

 

 

 

 

 פרוגרמה לבדיקות שרברבות:
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 צנרת מתחת לבנין. – 1בדיקה 
 . בניןצנרת מים בתוך   – 2 בדיקה
 . בניןים ומי גשם בתוך החמערכת נקזים )קולטנים(, דלו  – 3בדיקה 
 מערכת מים מחוץ לבנין.   –  4בדיקה 
 מערכת ביוב מחוץ לבנין.  –  5בדיקה 

 קבועות שרברבות. –  6ה יקבד
 . בדיקה מסכמת –  7בדיקה 

 .     1205ודות ההתקנה בהתאם להתקדמות העבודה, על פי ת''י דיקות מתבצעות בגמר כל עבהב
 

 תיק מסירה 
 (.מערכות אינסטלציה סניטריתהעבודה ) תדרישות כתנאים למסיר להלן

 למתכנן ולמזמין כלהלן: על הקבלן להכין ולמסור 
 

 AS-MADE  א.
 מערכות אינסטלציה תכנית לאחר ביצוע 

 יהיו בקנ''מ בהתאם לשטח העבודה ולגיליון.  התכניות      -
 צבעוניות  יהיו התכניות      -
    בהתאם לתכניות   , ועודשבילים, כבישים, ניםבמ : מערכות,יופיע רקע תכנוני יותתכנע''ג ה      -

 )בצבע אפור(.    לביצוע 
 התכניות תהיה בהתאם לתכניות לביצוע. ות ע''ג על המערכאינפורמציה        -
 חד.   מפרט המיוב 07.00.08 הנחיות הנוספות להכנת תכנית לאחר ביצוע לפי סעיף      -
 
 .שרות שדה \ה מוסמכת דוחות בדיקה ממעבד .א
 :  מים    -

 )מורשה משרד הבריאות(. וצנרת הפנימית   וחיטוי הקווים שטיפת דו''ח     -               
 . וצנרת הפנימית  בדיקת לחץ קווי המים    -               
 
 : ביוב    -

 דו''ח שטיפת קווים.     -               
 .ע''י מעבדה המוסמכת ממצאים + דיסק הצילום + דו''ח אוויד  צילום הקווים    -                

צפות של המבנה  : על הקבלן לבצע צילום הקווים בכל חלקי הצנרת בכל קוטר מתחת לרהערה
יש לתאם שיטת הצילום ומעבדה המצלמת עם  בכיוון אופקי ובכיוון אנכי. לפני ביצוע הצילום, 

 המתכנן.
 ראולית )אטימות(. דו''ח בדיקה היד    -               

 
 :  זקוינ     -

 דו''ח שטיפת קווים ותעלות.    -               
 + דיסק הצילום + דו''ח ממצאים ע''י מעבדה המוסמכת. וידאו  צילום הקווים    -               
 דו''ח בדיקה הידראולית )אטימות(.      -               

 
 : ובכללם    -

 שנים(.  10ות צנרת המים )אחרי     -               
 . של יצרנים שדה ואישורי שרותדוחות     -               
 העתק יומני עבודה.    -               
 .תו תקו למוצרים    -               
 .דוחות פיקוח    -               
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 מתקני חשמל  – 08פרק 
 

ע  -  כללי עבור  שיבוצעו במסגרת הקמת חמ"ל מל"ח  לעבודות חשמל  רמת  ית  י ירהמפרט מתייחס 
 השרון. 

 
 והנחיות תיאור  

וך  זנה וחלוקה במתח נמ מתקני חשמל, מתקני ה  במסגרת מכרז זה על הקבלן לספק, להתקין ולבצע
, מערכות תאורה לרבות אספקת והתקנת גופי תאורה. כמו  ומנ"מ לרבות לוחות, מוליכים ומובילים

מע  התראה,  למערכות  ולהתקין מכלול תשתיות  לספק  על הקבלן  הכו מתק  תרכוכן  אש,  גילוי    ל ני 
אם להנחיות  ודכנו מעת לעת, ובהתע בהתאם למפורט במסמכי המכרז והמסמכים השונים, כפי שי

 מנהל ו/או מפקח הפרויקט.  והחלטות
יזם שומר לעצמו את הזכות לבצע חלק מהמתקנים ו/או העבודות ו/או המכלולים, ללא  המודגש ש

בכוח  ו/או  אחרים  קבלנים  באמצעות  ולא    צמו.עות  הגבלה  התנגדות  זכות  כל  שמורה  לא  לקבלן 
קומיס ו/או  כל תמורה  לקבלן  ו/אותשולם  עבודות  בגין  ו/או מערכו  יון  ידי  מתקנים  על  ת שבוצעו 

 . אחרים
 יש לראות מפרט מיוחד זה כמסגרת השלמה למסמכים כדלקמן. 

  דורה ה)מ   ההנחיות הטכניות במפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת הוועדה הבין משרדית  .1
 ( למעט אופני מדידה )לא מצורף(.2001עדכנית משנת 

 צלה )לא מצורף(.צות רשות כיבוי אש וההוראות, הנחיות והמל .2
 ות, הנחיות והמלצות התקן הישראלי העדכני )לא מצורף(.ראהו .3
 מחוז דרום, איזור פתח תקווה )לא מצורף(.  –הוראות והנחיות חברת החשמל  .4
 ורף(. א מצלק )הוראות והנחיות חברת הבז  .5
 הוראות והנחיות מנהל האתר ו/או בא כוחו של המזמין.  .6
וצרכי .7 ניקוז, אוורור,  ות השונים במבנה לרספקים ומתקיני המערכ   הנחיות  בות מים, ביוב, 

 יר, בקרת ביטחון, גילוי וכיבוי אש, כריזת חירום ותאורה. מזוג אוו
 המפרטים הטכניים המיוחדים. .8
 ין. מהמזהנחיות יועץ הבטיחות מטעם  .9

דה שווה. במקרה  אין עדיפות בין המסמכים ו/או ההנחיות המפורטים לעיל, כולם מחייבים במי
ו/או    סתירה  המסמכים  המבין  בחלקו  או  במסמך  הנדרש  יחייב  פי  ההנחיות,  על  ביותר.  חמיר 

 קביעת המתכנן מטעם המזמין. 
"ל לעיל, ימצאו  ם הנ יגופאין הכרח שכל הפרטים, ההנחיות והוראות הביצוע הכלולים בפרסומי ה

 ביטויים המפורש גם במפרט מיוחד זה. 
 

 צוע לעבודות מפרט בי
 מקום העבודה  08.01

 סמוך. טרפו של חח"יבצע דקל בפ"ת. המתקן יוזן מחדר ' מחדש ברח ריסחמרכז מבניית 
 

 ר העבודה תיאו 08.02
א'   הונחו  –שלב  ספטמבר,  בתחילת  שנערך  חרום  תרגיל  תעלות    כבר   במסגרת  תשתיות  כל 
 עבור כל יחידות הקצה באולם החמ"ל.  חשמל ותקשורת צנרתההרשת ו

)במידה  יבדע  בביצו  תלפני תחילת העבודות על קבלן החשמל האחריו ותיקון הליקויים  קה 
 ך חיבור הצרכנים ללוח החשמל הראשי.וקיימים( התאמה לתקן ולדרישות חח"י לצור

   –שלב ב' 
 ח ביצוע הארקת יסוד ועבודות פיתו  .1
 ומאור   גלי כחהתקנת מע .2
 התקנת מערכת כריזה, גילוי אש, מצלמות וכד'  .3
 התקנת לוח חשמל  .4
,  "יוכן ביצוע כלל התיאומים מול חח,  יםת פילר צוע כלל ההכנות הנדרשות להצבבי .5

 בזק והוט 
דות, האביזרים והציוד הדרושים  הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לביצוע ואת כל העבו

 במסמכי המכרז ו/או בתוכניות  להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא
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 המזמין שומר לעצמו את הזכות:
 למסור לקבלן רק חלק מהעבודות.  .1
 ר קבלנים. פסמ בין בודההע לפצל את .2
 לספק חלק מהחומרים, גופי תאורה, מובילים כבלים וכו'. .3
 ויות מכל סוג וסוג. להקטין ו/או להגדיל את הכמ .4
 מחירו.  ללשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת ש  .5
 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.  .6
 לדרוש עבודה בשעות לא שגרתיות.  .7

 מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן.יל לא ישנה את ט לעמפורת כשימוש של המזמין בזכויו
 

 אחריות  08.03
ל התקין  ו/או  שסיפק  והציוד  החומרים  העבודות,  לטיב  אחראי  מיום  הקבלן  שנתיים  משך 

חליף כל חלק פגום על  בתקופה זו עליו לתקן כל עבודה לקויה ולה   אישורם וקבלתם הסופית.
 הסתייגויות.   ללא שוםו בלבד חשבונ 

דעה במשרדיו ויסיימה בפרק הזמן  שעות מקבלת ההו 48לביצוע התיקונים בתוך  שייגבלן קה
 ות העניין. ר והסביר ביותר לבצוע העבודה  בהתאם לנסיבהקצר ביות

 
 (AS MADE)תוכניות עדות  08.04

כותיו  כל מער  ם העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להגיש למפקח תוכניות המתקן עלסיו  עם
למעשכ שבוצעו  העתק פי  בשלושה  התוכניוה,  עריכת  הוצאות  והשרטוטיים.  לרבות  ת  ם, 

                                          יהיו על חשבון הקבלן.  –העתקות אור 
ים, כבלים,  ם לרבות סכמות, קטרי צינורות, מוליכ יהתוכניות יכללו את כל הפרטים הטכני

פרט נוסף אשר יידרש  אחרים וכן כל    בות עם שירותיםק' הצטללמות, נ מובילים, תעלות וסו
 ונדרש. התוכניות יכללו את כל מרכיבי המתקן, באופן שיתגבש מכלול שלם.   ו/או יהיה מהותי

א  יגיש  צהקבלן  )דיסק  מגנטית  מדיה  גבי  על  התוכניות  מאדריכל    –וב(  רת  יתקבל  המקור 
פרטים יהיו    1:50ה בק.מ.  שניות תוגל התוכנהעתקי. כ  3כולל    AUTOCADהמבנה, בתוכנת  

 . 1:25ו/או   1:10בק.מ 
 ניות נפרדת: ותוגש מערכת תוכלכל מתקן תיערך 

 חשמל במתח נמוך. 
 מכלול מערכות גילוי וכיבוי אש.

ולא תיערך בדיקת קבלה  לא תח טרם יגיש הקבלן מערכות תוכניות ב שב העבודה כגמורה 
ועד תנאי הכרחי למהמתקן מהווה    נן. קבלתקח והמתכשרות וחתומות על ידי המפהעדות מאו

 תחילת האחריות של הקבלן.
 

 ת בדיקו 08.05
בגמר העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להעמיד את כל המתקנים שביצע וסיפק בביקורת  

 ציג מוסמך של מוסד בודק כדלקמן: נ

  3ג  בביקורת בודק מטעם חברת החשמל ובנוסף בביקורת מהנדס בודק סו  –   מלשמתקני ח  •
הבדיקות    פרט הבדיקה המצורף. ג המזמין, ולפי מכן על ידי נצישיאושר קודם למטעמו,    פרטי

ין אם  שבתחום העבודה, ב  תמכאניו- יקיפו את כל כלל מערכות החשמל והמערכות האלקטרו
במתח נמוך,  ו/או בוצעו ע"י אחרים, לרבות מתקני חשמל    סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו

חשמל   שלמשאבות  מערכות  מערכות  מסוגים  אונים,  למיזוג  הלוחות  וויר  חשמל  )לרבות 
שמלי במחלקות השונות של המבנה וכן  חשמל למעליות ומכלול הציוד הח  והציוד(, מערכות

החשמל מתקני  אולם    מכלול  העבודה  לתחום  )מחוץ  באתר  או  מהקיימים  ישירות  וזנים, 
 שמל החדשה. בעקיפין, מאספקת רשת הח 

 כון התקנים הישראלי ונציג מכבי אש.ורת מ בביק –טומאטי בגז י אואש וכיבומתקני גילוי   •

והרווחה    – נים  שאר המתק • ומשרד העבודה  מכון התקנים הישראלי  לפי    – בביקורת  הכול 
 . העניין והצורך
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לרבות    ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהן, ועד  מעל הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות מבעוד  
ם ו/או לנציגים מטעמם בציוד  יקטת סיוע לבודרחה והושה ושכר טתשלום אגרות, דמי בדיק

 ללא שום הסתייגויות עד לקבלת האישור הסופי.  וכוח אדם ככל שיידרש
 מניית תקופת האחריות, בטרם המציא הקבלן  לא תחשב העבודה כמושלמת ועל כן לא תחל

 כות שנבדקו.אישורים בכתב מהגורמים הנ"ל לתקינות המער
 

 שינויים  08.06
ת הזכות לצמצם, להגדיל ו/או לבטל  ין שומר לעצמו א כים אחרים, המזמר במסמף לאמווסבנ

  לפי העניין,  להכוכל אחד מסעיפי המכרז ו/או מפרקי רשימת הכמויות ו/או עבודות שונות  
מחיר   שינוי  ללא  כספית  לתוספת  עילה  כפיפות  הללא  וללא  הגבלה,  ללא  המוצע,  יחידה 

מויות.  ארת ברשימת הכת העבודה המתונתה הגדרשלא השת  מכים אחרים בחוזה, ובלבדלמס
כות לרכוש ציוד ולבצע עבודות בעצמו ו/או באמצעות קבלני  מודגש שהמזמין שומר לעצמו הז

תהיה   לא  ולמציע  אחרים  )בתנאימשנה  כלשהיא  תביעה  ו/או  להתנגדות  נפגעה    עילה  שלא 
 הגדרת הסעיף ברשימת הכמויות. 

 
 בדיקת המצב הקיים  08.07

קיים, ללמוד ולברר את תנאי ביצוע  דוק את המצב ה קבלן באתר ויביבקר הו  עתגשת הצלפני ה
ת מעברים, מיקום  בודה לרבות הצורך בפיגומים, אפשרויות שינוע, מקומות אכסון, הכנהע

ולבסס את הצעתו על כל הנתונים    ותקשורת  לותים אחרים כגון: מים, ביוב, ניקוז, חשמ שיר
ע ו/או המכשולים  או שלבי הביצו נאי הביצוע ו/י הכרת תה בגין אלא תוכר כל תביע   הדרושים.

 הבלתי צפויים.
ת ההצעה על הקבלן ללמוד את כל מסמכי המכרז על בוריים ולברר עם המתכנן כל  הגש  לפני 

 שימת העבודות לבצוע. ריתעורר בקשר לכוונה מאחרי כל פרט ופרט בספק ש
  3וף  סי ההצעה בצירל גבי טפף ו/או עיש למלא את מסמכי ההצעה על גבי הדיסקט המצור

יתפרש   – "  0לא יצוין מחיר ו/או יצוין מחיר "כל עותק חתום בנפרד. כל סעיף שלידו  עותקים.  
 ככלול במחירי הסעיפים האחרים. 

ות בהם מאומה. במידה וימצא לנכון,  נ חס לסעיפי רשימת הכמויות כלשונם ואין לשיש להתיי
וואי לא  ודגש שמכתב הל לנכון, אולם מל שימצא  הצעות ככקבלן להגיש במכתב לוואי  רשאי ה

 געות לסעיפי המכרז המקוריים. יכלול הסתייגויות כלשהן הנו
ד בלוחות, אופן שילוט, הפיקוד  כמו כן מחובתו לקבל הסבר והדרכה לגבי הסטנדרט של הציו

 ים הצעתו לנ"ל. א וכו' ולהת
 

 התאמת התוכניות לביצוע  08.08
  3בודתו יספק הקבלן  גמר עטח. בלמצב בש  ות בהתאםם והעבוד הקבלן יתכנן פרטי החיבורי 

כל    AS-MEDודכנות  סטים של תוכניות חשמל מע עם  בהתאם לביצוע, של המתקן החדש 
 השינויים וההתאמות במידה ובוצעו.

 
 התאמה למפרטים והתקנים וחוק החשמל  08.09

פרק  חומרהכל   פי  על  יהיו  והעבודות  חמישית    08ים  הכ  2001מהדורה  פבמפרט  ועל  י  ללי 
תקנות כפי  וק החשמל והעבודות תבוצענה בהתאם לח וונטיים.כל ה הישראלים הרל התקנים  

 שפורסמו לגבי העבודות השונות. 
ויבוצ יסופקו  והעבודות  האביזרים  הציוד,  הרלוונטייכל  הישראלים  לתקנים  בהתאם    םעו 

  ופק יישא ציוד המסושות כיבוי והצלה, העדכניים ליום ביצוע העבודה. כל מרכיבי היות רח והנ
ה לתקן הישראלי. בהעדר  עדרו, אישור מת"י לעמידה ו/או התאמ י"  עדכני. בה תו תקן ישראל

תקן   אשור  הציוד  ישא  ישראלי,  מ  VDSתקן  אשור   , ובהעדרו  התקנים  גרמני  כון 
כללי   יותקן  –הצרפתי.באופן  אב  לא  או  נושא את אחד התקנים המוזכרים  ציוד  יזר שאינו 

גבי  ישור תקן מוטיוד ישא אגש שכל הצ במפרט זה. מוד הציוד. לא יתקבל אישור  בעים על 
 ו/או בכל דרך אחרת, פרט להטבעה ע"ג האביזר או הכבל. ודפס  נלווה מ 

 בפני אש.  הדן בעמידות 755ל הדרישות שבתקן הישראלי כל הציוד שיספק הקבלן יעמוד בכ
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 התאמת המתקנים למבנים  08.10
גלויה בהתקנה  תעשנה  העבודות  סמויה   כל  לא   ו/או  במילוי  י ציונחו    בקירות.  חשמל  נורות 

 תב של המפקח. הרצפה, אלה אך ורק באישור בכ
יד על  ויאושרו  יתאמו  הקיר,  על  וגבהים  בקירות  האביזרים  של  מדויק  המתכנן  מיקום  י 

 והמפקח לפני הביצוע.
 

 צינורות  08.11
ישראלי  ה  לכ תקן  להנחיות  בהתאם  יותקנו  והתשתיות  י  728צינורות  .  532שראלי  ותקן 

 . 858אלי לתקן ישרן בהתאם  תשתיות טלפו 
 תאם למפורט להלן: הצינורות בשימוש במבנה יהיו בה

בחריטה. תקן  תו  וישאו  מילימטריות  במידות  יהיו  בשימוש  הצינורות  סמויה    כל  בהתקנה 
הכבים מאליהם מטיפוס "פנ".    תובחללי קירות ישמשו צינורו  ובהתקנה גלויה בחללי תקרות

 יפוס "פד". מש בצנרת מטאין להשת
ישמשו צינורות מטיפוס "כ"    מטר,  1ובכל מקום פגיע, בגובה העולה על    י מכונותבשטח חדר 

בשלות.    – מחוזקים  גמרירון  פלסטיים  בצינורות  להשתמש  אלה אין  )שרשורים(  מישים 
מ"מ, לרבות בירידות    16- אין להשתמש בצנרת בעלת קוטר קטן מח.  קבאישור מוקדם של המפ

תה"ט. לאב מרירו  יזרים  תכלול  צנרת  תקן  אין  קשתות  סטנדרטיות,  כבלים  ניות  להתקין 
 ם בזוויות. חשופי

בר תיקני  סימון  שלט  ידי  על  קצותיו  בשני  יסומן  צינור  או   - קיימה-כל  דסקית    פלסטי 
 מס' המעגל.  ן עם סימו םאלומיניו

יהוי.  להקל על הז  ת התקשורת והמערכות יהיו מסוג "פנ" בצבעים שונים מירוק, בכדיצנר כל
 רכות השונות כדלקמן: עים שונים למעיש להשתמש בצב

 ת נתונים וטלפוניה. שורתק – צבע כחול  •

 צנרת טלוויזיה וטל"כ.  –צבע צהוב  •

 לוי אש. יג  –צבע אדום  •

 מתקני טמ"ס ואבטחה.  –וורוד צבע  •
 מ"מ.  23 –שורת וטלפון תקני חשמל, תקמקוטר הצנרת ל

 חות."מ לפמ 16 –עשן  קוטר הצנרת לרמקולים וגילוי
 

 לים תעלות כב  08.12
התעלה ואופן חיזוקה בתיאום עם המפקח  בכל מקרה של שימוש בתעלות כבלים, יקבע גודל  

 ישור הדוגמה. ולאחר א 
התעלות ישולטו    . שהיו פלסטיות מחומר כבה מאליו ולא מעביר אהתעלות י   -   תעלות פלסטיות 

י עזר  לו אביזר.התעלות יכל מטר  5לו על  בסימון חשמל ו/או בכל יעוד אחר במרווחים שלא יע
 יות.  לרבות מחיצות, אביזרי סיום וזוו   אורגינלים
מעל  ס"מ.  20מ"מ עד רוחב  1תעלות מפח יהיו מפח מגולוון באבץ חם, בעובי של  -  תעלות פח

המקומי בקומה    מ"מ. יש להאריק כל תעלה לפס הארקות  1.5ס"מ יהיו עובי התעלות    20רוחב  
 תעלה. ורך כל ההארקה לא וג לרציפות עלה וכן לדא בו הותקנה הת
רשת מרשת  –   סולמות  יותקנו  הנדר  הסולמות  ברוחב  ובגובה  מגולוונת  לפחות.    85ש  מ"מ 

ר  טמ  1.2וחי ההתקנה של החיזוקים לא יעלו על  יבוצע לאחר הריתוך. מרו  שהגלווןמודגש  
באמצ יבוצעו  רשת  הסולמות  חיבורי  ובחביניהם.  מקוריים  חבקים  הרעות  בין  שתות.  פיפה 

יכבלי   ההזנה. כל כבל יחוזק  גבי הסולמות במרווחים שווים לקוטר כבל    ותקנו על ההזנות 
הארקה מושלמת. בשום   בנפרד. יש להאריק את כל הסולמות ולגשר בין חלקיו לקבלת רציפות

 ם בריתוך ו/או בקשירה. ימקרה אין לבצע חיבור
  1.5בי של  חם בעו ץ  ולוונים באבופילי פח מגסולמות הכבלים יותקנו מפר   – סולמות כבלים  

ובגובה   מפרופהשלבים    ס"מ.   60מ"מ  מגולו יהיו  ויותקנו  ילים  ומחורצים  חם  באבץ  ונים 
על   יעלו  שלא  יוהס"מ.    30במרווחים  מקוריים  תקנו  סולמות  חיזוקים  באמצעות  אופקית 

ומיועדים לשאת מעמאהמת ו. מרווח  ק"ג למטר אורך ברוט  80ס של  ימים לאופן ההתקנה 
 מטר. 1.5ל א יעלה ע יזוקים לתקנה בין הח הה
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 כבלים וחוטים  08.13
וולט.    400יתאימו לתקנים המתאימים לשימוש במתח עבודה של    מוש יים בשהכבלים והחוט

 עם סימון מספר המעגל. קיימה פלסטי-ני קצותיו על ידי שלט תקני ברכל כבל יסומן בש
ם בעלי  . אין להשתמש בכבלי םוליכים עגוליבלבד, בעלי מ  2NXY-XLPEהכבלים יהיו מסוג  

או בכבלים בעלי בדוד    NYMאו    NYY,  אחרלא יותר שימוש בסוג כבל    לי.חתך סקטוריא
)תשומת לב    332יותקנו בהתאם לת"י    כל המוליכים והכבלים   . 1000V- שאינם מותאמים ל

 . 15-ו  13( ולתקנות החשמל מס' IEC332-3לתקנה  
שן ו/או ציוד כריזה  פוחי ערום, מ יכגון תאורת חרכות בטיחות מודגש בזה שכבלים להזנת מע

מדגם   יהיו  אש  כבלים     FE-180 E-30 NHXHוגילוי  עבורם.  כספית  תוספת  תשולם  לא 
כבלי    ת. כבלי תקשורת ומנ"מ לרבו FE180 E-90 NHXH  למערכות שחרור עשן יהיו מדגם

  ירום ומערכותערכת כריזת ח מעלות צליוס. כבלי מ  600  , כבה מעצמו FFRבקרה, יהיו מדגם  
 דקות.  30- לפחות ל  סזיומעלות צל 800חסין אש לטמפ'  NHXCHמדגם  אש יהיוגילוי 

רת, אפס, הארקה ומוליכי  יש לשמור על סדר צבעים אחיד בכל המתקן לגבי פאזות, פאזה חוז
לתקני בהתאם  בעל  םפיקוד  וכבלים  במוליכים  להשתמש  אין  לא  העדכניים.  בדוד  צבע  י 

 . ים לתקן החדשמותאמ
 

 תיבות וקופסאות  08.14
בהתאם  ית תהיינה  וכו'  מעבר  קופסאות  הסתעפות,  הצינורות  בות  שבשימוש.  הצינור  לסוג 

 ך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו.יוכנסו לתיבות דר 
 פתח יוכנס צינור אחד בלבד.  לקוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכ 

חק בין קצוות  מריה וכשהצע בצורה נקי ק בתנאי שתבוניקוב פתחים נוספים בתיבות, יותר ר
 ס"מ.  2- של שני הפתחים לא קטן מ

כל התיבות תחוזקנה במקומותיהן בפני עצמן ולא תהיינה תלויות על הצינורות המחוברים  
 ליהם. א

יסופקו מיוחדות  גדולות  מעבר  בברג  קופסאות  מחוזק  המתאים,  בעובי  פח  מכסה  ים.  עם 
ייצבעו   והקופסה והמכסה  ייסוד  גמר כנדרבצבע  יסופקו אטמים  י המפקחש על ידצבע  . כן 
 לאטימת הקופסא כנדרש. 

פר  לפני ביצוע העבודה על הקבלן לקבל אישור לגודל ומבנה הקופסה. כל קופסה תסומן עם מס
 המעגל על המכסה ובתוך הקופסה. 

 
 כה יחוטי מש 08.15

כו', בהן  ורת, בטחון ובכל הצינורות השמורים למערכות החשמל, למתקני טלפון חוץ, תקש
משיכה. חוטי המשיכה יהיו  ים, יש להשחיל חוטי  להשחיל חוטים או כבלמפורשת  הוראה    אין 

 מ"מ כנדרש.  8מניילון עד 
חוטי    יס"מ מכל צד. מחיר  20יש להשאיר רזרווה של    בכל קופסת מעבר או קופסת חיבורים 

 הצינורות. המשיכה יהיו כלולים במחיר היחידה של  
 

 שילוטים 08.16
ת,  בפני חשמל ושלטים לסימון וזיהוי הלוחום לאזהרה  דו בשלטים מתאימיצויכל המתקנים י

וגרות  ור ההזנה וכו'. דבר זה אמור גם לגבי דלתות הסהאביזרים והמעלים, שלטים לסימון מק
חשמלי האחר. כל השלטים יהיו משלט סנדוויץ'  הלוחות חשמל, חדרי חשמל או כל הציוד  

 . שצבע שיידרמפקח ובהנדס וה שר על ידי המובתוכן שיאו חרוט בפנטוגרף בגודל
מספר אביזר  כל  ליד  לרשום  וגו   יש  קשור  הוא  אליו  וכו'(.המעגלים  )אמפ'  האביזר  כל    דל 
בשלט עם ציון    כל האביזרים יצוידו  ים לזיהוי מקור ההזנה.המתקנים והלוחות יצוידו בשלט

 מעגל בשני קצותיהם.מספר ה
 צבעי השילוט כדלקמן: 

 ון. חיוני, מערכות טלפלי חשמל שדה בלתי  עגמ  –ט שחור לושי
 ערכות גילוי אש.שדה חיוני, ממעגלי חשמל   –שילוט אדום 
 מעגלי חשמל מגובים אל פסק.  – שילוט כחול 
 מעגלי שקעים למיזוג אוויר ואוורור   –שילוט ירוק 

 . נתנו שלטים בגוונים שונים לזיהוי אזורים או מתחים שוניםרישה יי דעל פי 
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 ת" ופסה מיוחדוחד",  "ק"חיזוק מי  08.17

 כניות ואשר אין מוצר סטנדרטי הדומה להם.פירושם חיזוק או קופסה שיוצרו במיוחד לפי תו
 מפסקי בטחון לציוד  08.18

דרש בתקנות. מפסק  נאו אלמנטים חשמליים יכללו מפסקי ביטחון, כ כל החיבורים למנועים ו/
אותו  ניתן לרותקן באופן שליו. המפסק י או שקוע בקיר ולא ע  הביטחון יותקן ליד האלמנט

המפסק ליחידה יהיה באמצעות כבל בצינור    עת טיפול במנוע ו/או באלמנט. החיבור ביןבש
וקס( עם חיבורים אורגינליים. כל מפסק  )יבוא ישראל  RTAדוגמת    PVCפלדה גמיש מצופה  

ן ע"ג  ויותק  IP-65  הרמטי משוריין בדרגתן בחדרי מכונות או על הגג באזור פתוח יהיה ו ביטח
 הגנה.  ת הכוללת גגוןפלטקה מגולוונ

 
 גופי תאורה  08.19

 ות ונטלים  בתי נורה, נור 08.19.1
נורות ליבון או כספית יהיו מחרסינה בגודל המתאים לתברוג .1  ת הנורה בתי הנורה עבור 

המפקח.   מטעם  אישור  וטעונה  באמצעב הדרושה  התאורה  לגוף  יוצמדו  הנורה    2ות  תי 
 ה. ף התאורית הנורה לגולים לחיזוק בברגים. אין להשתמש בניפ

 פיצי טלסקופי, או קפיצי מסתובב. בתי נורה עבור נורות פלורוצנט יהיו מטיפוס ק .2
יידרש מתוצרת אוסרם, פיליפס או  מ"מ כפי ש   26השפופרות לנורות פלורוצנט יהיו בקוטר   .3

 על ידי המפקח. רשו"ע שיאוש
  ולל קבל עין השופט, כ שנים תוצרת    5- כל הגופים הפלורוצנטים יהי עם משנק, אחריות ל .4

מ"מ לפחות, צבע לבן   0.9רה. עובי פח לפחות. משנק נפרד יהיה לכל נו 0.92הספק למקדם 
משנק מיני תוצרת עין השופט ומצת עין  מ"מ יסופקו עם    26צבוע בתנור. גופים עם נורות  

 שו"ע אך ורק לאחר אישור המפקח והמתכנן.  .השופט
כולל    ם או פיליפס או שו"עתהיינה מתוצרת אוסר  DLאו    PLיות  נורות פלורוצנט קומפקט .5

וקבל   משנק  הצתה,  הנדרש, ציד  לגוף  בהתאם  הברגה  או  פינים  חיבורי  עם  אורגינלים 
 דרש. להספק הנורה כנ המשנק בהתאם

לפי אוסרם אלה    31או    Warm Lightיה אחיד.  ה גוון האורשל הנורות מהסוגים השונים י .6
 וונים שונים. בג  רותן לספק נואחרת. אי שאם כן יידר

פינים דו   4וואט    14וואט או    28ו  וואט א   T-5    54  אורת החירום יהיו פלורוצנטיםי תגופ .7
ב מותקן  עצמאי  ומטען  קדיום  ניקל  מצברים  עם  יהיו  תכליתי  המצברים  התאורה.  גוף 

גנה  ורת סימון לטעינה, ה דקות.  כל גוף יסופק עם לחצן בדיקה ונ   90ל  שמותאמים לעבודה  
   IEC 924. טעינה מבוקרת ומותאמת לתקן  מהמותר  תח נמוךח מצבר, או מבחוסר מת
IEC  925    2.22חלק    20ממיר מותאם לתקן ת"י  IEC598/    על הקבלן לספק אישור מכון .

 נים לגופים המוצעים. התק
לתקרה או לקיר. החלק התחתון יהיה    בים בחלק העליון הקבועככל האביזרים יהיו מור

לא חוטי ניילון כדי ש  2קשור לעליון על ידי התחתון ן יהיה זיזים וכמו כירוק על ידי ניתן פ 
הגופים    לייפו חיזוק  לשני החלקים.  הארקה  רציפות  זאת תישמר  למרות  בזמן הטיפול. 
ל הקבלן להציג דוגמה לכל גוף תאורה  עיר או לתקרה על ידי דיבל מתכת ולא פלסטי.  לק

 ורה. ופי התא לפני הזמנת גלקבל אישורם ני המפקח והאדריכל ושהוא בפ 
 

 חיבורים  08.19.2
מולחמי יהיו  הפנימיים  ומצוידהחיבורים  המתאים  באופן  ומבודדים  בידוד  ם  בשרוולי  ים 

 במעבר דרך חלקי המתכת. 
 

 אה והארקה חוטי יצי 08.19.3
מגוף התאורה    בור הפנימיים חוטים פלסטיים היוצאיםיבגופים פלורוצנטים יהיו כל חוטי הח

חוטי ההתחברות מבודדי אסבסט או  ים ונימייהיו החוטים הפ   מל. בגופי ליבוןלמערכת החש
אורך חוטי היציאה ייקבע על ידי המפקח. חוטי היציאה מגוף התאורה הפלורוצנטי  זכוכית.  
יהיו מאורקים  באמצעות בורג    הך מהדק קבוע לאביזר. חלקי המתכת של גוף התאוריצאו דר

 ום פליז. הארקה, דסקיות וא
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 ם בקרקעחפירות תעלות לכבלי 08.20
  / חפירה  בקרקעכל  ת  חציבה  וכבלים,  לצנרת  תעלות  לתקנות  עבור  בהתאם  יעשינה 

החש בחברת  המקובלים  והרולסטנדרטים  הכבלים  חברת  הבזק,  חברת  המקומית  מל,  שות 
ס"מ לפחות, אלה אם צוין    90חפירה יהיה  ק המעובהתאם למקרה ולמקום החפירה/חציבה.  

בתחתית   חאחרת.  שכבת  תפוזר  בעובי  החפירה  מנופה  הצינס  10ול  יונחו  עליה  ורות  "מ 
ס"מ תכסה את הצנרת והכבלים ותהודק.   20ספת של חול מנופה בעובי של והכבלים.שכבה נו

ק החפירה יהיה  מלים ו/או צנרת בשתי שכבות, אחת על גבי השנייה, עובמקרה של הנחת כב
של   והדרישות  הכתובות  להוראות  החפירה  המפקחבהתאם  שארית  בשתי    באתר.  תכוסה 

ס"מ תהודק    40ים גדולות. כל שכבה בת פרדות של עפר נקי מכל עצם זר בולט ומאבנשכבות נ 
ס  סרט  יותקן  השכבות  בין  במים.  הרבצה  תוך  תקני  בנפרד  צהוב  מפלסטיק  אזהרה  ימון 

ה יותקן  בחפיר בהתאם לייעוד החפירה. עבור כל צינור או כבל המונח    "זהירות חשמל" ו/או
הצינורות    חפירה. רוחב החפירה יתאים לתקנות ולמספרכל אורך התוואי של הסרט סימון ל

ם ובין דפנות  ס"מ לפחות בין הכבלים / צינורות הסמוכי  10כבלים באופן שישמר מרווח בן    /
  וף מתאימים. בצנרת הטלפון הכבלים והתאורה יפ כ  ם תעלת הכבלים. יש להקפיד על רדיוסי

 "מ.ס 100- ת מפוף לא יפח רדיוס הכי –
יס העבודה  עודבסיום  את  הקבלן  שפךלק  למקום  החפור  העפר  ידי    פי  על  שיאושר  מאושר 

 . המפקח ויפזרו בהתאם להנחיות המפקח
)לא יאושר שימוש בציוד חציבהחציבה בכביש אספלט קיים,   ניסור  כגון    תבוצע באמצעות 

בדיקת מכון  נחיות המפקח ותוזמן אם להקונגו( בסיום החפירה והכיסוי תהודק הקרקע בהת
ל הידוקמאושר,  צפיפות  בזה,  .  הקרקע  בדיקת   מהמכון  מודגש  אישור  קבלת  לאחר  רק 

של התוואי והחזרתו למצב    של הקרקע ינתן אישור לסלילה מחדש   לתקינות צפיפות ההידוק 
 הקודם. 

חרים  ת בין צנרת חשמל/טלפון לבין שירותים א, בנקודות ההצטלבולבהתאם לחוקי החשמ
 .  ווחים כמצוין בתקנותיש לשמור על מר 

 לוחות בטון טרום.בהצטלבות בין חשמל לטלפון יש להתקין 
 בהצטלבות בין חשמל לביוב יש להתקין את צנרת החשמל מעל הביוב. 

 ת לצנרת המים. חטלבות בין חשמל למים  יש להתקין את צנרת החשמל מתבהצ
  ס"מ לפחות מכל צד של   50ום באופן שיבלטו  בכל מקום הצטלבות, יותקנו לוחות בטון הטר 

 שטח ההצטלבות. 
 

 נקודות במרחב מוגן  08.21
תי תקע )חשמל ומנ"מ( ונקודות מאור יצוידו באביזרים מתאימים לפי הנחיות פקוד  ות בנקוד

דירת הצנרת דרך קירות המרחב  חורף. כל האביזרים יכללו מכסים אטומים. כל נקודות  הע
טום של פיקוד  תאם לפרטי חדירה ואיניעת חדירת גזים, בהים למהמוגן יאטמו בחומר מתא

או מסטיק מסוג    BSTאו    MCT. האיטום יבוצע באמצעות  1536י  ות"  5109העורף ועל פי ת"י  
  " מחיר האיטום כלול במחירי היחידה השונים. FIRE CENTER"ריסיל" ייבוא של  "

 
 הוראות טכניות –  לוחות חשמל 08.22

 כללי  . 08.22.1

ויכלול    1419לי  טים ולתקן ישרא בתוכניות ובמפרטכני  אור היתיהיה בהתאם למבנה כל לוח   •
 יזרים הנדרשים לרבות אלה המצוינים ברשימת הכמויות. את כל האב 

נתו  ויש לאישור המתכנן תוכניות מפורטות של הלוחות שבכולפני ביצוע הלוחות על הקבלן להג •
ה ואופן  הטכניים  הפרטים  כל  את  שתכלולנה  להצי  ביצועלייצר,  הקבלן  לרבות  שבכוונת  ע, 

יוד, רשימת מהדקים, רשימת שילוט,  מידות, מיקום הציוד והאביזרים, רשימת צ   מבנה טכני,
הקבלן לביצוע הלוחות טרם קיבל    ש יגימיקום פסים ובורג הארקה וכו', כמו כן יודגש שלא  

 ניות המוצעות. כ אישור בכתב לתו

 גם המוגדרים.כללית מודגש שכל הציוד יהיה מהתוצרת ומהד •

יתקין הקבלם העבועם סיו • תיק תוכניות מפח  חשבונו,  -ן עלדה  לוח,  ובו העתקה אחת  בכל 
)בנוסף למערכת    כפי שאושרה ובוצעה למעשה. העתקה נוספת תימסר  למזמיןמתוכנית הלוח,  
 תכניות העדות(. 
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 היחידה.בשלב אשור התכניות, כלולות במחירי ות וההעתקות, לרבות י הוצאות עריכת התוכנ •

תקף  1419תקן  קח. למפעל היצור יהיה אשורידי המפ ושר על מפעל יצור מאהלוח ייוצר ב •
(. המזמין  ISOהישראלי, נכון ליום בצוע העבודה )אין הכוונה לאשור מטעם מכון התקנים 

ללא צורך בהסברים. לקבלן  צעו ע"י הקבלן, ויצרן/יצרנים שי שומר לעצמו הזכות לא לאשר 
 ת ערעור.לא תהיה זכו

 רלוונטיים.  TTPי צעו על פי תקנ כל הלוחות יבו •
 

 מבנה טכני ללוח   08.22.2
מ"מ,    2מ"מ עם דלתות בעובי    2מפח בעובי    מרותכיםהלוח יבנה בארגזי פח דוגמת תמח"ש  

ובעומק    200בגובה   ההגבהה(  מסגרת  כולל  )לא  יצוידו  לפחות  ס"מ  60ס"מ  הלוח  דלתות   .
להתאימו כדי  אטימה  הגומיות    בגומיות  בגז.  מ  –לכבוי  לצד  צמודות  הדלת. סגרעגולות  ת 

אטימה    יוסידור ליציאת כבלים  לוח פח עם קדחים – וח תית הל. בתח IP-44ימה בדרגת האט
     קדחים רזרביים.  ל אטימה בהתזה או הזרקה(, כולל ארבעהמתועשים, מקוריים )לא תתקב

הלוח   עיקר  דלתות  שמאחורי  הלוח  חזית  מפח  לים  בפנ  תצוידכל  עשויים  מ"מ    1.5לפרוק 
כ   הלוח. מ"  5שקועים  מסגרת  הלוח    מ ממישור  מגולבן  מסגרת מפרופי  -בתחתית    .U-80ל 

 חלקים או מופרדת.   עשויה  בכל הקף הלוח. לא תאושר מסגרת ביחידה אחתעשויה  
  -. פסי צבירה מדורגים ומכוסים  מעלהמל  -הארקה  וכל הכניסות ללוח, מהדקים, פסי אפס  

מ"מ לפחות ובהם פסי אפס והארקה    400יהיו בגובה נטו    עליוןתאי יציאה בחלק ה   .מטהל
 נים לקשירת הכבלים.  ווולהם מנחושת( וכן סרגלי חיזוק מנוקבים מג )שני

גים( ויכלול  רס"מ נטו )כדי לאפשר מקום לפסים מדו  60ון( יהיה בגובה  תא הפסים )התא העלי
ן  מיקרון. הגוו  80בע  צבקת אפוקסי יבשה. עובי האלקטרוסטטי בא  -צבע הלוח    דלתות פתיחה.

 כנן.  ע"י המתשיקבע   RALקטלוג לבן שבור בהתאם ל
  .ות חיווט גמישמכשירי המדידה והבקרה, לרבות מנורות הסימון, יותקנו על הדלתות, באמצע

הלוח    שה חיזוקים אופקיים לשם הקשחת הדלת.ובדלתות הארונות יותקנו שלשה צירים ושל
  –"מ. סדור הדלתות  ס  80לה על  ס"מ ולא יע  60פחת מ  וחב שלא ים סטנדרטיים בר יבנה מתאי

מ"מ, צבוע באופן    1.5הפנלים ייוצרו מפח בעובי  זוג דלתות תפתחנה בכוון נגדי.    שכלבאופן  
ל  י. הפנלים יסודרו באופן שכט בפנלים עשויים מחומר פלס  ששימוה לצבע הלוח. לא יאושר  זה

אחד כדי לגשת  פנל ה צורך בהסרת יותר מי פנל אחד, דהינו לא יהימרכיב בציוד יותקן מאחר 
 פנל יכלול זוג כפתורי אחיזה מחומר פלסטי ויחוזק למסגרת עם פרפרים.ל לאלמנט ציוד.  כ 

ותתאפשר   בלוח יהיה באופן ששום אלמנט לא יוסתר מאחרי אלמנט אחרהתקנת כל הציוד  
 ק והסרת חלקי ציוד. גישה חופשית לכל מרכיב בציוד ללא צורך בפרו

ובדופן הצד יותקנו    ות מחיצה מלאה. בדלת משאר הלוח באמצעים יותקן בנפרד  הקבל שדה  
מאוורר   יותקן  הקבלים  בשדה  אוורור.  באמצעות  חרכי  הפסקת    תרמוסטט שיופעל  ופקוד 

 הפעולה בשעת גילוי אש בלוח. 
ת הלוח יותקנו קדחים  קרבת  יהיו אטומים כראוי ועמידים בלחץ הגז.לכבוי בגז ו   הלוח יותאם

עבור צנרת    1/2יותקנו קדחים "מ"מ מעל קוטר הגלאי, כמו כן    3על  ה  גלאים בקוטר שלא יעלל
 הגז.

בכל שדה ובכל תת שדה בנפרד. ההכנות    אביזרים נוספים  30%הלוח יכלול הכנות מלאות עבור  
ושב לפיזור  , פלטות הרכבה, מהדקים ושילוט. הלוח יח DINסי התקנה  פכוללות גם מקום,  

וח  גג הל  בקרבת  מרבית וטמפרטורה    80%ולל  מסה כדם העקן, על בסיס מקחום בהתאם לת 
 כמוגדר בתקן.  –
 
 
 

 מבנה חשמלי ללוחות  08.22.3
  IEC 947-2ק"א  לפחות, לפי תקן     25רם קצר סימטרי בן  כל הציוד בלוח הראשי יעמוד בז

, לפי  ק"א  לפחות  10סימטרי בן  כל הציוד בלוח חלוקה יעמוד בזרם קצר      ICU=ICSולפי  
פסי    (.יתעשייתק"א בסנטנדט    15ן  )זרם קצר סימטרי ב    ICU=ICSולפי    IEC 947-2תקן   

י הפאזות בהתאם לסדר הפאזות  מנחושת, מסומנים במספר  מדורגיםהצבירה בלוחות יהיו  
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וההארק האפס  פסי  או    הבמתקן.  )ראשית  צבירה  פסי  מערכת  לכל  מנחושת.  הם  גם  יהיו 
 שיים יצוידו בכסוי שקוף. ות הראפרוק.פסי אפס בלוח שנית( יותקן כסוי שקוף למ

, בחתך P.V.Cיהיו כולם גמישים, מנחושת עם בידוד  100Aחות לזרם נקוב עד ים בלו המוליכ
חתך מכל סיבה שהיא.    ךשתפקידם להוליך. לא תורשה ירידה בחת     המרבים לזרם  המתאי

 . היציאה  יוקו המוליכים גדול בדרגה אחת מחתך 
כל הלוחות יובלו  ממ"ר. המוליכים ב  4עגלי בתי תקע  ר ולמ ממ" 2.5עגלי מאור חתך מזערי למ 

תבוצע באמצעות  הארקת הלוחות    באגדים מסודרים, באופן שיאפשר מעקב קל אחר  מהלכם.  
 ואליו יחוברו כל מוליכי ההארקה.    חפס הארקה מנחושת שיותקן לכל רוחב הלו

היציא לקוי  "מהדהמהדקים  מטיפוס  יהיו  לחה  פיצה"  קי  על  "פנמותקנים  דוגמת  יקס"  ס, 
לכל מוליך יותקן   דת המהדק בדרגה אחת מעל חתך הגיד המחובר אליו.שחור או "וילנד". מי

ד, גם אם חרד. אין לחבר יותר מגיד אחד למהדק או אביזר יציאה אאביזר חבור/מהדק נפ 
 ההתקן מתוכנן לחבור פנים/אחור ע"י היצרן. 

יציא  וטחו עבור  בלוח  העול הציוד  נקוב  לזרם  על ות  הכיול    100A  ה  נתוני  של    המרבי)לפי 
פ"צ  ההגנ  בין  יעשו         המזינים    ה(,  לשות(  או  )מהדקים  היציאה  להתקני  וממנה  להגנה 

עד   נקוב  )לזרם  ומבודדים  גמישים  נחושת  פסי  נחושת  400Aבאמצעות  פסי  באמצעות  או   )
על העולה  נקוב  )לזרם  הכניסו400A  קשיחים  חבורי  כל  יבוצעו(.  והיציאות  באמצעות    ת 

ביעת המתכנן. בשום מקרה לא יחוברו מוליכי הכניסה/יציאה  מהדקים או לשות נחושת, לפי ק
 ק.או המפס ישירות לציוד ההגנה

המוזנים ממנו, יותקנו בפנל נפרד    םכל שדה ממסר פחת הכולל הגנת השדה, הממסר והמא"זי 
אין להתקין    כיאות. פסים נפרד, משולט  שדה ממסר פחת יותקן פס א לכל  או בארגז נפרד.  

 דה ממסר הפחת, ללא תלות במספר המא"זים הנכללים בו. מהדקי "אפס" עבור ש
לפחות. בכל מקרה לא יותר    A40תלת פאזיים לזרם נקוב  גישור מא"זים יבוצע בפסי גישור  

הכולל    ה ם תלת פאזיים. בכל תת שדמא"זי   3-פאזיים או יותר מ    מא"זים חד    6-ישור יותר מ ג
אושר שמוש בגישורים( וכל מא"ז יחווט  י צבירה משניים )לא ימאז"ים יותקנו פס  6-יותר מ

 ישירות לפסים אלה. 
באמצעות    יחובר ישירות לפסי הצבירה ולא  25Aרם נקוב העולה על  כל מא"ז או מאמ"ת לז        

י עזר "צפים"  מגעו ראשי לשדה, יכלול זוג  מ"ז/מא"ז/מאמ"ת ראשי בלוח א    כל    פסי גישור.
מגע "צף" נוסף לכל המגעים הדרושים, עבור בקרת  ת מבנה. כל מגען יכלול פרדים עבור בקרנ

 מבנה. 
 

 שילוט לוחות  08.22.4
ט. ע"ג הלוח יותקן  ות והאביזרים ישולטו באמצעות שלטי פלסטיק סנדויץ' חר כל הלוחו

  זין וכן את חתך קוזין ומספר המעגל בלוח הממשלט הכולל את שם הלוח אותו הלוח ה 
התאם למצבי ם בעברית "מופעל" ו"מופסק", בכל מפסק ראשי ישולט בשני שלטי .ההזנה

המהדקים יסומנו במספר המעגלים   הידית, באופן שיאפשר מעקב קל אחר המצב. כל
 לתוכנית הלוח ורשימת המהדקים המאושרת.    ומספרי הפאזות בהתאם

ימי )מאחרי הפנל( המתאר  בשלט פנויד גם  מיתוג, יצ   ( וכל ציוד הכוונה למא"ז  כל מאמ"ת )אין
 בנוסף לשילוט שעל גבי הפנלים(. –ר המעגל ותאור מילולי של יעודו )שילוט זה את מספ
דו או    יסידור צויד במספר  י)החל מהתא השמאלי(. כל פנל    יסידורלוח יצויד במספר  כל תא ב

  ל דופןן גם עהפנלים יותק מלת את מספר התא. מספור  תלת ספרתי. הספרה הראשונה מס
 את מיקום הפנל. המספור יופיע גם ע"ג תכנית חזית הלוח. הצד של מסגרת הלוח, כדי לזהות 

יאה  צ. כל הכבלים בכניסה וביוייעוד יד בשלט המתאר מילולית את  כל שדה ותת שדה בלוח יצו
אמצעות  הדק( שיכלול את מספר המעגל ב קיימא )בנוסף לסימון המ-רללוח תסומן בסימון ב

ם  וט. כל המוליכים יסומנו באמצעות חרוזיום חרוטות, או שלטי פלסטיק חר מיני אלו  דסקיות
סומנו בשלטי פלסטיק חרוטים בצבע התואם  )מספר המהדק(. כל ההגנות למכשירים וקווים י

חיזוק השלטים  נ את צבעי השילוט ה לעיל.  כפח מצופי  יוברגי בדבק    -קובים  ניקל.  פנל  ם  ל 
המגדיר את תכולת    גענים או ציוד מיתוג, יצויד בשלט מנים פסי צבירה או  שמאחריו מותק 

 הציוד שמאחרי הפנל. 
תמש בשורות שלטים. מודגש שיש להתקין  לכל אביזר בלוח יותקן שלט חרוט נפרד. אין להש

אחרי הפנלים.  לים והן ע"ג האביזרים שבתוך חלל הלוח, המוסתרים מנ שלטים הן על גבי הפ
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י של האביזרים  בסעיף הדן בשילוט הכלל   ט המוגדריםבהתאם לצבעי השילו  - צבעי השילוט  
 המעגל. שילוט כל מעגל סופי יכלול תאור מילולי של יעודו וכן את מספר  במתקן.

מלאה הכוללת תרשים סכמת הלוח    בסכמה סינופטית חזית דלתות הלוחות הראשיים תצויד  
 יציאה ללוחות המשנה. יוקוו הזנה  יקוו ברמת 

 
 סקר מצב קיים  08.22.5

ות החשמל הקיים בכל סקר מצב קיים" לברור מערך הזנ י תחילת העבודה יערוך הקבלן "נלפ
בדיקה מקד  שטחי המבנה. יכלול  לוח משנה  הסקר  וכל  ודייר  דייר  כל  הזנת  של מקור  ימה 

רמת הבדוד והתנגדות    ההזנה, חתך מוליך ההארקה, בדיקת   י, לרבות חתך קורבתחום הצבו
 ( . 20%תעלה על   אההזנה )בסטיה שלקה וכן אורך קו ארלולאת הה

"  תוצאות הסקר יוצגו בשרטוט טכני מקצועי )אין חובה לשרטוט ממוחשב( בצורת "עץ חלוקה  
 . וטבלת נתונים

 
   שנאים    08.22.6

 בעלי תו תקן.  יהיו מסוג שנאי מבדל  כל השנאים המתוכננים .א
 זל שנאים משובח.  עשויים מבר השנאים יהיו .ב
  F.בידוד נאים יהיו מדרגת שה .ג
 וכתב הכמויות.  נאים כמפורט בתוכניותהספק השנאים ומתחי הש .ד
 

 חיווט ותעלות חיווט לפיקוד      08.22.7
יו עם מעטה  המ"מ. כל החוטים י   1.5ווט הפיקוד יעשה על ידי חוטים גמישים  כל חי  .א

 מעלות צלזיוס.   90לטמפרטורה של 
ק. כל התעלות ם מכסה מתפרג תעלות מחורצות ע חוטים יעברו בתוך מובילים מסוה  כל .ב

 .  50%ו בחתך ובנפח רזרווי של יסופק 
 חיצה.  כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי תרמילי סופיות עם ל  .ג
 ים פלסטיים ממוספרים.ל כל מוליכי הפיקוד יסומנו בשתי קצותיהם  על ידי שרוו  .ד
 

   היציא מהדקי     08.22.8
ה  ת פניקס או שוו לחיצה תוצרה, באמצעות מהדקי  כל היציאות מהלוח יהיו מלמעל .א

 . ממ"ר 6חתך מהדקי היציאה המינימאלי יהיו   .ערך מאושר
ממהדקי .ב יופרדו  כוח  התאים.    מהדקי  בין  וגישור  לחתך פיקוד  עד  הכוח  יציאות  כל 

הים יותר, יחוברו יהיו באמצעות מהדקים כמפורט. בחתכים גבו  רממ"  35מוליך של  
 דוק מיוחדים.  המוליכים לבסיסי הי

מהמהכל   .ג באמצעות  ישולטו  מהדקידקים  קבוצות  מקוריים.  ישולטו ספרים  ם 
  TB1   TB2ורה על רקע לבן עם ציון  חריטה שח   'באמצעות שילוט מיוחד חרוט סנדוויץ

 וכו'.  
 דקי מקצרים. הלמכשירי מדידה יותקנו מ  .ד
 

   שילוט תאים    08.22.9
השילוט  ס"מ. תוכן    10*10דל  בגו  'שלט סנדוויץ  כל תא ישולט בחלקו העליון הימני באמצעות 

שילוט  ורט של מבנה הלוח. החריטה שחורה על רקע לבן כמו כן יבוצע  בהתאם לתכנון המפ
 כנ"ל לאביזרי המעגלים והציוד.

 
     ציוד הלוחות    08.22.10

 פורטים מטה. כנן יהיה מאחד היצרנים המהמתו דהציו .א
יהיה אחי .ב היצרן  ידי  על  ולא  ד  הציוד המוצע  הלוחות  בצי לכל  שימוש  ממספר   ודיותר 

 יצרנים ללוחות במסגרת חוזה זה. 
 מקרית.  כל הציוד יהיה מסוג מוגן כנגד נגיעת אצבע .ג
 כל הציוד יהיה להתקנה על פס דין )למעט אביזרי הספק(.  .ד
 החשמל.    כמפורט בתוכניות  AC/3ספקים בקטגוריה  וכננים יהיו להתכל המגענים המ .ה
 ן המוצע. ביותר של היצר שיהיו מהדגם החדי  כל אביזרי הפיקוד .ו
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 שמות יצרני ציוד מאושרים:      08.22.11

תיבות כסוי  ."  ABB" או "שניידר"  ACBמאמ"תים    –  910Aמאמ"תים ראשיים והגנות מעל  
במפסקים ראשיים נכללות    תח ומגעי עזר פסקה, סליל חוסר מהעם צירים, סליל    CIחיצוניות  

 .   במחיר האביזר
עם כוון מגנטי    MOLDED CASEאמפר יהיה מדגם    50מעל  וד מיתוג והגנה,  יצ     -

ומגעי עזר במפסקים ראשיים נכללות    ידיות מצמד.  ABB" או "שניידרוטרמי, "
 .   במחיר האביזר

)אלא אם    S-200" מסדרה  ABBאו "   C60H" מסדרה  שניידרמא"זים מתוצרת "  -
 צוין אחרת בכ"כ( 

"  ברטראמפר( "  63ד  כיבוי קשת )ע  בעומס, עם תאיקט,  מדגם פ  -מפסקים ראשיים    -
 לים במחיר המפסק.ידיות מצמד ומגעי עזר כלו. "ABBאו "

מ    - ראשיים  הגנות(    MOLDED CASEמדגם    A100מפסקים  ללא  )מאמ"ת 
 מצמד ומגעי עזר נכללים במחיר היחידה.  ת דיו". יABB" או "שניידר"

 ” .  Aי אופיון " עלם ב" כולABB" או "שניידר"–ממסרי פחת  -
הפאזות וסדור    בשלש" עם הגנה  מילר " או "שניידר" או "סימנס "  - מתנעי מנועים    -

 התקנה למנעול תליה.
 " כולל מגעי עזר כנדרש. ABB" או "שניידר" – מגענים   - 
 ". עדא פלסט" או "קורא"   - CIארגזי   - 
 ". וילנד " או "פניקס " –מהדקים בלוחות   - 
        1%ים בעלי דיוק  לינארי  –ם זרם וממסריני , משדידהשעוני מ  - 

 " נושאי אשור מ.ת.י.ברק כח" או "חולדהל דוגמת " כולם מדגם מבד  -שנאים   - 
 .  LED" עם נוריות ברטרדוגמת " –מנורות סימון   -  

 "ישומי בקרה"  עם כרטיס תקשורת.  ELNET-GRלוחות ראשיים גה בותצ ריבק   - 
 "ישומי בקרה"  עם כרטיס תקשורת.    LT-ELNETניים משחות  בלו  בקרי תצוגה - 

כופ - לשפור  קבלים  "בקר  מתוצרת  הספק  "סירקוטור ל  או   "ELNET-PFC  "
  שומגע יב  בעלי ששה ערוצים, כולל תצוגת כופל הספק ארבע ספרתית אלקטרוניים

 פק ירוד/גבוה. לכופל הס
הספק   - כופל  לשפור  בעלי  –קבלים  בגז,  ע  ממולאים  ונגהרפיה  פריקה, צמית    די 

 ות תכת מאווררבתיבות מ
 .  440Vובעלי מתח נקוב    400Vבלים מחושבים ב )לא יאושרו גלילים בודדים(. הק  

דגם בהמוגדר    פי  על  10KAבפירוט טבלה להלן. הספקי הקצר של המפסקים יהיו לפחות  
לתקן    הציוד בהתאם  יהיה  הציוד  כל  הכמויות.  בכתב  ומפסקים    IEC-947המאופיין 

  IEC-898לפי תקן   10KA -בלבד ו A( וממסרי פחת מטיפוס  )מאמ"תיםזעירים    אוטומטיים
. 
 

 מפרט טכני לרבי מודד למערכות חשמל ואנרגיה  08.22.13
ברב מודד בסיסי     ותמ(, הכולל את כל המדידות הקייElnet LT)  רב מודד משוכלל .1

 – RSממסר התראה, תקשורת  ובנוסף מדידת הרמוניות, מדידת אנרגיה בתעו"ז,  
 והצגת צורות גל על גבי מסך המכשיר.  485

ואנלייזר  .2 מודד  מודד  Elnet GR)  רב  ברב  הקיימות  המדידות  כל  את  הכולל   ,)
הח רשת  של  נתונים  אגירת  ובנוסף  יומית, המשוכלל  ברמה  שנתיים  למשך    שמל 

   שלושה ממסרים ותקשורת אטרנט .
 
 

 מתקני הארקה  08.23
 

 כללי  08.23.1
על הנחיות האההארקות במבנה חדר החשמל החדמערכת   יסוד כמפורט  ש מבוססת  רקות 
ובתכניות. מכלול ההארקות יכלול את כל האלמנטים המפורטים בתקנות  במפרט    בתקנות,
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טים. אין הכרח שכל האלמנטים  רהדורה עדכנית, תוך הקפדה על כל הפבדבר הארקות יסוד, מ
 .ביטויים המפורש גם בתכניותימצאו 

 
 אלקטרודת הארקת יסוד  08.23.2

ן במידות  וו בעת גישור מברזל מגולקף מבנה החשמל החדש טיר הארקת יסוד, תותקן בהעדבה
50X5  מ"מ, טמונה 

ב בטון  בשכבת  מכוסה  הארקה  ס"  10בעובי    30- ברצפה,  אלקטרודות  לשתי  ומחוברת  מ 
זיוןלמ ולברזל  נחושת    לקטרודתאלקטרודת הארקה מלאכותית תכלול א  הרצפה.אכותיות 

בקוטר   ולד"  חלקים    19"קופר  שני  עשויה  מקומ"מ  בחבק  ביניהם  בתחתית  מחוברים  רי. 
 אוזן לחבור מוליך ההארקה.  –האלקטרודה יותקן ראש החדרה ובקצה השני  

י  מ  האלקטרודות  יפחתו  שלא  במרווחים  ו  6ותקנו  ההארקות  ימטר  ולפס  ביניהן  גושרו 
 שירות באדמה.י מ"ר טמוןמ 150חשוף  וליך נחושתבאמצעות מ 

לארי מדגם "כביש"  ס"מ עם מכסה אנטי מ   60ורת בקוטר  תקן בשוחת בקהאלקטרודה תו
וב "שוחת  וכולל מסגרת מתכת הן בגוב והן במכסה. במכסה יותקן שלט טבוע "פטיש" עם כית 

 ע(.בהארקה" )לא יאושר סימון בצ
 

 פסי השוואת פוטנציאלים והארקות  08.23.3
זנות  ארקות, בהתאם לחלוקת הההשוואת פוטנציאליים וה  ו פסידש יותקנ בחדר החשמל הח

כמתואר להלן. לכל פס יחוברו מוליכי הארקת כל האלמנטים החשמליים   והצרכנים השונים,
 המוזן.   שבאזור והמתכתיים 

הגישו לטבעת  יגושר  השוואה/הארקות  נחושת    רפס  מוליכי    70בחתך    מבודדיםבאמצעות 
 ממ"ר . 

 ת. פס הארקות עילי כמתואר בתכניחדר יותקן ה  קףיבה -
מ"מ    600מ"מ ובאורך    50X5טרוליטית במידות  מנחושת אלק  הכל פס ההשוואה/הארקות יעש

במכסה פרספקס שקוף.   היר, ומכוס ס"מ מהק   5מרוחק    וא על הקיר, כשה  ן הפס יותק  לפחות. 
ם  יים והמתכתיימוליכי הארקת כל האלמנטים החשמל כל  ארקות, יחוברו  אה/ההוההשו  לפס

 תכניות ובמפרט זה.מפורטים בבות אלה הכנדרש בתקנות, לר
שיכלול תאור    אקיימ -, וישולטו בסימון ברור וברמבודדיםארקה יהיו מנחושת,  כל מוליכי הה

 .םייעודמילוי של  
 

 אופני מדידה מיוחדים 08.24
 כללי  08.24.1

ורטים  כל האלמנטים המפ  ות התוספות והבהרות להגדרות לאופן המדידה של ה נכלל זבפרק   •
    כמויות. במפרט הכללי וברשימת ה

על בסיס כל המוזכר במפרט הטכני המיוחד לרבות    ךתיערות  למען הסר ספק, מדידת הכמוי •
 ים". כל המוזכר בסעיפי "אופני מדידה מיוחד 

 לא תשולם כל תוספת עבור פסולת או פחת.  •

תקן המתוארים  ואת כל מרכיבי המגרת העבודה כוללת את כל הציוד, החומרים, העבודות  סמ •
כים השונים המוזכרים במפרט  המיוחד, ברשימת הכמויות, במסמ  הטכני  בתכניות, במפרט 

ה והציוד  העבודה  מרכיבי  וכל  מצורפים(  שאינם  )למרות  המיוחד  להשלמת  הטכני  דרושים 
 צוינו במפורש במסמכים אלה ובין אם לאו.   המתקן והפעלתו הסדירה, בין אם

הסר   אין  למען  קדימספק,  הכל  המסמכים  בין  העדפה  ו/או  כל  ות  לעיל.  המוזכרים  שונים 
 מחייב את הקבלן המבצע.  –המסמכים הנ"ל וין בכל המצ

שה המחמירה יותר, לפי קביעת  במקרה של סתירה כל שהיא בין המסמכים הנ"ל, תקבע הדרי
   זה.  ין. הקבלן מוותר מראש על כל זכות ערעור בנושאמהמתכנן מטעם המז 

ים,  ת, החומרעל הקבלן לכלול את כל העבודויחידה ובחשוב מחירי העבודה,  בחישוב מחירי ה •
הציוד וציוד העזר הדרושים להשלמת המתקן המתואר באופן כללי בכל אחד מסעיפי רשימת  

 ת המפקח מטעם היזם.ות  ולהפעלתו הסדירה, בהתאם לסטנדרטים ולהנחיהכמויו

כל אחד  דרושים להשלמת  וחומרי עזר ה לא תשולם כל תוספת עבור חומרים, ציוד, אביזרים, •
 לתנאי המפרט והתוכניות.   ם הנ"ל ולפעולתם בהתאםמהמתקני
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פקה, התקנה, חיבור,  כל מחירי היחידה ומכלול העבודה הכולל כוללים גם )אולם לא רק(: אס •
מעברים, מילוי סתימה ואיטום, רווח קבלני,  , חציבות, ריתוכים,  ה שילוט, עבודות בשלד המבנ 

 .  ואשורים  יטוחים מסוגים שונים, בדיקותת נלוות, ישירות ועקיפות, וב הוצאו

בוריים בטרם הגיש הצעתו. לא  -רואים את הקבלן כאילו למד והבין את מסמכי המכרז על •
 לתי צפויים.     בתביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשולים תוכר כל 

עה,  סקט ובנוסף תדפיס מלא של ההצ, על גבי דיבכל הסעיפיםהקבלן למלא מחירי יחידה על  •
". הסעיף  0הקבלן לא לציין מחיר יחידה, יש לרשום "  בהם יבחרחתום בעט שחור. בסעיפים  

 לם עבורו כל תמורה נוספת.  יחשב ככלול במחירי היחידה האחרים ולא תשו

בגוף ההצעה. מותנה    תהסתייגוונם. אין לרשום כל  לשכל מחירי היחידה כ  על הקבלן למלא את •
 מבוטלת.   - תהסתייגוומוסכם מראש שכל 

 
 דה הבהרות לאופן המדי 08.24.2

 בנוסף ומבלי לפגוע בכל האמור במסמכי החוזה האחרים.  .1
כל האלמנטים .2 של  המדידה  לאופן  לכל    ההגדרות  ברשימת הכמויות מתייחסות  המפורטים 

 "מ גילוי אש ועשן, אספקת ציוד והתקנתו. החשמל, מנ ם שבמסגרתיהפרק
קנה, חיבור,  ספקה, הת, כוללים גם )אולם לא רק(: אי היחידה ומחיר העבודה הכוללכל מחיר .3

ות  שילוט, עבודות בשלד המבנה, חציבות, ריתוכים, מעברים, מילוי סתימה ואיטום החציב
ה עם  תאומים  הוצאות  קבלני,  רווח  נציג מוהחריצים  היזם,  מטעם  המשנה  פקח  קבלני  י 

ישי נלוות,  הוצאות  בבנין,  אחהאחרים  בגין  הוצאות  ועקיפות,  מסוגים  רות  וביטוחים  ריות 
 שונים. 

ל .4 הכנת  בנוסף  ו/או  החציבות  שכל  מראש,  ומוסכם  מודגש  ההצעה,  מסמכי  בכל  אמור 
המעברים,   איטום  כלולי   הן  המעברים,  ידיים,  בחציבות  והן  כלים  במחירי    ם באמצעות 

 ים ולא תשולם עבורם כל תוספת. היחידה השונ
והבין את מסמכי המכרואים את הקבלן כ .5 וכן  בורי-רז עלאילו למד  ים בטרם הגיש הצעתו 

קיים  דועים  שי המבנה  משלד  שחלק  העובדה  לרבות  בורים  על  הבצוע  תנאי  לו  ומוכרים 
וספת.  תשולם כל ת  עבורם לא  ,המבנה  באלמנטחציבה והכנת מעברים    עבודות  הושתדרושנ 

 ולים בלתי צפויים.   תוכר כל תביעה בגין אי הכרת תנאי הביצוע או מכשלא 
לעבודות, מתקנים וציוד זהים, כהגדרתם  ה על הקבלן למלא מחירים זהים  כי ההצעבכל מסמ .6

מותנה מודגש,  המכרז.  ובמסמכי  הכמויות  ברשימת  המציע    המילולית  הקבלן  על  ומוסכם 
המילולי זהה, תחושב התמורה על    ם שתיאור  יחידה שונים לסעיפים  שבמידה וימצאו מחירי

   נכלל הסעיף.מבנה בו הגדרה זו, ללא תלות בפרק או היחידה הנמוך ביותר שימצא ל פי מחיר
 

 שיטת חישוב מחירים חריגים 08.24.3
בכל הקשור למחירי  יהיה הפוסק הבלעדי    מוסכם על הצדדים שמנהל הפרויקט  מטעם היזם .1

 במידה ויהיו. חריגים, אם וסעיפים  ליחידה 
עתו לא באו לידי ביטוי  ור מחירי יחידה לאלמנטים שלד בכל מקרה בו תוגש תביעת הקבלן לאש .2

ית ע"י המזמין   ברשימת הכמויות ו/או במסמכי החוזה, ותביעתו תוכר עקרונות ו/או  בתכני
 הבא:  ןהעיקרו מחירי היחידה החריגים על פי   בויחושבאמצעות המתכנן,  

ע 2.1 יבוסס  החריג  המוהמחיר  של  יצרן/ספק  ומחירון  הכמויות  רשימת  מחירי  צר  ל 
 הנדון. 

אקסטרפולציה )  תבוצע  אינטרפולציה  ה או  ולפי  למקרה  מנה"פ(  בהתאם  חלטת 
 באחוזים, לגבי מוצר בעל אותו אופי שלגביו קיים מחיר חוזה ברשימת הכמויות. 

 ה. המחירון במחיר החוז  י האלמנט החריג יחושב על בסיס מכפלת יחס מחיר  מחיר 2.2
 

 יםאופן הגשת חשבונות חלקי 08.24.3            
חשבונות יבדקו ע"י  בחודש. ה   10חודש, עד ל    צוע העבודות יוגשו בכל חשבונות חלקיים עבור ב    .1

 נציג הפקוח עד לסוף החודש הקלנדרי בו הוגשו.
חלקיים    .2 שהו  חשבונות  ציוד  או  מכלולים  עבודות,  עבור  רק  מחוברים  תיוגשו  באתר,  קנו 

 רכת לא מושלמים. מושלמים. מודגש שלא יוגשו חשבונות עבור חלקי מעו
 אולם לא הותקן וחובר. בונות עבור ציוד שהובא לאתריוגשו חש  מודגש שלא   .3
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 כמות מצטברת(.כל חשבון חלקי יכלול שלש עמודות כמויות )כמות קודמת, כמות נוספת ו   .4
טבלה המתארת את תאור הסעיף, מספר    ידה מודפסים, בפורמטדכל חשבון חלקי ילווה בדפי מ   .5

 וכמות באותו מקום.  הכמויות, תאור מיקום ההתקנה  הסעיף ברשימת
המד   .6 דפי  עם  ציחד  יוגשו  כל  יידה  של  מדגיש  בעט  סימון  עם  תכנית  המערכת    אלמנטלומי 

 י. הנכללים בחשבון החלקי החודש
 מנטים הקשורים בלוח זה. בנפרד, כולל כל האל חחשבון עבור לוחות חשמל יוגש עבור כל לו   .7
הכוללים  חתומים ומאושרים ע"י המפקח    "רג'י" יש לצרף יומני עבודה  עבור עבודות המוגדרות   .8

 פסקה המדגישה שעבודות אלה אושרו לבצוע במסגרת "שעות עבודה". 
 

 אופן הגשת חשבון סופי  08.24.4
 המקורי.לפורמט כתב הכמויות  חשבון סופי יוגש בפורמט "בנארית" בדומה     .1
קן, כפי שבוצעו  ות המתארות את כל מרכיבי המתהחשבון יוגש בצרוף תכניות עדות מושלמ    .2

 למעשה. 
 גש בצרוף דפי מדידה מושלמים, ערוכים בפורמט טבלה, כמתואר לעיל. החשבון יו  .3
 מויות, כמות חוזה וכמות בפועל. החשבון יכלול שתי עמודות כ  .4

 
 למערכת גילוי וכיבוי אש בלוחות.   ת  והכנ      08.25

 תיאור כללי:   08.25.1
דרי החשמל ותקושר למערכת  שן בכל חלקי מבנה חיועדת לאתר ולגלות שריפות ועהמערכת מ 

 הקיימת באמצעות יחידות דווח, על בסיס הנחיות מפרט מיוחד זה. 

ויבוצע בהתאם לת"י  המתק  ג' ד' ותקני     1220ן יתוכנן  ב'  הרלוונטיים,    NFPAפרקים א' 
 המפורט להלן.ולתאור הטכני 

י המתכנן  יותר לפי ראות עינ  מסמכים, תקבע ההנחיה המחמירהבכל מקרה של סתירה בין ה  
 מטעם המזמין. 

תש לא  לקבלן  פוסקת.  תהיה  ודעתו  המזמין  מטעם  המתכנן  אשור  טעון  זכות התכנון  מר 
. לא יותקן ציוד FM/ULורי  אש  ישאו  כל מרכיביוערעור.  כל הציוד יהיה מהדגם המפורט.  

או  ULCרי תכנן מטעם היזם. מודגש שאישואלא באשור המ ULו  FMשאינו נושא אשורי  
בלוחות החשמל הראשים תותקן מערכת כיבוי     .ULרופאיים לא יתקבלו כאישורי  תקנים אי

מודגש שלא יאושר  שתופעל מקומית ו/או מהרכזת, כמתואר בהמשך.    FM-200עצמאיות בגז  
 בכבוי באמצעות ארוסול.  ושמש

והחשמל  אויר  רכת ניתוקים במתקני מיזוג העבשעת שריפה, לפי לוגיקה מאושרת, תפעיל המ 
לרבות    ותריסי המערכת  עם  יסופק  וההפעלה  הפקוד  ציוד  כל  האוורור.   בתעלות  חסימה 
 . 24VDCוממסרי עזר   IN/OUT כתוביות יחידות 

ומאושר, מורשה  משנה  קבלן  באמצעות  בהתאם  ית  הקבלן,  המתקנים,  כל  את  ויבצע  כנן 
 פרט מיוחד זה. לתקנים ולכל ההנחיות המוזכרות במ
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 וי אש ר המתקן לגילתיאו 08.25.2
איזורים וכרטיס ממסרים עם ממסר יציאה   מס'המתקן מבוסס על רכזת איזורית בעלת  .1

 בחדר החשמל מ"נ.   תקןלכל איזור, שתו
 PVCגבי התקרה משולטת או בתעלות    תשתית החיווט הסמויה תותקן בצנרת "כ" על .2

 מ"מ.   35X15במידות  
 RTAדגם    תוריינומש ת צנרת גמישה  באמצעו  –סיום לתיבות החבורים    חבורי אביזרי .3

 אדומה( וניפלים מתאימים לחבור לתיבות.  שרשורי)
לשם השלמת מערכות מזוג ואוורור בשעת גילוי    OUTה  בכל לוחות יותקנו יחידות בקר .4

 אש בחלל. 
 

 אישור הציוד ואופן ההתקנה  08.25.3
הכוללת  פורטת  ר המפקח דוקומנציה טכנית מאישולפני התחלת העבודה על הקבלן להגיש ל

להתקין.    כלאת   שבכוונתו  המתקן  לכל מרכיבי  יצרן  פרוספקטי  תכלול  הדוקומנטציה 
לולי נוסף של הרכזת ורכזות המשנה, סכמת חיווט מפורטת, כולל סוג האביזרים, תיאור מי

לרבה כל מרכיבי המתקן,  לוגיקה מושלמת של  הגידים, טבלת  ומספר  ות השהיות כבלים 
 ירות, רוח, וכד'(.סביבה )גובה, מה ומצבי פקדים, מגבלות

 
 הנחיות כלליות לציוד  08.25.4

ו כל התכונות הדרושות, יעמוד הציוד המסופק בכל מקום שלא צויינה התוצרת או שלא צויינ
 המפורטות להלן: ת ובדרישות ההנחיות הטכני

 )שם מותג זהה(.  כל מרכיבי הציוד יהיו מקוריים מתוצרת יצרן אחד. .1
מ  .2 אוטומטי במתח מצברים  ות  230Vמתח רשת  המערכת תוזן  גיבוי  . 24VDCכלול מערכת 

 אוטומטית. החלפת המתח בין מתח הרשת למתח המצברים תבוצע 
מטר( ויכללו התראה חזותית    3ד"בא )במרחק    92צופרים יהיו מדגם אלקטרוני בעוצמת קול   .3

 .  P-TUCHהצופרים ישולטו בשלט )נצנץ(, מהבהבת באמצעות מנורת קסנון. 
( ויכללו חזית פלסטית   (DOUBLE ACTIONיים יהיו בעלי הפעלה כפולה  לחצני הפעלה ידנ  .4

.    LEDחלפת הכסוי. בתיבת הלחצן תותקן נורית אינדיקציה  או זכוכית לשבירה ומפתח לה
  הנושא את מספר הכתובת וכן  P-TUCHרו בלולאת הגלאים וישולטו בשלט  בוהלחצנים יח 

 ידי המתכנן.   ' חרוט בגודל מאושר עלבסנדביץ
מדגם  כ .5 יהיו  הגלאים  בבסיסים    LOW PROFILEל  בעלי  םאלייאוניברס יותקנו  כולם   ,

ית  ר וופן שניתן להחליף את סוג הגלאי, ללא שינוי החיווט. בבסיס תיכלל נבארגישות מתכוונת,
תותקן   האירוע  נורית  חילו  באופןסימון.  אנשי  הגעת  לכוון  הגובה  שתפנה  האש.  כבוי  או  ץ 

על  ה לאי, לרבות  הג  של  המרבי יעלה  גלאי שגובהו ברוטו    6בסיס, לא  ויאושר  ס"מ. במידה 
קן הגלאי בתיבת השקעה מתאימה, עשויה פח לחוץ עם  ס"מ, יות  6)לרבות הבסיס( עולה על  

אפו וצבוע  ההשקעה.  סקשוליים  תיבת  עבור  תוספת  תשולם  שלא  מודגש  בתנור.  אפוי  י 
 בידי המתכנן מטעם היזם(.   )ההחלטה

. כל הגלאים יהיו מכותבים  , בעלי תחום גילוי רחבטרמי משולב-אופטי   יהיו מטיפוס   אים הגל .6
יה. רגישות הגלאים תקבע ימטר לשנ  10)קבוע( ומשבים    הלשניי מ'    5פעולה בתנאי רוח    יותאמו

 למקום ההתקנה. לכל גלאי תותקן יחידת כתובת. םאבהת
)קבוע(. לכל גלאי    הניילשמ'    20אי רוח  אוורור יותאמו לפעולה בתנ/רוויהא גלאי תעלות מזוג   .7

ל קטע ישר באורך  ונורית.  גלאי יותקן בכל תעלת אויר חוזר בע   כתובתי תותקן יחידת בקרה  
 מ' ומעלה.  1.5

יגיבו לעלית טמפרטורה בת  ו  צלסיוסמעלות   58אלית ני נומ טמפרטורהגלאי החום יהיו בעלי  .8
 בתוך דקה. צלסיוס  מעלות 8

ק .9 שמירת  יכלול  להמתקן  ויאפשר  מלאה  כל  ו  שלא  בשעה  גם  הלולאה  את  ידנית  גם  בדוק 
 הגלאים מותקנים. 

ומט .10 )מצבר  החילופית  האנרגיה  ותותקן)  יחידת  ובמידה  )אם  הנוספת  ברכזת  תותקן  ען( 
שעות רצופות במצב    4שעות ללא אספקת חשמל, מהן    72במשך    ותתאים לפעולת המערכת

אחוז    80ים למצב "מלא" ) תחזיר את המצבר  לל הפעלת צופרים. מערכת הטעינה "אזעקה" כו 
אטומים    GELקבול( בתוך שתים עשרה שעות מחזרת אספקת החשמל. היחידה תכלול מצברי  
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חידה תכלול תצוגת מצב יה  .  24Ahובקבול כולל    24Vבמתח כולל    NP-6-12 YUASAדגם  
 והתראות לעבודה במצב מצברים. 

 .24VDCיהיה   מתח המערכות .11
 בשעה שלא כל הגלאים מותקנים. ק את הלולאה גם המתקן יאפשר לבדו .12
 הרכזות. יהיו מתוצרת זהה לתוצרת   REMOTE-יחידת הבקרה המרכזית ויחידת ה .13
מעגל   .14 בכל  מהתקלות:  אחת  לכל  אינדיקציה  תותקן  החדשה  צופרים  יגברכזת  גלאים,  לוי, 

הרכזת    מרית וכן קולית עם לחצן השתקה.ובפנל עצמו. האינדיקציה תהיה חזותית אלפא נו
צן בדיקת נוריות, מצב בדיקות לכל הציוד המפוזר )ללא הפעלת האזעקה( ומעגל  תכלול לח

 קה במידה ופורצת שריפה בשעת הבדיקות.  חירום להפעלת האזע
ו .15 הצלבה  כרטיס  תכלול  בגז.  רכהרכזת  כיבוי  מערכת  הכבוי  טיס  שכרטיסי    ויישאמודגש 

 ULו  FMאשורי 
 

 מבנה הרכזת ותכונותיה  08.25.5
ור,  , ממוחשבת, מבוקרת מיקרופרוססכתוביות  127לולאה אחת בעלת  בעלת    הרכזת איזורית, .1

הרכזת  והכבוי באיזורים החדשים. כל הציוד ירוכז ברכזת.    ילוילשרות כל מכלול מערכת הג 
הקבלן    לחילופין רשאי   לרכזת הראשית של המבנה.  תחובר באמצעות יחידות דווח  החדשה

 .ה אחת שתחובר בתקשורת לרכזת הקיימתכותבת בעלת לולא להתקין רכזת אנאלוגית מ
בעלת שלש שורות    לועזית-תעברינומרית  -כתובתי עם תצוגה אלפא  LCDהרכזת תכלול פנל   .2

יתואר    לפחות.  אירוע  עבריותכל  ואפשרות  כל.  באותיות  איזור  ולכל   כתובת    נטרול ל 
   צים )מותנה בהקשת קוד הרשאה(. כתובת/איזור באמצעות לוח לחי

ולאה, גלאים, צופרים  י הל ו הגילוי, קו  יקווינדיקציה לכל אחת מהתקלות:  ברכזת תותקן א  .3
 ה תהיה חזותית וקולית עם לחצן השתקה. האינדיקצי   ובפנל עצמו.

הציוד המפוזר )ללא הפעלת האזעקה( ומעגל חירום להפעלת    הרכזת תכלול מוד בדיקות לכל .4
 ה ופורצת שריפה בשעת הבדיקות. האזעקה במיד

 . ULו  FMות הצלבה וכרטיס מערכת כיבוי בגז נושאי אשורי הרכזת תכלול תכנ  .5
ביחידת בקרה מרחוק יכלל חווי מלא של כל    מכותבות.  REMOTEהרכזת תתמוך ביחידת   .6

 כל התקלות החשובות.   ישברכזת וכן חוו האירועים 
במ .7 תקלה  בעת  בחרום.  הפעלה  מערכת  תכלול  לתמוך  הרכזת  הרכזת  תמשיך  הראשי,  עבד 

ולרשות כבוי    REMOTEהפנל ותעביר הוראת תקלה כללית ליחידות ה    קולית עלבאזעקה  
 ות הכבוי בלוחות. לפעול מערכאש. כמו כן תמשכנה  

 שניהם בשמירת קו.   CLASS Bובשיטת  CLASS Aהרכזת תתמוך בחווט בשיטת  .8
ללו   תאינדיקצייווי  י ח  לייכל ברכזת   .9 נפרדת  ולתקלתתקלה  בלולאה  לקצר  פתוחה,    לאה 

 הארקה. 
 אינדיקציה קולית נפרדת לתקלה ולאירוע. )חתך פונטי שונה(.  תותקן ה .10

 
 החשמל מתקן כיבוי אש בלוח 08.25.6

בג מופעלת  אוטומטית,  אש  כיבוי  תותקן מערכת  כבבלוחות הראשיים  מקורי    FM-200י  ו ז 
  . ULו     NFPA 2001  ,FMושר ע"י  )ממולא בארה"ב(, מא  מתוצרת "הייגוד" או "כמיטרון"

למען הסר הוי המיכל והגז ויבואו מארה"ב.  יכל יציג הקבלן תעודות משלוח לזיחד עם המי
 ר מתקן כבוי מבוסס על אירוסול.ספק מודגש שלא יאוש

 -תנאי ההפעלה יהיו כדלקמן:   
 . מ"ק 5החשמל תקבענה בשעת התכנון המפורט. נפח משוער כ לוח  לות כ מיד .1
 שניות.   10אחוז וזמן השחרור לא יעלה על    8לא יפחת מ  הגז בארונות, בכל אחד מהתאים    ריכוז .2
  10נחירים לכל התאים. המיכל בקבול ב מחוץ הלוח ויוזרם  גז הכיבוי יאוחסן במיכל מתאים, .3

עם סימון התחום הנורמאלי, מד לחץ נמוך עם  לחץ    ןשעו  ויכלול  FM/ULאשורי    איישפאונד  
סולונו פקוד,  ידנית,  מגעי  הפעלה  ידית  תקני,    רצינו איד,  יתר  גמיש  וכל  אטמים  כבוי,  גז 

 ומפרט מיוחד זה. NFPA 2001המרכיבים הדרושים, לפי תקן 
 מיכל יבוצע בכל אחד משלשת האמצעים:שחרור הגז מה .4
קבל אות מגלאים שיותקנו בלוח או מלחצן ידני  די שייונוא שחרור הגז מהמיכל ע"י ברז סול .5

חצן צהוב( או מידית  ל מוך ללוח )שיותקן בס  DOUBLE ACTIONכפולה  פעולה  בקיר בעל  
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הלוח יותקן  . ליד  מוש באלמנט שחרור גז שאינו סולונואידילא יותר שהפעלה שעל המיכל.  
 י בוטל ידנית"."כבו תהבהבגם לחצן ביטול כבוי )בתוך פרק זמן ההשהיה( עם נורית מ

קו .6 הברגה  חיבורי  עם  מנחושת  תהיה  הפיזור  להשצנרת  אין  מתאימים.  ונחירים  תמש  ניים 
 . 40סקדיואל לדה בצנרת פ

  3-ול מבאמצעות שלשה גלאים. התקנת הגלאים בלוח באמצעות קדח שקוטרו לא גד -הגילוי  .7
הלוח באמצעות  מעל    ןיותקהגלאי. קצה הגלאי יוחדר לחלל הלוח והגלאי עצמו  מ"מ מקוטר  

ה,  ר גישה לחבורי כבל הגלאי מלמעלתיבה עגולה מפח עם גומיות אטימה, באופן שתתאפש
פרוק הגלאי והבסיס, ללא צורך בפתיחת דלת הלוח. אין להתקין את הגלאי בתוך  ויתאפשר  

מון הגלאים, נוריות הסיחת הלוח, מבחוץ, תותקן נורית סימון לכל גלאי. חלל הלוח. מעל גומ
 עד הרכזת נכללים במחיר מכלול הכבוי.  החווטו

לנ  .8 תגרום  הכיבוי  הראשי  הפעלת  במפסק  העבודה  סליל  ולניתוק  הלוח  המפסק.  של  יתוק 
  – , כרטיסי הממסרים והחווט עד הלוח  OUTו    INלרכזת. יחידות הבקרה  התראות תעברנה  

 נכללים במחיר מתקן הכבוי.
  102כבוי מהבהבת וצופר כבוי בעל עוצמה    מנורת  לאי,ליד כל לוח יותקנו נוריות סימון לכל ג  .9

DBA    ת שונה מזו של מנורת  ביחידת כתובחתך פונטי משתנה. הצופר יצויד מ' בעל   3ממרחק
ול במחיר  לאפשר השתקתו ב"השתקת צופר" והמנורה תמשיך לאותת.  הציוד כל   הכבוי כדי

 מתקן הכבוי.      
 

 חיווט המערכת  08.25.7
צנרת( מותאמים לתקני עמידה באש כנ"ל, כולל גם אביזרי  במובילים )  רכת יותקןחיווט המע

החווט כל לולאה    גידים לרכזת.  -ווט בכבלים רבעל חי   תקנה  מתאימים.  התשתית מבוססת ה
ט עם נגדי סיום. תחילת הלולאה במסלול  בלולאה סגורה(. לא יאושר חוו)  CLASS Aיבוצע ב  

בנוסף    תכלול לפחות שני גידים שמורים.רד לרכזת ופתחווט בנ  א' וחזרה במסלול ב'. הלולאה
הלולאה לארבעה חלקים    ת לקו א( שיחLINE ISOLATORשה חוצצים )יותקנו בלולאה של

וניים שיושחלו  ממ"ר עם גידים צבע  1כל החיווט יהיה בכבלי בטיחות שזורים בחתך    שווים.
  1.5יהיה בכבלים  יזוג אויר  מ ם בתעלות  בצנרת, מנקודה לנקודה ולרכזת. חיווט מנגנוני דמפרי

פי מגבלת  לוז, ואח 5  מרבימתקן פועל ומפל המתח  ממ"ר לפחות. חישוב חתכי החיווט יערך ל
בקו    הציוד. שתקלה  באופן  סגורה,  בלולאה  יבוצע  הצופרים  ומעגלי  הגלאים  מעגלי  חווט 

 שותף לא תפגע בתפקוד השוטף של המערכת )בנוסף למערכת שמירת הקו(. המ
 

 טכנית  וקומנטציהד 08.25.8
 כנית מלאה של כל מרכיבי המתקן,בסיום העבודה על הקבלן להגיש למפקח דוקומנטציה ט

פרוספקטים, ספרי הרכזת, סכמות מושלמות של החיווט )כולל סוגי הכבלים וחתכים(, כולל  
  איזורים, תדפיס מלא של הכתובות, ספר תפעול לרכזת עם הוראות מלאותסימון מעגלי ה

איתוובעברית,   תקלות  חוברת  ותרגול  -כמובעברית.  ר  הדרכה  יום  הקבלן  יעניק  לנציגי  כן 
 קה שוטפת של המתקן.ל ואחזהמזמין בכל הנוגע לתפעו

 
 תכנון וביצוע מערכת הגנה נגד פריצה     .8.1

כוללת   לעיל  המתוארת  של  המערכת  וחיבור  התקנה  הובלה,  אספקה,  אלקטרונית  תכנון,  מערכת 
לת, מתוכנתת לדרישות  של נסיון פריצה למיתקן. המערכת תסופק פוע  אוטומטית לגילוי והתראה 

 מין ומוכנה לשימוש.  המז
ם, כוונם וחיבורם יבוצע אך ורק על ידי ספק הציוד או קבלן )משנה( שהתמחותו  יזריהאב  התקנת

 מערכות כנ"ל.   המוכחת בהתקנת
 ברק.  ה מאושרת על ידי מחלקת החשמל של עירית בניהמערכת על אביזריה תהי

ים  ם אמורים במיוחד לגבי גלא התכנון המוצע מהווה הצעה טכנית ראשונית למיקום הציוד. הדברי
ם ופסיביים, מפסקי גבול ומנעולי ביטול/הפעלה של המערכת. על הקבלן, מיד עם קבלת צו  טיבייאק

ציוד  הכולל הצעות עדכון האיפיון, כפוף לביצועי    לת עבודה, לבצע תיכנון מדויק של המערכתהתח
 שונה וכו'.   ת, הצעות למישטר עבודהעקומות קרינה, רגישויות חריגו  -המוצע 

 תאם עם מחלקת הבטיחות/בטחון של המזמין.  קבלן לו על האת הצעתו ז 
ה ביותר  החדיש  להיות  חייב  פריט מהמערכת  הציכל  של  המקורי  הספק  של  הייצור  בקו  וד,  קיים 

 בהתאמה לשימושו במיתקן.  



 

                                                                                                                                     55  

ללא    )במיוחד ברכזת( לדרישות המיוחדות של המיתקן תיעשההכלולות במערכת    התאמת האופציות
 .  האחריות ך כל שנתתשלום, וזאת במהל

ן קבלן מערכת  על קבלן המשנה )שבאחריות הקבלן הראשי למיתקני החשמל, אם יש כזה, או לחילופי 
שעות מרגע    6בתוך     שעות ביממה, והענות לקריאה באתר  24רות הפועל   ההגנה הנ"ל( להציג מערך ש 

( לשרות.  טלפונית  מוקד...(קבלת קריאה  יגיש    לא שרותי  מספעם הגשת ההצעה  טלפון  הקבלן  רי 
 שעות ביממה חול ומועד, וכן חוזה שרות סטנדרטי.    24הפעילים  

 
 רשימת יצרנים: 

 Ademcoאביזרי קצה: 
 . Pulnix / Takexגלאים חיצוניים: 

 ק". יגלאים פנימיים: "סימנס", "ויסונ
 ”, "סימנס", "ויסוניק". Ademcoרכזות: "

 
 שילוט:  

ין או בא כוחו יעשה בשפה העברית, על  י צוות המזמיפעול על ידי המערכת הדורשים תשילוט כל חלק 
 ות או מצולמות, בכל מקרה לא מודבקות.  גבי הציוד. אותיות השילוט תהינה חרוט

 השילוט יהיה עמיד בשחיקת בנזין ו/או שמנים.  
 ל השילוט יובא לאישור המשתמש לפני הביצוע. וח שס הני

 
 הדגמה וקבלה.  

של פעולת הציוד על כל מערכות המשנה שלו.  הדגמה מפורטת    ך על ידי הקבלןמועד המסירה תערב
הקבלה וההדגמה יעשה על    מה של כל מצב חריג אפשרי . תכנון מבחניעליו לדאוג לסימולציה מתאי

 ידי הקבלן ובעזרת אמצעיו.  
 

 תאום עם האדריכל  
קעים  של אביזרים משו  את דרך ההתקנה  יש לתאם עם האדריכל ובעלי המלאכה האחרים במיתקן 

 כמו: 

 מפסקי גבול לדלתות/חלונות.  -

 גלאי נפח בהתקנה תה"ט.   -

 או מפסקי ביטול/הפעלה.   פנל הפעלה מרחוק -

 ים.  מנעולים מיוחד  -
 

 תאור האביזרים העיקריים.  
 

 רכזת התראות    .8.1.1
 קצה. יתקין באתר רכזת התראות דיגיטלית נגד פריצה ומערכת חיישני יספק ו  הקבלן
אשר תנתח את הנתונים ותיצור מצב אזעקה בכל  ונים, יתקבלו ברכזת ים על מצב הגלאים השהנתונ

 במצבם המוגדר.  מקרה של שינוי
יציאת   עם  תהיה  המיד הרכזת  אינסטבס(.  או  )לוטרון  מבנה  בקרת  למערכת  וממשק    ע תקשורת 

 בנה. ת בקרת המבמערכ בתקשורת יאפשר הפעלת תאורה מלאה או אמצעים אחרים שיתוכנתו
יהי הרכזת  מתפעול  לוח  באמצעות  להגדיר  ה  שיאפשר  מרחוק"(  הפעלה  )"פנל  קונבנציונלי,  קשים 

 ובות במערכת כתוצאה מפעולת הגלאים וכיו"ב. וט על האזורים השונים, לדרוך ולנטרל תגולשל
 ת. רמת טכנאי ורמת משתמש.  רמות הרשאה לפחו 2 -הרכזת תתמוך ב

בקו בטכנולוגית    פה ו/או חבלה וכנגד תקלה ו מוגנים כנגד נסיון תקים, יהיכל קווי הגלאים השוני
 רמות:  4 -מצב כל ערוץ יהיה ב(. חיווי על E.O.Lנגדי סוף קו )

 עה.  מצב רגי -

 מצב אזעקה.   -

 קו הערוץ פתוח.   -

 קו הערוץ מקוצר.   -
יחוברו ישירות   גדיםין המגעים השונים של הגלאים כך שכל מגע יוגן בנפרד. הנו יחולקו בק נגדי סוף  
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. המערכת תעביר  כל אביזר ויוגנו מכנית כנגד פירוק או טיפול  עים בצמוד לברגי החיבור שלעל פני המג
 מרמת התנגדות הקו.   25%חיווי בגין שינוי מעל 

 מהמצבים הבאים:   דניתן יהיה להגדיר את אזורי הרכזת בכל אח 
"דרוך" )או  ם להתרעה במידה והאזור במצב  רופתיחת גלאי המוגדר באזור זה, תג  -"אזור מיידי"  

)"מצב יום"(, חיוויי מפסקי המלכוד  ן יהיה להגדיר אפשרות בה במצב "מנוטרל"  "מצב לילה"(. נית
זותיים בפנל הבקרה  חלו חיוויים מקומיים בלבד כגון: זמזם מקומי בעמדת השומר וחיוויים  יפעי 

 ובלוח המקשים  של הרכזת.  
ו מוגדרים  ום תמיד להתרעה. באזור זה יהי חת גלאי המוגדר באזור זה, תגר יפת   - שעות"    24"אזור  

פשרות בה במצב "מנוטרל",  חצני אזעקה אישיים. ניתן יהיה להגדיר אכל מפסקי המלכוד למיניהם ול
ים בלבד כגון: זמזם מקומי בעמדת השומר וחיוויים  י חיוויי מפסקי המלכוד יפעילו חיוויים מקומ

כולל צופרים  ב "דרוך", יפעלו כל החיוויים  ה ובלוח המקשים של הרכזת. במצרחזותיים בפנל הבק
 והודעה קולית.  

וגדר באזור זה, לא תגרום להתרעה אלא לאחר  עם דריכת המערכת, פתיחת גלאי המ  - שהה"  "אזור מו
השה כ"זמן  שהוגדר  זמן  יהיו  יפרק  זה  באזור  כניסה".  השהיית  "זמן  לגבי  גם  וכנ"ל  יציאה"  ית 

 ניסה לאתר.  רים הגלאים שבמסלול היציאה והכ מוגד
 לאמצעים כגון: סירנה, חייגן וכד'.  ניתן יהיה לבחור/להגדיר ולנתב את צורת תגובות הרכזת  

 
  פן הפעולהאו

 הרכזת תתפקד בארבעה מצבי פעולה עיקריים:  

 . מצב "דרוך מלא" -

 מצב "יום".  -

 מצב "לילה".   -
להפעלת כל החיוויים    המוגדר באזור "דרוך מלא" יגרוםלאי  במצב "דרוך מלא",  כל שינוי במצב ג

מדפסת    השמעת הודעה קולית, זמזם מקומי, חייגן   גביו בהתאם, כגון: הפעלת אזעקה, שהוגדרו ל
 אירועים וכד'.  

ניתן יהיה "לאפס" אירוע,    איפוס אזעקה יהיה באמצעות שילוב לחצנים: "אישור" ו"איפוס". לא 
 ן. דם לכ"אישור" קוטרם ביצוע  

כל שינוי במצ "יום",   יציבמצב  גלאי באזור "מנוטרל"  גביב  על  פנל    ג חיווי חזותי בלבד שיתקבל 
 ים של הרכזת.  ההפעלה של הבקר המרכזי ובלוח המקש

ם להפעלת כל החיוויים שהוגדרו  ובמצב "לילה",  כל שינוי במצב גלאי המוגדר באזור "לילה" יגר
 חייגן וכד'.    שמעת הודעה קולית, זמזם מקומי,זעקה, הלגביו בהתאם, כגון: הפעלת א

  - ל מצב ה זמני. יציאה ממצב זה תהיה או ע"י ביטו מצב "עקיפה"  יאפשר למפעיל לבטל אזור באופן
 וך יום/לילה".  ר"עקיפה" לאותו אזור או במעבר הבא של המערכת ממצב "מנוטרל" למצב "ד

 
 חיוויי המצבים   .8.1.2

 ת/ לוח המקשים של הרכזת.  על גבי עמדת/ות ההפעלה המשניו היה חיווילכל ערוץ וערוץ ברכזת י
 ות הבאות:  מצב אזעקה בערוץ, ילווה בתגוב

 בע אדום עם כיתוב "אשר אירוע"  נורית לחצן האזור תהבהב בצ
 מקוטע.   Khz 2חיווי קולי מקומי מזמזם בתדר 

 ופרים במתחם האתר. לו צע יופ
 יופעל חייגן למוקד.  

 ם הודעה מוקלטת.  יגן טלפון עיופעל חי
 מבנה.   למערכת בקרת תופעל היציאה

 ץ.  ת החיוויים כולם או חלקם לכל ערוץ וערוכאמור, הרכזת תתמוך באפשרות בחיר
יקבע עם המזמין,    אישור אירוע ואיפוס אירוע יהיה רק באמצעות "מורשים". מנגנון זיהוי "מורשים"

 לוב של שניהם. והוא יהיה "סיסמא" או "מפתח" או שי
 כונת הבאה:  "אישור" אירוע אזעקה יהיה במת

ב "אפס אירוע".  רית לשנות את צבעה לירוק מהבהב עם כיתולחיצה על לחצן "אשר אירוע", יגרום לנו
 במצב זה יפסקו החיוויים הקוליים אך לא  החזותיים.  

 הבאה:    עקה יהיה במתכונתז"איפוס" אירוע א
 ויים החזותיים.  רוע" תבטל את החיולחיצה על לחצן "אפס אי
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 כאשר עברו למצב אזעקה. רים שהשתחררו תפעיל את הממס
"איפוס". היה וגורם האזעקה לא נוטרל,  נאי וגורם האזעקה חזר למצב שיגרה טרם לכל זאת בת

תן יהיה לדרוך שוב את המערכת אלא אם י הבהוב לשניה ולא נ   1הנורית תמשיך להבהב בקצב של  
 גורם האזעקה.   אכן נוטרל

 כת המערכת.  כך לאפשר את דרי תן יהיה לבטלו באופן חד פעמי ורה של תקלה בגלאי )לדוגמה(, ניבמק
 

 (. Bypassמעקף אזור ) .8.1.3
למעקף   ופניה  משתמש  קוד  הקשת  ובאמצעות  בלבד  "מנוטרל"  במצב  תהיה  אזור  למעקף  הגישה 

 י.  ו באזור הרצ
"מעקף" )או   -י האזור נמצא בפעול הודעה המצביעה על כ עם הגדרת האזור, תתקבל על גבי מסך הת

 (.  ידי המזמין  נוטרל". הנוסח המדויק ייקבע על"מ
ותגובות הגלאים המוגדרים באזור זה, לא יפעילו את מערכת  בדריכת המערכת, אזור זה לא יתפקד  

 החיוויים.  
לאחר ניטרול בו יש גלאים  דריכת מערכת  טרל" באופן חד פעמי בלבד.  ו ניתן יהיה להגדיר מצב "מנ

 קפו, ישולבו בדריכת המערכת.  מעקף, תבטל מצב זה והגלאים שנעב
 

 פון חייגן טל .8.1.4
יגן מובנה, יותקן בתיבת הרכזת חייגן חיצוני )בכל מקרה יוגן  במידה והרכזת המוצעת לא תכלול חי 

  .(Tamper Switchבאמצעות מפסק מילכוד 
 או שווה ערך.  DL-125Cדגם  Visonicהחייגן יהיה כדוגמת 

 ה.  תהיה אפשרות להודעה קולית שונ ערוצי. בכל ערוץ - יהיה חייגן דוהחייגן  
 שניות.   20י כולל של  הקלטת ההודעות תהיה מקומית בזמן מינימל 

   ספרות לכל מספר(. 20מספרי טלפון שונים, )עד  4 -בכל ערוץ תהיה אפשרות חיוג ל
 .  החיוג בשיטת טונים ו/או פולסים

 .  EEPROMעות הקוליות, ישמרו ע"ג רכיב  נתוני הגדרות החייגן כולל ההוד
 יהיה זהה לזה של הרכזת.   מתח העבודה של החייגן

לתקשור )חיגן  ציוד  המיועד  לשימוש  התקשורת  משרד  ידי  על  המאושר  מטיפוס  יהיה  חיצונית  ת 
 אוטומטי, משדר מצוקה(.  

 כתב הכמויות.    האוטומטי יהיו לפי צי החיוג ומספר ער
 ציאות הרכזת.  הפעלת הציוד מתואמת לי

 
 זיווד ושילוט.  .8.1.5

 
 כללי:  

ברגי פח לפחות.    4תינעל באמצעות    מ"מ לפחות, דלת ארון הפח  1ון פח בעובי  הרכזת תותקן באר 
 הארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי שרוף בתנור בגוון שיתואם עם המזמין.  

יצור התרעה.  (, כך שפתיחת דלת הארון תTamperסק מלכוד )וגן באמצעות מפ הרכזת ת   ןדלת ארו 
כוד  לת התרעה אלא אם בוצע ניטרול למפסק המלח את הדלת הקדמית ללא קבלא ניתן יהיה לפתו 

 הנ"ל, ע"י בעל הרשאה מתאימה.  
 

 חיבורי תקשורת 
 (.  D Typeהרכזת תצויד במחברים )פלגים( סטנדרטיים לתקשורת ) 

 
 :  הזנות מתח

הרשת   הרכזת   במתח  הכ Vac 50 Hz 230תפעל  מתח  אפיון  סטיות  .  יאפשר  לרכזת  הנדרש  ניסה 
 דר.  בת %1 -סטיות מתח לכל כוון, ו  5יינו % תקניות במתח ותדר, דה 

וכנגד מתחי    RFכניסת מתח הרשת לרכזת תהייה דרך מסנן הגנה מובנה, פנימי לרכזת, כנגד רעשי  
 .  KV 1.5שיא גבוהים של עד 

הק ו/אויחידות  של הרכזת  יוזנו מספק הכח  באתר,  והגלאים  כנגד הפסקות    צה  מוגנים  מספקים 
רה זה האחרון יהיו הספקים חלק  לי, שיותקנו בנקודות מוסכמות באתר. במקמל עם גיבוי אינטגרחש

 אינטגרלי של המערכת ולא יהיו למדידה.  
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לפה בצורה קלה באמצעות  מודפס הניתן להח   לכל מכלול המכיל רכיבים יהיה מורכב על גבי מעג
 כולל גם מארז מגן. העומד בפני עצמו  לל מעגל  מודפס או כל רכיב אחרמחבר מהיר.  כל מכלול הכו 

שמלית וסכמת הצבת רכיבים לכל מכלול מעגל מודפס. הקבלן יחזיק ברשותו  הקבלן יספק תכנית ח
 מלאי מכלולים להחלפה במידת הצורך.  

 
 שילוט 

 קידו. כזת ההתראות, יהיה שילוט בעברית המתאר בברור את תפ ממרכיבי רכלול מלכל 
 ות.  או בחריטה ובכל מקרה לא באותיות מודבק Metalphotoיטת אותיות שילוט תהיינה בש

 השילוט יהיה עמיד בפני שחיקת בנזין ו/או שמנים ו/או חמרי ניקוי למיניהם.  
 ביצוע.  לנוסח השילוט בתאום ובאישור המזמין טרם  

 
 אדום פסיבי - אי תתגל .8.1.6

 (Passive infrared detector).   
  SRN-2000.ם בשוק, כדוגמת "ויסוניק" דגם הקייותר לאי יהיה מטיפוס המתקדם ביהג

 תכונות עיקריות נדרשות:  
 עדשות כיסוי ניתנות להחלפה. תחום הכיסויים של העדשות יהיה:   -

מעלות, כיסוי אנכי באמצעות שלוש "שכבות"    90ת של   יחה אופקקרניים, בפתי  36, בעל   סטנדרטי
 מטר.   18וח גילוי מירבי של  של קרניים, לטו 

מטר, תחומי כיסוי    35ארוכים עם יכולת גילוי של עד     וזדוריםפר, לפי המקרה, ולרבות גם  וחדימ
עד     רחבים של  "פתיחה"  עם  בתחו משולב  ,  "וילון"מעלות,    140במיוחד  כיסוי  רעם  אנכי  ב  חם 

 דרגות, חדרים( וכיו"ב.  מ)

ת,  מעלו    30עד  ר האופקי בתחום של  ניתן יהיה לכוון את מרכז הגלאי במישו -
 מעלות.  10+-20  האנכי בתחום של ובמישור  

הגלאי יצויד בנורית סימון לגילוי, )לשימוש בעת הכוונים( ניתנת לניטרול   -
 על ידי מפסק פנימי בגלאי.  

 ט.  וול  24אמפר,   0.5אזעקה,   הגלאי יצויד בממסר -

אמפר     0.5מגע יבש נפרד,  עם  Tamper הגלאי יצויד בהגנה נגד נסיון פתיחה,   -
 לט.  וו 24

 .  %100   -ל  50יהיה ניתן לבחירה בתחום שבין %   תחום הכיסוי )רגישות( -

 ניתן יהיה לבחור בכמות הפולסים הנדרשים לאזעקה, בין אחד ל שלושה.   -

מג"ה, לרבות שידור    1,000ד לתדר של   עהפרעות רדיו  הגלאי יהיה מוגן מ  -
ם עד  ל תחום התדרימטר מהגלאי בכ  1.2ואט ממרחק של     20בהספק של   

 הנ"ל.  

 רואלקטרי, בעל אלמנט גילוי כפול.  הגלאי יהיה פי -

 מעלות צלזיוס.  60ועד   20-הגלאי יעמוד בתכונותיו בטמפרטורות שבין   -

 אופקית.   תשונות, לרבו הגלאי יהיה ניתן להתקנה בתצורות -

  20  -יכה יהיה כוולט. זרם הצר  16   -ל  9מתח העבודה של הגלאי יהיה בין    -
 ליאמפר.  מי

 
 גבול שקוע במשקוף דלתע מג .8.1.7

גע הגבול )להלן החישן( יהיה להתקנה משוקעת במשקוף הדלת, כאשר המגנט הקבוע משוקע בכנף  מ
יהיה   הידית(. המגע  אזור  )מעל  רחוק מהציר  נומינלי  הנעה,  משלזרם  מיליאמפר,    100  -אינו קטן 

¾”. החישן    -חישן יהיה כיה ½”. קוטר ה ישה של החיישן יהוולט. תחום הח   48  - ולמתח שאינו נופל מ
 א.ש.ע. (Ademco)תאים גם להתקנה גם בדלתות פלדה.  החיישן יהיה מתוצרת "אדמקו" י

 יזרים:ברחק בין פני האמ"מ מ  19מגע מגנטי משוקע בדלת, עם רגישות המאפשרת עד 
 

 ניטרול:  –פנל דריכה  .8.1.8
מצב  מידע הרלבנטי לגבי  הפנל יכיל את כל ה  ה ותיכנותה.הפנל יאפשר את דריכת המערכת, ניטרול

 הרכזת / המערכת ואביזרי הקצה. תהיה תצוגה בעברית לכל הנתונים.
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 פנל הפעלה וניטרול: 
 

 סירנה    .8.1.9
 נה.  או פוליקרבונט עמידה בקרי עמ"מ, מגולוון צבו 1.5פן   הסירנה תזווד בקופסת פח עובי דו 

 מ' מהסירנה המזוודת.   3   ד"ב במרחק 98  -עצמת הקול הנדרשת 
 נימי.  פסה יהיה מוגן מפתיחה בלתי מורשת כמתואר, ע"י מפסק פ הקו מכסה

 התקן הצפירה יוגן על ידי גריל קדמי באופן שלא יאפשר החדרת כלי זר להשחתת הנ"ל. 
 ינטגרלית. אהקופסה תצויד במנורת סימון 

 סירנה אלקטרונית עם הגנה נגד פתיחה, ומנורת אזהרה:
 

 וליכים  מ  .8.1.10

חלקי   - בין  החיבור  מפ התקן  מוגנים  יהיו  שינוי  המערכת  או  נתק  קצר,  ני 
 מהערך הראשוני לו כוונה המערכת.   20התנגדות בערך העולה על %  

משורינות - תהינה  חיבורים  ניסיון  קופסאות  כנגד  מילכוד  מפסקי  עם   ,
 לערוץ הקבוע של המערכת.  ה בלתי מורשה. מפסק המילכוד יחובר חפתי

המכ - מבנה(  ל  )שבתוך  הפנימיים  בעלי וליכים  גמישים,  גידיים,  רב    יהיו 
 ממ"ר.   0.6   -גידים לפחות בכל מוליך. חתך כל מוליך לא יקטן מ 7

יהיו כא - )כבלים( החיצוניים אם  ורק  כל המוליכים  יהיו מותקנים אך  לה 
 ועם מעטה פלסטי.    גן. הצנרת תהיה משורינת, מגולוונת,מ בתוך צנרת 

)אם תהיינה כאאות  כל קופס  - לה( תהיינה משוריינות,  המעבר החיצוניות 
למים ואבק, מיצקת אלומיניום. אין לבצע חיבורים מחוץ למבנה  אטומות  

 מוגן.  

 י.  לפי המיפרט הכלל   -שיטת חיבור קצות מוליך  -

י - על  בקצותיהם  יסומנו  כדוגמת  דהמוליכים  מסופרר  מתכווץ  שרוול   י 
FLEXIMAR .)פלקסימרק( 

י ביניים להוציא חיבורים  רציפים בכל המיתקן, ללא חיבור  יהיוהכבלים   -
 אות חיבורים מוגנות כמתואר.  בקופס

נגדי סוף קטע יפוצלו בין המפסקים השונים המחוברים על ערוץ משותף.   -
   .על אביזר הקצה )המפסק( עצמו  -הנגד מקום חיבור 

בכ - "שמורים"  מוליכים  יכיל  כבל  %   כל  על  העולה  ממספר    20מות 
יא  מוליכים שמורים. )להוצ4   -ת מ  יכים שבשימוש בפועל, אך לא פחוהמול 

 כבלים במערכות דיגיטליות ממוענות(.  

גידים בהתאם לדרישת המערכת,   - במערכות ממוענות יהיה הכבל בכמות 
ראשי )ללולאה או עניבה(,    תפחות מחמישה גידים עבור כבל תקשור   אך לא

 אביזר קצה "סופי".  או  משלושה גידים לכבל לחיישן ולא פחות
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   / הקבלן חשמלאיהצהרת ה
 

 __ בעל המתקן: _______________________________________

 מקום וכתובת: ________________________________________ 

 ____________ _ קן: _____________________________סוג המת 

 ____ ______גודל החיבור/ המתקן: _________________________

 _______________________________ _________ :  תיאור המתקן

 היר/ים בזה שמתקן החשמל כמפורט לעיל, בוצע / יבוצע על ידי/נו  הריני/ו מצ 

 כל כללי המקצוע הטובים.לפי  .1

 . 1954 –לפי הוראות חוק החשמל תשי"ד  .2

 י התקנות אשר פורסמו על פי חוק החשמל. פל .3

 נוגעים למתקן חשמל. ראלי התקני מכון התקנים היש .4

 לאומיים. -אלים לפי תקנים בין קנים ישרבהיעדר ת .5

 לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ בכל הנוגע לאספקת חשמל לצרכנים.בהתאם  .6

 כללי הבטיחות למתקני ומערכות חשמל. לפי  .7

 דה זו. ולפי התקנים הרלוונטים לעב  .8

 בודות בניין.יצוע עשל המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדים לב 08לפי מפרט  .9

ו מצהיר/ים כי בדקנו את  / שהם מובאות במפרט הטכני, הנניכי המכרז, כפי  לפי הוראות מסמ .10

 המתקן והמתקן במצב תקין וראוי לשימוש.

 

 ____ _כתובת: ______________________   _________________________  שם:

 

 __________________ ______ סוג רישיון החשמל: ___________________  מספר רישיון: _

 

 __________________________ _______________________   שם הקבלן: _ז. ___מס' ת.

 

 _   כתובת הקבלן: _________________________ ח.פ / ע.מ של הקבלן: ________________

 

 __ ___________________   תאריך: ________________ קבלן: ________ החתימה וחותמת 
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 יחודות ט עב - 09 פרק
 
 םינפו ץוח חי ט-ליותכל ותשירד 10.90

 
כין  הללא יותר  .עתרמוקיר", "כרמית" או ש"צרת "מתו  פעלבמ ןכ ה מויהי יח  טה 09.01.1

 . ףהעור  פיקוד ורישא עלב מוגן יהיה  למרחבטיח    .ובת באתרתער
 

פח  ינה מי מגן פ"עפינה    יזוקיבלו חקיות ואנכיות, יקטויחות, אופכל הפינות המ 09.01.2
,  "עש ו" א PROTECTORתוצרת "  UV  -ב ידמע ן בל P.V.C-מ  נהגה  ינת+ פלוון  מגו

 . גובה הפינהלכל אורך ו
 

צועת  חת רי הנ ה ע", תבוצע חבישיואנכ ופקי  אובניה,  ןטי בטונמר בין אליבובח 09.01.3
רילי,  רב אקעם ע ספוגה בטיט צמנטיס"מ, כשהיא  15מזערי של   וחברגלס ברבפי
  גויש לדא   .חוץ  חיט ו םפני חה לטינ כה ב לבשצע ותבה ביש הח .ורהחיב ורך תפר אל

 . ים לפחותת" במשך יומיבושחתרת ה" שפלא
 

בסרגל  ק בדתיותם ונציב   םתוריוומיש לוטיןחוישרים לים ו חד י היפים יגלם וקנטי 09.01.4
 .פניהצד של ה מכל

 
 X.P.M רשת  בעזרת ה שו יותר ייעא  "ממ 10חריצים שרוחבם   וי טיח עליסכ 09.01.5

 . ילל ט במפרט הכרופמכ ץ יהחר  ידי צינשמ ת רובת עוונמגול
 

ובאופן    פוליםשיה מעל יופק ו איהיה בקם שיפולי הריצוף  במפגש ע טיח גמר 09.01.6
 . טיחהם מפני אורכלכל ווה  בלטו במידה ש ילים השיפו ש

 
ות  דוגמא תכנן והמהדרישת לפי   שוניםאות לסוגי הטיח הגמל הכנת דוהמחיר כול 09.01.7

 . 'מ 2X2  תוחלפ  שלות מידינה בתהי
 

ם  קירות חדריתבוצע על    +שיכבת טיח שחורה(תונ חתט  נת צמ )התז שכבת הרבצה 09.01.8
 .וייפיר הח במחול  כל -רטובים 

 
 םיטיח חוץ ופנ-חדיםה מיומדיד יאופנ 20.09

 : רט להלןגם את כל המפודה כוללים מחירי היחי 
 . יםוגליפ םבחשפיטיח  .א
 . שיפועובל עוג במ  םוישי .ב
  הל אורך וגוב כות,לכיאנהו  פקיותהאו ת ופינעיל בכל הכמפורט ל נותי פ  וקזיח ג.

מקום   לובכם,יפי,גללחשפי פתחים יב ב סרבות מיח חוץ,לובט  פנים בטיחנה,הפי
 שידרש.

 . מגולוונת כמפורט לעיל  X.P.M ורשת סברגל פי עותצור .ד
 ( וכיו"ב  שונים םיזריבא, ונותי חלנ במל ים,ם סניטרי ם )כלים שוניטיח ליד אלמנטי .ה
 . הוחמת ברצועת רשת  תשונו ה ותכרעיה במ טלצנסי סוי חריצי איכ .ו
 ים. פנ  נה לטיחכהכ  בטון יאלמנט כבת הרבצה על גבייש .ז

 כל הפתחים.  ח.          המדידה נטו במ"ר בהורדת
  דדת בנפרדמננה נואי  צועהת ביות מחייבים אני התכאו  ו/  שר המפרטעבודה אל כ .ח

 . יותתב הכמובסעיפי כ
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 חיפוי ו צוףריעבודות  - 10ק פר
 
 כללי  10.10

 
רת  יח לפי בו  ותיו מהכ ש בכתברדלנ םאתהה ביהי  ייםו יפח/חים ארי/ותפ רצהמסוג  10.01.1

 . חהמפק
מבחינת   רשיםדקנים הנהת  קה ובכליעת החל נמ ל 2279 ים יעמדו בת"י ריצופכל ה 

  והאריחים יהי .כו'וריות ו ידות למישהמ , סטיה מת בשחיקהעמידווזק, ספיגות,  ח
 . קןהתתו  מסומנים ב

ואישור    םשוניה ייפו חהו  צוףהרי ימסוג כל יצרןכתב של ב ורש ילספק א ןבל הק על 
סוג   לש דותויהתחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמ וא קנים ן התוכמ

 .יםנדרש קנים התהבכל   הספציפי  צוף/חיפויהרי
  
  צורשל הי ידהסדרה אחעל  ידקפ לה  יש .זההתהיה   חיםארי/מרצפות ת כל הידמ 10.01.2

דרות  ס בברעל ין א ם,י ל וחללים גדאו בלמה ש ומהבק  רלכל אזו (יצורתאריך י )
ין  ימ ל יש  .םאריחי/גוון אחיד לכל המרצפות על  פידק היש ל .יחרא תוונות לאוש

גודל,  ימה בשל ה מתאמרצפת שאינ כל  ולסלק ףוהריצ  י ביצועות לפנמרצפאת ה
   .פגם  או וון ג

 
   .חקיות המפחפי הנ ל ות או ני התכלפי   -ים  הנחת האריחרת צו 10.01.3

 
   .הריצוף ה לפנייצטלס נאיל וחשמ  תיש לבטן צנר 10.01.4

 
ף,  ותיים הריצסים, יסלפ מ הפרש  ין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו ישב רבבמע 10.01.5

 . ן היטבמ"מ מעוג 40/4שטוח  םלומיניוו אא /ו יתן פליזבזו  אחרת, האהור רבהעד
 

 באות:ה טיבותרנאלטיבוצעו ב הריצופים 10.01.6
  מדה ו,שבונח, על ןלקבה  עיבצך ורצה במידת  .הבטוןרה ע"ג שיה יקבהדב .א

  .העד לקבלת משטח חלק מוכן להדבק שפכטל ות ו/אסלמתפ
סף  עם מוס"מ, נטול סיד  2ובי  ע בטיט  +  ומסוםאו ס יוצב ג חול מ "ע .ב

   .קק"ג למ" 200 -רובת מנט בתעתכולת הצ .תת העבידולהגדל
  30-ן ב בטו גבהדבקה ע" וףהריצ וצעב י (םם נמוכיי)אזור ובים רטם דריבח .ג

)הכלול במחיר   לליכהמפרט ל תאםהב  סף לאטימהועם מ  לקמוח
 . היחידה(

חירי  שינוי במא לל,  פקח באתרת המ ום להורא בהתא ות טיברנלטא הום תח 
 . היחידה

 
צורות  ו  יםונשילוב גו, יםגש כוללות ד ף והחיפוייצות הרשעבודו גש בזאתודמ 10.01.7

   .מפקח באתרה תחיו הנ י נפולי התוכניות לפל הכה,  מדווכ
 

  . אימים לפני הנחיות המפקחת מ  עיםיפוע שצבעל הקבלן ל 10.01.8
 

ים  לול אריחשר יכדוגמה, אל משטחמראש  קחהמפ ר ש לאישון להגיל הקבעל  10.01.9
   .שהוא סוג  ם מכליפוליוש

 ת:  ר יכלול אישוהא 
   .יםחריהאסוג  .א
  וכל  וע, הרובהציבת ה יטש  ,םריתית, החומהתש הכנת ל: ל כו, הביצוען  ופא .ב

   .הד העבויצוע  ב לש רוהד
לק  ח ויהווה  צוף לריעד המיו  מקוםב מ"ר לפחות 12יהיה בשטח וגמא  ד להמשטח  

   .דת לביצועמיועהעבודה המ
 

תב על בכח פקאישור המ  שנים מיום 10של   לתקופה ריות בכתבן יתן אחבל הק10.01.10
,  טקיוהפר השלמת  םומת  יםשנ שלות למשך שערבו יעמידף  אן הקבל .דהבוהער גמ

ם  ומריחע וה צוריות תכלול את כל מרכיבי הביחאה .ףיצו הר  תועבודתו על ולאחרי 
האחריות   .י המליטהוחומר , האריחים  שקיםטיפול במה והח ודות הנב : עגוןכ

  בונו, את חשל ע  לן יתקן,קב ה  .הם במפרט זוד הכלוליתפק בי הכל מרכיתכלול את 
יוכל  ון קהתי .יןזממה מחה מטעם מו  של עתד תוחוע כפגום עפ"י קב שיטח שה

   . מסוים או בשטח כולו באזור ף וצית הר חלפל הוללכ
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ודעה  משלוח הה מועד ימי לוח מ 10ך תוקונים ע תיצרגן ולבתאלה יב תחי לן מ בהק 
של   תודעל פ"י שיקוע ה,ור ל תקלה חמ ת במקרה ששעו 48 או תוך וי פגמיםלי געל 

   .חהמפק
 

 פים וצמר   םחיהגנה על שט11.01.10
ו/או  וחות גבס באמצעות ל  תופגיע כל ני פ מם מרוצפים ימשטח עלן  גהעל הקבלן ל  

נה ו/או  ת במב כל העבודו לגמרניהם עד  ם בייי מודבקלן ג רטול קמגלי הגנה ת שכב
  אולם בכל, וםשל א תוספת תח וזאת ללמפק"י ה תאושר עאחרת שנה  הג כל שיטת

 . תצפובמר עה עדי לכל פגיבלה  אי אחרה ו קבלן הינה צבמ
 

 ב הכמויות כוללים פחת בכת יניםמצוי ירי היסוד החמבזאת שמודגש 10.01.12
 
 צלןניט פורר י גריחאב ףריצו 20.10

 
וון לפי  בג( 2)  314י "בת 4טבלה ג א' לפי סואחרת יהיו האריחים מאה הורעדר  בהי 10.02.1

 . ת המפקחירבח
 

  ב דוגמאותן שילוחשבון לקחת בעל הקבל  .תניולתכ אםתהים ב אריחה חתהנ צורת  10.02.2
 . תובהתאם לתכני  מדויקיםים כ תולרבות חי תוחדומי

 
"  770מר  "פלסטוו/או כרמית" " של "100יש "סופר גמ וג ס מ היהי   הקבהטיט להד 10.02.3

ט( של   הצמנ מכמות 15%) 460( +לטקס  1:2)  ול:צמנטחאו טיט מ /רמוקיר" ו"תשל 
   .קחשור המפיבא ש"ע או  "תגיוולוטכנב נג"
  ו" ו/א"כרמית" של 181יט ט ר סוג "סופמ יהיהצב ג חול מיובקה ע"הטיט להד 

  15%) 460+לטקס ( 1:2:צמנט ) טיט מחול או/ו " קירו מרתופר" של "ת סופייצ"ר
   .המפקחר שויש"ע בא  ולוגיות" א"נגב טכנול מכמות הצמנט( ש

 
 ה ים להדבק ריח אההכנת  4.20.01

  שטוףלש י .להדבקהועדים אריחים המי ה אתם מראש יכינה מק דבההצוע לפני בי 
ת  וק באאבק או את ה אתיר להס במברשת כדי לשפשף ם ובמי יחת גב האר א
  .בניתבתעשויים בכבישה   םיתיישיתעיחים הסבר: אר  .חיץ" מגב הארול"חי ה

באבקה   ניםרצתמשים הי מש, יתן התבנמ יחאר ההיר של ילוץ מרך חלצו
ב  ל גגדולות ע כמויותצאת ב שהיא נמה זו, כבקא .( משלל קלט גון ה" )כקלי מח"

רה,  סיהל  אריח, וישב הוג  בק הד ןר שבי משמעותית לקשה מיד בה ח, מפריע ירהא
   .ההדבקה ני לפ

   .בידה קלות שכן ניתן לנגברת בקה, ניכהמצאות האב  
מטלית   תר זלשפשף בעות ח פח, או לאריה גביטב את  הף  טושה, יש לת להסירמנ על 

להיות   תום הלוח יכדבקה צרין ההזמב .כל שהיאק דב שכבת ם וייש ני  פל  ,הרטוב
המיועדות   ותהניצב  תו אול גם את הפ כל י יםיח ראניקוי ה .ק ויבשיםבמאם  ייקנ
 . ה(ובה או כוחלים )רי המישק קלוט את מילול

 
 חות טובים ומקלדרים רף בחריצו 5.20.01

ן  ווכיפוע ל בשיצף לר יש .ל לעי   05רק פב רטכמפו איטום תבלאחר שכ יעשההריצוף   
הכניסה ובאזור  לת לד  תפליז מתח  ספדה עם רפ ש לבצע הה, יצפ הרמחסום 

  יפ ת השיפועים לבכדי לבצע א .ריכלותת האדוי נתוכחת ובהתאם ל ר למקלגדהמו
 . דהחיר היחים במים, הכלולילבצע חיתוכים אלכסוני  תוכניות האדריכלות יש

 
 מילוי מישקים  6.20.10

  3 םעל מישקיירה ם שמם עהנדרשי  התקנים לכלאם בהתהיה תת הריצוף  הנח 
ה  בורול ם בחומר כיחממולאי ו המישקים יהי  .ניותתוכם  אתאו בה חותפ ל מ"מ

גש עם  עד שתיפ -רובה" עומק החדרת ה" .ו ש"ע" אMAPEIרת "תוצ אקרילית 
   .מ"מ 6ולפחות   הדבק שחדר למישק

אין   .ןן המוזמבגוו צרן,י היכן מראש ע"מו , מילוי מישקים מש בחומרלהשת נדרש 
 . ט, בשטחמנגאו פי ןתר ולהשתמש במגוו לאל

  10ומק קשוי לעוהדבק ה  ולתשקים את הפססלק מהמיילוי המישקים יש לי מלפנ 
 .מ"מ

 .ת תסולק ע"י שואב תעשייתיהפסול  
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יש  ,  ריכלותניות האדלתוכ  בהתאםו ת ו/אלפחו מ'  6.0/6.0של  טחים גדולים שב 
זרת  עיקבע ע"י המפקח בי שמ"מ ו/או כפ  10-8 -וחב כת ברשקי התפשטומי צעלב
קום  יל מ התכנון ש  .חע"י המפקבגוון שיקבע  יקוןסיליס סגמיש על ב ר מחו

 . והמפקחדריכל בא לאישור האשקים יוהמי
 
 רצלןגרניט פוו ריחי קרמיקהחיפוי קירות בא 30.10

 
(  2)314בת"י  4פי טבלה א' ל חיד, מסוג ן אווות וגדות אחידבעלי מי יהיו ריחיםהא 10.03.1

 . חן לפי בחירת המפקבגוו
  טיח ע"ג  צעובת םהאריחי  דבקתה  .רט הכללימפהיה בהתאם לסם י יחיריישום הא 10.03.2

  תוצרת "שחל" או מ  472בק מסוג שחלקריט בד לליפרט הכמבהתאם ל צמנטי
  .ית" או ש"עכרמ" וצרת" מתC-7"  ו דבקיות" ו/א וג נולגב טכ "נתוצרת " "גרנירפיד

 . רןבהתאם להוראות היצהדבק   שוםיי
 . אההמל והתייבשותם  ותקירי הו רק לאחר ניק ם תעשהיאריחהדבקת ה 

 
 . לעיל 10.2עיף ראה ס  - וי ומילוי המישקים ם לחיפיח אריכנת הה 10.03.3

 
הקירות,  אים מ טים היוצמנ אל לבין יםן אריחת מרווחים בי יד על סתימ להקפ יש  10.03.4

ום  תש לספקח, כן יהמ אלסטומרית באישור  אטימה  ידיעל   ות וברזים,נור צי גון כ
 . רצפההתחתונה לבין החים  ן שורת האריבי ח שרווהר כנ"ל, את  מבחו

 
וסטה כמפורט  " ו/או פרופילי נירRONDECם "גמר דג פינות יבוצע פרופיל ב 10.03.5

 . ותוכני בת
 

 ריחי אבן או שיש באוף ריצ 04.10
 

 ף והחיפוי הריצו הזמנת .א
 . תוךחית ה וכניובהתאם לתורק במפעל  הריצוף יעשה אך יתוך אבני ח 
  יות מאבנא הכין דוגמקבלן לל ה ר, עהחיפוי לאתף וצו הרי  פקת חומרירם אסבט 

מאות, יוכל  הדוג לאחר אישור ק  ור כל,ילאישור האדר מדרגותמי וצוף, ציפורי
 . ה והאספקה לאתרמנ ההזאת צע ן לבהקבל

 
 ש ף באבן או שית ריצועבודו .ב
 

 יו החומר ותכונות  המבנ .1
ום  יממינבא שכבתי, חיד לה את מבנ עלח בהמפק אושר ע"יהאבן שת 

  440-מ למ" 2.0-ל   עברמיקה לא ח וד ברמת ששר תעמ וא תייםגידים חרסי
  60(  גפ"סיזערי ללחיצה )מזק מ , חו1.0%על מ לא יגהפ בובים, רמת ססי
 . ק"ג/מ"ק  2.600-רחבי כ משקל מ, ו5( יזערי לכפיפה )מגפ"ס מ  וזקח

 
 וע מידות וביצ .2

ת  טיוס .וךתסטיה בחי לא כלת בוייקומד יו וי יהומר הציפמידות ח 
  בלא כל ות,תאם לדרישבה תמדוייק תבעלי זוי סימום,מק מ"מ 1מותרות  

 .ט סביב היחידותהקנ ריצוף או על ה פניטח  ש"גרדים" על 
   .רכבת החומרלפני הדריכל יון ע"י המפקח או האלמ טה שי  קבעתי 

 
 ות ל סיבו .3

 לן:לה  מפורטה  על יעלו  האבן לא מידות אריחיהסיבולות ב 
 מ"מ  0.2 באורך ורוח 
 מ"מ  0.5עובי   
  החריג   .האריח  ותר שלי ה בידה הארוכ מהמ  פרומיל  0.3ניצבות ריגה מח 

 . ריחהא  של יותרמהמידה הארוכה ב מיל פרו 0.25ות רי ישוממ
 
 ליטושים .4

, לא  דרישות האדריכללות בהתאם עלי רמה ואיכ פיים בים הסוהליטוש 
ליטושים  , הוףריצ הלוואי על חומר או יטוש ל  וך,י חית כל סימנ יורגשו 

סופי   עד ברק מלאת בליטוש האח  אדריכל,הפי בחירת  ויות לפשרתי אבש
 . HONED  מט גמרבוהשני 
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רק  מוספים לאחר קבלת ב אוים  יקלכימ בכל מלא אין להשתמש וש הבליט 
י לפי  יש או אפוקסומילוי בדבק שי  כולל חרוץ הליטוש  .אבןטושי הבלי
   .חמפקלטת ההח

 
 וף יצי/ר ויצוע החיפ וני בנת .5

ג  ו מס ב פולימריער ת+ תוספ 1:3ט ביחס  ול צמנ ה חיהי  טיט ההדבקה
  15%של או שו"ע, בכמות ני" אן "נגב אלו בוי  MAPEIקירט מתוצרת פלני 
   .היצרן הוראותע לפי הביצו  .מנט שבתערובתהצות מכמ

 
 קים שמילוי מי .ג

  טרהלר מסוג אובחומ לאווימו  וךלכלולת ו טיט, פס  וקו משאריותהמישקים ינ 
ודף  ו"ע, עשאו  SP-100,  ריטקמסוג לט ה אפוקסיתו ברוב , א לוניר של נגב אולוק

ון לפי  גו, ה ופיהס בושוהעבודה, לפני יימות ים, עם התקדמ  ע"יקה והחומר ינ 
 . רהוג החבל מקטלבחירת האדריכ

 
 התפשטות  תפרי .ד

 . הנושא  קטיביטרוהקונסח  משטעד ל המצע או חתכו עד טיטתפרי התפשטות י 
 . שו"ע או 570פיל"  מיש "נובה חומר גו ביהי  י ההתפשטותתפר י ילו מ 

 
 ן לוחות שיש/אבלר על יס .ה
 

קירות, הן על  י יפובח  אבןעל המשטחי האבן )הן כל  לר ייושם עלסיה .1
 . מניעת החלקהלספת  והן ישמש הן לתו הסילר ריצוף,האבן ב

 
 . פויהחיו  צוףים לאחר הרר ימימספ האבןת בשוהתיי  אחרילר ליישום הס .2

 .ור המפקחאישון האבן רלהנחית יצבהתאם ר, הסילסוג  
 
  דרוךהיצרנים, אין ל פרטי"ר בהתאם למלממר  החו הסילר וכמות  יישום .3

 . מיםי 3שך  לר, במאבן, לאחר טיפול בסיה  יחיאר על
 
יות  נחלה בהתאםראשוני  לבצע טיפול יישום הסילר יש  שנה לאחר חצי .4

 . ניםיצרה
 

 מרוצפים ים טח ל שעהגנה   .ו
בס  גמצעות לוחות  עות באיפג  ן מפני כל באב  מרוצפים  על משטחיםלהגן   בלןל הקע 

פת תשלום, אולם  וסא תלל זאתקח ושתאושר ע"י המפ  אחרתשיטת הגנה  כלאו 
 . גיעה במרצפותפלעדי לכל נו האחראי הבבלן הימצב הקבכל 

 
 ריצוף ביצוע ה .ז

  ובהתאםרה וצו ל סוג חומרמכ ותשונ  אות ריצוף דוגמ  ספרכין מלהלן ל הקבע 
לביצוע    אםבהתכל ינוי ע"י האדרנת לשי תני הדוגמא .ףיצור ות הכני ובת לנדרש

 . ובונחש ועל גמאות ע"י הקבלן ר דומספ
 

 יריםדה ומחאופני מדי 05.10
 כוללים: היחידהי מחירי  במפרט הכללנוסף לאמור ב
רה  ומסיב נקי  למצ והחיפוי ףריצו, והבאת היהםינכתמים למה כל קרצוףוניקיון   .א

 . חלוטיןלב נקי ין במצמזמל
מתאימה לסוג   רובתוסתימה בתע  ו'וכ סיםכיבוד מוצאי צנרת, מע  ות,טון צינורבי .ב

 . ט לבןבסיס מל על ריצוףה
אלכסון, כל  יתוכים, הנחה בות לרבות חלפי התוכני וגמאותנים ודשילוב גוו  .ג

  טחיםם, שים צריפס ודעיב ולם תוספת עבורתש  לא .כו'ניהן ומי ל תהתאמו ה
 . וכו' עוגליםנים, מקט

שיפועים   בטוןו/או  בטון ,ביוצל מו רבות מדה מתפלסת, חל צוףהשטח לרי כנתה .ד
 בכל עובי שידרש.  ורט לעילכמפ מסום או סו

 . ט לעילחיפוי לרבות טיח כמפורהשטח להכנת  .ה
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מים  ותאמ  וכד'מחסומי הרצפה   ביבד סעיבוואת ה ותשלמ את ההור שיפועים, סיד .ו
ות בעלי  ד במקומ חו במימדויקות  דותלמיאריחים הניסור לרבות ם במסביומר לח

יזרי  עבור אב שיםהדרו ידוחים במקומותכן קית מיוחדת וטר אומגי הצור
 . "בל וכיואינסטלציה, חשמ 

 . צומשטחי טר ס"(( ודינוג )"ווקהברקה )"פוליש"- ליטוש .ז
  ,סחות גבלו ן אוקרטולוחות  ות  צעבאמ מכל סוג ,יצוף  הר טחי ל משכה על גנה .ח

 . ריצוףה חירבמ  הכלול ,מסירהלפני ה הנ ההגות סילוק  לרב ילון ,ים נ פמצו
 . ופירוקםת המפקח חירים לב דוגמאות וגוונ יצועב .ט
 . ימתם ברובהמ"מ וסת 3  מינימאלי של ברוחבישקים יצירת מ .י

ני  כל מתקב לביי מסה ובטון פולימרמישה גרוב וננטי,מפקו יק דואיטום במסט  .יא
 . תובקירו ברצפה ה אתברוה

 סילר  יב.
זה כוללים גם את כל הפרופילים, הספים,  פרקם בי היחידה בכל הסעיפירי מח          יג.

ילי ניתוק, פרופילים סופיים, פרופילים  הפרדה, פרופילי פינה, פרופרופילי הפ
  גשכפנלים,פרופילים במיפ שיםפילים המשמה,פרוהיקפיים, פרופילי חלוק 

  ,שדררופיל אחר שייל פתקרה,כ/ת ש קירולים במיפגרופיות,פפה/קיר רצ
ת  במעבר בין ריצופים/חיפויים ובקצה ובפינו  ום,ינימנירוסטה/פליז/אלומ 

מיניהם מכל סוג,  ם/חיפויים, פרופילי הגמר לריצופי
ל לפי  הכ קום שידרש,בכל מ אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, ככל שידרש 

פרטי  ומ  פי פרטיוכניות פרטים בתות ובכניואר בתומתו וכדרישות האדריכל  
ם" או ש"ע או תוצרת חברה אחרת לפי  וייציפ פילים מתוצרת "אייל ו רהפהיצרנים. 

 האדריכל בחירת 
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 עבודות צביעה - 11ק פר

 
 כללי  10.11

 
ם באריזתם  וזיתר כשהם ארלא קו ויסופ מוכנים מראש היו צבעיםם יכל הצבעי 11.01.1

 .מקוריתה
 . הצביעהמועד עלה ממ נה וש יך ייצורםתארשעים לו צבבקיתא ל 

 
וכמות  וג  ע כולל סבדרישות מפרטי היצרן לאותו צ לכ  על  צע בהקפדההצביעה תבו 11.01.2

פי למספר  הסו המפקח יהיה הקובע הבלעדי ו .םשילול הנדר יוחומרי הד  יימרפר
  חותפל ו צעבול מקרה י)בכ .וי מלאכיס ן אחיד או וות גו לקבל השכבות שידרש 

 . ת(כבושלוש ש
 

 באות: הת  ויואת האפשר והיא כוללת  חהמפקתיעשה ע"י  גווניםרת ה יבח 11.01.3
  .וון וכיו"בת בג בע, תוספג צמאותו סו ערבוב גוונים שונים .א
ן  ן בגוות דלת או חלומשל: מסגר)ל ונים שונים למרכיבי היחידה גו רתבחי .ב

 . ו'(וכד חדר באותו המז ה ז וון שונהי קירות, בגשנ  ה מהכנף אוונש
ר  פמס נה חוזרת במבלמשל דלת ה ) ונותליחידות הש שוניםונים ורת ג חיב .ג

 .(ותו גווןבא ת תהיינהואין הכרח שכל הדלת  -פעמים 
 

בעלי   , יפורקו ע"יגון פרזולה כהמפקח שאינם מיועדים לצביע "י ע  חלקים שנקבע 11.01.4
 . ביעההצ  םסיו דש עםחמ ו כבורהקבלן וי אוחסנו ע"י  , יה המתאימיםאכהמל

 
ה נקי, יבש  עבילצ ום המיועדורק כשהמק   ךאצעו של הצבע יבוות הגמר כבש 11.01.5

כבות  ע שצו צביעה לפני התחלת ביאי המפקח לתנר הקבל אישוליש   .וחופשי מאבק
 . הגמר

 
  מ"ר, מכל 1ע, בגודל צבוטע לדוגמא ק  כיןבלן לההצבע, על הק  לת עבודותתחי לפני  11.01.6

 . דהו בך בעעליו להמשי  בכתב אישור קבלתר רק לאח  .חמפקהשור  , לאיעבצ וגס
דוגמאות  פר הקבלן מסמ המפקח רשאי לדרוש  .רת המפקחיבח פי ל  -וונים כל הג 

 .קבלן הגוון המבוקשעד ל
 

ת, קבועות  נוארוונות, ע מרצפות, חלת כתמי צבנקו בגמר עבודות הצבע יש ל  11.01.7
 . חקהמפ וןשביעות רצר לדומסונקי  רסימי   נההמב  .ו"בריות  וכי אטסני

 
 . והן ע"ג לוחות גבס  חטי"ג ישום הן ע יו זהים ליה יידה  מחירי היח 11.01.8

 
 עיםיפול בצבט 20.11

 
 .הם יהיה לפי הוראות היצרןל בפו מערכות הצבעים והטי כל 11.02.1

 
ם  ינשאאווררים , במקומות מיטבם סגורים ה לימיכ שמור בהצבעים יש ל את 11.02.2

 . ת מדיגבוהוורות  ט טמפרולמש, לעשן  הש ילקרנ ופים  שח
 

 .לץ לצבע המתאים ע"י היצרןממול הל רק במדלל צבע ידולכ 11.02.3
 

  קיםפיד על היחס הנכון בין החללהק ש מרכיביים י-צבעים דווש בה של שימ מקרב 11.02.4
 . ובםבשעת ערב

 
 . בותשם, טל ורטיבג שום עבודותע לבצאין  11.02.5

  
 חותיטב 30.11

 
ת  ד אן יש לצייכ .צב תקיןמבהיו סים וכד'( י, מרסברשותמדה )בוכל כלי הע 11.03.1

 . םאש מתאי יעובדים בציוד מגן וציוד כיבוה
 

עים  אחסנים צבו מובקרבת מקום שבו עובדים א  יעהצב ר לעשן בזמן עבודת האסו 11.03.2
 . םאו מדללי
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 יקוני צבע ת 40.11

 
ר ע"י ממיס  וך אחולכל ןשומ ות ק כל שאריילוסית וה מכנד לפ שתברבעזרת מ ניקוי 11.04.1

 . יב הפגם בצבעבס ס"מ  30ברוחב  ין טמבור( טנ)טרפ
 

שוריים אחידים  מי יםתתבצע עד לקבלת משטח יון ובצבע עלוד  בצבע יס הצביע 11.04.2
 . דאחיובעלי גוון 

 
   .תוקוסטיות א רקלתל מעס"מ  10  צעו עד לגובהיבוות הצביעה דעבו ,תאחר  באם לא יאמר 11.05

  .יעה הסופיבהצבה צביעה וגוום הצורך בקמירר על הקבלן לבהעבודה צוע ית ביללפני תח 
ה תהיה על ביע הצאלו לא ימדדו ועלות  חים ידרש, שט לאבמקום ש עבמידה והקבלן יצב

 . חשבון הקבלן
 
 דידה מיוחדיםאופני מ 60.11

 
 לים: ל וכ דה חימחירי הי מפרט הכללי, ר בבנוסף לאמו 11.06.1

ת  ת פני קירולקבד להשליכטה וע של שכבתל  גרי חוגרהקירות מ  טושיל .א
 . יםנקיחלקים ו

צביעה כולל רצפות  רי האות באזוצנממערכות שההגנה על כל פרטי הבנין ו .ב
הצבע  רדת כל כתמי והו אתילןוליבפ ע"י כיסוי בברזנטים או  נות לו וח

 . דה', בגמר העבווכות, חלונות ומרצפ
 . לחץ אוירב  ת זרם חולצעומדה באהפל  חטש וייקנ .ג
עד גמר העבודה באתר   עש"או ון בועות כיסוי נייל רתבעזנה על הצבע הג .ד

 . סופי וניקיון
 . קחמפדוגמאות לפי בחירת הים ולוב גווניש .ה
 . שור המפקחאי הכנת דוגמאות עד לקבלת .ו
שו  רדשי, הםונים כלשכלשהן או תיקות לאחר התקנ וידרשצבע ש תיקוני  .ז

 . קחפ"י המע
 

ננה נמדדת  י ואים  ים המתאימפרטים בפרקבה לול ת ומסגרות כביעת מוצרי נגרוצ 11.06.2
 . בנפרד
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 ניום יומבודות אלע - 12פרק 
 
 כללי  10.12

קן  ת-תו ולל מפעל בעלי קבלן הכ ע"  האלומיניום יבוצעו אך ורק  דותבומודגש בזאת שע 
 .גל החברה בס חלקת תכנוןמו
 . צות קבלניותבלן ולא ע"י קבוהקומיים של ם ייעובד צוות יע" ע בצ הרכבה תתה 

 
 ביצוע וכניותת 20.12

 
התכניות יבוצעו   .פקחאישור המל  SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1

  י איטום של אלמנטירטילרבות פ ,חהטעון אישור המפק  בתחום, ה ומחמ  ע"י
 מותקנים. הם  ן בהםבנייהקי  חלן ניום לבי למנטי האלומי ן א מיניום וביוהאל

 
יות  תוכנ  .המפקחשל  רו עבודה מפורטות לאישו ות כניתוקבלן  יש הבנוסף יג 12.02.2

ו  רטוטי תלשהתקנים  שת ע"י מכון  הנדרת פירוט מבר תהיינה  רהעבודה לאישו
 . תקן

 
ה  ת במידה שיהיניונויים בתוכי סת שקח והכנ ע"י המפ  ותהתוכניאישור לאחר  12.02.3

 . ייצורת לשרן לגהיצ ליוכ , כךצורך ב
 

   מכל אב טיפוס אתר ן ב קבלהיצור הכללי, ירכיב יה  , לפניהמפקח  ורלאחר איש    12.02.4
    הקבלן   .שור המפקחאיגמור על כל חלקיו ל  ח,פקבחירת המ , לפימוצריםקבוצת   

 . תאודוגמור השת איפני קבלהכללית לת ייצור הכמוב  יתחיל לא
 

 ייםים וציפוחומר 30.21
 

סים  , המתייח2 - ו 1 םחלקי 1068בת"י דרישות הנקובות ל  ים יתאימוביזר האכל  12.03.1
   .אלומיניום  ותחלונל

 
מ"מ   2בעובי  , םניהתקמכון ישות מפמ"כ של לדר ו יתאימ   םלומיניולי האפרופי  12.03.2

הכפף  ת  דמיע עפ"י  יקב י עוב והנימום דרישות מי שות העובי הןדרי .לפחות
 . הז של מפרט  פקודות הת ישבדר  דר גוכמ רת לפחיםהמות

 
 גימור רמת  3.30.12

 
 ם ליי פרופ .א

בהתאם  תנור בגמר צבוע בהיו טפת הבניין ימעום בומיני ופילי אלפר 
   .שימותרל

 
 אמצעי חיבור  .ב

ויים  ים יהיו עשעי חיבור אחרים, מסגרות דסקיות וכן אמצומ , אברגים 
  לידיםמחלתי ב םיומר יום או חת, אלומינטי נמגד בלתי חל אללת לדפ

  רייווצא כך של,  ירכבם הכימינת הלאלומיניום מבח  םיים המתאימ אחר
 . עודםי מתאים לכני הבעלי חוזק מכמו כן, הם יהיו  .שמליתא ח

 
 מצעי עיגון א .ג

ד או  פלדת אלחל  לומיניום, אושל המסגרות יהיו עשויים א  וןעיג צעי האמ 
א  ה נמצב יביתוזר והק  ב בסביבהים, בהתחשחר אם מחלידי לתיב  ריםומח

 . נייןהב
 
 ביזרים ופרזול א .ד

  בלתי בעי או פלדהט ולגןמאום מאלומיני יהיו ל  ורים והפרז האביז 
ק על  זוני  ואינויק לאלומיניום  מז ו נט, שאיר כמפו רשר מופה בגממחליד 

 . פקחהמ "יו עשרם ויאוישות התקניל יתאימו לדר האביזרים והפרזו .ידו
 
 לי זיגוג רגס .ה

  במקומות ובמידות וזיגוג יהיה תעבמגר שההשמ עתי בלק  הסרגלים 
   .תיונבתוכ יניםהמצו
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  ת האגף,פינו תאמה לחיבור מסגרת, חתוכים בהה  בצבעיהיו הסרגלים   
 . קים במקומם בלחיצהוזומח קייה  ונ  מדויקתצורה ר בשיחיבור  

 
 כוכית הז .ו

  .וכניותת במיניום וואלה ברשימת  רטפולמ תאםבהסוג ית תהיה מכהזכו 
 . 938"י ות   1099שות ת"י ירתתאים לד ימושעשה ש ייבה  יתוכהזכ

 
 ימותאט 412.0

יום מינ ונטי האלמשל אלק ורוח,רת מי גשמים, אבלאה בפני חדימ  ימותיח אט יש להבט  
כל מ  םילבין חשפי הפתח המלבנים בין כמו כןיהם, ון מלבנלבי ניוםומיי האלאלמנט בין  ו

 נים. ותק בהם הם מג סו
  

 זיגוג 50.12
 זכוכית בהתאם לנסחים סביבתים.

 מכון התקנים.  מאושרת ע"י כוכיתז
 . לעביר אישור ספק לזיגוג

 מית. נים לעמידות טרנה מבודדת יש לקבל אישור מכון התק חלון / ויטרי 
 
 

 ם מחירית  תכולו דהמדיאופני   12.06
 

 לים גם: ה כול ידחחד מחירי הי מיולאמור במפרט הף סובנ 12.05.1
 . טיםותוכניות התקנה לכל האלמנ  וריצות י תוכני  .א
 . םנטימ ללכל הא דוגמאות  .ב
 .ציבפלכדוגמת  י חומר בידודלפח ע" וםי ינלומהפרדה בין א  .ג
 . ות כנדרשדיק כל הב .ד
ת  עוצבן אמגרים,צו מעןן,חזירי שמדיות בהלה,מת ילרבו  כנדרש לרזו כל הפ .ה

 . וכו'
ייה  ,בנ ותישנג,ות ,בטיח קהיות יועץ האקוסטאם להנחידרש בהתנהכל  .ו

 וייקט. רשל יועצי הפ שאר הדוחו"תו מי וקה,יועץ תריר
נדרש ע"י היצרן עד  הוכל  ניוםהאלומי מת יברשו  מיוחדל האמור במפרט הכ .ז

 . ושלםבלת מוצר מלק
  התאמת,בטון/יה ניב השלמות,תאמההה חציבה,ה,  דות הסיתותול עבכ .ח

ת  הרכב ות בקשורה ,וכיו"ב אלמנטיםלמידות ה  קיימיםה הפתחיםות  מיד
ביצוע   ן גםוכ  םמידות הפתחי מאי התאמת , אשר נובעיםיניוםומאלה  חלקי

 . וכו'  ,בטון,צבע ם כגון תיקוני ריצוף,טיח,בנייההנידרשי התיקונים כל
 . רקיטנרל מסוג' יי( אסטר ק מתח )מנעול רב מפ .ט
 ם יניוהאלומ  מנטיל אלש םמושלו  טאיטום מוחל .י

ין השונים  י י הבנלבין חלק לומיניוםהא בין אלמנטי ושלם וחלט ומאיטום מ  .יא
 . יםתקנ הם הם מוב כל סוג מ

 טי האלומיניום של כל אלמנ ח מיים ואבק לרו אטימות  בדיקות .יב

 דרש.יכל ש כ-,עיגון,איטום וכו'טון משקופים עיורים כולל בי  . יג
 
 . ידההיחר ינוי במחילשהווה עילה  י לא וון  בכל כי  ±%01 ולות ינוי מידות בגב ש 2.50.21
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 עבודות אבן  - 14פרק 
 כללי  14.01

 .  האדריכלתכניות  על פי   בחוץ יחופו באבןוגדרות המבנה חזיתות המבנה  .1
הכללי ובנוסף לכך   יעל העבודות עפ"י פרק זה יחולו הוראות של המפרט הבינמשרד .2

 חיפוי קירות באבן טבעית.  378ומפמ"כ  -  2378תקן   הוראות 
 

 כללי  14.1
אבן בחזיתות המבנה יבוצעו בשיטת ה"רטובה" . מידות, פרטים ויישום האבן יהיה  חיפוי ה

קציה, בתוכניות אדריכלות ולפי פרטים. ביצוע עבודות חיפוי  כמפורט בתוכניות קונסטרו 
וד גובה שורות  ם שיסמן. על הקבלן למדן בהתאם למדידות הציריהקבלע"י  האבן תיעשה  

סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל    האבן לפי הפרטים בכל מקום. על כל
ינות הפנימיות וחיצוניות לכל  אישורו להמשך העבודה. יש חשיבות רבה לשמור על קווי הפ

 הגובה ולקבל קווים אחידים.
 

 ה על קיר שלד ההדבקותדת החיפוי לפינ חיפויביחיפול טי   14.1.01
 סעיפים הקודמים. בדיקת טיב, ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט ב .א
 יש לבצע אימפרגנציה באמצעות הספגת "קסילוגסן" או ש"ע. .ב
ות, וניקיון  דק  10 -טבילה באמבטיה במשך כ הספגת חומר החיפוי במים ע"י  .ג

היווצרות  יעילה יחסית למניעת   דרך היא מכל חומרי זיהום ואבק. ההספגה
בטון  יחידות החיפוי וגם דוחה בזמן הראשון של התקשות  כתמים בחזית

 המילוי את החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות החיפוי. 
  -ווי מים למשך זמן מה )כלאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם ר .ד

ממים אחרים   מונעויה בהתאם למזג האוויר. מצב של רו דקות לייבוש 10
י הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על  שרות( להיספג לכל עוב )מי ההתק

 למנוע כל זיהום. משטח נקי ו
כמו כן, על הקבלן להרטיב את שטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח   .ה

יוצקים את מילוי הבטון, ומובן שבשלב זה על ההרטבה  יונח והן כאשר  
ההצמדות בין הבטון   ן יש בכך כדי לשפר את, שכהלוחלהגיע  גם אל אחורי 

 בין אבני החיפוי.ל
 

 מרווחי פוגות     14.1.02
להצטמק    קיים אבן  בלוחות  לחיפוי  כתשתית  מבטון  העשוי  למבנה  לאפשר  הכרח 

לוחות את  למקם  יש  כך  לשם  כדי    בחופשיות.  מהשני  אחד  הולם  במרחק  החיפוי 
 לאפשר להם להתקרב ולהתפשט.

וחות שממתחיו  ח ולוח לא יעיק על הלכה להיעשות כך שכל לוצרי  וחותהתקנת הל 
תמיד   יימצא  הפוגה  של  האטימה  החיפוי  וחומר  מחומר  יותר  חלק  לחץ  של  במצב 

 עצמו. 
  2:1ה קוורץ ביחד ישנם חומרי אטימה שונים אך ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודר 

נים מכנים ניתן לאטום  ת לתקרות גו עיגו ובתערובת מים למצב נוח לעבודה. בין קירו
פני  ע"ג רקע ספוגי(. ל   SIKAFLEX  1Aי כגון מסטיק  מר גמיש )לא על בסיס שומנבחו

האטימה יש להספיג במרווחים את הקירות והשימוש במים לדחיית כל    –הכיחול  
 אבן  

ימים מספר. בחיבורים אופקיים אפשר    איטום להרטיבו במשךאו חומר זר ולאחר ה
.  להשיג את האחידות הדרושה  ספייסרים" חד פעמיים, כדילהשתמש במלאי רווח "

צב ולא  רך  עץ  עשויים  מטריזים  מורכבים  חוזקם  ואלה  אך  מספיק.  ע,  בקריסה 
קו  ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסוי  2  -הטריזים הללו, יונחו אופקית וכ

מ  פחות  לא  אך  הפוגות,  אטימת  חיבורים   50  -לפני  לגבי  גם  הנחתם.  לאחר    שעות 
 ספג אותם. ם לאחר שהעץ הושרה במים ואנכיים יש להשתמש בטריזי 

 
 

 כיחול     14.1.03
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מעלות צלזיוס, הכיחול יבוצע בכוחלה    10חיצונית של  ול מתחת לטמפ'  לא יבוצע הכיח
 מאושר ע"י האדריכל.מוכנה תוצרת "שחל" או שו"ע בגוון ה

 
 שמירה על ניקיון חומרי הציפוי  14.1.04

ציפוי מסות ליטובחומר  כדי  וסופ  ש מלאת שאינו בעל  לכלוך תוך  ק קיימת ספיגת 
ותו של הקבלן לסלק מבעוד  מלט וכו'. באחרי העבודה מחומרים נלווים כגון: טיט,  

ן, בפרק זמן של עד  מועד כל חומר זר מזהם. הטיפול המינימלי הוא לאחר חיפוי האב
 שעה לנקות עם ספוג רטוב ומים ולשטוף את האזור.  1

 הימנע מניקוי מכני מאוחר יותר. מצעים, כדי ל לכלוך בכל האע ספיגת ה הקבלן ימנ 
 

 יוןציפוי מגן על    14.1.05
חיפ  גמר  לפי  לאחר  ה"רובה"  מגמר  שבועיים  מעבור  פחות  ולא  וה"רובה"  האבן  וי 

 יבוצע ציפוי מגן עליון הכולל:  העיתוי שיתואם עם המפקח
בשכבה החיצונית של  שטיפת לחץ קלה במים רגילים אך בבקרה שלא לפגוע  .א

 יפוי. הח
של  ש א"  H 224הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקסן רודוסיל    –צביעה  .ב

 סיקה" או חומר דומה ש"ע אחר.חברת "
 את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצרן.  .ג
ל  עפני יישום שכבת המגן את ההשלכות ק ימים מספר לעל הקבלן לבדו .ד

 פוי מגיב שונה. חומר החיפוי, כי כל סוג של חי
 

 דוגמאות   6.014.1
 על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי. .א
הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי   על .ב

ת רוב הפריטים הטיפוסיים של  מ"ר נטו שתכלול א 12 - באתר בשטח של כ
 ח. החיפוי לרבות מסברב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות המפק

 
 ה ה"רטובה"חיפוי בשיט 14.2

 הכנת שטחי החיפוי  14.21.01
אבן לרבות קירות, קורות בטון תלויות, שטחי עמודים, בכל השטחים החיצוניים שיחופו ב

ות הכנה/הכשרה הכוללות קילוף טיח  וכיו"ב בהתאם למוצג במפרט בתוכניות, יבוצעו עבוד
עבור המפקח.  להוראות  בהתאם  השטחים  ויישור  ישולם  רופף  לא  אלו  בנפרד   הכנות 

 במחיר החיפוי. ועלותם כלולה
 לאמור לעיל גם העבודות הבאות: ומות שיורה המפקח יבוצע בנוסף  במק

קילוף כל שכבות הטיח הקיימות, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים,   .א
 קת כל הגופים הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר.הרח

ה  בה אוטמת, ההתזה תהיהתזה לחספוס הקיר, לשיפור והדבקת שכ .ב
מהשטח המותז. לפני ההתזה בעזרת טיח   57% -פחות מ  בצפיפות של לא

וערב יש לסתום קל קיני החצץ. לרבות את ברזלי הזיון הגלויים.   צמנט
  2-צמנט ל 1חול ביחס - נטשכבת החספוס שתותז מתערובת יבשה של צמ

ולא    1:1ים דולל בנוזל מים: סיקה לטקס ביחס נפח חול. התערובת הנ"ל ת
 ם מעבר לכך. יוספו מי

שתי  " או ש"ע בFX-100ע"ג שכבת החספוס יבוצע איטום ב"טורוסיל  .ג
 שכבות בהתאם למפרטי ופרטי היצרן. 

כולל  עבור הכנות אלו ישולם בנפרד בהתאם לאמור בכתב הכמויות. המחיר 
 יישום בשטחים קטנים, רצועות וכו'. 

 
 
 
 

 רשת ברזל  0214.2.
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  150x150בעלת גודל עין  כב רשת לציפוי השיש תורבמרווח בין קירות שלד  .א
מיקרון. הרשת תמצא במרכז   80מ"מ בגלוון מלא בעובי  6מ"מ, בקוטר  

 המרווח. 
ושר  עיגון הרשת ביציקות בטון תיעשה ע"י יחידות פיליפס, סוג הפיליפס יא  .ב

 ק"ג לפחות.  150ע"י המפקח. חוזר העוגנים לכוחות שליפה יהיה  
תה רשת, גמת גלוון הרשת,  מידולאלמנטי הבטון, עיגון הרשת, וחיבור  .ג

 מתכנן. מיקום הרשת. חייבים לקבל אישור מהמפקח ה
-SIKA -סביב קידוחי העוגנים יבוצע איטום נקודתי במסטיק ש"ע ל .ד

FLEX. 
 

 ןיי לשלד הבניקישור בין החיפו 14.2.03
המרווח שבו יוצק הבטון הוא בהתאם לפרטים השונים והתערובת תהיה   .א

ים גס. אפשר להוסיף מוספים    חול 2 - צמנט ו 1"שמנת" ביחס של דלילה  
למים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת  ך את הבטון אטום  להפוכדי 

 הבדלי התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין האבן. 
דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל  יל ך להיות דלהבטון צרי  .ב

ן  ית של יציקת הבטוההשפעה ההידרוסטט שבין לוח האבן לבין השלד.  
לא תעבור את גובה  ת כאשר כל יציקה  תמנע באמצעות יציקות חוזרות ונשנו

ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה דייה    20– 25
 שעות. 5 -ל  4מבחינת זמן בערך 

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי. את   .ג
לפי בדיקות ניסוי של דוגמת  יקות מעבדה ו/או  יו לבדוק לפני בדהנ"ל על

התייעצות עם יצרני  וספים עליו להתאים )תוך  י השימוש במקטע מחופה לפנ 
יבטיח  המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( את סוג המוסף לסוג האבן ש

 היעדר כתמים. 
 

 שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבניין ע"י חירוץ פני צד ההדבקות  14.2.04
סיגמ  וצד  מאחר ע"י  האבן  ועיבוד  חיתוך  )מסיבת  חלק  הבניין  לשלד  השיש  נט  הדבקות 

תקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי, יש ליצור  יהלום( ומצב זה דוחה ה
ון מכני( ע"י חירוץ או סיתות הלוחות.  רמת ההדבקות )בלא כל קשר לעיגמקדמי ביטחון ב

בקות בין האבן לבטון היצוק. החירוץ או הסיתות יבוצע  חספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההד
 :בהתאם לפירוט הבא

מ"מ    2 -של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כחירוץ פני שטח ההדבקות  .א
 ובכיוון אופקי או אלכסוני. 

ני הדבקות של יחידת החיפוי  משטח פ  70% -ה לא פחות מ ץ יהיהחירו .ב
קרה על אי החלשת מבנה,  ויבוצע ע"י חירוץ מכונה או חירוץ יד, אך בב

 וחוזק חומר החיפוי. 
 פקח. ה של מלט ונוסף באישור המניתן לבצע במקום חידוש התז .ג

 
 חומר העיגונים )אנקרים(       14.2.05

זרים העלולים להימצא שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים    כל עיגון חייב להיות מחומר יציב
או  המומסים  אחרים  או  כימיים  חומרים  כגון:  ממי    סביבו,  או  מרטיבות  המותקפים 

יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל קבלן  גשמים. )לא מותקפים בקורוזיה(. עוגנים אלה  
גלויים של עוגנים  בזמן היציקה מבלי להשאיר חלקים  לצפותם/לכסותם ולעטפם בבטון  

 טון. לא מכוסים בב
 

 צורה והתחברות העיגון ללוח / אריח החיפוי     14.2.06
עוגנים, עוגנים נושאים ועוגנים תומכים.   3 -להיתמך בפוי חייב כל לוח חי  .א

ידוח חור לעיגון, יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח  מיקום ק 
פעל המאמץ המרבי תהיה  ( כך שהמחיצה הפנימית שעליה מו)פני הלוח
 מרבי, והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן.  יבעלת עוב
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מ"מ   5לקידוח חור בקוטר  מ"מ יוחדר 4 -פחות מ  עיגון בעל קוטר של לא .ב
ויב להישמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד  מ"מ. יח 30ועומק קידוח 

חור הקידוח  מר החיפוי. חוט העיגון היוצא מהבניין לא יוצמד בדבקים לחו
ס"מ מתחת לקצה יחידת החיפוי ולא באזור   1 -ל  0.8חייב להימצא בין  

 הפוגה.   מרווח החיבור או במרווח
יון של  יש למקם את העוגנים ששנים ישמשו כעיגון תומך, כלומר בחלק העל .ג

  7ל  הלוח והשנים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים ש
 ס"מ מפנית היחידה. 

רטים, כך שבשום מקום לא  ו בצורה מדויקת בהתאם לפם יבוצע העיגוני .ד
 אריחי החיפוי. /תהיה בליטת מתכת לתוך המישק הפוגה בין לוחות

 
 עוגנים מכניים     14.2.07

ף הקודם )עוגני צד( יינתנו חיזוקים נוספים באמצעות  בנוסף לעוגנים שתוארו בסעי
נו עיגון  יינתן  קומה  של  גובה  בכל  מכניים,  העיגון  עוגנים  האבנים,  שורת  לכל  סף 

ך  א לברגים עם ציפוי אנטי קורוזי באורך בהתאם למציאות אשר יעוגנו בתומתבט
ברגים    2ו  בכל אבן יוחדרס"מ    6  -ות מ בטון השלד, חדירת העוגן בשלד הבטון לא פח

 כאלה. 
שמעל   בשורות  הקרקע(  קו  )מעל  התחתונות  אבן  בשורות  גם  יינתן  זה  עיגון  סוג 

צידיהן. בורג    2  - כן בפינות הבניין מדני החלונות, באבני הקופינג כמו  הפתחים, בא
יהיה בקוטר של   יות  2  -"מ. קוטר חור קידוח באבן יהיה כמ  8עד    7העיגון  ר  מ"מ 

)העוגן(. הע  יוחדר בדפיקות לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראות  מקוטר הבורג  וגן 
ני במפלס החיפוי הכנסתו לא  המפקח. עיבוד פקק מאבן שיוכנס בחור של העיגון המכ

 במבט עין.  יורגש
 

 זוויתנים      14.2.08
מ"מ לקיר    50/50/4בע הקבלן זווית במידות  בכל קומה בהתאם למסומן בתוכנית יק

 אחר ביצוע שכבת האטימה.ון להשענת האבן. הביצוע להבט
 

 חיזוקים   14.2.09
 על הקבלן לבצע חיזוקים בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה.

 
 חיפוי בשיטת "ההדבקה"   314.

 דרישות התשתית    14.3.01
מיושרים  יציבים,  יהיו  לחיפוי,  המיועדים  תימסר    המשטחים  התשתית  וחלקים. 

רים, חוטי ברזל, בליטות בטון,  מישורית, חלקה, נקייה משאריות בטון, מסמכשהיא 
 פסולת בניין, שמן, אבן ולכלוך מכל סוג שהוא. 

כהכנה לחיפוי    ו/או המפקח יו לשביעות רצון המהנדס  במידה ושטחי הבטון לא יה 
ויים קשיחים בהתאם לת"י  אבן, יבצע הקבלן, על חשבונות, טיח חוץ כתשתית לחיפ

 ידי הקבלן ועל חשבונו הבלעדי. . ביצוע טיח כמפורט לעיל יבוצע על 1חלק   1920
 

 חומרים   14.3.02
וץ שחור ושכבת  ההדבקה תבוצע בדבק מסוג "דומקריט" או ש"ע ע"ג טיח ח .א

 איטום. 
יהיו בלתי רעילים, לא בעירים ובלתי מסוכנים באחסנה,   כל מוספי הטיט .ב

 ולאחריו. רבוב, בזמן היישום בהובלה ובע
כל תנאי אקלים, בפני כפור  טיט ההדבקה ומילוי המישקים יהיו עמידים ב .ג

 וכימיקלים מהולים. 
ם בפני חומצות  טיט ההדבקה וחומר מילוי הרובה, לאחר ייבוש, יהיו עמידי .ד

 סוכר, חומץ ופסולת מזון. ואקלים מהולים, שתן, 
 בלבד. כל מוספי הטיט יהיו תואמים וממקור אחד  .ה
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ם  ובאו לאתר באריזתם המקורית. תוספת של חומרים או מיכל החומרים י . ו
 באתר לא תותר אלא באישור היצרן ו/או נציגו וע"פ הוראותיו. 

 
 אופן היישום     14.3.03

  12x12, שינון של שטח ע"י כף משוננת בלבדושם על גבי המטיט ההדבקה יי .א
לח או ספוג, לשם    מ"מ. יש להרטיב את האבן לפני הדבקתה, בסמרטוט

 . לוק האבק המצטבר על גבה ולשם הורדת הטמפרטורה שלהסי
שעות בלבד. ביישום   6-4יש להכין כמות חומר, אותה אפשר ליישם בתוך  .ב

סמ"ר, יש למרוח שכבה דקה של טיט    400של אבן ששטח בנייה עולה על 
 ה גם ע"ג האבן לפני הדבקתה. הדבק

ת האבן  בן למקומה לאחר לחיציש להשתמש בפטיש גומי, ל"הטבעת" הא .ג
יישור וכיוון האבן ניתן  אל הקיר המצופה טיט הדבקה. עבודות פילוס,  

 דקות מן ההדבקה. )תלוי בטמפרטורת הסביבה(.  30-20לבצע תוך  
י בד או ספוג  התקדמות העבודה, ע"  פני האבן תוך כדיעודף טיט ינוקה מ .ד

 של היישום. רטוב, כל זמן שהטיט עדיין רטוב, לשמירת מראה נקי 
 

 מילוי מישקים )כיחול(     14.3.04
ות טיט, פסולת לכלוך וימולאו בתערובת בגוון  כל המישקים ינוקו משארי  .א

 לפי בחירת האדריכל. 
 העבודה, לפני ייבושו הסופי.   עודף חומר ינוקה ע"י מים עם התקדמות .ב
של חומר יבש, יסולקו ע"י ניקוי בחומר ניקוי. ראשית יספגו  שאריות   .ג

דקות. אין    30-15חר מכן יורטבו בחומר הניקוי למשך  קים במים ולאהמיש
בחול ושפשוף במברשת ניילון ו/או בחומרי ניקוי חומצתיים   להשתמש

 לניקוי משטחים מלוטשים ומישקים צבעוניים. 
 

 גמר עבודה והגנה   14.4
השטח לאחר גמר היישום מכל שארית וימסור את העבודה כשהיא    הקבלן יינקה את .א

 מת. מושל
 . שנים 10ן תעודת אחריות לטיב החומרים והעבודה לתקופה של הקבלן יית  .ב

 
 אופני מדידה מיוחדים   14.5

טח הנראה לעין.  מדידת חיפוי חזיתות המבנה יהיה ברוטו כולל כל הפתחים למיניהם לפי הש .א
 פתחים, אדני חלונות וקופינגים. מחיר היחידה כולל חשפי

 י ולא נמדד בנפרד ת וקופינגים כלול במחיר החיפופירוק חשפי פתחים, אדני חלונו .ב
 המים יהיה לפי פרישה בהתאם לשטח הנראה לעין לרבות קופינגים. מדידת חיפוי קיר מפלי  .ג
 חיפוי ספסלים כלול במחיר הספסל.  .ד
.  431, 362, 378ובמפמ"כ   2378הנדרש בת"י כוללים את כל המפורט לעיל וכל  היחידהמחירי   .ה

 טום הקיר נמדד בנפרד. קילוף הטיח הקיים ואי
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 אויר וגמתקני מיז   - 15פרק 
 

 כללי   15.01
 ן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע מעודכנות החתומות ע"י הפיקוח. הקבל

 .  1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן 
 הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק כגון: 

 כדו' , יחידות מיזוג אויר, אביזרי צנרת ומפוחים, לוחות חשמל, חדר מכונות, 
 ביצוע.ח לפני התחלת הוהמפקבירם לאישור המתכנן עיו

 . לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה ע"י המפקח
 

 קטהפרויתאור   15.02
  ליםמזגנים מפוצ העבודה המתוארת בתוכניות במפרט הטכני ובכתב הכמויות מתייחסת להתקנת

 ואוורור שירותים.  ים, יחידות סינון ממ"קיםמבממ"
 

 – את התיאור הבא  השאר  יןי ובל לבאופן כ המערכת כוללת

 בתא אקוסטי ,תעלות ותריסי יניקה ופליטה .  מפוחאוורור שירותים כולל  מערכת •

 . ים על הגגת גז ומעבוכולל צנר יםמפוצל ניםמזג -קומתיים ים"מיזוג ממ מ •

 "ים קומתיים.ממיחידות סינון אב"כ מותקנות ב •
 

 :נתונים לתכנון 15.03
 : ץתנאי חו א. 
 : קיץ  

   C35     60%טמפרטורת מד חום יבש.  לחות יחסית . 
    

 : חורף  

   7.0C לחות יחסית  70%,  חום יבש טמפרטורת מד . 
 :  תנאי פנים  ב. 

 1C    ±22Cטמפרטורת מד חום יבש:   
 
 :עבודות שיבוצעו על ידי אחרים 415.0

ות  בר ההתח  אינסטלציה של המזמין.קוז בקרבת כל מזגן, תבוצע על ידי קבלן  ת נינקוד .א
בצנרת  המזגמ התקרה,  מעל  מאסף  לקו  עד  התחברות    PVCן  בהדבקה,  עבה  דופן 

רצפה לרבות תיאום מיקום נקודת הניקוז ע"י קבלן  מ"מ ועד למחסום    50לקולטן  
 וויר. האמיזוג  

מעל .ב המותקנות  או  עיליות  מיזוג  ניקוז    ביחידות  צנרת  ביצוע  אקוסטית  לתקרה 
סטלציה. חיבור יחידת מיזוג אויר  האינבלן קידי  על 1%בודדת בשיפוע של  ית מאופק

מש כמעבר קוטר,  כולל סיפון לצנרת ואטימת החיבורים עם אטם ייחודי קוני המש
 באחריות קבלן מיזוג האוויר.

זרם    פאזי -תלת   הזנת חשמל .ג ומנתקי  לכל מעבה, שקע  למעבים הכולל מפסק ראשי 
מ כל  ליד  פאזי  חד  ק זגן  שרות  ידי  על  יבוצעו  הפנימי,                 המזמין. של    חשמלבלן 

שבון קבלן  על ידי ועל חחיבור הקווים אל תוך המעבים הנ"ל ואל היחידות הפנימיות 
 זוג האוויר. מי

 ע"י קבלן מיזוג אויר. בגג חד פאזיעבה הספקה והתקנת מפסק פקט ליד מ
ת,  צנרת גז או תעלות בתקרו  קידוחים ושרוולים ואטימות למעבר  תחים אוביצוע פ  .ד

היחידה של עבודת קבלן מיזוג    במסגרת מחירי יהיו כלולים     מבטון פות וקירות  רצ
 . האוויר
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 :ת העבודהתנאים להכנ  515.0
גודל, טיב,  ממועיום    14הקבלן מתחייב למסור תוך    א.   על  נתונים  ד קבלת ההזמנה, 

הח ותכ תצרוכת  המתקנים  משקל  היסודות,  גודל  עליו  שמל,  כן  כמו  אחרות.  ונות 
נלווה על הציוד שהנו מספק לפי דרישות    וחומר  תוכניות, פרטים טכנייםמציא  לה

בודה מפורטות לציוד, למערכות שיתקין, מהלך  המתכנן. על הקבלן לספק תוכניות ע
 ודות וכו'. , יס צנרתה

לבקר ב.   המזמין  לנציג  יאפשר  בשלב   הקבלן  הבצוע  ורמת  החומרים  את  י  ולבדוק 
מתאימים לרמה  לתי  חליף חלקים אשר נמצאו באו לה העבודה השונים. עליו לתקן  

המזמ מטעם  והפקוח  ההשגחה  המתכנן  דרישות  לפי  מקובלת  בכל  מקצועית  ין, 
חלקיו. ההחלטה לגבי דחייה או    ל כלקן עהקשור בייצור, הספקה והרכבה של המת

 יבנה את הצדדים. יל תהייה בידי המתכנן והחלטותיו תחיקבלה של המתואר לע
שמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם בין  ג מטעמו לאתר, אשר יות נצין למנעל הקבל ג. 

מיד  קבלן ייצור את הקשר עם המתכנן  הקשורים בביצוע המתקן. נציג ה  הגורמים
 ה. הזמנלת הלאחר קב

שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה    לאשר את קבלני המשנהעל קבלן מיזוג האוויר   ד.
 :ים אותם יש לאשר בלנק. ירומתכנן מיזוג האוומנהל הפרויקט  אצל 

               
 יצרן יחידות מיזוג האוויר.   
 קבלן בידוד צנרת.   
 קבלן תעלות.   
 קבלן החשמל ויצרן לוחות החשמל   
 בקרה והרגשים.כת המער ספק  

 
 :תנאי בצוע 615.0

מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע כל  רט,  התאם לתוכניות והמפהעבודה תבוצע ב  א. 
במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור יהיה  ור מוקדם של המפקח.  א אשלשנוי ל

 מו. רת לוח הזמנים שנקבע בהסכם עעל הקבלן לשנותו על חשבונו הוא ובמסג
יידה  במ .ב  היה עליו  וברצונו של הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן המשנה, 

ן, לא תפגע  תינת  סכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אםלקבל על כך ה
 הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנה. אחריות 

ל וכל יתר  החשמברת  מכבי אש, ח  ם לתקנות משרד העבודה,העבודה תבוצע בהתא ג. 
ו הישראלי  לתקן  בהתאם  כן  כמו  המוסכמות,  הוועדה  הרשויות  של  המפרט 

  וצאת המכרז. בהעדרועד המשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למ הבינ
 .ASHRAEמידע בנושא מסוים ישמש התקן האמריקאי האחרון של  

בלוח ד.  לעמוד  הקבלן  המזמין.  על  עם  שיקבע  במתבוצ העבודה    זמנים  הירות  ע 
  לן יחזיק באתר באופן האפשרית וברציפות ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין. הקב

ל התקנת  ר יפקח בקביעות עעי אשקבוע צוות עובדים מנוסה עם מנהל עבודה מקצו
 המתקן. 

והתעלות דרך    הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות ה. 
ן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו'. הקבלן יתאם עבודה  מו כות כקירות, רצפות ותקר 

עם   מנתזו  על  ברגיי ההרכבה    הקבלן הראשי  כל  במועד המתאים.  לבצע העבודה 
יבוצעו  והחבו למבנה  אין  ר  פיליפס.  ברגיי  או  מגולוונים  עוברים  ברגים  ידי  על 

 להשתמש ביריות. 
שאבות ומנועים ינקו על ידי  עט מ, למ שאינם מגולווניםתכת הברזיליים  כל חלקי המ ו. 

וד, שכבת צינקרומט  צבעו בשכבת צבע יסמברשת פלדה להסרת חלודה. החלקים י
 .-ZRCם יצבעו בלווניושתי שכבות צבע. מקומות מגו

לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור יינתן לאחר   ז. 
 הפעלה וכל חומר עזר נוסף.   ומות, עק יגיש תוכניות עבודה, קטלוגים  שהקבלן
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 :אחריות ושרות 715.0
וכל זה מיום קבלת    למזגנים מפוצליםחודשים    12של  קופה  חראי לתהקבלן יהיה א .א

 . ידי המתכנן קן עלהמת
וה עבודלכל ה זו עליו להיענות לקריאת  ה  ידו. במשך תקופה  על  חומרים שסופקו 

לכל המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא    שעות  6בתוך  המזמין   
נוסף במשךכל תש הציו לום  זו. בדיקת  הקבלן    ד כמוזכר לא תשחרר אתתקופה 

יפקיד אחריותו  להבטחת  זו.  לפי  בלן  קה מאחריות  בנקאית  ערבות  המזמין  בידי 
כן כמו  והבדק.  למשך תקופת האחריות  לספק    דרישות המזמין  מתחייב הקבלן 

לפעולה    ות  כל השירותים והבדיקות הנדרשת לעיל את  במשך התקופה המתואר
 תקינה ויעילה של המתקן. 

ל  ליף כהסופית ועליו יהיה להח  ירתה ומס   יה אחראי לעבודתו עד סיומהבלן יה הק ב. 
 ו יאבד, בלי תוספת מחיר.חלק אשר יינזק א

מפעל ובעל  יר וכי הוא בעל  הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוו ג. 
והסמ מעולה  במקצוע  מוכר.  מוסד  של  מקצועית  עיניוכה  ראות  לפי  תכנון  אם   ,

בלן  ות הנדרשת ממנו, חייב הקאחרי תן ה מנו אינו מאפשר לו מקן או חלק מהמת
כנן את הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא  העביר ולברר עם המתל

 תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.
  אי הבטיחות והגנה נגד אש  הקשורים בנוש   ת כל האישוריםג על חשבונו אהקבלן ישי ד. 

ינו עומד בדרישות הנ"ל.  ט שאפרי נן על כללהסב תשומת לב המתכ )כיבוי אש(. עליו  
 .על הקבלןות, נושא בטיחות ובכללן שרפ יות בהאחר

  יהיה רשאי  תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא  ה. 
התקבל מסיבה כל  חלקים ממנו גם אם המתקן לא  להפסיק את פעולת המתקן או  

 יא. שה
תקו ו.  ח במשך  האחריות  לבפת  הקבלן  גייב  שרצע  חלקי  ם  לכל  מונעת  ואחזקה  ות 

השהמתק שימ ן.  היתר:  בין  יכלול  החלפת  ירות  מסננים,  ניקוי  מסבים,  וגירוז  ון 
גז ומייבשי  אויר  רשמנים, החלפת מסנני  ושמן, החלפת  קירור  גז  הוספת  ,  צועות, 

 ות. ל מכשירי הגנה ופיקוד, בדיקות עונתיניקוי, צביעה, בדיקה וכיו
עבוד ז.  יבצע  שהקבלן  במס  6למתקן  רות  ות  הבדק.  בתקופת  זפעמים  יבדקו  גרת  ו 

 הנושאים הבאים: 
 אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.   
אויר     מסנני  והחלפת  פנימיות.  במזגן  ניקוי  ויחידות  צח  מאוויר  אוויר  עלות  סנני 

 חדשים תחול על הקבלן בתקופת הבדק. 
 ת.הלחצים במערכ  כיוון משטר   

בדיקת תקינות ציוד המיתוג    גנות,וחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהון ל ניקי    
גנות בלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעות עבודת  והה

 צי עבודה. כת, מספר התנעות מדחסים, לחהמער
 בכל חלל.   בדיקת פקוד טמפרטורת אויר   
 יקוזים.תקינות מערכת הנ   
 ר במפזרים וכמות אויר צח. אוי  כמותויסות   
יגיש הקבלן לנציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את    המערכת   בדיקתעם השלמת     

חלקים   ורשימת  במתקן  בוצעו  אשר  הפעילויות  ביקורת  כל  שהוחלפו.  וחומרים 
אחר חתימת נציג המזמין או נציגו על גבי דו"ח  דיקה תחשב כאחת שנעשתה רק לוב

 לן. הקב ידי הביצוע שיוגש על
 

 טיפוס עילי מזגן מפוצליחידת  .0815
מושלם  יחי  חרושתי  מוצר  תהיה  האוויר  מיזוג  "תדיראן"  דת  או  "אלקטרה"  עם  דוגמת 

ת  בעלת תו תקן  Aדירוג אנרגטי   רה" או  טקכדוגמת "אל  ISO-9002ו תקן  והסמכה של 
תתאים  ו  לפי התוכניות  on-offר/מסוג אינוורט   " מאושרת על ידי היועץ. היחידהראן "תדי

ח כי  ה ולחצי ראש גבוהים. על הספק להבטי גבוה  לתנאי עבודה קשים עם טמפרטורת חוץ 
רש טמפרטורות  שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום הנקלט במעבה בהפ

 .12.0°C (20.0°F)-של כ
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 פורטו להלן. ר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר ייחמ 
                  

 ביה כשהיא מוכנה להפעלה. מרכי  היחידה תותקן מושלמת, מבחינת . 1 
א  יחידת העיבוי תוצב על בסיס פלדה מגולוון מחוץ למבנה כמוראה בתכניות כשהי  

. יש  7/16ברגיי פיליפס בקוטר "  4אמצעות  ב  נה או גג המבנה,רתומה אל קיר המב
ר בין קיר המבנה לסוללת העיבוי.  ס"מ לכניסת אוי  40להשאיר מרווח חופשי של  

העיבוי   חיצוני  תסופקיחידת  נעילה  כלוב    מ"מ מרותכים   30/30/3מפרופילים    עם 
 רות לגניבת המעבה.  כולל אוזניים לחבור מנעול תליה כדי למנוע אפש

הא .2  בגוב וי יחידת  תותקן  החדר  ד  קיר  אל  רתומה  כשהיא  בתוכניות  כמפורט  ה 
 יקוז.אל צנרת הגז והנ ומחוברת 

לציה יבוצע יחד עם המפקח  אינסט תאום המקום ומהלכי עבודה של קבלן חשמל ו  
 תחלת ביצוע. בשטח לפני ה

 תנאי טמפרטורה  .3 
 באים: היחידות יבחרו לתנאי העבודה ה  

 35.0C יץ: ץ ק חו 

     0.0C חורף:   ץוח 

 25.0C טמפ' אויר חוזר:  
  4.0°C טמפרטורת איוד:  

לחץ  , עמידה ב Lיה מושלמת מכל הבחינות ותכלול צנרת גז מטיפוס  תהי  רכתהמע .4
 , אביזרים בין המדחס לסוללת הקירור והמעבה.800psi -של כ   דיקהב

 בות:רל חסים ומפסקים ד מהבקרה תכלול את כל ההגנות על ה .  5
ש  הגנת לחץ גבוה ונמוך לחץ שמן דיפרנציאלי עם השהייה. מערכת לשמירת לחץ רא  

 י עבודת חורף. תנאב
 וד. ת האיאל חוזר כאשר המדחס מותקן במפלס  נמוך מסולל  
ת למדחס  לוח חשמל מושלם, מפסק ראשי, מבטיחים, מתנעים, נורות סימון, הגנו .6 

 ה ופקוד.לרבות בקר  השהיות,
 הרץ. 50וולט   230היחידה תתאים לרשת חשמל חד פאזית  .7 

 ינטגרלי ביחידה. הפעלת היחידה באמצעות שלט רחוק א 8
 

 :גזצנרת  .0915
תה א. ביחידות,  הקירור  גז  עצנרת  דרג  ייה  נחושת  מצינורות  מאיכוL"שויה    ת " 

 .  410A-Rהעבודה של קרר מסוג  קירור ועמידים בתנאי לחצים לאמימותמשובחת 
תהייה נקייה היטב בחלקה הפנימי ותהייה אטומה בשני קצותיה על מנת  הצנרת   

 רטיבות.למנוע חדירת אבק ו 
די הזרמת גז  תוך כהצינורות יהיו מרותכים בהלחמת כסף, או שווה ערך מאושר   

 ת. ההלחמוהלך ביצוע במחנקן יבש בתוך הצנרת 
 וג האוויר. הצנרת תבוצע בכפוף להנחיות יצרן יחידות מיז  
", המסופקת בסלילים ליחידות מיזוג אוויר מפוצלות  Lצנרת נחושת רכה טיפוס "  

 ות עצמאיות המחוברות אל יחידת עיבוי חיצונית נפרדת. מרכזי  ויחידות מיני
הסתעפויות,זר אביכל     קשתות,  הצנרת,  וכוה  י  יהיו צרויות  פיטינגים    '  מסוג 

 מחושלים ביצור חרושתי אורגינאלי.  
מה ונראה רטיבות הגז, יותקנו במקום נוח להסתכלות  מיבש וכן מראה זרי/סנןמ  

 וגישה נוחה. 
קן כשהיא מושלמת בין יחידת העיבוי ויחידת האיוד באורך כנדרש  תצנרת הגז תו ב. 

לקוטר  וב המעבה  בין  למרחק  בחירתמא המותאם  מיקום  קוטר    ייד.  הצנרת, 
של היצרן תעשה על ידי היצרן,    נלים ורגי הסתעפויות ומיקום התקנת אביזרי פקוד א 

הב אביזרי  ופרוט  קטרים  צנרת,  מהלכי  תוכנית  הכוללת  חישובית  רה  קבתוכנה 
 והפקוד. 
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לא יעלה על הערכים  נרת,  קוטר צנרת הנחושת יחושב כך שיבטיח כי מפל הלחץ בצ   
מפל טמפרטורה אקוויוולנטית במעלות פרנהייט. )אלא  להלן במונחים של  ר כמתוא

 ת בתכניות(.ן אחרם צויבא

 2.0F  -  צינור קו יניקה    

 1.0F  -    צינור קו נוזל    

 2.0F  -ה   צינור קו דחיס   
 או שווה ערך.   CARRIERקטרי הצנרת יבחרו לפי הנחיות חברת   

בכל תנאי הפעולה של המערכת במצב קירור  החזרת שמן למדחס  ח  על הקבלן להבטי ג.
 ובמצב חמום.  

עם תחבושת גזה  תבודד בשרוולי גומי ספוגי "ארמופלקס"    "7/8ד קוטר  ע  גזצנרת   ד.
תבודד בשרוולי גומי ספוגי  ומעלה    1  1/8מקוטר "   . צנרת גזמ"מ  13בעובי של    וסילפס

תחבושת  קס"  "ארמופל וסילפס עם  צנרת  19של    ביבעו  גזה  תכוסה    מ"מ.  בחוץ 
 בתעלה מפח מגולבן. 

. החיזוקים יהיו עשויים  ס"מ   60יעלו על    במרחקים אשר לא  חיזוקי צנרת יותקנו  .ה
 "מ.מ 4.0י של מחבקים מגולוונים עם ריפוד גומי רך בעובי מינימאל

יעת  מנ ח מגולוון, לאוכפי מגן של פחבקים על גבי בדוד, יצוידו ב   -   חבקים ובנדים ו.    
 יתוך הבידוד על ידי החבק. שקיעה ו/או ח

באמצעות גז חנקן יבש. לאחר   600PSIG הצנרת בלחץ של  לאחר ההתקנה תיבדק  . ז 
לרמת    קום תקנית עדבדיקת הלחץ, יש לבצע הורקה לוואקום באמצעות משאבת ווא

א  ללות,  שע   48קום למשך  מיקרון. יש להשאיר את המערכת בווא   200של    וואקום
 ה. שת. מילוי הגז יעשה לאחר שהמפקח אישר בכתב את הבדיקירידת לחץ מורג

ם אלקטרוני מתאים כדוגמת תוצרת  ע באמצעות מודד וואקומדידת הוואקום תתבצ .ח
 מכנים. ם בשעוני לחץ רגילים לא תאושר מדידת וואקו"רובינאייר" או שווה ערך. 

מתוצרת  .ט מרכזיות  אביזרי    ביחידות  "ירהק הארץ,  מתוצרת  יהיו  ספורלן",  ור 
 ר. " או שווה ערך מאוש "KMP"דנפוס", "אלקו",  

נן/מיבש עד לקבלת גז יבש  רצתה, יש להחליף את המסלאחר הפעלת המערכת וה .י
 ונקי במערכת. 

 
 חי אוורורמפו   .0115

ו  אצרת "אוריס" תו ריפוגליים בתוך תא אקוסטי ליניקת אוויר קין מפוחים צנטהקבלן יספק וית
 ר בתוכניות.כמתוא "יוניק" 

 תעלה.  קיר או חלוק וצווארון לחיבור אלמפוחים צירים, יכללו מסגרת להתקנה על 
 שור מכון התקנים. כל המפוחים יחוברו לתעלות האוויר עם מחברים גמישים חסיני אש עם אי

 קומפלט.  -יחידת המדידה  רים:ידה ומחיאופני מד
 ל. יכל הנאמר לע  אתמחיר היחידה כולל 

 
 ות אויר תעל   .1115

מותקנים  אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויים וכללית תעלות האוויר ובדודן וכן   א. 
ע  1506,  1505סעיף       לפי   מדריך  לפי  וכן  הכללי  המפרט  שלשל  פחחות   בודות 

SMACNA של   עדכנית ות ההוצאה הארה"ב והמלצ GUIDE  ASHRAE  במידה  .
 .בר רק בידיעת ובאשור היועץת אלו יעשה הדהמלצו ך לסטות מורצ ויהיה

היה אחיד ללא כתמים  צעו מפח מגולוון באיכות משובחת, הגלוון יכל התעלות יבו ב.
ח. עובי שכבת הגלוון משני צדי הפח  כיפוף חוזר ונשנה של הפובלתי מתקלף גם לאחר  

 . מיקרון 30 - מא   יפחת ל
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 :ם למידות חתך התעלה כדלקמן וך" יתאית "ללחץ נמ עלוח עבור ת הפעובי דפנות        
  

 הערות עובי  הפח )מ"מ(  דולה רוחב צלע ג

 מ"מ  0.80בי  ם בעוסרגלי 0.70 ס"מ  45עד 

 מ"מ  0.90סרגלים בעובי   0.80 ס"מ  85 - 46

 מ מ" 1.0סרגלים בעובי   0.90 ס"מ  135 - 86

 ומד ם תפר  עע מ"מ  1.0סרגלים בעובי   1.00 ס"מ  210  - 136

 
בטיח אטימה מלאה בין  לקי התעלה יבוצע באמצעות שיכטות. החיבור ישני ח חיבור    

 .שקוף  RTV טמו במרקשני חלקי התעלה. דליפות אויר יא
 . כולל עובי הבידוד  פחמידות בתכניות הן  המידות של התעלות, המסומנות   

התעלות יחברו    . קטעיס "לחץ גבוה"ויהיו מטיפ אשתעלות סילוק עשן בתוך אזור ה                     
מאסבסט   אטם  עם  באגן  עם  C°300לטמפ'  ביניהם  אחת  כחטיבה  יהיה  האוגן   .

גנים יוגש  ם דגם האו נות מורכבת זווית פלדה. חיבור האוגנים בברגיהתעלה כשבפי
 כפוף לאישור יועץ בטיחות. מ"מ. כל הנ"ל  1.25לאישור בעובי פח  

רכבה וחבור התעלות, יבוצע בהתאם  יה, הות, תליות, בנזוקים, תמיכחיעובי הפח,    .ג 
הא  שללהוצאה  והמפרט   ASHRAE GUIDE ותקן   SMACNA חרונה 

 .יהבינמשרד 
"תנשומנה" בעת הפעלת  התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא  

שרו תעלות  המפוח.  הפסקת  על  או  עולה  הצלבות  35חבן  ידי  על  תחוזקנה  .  ס"מ 
 35  חוזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתיים במידותס"מ ת  75ן עולה על  תעלות שרוחב

X 35   ת התעלות  ההוראות.  לפי  החיזוקים  פרטי  לחלוטין  מ"מ.  אטומות  היינה 
  .לים לזרימת האוויר מבפניםוללא מכשולדליפות אויר, חלקות  

הטיה תהיי     רדיוס  קשתות  בעלות  לאורך   1.5של  נה  המרכזי  צ  מרוחב התעלה  ירן 
אר יבוצעו  ידה והמבנה אינו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתו. במבמישור הרדיוסש

ס"מ ועם מדפי חלוקה בתוך הקשת  בעלי    15הקשתות עם רדיוס מינימאלי פנימי של  
. כנפי הכוון יהיו ברוחב  SMACNA דינמית בהתאם לדרישות  דופן כפולה ואווירו

 . או שווה ערך ורו דין"מתוצרת "ד 8"
גם  ה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או פח,  מחיצתעלה דרך קיר    בכל מעבר    

הטיח   כולל  הקיר  לעובי  שתתואם  המסגרת  בין  מאושר,   אקוסטי  מחומר  שרוול 
 .והתעלה

עץ שתותקנ  .ד  תכלולנהמסגרות  זה  מפרט  לפי  ותסופקנה  באל    ה  אספקתן, טבילתן 
 .טיחו הסגרות עד לק המרקב, או חומר מגן. בעת ההרכבה יבלטו 

  ס"מ לפחות   2.0וליים של  למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם ש   התעלות  חבור .ה 
ברוחב   עץ  מסגרות  ועומק  ס"  2.0ו/או  הפנימיות מתאימות.    4.0מ  ובמידות  ס"מ 

 .ארמופלקס דביק גומי ספוגי  מיעץ ואט המפזרים יחוברו למסגרות, על ידי ברגיי
 נאי ההרכבה ובאשור היועץ.  בהתאם לת תהיה  הבחירה בין צווארונים ומסגרות  עץ    
הדרכים  להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משני  הקבלן יהיה מוכן    

לאשור   מפזר  לכל  המדויק  המקום  ציון  עם  עבודה  תוכניות  יגיש  כן  כמו  הנ"ל. 
 דריכל.  האאו   המהנדס

שר  ות. לא תאולפחס"מ    10יות, יש לבצע צווארון באורך של  בתעלות אופקיות גלו   
 .בליטת המפזר פנימה אל תוך התעלה

ותעלו      בדוד  כולל  משובח  מסוג  תהיינה  עגולות  גמישות  מנת  ת  על  היקפי  שריון 
 להבטיח את חוזק התעלה.  

 . מיניום בלבדלוא הבידוד הפנימי של התעלה יהיה מוגן בפויל   
 . רךאו שווה ע  M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex" התעלות מתוצרת  
 . 755 -ו  1001יהיו מאושרות ת"י  התעלות   
 של היועץ. ש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב אישור בכתבככלל השימו *  

תעלות   *  יותקנו  זאת  הדורש  קצה  ציוד  או  מפותל,  תוואי  כגון:  מיוחדים  במקרים 
 כים מינימאליים.באורשות מיג
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ועל    1דרש לפחות "יקאית בעובי נת אמר הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכי * 
י פילם על  אדים אינטגראלי עמיד, בלתי דליק עשוהבידוד התרמי יהיה מחסום  גבי

 ואלומיניום ע"ג רשת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי. פוליאסטר 
             רגל לדקה פנימי חיובי    2500ות זרימת אוויר של  ירתאמנה למהת  תעלות גמישות, * 

 מעלות פרנהייט.  40 –  180ורה של  וטמפרט    2" של
מתוצ   תהיינה  עגולות  "תעלות  או  בידוד",  "כרמל  רציף "  סלילוקרת  בהליך  מיוצרות 

כמפורט   "מ מ  2" עם חישוקים פנימיים בעובי  1אקוסטי פנימי בעובי  חרושתי, עם בדוד  
 הכמויות.  בבכת

יש לתעלת אויר חוזר    שר התעלות משמשות לחיבור בין תעלת אויר צחכא   של מזגן, 
אוויר פרס". ביצוע וויסות כמות ה-התקין מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של "מטלל

           יעשה לפני ההתחברות אל תעלת/קופסת אויר חוזר. מחיר המדף, יחושב בנפרד.
מי .ו  האו קבלן  אתזוג  יסמן  הת  ויר  המחיצות,  הקירות,  סוגי  בכל  המעברים  קרות כל 

 והרצפות.  
בשה והאטום בצע הקבלן את כל המעקונים הבנויים ועבודות ההלסיום ההתקנה יעם    

ה  התקנת  מחייבות לאחר  והתעלות  במידה  רצפה.  או  תקרה  או  קיר  במעברי  תעלות 
יבצע   לרעש  אקוסטי  ובדוד  הסגירותהקהפרדה  פי    בלן  העל  יועץ  אקוסטיקה פרטי 

 או האדריכלות. המצורפים לתוכניות מיזוג האוויר 
תבותל .ז  התעלות  פלב"ם,  ית  במוטות  או  מגולוונים  הברגה   במוטות  " צע   1/4בקוטר 

 - כאשר אורך מוט ההברגה גבוה מכ  5/16מטר ובקוטר "  1.5  -אורך המוט עד לכ  כאשר
 2.0ופיל פח מגולוון בעובי של  בפר ת האולם, תבוצע  לה מעל לתקרתע מ'. תמיכת ה 1.50

מ"מ.   40X40X2.5ולוון במידות  יתן חרושתי מג , או פרופיל זוו Uלפרופיל         מ"מ מכופף  
ת התלייה תאושר תלית התעלות בכבלי פלדה לה מרוחקת מנקודבמקומות שבהם התע

לב"ם תהיינה כל  ר התעלות מפ אשמ"מ כולל מותחנים ואביזרים. כ  4מגולוונים, בקוטר  
  יות מפלב"ם כמפורט לעיל.התל

 :ןל המידות שלהל תלים של תעלה אופקית לא יעלה עהמרחק בין המ   
 .מ"ר 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד  -מ'    2.40  
 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'    1.80  
 .ומעלה מ"ר 0.95  -מה לתעלות בחתך זרימ -מ'    1.20   
פים ליד קשתות, הסתעפויות, ווחי התלייה דלעיל, יש להתקין מתלים נוס מרבנוסף ל  

 נחוץ לפי החלטת המפקח. לה ובכל מקום  קצות תע
פח מגולוון וחיבורי ניטים לתעלה. המרחק בין שני  ות בסרטי  לא תאושר תלית התעל .ח 

 המתלים סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל. 
או "טרוקס"   יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד"  חוזרוויר ותריסי אוויר  מפזרי א  .ט 

 20חוזר תקרתיים יותקן מסנן אוויר בעובי  בתריסי אוויר  המפזר יכלול ווסת כמות.  
 ורלסט. מ"מ ד

תעלות חיצוניות עם בידוד פנימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש לאטום  י. 
 שכבות של אלסטוסיל.  2 - ביעה בן עמיד בשמש כולל צרים בסיליקו תפאת ה

למפזריקופסא .אי  גמישות  תעלות  בין  לחיבור  פלנום  קיות  תקרתיים,  קווים ם  או  ריים 
מ"מ צווארון עגול או אליפטי ודמפר וויסות   25בי  תכלולנה בידוד אקוסטי פנימי בעו

 עגול. 
 

 : ת לומפזרים, תריסים, אביזרי תע  .1215
כאשר  וערב ו -ום משוך עם עלים שתיים יהיו עשויים אלומיניויר קירימפזרי א .א

 .ACPו א או מטלפרס  דיעאנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת הקדמיים  
 מופעלת ע"י בורג מהחזית. ים הכל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להב 

  או ו יעדרת מטלפרס  אוצמפזרי אויר טיפוס ג'ט יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת ת .ב
ACP   . ומצויידים בוסתים 

. תריסים    45ם להבים קבועים בזוית של ' ויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עתריסי א  .ג
 מצערות אלא אם צוין אחרת. ה לא יצוידו באל

מיקרון לפחות   25ובעובי  325יו מאולגנים באלגון לפי ת"י יה כל חלקי האלומיניום  .ד
עץ  אויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת ומחזירי ריכל. מפזרי אדבגוון שיבחר ע"י ה
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סומנת ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים בהם מ ס"מ שתסופק  2מהוקצע בעובי  
 מסגרת כזו.  לןמסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין הקב בתכניות

  ובעובי  266י ת"כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי  .ה
 הנחיות תכניות הסטנדרד המתאימה. קרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם למי  12.5

  800עשויים בד ברזנט ומפוחים יהיו  החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים  .ו
מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יורכב רפוי . גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה

 ". DURODYNE"   מת תוצרתחרושתיים דוגו  במידה מה. החיבורים יהי

 

 כניות ביצוע:אישור ציוד ות .3115

ש א.  המפרטים  כל  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  הביצוע  התחלת  ושל  לפני  הציוד  ל 
 ם העומדים להיות מותקנים. חומרים והאביזריה

החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר.  בכל   ב. 
רים במפרט  הביצועים מהדגמים המתואחינת הטיב, האמינות ומבלו  קרה לא יפע מ

 ובתוכניות. 

ור בכתב על  טרם קיבל איש   קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים  .ג 
 . ומרים שהגיש לאישורמפרטי הציוד והח 

הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את   .ד 
בטרם קיבל הקבלן אישור  העביר את הציוד מהיצרן  נייה, אין לאל אתר הב       הציוד  

 על כך מהמפקח. 

  ע והרכבה של הציוד והחומרים תוכניות ביצו   כמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפקח  .ה 
 קנים במערכת.העומדים להיות מות

עם    ומתואם  ושיסופק הלכה למעשה,  הציוד שאושר,  על  יהיו מבוססות    התכניות 
הציוד ואופן העברתו    מידותניין.  הקבלן יתאים את  האמיתיים בבוהתנאים    המצב

ם, והשארת  זדורים הקיימיוהרכבתו בבניין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרו
 . ד, וכד'פול ואחזקה של הציושה, טימעברים לגי

 

 ועץ:הי ורעל הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאיש    

,  אוויר צחברזים ואביזרים, יחידות  מגדלי קירור ,משאבות מים,  ג למפרט וקטלו   .1 
יחידות  למי רעידות,  ופיצים, בפוחי יניקה, ק, מפוחי פינוי עשן, ממיזוג אוויריחידות  

עמ עיבוי אישורי  בת,  וגמישים  לתעלות  הבידוד  חומר  שרשוריות,  תעלות  ן  קידות 
 . , ציוד פקוד ובקרה1001

מתקנים אחרים המיוצרים לפי  ידות מיזוג אויר או כל ציוד ויצור של יחתוכניות י  .2 
 או תכנון של הקבלן. הזמנה 

 נדס. ת המפקח או המהנוספת, בהתאם לדרישו כל תכנית  .3 

נדס על תוכניות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם  אישור המפקח ו/או המה  .4 
הקבלן   את  המלאה  חרימא משחררים  החומרותו  לבחירה  לטיב  והמוצרים,  ים 

, להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה לדרישות  הנכונה של הציוד
  ניות. המפרט והתכ

ר על טיב המוצר  מקור המוצרים, אינו מהווה אישו  לקבלן ביחס או  אישור שניתן   
אם הם לא  קו  ופשיסופק מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיס

 יי העבודה. תאימו לצרכי

 

 סימון ושילוט:  .4115

 על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חרוטים.  א. 
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מזגני אוויר  ,  מפוחים  יפי חום, משאבות מים,, מחל םבים, מאיידימעכל הציוד כגון:   ב. 
יחידות  צח ידי שלטי סנדויץ  מיזוג,  על  יזוהו  וכד'  ב' חרוטיאוויר    , גודל מתאיםם 

 בהתאם לסימנם בתכניות. 

 וברו לציוד באמצעים מכאניים, כגון:  ברגיי פטנט או מסמרות. שלטי הסימון יח ג. 

 ם יכלול: יר ומפוח אווי  מיזוגשל יחידת  שלט .1 

 סימון היחידה.  - 

 ירור ט.ק. תפוקת ק  - 

 .CFM -ספיקת אוויר  - 

 . אינטש - לחץ סטטי כולל של המפוח  -  

 כולל דגם וסבל"ד.  סוס המנוע,וח כ -  

 ה. דגם ואורך רצועות ההנע - 

 יצרן היחידה ושנת ייצור  - 

 שלט גופי חימום חשמל, יכלול: .2 

 הספק כולל בקוו"ט.  -   

 נטים. למנט חימום, וסה"כ מספר האלמהספק של כל א -   

 מתח עבודה של כל אלמנט.  -   

 שם היצרן.  -   

ידי שלטי סנדוויץ, בהתאם  וד, מנתקים  יקושמל, הפכל אביזרי הח  ד.  על  יזוהו  כד', 
 קידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות. לתפ

שס  ה.  מגופים,  הברזים  יכל  וכד'  פיקוד  דסקיות  תומי  ידי  על  חרוט,    ''סנדויץזוהו 
.  ועלוצעו בפ ועליהם המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיב

המוסכם, ויחוזקו על  ס"מ ובצבע בהתאם לקוד    4היו בעלות קוטר של  י הדסקיות  
 הברזים באמצעות שרשרת מתכתית. 

  מה, ועל ידי זיהוי סוג הנוזל אים אל כיוון הזריומנו על ידי חצים המרהצינורות יס  ו. 
 הזורם בתוכם. 

יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכלל   ה י או לפצבע החצים  וראות  י 
 . חהמפק

מ ז.  ומנועי  אש  מדפי  ראשיים,  ויסות  ע"י  מדפי  יסומנו  אקוסטית  תקרה  מעל  דפים 
 ערב של תקרה אקוסטית ו -מסגרת שתי שילוט לבן שיודבק על

 

 מסירת העבודה למזמין:  .1515

מועד מסירת המתקן    ו עלפה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמ   הקבלן יודיע בעל  
בשבי תיערך  המסירה  בעת  בשלמותו.  הקבלן/קבלקורצע  שביצע  העבודות  כל  של  ני  ת 

 המשנה בנוכחות הקבלן, המזמין והמפקח. 

בלן במשך שבועיים רצופים, נבדקו  פעל על ידי הקמתקן הוקבלת המתקן מותנית בכך שה 
המת מרכיבי  בעתכל  שנבעו  והתקלות  הליקויים  כל  תוקנו  ונמסרו  הרצ  קן,  המתקן,  ת 

 נתונים שנאספו. ם ב ת בדיקות המתקן בכתב כשהם מלוויתוצאו

ן על ידי היועץ והמזמין, מותנים בפעולתם התקינה של כל המערכות  כאמור קבלת המתק 
שהתקבולאח נציגר  אישור  שהתקלו  המערכות  של  ותקין  נאות  תפקוד  על  המזמין  ין  י 

 הקבלן. 

ה עותקים כשהוא כרוך  זמין תיק מושלם, בשלושן למיחד עם מסירת המתקן יגיש הקבל 
 יקט, שם הקבלן, שם היועץ ותאריך.נאות עם כותרת ברורה של שם הפרו גדן ומסודר באו
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 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

  ו. המתקן ומערכותיתאור  א. 

  שיטת ההפעלה והבקרה כולל סכימת הבקרה.  ב. 

  ראות הפעלה. ודפי ה  ג. 

  ת. תקלו דפי איתור ד. 

אחזקה ה.  ושנ  הוראות  תקופתיות  חודשיות  העבודה  תיו שבועיות,  סוג  ופירוט  ת. 
שלב. רשימת כתובות הקבלן לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים,    והטיפול לכל 

  אחראי מחלקת השרות. ים, ביפר, שם ם סלולר טלפוני

ל מרכיב  ים לכלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצ רשימת ציוד מלווה בקט  ו. 
  ציוד. 

 . DWGת דיסקט תוכניות בפורמט רבו , לAS-MADEכניות עדות של המתקן ת ז. 

 טבלת מדידת כמויות אוויר במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן.  ח. 
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 עליות מ - 17פרק 
 
 יים לל תנאים כ .1

   .הקדמה  1.1
 .  M.R.L חשמלית עם בקרת תדר   מעלית התקנתאספקה ומפרט הינה להמסגרת 

 בהתאם למפרט והתוכניות.  ו     
רי וההכרחי אך אינן מכסות  העבודות כפי שהם מפורטות הינם כלליות ומתארות את הציוד העיק

 . אחריות הספקב  ההרכבה והתאום שיהיואת הפרטים הנדרשים בתכנון המפורט בעבודות 
 אם למפרט והתכניות.  המעלית תותקן במבנה על פי ובהת

דגמים של  אפשרויות העיצוב של התאים, פרטי    5הספק יציג בפני המזמין ו/או האדריכל לפחות  
משקופים   הלחצנים,  להזמין  הטבלות  רשאי  יהיה  והמזמין  היצרן  לקטלוג  בהתאם  וכו'   דלתות 

מעלית   לקבוצות  שונים  לאפשרויו  או עיצובים  בהתאם   בודדות  הסט למעלית  העיצוב  נדרטיות  ת 
 שבקטלוג היצרן. 

 . PREMIUMאו    MEDIUM: עיצובים על פי קטלוג היצרן ברמת עיצוב  בחלופה     
 ויקטים או חלקם או קבוצות מעלית או למעלית בודדות  המזמין רשאי להזמין את כל הפר      
 פי ובהתאם לכתב הכמויות.     על     

או מכלול בלשון יחיד, הרישום מתייחס לכל  רה שקיים רישום של מעלית או פריט או חלק  מק  כלב
עבודה   ביצוע  לצורך  שיידרש  כפי  ומכלולים  החלקים  ולכל  פריטים  לכל  פרויקט,  בכול  המעלית 

 "י הספק.  מושלמת ע 
 
 . הגדרות  .21

 או גוף עמו יחתום הספק את ההסכם.         -המזמין    
 נחומי אדריכלים         –האדריכל 

 אייל גרייף  –ניהול ופיקוח 
 נשוא מפרט זה .   את המעליתומתקינה  ספקת  מחברת המעלית ה       -הספק      
 הנדסת מעלית. . ש.ל       -היועץ       

 ולהרכיב לפי מפרט זה. המערכות שעל הספק לספק   כל      -המתקנים 
 
 לתקנים שונים. התאמות  .31

בתקן ישראלי לסעיף   חלקיו  במידה ואין התייחסות , על כל2481ית  עלתקן ישראלי למ  •
 .  EN 81מסוים יש להסתמך על תקן אירופאי 

 . רעש ממעלית  1004.3  ישראלי  תקן  •

     2.1כמצוין בסעיף   -דירוג אנרגטי   –על המעלית לעמוד בדרישות בניה ירוקה  •

 יעלות אנרגטית    -למעליות   1חלק   4707תקן ישראלי  •

      2.1כמצוין בסעיף  – 70לק  ח 2481ראלי )תקן עבור אנשים עם מוגבלות(  יש קןת •

 )תקן נגישות(  3.1חלק   1918תקן ישראלי  •

   חוק תכנון הבניה. •

למהדורה המעודכנת ביותר של חוק  חוק החשמל , כל עבודות הספק בנושא חשמל יתאימו  •
 .  החשמל

עבודה ראשי   מפקחהוראות  פיתקנות ממשלתיות , הספק ידאג לביצוע כל המתקנים ל •
כל המתקנים יעמדו בדרישות פקודות "בטיחות בעבודה" ו"תקנות המעודכנות ביותר.  

 תכנון בנייה" .

הרשויות המוסמכות  תקנות רשויות מוסמכות , על הספק לעמוד בדרישות או תקנות של  •
 י אש וכדומה. כגון חב' חשמל, מכב

גדי  ויי הגנה בין מעלית ו/או בין תא ומשקל נ יסדרישות התקן כגון: רשתות הפרדה ו/או כ  •
 ותאורת פיר יסופקו ויותקנו ע"י הספק ועל חשבונו גם אם לא צוין במפרט. 

ע"י הספק יהיו   דרישות המפרט,  כל העבודה, החומרים, הציוד והמכלולים אשר יסופקו •
 ויתאימו לתקנים לפי סעיף זה. ובאיכות גבוהה חדשים 
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 שויות. עדיפה דרישת הרשויות. ט לדרישות הרפר ירה בין המת במקרה של ס
 

 למפרט המעלית ולתכניות .  התאמה 41.
שינוי חייב    כלבאתר יהיו בהתאמה מלאה לתכניות, המפרט ולחוזה.  ספק שיבצע ה העבודות כל

  בלבדשמקבל הספק הינן כלליות לאינפורמציה  התכניותהיועץ בכתב.   המזמין ו לקבל את אישור
נות מאתר הבנייה כפי שהן  להוציא מידות מעודכ  הספק עלבמידות.     סטייה  שלוקיימת אפשרות 

 .  ולבסס את הצעתו בהתאם. הספק יבדוק ויתאים בין התכניות לבין המצב הקייםבמציאות  
ו ביצוע    לצורך הצעה ו  הגשתלצורך    הדרושים  לו כל הנתונים  ועים יד הספק מאשר כי ביקר באתר 

 .תו ומושלמ פועלות מעליתעד קבלת  שידרשובודות העלל את כל ו המחיר כוכן העבודה 
ן  זמ  ,מחיריםרשום:  הכמויות יש ל בכתב  לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק. ספקעל ה

 ת ולאחריה. האחריו ת תקופלהשלמת  האספקה, מחיר לדמי השרות
 

 ואישורים .   תכניות  1.5
 עותקים   3ב  תכניות עבודה מפורטות    רגיש לאישוי, הספק  מתאריך הזמנת העבודה    שבועיים  תוך

   , תכניות אלה תכלולנה: (PDFבקובץ  )לחילופין
 והפיר.   כלליות של המעליתעבודות מוקדמות ו תכנית  

 רשימת חלקים ותכניות חשמל.  כוללתכניות מפורטות 
 השונים. האביזריםיון ספקי  צ

 ( ורלאחר בדיקת התכניות יוחזר עותק אחד לספק )הכולל הערות או איש
וידרשו תיקונים בתכניות יגיש הספק   , פעם    (PDF)לחילופין בקובץ  עותקים מתוקנים    3במידה 

 נוספת. 
 ור היזם, האדריכל והיועץ את: מתאריך אישור התוכניות  יגיש הספק לאיש  תוך חודש

 ,  (PDF)לחילופין בקובץ ניות והדוגמאות הנדרשות לבחירת עיצוב התא התכ •

 נים וכד.    ות לבחירת  משקופים, גוו רש התכניות והדוגמאות הנד •

 . פרטי תאתכניות  •

 הלחצנים.  תתכניות פרטי טבלאו •

 תכנית סיגנליזציה,    •

 תכנית הזנות החשמל עבור המכונות. •
 ,  ץהיועו ין המזמנציגי  לקבל אישור   חייבותהתכניות   כל

 ישמשו  לביצוע.   המאושרותהתכניות  
 .  אישור התכניות  לפני ת,, או פעולות אחרו עבודותהספק לא יבצע כל 

 הרכבתם.   לפני  היועץאו ו/המזמין נציגי  לקבל אישור בכתב מאת   םחייביהחלקים אשר  כל
 עותקים.   3 -תשלחנה לאישור נציגי המזמין והיועץ ב   כל התכניות

  כל עבודה ו/או להזמין חלקים לפני קבלת תכניות מאושרות אין לבצע 
 תב.ללא אישור היועץ בכ  המכרז ולא יכניס שינוייםת את תכניותיו על תכניו יבסס הספק

 המפורטות יגיש הספק את החומר הבא: נוסף על התכניות
 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ יצור. 

 AS  MADE  תכניות הרכבה
 AS  MADE מתקן החשמל    תכניות פקוד ותרשים
 AS  MADEתכניות חיווט חשמל   

 יות. כנ רשימת שמות החלקים כפי שמופיעים בת
 רשימת חלקי חילוף כולל מספרם הקטלוגים. 

 הוראות אחזקה מפורטות. 
 הוראות שימוש במעלית. 

 לבדיקת היועץ בעת מסירת המעלית לשימוש.  PDFעותקים  או בקובץ  2  -ב רהחומר הנ"ל יימס
 
 מהלך עבודה .  ח" דו  .61

תירשמנה כל   ומן ובו י  ינהל הספק ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.   ספק ה
 . להנ"  ביומן ין רשאי בכל עת לעיין המזמ  כהעבודות שביצע. ב"
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 האתר    הכרת  .71
במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על תכניות   הדרושות, לבדוק את כל המידות ספקה על

 יש ליידע את היועץ והמזמין מידית.  סטיותהבניין בלבד, ובאם קיימות  
 הכנסת הציוד לפיר. ו  אופן ההרמההאחסון, הגישה ,   דרכי ת האתר ,א ללמוד ספקה עלכמו כן  

שינויים    באם הגשת  ידרשו  אי  בגין  הפיר  סעיף    תכניותלמבנה  לפי  הנדרש  צורך    1.5בזמן  ויהיה 
 . , בתאום מלא עם המזמיןחשבונוועל    ספקה  יזו ע" דהעבו  בהריסות ובנייה , תבוצע 

 
 מחסן   .81

ודה. המחסן ימצא  לביצוע העב   ספקומכשירים הדרושים לים , ציוד  מרעבור חו   מחסןמזמין יסדיר  ה
   ספק.העבודה של ה  מקוםבקרבת 

 
 .  ילוטש       1.9
השלטים    ספקה  על כל  את  המעלית,  הדרושיםלהתקין  המכונות    רלאזו  פתחב  בכניסות,  בתא 

   וחילוץ בהתאם לתקן. לשימוש אזהרה,והוראות 
 
 צביעה   1.10

פי  בשתי שכבות לפחות. בהתאם  ויצבעו בצבע יסוד וסו   קוי כימי או ניקוי חולניכל חלקי מתכת יעברו  
 לגוון שיבחר ע"י המזמין. 

 
   העבודה, ביצוע וחומרים טיב  1.11

העבודה    ספקה את  לבצע  ובהת  ברמהמתחייב  לכללים,גבוהה  הקיימים    אם  ותקנים  חוקים 
כל העבודות תבוצענה   ומנ  י"ע והמקובלים.  ,  וס עובדים מאומנים  זה  בהשגחתו  ים בעבודות מסוג 

ו  יע"  שאושרוחה ותוך שימוש בחומרים  מומ   של  המתמדת   מהמין יהיו    החומריםהיועץ.   המזמין 
 .ספקבאחריות ה הינהכל החומרים  אחסנת המשובח ביותר.  

עבודה כלשהי לקבלן משנה, אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י המזמין ו/או היועץ. המזמין    אין למסור 
 מבצע כראוי את העבודה.  עץ רשאי לפסול קבלן משנה באם לדעתו הוא אינויו ו/או ה

,האחראי על העבודה. כל הוראה שתימסר    ספק מטעם ה  עבודהההרכבה יהיה במקום מנהל    בזמן
 .ספקה למנהל העבודה תחייב את 

ת  של מנהל העבודה או כל עובד של הספק שלדע  הרחקתו יהיה רשאי לדרוש את    היועץ המזמין ו/או  
או שהתנהגותו    את העבודה ברמה מקצועית  פועללהיועץ הינו בלתי מוכשר להוציא  המזמין ו/או  

 היועץ. המזמין ו/או אינה כשרה בעיני  
עסקים על ידי הספק ישולמו על ידו  למו  םהסוציאליי  התשלומיםהתשלומים של שכר עבודה וכל   כל

ספק  ן למבצע או לעובד מעובדיו. המייחסי עובד ומעביד בין המז  יוצרושום דבר בהסכם זה אינו  
 כל הסיכונים.  כנגדדיו יבטח את עוב

וללא    ספקה מקרה  בכל  בהתאם    יוצאמתחייב  ולנהוג  הזהירות  וכללי  להוראות  לדאוג  מהכלל 
 הבטיחות בעבודה.  קודתפלהוראות חוקי המדינה ובכללם 

לעבודה   המתקנים  ,החומריםאת  לספק    ספקה  על הדרושים  ומטיב    שיםחד  כשהם  והמכשירים 
 משובח.  

 
 שונים  נזקים  .121
  י עובדיו או ע" ילמתקנים ולבני האדם, על ידו או ע"   למכונות,  ,ןילבני אחראי לכל נזק שיגרם  ספקה

ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה    על ידו שסופקוכתוצאה מפגם בחומרים  שנגרםנזק 
 בשלמותם.  לת על הנזקים הנ"צויהיה חייב לפ ספקה שרין והן בעקיפין. י, הן במ

פעולות    לבצע עבודות   אין ללא אישור מוקדם    במבנה,  חציבותאו  או בתקרות  בעמודים  בקורות, 
 מזמין והיועץ. 

לא לנזקים שיגרמו לבני אדם ,לחומרים,  המהווים כיסוי מ  מתאימיםחייב להוציא ביטוחים    ספקה
'  ד וכפון, אש, קצר או זרם חשמלי  יטכלשהן כלל רעידת אדמה, ש  מסיבותלמתקנים ולמכשירים  

להמציא    ספקלגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על ה   ביטוחים. כמו כן עליו להוציא  ות עבודבתחום  
 עותק מהפוליסות למזמין. 

 עד למסירת המעלית למזמין. ליתהמעאחראי על כל חלקי ציוד  ספקה
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   ביצוע עבודות נוספות .131
עבודות   לבצע  המזמין  ידרוש  הכמויותנואם  בכתב  כלולות  שאינן  יקבע  ספות  בהתאם      המחיר, 

 להיקף העבודה ולמחירים המקובלים . 
 כמו כן המזמין ראשי להזמין את כל העבודות המפורטות, או חלקן  במחיר המופיע בכתב הכמויות. 

 
 המתקן  מסירת 1.14

   נדרשותהרכבת המעלית, יזמין הספק על חשבונו את הבדיקות ה  בסיום •
יקוי, פגם יהיה על הספק לתקן  כלשהי תגלה ל. אם בבדיקה  הבדיקותעל    יםאישור   רוימסו 

 .הליקוי ולמלא את הדרישה על חשבונו תא
 הבדיקות הנדרשות: 

 חברת החשמל.  א.
 מחלקת בקרת איכות של הספק.  .ב
 .   מכון התקנים   .ג

 ד.        מכון מורשה לפיקוד שבת.) במידה והותקן פיקוד שבת(

 עותקים למזמין.  -3 יקה, ימסור הספק את המסמכים הבאים בע הבד צובי לאחר •
תסקיר בדיקת מכון התקנים , אישור חברת חשמל  ואישורים נוספים כפי שיידרשו   .א

 כגון:  
 מורשה נגישות, יועץ אקוסטיקה וכד'.

המעלית,  הרכבהתכניות    יםהכלל"  AS MADE" תכניות .ב   של 
, רשימת  חזקה אות אור, ה תכניות חשמל, תכניות פיקוד מפורטות

 חלקי חילוף. 
מכ  לאחר התקנים  אישור  היועץ  ון  בהשתתפות  המעלית  מסירת  המזמין.  ו תיערך  נציג 

את  , הספק יעמיד לרשות המזמין  ואיכות ההתקנה  שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני
ו   כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.  יתגלו אי התאמות, או  במידה 

 יבצעם הספק מידית. ם  ליקויי
 סופית של המתקן.  ערך מסירה י לאחר ביצועם ת

 
   הדרכה  .151

  לכודיםחילוץ ב את משתמשי המעלית בשימוש נכון  ספק המסירת המתקן ידריך  במסגרת
   נה.ראשו  מהמעלית ובמתן עזרה

 המעלית לשימוש.  רתימס,   מכון התקניםולאחר ביצוע בדיקת  ההדרכהבתום 
 

 קה זמן הספ  1.16
 וכם בין המזמין לספק .  שיס זמן הספקה והפעלת למעלית יהיה לפי לו"ז 

 לפני תאריך הגמר   חודשים 6יימסר לספק  בתנאי שהפיר למעלית 
 . לפני תאריך הגמר חודשים 2וחשמל להפעלת המעלית 

 
   ושרות  אחריות   171.
של המתקן,  ת  אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופי  יהיהספק  ה

ק ,קלקול , אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן  ההוצאות הכספיות בשל נז  בכלויישא  
 יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח. ספקה

העבודה    טיבלכל החלקים, החומרים, המתקנים המכשירים והאביזרים על  ו  אחראי למעלית   הספק
שלופתקלשבוצעה   תקופת  תחילת      .חודשים 24 ה  הנ"האחריומנין  קבלתה    לת  מתאריך  תהיה 

או   נציגו  או  היועץ  ע"י  במעליתי תחהסופית  הסדיר  השימוש  חודשים    לת  משלושה  יאוחר  )לא 
המעלית( קבלת  מעל  במקר.מתאריך  במעלית  שימוש  אי  של  להזמין    3ה  המזמין  ראשי  חודשים 

מוש  ות הרגילים , ותקופת האחריות תחל מתאריך השיירשירות שימור תמורת מחצית מדמי הש 
  תאמות ההבצע מיד ועל חשבונו, עם קריאה ראשונה של המזמין את כל התיקונים  י  הספקהמלא.  

יום קבלת  ובביותר    הקצר  זמןהמזמין וב  או  היועץוכד' במשך תקופת האחריות בהתאם לדרישות  
מקוריים, על מנת לעמוד בתנאי אחריות    ףלו חיחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי    ספקהקריאה. ה

 פי החוק. אלה ל
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בדיקת  רשאי המזמין לתקופת האחריות    בתום   לתוצאות  לבצע בהתאם  חייבוהספק    בדק,בצע 
 .שהתגלוחלקים הליקויים והפגומים ה  והחלפתהתיקונים, השינויים  את  להבדיקה הנ" 

תחול אחריות   שהוחלפוקים  ר החלבווע  רשאי המזמין לערוך בדיקה נוספתביצוע התיקונים    לאחר
 התיקון המושלם.   ביצועממועד  חודשים 12  נוספת של

 קלות במשרדו. הספק ינהל רישום קריאות ממוחשב לת 
סעיף    יעפ"  מאחריותורים את הספק  המזמין אינם משחר  יהתכניות או קבלת המעלית ע"  אישור

השוטף. בנוסף הספק יספק  ת  חייב הספק לספק את שירות המעלי  ל הנ"  האחריות   בתקופת  זה.
 האחריות .  תקופתימוש במתקן ועד לתחילת  הש מתחילת  החלשירות 

ביצע את    ספקשה   העובדהמחיר שירות אינו כלול במחיר המעלית אולם ירשם בכתב הכמויות.  
התקינה של    פעולתןם למפרט ולתכניות , אינה מורידה ממנו את האחריות עבור  עבודתו בהתא

  ידע   בעל  הספק שת  תכניובמשגיאות  ד אחראי עבור כל תקלה הנובעת  לבהמתקנים. הספק ב
א  מקצועי לגלותן.  המסוגל  של  הציוד  בחירת  על  היועץ  את    ספקישור  משחרר    ספק האינו 

  בתקופת ים בחומר, או בטיב העבודה רשאי היועץ  מאחריותו, במידה ויתגלו פגמים או ליקוי 
 הפגום. ד  לתקן או להחליף את ציו ספקהאחריות לדרוש מה

על חוזה    המזמין המעלית עברה את ביקורתו, יחתום  היועץ ש  י "עהשלמה"    תעודת "  מתן  לאחר
. חוזה השירות יהיה במחיר שהופיע    לצרכנותהמועצה    יבנוסח כפי שאושר ע"   ספק שירות עם ה

 תב הכמויות. בכ
 דמי השירות עבור שנת האחריות הראשונה כלולים במחיר ההצעה.

 
    תאור טכני.2

 תיאור טכני מקוצר   12.
 סוג המתקן ללא חדר מכונה    -   M.R.Lמעלית חשמלית 

 כמות מעלית  1
 עומס   ק"ג  630נוסעים    8
 מהירות  VVVFמ/ש עם בקר תדר   1

 מכונה  ( gearlessמכונה ללא גיר )
 איזון   ע"י משקל נגדי  50%

 מערכת חילוץ  חילוץ אוטומטי בהפסקת חשמל + חילוץ ידני 
 ות התנע' מס 180

 דיוק עצירה  מ"מ  5 -+
 גובה הרמה  רך מ' בע 6,45 -כ
 מס' תחנות   3

 מיקום המכונה ולוח הפיקוד  בתוך הפיר בחלקו העליון 
 מידות פנים הפיר  בהתאם לתכנית המצורפת 

 מידות פנים התא  בהתאם לתכניות 
 דלתות פיר  על פי טבלת הדלתות 
 דלתות רוחב וגובה  על פי טבלת הדלתות 

 סוג פיקוד מעלית   לת הפיקודים י טבפ על
 חשמל  הרץ   50    וולט 400

A  דירוג אנרגטי 
 נגישות המעלית  2טיפוס  
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 המתקן המכני  2.2
   3חלק  1004השתקת רעש המעלית הנדרשת על פי ת"י  2.2.1

 יש לעמוד בדרישות יועץ האקוסטיקה   - שומת לבלת
   3  חלק 1004ת"י  השתקת רעש המעלית הנדרשת על פי 

 .gearless)ללא חדר מכונה( עם מנועי    M.R.Lא. המעלית שיותקנו בפרויקט זה הינן מסוג 
 ב. המנועים יותקנו על מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן.

 .db(a)55-65וני המעלית בתוך הפיר לא יעלה על ג. הרעש המרבי אשר יופק על ידי מנגנ
או על פי  ס"מ לפחות  20בטון בעובי של ם ד. קירות פירי המעלית יבוצעו כקירות יצוקי

 ת המאושרות. התכניו
 או ש"ע.   masonשל חברת   wicה. לוח הפיקוד ייתמך ע"י בולמי זעזועים מסוג  

 יוחד למניעת רעש. ימי של דלת לוח הפיקוד יצופה בשרף מ ו.  צדו הפנ
  1.00במרחק  db(a)45ז. הרעש המרבי אשר יופק מפעולת הרכיבים בלוח הפיקוד לא יעלה על 

 מ' מהלוח. 
 צדם הפנימי בחומר לבידוד רעש או דופן כפולה. ח. דלתות הפיר יצופו ב

 
 יחידת ההנעה  2.2.2

ומותקנת   V.V.V.F – מכונה עם מנוע הרמה  "גירלס"  ומבוקרת הינע ע"י בקר תדר ללת ו היחידה כ
)עם   ית מסוג זה,מעל היחידה בכללותה מיוחדת ל    M.R.L – בתוך פיר המעלית )ללא חדר מכונה( 

 ומהווה יחידה אחת של אותו היצרן.   הצורך(  לפי –מאוורר חיצוני מיוחד 
המנוע מיוחד  . 10%±, ללא שינוי מהירות בגבולות של היחידה יכלה לעמוד בשינויי עומס מלא

ת ומותאם לתדר משתנה המתאים למספר הפעלות בשעה על פי המצוין מפרט הטכני  למעלי 
ת רכות. העצירה הסופית  לך הנסיעה, התאוצה וההאטה מבוקרים עם התנעומה המקוצר הספציפי.

שים חשמליים ואלקטרונים של  המנוע מצויד במסננים חשמליים למניעת הפרעות מרע  .חשמלית
המנוע יוגן נגד עומס יתר  ,   וכן  רת בעת הפעלת דיזל גנראטו וכן לפעולה ללא הפרעו  ןהבניי

 יתר   והתחממות
 והתקנים.ות לפי הדריש להכו

כל  .  המסבים הינם עם שימון אוטומטי. 40וטר הכבל פי למנוע גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מק 
 יחידת ההנעה תורכב על גבי כריות גומי, שיסופקו על ידי הספק.  

תקלה או  במקרה של  להסעת המעלית  ביד עד לתחנה הקרובה לחילוץסידור  ללת ו היחידה כ
  , פשוטה, מהירה ובטוחה.להיות קלהני על פעולת החילוץ היד .קלקול

המעצור יופעל ע"י בלם אלקטרו מגנטי המפעיל רפידות   גן נגד עומס יתר והתחממות יתר. המנוע יו
עוצר הבלם באופן אוטומטי. הבלם יבטיח  חיכוך על תוף הבלם מיוחד למעלית. בזמן ניתוק החשמל  

   עבודה בטיחותית ושקטה.
 מכונה. היצרן לבחירת השל את הטבלאות יש לצרף להצעה 

צע חילוץ אוטומטי  באמצעות לחצן מואר בתא )ללא לחיצה מתמדת( בעת הפסקת חשמל, יבו
ע"י   . מערכת החילוץ תופעלויפתח את הדלתות אוטומטית שיביא את התא לתחנה הקרובה

 מצבר עם מטען אוטומטי.  
 .ורעש ממכונת ההרמהעל הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעידות 

 
 ומשקל הנגדי  מובילי התא 2.2.3 

 מושחז ומלוטש או במתיחה קרה, מיוחד למעלית.  – T -רופיל המובילים מפ
 את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. 

 
 להמשקל הנגדי ונעלי ההוב 2.2.4

פלדה המותקנים בתוך  מכושר ההרמה ויהיה מלוחות  50% -משקל הנגדי יאזן את המעלית ב
 "י הספק. לו יסופק ויותקן עפלדה מתאימה. המשל הנגדי כת מסגר

 התא והמשקל הנגדי מובלים ע"י נעלי החלקה מיוחדים עם חיכוך נמוך או ע"י נעלי גלגלים מתאימים. 
 
 כבלי הרמה  2.2.5

 ומסופקים על ידו . בהתאם לנתוני היצרן המעלית    12ים עם מקדם ביטחון פי כבל 3מינימום 
 פיון כבל. קן מתיחה ובמגעי ר מתהכבלים יצוידו ב
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 טיה גלגלי הה  2.2.6
 בגלגלי ההטיה והתליה יותקנו מסבים בעלי שימון עצמי ללא צורך בטיפול. 

 
 תא המעלית והדלתות  2.3

התא מבודד ממסגרת התליה    תאימה לעומס ולגודל התא.המ  התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה  
חומר   או  גומי  כריות  למנ  בידודע"י  זיאחר   ה  עזועים.עת העברת  נעלי  וגג התא,  תא  על המסגרת 

למעלית הדלתותמיוחדים  להפעלת  מנוע  ביטחון,  התקן  התא  ,  גג  נעה.  ועקומה  השקילה  מנגנון   ,
 ם. צדדי 3- אנשים לפחות עם מעקה ב 2יתאים לנשיאת  

  פועיעם שמ"מ   750 -פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה  פחות מ  בחלק התחתון לכל רוחב
 . התא בשלמותו יהיה מוארק  התחתון.  ובחלק

 התא יהיה מצויד במתקן שקילה אלקטרוני לעומס מלא ויתר.  
 תא.על הספק לבצע איזון סטטי של תא המעלית ולבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש ב

 להגיש תכנית עבודה מפורטת עם כל הפרטים לאישורו של האדריכל על הספק 
 
 קירות התא  ( א

 דקורטיבית או מוברשת  בנירוסטה  מ"מ  ויצופו  2.0בעובי   ו מפח ות יבנ הקיר
 אדריכל. או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור האו פורמייקה משולבת בנירוסטה.  

 ות.  סטה נגד פגיעהחלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירו
   מלוטשת או דקורטיבית.  מנירוסטה ומשקוף הכניסה לתא יבנ החזית ו

 הקיר.  קירות התא תותקן מראה מעל מעקה האחיזה וברוחב חד מבא
 מתחת למראה יותקן מעקה אחיזה מנירוסטה מלבני  או עגול לפי בחירת האדריכל, 

 יכל ולמזמין  הציוד מיובא קומפלט מיצרן חו"ל, על הספק להעביר לאדר
 את מגוון הדגמים הסטנדרטיים של היצרן לעיצוב התא לבחירתו.

 .PREMIUMאו     MEDIUMדרישות המפרט או החלופות שיבחרו, יועברו דגמי פי  לחילופין על
 
 רצפת התא  (ב

גרנית או חומר שווה ערך    עשויה מפח    הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי מצופה באריחי שיש או 
 הספק מתוך קטלוג היצרן.ע"י שיסופקו ויותקנו  

 
פת התא מונמכת לקליטת  יצחלופה לנ"ל: התקנת אריחי שיש ע"י המזמין והספק יספק את ר (ג

 הנדרש וכן ייקח  בחשבון את משקל השיש. אריחי השיש בהתאם לעובי  
 

 תקרת התא  ד(
רת  צבוע בצבע לבן עם מגש נירוסטה מונמך בהתאם לקטלוג היצרן ולבחיתקרת התא עשויה מפח 

 האדריכל. 
אורת חירום  ת     נאותה, האדריכל( בעוצמה )לפי בחירת . LED -בתוך התקרה תאורה אוטומטית 

  2בתקרת התא יותקנו  ים והכניסה בצורה ברורה. עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנ
שקט מדגם   -" לפחות 6לאוורור התא באמצעות צינורות מיוחדים    או מאוורר   מפוחים שקטים

 . יאושר ע"י היועץש
ם לקטלוג  אבהת  התאורה, המאוורר ויתר החלקים בתקרה יוסתרו ע"י מגש נירוסטה מחורר

 מ' לפחות.  .032נטו גובה התא היצרן ולפי בחירת האדריכל  
 המזמין והאדריכל בכתב. כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור 
 לעמידה בפני שריפה.  כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן 

 
 התא  ותמנגנון פתיחה ודלת ה( 

 .  מיוחדמנוע בלת הדלתות הנדרשת עם על פי ט   תואוטומטי תותדלב  יצוידהתא 
 .  2481יתאימו לקנים   תאדלתות ה 

גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. החלק התחתון    כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת
מחומר   מובילים. המובילים 2 -מיוחדת ומצויד לפחות ב נירוסטה של כל כנף מוסע בתוך מסילת

 מרטיבות.  בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע 
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קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות לשיכוך    נגדות.בהיתקלה בהת   הדלת צריכה להיפתח חזרה
אינפרה אדום הגורם לפתיחה מחדש של   - סרגלי טור תאים נויותק  ותדלתה פיבמשקו הסגירה.  

 .  בכל נקודה מתחתית הדלת ולכל גובה הפתח כאשר הקרן נחתכת הדלת
   עלית לקומה תתפתחנה הדלתות אוטומטית.לאחר הגעת המ  בזמן הפסקת חשמל

 ד.  יוחמ ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא, ללא מאמץ  - קלקול המנגנון  במצב של
 .  תכנימתנעל דלת התא בנעילה    -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 

 
 דלתות פיר (ו

 על פי טבלת הדלתות הנדרשת:
 פח פלדה,  מרטיבית או מוברשת או ופח פלדה עם ציפוי נירוסטה דקיבנו מהדלתות 

 וד וסופי. צבוע בצבע יס

תוסענה על ידי גלגלים עם  עם חיזוקים מתאימים. הן דלתות אוטומטיות הדלתות   •
  ף הדלתות יהיה ס  כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר.  םמסבי

 . ספקוישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי ה םמאלומיניו
 בעת הנסיעה.  פנימי של הדלתות יצופה בשרף מיוחד למניעת רעשהצדם 

מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת  
במשקולת או   תצוידכנף  מכני, כפי שיתואר להלן. כל -במנעול אלקטרו תצויד

ידית   דלת ניתנת לפתיחת חרום ידנית על ידי כל אמצעי דומה לסגירה עצמית. 
נעילת כנפי הדלתות     נגד פגיעה .מיוחדת.  הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות 

 .  על כל חלקיו  2481תבוצע בהתאם לאמור בת.י.  
ון והתחתון של  הספק יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העלי

 . על כל חלקיו 2481הדלתות. נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. 
 

       ופי הכניסהשקמ (ז
 :על פי טבלת המשקופים הנדרשת

מלבני או סמוי מפח נירוסטה.                                           דלת יורכב משקוף ה סביב  לדלתות אוטומטיות  
 צבוע בצבע יסוד וסופי.   מ"מ 2.0בעובי של פלדה    משקוף פלדה מפחאו 

   . צורת המשקוף מלבני  או סמוי
     . מזמיןלפי בחירת ה גמר יסוד   צבועים בצבעמצופים בנירוסטה או ין יופקו לבנ יס המשקופים 

 בכתב. מזמיןף וגווני הצבע טעונים אישור הצורת המשקו
 
 נירוסטהסוגי  ( ח

 בגוון טבעי.ית הכוונה לנירוסטה עם טקסטורה בכל מקום בו נזכר נירוסטה דקורטיב 
 מ. מ" 0.8מ"מ מצופה בנירוסטה  1.5פח פלדה  – דלתות

 . מ"מ 2.0פח נירוסטה מלא בעובי   – משקופים
 מ"מ.  0.8מ"מ מצופה בנירוסטה   2.0פח פלדה בעובי   –קירות תא 

 
 דלתות תא ופיר  (ט

 ומשקוף תא דלתות תא - 1ט.
 

 דגם גובה  רוחב  תיאור 
 סטנדרטי 

MEDIUM 
DUTY 

HEAVY  
DUTY 

 נירוסטה 
 מוברשת 

 נירוסטה 
 דקורטיבית 

 צבע
 גמר

 הערות 

טלסקופי  
 פיםכנ 2

900 2100 
✓  

  
✓  

   

משקוף  
 תא

  
✓  

  
✓  

   

 
 

 ומשקופים דלתות הפיר - 2ט.
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 דגם גובה  רוחב  תיאור 
 סטנדרטי 

MEDIUM 
DUTY 

HEAVY  
DUTY 

 נירוסטה 
 מוברשת 

 נירוסטה 
 דקורטיבית 

 צבע
 גמר

 הערות 

קופי  טלס
כנפים   2

כל 
 הקומות 

900 2100 
✓  

  
✓  

   

משקופי  
 קומות 

  
✓  

  
✓  

   

 
 

 מערכת הפיקוד  2.4
 הפיקוד וחל ( א

 ו בתוך משקוף או בסמוך למשקוף בקומה עליונה. א לוח הפיקוד בנוי בתוך ארון פלדה 
אוורור והמאפשר גישה נוחה לכל חלקי הלוח. כל  אפשרותדלתות על צירים עם  הלוח עם 
. יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על  V125עד  פועלים על זרם ישר במתח  הממסריםו   הריאליים

ם החדשים והמשוכללים ביותר,  רר בתא. כל חלקי לוח הפיקוד יהיו מהאביזרימאווקו תאורה ו
ע"ג לוחות מודפסים מקוריים.  המעגלים   מדולריותאותם מספק יצרן הלוח. כל המערכות יהיו 

 כרטיס יהיה מחבר שונה .  והחלפה בקלות. לכל  טיים הניתנים לשליפההמודפסים יהיו סטנדר
ציה של קריאות  עזרת  מיקרופרוססור  המעבד את כל האינפורמשה בפעולת מערכת  הפיקוד תע

   וכן פיקוד לעומס מלא ויתר.  ומצב המעלית בהתאם לתכנית הפיקוד
על כל תקלה שכיחה במעלית כגון  המצביעים   םויזואליי םאינדיקאטורילוח הפיקוד יכלול בתוכו 

ינפורמציה על מיקום המעלית.  ת הא '. לוח הפיקוד יכלול גם אדדלתות, תקלה במנוע וכ עומס יתר,
 כל חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות.   )מראה קומות(.

הטרנספורמטורים בלוח יהיו מוגנים, בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת  
בפיר. הלוח כלל כל ההגנות נגד   םינדיקאטוריאצת.  בלוח סלקטור אלקטרוני המופעל ע"י ומאומ
 .הפאזסר והיפוך או ח  יתר,עומס 

 זהה לזה שבתכניות הפיקוד. תכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר המכונות.  כל סימון בלוח יהיה 
   . 0.92ההספק מעל  הספק יתקין מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופלבמידה ויידרש  

   ,ונית,  לתקשורת חיצפעלת חירום , מגע יבש לחווי תקלותסידור להיותקן בלוח  
 לחבור למערכת גילוי עשן ואש.

 אשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש.  המגעים הר
 צדם הפנימי של הדלתות הלוח יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש.

 מלוח הפיקוד. על הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעש
 
 חשמלית אינסטלציה   ב(

האינסטלציה תעשה בתוך    ם. כלהספק יבצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיי
 בהתאם לחוק החשמל.  . C.V.P   בתעלות בצינורות ו/או  ת ו/אומגולוונו תעלות פח

יווט של  כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת. כל הח
 האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתכנית שתוגש בסיום העבודה. 

 
 הכבל הכפיף  (ג

חוזק בצורה יציבה לתחתית התא  מיוחד למעלית. הכבל י -על גמישות גבוהה מוגן בכבל חשמל 
 לא יועבר העומס לחוטי החשמל. ולאמצע הפיר. בשעת תילוי  

   חוטים בכל כבל. 3 -אך לא פחות מ -לפי המפרט    חוטים מעל הנדרש  10%לפחות וכן יכלול 
 
 פיקוד יכלול ה (ד

דת המעלית לקומת הכניסה ע"י לחצן "אש"  בש להור. )כולל מגע יפיקוד כבאים לפי התקן •
 שיותקן בכניסה לבניין. 

מערכת שקילה אלקטרונית  עם תצוגת עומס מלא ויתר. הסימון לפיקוד עומס מלא ויתר   •
מהעומס המותר המעלית לא לענה לקריאות   80%לא ישולב בצג מראה הקומות )בעומס מ
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ל זמזם ונורה המציין את מצב ת ויופעחוץ ובעומס יתר המעלית תחנה עם דלתות פתוחו
   העומס יתר.

הציוד את זמן נסיעת המעלית מקומה לקומה. מדידת הזמן הינה  על הספק למלא ברשימת   •
 הדלתות בקומה הבאה. מרוחב 70%מתחילת סגירת דלתות בקומה טיפוסית עד פתיחת  

 זמן הנסיעה יובטח בכל עומס.
 

 פיקוד בתחנות   ( ה
 טבלות הלחצנים  

 
 תיאור 

 
 פיקוד 

ומה ק
 אמצעית 

ה קומ
 תחתונה 

 

קומה 
 טיפוסית

קומה 
 עליונה 

 הערות

      אוניברסלי 

    מאסף מטה 
✓  

 

  מאסף מעלה 
✓  

   

 מאסף מעלה/מטה 
✓  

    

 מראה קומות 
✓  ✓  ✓  ✓  

 

 חיצי כיוון 
✓  ✓  ✓  ✓  

 

 גונג 
✓  ✓  ✓  ✓  

 

 פיקוד כבאים 
✓  

    

מתג מפתח ביטול  
 מעלית 

 
✓  
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 פיקוד בתא   (ו
 תיאור 
 פיקוד                              

טבלה 
 ראשית 

טבלה 
 משנית 

 ותהער

 לחצן מואר 
✓  

  

 מספור בולט 
✓  

  

 כתב ברייל 
✓  

  

 לחצן/מתג מאוורר 
✓  

  

 מראה קומות 
✓  

  

 חיצי כיוון 
✓  

  

 הודעה קולית 
✓  

 יועץ נגישותבמידה ויידרש ע"י  

 מתג מפתח 
✓  

   ביטול סגירת דלתות 

 פיקוד כבאים 
✓  

  

 לחצן סגור דלת 
✓  

  

 תח דלת לחצן פ
✓  

  

 צן אזעקה לח
✓  

 מואר 

 אינטרקום 
✓  

 ארון פיקוד לתאי המעלית בין 

 עומס מלא ויתר 
✓  

  

 
 תיאור כללי    המעלית פיקוד ז

 הפיקוד בהתאם לטבלת הפיקודים הנדרשת  •

 , בעת קריאה תדלק הנורה בלחצן הפיקוד עם רישום קריאה •
 ובזמן נסיעת המעלית הנורה תהבהב.          
   יקודים.פי טבלאות הפ  הכל על       

 : ללוכבה התא  הלכל גולוח לחצנים בתא   •
 הכל על פי טבלאות הפיקודים.        

 :או משולב בטבלת הלחצנים יותקןעל דלת התא  •

 ס"מ(.  5.0ות דיגיטלי )גודל א וחיצי כיוון מראה קומות  •

 תצוגת עומס מלא ויתר תשולב בתצוגת מראה הקומות.  •

מכון  ומתגי ההפעלה הנדרשים על פי   תיוו כל האינדיקצ במעלית עם פיקוד שבת יותקנ •
 "צמת" כולל אישור המכון.           

 
 דרישות  נגישות  ח.

 . 3.1חלק    1918ראלי ותקן יש  70חלק  2481עמידה בדרישות תקן ישראלי  •

 דרישות יועץ נגישות.עמידה ב •
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 2המעלית נגישה מטיפוס  •

 . 3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י  •

ושי לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה                     ספר הקומה יצוין על גבי שלט מישמ •
 שהמעלית עוצרת בה. 

 .4חלק  1918ימו הוראות ת"י משמעותו הכתב ברייל שהתקי  םתירשליד כל לחצן או עליו   •

על גבי  ר הקומה ימוין . מספ3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י  •
 שתי מזוזות הדלת בכל קומה שהמעלית עוצרת בה. שלט מישושי לצד כל אחת מ 

 מיקום מראה ומאחז יד בתא על פי הנחיות יועץ הנגישות. •

 ידה ויידרש ע"י יועץ הנגישות. במת גונגים ומערכת הכרזה קולית התקנ •

מספרי   ה המחוון וגובהסעיף אותות בתא יחולו רק לגבי גוב  70חלק  2481הוראות ת"י   •
 הקומות.

חלק    2481תא המעלית יחולו הוראות הטבלה הדנה בהתקני פיקוד בת"י  בלחצני הפיקוד ב •
 בסעיפים הדנים ב:       70

 ק הפעיל של הלחצנים.  א.  זיהוי החל
 ל הלוח. זיהוי פנ  .ב
 . ןלחצנים בקומת היציאה מהבניי  .ג
 מיקום הסמל.  .ד
 סמל. .ה
 גובה התבליט.  .ו
 ילים של לחצנים.מרחק בין חלקים פע  .ז

 

 . תמלוטש ו נירוסטהמאלומיניום אכל המכסים יהיו  •

 ונדלי -מהלך מטיפוס אנטי-כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו •
 מתוצרת מאושרת.         

 יה בולט וברור, ניתן לקריאה ולמישוש. סימון הקומות על הלחצנים יה  •

 בכתב.   דריכלאכל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור ה •

 לף במפתחות ללא תוספת במחיר. יבחר המזמין חלק מהלחצנים יוח אם •
 

 מערכת לזיהוי חדירת מים לפיר המעלית   •
 עלית ,ירת מים לפיר המעלית, תדאג לעצור את פעולת המכאשר המערכת מזהה חד

 תשנה את כוון הנסיעה לכוון תחנה בטוחה )רצוי עליונה(  והדלתות  תפתחנה. 
ות להפעיל את המעלית  עם דלתות פתוחות, לא תהיה אפשררה בתחנה בטוחה לאחר עצי

 אלה רק ע"י טכנאי מעליות.
 

 מסירה זמנית  -אופציה     2.5
 כי עבודותיו באתר.המזמין רשאי  להשתמש במעלית אחת מתוך הקבוצה בכל בנין לצר

 המזמין ידאג לאספקת זרם זמני  בהספק המתאים שייבדק ויאושר ע"י בודק  
 המזמין. חשמל מוסמך ע"י 

 ודות הבניה תתאפשר לאחר בדיקת מכון התקנים/בודק מוסמך.הפעלת המעלית לצרכי עב 
 תא.נה על קירות, ריצפה, תקרה, טבלות לחצנים ואביזרים שונים בלבצע הג הספקבאחריות 

 בתקופת השימוש במעלית ישולמו לספק דמי שרות על פי המחירים שבכתב הכמויות.
 יועץ ונציג המזמין.בדיקה למעלית בהשתתפות הספק, ה ת השימוש תיערך בתום תקופ

 בצע בדיקת קבלה של        הספק יתקן את כל הליקויים שהתגלו בבדיקה ולאחר תיקונם תת
 המעלית ותחל תקופת האחריות. 

ים וחבלות שיגרמו ע"י המשתמש ישולמו ע"י המזמין. יתר התיקונים הנובעים מפעולת  נזק
 במסגרת הסכם השרות.   ימוש שוטף יתוקןהמעלית לש
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 ני הביטחון מתק 2.6
 וסת מהירות א(  

מעל המהירות   15%ב ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  של התא עולה   בפיריותקן 
   . . הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו2481ת.י   לית והתקןהרגילה בהתאם למהירות המע

 ת. ינתק את הפיקוד בעת הפעלת הווסמאולץ אשר  מפסק מתקן המתיחה של  הוסת מצויד ב
 התקן הביטחון ב(  

מס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות עלתה מעל המותר  יותקן בהתאם לעו
 הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.  . המתקן  2481ת.י  לפי האמור בתקן

 מתקן התפיסה מדגם  הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן.  
 גובל סופיג(  

 ונה.  בתחנה העליונה או התחת  יםנעצר  םאינאו משקל הנגדי  התאכאשר מופעל 
 תקניים. מאולציםזרם   יהזרם ייפסק על ידי מפסיק

 מערכת אזעקה ד(   
ופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד. זרם להפעלת הפעמון יסופק  במעלית יותקן פעמון אזעקה המ
הזעקה יפעיל  כמו כן לחצן ה  .2481תקן ת. י. טומטית, כאמור במסוללה מיוחדת בעלת טעינה או

   המזמין יספק קו טלפון עבור הנ"ל. מערכת חיוג אוטומטי למוקד השרות של חברת המעלית. 
 מערכת חילוץ אוטומטיתה(  

 תותקן מערכת חילוץ אוטומטית שתפעל בעת הפסקת חשמל.   בלוח הפיקוד
 תפתחנה. הקרובה והדלתות תא המעלית ינוע אוטומטית עד לתחנה  

 ם ניקל קדמיום יבשים ומטען מתאים.המערכת תפעל ע"י מצברי
 במצב של תקלה.גם  ע"י טכנאי מעליתהמערכת ניתנת גם להפעלה ידנית באמצעות לחצנים 

 פיקוד אחזקה ו(  
סקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המעלית ובבור הפיר.  מפ

כלל לחצן “עצור”, לחצן "משותף",  התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכך יותקן על גג  בנוסף ל
ובו זמנית על שני    לחצן “מעלה”, לחצן “מטה” ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת

 לחצנים בהתאמה. 
 מ’.  1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 

 מ/ש.   0.6ל מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה ע 
 . 2481חלף בהתאם לדרישות התקן ת.י יותקנו גופי תאורה עם הדלקת מ בפיר

 יותקנו על גבי יסודות פלדה.  דגם הפגושות על פי התקן. – הפגושות ( ז
 מנעולי דלתות הפיר  ח( 

קטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון  המנעולים האל
ת שמאחוריה חונה  ם היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלה. המגעים מוגנימקסימאלי. הלשונות מפלד 

התא ניתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת  
 מיוחד.  על ידי מפתח לפתיחה  בשעת חרום  

 
 וחשמל  עבודות בניה. 3

 מזמין באחריות ה ת פיר  בני עבודותתיאור  כללי ל  3.1
 ות הספק והקונסטרוקטור בטון  ע"י המזמין בהתאם לתוכנייבנה בשלמותו מ  הפיר

                                  ויכלול את כל הנדרש כגון:                                                                                  
 פתחי אוורור והוצאת עשן לפיר. 

 ה. ורות נשיא ותמיכפתחים בראש הפיר עבור ק •

 ווי תליה בתקרת הפיר.  •

 פגושות בבור. בנית  •

 עבודות בניה וגמר סביב המשקופים.  •

 סימון גובה הריצוף.  •

 מים .התקנת פיגום בפיר לצרכי עבודות ההתקנה עם אישור בכתב של מהנדס פיגו •

 עבודות בניה ועזר שונות שאינן חלות על הספק  •

 סולם בבור יסופק ויותקן ע"י הספק  •
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 ות חשמל עבוד 3.2

 .שחשמל בהספק שיידר אספקת •

 בהתאם לתקן ע"י הספק. פיר  התקנת תאורת •

 התקנת תאורה ותאורת חרום בכל מבואה ליד דלת המעלית ע"י המזמין.  •

הפיקוד   • ללוח  סמוך  חרום  ותאורת  תאורה  בתחנה    200בעוצמה  התקנת  לוקס  
 עליונה. 

בתחנה לארון הפיקוד  קו חשמל  כולל מפסק בהתאם לתוכניות הספק מלוח ציבור עד   •
 העליונה ע"י המזמין. 

 לארקה בבור המעלית.  מוליך •

 התקנת קו טלפון עבור החייגן האוטומטי. •

 אספקת חשמל זמני להפעלת כלים חשמליים של הספק.  •
 

וולט   230הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי  50וולט,   400אזי יספק קו חשמל תלת פהמזמין 
 אתור עבור המעלית. כן יספק הספק והמא עבור הכח ארון הפיקודממונה החשמל עד ל

 . להנ" הספקי  המפסקים החצי אוטומטיים המתאימים ל
.  המעליתספק  י , יבוצעו גם הם ע"להחיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ" כל

 ן ולדרישות חברת החשמל. בהתאם לתק 
 ממ"ר .  10המזמין יתקין הארקה תקנית לפיר המעלית, מוליך בחתך של 

                                         .באתר פק בנקודה כלשהיזרם חשמל חד פאזי לצרכי עבודת הסיספק  המזמין 
 הספק ובאחריותו.  יההתחברות למקור זרם זה ע"

 
 ש.שהספק יגי רשימת תכניות.4

 
 מתאריך  עדכון  שם התכנית  תכנית מס' 

 
   פיר המעלית תכנית בניה ל 

   ית מעל כללית לתכנית  2
   תכנית כללית  –חזית  5
   בניה  תכנית –חזית  6
   כללי חתך דרך גובה  7
   חתך דרך גובה פיר בניה  8
   תכניות חשמל  
   תכניות טבלות לחצנים וסיגנלים  
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 ת המתקןפרוט תוצר.  5
ים.  הספק מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים השונ

ספק לקבל את אישור היועץ לגבי התוצרת לפני תחילת  תיפסל. על ה  –ש ללא פירוט ודיוק  הצעה שתוג
 העבודה. 

 
 סעיף סוג החלק  ספק וארץ ייצור

 מכונה ומנוע הרמה   
 ותא   דלתות חוץמפעילי   
 ותא   דלתות חוץ  
 לוח פיקוד   
 VVVF   -מווסת מהירות   
 ווסת מהירות    
 התקן תפיסה   
 פגושות   

 פסים לתא ומ.נ   
 אלקטרי   טור תאים פוטו  
 תא  
 מראה קומות וחיצי כיוון   
 לחצנים   
 מפוחי אוורור בתא   
 אינדוקטורים   
 מנגנון שקילה אלקטרוני   
 זמן נסיעה   
   

 
 חתימת הספק )ספק המעלית(                                                           
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 מסגרות חרש  - 19פרק 
 כללי  19.1

,  19המפרט הכללי פרק  ע העבודות הנ"ל, תנאי המדידה והמחירים הן לפי  המפרט לביצו 
 בתוספת האמור להלן, ו/או בכתב הכמויות. 

 קבלן במיוחד לסעיפים הבאים במפרט הכללי:תשומת ליבו של המוסבת בזה  
 (. 19010…14(, חומרים ) 1900כללי ) 
 (. 19030…38(, ריתוך )19020…29רוקציות )ייצור קונסט 
 (. 19050…54(, צביעה )19040…47פלדה באבץ )  ציפוי 
 (. 19061…67בלה והקמת המבנה )הו 
 המתאימים.  העבודה תבוצע מתוך התאמה לתקנים הישראליים 
 מת לב הקבלן מוסבת במיוחד לתקנים הבאים:תשו 

 מבחני רתכים, ריתוך קונסטרוקציות פלדה.  127ת"י  .א
 : אישור נוהלי ריתוך. 2חלק   1032ת"י  .ב
 : חוקת מבנה פלדה.1225ת"י  .ג
 אלקטרודות מצופות לריתוך.  – 1340,  1339, 1338ת"י  .ד

 אינו דן בהם כגון: 1225הנושאים שת"י   

 . קורות פחים -

 דופן. פרופילים דפי  -

 ברגי עיגון וכו'.  -
 במהדורה האחרונה.  AICSאו   BS 5950יחולו עליהם התקנים 

 AWS D1.1קאי תקן אמרי  
 ANSIZ 1.4תקן אמריקאי דגימה   

 פלדה:         חלקי בנין בקונסטרוקצית     
 .   ת גגות קונסטרוקצית פלדה לתמיכ  א.  

 (. SKYLIGHTצית פלדה לתמיכת גגות קלים. )קונסטרוק  ב.
 

 חומרים 19.2
 פרופילים, צנורות ופחים מפלדה  

 RHSחלולים מעורגלים בחם )  פרופילים צורתיים, פרופילים מרובעים ו/או עגולים .1
בעלת    (CHSו/או    SHSו/או   מפלדה  יהיו  ביניהם  המחברים  החיבור  פחי  כל  וכן 

או   ST DIN17100או לפי   BS4360י  לפ  GR43Cתכונות השוות לפחות לפלדה מסוג  
ISO 630-198052- . פחי חיבור במקומות חיבור מסויימים מ-ST. 

 . 1, חלק 1225יציות יהיו לפי ת"י כל הברגים, האומים דיסקיות ודיסקיות קפ .2
 דשה, בלתי פגועה ו/א ומוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה מתקלפת. לדה תהיה חהפ .3
יצ .4 מטעם  תעודה  למפקח  ימציא  המיועדת  הקבלן  שהפלדה  המציינת  הפלדה  רן 

 מתאימה למפרט ולתקנים. לשימוש, 
ל צנורות  לבדוק את מידות החלקים ועובי הדפנות ש    על הקבלן להזמין את המפקח

ליחידה לפני הרכבתם  וכן    והפחים  היחידות  שלמה  לבדוק את  המפקח  יזמין את 
 השלמות לפני הישלחם לבנין.

 יות וכו' יהיו מגולוונים.כל האומים, ברגים, דיסקיות קפיצ .5
 

 תכנון מפורט  19.3
, ויוגש לאישורו של 19003תכנון המפורט יוכן ע"י הקבלן, בהתאם למפרט הכללי, סעיף  ה 

 המפקח. 
יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקצ  ע"י המתוכנן אלא אם  הקבלן לא  יה שהוכנו 

 .  אושר הדבר מראש ובכתב ע"י המפקח 
 
 
 

 ייצור קונסטרוקציות 19.4
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רים, גיליוטינות וכד'. במידת  מחיתוך בלהבה ולהשתמש בחיתוך במשו  להמנע רצוי  -
למתכת בזמן  ההכרח יורשה חיתוך בלהבה במידה וינקטו באמצעים למניעת נזק  

ימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה  החיתוך. כל סימון של שימוש בלהבה ש
ו באלמנט  החליפמספקת לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח. הקבלן יהיה חייב ל

בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה כספית ו/או    חדש מבלי שהדבר יזכה אותו
 הארכת תקופת הביצוע. 

כניות  מפעל, במהלך הייצור, למעט ריתוכים המסומנים בתכל הריתוכים יבוצעו ב -
אושר   באתר  שביצועם  ריתוכים  ו/או  באתר  לביצוע  כריתוכים  הקונסטרוקציה  

 קח. מראש ובכתב ע"י המפ

אתר לרבות חירור עבור חיבורים בברגים  ל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים בכ -
 ר. ויצירת שיפוע שפות עבור ריתוכים יבוצעו בזמן הייצו

הקונסטרוקציה   - אלמנטי  כל  יקבלו  הייצור  זהותם.  בזמן  של  ויציב  ברור  סימון 
של  במקומות בהם מתחבר אלמנט מסויים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם 

 למנטים האחרים. הא
 

 ע ב ו ד ה 19.5
ידי בעלי מקצוע  - ודה תבוצע לפי מיטב הכללים, והנוהגים המקובלים במקצוע ועלכל העב 

 פי המפרט הכללי. . הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיממדרגה ראשונה
יו  לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עינ     כמו כן רשאי המפקח   

 ודתו אינה משביעה רצון. עב
המקומות,  החיבורים    מלבד  חשמלי,  ריתוך  ע"י  כלל  בדרך  ייעשו  בחום  הגילוון  לפני 

 פן אחר, כגון ברגים ואומים. המסומנים בתכניות באו
 אחר גילוון בחום( יהיו בדרך כלל ע"י ברגים.החיבורים בשטח )ל 
 בגלוון בקר כמפורט בתקן. ריתוךבמידה והחיבור יעשה ע"י ריתוך יש לצפות את מקום ה  

 
 מידות 19.6

הקבלן חייב לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורךק ביעת   
 מדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה. המידות ה

 תרות בייצור לאלמנטי הפלדה הן כדלקמן:הסיבולות המו 
 –הדיוק במידות בין חורי ברגים  
 מ"מ.  -/+ 0.5 למיניהםעבור החיבורים  
 מ"מ. -/+ 3.0ה( הכללי של המגדל הדיוק במידות האורך )גוב  
 מ"מ.  - /+ 2.0הדיוק במידות האורך של המוטות   
 מ"מ.  -/+ 2.0לס האגדים  הדיוק במפ 

 
 חיבורי ברגים  19.7

, האומים והדיסקיות שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק מגולבנים מראש, במידות  הברגים 
והח עבותקניות,  ומתאורים  נקיים  נקובים,  ו/או  יהיו קדוחים  ימים לקטרי הברגים.  רם 

פיד שחלק  המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם זאת יש להק
יהיה ללא הברגה   יבורגו מעל דיסקיות תקניות מפח  הבורג בתוך חלל החוד  ושהאומים 

ר נגד חלודה כמפורט בתקן  רחו בחומברזל. שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם, יימ
 בור. לפני ביצוע החי

לרתך    יש  עוברת  וחגורה  ע"י ברגים אשר בתוך הבטון  לאחר חיבור חלקי מבנה השונים 
 וך נמשך כל החלקים.ברית

לאחר הרכבת הקונסטרוקציה, פרט אם נדרש ע"י המפקח    ביתר חלקי המבנה אין לרתך 
 במקום.

ם, עולה, אם יידרש בתוכניות ו/או מפקח במקובמקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מ 
לסגירה   כוח  בדיקת  כולל  המתאים,  התקן  לדרישות  כל העבודה,  וביצוע  הברגים  יעמדו 

 מיוחד. במכשיר 
 חיבורי ריתוך  19.8
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יתאימו  .1 ואורכו  הריתוך  להוראות    סוג  בהתאם  ו/או  בתכנית  המסומנים  לפרטים 
לא ועבה כמתואר להלן לכל  ך ייעשה באופן מקצועי מעולה, יהיה מהמפקח. הריתו

את שטחי החיבורים ולנקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה וללטשם   אורכו. יש להכין
פקח רשאי לבדוק את טיב הריתוך ומומחיות של  לפני ביצוע עבודות הריתוך. המ

 ך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן ביצועה. הרת
 " הריתוכים  יהיו  אחרת  צויין  לא  בהסכמת  אם  רק  יורשו  סירוגין  סופיים".  אין 

 פקח בכתב. המ
מבחינת המראה החיצוני, יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקות, חורים ומקומות   

 ר.ופים, ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאוש שר
 י החלקים המחוברים. פינה יהיה אחיד ושווה, אבל דק במשהו מעוב-עובי ריתוכי 
 היה בצורת "בטן" ולא שקערוריות. שיפוע הריתוך י  
 045מגע יש ליצור "גרונג" ע"י השחזת השפה של אזור החלקים בזווית של -בריתוכי  

השחזת   או  היא  מינימום,  הזוית  כאשר  השפות,  ריתוך  060שתי  ללא    מינימום. 
 "גרונג" ייפסל.

ע"י קבלן    יוגש  ריתוך  יבוצע רק לאחר קבלת נוהל  והריתוך    לאישורו של המפקח 
 האישור. 

  7018(  4Z- )-רודות פלדה רכה" המצויינת בתהיינה מסוג "אלקט  –  האלקטרודות .2
AWS   בחיבור  3.3, סעיף  1340  בתקן האמריקאי ו/או מסוג המתאים לדרישות ת"י ..

 פלדות מסוגים  
האלקטרודות  שוני  היצרן.  עם  בהתיעצות  שייקבע  מסוג  האלקטרודה  תהיה  ם 

 . -E7018מסוג  לריתוך פלדה זיון מצולעת תהיינה
לריתוך    שישמשו  מפרופילי  אלקטרודות  המיוצרים  קונסטרוקציה    RHSאלמנטי 

  B  30  ESI(Hכנ"ל יהיו מסוג )לרבות פחי חיבור המתאימים    CHSו/או    SHSו/או  
 .639BSלפי 

לאחר התקררות הריתוכים יש לנקות את מקום הריתוך,    –  סיגים )"שלקה"(קוי  ני .3
יו לא  מסיגים.  מוחלט  את  באופן  לבדוק  המפקח  ניקהעבודהזמן  לאחר  אלא  וי  , 

מוחלט מסיגים. כמו כן, לא יותחל בעבודת ניקוי החלודה, אלא לאחר ניקויה סיגים.  
 ה מהוראות אלה פוסלת את העבודה. כל סטי

פרופילים, צנורות וחלקי קונסטרוקציה אחרים, אשר    –  ים פסוליםעקומ פרופילים   .4
מסיבות או  הריתוך,  בעקבות  להחלפים.    יתעקמו  ויש  לשימוש  פסולים  אחרות, 

 ת עגולים מעוקמים פסולים. מוטו
הבלעדי .5 הוא האחראי  קונסטרוקציתה  –  הקבלן  חלקי  בינ  להתאמת  ובין  פלדה  ם 

מעליו צריך להרכיב את הקונסטרוקציה.    עצמם ובינם לבין חלקי הבנין הקיים, אשר
מ בתושבות  להשתמש  ירצה  והקבלן  תוש  -2במידה  חייבות  העמודים  פלטות  בות 

לפני הרכבת העמודים(. להתאים באופן מוחלט לתושבות   )חודש  מבוטנות מראש 
רת ביניהם והנסגרת למלבן,  לונה המקשאת התושבות יש לספק לשטח הבנין עם שב

 ים לייצובה ולשמירת זוית שלה. כולל אלכסונים אופקי 
לנקות    –  ניקוי .6 יש  המלאכה  בבית  הגמורות  הקונסטרוקציה  יחידות  מחלודה  את 

 . וץסילון חול לח ולכלוך חיצוניים ע"י 
פוסלת    זו  חלודה  מתקלפת  חלודה  להורדת  זה  בניקוי  להשתמש  אין  אופן  בשום 

 ם ויש לסלקם מיד. את החלקי מראש
 

 בדיקות ריתוכים ע"י מעבדה 19.9
 ע"י מעבדה שתבחר ע"י המפקח.     בדיקת ריתוכים כנ"ל תעשה 
ה  למפרט  בהתאם  יבוצעו  הרס  ללא  סעיף  בדיקות  ריתוכי  190372כללי  בכל   ,

 יה. הקונסטרוקצ
 קבלת האישור.נוהל ריתוך יוגש ע"י קבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר  
 בדיקות יהיו צילומי רנטגן פרט אם צויין אחרת. ה 
 דרישות לביצוע בדיקות והריתוכים.  

יבדקו    5%מי   וכל יתר הריתוכים מדג     HEBבחיבורים שבקורות  כל הריתוכים   .1
100% RT . 
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 . MT 100%נים אחרת יבדקו כל הריתוכים במקומות שלא מצויי .2

המחוברים, אלא    הריתוך יהיה מלא לאורך כל קווי המגע שבין האלמנטים -
 וראה שתנתן ע"י המפקח מראש בכתב. אם נקבע אחרת בתוכניות ו/או בה

)במפעל או - וההנחיות לגבי מקום ביצוע הריתוכים  באתר(    פרטי הריתוכים 
ל בהתאם  ו/או  בתכניות  כמפורט  מראש  יהיו  המפקח  ע"י  שינתנו  הוראות 

 בכתב.

ור ה - לרתכים  מבחן  תערוך  הבדיקות  לביצוע  שתמונה  רתכים  מעבדה  ק 
 תוכים במבנה. שיוסמכו ע"י המעבדה יורשו לבצע את הרי

ומאשרת ע"י משרד    ISO GUIDE  25המעבדה לבדיקות תהיה מוסמכת לפי  -
 רשות להסמכת מעבדות. התעשיה והמסחר, ה

ע כל בדיקות  מרותך מהמסגריה לאתר המבנה לפני ביצו  אין להעביר כל חומר  
 מידה וישנם.המעבדה כמפורט לעיל ותיקון כל פגמים ב 

 קח בהסתמך על התקנים המתאימים. פסילת הריתוך תהיה לפי החלטת המפ 

 בדיקה ע"י חלקיקים מגנטיים. -  MTמקרא: בדיקה  -
 קה רדיוגרפית.בדי – RTבדיקה  

שהתקבלו מהמעבדה, יחייבו את  בדיקות אחרות  תוצאות צילומי רנטגן ו/או  
יתקן שליליות,  היו  הבדיקות  ותוצאות  היה  על    הקבלן.  הפגמים  את  הקבלן 

בדיקות חוזרות כמפורט לעיל, עד לקבלת תוצאות  חשבונו הוא, וכן תבוצענה  
 חיוביות. 

 דה של קונסטרוקצית הפלדה. דמי בדיקות הריתוכים כלולים במחיר היחי
 

 חיבורי עיגון 19.10
ובאורך    בקוטר  לעיגון  זיון  מוטות  באמצעות  יבוצעו  הברזל,  חלקי  של  עיגון  חיבורי 

יון של המוט יושחל דרך חור  בתכניות ו/או לפי שיקבע ע"י ה מפקח . הקצה העלהמסומנים  
תושבת הפלדה,  חתוך בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר, וירותך ע"י מילוי לכל עובי  

 הכל בהתאם למפורט בתכניות.
 )פרט עיגון זה כהשלמה ו/או אלטרנטיבה למסומן בתכנית(. 
השונים    העיגון  חלקי  יספק  בטון  הקבלן  לאלמנטי  ביטונם  לשם  פלדה  לקונסטרוקצית 

בבנין  וע העוגנים  כל  של  המדוייקת  להתקנה  אחראי  ויהיה  מיועדת    –מודים  אליהם 
 להתחבר הקונסטרוקציה. 

התאמת העוגנים, הן באחריות  -וק, או איי ד-בעיות התקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי 
 הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן.

חלק תחתון של העמודים חייבות  ע עבודות ביסוס התושבות כולל כל הכנות להעמדת  ביצו 
 להסתיים חודש ימים לפני מועד העמדת כל חלקי קונסטרוקציה מעליהם.

 מ"מ.  1קבוצה תהיה + הסטיה המותרת בין שני ברגי עיגון באותה  
 . מ"מ  2הסטיה המותרת בין מרכזי שתיק בוצות ברגי עיגון סמוכות תהיה + 

 
 בקורת 19.11

ים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית  נוסף לבקורת ולבדיקות הרגילות, טעונ  
עבודה. )ראה גם כמפורט  הסופית של  המפקח לפני הבאתם למקום ה   המלאכה בבקורת 

 (. 19בפרק 
מר העבודה של הריתוכים והניקוי של הסיגים והחלודה יבדוק הקבלן באופן יסודי  לאחר ג 

יזמין את המפקח לבדיקה  ה ויורה לתקן את כל הדרוש תיקון. רק לאחר מכן  את טיב העבוד
 נוספת. 

ע  שנית  ונבדקו  שבוקרו  לאחר  רק  יינתן  העבודה  לאתר  להבאתם  המפקח - לאישור     ידי 
 ידו. -נים שנדרשו עלולאחר שבוצעו בהם כל התיקו

 קינותה. המפקח, יהיה הקבלן אחראי בלעדי לביצוע העבודה ות   למרות אישור ע"י  
 הובלת חלקים והרכבתם במקום 19.12

 הובלה  .א
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ע"י הקבלן רק לאחר  הובל לבנין תיעשה  ת חלקי הקונסטרוקציה מבית המלאכה 
מר שתסוכם  הובלה  תכניות  יחידות  הגשת  של  זמנית  חלוקה  המפקח.  עם  אש 

סטרוקציה הארוכות ליחידות משנה, אשר תחוברנה ליחידות שלמות במקום  הקונ
 בדיקתה ואישורה ע"י המפקח. הבנין, תורשה רק לאחר 

הקפדה וריפוד מתאים לבל יאונה לחלקי הקונסטרוקציה נזק  תוך  ההובלה תיעשה מ
לתקנים הקיימים של הרשויות )כגון:   של כפף או פגם אחר. ההובלה תיעשה בהתאם

 (.משטרה
החיבור של יחידות המשנה ליחידות שלמות יבוצע במקום הבנין ע"י ריתוך חשמלי  

 פקח. ת המת שם תוכנן חיבור ברגים זמני( כפוף להוראו )גם במקומו
הובלה   העבודה,  לביצוע  בלעדית  אחראי  הקבלן  יהיה  המפקח  ע"י  אישור  למרות 

 ותקינות ההרכבה. 
 רמה ה .ב

תיע השונות  הקונסטרוקציה  יחידות  קפדנית  הרמת  שמירה  תוך  הקבלן  ע"י  שה 
מכניים משוכ כלים  ובאמצעות  העבודה  של מש'רד  בטיחות  הטעונים  לכללי  ללים 

 החלקים בזמן ההרמה.למות  אישור המפקח תוך שמירה על ש
  כמו כן ישים הקבלן אמצעי ריפוד מתאימים במקומות התפישה של כלי הרמה, בכדי 

חר. אי שמירה על הוראה זו גוררת אחריה  לשמור על הגלוון, הצבע, כפף או כל פגם א
 לית נוספת על חשבון הקבלן. באופן אוטומטי את הצורך בתיקון ובצביעה יסודית כל

זר שונים )כגון פיגומים, אגדים זמניים וכו'( להחזקת חלקי  צעי עהקבלן יספק אמ
 הישר לבל יתעקמו. הקונסטרוקציה המורמים ולהבטחת מצבם 

פיגו  הקבלן  יספק  כן  חלקי  כמו  לכל  קלה  גישה  המאפשרים  וניידים  קבועים  מים 
צביעה חיבור, הרכבה,  לצרכי  הקבלן אמצעי    הקונסטרוקציה  יספק  כן  ותיקונים. 

ל חלקי הקונסטרוקציה, המורכבים במקומם, לקבלן עצמו, למפקח,  ים לכגישה נוח
 ולבאי כחם, לצרכי בדיקה יסודית. 

 רכבה  ה .ג
 סטרוקציה סדרי ההרכבה מפורטים בתוכניות בקונ

על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה, אפשרות האחסון ודרכי ההרכבה  
ע"י  ה תוגש  ההרכבה  שיטת  שבועיים  אפשריות.  שהיא  הקבלן  תוך  תחילתה  לפני 

 חייבת לקבל מראש, את אישורו של המפקח. 
בכל ההרכבה,  בעת  לנקוט,  הקבלן  שלמות    על  לשמירת  הדרושים  האמצעים 

 ציה ושלמות חלקי המבנה הקיימים. הקונסטרוק
ת בעבודה והן כדי  בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחו

תי מחושבים, בחלקים הנושאים. מערכת התימוך  של מאמצים, בל  למנוע התהוותם
וביצו הקונסטרוקציה  אלמנטי  הרכבת  גמר  לאחר  עד  כל  תשאר  על  מושלם  ע 

 המרכיבים. 
 זמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המפקח . מערכת התמיכות ה

 !! תשומת לב הקבלן להגבלות עומס על גג החניון הקיים
הק את  פוטר  אינו  הנ"ל  מלהאישור  מאחריות  חלקי  בלן  של  יציבותם  עבור  אה 

של  הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה ואחריה ויציבותה של קונסטרוקציה  
 ת המבנה. המבנה הקיים, שמעליו ומצידו מרכיבים א

על   ויתוקנו  הקבלן  של  בלעדית  אחריות  הן  ההרכבה  בעת  שייגרמו  הנזקים  כל 
 חשבונו.

לן לקחת בחשבון את הציוד  ט הכללי על הקבשל המפר  19005נוסף לאמור בסעיף  ב
ן  ולהתחשב במרחקים הגדולים מחזיתות, כמו כ  המיוחד המתאים להרמה והרכבה

.  העמיד מנוף בצד הדרומי )גן החושים(במגבלות ההרמה בחזית המזרחית ולאיסור ל
דלת ו/או חלון בלבד ויש    על הקבלן לקחת בחשבון כי הגישה לחלק הפנימי היא דרך

 את בחשבון. לקחת ז
 

   טון קונסטרוקצית הפלדה לחלקי בטוןבי 19.13
ברגי  .א בין  המרווחים  של  בבטון  המילוי  את  כוללת  הביטון  לחללים    עבודת  העיגון 

 כמרווחי הקמה. -וקצית הבטון שהותירו בינם לבין קונסטר 
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 מיניהם. מתחת לפלטות הבסיס של חלקי הקונסטרוקציה ל כן נכלל הביטון  
ושבת פלטות הבסיס העליונות או בכל דרך  מילוי מרווחי ההקמה הנ"ל ייעשה לפני ה  .ב

מיל שיבטיח  כך  המפקח,  ע"י  תאושר  ואשר  הקבלן  שיציע  של  אחרת  מושלם  וי 
( המוחדר  SIKADUR  31או דבק אפוקסי )דוגמת  המרווחים הנ"ל בטיט הצמנט ו/

ס מילוי צמנטי ששמו המסחרי  מתחתם ו/או לתוכם. כמו כן ניתן להשתמש גם בדיי
V.G.M.  ית. השימוש בכל החומרים הנ"ל בהתאם להוראות היצרן.של חברת כרמ 

 "מ. ס 3המרווח המזערי ליציקת דייס צמנט יהיה   
שתושלם הכנת משטח הבטון הקיים    המילוי מתחת לפלטות הבסיס ייעשה לאחר .ג

ספת דבק אפוקסי,  יבש בתו  1:3תאושר ע"י המפקח. מילוי זה ייעשה בטיט צמנט  ו
עד שיופיע מחוץ לתושבת או ע"י אפוקסי דוגמת    ואשר יידחס מתחת לפלטת הבסיס,

 ובהתאם להוראות היצרן.  31סיקדור  
חים אותם הוא אמור  יל דיו כדי למלא באופן מוחלט את כל המרווהדייס יהיה דל 

 . ימים לאחר הדיוס 3רוולי ברגים. אשפרת הדייס תמשך לפחות למלא, לרבות ש
כל התושבות בא  יש לפלס  גובה  מיד עם קביעת התושבת  מושלם, ללא הבדלי  ופן 

 ביניהם.
לפלטות בסיס,    במידה וידרוש זאת המפקח , ישתמשו בצמנט מתפשט למילוי מתחת .ד

ו/או   בתוכניות  שמתבטא  יהיה  כפי  לא  הקבלן   . מפקח  ע"י  לתשלום  יידרש  זכאי 
 מיוחד נוסף עבור השימוש בצמנט מתפשט. 

 מיום הדיוס. סופי של הברגים יבוצע בחלוף שבוע ימים לפחות    הידוק .ה
 כל האמור לעייל כלול במחירי קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.  .ו
 

 ( ע"י הקבלן WORDSHOP DRWבודה מפורטות )הכנת תכניות ע 19.14
לבית    תכניות    והשבלונות הנדרשות  הפרטים  כל  ברמה המחייבת השלמת  תכניות  הינם 

כל המוטות וחיתוכם לביצוע מדוייק של קונסטרוקצית הפלדה על    –בלן  המלאכה של הק
 ע"י מיכון ממוחשב כולל חדירת הצנורות. 

דמת ביותר בענף לשם הבטחת ייצור והרכבה התכניות המפורטות תהיינה ברמה המתק 
 מהירים. לכליים וכ

ביצוע  תחילת  לפני  המפקח   לאישור  ויעבירם  הנ"ל  עבודה  תכניות  יכין  העבודה    הקבלן 
 וההרכבה. 

ידי מפקח   -ידו ואושרו על - צוע, רק בתכנית עבודה שהוכנו עליותר לקבלן שימוש לצרכי הבי 
 כנדרש לעיל. 

להצי  הקבלן  בידי  לנהזכות  זאת  וימצא  במידה  אלטרנטיביים,  פרטים  בעת  ע  הכנת  כון 
 התכניות המפורטות. 

 נטיביים אלו באם לאו.באם ניתן להשתמש בפרטים אלטר   היחיד   הקובע היהי   המפקח 
הפלדה על כל סוגיה והקבלן לא    כלולה במחיר קונסטרוקצית  הכנת תכניות עבודה אלו,  

 . יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין עבודה זאת
 

 בבטון דלילסתימת פיות צנורות מכל הסוגים ומילוי  19.15
ו/או  יש לסתום את פיות הצנורות באמצעות לוחיות ברזל שמידותיהן מסומנות בתכניות,   

  4ות שעוביין  יסתמו הפיות באמצעות לוחי י  –הוראות המפקח, אולם בהעדר מידות כאלה 
ם. לא יימצא פתח, חלל, או  מ"מ ומידתם שווה לפחות, למידה החיצונית של הצנור המתאי

ידי ריתוך לכל אורכו ו/או  -נורות הקונסטרוקציה. כל אלה יש לסתום על חור כל שהוא בצ 
 היקפו לפני הגילבון. 

עמודי    נרת בעתיד ע"י פקק פלסטי.כמו כן יש לסתום חלק מהחורים המשמשים למעבר צ 
RHS  המלבניים ו/אוSHS  מרובעים( ו/או(CHS  )יל.בטון דל ימולאו ב)עגולים   

 קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד. כל האמור לעייל כלול במחירי 
 

 הערות והוראות לתאום ביצוע בין האלמנטים השונים  19.16
למצב  ת השונות ולהתאים  ש למדוד את כל המידות במקום לפני התחלת העבודו י .1

 הקיים בשטח ובאתר המבנה.
 והקונסטרוקציה.  יש לקרוא ביחד את התכניות השונות של אדריכלות .2
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בין תוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה, או בינן לבין  על כל מקרה של אי התאמה  
יע על כך מיד למפקח ולקבל ממנו הוראות  על המבצע להוד   –מידות הקיימות באתר  

 שך הביצוע. לגבי המ
 ריתוכים,  קידוח חורים   כגון השונים הפלדה  בחלקי  העבודות כל  א. .3

פלדלב  חלקי  כולל  בפלדה,  שונים  עיבודים  חיתוכים,  לא  רגים,  ה 
לא   הגילוון  לאחר  הגילוון.  ביצוע  לפני  ורק  אך  יבוצעו  קונסטרוקטיביים, 

 דות ריתוך או קידוח חורים בפלדה וכו'. תורשה שום עבו
בה והחיבורים לאחר הגילוון יבוצעו ע"י ברגים. במידה ונדרש  ות ההרכעבוד ב.

 יש לצפותו ע"י גלוון בקר. חיבור ע"י ריתוך 
 מ"מ.  5- ח אך לא פחות מעובי ריתוכים כעובי הפ .4
קונסטרוקצי .5 פרטי  עם  הפלדה  קונסטרוקצית  חיבור  את  כמוכן  לתאם    ת יש 

 יניום. אלומיניום אשר מפורטים במפרט של עבודות אלומ 
 

 ניקוי, גילוון באבץ חם, צביעת מיגון ותיקונים מקומיים  19.17
- ורק עלוון בחום תבוצענה בהתאם למפרט של היצרן ויבוצעו אך  עבודות ניקוי, וגיל  .1

 מקצוע מאומנים ומנוסים.  די בעלי י
  5493ו/או תקן בריטי    918קן ישראלי  מיקרון. ביצוע לפי ת  80יהיה בעובי של    הגילוון .2

BS  . 
ון בקר לתיקונים וציפוי הריתוך במקום יבוצע לפי תקן ו/או הוראות יצרן  גילו  

 לוון.  הגיחומר 
 הפלדה ולא ימדד בנפרד.  הגילוון יהיה כלול במחיר היחידה של קונסטרוקצית  .3
 

 מערכות צבע 19.18
 ד באש()לא עמי 

 ניקוי במברשות פלדה מכניות.  .1
 מיקרון.   30, עובי כל שכבה  בות צבע יסוד מיניום סינטטי בגוון שונה זו מזושתי שכ .2
 מיקרון.   30, עובי כל שכבה  שתי שכבות צבע עליון סופרלק בגוון שיקבע ע"י המפקח .3

מות הריתוך באתר יצבעו לאחר הקמת הקונסטרוקציה  כל הברגים והאומים וכל מקו 
  גוון זהה לגוון הצבע העליון.  ערך למערכת הצבע הנ"ל וב-במערכת צבע שוות

צבע )לא עמיד אש( יהיה כלול במחיר הקונסטרוקציה ולא ימדדו  אופן המדידה: ה .4
 בנפרד.  

 
 עמיד אש  מערכות צבע 19.19

לל זה צביעת המערכת העליונה  בע יבוצעו במפעל: יוצאת מככל עבודות הצ  .1א. 
 בלבד )כמפורט   להלן( במקומות בהם מתוכנן ריתוך באתר בלבד.  

מתה במפעל כאמור לעיל  תיקון פגמים במערכת הצבע שיגרמו לאחר השל .2 
 ית.  יבוצעו באתר, באותם צבעים ושיטות בהם בוצעה הצביעה המקור 

צב .3  יישום  ע"י  אש  בפני  הפלדה  קונסטרוקצית  למשך  מיגון  דקות    120ע 
 או ש"ע מאושר.   S-707-60לפחות ע"י יישום צבע ייעודי מסוג נוליפייר 

  להגנת קונסטרוקצית פלדה נושאת בצבע נגד אש יותהנח .א
 הצבע יהיה ידידותי לסביבה.  .1
 הצבע יהיה ללא סולבנטים ועל בסיס מים.   .2
 יכיל סיבים.  הצבע לא   .3
 . 20/21Part.476BSהצבע יעמוד בתקן  .4
ה .5 המיגון  עובי  זמן  את  לספק  בכדי  היצרן  טבלאות  לפי  ייקבע  היבש  צבע 

 הנדרש.  
 וסמך מטעם יצרן החומר או נציגו בישראל.  ידי מבצע מ- היישום על .6
הצבע בהתאם להוראות היצרן על גבי פלדה נקיה כנדרש ומעל פריימר    יישום .7

 יה יבש בהתאמה להנחיות היצרן.  הגנה נגד קורוז 
 שעות.   24-יהיו פחות מ   זמני ייבוש בין שכבות לא .8
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צבע .9 שכבת  תבוצע  המיגון  צבע  שכבת  יישום  מסוג    לאחר    או   716TSעליון 
715TS  ה וקבלת  המערכת  על  לשמירה  מאושר  ש"ע  ע"י  או  הנדרש  גוון 

 האדריכל.  
 לא ימדד בנפרד.  אופן המדידה: הצבע עמיד אש יהיה כלול במחיר היחידה ו .10

 
 בקרת איכות  19.20

טעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות חרש  הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מ -
 תוקף לאחר קבלת אישור המפקח. וזה זה. המינוי יכנס להכלולות בהצעת מחיר/ח 

 רמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח. המהנדס יכין פרוג -

הפרוגר - אישור  לאחר  רק  יחל  העבודות  הפרוגרמה ביצוע  המפקח.  ע"י  בכתב    מה 
 ראה סעיף ריתוכים לעיל.  תיושם במלואה בזמן הביצוע.

 
 אופני מדידה מיוחדים 19.21

למשקל .1 בהתאם  נטו,  תמדד  הפלדה  לפי    7.85התאורטי    קונסטרוקצית  ט/מ"ק, 
מוס וטבלאות  ללא  התכניות  בפועל,  הפרופילים  ו/או  הצנורות  אורך  לפי  מכות, 

הריתוך, הברגים,  משקל  אלקטרודות    חישוב  מגולבנים,  הוספת  ברגים  הריתוך, 
 כד'. חיתוך, פחת ו

המפורטים   וההקמה  התמיכה  החיזוקים,  כל  גם  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 
היה כלולה  ר/חוזה זה לא ימדדו, לא ישולם עבורם ותמורתם תבמסמכי הצעת מחי

כלולה   תהיה  איכות  מהנדס  של  העסקתו  גם  לקונסטרוקציה.  היחידה  במחירי 
 לא ישולם עבורה. מחירי היחידה לקונסטרוקציה וב

 דה יחולו על כל סוגי הקונסטרוקציה הכלולים בהצעת מחיר/חוזה זה. מחירי היחי
מורכ .2 הקונסטרוקציה,  הווים,  מחיר  הברגים,  את   גם  כולל  באתר,  בשלמותה  בת 

המלאכה   בית  תכניות  וכו',  ריתוך  חיתוך,  לברגים,  החורים  קידוח  ו/או  ניקוב 
(WORKSHOP DRAWINGS.'וכד ) 

הדרושות לגמר עבודה מושלם כולל המועדים  כמו כן כולל המחיר כל עבודות העזר   .3
ונים לשטח המבנה לצרכי  פקת חלקי קונסטרוקציה השהשונים במידה ויידרש להס
 המחוברים למבנה קיים. הרכבת האלמנטים השונים  

יחידה .4 במחיר  כלולים  מוסמכת  מעבדה  ע"י  הריתוכים  בדיקות  של    כל 
 הקונסטרוקציה. 

ביצ  .5 תוך  הדרוש  חול  ו/או  המכני  חלקיה  הניקוי  כל  על  הפלדה  קונסטרוקצית  וע 
 ר קונסטרוקצית הפלדה.כמפורט במפרט מיוחד כלול במחי

ת מושלם במקום, אבל ללא  המפורט לעיל מתייחס גם לעבודות קומפלט מורכבו כל .6
 התייחסות למשקל הפריט. 

פלדה .7 פרופילי  לבטון,  עיגון  הבטון    ברגי  לחלקי  הקונסטרוקציה  ביטון  לעיגון, 
התושב הטיטהשונים,  ומצע  בשטח  -ות  פילוסם  בבסיסם,  אפוקסי  דבק  עם  צמנט 

 טרוקצית פלדה. מקום, כלולים במחיר קונסוהעמדתם ב
קונסטרוקצית   .8 במחיר  כלול  כן  עלכמו  הכל  כלשהו  מסוג  חלקי  -פלדה  לקבל  מנת 

 להפעלה.  מבנה ו/או מבנה מורכב מושלם במקום ומוכן 
, פרט אם  קונסטרוקציה פלדהכלולים בפריטי    –  UPATברגי עיגון כימיים מסוג   .9

 ת. צויין אחרת בסעיף מתאים של כתב הכמויו
והוראות    ודות ציפוי, וגילוון בחום כמפורט בדרישות התקןניקוי חול, כהכנה לעב .10

 . כלולים במחיר קונסטרוקצית הפלדהלפי המפורט  היצרן
כן  .11 במ   כמו  מקומיים כלולים  תיקונים  קונסטרוקציה  פני   חיר  ושל  בקר  גילוון    של 

   תיקוני צבע כלשהו. 
של  .12 היחידה  במחיר  כלולים  באש  ועמיד  באש  עמיד  לא  הקונסטרוקציה    צביעת 

 קונסטרוקצית הפלדה.    
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 ים בבנין ים מתועשאלמנט - 22 רקפ
 

 תותב או/ות ויתקרות אקוסט 20.22
 
   לליותכ תוישדר 1.20.22

 
ת  ישות עמידוה וכן בדרות אדמתקן רעידול 5103ת יעמדו בת"י כל התקרו  .א

 . ו התקןבת, ומסומנות  921אש לפי ת"י 
 
  תקרותרכבת ומוניטין בהון סיינ בעל היה קבלן מאושרלן יקבה .ב

  .פקחהמ ע"יושר אמ סטיות,קוא
 
ליה,  הת  תיטאת שות ביצוע המרא ת ווכניתישור המפקח לאימציא    בלןהק .ג

רכות  אויר ומע מיזוג רי חשמל,ביזא וכן שלבי שילוב  גון והחיבורהעי
שלב  בכל קרה וע הת של ביצ א יות לתאום מלעל הקבלן האחר .אחרות

ערכות  המ י פקח כ ור המ רק לאחר אישלו רה יחהתק  שלבי .ושלב
 . ודקצעו ונבבו קרההת  לת שמעיונ מכ-קטרו להא

 
את אישור  תקרה ולקבל ה תלתליית וי כנ, תוונו יש, על חשב הגל בלן קעל ה .ד

גם  כניות יאושרו תו ה  .ר המפקחטטי לאישוישוב סן יגיש חקבלה  .המפקח
 .םניבמכון התק

 
ר  ן ברוסימו  ת סגורות עםריוהמקו  יזותיובאו לאתר בארקרה  י התחומר .ה

 . וגןומ  בשי במקוםו נוחס ויא   ןצרשם הי של
 
מם באה  שעיודים עמ הות  קורו, הורך הקירותא  לן לכמס התקרה יסופלמ .ו

 . המפקח יאושר ע"יצועי ובציוד מקשה יעהסימון  .ה במגעהתקר
 
ם כנגד רעידות  יונים על יפוניים בקלזקרות יהיו מחוכל הפלטות בתק .ז

 .אדמה
 
 . רףעוהוד פיק תשו"פ דריע ים חיזוקוצעו  רחב מוגן יב במ .ח

 
 ים אטומ או/ו םוררי מח  ,פחם מ מגשיו  םריחיא יות עשויות סטרות אקותק 2.20.22
 

  ותכניות, תקר בהתאם לת בבנין  ים שוניםזורבאן לספק ולהתקין על הקבל  .א
  (ררים )אקוסטייםמחו ,ניםמגלוושי פח  מגאריחים ו יות אקוסטיות עשו

  ףכיפו עם ות,לפח  ממ" 40בה  גוב  "כתף"תהיה לכל מגש    .םומיאו אטו/
   .מגשהצורך חיזוק ל  מ"מ 10 של ימיפנ

 
יה  יה החירור   .26%יה המחוררים יהים מגשוב ם יחרי אר בירו אחוז הח .ב

 . מ"מ 2טר  וס בקומיקרו פל
 
עה של  הצבי .ים הצדד ( משני PRE-PAINTוכן ) צבוע בצבע מ ההי הפח י  .ג

  אסטריוליקון פילס  פוסיטהיה מע החיצוני י הצב  .נורה בת הפח תיעש
ים  פחההפנימי של ד צה  .חקמפי בחירת הלפ RALון בגו  ,ןרו קימ  80  ביובע

 .סדקיםלא ל  ה עמיד לכיפופיםהצבע יהי .ההגנצבע לב עביצי
 
ציה  וקמצעות קונסטרסטרוקטיבית באונמהתקרה הק  ייתלום שימגה .ד

 . ברגהות הח מגולוון ומוט ה מפ עשוי אימה  מת
 
 .רטמ  1.20ל ע לו א יעלש מרחקיםב  להזר תתית העקונסטרוקצ .ה

ם  שייגרי לבה התקרשל פירוק קל  שרפשתא הבנפרד בצור  עוייקבות לוח ה 
 . יואלצמו או לסמוכים זק לאלמנט ענ
הפח   שי מג .מפקחות ה נית ולפי הורא תכיקבע לפי ה י  לוחותה  ומיקוםכיוון  

 .גשיםהמ הקשחת ורך ת צד מורמים לצדפנועלי היו בי
ר או  בוופיל חיפר  כל לה גתשלא  רהוובצ יים קנ  יהיו תחולובין ה ורים החיב  

 . ינ של אחד  דיםצמו לוחותשכ םאחרי אמצעים
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- ת רעשים למפחית יריעהבק תודת קוסטיות המחוררוהתקרות האך בתו .ו

0.75 NRC . 
 
ר  מעבנת פרופילי התק פקה ום אס ולנה גתכלה האקוסטית  עבודות התקר .ז

   .ריו זרי אמפו רה תאו יפ סביב גוו  ',וכד םסינרי, ת, מחיצותירוורך ק לא
תקרה  ה תאם התוא  RALור בגוון תנב וי קלבצבע  תהיה  יהנסטרוקצקוה 

ילים  של הפרופ  נאותיםחיבורים על ד  יש להקפי .שחורו/או בצבע  העצמ
  .טהחלקים במדוירונג( )ג יתוכי זויותשנהו( וכן על חלמ)אחד 

 
  כל .רשדנאחרים כם טיואלמנורים וך פתחים, חחית ולנה  תכל התקרות .ח

 .תר בא כיםתוותר לבצע חיי פעל, לאבמצעו בוי תוכיםחיה
 
ר גישה  אפשל כל מקום על מנתרוק המגשים בבפיחיות נו לע  קפידלה יש .ט

  קצהנחים ופרטי  המגשים, קוים מת חלוק .תקרהלל שמעל לוחה לח נ
 . המפקח יותי הנחו לפ יבוצע

 
  ממ" 50 י בעוב  ית כזכור צמ נימזרו  וררות יונחוהמחקרות ל התמע .י

  מאליוכבה  ילןיאט ולפשקיות ציפוי  , כוללק מ"/ג "ק 24חבי מר לשקמבו
 .יקרוןמ  30בעובי  

 
  ו מגשים( במרחבם אאריחית )מדולריותבות פריקות מוכל התקרות התו .אי

   5103 אלות תקן ישרוצעו כפוף להצעגן יבהמו
ים  חבובמר  מקלטיםוהתקנה ב ן כלי תכל  :פריקות  תתבוות תו רתק

   .ניםוגמ
זה בין  אחיי תקן להתקנת תפסרישת הנית לדקבלן מופ ה תמשו ת תרהי בין 

 . יחידהל כלול במחיר ה כל הנ"  .נושאיםה ופרופיליםאו מגשים  אריחיםה
 
 ות רות מינרליתק 3.02.22
 

  )צמרים ינרלות מיחהיו מלו י יים אקוסטייםוציפו  אקוסטיותקרות ת .א
ם  התאבמפקח, וה  י"ע ים שרמאולס פיברגוס( ו/או דח לעיםס /כיתכוז

 . תובכתב הכמויותוכניות  ב  טרפולמ
 
לרבות    (ניקוסיל ) "AKUTEXT"  מסוג בצבע מטופלים היוי האריחים .ב

וחות  של הל לוי החלק הג   .ליקוןבסיים קשו מוים יהי השולי  .העליון  החלק
ות  וריד ק ל ד ואחר עיבלים  האריח כל .צוקי בצבע אקרילי ה צבועיהי

 . םלייוהקשחת הש לש  זההל ו טיפויעבר  ופתחים
 
וקציה  ת קונסטר צעואמונסטרוקטיבית בלו מהתקרה הקייתם ייח ארה .ג

 . גהוון ומוטות הברולמה עשויה מפח מגמתאי
 
 .מטר  1.20על  רחקים שלא יעלובמ תלהת העזרוקצית  קונסטר  .ד

ייגרם  ש בלי  הרקתקל של ה  רוקשר פיפורה שתאבציקבעו בנפרד י וחות הל 
 . וכים אליומסלאו ו נט עצמ לאלמ  נזק

   .מפקחת ה אותכנית ולפי הורייקבע לפי ה   לוחותם הקוימ ו יווןכ 
חיבור או   תגלה כל פרופילשלא  צורהיהיו נקיים וב חותלון ה י ם בחיבוריה 

 . לשניד חאצמודים  חותלו כש םים אחריצעמא
 
מר  רופילי גפ תנ תק ה והספקלולנה גם אתכ  טיתוסת התקרה האקעבודו .ה

ים  ילהפרופ  .וירומפזרי א  תאורה יב גופי בוס  ',וכד  ות, מחיצותקיראורך ל
(Z  +Lחיי ) וון  ר בגבצבע קלוי בתנויו ויה חק המפדם של בים באישור מוק

RAL לשנאותים   ריםחיבו  להקפיד על  שי .קרה עצמההתואם את הת  
  .בהחלט יםקידוג( מרוני זויות )גוכת חי  עלמשנהו( וכן ים )אחד לילפרופ ה

 . מ"מ 2ל ש עובי ( יהיו בL+Z) פילים הפרו
 
 . שטים אחרים כנדרם, חורים ואלמנחיה חיתוך פת ות תכלולנהתקר .ו
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 סת גב מלוחווסינורים ות תקר 4.20.22
 
  ,םיר רוחמ  וא/ואטומים    היוחות יוהל  .מ"מ 12.5יו בעובי לוחות הגבס יה  .א

 . לתוכניות בהתאם
מ"מ   0.2י בעוב סטיתברנה אקוממ לולים כוללהמחוררים כת ולוח ה 

 . ת ללוחותהמודבק NRC  0.85 – 0.8 לה שיג ספ תברמ
ור  תוספת בגין חירכל שולם תלא ריכל,  לפי בחירת האד  וג החירור יקבעס 

 . משתנה לרי ו/או בקוטרא רגול
 
י  צעההנחיות לאמגשה לגבי הדעם   לןבקמטעם ה סהנדמ י" ע יקבע לדהש .ב

 . וקטיביתטרסנקו הרה לתקה והחיבור ליתה
 . F-47וג ונד מסשל אורב יתר קויה מבקונסטרוקצמש להשת יש 
 .מיםמתאי סגב  ולוחותמש בחומרי שלד עוגלים יש להשתמה  בקרניזים 
 .ן רומפרטי היצ  יהיו ע"פ פרטי וררותהמח השלד לתקרות 

 
רים,  קלנפריס גופי תאורה,ור הרכבת עב נות הכ ה  כל יעשו גבסה רותקבת .ג

 . ב"וכיווג אויר יז מלם  רילי, גגלאים
מפס    ותמגן חיצוניבת פינות  על הרכלהקפיד   יש  םיטיבידקור ניזיםבקר 

 . תנכיואקית נת בפינה אופוופלדה מגול 
 
ים  יקים סמו זו יל חשבונו, חע ע"י הקבלן וע ויבוצכנן  ידת הצורך, יתובמ .ד

ל  ע"י האדריכר ש יאוק  פרט החיזו .את הגופיםשירך נצול י תאורהז רנילק
 . י היחידהיר חמב כלול ו

 
  .כן לצבעמוחלק מו  ת משטחעד לקבל כטלשפיה בהתקרות יה כל גמר .ה

 . יות האדריכלהנחל וכן  ורטלמפ אם רות יבוצעו בהתגש בזה שכל התקודמ
 
  תפ הנחיו", עבלבד ררולר קצב ,ת תהיה באתרהתקרות המחוררוביעת צ .ו

 .רת האדריכלגוון לבחיב צרן,הי
 
  ממ" 50בי  בעולעים מר סצמזרוני ו חנ יורות חורהתקרות המ  עלמ .ז

  ממ" 50 בעובי תכיזכוצמר  וימיל ו/או   ק מ"/ג "ק 60בי חמר קלמשוב
  ה מאליוכב לןיאטי פולשקיות יפוי ל צ, כולק מ"/ג ק" 24משקל מרחבי וב

 .מיקרון 30בעובי  
 
ק  חל  5103 לתקן ישראליצעו כפוף בוים יגנ וממרחבים  ביף בס רצ גתקרות  .ח

3,2,1 . 
 

 ותאמוגד 30.22
 

,  'כו, רצפה ורהתקציפוי,  חיצה, מוג של סכל מ אחת  הכין דוגמא ן ל הקבל  על 22.03.1
  .מפקחעליו יורה ה  ותמקו במ םתוע א ולקבו סגרת עבודותיו,במ יםהמורכב

ת  גם אה נ לח ותכלוק המפ ידי  ליקבעו ע ש המידות ובצורגמאות תהיינה בהדו
 . ורהתעלות התא

 
שות  : את דרייקמדובפנה ותשק הבחינות ל כמת שלמומו אות תהיינהגמוהד 22.03.2

שרו על ידי  העבודה כפי שאות ואת תכניו פרט הטכני אות המאת הור ,פקחהמ
 . קחהמפ

 
  ת הדוגמאול ש אישור סופי ה אך ורק לאחר ייעש ודותע הכולל של העביצוהב 22.03.3

 . שידרשויים, כפי נוהשי  לת לכמפקח וההדי על י
 

 .קחהמפידי    ו עלו ויאושר בעקית  תקרול הוני הצבע שגו 22.03.4
 

ולכל   המפקח לדוגמאות ר לקבל אישו על הקבלן  ר לעילכל האמולסף נוב 22.03.5
תקרות: סרגלי  צוע הת בי להשתמש בהם, בעתו ש בדעים שהאחרי  האביזרים

 . וכו' ה,ק סטיי אקור , אביזםחיפ מר, ברגים, ג
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 דיםוחותשלום מי המדיד ופניא 40.22
 

 כו'( ם וינורי ת, סתקרו) גבס נטי אלמ 1.40.22
 ת הנאמר להלן:א  כוללים גם רי היחידה , מחייפרט הכללבמ  ורלאמ בנוסף

 . נים התק  ואישור מכון נםכנו בות תרה לת נשיא קונסטרוקציו .א
  רבותל ליפורט לעמ ם כיוחדימ ם למנטיא  ת חיזוק כוללקונסטרוקצי .ב

ועל  בלן  הק םטע ור מוקט שור קונסטראיו  R.H.Sפרופילי ל לכו כנונםת
 נו.חשבו

בקצה  ם כולל גליפיף פתחים וקבהי םלל גליפי,כו רשכנד יבוד פתחיםע .ג
 . נכיקי וא פאו נמוכותפשיות ומחיצות מחיצות חו

  בצמר תרווצינות  ום סביב תעלולרבות איט  ניהםלמי םטומיהאיאת כל  .ד
 . האקוסטיק רטפי פל קר כית + מוזכ

,  יםנלי דיאגו קים  חיזו זר,  הע תי צטרוקונסחיבורים, קוה   קיםזוכל החי .ה
וכל הנדרש   הםהעזר למיניחומרי  ץ,וקי ע ז חיאדמה,  דותיע ם לרחיזוקי

 . קנה מושלמתלהת
בטיחות  הנחיות יועץ ה ש לפירי אכנגד מעב  יניהםלמ  טומיםיהא  את כל .ו

 . רט אקוסטיקהפמרק לפי  + כית  כוז ות בצמררינוות וצלתעסביב ם ואיטו
ש  ידרוכפי ש ידותובמ תיים אמי מריםובחול ד ובגשות דרוגמאות הוהדל כ .ז

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יור סופי ע"ל ועד אישאדריכהקח ו/או המפ
כרוכות בהן  אות הההוצרוש המפקח וכל שידימות גוהדדיקות כל הב .ח

ליקוי   כלקון תי  ת, הוצאותטיואקוס תיק בד  ותרבלובעות מהן,  והנ 
 .דרשיישי ו שינל תגלה בהן וכיש

 .יפועובש  גלועבמ בוד עי .ט
 וכו' סיום   ,פרופיליתוקניפלי ,פרופינות  יליפרופ .י
 . שפכטל .אי

  הגבס  אלמנטי לבים ב וטים המש למנת  לכל האוההכנו וקים  ל החיזכ יב.
רבות  לנד,אורבוטי חברת רפהגבס ,לפי י אלמנט  ויים על והתל 

נטי נגרות למא ונות,,אר ותמתועש,מחיצות  חלונותת,ותדל
  וגלמנטי מיזשמל,א אלמנטי חציה,י אינסטלנט מל,א גרותומס

אחרות  ,מערכות שונות כל סוגמ  וייום,אלמנטי חיפמינטי אלוויר,אלמנוא
 במהלך הביצוע. ידרש אשר ורט בתוכניות ופאחר כמ  מנט וכן כל אל

דת  ננה נמדואי  יצועהם את בביייניות מח כתה  ו/או שר המפרטא כל עבודה יג. 
  .ות מוי יפי כתב הכסע בנפרד ב

  
 . ואשה ל גודלניהם, בכ ילמ ם הפתחי  כל ניכוי"ר נטו ב ה במה תהי דידהמ 
יפוי לוחות  חציה עם גבס תהיה רק עבור קונסטרוקס וציפוי ת גבצו חיהתשלום למ  

 בס. ג פוי לוחותחיא  לל  נסטרוקציהן עבור קולקבל ישולם,לא גבס
ת  עיקבאחר  ן לח הנראה לעייטשל השישה רהיה בפת וסינורי גבס תרו קדת תמדי 

 ת . כל התקרו 
 

 ת ת אקוסטיורותק 22.04.2
 הנאמר להלן: לים גם אתכול  דה חילי, מחירי הי כלט הר במפרוסף לאמונב 

ידרש   כל גובה ש רש ובשייד ככל משנית וראשיתה א יות נשיקונסטרוקצ א.
 ים. התקנ  כוןמ ואישור  נםנותכ ות לרב

אחרות  ת וכערולמ בו"גלאי עשן וכי אויר,זוג יפזרי מהכנות לתעלות ומ .ב
 .דרשכנ

 יצוע העבודה. לב ים הדרוש האביזריםו רים וכל המוצ זרי עחומר ג.
ר ומעבר וכל  מגופילי שיאה מפח מגולוון לרבות פררופילי הנכל פ .ד

 לעיל. פורט ים כמיזוקהח
ה  מושלם של העבוד  ועצלבי ל עדכה הדמד רעידת אנגכ רות תקחיזוק ה ה.

 יכל. אדרכניות ו/או התישת הלדר  ףכפוב
ש  רושידכפי  תובמידום ימיתי בחומרים או ודלרושות בגת הדגמאווהד כל .ו

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יר סופי ע"ועד אישו ריכלאדה המפקח ו/או 
בהן   ותוכהכרההוצאות   המפקח וכל דרוש ות שי דגימכל הבדיקות וה .ז

יקוי  לן כל תיקו   הוצאותדיקת אקוסטיות, ב תלרבוהן,  מות בעוהנו
 דרש.ייש ויני ש וכל  בהןשיתגלה 

  ת וסטיואק ה תקרותבם המשולבים נטיאלמת  לכל הההכנו וקים  החיזוכל  .ח
י  נט,אלמ סטלציהמנטי אינלרבות אל,התקרות האקוסטיות  והתלויים על 
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  כל מוי חיפ  י טלמנלומיניום,אי אנט,אלמג אווירושמל,אלמנטי מיזח
ואשר  ת וי כנבתו ורטר כמפ למנט אחאן כל ות אחרות וכונ סוג,מערכות ש

 ע. הביצו   ש במהלךידר
יננה נמדדת  עה ואצובים את יכניות מחייב הת  או/ המפרט ו ה אשרעבוד  כל .ט

 .ות בנפרד בסעיפי כתב הכמוי 
 וא. כל גודל שה, בהםמיניפתחים לה  כלנטו בניכוי  "ר במהיה קרות תידה של תהמד 

 
כלול  מוגנים  יםבחמרות בבוד צוע עורף לביעקוד ה ע"י פי  נדרשה  ודגש בזאת שכלמ 22.04.3 

 ות. הכמוי ב חרת בכתא אם צויין א,אלדיםיפים נפרד בסעא ימדיחידה ולחירי הבמ
 

וכו'(  ציפויים שונים  רות, , תקמחיצותפרק זה )עבודות בה  ידה של כלרי היחמחי 22.04.4
תאום   תלרבו וכו'  וי אשל תאורה, גיגופי   ר,יאו  יזוגמ יוד תיחת פתחים לצפ כוללים

טים  האלמנביעת  הכנות לקקים,כל ה מחוז ,משקופיםיםחת הפזוק ,חיהפתחים
 וכו'   קביעה בפתחיםעדים לו המי

  
 יאה סטרוקצית נשקונ 5.04.22

תקרות,   רק זה )מחיצות,ים בפלמנטכל הא יחידה שלשמחירי הת מודגש בזא- 
שנית  מ,סוג מכל   נשיאההסטרוקצית של קונע וביצן ו ו נכ ם ת( כולליו'ם וכ ייציפו

 ת. מוסמכר מעבדה שוי בלות קלרב וראשית 
ת  קונסטרוקצי צועבינון ותכר כולל כל סוג, המחיתותב מ/קוסטיותרות אבתק -             

ככל  אשית,מכל סוג וית ורמשנ  נשיאה  סטרוקציתרבות קונל ה מכל סוגנשיא
 גובה שידרש .  כלשידרש וב

י  וך על יד ער  טורי מפ סטטרטות וחישוב וות מפתוכניבונו שיכין על חהקבלן -              
ת של  יוי התוכנה תבוצע על פהנשיא ת סטרוקציקונ .המפקחלאישור   דס רשוי,מהנ
 . ל הקבלןש נו הבלעדי ל חשבו כל הנ"ל ע  .בלןהק

 
   כל לים מרופי ם גם את כל הפליל כל האלמנטים בפרק זה כולש מחירי היחידה  22.04.6

   י , פרופילהפרדה, פרופילי אומגא  ילירופ , פרופילי פינה,פL,T,Z,L+Zג, פרופילי סו              
 וק,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פרופילים  ילי ניתה, פרופ סיום, פרופילי חלוק               

 קום כל מוברש  שיידמכל סוג,ככל  ש,ה/קיר, כל פרופיל אחר שיידרבמיפגש רצפ              
   יות ולפי תוכניות ובפרטים בתוכנ ר ב תואדרישות האדריכל וכמ יכל לפשיידרש, ה               

 צבועים בתנור בגוונים ודוגמאות לפי  ופילים .כל הפרטי ומיפרטי היצרניםפר              
 בחירת האדריכל.               
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 באתר כלונסאות יצוקים  – 23פרק 
 

 .  מחייב לגבי עבודה זאת –במהדורתו האחרונה  23 לי לעבודות בניה פרק: המפרט הכל הערה
               

הטכני לביצוע כלונסאות שהוכן  דו"ח הקרקע והמפרט על הקבלן לעבוד בדיוק לפי   23.1
דו"ח הקרקע   .משרד אגסי רימון הנדסת קרקע וביסוס הקרקע בפרויקט   ע"י יועץ  

 למסמכי המכרז.  מצורף 
 

טו  באדמה טבעית )אדמת מילוי לא תובא בחשבון(.יש  ומק הכלונסאות נמדד נע 23.2
  48עה קע לאתר לאשר את ביצוע הכלונסאות. זמן מתן הוד הקר  יועץ לזמן את  

 שעות לפני ביצוע. 
 

 תכנון תערובת הבטון לכלונסאות יעשה ע"י מומחה לבטונים.  23.3
 

 ציה. תוכנית קונסטרוקכל פרטי הזיון יבוצעו לפי  23.4
 

למיקום הכלונסאות ובנוסף כל   MADE ASכלונסאות תבוצע בדיקת בגמר ביצוע ה 23.5
 בדיקת אל הרס. –יבדקו בבדיקה סונית   סאות הכלונ 

 
אישור לתקינות הכלונסאות ינתן ע"י נציג המזמין ורק לאחר מכן ניתן להמשיך   23.6

 .של ראשי הכלונס יצועבב
 

 .  וח קרקע ראה דמפרט לביצוע כלונסאות  23.7
 

 ה ותכולת המחירים :אופני מדיד  23.8
 לרבות בדיקה סונית   לעילת כל האמור המחיר כולל א   -                       

 הכלונסאות ימדדו לפי מ"א.    -                       
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 עבודות הריסה  - 24פרק 
 

 עבודות הריסה  24.01
 כללי  24.01.01

ה ו/או פירוק, יכללו גם חובת הקבלן  סמחירי היחידה לעבודות הרי  א.
העבודות   לביצוע  המוסמכות  הרשויות  אישור  ולקבל  לטפל 

אספקה  ה קוי  לניתוק  אישורים  קבלת  לרבות    ם ושירותי אמורות, 
קבלת   עצמם,  הניתוקים  ביצוע  וכד'(  גז,  תקשורת  מים,  )חשמל, 

  –והמשטרה, וכו'  אישורים מתאימים ממחלקות הרשות העירונית  
כנדר פי חוק לבצוע הריסה חוקית, מאורגנת    שהכל  ועל  במציאות 

 קח.  ובטיחותית, לשביעות רצונו המלאה של המפ
אלמנטים סמוכים שאינם  אין לפגוע בכל צורה שהיא במבנים ו/או   ב.

מיועדים להריסה ו/או פירוק. במידת הצורך יהיה על הקבלן לתמוך  
א  ו/או  מבנים  להרזמנית חלקי  מיועדים  ו/או  ילמנטים שאינם  סה 

- פירוק. כל נזק שייגרם שלא לצורך, יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל
 רצונו המלאה של המפקח.  חשבונו לשביעות 

ה ג. עבודות  ביצוע  בכל  בעת  לנקוט  הקבלן  על  שונים,  ופירוק  ריסה 
האמצעים הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה,  

ה לחלוטין ללא סכנה  חח הריסה ופירוק בצורה בטו על מנת להבטי
שהוא   סוג  מכל  ונזקים  פגיעות  וללא  ולעובדים,  ושבים  לעוברים 

 המבנה.    בשאר חלקי
כל  וכן  לפירוק  ו/או  להריסה  והאלמנטים    האלמנטים  השטחים 

יהיו   להריסה,  מיועדים  שאינם  והגובלים  הסמוכים  והשטחים 
של ביצוע עבודות ההריסה   תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב

אמצעים ובשיטות החייבות באשור מראש של המהנדס ולשביעות  ב
 רצונו המלאה.  

ודות פירוק ו/או הריסה כלשהן אלא לאחר קבלת  לא יחל הקבלן בעב  
שור המהנדס כנ"ל וכמו כן את אישורו של המפקח בהסתמך על  אי

לצ בעליל  והשיטות שבוצעו  של האמצעים  עצמו  באתר  ורך  בדיקה 
   הריסה ופירוק בטוחים.

כמו"כ יתקין הקבלן בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח,   
וכד'(   )גגונים,  מגן  היטב,  כיסוי  ותמוכים  מסיבית  בצורה  בנויים 

 נפילת חמרים ופסולת עקב ביצוע הריסה ופירוק.   להגנה בפני
פי שיקול דעתו המקצועי, להפסיק  - מודגש בזאת, שהמפקח רשאי על 

)ועל הקבלן למלא אחר הוראה זו(    את העבודות המבוצעות באתר
באם ימצא שאמצעי הבטחון אינם מספיקים או שאינם מתאימים.  

נ אמנם  כי  ישוכנע  שהמפקח  לאחר  רק  תימשך  כל  העבודה  נקטו 
כל  והעובדים.  הקהל  לבטחון  ביותר  היעילה  בצורה  האמצעים 

וכ כיסויי המגן,  )אמצעי הבטחון,  ע"י  העבודות הנ"ל  ד'( תתבצענה 
לל של    אהקבלן  המלאה  רצונו  ולשביעות  כלשהו,  תשלום  תוספת 
 המפקח.  

ו/או פירוק מכל סוג שהוא, על    מודגש בזאת שבכל מקרה של הריסה ה.
הורא  לקבל  לצורת  הקבלן  הנוגע  בכל  המפקח  מאת  מדויקות  ות 

יעביר   אליו  ולמקום  ליעד  באשר  הוראות  וכן  הפירוק  או  ההריסה 
 פריטים המפורקים פירוק  הקבלן את ה

ו/או  ז  הכמויות  בכתב  צוינו  לא  הדברים  אם  אפילו  וזאת  היר, 
הוראות לביצוע  האחריות  הקבלן    בתוכניות,  על  חלות  זה  סעיף 

טת כל פעולות התאום עם המפקח לקבלת  בלעדית והוא חייב בנקי
 ההוראות המדויקות.  
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לערעור,   ו. ניתנת  הבלתי  חובתו,  בזאת  מודגשת  כן,  הקבלן,  כמו  של 
ההריסו את  קבלני    תלבצע  עם  ומקצועי  מלא  בתאום  והפינויים 

 המערכות למיניהם.  
אי הסכמה בין המבצעים השונים,  בכל מקרה של אי בהירות ו/או   

ע והמחליט הבלעדי וכל החלטותיו תחייבנה את  יהיה המפקח הקוב
 הצדדים ללא ערעור.  

 
 הנחיות ביצוע  24.01.02

ועבודות ההכנה    םעבודות ההריסה תבוצענה רק לאחר שכל הטיפולי א.
ר שאישר את  ורק לאח  –נעשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח  

 ודות ביומן העבודה או בכתב.  ביצוע תחילת העב 
 , הפנוי והסילוק כולן תבוצענה על פי תכניות.  עבודות ההריסה ב.

והוראות    הנחיות  מראש  לקבל  הקבלן  על  כאלה,  תכניות  בהעדר 
ו המהנדס  מאת  ומפורטות  וסיור  /מדויקות  )בכתב  המפקח  או 

 ועל פיהן ישולם לקבלן.  מוקדם במקום( על פיהן יבצע את העבודות  
תכלו ג. קיימים  ומחיצות  בקירות  פתחים  פריצת  עיבוד  עבודת  גם  ל 

חשפי הפתחים שנפרצו בטיט צמנט ולהכינם כנדרש לקבלת משקופי  
 דלתות חדשים.  

הפינוי והסילוק    עבודות הפירוק וההריסה למיניהן תכלולנה גם את  ד.
 של כל הפסולת מאתר המעון . 

 
 במחיר "קומפלט" חירי יחידה להריסה ופינוי תכולת מ  24.01.03

לנה את כל הנדרש לקבלת משטחים  עבודות במחיר "קומפלט" תכלו א.
מדידת   )ללא  העבודות  להמשך  מוכנים  ונקיים  פנויים  וחללים 

 המפקח באתר.   והכל לפי התכניות והוראות האדריכל ו/א   - כמויות(  
מו ולפי מיטב  הקבלן המציע נדרש בזאת לבדוק בבנין ולהעריך בעצ 

  ול העבודות ואת ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודותהבנתו את מכל 
כי מודגש בזאת שלא תשולם לקבלן כל תוספת    - ההריסה והפינוי  

כספית מעבר לנקוב בכתב הצעתו וכל טענה של הקבלן בדבר תוספת  
 הסף.   תשלום תדחה על

רק    המזמין יראה את עבודות ההריסה והפינוי כגמורות ומושלמות 
ו/או  - כל הנדרש ממנו עללאחר שהקבלן השלים את   ידי האדריכל 

יעות רצונו המלאה, כשהשטחים והחללים המיועדים  המפקח ולשב
 לביצוע המשך העבודות נקיים מכל פסולת. 

הכמוי  ב. כתב  מכיל  "קומפלט",  במחיר  לעבודה  סעיפי  ובנוסף  ת 
וכנתון    הריסה, פנוי וסילוק המתייחסים לעבודות מסוימות כמוגדר

ימדדו וישולמו בנפרד, כך שסעיפים אלה בצרוף  ורק סעיפים אלה    -
ביחד את הבסיס לתשלום לקבלן  הע יהוו  "קומפלט"  בודה במחיר 

וסילוק   פנוי  עבודת  לבצע  הקבלן  חובת  בגין  תוספת(  כל  )ללא 
ם כנדרש לביצוע המשך העבודות וזאת  י מוחלטים מושלמים וסופי

א לידי  צורך ביצוע עבודה מושלמת בגם אם לא כל הנדרש מהקבלן ל
דעת המפקח הם מחויבי  אולם ל -ביטוי מלא וברור במסמכי החוזה 

 מציאות ועל הקבלן לבצעם ללא ערעור וללא תוספת מחיר כלשהו. 
כנ"ל ג. "קומפלט"(  )שאינם  סעיפי הכמויות  יהיה    -  הבסיס לתשלום 

במחירי   מוכפלים  למעשה  הקבלן  ע"י  שבוצעו  לכמויות  בהתאם 
 הצעת הקבלן. 

ל ד. הקבלן  בפעולת  על  הקשורות  הנלוות  העבודות  כל  את  בצע 
ללא כל    –סות לרבות הפיגומים ,האטימות והסגירות הזמניותההרי

 תשלום לקבלן,כלול במחירי ההריסות השונות שבכתב הכמויות.  
ב' לעיל, מודגש בזאת שמחירי היחידה אותם    בנוסף לאמור בס"ק ה.

לביצוע הנדרש  כל  את  יכללו  הצעתו  בכתב  הקבלן  עבודה    נקב 
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ש המפקח  של  המלאה  רצונו  לשביעות  כל מושלמת  את  גם  תכלול 
האמור לעיל, את הנתון בכתבי הכמויות וכן כל עבודה אחרת ו/או  
  נוספת כפי שתידרש וזאת אפילו אם לא הוזכרה במפורש במסמכי 

 הסכם זה. 
 

 הריסת מבנים קיימים בשלמותם     24.01.04
ם. הקבלן יגיש לאישור המפקח את  מבנים קיימים מיועדים להריסה בשלמות 

וע ואת הכלים בהם בכוונתו להשתמש לביצוע ההריסה, רק  תאור אופן הביצ
 לאחר אישור המפקח יתחיל הקבלן בביצוע העבודה. 

עמודים קיימים, ההריסה תבוצע רק    במקרה ובתחום הריסת המבנה יש לבטל 
העמודי  את  המחליפים  החדש,  במבנה  חדשים  סמכים  יצירת  ם  לאחר 

 המיועדים להריסה.
מבוצעת בתוך מתחם מגורים/מעון קיים ועליו  על הקבלן להתחשב שההריסה   

לעבוד בכלים שקטים כדי לצמצם למינימום את הרעש בזמן העבודה. הריסה  
 טנים. לא יורשה שימוש בקומפרסור כלשהוא.  ק תבוצע ע"י ניסור לחלקים 

ההריסה    באזור  ת כאניוהאלקטרו מ ההריסה כוללת: ניתוק של כל המערכות   
 ופירוקים.    

כול   המשולבים  ההריסה  מבטון  חגורות  רצפות,  הבניה,  קירות  עמודים  לת 
בבניה, תקרות בטון, גגות רעפים ,חלונות, תריסים, סבכות, רשתות, דלתות,  

, ארונות, מקבעים, מעקות, ריצוף, טיח, חיפויי קיר, קירות גבס,  נותו חלאדני  
תופרד   קבועים,   תקרות תלויות, אביזרים להריסה  המיועדת  תקרה 

 קיים ע"י ניסור. מהמבנה ה
לאתר    ןמהבניי מחיר היחידה של הפרוק וההריסה כולל את סילוק הפסולת   

 פסולת הנקבע ע"י הרשויות המוסמכות. 
 המיועד להריסה.   ןהבנייהריסה: כל מה שנמצא בתחום חלק ו משמעות פרוק  
 המבנה המיועדים להריסה.המדידה כקומפלט בציון מידות חלקי  
  

הקונ 24.01.05 לביצוע  גילוי  המיועדים  מבנה  חלקי  או  במבנה  הקיימת  סטרוקציה 
 שינויים 

ההריסה או    על הקבלן להודיע למפקח ולקבל את אישורו טרם יתחיל בעבודות  
הקיימים  יפ הציפויים  הורדת  ע"י  לוודא  הקבלן  על  מקרה  בכל  כלשהו.  רוק 

לקים  קיר למיניהן שתוך כדי עבודתו אין הוא פוגע בח  כגון: טיח רביץ וציפויי 
  הנושאים של הבנין הקיים ובמיוחד יסודות, עמודים, קורות ותקרות. 

מצעות המפקח  בא  הקונסטרוקציהבמקרה של ספק עליו לפנות למהנדס  
 אישורו לביצוע העבודה. בל את קול

בתכניות  המצויין  את  תואמת  אינה  הקיימת  והקונסטרוקציה    במידה 
לאדרהאדריכלות   לפנות  הקבלן  על  ולמהנדס  והקונסטרוקציה  יכל 

ולקבל את הנחיותיהם ואישורם להמשך  הקונסטרוקציה באמצעות המפקח  
 ביצוע העבודה.

 
 סילוק חמרים  24.01.06

ת של כל עבודות פירוק, חציבה, הריסה וכו', כוללים  והסעיפים בכתב הכמוי  
, בטונים, בניה ריצוף,  םאספלטייאת הוצאת וסילוק של כל החומרים כגון: 

טיח, שכבות בידוד על הגג, דלתות, חלונות, מדרגות, מעקות,  חרסינה, רביץ,  
ר מפורק  מערכות חשמל. אינסטלציה, מיזוג אויר וריהוט, ושל כל חומ

חלקו ו/או של חומרי פסולת מחציבות והריסות. סילוק   בבשלמותו או 
שות המוסמכת ללא כל הגבלת  הפסולת יהיה למקום המיועד לכך ע,י הר

חידה של כל סעיפי הריסה ופירוק כוללים את  מרחק תובלה.מחירי הי
 הסילוק כמתואר לעיל לרבות תשלום עבור הכניסה לאתר המורשה. 

 קומפלט ירי יחידה מח 24.01.07
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מכילים את האמור בסעיפים ולא ימדדו   קומפלטרי יחידה של הריסות ימח 
 תב הכמויות.  בנפרד בסעיפים אחרים של כ
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 מערכת ספרינקלרים    - 34פרק 
 

 דמות קמו 00.00
 

 המפרט הכללי והמיוחד   00.01
בהוצאה   57, 34, 16, 08, 07,  01המפרט הטכני המיוחד משלים את התיאורים הכללים בפרקים  

והתקנים הישראלים    1928 -ו  1205,1596רונה שלהם, את התקנים הישראליים המעודכנים  האח
 יוחד. במפרט המם החלים על הציוד והחומרים הנדרשים והמוזכרים העדכניי

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: 
 יות מפורטות . תכנ1
 . מפרט טכני מיוחד 2
   . כתב כמויות3
 טים כלליים והנחיות התקן רפ. מ4
 

 תיאור העבודה   00.02
כגון   במבני ציבורעל בסיס מים  ת ספרינקלריםוהעבודה בפרויקט זה מתייחסת להתקנת מערכ  

 . פתח תקווה   9בניין מסחר בקות הקרקע ושטח ציבורי בקומה הראשונה רח' מבצע דקל 
  

 עבודה כוללת כדלקמן: ה
 במבנה.  יםנקלר ת ספריואספקה והתקנת מערכ  .1
 .התחברות למערכת צנרת ראשית .2
 

שרותי הכבאות  כל העבודות תעשינה בהתאם לדרישות והוראות הרשויות המוסמכות כגון: 
  -איכות הסביבה, משרד העבודה וכן תקני הל משרד ה, משרד הבריאות, ות המקומיתרשהוההצלה,
N.F.P.A נים הישראליים  תקה  כל ,נטיים שאומצו על ידי הרשויות המתאימות. כמו כןהרלוו

 הקשורים לעבודות הכלולות במפרט, שהתפרסמו עד לתאריך חתימת החוזה. 
  

 חומרים וציוד:   00.03
ת התקנים הישראלים הרלוונטיים.   ווצרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישכל החומרים הציוד והמ

ידי  ושרו על  ור ויאמקמתאים יתאימו החומרים לדרישות התקנים בארץ הבמידה ואין תקן ישראלי 
 המתכנן. 

באם לא מוגדר סוג במסמכי העבודה מתחייב הקבלן לספק חומרים, ציוד ומוצרים מהטיב המעולה  
 על פי התקן.  מהמבחר המוצע והמותר

מפקח  על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הציוד המותקן בטרם התקנתו בכל מקרה רשאי ה
רים טכניים,  גרפיים, קטלוגים,  לרבות תיאוהציוד  גבי  לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש ל

 תוכניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים לציוד המסופק. 
של גוף מוסמך לבחינת הציוד והעבודה. הקבלן יודיע למפקח את מועד  לדרוש בדיקה רשאי המפקח 

 יחולו על הקבלן.  הבדיקה מראש וכל ההוצאות
את הכמויות הדרושות בהתאם לתכניות  ד עליו לחשב והציו חומריםבטרם הזמין הקבלן את ה

 יות. המעודכנות ובמידה והן שונות עליו להודיע למפקח בטרם הזמין את החומר כדי לקבל הנח 
רים  לנגד עיניו של הקבלן יעמוד לוח הזמנים של הפרויקט ולכן עליו להזמין את הציוד והחומ

יקט.  כל שיבוש לוח זמנים  זמנים של הפרו לוח ה  לעכב אתהנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא 
 בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.

 
 תוכניות   00.04

מכרז אינן התכניות המלאות והמדויקות לביצוע ומשמשות את המזמין  התכניות שצורפו לחוזה ול
ע והוא  לביצו לן תוכניותף העבודה.  עם חתימת החוזה יקבל הקב בכדי להסביר את מהות והיק

בוד רק עם תוכניות עבודה עם הכותרת "לביצוע".  תוכניות אלו יסופקו לקבלן במשך  מתחייב לע
 ינויים חדשה תבטל את התוכנית הקיימת  מהלך ביצוע העבודה.  כל תוכנית ש
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ל  על פי תוכנית לא עדכנית לא ימדדו ועהנושאת את אותו מספר ושם תוכנית.  עבודות שיבוצעו  
 שבונו ולהתאימה לתוכנית השינויים המעודכנת.ן את העבודה על חיה לתק הקבלן יה

,  ציודסכמות חיבור  :ןהקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות פרטים לציוד שהוא אמור להתקין כגו 
 רת. ת צנרת, אמצעי חיבור מיוחדים וכן תוכניות ומפרטים של הצניפרטי תלי

ולאשר את התוכניות  כב בשל הצורך ללמוד  לא תעוד כך שהתקנתם תוכניות אלו יוגשו מבעוד מוע
 המוגשות. 

 
 AS MADEתכנית   00.05

דו על גבי סט אורגינלי שישמש בזמן כל משך העבודה יעדכן הקבלן את השינויים שבוצעו על י
ות המקוריות ללא אישור  שינויים בתוכני  "  אין לבצע”AS  MADEכבסיס להכנת תוכניות   

אינם תנאי לביצוע העבודה והן   התכניות שלאחר הביצוע והגשת רישום השינויים המתכנן.
 משמשות כלי  

 להעברת התשלום לקבלן. 
ת המעודכנות לאחר ביצוע למפקח.  התכניות יכללו  בסיום העבודה כולה יגיש הקבלן את התוכניו 
רים  ע"ג תקליטוקבצים  "ג גיליונות לבנים מקופלים + פירוט מלא של העבודה כפי שבוצעה ויוגשו ע

(CD) שולם בגינה כל תמורה.ת.  עלות ההוצאה בגין כל הנ"ל כלולה בהוצאות הקבלן ולא 
 

 הכרת האתר ותנאי ביצוע מיוחדים    00.06
ימת החוזה הקבלן מצהיר בזה כי למד את התוכניות הנוגעות לעבודתו לרבות התוכניות  במעמד חת 
מיקומם של כל המתקנים ,    למד את. סייר באתר הפרויקט והאחרים הקשורות לעבודתו  במקצועות

 כים והעזרים שבשטח ומכיר את תנאי העבודה הספציפיים באתר הזה. הדר
 

 ביצוע העבודה ואחריות הקבלן   00.07
תנאי מקדים לקבלן לביצוע העבודה הוא להציג ידע וניסיון מקצועי בביצוע העבודות דומות  כ

רור  עתם על ביצוע העבודות. כמו כן בחוות דט בעלי תפקידים שיכולים ל דמות שביצע כולל פירווקו
 לקבלן כי יש לו את כל הכישורים לביצוע העבודות הנדרשות.

ספרינקלרים ע"פ התוכניות תוך עמידה בדרישות  הקבלן אחראי לביצוע והתקנת מערכות ה
ים הישראלי כולל ביצוע  העבודה במכון התקנ  התקנים הרלוונטים. אחריות הקבלן היא לאשר את

ה המעידה על התקנה מתאימה. כל העלויות  רות עד למילוי הדרישות והשגת תעודות חוזבדיק
הקבלן. המזמין שומר לעצמו את   הנוספות בגין בדיקות חוזרות  על הביצוע ישולמו על חשבון

כתב הכמויות  או הביצוע, כסעיף בהזכות לחייב את הקבלן בכל עלות אגרת מת"י לבדיקת התכנון ו
 רו ע"י מתי היא על המתכנן(. ז. )בכל מקרה אחריות התכנון ואישון במכראותו מילא הקבל

יב גם אם אינן קשורות  הקבלן מתחייב ללמוד את התוכניות הרלוונטיות לביצוע העבודה לה התחי 
  בי הביצוע בפרויקט במישרין לעבודתו, ללמוד ולהכיר את האתר ותנאיו וכן להכיר את כל של

לביצוע עבודותיו.   תיאום מקדים עם הגורמים הרלוונטייםדיקה והמתקשרים עם עבודותיו תוך ב
הקבלן בכל   יחד עם זאת רשאי המפקח לקבוע את סדר העדיפויות הרצוי לו לבצוע עבודותיו של

 שלב של העבודה.   
י צנרת  אין אפשרות למעברבאם חלה סטייה או סתירה במיקום ההכנות, השרוולים, בפתחים ו

הקבלן להיות ערוך לבצע  לשנותן בהתאם למצב הנוצר בשטח ועל  המתכנןכמצוין בתוכניות רשאי 
 את השינויים הנ"ל. 

דיע למפקח בטרם תחילת העבודה על כל  על הקבלן לבצע את העבודה על פי התוכניות ועליו להו
אם לא התריע הקבלן  יקונים בכתב.  בסתירה בין התוכניות לבין המצב שבשטח ולקבל הסברים ות

 נויים כולם על חשבונו של הקבלן. ת והמשיך בביצוע העבודה,  יבוצעו השיתוכניועל סתירות ב
ומרים בהם הוא מעונין  הקבלן מתחייב למסור לאישור מוקדם של המפקח את כל הציוד והח

 להשתמש כולל כאלה שפורטו בכתב הכמויות. 
ת  התחברובהם נדרשים אישורי חפירה, תאום,  לכל העבודות  הקבלן ידאג לקבלת האישורים

ום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות אישור  למערכות קיימות וכל פעילות הדורשת תא 
 המפקח לפני הביצוע. 

ותיו עם המפקח ושאר הקבלנים האחרים בפרויקט בכל שלבי הביצוע,   על הקבלן לתאם את עבוד
ירוק ושיקום  ודות פאו לקבלנים אחרים,  ולא ידרשו עב זקים לפרויקטכדי שלא יגרמו עיכובים ונ

 עקב כך. 
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על הקבלן להשתמש בכל הציוד החומרים וההכנות הדרושות בכדי לבצע את הנדרש בתוכנית  
שרוולים, עבודות מנוף, תליה, חציבה, ושאר מלאכות הנדרשות   לרבות הכנת שקעים, מעברים,

  ד הנ"ל הוא אמור להתקין.  כל העבודה והציו הציוד אותה  בכדי להתקין את מערכת הצנרת ו
 נכללים במחיר העבודה. 

הקבלן מודע לכך שהעבודה אינה מתבצעת ברציפות כי יתכנו הפסקות, פיצול העבודה, עבודה  
כי בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת מחיר בגין כל הנ"ל  ולא תאושר  בשלבים, עבודת לילה ו

 וח הזמנים שהציב המפקח. עמידתו בל  הארכת משך ביצוע בשל אי
יקט וכי עליו לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לחפירות,  במסגרת הקמת הפרו תיעשה עבודת הקבלן

ת הפרויקט וכן התקנת כל אמצעי  פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמו
 הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה.

ל חלק מהן מפני פגיעות העלולות  ד או כ הביצוע על הקבלן להגן על העבודה והציול תקופת במשך כ
די ביצוע העבודה.  חובה זאת חלה גם על הציוד והאביזרים המותקנים ומאוחסנים  להיגרם תוך כ

 ן הבניה.באתר בזמ
ור  הקבלן לקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בגין התנאים הרשומים במפרט זה בעת תמח

ך והן תהיינה כלולות במחירי הציוד  בגין כדה ולא תאושר לקבלן כל חריגה או תוספת העבו
 המצוינים בכתב הכמויות. והאביזרים 

ציוד או עבד, אלא אם כן קיבל   הקבלן ידאג בסיום העבודה, לניקוי יומי של המקומות בהם אחסן
זרת המקומות בהם עבד  אג להחאישור מיוחד מהמפקח, בתאום עם גורם מוסמך של המזמין.  ויד

 ים בטרם תחילת העבודות.היה קיואת כל השטח למצב ש 
הקבלן יספק וירכיב פיגומים ומערכות עזר, סולמות בטיחותיים ומתקנים ארעיים הדרושים לצורך  

 תוך שמירה על הוראות, נהלים ותקנות בטיחותיות של משרד העבודה.ביצוע העבודה, 
א בכל  ה ויישאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבוד לן כמזמין העבודה רואה את הקב

כתוצאה מהפרעות בלתי נראות או צפויות מראש.   ההפסדים שייגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, 
דם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין  הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לא

ליהם  ה ופוע ו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנ ליחיאם תבוצע על ידו, על ידי פועליו, ש
 . אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה

יאה בעבודתו  הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שייגרם בגלל שג 
לא בהתאם  ה שואי מילוי  הוראות המפקח או בא כוחו, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבוד 

מצא את הקבלן אחראי לה, גם אחרי מסירת  המפקח לחוזה והמפרט, או כל עבודה אחרת ש
אי שהמזמין יודיע על הנזק תוך חודשיים מיום קבלת העבודה.  דעתו של המפקח  העבודה בתנ

סופית את מידת אחריותו של הקבלן.  על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על  תקבע 
הרשות בידי המזמין לבצע את  ה זו,  לו ע"י המפקח, אם לא ימלא הקבלן אחרי דריש נתןהדעת שיי

 התיקון  
עצמו או ע"י קבלן אחר או לנכות את ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו מהסכום שנשאר  

 קבלן. חייב ל
 

 קבלת העבודה   00.08
אחרון יקבע יום ביקורת  העם סיום העבודה ע"פ דעתו של הקבלן יודיע הקבלן בכתב למפקח ו

 וקבלת העבודה.   
יינה מוכנות בתאריך הבדיקה הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל  הזנה לא תהרכות הם מעאב

רשימה של ליקויים והקבלן   האמצעים על מנת לאפשר בדיקה בפועל של העבודה. המפקח יערוך
 מתחייב לתקנם בפרק הזמן שיקבע המפקח. 

 ת הכוללים: י מערכ בודה חומר ספרותי, הוראת יצרן, ספרי ציוד וספרלמזמין העעל הקבלן לספק 
 . הוראות התקנה של מרכיבי המערכת. 1
 . הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת. 2
 . נוהל איתור תקלות. 3
 ה. . הוראות הפעל4
 .. סכמות הציוד לרבות תוכניות לוחות חשמל וכו'5
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 אחריות   00.09
 
 תקופת האחריות  .1
יב החומרים והציוד לטיב העבודה  ם לא צוין אחרת תהא תקופת האחריות של הקבלן לט א

חודשים מרגע    12של המתקנים המושלמים שסופקו והורכבו על ידו למשך והפעולה התקינה 
 המתקן בשלמותו ע"י המתכנן והמזמין )לפי המאוחר(. אכלוס המבנה, או קבלת 

 
 . הסתייגויות 2

ות עבור פעולה  עבודה בתאם לתוכניות, לא מורידה ממנו את האחרי דה שהקבלן בצע את ההעוב
תקלות הנובעות משגיאות בתכניות,  תקינה של כל המתקנים.  הקבלן בלבד אחראי עבור כל ה

       שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.
  דרוש מהמהנדס את כללשם כך על הקבלן ללמוד ולבדוק את התכניות לפני ביצוע העבודות, ול

במקרה וההסברים שינתנו לקבלן על ידי   ההסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים.
הקבלן, ויהיו לו עוד ספקות לגבי פעולתם התקינה של המתקנים,   המהנדס לא יניחו את דעתו של

 לן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המהנדס. חייב הקב
ציוד, או החומר, או חלק מהמתקן, או שאישר  דעתו בזמן בחירת ה העובדה שהמהנדס הביע את 

 עובדה בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו. את ה
 
 . פגמים וליקויים 3

של המתקן או בטיב העבודה  במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או, בפעולה התקינה 
קבלן לתקן את העבודה  אי המהנדס לדרוש מהת, רשתוך תקופת הביצוע, או תוך תקופת האחריו

יוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא מאפשרים  ו/או להחליף את הצ  הלקויה
יזרים תוך  פעולה תקינה של המתקן, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאב

 תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המהנדס, על חשבונו הוא. 
לגבי חלק ו/או  ר מתן תעודה השלמה לקבלן, תבוטל תעודה ההשלמה  כזה אם יהיה זה לאחמקרה ב

 הציוד הנ"ל של המתקן. 
 
 . ביצוע תיקונים על ידי אחרים4

ים לקויים ו/או על פעולה  במקרה והודיע המהנדס לקבלן על עבודה לקויה ו/או על ציוד או אביזר 
ם תוך תקופה סבירה  לפת ציוד או אביזריו/או החלקויה של המתקן ודרש מהקבלן תיקונים 

  –תיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך התקופה שנקבעה שנקבעה והקבלן לא ביצע את ה
אות  רשאי המהנדס להזמין את ביצוע התיקונים הנ"ל אצל קבלנים אחרים ולגבות את ההוצ

 . שנגרמו מהקבלן
 
 . כתב אחריות 5

אי החוזה, כתב אחריות לטיב  למהנדס, בהתאם לתנ לן למסורלפני תעודת השלמה, על הקב
יב העבודה ופעולה תקינה של המתקנים המושלמים.  בנוסף לכתב האחריות  החומרים והציוד, לט

 הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על  
ביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתב האחריות של ספקי  שם המזמין מכל ספקי הציוד והא

ס רשאי  את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד, והמהנדהמהנדס, לא משחררת וד לידי  הצי
 לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם ותיקונם מהקבלן או מהספק או משניהם יחד, לפי ראות עיניו. 

 
 . בדיקה נוספת 6

לא נקבע אחרת בחוזה, תקבע בדיקה נוספת והקבלן יבצע את כל    בתום תקופת האחריות, אם
 יקבעו בבדיקה הזאת.תיקונים ש ה
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 כללי   34.00
 לרים תיעשה על פי המפרט הטכני הכללי, ועל פי המפרט כדלקמן:ספרינקה התקנת צנרת למערכות 

ברות להזנת  התקנת מערכת הספרינקלרים הכוללת צנרת ספרינקלרים וכל האביזרים עד     להתח
וסיווג  הרלוונטים והמעודכנים על פי סוג    .N.F.P.A -קני ההמים הראשית תיעשה על פי ת

 המערכת. 
 

 תיאור המערכת   34.01
 . ראשימקו הזנה תוזן ש WET PIPE SYSTEMספרינקלרים תהיה מסוג  ת ה ומערכ

 
 ת ההפעלה ותחנ   34.02

 תוכנית המפורטת. ותמוקם על פי המצוין ב   המוראה בתוכניותתהיה בקוטר 
 , ותכלול  את הרכיבים הבאים:  UL/FMה יהיו מאושרים התחנה וכל מרכיבי

 ס"מ(. X 15  15ביזרים ישולט באמצעות שלטי פלסטיק במידות )הא
 

 תחנת הפעלה למערכת ספרינקלרים  
 . התחנהמגוף "אל חוזר אזעקה" בקוטר  .1
)כולל    ההתראה   עם טמפר סוויץ' מחווט למערכת  התחנהבקוטר   OS&Yמגוף שער  .2

 . שרשרת ומנעול(
 ללת: הכו  TRIMמערכת  .3

 . מיכל בילום .א
 .פעמון מונע מים .ב
  14ד לתחום של חוזר אזעקה"( ע- וני לחץ )לפני ואחרי מגוף ה"אלשע 2 .ג

 אטמוספירות. 
 ברזי ניתוק וניקוז כדוריים.  .ד

  X 3"   " בקוטר ועליו מחברים "סיאמים    בקוטר המותאם לקוטר התחנהחוזר -אלשסתום  .4
 . " עם שרשרתץ שטור"כולל מצמדי  , רכב כיבוי אשלהסנקת מים ע"י  2

 ההזנה הראשי.  רגש זרימה מתאים לקוטר קו .5
 פתחי ההסנקה יהיו מחוץ לכלוב. כלוב מתכת מסורג עם נעילה.כאשר  .6
 ס"מ שעליו יכתב באדום: "הסנקת מים לספרינקלרים".  40X60שילוט פח לבן בגודל של   .7
 

 צנרת   34.03
 כדלקמן: למערכות הספרינקלרים תהיה צנרת ההזנה 

 
 ינקלרים תת קרקעית .  צנרת ספר1 

   עם  40יה מפלדה מגולוונת סקדואל תה  2"ים של עד צנרת תת קרקעית בקטר 
 עטיפת פוליאתילן מוקשה תוצרת אברות. 

   5/32עלה תהיה מפלדה שחורה עובי דופן   3"צנרת תת קרקעית בקטרים של 
 יצוני תוצרת אברות או שע"מ.חעם ציפוי פוליאתילן מוקשה  

 
 גלויה  .  צנרת ספרינקלרים2

ול לבחור בסוג  והקבלן יכ צנרת והאביזרים משפיע על סוג הצנרת על פי דרישות התקן אופן חיבור ה
 כדלקמן: הצינור העדיף עליו על פי אופן החיבור הרצוי לו  

 
           צבועה, החיבור  40חורה דרג סקדואל א. עבור חיבור בתבריגים הצנרת תהיה מפלדה ש

 . .N.P.Tזרים מתוברגים תבריג ייעשה באמצעות אבי     
   במקרה כזה על  בועה.צ 10דרג סקדואל  שחורהיבור בריתוך הצנרת תהיה עבור ח  ב.
        הרתך להיות בעל נסיון בעבודות ריתוך צנרת וכן עם תעודת הסמכה התקפה     
 ל ידי משרד העבודה. ומאושרת ע    
 סקדואל שחורה רת תהיה הצנ QUICKUPעבור חיבור באמצעות מחברים מהירים  ג.

 ה על פי הוראות  צבועה.  חירוץ הצנרת יעשתאמה למפורט בתוכניות בה 40או  10    
 יצרן המחברים.    
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 ור.טמב תוצרת   91עבור כל האופציות הצנרת תהיה צבועה כמפורט במפרט גוון אדום 
  

  1"י צנרת בקוטר ות ספרינקלרים לתקרות אקוסטיות ירידות יעשה על ידביצוע התאמ  הערה:
רת מסוג  צבועה בהברגות או באמצעות צנרת מקש40 סקדואל  פחות באמצעות צנרת דרג

RAPIDROP. 
 
 .  ספחים ואביזרים: 3

 רים  עבור כל אופציה וסוג צנרת שיבחר הקבלן,  כל האביזרים הספחים,  המחב
לים במחיר  ו לכ 2" ור צנרת הספרינקלרים וכיבוי האש עד וכולל קוטר ומחברי אורך הצנרת עב 

 . עי התליה והחיזוקהצנרת לרבות המתלים ואמצ
 חיר האביזרים מחושב בנפרד אך מחיר מחברי אורך  ומעלה מ 3"  עבור צנרת בקוטר

 והמתלים נכללים במחיר הצנרת.  
 רם נכלל במחיר האביזר.ומעלה מחי 3האביזרים בקוטר " עבור מחברים המשמשים לחיבור 

 
 עבודות צביעה  34.04
 תוצרת "טמבור" כמפורט:  91ום  כל האופציות הצנרת תהיה צבועה בגוון אדעבור 

 ת שיותקנו על ידי הקבלן לרבות מתקנים עם תמיכות  כל האביזרים ממתכ
 ל פי ההוראות במפרט המורחב.וע  11צנרת וכו', יצבעו על פי המפרט הטכני הכללי פרק 

נמדדות בנפרד ומחירן  ודות עזר שאינן  בודות הצביעה והפעולות המתלוות אליהן מוגדרות כעבכל ע
 ול במחירי היחידות והאביזרים בכתבי הכמויות.  כל

במידה ואין הגדרה   659גוון וצבע הצנרת הצבועה במידה ולא הוגדר מראש תהיה על פי תקן ישראלי 
 ידי המפקח.  ו שקיימת סתירה כלשהי ייקבע הצבע עלמפורשת א 

מפקח  ים המורשים לעבודה כזאת על פי הוראות העבודת הצביעה תיעשה בידי צבעים מיומנ
 והוראות יצרן הצבעים.

קבלן את המשטחים, האביזרים האמורים להיצבע לרבות ניקוי, ליטוש,  במידת הצורך יכין ה
 הכללי. והשחזה מוקדמת על פי הנדרש במפרט 

לסוג  פלדה חשופה תהיה צבע יסוד למניעת קורוזיה המותאם שכבת הצבע הראשונה על מוצרי  
שכבות  ם יש צורך בשכבת צבע יסוד שניה בטרם יבצעו את החומר הנצבע.  המפקח באתר יקבע בא

 הצבע הסופיות הדרושות. 
תין בין שכבה לשכבה  שכבות צבע סופי שפרק הזמן בו יש להמ 2 -לאחריהן יש לצבוע את המשטח ב

 ות.שע 24 -לא יקטן מ
  יהן ירשם "ספרינקלרים" וזאת ע"מ להבדילהצנרת תשולט ותסומן באמצעות מדבקות פלסטיק על

 את הצנרת משאר מערכות כיבוי האש שבאתר. 
 
 ”QUIKCUP“אביזרי צנרת מטיפוס   534.0

 , הסתעפויות, לחיבור צנרת לרבות אביזרים כגון מחברי ציר  "QUIKCUP"מחברי 
   UL/FM ביזרים יהיו מתוצרת  "מודגל" מאושרים  מחברי קל,  מחבר למתז ושאר א

 ובלחץ עבודה רגיל   PSI 250אימים לשימוש בלחץ עבודה מכסימלי של ומת
 . PSI 175של 

 העונה    "EPDM"ם של המחברים יהיו מגומי סינטטי מעולה מסוג כל האטמי
 . ASTM-D-2000לדרישות  

עם   ASTM-A-183ימים לתקן  מים יהיו מפלדה מצופה באבץ אלקטרוליטי מתאהברגים והאו
 .  PSI 110,000 מינימום חוזק למתיחה 

דגל" עם  תוצרת "מו A-27יש להשתמש במשחת סיכה דגם   "QUIKCUP" -בעת הרכבת מחברי ה
 .  PSI 110,000מינימום חוזק למתיחה 

 
 ספרינקלרים:   634.0

הזרימה וטמפ'   המפורט בתוכניות מבחינת סוג, דגם, קוטר, קבועהספרינקלרים יהיו על פי 
 ההפעלה. 

המערכות. הירידה  סטית הספרינקלרים יתואמו בתקרה עם שאר במקרים של ירידה לתקרה אקו
 פחות והספרינקלר   1"תתבצע באמצעות צנרת בקוטר 
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 כל. המותקן ישולב ברוזטה מתאימה הנכללת במחיר הספרינקלר על פי בחירת האדרי
 הספרינקלר וכל ספרינקלר יישא התקנת הספרינקלר תתבצע על פי הוראות יצרן 

לון ולסגור עם מפתח תיקני,  ברגת הספרינקלר יש לעטוף את התבריג בטפ . לפני הUL/FMאישור 
 . שנת הייצור של הספרינקלר תהיה שנת התקנת המערכת או שנה אחת קודם.על פי הוראות היצרן

 
 ים מתל  734.0

 .-13N.F.P.A  -כמצויין ב UL/FMעיגון הצנרת לתקרה ייעשה באמצעות מתלים מאושרים  
מוטות תליה יש להקפיד  ר את סוג ופרטי התליה במידה ומשתמשים ביש להגיש למתכנן לאישו

 מותאמים לקוטר הצינור:  להשתמש בקטרי מוטות תליה
 3/8"קוטר מוט התליה יהיה    - וכולל   4"עבור צנרת עד 

 1/2"קוטר מוט התליה יהיה    - 8"-5עבור צנרת בקוטר   
   5/8" קוטר מוט התליה יהי  – 10-12 "  ור צנרת בקוטרעב

ם  מטר עבור צנרת בקטרי 3.6צנרת פלדה לא יעלו על  המרחקים המקסימליים בין המתלים עבור 
 ומעלה.   1.5"מטר עבור צנרת בקוטר  4.5ועל  1.25של עד  "

 . UPRIGHTס"מ בין המתלה למתז מסוג  7.5למרחק מינימלי של  כמו כן יש לדאוג
 
 בדיקת לחץ   834.0

על ידי הזרמת   ממנה יש לבצע תחילה שטיפת קווים יסודיתלאחר סיום התקנת המערכת או חלק 
פקקים והמערכת תשטף בצורה יסודית הנדרשת על פי תקן  מים במערכת במקום מתזים יותקנו 

13  NFPA  ע בדיקת לחץ לאיתור נזילות.  הבדיקה תתבצע בקטע המוגדר על ידילאחריה תתבצ  
 13.8החדרת לחץ  מים למערכת של 

 שעות.  2אטמוספירות למשך 
הלחץ  ובדיקת " . במקרה של דליפת מים תתוקן הדליפה 0הפרש הלחץ בסיום הבדיקה יהיה "

 בנוכחות המפקח.  תתבצע בשנית עד קבלת התוצאה הרצויה. הבדיקה תבוצע
 שבצנרת. לפני בדיקת הלחץ יש לוודא שחרור האוויר בנקודות הגבוהות ביותר 

 ל הקבלן להחליף את הציוד הפגום במקרה ויימצאו ליקויים בצנרת או בציוד, ע 
 קין ולחזור על בדיקת הלחץ. בציוד ת

 
 ובדיקה   ברזי ניקוז  934.0

או   1.5ותקן ברז ניקוז בקוטר "בכל מפלס ומפלס כמתואר בתכניות ובמיוחד במפלס הנמוך ביותר י 
נור  חובר לקולטן ביוב סמוך או לחלופין תתבצע חדירת ציכמפורט בתוכניות. צינור הניקוז י  2"

 סדרת הניקוז בקיר המבנה אל המחוץ למבנה לצורך ה
 ובו ייכתב "ברז ניקוז".  X 20 20 בסמוך לברז יוצב שלט פלסטיק בגודל

כמפורט   3/4או " 1/2עם מעבר בקצה הצינור בקוטר "  1"וטר באותו אופן יותקן גם ברז בדיקה בק 
זה ישולט גם הוא באמצעות   כדי לדמות  זרימת מים ממתז במערכת בעת בדיקה, ברזבתוכנית. ב

 ס"מ ובו ייכתב "ברז בבדיקה".  X 20 20גודל שלט פלסטיק ב
 

 פורק לחץ    1034.
בכדי לאפשר   1/4"לה פורק לחץ בקוטר יש להתקין על גבי קו ההזנה הראשי בסמוך לתחנת ההפע 

פריצת   בין יום ולילה, חורף וקיץ, ובכדי למנוע אפשרות של  רטורהלמערכת לעמוד בשינויי הטמפ
 צנרת ו/או ספרינקלר כתוצאה מכך. 

 
 ארון מתזים רזרבי   34.11

על  מ"מ צבוע באדום ב 2הארון יהיה מפח  מגולוון בעובי ים רזרביים. יש להתקין ארון מתז
קן בסמוך לתחנת  . הארון יותלפחות ספרינקלרים 12אפשרות פתיחה מהירה ויאפשר הכנסה של 

 ים כזה. או בחדר המשאבות במידה וקי  ההפעלה
 

 ברזי ניתוק    34.12
 פרפר   מצוינים בתוכנית, יותקנו ברזי ניתוק מדגם מגוףבמקומות ה

(TAMPER SEICH)    בקטרים המצוינים מאושריםUL/FM תוצרת  “CENTRAL”  
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כנן ע"י אחרים( ויתריעו   או שווה ערך מאושר. ברזים  אלו יחווטו לרכזת כיבוי אש  )מתו
 שריפה. חזותית/קולית במקרה של 

 
 רגשי זרימה:   34.13

תוצרת  VSR-Fו מדגם  יותקנו במקומות המצוינים בתוכניות. הרגשים יהירגשי זרימה 
"“POTTER  מאושריםUL/FMחווטו לרכזת כיבוי אש )מתוכנן ע"י אחרים(  . רגשי הזרימה י

 יפה. ויתריעו חזותית/קולית במקרה של שר
   

 יציאות לפיקודים והתראות    .2034
ת מערכת הגילוי והכיבוי ולכן במידה  מרכיב חיוני וחשוב במסגר  היאספרינקלרים מערכת ה

האירוע או לחילופין במידה   ה במבנה חייבים האנשים הנמצאים במבנה לדעת עלופרצה שריפ
אותה. לכן יש לבצע  וקיימת תקלה שעלולה להשפיע ולפגוע בפעולת המערכת כאשר יצטרכו 

ם ישירות על  העיקריים כולל הברזים והאלמנטים המשפיעיחיווט התרעות ממרכיבי המערכת 
 פעולת המערכת. 

רכזת יכולה להיות  רכזת יקבעו בתאום עם יועץ החשמל והמזמין ) השיטת החיווט וסוג ה
יווט  תר וחאנלוגית ואז כל חיווט יעשה באמצעות כרטיס כתובת או רכזת אזורים פשוטה יו

 .יהיה ישירות מהאביזר לרכזת
 ת ויהיו כדלקמן:ויחוברו לרכזההתראות 

 גש זרימה. בעת פעולת ר .1
 ברז במצב סגור.  .2

 
   יקודים מאביזרים נוספים בחדר המשאבות ו/אותוספת של אתרעות ופ 

 מרכיבי המערכת תתקבל בשלבי הביצוע לפי שיקול המתכנן ו/או המזמין. 
 מתקין המערכת הדרכה לנציג המזמין לגבי פעולת  תן יבמעמד מסירת העובדה י

 תקינות כללית. מערכת, הפעלתה, התגברות על תקלות ובדיקת ה
 

 אחזקה  34.25
ותקן ישראלי    N.F.P.A -25ל פי תקן ת יתחזק הקבלן את מערכת המתזים עבתקופת שנת האחריו

1928 . 
 

 אופני מדידה ותשלום 
יום  כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות לק מחירי היחידה לעבודות הנזכרות במפרט זה

לי, המפרט הטכני המיוחד , כתבי הכמויות  הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט הטכני הכל
 רטיים. יות המפורטות לרבות תוכניות פובתוכנ 

המחירים שניתנים על ידי הקבלן כוללים הוצאות הובלה, אספקה, העברה, מימון הזמנה, העמסה,  
ת בגין השכרת ציוד עזר, תמיכות  סון, שמירה, התקנה וביצוע כולל הוצאות נלוופריקה, אח

יה,  ת בגין מיסוי, ביטוח, מסי קנ הנדרש בכדי לעמוד בדרישות הבטיחות.  כן, הוצאוופיגומים וכל 
מסי נמל, מס שחרור מכס, היטלים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט  

ים ורשימות ציוד לאישור על כל  בעות משלבי אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטובגין הוצאות הנו
 פרטיו.  
מתו אין  לכל דרישות החוזה ולאחר חתילן לשים לב בעת קביעת המחירים ליחידות השונות על הקב

הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בחוזה גם אם העילה שלו לכך היא אי  
 הרלוונטית.   הבנתו בפסקה

 עיל עד להתקנת המוצר, הפעלתו כיוונו במחירי המוצר נכלל כל המתואר ל
 לת סוכנים  וצר עד לאישור וקבלת המתקן לרבות תיקונים והפע והרצת המ 

 טכנאים וכו'. 
 מחירי היחידה כוללים את כל עבודות העזר כגון:

 תאום, אימות מידות לימוד החומר והכרת הבנין.  .1
דמותו לרבות חומר  חת חורים, שרוולים, ומעברים והחזרת המצב לקחציבה, חפירה, קדי .2

 מילוי מצעים וחומרי בנין.
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חומרי בנין  חיבורים, חומרי איטום ו תקני תליה, קונסטרוקציות, מתלים זיזים חיתוכיםמ .3
המשמשים לתליה, חיבור והתקנת הציוד והצנרת וכן תיקון ומילוי חללים פתחים שרוולים  

 קבל עבודה נקיה. וכל הנדרש בכדי ל
 י. דות גידור, שילוט, דיפון, שטיפה, ניקוי וחיטוכלים מתקנים פלטפורמות עבו .4
 התחברות למערכות קיימות.  .5
מגנטית הדרושה לכך. לרבות השקעת כולל פלוטים ומדיה   AS MADEביצוע תוכניות  .6

סכמות צנרת, הוצאות   :שעות שרטוט ומדידה.  ביצוע תכניות הנדרשות לביצוע כגון
 קיפות וישירות לכך. ע
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 ( נילי בלומנקרנץ )     פיתוח נופי - 40פרק 
 

 תנאים מיוחדים:
 

 - כללי   40.00.1
יוחד כהשלמה למפרט הכללי הבין משרדי בהוצאה  מהכמויות והמפרט היש לראות את כתב  .1

במהדורתם האחרונה(   41,40,14,01,00רד הביטחון ומשרד השיכון )בפרט פרקים לאור של מש
ת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות ולתוכניות  ולהגדר

תמצא את ביטויה בכתב  מתוארת בתוכניות אין זה מן ההכרח שכל העבודה ההעבודה. על כן, 
 הכמויות ,או בתוכניות. 

מתייחס לעבודות הכוללות עבודות פיתוח נופי שתילה והשקיה בהתאם למפרט  מפרט זה  .2
   .תוכניות המצ"ב לפרויקטהמיוחד וה

ה על דוגמאות שיכין לכל  אישור האדריכל ואת אישור אדריכל העיר רעננ על הקבלן לקבל את .3
 סעיפי הפיתוח. אחד מ

. עבודה שלא תתאים לדוגמא  אדריכלית הנוףא תורשינה כל סטיות מהתכנון אלא באישור ל 
 את הוראות אדר' הנוף. המאושרת תפסל, ועל הקבלן יהיה להוציא לפועל על חשבונו 

יבצע פיקוח צמוד. על   דר' הנוף יבצע פיקוח עליון על ביצוע העבודה. מפקח מטעם המזמיןא .4
אדר' הנוף/המפקח על איכות חומרי הבניה )כולל אבני ריצוף בל אישור בכתב מ הקבלן לק

ור אדר'  בשטח. אין לבצע כל שינוי בתוכנית או בסוג החומרים ללא אישותיחום( לפני הנחתם 
 הנוף ובתאום עמו. 

לתוכניות ולדרישות כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם למידות, לפרטים ו .5
 דות פיתוח האתר. הבינמשרדי לעבו  יהמפרט הכלל

  הגישות,  הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה,בדק באופן יסודי את צורתו,את סוג הקרקע, .6
כל תביעה אשר מקורה   לא תתקבל  חשמל וטלפון. ,מים מיקום קוי שיטחי עבודה ואיחסון,

 באי הכרת האתר. 
  ים לחלוטין.מסודרים ונקיתו ביבן להשאיר את מקום העבודה וס בגמר העבודה על הקבל  .7

 פי הנחיות המפקח. -פסולת ועודפי בנין יפונו לאתר על
הפועל בשטח הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושתוף פעולה עם כל גורם אחר   .8

 הגורמים המתאימים מטעם הרשות המקומית. ,עם המפקח  ועם  
ציה אחרת שקיבל  כל אינפורמוכן   כניותעל הקבלן לבדוק את כל התו עם קבלת צו העבודה  .9

כל הערות לגבי חוסר  ע"פ לצורך הביצוע, ולודא התאמה מלאה לבצוע בשטח.בכתב או ב
ולאדריכל תוך   לנתוני השטח ידווחו לפיקוח  בתוכניות, בפרטים ,במידות וכן אי התאמות

  עיכובלו טענות מצד הקבלן לגבי שבוע ימים מתחילת העבודה.לאחר מועד זה לא יתקב 
 ע הנובע מסיבות אלו. ינות הביצוותק

על הקבלן במסגרת העבודה חלים כל המדידות התאומים והאישורים הנדרשים לביצוע   10
ת לביצוע העבודה.  ן כל אישור אחר הנדרש מהרשוהעבודה, מהעיריה, משטרה ח"ח בזק וכ

 ות עםברשוי וף והן לגורמים המתאימים כמו כן הקבלן ימסור את השטח הן לאדריכלי הנ
כלול    דה. ללא אישורים אלו יראה הקבלן כמי שלא השלים את עבודתו.כל הנ"לסיום העבו

 במחיר הפאושלי לפיתוח. 
 
  עבודות  פיתוח . 1

כי, תוכננו ובוצעו  בשטח  כל ההכנות   ריותו לודא  עם הקבלן הראשי על קבלן הפתוח ובאח
ם  טיב הבטונילסים,ת המפמעולה של הפתוח .הן מבחינ המתאימות לצורך הבצוע ה 

השיפועים וכל ההכנות וההזנות הנדרשות במערכות השונות לצורך בצוע עבודות   ,האיטומים,
בלן  הנוף, למפקח על הפרויקט לק  הפתוח.במידה ויתגלה חוסר התאמה יש לדווח לאדריכל

 אינו תקין.   הראשי ולמתכנן המערכת אשר תכנונה או ביצועה אינו תואם או
רך ביצוע עבודות הפתוח ייעשו על חשבון קבלן הפתוח  קונים לצויאו ת  תיות  כל השלמת תש

ובאחריותו. הקבלן מותר על כל תביעה בגין אי התאמת התנאים בשטח המפריעה לבצוע  
 . עבודתו
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 בדיקת חומרים  . 2
ם המופיעים בקטלוג  תקן. חובה זו חלה על כל המוצרי-ה להשתמש במוצרים הנושאים תו חוב א.

תקן, או סימן השגחה בהוצאת משרד הבינוי והשיכון,  -תו הנושאיםבניה  ומוצריחומרים  
 ה. מהדורה אחרונ

תקן הישראלי  מוצרים אשר אינם מופיעים בקטלוג הנ"ל, חייבים לעמוד בדרישות ה  ב.
י  ת בהתאם לפרוגרמת הבדיקות לפי דרישת משרד הבינוי והשיכון, דמהמתאים. הבדיקו

 הבדיקות ע"ח הקבלן. 
 
או בהתאם לתכנון  ת מצב המדרכות, אבני שפה וכיוצא בזה, לקדמותו חזיר אבלן להעל הק   .3

יעות, או  כל תיקון שיצטרך עקב העברת צנרות, או עקב פג  ללא כל תוספת תמורה.החדש, 
ן  א,יתוקן ללא תמורה נוספת . על הקבללצורך התחברות לפיתוח קיים, או מכל סיבה שהי

 לה.  ודה כות ולעבלקבל אישור העיריה למדרכו
 
עבודות הסימון והמדידה יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות מודד מוסמך ומאושר ע"י   .4

ניות האדריכל ומדידת הקבלן עליו  המפקח. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין תוכ
תיקונים והתאמות למצב חילת הביצוע. האדריכל יספק לקבלן להודיע לאדריכל לפני ת

 ושרו ע"י המפקח ואדר' הנוף. ימון יאות הסעבוד הנמדד.
הביצוע כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לבצוע המושלם של העבודה כפי שיאושר   .5

 ע"י אדריכל הנוף. 
 
אלו עשויות להשתנות עקב  ידוע לקבלן כי התוכניות שבידו הינן למכרז בלבד, תוכניות .6

 שנותן, ללא כל תביעות מהקבלן. המזמין לשל  כותו העיריה או עקב תכנון מפורט וזדרישות 
 
על הקבלן לדאוג לתאום תשתיות ואישורי העיריה לצורך ביצוע כל עבודות הפיתוח.  כמו כן   .7

גמאות לבצוע  והנחיותיה לגבי הכבישים, ואבני השפה.  על הקבלן להכין דואישורי העיריה  
ר העיריה לתחילת   לקבל אישו לןהקב. על  ו החברה לפיתוח פתח תקווהא\ו  ,לאישור העיריה

 עבודה וסיום עבודה. 
 
בחברה  קבלת עבודות הפיתוח ואישורן הסופי ינתנו  ע"י אדריכל הנוף והגורמים המתאימים   .8

 . תח תקווה, בכפוף לדרישות ואישורי העיריהלפיתוח פ
          

 
 עבודות הכנה ופירוק: 40.01

 ריסוס: 
ומות של שטחים סלולים או מרוצפים לפי  יסוס גם במקרשה הנוסף למצוין במפרט הכללי, ייעב

  -ליטר ל 3הוראה מיוחדת מאת המפקח באתר.  חומר לריסוס יהיה מסוג "ראונד אפ" בכמות של 
ים.  החברה אחראית להשמדת עלווה וקני שורש ותרסס ריסוסים חוזרים עד להשמדה  ליטר מ 100

ן שימוש בחומר ריסוס אחר  לקחת בחשבו   ההחברעל   –חי זמן של שלושה שבועות מוחלטת במרוו 
 במקרים מסוימים וזאת לפי הנחיות האדריכל והמפקח באתר.

 
 חישוף והסרת צמחייה: 

האתר בגבולות העבודה כולל עבודות הריסה ופרוקים    חישוף השטח, הסרת הצמחייה וניקוי
 בהתאם לתכנית והוראות המפקח באתר. 

 "י המפקח. שר ע מאו פינוי חומר החישוף לאתר   כולל
 
 עתקת עצים:ה
עצים הקימים בשטח יועתקו לפי ההנחיות המפורטות  במפרט הבינמשרדי, וינטעו במקומות    

העבודות הכרוכות בהעתקה והשתילה כולל אחריות  כולל את כל   שתורה עליהם העיריה. הסעיף
 הקבלן לקליטת העצים.
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 : קדמותשרוולים  והכנות  מו
על   יועברו בשטח לפני תחילת עבודות הבניה והריצוף.ת  וכל המערכקדמות  לשרוולים והכנות מו

בשטח  קבלן הפיתוח לודא כי השרוולים וההכנות הדרושים  לבצוע כל מערכות הפיתוח אכן הועברו 
על   יעבירה קבלן הפתוח  –במידה ויחסרו שרוולים והכנות במערכת כל שהיא  ע"י הקבלן הראשי.

 ו.חשבונ 
 

 עפר:   עבודות 40.02
 : כללי

יש לקבל דרישות    לן הפיתוח לודא  קיום מערכות תת קרקעיות לפני תחילת ביצוע העבודות.על קב
ות הפיתוח לפני קבלת אישורי העיריה  העיריה להעברת תשתיות שונות בפיתוח. לא יוחל בעבוד

 לתשתיות וכבישים.
ות  בודביצוע ע ים לצורךת השטח כשהוא מתאבל ממנו איש לודא עם קבלן העפר מאזן עפר ולק

 הפיתוח. קבלן הפיתוח מוותר על כל טענה בגין אי התאמה.
 עבודות יישור השטח, חפירה/חציבה ומילוי: 

להוראות   ם למידות ולגבהים הנתונים בתכניות ובהתאםתאור העבודה: חפירה ו/או חציבה בהתא
בכל  יה ל כל סוג בקרקע ע ה, כריה או חציבה וללת חפירעבודה כ ההמפקח הרשומות ביומן העבודה. 

 עומס וברוחב כלשהו. 
העבודה תבוצע בכלים מכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה או בעבודת ידיים.  החומר  

ס"מ בהתאם לגבהים ולרוחבים   25ורי המילוי, ויפוזר שם בשכבות של החצוב או החפור יובא לאיש 
במקביל לפני  נה ות תפוזרה.  השכב ומות ביומן העבודהמפקח הרשבתכניות ובהתאם להוראות  

 ס"מ ינופצו לפני הפיזור.  20 -השטח המתוכנן.  סלעים גדולים מ
יזה סוג של חומר שנחפר  המפקח רשאי לקבוע את חלוקת החומר החפור בשטח המילוי, כלומר א

להשתמש למילוי  לת.  אין או נחצב יפוזר בכל שכבת מילוי ואיזה סוג חומר יסולק כעודף או פסו 
 גניים כלשהם. אורחומרים  פר המכילבע

+ ס"מ )לא תותר סטייה כלפי   0, 5–דיוק העבודה של החפירה, החציבה והמילוי צריך להיות  
 מעלה(. 

, לדעת המפקח, למילוי, יסולקו למקום שפיכה, המאושר ע"י  עודפי עפר וחומר שאינו מתאים
 הרשת המקומית. 

 
 מצעים ותשתיות:

וראות המהנדס באתר יתקין הקבלן  ו/או ה ניתנדרש בתכל מקום של גבי שתית )צורת דרך(, בכ ע
תשתית מצע מסוג א' בעובי המפורט בתכניות או בכתב הכמויות בשכבה אחת או במספר  

ס"מ לאחר הידוק מלא.  דרגת הצפיפות הנדרשת לכל   20תעלה על עובי של שכבות.כל שכבה לא 
 . "אששהו"  לפי מודיפייד 98%חות מאשר פ שכבה ושכבה לא תהיה 

 באזורים המרוצפים והסלולים יענה לדרישות הבאות:  חומר המצע
 . 3מכסימלי של האבנים לא יעלה על "

 גודל דירוג החומר יהיה בגבולות הבאים:   
 נפח  אחוז עובר 

100% "3 
60% -100% "3/4 
35% -60% "4 
 200מס'  20%-0%

 
 .  40פרק   –יתוח האתר פהכל כמפורט במפרט הכללי ל

 
 "מודיפייד אששהו".  98%צעים לכבישים ומדרכות תהיה רשת במת הנדצפיפות הדרג

 
 גן:-אדמת

מחלות ומזיקי   שנתיים, תהיה נקיה מכל-בנוסף לאמור במפרט הכללי לא תכיל אדמת גן עשבים רב 
כל היותר.   מטר ל   1ומק של שורש.  האדמה תלקח ממקורות מאושרים ומשכבות עליונות ועד לע
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חות.  פיזור האדמה ייעשה בהתאם לגבהים הסופיים  ס"מ לפ 40ה המפוזרת תהי עובי השכבה 
 המופיעים בתכנית טופוגרפיה )פיתוח כללית(. 

 
 : קירות ומסלעות 40.03

 קירות תומכים: 
   כללי:

 הקירות התומכים יבוצעו ע"י קבלן השלד. 
באיכות  תוח. בגבהים תאים לבצוע עבודות הפי יצוע קירות הבטון יהיה מעל קבלן הפיתוח לודא שב

נות הנדרשות לניקוזים גדרות וכו'. לא יהיו לקבלן הפיתוח תביעות  ר ,בשיפועים ובכל ההכ ו הגימ
שר מפריעים את ביצוע עבודתו, באחריותו  בגין אי התאמת התנאים בשטח ואופן ביצוע הקירות א

 בן, כולל ראש הקיר. שר המשך עיבוד וציפוי באלקבל את הקירות במצב המאפ
 
 שתית תה

בש, נקי מאבק, ללא עקבות שמן תבניות, חומרי אשפרה, גריז, צבע, מלחים,  יות יייב לההקיר ח 
 ללא חלקים רופפים וללא כל גורם אחר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה. 

, יעשו במוספים דומים  יישור הקיר )באם נדרש(, תיקון חללים או קיני חצץ ושכבות האיטום
יפויים. בחירת  זק ובגמישות הדבקת הח ובטיח רצף בחבק על מנת להבחינה כימית( לאלו שבד)מ

חומרי היישור, הנחיות השימוש וביצוע העבודה הינם באחריות יצרן החומרים והמוספים וחייבים  
 ור מהנדס הפרוייקט.לקבל איש 

ים מעליו. בחירת  י החיפוי וללא קשר לאריחאיטום הקיר )באם נדרש( יעשה באופן מושלם לפנ 
ריות יצרן המוספים והחומרים וחייבים  יצוע העבודה הינם באחבות השימוש והאיטום הנחי   חומרי

 לקבל אישור המהנדס האחראי.
 

 משקי הפרדה 
 תקבע ע"י מתכנן המבנה ובאחריותו.  קביעת המישקים , למרות האמור לעיל ,

טי תאורה  פרטי מבנה )חלונות, שלשבהם משתנה חומר הרקע וביש לבצע משיקי הפרדה במקומות 
מ"מ. יש לאטום את המשיקים בחומר איטום גמיש כדי   5ערי של המישק יהיה ז '( הרוחב המוכד

 לפני איטומם.לקבל את התזוזות במישק. יש למנוע הצטברות מים וזיהומים במישקים 
 

 40/10/3י  חיפוי הקירות באריחי בטון אדריכל
מטר, ללא צורך   1.5גובה עד על קיר חוץ  , מותר להדביק חיפויים 4חלק   1872לפי תקן ישראלי ת"י 

 בקיבוע מכני. 
 מ"מ.  50מ"מ, מקס'   25כמו כן עובי היחידות מינ' 

 חלות התקן  .1.1
ת בהדבקה בקיבוע דבק מכאני או בהדבקה  קירות ביחידות אבן מלאכותי תקן זה חל על חיפוי

 היא עשויה.  בלבד, לגבי גובה החיפוי, גודל היחידה והחומר שממנו
 חוץ ושל קירות פנים.ל קירות י ש יפול מערכת חהתקן חל ע

,  כמו כן התקן חל על חיפוי של משטחים אנכיים, של משטחים אופקיים או משופעים שאינם ריצוף
 ועל חיפוי סביב לפתחים. 

 
 חומרים ורכיבים

 יחידת האבן המלאכותית  2.1.1
 . 1חלק  1872הישראלי ת"י רישות התקן יחידת אבן מלאכותית לחיפוי )להלן: יחידה( תתאים לד

 כך שתתאים היחידה לדרישות אלה: נוסיף על 
 יהיו כמפורט להלן:   מידות היחידה

אחיד לא יהיה גדול   מ"מ. עובי יחידה בעלת מרקם לא  15- יהיה קטן מעובי יחידה עשויה בטון לא 
 מ"מ בחלקה העבה.  60-מ
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  תכנון
 כללי  4.1.1

 (1.3.9מכאני )הגדרה   ועהחיפוי ייעשה בהדבקה בשילוב קיב 
ר להתקין את היחידה בהדבקה בלבד, ללא קיבוע מכאני, במקומות  למרות האמור לעיל' מות

 ובתנאים אלה: 
מ' מעל פני   2.0עד לגובה    –וי פנים מ' מעל פני הריצפה או הקרקע ובחיפ  1.5עד לגטבה   –וץ בחיפוי ח 

  –לה אינו גדול מ ורך של שום צלע שהאק"ג או ש  15-הריצפה, בתנאי שמשקל היחידה אינו גדול מ
 מ"מ. 800

 
 )אם נדרש( -חיפוי אבן טיבעית לקירות:

ס"מ  טיב האבן באישור מכון התקנים ובהתאם לדרישות המפרט   3זית הקיר מאבן, קשה בעובי ח
. על האבן לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברמת הקשיות, עמידה בשחיקה  41011  הכללי סעיף

 ם.  ורו המוקדדריכל הנוף, ובאיש זאת  לפי בחירת א לואי שבירה וכ 
אחרת, לא תהיה זמלה אלא בהתאם לתכניות.  עיבוד האבן   סיתות האבן יהיה ידני, אלא אם אושר

 יהיה על פני כל האבן ללא הפסקות.   
ובא לאתר כשהיא מעובדת בפניה ובהתאם לגובה/רוחב השורות.  האבן תעבור באתר רק  האבן ת 

 התאמות. 
ות, כל אבן שניזוקה בשעת העבודה/הובלה  ת ובלתי פגומ יר תהיינה שלמונים שיורכבו לקהאב כל

 או אחסנה תוחלף באבן חדשה.
נים יעברו מיון  לא תורשה הדבקת אבנים ו/או סתימת חורים במלט סטוק ו/או חומר אחר.האב 
 . טוסינון לרמת האחידות באיכות ובגוון שתאושר ע"י אדריכל הנוף ומנהל הפרויק

על  קח מתוך דוגמאות שיוכנו על ידי החברה ואדריכל והמפוון שיבחר ע"י ה הכיחול ייעשה בג
 חשבונה. 

ישור  על החברה להציג דוגמא מאבנים אלו לקבלת א –אבנים מיוחדות )אבני קופינג, אבני פינה( 
  ל המפקח על גוון, סוג הסיתות ועיבוד האבן כמפורט בתכניות, רק לאחר אישור הדוגמאות תח

מ  ס" 60ס"מ ,אורך  5הקיר לא יפחת מעובי   בודה. ראשת האבן ובביצוע העהחברה בהזמנת יתר
ס"מ ,עיבוד לפי דרישות   40ס"מ ואורך  25צדדים. גודל האבן לחיפוי לא יפחת מרוחב  3-ומעובד מ

 דריכל. הא
ויים ו/או  ק לפני תחילת עבודות החיפוי באבן, יבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות וכל הלי

ין/אלמנטים  ניגון סיתות בטונים שחרגו מקו/מישור הב המפקח, כ  יתוקנו לפי הוראותהסטיות 
 ½ ס"מ וכדומה.  - ביותר מ

ת ו/או חומרים שמנוניים יסולקו  השטח המיועד לחיפוי, ינוקה היטב מכל לכלכוך ויירטב, כתמי זפ
 האלמנטים.  מהקיר/האלמנט, בצורה מכנית ו/או אחרת, מבלי לפגוע בשלמות

משני חלקים   יפוי יחוספס ע"י התזת מלט צמנט, המורכבאו האלמנט המיועד לח הקיר ו/כל שטח 
יעשה  מ"מ, והוא י 2-3שומשומית נקיה, חלק חול מדורג וחלק אחר צמנט, עובי המלט מותר יהיה  

וחזק  ת ימים לפני החיפוי ו  3באופן הומוגני על כל השטח המיועד לחיפוי.  ההתזה תיעשה לפחות 
 ות. ימים לפח  3ההתזה  במצב לח מיום

עו בהתאם לפרטים בתכניות האדריכלות  עיגון האבן אל קירות הבטון המזוין יבוצפרטי 
 או ת"י שיחליף אותו.  378והקונסטרוקציה ובמפמ"כ 

יגון, כולל זיזי הפלדה הבולטים מקיר הבטון, רשתות הזיון והפינים, יהיו מגולוונים  כל פריטי הע 
- גביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אלון, אשר ל אותם אביזרי העיג  עבר באבן חם, למעט  גילוון
 חלד. 

 ברזל רגיל, חוטי קשירה או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים לשימוש. 
 ים, יבוצעו בהתאם לפרטים בתכניות.  דיוק הבניה יהיה חצי מ"מ. כל המישקים האופקיים והאנכי

 תו. ולל אנכיות של התפר בחזית כקיש להקפיד על הצורה המדויי
הקירות.  כל אבן הדורשת התאמה לשם   ואבני פינה יש לבנות עם התקדמות חיפוי  אבנים מיוחדות

ם באבן שהוכנסה לקיר ונקבעה  הכנסה בקיר, תעבור את ההתאמה בזמן בנייתה.  אין לבצע תיקוני
   במקומה.  אבני פינה יקבלו עיבוי בפינה, לפי פרט ארכיטקטוני. 

 



 

                                                                                                                                     134  

 קיר בציפוי טיח 
טיח חד שכבתי או כשליכט כורכרי על  כורכרי מינרלי מעונן המשמש כ טיח :תאור המוצר ותכונותיו

ת חיצוניים  הטיח הכורכרי מסופק בגוון טבעי ומתאים ליישום בקירו .גבי הטיח המסורתי
ני  חות, עמיד בפ ולעמיד במים   ,בעל כושר נשימה מצוין ,זהו ציפוי טבעי, אקולוגי וקשיח .ופנימיים

  . V.U  ניקר
 ,וי אגרגטים של כורכר, סיד הידראולי מיושן, צמנטעי מינרלי ידידותי לסביבה, עשהרכב: ציפוי טב

 תוספים ראולוגיים וצלולוזים טבעיים לחיזוק ועמידות 
ק"ג   15על גבי הרבצה צמנטית או שכבת בסיס פולימרי  -כשכבת טיח דקורטיבי :היישום  עובי

שחור) או  דקורטיבי, על גבי טיח מיישר (טיח כורכרי -כשכבת שליכט  )ס"מ (דו שכבתי 1י ובלמ"ר בע 
  .)מ"מ (חד שכבתי 5ק"ג למ"ר בעובי   5.7 ,שכבת בסיס פולימרי

מ"ר כטיח   6.1 -ק"ג) 15כטיח דו שכבתי ( :ק"ג מכסה 25שק טיח כורכרי במשקל  :כושר כיסוי
  1ם +  ליטר מי 5בקה (מערבבים עם ק"ג א  25ה: שק של  יזמ"ר אר  2.3 - ק"ג)  5.7שליכט חד שכבתי (

 ים לעמידות בנגיפה ואלסטיותליטר לטקס משוריין בסיב 
כלים במים  ניקוי: ניקוי ידיים ו .מעלות 25-7אחסנה: במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין   )

  .חודשים , באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים  12תוקף:  .פושרים
  35-מלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מת יישום: בקיץ מו כרי הגבלוינרלי כורח טבעי מטיציפוי  

מעלות. מריחה על קירות   10-בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ .מעלות ובחזית מוצלת
 ימים לייבוש ללא גשם.   5יבשים ודרושים 

 
  :הוראות יישום

+ לטקס   ליטר מים 5ך  ק כורכרי לתורבב שלעיש  ,)א. על תשתית בלוק או בטון יצוק (נקי ומיושר
 .שעות של ייבוש 6-5ץ ניתן ליישם שכבת גמר כעבור ח שכבה ראשונה ללא החלקה. בקיולמרו 

שעות לפני יישום שכבת הגמר   72שעות ולוודא שלא יורדים גשמים למשך  24בחורף יש להמתין 
 / T-800י ימרר או שכבת טיח פולישב. על תשתית טיח מי  .השנייה או השלישית, על פי צורך בעובי

600-T שעות   72 נקייה וישרה. בתקופת החורף יש לוודא מרוח בשכבה אחת על גבי תשתית ניתן ל
או פלטות גבס או צמנט מתועש יש  ג. על תשתית צבע אקרילי יציב  .לייבוש ללא גשם לפני היישום

ד. על תשתיות   .ות למניעת סדקיםינליישם פריימר מינרלי ולהטביע לתוכו רשתות אינטרגלס משורי
 .ביקורת אתר של דקוליין לבדיקת תשתיתטי או אקרילי יש להזמין דו"ח של שפריץ צמנ

 
על הציפוי שהתייבש  יישום סילר בקירות חוץ: לשמירה מספיגה וגוון אחיד, בקיץ יש למרוח 

רת מינימום של  טו ימים של ייבוש החומר (ללא גשם ובטמפר 5ימים ובחורף לאחר  3-לחלוטין כ 
 .שעות ללא גשם 48- ילרזמן ייבוש הס  .ת רטוב על רטובמריחת הסילר מתבצעת בשיט (.10
 

 קופינג:
ע. האבן תחובר  או ש"ע בעובי ובמידות כמפורט בפרטי הביצו  בטון אדריכליקופינג מאבן מסוג  

ה ערך מאושר  ו ס"מ בתוספת מוסף " בי.ג'י.בונד" או שו 5לראש הקיר ע"י שכבת טיט , העובי 
 .מ"מ לכל אבן  2וג מוטות ברזל בקוטר ן יחוזק הקופינג על ידי זרן. כמו כעל פי הוראות היצביישום 

 
 ריצופים ומדרגות.  40.04

 כללי:   40.04.1
וע העבודות כדלקמן: קירות, מדרגות, רמפות, בסיסי בטון לעמודי  לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצ

 יה וכד'.ז, המים, הביוב, ההשקהניקו, כל עבודות החשמל, ו' תאורה ולריהוט הרחוב  וכ
 על הקבלן לקבל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.

ה ללא  הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל מקר
 פגמים. 

ס"מ להשלים    2 -השלמות לריצוף תעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות.  באם רוחב השלמה פחות מ 
 צוף הצמוד. ום בדוגמא ובגוון הריה במקע"י יציק

 )במידה ונמצא תא בשטח מרוצף יש לבצע מכסה כפול בדוגמת הריצוף(. 
יבור מרצפות שבורות ולקבל  במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות הח

 משטח חלק ישר ואחיד. 
 חוץ. וצרת גוון, הכוונה לצבע ת ו בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט א 
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מפרט, ולא מופיעות בתכניות ובפרטים דוגמאות ריצוף, על החברה לקחת בחשבון  גם אם לא צוין ב
 . שהריצוף הוא בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל

 
 אספקת אבנים לאתר העבודהא. 

יוסכם  אשר דה או כל סידור אחר פל האבנים יסופקו לאתר העבודה בחבילות ארוזות בעזרת סרטי
 עליו. 

שה קרוב ככל האפשר לאזור העבודה ובצורה מסודרת, ובזהירות מרבית )בעזרת מנוף  הפריקה תע
 אבנים. ומכשיר מתאים( שיבטיח עבודה שוטפת ובמינימום טלטולים של ה
 יש להימנע מיצירת מאגרי חבילות אשר יצריכו טלטול נוסף באתר.

וישמשו לצורכי    ירוכזו על גבי משטחים  ריקהאו הפ/צאה מהובלה, וכתואבנים אשר נפגעו 
 חיתוכים, והשלמות.  לא יורשה הריצוף באבנים פגועות או שצבען דהוי משאר האבנים.

 
 ביצוע הריצוףב. 

נחיות היצרן כולל הנחיותיו לגבי שכבות התשתית לריצוף.  ביצוע הריצוף  הריצוף יעשה בהתאם לה 
וגמא הנדרשת לא חתוכות( הכל לפי הד ות )מנטי שפה באבנים שלממאליתחיל בכל מקרה 

 מהריצוף. 
במידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום מידות שהגמר יהיה ע"י אבנים שלמות.  יש להקפיד כי האבן  

 עם גופן ניצבת וישרה. החתוכה תישאר ללא פגמים ו
לת  פלטה ויברציונית בע ע"ילאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח.  ההידוק יבוצע 

מ"ר.  הידוק זה    0.35-0.5הרץ, ושטח של   75-100ק"ג ותדירות של   1500-2000וח צנטריפוגלי של כ
 מעברים לפחות.  3יבוצע ע"י  

קי על המשטח ולפזרו בעזרת מטאטא תוך הקפדה על  לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נ
ם  מעברי 3 -עזרת הפלטה בוק ביזור יש להמשיך בהיד הפ  מילוי כל המרווחים בין האבנים.  עם גמר

נוספים.  לאחר ההידוק יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול.  יש להשאיר  
 את החול על גבי המשטח עד לגמר העבודה. 

 
 ערותהג. 

 מ"מ מעל אבן השפה.  5  -יש לוודא כי גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב
 מילוי המרווחים בכחול הנדרש. עבודה ללא הידוק וללא ום האיר שטח בגמר י ן להשאי בכל מקרה

אין להעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.  ההידוק ייעשה עד למרחק של  
העבודה וזאת על מנת למנוע שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת    מ' מקצה גבול 1

 . חול מתחת לאבן
גבול העבודה בקו ישר וזאת ע"י ניסורים,  ן בריצוף יש לסגור את כיוואשר יש צורך בשינוי כ

 ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת ע"י אבנים שלמות. 
 

ר לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר  הערה: כאשר יש צורך בחיתוך אבנים משולבות בחיבו
 . יצוףבאבנים בתוך שטח הר עשו ריצוף אחר, אבני הגמר תהיינה שלמות וחיתוכים יי

 
 נים משתלבות:ריצוף באב  40.04.2

ס"מ, מבטון מחוספס.  הריצוף יהיה בגוונים הנדרשים  7הריצוף יהיה ממרצפות בטון בעובי  
 אחרת בתכניות ובפרטים.  ומהסוג המצוין בתכניות, אלא אם צוין 

רוחב ואורך ובדוגמת  ם במ"ר.  המפקח רשאי לבצע שינויי 2 -החברה תכין דוגמא באשר של כ
אית לתוספת מחיר בגין שינויים אלו.  העבודה כוללת מצע חול בעובי  צוף.  החברה לא תהיה זכהרי

קירות, שוחות וכו',    .  השלמת הריצוף ע"י אבן שפה,צמנט מעורב בצורה הומוגנית 20%ס"מ עם   5
 כבישים, מילוי וסתימת המישקים.

 קם. בל אישור המפקח למירלק מ"ר יש  2 -עם גמר ריצוף שטח של כ 
 מ"מ.  1צוף אחת לסמוכה לא יעלה על הפרש הגובה בין אבן רי

 השלמות לאורך אבני שפה וכו' תבוצענה באמצעות חיתוך אבנים בעזרת מכשיר חיתוך מיכני.
 שלמות יש להקפיד על חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה. בחיתוך אבנים לה

באייר"  בבטון עם פיגמנט מוסף "מה ס"מ תורשה השל 5 - מ קטןבמידה והחלק הדרוש להשלמת 
 לצמנט ובאישור המפקח.  הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו.  3%- 5%של 
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 . השלמות בריצוף כנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק
 

 ארגון העבודה
"ר ליום   מ  150  - כ  נוסה הואמאנשים. ההספק של קבוצת עבודה    3-4קבוצת עבודה רגילה מונה   .א

 מ"ר  ליום(. 400-600גיע להספק של   ת "מכונות הנחה" ניתן להעו)באמצ
התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון   .ב

צף, אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים להישג ידו של  השטח שכבר רו
 רצופה. ה , כדי לאפשר לו עבודשוטףהרצף באופן 

 
 . 8בהתאם לתקן ישראלי מס'  יהיה - טיב האבן

 גוון וגמר האבן לפי בחירת אדריכל הנוף 
 

 פיזור החול ויישורו
ומר מחצבה, או  אגו"ם( מפזרים  חול  לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, ח  א.

 דוק. היאחידה ומיושרת ללא   שכבהס"מ. החול יפוזר ב 4-5דיונות נקי ויבש בעובי של 
ן אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(.  את סרגלי הצד יש לקבוע  היישור ייעשה בי ב.

 בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: 
שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד לתוך   בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון

 שכבת החול.
רצוי לישר    ילוס לפני הנחת האבנים.והפור  מיושרת לאחר הפיזשכבה היש להקפיד לא לנוע על ה .ג

שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול  -מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה
 המיושר בעת העבודה. 

 
 הנחת הריצוף 

"אבני קצה"    –הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות  ביצוע א.
נגדית. יש להתחיל לרצף מהפלס  הנדרשת, לעבר אבן השפה ה  מהוגכל לפי הד ים" , האו "חצאו/

 הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים( 
רך מילוי חול אשר מונע שבירת פינות  מ"מ, לצו 2-5בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  ב.

 לשנייה.  חתא  הנועל את האבנים ר חיכוךהאבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצ
 אבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות.אין להשתמש ב ג.
 

 השלמת שולי המשטח 
אבנים שלמות. יש צורך ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה -יש לשאוף במידת האפשר )על א.

  ומדויקת עד לקו  רה נקייהלהשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצו
 וב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח. השפה, הערוגות, מכסי הביני אב

שהיא מכשיר קל ופשוט   חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, ב.
 ש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה. להפעלה. י

ם השלמות לבין  המרווח שנשאר בין האבני  בהםים ורק במקרעשה אך בטון תי השלמה ביציקת ג.
ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול    3אבני השפה אינו עולה על 

 ניתן לקבל במפעל פיגמנט מתאים. . אם המשטח הוא צבעוני,1:4ביחס של  
  את ת המשטח ומבטיחהא נועלת התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים

בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום   יבותו. במשטח שאינו תחוםיצ
 להתרחקותן זו מזו  ולתפוררות המשטח. 

 
 סמ (  30\30הידוק הריצוף ) עד גודל  

ה  הידוק  יבוצע  באמצעות פלטהר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף. בגמ .א
לפחות, עד    על ידי  שלושה מעבריםמ"ר. ההידוק יבוצע   0.5-0.3ל  ונית בעלת שטח שויברצי 

רחק קטן יותר ממטר  מהשלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת החול. בעת  ההידוק אין להתקרב 
ין אינם חסומים. ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת החול  אחד מקצות המשטח שעדי

אותן   מרווחים בין האבנים נועלת הא א השטח. החול הממלאת פני   עד כדי ס"מ אחד ומיישר
 במקומן ויוצר משטח אחיד ויציב. 
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מטאטא, תוך הקפדה על   לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת .ב
בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה   מילוי כל המרווחים

 וספים.נ   בשלושה מעברים
עודפי החול מעל המשטח יתבצע   בחול. טאטוא המרווחים בין האבנים מולאו שכלדא ש לבדוק ולווי

 רק מספר ימים  לאחר גמר העבודה. 
 בלבד.  תית גומיי מהדקת ויברציונית עם תחע" –הידוק אקרסטון או ש"ע 

 ס"מ יונחו מיושרים ומפולסים ללא הידוק.  30/30ודל מעל הערה: אריחים בג
לה  ש, ולבקש את הנציג יצופיםהחברה שמספקת את הרם, מלריצופיהביצוע הנחיות  יש לקבל את

 ח בשטח בעת הכנת הדוגמה לאישור הביצוע.להיות נוכ
 

 סטיות בביצוע
 מ"מ.  10עלה על א.  הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא ת

 ופיל. ב.  הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפר
 מ"מ(.  7על  מ' לא תעלה   5.0ל אלומיניום ש

 מ"מ.  2אבנים סמוכות לא יעלה על   ג.  הפרש הגובה בין
 

 הוראות כלליות 
 גובה אבן  השפה.מ"מ מעל  5-10  -יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב .1
 ל כנדרש.וק וללא מילוי המרווחים בחובכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא היד .2
 ומילוי החול.   ני גמר ההידוקרכב על המשטח לפ -ין לעלות עם כליא

 מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע   1ההידוק ייעשה עד למרחק של 
 שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.

יתוכים  עבודה בקו ישר, וזאת ע"י  ח ר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול ה כאש
 ות )"אבני קצה   "חצאים"(.שלמ מחדש בדוגמה הנדרשת באבניםסורים, ולהתחיל  וני
 

 שלבי ביצוע הריצוף 
 . פילוס והידוק המצע. 1
 . פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה. 2
 ע"י חיתוכים.  . התקנת הריצוף, כולל השלמות3
 . הידוק בעזרת פלטה ויברציונית. 4
 . פיזור שיכבת חול עליונה.5
 יברציונית.זר בעזרת פלטה ו. הידוק חו6
 י תערובת בטון. . השלמות ריצוף ע"7
 . פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים. 8
 

  :מפרט לאריחים
 הנחת אבנים משתלבות / אריחים 

 מסעות אבני ריצוף מבטון.  1571 – ראה תקן ישראלי למלאכות ת"י
 : שלבי ביצוע

 ס"מ(.  20מלי והידוק המצע )מצע סוג א', עובי מיניוס פיל .1
 ס"מ.  3-5ר חול ופילוסו ע"י שלבלונה זופי .2
 ריצוף נכונים. מתיחת חוטי סימון לאורך ולרוחב לשם קביעת קווי  .3
 התקנת ריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים )ניסור או גיליוטינה(.  .4
טון, יפו, רמות, טבעון, טרנטו, טיבולי  דוק בעזרת פלטת ויברציות )באבני ריצוף מסוג: אקרסהי .5

 גומי(.ויברציות הכוללת תחתית   פלטהם  ע קולידו יש להד
 . בריצוף אריחי בטון יש להדק בעזרת פטיש גומי בלבד .6
 פיזור שכבת חול עליונה, ווידוא הימצאות חול בפוגות.  .7
 יברציות. הידוק חוזר בעזרת פלטת ו  .8
)או ע"י   , אבן יפוו בריצוף קטן כדוגמת אבן רמותהשלמת ריצוף ע"י שימוש באבנים מנוסרות א .9

 בטון(.  תערובת
 טוא ומילוי מישקים )מרווחים(. פיזור סופי של חול, טא .10
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 חבילות במקביל.   3קוקטייל יש לעבוד מ בריצוף בגוון   .11
 תאם להוראות יצרן. ביישום על גבי גגות חובה להבטיח ניקוז ואיטום הגג בה .12
 אורבנו(.מ )סדרת מ" 1.5-2שתמש במרווחונים של כ באריחי בטון ללא מרווחים יש לה .13

 
 ומבריאנו:ע הסדרה הלינארית וסדרת אלביצומפרט 

 ובנוסף:שלבי ביצוע כמו באבן משתלבת 
ריצוף באבן מהסדרה הלינארית וסדרת אומבריאנו יש לרצף בעדינות תוך תשומת לב לא לפגוע   .א

תקבלים באבן  ספייסרים )מרווחונים( המהינו ללא פאזות בפאות. הצוות האבן. הריצוף בק
 מ"מ בין האבנים. 5כ  כתיבים מרווח של מלאים ומ 

אתר. העברת החומר והנחתו במקום  ד הקפדה יתרה של שינוע חבילות האבנים ביש להקפי .ב
 לגרור את הריצוף.המיועד לריצוף יעשו ע"י חבקנים בלבד וללא רצועות. אין לזרוק או 

 ללא דפיקות פטיש(. הריצוף עם מספריים בלבד ) יש לפתוח את סרטי חבילות   .ג
 

40.04 . 
 מדרגות:

.  של"אקרשטיין" או ש"עפארק מבטון אדריכלי  מסוגת / מדרגה מאלמנט מדרגה אבן טיבעית גושני 
  60  -ס"מ ו  30פרטים, על גבי בסיס מבטון מזוין ברוחב  המדרגות  תבוצענה כמפורט בתכניות וב

 ס"מ עפ"י המצוין בפרטים. 
 

 שפה וגן  לסוגיהן: ניאב
 ת ובפרטים.  אם למצוין בתכניו סוגיהן יהיו בהתלואבני הגן כל אבני השפה  

לסוגיהן תהיה על גבי יסוד וגב בטון )שיוצק על גבי התשתית  ואבני הגן נחת אבני שפה ה
 המהודקת(. 

 . 1:3הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט ביחס של  
 מ"מ.  3ק של  רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיו

יו על ידי  כל חיבורי אבן השפה בזויות יה ס"מ.  כמו כן 15-30בקשתות יש להשתמש באבנים באורך 
 ונג". ניסור "גר

 .  יש להקפיד על ניקוי והשקעת המישק לאחר החדרת הטיט. 1:3החיבור בין המשיקים יהיה על בסיס  
 בצידי האבן.  ק אדמהימים, כולל מילוי והידו  7יצוע תהיה במשך השקיה לאחר גמר ב

 ע כל אבני השפה למיניהן. יריה לפני  ביצו על הקבלן  לקבל את אישור הע
 
 ניקוז: 540.0

 תאי ביקורת וניקוז 
ס"מ   5תאים יש להתאים לגובה המתוכנן, ע"י הגבהה או הנמכה, בשטחי גן גובה מכסה התא + 

גובה ריצוף.  העבודה כוללת כל  ואילו בשטחי הריצוף גובה מכסה התא ב  המתוכננת  מגובה הקרקע
י הריצוף יש להתקין  . .  בשטח מכסים וחוליות פגומותשות כולל החלפת יש לעהחומר והעבודה ש 

מכסה כבד מחופה בריצוף כדוגמת הריצוף במקום הנדון.  למען הסר ספק, במחיר העבודה כלול  
 ים בשטח. יו או קימ התאמת כל התאים שיה

 
 : עבודות שונות 540.0
 
 וצרי מסגרות:מ
 כללי:  .א

העדכני המתאים לאותו נושא, וכן  לתקן הישראלי כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות  
הקבלן הראשי.  כל העבודות תיעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים  מפרט המסגרת של  ל

א יהיו  בסיס ברגים. ל ובביצוע בעלי מקצוע מומחים.כל המסגרות תהיה מורכבת בשטח על
 תר. ת והתאמות באהלחמו 

ם, מוטות ועמודים.  את כל  ות של פרופיליכל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מיד 
ולוודא התאמתן לתכניות.  לא תורשה סטייה  ידות על החברה לקחת באתר יתר המ 

ביומן ו/או  מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד בנוכחות המפקח.  כל סטייה תרשם 
וק  ידם של האדריכל והמפקח.  לפני התחלת הביצוע יבד תאושר בחתימתגבי תכניות ועל 
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ביצוע ים בידו כל הנתונים הדרושים להתאמות שונות וכו' ויוודא שמצוי המבצע באתר
 מדויק ומושלם של העבודה. 

ו ממין משובח כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו' יהי
ק, יש לבצע  ברזל )מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצו  קום שיש לעגןיותר.  בכל מב

 תאם לתכניות. בה
ו מגולוונים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( חדשים, מחתיכה כל מוטות הברזל יהי

ת  אחת, ישרים נקיים מחלודה מתקפלת ובעלי חתך שווה לכל אורכם.  הכל לפי מידו
יש לנקות והחליק בפינות.  חורים בעמודים עבור  את המוטות    יות ובפרטים.הרשומות בתכנ

הנדרש. ונים באורך מתאים ובקורט לפי )ולא לשרוף(.  הברגים יהיו מגולו גים יש לקדוח בר
 הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה בשני סיבובים לפחות. 

 גילוון:  ב.
ט של חלקי המתכת, ע ניקוי מוחלוהצבע יש לבצ.לפני הגילוון  הגיליוון יהיה באבץ חם בלבד

ת בשושית וכד', הניקוי ייעשה במברשחלודה אחרת, גהורדת כל חלודה קליפתית או כל 
כל שיטה מכנית או כימית לפי דרישות המפקח, ניקוי זה  פלדה או בשיטת "סנדלבסט", ב

 יעשה בכל מקרה לפני גילוון וצביעה של מתכת. 
ילוון מלא אשר יענה לת"י במהדורתו  לקי המתכת בגגולוונו כל חוע כל האמור, ילאחר ביצ 
 האחרונה. 

 נור: לוונת צביעה בתביעת מתכת מגוצ ג.
 ית המלאכה: הביצוע בב  ד.

יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם  
שושיות  דיהם, כל הגביפו יפה מכל ציבמקום לא תהיינה סטיות.  כל קצוות המוטות ישו

בריתוך חשמל מלא   חיבורים יעשו  ברזל יורחקו, כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב. אשר ב
ם או חדים, הכל לפי דרישת המתכנן.  כל  ש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגליוהיקפי, אותו י

  העמוד כשהפחית עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות
 מ"מ לפחות.  3בעובי של 

 מת.בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגז
עלי מקצוע מעולים.  כל החלקים המרותכים  יקפי כאמור ועשוי ע"י ביה מלא וה הריתוך יה 

יהיו במישור אחד.  לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש, אלא ע"י  
 מכבש מאתים. 

 
 ומחסומי רכב: ותעק , פרגולות, מרות סבכהגד

ה לפי תכניות ופרטים ע"ג  סום רכב, בגובאספקה והתקנת גדר סבכה ,מעקה, מעקה בטיחות,מח
רזל.  בין העמודים מחוברים קורות ברזל.  בקורות מושחל  מדרכה.  העמודים מפרופיל בקיר או 

או ריתוכים  רים יבוצעו ע,ג מחברים  יבופרופיל מברזל מלבני או מרובע או מוטות עגולים.  כל הח 
להוראות היצרן, המפקח    ם.  הכל בהתאםיונח כובע מתכת.  כל הצינורות מגולווניובראש הגדר  

 היצרן.ט והמפרט שהופץ ע"י באתר, הפר
 

 נירוסטה:–גדרות ומעקות 
 אבל מנירוסטה..קודם כמו בסעיף 

 מפורט.  בעת התכנון הכללי: הסעיפים הבאים ישולבו בתוכניות 
 

   סטהספסלי מתכת /נירו
   .או פרט לפי תכנון מיוחד

 
   עמודי תאורת חוץ

 מל. לפי מפרט חש
 

 / נירוסטה / זכוכית  ת אדניות מצופות אבןבניי  –נויות אדניות ב
 יש לודא ניקוז האדנית והשארת שרוול לצורך השקיה. כולל איטום. 

 



 

                                                                                                                                     140  

 ( נילי בלומנקרנץ)   עבודות גינון והשקיה  - 41פרק 
 

 על המפרט הבינמשרדי  מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף
ה את  להשלים  אמור  זה  שאמפרט  המיוחדים  הסעיפים  לכל  הכהנחיות  במפרט  ובמפרט  לליין   ,

 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.    המיוחד וההנחיות של עיריית אשקלון אגף שפ"ע,
  

 כללי  41.1
 מתקנים קיימים בשטח 

שטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון,  קרקעיים המצויים ב-ך למתקנים עיליים או תת עבודה בסמו
ל מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן  ה עהרשות הממונתבוצע בכפיפות להוראות  –כדומה ריהוט גן ו

 ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים. 
וע  על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצ  קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו-מערכות תת 

  לא יהיהתן, וקדם של המפקח. אישור זה לכשיינקרקעי טעון אישורו המ -העבודה בתחום מתקן תת
- כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת  בו

 קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. 
כך מייד למפקח ויפסיק את  קרקעי, יודיע על -, במהלך העבודה במתקן תתנתקל הקבלן, באקראי

 הטיפול בו.   ת מהמפקח על אופןהוראות מפורטו  העבודה באזור עד קבלת
 
 דידות וסימוןמ

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד  
נקודות לכל  נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי לעץ לפי התוכניות. לפני חפירת בור ל 

 קח. ב אישור המפת ההשקיה. כל שינוי במיקום יחייבור. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רש
 

 חיבור למקור מים  
 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 

 ן באתר.  ת בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשה תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכו
ן עד  קבלרשם על שם ההיה באחריות הקבלן,  מד המים ייתיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, י
 למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .   

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת  
 קת הרשות המקומית. הפרוייקט לאחז

 
 בדיקת לחץ 

 אטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  סת על לחץ בהתכנית מבוס
 לל מד לחץ ומחברים שונים. כו קה דיגיטלי,חובה על הקבלן להצטייד במד ספי

הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות שייבדק  
מתכנן, לפני ביצוע עבודות  הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למק"ש עד    0ויהיה בין 

 כת ההשקייה. מערנאי לביצוע הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה ת  השקייה כלשהן. בדיקת
 

 תקנים 
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי,  

 נחיות העירייה. אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם לה
 

 יה מדידה וסימון למערכת ההשק
 דות הכנת הקרקע, כולל גבהים. מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבו .1
ידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות  המדלהתחיל את   .2

 בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת. 
אי החפירה יסומן  ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוומקום ראש המערכת ,פרטים  .3

שך המ   קח.מתכנן/מפלהודיע לבשטח ממפת התכנון, יש  על ידי אבקת סיד. על כל סטייה
 הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן. 
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 ניקוי השטח 
צמחים, פסולת  על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות 

סולת מחוץ  מהלך התנועה באתר ובסביבתו.הקבלן ירחיק את הפוכו' באופן שיימנע כל הפרעה ל
י הרשויות המוסמכות. בחירת המקום לסילוק, הדרכים  ע"ולת המאושר  לאתר. אל אתר סילוק פס 

 המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
א מאושר, תהיה העיריה רשאית  מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר ל קבלן או מי

בר יחשב כהפרה של תנאי  הד וי עקב כך וזה זה לאלתר, ללא כל פיצעפ"י חו   להפסיק את עבודתו
 . יסודי בחוזה ע"י הקבלן

 
 חסכון במים 

בשעות    השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח,
צרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית  המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה, ל

צווים, התקנות וההוראות של נציבות המים  ה כל החוקים, סכון במים, הקבלן יקפיד על מילוילחי
 ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.

  עפ"י הוראות    על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או 
 ים  המקסימליים. מחיר עלות המים במחירי המ המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו

 
 (AS –MADE) כנת תוכנית עדותה

 לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן  ה, מת העבוד השלעם 
 . המדידה  ( בשיטת מדידה דיגיטליתAS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )

 לה. השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כו  תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת
)או מדיה   DXFקטים בפורמט דיסגם על גבי  ת ימסור הקבלן את תוצאות המדידהבנוסף למפו

 של העירייה.   GIS-ופורמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(. הפורמט מותאם ל
טרי של בזק  נים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמ מספרי הקודים למפות ולפרטים השו 

 שה. ל חדישרא –ו לרשת הקואורדינטות וחברת חשמל. כל  הפרטים במפה ייוחס
ת תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר  צביהמפה המ

 קיבלו טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח. 
,  קטרי הצינורות, עומק  ות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרתהמידע יכלול, עבור עבוד 

ט ומיקום מקור מים,  ירוש ההשקיה, פט ומיקום  ראיקום האביזרים, פרוהטמנת הצנרת, פירוט ומ
תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד,  

 שהוא משקה.ל לכל ברז. יש להגדיר על כל ברז את האזור ציוד אלחוט. יש למדוד שטח בפוע
מה  התאנים שונים ב השתילה, גבולות אזורי צמחים ממי עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי 

 למפת ההשקיה. 
יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך   14על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ 

יג לפיקוח  עדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להצשלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות ל
 תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית. 

ת כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה  עדוכנת תוכנית לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור ה
 לביצוע עבודות הגינון וההשקיה. 

 
 צנרת ומחברים 

תקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ  צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש ב .1
טפלון. יש לאטום את פתחי  ש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד הנדר

כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי,  דה,ות בעת העבוהצינור 
 המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

גה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים  המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הבר . 2
 י טבעת נירוסטה. ברגים מגולוונים ובעל   4היו בעלי טבעות אטימה ,י

גה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או  הבר  יהיו מחבריכל המחברים  .3
 תחילת נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה. 

 .16. ממקור המים דרג  10דרג  PE-100קיה מסוג לצנרת הש .4
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 חפירה ועומקי חפירה 
 דיים.תיעשה בכלים מכניים או בעבודת י חפירת התעלות והשוחות

 ם בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית. מקובכל 
                          עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ               קוטר הצינור 
 ס"מ    60                  מ"מ ולמעלה  75

 ס"מ       50                  מ"מ   63-40
 ס"מ 30                                                       מ"מ ומטה  32-25

 
 טפטוף 

אן. מטרתו  כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כ  א.
 אופייני לטפטוף. של סעיף זה להוסיף להוראות את ה

ור  צינ רוס טבעת מבילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפיוטמנו צינורות מו –לעצים  ב.
  30טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק   20 -טפטפות לעץ, ו  10טפטוףכאמור שתכלול 

ס"מ. ביצוע הטבעות יהיה לאחר   5-10מק יתדות ותוטמן בקרקע בעו  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב
 ן מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.  סימו

 פוע. השיהעליון של קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק לשיחים,  ג.
שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה   –בשטחים מדרוניים  ד.

 ס טיפה על יד כל צמח. והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופ
 

 :  ממטירי גיחה
 הוראות המפקח/מתכנן.   מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפייר, הממט

 ב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. ניצב ה יותקנו ממטרי גיח
ת היצרן.  ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראו  0.5 - גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ
 יעת כניסת לכלוך לממטיר.  הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למנ

ה, באמצעות שלוחה  שקיובר לקו ההירות על קו פוליאתילן. הממטיר יחאין להתקין ממטיר יש 
 מ"מ, או בהתאם למסומן בתכנית, בדרג המצוין בתכנית.    32צדדית מפוליאתילן, בקוטר  

קן  זור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותבמקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פי
 במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן.  

 יצוני.ר חרכיב אל נגמקומות הנמוכים ליד שבילים יש להב
 

 חפירה והנחת שרוולים 
 כנות לחפירה ה

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת  
לקבל אישור הגורמים  פטיים, מים, ביוב וכו' ו כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים או קרקעיות 

דרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות  יו להכין את ה וסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עלהמ
ות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן  לקר

 טטות.כנגד התמו
 

 שרוולים למעבר צנרת 
פי התכנית.  כל מקום בו  לחפור במספר מקומות ל יימים. ישלחפש שרוולים קבשלב ראשון יש 

לפתוח בהם מעבר צר להנחת    כה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, ישנור שביל, מדרחוצה הצי
לט, החזרת מרצפות,  שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספ

"י המתכנן. ביצוע  ן, אלא אם נדרש אחרת עהנחת השרוול יהיה כמתוכנ אבני שפה, ועוד(. עומק 
יה מחומר קשיח  מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יה  , שביל וכיו"במעבר כביש, קיר

מ"מ   8עובי  . בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון ב  העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית
ו כבישים  ות ובמשטחים מרוצפים אקצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכ

 י הוראות המתכנן.שוחות בטון לפ יעוגנו קצות השרוולים ב
סמן במפה את  ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש ל  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  
עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של   המקום המדויק של השרוולים כולל

 נים כאשר התעלה עדיין פתוחה. י צבע . את הסימון מכי מודדים ו/או ע"
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 / מתכת / פוליאתילן/ אחר C.V.Pולי  חפירה לשרועומקי 
יעצות עם מתכנן הכביש. שרוול  עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתי 

חרת  ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע א 100נח בעומק של החוצה כביש יו
 מ . ס"  40ו בעומק של מדרכות , ריצופים  וכדו' יונח בתוכנית.  שרוול ב

 
 בריכת הגנה 

תא ביקורת.  כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך  
ס"מ לפחות מעל תקרת הבריכה.    40גבי חוליה בגובה של  המכסה בגובה הריצוף/ אספלט, על 

ית הבריכה, תהיה  ס"מ. בתחת  20ה, יהיה מינימום ת השרוול לתחתית הבריכמרחק בין תחתי
ס"מ, לרבות זיון. הבטון   20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  10שכבת חצץ בעובי 

ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל במידות    80בריכת בטון בקוטר  - . בריכה במדרכה20-ג במסו
קה,  בת "השקיה". המחיר כולל : אספמל הרשות המקומית וכתוס"מ. על המכסה יוטבה ס  60/60

 בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.  חפירה/ לרבות
 

 ראש בקרה )ראש מערכת( 
ניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה.  התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכ .1

של   , הקבלן יסמן את מיקום המדויקיו כמפורט במפת התכנוןמיקום הראש וצנרת החיבור יה
 בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע. ראשי המערכת 

מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת  .2
 רכת לשטח. המע

וק כל  אפשר גישה, הפעלה ופיראביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שת .2
 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,  דים באתר אביזרים יהיו אחיכל האביזר בצורה נוחה. 

 ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.  המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים
וק נוח  ים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פררקורד .3

י ואחרי מד מים ו/או  עתיד כדוגמא: לפנביזרים המצויים בראש המערכת ב ומהיר של כל הא
 מסנן. 

 פרט בתכנון,  האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי  .4
 הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.מגופים יורכבו לפי סדר יורד של 

 בזוית או מצמד רקורד ו כלפי מטה ע"י שימוש היציאות מהברזים המחלקים יופנ .5
 במוטות בלבד מאונכים לקרקע.  10פולאטילן דרג   -ם מלקרקע  ע"י זקיפיוהירידה 

 כת מגולוונים בלבד.יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממת .6
 ומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.הברזים בראשי הבקרה יס .7

 ארון. לון, למינציה ולהצמידה לדלת הטבלת הפעלה עטופה בניי כמו כן יש לצרף 
 ס"מ.  10ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה בתחתית  .8
 ס"מ לפחות מפני החצץ.  20שתחתיתם תהיה  המגופים ההידראוליים יורכבו כך .9

חופית ממולאים   מיכלי 2סנן אוטומט עם מפסק זרימה עלה בארון הגנה עילי. יש להטמין מ .10
 העירייה.  יות יחוברו למחשבכל מסנן אוטומטי. המסנן והברזבחצץ ל

 
 על קרקעי –ארון הגנה 

     IP – 65שנים  ברמת אטימות  10-הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל  א.
 הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש  VDE. 0660 ובתקן עמידות 

 . מוט נעילה כפול + מכסה למנעולהבקרה +מנעול צילינדר ו
ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה   20על גבי סוקל מוכן בגובה של  הארון יותקן ב.

 .  של  דלת הארון
 קלה.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה ג.
  חות ימסרו למפקח ואחד יישארממפת  2המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם,   ד.

 כל העבודות.  יימסר למפקח בתוםאצל הקבלן עד לסיום העבודה ו
 סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.   ה.
 ס"מ מדופן הארון.   20ראש המערכת יהיו במרחק  הארון יורכב כך שאביזרי  ו.
 . ע זרימה חוזרת יורכב מחוץ לארון. בארון יש להטמין מיכל דישוןמונ ז.
 אבת דישון  "תפן" או ש"ע. מיכל הדישון מחובר למש ח.
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 ד לדופן הארון. מחשב ההשקיה יוצמ ט.
                 

 עבודות גינון 
   שתילה וזריעה 

 כללי  
 ל עבודות השתילה יהיו נה זה מתייחס לשיטות השתילה והזריעה הנהוגות בגננות נוי.  כ פרק מש

 זה, ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם. לפי התוכניות ושאר מסמכי החו 
שתילה ו/או הזריעה. על הקבלן לספק  את  של הצמחים וטיבם לפני ה  בלן אחראי לזיהוי ודאיהק 

 דרש לכך ע"י המפקח. הצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יי
 

 זה נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה 
הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים   בהתאם לזמנים הכתובים בחוזה עם הקבלן,  יגיש .1

לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות  מתוך מסמכי המכרז/חוזה,  הדרושה, כשהיא מצולמת 
 לים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתי

ם ניתנים   " שצמח/ים מסוימים אינ -אם יהיו טיעונים כאלה  -לן לביסוס טיעוניו של הקב 2
ות.  ם המשתלות המגדלות/יצרני צילומי תכתובת שביצע ע להשגה" יגיש הקבלן  לממונה 

בוי וגידול  צמח/ים שאינם מצויים כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן רי 
 ים וגודלם במועד זה.הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמח

י שיאושר ע"י   ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפ מועדי אספקת הצמחים יותאמו  .3
 המפקח.  

 מיד לאחר חתימה על חוזה עם הקבלן ולשמור אותם עד לנטיעה.   יש לשריין את העצים  .4
 ליטר לפחות. 6תהיה מפותחת ממיכלים של כל הצמחיה  .5
חים בפועל  פי גדלי השט- על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  על לפני הזמנת הצמחים .6

ם בכמויות  ה מצד הקבלן בגין שינויילכך. לא תתקבל כל תביעולהתאים את הכמויות בהתאם 
 . בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין  הכמויות הנדרשות בפועל באתר

  
 דרישות מוקדמות

 מצע השתילה 
 ורט. שתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפההכנה בבור בפרק כל עבודות ה

 
 בדיקות קרקע                  
יקת  בדמובאת לאתר( וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(,  יש לבצע  עת סוג הקרקע )קיימת או  לקבי                 

ידי על  הקרקע    קרקע  בדיקת  בעיריה.  גנים  מחלקת  ע"י  ומאושרת  מוסמכת  ע"פ  תמעבדה  יעשה 
רת מקדח  ס"מ ובעז   0-30ע של המעבדה בעומק של  ההנחיות הבאות: הדגימה תלקח ע"י דוגם קרק 

ת  באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם אחד ממנו תלקח  דגימו  20חת ילקחו לפחות  תקני. מחלקה א
, זרחן  נדרשות הן: אנליזה מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות הזנה )חנקןדוגמא של ק"ג. הבדיקות ה

)PHואשלגן(,   בדיקת  הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני    (. שיפור הקרקע, אוE.C, מליחות 
והמלצות ה  ובאישורו של המפקחהקרקע  כלול במחיר  מעבדה  יהיה  . התשלום עבור בדיקות אלה 

עבוד כאשר  לשתילה.  והכנתה  התשלום  הקרקע  יהיה  לשתילה  קרקע  הכנת  כוללת  אינה  הגינון  ת 
 קרקע כלול במחיר עבודות השתילה. לבדיקות 

    
יסודות הזנה תהיינרמות הסף לאישו  ניתן  ה לפי הטבלה שלהלן:) אר הקרקע או לתוספת  לא אם 

 ש המעבדה או המפקח( אישור ע"י אי
מס" 

 ד
 ערכים  יחידות  גורם נבדק 

 נדרשים 
 הערות 

   15עד  %  גיר כללי  1
2 PH   8-5   
מוליכות   3

חשמלית  
(EC) 

   3עד  מ' /דיציסימוס
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4 SAR   + לסידן  נתרן  יחס 
 מגנזיום

 כל שהערך יותר נמוך ,כן ייטבכ 8עד 

בשיטת    זרחן 5
 אולסן 

מ 100-15 מ"ג/ק"ג  נמוכה  יש    15-ברמה  ק"ג  מ"ג/ 
ק"ג סופרפוספט או שווה   8-לדשן ב 

 מ"ג/ק"ג חסר  1ערך לכל 
לגן  אש 6

במיצוי סידן  
 כלורי 

לפחות   מ"ג /ליטר 
10 

   10 -מכאשר הרמה נמוכה 
ק"ג אשלגן    15  -מ"ג /ל, יש לדשן ב 

 מ"ג /ל' חסר   1כלורי לכל 
חנקתי   8 חנקן 

N-NO3 
לפחות   "ג / ק"ג מ

10 
מברמ הנמוכה  /ק"ג    15-ה  יש  מ"ג 

מ"ג    2ק"ג צרוף לד' לכל     1לדשן ב
 ק"ג חסרים. /

  
 ע   תוספות קרק              

ומית, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז  אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מק             
ות אטומות. אם ביא אדמה שמקורה בקרקעות. אין לשתול באדמה כזו או להוקרקעות שולי

קל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח  הקבלן נית
 רק על פי הנחיותיו. ולהמשיך לפעול 

ק לאחר סקר קרקע לפי דרישות מפורטות בתוכניות או במפרט מיוחד  תוספת קרקע תתבצע ר              
קע  כמות הדרושה. כל הבאת קר תוצאות בדיקת קרקע וה  ופירוט מקור הקרקע המובאת,

טעונה אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה . יש להביא אדמה  
עבד לפני תוספת הקרקע. ומה בהרכבה לקרקע המקומית. את הקרקע המקומית יש להד

שנתיים -ים רבס"מ(, פסולת, עשב 3ודל של  האדמה שתובא תהיה נקיה מאבנים  ) מעל ג 
 ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל   נמטודות( מחלות, מזיקים,ופגעים )

             
 שיפור קרקע, זיבול ודישון              
 ות קרקע, הנחת נקזים וכו', תיעשה על פי הנחיות החלפת קרקע, תוספת מינרלים, שטיפ             

ו כי יש  העל    41.2.5לעיל בסעיף    ם בדיקות הקרקע כמפורטלאחר בדיקת הקרקע. אהמעבדה               
ת   ורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד, כדי לשפר אצ

 זנה.  המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות ה
ו                יופיעו הנתונים  יפורטו בטבלה בה  כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה 

 דול, כמות החומר ליחידת שטח, מועד פיזור, אופן פיזור.  סוג ושם החומר, סוג הגי הבאים:
ן ו/או ע"י המפקח  ואם לא נאמר אחרת בהוראות היצר  –רקע  בכל מקרה שלא נעשתה בדיקת ק              

 ן: ו/או במפרט מיוחד, יינתנו תוספות על פי הכמות בטבלה שלהל
 

 לדונם כמות        החומר              
 מ"ק  20              קומפוסט          
 ק"ג  120              סופרפוספט  –דשן זרחני          
 ק"ג   80        שלגן כלורי א –דשן אשלגני          

  
יוחד.  ישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מזיבול וד
הדישון לפי סוג ובור השתילה כמצוין  יחים תהיה כמות הזיבול ומקרה של נטיעת עצים ושככלל, ב

 במפרט המיוחד. במפרט המיוחד, והיא תינתן בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת
 ס"מ.  20והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק לאחר פיזור הקומפוסט  

צנעה תעשה ע"י מתחחת או  שעות ממועד הפיזור. הה 48מפוסט תוך על הקבלן להצניע את הקו
 מחרשת אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'.

 יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש. שעות ממועד הפיזור   48קומפוסט שלא יוצנע תוך  
 שור לטיבו  בלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג איהק
 וצעו על חשבונו . קת מעבדה של הקומפוסט שב כולתו וכן  תוצאות בדיות

 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה   801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן  
 המעידה על מקורו ותכונותיו.
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 נטיעה תנאי ה
לה  המבנה הפיזי שהנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך ש

יש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישים  ה. אין לטעת בשרב או כשלא יפגע במהלך העבוד
אוויר יתועדו ביומן העבודה וביומן  לקור בתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג ה

 מ"ק אדמה.   2.5קוח. סביב כל עץ כולל במדרכות יהיה לפחות הפי
 

 של עצים  נטיעה או העתקה 
  10ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות   20טר הגזע שלו, בגובה ה: עץ גדול הינו עץ שקו הגדר

מ' עד    1.80ו לכל הפחות ס"מ, או בהתאם להגדרת המיכל ואשר גובהו מעל פני האדמה הינ
 ונה של הבדים. עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:להתפצלות הראש 

לא גוש  ש אדמה או חשוף שורש )לבגן ומועבר ממנה עם גו למטרות שתילה עץ גדול שגדל במשתלה
 אדמה(. עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.

 
 בלה ושתילה העתקה, הו

ש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מירבית  בכל שלבי ההעתקה י       
 ל נזק לסביבה. ן שלא יגרם כובאופ 

בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או   שלא לפגוע בקליפת העץ  יש להקפיד
במידה   ועדין. לא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע  מכבלים. מקום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים

 העלולה לסכן את סיכויי קליטתו. 
ים ע"פ  תילה בורות לקליטת השתיל וכנו בשטח הש בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי י 

בטרם השתילה   41.4.5.3לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף התוכניות ו/או 
 יושקו הבורות לרוויה. 

ומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם. התמיכה  ילה יש להקפיד, שצוואר השורש יהיה בעבשת
גדושה להנחת   ה סביב העץ ותינתן השקיהפר גומת השקיתבוצע כמפורט להלן לאחר השתילה תח

 הקרקע. 
עת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה והשתילה,  ב

תמש בחוט ניילון )או כל חומר סינתטי  הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אין להשבמקרה של קשירת 
בקרקע   ינה מגולוונת כדי שתתפרקימוש ברשת שאאחר( לצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על ש 

 לאחר השתילה. 
ש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש  י

 חשופי שורש כמפורט להלן. אדמה או שתילת  
 מוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון. ס 3יש לחבר  

 
 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה

 חוזה. יום הנטיעה או בהתאם ל חודשים מ 12ול בעץ למשך ן אחראי לטיפהקבל
הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות  

 חזקת מתקני הייצוב והכבילה. רושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אהד
בעץ  ף ע"י הקבלן ועל חשבונו החודשים יוחל 12עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך  

 חודשים.  12ותו גודל. הקבלן יחויב בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת של אחר מאותו סוג ומא 
 

 מחיר ותשלום 
כלים: טרקטורים, משאיות מנוף וכל כלי   את כל העבודות המפורטות מעלה, לרבות   המחיר כולל

שחות גיזום וכו'.  יסי עץ, חומרי הדברה, מ, קומפוסט, כפ הובלה או כל ציוד אחר. חומרים: יוטה
 השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף. ציוד 

חודש.עלות חיבור   12האחריות של  מחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת כולל כבילת העץ. ה 
על  די הרשות מקומית, תחול  ירת העבודה ליהמים תחול על הקבלן.עלות צריכת המים, עד מס

מקומית תתחזק את העצים בתקופת האחריות, עלות צריכת המים תחול   הקבלן. במידה והרשות 
 לאחזקתה. על הרשות מקומית מרגע קבלת העצים  
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 שתילים 
 אספקת שתילים 

ובמפרט   יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו    הקבלן
הוי מדוייק, ללא עשביה חד/רב שנתית,  לקריטריונים הבאים: זי  בנוסף, השתילים יתאימו המיוחד.

נמטודות, או אחרים(. גודל המיכל   מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( ונקיים מפגעים )מחלות, מזיקים,
 דרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה ע"פ הנ

בם,  כך שלא תפגע איכותם וטיבתנאים נאותים  עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה
 ם יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה במידת הצורך: הצמחי

   
 סימון מקום השתילים 

ביצוע  ו הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, א
מסומנת  על כל מקרה בו   השתילה. יש להקפיד על שתילה בסגול. הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי

ווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור  ות שתילה מתחת או מעל ק שתילה ע"פ תוכני
לה  ו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע השתיהמפקח. כמו  כן  יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה ב 

 עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח. 
ודל שיכיל את כל  בגים שוף, פרט לשתילים הנשתל הנשתל בגוש, או שתיל ח כל שתיל   ייחפר בור

 מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה
ן כל בור בנפרד )למעט  שר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוככא

  יותר מנפח בית השורשים  30%  -ל בורות בודדים, יהיה גדול בהדברת עשבים( נפח הבור, במקרה ש
 ע מתוך כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורט. שתילה בגוש אדמה או במצ

הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החורגים מן הגוש  
ר מכן תבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו  ה  חדה.לאחייגזמו במזמר

, הוספת קרקע בצדדים  בהתאם למפרט הבין משרדיבבור תוך הוספת דישון  בזהירות. השתיל יונח
 לאחר מכן תינתן השקייה לרווייה באופן שצוואר השורש יהיה מעל פני הקרקע.     והידוק קל.  

        
 מרבדי דשא 

ק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט המיוחד ונקיים מערוב בזני  שא יכללו ר מרבדי ד
 פרט המיוחד. ם, אלא אם נדרש הדבר במדשא אחרי

מקור המרבדים יאושר מראש ע"י המפקח.   יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד.  מרבדי הדשא
 מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד. 

מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במקומם המתוכנן באותו   בדים תבוצעהובלת המר
לחות המרבדים והקרקע  במשתלה. תוך שמירה על  שעות ממועד ניתוקם 24 -היום ולא יאוחר מ

 ההנחה ולאחריה.   בעת ההובלה,
  שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים. 5הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות 

סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות יצרן הדשא, יבצע הקבלן את העבודה  במקרה של 
 י במחיר העבודה. הוראות היצרן ללא שינו  ע"פ

 
 הקרקע לקראת שתילה של מרבדי דשא הכנת 

 תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות )לפי הסדר(:
 רעים. השקיית השטח להנבטת עשבים  .1
 ת עשבים רעים. הדבר .2
 עיבוד הקרקע ויישורה.  .3
י הוראות היצרן( למניעת מזיקי קרקע )לפ  פיזור הקומפוסט והדשן בשילוב חומרי הדברה .4

 ם. והצנעת
קע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד מזיקי  השקיית הנחתה. לאחר יישור הקר .5

 קרקע שיאושרו ע"י המפקח. 
6.  

 
 הנחת מרבדי הדשא 

רבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה ואין בו שקעים וטרם  יל בהנחת המאין להתח 
 כת השקיה. הותקנה בו מער



 

                                                                                                                                     148  

ם והבטחת מגע בין  ע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכנניונחו בניצב לשיפוע הקרקמרבדי הדשא י
בין  הקרקע למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. חריצים או רווחים קטנים 

 יש למלא בקרקע או בחול.  המרבדים
במים   גלה או חבית מלאה חלקיתבגמר ההנחה יש להדק היטב את המרבדים לקרקע בעזרת מע

י הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הנחיות  ההידוק של המרבדים יש לפזר חומר   וכיו"ב. מיד לאחר
למרבדים    שהקרקע מתחתמ"ק לדונם באופן  15-10היצרן( ולהשקות השקיית רוויה בכמות של  

 תורטב היטב. 
 

 טיפולים בתקופת הקליטה של המדשאה 
דקות    15 -ים ביום כפעמ  3-2קות את המרבדים  ונים לאחר ההנחה יש להשבמהלך השבועיים הראש

ההשקיה תינתן רק בשעות שיש שמש ישירה על   –השקיות ביום  4 –רקעות קלות  כל השקיה. בק
שלישי בערך( יש לעבור להשקיה פעם ביום  חל מהשבוע ההדשא. לאחר השתרשות המרבדים )ה

רן  כה יותר, לפי הוראות יצור להשקיות בתדירות נמו)בשמש ישירה( במשך שבוע ולאחר מכן לעב 
לפי הצורך, על פי המלצות היצרן ולפי סוג הדשא, יש להתחיל   הדשא ולפי סוג הקרקע המקומית.

 . בכיסוח הדשא. יש להימנע מדריכה על דשא רטוב
 

 חזוקה עד למסירה סופיתעבודות ת
       כללי   

במפרט הכללי     41.5ק לי לאחזקת גנים הוא פרכל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכל
 .  2001מהדורה ראשונה –בודות בניה לע

עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה  
 ות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן. והן מתבצע וזריעת מילואים,

, או הגינון עד למקום  קצה תחום ההכרזה, הגדרתחום העבודה יהיה מקצה המסעה )אספלט( עד ל
 (.AS  MADEכנית עדות )יקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג תושי

כולל  כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 
 . עבור צריכת מים להשקיה תשלום

  
 טיפול ואחזקת מערכות השקיה

 לא הפעלתו ריצה לא תאושר השקיה ל במערכות בהם קיים בקר פ
 ו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה. וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהי מערכת ההשקיה  

 לויים בו  הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם ת
ן יהיה  הדורשים תיקון. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבל

  12ו לתקן תוך תה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליעבודתו, לתחזוקתה ותקינואחראי, בתקופת 
ות  שעות משעת גילוי התקלה, נזילות, דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות   הכרוכ 

מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  התקלה.  בפריצת 
.  בון הקבלןעל חשע"פ הוראת המפקח ביומן, ו  לא תקינים יוחלפו בחדשים חלקי מערכת פגומים או 

כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  תקן יקבלו את  
  זרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל קוטר נדרש.מפקח. האביאישור ה

   
   לשמירה על הציוד והאביזרים מפנימות מערכת ההשקיה כולה, אחראי אחריות מלאה לשלהקבלן   

גניבה השחתה וכיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר  
 למניעת נזק למערכת. 

ה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות  השטח יושק
חיה, תוך תשומת לב מרבית  השנה, לצרכיי המקום ולצמת להשקיה בהתאם לעונת המותרו 
ן במים, הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים  לחיסכו

 ת בדבר.ושאר הרשויות הנוגעו 
    כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות על

 במחירי המים  המקסימליים. מחיר עלות המים מחשבונו המפקח, יקוזז קבלן 
 

 קה בתשלום תחזו
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ובהתאם   שייקבע במסמכי החוזה  זמן  ולפרק  תחזוקה בתשלום תתבצע ממועד המסירה הסופית 
 ש.לנהלי משהב"

 
 מילואים ותחזוקתם שתילת 

 לפי  נתיים בשתילת מילואים הקבלן ייטע עצים וישתול שיחים בני שיח, פרחים רב שנתיים ועו
 הוראות המפקח.   

 יטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו לגבי שתילה  בלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקלהק
 חדשה כמפורט, עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום.  

 
 : ליכל 41.0

עודכנת )אוגדן  המפרט הטכני להלן מתבסס על המפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון מהדורה מ
 ם צוין אחרת במפרט המיוחד להלן. לא א, א41.02  -ו 41.01, תת פרקים  41כחול( פרק 

עבודות הפיתוח    עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון, נטיעות וביצוע עבודות השקיה. 
פי  ייעשו ברצף, ועל הקבלן להערך לעבודה בשלבים, בהתאם להשלמת אזורים שונים ל לא בהכרח  

ות הגינון, על הקבלן לוודא  עבוד ודות האחרות בשטח.  עם קבלת הוראה להתחלת התקדמות העב
וח של  שהשטח נקי מכל פסולת, מיושר בהתאם לתכנית היישור ואינו מהודק.   יישור סוופי ותיח 

ום נפרד.  כל המפורט בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא תשולם  האדמה יעשה ללא תשל 
 תוספת. 

הקבלן יבצע את העבודה   ות. והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפול בנטיע עבודות השתילה 
באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שהם חברים בתא קבלנים של ארגון הגננים ובעלי ניסיון  

בהיקף ובמהות.  יש לקבל  מראש אישור מאדריכל הנוף לקבלן  צועי מוכח בעבודות דומות מק
 שיבצע עבודה זו. 
 ל: המפרט הנ"ל כול

 מפרט לעבודות הכנה לגינון והשקיה. 
 י לעבודות השקיה.טכנ  מפרט

 מפרט לעבודות גינון. 
 על הקבלן לקבל אישור בכתב על מקור העצים וטיבם לפני נטיעתם. 

מנת שיוכל לספק את כל העצים  -עם התקשרותו על  ין את העצים והצמחים, מידהקבלן יזמ
 והצמחים שבתוכנית. 

 וגי העצים בהתאם לדרישתו של המזמין.  שאי לשנות את ס האדריכל ר
 כל שינוי בתוכנית או בסוגי הצמחיה ללא אישור האדריכל ובתאום עמו.  לבצע אין 

חודשים   6ק זמן של ח,והעיריה. מתאריך זה לפרתאריך גמר העבודה יאושר ע"י האדריכל, המפק
הקבלן כל העצים   זו יוחלפו ע"י יטפל הקבלן ויתחזק על חשבונו את כל הנטיעות. תוך תקופה

חודשים   12–עצים יקבע ע"י האדריכל. אחריות הקבלן לעצים יטת והצמחים שלא נקלטו. אי קל
 ממסירה סופית.

 עבודות הכנה לעבודות גינון והשקיה 
 

 (: OSMOKOTEוס )דישון באוסמוקוט פל  .01.541
נה המצופים  ים של חומרי הזדשנים מנרלים בשחרור מבוקר עם טמפרטורת הקרקע, בצורת כדור

 ני טבעי. אורג במעטפת חצי חדירה על בסיס שרף
 הכמויות המומלצות:

 חודשים לפי הכמויות הבאות:  12-14.  משך השיחרור 11-8-15צמחי כיסוי, הרכב כימי 
 ' לעץ. גר  110 –עצים מכל הסוגים ל

 גר' לשיח.  50  –ל'  10לשיח ממיכל 
 גר' לשיח.  20 –ל'  3לשיח ממיכל 
 גר' לשיח.  10 –' ל 1לשיח ממיכל 

ת הבור לנטיעה בכל האזורים הלא מדושנים דרך מערכת השקיה,  ל הכנבאיסמוקוט ידשנו בשלב ש
 למעט אזור מדשאה ולמעט אזורים של מי תהום. 

 יעת דקלים עצים אקסמפלרים ושיחים. ישון כבר כלולה במחיר ונטעבודת הד 
 

 חיפוי טוף עדין:  41.01.6



 

                                                                                                                                     150  

מ"מ ביחס   5-8נים לים שובגד 4-14ן" או ש"ע דק שטוף דקורטיבי או  וצרת "מרום גול מילוי טוף ת
 מ"מ.  7-8 50%מ"מ,   5-6 50%של 

ים  ל דיונות בהתאם לתכנית מצע ס"מ לחיפוי ע"ג מצע חו 10הטוף הדק מהווה שכבה עליונה בעומק  
 מצע חול. ו  4-14טוף בין שכבת טוף -ופרט מצעי גידול.  יש להוסיף יריעה מנקזת גאו 

 
 מצע טוף לאדניות מנותקות:  1.741.0

 ת "מרום גולן" או ש"ע בהתאם למפורט כדלקמן: טוף תוצרפיזור 
ל  ס"מ, כול 20בעומק   0-8מסוג  מצע גידול –שכבה טוף עליונה  – מצע טוף עבור מדשאה ופרחי עונה

וז  טוף תחתונה לניק ל'/מ"ר,   שכבת 5שכבת קומפוסט אורגני תוצ' "גבעת עדה" או ש"ע בשיעור 
 ל בהתאם לפרט מצע גידול.ס"מ, הכ   5בעומק משתנה מינימום    4-20מסוג 

ס"מ   60  0-8כמו מצע טוף לפרחי עונה, אולם עומק שכבת הטוף מסוג  – מצע טוף עבור שיחים
 או טוף דקורטיבי אחר. 4-14ס"מ מסוג   10ף עליונה לחיפוי בעומק מינימום, בתוספת שכבת טו 

ם בעומק שכבת  חים, אולכמו מצע טוף עבור שי  – לים ואקסמפלריםעבור עם עצים ודק מצע טוף 
ס"מ מינימום לאקסמפלרים.  במידה    1-120ס"מ מינימום לדקלים ועצים  200 0-8הטוף מסוג 

טוף בין שכבת טוף תחתונה ואדמה  -יריעה מנקזת גאו ף ע"ג אדמה מקומית יש להוסיףומצע הטו
 מקומית. 

דרש  מקום שייכולל שכבת קומפוסט, הרמה והובלה לכל  אספקה ופיזור טוףהעבודה כוללת 
 בהתאם לתכנית מצעים. 

 
 חר: הערות והנחיות לביצוע עבודות השקיה ושתילה ע"ג מצע טוף או מצע מנותק א  41.01.8

ורק לאחר מכן יש להוסיף את שכבת הטוף   0-8ול ע"ג מצע טוף מסוג את השיחים והעצים יש לשת
 ס"מ עבור חיפוי.  10בעובי  

ס"מ ספיקת כל   25X25בין הטפטפות יהיה עד  וף המרחקבכל סוגי שיחים, עצים ודשא ע,ג מצע ט 
 ל/ש, בהתאם למצוין בתכנית השקיה.  2.3ל/ש עד  1.7טפטפת בין 

 ורות בטפטוף טמון. הוסיף מסנני טריפלן עבור צינ יש ל
 שתילי הדשא יהיו ללא אדמה.
אלא בשעות מוקדמות בבוקר או בשעות   ות חמות בצהריים,אין לשתול שתילי הדשא בשע

 ילה. וחרות בלמא
 לפני שתילת שתילי הדשא ע"ג מצע טוף, הטוף חייב להיות רטוב ולח.  יש להשקותו בהמטרה. 

במשך השבועיים הראשונים, יש לתת השקיה   תילת שתילי הדשא ע"ג מצע טוףמיד לאחר הנחת ש
השקיה תתוסף משאבת דישון אוטומטית  למערכת ה  -דקות    5בהמטרה בפולסים )כל שעה במשך 

 האבטחות הנדרשות. ל כל    כול
 

 מצע פרלייט לאדניות מנותקות ולא מנותקות:  41.01.9
 המצע כולל:

, או  OVER SIZE( המנקז, מ"טוף"  ה קוטר הצינור )צינור שרשורישכבת ניקוז תחתונה בגוב 
 "אגריקל" מושב הבונים או ש"ע. מ"מ( של חברת  1-6)פרלייט נקי, גודל חלקיקים  4 –פרלייט 
מ"ר של חברת "נועם אורים" קיבוץ אורים או ש"ע    1 -גר' ל 150-200ל של כני במשקבד גאוט

 איכותי, המונח על שכבת הניקוז.
מ"מ, במשקל יבש על   0.01-2)פרלייט נקי, גודל חלקיקים  2  –מצע גידול אמצעית של פרלייט שכבת 

ס"מ   20נה של  מושב הבונים או ש"ע איכותי, בעומק משתל חברת "אגריקל" ק"ג/מ"ק( ש 70
ס"מ לדקלים ועצים.  הכל   200 -ס"מ לאקסמפלרים ו  120ס"מ לשיחים,  60מינימום לפרחי עונה, 

 מצעים ופרט מצע גידול.  בהתאם לתכנית
בודה כוללת :  או ש"ע איכותי . הע M  8-0ס"מ מסוג  5שכבת טוף עליונה לחיפוי בעובי עד  כולל
 כל מקום שנדרש באתר . והובלה לקת טוף, פרלייט, ובד גיאוטכני , הרמה אספ

 
 מפרט עבודות שתילה 

 
 מידית  -אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה   41.02.01

ות העצים ושיחים והאקסמפלרים עם חתימת החוזה  יב בזה להזמין מידית את כל כמ הקבלן מתחי 
שתלות  שתילה כפי שנדרש בתכניות.  רשימת המ גודל ואיכות חומרוזאת על מנת להבטיח כמות, 
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דלות יימסרו לאדריכל הנוף לאישור, לפני חתימת הסכמי גידול החומר.  מועד הנטיעה הסופי  המג
ויקט.  אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט  לאחר אישור עקרוני ממפקח הפר   יוגדר על ידי הקבלן

טבע לפני מועד השתילה, הקבלן יצטרך    .  במקרה של נזקינשארת באחריות הקבלן הראשי בלבד
ים ממקור אחר על חשבונו.  במידה ואין להשיג חומר מתאים בעת הנטיעה, האדריכל  לספק שתיל

ק אותם ללא כל תוספת מחיר.   קיים בשוק והקבלן מתחייב לספ יקבע שתילים חליפים לפי חומר
בלן יודע שעשוי לחול שינוי  ל הנוף בכתב.  הקכל שינוי בתכניות הנטיעה דורש אישור מאדריכ

 שונים בפרויקט כולו ויערך בהתאם אספקת השתילים. וע קטעים במועד ביצ 
 

 תאום:  41.2.02
ליון על העבודה  עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח ע   כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום

לקבל אישורו לכל  עם אדריכל הנוף וויאשר את ביצועה.  בירור בנושא עבודות השתילה יש לקיים 
 שינוי.

 
 ם:הזמנת הצמחי  41.2.03

על הקבלן להזמין את השתילים, מיד לאחר ההתקשרות אתו על מנת להבטיח את אספקת  
 מטעם המזמין למקור השתילים. מראש אישור מאדריכל הנוף ומפקח הצמחייה בזמן.  יש לקבל

 
 בור נטיעה:   41.2.04

 כדלקמן: כללי ינהג הקבלן בנוסף למצוין במפרט 
דמת הגן, ולהערימה בסמוך לבור החפירה.  כל  לן להסיר את אבשעת חפירת בורות על הקב 

ה מאושר ע"י הרשות  המצעים אשר מתחת לאדמת הגן יסולקו על ידי הקבלן לאתר שפיכ 
 חפירת הבורות כלול במחיר הנטיעה.                                     המקומית.  מחיר
 השתילה בכמות של: כלול במחיר 41.1.130בזבל קומפוסט אורגני סעיף זיבול בור נטיעה 

 ל'(  20 –פחים )פח  2-7עץ בוגר מס' 
 ל'(  20 –פחים )פח  2-8עץ בוגר מס' 

---------- --------------------------- 
 ל'(  20 –פחים )פח  2-9צי בוגר מס' עץ ח

 ל'(   20 –פחים )פח  2-10עץ חצי בוגר מס' 
----------- -------------------------- 

 פח  1  –ליטר  60  7מס' , 8ממיכל מס'  שיח 
 ------------------------------------- 

 ½ פח   – 5ליטר מס'  5שיח 
 ½ פח   – 4ס' ליטר מ 3שיח 
 פח  ½  – 3ליטר מס'  1שיח 

 
 להלן מידות בור לנטיעה 

 41.2.05גודל הכלי בהתאם לפירוט בסעיף 
 ס"מ.  140עומק  X 140  X  140( במידות 9,10דקלים )מס' בוגרים/מהאדמה ו עצים

 ס"מ.  X 100 X 100 100במידות  8באקסמפלרים בוגרים מהאדמה מס' 
 ס"מ.  X 100 X  100 100במידות  8עצים מחבית כלי מס' 

 ס"מ.  X 90 X 90 90במידות  7ל' כלי מס'    25ל' /  50שיחים ממיכל 
 ס"מ.  X 80 X 80 90מידות ב 6ל' כלי מס'    10ל' /  25שיחים ממיכל 

 ס"מ.  X  50 X  50 50במידות   4ס' ליטר מ 3מיכל צמחים מ
 

מערכת ההשקיה( ראה  פירוט דישון לכל עץ ו/או שיח )במידה והעץ או שיח לא מקבל דישון דרך 
 במפרט הכללי לעבודות הכנה.  14.1.160בסעיף 

 
 ת:סטנדרטים )תקנים( לשתילים ונטיעו  41.2.05

החקלאות, מהדורה אחרונה.   השתלנות, משרד   והגדרות לפי חוברת המלצות ועדתכל הסטנדרטים 
 ב לסיווג שתילים ועצים  -ראה טבלה א ו
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 ם במכלים סווג שתילים הנמכרי –טבלה א' 
 

 
 רים בגוש השורשים הנחפר מהקרקע טבלה סווג ב' )משלימה לטבלה א' סווג שתילי עצים הנמכ

 
הסוג   

כינוי  וה
לאיכות  

 תיל הש

עובי היקפי  
כל הבדים  

 ס"מ נמדד ב
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 ס"מ  40.0
 ס"מ  60.0
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 מ"מ  70
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 ס"מ לפחות  50גזע יהיו בדרך כלל המרחקים בין הבדים לאורך ה

 ס"מ מהסתעפות הבד מהגזע. 10מדידת ההיקף נעשית  
 

 ילים: טיב השת  1.2.064
ל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים ללא  ותחים ביחס לגוד על הקבלן לספק שתילים מפ 

פים ושורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג  עשבי בר ומזיקים, עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענ
הם לסווג א' של  גודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים.  השתילים יתאימו בתכונותיו

 דירוג המשתלות. 
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 לה ונטיעה: שתי  41.2.07
הנטיעה המומלצת היא בסתיו, הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אויר מתאימים, לא  עונת  

טיעה תעשה תוך הקפדה על  יעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה.  הנתורשה שתילה ונט
רבת בדשן, הידוק, יצירת  ור באדמת גן מעוהוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים.  מילוי הב 

ספק דשן אורגני רקוב או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם  והשקאה.  הקבלן יגומה  
 מילוי הבור. ערמת אדמה הגן, המיועדת ל

 
 שלבי ביצוע השתילה:  41.2.08

ר.  דווח על  סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים לפתוח האת 
 לחברה להתחיל בשלב הבא. ע"י המפקח, יאפשר  ם כל שלב למפקח ואישור השלב סיו

 עצים. סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות ה
 מצב קרקע לח עד יבש. 

 חים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.פתיחת בורות השי
 . הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט

 תאם לתכנית ליד הבורות. הנחת צמחים בה
 ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.ם למיניהם יינטעו העצי

 מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח. 
 אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן. 

 שקיה בצינור גומי. ה
 בולות האתר. גירוף, יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לג 

 חודשים.  3  –יות לקליטת דשא אחר
 חודשים.   2 –ים אחריות לקליטת שיח

 חודשים.   6 –אחריות לעצים מכל כלי קיבול 
 חודשים.  9 –אחריות לעצים בוגרים 

 חודשים.  12 –חריות לתמרים א
 ות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון החברה. תוך תקופת האחרי

הרשומות במפרטים  ק בתום קליטתם המלא בכמויות ו וידושנו אך ורורדים ערומי שורש יזובל
 בתכניות. ו

 מצע גידול הורדים יהיה קרקע טרה רוסה או שווה ערך מאושרת על ידי המפקח. 
 

 3 ליטר גודל מס' 1אספקה / נטיעת צמחים ממיכל   41.2.09
  ים יהיו מפותחיםחפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי.  כל היתר כאמור לעיל.  הצמח

ליטר   1, המחלקה להנדסת הצומח.  מינימום  ים של משרד החקלאותלפי תקנ 3בהתאם לגודל מס'  
 ס"מ, טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.  10ענפים שאורך כל ענף או שלוחה מינימום  6לפחות 

 לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.יש 
לה לכל מקום שידרש  , מילוי אדמת גן, הרמה והוברת בורות, דישוןהעבודה כוללת: אספקה, חפי

 לפי תכ' גינון, תקופת אחריות ותחזוקה. 
 

 4,5ל מס' ליטר ממיכל גוד  3/5אספקה / נטיעת צמחים   41.2.10
הכללי.  כל היתר כאמור לעיל.  הצמחים יהיו מפותחים   חפירת בור לנטיעה ודישון לפי המפרט

יטר,  ל  4הצומח.  מינימום  ד החקלאות, המחלקה להנדסת פי תקנים של משרל 4בהתאם לגודל מס'  
ל.   ס"מ, טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעי 15ענפים מפותחים באורך כל שלוחה/ענף   8לפחות 

 האדריכל.יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י  
ם שידרש  והובלה לכל מקו העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה

 ופת אחריות ותחזוקה. לפי תכ' גינון, תק
 

 7ל' ממיכל גודל מס'  25אספקה/נטיעה שיחים ממיכל    41.2.11
 ן לפי המפרט הכללי.  כל היתר כאמור לעיל. חפירת בור לנטיעה כולל דישו

נדסת  לפי תקנים של משרד החקלאות המחלקה לה  7ים יהיו מפותחים בהתאם לגודל מס' הצמח
טיפול ואחריות לקליטה כמפורט   ויקות לפי תכ' גינון,ור השליחים ומידותיהם המדהצומח.  תא 

 לעיל.  יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים ע"י האדריכל. 
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מקום שיידרש לפי תכ' גינון תקופת אחריות  ת בורות דישון מילוי אדמת גן, רמה והובלה לכל חפיר
 ותחזוקה. 

 
 יקים   יעה  שלזיתים עת אספקה / נט – 41.2.12

 ויקבלו את אישור אדריכל הנוף לפני נטיעתם. תיקים ובעלי גזע פיסולי הזיתים יהיו  ע 
  

 8ם מס' אספקה ונטיעה של עצים בוגרי 41.2.13
ס"מ מעל   20מדוד בגובה    3קוטר הגזע יהיה "אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט 

נפים רחבים ומלאים.  גוש  חתון.  הנוף כולל עפיצול הענפים ת  מ' לפני 2.50לקרקע.  גובה גזע 
 ורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה. הש

תקנים של משרד החקלאות, המחלקה להנדסת  תקנים לגבי שורשים, גזע, ענפים וצמרת לפי  
   טיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול ואחריות קליטה כמפורט לעיל.הצומח.  בור נ

סמוכת עץ מקולפת ומחוטאת לכל  לכל עץ יספק ויניח הקבלן   ייה ראה תכ' גינון.פרוט סוג הצמח 
דת הסמוכה בצמוד לגזע וכנגד כיוון  מ'.  העמ 2קוטר ואורכה   2אורכה עובי הסמוכה בבסיסה "

 הרוח. 
קום  ת: אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הובלה, הרמה ונטיעה בכל מהעבודה כולל
 יות ותחזוקה. שיידרש, אחר 

 
 8מחבית ממיכל בגודל כלי מס' אספקה ונטיעה של עצים   41.2.14

של משרד החקלאות, המחלקה להנדסה  לפי תקנים  8אספקה ונטיעה של עצים בגודל כלי מס' 
ס"מ מעל הקרקע גובה גזע   20מדוד בגובה   2ר.  קוטר גזע יהיה מינימום " ליט 60הצומח.  מינימום 

ומלאים.  תקנים לגבי שורשים,  תחתון.  הגוף כולל ענפים רחבים  פיצול הענפים המ' לפני   2ימום מינ
קלאות, המחלקה להנדסת הצומח, גננות  גזע, ענפים וצמרת כפוף להגרת סטנדרטים של משרד הח 

 ונוף. 
וג  שון לפי הוראות המפרט הכללי.  טיפול ואחריות קליטה כמפורט לעיל.  פרוט ס בור נטיעה ודי

 ' גינון. הצמחה ראה תכ
  2ופלת ומחוטאת לכל אורכה.  עובי הסמוכה בבסיסה " ץ יספק ויניח הקבלן סמוכת עץ מקלכל ע

 וכה בצמוד לגזע ונגד כיוון הרוח. מ'.  העמדה הסמ 2קוטר ואורכה  
חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הובלה, הרמה ונטיעה בכל מקום  העבודה כוללת: אספקה,  

 יות ותחזוקה.  לפי, תקופת אחר  שיידרש
 

 10ומספר  9בוגרים מספר אספקה ונטיעה של עצים  41.2.15
ס"מ מעל לקרקע.    20ומעלה בגובה   3ה "אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מאדמה.  קוטר הגזע יהי

  י פיצול ענפים תחתון.  הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.  גוש השורשים עטוףמ' לפנ 2.50גובה גזע 
וצמרת לפי תקנים של משרד דמה.  תקנים לגבי שורשים, גזע ענפים מתכלה בא בסל יוטה ומתכת

לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול  החקלאות, המחלקה להנדסת הצומח.  בור נטיעה ודישון 
.  פרוט סוג הצמחייה ראה תכ' גינון.  לכל עץ יספק ויניח הקבלן  ואחריות קליטה כמפורט לעיל

מ'.  העמדת   2ה  קוטר ואורכ 2.  עובי הסמוכה בבסיסה "לכל אורכהמקולפת ומחוטאת סמוכת עץ 
 הסמוכה בצמוד לגזע ונגד כיוון הרוח. 

מקום   פירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הובלה, הרמה ונטיעה בכלהעבודה כוללת: אספקה, ח
 שיידרש כולל תקופת תחזוקה ואחריות וסמוכה לפי מפרט ארגון הגננים. 

 
 קלים ותמרים בוגרים מהאדמהונטיעת ד אספקה  41.2.16

יבים לקבל את אישור האדריכל או המפקח לפני העברתם לשטח.  גודל וסוג הדקל  הדקלים חי
פיצול הענפים עם מספר כפות  מטר, עד   3-6ס"מ מינימום,גובה הגזע   60וג חיאני.קוטר הגזע  מס

 לפי בחירת אדריכל הנוף.  8  –מינימלי 
 גנה. לחצי גובהן ולעטוף אותן בשק יוטה לה את הכפות  את העץ יש לחתוךלפני הוצ

 כל לפני הוצאת העץ. יש לגזום ולעצב את גזע הדקל ע"י סכין מיוחדת בהתאם לדרישת האדריכל.  ה
נה סביב מערכת השורשים והוצאת העץ מהקרקע עם  הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה נכו

להעמיס את העץ באמצעות מנוף על כלי  הוצאה יש מ'.  מיד לאחר ה 1.00גוש אדמה שקוטרו עולה 
"י עטיפה  כב ולהובילו אל אתר הנטיעה, תוך כדי נקיטת כל האמצעים לשמירת הנוף העליון ע ר
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שים ע"י כיסוי בבד יוטה והרטבתו.  הקבלן  וקשירה בכדי להגן משמש ומרוחות והגנה על גוש השור 
הנטיעה יהיה גדול מגוש    העברה בורב במשך כל זמן ה ידאג לשמור על השורשים במצב רטו

 מנפחו.  הבור ימולא בחול דיונות בהתאם לסעיף   1/3 -ת בהשורשים לפחו
 

 וף/פרלייט.או במצע ט  41.1.170
תוך   1:3בשיעור   41.1.130בהתאם לסעיף  ובקומפוסט  41.1.220 -ו   41.1.190בהתאם לסעיפים  

באדמה ללא מגע עם גוש   בור מעורב י יהיה בתחתית ה השקייה רצופה וגדושה.  הזבל האורגנ
.  לאחר הנטיעה יש להציב תמיכות לעץ ואמצעי הגנה שיבטיחו את היציבות.   השורשים הנטוע

ת העץ והגנה ראשונית ע"י  ל בכפות התמרים, גיזום וניקוי הענפים היבשים.  קשירה ותמיכטיפו 
ה לאחר מסירה,  קליטה לשנמסירה ואחריות  חודשים לאחר 6  -כיוסי הצמרת בבד יוטה.  אחזקה ל

יה גם על ידי גורם אחר.  דקל שלא יקלט יוחלף בדקל חדש בגודל המצוין  וזאת בידיעה תחזוקה תה 
 ותחול עליו שנת אחריות מיום השתילה החדש.   בתכנית,

ר  ה, כלומר יהיה ירוק במרכז אבל לא תהיה ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעודקל שנקלט לכאור 
להחליפו בדקל אחר    נת האחריות,  יחשב הדקל שלא נקלט ויש"מ במשך ש ס 50של לפחות 

 ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל מיום נטיעתו. 
לכל מקום שידרש  : אספקה, חפירת בורות, דישון, מילוי אדמת גן, הרמה והובלה העבודה כוללת

אחזקה   וף ,תקופתוראות אדריכל הנ לפי תכ' גינון.  מיקום הדקלים לפי גובהם על פי התכנית וה
 ואחריות. 
  
 עת עצי דקל מחבית אספקת נטי 41.2.17

וגוש השורשים בהתאם.  גובה   41.2.005כנ"ל, אך עומק הבור יהיה לפי המפרט הכללי סעיף מס'  
פחים לכל   2  –מ' וקוטר הגזע יהיו בהתאם לתכנית גינון כמות דשן  1הגזע עד לכפות יהיה לפחות  

 עץ.
 

 חים מעוצבים על גזע של שי אספקה נטיעה 1841.2.
ס"מ מעל   100מדוד בגובה  2ים מעוצבים על גזע, קוטר הגזע יהיה " אספקה ונטיעה של שיח 

עטוף סל יוטה ומתכת  מ'.  הנוף כולל ענפים רחבים ומלאים.  גוש השורשים  2כללי   הקרקע.  גובה
לאות,  רד החק לפי תקנים של משמתכלה באדמה.  תקנים לגבי שורשים, גזע, ענפים וצמרת 

 לפי הוראות במפרט הכללי.  טיפול קליטה כמפורט לעיל. המחלקה להנדסת הצומח.  בור נטיעה  
 שנה.  –אחריות לעצים 

 מחייה ראה תכ' גינון. הצ
ילוי אדמת גן, זיבול, הובלה, הרמה ונטיעה + סמוכה  העבודה כוללת: אספקה, חפירת בורות, מ

 ה ואחריות. בכל מקום שיידרש, אחזק 
  

 דשא מוכן 9.2.141
חול דיונות לכתב כמויות ולבדוק את   –למילוי אדמה מקומית יש לקחת דוגמא מהקרקע שמיועדת 

 מוליכות המים. 
א ובעל הרכב מנצח כפי  ני פיזור אדמת חול דיונות יש לפזר קומפוסט שכבר עבר פירוק מללפ

קוב לדונם.     20מר כלו ס"מ, 3 -כבה של כ, פיזור שכזה יעשה בש41.1.130שמצוין במפרט בסעיף 
 לה הושקה כנדרש ע"מ שהקרקע תהיה לחה במידה אופטימלית. לאחר שהשטח המיועד לשתי 

 עפ"י השטח. 41.1.170את אדמת המילוי חול דיונות בהתאם לסעיף  לאחר מכן, יש לפזר 
  צויןישון כימי כפי שמקוב לדונם(.  להוסיף ד 20 -על אדמת המילוי יש לפזר טוב קומפוסט גרוז )כ

ק"ג/דונם אשלגן וקוטל   80  -ונם של סופר פוספט וק"ג/ד 120 -לאדמה כ  41.1.150במפרט בסעיף 
 . 41.1.140רט בסעיף מזיקי קרקע כפי שמצוין במפ

 ס"מ במחרשת אתים או ביד.  20-40לאחר מכן יש לתחח את השטח עד עומק של  
 שיבוצע מראש. יש להעמיד את מערכת ההשקיה לפי תכנון קפדני

לפני שנגשים לביצוע הנחת מרבדי הדשא   רצוי בעזרת ארגז מישר –שר את השטח בקפידה ליי יש
 ולדאוג שהמצע יהיה רטוב ולח. 

בהרכבו לקרקע  הדשא יסופקו ממשתלה שם סוג המצע )קרקע( שעליו גדל הדשא דומה מרבדי 
חשוב   כזה,ניתן למצוא מקום שמשמשת כמילוי בשטח אדמה קלה או ללא אדמה כלל )במידה ולא 
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רבדים לפני הנחתם על הקרקע המשמשת למילוי, ע"מ  לנער היטב ולהוריד מקסימום קרקע מהמ
 כולות להתעורר בעתיד(. למנוע בעיות אטימת קרקע שי

ות בבוקר או מאוחרות בלילה בלבד.  )סוג הדשא  הנחת לוחות דשא מוכן תעשה בשעות מוקדמ 
ל אישור מהמפקח(.  הלוחות יונחו במקביל  לקב  יב ומקור הדשא ישכנדרש בכתב הכמויות.  על ט

רצועות  ווי הגובה, תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים.  השלמת חללים וקצוות תעשה בלק
 וחלקי לוחות. 

פלטות   –אופן ישיר על הדשא אלא להניח קרשים בזמן הנחת המרבדים יש להקפיד לא לדרוך ב 
דבר שיביא לשקים בדשא ויבלטו בהמשך   ריכה ים הנוצרים עקב צולעבור עליהם ע"מ למנוע שקע

 ל. הגידו 
 אחרי הנחת מרבדי הדשא ולפני ההשקיה יש לעבור עליו עם מעגלה.

 דה יש לדאוג להשקיית השטח לרוויה. בגמר העבו
דקות(   5חות, כולל השקיה בהמטרה בפולסים )כל שעה במשך  הטיפול בשטח לאחר הנחת הלו

ון עד  טימלי.  השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמאופ  ם לשמירה על לחותבשבועיים הראשוני
 אשר הדשא יראה צמיחה חדשה על פני כל השטח. 

 
 עד למסירת העבודה טיפול ואחריות  41.2.20

חודשים( מיום גמר עבודות השתילה וקבלה   4)יום  120כל הצמחיה תטופל ותוחזק לתקופה של 
הנוף.  בתום תקופת האחריות הנ"ל תערך  כל  בודה באישור אדריראשונית של החלק האחרון של הע

נקלטו  סופית.  צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל סימני צימוח יחשבו לצמחים שלא קבלה 
 יום כלולה במחיר הנטיעות.   120 ויוחלפו בחדשים, כלול במחיר הנטיעות.  תקופת אחריות של

 
 מדשאה אחריות ותחזוקה לעצים, שיחים ו 41.2.21

חודשים    6י, עבור תקופה של ועצים: תחזוקה לפי מפרט ארגון הגנים הישראל  יםדקלים, תמר
של שנה לאחר המסירה.  עצים שלא נקלטו או  לאחר מסירה.  אחריות קליטה תהיה עבור תקופה 

 יוחלפו בחדשים.  סעיף זה כלול במחיר הנטיעות. לא מראים סימני צמחיה 
חודשים   6ון הגנים הישראלי, עבור תקופה של רגחזוקה לפי מפרט אשיחים, שתילים ומדשאות: ת

ילים שלא  חודשים לאחר מסירה.  שת   6אחר מסירה.  אחריות קליטה תהיה עבור תקופה של  ל
 זה כלול במחיר הנטיעות. נקלטו או לא מראים סימני צמיחה יוחלפו בחדשים.  סעיף 

 המדידה קומפלט. 
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 ( הוד  עדנה)   תנועה וסלילת כבישים   - 51פרק 
 
 תמרור ובודות סימון ע

 
 תאור העבודה .1

 ן צבע. סימו 1.1 
 אספקת והתקנת תמרורים. 1.2 

 
 תקנים ומפרטים 2

 התקנים ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן :  
 .1976מאי    -לסימון דרכים רכים : צבעים סימון ד - 935ת"י  2.1 
 מתכת מחזירי אור. של מת"י : תמרורי דרך מ  111מפרט אספקה מס'  2.2 
 ורסם ע"י משרד התחבורה. "לוח תמרורים" הרשמי שפ 2.3 
, בהוצאת משרד התחבורה/המפקח על 2012קובץ "הנחיות לאופן הצבת תמרורים",   2.4 

 התעבורה.
והם מהווים חלק בכים הנ"ל  הקבלן מצהיר שכל המסמ   נפרד נמצאים ברשותו  לתי 

  ןים את המסמכים הנ"ל. עבודות שאין לההמיוחד להלן משל ממכרז/חוזה זה. המפרט  
 במסמכים הנ"ל, יקבלו אישור מוקדם מאת המפקח, לגבי אופן הביצוע. התייחסות

 
 התאמה לתקנים  .3

החומר  כי  המעידים  ומסמכים,  אישורים  להמציא  הקבלן  העל  אשר  לספק,  ים  עומד  וא 
הבדיקות, אם   עיל. כל הוצאותתקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו למתאימים לדרישות ה

 במחיר הפאושלי. ול יהיו, יחולו על הקבלן, ומחירן כל
 

 טרמופלסטי(  סימוני צבע )לא .4
 , כפי שפורט לעיל. 935סימוני הצבע יבוצעו בהתאם לת"י  

א יבש.  משטח  גבי  על  יסומן  מיוין  הצבע  ימים  חודש  תום  לפני  בצביעה  סיום  להתחיל  ם 
 מפקח. ר אישור ה אשפרת הבטון, ובכל מקרה רק לאח

 סתום חורים, שקעים, סדקים ושאר פגמים.ינוקה היטב מכל לכלוך. יש ל  האספלטמשטח 
שעות לפחות כדי שהמשטח יהיה יבש לפני    24יש לשטוף במים, ולהמתין    –משטח בטון חשוף  

 הצביעה. 
 קומות.יד שהסימון יהיה רצוף וחלק, במיוחד בעהקפ יש ל

 .  934המפורטת בת"י    ף כדוריות זכוכית בכמותהצבע יהיה רפלקטורי, ולצורך זה יש להוסי
עבור כל גוון, אורך וצורה  פאושלי וללא מדידה, והצביעה תהיה   שלום עבור הצביעה יהיה  הת

דים או מעוקמים. המחיר כולל  בודשהיא. לא תשולם תוספת עבור צביעת שטחים קטנים,  
 י עפ"י התקן. לצביעה,  טיאטוא וכל פעולה אחרת הדרושה לניקו   חמשטאת הכנת ה

 דם של קווי הצבע, וקבלת אישור המפקח. אין להתחיל בצביעה ללא סימון מוק
במידה והעבודה לא בוצעה לשביעות רצון המפקח, יבצע הקבלן קירצוף וצביעה מחדש ללא  

 תשלום נוסף. 
 

 לבן לסרוגין-ים אדוםבעבצאו שולי מדרכות מבטון צביעת אבני שפה  .5
באורך של   , בקטעיםאו שחור/לבן  ות יצבעו בצבעים אדום/לבן אבני השפה או שולי המדרכ 

 ך לסרוגין, בהתאם לתכנית והוראות המפקח. העבודה כלולה במחיר הפאושלי. רמ' או  1.0
 
 תמרורים .6

 מידות התמרורים  6.1 
 מ'.  0.3  -אורך צלע  - מרורים משולשים ת 6.1.1  
 מ'.  0.5בקוטר  -תמרורים עגולים  6.1.2  
כל תמרור, ואם לא צוין,  כמצוין בלוח התמרורים לגבי    -תמרורים מרובעים   6.1.3  

 עפ"י הוראות המפקח בכתב. 
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.   111למפרט אספקה מס'  מחזירי אור. יצורם יהיה בהתאם  חדשים,  התמרורים יהיו   6.2 
דרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של התמרורים, צבעיהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנ  צורת

 משרד התחבורה. 
ל"הנחי 6.3  הקבלן  של  ליבו  מופנית תשומת  כן,  לאופן הצבת התמרורים", באשר כמו  ות 

הנדרשות להצבת למידות הכתב, ספרות, הרווחים )בעברית  ובאנגלית( והנחיות נוספות  
 התמרורים השונים. 

וה 6.4  כולל את אספקתו  ויותקנתמחיר התמרור  סוגי התמרורים השוניםו,  לפי  כל   .פרד 
 למדידה(.  הכל כלול במחיר הפאושלי )לא ר יהיו מגולוונים.אביזרי החיבו

 
  עמודים  .7

מ"מ. העמודים   2.2  , עובי דופן3עמודי התמרורים יהיו צינורות פלדה מגולוונת בקוטר "  7.1 
ני המפלס המתוכנן  ס"מ מפ  70ס"מ ובעומק    50בקוטר    150  - ון ביבוטנו בתוך יסודות בט 

פני    20לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה  ו/או הקיים. הצבת העמוד יעשה   ס"מ. רום 
 ס"מ לפחות מתחת לפני מפלס הקיים ו/או המתוכנן.  20היסוד יהיה 

מספר 7.2  ע"י  יקבע  העמוד  התמ  אורך  תחתית  גובה  מקרה  ובכל  עליו,  רור התמרורים 
 מוד יצבע בצבע מחזיר אור. מ' מהאספלט. הע  2.2-התחתון לא יקטן מ

יכוסה 7.2  העמוד  בעובי    ראש  אלומיניום  בלחץ.דפ   1בקופסת  עשוייה  הקופסה מ"מ  נות 
 תהינה בקוטר פנימי כך שהתקנת הקופסה תבוצע בכח על צינור העמוד.

 ת היסוד. שעות לאחר יציק 24רור על העמוד תבוצע לפחות  התקנת התמ 7.3 
 ן למיקום התמרורים, לפני הצבתם בשטח. הקבלן יקבל את אישור המתכנ 7.4 
יבת בור ליסוד העמוד, יציקת , כולל: חפירה/חצהעמוד כולל את אספקתו והצבתו  חירמ 7.5 

 )לא למדידה(.  הכל כלול במחיר הפאושלי בטון ליציבות מלאה של העמוד.
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 אש סומי מח  - 70 פרק
 

 יים ם כלל יתנא 70.1
 

 :ורתא 170.1.0
 

,  , רצפותתום בתקרימי האש הנדרשמחסו תהתקנ הני י ן ענללה  מתוארתה העבודה 
ר אש, במעי המונע לת מחסום אש תקנ לקב  - צות אשמחייים וביקלמעטפת פירים וורט ב

ות יצחמ וב תאו מעבר בתקרו  חקיים פתם בו מקובכל  - ות לפח  יםעתישמשך ם לזין, וגעש
רות  ק ים בתר תפ ו"ב;י וכ  תעלות ת, , צנרוםליכב ים, מוליכ -יות ר תשת בפתחים למעש )אה
 שקים וכיו"ב(.יבקירות אש; מו

ת וודצמה, העב לביצוע העבודה ערים הנדרשים חומלות וה פעודה כוללת את כל העבוה
אש  הו נדרש מחסום ב  השרוול/הפתח  של אל וחשיפהשות גיר נלאפש  שותדרות הנהמקדימ 

 ותו. מקדל  המצברשים להשבת ם הנדיות והחומר עולפכל הת או
 

 וכר: קות מיון בד כ י מה ע"קבדי 1.0270.
  

בדיקה   ו בעלי אישוריהידה זו עבוהמוצעות במסגרת  האשמערכות מחסומי  לכ א.
 שת.  נדרה  ת האשלת עמידוב לקליעודם ולהתאמתם 

 ת לאחדפחול פוף בכ קתבד ובנוסף 2חלק   931שראלי  תקן יף לבוצע בכפוקה תדיהב 
 הבאים:  קנים תמה

 - (1479 UL)  814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART :476 BS  . 

מכון בדיקות  או  UL ,FM ,ULC ,IFBTמת בדיקות מוכר דוג כוןהבדיקה תבוצע במ
 המזמין.   "ימאושר ע אחר
 

  רנוקז ןח במב עמידות המערכתל  כר כנ"לון מומכ  ור בדיקותאיש  יגלהצ ידרש לן  קבה ב.
 ם.  המי

 
   מכים כללים:מס 03.70.1

 ם: יהבאכים מהמס יג את  הצ ידרש ל  לןקבה 
 

 ימים:  דמסמכים מק   1.1.3.07
כי  ותעודות היצרן  רבות אישוריםת להמוצעוות פרטי היצרן למערכומ  ספרות א.

 ורט להלן. כמפ נהבמב עודן לי ותמתאימהמוצעות   ותהמערכ
שנים   10נה  י המוצעות האש  הומי חסמ  של םכי תוחלת החיי ן רי היצראישו ב.

 ומם.  ש ייר  לאח לפחות 
קבלת  ול  מה ליעודה במבנהאת המוצעת, התלמערכ מוכר תיקון בד ומכ  אישור ג.

 לעיל.   1.2ט בסעיף  פוררשת כמהנדעמידות האש 
בים  מרחמקלטים ובוש ב ימלש  ועדיםהמים איטו  ף לחומרירעופיקוד ה אישור ד.

 וגנים.מ
 .  בצוע העבודהסמך לו ה מבצעי הש כאום החסמ  רכתעאישור יצרן מ .ה
ם  יבחמש השנ בצעמדי היו על עבוצאש שהמי ת מחסודומת עבוירש .ו

  המבצעם ל הביצוע מטעח עון מפק טלפיקף העבודה, שם ות ההאחרונות לרבו
 במקום.  

גי  ם בסושומואופי יי  צעותמות המערכו ת הא  תאריםביצוע המ טישרטו ז.
  האבזרים בהםרים ומהפתח, החוטו ריפו וטטרבש  .השונים במבנה  םיהפתח

בי  וממדי הפתח, עכלול ירטוט שה -קום מם בקביעת פןוש ואומ שיה יעש
 לים.  בר החם המתקבלמעמידות וע  יציין עמידות האשם ושכבות החומרי

 
 ודה: תום העב  םע מסמכים   70.1.3.2

 
  שהרד ם נהל הפתחים לגביכ קבלן כי שור האי אטמו כוללם שנ חיהפת שימת ר .א

 להלן.  פינדון לה ח פתוג הטי היצרן לסלמפר  ףנאטמו כפודה והעב
שנים מיום   10ותקינותה למשך  העבודה לשלמותטיב הלקבלן הות אחרי ב.

   .ע"י המפקח  ודהמת העב השלאישור 
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 מקדים: מידע  70.1.04
הקבלן לבדוק   לצעתו. ע מתן הרך הנדרש לצוידע המכל ו את  ידיב  א שישבלן יוודקה 

ם  מוד בהלעצריכה  יםומהמחסאים שמערכת ל התנכלוודא את ה ונהמב  ותי נתכ תא
שת  בבק מפקחפנה אל הי -מידע או פרטים  וה וחסרים ביד במיד .הצעתו  מתןורך צל

 שת הצעתו.  ימים לפני הגמשל פרטים 
  בכמותוי ניות. שינבתוכם מנים מסוברימעים והכל הפתח  אשל גש בזאת מוד 

י ירבמח שינוי כלשהוילה לעלא יהווה  וע צהבי לךהמת בובמעברים ובקיר ,הפתחים
 יחידה. ה

 
 :  הליעוד  רכתהמע תתאמה 70.2

 
 אש: ת עמידו 0.2.017

ידות אש של  ולה יותר מעמגד  ערך אוות טיח עמידות אש שויב  מחסום האש 
ת  ערכשעות. המ משתית פחוך לא , אמתמיוש ה המערכתבה או התקר  הקיר

תיפול דרך   ך שלאכמן שריפה בז הניתק וש  השרפנתתמוך בצנרת שו  ה יציבהתהי
  חלהבטי  -ריפה זמן שבעליה   ריםהנוצ חותוד בכו עמ ערכת תמ ה ר,המעב

 בפרק הזמן הנדרש. תה אטימותה ועמידו 
 

 וג בשריפה: סו 0.2.027
חר ישומם ולאבעת , ונםת אחסבע ואאש שה ם סיכון ומשלא יהיה  חומרים המוצעים ב

  755י ת"י ישראל על פי תקןקה יבבד פהירבש םה סווג החומריר ק. בכל מישומם
 .  לפחות  V.4.4היה י

 
 ות: יזיב קורו 0370.2.

ת  ולצנרוים היו תואמים לחומר ש יערכות מחסומי האמואביזרים של מרים  וח
  או  רוזיהקו ורם ליצם העשויי ימר ימוש בחובמגע. לא יעשה שיתם הם באים א
ימוש  ה שש א יעל .םלה םהתשתית הסמוכי  והצנרת אנין, הב  ף את חלקיהתקיל

 ם.  בסיס ממיסי ים עלרבחומ
 

 ות:ילרע 0420.7.
ילים שהם.  רע רטנים או חומריםססט, חומרים מו אסבלא יכי לום האיט   מריחו

מן  מם או בז ויש , לאחר יילים בעת יישומםחררו גזים רעיש  טום לאהאיחומרי  
   פה.ריהש

 
 מה למקום: התא 05.2.70

סוג   - במבנה ם ולמקומםעודי מו לאית יזו  במסגרת עבודה תות המוצע מערכוה 
 ם. ום במקיבתיהסבי  איםת והתנתיוג התשס, תחל הפוגוד

 : סוג הפתח .א
 ו'.  טות בבנין וכתפשתפר ה בס,בטון, בלוק או ג קירתח ברצפה, פתח בפ

 
   פתח:ממדי ה ב.

 ח.  פתדות ההפתח, מי מקעו
 

  :צנרתה סוג ג.
י חשמל  כבל  נור,צי ה בות יצנרת חמה, יצ  ,קת פלסטי, צנרלדהצנרת פ

 וכו'.  שורת  קות
 

 מים:   דנגם  איטו ד.
  מעברי צנרת מים  םאיטו -ר מים למעב תאטימו  רשתם נדהת ב במקומו 

אשר  ה שימוש במערכת יעש  -ת וכו'  ומובין ק רות עברים חשופים בתקומ
 ם.  ד מינגות אטימ  גם יח ש תבט אטימת האל ף בנוס

 
   ים:ות בממידע ה.

  עמידי מיםיהיו    חסומי האשת מ ומערכל  ש זריםיהחומרים והאב לכ 
  הרטיבות העלולוהים וב ות גחי ל בתנא  ומדרים יע החומים. ס מסי  ובלתי

   להתהוות במקום.
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   ת:יניטמפרטורה אופי ו.
ם  יישול  תנותויהיו נימו אש יתאי של מערכות מחסומי ם ואביזריםומריח
 . מקוםהצפויות ברות ופרטמטב

 
   ה:יויברצ .ז

  הרעיד לתזוזה אופשרות הם קיימת אב תקומו במ אשם הוחומרי מחס
   .ות האש שלהםה בעמיד פגיעא ללוד זה  יע אימו ל ( יתרציהב)וי

 
   גמישות: ח.

ש שכיחה של  העברה מחד פויהבהם צות ת מחסום אש במקומערכמ
דרה של  והח הוצאה  פשרתא  -ם במקוהעוברת  תיתכבלי התשצנרת ו

   .ערכתהמ  שלאש הגיעה בעמידות פ ים ללא והכבלנרת הצ
 

 קשורת:שמל ותכבלי ח ט.
ים  ל ם. ציפוי כבל הכבליית שמלחשיכות ה ולפגע במלא ישמל חבלי  כיפוי  צ 

ס"מ    3ל עד לקוטר שופף  "מ יכמ 12ר כי כבל בקוטר אפשיהיה אלסטי וי
י  גמישות לפ ינה י תה  םיכבלאש לי חסוממערכות מם. רות סדקיללא היווצ

אישור  תהיה בעלת ם  יהכבלי  ויפ וצ שערכת מחסום האמלעיל.  יף ח' סע
  בלי כח,ם )כלי כבסוגי הם ימוש עה לשתאמתהכר ל וקות מממכון בדי

בודד,  כבל לים )הכבו'(, צורת העברת  וכ  ת, סיבים אופטייםרבקרה, תקשו
  או םימגשים, בל ת הכים )מעטפומרלים( והחכבלים, סולמות כב צמות
 . '(ווכ ים י , חומרים פלסטםלומיניודה, א ם פללים עשויימובי

 
 ת: צנרת מתכתי .י

החום    שטותתפה  המעכב  זהיהיה כתית  מתכ ת צנר יבמעברר האיטום חומ
וש  שימ  -באמצעות הצנרת ני הפתח אל צידו הש  לצידו האחד שמ

 ם או שווה ערך. ם אנדוטרמיומריבח
 

 ע: ביצוקדימים לם מתנאי 0.37
 

 מקדימה: ורת קבי 10.3.70
הקבלן   בר אש.ש צורך במעי ןהיכ וקדלב"מ עכל התוכניות  ת לבדוק אקבלן על ה 

ווספו  תבתוכניות ויופיעים נם מאיר  רים אשעבעקב מ שהיא ספת וכל ת  יקבל לא
 דה.במהלך העבוחדש צעו מיבואו עבור מעברים שוע במהלך הביצ

 
 ן: רי המזמי אישו 70.3.02

צוע של  יטוטי הבלשר חפקהמ לת אישור י קב נלפ ות בודל בעחיא ית הקבלן ל 
 עות.  וצ מאש הה יומ מחס מערכות

 
 וגמא: ד .3.0370

כפי   מפתחי הבניןש בפתח מת אטיא  דוגמת לןצע הקב, יבמפקחה ישת רפי ד על 
 .  קחפל המ ם שלאישורו המוקד -  פקחמ שיקבע ע"י ה

 
 מיומנות:  70.3.04

 בלבד.סים  וומנ םמנימיו יםאנש  יעשה ע"יעל בודה בפו ביצוע הע
 
 חות: בטי 5.3.070

  בנה,מדים בה על העובם להגנחות הנדרשיטיבן והמגה י  מצעא לן ינקוט בכל בהק
ות  טיח היצרן, פקודת הב   תכפוף להוראוב - בנה ט במהו ריליוד ו, י בניהלמנטעל א

 תחייבים.  המקצוע המ כללי ולפי יה בעבודה ותקנות
 
 סון: ואח אספקה 670.3.0

  יםרים וללא נזק ור הם סג, כאשרייםליהם המקובמיכ אתרלו באם יוריהחומכל 
  במקום באתר סנוחם יאו האיטו ת. חומרי ברורו זיהוי שלהם ה תוויו ת ראשוכ
יעה או מתנאי  מפגכאשר הם מוגנים  ןמטעם המזמי המוסמך  חמפקה "יאושר עמ

ת  יידייסולקו מים לו מקולק ן. מיכלים פגועים א פרטי היצר ף למכפו -בה סבי
 ה.  יבנ ה מאתר
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 ביצוע: 470.
 

 הכנות:  .4.0170
יבת  ב של ס או לכלוךפגיעה מ שות להגנה רדת הנ נוגהה כלל הקבלן ידאג א.

בכיסויים,    ש, תוך שימות סמוכיםנרווצ  ןלקי בני ח ות על ו לרבודתבע
 . רטי הדבקה וכיו"ב , סיריעות

ל  ש יפהת אל וחשישוגלאפשר נל הפעולות הנדרשות  יבצע את כ קבלן  ה ב.
 . ם האשנדרש מחסובו   פתחה/ל ווהשר

תם הוא  רות אונבכבלים ובצ ע לפגוא לו שות רי היה זהיר ובאחיהקבלן   ג.
ש  ימוליכים(   ות בידודלרבל )ב, או בכתה בצנרופגיעזק  נל כל עוטם. א

 ן.  מוסמך מטעם המזמיח הלהודיע מיד למפק 
ת  עבודו ת  צעום בו מבומקובן שהוא אם קיים מקור סיכו בלן לוודאעל הק ד.

ם  ע  םתאול - קור סיכון אחר מוק כל א נית לווד   על הקבלן האש.ום יטא
   .הקבלן חריותבא -מין עם המז טח המוסמך מקפהמ

מלכלוך, מחלקים   םיהיו נקיי והצנרות פתח י ה נ גע של פמשטחי הכל  .ה
יות  באחר  -באטימת הפתח ים לפגוע העלול  -' וכוים, מחלודה, שמן  ופפר

 ן.  להקב
יהקבל ו. לכלדאן  להגנההנדרות  גנה ה  ג  אומפגי  שות  סביבת    לכלוך  עה  של 

חלע  תרבול  תועבוד וצנר   יקל  סמוכ ובנין  תוך  ת   ים,י בכיסו  שימושים, 
 . ו"ב וכי   י הדבקהטות, סריריע 

 
   יישום: 0270.4.

 היצרן.  וראותפי הול  תבוצע כפוף לנדרשאש מערכת מחסום ה א.
בין    יטוםהא   מרוח   חדירתת  רבוהפתח, ל  של  א ומו המלהקבלן יוודא איט  ב.

ביצנרו כבל ת,  במן  תפוריים.  הצורך  האיטום וחרת,  צנ  עיתארק  דת    מרי 
בי   יוחדרו הציהיטב  תחהצנוורות  נ ן  מחרת  אום  ובתור  שבאי  -ש  דובר 

 . ם עם המפקחמוקד
 

 השלמות:  70.4.03
וא א. תמיכה  עזמצעאביזרי  אחרי  יוסרו  ר  האטים  שחומרי  לאחר  ימה  רק 

 ן.  היצרות רא ולהכפוף   -קם מלוא חוזו לע הגי
י הק ב. כבלן  שארינקה  שגרמול  ולכלוך  צנרותב  חלקימ  וודת עבה  ת    , נין, 

   וכו'., כבלים תעלות
חרים עד אשר  אחלקי בניה  גמר או    מריבחו  א תחופהלם האש  מחסו  רכתעמ ג.

 ע"י המפקח.   ושרלא תא
ע" אישועם   ד. המפקח,  רה  הי  לפי  המערכת  ה תחופה  וכפוף    צרן יוראות 

   .קחת המפשודריל
  ט שילוי  "ת עכועראש, ישולטו המהחסומי  כות מת מער שלמת התקנעם ה ה.

  75X125  בגודל  שלטים  -  "סורה!אגיעה  הפ  -אש    "מחסום  מזהה מתאים
 קע צהוב זוהר.  רן שחור על  יות בגוו אות "מ מ

המפק  עם ו. אישור  ה קבלת  מטעמוסמח  המזמין,ך  כל    ם  את  יבצע  הקבלן 
עקב  רשים  השלמה הנדון ותיק ל  כע  ויבצ  תודמוהמצב לק  שבתההנדרש ל 

ות רצון  לשביע  -רה למזמין  יסה למ כנות מלמושלקבלת עבודה מ   בודתו,ע
   .המפקח

 
 : הקבלן חריותא 5.70

 
והה  הגב  כות ה בפועל הינה באיופק יצרן כי התוצרת שס ה תב אחריות  ן יגיש כקבלה 70.5.01

 פגמים שהם.    יותר וללאב
 

מחיצות  בקרות וים בתשרוול הפתחים והלוא  ו מ טמ אנ  תו כי יואחר גיש כתב  ן ילהקב 70.5.02
ע  הביצו טי  ולשרט  ףם כפוי והמושל המקצוע   וצעה באופןב  בודההע  וכין  ניהאש בב

   זם.יו ע"י ה רשאוש
 

יגיש 70.5.03 לטיב    הקבלן  אחריותו  למשך  ושלכתב  העבודה  אישור    מיום   שנים  10מות 
 קח. למת העבודה ע"י המפהש
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 :דהבועתכולת ה 607.
 

, לא  ותיהכמו ב תשבכ הידלל במחירי היח כית אש קירותבהאש  מיכת מחסו מער כל 70.6.01
תו  לםתשו תכל  או  כתכלו   היאו גינה  ב  שלוםספת  את  וההחומרי  לל  זרים  יאבם 
לשם  הנד מושלםב רשים  ולקונא תיקני    ,יצוע  העבודה  של  העמ  בלתות  אש  ידות 

 ם.ריומים חוזאיט  העבודה , גם באם ידרשו בעתהנדרשת
 

 הבאות:  ת בודוהע  ת כל את  כוללעבודה  , ה הז מכרז  לים לים הכלנאמר בתנאף לסנוב 70.6.02
תח בו  פה/רוול פה של שי אל וחשישות  נג  רלאפש  ותנדרשפעולות הת כל הא א.

מות  השלוה  יטום, כל העבודותהא  אש טרם ביצוע עבודתה רש מחסום  נד
 .ת האיטוםבודעהשלמת    בת המצב לקדמותו עםדרשות להשהנ

   חד..המיו  ובמפרטהכללי  רטבמפ רטמפוה את כל .ב
 טי ביצוע.  ושרט  ות בם לרימכ הכנת כל המס .ג
ע .ד הנדכל  החו כ  רשת, בודה  העזוחומ  ריםמל  לרבות ררי  וניקוי    ת מוהתא  , 

ודת  צוע עבבי  אחרלמות והתיקונים ל ההשנרות לפני איטומם,  צהפתחים וה
  לת לקבל  הכ  -ם  טו אי עבודת ה  למת שדה עם הם ניקוי סביבת העבוהאיטו

   חהמפק  ת ע"ימאושר דה מושלמתעבו
לוק  סיתר,  חסונם באאתר, א ל  ואביזריהם  םאיטו י  רחומ  תבלאספקת והו .ה

 נגרמו ע"י הקבלן.  שת ולכלוך  לוק פסולי ס  מין,ע"י המז  אושרו  ם שלאמריוח
 רשים. הנדים תאום עם כל הגורמ  .ו
  על   הגנ , ההםגיעה בפ  עתכים למניסמו  ן וצנרתוהגנה על חלקי בני  שמירה .ז

 המפקח    ים ע" ורשואי   ם רתפגיעה עד למסימ   בוצעוהאש שחסומי  מערכות מ
 זהרה.א שלטי מערכות בילוט הש .ח
 . ןת הקבל אחריו .ט
 

בזאת  דמו 70.6.03 הפ גש  כל  מסומנ תשלא  והמעברים  שינוי  ים  חים  ות  בכמבתוכניות. 
 . דהיחיה   במחיריו  שה שינוי כלה ללהווה עיבמהלך הביצוע לא י  ובמעברים   הפתחים 

 
 . ותאלקטרומכני הכות  ערמטי הרמפה ביחד עם כל ז א פרקלקרו הקבלן על 70.6.04

 במחיר  םליכלו ברי אש,עיטום מ ים לא יחסים המת טיהמפרכן, כל  כמו 
  

 טכני: טמפר 70.7
  עמידות   ( למחיצות אש04-6521141פון: נד )טלרבו או  מבוססים על מפרטילן  המפרטים שלה

 KBS  ת כו( למער08-9428999ון:  )טלפ  ש בע"מת מיגון ארכועמ  -ב  גיפרטי סמ  עלשעות;    2אש  
  שוות מערכות  להציע  רשאי בלןקות. השע  2ש  עמידות ארמניה ג  GRUNAU GMBH צרתתו
ובתנאירע ל  שיציג את  ך  וצעת  רכת המ המעכי  פרק א' המוכיחים  פי  האישורים הנדרשים 

 ת. אש הנדרשת הואת עמיד מה ליעודה ומבטיחה  מתאי
 
 ות: שע 2אש   ותות לקבלת עמידרקת ובתבקירוכבלים  רי צנרת ומעב וםאיט 170.7.0

 
 :SBKוחות  רכת לבמע וצנרתם  כבליבמעברי  סום אשמח  70.7.1.1

 
לות וסולמות  תע   רבות פינוי של מכסיל ח כנדרש,  הכנת השט וי  ניקו  א.

 ם. כבלי
 C-11ח ב  בפת  החודרים ח, הצנרות והכבלים  דפנות הפתמריחת   ב.

KBS FOAMCOAT  ,וביח המגע בישט  לבכ לוח נם  . KBS-ות הן 
 . KBS -ה ת לוחות ודפנ לע  מריחה כנ"ל

לוחוהתקנת   .ג מר  KBSת  שני    צמר   לוחות  -  ביניהןאויר  וח  ועם 
ג כל אחד לפחות  ק"  140מ"מ בצפיפות של    50בעובי    עים דחוסלס
ה  דכבה אחיבש  KBS FOAMCOAT  -  החיצוני במצידן  ים  צופמ
  ח ת הפתמידו   כו לפייחת  KBS-הות  חלו ש.  בואחר ייל  "ממ  1  -ל כש

וולאמ"מ    3בתוספת   הרולרך  מנתל חב  )על  ל ל  וח  בעת  יצור  חץ 
 . מעברוברים בעבלים הות הכמיד ולפי ה(התקנ ה

שנ איטום   .ד התונקודות  לאחר  גלויות  בתפזורת    קנתתרו  הלוחות 
 .KBS FOAMCOATשל   יפוי נוסףעים וצסל צמר

ש  פס  יציפו ה. מ  30ל  ברוחב  בת לפיב  סבמ"מ   KBS  -ח 
FOAMCOAT  ( ר  מור גיצל ע"מ  חבש בנייר דבק רמתץ להשמומל

 (. נקי וישר
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  KBS -בר ב עדרך המדרים החו  וצנרתל  חשמ  פוי כבליצי ו.
FOAMCOAT יישום  ר.  ס"מ מכל צד של המעב 50רחק של  למ

או ידנית באמצעות  " AIRLESSצעות " באמוס החומר בריס
יפוי  . עובי הצ שוםיהיני  לפ כבלים ה   ויורך בניק א צלברשת, למ
 משת להש ץמלמ"מ. )מו   1 - כ ייבוש אחר ה ל

ר נקי  ור גמליצויפוי  הצרחק סמן את ממנת ל עלר דבק רחב  יבני
 ישר(.  ו

 KBS INTUFLEX  יעטפו ע"י סרט  2ל "לוטר עד כו בק  PVCת  ונרצ ז.

כעובב  957 לי  של  פול,  מר  20אורך  של  צד  מכל  הפתחס"מ    . כז 
יחוהכ רצוע   זקיסוי  פעו"י    איטום לפני  יבוצע  )הכיסוי    גלס ריבת 

 ו בקולר  מ יחס 2"  עלמ  PVCפתח(. )צנרות ה
 וכו'.י ניקוהחלקה,   יישור, .ח

שני צידי  מ אסורה!"    הפגיעה  -  אשסום  הרה "מחזשלט א  התקנת ט.
 הפתח. 

 
במ   1.2.7.70 אש  כעברמחסום  וי  במערבלים  אש  צנרת  חסין  טיט  כת 

SKB LTAR SEAMOR: 
 

וסולמות    תוי תעלל מכסינוי ש , לרבות פדרשנכ  שטחה  והכנת  וייקנ א.
 ם. כבלי

  ש"ע ם או  לעיסצמר    ם,דולילפתחים ג  ש"עו  א   לוח גבס  -  תתבניח  ול ב.
קטנתלפ לוחוע)הים.  חים  מרה:  תבנית  יש  חת  דליקים  ומרים 
 ט(.הטים לאחר התייבשות סירלה

הטיט  יצ ג. חדירתיקת  על  הקפדה  ב  תוך  הי הטיט  בן    ין צנרות, 
ת טיט בעובי  בכבלת שעד לק -פתח  ן דפנות הלבי  הם יניובכבלים  ה

 ות. פחלמ"מ  100
כב  .ד החחשמל    ליציפוי  הם  ודריוצנרת   KBS  -ב    עברמדרך 

FOAMCOAT  המעבר. יישום    מכל צד שלס"מ    50  ל ש  מרחקל
"בר  החומר  באמצעות  יד   "AIRLESSיסוס  באמצעאו  ות  נית 

צורך ללא  לפניהכב  בניקוי   מברשת,  ע ייה  לים  הובשום.  וי  פ ציי 
ת  נעל מב  ח בק רדר  ץ להשתמש בניילממ. מו מ"  1  -וש כ  לאחר הייב
 . ישרונקי   מרור גפוי וליצ חק הצימרלסמן את  

 KBS INTUFLEXט  רטפו ע"י סיע  2לל "ו כ  ר עדבקוט  PVCצנרות   ה.

לאורך  בע  957 כפול,  מכ  20של  ובי  מס"מ  של  צד  הפתח.  ל  רכז 
י ע"הכיסוי  פיברצ  י חוזק  איטום  לפ   ע וציב  וי)הכיס  לס רגועות  ני 

 ר ל ובקיחסמו  2על " מ  PVCות )צנר  הפתח(.
 .י וכו'קוהחלקה, ני   ,ישורי .ו

  שני צידי מ "  ורה! גיעה אס פ ה  -אש  חסום  "מ   האזהר   לטנת ש התק ז.
 הפתח. 

 
 שעות: 2ידות אש רות לעמת ובקיקרובת מעבר צנרת וכבליםם לאיטום שרוולי 7.0207.

 
 :ATBS FOAMCOC K-11רק מ  מערכת "יע שרוולים טוםאי .7.2.170

ות  או צמ  ים, כבל2עד "   PVC  רתנת, צימתכתלמעבר צנרת    םרווליטום שאי
 מ"מ.  65ים עד  כבל

   דרש.השטח כנ  תוהכנ ניקוי .א
סלעיםהחדרת   ב. ש  צמר  לעומק  חלל  תוך  מפני    20ל  אל  מ"מ 

  טם( האוחומר  וול )כגב נגד יציקת ה ידי השרמשני צרה התקהקיר/
 . עים לפחותסל רצמ "מ מ 60של  ביעוולקבלת  

וול לקבלת  רי השיד צשני  מ  C KBS FOAMCOAT-11מרק  ישום  י ג.
בעושכ מכ  20מק  בה  צד שלמ"מ  פ שבהתיישרוול,  ה  ל  עם  ני  רות 

 ר.  יקה
מבודדתצנ ד. סרט    -  רת  ע"י    בעובי   KBS INTUFLEX 957תעטף 

יחוזק    סויהכיפתח.  ס"מ מכל צד של מרכז ה  20של    לאורך   ול, כפ
 . (חם הפתאיטו ע לפנייסוי יבוצ )הכ לסברג פיצועות  ר "יע

דרךהנרת  וצ   חשמל  כבליציפוי   ה.  KBS  -ב  שרוול  ה  חודרים 
FOAMCOAT  יישום  רב המע  כל צד שלמס"מ    50ק של  חר למ .



 

                                                                                                                                     165  

בריס ה "וחומר  באמצעות  באמצעות  א"  AIRLESSס  ידנית  ו 
צ  שת,מבר בניללא  הייש ורך  לפני  הכבלים  ע קוי  יפוי  הצ  ובי ום. 
ל מנת  ע  ק רחביר דבמש בני ומלץ להשת. מ ממ"  1  -  יבוש כהי ר  לאח

 וישר.   קייצור גמר נ לוי ו יפצ חק הראת מלסמן 
 .  וי וכו'קי חלקה, נשור, היי ו.

 
 :2" -6ית " טלצנרת פלסמחיצת אש  ב רוולש 7.2.207.

המ לצרוומילוי  שבין המחיצה  בינוח  סלר  דחו צמר  קולרי  עים  ס, התקנת 
KBS PIPE SEAL S/M/OSI  עוגני  ים אליה ב ודקה ומצה  חיברי המע  נימש

 .  םימתאימפלדה 
 

 :2" -6ית " סטן לצנרת פלו ת בטקר תול בושר .370.7.2
 KBSקולר    וס, התקנתחדעים  בצמר סל   רלצינוהתקרה    ןי רווח שבלוי הממי

PIPE SEAL S/M/OSI יה  וזק אלומח רה דה התחתון של התקמצי 
 

   2174תקן   - דגשים ונקודות להבהרה .870
 

ות בין  ה בין תקרות המפריד קטרומכניות בחדיר אלי אש, של מערכות איטום מעבר  .1
בכלל  לנספח הבטיחות המאושר, יבוצעו   ובמקומות אחרים בהתאם יםשונ  ים  איזור

התאם  ים פרטיים. עמידות האש של מערכת האיטום תקבע ב לקי המבנה, גם בשטח ח
ם אש תיקני  לעמידות האש של הקירות והתקרות בהן חודרות המערכות. נדרש מחסו

 רומכנית. רה של מערכת אלקטדילכל ח
 
הוצגה עבורם תעודת   מערכות לאיטום אש יתקבלו רק באםשפכטל וטיט כטיח,  .2

 לפי תקן זה.  ים המאושרים ליישוםלתקנ  בדיקה בהתאמה
 
יות יש לתכנן ולהקפיד על מתן אפשרות להתקין  בעת התקנת מערכות אלקטרומכנ . 3

ם היקפיים בין  ון: שמירת מרווחיפרטים המאושרים. כגאת מחסומי האש בהתאמה ל
 פלסטית וכד'. , גישה להתקנת קולר תופח לצנרת ר פלדה לבטוןצינו

 
יקה, יקוצרו כך שלא יבלטו מפני אלמנט  תקנו בבטון טרם היצשרוולים פלסטיים שהו .4

 שני צידיו. מ -הבטון 
 
ש  י  –חודרים את הלוחות בקיר גבס חסין אש, בו מותקנים שקעי חשמל ותקשורת ה . 5

 ר את עמידות האש שלו. ת שתחזיר לקיאיטום מעברים מאושרליישם מערכת 
 
פית העשויה ין מסגרת הקשחה היק גבס חסין אש יש להתקרת מערכת דרך קיר בחדי . 6

י ו/או מוצר איטום אש מתאים. מערכת איטום  חבק ייעוד -ממסלולים וניצבים, ו/או 
 ה לאחר הקשחתו. המעברים תותקן בתוך פתח ז

 
ס"מ ו/או   20-תיהם גדולה מ ם באחת מצלעו קיימים פתחים שמידתידה וברצפות במ  .7

ת נפילות  ח עבודה לצורך מניעמ"ר יבוצע משט 0.04הפתח שלהם עולה על ששטח 
ופין ניתן שפרט האיטום יכיל דרישה זו על  לחיל  ק"ג לפחות. 150אשר ישא עומס של 

 ידי הצגת תעודה מתאימה 
 
{  בטון קל משקל } MORTARבטון מסוג ו/או יישום בטון  בעת השלמת יציקת   .8

  \זיון  \יפות צפ \עובי  - מבחינתפרטי ביצוע מאושרים בפירים אנכיים יש להקפיד על  
מידת האש החדשה.. יש  ות אש. יש להקפיד גם על פרטי חיבור של התקרה ע עמיד

כות  את הבטון לקבלת מערלהקפיד על השארת מרווחים בין המערכות החודרות 
 פרט ביצוע ם המאושרות. יצורף יטום המעבריא

 
בת  קוטר, שאינה מחייש לצנרת פלסטית קטנת יש להקפיד לבצע איטום מעברי א .9

גרו את הפתחים  מ"מ קוטר(, על ידי חומרים תופחים  שיס 50 - ה מהתקנת קולר )קטנ
 ים מאושרות.  שיוצרו לאחר שרפת הצנרת. הכול לפי מערכות איטום מעבר

 
רים בכלל המבנה, אחת  ת איטום המעבבדיקת שלמות למערכותחזוקה ולבצע יש  .10

התאם  ק. התחזוקה תתבצע ב נושא רישיון עסב בהתאם להנחיות הכבאות  לשנה ו/או
 ציג מוסמך בתוקף של היצרן. לתקן הבדיקה באתר של מחסומי אש, על ידי נ
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ונים  צוע תיקה וכן לביתאימים לביצוע הבקריש לקחת בחשבון התקנת פתחי גישה מ .  11

 לכך. במידה וידרשו  
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 יות התוכנ תמרשי - ה'סמך מ
 חוזה( רז/כממנפרד תי בל לקח המהווה)

 
 יכלות ראד

 שם תכנית  נית כמספר ת מס"ד
1 work-plans-p0  קומת קרקע 
2 work-plans-pb קומת ביניים 
3 work-plans-p1  קומה ראשונה 
4 work-plans-gag  קומת גג 
5 work-plans-elev  חזיתות 
6 work-plans-sec ם חתכי 
 

 קציהסטרוקונ
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 ויסודות  -  0.14 במפלס  רצפה 01 1
 + 3.09מפלס  02 2
 + 6.32תקרה במפלב  03 3
 + 10.06גג במפלס   04 4
 בבניה ועמודונים חגורות  פרטי 05 5
 איטום  פרטי 06 6
 וקירות  תקרות  בחיבור רבוחי פרטי 07 7
 עמודים  פרטי 08 8
 מרחב מוגן  09 9
 

 איטום
 שם תכנית  כנית ת רמספ דס"מ
 ופרטי איטום  מיפרטי   1

 
 הרואתב

 כנית ת שם כנית מספר ת ד"מס
 קרקע ופיתוח קומתת תכנית  סניטרי  אינסטלציהמערכת  060721-11-1 1
 אנכית   ביוב סכמתלאורך קווי ביוב,   חתכיםמערכות אינסטלציה סניטרית  060721-12-1 2

 פרטים  -בביונסטלציה סניטרית מערכת מערכות אי 060721-12-3 3

 ת קרקע קומתוכנית מערכות אינסטלציה סניטרית  060721-11-2 4

 קומת א'  ית תוכניתמערכות אינסטלציה סניטר  060721-11-4 5

 בניים  קומת מערכות אינסטלציה סניטרית תוכנית 060721-11-3 6
 גגות  קומת מערכות אינסטלציה סניטרית תוכנית 060721-11-5 7
 פרטים -מים מערכות אינסטלציה סניטרית מערכת  060721-12-2 8

 
 מל חש

 שם תכנית  נית כמספר ת דמס"
 קומת קרקע וביניים תוכנית חשמל ותקשורת  1-101-2021 1
 תוכנית חשמל ותקשורת קומה ראשונה וגג  2021-101-2 2
 תוכנית לוח חשמל  2021-104-1 3
 תוכנית הארקת יסוד  2021-102 4
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 רויאוג מיזו
 ית שם תכנ כנית ת מספר מס"ד

 קומת קרקע-מערכת מיזוג אויר  1-1483 1
 קומת ביניים -מערכת מיזוג אויר 1483-2 2
 1קומה  -ערכת מיזוג אוירמ 1483-3 3
 קומת גג -מערכת מיזוג אויר 1483-4 4

 
 מעליות
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 מעליות  ובניה  כללי 82044-00 
 

 קלרים ספרינ
 שם תכנית  נית כמספר ת דמס"

 סכמה אנכית -מערכת אספקת מים 060721-10-1 1
 קומת קרקע  תוכנית ספרינקלרים מערכת  060721-10-2 2
 בניים תוכנית  קומת מערכת ספרינקלרים  060721-10-3 3
 תוכנית  קומת א' נקלרים מערכת ספרי 060721-10-4 4
 גג כנית  קומת תומערכת ספרינקלרים  060721-10-5 5
 

 חפיתו
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

        ירותופריסת קתוכנית פיתוח כללית  1578-01  .1
                        תוכנית סימון פרטים      1578-02  .2
 תוכנית צמחיה                                     1578-03  .3
           תוכנית השקיה                          1578-04  .4
5.  05-1578  גיליון פרטים  
 

 תנועה
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

1 A 36-9  חניה  
 

 יחותבט
 שם תכנית  כנית ת מספר "דסמ
 ות תכנית בטיח   1

 בטיחות  דו"ח
 
 
 
 

גל  ו לרו/אהשלמה   ו/אוהסברה ך רה( לצווספנ ותתו מידה ה )בנפ ר תתווסות אשרניות אח ן תוכוכ
 . ותוסמכוקף על ביצועם בת רותפקח רשאי להוהמ שינויים אשר

 
 

 .ותהתכניומסמכים ה כל מלא של  ש לו סטידא ש על הקבלן לו
 
 
 

     ותמת הקבלן:  מת וחיחת   תאריך:  
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 ו"ח קרקע ד- ו'מסמך 

 ה(זפרד ממכרז/חונ חלק בלתיוה הוהמ)
  בכתבבמחירי היחידה שכלול קע בדו"ח הקרכל האמור  

 פרד יבנ  הכמויות ולא ימדד
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 וסטיקה אק  דו"ח- ז' מך סמ
 ממכרז/חוזה( פרדי נלת)המהווה חלק ב

דה  היחי כלול במחירי  הקוסטיאקבדו"ח האמור ל הכ
 ניפרד מדד בב הכמויות ולא ישבכת 
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 סביבתיח  ו"ד- 'חסמך מ
 רז/חוזה(מכ מי נפרד תק בל חלה )המהוו

ה שבכתב  חירי היחידכלול במ ביבתיהסו"ח דכל האמור ב  
 ימדד בניפרד ות ולא יהכמו

 
 



 

                                                                                                                                     201  

 



 

                                                                                                                                     202  

 



 

                                                                                                                                     203  

 



 

                                                                                                                                     204  

 



 

                                                                                                                                     205  

 



 

                                                                                                                                     206  

 



 

                                                                                                                                     207  

 



 

                                                                                                                                     208  

 



 

                                                                                                                                     209  

 



 

                                                                                                                                     210  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ישותח נגו"ד-  'טמך סמ

 ז/חוזה(ממכר דרפה חלק בלתי נמהוו)ה
תב  שבכ  מחירי היחידהבל  כלו נגישותהאמור בדו"ח הכל  

 פרד ת ולא ימדד בניהכמויו
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