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 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

"( מזמינה בזה הצעות מחיר מקבלנים לצורך  המזמין" או "החברההחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ )להלן: " .1
בשטח   ,פ"תבביניים ע"ש דוד בן גוריון  החטיבת  באולם ספורט   (1שני מבני ציבור: )   הקמתל  בחוזה התקשרות  

( מרכז קהילתי ברחוב  2)  וכן עבודות פיתוח  מגרש קייםפירוק ופינוי    הריסה,לרבות עבודות    ,מ"ר  530-של כ
והכל    ,מ"ר, לרבות עבודות פירוק ופינוי מבנים קיימים ועבודת פיתוח  730-בפ"ת, בשטח של כ  45יהודה הנשיא  

 על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  

ד', פתח תקוה   , קומה47על מנת להשתתף במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה ברחוב הסיבים  .2
כולל מע"מ,    ₪,  2,500( תמורת סך של  15:00ועד השעה    08:30"(. בשעות העבודה )משעה  משרדי החברה)להלן: "

 שלא יוחזרו, לכל מעטפת הזמנה. 

החלטת החברה ו/או העירייה )ככל  דין ו/או על פי  כל היתר הנדרש על פי  ביצוע העבודות בפועל  מותנה בקבלת   .3
אף לאחר  באישור תקציבוגם    שנדרש( או חלקה,  כולה  כלשהי,  עבודה  ביטול  ו/או  בתחילת העבודה  עיכוב   .

  החלטת החברה ו/או העירייה   דין ו/או לפי  הנדרש לפי   אי קבלת היתר, בשל  שנחתם חוזה עם הזוכה במכרז
 . לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז אי אישור התקציב ו/או 

 .  להלן 8במועד ובמקום הנקוב בטבלה שבסעיף  ייםיתק  )לא חובה(סיור  .4

המשתתפים רשאים לבקש מהחברה הבהרות לאמור במסמכי המכרז, באמצעות בקשה בכתב אשר תופנה אל   .5
(, וזאת לכל  jacob@ptcom.co.il  –תיבת המייל של מר יעקב פישר, סמנכ"ל לארגון והון אנושי בחברה )בדוא"ל  

 . להלן  8עד למועד הנקוב בטבלה שבסעיף המאוחר 

ל .6 יש  ההזמנה,  במעטפות  ההצעות  בדואר[  את  לשלוח  ]לא  אישית  במסירה  בטבלה  שלשל,  הנקוב  המועד  עד 
, תתקיים במשרדי  14:30בסמוך לאחר המועד הנ"ל, בשעה  בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.    להלן  8שבסעיף  

כל מציע רשאי להשתתף בעת פתיחת  .  באמצעות "זום"החברה ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות המכרז  
 עות ורישום מסמכי המכרז. תיבת המכרזים וההצ

, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר במפורש, כי החברה תהא  אחד  קבלן זוכה מובהר, כי בכוונת החברה לבחור   .7
רשאית שלא לבחור בשום קבלן זוכה, והכל על פי תוצאות המכרז, צרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי, והכל על  

 פי כל תנאי המכרז.  

 

 :ומיקומים טבלת מועדי המכרז .8

 

 12:00שעה  20/10/21יום רביעי  )לא חובה( מועד סיור קבלנים 

 פ"ת   45רח' יהודה הנשיא  )לא חובה( מקום סיור הקבלנים 

 12:00שעה  28/10/2021יום חמישי    מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 14:00שעה   14/11/2021יום ראשון  מועד אחרון להגשת ההצעות 

 14:30שעה   14/11/2021יום ראשון  מועד פתיחת מעטפות )באמצעות זום(

 Meeting ID: 993 2748 5180 מעטפותקישור למפגש פתיחת 

Passcode: sZ2rjF 

 ש"ח  300,000 סכום ערבות המכרז

 1/4/2022יום שישי  תוקף ערבות המכרז 

 

 בכבוד רב,                    

 

   , מנכ"לעו"ד לירון גולדנברג  

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ
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 מסמך א' 

 סמכי המכרז מ

      למכרזתנאים כללים     ( 1מסמך א')

    טופס ההצעה והצהרת המשתתף       נספח א' 

 נוסח כתב ערבות בנקאית       נספח ב'

 טבלת פירוט וניסיון המשתתף     נספח ג'

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים     נספח ד'

 בפלילים  תצהיר היעדר הרשעה    נספח ה'

 ונספחיו תנאים כלליים לביצוע העבודה               ( 2מסמך א')

 עודת השלמה ת                     1ספח נ

 תעודת סיום                      2ספח נ

 בנקאית  נוסח ערבות                     3ספח נ

 נספח בדק                     4ספח נ

 הצהרה על חיסול תביעות                      5ספח נ

 נספח ביטוח                     6ספח נ

 הותנספח בטיחות וג                     7נספח 

 בנק  חשבון פרטינספח                      8 נספח

 עבודה קבלת"ח דו                     9 נספח

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה     10נספח 

 נספח אבני דרך     11נספח 

 

 משרדית  -המפרט הכללי )המפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת הועדה הבין - מסמך ב'

משרד   של  לאור  בהוצאה  לרוכשו  ניתן  אשר  ומשהב"ש,  מע"צ  העבודה,  משרד  הבטחון,  משרד  מטעם 

ובין שהם לא, והנזכרים  הביטחון(, לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת הבטחון, בין שהם מצורפים  

   ברשימה.

 .3210החוזה לביצוע מבנה מדף   יתנא   -1מסמך ב'

 לאולם הספורט.   תנאים כלליים מיוחדים ומוקדמות  -  א1מסמך ג'

 תנאים כלליים מיוחדים ומוקדמות למבנה הקהילתי.    - ב1מסמך ג'

 . לאולם הספורט מפרטים טכניים מיוחדים -  2מסמך ג'

 .למבנה הקהילתי  מפרטים טכניים מיוחדים -  3מסמך ג'

 . עבור עבודות אולם הספורט כתב כמויות - 1ד'מסמך 

 . עבור עבודות המבנה הקהילתי כתב כמויות - 2ד'מסמך 

   .לאולם הספורט  חוות דעת רשות הכבאות הארצית - 1ה'מסמך 

 חוות דעת רשות הכבאות הארצית למבנה הקהילתי.  - 2מסמך ה'

 עבור אתר אולם הספורט.  דוח קרקע -1'ומסמך 

 דוח קרקע עבור אתר המבנה הקהילתי.  -2מסמך ו'

  .)עבור עבודות אולם הספורט( אישורי מפעל הפיס– מסמך ז'

 

ניתן לרכישה בהוצאה  ).  אף שלא צורפו , מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה  1ב'   –ו    ב':  המסמכים   הערה

 (לאור של משרד הביטחון. 
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 (  1סמך א') מ

 נאים כלליים למכרז ת

 בואמ .1

בע"מ   .1.1 תקוה  פתח  לפיתוח  בז"(  חברה"ה)להלן:  החברה  לצורך    את מזמינה  מקבלנים  מחיר  הצעות 

ביניים ע"ש דוד ה חטיבת  באולם ספורט    (1שני מבני ציבור: )  הקמתלבחוזה  התקשרות עם החברה  

מ"ר, לרבות עבודות הריסה, פירוק ופינוי מגרש קיים וכן עבודות    530-, בשטח של כפ"ת בבן גוריון  

כז קהילתי ברחוב יהודה הנשיא  ( מר2)  "[עבודות אולם הספורט" או "אולם הספורט]להלן: " פיתוח  

]להלן:   מ"ר, לרבות עבודות פירוק ופינוי מבנים קיימים ועבודת פיתוח  730-בפ"ת, בשטח של כ   45

"[ ]עבודות אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי  עבודות המבנה הקהילתי" או "המבנה הקהילתי"

 . טים במסמכי המכרז, והכל על פי כל התנאים המפור"[העבודותייקראו להלן ביחד: "

1.2. " )להלן:  תקווה  פתח  עיריית  של  בבעלותה  בחוק,  כמשמעו  עירוני,  תאגיד  הנה  "(  העירייההחברה 

 והעירייה הסמיכה את החברה לפרסם את המכרז ולהתקשר עם הזוכה בו לצורך ביצוע העבודות. 

( ויתר  2הזוכה במכרז יידרש לבצע את כל העבודות על פי כל הוראות ותנאי חוזה המכרז )מסמך א' .1.3

. כמו כן,  ותעודת גמר 4טופס    אישור '(, לרבות ביצוע כל הדרוש לקבלתו- המכרז )מסמכים ב'מסמכי 

 . לעבודות מפעל הפיסאישור  בכל הקשור לעבודות אולם הספורט יידרש הזוכה לקבל גם את

הנדרשים  האחרים  ההיתרים  כל    היתר בנייה וקבלת  בפועל מותנה בקבלת)או חלקן(  העבודות  ע  ביצו .1.4

ו/או ביטול  ו/או שלב משלבי העבודות . עיכוב בתחילת ביצוע העבודותעל פי דין וכן באישור תקציב 

ו/או לאחר תחילת ביצוע   עם הזוכהמכרז  העבודות )כולן או חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה ה

,  אישור התקציב  ו/או אי   אחר   נדרש   בנייה או כל היתר  היתרקבלת    , בשל איהעבודות על ידי הזוכה

במסגרת   , ועל המשתתפים לקחת האמור בחשבוןכלשהי מצד הזוכה במכרז  לא יהוו עילה לתביעה

למכרז הצעתם  העבודות  .מתן  תופסקנה  ו/או  תבוטלנה  בו  מקרה  בכל  כי  התחלת    מובהר,  לאחר 

יהא הזוכה במכרז זכאי לקבל תמורה באופן יחסי בהתאם לאבן הדרך שהשלים עד למועד    ביצוען,

, ומעבר לכך לא יהא זכאי הקבלן לכל פיצוי ו/או תמורה בהתאם להודעת החברה  הפסקת העבודות

 פת, מכל מין וסוג שהוא, מהחברה.  נוס

 תנאי סף  –נאים להשתתפות ת .2

 שאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העומדים בכל תנאים שלהלן: ר

"(  חוקה)להלן: "  1969- קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טהבלנים הרשומים על פי חוק רישום  ק .2.1

 . על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור.  3ג' סיווג )מינימלי(  100ענף ב

ופיתוח של לפחות  ניסיון מוכח בביצוע עבודות  ל המשתתף להיות בעל  ע .2.2   , אחדספורט  אולם  בניה 

מבנה  הההיקף הכספי של  כאשר    ,למועד הגשת ההצעה למכרזשקדמו  השנים האחרונות    7במהלך  

  ., ללא מע"מ(שקלים חדשים מיליון ארבעה)ש"ח  4,000,000  לפחות שלבסך הנו  כאמור

מבנה ציבור ו/או מוסד  בניה ופיתוח של לפחות  ניסיון מוכח בביצוע עבודות  ל המשתתף להיות בעל  ע .2.3

אחד למכרז  7במהלך    ,חינוך  ההצעה  הגשת  למועד  האחרונות  של  כאשר    , השנים  הכספי  ההיקף 

 שקלים חדשים(, ללא מע"מ.   ליוןמי ארבעה)ש"ח  4,000,000  לפחות שלהנו בסך  המבנה כאמור

, בנוסח  1976-תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והמשתתף צירף   .2.4

 כנספח ד'.המצ"ב 
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של אחד   .2.5 מנהל  ו/או  המניות במשתתף  מי מהשותפים/מבעלי  ו/או  המשתתף  מנהל  ו/או  המשתתף 

השנים האחרונות לפני הגשת    7במהלך    לא הורשע בפליליםהשותפים/בעלי המניות של המשתתף  

לא תלויים  , או  לתחום עיסוקו של המשתתף  תבעבירה שיש עמה קלון או הנוגעהצעתו למכרז זה  

א פליליים  משטרתיתהליכים  חקירה  מתנהלת  מי    ו  ו/או  המשתתף  מנהל  ו/או  המשתתף  נגד 

המשתתף,   של  המניות  השותפים/בעלי  אחד  של  מנהל  ו/או  במשתתף  המניות  מהשותפים/מבעלי 

, והמשתתף צירף תצהיר חתום ומאומת כדין בקשר לכך, בנוסח  הנוגעת לתחום עיסוקו של המשתתף

 כנספח ה'. המצ"ב 

די אישיות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים הנדרשים בהזמנה, לרבות  צעת המשתתף תוגש על יה .2.6

ושאר האישורים הנדרשים, יהיו על שם המשתתף בהזמנה. לא    הערבות הבנקאית, הסיווג הקבלני

 תתקבלנה התאגדויות ו/או שותפויות שנוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה. 

 המשתתף צירף ערבות בנקאית בהתאם לתנאי מכרז זה.  .2.7

למציע אין סכסוך משפטי עם המזמין או עיריית פ"ת, למעט סכסוך הקשור להתחשבנות לגבי עבודות   .2.8

  .שביצע

 הוראות מיוחדות לביצוע העבודות .3

ואישור מפעל    תעודת גמר,  4, לרבות קבלת טופס  העבודותכל  הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע   .3.1

הספורט(  הפיס אולם  לעבודות  להלן  ,)בקשר  הנקובים  המועדים  ובהתאם  בתוך  כמפורט  והכל   ,

 :( וכל יתר מסמכי המכרז2להוראות חוזה המכרז )מסמך א'

)כהגדרתו   לעבודות הנ"ל ממועד קבלת צו התחלת עבודה  חודשים  11בתוך  – עבודות אולם הספורט

 בחוזה המכרז(.  

הקהילתי המבנה  עבודה  חודשים  12בתוך    –  עבודות  התחלת  צו  קבלת  הנ"ל   ממועד    לעבודות 

 )כהגדרתו בחוזה המכרז(. 

פיתוח  מובהר .3.2 כי העסקת קבלני משנה בתחומים שלהלן: שלד, חשמל, מיזוג אוויר,    לציה טאינס,, 

סינטטי  וספרינקלרים, והצללות, דשא  של החברה    –    מתקני משחק  אישורה  כפופה לקבלת  תהא 

 כל קבלן משנה כאמור. מראש ובכתב של 

 בקשר לעבודות אולם הספורט  הפיסמפעל הנחיות  .3.3

  מפעל במימון )חלקי( של    הנן עבודות שתבוצענה   עבודות אולם הספורטמובהר, כי   .3.3.1

 . הפיס

( נקבעו, בין היתר, הסדרים בנוגע לפיקוח על העבודה, ובכלל זה  2מסמך א'בחוזה ) .3.3.2

תהא הזכות לבדוק, לבקר ולפקח על ביצוע    מפעל הפיס נקבע, כי למפקחים מטעם  

הספורט  עבודות  לדרישות  אולם  גם  מחויב  יהא  והקבלן  הפיס,  ולהוראות    מפעל 

 .ה, ככל שיימסרו לו על ידי המפקח מטעם החבר מפעל הפיסהמפקחים מטעם 

התחייבויותיו  לוא  מוקיום    אולם הספורט  מביצוע עבודותבלתי נפרד  כמו כן, וכחלק   .3.3.3

הזוכה יידרש  במכרז,  הזוכה  הבדיקות  של  בכל  לעמוד  רק(,  לא  )אך  היתר  בין   ,

הכולל את פירוט הדרישות והאישורים    –והאישורים  המפורטים במסגרת מסמך ז'  

 . ני הדרך לתשלוםהנדרשים ממפעל הפיס, לרבות לצורך עמידה באב
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 הצעהה .4

למשתתף  : הסכם ההתקשרות, המפרטים והתוכניות יימסרו  )אך לא רק(  ובכלל זה  ,מסמכי המכרזכל   .4.1

תקליטור גבי  קי/על  און  כל  דיסק  את  להצעתו  ולצרף  להדפיס  המשתתף  על  המכרז  .  )כפי  מסמכי 

ולאחר  וכו'( כשהם    כניות, כתבי כמויות ות  מפרטים,  לרבות   ים בתקליטור, ישמצו ידו  על  חתומים 

 מילויים כנדרש בתנאי המכרז.

המחיר יש  על המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההזמנה בדיו. את הצעת   .4.2

לחתום על כל מסמכי המכרז,  להגיש על גבי טופס ההצעה והצהרת המשתתף )נספח א' להזמנה(, וכן,  

 ובמקום המיועד לכך.פחיהם, בשולי כל דף חוזה, על כל נסהלרבות על 

 :למפורט להלןבהתאם תשולם לזוכה  עבודות אולם הספורטהתמורה בגין  .4.3

במבנה    העבודות .4.3.1 הכמויות ב"פאושלי"    –  01המפורטות  אולם    כתב  עבודות  של 

ד'  הספורט  עבודות  ,(1)מסמך  פירוקהריסה  לרבות  של    ,  הקיים ופינוי    המגרש 

התמורה לזוכה בגין עבודות אלו    –"(  של אולם הספורט  הפאושלעבודות  )להלן: "

במחיר  , אשר תינתן  לעבודות הנ"ל  תשולם בהתאם להצעת המחיר של הזוכה במכרז

 . מדידת כמויות וללא, פאושלי )סופי(

במבנה   .4.3.2 המפורטות  הפיתוח  למדידה"  –  02עבודות  חוץ  ותשתיות  כתב  ב  "פיתוח 

הספורט  הכמויות אולם  "1' ד)מסמך    של  )להלן:  הפיתוח(  אולם    עבודות  של 

התמורה לזוכה בגין עבודות אלו תשולם לפי    –"(  למדידההעבודות  " או "הספורט

"דקל  כמויות   למחירון  בהתאם  ותשתיות",    –למדידה  חודש  במהדורת  מבנה 

ראשי  הקבלן הללא התוספות של חלק ג' )נספחים( וללא תוספת  ,  2021ספטמבר  

 . 15%עבודות איטום, ובהפחתה של  כולל

 : תשולם לזוכה בהתאם למפורט להלן  המבנה הקהילתיהתמורה בגין עבודות  .4.4

, לרבות עבודות הריסה ופינוי של המבנים הקיימים  כל עבודות המבנה הקהילתיהתמורה בגין ביצוע  

, אשר תיקבע בהתאם  (2מסמך ד'  –)המפורטות בכתב הכמויות של המבנה הקהילתי    ועבודות הפיתוח

 . , ללא מדידת כמויותתמורה פאושלית )סופית(להצעת המחיר של הזוכה במכרז, תהא 

כי ככל    מובהר,  -  של אולם הספורט או עבודות המבנה הקהילתי  הפאושלשינויים בביצוע עבודות   .4.5

של אולם הספורט או    לעבודות הפאושל, בכל הקשור  לפי דרישת המנהלת,  וויחולו שינויים בתוכני 

בהתאם    לפי כמויות למדידה  יהא   הנ"להתשלום עבור השינויים  אזי  ,  כלל עבודות המבנה הקהילתי

ותשתיות",  –"דקל    למחירון חודש    מבנה  ג'   ללא,  2021  ספטמברבמהדורת  חלק  של  התוספות 

   .%15ובהפחתה של , כולל עבודות איטום )נספחים( וללא תוספת הקבלן הראשי

 :מבקש המשתתף לקבל בגין ןאות ותתהא התמורשל המשתתף ת המחיר והצע .4.6

 של אולם הספורט; עבודות הפאושל ביצוע  .4.6.1

 כלל עבודות המבנה הקהילתי.   ביצוע .4.6.2

)ל  הפחתההשוואה או  יש להגיש על פי    ת המחירואת הצע .4.7 של אולם    מחירי עבודות הפאושל(  1: 

לעיל(  הספורט אולם הספורט   כתב הכמויותבהמפורטות      )כהגדרתן  ד'  של  )ב( מחירי  ;  (1)מסמך 

ת וכאשר הצע  -(  2המפורטות בכתב הכמויות של המבנה הקהילתי )מסמך ד'  עבודות המבנה הקהילתי

אולם הספורט    יוכפלו מחירי עבודות הפאושל  הםשב  תהיינה המקדמיםהמחיר של המשתתף   של 

הקהילתיומח המבנה  עבודות  לכך    –  ירי  הסופיותובהתאם  התמורות  (  ות )הפאושלי  תחושבנה 

 . של אולם הספורט ובגין עבודות המבנה הקהילתי לזוכה בגין עבודות הפאושל שתשולמנה 
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 למען הסר ספק מובהר, כי המחירים ו/או הכמויות הנקובים בכתב הכמויות בנוגע לעבודות הפאושל

הנם לצורך המחשת העבודות בלבד וכי    של אולם הספורט ובנוגע לכלל עבודות המבנה הקהילתי

 אשר תשולם לזוכה מהווה מחיר פאושלי )סופי(, ללא מדידת כמויות.  בגין העבודות הנ"ל התמורה 

בגין כל אחד משני סוגי העבודות, היינו:   אחד בלבד)מכפיל(    מקדם הר! כל משתתף נדרש להציע  יוב

)נוסף( אחד  ומקדם  הספורט  אולם  של  הפאושל  עבודות  עבור  אחד  המבנה    מקדם  עבודות  עבור 

פי המקדם שיציע הקבלן שיזכה במכרזהקהילתי.   ייחושב שכר  ו  יוכפלו סכומי העבודות הנ"ל   על 

 .  העבודות הנ"לפי, פאושלי( בגין )הסועבודתו 

או למחירי עבודות   מובהר, כי אין להציע מקדם אשר משמעותו מתן תוספת למחירי עבודות הפאושל

 תיפסל! – מתן תוספת ו . הצעה בה יינתן מקדם אשר משמעותהמבנה הקהילתי

יותר ממקדם אחד  יוצע  אולם  לכל    הצעה שבה  )עבודות הפאושל של  מן העבודות  הספורט אחת 

 תיפסל. -  ועבודות המבנה הקהילתי(

  על כל משתתף לרשום בטופס ההצעה והצהרת המשתתף )נספח א' להזמנה( בהתאם לאמור לעיל,  

 המפורט להלן:  את

סכום התמורה  ו  עבור עבודות הפאושל של אולם הספורט  המקדם המוצע על ידו .4.7.1

)הפאושלי הפהסופי  עבודות  ביצוע  בגין  לקבל  מבקש  שהוא  אולם    אושל (  של 

   , אשר יחושב בהתאם למקדם המוצע.הספורט

הקהילתי  .4.7.2 המבנה  עבודות  עבור  ידו  על  המוצע  הסופי    המקדם  התמורה  וסכום 

, אשר יחושב  המבנה הקהילתי)הפאושלי( שהוא מבקש לקבל בגין ביצוע עבודות  

 . בהתאם למקדם המוצע

 :לדוגמא

נמוכים    ( משתתף1) מחירים  להציע  יציע  העבודותמאומדן  המבקש  את הספרה    מקדם,  ,  0הכולל 

 . 0.9000( ארבע ספרות )למשל(: 0והכולל )אחרי הספרה 

 .  10%הנה בשיעור של   העבודותההנחה שנתן המציע לאומדן כי  -מעות ההצעה שבדוגמא לעיל מש

להציע מחירים השווים  (  2)  המבקש  את הספרה  העבודותלאומדן  משתתף  הכולל  יציע מקדם   ,1  

 .1.0000( ארבעה אפסים: 1והכולל )אחרי הספרה 

 . העבודות  שווה לאומדן הצעת המחיר של הקבלןכי  -משמעות ההצעה שבדוגמא לעיל 

המשתתף לבדוק  , כי על  אין החברה אחראית לדיוק הכמויות, התוכניות והתיאורים הטכניים. מובהר .4.8

למסמכי המכרז והוא מתחייב, כי לא תהיה  את הכמויות, התוכניות והתיאורים הטכניים המצורפים  

בקשר לכמויות, לתוכניות ולתיאורים הטכניים שפורסמו על ידי  לו כל טענה או דרישה או תביעה  

 החברה.

זה ממסמכי ההזמנה ולא יהא כל תוקף  באיו/או תוספת  מובהר כי נאסר על המשתתף לבצע כל שינוי   .4.9

ו/או   כי בכל  מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת  תוספת ו/או הסתייגות כאמור.  לכל שינוי 

ביחס למסמכי ו/או תנאי ההזמנה, בין  הסתייגות של המשתתף מקרה של שינוי ו/או תוספת ו/או כל 

בגוף   תוספת  ידי  על  לוואי  המסמכים  אם  במכתב  ועדת  בין  רשאית  תהיה  אחרת,  דרך  בכל  ובין 

 את ההצעה. לפסול המכרזים 

התמורה  .4.10 כי  ומובהר,  הקהילתי בגין    מודגש  המבנה  ועבודות  הספורט  אולם  של  הפאושל    עבודות 

עבודות  כמו כן, התמורה בגין  .  (2המפורטות בחוזה המכרז )מסמך א'אבני הדרך  ל  תשולם בהתאם

, בהתאם למועדי  לפי הכמויות שתבוצענה בפועל  תשולם  )כהגדרתן לעיל(של אולם הספורט    הפיתוח

ובהתאם להתקדמות הקבלן, והכל בהתאם ובכפוף    אבני הדרך של עבודות הפאושל של אולם הספורט

 . לתנאי חוזה המכרז וכל יתר מסמכי המכרז
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 רבות ואישוריםע .5

 והאישורים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי הסף של המכרז: משתתף יצרף להצעתו את המסמכים  ה

הנקוב בסעיף  בת פירעון עם דרישה ראשונה, בסכום  ,  רבות בנקאית, אוטונומית, בלתי צמודה למדדע .5.1

, שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף, לפקודת החברה, לפי  להזמנה למכרז  2בעמוד    8

( ב'הנוסח  )כדוגמהנספח  להזמנה    2בעמוד    8בסעיף  בתוקף עד המועד הנקוב  (,  ( המצ"ב להזמנה 

 להבטחת קיום התחייבויותיו של המשתתף על פי המכרז.   וזאת  למכרז

בהתאמה לזכותה  ור, תביא לפסילת ההצעה.  מי המצאת הערבות ו/או כל שינוי בנוסח הנדרש, כאא

לתקופה נוספת של עד חודשיים, להלן, החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תקופתה     5כאמור בסעיף  

והמשתתף במכרז מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, להאריך את תקופת הערבות כנדרש. משתתף  

 תיפסל הצעתו.  -שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור לעיל 

רבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  עחברה תהא רשאית לחלט ולממש את ה ה

 פי תנאי המכרז.

תשכ"ט יא .5.2 בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  פי  על  רישום  על  תקף  בסיווג  1969-שור   ,

 המתאים. 

ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול  א .5.3

 . 1976-חשבונות(, תשל"ו

 ישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  א .5.4

יב .5.5 על  מוגשת  /רו"ח בדבר שמות  מקרה שההצעה  עו"ד  ואישור  די תאגיד תצורף תעודת התאגדות 

 מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. 

ישור עו"ד/רו"ח של המשתתף על גבי הצהרת המשתתף ובדף האחרון של החוזה, לפיו המשתתף  א .5.6

 על מסמכי ההזמנה. וחתם בפני

 . לעיל  2.3-ו  2.2בסעיפים לן, כנדרש מסמך מפורט, הכולל את כל פרטי העבודות שביצע הקב .5.7

את כל המקומות בהם בוצעו העבודות, את    נספח ג'בנוסח    יש לפרט במסמך מודפס )לא בכתב יד(

המפקח  ו , זהות מזמין העבודה  )ללא מע"מ(  פרקי  הזמן בהם בוצעו, את ההיקף הכספי של העבודות

שביעות רצון מזמיני   ועל  המעידים על ביצוע העבודות    אישוריםו  מכתבי המלצהעל ביצוען,  בצירוף  

 העבודה. 

כי   לפחות  מובהר,  לצרף  משתתף  כל  עבודההמלצות    3על  עם    ,ממזמיני  התקשרות  פרטי  לרבות 

 .הממליץ

, בנוסח המצ"ב  1976-נוסח תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .5.8

 ד'. כנספח 

 .כנספח ה'תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר היעדר הרשעה בפלילים, בנוסח המצ"ב  .5.9

 תעודת עוסק מורשה.   .5.10

 
 וקף הצעהת .6

מהמועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא  יום    90הצעה תהא בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של  ה

רשאית לדרוש מן המציעים את הארכת הצעתם לתקופה נוספת של עד חודשיים, ואם דרשה כך בכתב, תהא  

 ההצעה בתוקף עד לתום התקופה המוארכת, כאמור. 
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 וצאותה .7

על המשתתף,  ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה  כ

ר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל, דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל  זוהמשתתף לא יהא זכאי לכל הח

 מקרה.

 

 בהרות ושינוייםה .8

   .להזמנה זו 2בעמוד  8הקבוע בסעיף ובמקום  במועד (חובה)לא   קבלנים סיור תקיים י .8.1

אשר    בקשה בכתבאמצעות  המכרז, במסמכי  אמור ב הבהרות ל  מהחברה רשאים לבקש  המשתתפים   .8.2

המיילתופנה   תיבת  בחברה  אל  אנושי  והון  לארגון  סמנכ"ל  פישר,  יעקב  מר    – דוא"ל  ב)  של 

jacob@ptcom.co.il להזמנה זו 2בעמוד  8למועד הקבוע בסעיף עד  (, וזאת לכל המאוחר. 

קונים במסמכי  חברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותי ה .8.3

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי  ביוזמתה  המכרז,  

כשי מסמכי המכרז בדואר רשום לפי הכתובות  ונפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל ר 

 שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, או באמצעות מכשיר פקסימיליה. 

 

 זכויות  שמירת .9

ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים למשתתפים, לרבות אלו שלא  כ .9.1

רשאים לעשות כל שימוש במסמכי    ויגישו הצעות, לצורך הכנת הצעתם. המשתתפים האמורים לא יהי 

 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם.

[, מכוחו תהא רשאית החברה להוציא  (2)'מסמך א לבין החברה ייחתם חוזה ]המצ"ב כ  בין הזוכה .9.2

והוא יהא מחוייב לבצע את העבודות בהתאם ובכפוף לכל  ,  צו התחלה לביצוע העבודותזוכה  הקבלן  ל

 .תנאי החוזה ומסמכי המכרז

 
 גשת ההצעה ה .10

המכרזים  ה .10.1 לתיבת  אישית  במסירה  לשלשל  יש  ההזמנה  ותנאי  לדרישות  בהתאם  מפורטות  צעות 

הסיבים   ברחוב  החברה  תקוה  47שבמשרדי  יאוחר  ,  בפתח  בסעיף  לא  הנקוב    2בעמוד    8מהמועד 

זו. הנ"ל  להזמנה  המועד  לאחר  המכרז,    סמוך  הצעות  מעטפות  לפתיחת  מכרזים  ועדת  תתקיים 

 נציגי המציעים. בהשתתפות  

   הצעה תוגש במעטפה שצורפה למסמכי המכרז.ה .10.2

חרת אינו עונה על דרישות ההזמנה והינו על אחריותו הבלעדית  א שלוח ההצעה בדואר או בכל דרך  מ .10.3

האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד  של המשתתף. הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה  

 והחברה תהא רשאית שלא לקבלה. 

 חינת ההצעות ב .11

" )להלן:  הזוכה/ים  הקבלן/ים  את  ותבחר  ההצעות  את  תבחן  אשר  החברה,  של  המכרזים  ועדת  ועדת 

 "(, תפעל על פי דיני המכרזים החלים על החברה, ובכלל זה יחולו ההוראות הבאות:המכרזים
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  , ובכלל זה ההצעותאת ,  שנקבעו להלן לפרמטריםלפי שיקול דעתה ובהתאם  , ועדת המכרזים תעריך .11.1

על כל    מכרז זהעל פי תנאי    העבודותאת כושרם של המציעים לעמוד במטלות ביצוע    )אך לא רק(

דומות בעבר,  ו/או את מידת התאמתם לביצוע    ונספחי ניסיונם בביצוע עבודות  ו/או את  העבודות 

מומחיות  כישוריהם,  וכיו"בלרבות  פעילותם  היקף  הצעתו,  ם,  הגשת  בעצם  להלן.  כמובהר  והכל   ,

 מסכים בזה כל מציע לקבל את שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 -  איכות ההצעותוהן על פי    מחירי ההצעותמשתתפים הן על פי  ועדת המכרזים תדרג את הצעות ה .11.2

 .אך ורק את אלה אשר עמדו בכל תנאי הסף

  –( Q) יון איכות ההצעותצ .11.3

של   .11.3.1 )משקלו  יהא  ]לכל  (  Qציון האיכות    מן השקלול אחוז(    שלושים)  30%הצעה[ 

 נקודות.   100הניקוד המרבי שיינתן לפרמטר זה יהא  .של ההצעה הכולל

( לכל הצעה  ב Qציון האיכות שייקבע  יוכפל  )על פי משקל הרכיב כאמור    0.3  -( 

לעיל( ולסכום זה יתווסף הציון של רכיב מחיר ההצעה, אשר ביחד יהוו את הניקוד  

 .להלן 11.5הכללי של הצעת המשתתף, הכול כמפורט בסעיף 

את איכות ההצעות תדרג ועדת מקצועית בהתאם לפרמטרים ולניקוד שנקבע לכל   .11.3.2

 להלן:   11.9פרמטר, כמפורט בטבלה שלהלן, בהתחשב גם בשיקולים כאמור בסעיף 

 

 ניקוד פרמטר

  ספורט   אולמותניסיון בביצוע עבודות הקמת  

 , מעבר לנדרש בתנאי הסף והקמת מבני ציבור

40% 

 עבודה   המלצות של מזמיני

ממליצים   לראיין  הזכות  שמורה  לחברה  כי  מובהר, 

 טלפונית על מנת לקבוע את חלוקת הניקוד. 

35% 

התרשמות כללית. במסגרת פרמטר זה ייקבע  

לשיקולים   בהתאם  היתר,  בין  הניקוד, 

 להלן.  11.9המפורטים בסעיף 

25% 

 100 

 (  Pציון מחיר ההצעה )  .11.4

של ההצעה  ציון  משקלו  יהא  (  P)  מחיר  הצעה[  הכוללאחוז(    שבעים)  70%]לכל  השקלול  של    מן 

 נקודות. 100הניקוד המרבי שיינתן לפרמטר זה יהא  .ההצעה

 ( יילקח בחשבון הסכום הכולל של עבודות הפאושלPמובהר, כי לצורך קביעת ציון מחיר ההצעה ) 

פורט ובין התמורה , המהווה חיבור בין התמורה המוצעת בגין עבודות הפאושל של אולם הסבמכרז

 "(.  הסכום הכולל" )להלן: המוצעת בגין עבודות המבנה הקהילתי

. הניקוד של כל יתר ההצעות  100  -תקבל את הניקוד המירבי    עם הסכום הכולל הנמוך ביותרההצעה   

 .  לסכום הכולל הנמוך ביותרייקבע באופן יחסי 

 ( משקל הרכיב כאמור לעיל( ולסכום זה )על פי    0.7  -( יוכפל בPציון המחיר שייקבע לכל הצעה 

אשר ביחד יהוו את הניקוד הכללי של הצעת המשתתף,   (,Q)יתווסף הציון של רכיב איכות ההצעה  

 .להלן 11.5הכל כמפורט בסעיף 

 (  Tקביעת הניקוד הכללי ) .11.5
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)לאחר    למחיר ההצעהשניתן  ציון  ה  של  על ידי חיבור  ייחושב שתקבל כל הצעה    (Tהניקוד הכללי )

 , על פי משקלו(. 0.3  -)לאחר הכפלתו ב  לאיכות ההצעה, על פי משקלו(, עם הציון שניתן  0.7-הכפלתו ב 

 

 

לאחר קביעת הניקוד הכללי לכל הצעה, כאמור לעיל, תדרג ועדת המכרזים את כלל ההצעות )שעמדו  

זועל פי הניקוד הכללי שנקבע להם ובכפוף    - בתנאי הסף(   ההצעה שזכתה    –   לכל הוראות הזמנה 

ביותר,   הגבוה  המשוקלל  במכרזלניקוד  הזוכה  כהצעה  ועדת  תיקבע  של  דעתה  שיקול  לפי  הכל   ,

   המכרזים ובהתאם ובכפוף לכל תנאי מכרז זה.

י הגשת הצעת מחיר )המקדם/המכפיל( ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע  אבמקרה של  .11.6

נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול  כל שינוי, בין אם  

 את ההצעה. 

בשל  .11.7 רק(  לא  )אך  לרבות  סבירה,  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  המכרזים  ועדת 

באופן   ההזמנה  לתנאי  התייחסות  חוסר  בשל  ו/או  תנאיה  בשל  ו/או  המוצעים  לדעת  שהמחירים 

ה כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכסיסנות ו/או שיש בהם כדי  הוועדה מונע הערכת ההצע 

 להצביע על אי הבנת העבודה על ידי המשתתף. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת בחינת הצעת המחיר של המשתתפים, וועדת המכרזים תהא   .11.8

.  לעיל(   )כאמורהעבודות  רשאית לפסול הצעה אשר משמעות המקדם המוצע בה הנה תוספת למחירי  

 יובהר, כי פסילת ההצעה כאמור תיעשה ללא צורך בשימוע למשתתף.  

רכיב  ב .11.9 בחינת  ובתת   "איכות"מסגרת  בכלל,  כאמור  - ההצעות,  בפרט,  כללית",  "התרשמות  רכיב 

 לעיל, תהא הוועדה רשאית לשקול, בין היתר, את השיקולים הבאים:    12.3.2בסעיף  

נסיון החברה ו/או העירייה ו/או נסיון גופים אחרים בביצוע עבודות בעבר עם המשתתף או, ככל    -

 אגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו או הפועלים מטעמו. תשמדובר ב

 אמינות המשתתף.    -

 איתנות פיננסית של המשתתף    -

 כושר הביצוע של המשתתף, ציוד וכח אדם הנמצא ברשותו.    -

 התחייבויות נוספות שלו.  יכולת עמידתו של המשתתף בדרישות המכרז לאור   -

ו/או עם רשויות  שסכסוכים מ - עיריית פתח תקוה  ו/או עם  פטיים שהיו למשתתף עם החברה 

על ידי המשתתף ו/או ביצוע עבודות בצורה לקויה או כל  מקומיות אחרות שעניינם הפרת חוזה 

 סכסוך משפטי המתקיים בפועל ביום סגירת המכרז. 

רצונ .11.10 לשביעות  הבהרות  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  תהא  פתיחת    ההחברה  לאחר  גם  המלא, 

לאיתנותם   בקשר  לרבות  למשתתפים,  בקשר  וחקירות  בדיקות  לערוך  רשאית  תהא  וכן  ההצעות, 

 כל על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים, כאמור. הפיננסית, ה

משתתף מסכים כי כל שינוי או תוספת שייעשו על ידו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,  ה .11.11

 בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב. 

מור לעיל, ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לפסול כל הצעה הכוללת  בלי לגרוע מהאמ .11.12

 בין אם נעשו במסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי.  תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז,

 ודעה לזוכה והתקשרות ה .12

 חברה תודיע לזוכים, במכתב רשום, על הזכייה. ה .12.1

T = 0.7P + 0.3Q 
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את הערבויות והאישורים המפורטים בחוזה,    ה ימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא  כל זוכ  7וך  ת .12.2

לרבות כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת החברה ויחתום על  

   עותקים נוספים של החוזה, על נספחיו. 

התקופה האמורה,    ך לעיל, תו  12.2זוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  המקרה ו ב .12.3

ו/או לחלט את הערבות הבנקאית האמורה   תהיה רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר 

לעיל, כולה, כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה    5.1בסעיף  

 אחרים להם זכאית החברה על פי המכרז ו/או מכוח כל דין. 

  12.2דה וזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף  ילעיל, במ  בלי לגרוע מהאמורמ

₪ ]חמש מאות שקלים    500לעיל ו/או לא יחתום על חוזה המסגרת, תהא החברה זכאית לסך של   

  12.2וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנזכר בסעיף  ם  חדשים[, כפיצויים מוסכמי 

ל ועד  הענין,  לפי  המאוחר  לעיל,  המועד  לפי  החוזה,  על  החתימה  או  האישורים  כל  המצאת  מועד 

 שביניהם.

חברה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים שלא זכו במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה  ה .12.4

 ידם בקשר עם השתתפותם.   את הערבות שהומצאה על

עם הכנת ההצעה ו/או הגשתה,    החברה לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו ע"י המציעים בקשר .13

 לרבות בדיקות מוקדמות וערבויות בנקאיות. 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות.  .14

 יש לחתום ע"ג מסמך זה ולהחזירו יחד עם ההצעה.   .15

 
 הננו לאשר קריאת מסמך זה והננו מסכימים לתוכנו. 

 
  

 
    

           
                       ___________   חתימת מבצע:                                                                  __________ תאריך: 
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                 לכבוד 
 נספח א' 

 חברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ ה
  , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 .נ.,אג.

 1202/35מס' מכרז נדון: ה

 צהרת המשתתף הטופס ההצעה ו        

 

כל מסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם    תאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה א .1

כל   על  במכרז,  לתנאים המפורטים  נפרד ממסמכי המכרז, מסכימים  בלתי  חלק  מצורפים אך מהווים 

 נספחיו, וכוללים אותם כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

ימים לכל התנאים שבמסמכי המכרז, מגישים הצעתנו בהתאם לתנאים אלה ומתחייבים למלא  אנו מסכ  .2

 אחריהם. 

חוזה מחייב    ם מו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידככ

 בינינו. 

תוך  ה מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  ל  7יה  כך,  על  הודעתכם  קבלת  ממועד  למשרדכם  ימים  בוא 

המסמכים   כל  לרבות  המצורף,  בחוזה  המפורטים  האישורים  את  וכן  הערבות  את  בידיכם  ולהפקיד 

 והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעתנו. ידוע לנו כי תהיו    90ות חזרה  כהצעתנו זו תעמוד בתוקפה ללא ז .3

הצעתנו לתקופה נוספת של עד חודשיים, ואם דרשתם כך בכתב,  רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את  

 תהא הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת, כאמור.

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז   .4

 נשוא הצעתנו זו בפרט. 

 שר או תיאום עם משתתפים אחרים.ן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קכ

, שהוצאה לבקשתנו ערוכה  על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית,  כבטחון לקיום הצעתנו .5

 לפקודתכם, כנדרש בהזמנה למכרז. 

תב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה  כ

 נכלל בהצעתנו זו. ה

מידה ולא נפקיד את הערבות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה יהווה הדבר הפרה יסודית,  ב

ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין תהיו זכאים לחלט את סכום  

הפ בשל  לכם  שנגרמו  הנזקים  על  מראש  ומוערך  קבוע  כפיצוי  הבנקאית  החוזה  רהערבות  ת 

 בויותינו. והתחיי

מוגשת   .6 בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו 

ההצעה כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין לנו כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו. 
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 הצעות המחיר  .7

 הנו: _____________. ______.   אולם הספורט לעבודות הפאושל של המקדם המוצע על ידנו (1)

עבור   הצעתנו  הפאושלסכום  עבודות  הספורט  ביצוע  אולם  הוא    של 

 _______________________________________________   

 ______________(, ללא מע"מ.________)ובמילים:________________________________   

הפאושל  עבודות  אומדן  להכפלת  יחושב בהתאם  כי סכום ההצעה  מובהר,  אולם הספורט   ]הערה:    של 

 במקדם המוצע[.    (1מסמך ד' –של אולם הספורט  המפורט בכתב הכמויות )

 

 הנו: _____________. ______.  המבנה הקהילתילעבודות המקדם המוצע על ידנו  (2)

עבור   הצעתנו  הקהילתי  סכום  המבנה  עבודות  הוא  ביצוע 

  _______________________________________________ 

 ______________(, ללא מע"מ.________)ובמילים:________________________________   

]הערה: מובהר, כי סכום ההצעה יחושב בהתאם להכפלת אומדן עבודות המבנה הקהילתי )המפורט בכתב   

 ( במקדם המוצע[. 2מסמך ד'  –של המבנה הקהילתי  הכמויות

 

התנאים הכלליים, חוזה המכרז וכל יתר מסמכי המכרז )חתימה בשולי כל  כן אנו מצרפים להצעתנו את  .8

  5דף ובמקומות המיועדים לחתימה(. כמו כן, אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף  

 להזמנה למכרז. 

 
נספחיו                .9 ובכל  למכרז  הכלליים  התנאים  במסמך  הנקובים  התנאים  כי  מאשרים,  הצהרותינו    -אנו  וכן 

מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומתנאי חוזה המסגרת, והאמור    - והתחייבותנו בנספח א' זה  

 ת המכרז. בנספח א' זה גובר על כל תנאי חוזה המסגרת ו/או תנאי המסמכים המצורפים בחובר 

 

היתר  בפועל מותנה בקבלת )או חלקן( ביצוע העבודות אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי  .10

ו/או שלב    . עיכוב בתחילת ביצוע העבודותההיתרים הנדרשים על פי דין וכן באישור תקציבכל  בניה וכן  

ו/או    עם הזוכהמכרז  מה על חוזה הו/או ביטול העבודות )כולן או חלקן(, אף לאחר החתי  משלבי העבודות

ו/או  אחר  נדרש    בנייה ו/או כל היתר  היתרקבלת    , בשל אי לאחר תחילת ביצוע העבודות על ידי הזוכה

מצדנו, ואנו לוקחים את האמור בחשבון במסגרת מתן  , לא יהוו עילה לתביעה כלשהי  אישור התקציב  אי

ל מקרה בו תבוטלנה ו/או תופסקנה העבודות לאחר  ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי בכ  .הצעתנו למכרז

עד   יחסי בהתאם לאבן הדרך שהשלים  באופן  זכאי לקבל תמורה  ביצוען, יהא הזוכה במכרז  התחלת 

ו/או   פיצוי  לכל  הקבלן  זכאי  יהא  לא  לכך  ומעבר  החברה,  להודעת  בהתאם  העבודות  הפסקת  למועד 

 תמורה נוספת, מכל מין וסוג שהוא, מהחברה.  

 ________ _______________ _ם המשתתף:   ש

 

 ______ ________________  :ח.פספר מ

 

 _____ ______________________  תובת ומיקוד:כ
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 _____ __________ פקסימיליה:_____________ לפון:ט

 

 _________________________________ דואר אלקטרוני:

 

 _ _____________ם איש קשר: ש

 

 ________ _______________ _ :הקשר  ישספר פלאפון של אמ

 כבוד רב,ב

 
 ____________         אריך: __________ ת

 

 י ש ו ר  א

וכן  א  __________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח   ________________ הח"מ  ני 

" )להלן:   ____________________ מנהלי  על  "(  קבלןה___________________  חתמו  זו  חוזה  אשר 

 וחתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין  

 

 

           ____________________           ______________________ 
 חתימת עו"ד/רו"ח        תאריך                                                                  
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 נספח ב' 
   וגש על ידי המשתתף  י

   חד עם הצעתו י    
 

 ת י וסח ערבות בנקאנ
 לכבוד 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ  

 , פתח תקוה47ברחוב הסיבים  

 
 
 .נ.,אג.

 רבות בנקאית ענדון: ה

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  "(  משתתפיםה ל פי בקשת __________________)להלן: "ע

( להבטחת התחייבויות המשתתפים בקשר להשתתפותם במכרז  אלף ₪    שלוש מאות)  ₪    300,000 לסך של

 . 2021/35 מס'

נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  א

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

ה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  הסכום תחיל 

 ו כלפיכם. שה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים באשר לחיוב כל

 

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  א

 סך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי ש

 

 רבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע

 בכלל. ועד  1/4/2022עד רבות זו תישאר בתוקפה ע

 לא תענה.   המועד הנ"לאחרי רישה שתגיע אלינו ד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  ר המועד הנ"ל חאל

 ולהסבה בכל צורה שהיא. רבות זו אינה ניתנת להעברה ע

 

 

 

 

 כבוד רב, ב
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 נספח ג'

 טבלת פירוט ניסיון המשתתף 
  

 

 

 

 

 

  

כספי   הערות  כולל  היקף  )לא 

חשבון  מע"מ )עפ"י   )

 סופי מאושר לתשלום(

 פקח פרטי המ

 ]שם ופרטי קשר[

 המזמין פרטי 

 ]שם ופרטי קשר[

   סיוםמועד  

 העבודות 

   תחילת מועד  

 העבודות 

הפרויקט וסוג    שם/מיקום 

 העבודות שבוצעו 

 מס' 
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 ד' נספח 

 1976–תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    תקווה לפיתוח פתח    של החברה    _____  למכרז מס'   מציעה הנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .4

ב ❑ הצעות  להגשת  האחרון  למועד  ה  מכרזעד  הורשעו  עבירות   מציעלא  משתי  ביותר  אליו  זיקה    ובעל 

 ;( לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום  ותעביר)

לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר    ותעביר)  או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות  מציעה ❑

 . חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  מכרז, אך במועד האחרון להגשת הצעת ב(מינימום

 (:נטיתווסמן את הפסקה הרל) .5

"( חוק שוויון זכויות)להלן: "   1998– לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   ❑

 לא חלות על המציע; 

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, והמציע מתחייב להעביר העתק   9הוראות סעיף  ❑

מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 ימים ממועד ההתקשרות.  30

 (:נטיתוופסקה הרלסמן את ה) .6

 עובדים; 100 המציע איננו מעסיק מעל ❑

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  עובדים, ולכן מתחייב בזאת    100המציע מעסיק מעל   ❑

  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 . ליישומןלשם קבלת הנחיות בקשר 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ אני משמש כעורך הדין של _________ 
מורשה חתימה אצל הינו    "(,המצהיר)להלן: "  ת.ז. ______________  ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק הנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 ה' נספח 

 היעדר הרשעה בפלילים תצהיר 
 

_____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  אני הח"מ,  

 כדלקמן:  לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 "(.המציע_______________ )להלן: "אצל המציע הנני משמש בתפקיד _____________  .1

 היר זה. כנדרש בתצ  מציעהנני מוסמך להצהיר בשם ה  .2

)להלן:  בע"מ    לפיתוח פתח תקווה   של החברה    _____  למכרז מס'   מציעה הנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת   .3

 (. "המכרז"

המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד  הנני מצהיר בזאת כי   .4

השנים האחרונות שקדמו להגשת הצעת המציע  7במהלך   לא הורשע בפליליםהשותפים/בעלי המניות של המציע 

מתנהלת    לא תלויים הליכים פליליים או, או  ת לתחום עיסוקו של המציעבעבירה שיש עמה קלון או הנוגעלמכרז  

נגד המציע ו/או מנהל המציע ו/או מי מהשותפים/מבעלי המניות במציע ו/או מנהל של אחד    חקירה משטרתית

 ציע.  הנוגעת לתחום עיסוקו של המהשותפים/בעלי המניות של המציע, 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 חתימת המצהיר: __________________ 
 

 עו"ד  אישור

 "(. המציע______, ח.פ. ____________ )להלן: "________ משמש כעורך הדין של _________ אני 
מורשה חתימה אצל הינו    "(,המצהיר)להלן: "  ת.ז. ______________  ,שר בזאת כי ________________אהנני מ
 . המציעוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם   המציע

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק   , לאחר שהזהרתיוהנני מאשר בזאת כי המצהיר
 . בפניי וחתם עליה שלעיל  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

 

 

 ______ __ _________ ______ 
 חתימה + חותמת עוה"ד
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 נ י ם   יו כ ן  ע נ י ת

   

 

 וסח חוזה  נ

   מהות ההתקשרות 

  

   כללי        -רק א' פ

   הכנה לביצוע         -רק ב' פ

    ביצוע העבודה       -רק ג' פ

    ניהול ופיקוח      –רק ד' פ

    התחייבויות כלליות       -רק ה' פ

    אחריות וביטוח     –ו'  קרפ

   עובדים        –רק ז' פ

   ציוד, חומרים, מוצרים ומלאכה       –רק ח' פ

   השלמה, בדק, תיקונים וסיום        –רק ט' פ

   שינויים, תוספות והפחתות        –רק י' פ

     מדידות      –רק יא' פ

יב'  פ ביניים, בטחונות  שכר החוזה,    –רק  תשלומים, תשלומי 

 וערבויות  

  

   הפרות ופיצויים     – רק יג' פ

   שונות    –רק יד' פ

   ם   יספח נ
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 ( 2) 'אמסמך     
 חוזה  

 
 2021  נחתם ביום ______ לחודש ________ שנתש

 

 י ן ב

 51-0044449ח.פ.  החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

 תקוה -', פתח ד, קומה 47הסיבים  ובמרח        

 ["המזמיןאו " "החברה" -להלן  ] 

 צד אחד; מ
 

 ב י ן  ל

 

 _________________ ח.פ.  _________________ ____

 ____ ___________________רחוב מ

     ______________________   אמצעות מנהליה ב

 "[ קבלןה" -להלן  ] 

 צד שני; מ

 
"  35/2021מכרז פומבי מס'  והחברה פרסמה   הואיל  שני    הקמתללביצוע עבודות  "(  המכרז)להלן: 

  530-, בשטח של כפ"ת בביניים ע"ש דוד בן גוריון  החטיבת  באולם ספורט    (1מבני ציבור: )

פיתוח   עבודות  וכן  קיים  מגרש  ופינוי  פירוק  הריסה,  עבודות  לרבות  "מ"ר,  אולם  ]להלן: 

בפ"ת,   45( מרכז קהילתי ברחוב יהודה הנשיא  2)  "[עבודות אולם הספורט" או "הספורט

ופינוי מבנים קיימים   730-בשטח של כ  ]להלן:    ועבודת פיתוח  מ"ר, לרבות עבודות פירוק 

]עבודות אולם הספורט ועבודות המבנה    "[עבודות המבנה הקהילתי " או "המבנה הקהילתי"

" ביחד:  להלן  ייקראו  התנאים    ,"[העבודותהקהילתי  כל  פי  על  במסמכי  והכל  המפורטים 

 ;המכרז

 
ק   ואילהו הקבלןיוהחברה  הצעת  את  העבודות  למכרז  בלה  לביצוע  תמורת  ,  מיום____________ 

 הסכומים המפורטים להלן: 

בגין  סך   (1)  )___________________ )במילים:   ₪  ____________ של  )סופי(  פאושלי 

או כל סכום אחר שייקבע   להלן(  2.1)כהגדרתן בסעיף  של אולם הספורט  עבודות הפאושל  

 ;"(הפאושל של אולם הספורט התמורה בגין עבודות" )להלן: על פי הוראות חוזה זה

בגין  סך   (2)  )___________________ )במילים:   ₪  ____________ של  )סופי(  פאושלי 

פי    להלן(  2.1)כהגדרתן בסעיף  המבנה הקהילתי  עבודות   על  כל סכום אחר שייקבע  או 

 "(; התמורה בגין עבודות המבנה הקהילתי" )להלן: הוראות חוזה זה
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)במילים:  (3)  ₪  __________________ של  סך  לקבלן  ישולם  כן,  כמו 

אולם  של  למדידה(  )העבודות  הפיתוח  עבודות  בגין   )_____________________

 או כל סכום אחר שייקבע על פי הוראות חוזה זהלהלן(    2.1הספורט )כהגדרתן בסעיף  

 "(; התמורה בגין עבודות הפיתוח של אולם הספורט" )להלן:

 .התמורה" או "שכר החוזה"(: " כל התמורות ביחד  ן)להל 

 
והחברה והקבלן הסכימו ביניהם על ביצוע העבודות על ידי הקבלן על פי הוראות חוזה זה   הואיל ו

 ובתנאים המפורטים להלן;

 
 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם; הואילו

 

 הצדדים כדלהלן: ןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם ביל

 כללי  –רק א' פ

 
 ין המבוא וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ד .1

 גדרות ופרשנותה .2

חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים  ב .2.1

 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 

 משמעותה                                 מונחיםה

 
 עיריית פתח תקווה.        - "העירייה"

 

 או  "חברהה"

תקוה החברה    - "  המזמין" פתח  כמשמעו    לפיתוח  עירוני,  תאגיד  שהינה  בע"מ, 

ידי העירייה  פתח תקוהעיריית  בחוק, בשליטת   על  , אשר הוסמכה 

בכל   ועבורה,  במקומה  העירייה  בשם  ביצוע  לפעול,  בניהול  הקשור 

 העבודות ובפיקוח עליהן. 

 

המוסמכים, ולרבות    לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו  - " קבלןה"

קבלן   או  העבודה,  בביצוע  בשבילו  או  בשמו  הפועל  משנה  קבלן  כל 

 משנה אשר מונה על ידי החברה.

 

או   -  " מנהלה" החברה  שי מהנדס  ידי  י מי  על  לניהול  קבע  לעת,  מעת  החברה, 

יקט, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי החברה לצורך חוזה  הפרו

 זה.

 
העבודה  , על ידי המנהל לפקח על ביצוע  מי שימונה, מזמן לזמן, בכתב                         - "מפקחה"

 או כל חלק ממנה. 
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וכל     -" עבודהה" לחוזה  בהתאם  לבצע  שיש  העבודות  כל  אחרת  פירושה  עבודה 

היא   אם  בין  ולנספחיו  זה  לחוזה  לאו,  בהתאם  אם  ובין  מפורשת 

ם לחוזה על ידי החברה  הקבלן בהתאולרבות כל עבודה שתוטל על  

המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו  ו/או המנהל ו/או  

 חלקיות.  בקשר לביצועו של החוזה ו/או עבודות נוספות ו/אואו 

  
  של אולם הספורט   בכתב הכמויות   01במבנה  כל העבודות המפורטות   -" של אולם הספורט עבודות הפאושל"

ד' בהתאם (.  1)מסמך  תשולם  אלו  עבודות  בגין  לקבלן  התמורה 

תמורה   הנה  אשר  אלו,  לעבודות  במכרז  הקבלן  של  המחיר  להצעת 

 סופית )פאושלית(, וללא מדידת כמויות.   

 

 " אושל אולם הספורט העבודות למדידה"

המפורטות    -" הפיתוח של אולם הספורטעבודות " הפיתוח  חוץ    –   02במבנה  עבודות  ותשתיות  "פיתוח 

ד'  בכתב הכמויות  למדידה" . התמורה  (1של אולם הספורט )מסמך 

כמויות למדידה בהתאם למחירון לקבלן בגין עבודות אלו תשולם לפי  

ללא התוספות של חלק    .15%דקל )כהגדרתו להלן(, ובהפחתה של  

 . הקבלן הראשי כולל עבודות איטוםג' )נספחים( וללא תוספת 

 

אולם   -" עבודות אולם הספורט" של  למדידה  והעבודות  הספורט  אולם  של  הפאושל  עבודות 

 הספורט ביחד.  

 

כל העבודות המפורטות בכתב הכמויות של המבנה הקהילתי )מסמך   -"  עבודות המבנה הקהילתי"

להצעת  2ד' בהתאם  תשולם  אלו  עבודות  בגין  לקבלן  התמורה   .)

סופית   תמורה  הנה  אשר  אלו,  לעבודות  במכרז  הקבלן  של  המחיר 

 )פאושלית(, וללא מדידת כמויות. 

 

כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או      -" בודה ארעית או מבנה ארעיע"

 בקשר לביצועה. 

 
פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח ו/או  -ביצועה של כל עבודה על  -  "יצוע העבודהב"

 המנהל. 

 

בוצע העבודה וכן  תאו מעליהם    םרכם, מתחתהמקרקעין אשר בהם, ד -  "תר העבודהא"

סביבתם הקרובה, לרבות דרכי גישה וכל מקרקעין אחרים   שיעמדו  

 לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה. 

 
 מכני וחשמלי.כל ציוד הדרוש לביצוע העבודה, לרבות ציוד                                                           - "יודצ"

 
עזר                                           -" ומריםח" חומרי  לוואי,  חומרי  מוצרים,  בניה,  החומרים    חומרי  כל  ו/או 

 האחרים הדרושים לביצוע העבודה וכן הובלתם לאתר ושמירתם בו. 
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מצורפים,   -  "חוזהה" שאינם  ובין  שצורפו  בין  נספחיו,  כל  על  החוזה,  פירושו 

ות התנאים הכלליים לביצוע העבודה, המפרטים, כתב הכמויות  לרב

שהוא    למדידה, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל מין וסוג

 בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או תכניות נוספות.  שיצורף לחוזה

 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות     -"כניותת"

ן חוזה זה,  יבכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעני   אלה שאושר

ח  קוכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפ

 ן חוזה זה מזמן לזמן, וכן תכניות שיתווספו מזמן לזמן.ילעני 

 

מחירון   - " דקל מחירון" במהדורת  "ותשתיות בניה    -דקל "מחירי   ספטמבר  חודש, 

  הראשי   וללא תוספת הקבלן  )נספחים(  התוספות של חלק ג', ללא  2021

 .כולל עבודות איטום

  של אולם הספורט   פיתוח הלעבודות  רלבנטי בנוגע  כי המחירון  מובהר,   

לעיל( הפאושל   ועבודות  )כהגדרתן  לעבודות  שינויים/תוספות    שיהוו 

 .של אולם הספורט או עבודות המבנה הקהילתי

  

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:   -" וח עליוןכ" 

יב, קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב )בין  לחמה, פלישת אומ

שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, או אסון טבע. למען הסר ספק מובהר כי  

אינם   והשבתות  שביתות  בשטחים,  סגר  מילואים,  גיוס  גשם,  ימי 

 חשבים ככוח עליון לצורך זה.נ

 

 להלן. 11.2כמשמעותו בסעיף       – " ו התחלת עבודהצ"

 

הבניה מדד                                                          -"מדד"  תשומות  ידי    מחירי  על  לעת  מעת  הלשכה  המתפרסם 

 המרכזית לסטטיסטיקה.

  

 וק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל. ח .2.2

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי   -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -, על נספחיו השונים  וזה זהח .2.3

כל הזדקקות לכותרות,  - דו  וודאות, או  וללא  העולה ממנו,  לפי הכוונה  כנגד מנסחו אלא  משמעות 

 לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

 

 ספחיםנ .3

מצורפים הנספחים המסומנים כדלקמן, המהווים חלק בלתי נפרד  [  (2)'אמסמך  חוזה זה ]ל .3.1

 מהחוזה:

 תעודת השלמה.      - 1ספח  נ

 תעודת סיום.      - 2ספח  נ

 נוסח ערבות בנקאית.        - 3  חספנ
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 נספח בדק.       - 4ספח  נ

 הצהרה על חיסול תביעות.         - 5ספח  נ

   על קיום ביטוחים.  יםאישורנספח ביטוח ו         -6ספח  נ

   .בטיחות וגהותנספח        – 7נספח  

 . נספח פרטי חשבון בנק       – 8נספח  

 . דו"ח קבלת עבודה                 – 9נספח  

 נספח פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה.       -  10נספח  

 נספח אבני דרך.       - 11נספח  

 

מצורפים בפועל ובין אם לא, וכן כל מסמכי המכרז, ובכלל  ובהר, כי כל הנספחים לחוזה, בין אם הם  מ .3.2

( מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה  הצעת הקבלן במכרזוכן    (1א')מסמך  ( )לרבות  'ז' עד  במסמכים  זה )

 . ודין האמור בהם כדין האמור בחוזה גופו

 

 צהרות הקבלןה .4

 קבלן מצהיר בזה כי: ה

, בסיווג המאפשר לו לבצע  1969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טוא רשום לפי חוק רישום קבלנים  ה .4.1

 כדין את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 

 וא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה.ה .4.2

ומרים ומימון על מנת להשלים את  ח וא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד,  ה .4.3

נקבעה לכך בחוזה והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים הקשורים  כל העבודה בתוך התקופה ש

 לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן. 

הירים לו תנאי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו ושאינם מצורפים אליו המהווים חלק בלתי  נ .4.4

 נפרד ממנו. 

המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה,  ת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו כל  עמני ל

לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  

 לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. 

ת בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות  והתחשב-הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי -יא

נוי שכר החוזה או לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות  כלשהי לשי

 כלפי החברה בענין זה. 

וא בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן, ושוכנע  ה .4.5

כל התחייבויותיו על  יקתו כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לדעל יסוד ב

פי החוזה. הקבלן לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהיא שמקורה באי ידיעתו של תנאי או נתון  

 כלשהו הקשורים בביצוע העבודה או הנובעים ממנה. 

על פיו לא יהיה    ין מניעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זהא .4.6 ובביצוע התחייבויותיו 

 צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. משום פגיעה בזכויות של 
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כל היתר הנדרש  היתר בנייה וכן  בפועל מותנה בקבלת    הקבלן מאשר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות .4.7

ו/או שלב משלבי    . עיכוב בתחילת העבודההעבודותכל שלבי    עבור    באישור תקציבוגם    דיןעל פי  

ו/או  ו/או  העבודה העבודה  בביצוע  שנחתם    הפסקה  לאחר  אף  חלקה,  או  כולה  העבודה,  ביטול 

היתר בנייה או כל  אי קבלת  , בשל  ואף לאחר שהקבלן החל בביצוע העבודות  החוזה עם הקבלן

, והקבלן לא תהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלןאי אישור התקציב  ו/או    דיןהיתר הנדרש לפי  

יבוטלו . בכל מקרה בו  האמור בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז  מצהיר ומאשר בזאת כי לקח

העבודות לאחר תחילת ביצוען תשולם לקבלן התמורה היחסית המגיעה לו בהתאם    יופסקוו/או  

, ומעבר לכך הפסקת העבודות בהתאם להודעת החברהלאבן הדרך אותה השלים הקבלן עד למועד  

אחרת, מכל מין וסוג שהוא, עקב ביטול ו/או הפסקת הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה  

 .  העבודות

 

 הוראות מיוחדות לביצוע החוזה .5

 5על אף האמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ולהלן, בביצוע חוזה זה יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיף  

 . זה להלן. מוסכם במפורש כי כל האמור בסעיף זה גובר על כל יתר הוראות החוזה

 

 עבודות אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי 

עבודות אולם   –על כל אחת מן העבודות  , ובשינויים המחויבים,מובהר כי כל הוראות חוזה זה יחולו בנפרד

 הספורט ועבודות המבנה הקהילתי.  

 

 מסירת עבודה לקבלני משנה 

פי החוק, בסיווג הנדרש  כל קבלן משנה שיתקשר עמו הקבלן יהא בעל סיווג קבלנים רשומים על   .5.1

לביצוע העבודות שיוטלו עליו, ו/או בעל כל היתר או רישיון כנדרש על פי כל דין לביצוע העבודה או  

של   והמוחלטת  המלאה  מאחריותו  לגרוע  כדי  בכך  אין  כי  במפורש,  מובהר  ואולם  ממנו,  הנדרשת 

 הקבלן לביצוע העבודות על פי כל תנאי החוזה, נספחיו ומסמכיו. 

כל קבלן  תהא כפופה לקבלת אישורה של החברה מראש ובכתב של    כל קבלן משנה, כי העסקת  רמובה .5.2

 משנה כאמור. 

 
 נספח בטיחות וגהות

נספח  מבלי לגרוע מכל הוראות מסמכי המכרז, לרבות כל הוראות החוזה, יחולו על הקבלן הוראות   .5.3

 המצ"ב.   7"בטיחות וגהות", והקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות נספח  7

 

 פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות החוזה לעניין הפיצויים המוסכמים ואי קיום הוראות החוזה, מוסכם   .5.4

מוסכם בגין אי עמידה    )נספח פיצוי  01בנספח  במפורש, כי בגין אי עמידה בתנאי החוזה המפורטים  

הפיצויים   סכומי  את  מראש  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  לחברה  הקבלן  ישלם  החוזה(  בתנאי 

 המפורטים בנספח הנ"ל.  

 

 ביצוע עבודות ונגיף הקורונה

   . הקבלן מתחייב לקיים את מלוא הנחיות משרד הבריאות והוראות כל דין בכל הקשור לנגיף הקורונה .5.5
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לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בכל הקשור  הקבלן מתחייב שלא   .5.6

הנובעים   אילוצים  עקב  שיהיו(  )ככל  העבודות  בביצוע  עיכובים  ו/או  העבודות  של  מתמשך  לביצוע 

מהנחיית משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת בקשר עם נגיף הקורונה וידוע לקבלן כי לא יקבל כל  

תמורה אחרת, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך. בחתימתו על חוזה זה מצהיר    תוספת תשלום ו/או

 הקבלן כי לקח את כל האמור לעיל בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז. 

 
 בקשר לביצוע עבודות אולם הספורט   – במוסד חינוךבטיחות בעבודה ועבודה תוך כדי פעילות 

באתר   .5.7 בטיחותי  גידור  לבצע  מתחייב  הספורט הקבלן  אולם  מוסמך    עבודות  בטיחות  יועץ  ולמנות 

על פי    -מטעמו ועל חשבונו, ולהגיש לאישור החברה נספח בטיחות אשר יוכן ע"י יועץ הבטיחות הנ"ל  

  ימים ממועד חתימת החוזה   7בתוך  אשר ייחתם על ידו,    – כל דין ובהתאם להוראות בטיחות קיימות  

וכתנאי למתן צו התחלת העבודה. כמו כן, הקבלן מתחייב למלא אחר כל ההוראות וכללי הבטיחות  

 האחרים ו/או נוספים עפ"י כל דין והנחיות המפקח מטעם החברה.  

והקבלן   .5.8 הביניים,  לימודים שתתקיים בחטיבת  פעילות  כדי  כי העבודות תבוצענה תוך  ידוע לקבלן 

בטיחות והגהות בעבודה. כמו כן, הקבלן מתחייב למנות ממונה  מתחייב להקפיד במיוחד על נהלי ה

,  4בטיחות עם רישוי מטעמו )שאינו מנהל העבודה(, אשר ילווה את ביצוע העבודות עד לקבלת טופס  

שתתקיימנה,   העבודה  פגישות  בכל  וישתתף  נוכח  עוזר  מתחייב  וכן  ויהיה  העבודה  למנהל  למנות 

 .שיהיה אחראי על הבטיחות באתר

 לן מתחייב להמציא למפקח דוח שבועי של ממונה הבטיחות, בהתאם להנחיות המפקח.  הקב .5.9

מאחר והעבודות תבוצענה במוסד חינוך בו נמצאים קטינים, הקבלן מתחייב כי כל עובד אשר יועסק   .5.10

למניעת  על ידו באתר יועסק בכפוף להמצאה למפקח ולחברה אישור ממשטרת ישראל על פי החוק  

עברייני של  התשס"א  העסקה  לקטינים,  שירות  למתן  המכוון  במוסד  ה  2001- מין  פי  תקנות  ועל 

  .2003-למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור משטרה(, תשס"ג

ובכתב מאת הקב"ט   .5.11 ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לקבל אישור מראש  ובטרם תחילת  כן,  כמו 

 עירייה.   העירוני ומחלקת הביטחון של ה

 

 בקשר לעבודות אולם הספורט – מפעל הפיסהנחיות 

 . במימון )חלקי( של מפעל הפיסהנן עבודות שתבוצענה  אולם הספורטמובהר, כי  .5.12

למפקחים מטעם מפעל הפיס תהא הזכות לבדוק, לבקר ולפקח על ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב   .5.13

המפקחים מטעם מפעל הפיס, ככל שיימסרו לו על  לפעול גם על פי דרישות מפעל הפיס ולהוראות  

 . ידי המפקח מטעם החברה

כמו כן, וכחלק בלתי נפרד מביצוע העבודות וקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן, מתחייב הקבלן   .5.14

לעמוד בכל הנהלים, הבדיקות והאישורים שיידרשו על ידי מפעל הפיס, המפורטים, בין היתר )אך  

הכולל את פירוט הדרישות והאישורים הנדרשים ממפעל הפיס, לרבות    –   לא רק( במסגרת מסמך ז'

 לצורך עמידה באבני הדרך לתשלום. 

 

 

 

 

 של אולם הספורט ובעבודות המבנה הקהילתי שינויים בביצוע עבודות הפאושל 
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,  בעבודות המבנה הקהילתיאו    של אולם הספורט  בעבודות הפאושלנדרש הקבלן לבצע שינויים   .5.15

מסכום התמורה לעבודות אלה )כאמור במבוא לעיל(, לא יחול כל   5%שווים אינו עולה על אשר 

שינוי בסכום התמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות, בין אם השינוי הנו תוספת ובין אם  

 השינוי הנו הפחתה למחיר העבודות הנ"ל. 

ל שמעבר  הפחתה  או  של   5%-תוספת  הפאושל  לעבודות  התמורה  או    מסכום  הספורט  אולם 

כל   סיכום  ולאחר  הסופי  החשבון  במסגרת  רק  ותאושר  תחושב  הקהילתי,  המבנה  לעבודות 

מרכיבי השינוי. לצורך אישור השינויים יגיש הקבלן פירוט מדויק של השינויים אשר מחייבים  

 לדעתו שינוי בתמורה לעבודות הנ"ל.

או בעבודות המבנה הקהילתי    של אולם הספורט  השינויים בעבודות הפאושל התמורה בעבור  

תחושב לפי פירוט העבודות והסעיפים בהם נעשו שינויים, חישוב כמותי לאותם שינויים )תחשיב  

היחידה אשר   עפ"י מחירי  ערכם  ובחישוב  בוצעו(  העבודות החדשות בהפחתת העבודות שלא 

התוספות של חלק ג'   ללא  ,2021  ספטמברבמהדורת חודש    מבנה ותשתיות",  –"דקל  במחירון  

 . 15%ובהפחתה של , כולל עבודות איטום )נספחים( וללא תוספת הקבלן הראשי

 

   של אולם הספורט ובעבודות המבנה הקהילתיהפאושל סתירות במסמכים בעבודות 

]מפרט הכללי לעבודות בנייה של    1ג'במסמך  מוסכם, כי בניגוד לאמור בפרק המוקדמות אשר   .5.16

הבין   "הוועדה  גם:  ולהלן,  )לעיל  הממשלה  משרדי  של  הכחולמשרדית  מקרה  הספר  בכל   ,])"

, בו קיימת סתירה  של אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי  לעניין ביצוע עבודות הפאושל

התאמה או דו משמעות בין הנדרש במסמכי החוזה השונים )מפרטים, תכניות וכד'(, תהיה  -או אי

ולה הכמות המקסימאלית לביצוע )עבודה או פריט, מוצר,  עדיפה הדרישה או ההנחיה בה כל 

 חומר וכד'( או האיכות המיטבית לפי העניין. 

 
, כי בכל מקום  של אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי  מודגש בזאת, לעניין עבודות הפאושל 

נמדד  בחוזה ובמסמכיו המתייחס לנושא המדידה, בו נרשם "יימדד", "נמדד" וכדו', הנ"ל לא  

 ו/או יימדד בנפרד ומחירו כלול במחיר הפאושלי, בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל.

 

 תירות במסמכים והוראות מילויים סהיקף החוזה,  .6

 היקף החוזה 

וראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל  ה

 ץ לשם כך. דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחו

 
 סתירות במסמכים והוראות מילויים 

ל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל המידות, הנתונים והמידע  ע .6.1

 האחר הכלולים בהם. 

משמעות,  -ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו  6.1ילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן  ג .6.2

הוראה   בין  באלה  החוזוכיוצא  מהוראות  מסופק    האחת  הקבלן  שהיה  או  ממנו  אחרת  להוראה 

בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן  

מפרש כהלכה את החוזה, אזי יהא חייב הקבלן לפנות בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות 

הצורך, בדבר הפירוש לפי  לפיו. אי מתן הודעה  תכניות  לנהוג  בדבר מחלוקת  ע   שיש  ידי המפקח  ל 

 אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. -בפירוש החוזה 
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קבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה  ה

בכך, או בסתירה כאמור,    פי פירוש מסויים לחוזה, לא יהיה ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג ל 

כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.  

הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לענין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות  

 כאמור. ,  או בגין הוראה כלשהי של המפקח בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור,

לרבות  ה .6.3 הוראות,  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  להמציא  רשאי  המפקח  או  מנהל 

 כניות, לפי הצורך לביצוע העבודה. ות

מחייבות את הקבלן, אולם אין    6.3- ו  6.2וראות המנהל והמפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  ה .6.4

י החוזה או כדי לגרוע מהאמור בפרק ט'  פכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על באמור בסעיף קטן זה 

 להלן. 

הכמויות  מ .6.5 וכתב  התכניות  המיוחדים,  המפרטים  הכללי,  המפרט  את  לראות  יש  כי  בזה  ובהר 

כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים  

 באחרים, לפי העניין. 

 

 בתמורה פאושלית.  לעיל לעניין עבודות  5.16זה לעיל יחולו בכפוף לאמור בסעיף  6כל הוראות סעיף 

 

 סדר עדיפויות -ע עבודה ותירות במסמכים בעניין הנוגע לביצס .7

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  -התאמה, דו- כל מקרה של סתירה, איב .7.1

אחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה  בהוראות חוזה זה לבין האמור ב

 תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:

 צוע. יהתכניות לב  . א

 כתב כמויות.  . ב

 המפרטים המיוחדים.  ג. 

 המפרט הכללי.  ד. 

 תקנים ישראליים. ה. 

 תקנים זרים. ו. 

 החוזה.  ז.  

אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,  קודם עדיף על הבאים  ה

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. 

רה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל  קנוסף לאמור לעיל, בכל מב .7.2

בר סדר העדיפויות  לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח יתן הוראות בד

 שיש לנהוג על פיו. 

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא  -התאמה, דו- נוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, איב .7.3

הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן    באלה בין

הסתיר בהסדרת  הכרוכות  ההוצאות  כל  הוראותיו.  פי  על  המשמעות  ינהג  דו  ההתאמה,  אי  ה, 

 האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה   .7.4

ו'(, עובדים   )פרק  )פרק ה'(, אחריות וביטוח  וכיוצא באלה בכל עניין הקשור להתחייבויות כלליות 

רק ז'(, שינויים, תוספות והפחתות )פרק י'(, שכר החוזה וערבויות )פרק יב'(, הפרות ופיצויים )פרק  )פ

 יג'( ושונות )פרק יד'( יגברו הוראות החוזה על כל מסמך אחר.

 

 בתמורה פאושלית.  לעיל לעניין עבודות  5.16זה לעיל יחולו בכפוף לאמור בסעיף  7 כל הוראות סעיף

 

 הכנה לביצוע - רק ב' פ

 דיקות מוקדמותב .8

טיב הקרקע,   .8.1 וסביבתו, את  הצעתו, את אתר העבודה  לפני הגשת  בדק,  כי  בזה  מאשר  את  הקבלן 

את   העבודה,  לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבם  לאתר  כמויותיהם  הגישה  דרכי 

אליהן   והחיבורים  תשתית  מערכות  של  מיקומם  באתר  העבודה,  העבודה  כל  ותנאי  ואת  העבודה, 

 השפעה על הצעתו ו/או התחייבויותיו.הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם 

קבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה נשוא חוזה זה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת מכל  ה .8.2

סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל תקשורת וטלפון וכן מערכות מסוגים  

 חלקם. ן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם אושונים ה

קבלן יכין, ויגיש לחברה לפי דרישת המפקח, מיפוי של כל התשתיות הנזכרות לעיל, המצויות באתר  ה

 העבודה, וזאת קודם לתחילת העבודה. 

קבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה הנקוב בחוזה, מניח את דעתו  ה .8.3

הח ומהווה   לפי  התחייבויותיו  לכל  הוגנת  או  ותמורה  לימוד  מאי  הנובעת  תביעה  כל  תוכר  לא  זה. 

 מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה או אתר העבודה על ידי הקבלן.

פוטר   .8.4 והננו  הגשמים  עונת  במהלך  יבוצעו  העבודות  כי  לאפשרות  מודע  הינו  כי  מצהיר  את  הקבלן 

בגין נזקים ו/או הוצאות  ה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא  החברה באופן מוחלט ומוותר על כל טענ

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לא יהיה  מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו בעקבות הגשמים. כמו כן  

שלה   חלק  כל  או  העבודה  בהשלמת  בביצוע  איחור  ו/או  לעיכוב  עילה  להוות  כדי  גשמים  בתקופת 

 העבודות.

ו בכך, להמציא לקבלן דוחו"ת וסקרים שנעשו מטעם החברה לצורך העבודה  מנהל רשאי אם רצונה .8.5

יפטרו את    ה וכן תכניות מצב קיים, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוז ולא 

. החברה תהיה משוחררת  8.1הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן  

ת והסקרים שהמציאה, אם המציאה, לקבלן כאמור  הדו"חומות ולדיוק  מכל חבות או אחריות לשל

 לעיל. 
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 רכי ביצוע ולוח זמנים ד .9

, הקבלן מתחייב להגיש לאישור המנהל,  3-ומסמך ג'  2- מסמך ג',  1-מבלי לגרוע מכל הוראות מסמך ג' .9.1

)אשר יינתן לכל אחת    )חמישה עשר( ימים מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה   15יאוחר מאשר תוך  לא  

בכתב בדבר דרכי הביצוע  , הצעה  עבודות אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי(  –מן העבודות  

בדעתו לבצע את  , לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש  )עבור כל אחת מן העבודות(  ולוח הזמנים

כתב בקשר לדרכי הביצוע  ופרטים בהעבודה. הקבלן ימציא למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, הסברים  

מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת  

הציון  שיגיש הקבלן, וכן כל ההסברים ופרטים נוספים שימסור, יהיו בהתאם לנקודות  ההצעה בכתב  

נויים בקשר ללוח הזמנים, שישבסעיף "שלבי ביצוע" שבמפרט הטכני המיוחד. הקבלן רשאי להציע  

עיקריים,   שלבים  של  ביצועם  במועדי  שינויים  לוח  למעט  ייערך  המפקח  ידי  על  יאושרו  אלה  ואם 

 שאושרו.הזמנים בהתאם ובכפוף לשינויים 

לזמני  , ימציא הקבלן לחברה במועד הנזכר שם לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת  בנוסף .9.2

המפקח. לוח הזמנים יעודכן  לוח הזמנים( מאושרת על ידי    -ן בסעיף זה  ביצוע העבודה )שייקראו להל

התקדמות הביצוע ואת העבודות המתוכננות  ויועבר למנהל, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את  

ויוכן על פי  לחודש הקרוב. לוח הזמנים יכלול   בו,  פירוט מלא של הציוד שבדעת הקבלן להשתמש 

 הביצוע ותקופות הביצוע המפורטים בחוזה.עדיפויות שלבי הביצוע, 

הזמנים ע"י  לעיל,  יוכן לוח    9.2  –ו    9.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים   .9.3

הקבלן. המפקח רשאי, בכל עת,  המפקח, והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על  

זמנים ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות  ללוח הבין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם  

הזמנים או על החלפתו באחר. על הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים  החוזה, להורות על שינוי לוח  

 בים.בשינויים המחוי 9.3 –ו  9.2

למפקח,   .9.4 ו/או  למנהל  ו/או  לחברה  זה  סעיף  הוראות  לפי  חומר  או  תכנית,  מסמך,  כל  בין  המצאת 

כלשהי המוטלת עליו לפי  מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות שאושר על ידי 

 החוזה ולפי כל דין.

 

 ימון ומדידותס .10

ידי המפקחה .10.1 על  יתחיל בעבודה אלא לאחר שקיבל מן המודד שימונה  נקודות הקבע.    קבלן לא  את 

 ח על ידי מודד מוסמך. הקבלן יבטיח את נקודות הקבע על חשבונו, ויאשר בחתימתו כי נמסר לו השט

קבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של חלקי  ה .10.2

א ובין  ידו  על  בוצעו  אלה  כל  אם  בין  הקבע,  נקודות  עם  בהתחשב  אחרים.    םהעבודה  ידי  על  בוצעו 

 הוצאות הסימון יחולו על הקבלן. 

 וצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. ל המדידות, ההתוויות והסימון יבכ .10.3

הענין  א לפי  ידו,  על  יושלמו  או  ייבדקו  החברה,  ידי  על  לרבות  אחרים  גורמים  ידי  על  כבר  נעשו  ם 

 והנסיבות. 

ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע, על    םקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. אה .10.4

לכך על ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח להשתמש    הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש

 בנקודות הקבע לביקורת העבודה. 

ועליו להתייחס אך ורק    כניותואין הקבלן יכול להסתמך על מדידה גרפית בתוצהר ומוסכם בזה כי  מ .10.5

 כניות. ו תבלמידות הרשומות 
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בכל מקרה של אי  פני ביצוע העבודה ימדוד הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו, ול .10.6

יום מיום   7התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור למפקח לא יאוחר מאשר תוך 

אחר מכן,  לשבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן. טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה  

התיקו ויירשמו  במשותף  הנקודות  תיבדקנה  ערעור,  יתקבל  אם  בחשבון.  תילקחנה  גבי  לא  על  נים 

התכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו בחשבון בליטות  

 או שקעים מקומיים. 

ידי  כ .10.7 על  שיועסק  מוסמך  מודד  ידי  על  יבוצעו  והמדידות  הסימון  עבודות  את  הל  יבצע  ואשר  קבלן 

 העבודות במיומנות וכנדרש על פי כל דין. 

 

 העבודהביצוע  -רק ג'  פ

 תחלת ביצוע העבודה ה .11

המפקח  ה .11.1 לטובת  נייד  משרד  באתר  להעמיד  העבודה,  ביצוע  התחלת  לפני  מתחייב,  כמוגדר  קבלן 

 . להלן 43.1בסעיף 

יתחיל בביצוע  ה .11.2 ועבודות המבנה הקהילתי    – כל אחת מן העבודות  קבלן  אולם הספורט     - עבודות 

ותוצא בנפרד לכל אחת    "התחלת עבודהצו  בתאריך שייקבע על ידי החברה בהוראה בכתב שתיקרא "

הנ"ל העבודות  בקצב  מן  הביצוע  משלבי  אחד  בכל  בביצועה  וימשיך  העבודה  בביצוע  יחל  הקבלן   .

לו כאמור   ובהתאם ללוח הזמנים שנמסר  הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה 

קיבל  9בסעיף   כן  אם  אלא  המנוגד  לעיל,  בכתב  מפורשת  הוראה  המפקח  תקופת  מאת  לכך.  ת 

בצו   הנקוב  המועד  של  דחייה  כל  לקבלן  תינתן  ולא  הביצוע  בתקופת  כלולה  לעבודה  ההתארגנות 

 התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה. 

חילת העבודה, כתאריך  תיום לאחר התאריך הנקוב בצו    15א התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך  ל .11.3

העבודה,   ולתבוע  תחילת  הקבלן  שהפקיד  הערבות  את  לחלט  החוזה,  את  לבטל  החברה  רשאית 

 מהקבלן פיצוי על כל נזק שיגרם לחברה בשל כך.

שעות מקבלת הודעה בכתב מהחברה וזאת    24קבלן מתחייב לצאת ולפנות את אתר העבודה תוך  ה

 קבלן אחר במקומו.  העל מנת לאפשר לחברה להכניס לאתר העבוד 

 

 ה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן עמדת אתר העבודה .12

סעיף  ב להוראות  שנקבע בהתאם  לרשות הקבלן את אתר    11מועד  לעיל להתחלת העבודה תעמיד החברה 

העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המפקח, להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח  

, חלקים נוספים מאתר העבודה. הכל כפי  תעמיד החברה לרשות הקבלן, מזמן לזמן  ןהזמנים הנזכר. לאחר מכ

 שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. 

 

 שילוט .13
יעמיד    שיוצא לכל אחת מן העבודות  )חמישה עשר( יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה  15תוך   .13.1

 (: "השלטים" - אתר עבודה שלטים כלהלן )להלן כל הקבלן ב

 מ'.   X  4.0מ'   2.0שלט מודולרי על גבי מתקן שילוט מרכזי בכניסה לאתר העבודה  במידות   .א
 שלט על גבי או בסמוך למשרדי הקבלן באתר )באזור ההתארגנות שלו(.  .ב

 
 השלטים יהיו מחומרים, במימדים ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח לקבלן.  .13.2

 השלטים יכללו: .13.3
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 +הדמיה של הפרויקט.  תקוה-החברה ועירית פתח שם .א

ולרשום   מפעל הפיסיש להוסיף בשלט לוגו של     -  עבודות אולם הספורטלגבי השלט של   .ב
 ".מפעל הפיס"הפרויקט נבנה בסיוע  –

 שם הקבלן וכתובתו.  .ג
 שם העבודה המתבצעת.  .ד
 שמות המתכננים והמפקחים. .ה
 שם המנהל העבודה.  .ו
 שלטי בטחון.  .ז

 
 

השלטים   .13.4 להצבת  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  להשגת  ידאג  על    אויישהקבלן 

 חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות. 

לחידושם או להחלפתם אם  ,  קיונם של השלטיםיבמהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנ .13.5

ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר הכל לפי הנחיות והוראות    םלפירוקניזוקו, ובתום העבודה ידאג  

 המנהל. 

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים, שילוט נוסף, כאמור, יוסר   .13.6

 מיד, וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן. 

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.  .13.7

 

 כנות לביצוע העבודה ה .14

העבודה וסידורי  לפני התחלת ביצוע העבודה ולמועד שנקבע ע"י המפקח, ידאג הקבלן להספקת מים לביצוע  

העבודה וכלים ובית שימוש זמני  הגנה בפני שטפונות, וקיום צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי  

כל שאר ההכנות   את  ויעשה  הפועלים,  כל  הדרושות  בשביל  של המפקח.  דעתו  הנחת  כדי  לביצוע העבודה, 

 הפעולות הנ"ל תהיינה על חשבונו של הקבלן.

 
 כניותוסירת תמ .15

כניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף  ולושה העתקים מכל אחת מהתש .15.1

מנהל את כל עותקי  שיהיה דרוש לקבלן יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה, יחזיר הקבלן ל

ו שהוכנו על ידי אדם  אכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המנהל ובין שהכין אותם בעצמו,  והת

 אחר.

ת ה .15.2 מכל  העבודה,  ועתקים  באתר  הקבלן  ידי  על  יוחזקו  מהחוזה,  חלק  המהווים  ומסמכים  כניות 

רשאים לבדוק ולהשתמש  והחברה, המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו  

 בהם לפי דרישתם מפעם לפעם.

להזמנהה .15.3 שהצעתו  העובדה  למרות  כי  מצהיר  ת   קבלן  בסיס  על  חותמת  ומוגשת  הנושאות  כניות 

ת פי  על  ורק  אך  העבודה  את  לבצע  מתחייב  שהוא  הרי  בלבד",  חותמת  ו"למכרז  הנושאות  כניות 

 "לביצוע". 

ל שינויים ו/או השלמות ו/או תוספות ביחס לתכניות  קבלן ידוע כי התכניות "לביצוע" יכולות להכיל

כניות אלה מבלי שתהיה לו כל זכות לקבל תוספת  ת"למכרז בלבד", והקבלן יבצע את העבודה על פי 

 ו/או פיצוי כלשהו מעבר לשכר החוזה עקב השינויים כאמור.
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 טלות כתבי כמויות מנחים ב .16

, ששימש את הצדדים לצורך המשא ומתן לקראת כריתתו  ובהר ומוסכם בזה כי כל כתב כמויות מנחה שהואמ

טל ומבוטל, איננו מהווה חלק מן החוזה, איננו מחייב  בשל החוזה או שמצורף לאיזה ממסמכי החוזה הוא  

את הצדדים ולא ינהגו לפיו בענין כלשהו. לא תוכרנה כל תביעות לשינויים בשכר החוזה או במרכיב ממרכיביו  

התאמות בין הכתוב בכתבי הכמויות המנחים  -התאמות אחרות, או אי-כמויות, אי עקב השמטות, הפרשים ב

 ה. וז לבין איזה ממסמכי הח

מקרה בו ציין הקבלן מחירי יחידה שונים לגבי אותו סעיף עבודה במקומות שונים במסמכים, יחייב את  ב

 החברה מחיר היחידה הנמוך מבין אלה שצויינו. 

 

 כניות "לביצוע"ויצוע לפי תב .17

לביצוע  מ תשמשנה  לא  בלבד"  ל"הזמנה  או  בלבד"  "למכרז  עליהן  שמצויין  תכניות  כי  בזה  ומוסכם  ובהר 

 ה, והקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצויין עליהן "לביצוע". דהעבו

קראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר מצויין עליהן "לביצוע", ואשר בהן  ל

 ם להיות שינויים והשלמות, ביחס לתכניות שעליהן צויין  "למכרז בלבד" או ל"הזמנה בלבד". עשויי

 

 מת העבודה לועד השמ .18

  ותעודת גמר,     4, לרבות קבלת טופס  )ביצוע ומסירה(  כל אחת מן העבודות הקבלן מתחייב להשלים   .18.1

 התקופה האמורה להלן:   תוך )בקשר לעבודות אולם הספורט( ואישור מפעל הפיס

רצופים ועוקבים, שמניינם      ( חודשים11אחד עשר )של   בתוך תקופה כוללת    –  עבודות אולם הספורט

 בקשר לעבודות הנ"ל.  יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה שיימסר לקבלן

כוללת    –   עבודות המבנה הקהילתי ) של   בתוך תקופה  חודשים12אחד עשר  ועוקבים,     (  רצופים 

 בקשר לעבודות הנ"ל  שמניינם יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה שיימסר לקבלן

  –מוסכם, כי החברה רשאית לקבוע, כי העבודה תתבצע בשלבים ו/או במקטעים, כפי שיקבע המנהל  

ובמקרה שכזה, הקבלן    –הל את תקופת ביצוע העבודות  מקטע או שלב, כאמור, יקבע המנ  כאשר לכל

מתחייב בזה להתארגן לביצוע השלב או המקטע, כאמור, ולהגיש למנהל לוח זמנים מפורט, לאישור  

 ימים מהודעת המנהל על ביצוע כל שלב או מקטע.   14המנהל בתוך  

בתוך   כל הערות המנהל,  פי  על  לוח הזמנים  מיום שקיבל את  ימים    7הקבלן מתחייב לתקן את 

הערותיו כאמור. ביצוע כל שלב או מקטע כאמור, יתבצע  בתוך התקופה  הכוללת כפי שנקבע על  

ידי המנהל לאותו שלב ו/או מקטע, כאמור לעיל, וזאת באופן רצוף, כאשר מניין כל תקופת עבודה  

 של מקטע או שלב יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת השלב ו/או המקטע שנמסר לקבלן. 

תהיינה כפופות לכל תנאי בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה    18.1הוראות סעיף קטן   .18.2

 .  3-ג' -ו  2-'ג, 1- או שלב עיקרי בה במועד מוקדם יותר עפ"י המפורט במסמכים ג'

להלן,   19למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף  .18.3

 וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.
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 ינויים במועד השלמת העבודהש .19

כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה,    בור המפקחס .19.1

כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח ליתן,  או מחמת  

לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה,  

 את בתנאי כי: וזלפי שיקול דעתו,  

לאחר   . א ארכה,  לבקש  רשאי  יהא  לא  שניתנו    30הקבלן  מיום  או  יום  לשינויים  הוראות 

 לתוספות, או מיום תחילת השפעתו של הכוח העליון או קיומם של התנאים המיוחדים.

העבודה,  . ב יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהא  הקבלן 

 נם נוצרו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. משהתנאים האמורים א

ד ובין במצטבר, מעבר למועד השלמת העבודה שנקבע כאמור  יום ומעלה, בין לב  30תן הארכה של  מ .19.2

ולא יהא תקף בלא אישור זה אף אם אושר על ידי    המנהל, טעון אישורו בכתב של  19.1בסעיף קטן  

 המפקח. 

זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל תוספת תשלום בגין   19 ףוארך המועד להשלמת העבודה כאמור בסעיה .19.3

לעיל, אלא אם תוספת תשלום כנ"ל אושרה    19.1למועד שנקבע בסעיף קטן  התמשכות העבודה מעבר  

 , זאת אף אם תוספת תשלום כאמור אושרה על ידי המפקח.המנהלמפורשות, מראש ובכתב על ידי 

רת, תפחת העבודה שהובאה בחשבון לצורך קביעת  חם מחמת שינויים בעבודה, או מכל סיבה א א .19.4

הקדים את מועד השלמת העבודה בתקופה המתאימה, לפי  מועד השלמת העבודה, רשאי המפקח ל

 שיקול דעתו. 

 
 חשת קצב ביצוע העבודה ה .20

לעומת מה שנקבע  א .20.1 ביצוע העבודה  זמן שהוא, להחיש את קצב  צורך, לדעת המנהל, בכל  יהיה  ם 

יפנה המנהל ב ביצוע  דתחילה,  יכולתו להחשת  לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב  רישה בכתב 

לדרישה, לרבות עבודה במשמרות או עבודת לילה, הכל לפי הצורך, ולמלא אחר כל    העבודה בהתאם

 ן שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. ייתר הוראות המנהל או המפקח הנוגעות לעני 

ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המפקח, הוצאות    20.1קטן    ףילא הקבלן את התחייבותו לפי סעימ .20.2

הכרוכות אלה  על  את    נוספות  לקבלן  החברה  תחזיר  תחילה,  שנקבע  הקצב  לפי  העבודה  בביצוע 

עבור רווח והוצאות    15%ההוצאות הנוספות כפי שיוערכו על ידי המפקח בתוספת שלא תעלה על  

צב ביצוע העבודה לא ניתנה בשל אי עמידת הקבלן  ק  כלליות כולל מימון, ובלבד שהוראה להחיש את

 בלוח הזמנים שנקבע. 

יחולו הוראות פרק יג' לחוזה זה, ובלבד שהקבלן    20.1לן את התחייבותו לפי סעיף קטן  א מילא הקבל .20.3

 לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה. 

 

 דיפות בביצוע לפי הוראות המפקחע .21

מהעבודה, או  י להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים  א מפקח רשה .21.1

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא לרבות לצורך מתן אפשרות  

 פעולה לקבלנים אחרים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. 

אה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן הארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה  רובהר בזה כי הומ .21.2

ביצוע חלק כלשהו מהעבודה, אלא כמפורט בסעיף  -או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי

 דלעיל.  19
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 קבלן לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד החברה בגין ההוראות שניתנו כאמור לעיל. ל .21.3

 

 אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודות התקנת .22

כניות המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ולבצע  ועל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות הת  .22.1

את העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בחוזה זה, על מנת למנוע את הצורך  

 בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 

ש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבצע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן לא  התברר כי י .22.2

חייב הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע  ,    22.1  –, לפי סעיף קטן  קיים את המוטל עליו  

 בהתאם לחוזה ולפי הנחיות המפקח. -ל ומחדש עבודות הכ 

 ניקוי העבודה ואתר העבודה  .23

אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על חשבונו  הקבלן ישמור את   .23.1

 והוצאותיו,  את עודפי החומרים והפסולת. 

ופסולת אל מחוץ   .23.2 עודפי חומרים  כל הוראה של המפקח בדבר העברת  הקבלן מתחייב למלא אחר 

כך הרשתה,  לאתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת ל

 מחוץ לגבולות הישוב. 

מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון   .23.3

שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, יישור ערמות עפר  

 וכדומה. 

 זה על חשבונו. הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף  .23.4

 

 ים בביצוע העבודה ריחוא .24

ם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בחוזה, בהתחשב בהארכה או בקיצור  א .24.1

, ישלם הקבלן לחברה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד  19לפי סעיף  

בפועל, סך של   למועד השלמתה  ועד  משכר    0.3%או     ש"ח  2,000הסופי שנקבע להשלמת העבודה 

לכל יום  , הגבוה ביניהם,  העבודה )עבודות אולם הספורט או עבודות המבנה הקהילתי, לפי העניין(

 איחור. 

תהא רשאית לחלט מהערבויות הבנקאיות שימסור הקבלן על פי הוראות חוזה זה את סכום  חברה ה .24.2

או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, לפי החוזה,    24.1הפיצויים האמורים בסעיף קטן  

 . לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה    שלום הפיצויים או ניכויםת

 או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 

ובכל    24.2, רשאית החברה, נוסף על האמור בסעיף קטן  24.1מקרה של איחור, כאמור בסעיף קטן  ב .24.3

לאחר יום האיחור  ונות שאושרו על ידי המפקח  בהוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חש

 שא ריבית מכל סוג שהוא.   יהראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא י
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ה שבה עוכב או נידחה תשלומו של חשבון, כאמור בסעיף  פם הוגדל שיעור של מס ערך מוסף בתקוא .24.4

תן הקבלן לחברה במועד תשלומו בפועל של אותו חשבון, הנחה מסכום החשבון בשיעור  י, י24.3קטן 

כזה, שסכום החשבון לאחר ההנחה בצרוף המע"מ, בשיעורו המוגדל, יהיה זהה לסכום החשבון לפני  

 החשבון לידי החברה. ת ההנחה בצרוף המע"מ כשיעורו בשעת המצא

 להלן.  72.6נחה כאמור בסעיף קטן זה לא תיחשב כהנחה לענין סעיף ה

סעד או תרופה על פי החוזה ו/או על  ום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל  ש .24.5

 פי כל דין ואיננו מונע בעדה מלהעלות טענה כלשהיא ביחס לשיעור הנזק שנגרם בשל איחורים. 

 
 העבודה תפסקה .25

ים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת  העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוקבלן יפסיק את ביצוע  ה .25.1

על ידי המנהל  נו  מנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוי ה בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו 

 הוראה בכתב על כך. 

קטן  ה .25.2 סעיף  לפי  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  ינקוט25.1ופסק  להבטחת    ,  באמצעים  הקבלן 

 העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. 

 יום.   30ה שאינה עולה על קבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופ ה .25.3

קבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לתקופה  ה

, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש  25.1י הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן  פ ימים ל  30העולה על  

ר ההוצאות ייקבע על ידי  יום מיום קבלת הוראות המפקח. שיעו 30תשלום הוצאות כנ"ל לאחר תום 

 המנהל, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. 

הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי  ה גרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה  נ .25.4

 מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה על הקבלן. 

ידי החה .25.5 על  שניתן  לצמיתות, אחרי  חלקה,  או  כולה  ביצוע העבודה  עבודה,  ופסק  צו התחלת  ברה 

והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל לפי  

לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירים שבכתב הכמויות    ה מדידות סופיות שתעשנ

יהיה זכאי    - למדידה  למדידה. ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות  

 לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב בכתב הכמויות למדידה לגבי אותה עבודה. 

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו    -באשמת הקבלן    גרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעילנ

 אלא בכפוף לאמור בפרק י"ב להלן. 

יתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור  יום מיום שבו נ   60ישולם לקבלן תוך    25.5שלום כאמור בס"ק  ת .25.6

 לעיל. 

שלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות  ת .25.7

הן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות  שכל

 העבודה וכתוצאה ממנה. מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת 

לעיל, לצמיתות, ובאשמת הקבלן, תהא החברה חופשית  ה .25.8 והופסקה העבודה כאמור בסעיף זה  יה 

המשך ביצוע העבודות, במלואן או בחלקן, אם בדרך של הזמנה לקבלת  ל להתקשר עם כל קבלן אחר 

הקבלן יהיה  הצעות לביצוע עבודה ואם בכל דרך אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ו

העבודה   הפסקת  עם  בקשר  מהחברה  שהיא  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלטעון  מנוע 

 ת על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור.זאוההתקשרות עם קבלן אחר. הקבלן מוותר ב
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 ניהול ופיקוח  –רק ד' פ

 פקידו וסמכויותיו של המפקחת .26

מפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  ה .26.1

בביצוע   הקבלן  ידי  על  הנעשית  המלאכה  וטיב  בו  שמשתמשים  הציוד  איכות  בהם,  שמשתמשים 

ן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות החברה, את הוראות  כהעבודה.  

 הוא.  -ותיו המנהל ואת הורא 

כניות ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב  וכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בתב .26.2

ו ושיקול  תהכמויות ו/או בין כל אחד מהמסמכים הנ"ל למסמך אחר, יפרש המפקח, לפי מיטב הבנ

המפקח  דעתו, את הסתירה ו/או אי ההתאמה ו/או אי הבהירות, ויורה לקבלן כיצד לפעול. החלטת  

 בנושא זה הינה סופית ומוחלטת.

קבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות  ה

 לשהי של המפקח, כאמור. כבשל כך שנהג לפי פירוש כאמור, או בגין הוראה 

הפסקוה .26.3 לרבות  שונים,  בשלבים  העבודה  ביצוע  על  לקבלן  להורות  רשאי  לשלב,  מפקח  שלב  בין  ת 

 ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות עקב כך. 

  ו ים מהעבודה, אטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסומפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלה .26.4

שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך מתן אפשרות  

 ה לקבלנים אחרים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. פעול 

קבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום  ה .26.5

חומרים,    ראח מוצרים,  מובאים  שממנו  מקום  לכל  וכן  החוזה  לביצוע  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו 

 ציוד כלשהם לביצוע החוזה. מכונות ו

ין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב  א .26.6

חר מאשר יחס בין קונה ומוכר  אאחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס  

שי אחר, והן מבחינת אחריות  של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלי

 הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע.

 פיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו כלפי החברה למילוי תנאי החוזה.ה .26.7

מובהר, כי המפקח אינו רשאי להורות על ו/או לאשר ביצוע עבודות נוספות הדורשות הגדלת שכר   .26.8

 זה וכי הוראה ו/או אישור כאמור יש לקבל אך ורק מן המנהל )כהגדרתו לעיל(.  החו

 

 יצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח ב .27

קבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה  ה

 ובין שאינן מפורטות בחוזה. אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה 

 

 יהול יומןנ .28

)להלן:ה .28.1 יומי  עבודה  יומן  ינהל  או  "(  יומןה"  קבלן  כולם  יום את הפרטים הבאים,  בו מדי  וירשום 

 מקצתם:

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה. . א

 .       כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.  ב

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.    .ג
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 אתר והמוצא ממנו. להציוד המכני המובא  . ד

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  . ה

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר. . ו

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  . ז

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  . ח

 ידי המפקח. - הוראות שניתנו לקבלן על . ט

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. . י

 ת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.עכל דבר אחר שלד  א.  י

המוסמך,  ה .28.2 כוחו  בא  או  הקבלן  ידי  על  יום,  כל  ייחתם,  יימסר  יומן  בו  מהרישומים  חתום  והעתק 

למפקח או לבא כוחו המוסמך. המפקח או בא כוחו המוסמך יחתמו על הרישומים שנמסרו על ידי  

 הקבלן. 

הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את    תקבלן רשאי לרשום ביומן אה .28.3

 החברה אלא אם אושרו בכתב על ידי המנהל. 

תביעות כספיות ביומן. תביעות כספיות של הקבלן ואישור תשלומן יהיו בהתאם  קבלן לא ירשום  ה .28.4

 להוראות החוזה. 

ידי הקבלן משום צידוק כלשהו    בלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה עלמ .28.5

רה  מילוי הוראות המפקח, המנהל, החב-או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 או הוראות החוזה.

  וכן "רמדור"    חברת  של  קבצים   שיתוף  במערכת  הפרויקט   את  לנהל   החברה  בכוונת  כי  לקבלן  ידוע  .28.6

  מנהל  של   ההוראות  אחר  ולקיים  למערכת  להתחבר   שיידר  הקבלן,    ממוחשבים  עבודה  יומני   לנהל 

 . המערכת

 

 התחייבויות כלליות  - רק ה' פ

 חריות וביצוע תשלומים א .29

במועד  מ .29.1 העבודה  יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר  לרשות הקבלן  צב  מהעמדת אתר העבודה 

 תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. 

שא בכל המיסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או  יקבלן יה .29.2

 בקשר עם ביצוע העבודה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.

 

 שיונות ותשלום אגרותיקבלת רתן הוראות,  .30

ה, לרבות לענין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות  דכל הכרוך בביצוע העבוב

בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על  

השגת   לשם  ערבויות,  ובמתן  בתשלומים  רשות חשבונו  מכל  העבודה  לביצוע  הנדרשים  ואישורים    רשיונות 

בזק,  מ חברת  חשמל,  חברת  כגון  דין,  כל  פי  על  דרישת  העירייהוסמכת  לפי  ועוד.  קק"ל  מקורות,  מת"ב,   ,

המפקח, ימציא לו הקבלן רשיונות ואישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו, לפי דרישתו  

כל דין או להוראותיה של  ת  אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישושל המפקח, כל  

 אותה רשות.
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 תיקותע .31

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן    1978  -תיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח  ע .31.1

אתר העבודה  לזמן, גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו ב 

אימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא  תנכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מ  -

 לצורך.

יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן  מ .31.2

 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

 

 כויות, פטנטים וכדומה ז .32

זכוכ .32.1 בלבד  ל  לחברה  ומתקניה תהיינה  כל חלקיה  על  בעבודה,  הבעלות  כל  ויות  לא תהיינה  לקבלן 

לאתר העבודה,   והכלים שהובאו  החומרים  הציוד,  לרבות  ומתקניה  כל חלקיה  על  בעבודה  זכויות 

 למעט זכויות לתשלומים כמפורט בפרק יג' לחוזה. 

ה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיוצ"ב  קבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה .32.2

זכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות  בשיתעוררו כתוצאה מפגיעה  

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו  

 על ידי הקבלן. 

 

 שלום תמורת זכויות הנאה ת .33

חציבה או זכות מעבר או    יצורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכ ם יהא  א

יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה    -שימוש, או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה  

 תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. וישלם מבעליה 

 

 יהם של אנשים גיעה בנוחות הציבור ובזכויותפ .34

ה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל  ע קבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיה .34.1

או   וכיו"ב  שביל  דרך,  בכביש,  כל אדם  של  וההחזקה  השימוש, המעבר  בזכות  לצורך  הפרעה שלא 

בטיח את  בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי לה

 האמור לעיל. 

א לצורך, הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון ההפרעה,  ליה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שה

לרבות תשלום פיצויים. יובהר ויודגש, כי הקבלן מתחייב לתקן על פי דרישת החברה ובאופן מיידי  

חיוניים, ובכלל זה אספקת    כל פגיעה ו/או הפרעה כאמור לעיל, שנגרמה בביצוע העבודות לשירותים

 מים וחשמל.

הוא מסכים, שבאתר העבודה יעבדו בעלי חוזים אחרים עם החברה, או  וקבלן, מצהיר כי ידוע לו  ה .34.2

ולהימנע   כל הפרעה  עובדים אחרים, והקבלן מתחייב לאפשר להם לעבוד ללא  קבלנים אחרים או 

 בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם בביצוע עבודותיהם.
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 ן נזקים יקות .35

מדרכה, לשביל, לרשת המים,  לקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לגדרות, לדרך,  ה .35.1

גז, למת"ב לצינורות להעברת  צנרת ותשתיות  לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון,  , חברות סלולריות, 

תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או  "(  וביליםמפרטיות או למובילים אחרים ולכיוצ"ב )להלן: "

עבודה, יתוקן על חשבונו הוא  ה הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  

ם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול  באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אד

 במובילים כאמור. 

ימים מיום היווצרותו, אזי תתקן החברה את הנזקים    7ובהר, כי אם הקבלן לא יתקן את הנזק תוך  מ .35.2

 מורה הסופית לה זכאי הקבלן. תשנגרמו על ידי הקבלן וסכום התיקון יופחת מה

ות את ביצוע עבודותיו כולל קבלת  קבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המוסמכות המתאימה .35.3

לעיל, וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות    35.1מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף  

 המקומית וברשויות המוסמכות.

יר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים,  בם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעא .35.4

באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על    כאמור לעיל, אם לא ישתמשו

 פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

 

 ניעת הפרעות לתנועה מ .36

 ללי כ .36.1

עבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה ארעית, לא  הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע  ה

המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה  תהיינה הדרכים  

לכך   הדרוש  הרשיון  תחילה  יתקבל  מיוחדים  משאות  של  הובלתם  ושלצורך  האמורות,  בדרכים 

תיו, כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של  אומהרשות המוסמכת ויינקטו על חשבונו והוצ

שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות    כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך

 ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

 

 נועה על פני כבישים קיימיםת .36.2

נקיים, וכאשר    ל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטייםכ

 יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. 

 

 מעבר תן חופשמ .36.3

קבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך.  ה

הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש  

עליה  החברה יאחסן  לא  הוא  וכי  המפקח,  להוראות  ובהתאם  הצורך  לפי  אחרים,  קבלנים  ם  ו/או 

 חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. 
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 ילוט, תימרור זמני ואמצעי מיגון והפרדת תנועהש .36.4

קבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, יציב,  ה

אור מהבהב )בודד,  ג'רסי, שילוט, סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר  -נו, מחסומי ניוועל חשב

השלטים   סוגי  טוב.  תחזוקה  ובמצב  ערך  שווה  או  "ספקו"  מסוג  עצמאי(  כח  ספק  בעל  משולש 

ולתנאי   להוראות  החוק,  להוראות  בהתאם  יעשה  העבודה  באתר  ומיקומם  מספרם  והתמרורים, 

ישר משטרת  של  ידי  אלהרשיון  על  שתאושר  תימרור  לסכימת  ובהתאם  התחבורה,  ומשרד  מע"צ   ,

הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התימרור ולדאוג להמצאות כלל ציוד    המפקח.

 התימרור והשילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתר.

 

 ילוט ותימרור זמני בעת עבודות לילה ש .36.5

עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו, בנוסף לשלוט    עקבלן מתחייב כי במקרה של ביצו ה

 , אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן:36.4סעיף האמור ב

 רחוצים ונקיים.  HIGH INTENSITYהתמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  . א

יוצבו נצנצים על גבי חרוטים )קונוסים( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים  . ב

 ני התנועה. פב

 תופעל תאורת כביש.     .ג

 יצוידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה. כל העובדים     .ד

יצוי  . ה הכבדים  הכלים  למשטח כל  מטה  כלפי  ויכוונו  שישאירו  מיוחדים  בפנסים  דו 

 העבודה. 

 ד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.המטאטא המכני יצוי     .ו

 

 כוונת תנועהההסדרי תנועה ו .36.6

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להסדרי התנועה הזמניים, כפי שיאושרו על ידי החברה ו/או העירייה.    

שיידרש,   שוטרים  חקבלן מת הככל  לרבות  תנועה  מכווני  ביצוע העבודות  זמן  כל  להציב במשך  ייב 

 במספר שידרש על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה. 

ככל שהקבלן יידרש להציב שוטרים כאמור,  ככל שיידרשו, כמו גם בגין הוצאות עבור הסדרי תנועה, 

מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין הסדרי תנועה ו/או עלויות שיטור ורואים את  

 הקבלן ככוללת עלויות אלו, ככל שיידרשו לצורך ביצוע העבודה. הצעת 

 
 שרות פעולה ותיאום עם קבלנים אחרים פתן אמ .37

היר שידוע לו שהחברה התקשרה או תתקשר עם קבלנים או גורמים אחרים, לביצוע עבודות  קבלן מצה .37.1

 באתר העבודה לרבות עבודות ל:

 עבודות אפר.  .א

צ .ב תשתיות  טל יהשלמת  תקשורת,  חשמל,  ביוב,  מים,  כגון:  תאורת  ובוריות  בכבלים,  ויזיה 

 רחובות, גז וכיוצ"ב. 

 שונות. בישים, מדרכות ועבודות פיתוח כהשלמת  .ג

 הקמת מבני צבור ומקלטים באזורים שונים.  .ד

 בניה במגרשים פרטיים.  .ה

 ביצוע חלקים או קטעים מהעבודות.  .ו
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לפי  כ לפי החוזה תיעשה במשולב או במקביל,  ידוע לו כי העבודה שעליו לבצע  ן מצהיר הקבלן כי 

 ים אחרים באתר העבודה או מחוץ לו.נ הענין, לעבודות שיבוצעו על ידי קבל

תן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים המועסקים על  יקבלן י ה .37.2

לעובדיהם, הן באתר   וכן  ידי המפקח  על  זה  לצורך  גוף שיאושר  ולכל אדם או  ידי החברה כאמור 

וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי    העבודה והן בסמוך אליו, 

ותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטרם נסללו עד תומם, ובמידת  והאפשר בשיר 

 הנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות בביצוע העבודה, הכל לפי הוראות המפקח.

ות על  בקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים האחרים כאמור, לרה .37.3

שינו עבודתו,  סדרי  שינוי  ביצוע  ידי  את  ויתאם  וכדומה,  העבודה  מן  חלקים  בביצוע  עדיפויות  י 

 העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

ילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו  ח .37.4

 ו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.ין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאיבענ , כאמור

לרבות  ל .37.5 זה,  בסעיף  לאמור  כנגד החברה בקשר  וסוג שהוא  מין  תביעות מכל  כל  תהיינה  לא  קבלן 

של  בעבודתם  יהיה  ולא  האחרים,  הקבלנים  של  עבודתם  תיאום  הוצאות  עמלת  עבור  לתשלום 

לעיכוב ביצוע או אי ביצוע  ור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה  ש הקבלנים האחרים, או בכל ענין הק

 עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, החברה או הוראות החוזה.

 

 גנה על עצים וצמחיה ה .38

העבודה  ה לצרכי  הדבר  דרוש  אם  אלא  העבודה  באתר  טבעית  צמחיה  או  עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  קבלן 

 ב ומראש לעשות כן. תוהמפקח התיר לו בכ

קירת עצים אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לקבל את אישור קק"ל לעקירת העצים, כשכל  יתר המפקח לעה

 ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו. 

 

 בודה בשעות היום בימי חולע .39

רט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר. לא תבוצע כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת  פ .39.1

 עדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב. וומ

קטן  א .39.2 סעיף  הוראות  או    39.1ין  הפסקה  ללא  הדברים,  מטבע  להתבצע,  שצריכה  עבודה  על  חלות 

לביטחון   או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות 

ות בסעיף קטן זה, יודיע  ר. בנסיבות המתוא39.1העבודה. מבוצעת עבודה בניגוד לאמור בסעיף קטן  

 הקבלן מיד למפקח על נסיבות העניין בכתב. 

 

 ספקת מים א .40

קבלן יבצע, על חשבונו, את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו,  ה .40.1

בסעיף קטן   בנקודת החיבור כאמור  , הפעלת משאבות, הנחת  40.2לרבות התקנת מד צריכת מים 

 מיכלים רזרביים וכד'. צינורות, מיכלים,

, ושיהיה בסביבת אתר  העירייהשל   קבלן יתחבר למקור מים במקום שייקבע על ידי מחלקת המים ה .40.2

העבודה. באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הדרושים לביצוע החיבור, והוצאות ההתחברות  

 למקור המים וצריכת המים יחולו על הקבלן. 
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הדרושיה .40.3 באמצעים  ינקוט  לבניה,    םקבלן  המיועדים  מים  של  העבודה  באתר  איגום  להבטיח  כדי 

 דה לפחות, בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה. בכמות מספקת לשני ימי עבו 

 

 ספקת חשמל א .41

אחריות הקבלן לספק מכל מקור שהוא את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, וכן לקבל את כל האישורים  ב

הה וכל  לחשמל,  החיבור  לביצוע  הקבלן  והדרושים  על  יחולו  וצריכתו  החשמל  באספקת  הכרוכות  צאות 

האיש קבלת  אי  ידו.  על  חשמל  וישולמו  לספק  מהקבלן  תמנע  לא  החשמל,  לרשת  לחיבור  הנדרשים  ורים 

 בדרכים חלופיות, לרבות באמצעות גנרטור. 

 

 גנה על חלקי העבודה ה .42

החומריםה .42.1 על  הגנה  לשם  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  יאחז,  בתהליכי    קבלן  והמוצרים 

ידי מפולת אדמה, שטפונות,  העבודה ועל אתר העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על  

 רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.  

בלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר  מ

שמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות  גהעבודה וחלקי העבודה מפני  

 לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו.   -ים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל  ניקוז זמניות, שאיבת מ

ל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים המפורטים  כ .42.2

הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על    ט, בין שנק42.1בסעיף קטן  

 ת רצונו של המפקח. חשבונו, לשביעו

קבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם  ה .42.3

 על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. 

 

 ניהול הצוות  -שגחה מטעם הקבלן  ה .43

צוות ניהול מקצועי הנדסי,    , בביצוע כל אחת מן העבודות שיימסרו לטיפולו,קבלן מתחייב להעסיקה .43.1

)להלן:    בנין  מוסמך בעבודות בניה הנדסאיות, בראשו יעמוד מהנדס או הנדסאילרבות מנהל עבודה  

ונ "(,  צוותה" גבוהה  מקצועית  רמה  בעל  ויהיה  המנהל  ידי  על  מראש  בביצוע  ישיאושר  מוכח  סיון 

זה. חוזה  נשוא  לעבודה  ובמהותן  בהיקפן  דומות  לגב  עבודות  כי  או  מובהר,  )מהנדס  הצוות  י ראש 

 תו הצמודה.  ו לא נדרשת נוכח – הנדסאי( 

לגבי רישום    הכלכלה והתעשייהקבלן מתחייב להמציא לחברה לפני תחילת העבודה אישור ממשרד  ה

 מנהל העבודה בפרוייקט.  

הקבלן מתחייב למנות את מנהל העבודה הנ"ל בתור מנהל העבודה כהגדרתו בחוק ארגון ופיקוח על   .43.2

 העבודה לכל הזמנה שיקבל במסגרת הסכם זה. 

קבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח  ה .43.3

 על קיום הוראות חוזה זה. 

למינוי    יינוי חברמ .43.4 רשאי לסרב  יהא  של המפקח. המפקח  ובכתב,  טעון אישור, מראש  יהא  הצוות 

י לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו.  כלשהו, וכן יהא המפקח רשא

נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק  

 ף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. עימובהר כי הוראות ס 
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ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה למי מהצוות,    ל הוראה ו/או הודעה שיינתנו עלכ .43.5

 ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו.

המ .43.6 את  לשחרר  כדי  מחבריו,  מי  של  או  הצוות  של  בהעסקתו  יהא  לא  כי  בזאת  בלן  קובהר 

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו  

 עדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה. הבל

זה כלולות במחירי היחידה    43מובהר, למען הסר ספק, כי עלויות העסקת כח אדם כפי שנדרש בסעיף   .43.7

 השונים ובמחיר העבודה ולא ישולם על כך בנפרד. 

 

 רחקת עובדים ה .44

  תר העבודה של כל אדם המועסק על ידיוקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאה

באתר העבודה, לרבות מהנדס, הנדסאי, מנהל עבודה, קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם  

הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או  

י דרישה כאמור  לפשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק  שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה ר

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה.  -

 

 מירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה ש .45

איסכורית .45.1 לבצע  מתחייב  מדברת"/ מצוירת    הקבלן  מבודד  "גדר  איסכורית  האתר   /  שטח    בגידור 

גם את "הלוגו" של  החברה ואת "הלוגו"  של עיריית פתח  , אשר תכלול  )גידור חדש ולא משומש(

לפני   וזאת  והסקיצה  תקווה,  הכיתוב  לרבות  בכתב,  להנחיות  ובהתאם  העבודות  ביצוע  תחילת 

 העיצובית, אשר החברה או המנהל יספקו לקבלן לפני התקנתה.

בונו והוצאותיו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר  קבלן ינקוט, על חשה .45.2

ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, פיגומים, מעקות    ובסביבתו בעת ביצוע העבודה

בטיחות, פנסים מהבהבים, דיפון תעלות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם  

ובדים באתר , בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה  של הציבור ושל הע 

ראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה  הודרוש על פי דין או על פי  

את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו  

 באתר העבודה. 

הקבלן ויחזיק במקום שייקבע    ישלים)חמישה עשר( יום מהיום הנקוב בצו התחלת עבודה,    15בתוך  

על ידי המפקח, הכל על חשבונו, את המשרדים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המערכות המפורטים  

 להלן: 

 משרד למפקח  א. 

 . מ"ר 30  –ם משרד למפקח בשטח של כ אתר יוקכל ב ( 1

 :המערכות הבאותבמשרד תהיינה  ( 2

מ"ר מבנה חיבור קיר וגופי תאורה פלואורצנטית בגודל    6.0לכל    -   מערכת החשמל

2 X 40   .וואט, לוח חשמל עם פקקים אוטומטיים וחיבורי קיר למזגנים 

מטבחון כולל קערת מטבח, ארון מטבח, מיחם עם טרמוסטט    -  מערכת אינסטלציה

ירופאית כולל אסלה, קערת רחצה  למי שתיה חמים. מקרר קטן. יחידת שירותים א

 ומראה. 

 מזגנים כנדרש לכל שטחי המשרדים. - מערכת חימום וקירור 
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כסאות וארון פלדה, מגרות טלסקופיות    6שולחן ישיבות עם    –  ריהוט לחדר ישיבות

 לתליית תיקים. 

נוסף  חדר  לכל  מש  -  ריהוט  מצו   74/180/70רדי  שולחן  מגירות  עם  ידות  ס"מ 

מ"ר, ארון    3.0כוננית פלדה בשטח    180/94הלים, ארון פלדה  סא מניבמנעולים, כ

קו    -פלדה, מגרות טלסקופיות לתליית תיקים. טלפונים, מחשב וציוד אלקטרוני  

טלפון חוץ, קו טלפון פנים )אינטרקום( ממשרד המפקח למשרד הקבלן מנוי ברשת  

ם סרט  טלפונים פנימיים של מקום המבנה, מכונת חישוב אלקטרונית מודרנית ע

ז בעלת  תצוגה  וחלון  )צג(  יהדפסה  מוניטור  כולל  מחשב  ציוד  לפחות,  אחד  כרון 

לפי קביעת המפקח(,   נוספות  ו/או  )ותוכנות אחרות  ומדפסת עם תוכנת "רמדור" 

 מכונת צילום ומכשיר פקסימיליה עם נייר בדיד )עם קו טלפון חוץ נוסף(. 

, ארנ ( 3 וכן  הקבלן ישלם את כל הוצאות החשמל, טלפון  ומים שיצרוך המפקח  ונה 

ולכל תחזוקת  -ידאג הקבלן לשירותי נקיון ואחזקה יום יומיים למשרדי המפקח, 

 ואחזקת הציוד שבו. 

 כלי רכב. 5הקבלן יכשיר על חשבונו בצמוד למשרדי המפקח מגרש חנייה לחניית  (4

 

 משרד הקבלן  ב. 

אך בשטח כולל גדול יותר  בדומה למבנה המתואר בסק' א' לעיל,    -בכל אתר  הקבלן יקים  

 את משרדיו )משרד הקבלן(, מותאם לצרכי הקבלן ומאושר מראש על ידי המפקח. –

מ"ר לפחות לפי תכנון פנים שיוכן על ידי    12משרדי הקבלן יכלול חדר תוכניות בשטח של  

 הקבלן ויאושר מראש על ידי המפקח. 

ות, לרבות עובדי החברה,  השימוש בחדר התוכניות יותר לכל הגורמים המועסקים בעבוד

 קבלנים וגורמים אחרים. 

 התוכניות יאוחסנו במדפיס מסודרים בשיטה שתתואם עם המפקח. 

נבחרות   ותוכניות  החדר  קירות  על  לוחות  גבי  על  יוצגו  זמנים  ולוחות  כלליות  תוכניות 

 יוצמדו באופן קבוע ללוחות.

ם באותו זמן, הקבלן יקים  ריהוט החדר יתאים לפריסת תוכניות ולשימוש של מספר עובדי

קבלנים   המשנה,  קבלני  המפקח  ולשימוש  לשימושו  התוכניות  לחדר  צמוד  ישיבות  חדר 

די   על  מאושרת  תוכנית  לפי  כסאות  מוקף  ישיבות  שולחן  יכלול  אשר  אחרים,  וגורמים 

 המפקח. 

ביצוע   ג.  לצורך  אחרים  ומכשירים  כלים  חומרים,  לאחסנת  מתאים  מחסן  יקים  הקבלן 

 העבודה. 

 הקבלן יקים בתי שימוש זמניים אירופיים.  ד. 

 הקבלן יקים ביתן שמירה וחדר לשומרים.  ה. 

הקבלן יקים חדר אוכל, במבנה מהסוג המתואר בסק' א' לעיל, בהתאם לתוכנית שתאושר  ו. 

 מראש על ידי המפקח. 

והריהוט הכלול בו, ויתחזק  קבלן יבטיח שמירה על המשרד, ידאג לניקיונו השוטף ולתקינות, הציוד  ה .45.3

 את מבנה המשרד לרבות צביעתו במידת הצורך. 
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ם התקינה.  תקבלן יכשיר מקומות חניה להחניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה וידאג לאחזקה .45.4

, יכשיר הקבלן מקום לאחסנה פתוחה של חומרים שיובאו לאתר  45.2נוסף על האמור בסעיף קטן  

ה ייקבעו על ידי המפקח, מזמן לזמן. מודגש בזה כי חל איסור על  העבודה. מקומות החניה והאחסנ

 .הקבלן לאחסן חומרים או ציוד על כבישים, מדרכות, פסי ירק שלאורך הכבישים וכיוצ"ב

קבלן יכשיר ויתחזק דרכים זמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח, וכנדרש מביצוע  ה .45.5

 העבודה. 

הקבלן  יוצא עפר מאתר העבודה ללא אישור המפקח. כמו כן, יהיה    הקבלן יהיה אחראי לכך שלא .45.6

 שאר באתר העבודה.יתקיון אתר העבודה וידאג כי פסולת לא תשפך ו/או יאחראי על שמירת נ

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .45.7

הק .45.8 עבור  התארגנות  שטח  להעמדת  אחראית  אינה  החברה  כי  ציוד  מובהר  עבור  ו/או  בלן 

הנו   כאמור  התארגנות  שטח  איתור  וכי  לאתר,  הקבלן  ע"י  שיובאו  באחריותו  וחומרים 

ועל חשבונו.  יהיה אך ורק ע"פ  שטח ההתארגנות ואחסנת החומרים    הבלעדית של הקבלן 

 תוכנית התארגנות שתוגש לאישור המפקח.

עליו לפי סעיף זה עה .45.9 יבצע את כל החובות המוטלות  ל חשבונו, לרבות תשלום כל ההוצאות  קבלן 

מהרשויות   הדרושים  ההיתרים  כל  השגת  ולרבות  בו,  והשימוש  המשרד  החזקת  לשם  הנדרשות 

 וסמכות לחיבור התשתיות והעמדת המבנה, ותשלום בגין היתרים אלו. מה

 

  אחריות וביטוח – רק ו' פ

 חריות לעבודה א .46

חלקו,  מ .46.1 או  כולו  העבודה,  אתר  העמדת  הקבלן  יום  יהא  השלמה,  תעודת  מתן  ועד  הקבלן  לרשות 

זק שיגרם  נרבית, כל  בלן יתקן על חשבונו, ובמהירות המאחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הק

למעט כמפורט בסעיף קטן   . הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה  46.3לעבודה מכל סיבה שהיא, 

 העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות החוזה.

תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק    46.1וראות סעיף קטן  ה .46.2

 מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות פרק ח'. רשבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאח

העבודה מפני גשמים  הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת מקום העבודה וחלקי   .46.3

באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים,  נזקי מים ממקור כלשהוא, לרבות  ו/או מפני  

ניקוז,   תעלות  ביצוע  סתימת  ביריעות,  הכ   אטומיםכיסוי  וכדומה,  ובהתאם  וזמניים  הצורך  לפי  ל 

 לדרישת המפקח ולשביעות רצונו.

שבוצעו  תיקון ובדק  כדי עבודות  זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך    46הוראות סעיף   .46.4

 על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמה.

לכל נזק ו/או אובדן  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא על פי דין   .46.5

מתחייב לשפות את החברה ו/או המפקח בגין חבות  שייגרמו בקשר עם ו/או עקב העבודות. הקבלן  

 מוטלת עליהם עקב העבודות. עלולה להיות  אשר
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 חריות לגוף או לרכוש א .47

ובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע  אנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או  ב .47.1

העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר  

לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. החברה    מתן תעודת השלמה,

יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק    שרתהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים א 

 או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

ן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע  קבלן יהא אחראי לכל אבד ה .47.2

 ל אבדן, נזק או קלקול, כאמור. כהעבודות והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה מכל אחריות ל

קבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגין נזק או אובדן להם  ה .47.3

כולל הוצאות כלליות שיגרמו לחברה. נדרשו החברה ו/או    47.2  -ו   47.1אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  

לם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של  ש העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה ל

הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין  

שי השונות  המשפטיות  לעכב  ההוצאות  רשאית  תהא  החברה  האמורה.  לדרישה  בקשר  בהן  ישאו 

בגין נזק או אובדן, כאמור,  ן  תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל 

 עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה. 

להן או למי מהן עקב שגיאה מקצועית של  קבלן ישפה את החברה ו/או העירייה בגין כל נזק שיגרם  ה .47.4

ל  אביזרים  או  בחומרים  שימוש  עקב  ו/או  המקצועית  חובתו  במילוי  הזנחה  ו/או  ויים.  קהקבלן 

 אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר.

 

 חריות לעובדים ולשלוחים א .48

המה .48.1 פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  הנמצא  קבלן מתחייב  לכל אדם אחר  או  לעובד  דין  פי  על  גיעים 

יצוע עבודות הבדק,  בבשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או  

מוצרים,   או  חומרים  שירותים,  העירייה, לאדם המספק  לעובד  לעובד החברה,  שנגרם  נזק  לרבות 

של הקבלן והן של קבלני המשנה. החברה תהא    קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן

יהיו נושא לתביעה כנגד   בלן בגין נזק או  הקרשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר 

 תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.

כתוצה .48.2 לשלם  תחויב  שהחברה  תשלום  כל  בגין  החברה  את  ישפה  מאיקבלן  התחייבותו  - אה  קיום 

לשלם    . נדרשו החברה ו/או העירייה ו/או בעלי המקרקעין עליהם נעשית העבודה48.1שבסעיף קטן  

סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולתו, ישפה אותם  

ן בקשר לדרישה  הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שישאו בה 

האמורה. החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  

בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון   לןהקב

 החברה. 

 

   ביטוח על ידי הקבלן .49

מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על  

 לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  6כנספח הצדדים הנן בהתאם להוראות נספח הביטוח, המצורף 
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 עובדים –רק ז' פ

 ספקת כוח אדם על ידי הקבלןא .50

ש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי  וחשבונו הוא את כח האדם הדרקבלן מתחייב לספק על  ה

 התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

 

 ספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה א .51

קבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד  ה .51.1

ר לפי כל דין, חייב הקבלן  תשיון או הייש צורך ברישום, רהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה י

 שיון או היתר, כאמור. ילהעסיק רק מי שרשום או בעל ר

קבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם ה .51.2

 שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

להה .51.3 מתחייב  דרישהקבלן  לפי  ולמפקח,  למנהל  וכן  ,  מציא  ביקורת,  לשם  האדם  כוח  פנקסי  את 

להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את  

 חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

.  1959-ות התעסוקה, תשי"טביצוע העבודה, יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שיר ל .51.4

שלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם  יהקבלן  

לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה  

 דומה באותו אזור. 

ידו בביצה .51.5 על  עובד שהועסק  ביטוח  קבלן מתחייב לשלם בעד  לקרנות  וציאלי  סוע העבודה מיסים 

בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים  

 במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור. 

הביטוח  ה .51.6 חוק  אחר  למלא  וכן  עובדיו,  של  סוציאלי  לביטוח  חובותיו  כל  את  לבצע  מתחייב  קבלן 

 . 1968 -אומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט הל

קבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,  ה .51.7

כפי   חוקית  דרישה  ובאין  בחוק,  כנדרש  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  תנאים  להבטיח  וכן 

 . 1954 -שי"ד  שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, ת

ובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים  ע קבלן מתחייב לסדר לה .51.8

 באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

זה לעיל לא ישולם לקבלן כל    51למען הסר ספק מובהר, כי בגין קיום הדרישות המפורטות בסעיף   .51.9

 סעיף זה כלולות במחירי היחידה השונים. תשלום נוסף נפרד, ועלויות קיום דרישות 

 

 מעביד -עדר יחסי עובדה .52

ובהר בזאת כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין החברה לבינו או לבין כל אדם אחר,  מ

, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת  ההמועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוז 

הצדדים המפורשת, ייקבע כי החברה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו  

 בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את החברה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בשל כך. 
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 מוצרים ומלאכה  ציוד, חומרים, - רק ח' פ

 ספקת ציוד, מתקנים וחומריםא .53

מתחייב  ה .53.1 האחרים  קבלן  והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק 

הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. מוסכם, כי לפני ביצוע  העבודות ימציא הקבלן  

לשימוש בצ דין  כל  פי  על  כל האישורים הדרושים  ובחומרים האמורים  ילמפקח את  וד, במתקנים 

 לעיל. 

תו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. קבלן מצהיר כי ברשוה .53.2

הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם  

 אישורו של הציוד או המתקן. וויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו 

ובמוצרים  וסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכמ .53.3 ל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים 

התקנים   בבדיקות  עמדו  האלה  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  לביצוע  בהם  שהשתמש 

 הישראליים מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. 

הקבלן לקבל מן היצרן או  תנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב יקום שנ מ .53.4

 הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.

 

 יוד, חומרים ומתקנים באתר העבודהצ .54

סעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע העבודה,  ב .54.1

אביז ה ר לרבות  מתקנים  וכן  מוגמרים,  בלתי  ובין  מוגמרים  בין  מוצרים,  חלק  ים,  להיות  עתידים 

 ממבנה, ממתקן, או מכל חלק אחר של העבודה.

ומרים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן  ח .54.2

 החברה.   תלמטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלו

מבה או  חומרים  העבודה  מאתר  להוציא  רשאי  אינו  ציוד  קבלן  או  כאמור  ארעיים  ומתקנים  נים 

 שהובא לאתר העבודה לשם ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. 

דלהלן, או הורה    55או סעיף    45.6,  54.5ל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיפים קטנים  כ .54.3

שהחומר בכתב,  לביציהמפקח  עוד  נחוצים  אינם  הארעיים  המתקנים  או  והמבנים  הציוד  וע  ם, 

חדלים   כאמור,  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  העבודה,  מאתר  להוציאם  הקבלן  רשאי  העבודה, 

 החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות החברה. 

מבנים או המתקנים הארעיים,  הקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או  נ

האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן,  חייב הקבלן להוציאם בהקדם  

של   בכתב  הודעה מוקדמת  כל   7רשאית החברה, לאחר מתן  בהם  ולעשות  ימים, לסלקם, למכרם 

 שימוש אחר לפי שיקול דעתה.

 יכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה. נ חברה תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בה

חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים    קבלן אחראי, עלה .54.4

והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בפרק יג'  

זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף  ורשאית החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו פרק,  

 החברה, על פי פרק יג', כאמור. קטן זה כפופה לזכויות  
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לביצוע  ה .54.5 הנוגע  בכל  דעתו,  שיקול  לפי  שונות,  הוראות  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן,  לתת  רשאי  מפקח 

העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת  

הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו    וד וחומרים שנפסלו, וכיוצ"ביוסילוק צ

 על חשבונו. 

ין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, א .54.6

  ם בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרי 

 בכל זמן שהוא. 

 

 ם והמלאכה יב החומריט .55

בתוכניות,  ה .55.1 במפרטים,  לאמור  ובהתאם  ביותר  המשובח  מהמין  ומוצרים  בחומרים  ישתמש  קבלן 

 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.

ומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם  ח .55.2

ן  ויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוי מר או המוצר, אם מצמורים, ולסוג המובחר של החואלתקנים ה

 באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח. 

קבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על ידי  ה .55.3

רים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר  שתמש בביצוע העבודה אלא בחומיהמפקח, וכן שלא  

המובאים   חומרים  של  לטיבם  אישור  מקרה  בשום  ישמש  לא  חומרים  מקור  של  אישורו  המפקח. 

 מאותו מקור. 

 קבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. ה .55.4

למוצריו תו תקן או סימן  גביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים ש ח

 השגחה. 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי    - ופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה  ס .55.5

 טיבה של העבודה. 

בין שהובאו או  ה .55.6 קבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, 

עשתה, וכן לספק את הכלים, את כח האדם וכל  ר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנתשנמצאים בא

יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם  

 לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאוה .55.7 והמוצרים שיספק הקבלן לאתר העבודה  ויהיו  שחומרים  רו 

 קדמות העבודה וביצועה המלא.בכמות הדרושה לצורך הת

)שני    2%מי בדיקות דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן והם נקבעים בזה לשיעור של  ד .55.8

 מהסכום המאושר הכולל, לרבות עבודות נוספות וחריגים.  אחוז(

בסעיף  ה .55.9 הנקוב  בשיעור  ככלולות  ייחשבו  לא  דלהלן  והן    55.8הוצאות  דגימות  בדיקת  כדמי  לעיל 

 ה בכל מקרה, על הקבלן:תחולנ

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע את מקורות האספקה.  .א

 דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחיות בעבודה, לחסכון וכיוצ"ב.  .ב

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו.  .ג

 למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא.הוצאות לוואי שונות  .ד

 הפעלת מעבדת שדה באתר העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות.  .ה
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כל בדיקות של מעבדה מוסמכת שיידרשו ע"י יועץ הלכתי של הפרויקט ומנהל הפרויקט  .ו

 בכל הנוגע   לאטמות של : בורות טבילה , מאגרי אוצרות , חדרים רטובים ,גגות. 

של  הבדיקות .ז כשל  א'   בכל  עד   ו'  -בסעיף קטן  נוספות  בדיקות  על חשבונו  יזמן  הקבלן 

 דק. בלאישור אזור הנ

וכן להזמין בעצמו את    מנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצעה .55.10 את הבדיקות 

ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי  

המלא החומרים,  הסכום  טיב  יכסה  האמורה,  בזכות  המנהל  השתמש  בחוזה.  כנדרש  והעבודה  כה 

 לעיל את ההוצאות עבור הבדיקות.  55.8שנקבע לפי סעיף קטן 

יקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי לוודא  דוסף לבנ .55.11

ביקורת זו תיעשה על ידי מהנדס או הנדסאי  שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.  

בון חלקי שיגיש לחברה אישור על ביצוע הביקורת ותוצאותיה, חתום  שהקבלן יצרף לכל ח.  של הקבלן

על ידי עורך הביקורת, המתייחס לשלבי הביצוע הנכללים בחשבון החלקי. הגשת אישור כאמור הינה  

 תנאי לאישור החשבון החלקי לתשלום.

 ור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:וסף על האמ נ .55.12

ח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן  קידי המפ- מתן הוראות על . א

לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם 

 עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. 

יקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת עיכוב הבד  . ב

 עבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. ה

 

 דיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסיםב .56

 קבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. ה .56.1

חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או  קבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של  ה .56.2

 נבדק.   מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה

ושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור  ה .56.3

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני  

 תו. כיסויו או הסתר

המפקח, לצורך בדיקתו,    קבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראותה .56.4

אחר   הקבלן  מילא  לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו,  בחינתו 

הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו  

ין מימוש  בגיעות רצונו של המפקח. החברה תהא רשאית לנכות את ההוצאות שנגרמו לחברה  לשב

 זכותה כאמור או לגבותם בכל דרך אחרת. 

דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים    56.4הוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  ה .56.5

הקטנים   הסעיפים  לפי  התחייבותו  את  בוצעה  והבדיקות    56.3- ו  56.2הקבלן  שהמלאכה  הוכיחו 

 לשביעות רצונו של המפקח. 
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 אכה פסולהל ילוק חומרים פסולים ומס .57

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: ה .57.1

בכל   . א זמן אשר תצויין בהוראה,  כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת  על סילוק 

 ם למטרתם.מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימי

 ים בפיסקה )א(.ר על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמו . ב

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו העבודה שהוקם או נעשה על     .ג

 ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה. 

גם במקרה שנערכו בדיקות כלשהן על ידי   -יפה לכל דבר, וזאת    57.1וחו של המפקח לפי סעיף קטן כ .57.2

 מפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע, אם בוצע, בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.ה

את  ה .57.3 ולהשיג  מהאתר  פסולת  ו/או  חומר  כל  לפינוי  בקשר  דין  הוראת  כל  לקיים  מתחייב  קבלן 

 ים מהרשויות המוסמכות. האישורים וההיתר 

לבצען על חשבון    , תהא החברה רשאית57.1א מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  ל .57.4

 שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. יהקבלן והקבלן י 

 

 תקנת אביזרים, השארת חללים ותיאום בין עבודותה .58

ל הקבלן לעיין היטב בכל מסמכי החוזה, לרבות התכניות המהוות חלק מהם, לבדוק אותם ולבצע  ע .58.1

זה זה, על מנת למנוע את הצורך  ואת העבודה בדרך שיש בה תיאום בין העבודות השונות הכלולות בח 

 בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. 

צע עבודות מחדש, בשל כך שהקבלן לא  תברר כי יש צורך לפרק או להרוס עבודות שבוצעו ו/או לבה .58.2

חייב הקבלן, על חשבונו לפרק ו/או להרוס ו/או לבצע    -   58.1קיים את המוטל עליו לפי סעיף קטן  

 אם לחוזה ולפי הנחיות המפקח.ת בה -מחדש עבודות הכל 

 

 יקוי העבודה ואתר העבודה נ .59

יעבוד עם רמסה    ,היממהוללא כל מפגעים בכל שעות  מסודר  ,  קבלן ישמור את אתר העבודה נקיה .59.1

   מאתר העבודה, על חשבונו והוצאותיו, את עודפי החומרים והפסולת.  בסוף כל יום יסלקו  צמודה

ומקצועיים,   צוותים מתאימים  עם  ומוכן,  ערוך  להיות  לצורך  בכל שעות היממההקבלן מתחייב   ,

 טיפול במפגעים שייגרמו עקב ביצוע העבודות, בהתאם להנחיית החברה.  

ומודגש, כי בכל מקרה בו לא יפעל הקבלן על פי האמור לעיל תהא רשאית החברה לבצע את   מובהר

האתר במפגעים  ניקיון  הטיפול  הקבלן  ,בעצמה  ו/או  של  חשבונו  הביצוע   ,על  ערבות  את  ולממש 

שניתנה לה לצורך כיסוי הוצאותיה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת להם תהא זכאית  

 י הסכם זה ו/או על פי כל דין.  החברה על פ

ופסולת אל מחוץ  ה .59.2 עודפי חומרים  כל הוראה של המפקח בדבר העברת  קבלן מתחייב למלא אחר 

אתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה,  ל

 מחוץ לגבולות הישוב. 

הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון    יד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסירמ .59.3

ישור ערימות עפר  ישנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, 

 וכדומה. 

 קבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. ה .59.4
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 השלמה, בדק, תיקונים וסיום   -רק ט' פ

 תעודת השלמה" " .60

כל אחת מן העבודות )עבודות אולם הספורט או עבודות המבנה הקהילתי,  שלים הקבלן את ביצוע  ה .60.1

של   CD-יודיע על כך למפקח, בכתב, ויצרף להודעתו חמישה סטים מושלמים וכן את    לפי העניין(

( בדיעבד  תוך  (  AS MADEתוכניות  יבחן את העבודה  מיום קבלת    30של העבודה. המפקח  ימים 

 "(.חינת העבודהב לן: "ההודעה )לה 

 תוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שבאחריות הקבלן.  AS MADEתוכניות  ה

תכלולנה פירוט  ותוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות(  ה

פי   על  והניקוז,  הביוב  קווי  כל  של  וידאו  צילומי  לרבות  העבודות  כל  של  המפקח,  מדוייק  הנחיות 

 ולרבות: 

וואי הקווים הגרביטציונים, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית צינורות  ת

הכנה לחיבור בעתיד,  ,  I.L)ית )ע מפלים חיצוניים, מיקום ורום קרק(,  I.Lהכניסה והיציאה מהשוחות ) 

ת לרשת הרומים והקוארדינטות  רום וסוג מכסאות השוחות, איתור וקשירה של קווי הביוב והשוחו

הארצית ולעצמים קיימים בשטח וכיו"ב. כמו כן יכלל בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה  

קורות, סוג האדמה, מידות  מ ואחזקה של העבודות לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ו

 ומיקום מבנים וכיו"ב. 

ם וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי  ן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזריכ

 המפקח. 

מפקח יספק לקבלן, על חשבון הקבלן ולפי בקשתו, סמי אורגינלים וכן מדיה מגנטית של התוכניות  ה

 המפורט לעיל.  עהנדרשות שעל גביהן יסומן כל המיד 

ת רצונו,  צא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה א מ .60.2

הדרושים לדעתו,  "(  תיקוניםהימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן: "

ה האמור  דיחול על העבו  -והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים  

 לעיל ואילך.  60.1בסעיפים קטנים 

התיקונים  ל .60.3 ביצוע  תקופת  כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  לפי  מען  העבודה  של  הביצוע  בתקופת  נכללת 

בתיקונים   הצורך  בשל  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  החוזה, 

 וביצועם. 

ימסור לקבלן,    -חוזה ומשביעה את רצונו  הצא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה מתאימה לתנאי  מ .60.4

 להלן.  1בנספח ש, לפי הנוסח תעודת השלמהבתום קבלת העבודה, 

צא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, יחול  מ .60.5

גם לפני    הלעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמ  60.2האמור בסעיף קטן  

ל המפקח,  ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות רצונו ש

 את התיקונים המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. 

ח  קישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו. או בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, יהיה המפא .60.6

 רשאי לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה. 
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, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה,  ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברהא .60.7

כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה.  

יקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  תעשתה כן החברה אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את ה

 ידי המפקח. 

שנקבעה על ידי המפקח תהיה החברה רשאית לבצע את  א ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה  ל .60.8

התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. החברה תגבה הוצאות אלו,  

 ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.   מהן כתמורה להוצאותיה הכלליות על ידי 17%בתוספת 

מן העבודה במועד מסוים לפי התאריך הסופי  יה ולפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים ה .60.9

שנקבע להשלמת העבודה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והחברה החזיקה בו, השתמשה בו או  

מה, לגבי חלק העבודה האמור,  לעומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת הש 

שלמה לגבי חלק מהעבודה ולגבי  והוראות הסעיפים הקטנים דלעיל ולהלן יחולו על מתן תעודת ה

 העבודה כולה. 

תן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  מ .60.10

 מתנאי החוזה. 

חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד    בע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלםק .60.11

ודה או אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי  מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העב

העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות,  

 ה. טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי החבר

הארעיים  יתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים  נ .60.12

 ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה עבור החומרים ייעשה בהם כפי שתורה החברה. 

 

 דק ותיקוניםב .61

הבדקל .61.1 תקופת  זה  חוזה  המבנה    צורך  ועבודות  הספורט  אולם  )עבודות  העבודות  מן  אחת  לכל 

גמר ביצוע    ל העבודה או מיוםכ הוצאת תעודת השלמה ל  חודשים מיום  12תקופה של  הינה    הקהילתי(

משרדי  -לפי המאוחר שבהם. לגבי עבודות בהן המפרט הבין  -   60כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף  

- ייתן הקבלן לחברה אותה תקופת אחריות הניתנת במפרט הבין  -דורש תקופת אחריות ארוכה יותר  

 משרדי.

ידי הקבלן, תקופת   כי בעבודות איטום גגות, קירות ומרתפים שיבוצעו על יודגשעל אף האמור לעיל,  

  במהלך   ידו  על  שבוצע  באיטום  שיתגלה  פגם  כל   לתקן  מתחייב   והקבלן  שנים )חמש(    5הבדק תהיה  

,  אחרת בדיקה  או   ההצפה  בדיקת   על   תשלום לרבות, כלשהי  תמורה  וללא  חשבונו   על  וזאת, זו  תקופה 

 . דרשיות במידה

בדק בעבודה או בעבודות שבוצעו  הזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  נ .61.2

לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם  

להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של החברה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או  

לקוי,   לפי דרישתמביצוע  חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל  ולשביעות  ה  יהא הקבלן  מפקח 

רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת הבדק המתייחסת  

או נתגלה תוך תקופת    שהתהווה לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. הוא הדין לגבי נזק או קלקול  

ה מעבודה  צא, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתו40במובילים, כאמור בסעיף  הבדק בכל תיקון שבוצע  

 לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 
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 להלן. 62.2כדי לגרוע מהאמור בסעיף  61.2ין בסעיף קטן א .61.3

 הוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף ולפי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן. ה .61.4

לתיקון,    ם הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנייה והפגמים,  ה .61.5

 לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח. 

ובנספח  מ .61.6 זה  בסעיף  כמפורט  יהיו  לעניין אחריות הקבלן,  לרבות  והתיקונים,  הבדק  כי  בזה  וסכם 

ויש לראותם כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו  להלן,    -  4ספח  נ  -הבדק  

 ות וכיוצ"ב גוברות הוראותיו של הנספח. עמשמ

ו/או לכל גוף אחר ובלבד שתינתן   לעירייה חברה רשאית להסב את אחריות הקבלן לתקופת הבדק, ה .61.7

 על כך הודעה בכתב לקבלן. 

 

 עודת סיום ת .62

ודות )עבודות אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי, לפי  של כל אחת מן העב תום תקופת הבדק ב .62.1

זה    העניין(  לחוזה  המצורף  בנוסח  סיום,  תעודת  לקבלן  המנהל  "   2נספח  כימסור  תעודת  )להלן: 

עבודה הושלמה בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף  ההמפרטת כי  ,  "(סיום

כמופיע    דו"ח קבלת עבודהובכפוף להמצאת  המנהל    הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של

 .  9בנספח 

סירת תעודת סיום לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה, אשר מטבע  מ .62.2

 אמורה.ההדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה  

 

 גמים וחקירת סיבותיהם פ .63

תגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו  נ .63.1

בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות  

תורה לו החברה. היה הפגם כזה  שהחקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי  

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על    -אחראי לו לפי החוזה  שהקבלן  

חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים  

 י המפקח. ידלחברה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה ב 

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע שלא בהתאם לתנאי   5 תגלה פגם מהותי בעבודה תוךנ .63.2

החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון,  

ניתן לתיקון אם לא פיצויים לחברה. ההחלטה אם הפגם  בידי    ויהיה הקבלן חייב בתשלום  תהיה 

 החברה, או חליפיה. 

 

 שינויים, תוספות והפחתות   -' רק יפ

   ינוייםש .64

ה, לאיכותה סגנונה, סוגה,  י המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי ביחס לכל מה שנוגע לאופי .64.1

גודלה או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה, הכל כפי שימצא לנכון, לרבות בשל עיכוב בעבודה,  

לן מתחייב למלא אחר הוראותיו לרבות פרוק, הריסה  פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב, והקב 

 וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו. 
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, רשאי המנהל להורות לקבלן כאמור שם, רק אם שכר החוזה  לעיל  64.1על אף האמור בסעיף קטן   .64.2

משכר    50%לאחר השינוי, שיחושב כמפורט להלן, לא יעלה או יפחת, בסך הכל, בשיעור העולה על  

שאינו כולל ערכם של שינויים. מובהר בזה כי המנהל רשאי להגדיל, להקטין או לשנות חלקים,   החוזה 

מרכיבים ו/או סעיפים בעבודה או בכמויות המפורטות בכתב הכמויות למדידה גם בשיעורים העולים  

וף  בכפ  -על השיעור הנ"ל. וכן רשאי הוא לבטל או להוסיף חלקים, מרכיבים או סעיפים בעבודה, הכל  

לכך כי סך כל השינויים, התוספות והביטולים לא יקטינו או יגדילו את שכר החוזה בשיעור העולה  

 כאמור לעיל.  ,50%על 

, אשר  בעבודות המבנה הקהילתיאו    של אולם הספורט  בעבודות הפאושלנדרש הקבלן לבצע שינויים   .64.3

על   עולה  אינו  שינוי    5%שווים  כל  יחול  לא  לעיל(,  במבוא  )כאמור  לעבודות אלה  מסכום התמורה 

בסכום התמורה לה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות, בין אם השינוי הנו תוספת ובין אם השינוי הנו  

 .העבודות הנ"להפחתה למחיר 

או לעבודות    של אולם הספורט  ושלמסכום התמורה לעבודות הפא   5%-תוספת או הפחתה שמעבר ל 

כל מרכיבי השינוי.  המבנה הקהילתי ולאחר סיכום  , תחושב ותאושר רק במסגרת החשבון הסופי 

לצורך אישור השינויים יגיש הקבלן פירוט מדויק של השינויים אשר מחייבים לדעתו שינוי בתמורה  

 לעבודות הנ"ל. 

תחושב    או בעבודות המבנה הקהילתי  הספורט  של אולם  השינויים בעבודות הפאושלהתמורה בעבור  

לפי פירוט העבודות והסעיפים בהם נעשו שינויים, חישוב כמותי לאותם שינויים )תחשיב העבודות  

במחירון דקל,   ערכם עפ"י מחירי היחידה אשר  ובחישוב  בוצעו(  החדשות בהפחתת העבודות שלא 

 .  15%בהפחתה של 

בכל מקרה ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה רשאית החברה לפנות לקבלן לקבלת הצעת מחיר  

. כמו כן, למפקח שמורה  של אולם הספורט או בעבודות המבנה הקהילתי  לשינוי בעבודות הפאושל

, ולנהל איתם מו"מ לקבלת הצעות. היה והתקבלה הצעה זולה  אחרים  הזכות לפנות בעצמו לקבלנים

רווח קבלן    8%בלן או מהחלופה האמורה לעיל, תחושב התמורה במחיר הזול בתוספת  מהצעת הק

 ראשי.

כל עוד לא נקבע  כהגדרתן לעיל,    ,של אולם הספורט  לעבודות הפיתוח )העבודות למדידה( בכל הקשור   .64.4

 אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים כדלקמן: 

 . 15%של בהנחה ו דקל במחירוןהנקובים  בהם בוצע שינוי היחידה לפי מחירי  א. 

ייקבע ערכו    -, כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השינוי דקל במחירוןלא נקבעו  ב. 

לפי    של לפיהיחידההשינוי  תומכות  ,  לאסמכתאות  בהתאם  בפועל,  היחידה  מחיר    , עלות 

עבור רווח והוצאות כלליות כולל    8%על    כפי שתקבע על ידי המפקח ושלא תעלהבתוספת  

 . מימון

  זה   בסעיף  כאמור,  דקל  במחירון  מופיעים   שאינם  מחירים  בגין  תשלום  אישור  כי,  מובהר 

  של  ערכו על המעידה  מס חשבונית  לרבות   רשמית אסמכתא הקבלן  להצגת בכפוף יהא, לעיל

 "ל. הנ השינוי

מחיר יצרן או יחידה שוות ערך שניתן להתבסס עליהם לקביעת מחיר היחידה החסר,   בהיעדר

את ערכו    המנהלוהקבלן, ובאין הסכמה יקבע    המפקחהשינוי במשא ומתן בין  ייקבע ערכו של  

 של שינוי, והחלטתו תהא סופית. 

. מובהר ומוסכם  64.4- ו  64.3סעיפים  שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי   .64.5

כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות    ,בזה

 כלפי החברה בגין מתן פקודת שינויים. 
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שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי. והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת   הוראתקיבל הקבלן  .64.6

בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו  יודיע למנהל בכתב    - שכר החוזה  

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים    15

 אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

שינויים קודמים    , לרבותםת הקבלן כל עוד ערך כלל השינויי, תחייב אהוראת שינויים לפי סעיף זה  .64.7

 .64.2ר החוזה( כמפורט בסעיף קטן , לא יעלה על השיעור )משכלפי הוראות כנ"ל

, עולה על    , אם קיבל הקבלן הוראתאף על פי כן שינויים שערך השינויים הכרוך בה, כאמור לעיל 

כו נתגלה רק  ובין שער, בין שהיה ערך השינוי ידוע בשעת קבלת ההוראה 64.2, כאמור בס"ק השיעור

אין    – ימים מקבלת ההוראה שאין הוראת השינויים מחייבת אותו    14, ולא טען תוך  לאחר זמן מה

, ודין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על השיעור שנקבע בסעיף  מכןשומעים את תלונותיו לאחר  

 לעיל .  64.2

וי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי  כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינ   , למניעת ספק מובהר בזאת .64.8

 שינויים.  הוראת יום מיום מתן  30קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה אינה מזכה    הוראתכי    ,מובהר בזאת .64.9

 את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.  

ומוסכם .64.10 הוראה    ,מובהר  קיים  לא  שהקבלן  כך  בשל  זה  סעיף  לפי  שינויים  פקודת  ניתנה  אם  כי 

מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל  

 זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל דין. 

 

 שלומי עבודה יומית )רג'י( ת .65

 מפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י(. ה .65.1

וראות המפקח תנתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה  ה

תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן    כאמור. שיטת העבודה

חוזה זה לניהול העבודה, לטיב העבודה או לכל ענין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה יחולו  לפי 

 גם על עבודות אלה. 

מען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה  ל .65.2

יצוע העבודה  עם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בבטמ

לפי שיקול דעתו של המפקח.    - היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל  

כזו תחולנה  הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה 

 . יועל

היומית על פי המפורט    יקבעו מחירי העבודה ייה ולא נכללו מחירי עבודות יומיות בכתב הכמויות  ה .65.3

בתקופת   שנערכו  דומים  מכרזים  תוצאות  פי  על  ו/או  הצדדים  בין  מוסכם  מחירון  לפי  ו/או  להלן 

 האחרונה, הכל על פי שיקול דעת המפקח:

    2הנקובה בסעיף טבהנחה  ו דקל במחירון מחירי היחידה הנקובים על פי   -הפעלת צמ"ה  . א

 לחוזה.             

    הנקובה בסעיף בהנחה ו דקל  במחירוןמחירי היחידה הנקובים על פי  -וחומרים כוח אדם  . ב

   לחוזה. 2ט           
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מען הסר ספק, בכל מקרה יכללו מחירי העבודה היומית שיקבעו על פי סעיף קטן זה, כל  ל            

רווח, לרבות  הקבלן,  של  שהיא  העבודה    הוצאה  לאתר  ופועלים  ציוד  הבאת  הוצאות, 

 עתם ממנו, וכל הוצאה אחרת.והס

עליהם  ס .65.4 שהוטלה  העבודה  וסוג  לתפקידם  בהתאם  יהיה  יומית  בעבודה  המועסקים  הפועלים  יווג 

 לביצוע. המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שיינתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה. 

 
 שימת תביעות ר .66

למפקח בסוף כל חודש רשימה בה יפרט את כל תביעותיו, אם ישנן כאלה, לתשלומים    שקבלן יגיה .66.1

נכללים בשכר החוזה ואשר, לפי דעתו, הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך   נוספים, שאינם 

 החודש שלפני אותו חודש.

י של  אתהווה ויתור מוחלט וללא תנ  66.1י הכללת תביעה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן  א .66.2

 הקבלן עליה, אלא אם הודיע בכתב בתחילת החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה. 

כוונתו להגישן  ל .66.3 נוספים, שעל  א הגיש הקבלן רשימת תביעות, המפרטת את תביעותיו לתשלומים 

סיפא, בתוך חודש לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את    66.2כאמור בסעיף קטן  

 לו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי. יהקבלן כא 

 .64.6ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעיף קטן  א .66.4

קבלן לא יפסיק את ביצוע העבודה ולא יעכב אותה מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו  ה .66.5

 כלפי החברה. 

 

 מדידות  –רק יא' פ

 ללי כ .67

ע ל עבודות הפאושל של אולם הספורט או על עבודות  מובהר במפורש, כי הוראות פרק יא' זה לא תחולנה 

 המבנה הקהילתי, אשר התמורה בגינן הנה תמורה פאושלית וסופית, ללא מדידת כמויות.  

תחולנה על אך ורק על עבודות הפיתוח של אולם הספורט וכן על עבודות שינויים על פי    הוראות פרק זה  

)של   הכמויות המפורטות בכתב הכמויות למדידה בהר, כי פקודת שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה. מו

אינן אלא אומדן בלבד, ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה    עבודות הפיתוח של אולם הספורט(

 ייקבעו לפי ביצוע בפועל.  )של עבודות הפיתוח( במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. כמויות העבודה למדידה

 
 העבודה למדידהדידת כמויות מ .68

על  וכן   )עבודות הפיתוח( של אולם הספורט  בודה למדידה עה  אך ורק על וראות סעיף זה תחולנה עלה .68.1

 עבודות שינויים על פי פקודת שינויים, שהוסכם במפורש כי תימדדנה. 

מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה של  ה .68.2

 ודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.כמויות העב 

ידי המפקח והקבלן ו/או על סמך    למויות העבודה למדידה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה עכ .68.3

ידי המפקח. בהתאם לשיטה המפורטת במפרט   ידי הקבלן ויאושרו על  חישובי כמויות שיוגשו על 

ך ותיחתמנה על ידי המפקח  הכללי. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכ

 והקבלן. 
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אם לפרטי התכניות כשהיא גמורה,  תם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימדד כל עבודה נטו, בהא .68.4

ן, ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את ערך  י מושלמת וקבועה במקומה, לפי העני

 כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים. 

  ביצוע מדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו.   פני ל .68.5

הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, ולעזור למפקח או לבא  

כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על  

 ונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.חשב

לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו    א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקובל .68.6

לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  

ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח  יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או  

המדידות, כאמור, יידחה ביצוע המדידות    ועונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצ 

 . 68.5למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 

כמות  ימים על כל    7כח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך  נ .68.7

ה  ישנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השני 

 ין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. י עו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בענ ליתג

מודד מוסמך לבדיקת טיב  ה .68.8 ידי  על  יבצע מדידה  כי  מפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה מהקבלן 

ק העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. היה והקבלן לא יבצע המדידות בדיוק או במועד שנדרש על  ודיו

שאי המפקח לבצע המדידות וזאת על חשבון הקבלן. מובהר, כי ביצוע העבודות על ידי  רידי המפקח,  

מודד מוסמך מטעם הקבלן אינן מחייבות את המפקח והוא רשאי לבצע מדידה על ידי מודד מוסמך  

 ו. מטעמ

 

 שכר החוזה, תשלומים, תשלומי ביניים, בטחונות וערבויות -רק יב'  פ

 כללי  -כר החוזה ש .69

תמורת ביצוע עבודות הפאושל של אולם הספורט )כהגדרתן לעיל( וביצוע עבודות המבנה הקהילתי )כהגדרתן  

המחיר שהגיש למכרז  לעיל( יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה את תמורה סופית )פאושלית(, בהתאם להצעות  

 )כמפורט במבוא לעיל(, ובהתאם ובכפוף לכל הוראות החוזה.

 

ביצת הספורטע  ומורת  אולם  של  הפיתוח  את    עבודות  מהחברה  לקבל  זכאי  הקבלן  יהיה  לעיל(  )כהגדרתן 

סופיות,   )התשלום בהתאם למדידות  ביצוע  בין  .  (As madeלאחר  כי במקרה של סתירה  זה מודגש,  לענין 

מאושרות, יהיה רשאי    As madeלבין תוכניות  לעיל    68י כמויות ו/או מדידות שנעשו כאמור בסעיף  חישוב 

לתשלום לגבי סעיף ו/או סעיפים מסויימים, תתבסס על  המנהל, לפי שיקול דעתו המוחלט, לקבוע כי הכמות 

 .את הצדדיםבלבד והחלטת המנהל תחייב  As madeתוכניות  

 
 .התמורה הפאושלית בכל הנוגע לעבודות  5ן כפופות לאמור בסעיף הוראות פרק זה הנ
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 חיר סופי ותכולת מחירים מ .70

ם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את שכר החוזה על כל מרכיביו  א .70.1

  ם ככולל את התשלום המלא עבור ביצוע העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתא

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: 

לוואי   .א מוצרים מכניים, עבודות  זה  ובכלל  והחומרים, לרבות הפחת,  כל העבודה, הציוד 

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

, ומכל  מהעירייהתיאום עם כל הגורמים, לרבות קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים   .ב

יזיה  ו כל דין, קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, טלווסמכת על פי  מרשות  

 בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בחוזה.

אתר  .ג גידור  לרבות  בשטח,  הקיימת  לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  אמצעי 

 העבודה, סילוק מי גשם ושאיבת מים. 

סנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט  פאספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, ט .ד

ותימרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם 

 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר  .ה

 ריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו. ם ופתלאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמס

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה   .ו

 עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.  .ז

 בודה לפי התכניות.רשות לביצוע כל העדכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנ .ח

 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.  .ט

כשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר  ה .י

 גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני. 

 מות. יסימון ושמירה על התשתיות הקי .יא

 ק פסולת ועודפים ממנו. ניקוי אתר העבודה, וסילו  .יב

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,   . יג

 מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

ההוצאות להצבת שלטים תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים בעל הספק   .יד

 דרש על פי החוזה. עצמי )ספקו או שווה ערך( ומחסומי ניו גרסי כנ כח

 בוטל.  .טו

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .טז

לכל סוגי העבודות, ללא יוצא מן הכלל,    ( AS MADEהוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד ) .יז

רקעיות והעיליות המופיעות בכתב הכמויות  קלרבות כבישים, מבנים וכל המערכות התת  

 העבודה אפילו לא בוצעו על ידי הקבלן.   ואלה הנמצאות באתר העבודה והקשורות לביצוע

 אספקת מים וחשמל, כמפורט בחוזה.  . יח

דמי בדיקות, דגימות, צילומי וידאו לקווים גרביטציוניים וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על   .יט

 פי החוזה. 
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 ות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות. אההוצ .כ

 ההוצאות הכרוכות במסירת העבודה לחברה. .כא

 ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. כל  .כב

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים   .כג

 בתקופתו. 

 בלן.קרווחי  .כד

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  .כה

, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל פרטיהם, או הקשורות עמם

ן  ל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כו

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 

ו/  ל לעי  67ין באמור בסעיף זה או בסעיף  א .70.2 או  לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל 

 המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.

 
 מקדמות .71

 החברה לא תיתן מקדמות על חשבון שכר העבודה לקבלן. .71.1

לעיל מוסכם, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לתת לקבלן מקדמות והכל    71.1למרות האמור בס"ק   .71.2

על חשבון שכר החוזה בשיעורים ובמועדים שתקבע, והכל על פי שיקול דעתה של החברה, והכל כנגד  

 להלן. שבסעיף זה ערבות בנקאית שימציא הקבלן בהתאם להוראות 

הקבלן   .71.3 מתחייב  לקבלן,  מקדמה  תשלום  על  החברה  ולהמציא  החליטה  המקדמה  סכום  את  לקבל 

 להלן.  זהלחברה ערבות, כמפורט בסעיף 

   שלומי בינייםת .72

ויאושר ע"י  , שייבדק  11בנספח  מאבני הדרך המפורטות    שישלים את אחתהקבלן יגיש חשבון מפורט בכל עת  

היה והחשבון  .  11בנספח  הסכום שאושר תואם את אבני הדרך כפי שנקבעו  המפקח. החשבון ישולם רק אם  

עד אשר החשבון הבא    לתשלוםיהיה הקבלן זכאי  המאושר יהיה נמוך מאבן  הדרך, בשלב ו/או בסכום, לא  

ו/או בסכום, יקבל הקבלן תשלום עד לגובה  את אבן הדרך, בשלב  אחריו יגיע לאבן הדרך. היה והחשבון עובר  

   אבן הדרך ולא יותר מכך. 

 

)אשר יוגש בהתאם לאבני הדרך המפורטות    לכל חשבון ,  הפיתוח של אולם הספורטבכל הקשור לעבודות  

עבודות  של  חלק  השל    ואומדן ערכ  , לרבות שלב הביצוע ההנדסי ופרוט העבודות שבוצעויצורף פרוט    ( 11בנספח  

הפיתוח שבוצע מיום התחלת ביצוע העבודה עד סוף החודש האמור, שיהיה מבוסס על כתבי כמויות ודפי  

 . ידה מאושריםמד

אומדן ערכם של החומרים המצויים בסוף החודש האמור במקום העבודה או שאספקתם  לכל חשבון יצורף  

 לשם ביצוע העבודה.  לעיל (3)  43הובטחה בהתאם לסעיף 

ימים מיום ההגשה יאשר    14- המפקח יבדוק את החשבון, לרבות כמויות והמחירים הנקובים בו,  ולא יאוחר מ

ויצרף את ערכו של חלק מהעבודה שבוצע כאמור, כפי שנקבע על ידו    בו,ומדנים האמורים  או ישנה את הא

לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסיף המפקח אחוז    רשו בכתב הכמויות סכומים מיוחדיםהוא, ובאם פו

 מסוים, לפי שיקול דעתו מהסכומים הנקובים. 
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הספורט אולם  לעבודות  הקשור  המיועד    חברה הכי  מובהר    ,בכל  התשלום  קבלת  לאחר  רק  לקבלן  תשלם 

גורם חיצוני )מפעל  בהעברת מימון מאת    החברהתלות    נוכחובאופן יחסי לפי התקבול בפועל.     ממפעל הפיס

הספורטלביצוע    הפיס(  אולם  ר,  עבודות  החברה  ביצוע  תהיה  דחיית  על  החלטה  לקבל  שלב,  בכל  שאית, 

כנגד  לקבלן כל תביעה או טענה    יהבסיס לוח זמנים שונה, וזאת מבלי שתה העבודות, ביצוע חלקי או ביצוע על  

פיצוי כלשהו    החברה ו/או העירייה בקשר לכך לו זכות לקבל    ה בגין שימוש בזכות מהחברה  ומבלי שתהא 

 כאמור בסעיף זה. 

שב הדרך  לאבני  בהתאם  ישולמו  חוזההחשבונות  או  זה,  להלן  האמורים  מיום    10תוך  ב  במועדים  ימים 

 . שהועברו ממפעל הפיס, לפי המאוחר מביניהםתקבל בפועל את הכספים  שהחברה

 

העבודות   מן  אחת  לכל  נפרדים  חשבונות  להגיש  הקבלן  המבנה    –על  ועבודות  הספורט  אולם  עבודות 

   .הקהילתי, מאחר ומדובר בשני פרויקטים נפרדים

 

בכפוף   .72.1 יועבר  אשר  לתשלום,  ביניים  חשבון  בסעיף  כל  הדרך    72.1לאמור  לאבני  ובהתאם  לעיל 

בו הושלמה    של החודש הרלבנטיהראשון  ביום העסקים  , יועבר על ידי הקבלן  11בנספח  המפורטות  

הדרך מ     ,אבן  יאוחר  שלאחריו  3  –ולא  למפקח  לחודש  החברה  באמצעות  ,  של  הקבלנים  פורטל 

פי  באינטרנט   על  אחרת,  ממוחשבת  במערכת  החברהו/או  העבהנחיית  בו  שיפורטו  שבוצעו  ,  ודות 

, בגינן מגיעים לו  שינויים ועד לאותו חודש ועד בכלל, לרבות על פי פקודת המתחילת ביצוע העבודה

 .  )להלן :"חשבון חלקי"(לדעתו תשלומים  

ימוש בתוכנות מחשוב לצורך הגשת החשבונות יחולו על חשבונו הבלעדי  מובהר, כי עלויות רישיון ש 

 של הקבלן.  

מגיעים לקבלן בהתאם לשלבי הביצוע  החלקי ויקבע את תשלומי הביניים    חשבון  מפקח יבדוק כל ה .72.2

ם רק אם הוא הושלם על פי אישור  ולב ביצוע יאושר לתשלשובהתחשב בכל תנאי החוזה ונספחיו.  

. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין  החברהי  המפקח ואושר על יד

במפרט הטכני   מלוא שלב הביצוע כמפורט  בגין השלמת  ורק  ביצוע אלא אך  ביצוע חלקי של שלב 

 המיוחד. 

יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל    72.2הביניים, שנקבעו על ידי המפקח לפי סעיף    י תשלוממ .72.3

ששולם לקבלן לפי חוזה זה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה  סכום אחר  

 זה.

ישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמת החברה לטיב  א .72.4

עבודה שנעשתה או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כל שהם עליהם מבוססים תשלומי  ה

 הביניים. 

ובהר ומוסכם בזה כי כל הפחתה מחשבונות חלקיים, לרבות בשל תשלום בגין דמי בדיקות דגימות,  מ .72.5

סכום    לבגין ביטוח על ידי החברה וכיו"ב תהא מחושבת, בכל אחד מן המקרים האמורים, בהתבסס ע

 החשבון החלקי במלואו, לאחר שהופחת ממנו סכום ההנחה, אם ניתנה כזו, לבדו. 
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  לום, הקדמה ואיחור בתשלוםועדי התשמ .73

 לעיל, ובהתאם לאמור שם, כמפורט להלן.  72.1מועדי התשלום יהיו כאמור בסעיף  .73.1

בס"ק   .73.1.1 לאמור  ישולם    72.2בכפוף  מהתשלומים  אחד  כל  העברה  לעיל,  באמצעות 

נספח    –  בנקאית לחשבון בנק על שם הקבלן )שפרטיו יימסרו על ידי הקבלן לחברה

9). 

  התקציב   בוחן  ידי  על  החשבון  אישור  מיום  ימים  7  בתוך  מס  חשבונית  יגיש  הקבלן

 ממועד  80יהא בתוך שוטף +  כל חשבון    מוסכם, כי המועד לתשלום  .החברה  מטעם

מובהר, כי    .ובכפוף לאישורו על ידי המפקח והחברה, כאמור לעיל  הגשת החשבון

 לחודש.  10- כל תשלום כאמור ישולם ב

בדבר ביצוע התשלום באמצעות העברה בנקאית, מובהר במפורש  על אף האמור לעיל  

כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את התשלום באמצעות מתן המחאה  

כמו כן, החברה שומרת לעצמה את   ו/או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 לחודש.  10-הזכות לשלם בכל תאריך אחר שאינו ה

 ימים מיום הגשתו.  14כלשהוא תוך המפקח יאשר חשבון חלקי  .73.1.2

בוחן התקציב מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  

 ימים ממועד קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל.  7יאשר חשבון חלקי כלשהו תוך 

ימים מיום הגשתו ובתנאי שהקבלן השלים    30המפקח יאשר את החשבון הסופי תוך   .73.1.3

 עפ"י החוזה.  את כל התחייבויותיו

בוחן התקציב מטעם החברה ו/או מי שימונה על ידי החברה לבדוק את החשבון,  

 ימים ממועד קבלת אישור המנהל לחשבון הנ"ל.  14יאשר את החשבון הסופי תוך 

ישא התשלום  יכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי חוזה זה מעבר למועדים הנקובים בחוזה,  ב .73.2

 לתשלום בפועל.  ועד  , החל מהמועד שנקבע לתשלוםבלבד הפרשי הצמדה למדד

 תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים לקבלן תשלומים.  החברה .73.3

קבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי שכר החוזה לא יכלול התייקרויות ולא  ה .73.4

 (. לעילכלשהו, כאמור  יישא כל הפרשי הצמדה )למעט במקרים של פיגור ו/או איחור בתשלום

מוסכם ומודגש, כי מכל חשבון שיאושר לתשלום בהתאם להוראות חוזה זה )בין אם חלקי ובין אם  .73.5

 על ידי החברה. בדיקת החשבונותו עבור ביטוחים 2% -השווה ל  סופי( תנכה החברה סך

 

 ילוק שכר החוזה ס .74

מל .74.1 יאוחר  ההשלמ  45-א  תעודת  מתן  מיום  מן    היום  אחת  הספורט  לכל  אולם  )עבודות  העבודות 

בצירוף כל המסמכים הקשורים בו    יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה    ועבודות המבנה הקהילתי(

 כדלקמן: 

 עותקים.  3-חשבון סופי, ב . א

  3-ניתוח מחירים לעבודות חריגות, כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים, ב . ב

 עותקים. 

כמויות   . ג לעבודותדפי  כמויות  חישוב  למדידה(  ודפי  לעבודות  מדידה  )בקשר  דפי  כולל   ,

אלה חתומים על ידי הצדדים, מסודרים וממוספרים. דף הריכוז יכלול ציון דפי    תלעבודו 

 הכמויות לכל סעיף.
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של (  AS MADEשלושה העתקים מקורים ומושלמים וכן מדיה מגנטית של תוכניות עדות ) . ד

 די מודד מוסמך ועל ידי הקבלן. העבודה חתומות על י

כניות אחת הדרושה לו  ופרט למערכת ת  כניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודהול התכ

 לסיכום החשבון הסופי. מערכת זו תוחזר עם קביעת שכר החוזה.

 . 5בנספח שהצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הנוסח  . ה

 .  לחוזה 9בנספח  מסירת עבודות כמפורט  טופס       . ו

בקשר   .74.2 הסופי  ידי    לעבודותהתשלום  על  סופית  המנהל(  החברהייקבע  במועד  וישולם    )באמצעות 

. מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מובהר ומוסכם, כי  לעיל  71.1ובהתאם לאמור בסעיף  

 . לעיל 71.2, למעט האמור בסעיף צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהילא יהיה סכום החשבון 

לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים  השכר בגין כל עבודה  שלום יתרת  ת .74.3

  אם שולם, ובניכוי כל סכום   השכרלן עד אותה שעה על חשבון  ששולמו, וכל סכום אחר ששולם לקב 

 המגיע לחברה מהקבלן על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין החברה לבין הקבלן. 

לידי הקבלן מעבר למועדים  ב .74.4 כל מקרה של איחור, שלא בהתאם להוראות החוזה, בתשלום שכר 

 בגין הפיגור.  בלבד  למדד הפרשי הצמדהשא התשלום הסופי  יהנקובים בחוזה זה, י

ימים מיום ששולמו לו. בכל מקרה של איחור    15ם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה תוך  א .74.5

י שהיא,  סיבה  מכל  כאמור,  היתר  תשלומי  ההחזריבהחזר  חייב    פרייםריבית    שא  היה  שבו  מיום 

ר בסעיף  אין האמולהחזיר את התשלום לחברה ועד ליום ההחזר בפועל לחברה, כפיצוי בגין האיחור.  

של החברה על פי החוזה או על פי דין לגבות החוב בדרך אחרת או לטעון טענה  קטן זה גורע מכל זכות  

 שנגרם לה בשל פיגור כאמור.  זק כלשהי לעניין שיעור הנ

 

 שלום מע"מת .75

חשבונית מס  כל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין, כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום, וזאת כנגד  ל

החברה רשאית לשלם את סכום המע"מ לקבלן במועד בו עליו לשלם המע"מ לשלטונות המס    .חברהשתוצא ל

 וזאת כנגד חשבונית מס שהומצאה לחברה בהתאם להוראות חוזה זה. 

ימים ממועד דרישת החברה )באמצעות בוחן התקציב    7הקבלן מתחייב להגיש לחברה חשבונית מס בתוך  

 ה(. ו/או מי מטעמ

 

    -רבות לקיום החוזהע .76
שתי  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לחברה, במועד חתימת חוזה זה,   .76.1

בנקאייוערבו עצמאיות  )  ת ות  העבודות:  מן  אחת  כל  ערבות1עבור  ל   (  השווה  מסכום    10%  -בסך 

מסכום התמורה   10%-( ערבות בסך השווה ל2בגין עבודות אולם הספורט; ) )כולל מע"מ( התמורה

הקהילתי המבנה  עבודות  בגין  מע"מ(  בסעיף  ]  )כולל  תיקרא  להלן  מהערבויות  אחת  כל   – זה 

 .["הערבות"

יום לאחר מועד סיום    90-להלן, ותקפה יהיה לפחות ל  3הערבות תהיה צמודה למדד ובנוסח שבנספח   .76.2

 ודה בפועל.ביצועה של כל העב

 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.  .76.3

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:   



 

- 66  - 

 

כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף העלול להיגרם לחברה, או למי מטעמה,   .א

 שהו מתנאי חוזה זה.עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כל

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לקבלן שהחברה עלולה להוציא או   .ב

 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה עלולה לעמוד בהן, וכל נזק   .ג

 ביצוע הפעולות הנ"ל.  והפסד העלול להיגרם לחברה או למי מטעמה עקב

    הבטחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק. .ד

אחת  ם   בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפע

 כאמור.    או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

לשכר   ולהתאימו  הערבות  סכום  את  לפעם  מפעם  להגדיל  מתחייב  והשינויים    העבודותהקבלן 

שהצטברו, וכן להאריך מפעם לפעם, ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות,  

את הערבות, בהתאם לצורך, עד לאישור החשבון הסופי וחתימת הקבלן על כתב סילוק התביעות,  

   ראות המנהל. לא עשה כן הקבלן רשאית החברה לממש את הערבות כולה או מקצתה. לפי הו   -והכל  

 

 ערבות לטיב ביצוע החוזה  .77
 

כל אחת מן העבודות )עבודות אולם הספורט ועבודות  הקבלן מתחייב כי להבטחת טיב הביצוע של   .77.1

וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן לחברה לפני תשלום החשבון הסופי      המבנה הקהילתי(

  5%בגובה של    ( ערבות1: )אוטונומית, ערבות בנקאית  וכתנאי לתשלומוכל אחת מן העבודות  בגין  

  מסכום התמורה   5%בגובה של    ( ערבות2בגין עבודות אולם הספורט; )  )כולל המע"מ(  מסכום התמורה

המע"מ( הקהילתי  ב   )כולל  המבנה  עבודות  בסעיף  ]  גין  תיקרא  להלן  מהערבויות  אחת  כל    – זה 

 ."[הערבות"

יום לאחר תום תקופת    90להלן, ותוקפה יהיה לפחות    3הערבות תהא צמודה למדד, בנוסח שבנספח   .77.2

 . בגין כל אחת מן העבודות )עבודות אולם הספורט ועבודות המבנה הקהילתי(  הבדק כולה לפי חוזה זה

 יחולו בשינויים המחויבים, גם על ערבות לפי סעיף זה. 76.4-ו 76.3הוראות סעיפים קטנים  .77.3

 

 גשת חשבונות והוצאות חשבוניות מסה .78

 קבלן ימציא על פי דרישת החברה חשבונות נפרדים עבור חלקים אלו או אחרים של העבודה. ה .78.1

הקבלן לפי דרישת החברה, על  שבוניות מס בגין תשלומים על פי הוראות חוזה זה תוצאנה על ידי  ח .78.2

 , בנפרד עבור כל חלק מהעבודה. החברהשם 

 
 ופיצויים הפרות   -רק יג' פ

 הפרות ופיצויים .79

בסעיף  מ .79.1 מהאמור  לגרוע  יחשבו  24.1בלי  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  מוסכם  כהפרה    לעיל 

והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל    את החברה בכל הסעדיםיסודית של החוזה ויזכו  

 דין: 
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הקבלן,    הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי . א

יום    30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

 ממועד ביצועם. 

 , כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם . ב

ו צו  ד הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נג . ג

פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו  

לפקודת החברות )נוסח   233סעיף   למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי

 . 1983 - חדש(, התשמ"ג 

ימת  ת אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני ח . ד

 חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על חוזה זה. 

ול . ה ביצועה  ציית תוך  כשהקבלן כלל לא החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את  יום    15א 

מביצוע   כשהסתלק  או  העבודה,  בביצוע  להמשיך  או  להתחיל  מהמפקח  בכתב  להוראה 

 העבודה בכל דרך אחרת. 

קצב ביצוע העבודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את כל העבודה  שכשהמפקח סבור   . ו

תוך   ציית  לא  והקבלן  לכך,  שנקבע  מהמפ  15במועד  בכתב  הוראות  קבלת  מיום  קח  יום 

להוראותיו, ולא נקט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה  

 לעיל.  19עיף ס במועד שנקבע בחוזה, כפי שהוארך או הוקדם לפי הוראות

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה   . ז

 בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות. 

ח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  הוכ . ח

 ה זה או ביצועו. זאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה בהזמנה ו/או בקשר לחו

הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה,  . ט

 לחוזה.  81ב, כנדרש בסעיף מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכת

  ת זכאי  מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה לה  ופר החוזה הפרה יסודית על ידי הקבלן, מוסכם בזאת כיה .79.2

ת החברה לפיצויים מוסכמים מראש בסכום השווה  א זכאי החוזה או על פי כל דין, תה  החברה, על פי

 כסכום הערבות הבנקאית.  74.1לסכום הנקוב בסעיף  

זה ועל פי חוק  ה .79.3 על פי חוזה  ותרופה משפטיים  פר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד 

החברה  מכלליות האמור לעיל, תהא    ומבלי לגרוע  1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

ת לבטל את החוזה, לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה, לתפוס את החזקה באתר  זכאי

להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט   העבודה,

 את הערבות הבנקאית. 

 "(.ודעת ביטולהלן הודעה על כך בכתב )להלן: "ב לק תינתןחליטה החברה לבטל את החוזה ה .79.4

לידי  ע .79.5 יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו  ם קבלת ההודעה 

החברה. הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה לחברה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי  

 יכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים. לשיש לו כלפי החברה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בה 

ם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את שווי העבודה שבוצעה על ידו,  ע .79.6

מועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע לחברה  עד ל

 מהקבלן על פי הוראות חוזה זה.



 

- 68  - 

 

את ה .79.7 לתפוס  החברה  אחר    חליטה  קבלן  באמצעות  העבודה  את  ולהשלים  העבודה  באתר  החזקה 

רות, בתוספת  תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמו

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה.  17%

ערך המשוער  הפסה החברה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את  ת .79.8

של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים  

 שהיו באתר העבודה אותה שעה. 

פסה החברה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא  ת .79.9

מתקנים או כל חלק מהם, ואם  הלדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, הציוד ו

ימים, רשאית החברה לסלקם מאתר העבודה, על חשבון הקבלן,    15לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  

יראה בעיניה, והיא לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע מן  לכל מקום ש

של ובמתקנים  בציוד  בחומרים,  להשתמש  רשאית  החברה  תהא  לעיל  להשלמת  ה  האמור  קבלן 

 העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן.

שלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף  לא תהא החברה חייבת ל  -תפס אתר העבודה  נ .79.10

 להלן.  79.11לאמור בסעיף קטן 

שבוצעו על ידו עד    תפסה החברה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות .79.11

קטן   סעיף  לפי  המפקח  ידי  על  שהוערכו  כפי  העבודה,  אתר  תפיסת  עבור      79.8ליום  לתשלום  וכן 

קנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי החברה, או לתשלום דמי שימוש  החומרים, הציוד והמת

הכל   כאמור,  שנתפסו  ובמתקנים  בניכו   -בציוד  המפקח,  שיקבע  והערך  השווי  ההוצאות,  י  לפי  כל 

הצורך   עקב  ו/או  ידי הקבלן  על  עקב הפרת החוזה  לחברה  יגרמו  ו/או  שנגרמו  והפיצויים  הנזקים 

 כפי שיוערכו על ידי החברה.   להשלים את ביצוע העבודה,

יום בתשלום כלשהו המגיע    14בלי לגרוע מן האמור בכל מקום בחוזה זה מוסכם, כי איחור של עד  מ .79.12

 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה. ב לקבלן לא יזכה את הקבלן 

ה ולפי כל דין ולא לגרוע  הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה והרשות המזמינה לפי החוז . 79.13

 מהן. 

 

 שונות  – רק יד' פ

 ודיות ויחוד ההתקשרותס .80

נו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל  כקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוה .80.1

ולא   כלשהו  שלישי  לצד  לגלותו  ולא  זה,  חוזה  של  ביצועו  עקב  לידיעתו  יגיע  או  הגיע  אשר  מידע 

 לצורך ביצוע של חוזה זה. להשתמש בו אלא 

קבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו,  ה .80.2

 לשהו. כ ביחד עם צד שלישי 

וראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו  ה .80.3

 על ידי הקבלן עצמו.   תחייב את הקבלן לכל דבר וענין כאילו נעשתה

 

 סבת החוזה ה .81

קבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  ה .81.1

 כל זכות לפי החוזה,.  לאחר
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, מתחייב הקבלן  1969  -לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט   .81.2

 שום בהתאם להוראות חוק זה. רשנה שאיננו לא למסור את ביצועה לקבלן מ

 יזוזק .82

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע    החברה

לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות  

 האמור בכל דרך אחרת.  ות את החובמזכותה של החברה לגב 

 

 יצוע על ידי החברה ב .83

ל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה,  כ .83.1

והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב  

 באמצעות אחרים.   ולבצען, בעצמה אלכך בחוזה זה, תהיה החברה רשאית 

בהוצאות אשר נגרמו לה    83.1חברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן  ה .83.2

 שייחשבו כהוצאות כלליות.   17%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

האחרון אשר    חישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן שבין המדדב

ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה    ה הי

 הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה. 

לפני מתן התראה    83.1חברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  ה .83.3

 ימים לקבלן.  15של 

ין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את הסכומים  א .83.4

 האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות- ימוש או איש .84

  אין   -ימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  ה .84.1

יתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו  ובשום אופן כו  שבה ולא תפור

 ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה. 

זה במקרה מסוים לא תהיה  ה .84.2 ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה  ו/או המנהל  סכמה מצד החברה 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

וארכ .84.3 ויתור  החול  לתנאי  יפגעו  זכה  לא  מטעמה  או  החברה  ידי  על  פיו  על  שניתנו  להוראות  או  ה 

בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן,  

 ויתור מצדן על זכות מזכויותיה. וולא ייחשבו כ

 

 ינוי החוזה ש .85

 שני הצדדים.  , בחתימתין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתבא

 קבלן יהיה מנוע מלעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. ה
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 יתור על סעדיםו .86

היר, מאשר ומתחייב בזה כי לענין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי  צקבלן מה

מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל  חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא  

צו מניעה או כל תרופה  ,  סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב

 אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 

 יצוי ההתקשרות מ .87

, וכי החברה לא  וסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואומ

תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם  

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  נכללים בחוזה

 

 ודעותה .88

ודעות החברה לקבלן תהיינה במכתב רשום לפי כתובת הקבלן במבוא לחוזה. הודעות הקבלן אל החברה  ה

. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה  בחוזה זה לעיללכתובת החברה, כנקבו  תשלחנה  

 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72לנמען בתוך  

 

 #  להסכם  #חתימות הצדדים הנן בנספח החתימות בעמוד האחרון
 

 

 

 

 



 

- 71  - 

 

 1ספח  נ

 עודת השלמה ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 .ג.נ.,א

 עודת השלמה תנדון: ה

ובתוקף "(  חוזההביום _______ )להלן: "  לבניכם החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מנחתם בין  שלחוזה   60ל פי סעיף ע

אולם הספורט/עבודות המבנה הקהילתי )יש למחוק את    עבודת   סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי

העבודה המיותר( את  שבדקתי  לאחר  רצוני,  ולשביעות  לחוזה  בהתאם  והושלמה  בוצעה  האמור,  בחוזה  כמפורט   ,

 נדרשו, על ידי.  םכאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, א

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה 
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 2ספח  נ

 עודת סיום ת

 

 אריך: ___________ ת

 כבוד ל

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

 

 .ג.נ.,א

 

 עודת סיוםתנדון: ה

ובתוקף "(  חוזההניכם ביום _______ )להלן: "החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ לבלחוזה שנחתם בין   62ל פי סעיף ע

כי    סמכותי בזה  הריני מאשר  לפי החוזה,  )יש למחוק את עבודת  כמנהל  אולם הספורט/עבודות המבנה הקהילתי 

, כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן בוצעו גם הן  המיותר(

 לשביעות רצוני.  

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 מנהל ה
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 3 ספחנ

 וסח ערבות בנקאית נ

 כבוד ל

 בע"מ   לפיתוח פתח תקוההחברה 

 

 ,נ.ג..א

 רבות בנקאית ע נדון: ה

בקשת  ע פי  של  "(  בקשיםמה"  - להלן  )                       ל  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו 

ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד    __________ש"ח )  __________

______  י החוזה מיום __להבטחת כל התחייבויות המבקשים על פ "(, פרשי הצמדהה" -כמפורט להלן )להלן  

 .שנכרת בינכם לבין המבקשים

 

דרישתכם  א עם  מיד  הפרשי הצמדה  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  כל סכום  לכם  לשלם  נו מתחייבים 

ופן  א הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או ב

בתבי לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  או  לטעון  כלשהו,  ומבלי  דרך אחרת,  בכל  או  עה משפטית 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

תם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  א

 על הסך הכולל הנ"ל. לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה  מתייחסת

 מכתבנו זה:ב

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    ,כללי  –  הבניה-מחירי תשומה  מדד  משמעו   - " דדמ"

 ולמחקר כלכלי. 

 

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

כי  "(, מדד החדשה" - בפועל, על פי ערבות זו )להלן  םם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלו א

בגין   המדד  לעומת  עלה  החדש  ביום    __חודש  המדד  מדד  ה"  -)להלן    נקודות  ___היינו    _____שפורסם 

ין בדרישתכם הנ"ל  הכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה ל"(  היסודי

 מחולק במדד היסודי. 

 

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. רבות זו ע

 עד בכלל. ו                 רבות זו תישאר בתוקפה עד ע

 לא תענה.                 רישה שתגיע אלינו אחריד

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.            אחר יוםל

 

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע

 

 כבוד רב, ב
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 4ספח נ

 ספח בדק נ

 השלמה.   חודשים ממתן תעודת  12תקופה של פירושה וסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" מ .1

כי בעבודות איטום גגות, קירות ומרתפים שיבוצעו על ידי הקבלן במסגרת הזמנת    יודגשעל אף האמור לעיל,  

  ידו   על  שבוצע  באיטום  להשיתג  פגם  כל  לתקן  מתחייב  והקבלן  שנים)חמש(    5עבודה, תקופת הבדק תהיה  

,  אחרת  בדיקה  או  ההצפה בדיקת  על  תשלום  לרבות,  כלשהי  תמורה  וללא חשבונו על  וזאת, זו  תקופה  במהלך

 . דרשיות במידה

ל כל חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספח זה למשך שנה  ע .2

 נוספת ממועד השלמת התיקון. 

ם, כמפורט בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובנספח  יתקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקונמהלך כל  ב .3

זה, תוך זמן סביר מתאריך הודעת החברה, ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו על ידי  

ף זה  המפקח. מובהר בזה כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעי

יפטור את הקבלן מאחריות דרישתו את  ו  לא  ולפי  של המפקח  לאישורו  הגיש הקבלן  לא  הביצוע.  לטיב 

 כנית, השיטה ולוח הזמנים, יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן. והת

דרישת  מ .4 לפי  דחופים  לתיקונים  פרט  הפסקה.  ללא  בהם  ימשיך  הוא  התיקונים  בביצוע  הקבלן  שהחל 

 עות העבודה הרגילה. המפקח, תבוצע העבודה בש

מידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן לקדמותו  בקבלן יימנע,  ה .5

את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין,  

 מביצוע התיקונים. 

, תהיה החברה רשאית  ההתחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זא ימלא הקבלן אחר  ל .6

לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את החברה שיפוי מלא וישלם לה את כל היציאות  

 וההוצאות, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם היו כאלה. 

  , רת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק, ותזמין את הקבלן להשתתף בהחברה תקבע מועד לשם ביצוע ביקוה .7

 בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות. 
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 5ספח נ

 צהרה על חיסול תביעותה

 כבוד ל

 בע"מ   לפיתוח פתח תקוההחברה 

 

 .ג.נ.,א

 צהרה על חיסול תביעות הנדון: ה

 

 "(.חוזההחוזה בדבר _____________ )להלן:   " כםלבינוביום _________ נחתם בינינו  ואיל ה              

 

 חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה   לכםוביום _________ הגשנו    הואילו

 "(.הסופי חשבון ה)להלן: "                           

 

 כדלקמן: פיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת ל

 

אולם הספורט/עבודות המבנה הקהילתי )יש למחוק  עבודות  סכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל  ה .1

ו הסכום שפורט  נשביצענו מכוח החוזה או בקשר אליהם ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הי את המיותר(  

 "(. תמורה הסופיתהלן: "בחשבון הסופי, שהוא ____________ ש"ח )במילים: ____________ ש"ח( )לה

סך  ע .2 מכם  קיבלנו  כי  בזה  מאשרים  ואנו  שונים,  תשלומים  כה  עד  קיבלנו  הסופית  התמורה  חשבון  ל 

ומוחלט של התמורה    _______________ ש"ח )במילים: ________________ ש"ח( המהווים סילוק סופי

 הסופית. 

תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם  רט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל  פ .3

והכל   ממנו  הנובע  ו/או  בו  הכרוך  ו/או  בחוזה  הקשור  עניין  בכל  מטעמכם  או  מכוחכם  הבאים  כלפי  ו/או 

, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין  הבמישרין או בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביע 

 ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.  שתיוודע לנו בעתיד,

פגמים  א .4 ותיקון  בדק  בעניין אחריות,  לפי החוזה  עלינו  כלשהי המוטלת  מחובה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ין 

 וליקויים.

 ע. מאף לשון יחיד מש –ל האמור לעיל בלשון רבים  כ .5

 

 לראיה באנו על החתום היוםו

 

 

 

 ____________________      __________ _______ 
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 נספח ביטוח  –  א6נספח 
 ביטוח עבודות קבלניות )החברה(

קבלן, האחריות כלשהי כלפי    תכל דין, ומבלי שהחברה נוטלעל פי  הסכם זה או  על פי  קבלן  המבלי לגרוע מאחריות   .1
"( מפני  קבלניות העבודות  הביטוח  ":  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלןמתחייבת לערוך  החברה  

. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות "(העבודות)להלן: "אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות  
, יכלול ביטוח העבודות הקבלניות הקבלניותעבודות  ההכלולים בביטוח    ,אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית

 את פרקי הביטוח המפורטים להלן: 

1.1. ( רכוש  -(  1פרק  צפויים  :נזק  ובלתי  פיזיים  נזק  או  לעבודות באתר    ,אבדן  "שייגרמו  )להלן:  אתר  העבודות 
חל על ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים, אשר לא   אינומובהר כי פרק זה  . הביטוח במשך תקופת"( העבודות 

 נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.  

שייגרמו במשך    ,כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכושעל פי דין  חבות  :  אחריות כלפי צד ג'  -(  2פרק ) .1.2
 . כדי ועקב ביצוע העבודות , תוךטוחתקופת הבי

1.3. ( בגין פגיעה גופנית  המועסקים בביצוע העבודות  כלפי עובדים  על פי דין  חבות  :  אחריות מעבידים  - (  3פרק 
 .  , תוך כדי ועקב ביצוע העבודותטוחבמשך תקופת הביהעבודות הנגרמת באתר 

בגין  בדמי הביטוח    ףשתתהקבלן וקבלני משנה, ועל הקבלן להשם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את   .2
הניכוי יבוצע מכל    .להסכם  73.5בסעיף  הכלולים בניכויים המפורטים    משכר ההסכם  יםביטוח זה על ידי ניכויעריכת  

שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות על ידי הקבלן. החברה    לחברהגש  ושי  , חשבון חלקי או אחר
בדמי הביטוח, שיידרש מהקבלן מעבר לשיעור האמור לעיל, באופן יחסי, בשל שינויים, העשויים לחול בגובה הפרמיה  
תקופת   הארכת  ו/או  העבודות  היקף  הגדלת  עקב  הקבלניות,  העבודות  ביטוח  עריכת  בגין  החברה  ידי  על  שתשולם 

 תקופת הביטוח הנקובה במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. הביטוח מעבר ל

תועבר   .3 הקבלן,  הקבלניותלדרישת  העבודות  ביטוח  הקבלן  פוליסת  ולעיון  העבודות טרם  הקבלן  על  ,  ביצוע  תחילת 
 ., ולפעול על פיוכל תנאיועל ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות , הקבלניות

 באשר לתוכן ביטוח העבודות הקבלניות  ,ענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהואט  מאשר כי לא תהיה כלקבלן  ה
 .על כל תנאיו

העשוי להוות עילה לתביעה על   ,עאירועל כל  ו/או למבטח ביטוח העבודות הקבלניות,  להודיע לחברה  מתחייב  הקבלן   .4
בקשר לשם מימוש תביעת ביטוח    ,דרשהנככל    ,לשתף פעולה עם החברההעבודות הקבלניות מיד עם קרותו, ופי ביטוח  

   עם האירוע כאמור.

של תנאי הפוליסה    הפרהבגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב    ם החברהכלפי החברה ו/או מי מטע  חלה האחריות  הקבלןעל   .5
 הזכות חברה  לעיל. ל  4ם הקבלן, לרבות הפרת חובת הדיווח המוטלת על הקבלן בסעיף  על ידי הקבלן ו/או מי מטע

וכל זאת בהתאם   עקב ההפרה כאמור,  חברהל  מו שייגר  ים,נזקסכומים בגין    ,בכל צורה שהיאמהקבלן  לתבוע או לקזז  
 .חברהההבלעדי של  ולשיקול דעת

לא ישחרר את  הקבלן  מבטח  על ידי  טוח  י מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב  ,למען הסר ספק .6
טוח אינו מכסה את ישהב  ,לרבות במקרה  ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  הקבלן מן האחריות המוטלת ע

נפסק או כל מקרה    ,נתבע  ,או הנזק שנגרםאבדן  טוח אינם מספיקים לכסוי הישתגמולי הב  ,העילה לתביעה או במקרה
)  ם החברהוהבאים מטע  החברהטענה או תביעה כלפי  כל  לקבלן לא תהא    אחר. בין אם לגבי גובה תגמולי הביטוח 

   (.התקבלו ובין אם לאו

נתונה הזכות לניהול משא ומתן מול מבטח ביטוח העבודות הקבלניות )אלא אם החברה הורה    מובהר בזאת כי לחברה .7
ם . שיקותבגין אבדן או נזק לעבודהקבלניות    העבודותעל פי ביטוח    שיפויהזכות הבלעדית לקבלת  לה  תהא  אחרת( וכן  

האבדן   את  בפני  ו/הקבלן  והציג  הנזק  המפקח  החברה  או  ידי  על  חתומה  העבודותו/ תעודה  מנהל  מנהל    או  ו/או 
מאת המבטח    השקיבל  ,את הסכומיםהחברה לרשות הקבלן  עמיד  תכי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי    הפרויקט,
 . קבלןהעל ידי  המבוצעות  או הנזק לעבודות  /ולשם קימום האבדן    ,ד לסכום הדרושלעבודות ענזק  אבדן ו/או  בגין אותו  

ם ו/או עבור הקבלן, לרבות חברות  מטעו/או יספקו שירותים  שיבצעו עבודות    ,עם קבלני משנההקבלן  בהתקשרות   .8
הוראה על  תיכלל כל  לא  על הקבלן לוודא כי במסגרת ההסכם מול מי מהגורמים דלעיל,  ,  שמירה, יועצים ומתכננים

ביטוח העבודות הקבלניות( על   פוליסתאת  , בשם החברה, או בשם המבטח שיערוך  ם הקבלןמוותר )בש  קבלןפיה ה
 ותם על פי דין ו/אומאחריאת הגופים הנזכרים לעיל    פוטראו  משנה ו/  זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלני

לזכויות הקבלן והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות    תנאימהווה    ,אי ויתור על זכויות כאמורהסכם. מובהר כי  
 .בגין הפרת דרישה זו ועל הקבלן יהיה לשפות את החברה,הקבלניות, 

  שינוי,   כל  אולם,  הקבלן  שורבאי  צורך  ללא  לבטלו  או  הקבלניות  העבודות  בביטוח שינויים  לבצע  נשמרת הזכות  לחברה .9
 . טרם ביצועו סביר זמן בכתב לידיעת הקבלן יובא הקיים לקבלן כאמור לעיל, הכיסוי היקף את לצמצם כדי  בו שיש

 בפוליסה  ונפרד,  עצמאי  לערוך ביטוח  ימים מראש,(  עשר  חמישה)  15בת    בהתראה  לקבלן,  לחברה שמורה הזכות להורות .10
 בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות   שבוטחו  הסיכונים,  את  הקבלניות, אשר יכסה  העבודות  לביטוח  כתחליף  שתבוא

 2  בסעיף  כאמור  הניכוי   סכום  את  לחברה  להעביר  תחול על הקבלן החובה  לא,  מעין זה  במקרה "(.  העצמאי  הביטוח)"
 הנדרשת. בהתאמה העצמאי הביטוח על יחולו הסכם זה וסעיפי, לעיל
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 ביטוחי הקבלן 

על חשבון הקבלן באמצעות  ולקיים  ערוך  קבלן ל ה  עלפי הסכם זה או על פי כל דין,  - קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות   .11
)לפי    עבודותהביצוע  מיום העמדת האתר העבודות לרשות הקבלן או מתן האישור להחל    כדין, חברת ביטוח מורשית  

)לפי   העבודות אתרהעבודות ויציאתו של הקבלן מכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של ולמשך  המוקדם(,
)ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לפחות לאחר תום תקופת העבודות ,  (המאוחר
המפורטים  האת  והבדק(,   הנוסח   להלןביטוחים  לפי  הקבלן  ביטוחי  עריכת  באישור  המפורטים  הביטוחים  את  וכן 

ביטוחי  "" או  אישור ביטוחי הקבלןוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן בהתאמה: "    6.1כנספח  המצורף להסכם זה  
 : "(קבלןה

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב- כנדרש על "חובה"ביטוח  .11.1

 "חובה",ו/או כלי צמ"ה, החייבים בביטוח  עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין  .11.2
 ;  בגין נזק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד החברה, עיריית פתח תקוה או מי מטעמן, בגין נזק אשר היה אמור להיות   
מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את החברה או מי מהבאים מטעם החברה, בגין  

 נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה, המובאים לאתר העבודות על ידי הקבלן    כונים"ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסי .11.3
ו/או מי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח  

  להלן יחול כאילו נערך  20"מקיף" ו/או צמ"ה כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף  
 הביטוח במלואו. 

רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק  כיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה,  " לביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים .11.4
על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן בזדון,  

זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם   רד מהעבודות. ביטוחלצורך העבודות, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפ
כי המבטחים  ו  ,ו/או מנהל הפרויקט  עיריית פתח תקווה ו/או המפקח  או/החברה ולכל ביטוח הנערך על ידי  

 ם אלו.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
ובלבד   בחלקו,  או  במלואו  זה,  בסעיף  כאמור  רכוש  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות  לקבלן  לעיל,  האמור  אף  על 

 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.   20שהאמור בסעיף 

 החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסתמועד  מ)שבעה( ימים    7- לא יאוחר מ  ,להמציא לידי המזמין הקבלןעל   .12
. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן  חתום על ידי מבטח  את אישור ביטוחי הקבלן,  העבודות  לאתר  הקבלן
וכך למשך כל    ,נוספת  תקופהבגין הארכת תוקפו ל ביטוחי הקבלן,  אישור  את    המזמיןלהפקיד בידי  על הקבלן   ,הקבלן

 לעיל(.  11)או למשך כל תקופה נוספת כמפורט בסעיף   תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 

 הוראות כלליות  –ביטוחים 

במסגרת ביטוחי הקבלן הנקובים    ,בסכומי ההשתתפות העצמיתלשאת  קבלן  כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש   .13
שיגיע לקבלן על פי   ,. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי החברה מכל סכוםהעבודות הקבלניותובפוליסת ביטוח  

  הסכם זה.

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:   11משך כל התקופה הנקובה בסעיף  .14

את   .14.1 האמור,  תנאי  כל  לקיים  מכלליות  לגרוע  ומבלי  )לרבות  לעניין  ביטוחי הקבלן  המיגון    יכיסויתנאי 
 בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות(;  פריצה וגניבה

 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךביטוחי הקבלן להאריך את  .14.2

מצב   .14.3 בדבר  הנדסי  דו"ח  בניין,  או  קרקע  לרכוש,  בסמיכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  תחילת  טרם  לערוך, 
אות לנקיטת אמצעי הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והור

    מניעה, אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

לוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות, אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור  .14.4
 התת קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.

אין ו  ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם  ,, בהמצאתם או בשינוייםביטוחי הקבלןכי אין בעריכת    ,מוסכם בזה במפורש .15
במקרה   פי כל דין.   ו עלאפי הסכם זה    עלהקבלן  צמצם את אחריות  החברה או לעל    יטיל אחריות כלשהבהם כדי לה

האמור   בין  התאמה  אי  הקבלןשל  ביטוחי  לג  באישור  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  הביטוחים  לבין  לשינוי  רום 
 על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.  ,האמורים

הקבלןהאמור   .16 ביטוחי  האמורים  באישור  הביטוחים  לשינוי  לגרום  הקבלן  על  זה,  בהסכם  האמור  מנת    ,לבין  על 
ביטוחי בנספח זה, לרבות באישור    כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכםלהתאימם להוראות הסכם זה.

זה ו/או   הסכם  על פי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית  דרישה   בבחינת  הנה  הקבלן,
 לגבולות  הקשור   החברה ו/או מי מהבאים מטעם החברה בכל  כלפי  דרישה   או/לקבלן לא תהא כל טענה ו.  על פי כל דין

 ידי הקבלן.  על  שהוצא הביטוחי, הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות

לערוך  ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות    ,קבלןהככל שלדעת   .17
  ן , על חשבוו/או משלימים  פיםנוס  יםביטוחעל הקבלן להרחיב את ביטוחיו ו/או לערוך  ,  ו/או משלימים  ביטוחים נוספים
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בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי החברה ו/או עיריית פתח תקווה ו/או    .הקבלן
ם הגופים הנזכרים לעיל; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם  ואת כל הבאים מטעהמפקח ו/או מנהל הפרויקט  

 שגרם לנזק בזדון.

לעיל,    17וח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  בביטוחי הרכוש של הקבלן ו/או בכל ביט .18
החברה ו/או עיריית פתח תקווה ו/או המפקח ו/או   כלפילתחלוף של המבטח יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו י

שגרם לנזק ם הגופים הנזכרים לעיל, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם  ואת כל הבאים מטעמנהל הפרויקט  
 בזדון.

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם   .19
וזאת למשך  בשינויים המחויבים את אופי והיקף התקשרותם עם הקבלן,  ,  נספח זההמפורטים באוחזים בביטוחים  

זה. למען הסר ספק, האחריות ת יותר על פי המוגדר בנספח  או לתקופה מאוחרו/התקשרותם עם הקבלן    תקופתכל  
 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת, על הקבלן. 

)מכל וקבלני המשנה  הקבלן  עובדי  ויובאו לידיעת מנהלי  נספח ביטוח זה  כי הוראות    ,לגרום לכך  כמו כן, על הקבלן
 . העבודותדרגה(, המועסקים בביצוע 

אבדן או נזק  פגיעה,  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .20
בנוסף    .העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםלגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע  

בלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הק
, וכל הצווים ותקנות שהותקנו על פי החוקים 1994  –וחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד    1995  –)נוסח משולב( תשנ"ה  

וקבלני המשנה, המועסקים   ושלוחי הקבלן  עובדי  לעיל, באופן שכל  לפגוע בכלליות האמור  ובעיקר אך מבלי  לעיל, 
    .וע העבודות, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות, שעל פי החוקים לעיל בביצ

ם  ואת כל הבאים מטעו/או עיריית פתח תקווה ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט    הקבלן פוטר במפורש את החברה .21
בד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת העבודות )ובלביצוע  בוכן את כל הקבלנים הקשורים  הגופים הנזכרים לעיל,  

עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו )לרבות אשר  ,לנזק לאבדן ו/או , מכל אחריותהקבלן(
, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי  כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.כאמור פטור מאחריות  ה ; אולםבגין נזק כאמור מהאמורים לעיל

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור . של ההסכםיסודית הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה נספח הביטוח  .22
נמצא.כאמור בסעיף  י הקבלן  ביטוח לא  יסודית  שגיאה! מקור ההפניה  לא תהווה הפרה    10אלא אם חלפו    ,לעיל 

 .י הקבלןממועד בקשת המזמין בכתב להמצאת אישור ביטוחימים )עשרה( 
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 אישור ביטוחי הקבלן  -  6.1 נספח
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   7נספח 

 בטיחות וגהות  

 

 כללי  .1

 מתחייב לקיים את החוזה שנעשה עמו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. הקבלן  .1.1

ועובדי   .1.2 החברה  עובדי  עובדיו,  לבטיחות  בנוגע  האחריות  מלוא  את  עצמו  על  לוקח  הקבלן 

מנת   על  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  ומתחייב  עבודתו,  של  יוצא  כפועל  והציבור  העירייה 

 למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג כלשהוא. 

 יקה חק .2

בעתיד   .2.1 שיפורסמו  או  שפורסמו  הבטיחות  ותקנות  חוקי  כל  פי  על  לעבוד  מתחייב  הקבלן 

 לרבות: 

 ( ותקנותיה. 1970תש"ל  –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  א.

 ותקנותיו.  1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  ב.

 ותקנותיו.  1954  –חוק החשמל התשי"ד  ג.

 ותקנותיו.   1953  –חוק עבודת הנוער התשי"ג  ד.

 כל דין אחר החל על עבודתו.  ה.

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של העירייה או של כל גוף אחר  .2.2

 החלות כיום ואשר יחולו בעתיד.

 הכרת עבודה .3

הגישה   דרכי  את  ובחן  וסביבותיו  העבודות  ביצוע  באתר  ביקר  כי  מצהיר  לאופי  הקבלן  מודע  והינו  אליו, 

 העבודה, לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית. 

 איסור מעשה מסוכן .4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או מחדל,   

 העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש. 

 השגחה על העבודה   .5

, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל עבודה  הקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה .5.1

 מוסמך ומהנדס ביצוע. 

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו   .5.2

 קודם. הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת סעיף
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 אתר העבודה   .6

 ת מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה.  הקבלן מתחייב להחזיק א .6.1

 .צוע העבודותהקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום בי .6.2

 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

, תמרורי אזהרה  א משומש()חדש ול  הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור

לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ולבטיחותם ונוחיותם  

של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש על ידי בא כוח העירייה, או שיהיה דרוש  

 על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 יה ובניה הנדסית עבודות בנ .8

 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.  .8.1

הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהעירייה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא לוקח על עצמו   .8.2

 כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית, שמשכה הצפוי   .8.3

 לפקודת הבטיחות בעבודה.  192שבועות, כנדרש בסעיף  6עולה על 

 חפירות .9

  – הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח   .9.1

 חפירות ועבודות עפר.   –ובפרט פרק ט'   1988

 הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן.  .9.2

 הריסות  .10

  1988  – הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח  

 הריסות.  –ובפרק י' 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים  .11

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על  

 . 1986 –מ"ו גגות שבירים או תלולים( התש

 עבודה בגובה .12

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  

, ולתקנות הבטיחות בעבודה  1988  – ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח    1970  – חדש( תש"ל  

 הקיימות.  ולכללי הזהירות בנסיבות 2007 –)עבודה בגובה( התשס"ז 
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 עבודה במקום מוקף .13

עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב , תאי ביקורת מיכלים וכד'( תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות עבודה  

 עבודה במקום מוקף. –וע"פ הוראות הבטיחות   1970 –תש"ל 

 עבודות חשמל  .14

 עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.  .14.1

 חי.  –לא ביצע עבודות חשמל תחת מתח הקבלן   .14.2

ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל , התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי   .14.3

 חשמל, תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום. 

העומדים בתקנים לעניין    הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים .14.4

 בידוד כפול. 

כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח   .14.5

 קבוע ובין שהוא נייד.

הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי   .14.6

 חשמל גלויים במקום העבודה.

 כים עבודה בדר .15

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת עיריית  

 פ"ת ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דין. 

 עבודה באש גלויה   .16

על הקבלן    בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,

לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה ונטרול של  

 חומרים דליקים, חציצה וכד'.

 מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן .17

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה, מספר מספיק של עובדים   .17.1

וידאג    בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות 

 להכשירם ע"פ הצורך. 

זה   .17.2 הסכם  ע"פ  בטיחותית  לעבודה  הקשור  בכל  חשבונו  על  העובדים  את  להדריך  מתחייב  הקבלן 

 ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.

לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר  .17.3

 את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות ע"פ כל דין. 
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 ציוד מגן אישי  .18

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, כנדרש בתקנות  

התאם לייעודם, לרבות: נעלי  , ויפקח שהם משתמשים בו ב1997  – הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  

מגובה   נפילה  ציוד למניעת  גשם,  כובעים כפפות, משקפי מגן, אוזניות, מעילי  ביגוד, קסדות מגן,  בטיחות, 

 וביגוד זוהר. 

 ציוד, כלים וחומרים  .19

 הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.  .19.1

 רים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך. הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומ .19.2

הנדסי, כלי התעבורה, כלי ההרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו תקינים  - הקבלן מתחייב כי כל ציוד מיכני .19.3

 ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף. 

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר    –הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מיכני   .19.4

 יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. 

 משמעת והטלת סנקציות  .20

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח החברה, לרבות הוראה   .20.1

 בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש. 

כח החברה, את רשימת כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג  הקבלן ימסור, לפי דרישת בא   .20.2

 ע"פ דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד, כלי רכב או מפעיליהם. 

 הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת החברה.  .20.3

הקבלן מסכים כי הערכת שווי    –   נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן .20.4

הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע  

 לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו. 

  – לא מילא הקבלן, ו/או עובדיו, ו/או מועסקיו, או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה   .20.5

לכל יום, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן ע"פ    ₪  1,000רשאית החברה להטיל קנס בשווי  

 ההסכם. 

 הצהרת הקבלן 

 

 אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבודה על פיו וע"פ הוראות  

 כל דין. 

 

 ___________________  _____________________   ____________ 

 תאריך           מת הקבלן חתי     שם הקבלן                                                
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 נספח 8  

 לכבוד 

 החברה לפתוח פ"ת בע"מ 

 ,א.ג.נ.

 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנק והוראות בלתי חוזרות הנדון : 

 

 _______________ ע.מ , _________, הח"מאני   

 , לכםשאגיש מכם מעת לעת , עפ"י החשבוניות לי מבקש בזאת , שהכספים המגיעים  

 לפי הפרטים כדלקמן : לחשבוני    יועבר
 

 _______________________    שם הסניף    :  ___________________  מס' חשבון

 _______________________ : מס' הסניף  :   ___________________            בנק

 

 , ייחשב כתשלום ע"י החברה לפיתוח פ"ת בע"מ , שייזקף בחשבון, שכל סכום כאמור לעילמצהיר בזההריני 

 . לידי ממש, ביום זיכוי החשבון בבנק, וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי

 , הנ"לבחשבוני  תקוה בע"מ כל סכום שיופקד בטעות –מאשר ומתחייב להחזיר לחברה לפיתוח פתח הנני 

 תקוה בע"מ  - שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן החברה לפיתוח פתח  48לפי ערך היום בו הופקד וזאת תוך 

 . מתחייב בזה, באופן בלתי חוזר, לבצעהחזרתי אני ובה פירוט הסכום שהופקד בטעות ואשר את 

 

 _______________               ___________________                         ____________________ 

 חותמת תאריך                                                          שם                                                     חתימה ו          

 

 

 כי החתימה  , ומאשר בזה חתימת החברה הנ"ל בפני ,____________________ ,עו"ד/רו"חאני הח"מ _____ 

 . ברה, עפ"י תזכירה ותקנותיהנעשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם הח

 ________________     תאריך : _________________ 

 

 

 אישור הבנק 

 אנו הח"מ בנק ______________ מאשרים בזאת כי בסניפנו מנוהל חשבון מס'  ______________________ 

 .  __________________ע"ש 

 ן הנ"ל בסכום -, יזוכה החד לחשבון הנ"ל ע"ש הקבלןבמידה ויגיע מן החברה לפיתוח פ"ת בע"מ סכום כסף המיוע

 .  המופקד

 ן הנ"ל ויוחזר לכם במלואו בתוך  - , לא יופקד הסכום בחכסף שלא ע"פ הפרטים הנ"ל במדויקבמידה ויגיע סכום  

 . שעות 48

 החתום , ובזה באנו על 

 

 ____________________________ 

 שם איש קשר בבנק ________________ טלפון ישיר ____________  

 פקס _____________  כתובת מייל ______________________ 
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 9 נספח

 

 דו"ח קבלת עבודה 

 

 ____________________________________________     שם הפרויקט 

 

 ____________________________________________    תיאור העבודה 

 

 ____________________________  כתובת  _____________________    שם הקבלן 

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם המפקח  

 

 ________________________  חתימה  ______________________   אגף דרכים או נציגו  מנהל

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם המפקח  

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    מתכנן תנועה  

 

 _______________  כתובת  ______________________ _____________    מתכנן כבישים  

 

 ____________________________  כתובת  ______________________    שם הקבלן 

 

 __________________  כתובת  ______________________    נציג החברה לפיתוח  

 

 

 התוכניות , החוקים ולשביעות רצוננו אנו החתומים מטה בקרנו במקום ומצאנו כי כל העבודה בוצעה לפי  

 

_____________________ 

 חתימה                 

 

 הוראות/הערות

 ותסתיים בתאריך _________________ חודשים  12-לתקופת הבדק הינה  

 )חמש( שנים ותסתיים בתאריך _________________  5תקופת הבדק לעבודות איטום הינה 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 
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 01נספח 

 מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה  נספח פיצוי

 סכום הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה 

 ש"ח ליום איחור  300 איחור במועד תחילת העבודה

זה, הגבוה  ומשכר הח  0.3%או  ש"ח   2,000סך של  איחור במועד השלמת העבודה

   ביניהם, לכל יום איחור 

המזמין לסילוק  ש"ח ליום ממועד דרישת  500 אי פינוי פסולת מהאתר 

 הפסולת 

 ש"ח לאירוע  5,000 אירוע בטיחות באתר 

אי מינוי מנהל עבודה מוסמך לצורך תפקודו בתור  

 זה להסכם   43מנהל העבודה  כמוגדר בסעיף 

 ש"ח ליום איחור  1,500

העדר מנהל עבודה באתר או אתרי עבודה של  

 להסכם זה  43הקבלן   כמוגדר בסעיף  

 ש"ח ליום איחור  1,500

 ₪   2,500 עבודה בגובה בניגוד לתקנות )לכל עובד(.

ליקויים בפיגומים / סולמות / משטחי עבודה /  

 משטחי מעבר . )ליחידה( 

3,000   ₪ 

ציוד מגן אישי כולל נעלי עבודה , אפודה זוהרת ,  

 כובע מגן וציוד נוסף כנדרש )לפריט(. 

500  ₪ 
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 לתשלום נספח אבני דרך- 11נספח 

 

 מערך החוזה 25%עד   -חצי שלד  תשלום  ראשון  – 1אבן דרך 

תנאי לאישור החשבון    .מערך העבודה  25%ביצוע בפועל של  על  מפקח הפרויקט  ל ידי  חשבון מפורט ומאושר ע 

מבנה.    – חצי שלד  על  ביצוע  יעלה  לא  זה  בשלב  )בנייה    25%מודגש שהסכום שישולם  כולו  מעלות החוזה 

 ופיתוח(. 

 

 גמר שלב שלד וגג – 2אבן דרך 

מערך עלות הקמת המבנה ועבודות הפיתוח שבוצעו עד למועד הגשת החשבון, כפוף  במצטבר,    ,50%  –עד ל

)כולל תשלומים קודמים( שישולם בשלב זה לא   לחשבון ביצוע מפורט ומאושר. מודגש שהסכום המצטבר 

 מעלות החוזה כולו )בנייה ופיתוח(.  50%יעלה על 

 

 טיח וריצוף  גמר – 3אבן דרך 

מערך עלות הקמת המבנה ועבודות הפיתוח שבוצעו עד למועד הגשת החשבון, כפוף לחשבון    , במצטבר,80%עד  

מעלות החוזה כולו    80%ביצוע מפורט ומאושר. מודגש שהסכום המצטבר שישולם בשלב זה לא יעלה על  

 )בנייה ופיתוח(.

 

  גמר עבודות הבניה ועבודות הפיתוח – 4אבן דרך 

מערך עלות הקמת המבנה ועבודות הפיתוח שבוצעו עד למועד הגשת החשבון, כפוף לחשבון מפורט.    90%ד  ע

האישורים לשלב   5מפעל הפיס )לרבות  התשלום בשלב זה מותנה באישור התשלום לשלב הטרום סופי על ידי 

  תשלום לשלב זה.   החברהלדרוש מאינו זכאי  לא ישלם שלב זה, הקבלן    ומפעל הפיס. במידה  הטרום סופי(

     מעלות החוזה כולו )בנייה ופיתוח(. 90%מודגש שהסכום המצטבר שישולם בשלב זה לא יעלה על  

 

 עם גמר עבודות הבניה והפיתוח   – 5אבן דרך 

טופס   של  קבלתם  לצורך  מלוא האישורים הדרושים  וכל    4לרבות קבלת  סופי  לחשבון  כפוף  גמר,  ותעודת 

לנ בהתאם  הנדרשים  וב הלי  והמסמכים  הפיס  המפורטמפעל  הדרך  לאבני  הקבלן  ל  ותהתאם  ימציא  עיל, 

חשבון הבדיקות  .  למפקח  הפיס, בהתאם למפרט  הנדרשים ממפעל  האישורים  כל  בהצגת  מותנה  התשלום 

 המצורף לחוזה. 
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 נספח חתימות  

 שנת _____ __      לחודש     __   חוזה שנערך ונחתם בפ"ת ביום

 _______________ חוזה מספר 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

             ________________ 
 הקבלן                                                                       

 

 )יש להחתים במקרה של תאגיד( א י ש ו ר 

 

 אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ________ וכן  
)להלן: " זו  קבלןה___________________ מנהלי ____________________  "( אשר חתמו על חוזה 

 בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועניין.  הקבלןמחייבות את  הקבלןבצירוף חותמת 
  

 ____________________   ______________________ 
 תאריך                            חתימת עו"ד/רו"ח              

                   

 

 

          

 

_____________________________________________________________ 

 החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 
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 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 2021/35מכרז פומבי מס' 

 

הקמת אולם ספורט בחטיבת הביניים ע"ש דוד בן גוריון  

 בפ"ת 

 

 

 
 
 
 
 

 א1מסמך ג'
 תנאים כלליים ומוקדמות

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה(
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 רשימת יועצים 

 
 מייל -אי טל' איש קשר  שם המתכנן מקצוע

החברה לפיתוח פתח   מזמין
 תקווה

 , פתח תקווה 47הסיבים  

מאיר בן  
 שושן 

03-9782114 meir@ptcom.co.il 

 טלי שכטר אדריכלים  אדריכלות 
 , תל אביב 21שוקן 

אביטל  
 פכטר

03-9794634 avital@tbs-arch.com 

 chkatz@gmail.com  073-7521494 חגי כץ  אינג' חגי כץ  קונסטרוקציה

 ראובן בגליאר  אינסטלציה 
, פתח  3הרב משה בלוי  

 תקווה 

 054-4624719 reuven_b@g2bk.com 

חשמל  
 ותקשורת

מטרני ייעוץ חשמל  
 בע"מ
 , גן יבנה 4הרצל 

אלכס  
 ליובשבסקי 

08-9584604 alex@meterani.com 

 פרדסי ברקוביץ מ"א  מיזוג אוויר
 , פתח תקווה 25בזל 

עופר  
 פרדסי 

052-6230496 lousofer@gmail.com 

מתח נמוך  
 מאוד

 מסר תקשוב
 ראשון לציון 

 yoram@meser.org.il 050-3010301 יורם ביבש 

 מנור אדריכלים ונוף  פיתוח
, ד.נ. הר  147אדורה 

 חברון 

 manor.arc.land@gmail.com 058-4058484 דויד מנור 

 מוטי יוגר קרקע
 , קדימה 2האופה 

 09-8911401 office@engyuger.co.il 

 ויקס ןאהרו אקוסטיקה
 , רמת גן 6המעגל  

 03-6721414 viks@zahav.net.il 

 בטיחות
 ונגישות

מן בטיחות ונגישות 
 בע"מ

 , רחובות 53מגיני הגליל  

 noam400@gmail.com 052-2337718 מימון נוען 

עריכת מסמכי  
 מכרז | כמאי 

דוד יקותיאל תכנון  
 והנדסת בנין בע"מ

, עזריאלי  2שד' נים 
ראשונים )מגדל עסקים(,  

 ראשל"צ

דוד  
 יקותיאל 

6394018-03  office@yekutiel.co.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reuven_b@g2bk.com
mailto:alex@meterani.com
mailto:yoram@meser.org.il
mailto:manor.arc.land@gmail.com
mailto:office@engyuger.co.il
mailto:viks@zahav.net.il
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 תנאים כלליים ומיוחדים  א1מסמך ג'

 202135.המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה 
 מוקדמות – 00פרק 

 
 עבודה רתיאו 00.01

 . הקמת אולם ספורט עבור בי"ס חטיבת ביניים ע"ש דוד בן גוריוןחוזה זה מתייחס   •

הבניה תבוצע בתוך שטח הבית הספר בזמן שבית הספיר פעיל יש לקחת בחשבון את   •
 לעבור עליו.נושא בטיחות וביטחון כערך שלא ניתן 

 
 תנאים מיוחדים  00.02

 אתר ואישורה מול אגף ביטחון עיריית פ"ת:  תתכנית התארגנו 00.02.01

להכנת    מנהל בטיחות מוס"ח וממונה בטיחות בעבודהעל הקבלן להעסיק   •
 ' )המופיע בחוברת המכרז(. טואישור תכנית התארגנות בהתאם למסמך 

לכיתות הלימוד בפנל מבודד בלבד ובגובה   העבודהיש לבצע חציצה בין אתר  •
שיידרש בהתאם להנחיית מנהל ביטחון בעיריית פ"ת ומנהל בטיחות מוסך  

 שמונה ע"י הקבלן.

כמו כן יש לקחת בחשבון חיפוי לחלונות הכיתות שמשקפים על אתר העבודה    •
 בפנל עץ או ש"ע. 

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים  בתוכנית ההתארגנות יופיעו:  •
, מיקום משרדי קבלן ופיקוח   תוואי הגדר,  מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 

 פועלים. הנ"ל יופיע בצורה ברורה וקריאה.  ם של שירותי

יש לאשר את תוכנית ההתארגנות מול נהל אגף ביטחון עיריית פ"ת לאחר שהיא   •
 נה בטיחות בעבודה.חתומה ע"י מנהל בטיחות מוס"ח וממו

ללא אישור של מנהל אגף ביטחון עיריית פ"ת הקבלן לא יורשה להתחיל   •
 בעבודות. 

 כל הנ"ל על חשבון הקבלן.  •
 

 גילוי תשתית תת קרקעית לפני תחילת חפירות: 00.02.02

על הקבלן לבצע איתור ומיפוי של תשתית תת קרקעית ע"י חברה מוסמכת כמו    •
 לפני תחילת עבודה.   קרקעיות""מאיה איתור ומיפוי תשתיות תת 

ובמקרה   על הקבלן להתריע במקרה של פגיעה בתשתית תת קרקעית בהקדם •
 הצורך להפסיק עבודה. 

 

 עבודה בתוך אזור לימודים פעיל: 00.02.03

לאור העובדה שהבניה תתבצע בזמן שבחצר הגובלת עם אתר הבניה יהיה   •
האישורים  יש להם את כל לימודים כסדר, על הקבלן לוודא כי כל הפועלים 

עיסוק מול צוות  כדין כמו כן יש לאסור על כל קירוב / דיבור או כל  הנדרשים
 המורים/ ות ותלמידות. 

יש לקחת בחשבון כי ייתכן שיהיה מס' שעות בתחילת יום הלימודים וסוף יום   •
הלימודים שלא יתאפשר כניסה ויציאה של כלי רכב לאתר העבודה מכיוון  

בכביש הראשי )רחוב אבי אורן( שמשם התלמידים  שהכניסה לאתר נמצאת 
 נכנסים לבית הספר. 

יש לעדכן את הנהלת בית הספר הפיקוח ואגף בטחון על כל שינוי של שטח   •
ההתארגנות ו/ או כל אירוע של הליך הבניה שעלול להוות סיכון לתלמידים  

 ולמבני בית הספר. 
 יגרם הנ"ל.על הקבלן להעסיק שומר על חשבונו שלו י  , ככל שיידרש •
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 פירוק ופינוי של מגרש קיים: עבודה הריסה  00.02.04

 כל הריסה ופירוק יבוצעו בצורה זהירה ללא סיכון של יושבי בית הספר.  •

להנהלת    על הקבלן להתריע כיום עבודה לפני ביצוע עבודות הריסה פירוק ופינוי •
 . בית הספר ולפיקוח

 

 שילוט אתר:  00.02.05

בניה כגון: שלטי סכנה וזהירות ,  על הקבלן לבצע שילוט הנדרש כחוק באתר  •
ציוד מגן , הוראות בטיחות לעודים בכל השפות הנדרשות , הוראות  -שלטי סכנה 

 בטיחות למבקרים וכו'.
 

 ו:ניקיון  אתר וסביבת 00.02.06
על הקבלן לוודא כי האתר ודרכי הגישה לאתר יהיו נקיים משאריות: פסולת   •

 בניה, עפר /אדמה / חול וכו'. 

אין לצבור באתר שאריות פסולת בניה  , יש לפנות באותו היום לאתר פסול   •
מוסדר ומאושר ע"י המדיה או לפנות למכולה שתמוקם ברחוק מגרד חציצה של  

 אתר הבניה לכיתות הלימוד. 
 

 הנפת והנחה של ציוד / חומרי עבודה וכו'.  00.02.07

יש איסור מוחלט לבצע הנפה של חומרי עבודה / ציוד מעל: כיתות לימוד, שביל   •
 גישה , חצר פעילות של אזור הלימודים הפעיל. 

 

 אחריות בפני נזקים  00.02.08

עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, הופך הקבלן האחראי היחידי להשגחה,   •
בתחומי עבודתו ו/או  טיפול ואחריות בפני נזקים לגבי העבודות שייעשו בשטח,  

בתחומים והדרכים והציוד בהם השתמש לצרכיו וכן לגבי מערכות תת קרקעיות  
של מים ,ביוב ,תקשורת וחשמל. כל נזק יתוקן באופן מיידי ע"י הקבלן ועל  

 חשבונו. כן יהיה אחראי יחידי לגבי צד שלישי העלול להיפגע. 
 

 מנהל העבודה  00.02.09

עבודה ראשי, מומחה ומנוסה )באישור  הקבלן מחויב להעסיק על חשבונו מנהל  •
המפקח( אשר יימצא באופן קבוע באתר הבניין, ינהל את העבודה ויקבל את  

 . הוראות אלו ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן.הוראות המפקח
במקרה ואחרי מינויו ימצא המפקח שמנהל העבודה אינו מתאים לתפקידו או   •

מהאתר לפי דרישת המפקח   שאינו ממלא אחרי הוראות החוזה, ירחיקו הקבלן 
 וימנה אחר באישור המפקח.
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 החברה לפיתוח פ"ת
 
 
 

 2021/35מכרז פומבי מס' 
 
 
 

 פ"ת 45הקמת מרכז קהילתי ברחוב יהודה הנשיא 
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 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה זה(
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 רשימת יועצים 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איש   חברה  תחום 
 קשר

 E-MAIL טלפון 

 icad@icad.co.il 03-9090219 לאה איבגי קרמן אדריכלים אדריכל

הנדסת -משה קוזניצוב קונסטרוקטור 
 מבנים

 Kuzni.m@gmail.com 02-5384620 משה

הנדסת  -נעים בדרך יועץ חשמל 
 פרוייקטים ומערכות

 engnaim@gmail.com 073-7530020 שרון

יועץ  
 אינסטלציה 

תכנון מע' -פדות עטיה
 מים ומיזוג

 

 054-2093223 פדות
 

Pedutat22@gmail.com 

 Natali.lashko@gmail.com 03-9340919 נטלי נטלי לשקו  יועצת פיתוח 

 Bsdeng1@gmail.com 052-7253505 אסי אסי פטל יועץ בטיחות 

 rineleah@gmail.com 052-6363212 לאה לאה ריין יועץ נגישות 

 מאיר ב.ש  החב' לפיתוח פ"ת  ניהול פרויקט 
 

03-9782101 
 

meir@ptcom.co.il 
 

יאיר  מישרים פיקוח 
 עוקבי

050-4597119 yair@meisharim.com 

יועץ  
 ספרינקלרים 

 ilanshorezon@gmail.com 052-8658175 אילן אילן שורנזון 

mailto:meir@ptcom.co.il
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 תנאים כלליים ומיוחדים  ב1מסמך ג'
 202135.המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה 

 מוקדמות – 00פרק 
 

 עבודה רתיאו 00.01

מ"ר ,   728 - פ"ת בשטח של כ 45להקמת מרכז קהילתי ברחוב יהודה הנשיא חוזה זה מתייחס   •
 העבודה כוללת בניה ופיתוח )הכל כלול המחיר הפאושלי(.

 
 תנאים מיוחדים  00.02

 אתר ואישורה מול אגף ביטחון עיריית פ"ת:  תהתארגנותכנית  00.02.01

להכנת ואישור    מנהל בטיחות מוס"ח וממונה בטיחות בעבודהעל הקבלן להעסיק   •
 מול אגפי העירייה הרלוונטים. תכנית התארגנות 

) משרדי קבלן  ארגון האתר הכולל מבנים קיימיםבתוכנית ההתארגנות יופיעו:  •
של רכבים   / יציאה   , שערי כניסהרים נדרשיםכולל תמרו , דרכי גישה ופיקוח(
, מיקום משרדי קבלן ופיקוח שירותי פועלים. הנ"ל יופיע   תוואי הגדר , ואנשים

 בצורה ברורה וקריאה. 
יש לאשר את תוכנית ההתארגנות מול נהל אגף ביטחון עיריית פ"ת לאחר שהיא   •

 חתומה ע"י מנהל בטיחות מוס"ח וממונה בטיחות בעבודה.
 ור של מנהל אגף ביטחון עיריית פ"ת הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות. ללא איש  •
 כל הנ"ל על חשבון הקבלן.  •

 

 תחילת חפירות:ו הריסת מבנים גילוי תשתית תת קרקעית לפני 00.02.02

על הקבלן לבצע איתור ומיפוי של תשתית תת קרקעית ע"י חברה מוסמכת כמו    •

ולהעביר לאישור    לפני תחילת עבודה  "מאיה איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות"

 מנהל הפרויקט. 

ובמקרה הצורך   על הקבלן להתריע במקרה של פגיעה בתשתית תת קרקעית בהקדם •

 להפסיק עבודה. 

חייב לבצע ניתוק של תשתית: חשמל ,בזק )או כל סוג תקשורת אחר( , מים וביוב   •

 מהמבנים המיועדים להריסה.

 

 :ילדים פעילם ובית כנסת פעילבאזור מישוב וקירבה לגנים עבודה  00.02.03

 שטח העבודה נמצא בקרבה לגני ילדים ובית כנסת פעיל על כן יש להביא בחשבון:  •

שבילי גישה לגנים ולבית הכנסת יישאר נקי וללא כל פסול בניה ואו ציוד של   -
 הקבלן. 

 יש לוודא שהשביל נשאר נקי. -
  שילוט סביב גדר הפרדה של שטח לבניה ושאר שילוט נדרש בהתאם -

 להנחיית ממונה בטיחות של הקבלן. 

 ככל שיידרש על הקבלן להעסיק שומר על חשבונו שלו ייגרם הנ"ל. •

 

 : הקיימים מבניים ל  מים ותקשורתחשמל  00.02.04

חייב לבצע ניתוק של תשתית: חשמל ,בזק )או כל סוג תקשורת אחר( , מים וביוב   •
 מהמבנים המיועדים להריסה.
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 החשמל ותאגיד המים "מיתב" חיבור זמני לבניה. בסיום ההריסות יש לקבל מחברת  •
 

 שילוט אתר:  00.02.05

על הקבלן לבצע שילוט הנדרש כחוק באתר בניה כגון: שלטי סכנה וזהירות , שלטי   •
ציוד מגן , הוראות בטיחות לעודים בכל השפות הנדרשות , הוראות בטיחות  -סכנה 

 למבקרים וכו'. 
 

 אחריות בפני נזקים  00.02.06

העבודה לקבלן, הופך הקבלן האחראי היחידי להשגחה,  עם מסירת צו התחלת  •
טיפול ואחריות בפני נזקים לגבי העבודות שייעשו בשטח, בתחומי עבודתו ו/או  

בתחומים והדרכים והציוד בהם השתמש לצרכיו וכן לגבי מערכות תת קרקעיות של  
ו. כן  מים ,ביוב ,תקשורת וחשמל. כל נזק יתוקן באופן מיידי ע"י הקבלן ועל חשבונ 

 יהיה אחראי יחידי לגבי צד שלישי העלול להיפגע. 
 

 מנהל העבודה  00.02.07

הקבלן מחויב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה ראשי, מומחה ומנוסה )באישור   •
המפקח( אשר יימצא באופן קבוע באתר הבניין, ינהל את העבודה ויקבל את  

 . הוראות אלו ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן.הוראות המפקח
במקרה ואחרי מינויו ימצא המפקח שמנהל העבודה אינו מתאים לתפקידו או שאינו   •

ממלא אחרי הוראות החוזה, ירחיקו הקבלן מהאתר לפי דרישת המפקח וימנה אחר  
 באישור המפקח. 
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 -עבודות עפר 01פרק 
 -כללי 01.01

 . 01ביצוע עבודות עפר באתר בכללותו כפוף לדרישות המפרט הכללי פרק   •
 עבודות הכשרת הקרקע להתארגנות ותחילת עבודות ביסוס. •

 פינוי עודפי עפר / פסולת.  •
 . ומדידהסימון  •

 הידוק קרקע / מצע / חומר מובא / מקומי.  •
 

 -עבודות הכשרת הקרקע 01.02

 חישוף שטח התארגנות )הסרת צמחיה לא מוגנת(.  •
 אסור לעקור עצים ללא אישור הרשות.  •

. כל עקירה תבוצע ע"י גורם מוסמך )גזם  מפקיד היערות העירוני לאחר קבלת אישור עקירת עצים •
 מוסמך(. 

 
 פסולת. פינוי עודפי עפר /  01.03

 תאושר ע"י הפיקוח.  פינוי עודפי עפר / פסולתכל עבודת   •

 כל חפירה בשטח תבוצע ע"י צמ"ה המתאים לעבודות חפירה.  •
פינוי של עפר / פסולת מתחום שטח עבודה תחויב בהודעה מקדימה לפיקוח, ולגורמי    עבודות   כל •

 הרשות )בהתאם לצורך(. 
מטמנה   • עם  התקשרות  חוזה  להעביר  הקבלן  /    מורשתעל  העפר  עודפי  את  מעבירה  היא  לשם 

 פסולת. 

 הנשארים לשימוש חוזר )מילוי חוזר למקומות הנדרשים( יש לאשר מול יועץ הקרקע.עודפי עפר   •
הפיקוח(  ת פסול • )לאחר קבלת אישור  עודפי עפר שמפונים למטמנה מורשה  הקבלן מחויב    , ו/או 

מקום לקיחת הפסול /    -מאושר וחתומה ע"י המטמנה )בתעודה הפרטים הבאים  הלהעביר תעוד 
ויציאה כניסה  שעה  תעודה    עפר,  ללא  ונטו(  ברוטו  משקל   , משאית  סוג  משאית,  מס'  נהג,  ,שם 

 לא יאושר חשבון.  חתומה ומאושרת
 

 -סימון ומדידה 01.04

 כל עבודות הסימון יבוצעו ע"י מודד מוסמך.  •
 מהמודד העירוני לצורך השווה ווידוי מיקום גבולות מגרש הבניה.על המודד לבקש נק'  •

כן   • כמו  ומעודכנת  אחרונה  תכנית  קיבל  שהמודד  והפיקוח  הביצוע  מהנדס  ע"י  לוודא  יש 
הקורדינטות שהוא קיבל הם נכונות ומעודכנות.  כל סטיה של מדידה ואי דיוק הקבלן יחויב בכל  

 המשתמע מאי הדיוק. 
 

 -הידוק  01.05

 גי הידוק: הידוק רגיל  והידוק מבוקר. ישנם שני סו •
 מטה.. ראה טבלה מודיפייד פרוקטורהידוק עפ"י שיעור הידוק   -הידוק מבוקר -
  הידוק כל אחת משכבות המילוי, יבוצע על ידי מכבש ויברציוני עם עוצמה מינימלית -הידוק רגיל -

מ    15של   יפחת  על   8יבוצעו לפחות    .1000טון/מכה ומספר הוויברציות בדקה לא  מעברי מכבש 
 שטח ההידוק. 
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 -עבודת בטון יצוק באתר 02פרק 
 

 -כללי 02.01
המבנה   מורשה  אזרחימהנדס   • את  ת"י  ו  יתכנן  עפ"י  אדמה  לרעידות  חישובים  לכל    413יערוך 

 מבנה א'.  תהמבנה יתואם לחשיבו המבנה לוודא עמידות בפני רעידות אדמה.
חייב   • יהיה  מפלדה  נושא  באששלד  לעמידות  מיוחדים  הגנה  יועץ    באמצעי  לדרישת  )בהתאם 

 הבטיחות( 
על • חל  הפרק  מזויין.  ובטון  בטון  עבודות  של  והמלאכה  החומר  לטיב  מתייחס  זה  חלקי    פרק 

 המבנה בתוך הקרקע, מעליה, בכל שטח האתר, בכל גובה ועומק שהם.

פרק   • משרדי  הבין  המפרט  דרישות:  על  יענו  הבניה  ה02עבודות  חוק  ותקנותיו,  ,  והבניה  תכנון 
 התקנים הישראליים, המעודכנים ביותר, מהנדס קונסטרוקציה ומפרט זה. 

 אלא אם כן מפורט אחרת בתוכניות.    30 -סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיו ב •
 שיש בידו תכנית מעודכן אחרונה. לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לוודא עם המפקח   •

יציקת הבטון,   • ולאשר ביומן עבודה ע"י מהנדס ביצוע. יש  לפני  זיון הבטון  יש לוודא בדיקה של 
 . לזמן את הקונס' לפיקוח עליון 

 
 -תקנים  02.02

 בדיקות בטון.- 26ת.י  -
 בטון דרישות. -118ת.י  -
 רעידות אדמה. 413ת.י  -
  חוקת בטון. -466ת.י  -
 סטיות במבנה. -789ת.י  -
 טפסות. -904ת.י  -
 פלדה לזיון בטון.- 4466ת.י  -

 
 -סוג הבטון 02.03

 אלא אם כן מפורט אחרת בתוכניות.    30 -סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיו ב  •
 טובים.  תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה   •
 . 118ת.י לחוזק הבטון עפ"י   מעבדה מוסמכת כל יציקה תחויב בבדיקת  •

להודיעה   • יש  בתקן  עומדת  שלא  בדיקה  תעודת  של  מקרה  ולקונסטרוקטור   יבמייד בכל    לפיקוח 
 .לקבלת הנחיות ודרכי פעולה 

 
 -התנגדות טרמית 02.04

 . 2חלק  1045בידוד טרמי בהתאם לת.י   •

מצב   • באלמנטיבכל  הבניה  החיצוני    בהיקף  בצידם  מחופים  יהיו  וכו'(  קורה  עמוד,  )קיר,  בטון 
 ס"מ. 2לוחות קלקר כולל שכבת אדקס חיצוני בעובי 

 
 -דיוק בביצוע 02.05

מוסמך וכל  על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות יש להשתמש בשירותיו של מודד    •
 זאת יהיה כלול במחיר העבודה ללא כל תשלום נוסף.

 
 

 -TOLERANCES –סיבולות   02.06

 סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה שלהלן: •
     

 מס'
 סידורי

 התחום שבו תאור העבודה והגדרת הסטייה 
 תבדק

 גודל הסטייה
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  מ"מ  5 מ'  -3כ סטייה מהאנך מקוים ומשטחים של קירות ועמודים   1

קירות   2 של  ומשטחים  מקוים  מהאנך  ועמודים סטייה 
 בחזיתות 

  מ"מ  2 מ'  -10כ

קירות  3 של  בקוים  מהניצב  בתוכנית  אופקית  סטייה 
 וכיו"צ

  מ"מ  5 מ'  -5כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע מסומן בתוכניות לרצפות,  4
 תקרות וקירות  

  מ"מ  5 מ'  -5כ

תקרות   5 ברצפות,  פתחים  של  ובמקומות  בגודל  סטייה 
 וקירות עד 

 מ"מ  10 מ"מ  0 

סטייה בעוביים של רצפות/תקרות, חתכי קירות ועמודים  6
   -ברצפות בעובי ברצפות בעובי הקטן מ 

 מ"מ  5 ס"מ  15
  3מינוס  

 מ"מ 

10  מ"מ 

הציר   סטייה אופקית מצירי המבנה 7
 הקרוב 

5  מ"מ  

 
 
 לא תורשה צבירת הסטיות! 

לעיל, על הקבלן   הכרוכות בתיקון  יהיה לשאת בכל ההוצאות  בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו 
 כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 
 -טפסים רגילים לבטונים 02.07

במפרט   • כמוגדר  לטפסות,  היא  הכוונה  זה,  במפרט  טפסים  כתוב  בו  מקום  בכל  הכללי  הערה: 
 הבינמשרדי.

 וכו', יורכבו בבטונים  חשמלקביעת צינורות למי גשם, שרוולים, צנרת  •
 זמן היציקה בהתאם למסומן בתכניות. ב

 על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות  •
 על ביצוע יציקת הבטונים.

צידם   . כל התבניות 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'    • לרבות 
יתיר   אלא קרקעיים יהיו עשויים מפלדה -החיצוני של קירות המבנה התת שבהם  במקרים 

 הפינות.   המפקח לבידים חלקים ונקיים עם קיטום כל 

כל   • עשיית  כלולים  הבטון  עבודות  מעבריםבכל   / אביזרי  דלתות,    כמו:למיניהם    הפתחים 
לרבות   למיניהן  ותעלות  שקעים  מגרעות,  חריצים,  צנרת,  שיהיו  אינסטלציה,  והחיזוק  הסידור 

משאריות בטון ופסולת אחרות עם סיום  מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון וכן פתיחתם וניקויים  
 פירוק התבניות.

המהנדס, בכתב. כל  ישור  הפסקות יציקה, אם תורשנה ע"י המהנדס, תעשנה רק במקומות לפי א •
העזר,   חומרי  יציקות,  להפסקת  הקשורות  להפסקות  העבודות  הקשור  וכל  הציוד  העיבודים, 

הקבלן   העבודה.  במחיר  כלולות  להפסקות    3יגיש  היציקה,  הדרישה  את  ובכתב  מראש  שבועות 
 לגבי הפרטים המוצעים, לאישור המהנדס.יציקה עם תכנון מפורט 

 
 -שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' חורים, חריצים,  02.08

יציקת  • כל    הבטון  לפני  של  המדויק  מיקומם  את  ולוודא  לברר  הקבלן  בתוך  על  סמויה  תשתית 
כדי שיוכל לבצעם מראש. לא תורשה חציבה בבטון ללא תיאום פרטני עם המפקח וקבלת    הקיר

 בכתב.ואישור הקונסטרוקטור אישורו  

המתכננים וקבלני המשנה  את תוכניות המערכות ולברר עם כל    לצורך הברורים על הקבלן לבדוק  •
הנדרשות   ההכנות  כל  את  באתר,  הנמצאים  התאמת  למערכות  את  לבדוק  גם  היתר  ובין  להם 

מערכות   לתוכניות  הבנין  וכו'.תוכניות  האויר  מיזוג  החשמל,  הביוב,  בזאת    השרברבות,  מודגש 
יו וההכנות  הסידורים  שכל  ההכרח  מן  זה  בתוכניות  שאין  האדריכלות  פיעו  או  הקונסטרוקציה 

של המערכות  תוכניות  את  גם  לבדוק  הקבלן  ,  המתכננים    שאר  ויש  יכין  הבטונים  יציקת  לפני 
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השקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ויברר עם  תוכנית של כל החורים, השרוולים, החריצים,  
כל   ל כל הנוגעים בדבר את  כדי  כל    הכין עבורם את הנדרש.הפרטים הקשורים בעבודתם  הכנת 

 ן.קבל התבוצע ע"י  החורים, השרוולים, השקעים, החריצים, העוגנים, אביזרים וצנרת, 
  

 -פירוק תבניות  02.09
או לצורתו  התבניות תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח נגד כל נזק העלול להיגרם למבנה הבטון   •

 מפרוק מוקדם מדי. 

בלי   • תבניות  שום  יפורקו  הקבלן  לא  יהיה  זה  עם  יחד  מהמפקח,  כך  על  מפורט  האחראי  אשור 
מבנה   חלק  כל  חשבונו  ועל  מחדש  ויתקן  זמן  בטרם  התבניות  פירוק  בעד  יעורער  היחידי  אשר 

 מסיבה זאת. 
לבין   • היציקה  גמר  בין  המינימלית  הזמן  תקופת  וזעזועים.  תנודות  ללא  ייעשה  התחלת  הפירוק 

ת"י   דרישות  לפי  נוספת     466הפירוק  השארה  על  להורות  יוכל  המפקח  התבניות  אולם  של 
 ותמיכותיהן בכל מקרה ומקרה. 

 
 -אשפרה  02.010

המתאימה  , על הקבלן לבצע את האשפרה  0205פרק  -, תת02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק    •
 לתנאים אלה כמפורט להלן.

ו/  ימים:  7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו    • או פני תקרות כאשר  על כל השטחים 
התאדות   שחוסם  חומר  יותר  לח  במצב  עדיין  הנקרא  הם  הבטון,  מתוך   CURINGהמים 

COMPOUND .לשטחי     הכל לפי מפרט והוראות היצרן. צבעוני מתייחסת  אינה  זו  הוראה 
יציקה(   הפסקות  )שטחי  בעתיד  האלמנטים  בשתי  התחברות  יוטה  יריעות  לפרוס  יש  עליהם 

על משטחי הפסקות יציקה    ימים.  7רצוף למשך  זיק את משטח הבטון רטוב באופן  שכבות ולהח
אשפרת העמודים תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד  .CURING COMPOUNDאין להתיז  

  ימים.  5רטובה באופן רצוף במשך לראש העמוד אשר תישמר 

 לסדיקה.הפוגעים בבטון וגורמים אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת לייבוש והרטבה לסרוגין   •
 

 -פסילת מבנה בחלקו או בשלמותו  02.011

ויהרס  • יפסל  המפרטים,  או  לתוכניות  בהתאם  שלא  יבנה  אשר  מבנה  של  חלק  הקבלן  ועל    כל 
לתיקון   דרכים  להציע  רשאי  הקבלן  תשלום.   תוספת  כל  ללא  מחדש  הצעה  לבנותו  וכל  המבנה 

 המשנה את התוכניות ו/או המפרטים תדרוש את אישורו של המהנדס.
  עבודת התיקון המוצעת תעשה ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף וללא שינוי בלוח הזמנים.  •

לערער על  יכל בקשר להצעות הקבלן לתיקון היינו מוחלט ואין שיקול דעתו של המהנדס או האדר  •
 קבילות הפתרון המוצע.-החלטת המהנדס או האדריכל בדבר קבילות או אי 

 
 -פלדת הזיון  02.012

התקנים    • לדרישות  שיתאימו  בתוכניות  כמצוין  בקטרים  מצולעת  פלדה  יהיו  הזיון  מוטות 
  העדכניים ללא כל סטיות שהן. הישראליים 

העולים    על • "קוצים"  המשמשים  הזיון  מוטות  מיקום  על  במיוחד  להקפיד  מפלס  הקבלן  מעל 
 התקרות.

ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים    • מאלה המצוינים  במידה 
 בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן.  

"הק • שכל  להקפיד  יש  יציקה  כל  ליציקה  לפני  השייכים  הזיון  מוטות  של  יהיו  וצים"  הקודמת 
 אופקיים לפחות.חישוקים  2בטון ומלכלוך אחר ומחוזקים ע"י  משאריות נקיים  

 
 -זיון ברשתות פלדה 02.013

המוטות    • מרותכות.  פלדה  לרשתות  הישראלי  התקן  לדרישות  יתאימו  והרשת  יהיו  המוטות 
 דלהלן:קרה שלגביהם יחולו הדרישות משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה  
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 ,  מינימום   -ק"ג/סמ"ר  5900למשיכה     
 מינימום  -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות  

הקבלן את  מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על   •
ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי   ונתונים שיתקבלו מאת  ההוראות  הכנת תוכניות הרכבת 

 המהנדס.
 

 -, קונסטרוקציות ואלמנטים מפלדה )מעוגנים בבטון( פלטות פלדה   02.014

ת"י    • לפי  חם  באבץ  מגולוונים  יהיו  מפלדה  האלמנטים  לבחירת     RALבצבע    וצבועים  918כל 
 .האדריכל

 . אותה ללא סטיות למקםיש למקם פלטות לפני יציקה בצורה נאותה. כמו כן יש   •
על   • מוסמכת  מעבדה  של  אישור  לקבל  העבודה  בסיום  יחויבו  מרותכים  פלדה  ורכיבי  אגדים 

 הריתוכים. 
 

 -הפסקת יציקה 02.015

כל הפסקת יציקה שהקבלן יבקש לבצע בכל שלב של בניה יש לקבל את אישור הקונסטרוקטור   •
 כולל פרט לביצוע הפסקת היציקה. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 -עבודות בניה 04פרק 
 

 -כללי  04.01
פרק   • משרדי  הבין  המפרט  דרישות:  על  יענו  הבניה  ותקנותיו,  04עבודות  והבניה  התכנון  חוק   ,

 התקנים הישראליים, המעודכנים ביותר , מהנדס קונסטרוקציה ומפרט זה. 

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים )בכל סוגי הבלוקים(.  •
 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.   •

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

 -בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(   04.02

ליצור פס  תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות מגע קירות החוץ יש    •
 טול.  שכבות נייר  2ובתוספת שכבת חציבה של   ס"מ  50מריחה ביטומנית ברוחב  

 
 -ביצוע חריצים וחורים בקירות 04.03
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אינסטלציה  ואביזרי חשמל,  חציבת חריצים, תעלות וחורים בקירות בניה לצרכי התקנת צינורות   •
בקו יבוצעו  מסור  ו וכו'  או  דיסק  כגון  מתאים,  מכני  מכשיר  ידי  על  ישרים  מקדחה  ים  ו/או 

 לא תורשה חציבה וכו' או שבירה בפטיש. חשמלית. 
 לא תורשה חציבה באלמנטים קונסטרוקטיבי.  •

 
 -צבה וביטון משקופיםה 04.04

המשקוף ומילוי  וייוצב על ידי הכנסת קצה הקיר לתוך שקע  משקוף פח מכופף יורכב בעת הבניה    •
יבוצע החיבור כמו חיבור    -הבניה  הרווח הנותר לכל הגובה בבטון. במקרה ומשקוף יורכב לאחר  

 .  קיר לבטון אנכי

מיושרים    • כשהם  גובה,  על  הקפדה  כדי  תוך  תעשה  הבניה  בתוך  משקופים  סרגל  הצבת  בעזרת 
ת  ה. אם נדרש לישר את פני המשקוף עם הטיח יש להשאיר מרווח לפחוואנך, תמוכים בפני סטי 

במקרים אחרים יש הרכיב את המשקוף כנדרש בתוכניות    .וחיפוי קרמיקה  הטיחעבור  מ"מ    40
 . וחיפוי קרמיקה ובהתחשב בעובי הטיח

כל  רטיבות. ב  על הקבלן להקפיד על מילוי חלל המשקוף בבטון עם אגרגט עדש בתוספת ערב נגד  •
 מחדש. ולהרכיבו מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו 

כל    • תורשה  ולא  אחיד  בקו  מיושרת  תהיה  אחד  בקיר  יותר  או  משקופים  שני  או  הצבת  בליטה 
 סטייה מהתקן. 

יציקת הדייס  • יגרם   / תערובת הבטון  בעת  יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא 
 למשקוף במהלך התמיכה ו/או היציקה.  עיוות

הוראת    • לפי  זיון  עם  חגורה  יציקת  ע"י  הביטון  יבוצע  לפתח  המשקוף  בין  גדול  רווח  קיים  אם 
 המפקח. 

 
 -עץ ומתכת -ביטון משקופים ומשקופים סמויים )עזר(  04.05

ודלתות    • ואלומיניום  עץ  חלונות  של  עזר  משקופי  מצב  בכל  לבטן  הקבלן  בקירות  אלומיניום  על 
 ומחיצות בנויים לכל גובהם. 

 
 -קיר בניה חיצוני 04.06

 ס"מ.  22בלוק איטונג או ש"ע  בעובי   •
 
 

 -איטום 05פרק 
 -כללי 05.01

, חוק התכנון והבניה ותקנותיו,  05עבודות האיטום יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  •
 ומפרט זה.התקנים הישראליים, המעודכנים ביותר, יועץ איטום 

 יש לבצע את יישום החומרים עפ"י הנחיות יצרן.  •
 חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת.י או אישור.  •

שנים. כל ליקוי שיתגלה עקב חדירת רטיבות   10הקבלו יעביר כתב אחריות לעבודות איטום למשך  •
 הקבלן יתקן על חשבונו ויפצה על נזק שנגרם לרכוש כתוצאה מהרטיבות. 

 
 -קורות יסודאיטום  05.02

 . פנימי וחיצוני קורות היסוד יבוצע איטום בכל היקף הקורה. •

 -לקורות יסוד  יישום שכבת איטום •
 .שור ומילוי של חוסר בטון וסדקיםיניקוי הקורה משאריות פסול מבנה , חוטי פלדה, י -
 . על גבי המשטח בהתאם להוראות יצרן חומר יסוד ביטומנימריחה של  -
שכבות(, יש לבצע   2-3מריחה או התזה של חומר ביטומני במס' שכבות )יש להקפיד על ביצוע של  -

 עובי נדרש עפ"י דרישות מתכנן והוראות יצרן. 
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 ק"ג למ"ר.   4.5כמות חומר ליישום הינה  -
טומני המיועד לאיטום  לאחר ייבוש יש לבצע השלמת איטום סביב לצנרת חודרת עם מסטיק בי -

 משלים. 
ע"י הדבקה   F30תבוצע הגנה על שכבת איטום ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף )קלקל דחוס מסוג   -

 או באמצעות ביטומן חם.
 

 -איטום רצפות בחדרים רטובים 05.03

 -יישום שכבת איטום רצפות רטובים •
 ניקוי משטח ביצוע האיטום משאר שאריות פסול בניין , אבק וכו'.  -
ורצפות שאינן רטובות    )קיר עם רצפה( בכל היקף החדר יבוצע במפגש בין משטח אנכי לאופקי -

פני הריצוף מצידו הפנימי של  ל  מתחתס"מ  10  -ס"מ בגובה של 12*10מחסום מבטון מזוין בחתך  
 חום של כניסה בין משטח היבש לרטוב יבוצע פס פליז. אל אזור הרטוב  כדוגמת "רולקה". בת 

 או ש"ע.   GS474שכבת יסוד ביטומני מסוג   -
 ת אינרגלס. שאו ש"ע ושתי שכבות ר  795שכבות ביטומן מסוג אלסטגום  3האיטום יעשה ע"י  -

  הרצפה כנדרש בת.ילאטימה מוחלטת על ידי הצפה   של מעבדה מוסמכתבסיום יש לבצע בדיקת  •
 . 1חלק   1476

 
 -חדרים רטוביםאיטום קירות   05.04

 . חדר הרטובמטר בהיקף קירות   2האיטום יבוצע ע"י הרבצה צמנטית עד לגובה של   •

 איטום המחיצות בחדרים הרטובים יעשה לפי פירוט השכבות הבא:  •
רטובים   איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות בטון או בלוק מטוייח בחדרים

או ש"ע המיוצר   wall " מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג "מאסטר
" או ש"ע בכמות   WALLמסוג "מאסטר   ע"י חברת "פזקר" במריחה או בהתזקה, לרבות פריימר

איטום המחיצות יהיה רצוף, ללא חורים או   מ"מ. 12של  מ"ר לשכבה, לעובי כולל/ק"ג 1.0 0.1של 
 הפסקות. 

 
 

 -איטום גגות עליונים  05.05
 ברזל זיון חשוף וכו'  מסמרים,תפסנות, חלקי בטון,-ניקיון ויישור הגג משאר שאריות פסולת בניין  •

 -בידוד טרמי •
מכוסה מכל צדדיו בשכבה  ס"מ(  5עובי מינימלי   ) 1045ת.י   לוחות פוליסטרן מוקצף, עפ"י טבלה

 . דקות לפחות 30עמידת אש 

 -קל שכבת שיפועים מבטון •
מ"ק בחוזק  \ק"ג  1600 -לא פחות מ( כולל רשת ברזל)שיפועים באמצעות שכבת בטון או בטון תאי 

ת  יש לוודא בסיום ביצוע שיפועים מבטון קל קבלת משטח נקי ויבש ללא בליטו ק"ג לסמ"ר  40של 
 ושקעים. 

רולקות יבוצע במפגש בין הבטון הקל למעקה / קיר המבנה.  הרולקטה תהיה קעורה במידות   •
 מ"מ .  50*50

 –שכבת יסוד )פריימר(  •
 . 2חלק   1752על בסיס תמיסה ביטומנית בדרישות ת"י  -
 שעות  3-5גר'/ מ"ר וייבוש  300כמות של  -
 מ"ר.  / גר'300או ש"ע בכמות  101פריימר  או    GS-474איטום מסוג פריימר  מריחת שכבת -
 ליריעה הראשית ללא אגרגט. ס"מ מסוג זהה  30ברולקות תולחם יריעות חיזוק ברוחב  -
   -יריעות ביטומניות •

מ"מ משופרות    4מ"מ +  5בעובי   APPמסוג  האיטום יכלול שתי יריעות ביטומניות משוכללות -
 בפולימר בשיטת שתי וערב. 

ה לשכבה הראשונה ללא אגרגט. כמו כן  ה ס"מ ז 30תולחם יריעת חיזוק ברוחב  על פני הרולקה  -
 יבוצע אותו התהליך על הגבהות בתקרה ומרזבים.
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 ס"מ על פני איטום אופקי.  15ותרד   מעקה שכבת האיטום הראשונה תולחם על ה -
 ותבוצע מעל שכבה ראשונה.  עשכבת איטום שניה תהיה עם חצץ גרוס מטוב  -
מכופף משני  מ"מ  2פרופיל אלומיניום מאולגן בעובי בסיום היריעה המולחמת על המעקה יבוצע   -

ס"מ. בתווך בין פרופיל האלומיניום לקיר   20מעלות ויקובע ע"י בורג אל חלד כל  45-בצידיו 
 יבוצע "מסטיק" לאיטום החלק העליון. 

הגג  של יש לבצע בדיקת של מעבדה מוסמכת לאטימה מוחלטת על ידי הצפה  העבודה  בסיום •
 . 1כנדרש בת.י חלק 

 -גגות קלים 05.06

 בסיום בנית גג קל  יש לבצע בדיקת המטרה של מעבדה מוסמכת.  •
 

 -איטום פיר מעלית 05.07

 איטום קירות מעלית שבאים במגע עם אדמה.  •

מ"מ עם חצץ גרוס מוטבע מוטבע על הקירות    5עובי  APPאיטום יבוצע ע"י יריעה ביטומנית מסוג  •
ירידה של האיטום למשטח  לרבות פריימר פולימרי כולל רולקות בחיבור בין הקיר לרצפה הקלה. 

 האופקי על פני כל המשטח היצוק. 
 

 -בדיקת מעבדה מוסמכת 05.08

לספק  ו  / חדרים רטובים בכל שטח הגג מעבדה מוסמכתבסיום העבודה יש לבצע בדיקת הצפה של  •
 אישור לביצוע העבודה. 

 . 1חלק   1476הבדיקה תבוצע לפי ת.י  •
 
 
 
 

 -ומסגרות פלדהאומן נגרות   -06פרק 
 

   -כללי 06.01
, חוק התכנון והבניה  06עבודות נגרות ומסגרות יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  •

 ותקנותיו, התקנים הישראליים, המעודכנים ביותר, יועץ איטום ומפרט זה. 

 גימור חוץ יהיה עמיד בפני השפעות אטמוספריות )גשמים, רוחות, פגי טבע וכו'(.  •

 ( מול הפיקוח ואדריכל. Shop Drawingsיש לאשר תכנית ייצור ) •

 ת נירוסטה(. ו)ידי)מטבח,כיתה( ארונות ו )פנים וחוץ( יסופקו ידיות אנטי ונדליזיות לכל דלתות •

  6185לפי תקן ישראל    ת אצבעותלמניעת פגיע  יותקנו אמצעי הגנה  )פנים וחוץ( בכל הדלתות •
לדלתות מוס"ח: מגן אצבע  )בין כנף הדלת למזוזות המלבן(, בלם סגירה) מחזיר שמן(, תפס עליון  

 התופס את כנף הדלת )תופס מגנטי(. 

 . מעלות 90של  בזוויתמעלות או הצמדת דלת לקיר פינתי  180של   תבזוויפתיחת דלתות  כלפי חוץ  •

 פתח" )מפתח מסטר( לכל הדלתות. יסופק "רב מ •

ידית   דלתות בהלה יש להתקין ידית מסוג לחיצה. ידית מסוג מנוף אינה עמידה ונשברת בקלות. •
 .1חלק  1212בהלה תעמוד בת.י 

 
 -דלתות חוץ 06.02

דלתות חוץ ניתן לבצע מאלומיניום או פלדה עם סורגים, או דלתות מפרופילים המתוכננות לשמש   •
או   דלת מסוג "פלדלת", כל הדלתות החיצוניות מזוגגות בזגוגית מחוסמתכדלתות סורג. או 

 מ"מ.  8זכוכית בטיחות )שכבות( שקופה 

 שלושה צירי פרפר עם מיסב כדורי מנירוסטה הברגת הצירים ע"י בורג פטנט.  •
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 . 06.01כפי שמופיע בסעיף   למניעת פגיעת אצבעות הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה •

 . 34-38dbאו "חוסם שיריונית", עם בידוד אקוסטי של  דלת תוצרת "רב בריח" •

 ונשברת בקלות.יש להתקין ידית מסוג לחיצה. ידית מסוג מנוף אינה עמידה   -דלתות בהלה  •
 

 -ראשיתכניסה  דלת  06.03

 ,  34-38dbדלת תוצרת "רב בריח" או "חוסם שיריונית", עם בידוד אקוסטי של  •

 :אדריכל \בחירת סוג הדלת ע"י מזמין   •
 כנף ומשקוף אלומיניום ,מאולגן.  -
 . לדהמשקוף פ 40כנף ברזל פרופיל  -
 ס"מ(. 10משקוף וכנף אלומיניום וזכוכית )מרווח מכסימלי בין חלקי אלומיניום   -
 דציבל.  34-38דלת תוצרת "רב בריח" או "חסם שיריונית" עם בידוד אקוסטי של  -
 מ"מ.  8זכוכית בטיחות )שכבות( שקופה   או  מחוסמתכל הדלתות החיצוניות מזוגגות בזגוגית  -

דלתות אולם   -. 06.01כפי שמופיע בסעיף   למניעת פגיעת אצבעות הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה •
 6185הספורט יעמדו בתקן 

 ונשברת בקלות. דלתות בהלה יש להתקין ידית מסוג לחיצה. ידית מסוג מנוף אינה עמידה  •

 . לבחירת אדריכל  ralבגמר מסגרות אלומיניום צבוע  •
 
 
 

 -דלתות מילוט  06.04

 ס"מ ומנגנון בהלה. 50קוטר  כל דלתות מעברי מילוט יתוכננו דלתות עם צוהר  •
 

 -תופנימי ותדלת 06.05

משני צידי הכנף גוון לבחירת אדריכל,    ,ציפוי פורמיקה100%כנף דלת אטומה מעץ מלא , מילוי  •
מ"מ לקבלת הטיח ו/ או קרמיקה( מצופה   40  -משקוף חרשתי רחב ) בעובי הקיר עם בליטה של כ

  4  -סרגלים מעץ גושני ב ,לאטימותסביב המשקוף יותקן גומי חלול   מלמין בגוון לבחירת אדריכל,
 צירי פייפ לדלת.  3 צילינדר , מנעול דפנות הכנף )קנטלייסטים(, ידית פתיחה אלומיניום,

 יש לספק לדלתות "רב מפתח" )מפתח מסטר( לכל הדלתות. •

 .בחדרי מנהלה תותקן פלדלת או ש"ע עם מנגנון נעילה •

 .6185בהתאם לתקן  .06.01הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה לפגיעה באצבעות כפי שמופיע בסעיף  •
 

 -דלת מחסן 06.06

 . 1212ס"מ בהתאם לתקן  50קוטר עם צוהר זכוכית חסין אש דלת אש  •

 .1חלק  1212ידית בהלה לפי ת.י  •
 

 -דלת אש 06.07

  1212דקות או עפ"י דרישת יועץ הבטיחות, לפי תקן ישראל  30כנפית חסינת אש דו  /דלת פלדה חד  •
 ן וצבע לפי בחירת האדריכל. וס"מ. גמר מגוול  50עם צוהר קוטר 

 בסיום ההרכבה יש לקבל אישור ממעבדה מוסמכת לדלת האש. •

 . 6185בהתאם לתקן  .06.01הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה לפגיעה באצבעות כפי שמופיע בסעיף  •

 .1חלק  1212ידית בהלה לפי ת.י  •
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 -ארון מטבח 06.08

 בהתאם לרשימת נגרות ותוכנית אדריכלית. •

 יש לאשר גוון פורמיקה ושאר פרזול לפני התקנה מול האדריכל.  •

מבחוץ ומבפנים כולל מגירות מסילה  עם מסילות   עשוי סנדביץ או לוח נגרים מצופה פורמיקה •
 ס"מ לכל אורך הארון התחתון.  10טלסקופיות. צוקל 

 מ"מ גוון לבחירת אדריכל.  20עבודה משיש אינטגרלי בעובי  על הארון התחתון יותקן משטח  •
 

 -דלתות שירותים 06.09

פרוייקטים" כולל את  מ"מ תוצרת חברת "מ.א.מ.ש" או "פנל  13בעובי   מחיצות טרספה -םשירותי •
,  צידי הדלת ובמשקוף( 2-כל המפרט המחייב למוס"ח בדגש על מגיני אצבעות מובנים )דהיינו מ

 וברווח הנדרש למנוע לכידת אצבעות, בצירים בדלתות חובה .  מחזיר שמן הידראולי

 . 6185בהתאם תקן  .06.01כפי שמופיע בסעיף  אצבעותלפגיעה ב הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה •
 
 

 -ארון תשתיות  06.010

 הארונות מותאמים לדרישות חברת חשמל, תקשורת, מכבי האש וחברת הגז.  •

 .61439, לוחות חשמל יעמדו בתקן  437,  1419כל ארונות החשמל יבנו לפי דרישות התקנים :   •

 מ"מ. 1.5בעובי המשקופים והכנפיים מיוצרים מפח מגולוון  •

 יד במנעול וידית פתיחה. כל ארון יצו  •

 צבע לפי בחירת אדריכל.  •

 ארון כיבוי אש יוכן נק' ניקוז מים. •
 

 -חלון חילוץ   06.011

בטיחות אש בבניינים".   –חלונות החילוץ יתוכננו לפי הגדרתם ב"תקנות התכנון והבנייה, חלק ג'  •
ם בכל חדר המשמש תלמידים ושטחו  בכל קומה, גם בסמוך לרחבת ההיערכות של רכב החירום וג

 מ"ר לפחות, יותקן חלון חילוץ.  23

 -מידות חלון חילוץ •
 מ' לפחות.  0.8רוחבו של הפתח החופשי יהיה  -
 מ' לפחות.  1.0גובהו של הפתח יהיה  -
 מ"ר לפחות.  0.8שטח החלון יהיה   -
 מ' לכל היותר.   0.5עומק הפתח יהיה  -
 מ' ממפלס הרצפה הסמוכה. 1.5-מ' ולא יפחת מ 1.6גובה אגף החלון הנפתח לא יעלה על  -
 סורג חלון חילוץ יהיה ניתן לפתיחה ולא קבוע.  -
 . יש להתקין ע"י כל סורג קופסת ניפוץ עם מפתח חירום -
 יש להתקין שילוט יציאת חרום בתוך הכיתה ליד החלון ובסורג החיצוני.  -

 
 -מעקמים ומסעדי יד  06.012

 . 1142מעקים יעמדו בדרישות התקן הישראלי  •

מ'. במקומות שבהם הפרש הגובה בין מפלסים סמוכים גדול   1.3גובהם המזערי של המעקים יהיה  •
 .  מ'  1.5יהיה גובה המעקה  / אפשרות יציאה של תלמידים לגג מ' 2.5-מ

 ס"מ.  10המרווח בין הסורגים לא יעלה על  •
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, ללא הבחנה  ס"מ 105-ל 90 בין גובהם של מסעדי היד המותקנים על הקיר או לצד המעקה יהיה •
 יסודי או לגן )גובה זה יימדד מקצה "אף" המדרגה(. -בין בית ספר יסודי לבית ספר על

 ס"מ.  4-המרווח עד הקיר לא יפחת מ  •

 המעקה ומסעדי היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות.  •

 מטר. 0.5תור לכול על המעקה ומסעד יד יותקנו  כפתורים נגד החלקה בתדירות של כפ •

 . ס"מ 50יש להתקין מעקה בכל מקום בבניין שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על   •

 ס"מ מסיום הקיר.   7 –סיום מסעד היד  או מעקה לא יבלוט יותר מ  •

 . 1142ע"י מעבדה מוסמכת עפ"י ת.י  בדיקת מעקים ומסעדים בסיום ביצוע המעקה יש לבצע •

 המעקה ומסעד היד יצבעו במפעל בתנור בגוון לבחירת אדריכל.  •

חיזוק    1.5אורכיים " –.  קוטר צינור מעקה הגנה  2, מסגרת סולם " 1.5קוטר צינור שלבי סולם " •
"2. 

 
 
 
 

 -מתקני תברואה  - 07פרק 
 

 -כללי 07.01
, הנחיות משרד הבריאות  07המפרט הבין משרדי פרק עבודות מתקני תבראוה יענו על דרישות:  •

 הוראת למתקני תברואה ומפרט זה.  -והפנים

 מערכת ביוב ,אספקת מים וניקוז יתוכננו ע"י מהנדס אינסטלציה.  •

 תו תקן. היו עםכל המוצרים י •

 בסיום העבודה תבוצע שטיפה וצילום של המערכת.  -מערכת ביוב חיצונית •

 מים על ידי מי שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. )כלורליזציה( אישור שטיפה וחיטוי צנרת ה •
 

 -מערכת מתזים 07.02

 34ראה פרק  •
 

 -שתיה / כיבוי אש צנרת מים 07.03

 או פקסגול או מולטיגול.   40סק. מגולוונתצנרת פלדה  •

 סוגי צנרת  יש לאשר מול יועץ אינסטלציה.  •

 עפ"י תכנית.  של צנרת קטרים •

ציוד ההתקנה המיועד  כל צנרת שנבחרה ע"י יועץ האינסטלציה על הקבלן לספק לאותה צנרת את  •
 שלה.

 . צנרת כיבוי אש תהיה מפלדה •

   -לצנרות מתלים ותמיכות •
יותקנו על תמיכות, חבקים   המותקנים בתקרה אקוסטית או כל מקום אחר צינורות גלויים

מתאים, המיועד לחזק את הצנרת אל רכיבי  ומתלים חרושתיים מפלדה מגולוונת או מפלסטיק 
הבניין ולתמוך בה. בנקודות המגע בין החבקים לצינורות תושם רצועת בידוד מחומר אלסטומרי,  

 למניעת מגע ישיר ביניהם. 

 צנרת מים חמים תגיע עם בידוד טרמי.  •
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 -שטיפה, ניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי שתיה  07.04

 -חיטוי צנרת •
ביום העבודה לאחר השלמת גמל המים וקבלת הספקת מים  הקבלן יבצע הכלרה של מערכת המים  

 מתאגיד המים. 

 עם גמר חיטוי הצינורות, ימציא הקבלן תעודה המאשרת את ביצוע החיטוי. •
 

 -דולחין / אווירצנרת  שופכין /  07.05

 ,יש לאשר בחירת צנרת מול יועץ אינסטלציה.  E.P.D.Hפלסטיק עם תו תקן או .  •

 1205צנרת שתבוצע מתחת לרצפת המבנה תהיה עטופה בבטון בהתאם לת.י   •

 חיבור הצנרת תעשה ע"י ציוד המתאים לצנרת ובהתאם להוראות היצרן.  •

מערכת ביוב ו/ או ניקוז חיצוני יעברו בדיקת צילום לטיב העבודה ושיפוע קווי ביוב. ראה סעיף   •
 מפרט צילום וידאו.  07.15

 
 -מחסומים ומאספים )קופסאות ביקורת( 07.06

וקופסאות ביקורת נופלות   X "8 4כל האביזרים מאסף רצפה, מחסומים, מחסום רצפה "  •
 . H.D.P.E -שמתחברות לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון / בתקרות אקוסטיות יהיו מ

  1138 רופילן לבן ומיוצרים לפי תקן ישראלי מחסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפ •
 ונושאי סימון תו תקן מוטבע ע"ג האביזר ,מתוצרת "חוליות" או ש"ע.

היקפו  מרווח שבין מחסום רצפה לבין שטחי המגע סביבו, יאטם בכל  -איטום סביב מחסומי רצפה   •
לרטיבות העומד בדרישות  על מנת למנוע חדירת מים.  האיטום ייעשה בעזרת חומר גמיש ואטום 

 .  1536ת"י 

הברגה עם  כל המכסים למחסומים וק.ב. יהיו מפליז טהור מלא ,צבוע בגוון הריצוף בעלי חיבור  •
   .מסגרת מרובעת

 
 -ניקוז מי גשם 07.07

 ניקוז מי גשמים כולל את המערכות הבאות:  •
 ניקוז גגות בניינים; -
 ניקוז מרפסות; -
 ניקוז חצרות.  -
 . 2חלק  1205הניקוז יבוצע כנדרש לת"י  -

 .1חלק  4476( יתאימו לת"י HDPEצינורות פוליאתילן בעלי צפיפות גבוהה ) -סוג צנרת •

 .4קוטר הצמ"ג יהיה לפחות "   •

 בסיום הצמ"ג יבוצע קולטן עם מכסה רשת.  •

 מ"מ לאיטום ובלימת רעשים. 3מ"מ + יריעה ביטומנית  2תעלות מים מפלדה עובי -גג קל •
 

 -ידרנטים ועמדות כיבוי אש בתוך ומחוץ לבניין ה 07.08

צינורות אספקת מים ואבזריהם למערכות כיבוי אש, יהיו עשויים מפלדה החל ממקום כניסתם   •
 לבניין. 

 עמדת כיבוי אש תכלול:  •
 עם מחבר "שטורץ".  2"-ברז שריפה  -
 מ' על ציר מסתובב עם מזנק סילוני. 30.0¾ באורך  -גלגלון "   -
 מ' כ"א.  15.0באורך   2זרנוקים "   2 -
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 ק"ג .   6מטפי כיבוי אבקה יבשה   2 -
 -מזנק סילון רב שימושי.  -
 . קונזול לתלית הזרנוקים והמזנק -

 
 -ארונות כיבוי אש 07.09

   נישה בנויה עם דלתות ארון פח ומנעול •

 . 120/80/30יהיה:גודל ארון תיקני  -ארון פיברגלס בגודל הנדרש בהתאם לדרישות מכבי האש  •

 שילוט פולט אור  -השילוט הנדרשכולל כל  •

ורולקות ליצירת מעין אמבטיה ללכידת המים    המערכת ניקוז מתחת להידרנט / גלגלון עם הגבה •
 לכיוון קופסת הביקורת. 

 
 

 -מגופים, שסתומים ואבזרים  07.010

 מגופים, שסתומים ואבזרים יותקנו בהתאם לנדרש בתכנית. •

  תאגידועפ"י פרט של   המזמיןלדרישת  הקבלן יבצע הכנות למד מים דירתי בהתאם  -מדי מים •
 המים. 

 תמוקם באזור נסתר ובתוך ארונית שירות עם דלתות.   -מרכזית מים )חנוכיה( •
 

 -מערכת סולרית )דוד שמש(הספקת  07.011

 :סולרית שתכלולהספקה והתקנה של מערכת   •
בנפח   - ובידוד    60דוד  פנימי  אמאיל  ציפוי  עם  ש"ע  או  כרומגן  תוצרת  יצוק  ליטר  פוליאורתן 

ח מתאים עם ציפוי  אפוקסי קלוי, מעמד על הגג , חיבור לנק'  בשטבעמידה, קולט שמש אחד  
 מים וחשמל.

 שנים.  5תקופת אחריות   -
 . 546מעלות. העומד בדרישות ת"י   45יותקן ווסת חום שלא יעלה על  -

 
 -קבועות שרברבות ואבזריהן 07.012

   -כללי •
יועץ האינסטלציה ,  לאישור    וכד'  ברזים, משטחי שישהקבלן יספק דגמים של: אסלות, כיורים,   -

 אדריכל והפיקוח. 
  ל מוצר יהיה עם ת.י או אישור.כ -
 בקבועות שרברבות של ברזים יותקנו אבזרים חוסכי מים. -
 ובהתאם להוראות היצרן.  בשלמותקבועות שרברבות ואבזריהן יותקנו  -

 -שטיפת ידים בשירותיםלמשטחים  •
   . או ש"ע או קוראן יצוק " סטון איטליאנה"אינטגרלי   משטח שיש  -
בעובי   - יהיו  עבודה  ולא    20משטחי  מעוגלות  פינות  הכיוונים,  מכל  קנטים  כולל  לפחות   מ"מ 

חיזוקים   כולל  לברזים,  פתחים  המשטח,  צידי  מכל  שולים  הגבהת  וקונזולות  חדות, 
,בהתקנה שטוחה איטום נאות בין המשטח לכיור לאי חדירת מים לארון או כל מקום  תמיכה

 במפגש בין המשטח לקיר.  אחר ,שאר המשטחים איטום נאות
 יש לאשר דגם וצבע מול אדריכל.  -

 –כיורי רחצה  •
.  או ש"ע  עם קדח לברז תוצרת חרסה או חמת או    45כיור לבן דגם חרסה אלפא    -נכיםכיור   -

 באישור יועץ נגישות ואדריכל.



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         16

                
 
 

 

או חרסה    SCHLOSSERתוצרת    או חרס  ניאו קוורץ  -התקנה שטוחהבכיור רחצה שירותים   -
 . או ש"ע או אגם

 . לרבות סיפונים, קונזלות תמיכה מים וביוב,חיבור למערכת  מושלמתכולל אספקה והתקנה  -
 יש לאשר דגם וצבע מול אדריכל.  -

 -ברזים •
 -שירותים לשטיפת ידים משטח -

 .או ש"ע ברז בעמידה מהשיש עם פיה בינונית למים חמים/ קרים תוצרת חמת דגם רותם
   -נכיםברז  -

ארוכה פיה  עם  חולים(  )בתי  אלפא  דגם  חמת  תוצרת  בעמידה  ש"ע  ברז  יועצת    או  באישור 
 נגישות. 

 כולל אספקה התקנה בשלמות לרבות חיבור לרשת המים, ברז ניל, צינור גמיש מאריך. -
 יש לאשר דגם מול אדריכל.  -

 -אסלות •
עם מיכל הדחה    םאו חרסה דגם לוט  לוטוס תוצרת פלסאון  דגם  לבנה תלויה    -אסלה רגילה  -

 . או ש"ע גלוי של פלסאון 
תלויה מיכל הדחה חיצוני    VITRAשל חרסה או תוצרת    399תלויה דגם ברקת  -אסלה נכים -

 . או ש"ע דגם פלסאון
 . 3/6 מיכל הדחה דו כמותי  -
מאריכם למערכת הדחה,    לרבות חיבור למערכות מים וביוב,  מושלמתכולל הספקה התקנה   -

 ברזי ניל, צינורות לחיבור מים, ברכים לחיבור דלוחין. 
 

 -תאי שירותים •
  . למעיכת אצבעות הגנה כולל   ש"עאו  רספה תוצרת מ.א.מ.ש או פנל פרויקטיםטדגם  -
 מ"מ.  13עובי מחיצה   -
 ם תא מול אדריכל. גיש לאשר צבע וד -

 -ושאר פרטי שירותיםאביזרי נכים  •
נכים - אחיזה    -שירותי  ידית   , אחיזה  עם    Lידית  יהיה  אחיזה  ידיות  מתקפל.  אחיזה  ,ידית 

תליה     קשיח   PVCציפוי פלסטיק   וו  ב  ,  לני)פנימי(  דלתכפול  נייר  טואלט    ר , מתקן  , מתקן 
 . יש לאשר אביזרים מול יועץ נגישות ליבוש ידים ,מדף ושילוט שירותי נכים 

 מתקן לניר טואלט.  -רגיל תאי שירותים -
וכיורים - )    -משטחים שיש  יד  יידים, מתקן למגבות  ניר ליבוש   4סבוניה ליד כל כיור, מתקן 

 ווים(. 
 ווים(.  4ן למגבות ידיים )סבוניה ליד כל כיור, מתקן נייר ליבוש ידיים, מתק -מטבח -
 או ש"ע. אביזרים הנ"ל מתוצרת: מ.א.מ.ש, דאלאס מוצרי ניר והיגיינה, קלארק קימברלי  -
 יש לאשר פרטים מול אדריכל. -
 

 -מראות 07.013

  40ס"מ רוחב  85מעל הכיור מראה בלתי שבירה במסגרת מתכת במידות: גובה   -שירותי נכים •
   ס"מ.

  40ס"מ רוחב   85מעל כל כיור מראה בלתי שבירה במסגרת מתכת במידות: גובה  -שירותים רגילים •
   ס"מ.

 
 -מי קר )מתקן( 07.014

 או ש"ע  4תמי  -אספקה והתקנת מתקן  •
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 . נקודת מים וביוב •
 
 

 -ביוב וניקוזמפרט צילום וידאו קווי  07.015

 -כללי •
ובמפרט המיוחד,  לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי 

  העבודות. יש לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום  
תוך צינור"  מטרת הבדיקה היא "להביט ל  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור.

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי   הנחתה.ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע 
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא    בלתי נפרד ממסמך זה.החוזה ויש לקוראו ולפרשו באופן 

  ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרטמקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא 
 שניתנו במהלך הביצוע.ולפי הוראות נוספות של המהנדס 

 -ביצוע עבודה •
חומרי בניה  לפני ביצוע הצילום על הקבלן הצנרת לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל 

הניקוי יבוצע באמצעות  וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. 
למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים  מתאים לכך, הכל בהתאם  שטיפת לחץ באמצעות מכשור

 אותו.

 -זמן צילום •
לדרישות   - בהתאם  העפר  שכבות  והידוק  כיסוי  הצנרת,  נחת  לאחר  יעשה  הצילום  ביצוע 

 והשלמת כל  העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 
 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקוח באתר המהנדס. -
לפני  על   - מיומיים  פחות  לא  הצילום,  ביצוע  מועד  על  באתר  ולמפקח  למהנדס  להודיע  הקבלן 

 ביצוע העבודה.
 הקבלן הצילום לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות קבלן הצנרת, המהנדס ו/או המפקח.  -

 -מהלך הביצוע •
התאם  מתאימים בהצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך 

 במהלך ביצוע הצילום.למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה 
 

 -מסקנות •
תיעוד הצילום,  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת 

דו"ח מפורט  מדיה מגנטית ויכלול שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יימסר על ידי 
 לגבי ממצאים.
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 -עבודות חשמל ותקשורת – 08פרק 
 

 כללי   .8.1
 

 תיאור העבודה   .8.1.1
 

 מרכז קהילתי  -529פתח תקווה מגרש  45בתי כנסת יהודה הנשיא  4
 

 אמפר לרבות תאומים  160*3הגדלת חיבורי חברת חשמל   -
 IEC61349לוח חשמל ראשי לפי תקן   -
 IEC61349לוחות ראשיים לפי תקן  1 -
 לוחות משניים.  4 -
 תיאום פילרים בזק+ הוט.  -
 מערכות גילוי אש וכריזה.  -
 מערכות בזק והוט תיאום חיבורים.  -
 מערכת כריזה.  -
 מערכת מנ"מ.  -
 מערכת מצלמות. -
 מערכת בקרת דלתות.  -
 POEראשיים ומשניים לרבות מתגים   Uמערכת תקשורת ארונות  -
 לרבות רכזת.  IPמערכת מצלמות  -
 אינטרקום  -
 מערכת תקשורת בשלמותה לרבות כל אביזרי עזר לקבל המערכת עובדת.  -
 מערכת רמקולים לכיתה.  -
 . Uלכל ארון  UPSמערכת  -
 מערכת אינטרנט אלחוטית לכל נקודת גישה בתקרה לפי המפורט בתוכניות.  -
 מערכת צלצולים.  -

 
 
 

 
 תוכניות עדות וספר המתקן: .8.1.2

 
בסעיף   "  המפרט הכללי למתקני חשמלשל    08.01.09  -ו  08.01.08בנוסף לאמור  כוללות  המפרט הכללי)להלן   )"

 תוכניות העדות גם את "ספר המתקן" שתכולתו תהיה כדלקמן: 
 
מושלמת, עדכנית ליום מסירת המיתקן ו/או סיום העבודות, המאוחר מבינהם. התוכניות יכילו   מערכת תוכניות  -

כל   בין  ומתואמים  עדכניים  אחרים,  ופרטים  מעגלים  מספרי  תכלולנה  התוכניות  הקבלן.  עבודת  היקף  כל  את 
 התוכניות.  

 
 ספרים וכיו"ב.  מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים, אותיות, מ
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כל   צרובים המכילים את  דיסקים  או  דיסקטים  גם באמצעות  לעותקים המוזכרים(  )בנוסף  התוכניות תימסרנה 

 או עדכנית יותר.   2007התוכניות הנ"ל, ערוכים באמצעות תוכנת "אוטוקאד" גרסה  
 
עוהנחיות שימוש  - ברמה של חשמלאי  בהירה למשתמש  עברית,  בשפה  יינתנו  למיתקן  . ההנחיות  )בהתאמה  זר 

נשוא ההסבר( או כל טכנאי המורשה לטפל בציוד נשוא ההנחיות. ההנחיות יאפשרו שימוש מלא ומושלם בציוד  
 הנדון, תוך כיסוי מלא של המצבים האפשריים במהלך חיי הציוד והשימוש בו.  

 
ודה מיומן כמוזכר לעיל. . ההוראות תהיינה בשפה העברית, ותהיינה מיועדות לכוח עבהוראות תחזוקה שוטפת  -

וכנדרש מהציוד  שירות אמין  על מנת להבטיח  לנקוט  כל הפעולות השוטפות שעל המזמין  ההוראות תקפנה את 
 נשוא ההוראות. ההוראות תלוונה במציין זמן ומקום של כל פעולה ופעולה.  

 
מכשיר  - את  ספרי  המהווים  והציוד  האביזרים  המכשירים,  לכל  יסופקו  מכשיר  ספרי  יהיו .  הספרים  המיתקן. 

 מקוריים, של יצרן הציוד, ובשפות הבאות:  
 

 רק אם הציוד מתוצרת הארץ.   -עברית 
 

 אנגלית, בכל שאר המקרים.  
 

 מים וחשמל    .8.1.3
 

 " בפרק  לאמור  יסופקו  00בניגוד  העבודה  לביצוע  הדרושים  והחשמל  המים  משרדי  הבין  המפרט  של   "
והחשמל  המים  למקורות  ההתחברות  אך  המפקח,  ידי  על  תיקבע  אשר  התחברות  מנקודת  תשלום  ללא  לקבלן 

תוך הנ"ל  בסעיפים  המפורטים  בתנאים  חשבונו,  ועל  הקבלן  ידי  על  תיעשה  העבודה  מקום  אל  תיאום    והבאתם 
 מוקדם עם המפקח במקום.  

 
 נקודות ההתחברות יצוינו בסיור הקבלנים.   

 
 המים והחשמל יהיו לצורכי עבודה בלבד.   

 
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות מים וחשמל, ניתוקים וכו' ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש   

 סידורים מתאימים, על חשבונו, למקרים אלה.  
 

 ומסירת המיתקן:  תיאום, בדיקה  .8.1.4
 

בכל התחומים הרלבנטיים, וכן חברת החשמל,     המזמין עבודת הקבלן תהיה גם בהתאם לסטנדרטים של   
 בהתאמה.   –"בזק", כבלים, טלפונים סלולריים וכיו"ב 

 
עם    בדברים  לבוא  ולבצעם    המפקחעליו  החשמל  לעבודות  הדרושות  להכנות  בנוגע  הנחיות  לקבל  בכדי 

 בהתאם ובמועד המתאים, הכל בתיאום עם המפקח והעבודה המבוצעת.  
 

עם    בדברים  לבוא  ה  המפקחעליו  לכניסות  ואישור  הנחיות  במבנה,    מנ"מולקבל  לתוואים  לפרויקט, 
 ות קווי ההזנה ותכולת הכבילים וכיו"ב.  למיקום וגודל המס"ר והמס"מ לסוגיהם, לכמות וגודל תשתי

 
מוסמך  בודק  להזמין  עליו  העבודה  או    3סוג    בגמר  בשלמותם  המיתקנים  לבדיקת  המזמין  נציגי  ואת 

התיקונים  כל  המפקח  ע"י  שיקבע  סביר  זמן  ובפרק  חשבונו  על  לבצע  עליו  כן  כמו  ממנו.  שיידרש  לפי  חלקם 
 וההשלמות שיידרשו.  

 
 קביעת המפקח. הבודק המוסמך יהיה ל

 
 על הבודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו גם בתחומים הבאים:  
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בלוח הראשי בפרויקט, במפסקים ראשיים של   -בדיקת התנגדות לולאת הארקה של המיתקן   -

 הכל בהתאם למקרה.   -קווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים 
 בדיקת טיב הבידוד של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים.  -
 מגנטיות שלהם.  -התאמת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התרמו -
 תקן ועומדים בדרישות התקן הישראלי.  -יתקן החלוקה ומובילים בעלי תושימוש באביזרי מ  -
 הארקות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על פי חוק החשמל.   -
אישור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי החוק והתקן   -

 הישראלי.  
 

ובהוראתו של המפקח, יבצע הקבלן בדיקה תרמית למיתקן.  לאחר אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך,   
מ פחות  לא  אך  היישים,  המירבי  בעומס  המיתקן  הפעלת  כוללת  וסריקה    %50    -הבדיקה  המתוכנן,  מהעומס 

 תרמית של כל נקודות החיבור. 
 

אינפרא  חיישן  באמצעות  תבוצע  לאח-הסריקה  מפורט  דו"ח  יימסר  התורפה.  נקודות  לצילום  ומצלמה  ר  אדום 
 הבדיקה הראשונה, בו ידווח הבודק על הממצאים או על אישורו כי במיתקן לא נתגלו כל נקודות תורפה.  

 
מעלות )או ערך אחר   20  -כל נקודת חיבור במיתקן החשמלי שהטמפרטורה שלה גבוהה ביותר מ  -"נקודת תורפה"  

 שייקבע על ידי המהנדס היועץ( מטמפרטורת הסביבה של נשוא הבדיקה.  
 
    -קודת חיבור" "נ
 

 כל הדקי החיבור בלוחות חשמל. 
אמפר   25כל הדקי החיבור באביזרים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבירה שהזרם הנומינלי שלהם  

 או יותר.  
 

 המיתקנים יתקבלו בהתאם למתואר במפרט הכללי.   
 

 אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר:   .8.1.5
 

זכות המזמין לספק חלק מהציוד או להזמין אצל אחרים ציוד ועבודות מיוחדות ועל הקבלן לספק מידע,   
 הדרכה וכל הדרוש לתיאום העבודה.  

 
 "שווה ערך":   .8.1.6

 
 באישור המפקח רשאי הקבלן להציע מוצרים שונים מהמפורט במפרט ובכתב הכמויות, בתנאים הבאים: 

 
 הגדרות: 

 
 ו אביזר או דומה( שנדרש במפרט הטכני המיוחד ו/או בכתב הכמויות. מוצר )א –"המוצר הנדרש" 

 
מוצר שביצועיו הטכניים פחותים מביצועיו הטכניים של המוצר הנדרש ו/או צורתו או רמת הגימור   –"פחות ערך" 

המחיר  לעומת  מופחת  במחיר  זה  מוצר  להציע  רשאי  הקבלן  האדריכל.  ו/או  המהנדס  רצון  לשביעות  אינם  שלו 
 ב הכמויות. המחיר המופחת ייבחן ויאושר על ידי המפקח ויובא לידיעת היועץ והאדריכל כאשר רלבנטי. בכת
 

מוצר שביצועיו הטכניים זהים או טובים יותר מביצועיו הטכניים של המוצר הנדרש ו/או צורתו או     -"שווה ערך"  
רש הקבלן  ביחד.  והאדריכל  המהנדס  רצון  לשביעות  הינם  שלו  הגימור  בכתב רמת  המוצע  במחיר  להציעו  אי 

 הכמויות. 
 

ערך"   רמת    -"רב  או  צורתו  ו/או  הנדרש  המוצר  של  הטכניים  מביצועיו  יותר  טובים  הטכניים  שביצועיו  מוצר 
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הגימור שלו עולים על אלה של המוצר הנדרש והוא לשביעות רצון המהנדס והאדריכל ביחד. הקבלן רשאי להציעו  
בכתב הכמויות. המחיר הנוסף ייבחן ויאושר על ידי המפקח ויובא לידיעת היועץ במחיר העולה על המחיר המוצע  

 והאדריכל. 
 

 הדרכה .8.1.7
 

הקבלן יבצע הדרכה מקיפה של נציגי המזמין בכל הנוגע לתפעול ותחזוקה מונעת של כל מרכיבי המתקן שבטיפולו  
 הישיר והעקיף )דהיינו גם מערכות שבוצעו באמצעות קבלני משנה(. 

 
 רכה יסוכמו מראש ובכתב עם נציגי המזמין, באישור המפקח. נושאי ההד

 
וביישום האחזקה  יהיו מיומנים בתפעול מערכות המתקן  יהיה כזה שיבטיח שנציגיו של המזמין  משך ההדרכה 

 המונעת. 
 

 תתבצע ההדרכה באמצעות נציגים טכניים של ספקי אותו ציוד, לשביעות רצון המפקח.  למערכות יחודיות
 

לאנשים  המידע  העברת  אפשרות  שיבטיח  בתיעוד  ילווה  המתקן(  ממערכות  אחת  כל  )עבור  בהדרכה  נושא  כל 
 נוספים בעתיד.

 
נציגי המזמין, באמצעות    לדרישת המפקח תבוצע ההדרכה גם בלווי צילום ווידאו. במקרה זה יהיה הצילום על ידי

 ציוד של המזמין אך בהשתתפות נציגי הקבלן כאמור. 
 

 יעשה שימוש בחומר המצולם למטרות המתקן בלבד ולא למטרות אחרות. 
 

של  רצונו  לשביעות  בוצעה  ההדרכה  כי  המפקח,  באמצעות  המזמין,  של  אישורו  הקבלן  יקבל  ההדרכה  בגמר 
 המזמין. האישור יהיה בכתב.

 
 קן:  בדיקת המת .8.1.8

 
 של המפרט הכללי:   08.01.10בנוסף לאמור בסעיף 

 
לפני הזמנת המהנדס היועץ לבדיקות הקבלה של המיתקן, יכין הקבלן את המיתקן באופן מושלם לבדיקות אלה.  
ידי   על  בפעם  פעם  מדי  שניתנו  ובדרישות  המיוחדים,  הכלליים,  במפרטים  המתואר  כל  את  כוללות  ההכנות 

 המפקח.  
 

ידי   על  המיתקן  של  הקבלה  לבדיקות  המפקח  ידי  על  שייקבע  המועד  היועץ  לפני  למהנדס  הקבלן  ימסור  היועץ, 
ביצוע  על  האחראי  הקבלן  של  העבודה  מנהל  ידי  על  וחתום  ממולא  כשהוא  המצורף,  מהטופס  מצולם  עותק 

 המיתקן.  
 

 ללא טופס זה, ממולא וחתום כיאות לא תתבצע בדיקת הקבלה ומסירת המיתקן לא תיושם.  
 

אין לראות במילוי הסעיפים שבטופס מקדים זה כאילו אלו הן הנקודות הנדרשות לביצוע קפדני במיתקן, אלא 
 כנקודות ציון טיפוסיות בבדיקות קבלה הדורשות, בדרך כלל, טיפול נוסף ושימת לב מיוחדת.  

 
 צנרת ומובילים  .8.1.1

 כללי  -צינורות 

ויותק  לפי התקן  ומסומנים  מיוצרים  יהיו  הצינורות  ובתקנים  כל  בחוק  כפי שמופיעות  לדרישות  נו בהתאם 
המתייחסים אליהם. לא תורשה כל סטייה מן התקנים, אלא באישור מוקדם ובכתב של המפקח. הצינורות  

 יתאימו בקוטרם לסוג ולמספר המוליכים ו/או הכבלים. 
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מוגנים צינורות  יהיו  לאביזרים  תמיכה  וצינורות  לציוד  ירידות  לכבלים,  מעבר  או    צינורות  "מרירון"  מסוג 
 מפלדה מגולוונת דרג ב', בהתאם להוראות המפקח.  

 .  61386המרת מידות של צינורות מיחידות אינצ'יות ליחידות מילימטריות תהיה לפי תקן ישראלי החדש מס' 

 אורך. -מטר\מחירי היחידה לתשלום ימדדו לפי קוטר

 צינורות פלסטיים קשיחים

ידי חבקי מרחק )אומגה( עבים ומגולוונים. המרחק בין החבקים לא יעלה  -יותקנו על גבי קירות ויחוזקו על
על    0.5על   יעלה  שלא  במרחק  חבק  יהיה  חיבור,  או  למוצא,  לכפוף,  קרוב  לזה,  נוסף  אין    20מטר.  ס"מ. 

 מעלות צלסיוס.  -60להתקין צינורות אלה במקומות שבהם עלולות בטמפרטורות לעלות מעל ל

 להתקנת צינור פלסטי קשיח יכלול: מחיר היחידה 

 אספקה, הובלה ופריקה במיתקן.  •

 חיתוכים כנדרש, כיפופים, הנחה והצמדה כולל אספקת והתקנת כל חומרי העזר הדרושים.  •

 פינוי הפסולת והעודפים.  •

 המחיר יימדד נטו לאחר ההתקנה.  •

 צינורות משוריינים 

דרג ב' ו כפי שהוגדר, שישמשו כשרוול ירידה )תורן(  בכל מקום שבו יידרש, יותקנו צינורות מפלדה מגולוונת  
 או הגנה מכאנית לכבל(. 

 הצינור יהיה חלק לכל אורכו, וכן ינוקו קצותיו ויוחלקו כך שלא יפגעו החוטים שיושחלו דרכו. 

 על כל קצה של צינור תותקן גומיית הגנה מסביב לכבל מחוזקת לצינור במכסה מתברג מאושר. 

 להתקנת צינור משוריין יכלול: מחיר היחידה 

 אספקה, הובלה ופריקה במיתקן.  •

חיתוכים כנדרש, כיפופים, השחזת ועיבוד קצוות, הנחה והצמדה כולל אספקת והתקנת כל חומרי   •
 . EMTהעזר הדרושים, לרבות מכשיר לכיפוף צנרת חשמל 

 צביעת הנקודות והמשטחים, בהם נפגע הגלוון, בצבע גלוון קר.  •

 ת והעודפים. פינוי הפסול  •

 המחיר יימדד נטו לאחר ההתקנה.  •

 ס י מ ו ן 

כל הצינורות הגלויים של המתקן יקבלו סימון שיציין את השתייכותם ללוח ומספר המעגל. הסימונים יינתנו  
בר בסימון  המפקח,  לאישור  בהתאם  יבוצע  הכול  הסתעפות.  כל  ליד  הצינורות  יסומנו  -על  כן  כמו  קיימא. 

 ת חשמל ובארגזי טלפון ותקשורת ובלוחות בקרה. קצוות הצינורות בלוחו

 כל הקופסאות וחומרי העזר )שלות, קונזולות וכו'( העשויים ברזל או פלדה יהיו מגולוונים. 

 מערכת יותקנו צינורות בצבע שונה: -לכל תת

 אדום  -גילוי אש  •

 צהוב  -כיבוי אש  •

 קרם  -תקשורת מחשבים  •
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 חום  -בקרת מבנה   •

 שחור  -כריזה  •

 כחול  -טלפונים  •

 ירוק  -חשמל  •

 סולמות כבלים סולמות רשת, ותעלות כבלים

מיקרון    60סולמות הכבלים, סולמות רשת ותעלות כבלים יהיו בנויים מפרופילי ברזל מגולוונים בגלוון עמוק  
אישורים   ובעל  מוכר  יצרן  מתוצרת   יהיו  העזר  אביזרי  והעיגון,  התליה  אביזרי  כל  כולל  הסולמות  לפחות. 

סוגי  ו את  יאשר  הקבלן  והתליה,  החיבור  אביזרי  כולל  ותקשורת  חשמל  לכבלי  סולמות  ליצור  היתרים 
 הסולמות ונתוני היצרן לפני רכישת התעלות. 

מטר    2  –כל התעלות והסולמות כוללים כיסוי פח מגולוון בקטעים החשופים לשמש או בקטעים הנמוכים מ  
 בהתאם לחוק.  

 אורך ויכלול:-מטר\רוחבמחיר היחידה יימדד לפי 

הובלה ופריקה במיתקן של קטעי הסולמות, קשתות, צמתים, מעברים, וחלקים סטנדרטיים של   •
 היצרן שיסופקו ע"י הקבלן. 

חיתוכים כנדרש, כיפופים, השחזת ועיבוד קצוות, הרמה, הנחה והצמדה כולל אספקת והתקנת כל   •
 חומרי העזר הדרושים והמומלצים ע"י היצרן. 

 פסולת והעודפים. פינוי ה  •

 הכמות תימדד נטו לאחר ההתקנה.  •

 צבועים בצבע סופי קלוי בתנור. •

 
 התקנת כבלים ומוליכים .8.1.2

ובצבע   גמישה  תהיה  הפלסטית  והצנרת  החשמל  לחוק  בהתאם  יהיו  שיונחו  המבודדים  המוליכים  צבעי 
שונה,   המבודדים  המוליכים  צבעי  בהם  קיימים  ובמתקנים  בלוחות  בעבודה  ברור  מתאים.  שלט  יותקן 

 ובולט המציין כי בוצע חיווט בצבעים שונים מהקיים. 

הנחת הכבלים תתבצע בין היתר על גבי תעלות וסולמות כבלים, השחלה דרך צנרת פלסטית וצנרת פלדה  
בריכות   דרך  כבלים  מוכן למשיכת  ויהיה  ידי קבלן תשתיות  על  שיוכן  בתוואי תת קרקעי  וכן  מגולוונת. 

 מעבר.

וולט, כבלי פיקוד וכבלי    220/380בלים תבוצע הפרדה פיזית בין סוגי הכבלים השונים: כבלי  בתוואי הכ
 מטר לפחות מכבלי הפיקוד והתקשורת.  0.2תקשורת. כבלי הכוח יונחו במרחק  של 

באמצעות   מהשני  אחד  המופרדים  במפלסים  החצייה  תבוצע  הנ"ל  התוואים  בין  חצייה  של  מקרה  בכל 
 ל רוחב ואורך החצייה. מ"מ לכ 1.5הפרדת פח 

כבל   כל  יותקן  בודדים  בכבלים  ומדובר  במידה  מטר.  שני  לגובה  עד  אורכם  לכל  יוגנו  קירות  על  כבלים 
בצינור מתכת מגלבן. בכל מקום בו קיימת סבירות של מעבר אנשים או כלים על גבי כבל/ים יותקן עליהם  

כבלי    -אדום וישולט בשלטי אזהרה "זהירות  ממ' לפחות. כיסוי זה יצבע ב  2.5כיסוי מפח מגולוון בעובי  
 חשמל". 

הכבלים יחוזקו לסולמות באמצעות חבקים תקניים המתאימים לקטרי הכבלים והעמידים בקרינת שמש  
(UV)  המיוחדים הסביבה  של  ובתנאי  במרחקים  וכל    50,  אנכי  בתוואי  מהשני  האחד  ס"מ    100ס"מ 

 בתוואי אופקי. 



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         24

                
 
 

 

של כבל בזמן התקנתו הוא יוחלף לכל אורכו. אין לבצע תיקונים כלשהם    בכל מקרה בו יפגע בידוד חיצוני
וימצא שאינו   במידה  וחיבורו(  הנחתו  )גם לאחר  כל כבל  נקודות אלה. המפקח רשאי לדרוש החלפת  על 

 מתאים לדרישות התכנון או שתתגלה בו פגיעה כלשהי. 

 צוות הצינור ויתקין גומיית מגן. לפני השחלת כבלים בצינורות מגולוונים, ינקה הקבלן ויעבד את ק

הכבלים יונחו לכל אורך התוואי תוך כדי השארת תוספת מתאימה לחיבורם. רדיוס הכיפוף של הכבלים  
 .ולא יבוצע שימוש במופותלא יהיה קטן מהמותר 

 הקבלן יבדוק את תקינות בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר לפני הנחתם ובנוסף לאחר הנחתם. 

 היחידה להתקנת כבל יימדד לכל אורכו בין מהדקי הקצוות ויכלול: מחיר 

 הובלה ופריקה במיתקן של קטעי כבלים ותופי כבלים שיסופקו ע"י המזמין.  •

 בדיקת מגר לפני הנחת הכבל. •

 פריסת הכבל לאורך התוואי והנחתו על גבי סולמות הכבלים, השחלתו בצינורות וחיתוך הקצוות.  •

 כבל.בדיקת מגר אחרי הנחת ה •

אספקת והתקנת חומרי העזר עבור חיזוק הכבל וכן חומרי ואביזרי הסימון והשילוט. אביזרי הסימון   •
 יהיו מסנדוויץ'' לבן שיחוזק לכבל בשני צדדיו. 

 פינוי הפסולת והעודפים.  •

 הכמות תימדד נטו לאחר ההתקנה.  •

 חיבור כבלים  .8.1.3

אספקת   הקצוות,  שני  חיבור  את  בהגדרתו  יכלול  כבל  והאטימה,  חיבור  החיבור  לביצוע  והכלים  החומרים 
 פתיחת הכבל והכנתו וביצוע כל ההנחיות המפורטות בהמשך.

של   מחתך  הכוח  כבלי  של  הגידים  כל  קצות  תקן    16על  לפי  תקניות,  כבל  נעלי  יותקנו  ומעלה    DINממ"ר 
ו באמצעות כלי  המותאמות לצורת החיבור של קצה הכבל בתוך האביזר אליו הוא מתחבר. נעלי הכבל יותקנ

מעל   כבל  לנעלי  לוחצים  הכבל.  נעלי  יצרן  ע"י  המומלץ  מסוג  לוחץ    70עבודה  עם  הידראוליים  יהיו  ממ"ר 
 מתומן. שימוש בכבל סקטוריאלי לא יותר. 

 כל גידי הפיקוד הגמישים וכבלים גמישים אחרים יסתיימו בראשי כבל או תותבים לחיצים תקניים. 

או   והן במתקנים אליהם הם מתחברים  כל קצות הגידים של הכבלים  יסומנו הן בלוחות  בודדים  מוליכים 
בשטח באמצעות שלט סנדביץ'' לבן. כל כבל יסומן בשני קצותיו במספרו המלא באמצעות שלט סנדביץ' לבן  

 כך שאפשר יהיה לזהות מאיזה לוח ומאיזה תא באותו לוח הוא יוצא. 

 ידוד לפני חיבורם למערכת החשמל או הפיקוד. הכבלים יבדקו ע"י מכשיר מגר לבדיקת תקינות הב

 לפחות.   IP-65כל כניסות הכבלים ליחידות הציוד השונות יאטמו לקבלת אטימות מלאה של 

 באזורי מוגני התפוצצות הכניסות יהיו מתוצרת ודגם המאושר ומותאם להתקנה באזורים נפיצים.  

שרוול יבודדו קצוות הכבלים בעזרת  עד    בכבלים הכוללים סיכוך  נוסף  יבודד בשרוול  וגיד הסיכוך  מתכווץ 
 לחיבורו בנקודות הסיכוך. לא יושארו קצוות בלתי מבודדים בתוך המכשירים ובלוחות. 

 אביזרים  .8.1.4
 

 א.לפי ההגדרה בכתב הכמויות
 

 חיבור מנוע חשמלי ואביזר פיקוד .8.1.5
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כבל המתאימה למנוע או אביזר  חיבור מנוע או אביזר פיקוד, כולל את גילוי הכבל המזין, אספקה של כניסת  
ניסוי   בדיקה,  חיבור,  לאביזר,  ועד  הכבלים  מסולם  מהיציאה  הכבל  להגנת  שרשורי  הגנה  צינור  הפיקוד, 

 והפעלה עד לפעולה מושלמת ותקינה. 

במקרה של אביזר מפוצל למספר תתי חיבורים החיבור כולל אספקה של קופסת חיבורים אטומה ומשוריינת  
 ליד האביזר.  

ציוד הקופסאות, לחצנים, כניסות כבלים להתקנה וחיבור ציוד באזור בית המשאבות, אזור הפריקה,  כל ה
עמדת הניפוק הסגורה יהיו מוגני התפוצצות כהגדרתם עבור "סולר" ומחירם כלול בסעיף חיבור המנוע או  

 האביזר.  
 מתקן הארקה  .8.1.6

 א. ביצוע מתקן הארקה: 

ויחובר בצורה מושלמת במקומות המסומנים כל הציוד המרכיב את מערך הארקה יותקן  •
 בתוכניות הארקה של המתקן. 

חוטי הארקה יחוברו ללוחות או נקודות הארקה רק על ידי נעלי כבל מתאימים ויחוזקו בעזרת   •
 ברגים ודסקיות הבטחה. הדסקיות תהיינה מגולוונות ויצופו בצבע אפוקסי שקוף.  

 חוטי הארקה יהיו שלמים לכל אורכם.   •

י הארקה בין חוט הארקה לחוט או בין חוט הארקה לאלקטרודה או בין חוט הארקה  חיבור  •
 לקונסטרוקציה או לציוד יעשו ע"י חבקים מתאימים.  

העבודה תכלול את כל עבודות העזר הדרושות להשלמת העבודה, כולל ריתוך הבורג, הרכבת   •
 החבקים וכו'.  

  10, ברזים, מונים, יחוברו בחוט הארקה כל הלוחות, האביזרים, העוגנים, תעלת כבלים, צנרת •
 ממ"ר לפחות לפס הארקה של העמדות ליצירת פוטנציאל אחיד בין כל חלקי המתקן.  

 ב. מדידת מתקן הארקה:

לביצועו   הדרושים  והחומרים  הציוד  העבודות,  כל  את  יכלול  אשר  כקומפלט  יימדד  הארקה  מתקן 
 ת.  המושלם וכמו כן את כל הביקורות והבדיקות הנדרשו

 שילוט וסימון .8.1.7

 שילוט ואביזרים  .1

ישולט  החשמל  קבלן  ע"י  יחובר  או  שיותקן  אביזר   הנהוג    כל  הסטנדרט  פי  על  חרוט,  סנדוויץ'  בשלט 
במתקן ובגוונים שיקבעו על ידי המפקח, עליו ייחרט שם האביזר בעברית ו/או באנגלית ומספרו הסידורי  
המלא. רשימת השלטים תועבר לאישור המפקח לפני התקנתם. השלט יחוזק לאביזר באמצעות ברגיי פח,  

דבק השלט לגוף האביזר בדבק שאינו מאפשר הורדה חוזרת  בהעדר אפשרות כזו ורק באישור המפקח יו
של השלט אלא שבירתו באמצעות כלי מכאני בלבד. האביזרים שישולטו יהיו: מפסיקי מאור, חיבורי קיר  
גבול,    מפסקי  קרבה,  מפסקי  מעבר,   תיבות  לחצנים,  תיבות  למחשוב,  לטלפונים,  לתקשורת,  לחשמל, 

 ה. תיבות שקעים, מפסקי חירום וכדומ

 סימון כבלים  .2

כל כבלי הכוח והפיקוד יסומנו בכל קצותיהם לפני נקודת כניסתם לקופסת מהדקים, אביזר פיקוד, מנוע,   
 לוח הפעלה ,  

מילימטר    5הסימון ייעשה באמצעות שלטי סנדוויץ בהם חרוט מספרו המלא של הכבל בסימנים בגובה  
הני פלסטיק  סרט  באמצעות  לכבל  יחוברו  הדסקיות  כלי  לפחות.  באמצעות  חיתוכו  ע"י  רק  לפתיחה  תן 

 מכאני. 

 סימון גידים  .3
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כל הגידים של כל כבלי הפיקוד והכוח יסומנו בכל קצותיהם באמצעות טבעות פלסטיק עליהם מודפסים  
פאזיים יסומנו עפ"י סדר הפאזות שלהם. צורת הסימון תהיה עפ"י    -אותיות וספרות. גם כבלי כוח תלת

 רפת למכרז זה. תוכנית דוגמת סימון המצו

 שילוט הציוד כלול במחיר אספקת הציוד ולא ישולם עבורו בנפרד. 
 חציבות במבנים  .8.1.8

לסתת    ו/או  לחצוב  מוחלט  איסור  חל  המפקח.  באישור  ורק  אך  תבוצע  המבנה,  בקיר/תקרה/רצפת  חציבה 
 בקורה או עמוד קונסטרוקטיבי. 

 המפקח.   אין לחתוך ברזלי זיון בהם נתקלים במהלך החציבה אלא באישור

 קידוח קורות בטון לשם תלית עומסים עליהם יאושר מראש ע"י המפקח. 

התותבים )דיבלים( שיותקנו בקירות או בתקרות יותאמו לסוג התקרה או הקיר בהם הם מותקנים ולמשקל  
 אותו הם צריכים לשאת. 

יוחלפו לסוג חזק יותר  ידו,  -המפקח רשאי לבצע בדיקת העמסה על התותבים הנ"ל ובמידה ולא יאושרו על
 ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

ויטויחו עם פני    -200כל החורים והחריצים שיישארו גלויים בגמר התקנת האביזרים השונים יסתמו בבטון ב
 הקיר/תקרה. אין להשתמש בגבס לסתימות כנ"ל. 

של   כיפוף  לבצע  יש  עליון,  לגג  חדירה  בשרוול  צורך  ויש  ב  180במידה  בצינור  ולאטמו  מעלות  העליון  צדו 
בחומרי אטימה מתאימים כנגד חדירת מים כמו כן יש לבצע תיקון של איטום הגג בכל השכבות עפ"י המצב  

 הקיים בגג. 
 מהדקים .8.1.9

. המהדק  900VDCאו    750VACעם בידוד למתח    PHOENIXאו    WIELANDמהדקי פיקוד יהיו מתוצרת  
של   מינימאלי  בחתך  למוליך  יצו  4יהיה  מהדק  כל  יצרן  ממ"ר.  של  אורגינליות  מודפסות  בסימניות  יד 

 בכל צד(.  4סימנים לכל מהדק ) 8עד  -המהדקים  

 כל קבוצת מהדקים תשולט במספור גדול יותר של שם האביזר.

במחיר הנקוב עבור מהדק נכללים כל אביזרי העזר האוריגינליים של היצרן כגון: סימניות, מחיצות סגירות  
התקנה וכד'. על מוליכי פיקוד גמישים יותקנו כובעונים נלחצים לפני הכנסתם  סוף שורה, גישורים, מסילות  

 למהדק. )לא יאושר שימוש בבדיל(. 
 מעברים חסיני אש לכבלים  .8.1.10

 חומר האטימה יעמוד בדרישות של אחד או יותר מהתקנים:

 NEN-EN-1366-3 -התקן האירופאי המאוחד 

 DIN-4102  -התקן הגרמני 

 BS-476 –התקן הבריטי 

 UL-1479 –התקן האמריקאי 

 בתכונות הבאות:  CSP-1 -יהיה מורכב מלוחות  מינרלים מצופים ב

 . 4, צפיפות עשן 5בלתי דליק בדרגת התלקחות  •

 מ"מ לפחות.  50עובי הלוחות יהיה  •

 ללא חומר אסבסט ואינו פולט גזים.  •

 

 .CSP-5מצופה בחומר מעכב אש  •
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 האוויר ומים.עמיד בפגעי מזג  •

וכן הגרמני, הבריטי    NEV-EN-1366-6י יהיו אחד או יותר תקנים, התקן האירופאי המאוחד  ותקנים לציפ 
 והאמריקאי. 

 
 עבודות מתכת .8.1.11

כל חלקי הברזל  ינוקו ויצבעו בשכבות צבע יסוד ובשכבות צבע עליון שאינם מגולוונים , בהתאם לסטנדרט  
 המזמין. 

ואביזרי ה  סגירתם על מנת לאפשר  כל הברגים האומים  לפני  בגריז  וימשכו  יהיו מגולוונים  והחיבור  הידוק 
 פתיחתם בעתיד. חורים שאינם בשימוש ואטמו באטמים מתאימים. 

עבודות הברזל אשר יבוצעו על ידי הקבלן יכללו אספקה, עיבוד המתכת, תכנון ועיצוב המתכת לצורך ביצוע  
 ים והתקנה.תמיכות ומבני עזר, קידוח חורים והסרת השבב 

 מחיר יחידת ק"ג עבודות ברזל יכלול: 

אספקה, תכנון, יצור ועיצוב כל סוגי הקונסטרוקציה והתמיכות מפלדה צורתית כולל ניקוי וצביעה   •
 ו/או גילוון. 

 המחיר יחושב לפי המשקל נטו בהתאם למדידה במתקן.  •
 מחירים מדידות וכמויות  .8.1.12

 מחירי היחידה 

בסעיפים הפרטניים לעיל, יכללו מחירי היחידה את כל חומרי העזר הדרושים ואת כל  בנוסף לאמור ולמפורט  
העבודות הדרושות כדי להשלים את המתקן כך שיהיה מוכן לפעולה. כן יכללו המחירים הנ"ל את כל עבודות  
ת  ההכנה הדרושות, דמי הובלה של כלי עבודה, מכשירים וחומרים, שימוש בכלי עבודה ומכשירים, והוצאו

נסיעה של הקבלן ועובדיו, וכן יכללו המחירים הנ"ל את כל התשלומים הסוציאליים לעובדים, דמי ביטוח של  
 פועלים לפי פקודת הפיצויים לעובדים נגד מקרה של אסון או תאונה עבודה. 

הכמויות   כתב  בסעיפי  במפורש  פורטו  לא  אם  אף  הדרושים,  והעבודות  החומרים  כל  את  יכללו  המתקנים 
חיזוק    כגון: פסי  שלות,  מבדדים,  מהדקים,  מחזיקים,  תרמילים,  ניפלים,  חיווט,  קופסאות,  שרוולים, 

מחורצים, קונסולים, חומרי בידוד, ידיות, ווים, ברגים, מלט, שרוולים, מעבירים, חציבה, צביעת הצינורות  
את  במחיריו  יכלול  הקבלן  כנדרש.  סופי  וצבע  מאושר  ממין  מגן  בצבע  המתכת  חלקי  עבודות    ושאר  כל 

או   קורות  דרך  מעבר  המחירים  יכללו  כן  חציבה.  עבודות  עבור  תוספת  כל  תינתן  לא  הדרושות,  הפיגומים 
ידי המפקח, ואת סתימת החריצים בטיט  -עמודים וכו' במידת הצורך: בשיטות קידוח וחרוץ המאושרות על

 . 1:3צמנט 

וד וכוח האדם הדרושים, על חשבונו הוא,  הקבלן מתחייב להכין את כל החומר למדידה ולביקורת כולל הצי 
 ידו לשם ביצוע המדידה. -כולל דפי מדידה מסודרים, כמו כן יעמיד לרשות המפקח כל עזרה שתידרש על

תימדד   העבודה  וכו'.  בשאריות  בעקמומיות,  התחשבות  ללא  ישרים,  ובקווים  נטו  תהיינה  המדידות  כל 
בכתב המופיעים  הסעיפים  לפי  השלמתה  לאחר  הסכומים    במקום  על  תוספת  כל  תשולם  ולא  הכמויות 

הרשומים שם )בהסתמך על מחירי היחידה(. המחירים כוללים את הספקת כל הכבלים, החומרים, וחומרי  
 העזר, על הקבלן לחשב הצעתו כך שכל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע מתקן מושלם ומוכן. 

 פורט הדבר במפורש להלן במפרט ובכתב הכמויות: בנוסף לאמור לעיל יכללו המחירים גם אם לא 

 ידי המפקח. -לוחיות אזהרה מפני חשמל בגודל ובצורה שיקבע על •

 כל חומרי העזר הדרושים למתקן ואת חיבורו קומפלט לרבות הפעלתו ומסירתו כשהוא מוכן לשימוש.  •

 ידי בודק מוסמך. -הוצאות בדיקת המתקן על חלקיו על •
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    הכמויות "ציוד חלפי מאושר" כל הוצאה שהיא : עדכון תוכניות,           החלפת   במקומות שמצוין בכתב
 סוג כבל , כיול , הרצה , והתאמת החלק חלפי מאושר יחולו על הקבלן . 

 עבודות על בסיס יומי )רג'י( 

להגדרה ניתנות  לצפותן מראש ושאינן  ניתן  אותן העבודות המיוחדות אשר לא  עבור  נועדו רק    עבודות אלו 
בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג(, אלא לבצען  

 על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'.  

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת  
על תקבע  א-העבודה  המפקח.  הקבלן  ידי  אחראי  להם  הדברים  יתר  וכל  העבודה  לניהול  האחריות  ולם 

 במסגרת אחריותו יהיו לפי חוזה זה. 

ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע  -הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על
 באותו היום ביומן העבודה. לפי שעות עבודה לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו 

 שעת עבודה

הוצאות כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם,    -שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם בשטח  
שימוש מחסן, ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות    -שעות נסיעה ובטלה, מפעילים, כלי עבודה  

ת העבודה לפי הסוג כפי שפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל  הסוציאליות רואים אותן כנכללות במחיר שע
ידי  -גם את כל חומרי העזר כגון דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצועה התקין של העבודה על

לנדרש   יעיל בהתאם  די  אינו  אלו  לעבודות  שהוקצה  כלי  או  פועל  כי  נראה למפקח  באם  כלי  או  פועל  אותו 
סול אותם משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות  לדעתו, רשאי הוא לפ

 מהחלפה כזו יחולו על הקבלן.
 מדידה לפי מחירי יסוד 

מחיריו   את  ולקבוע  בעצמו  לבחור  רוצה  המפקח  אשר  חומר  או  ציוד  של  הרכישה  מחיר  הוא  יסוד  מחיר 
ומר הנ"ל לפי הוראות המפקח ולהתקינו במקום  במישרין עם הספק. על הקבלן יהיה לרכוש את הציוד או הח

העבודה. המחיר המוצע ע"י הקבלן יכלול בנוסף למחיר היסוד הנקוב גם את התקנתו של הציוד או החומר,  
 את כל חומרי העזר והעבודות ההשלמה וכן רווח, הובלה, אחסנה וכד'. 

 מחיר הרכישה למעשה.  מחיר היחידה ישתנה אם בכלל רק בהפרש שבין מחיר היסוד הנקוב לבין

בסעיפים בהם מוזכר "קומפלט" יכלול המחיר את כל עבודות הלוואי וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה  
כפי שהופיעו, במפרט, בכתב הכמויות ובזמן סיור הקבלנים. המחיר כולל חיבורו והפעלתו של הציוד, במידה  

 ה ולחומרים שנכללו ב"קומפלט", המקורי. ויחול שינוי ב"קומפלט" יחושב השינוי בהתייחס לעבוד

במחיר   כלולים  יהיו  למיניהם,  אביזרים  והתקנת  כבלים  בחיבורי  הארקה  וגשרי  חיבורי  והתקנת  אספקת 
 ההתקנה של אותו חלק. 

 תיקוני צבע יהיו כלולים במחיר ההתקנה של אותו חלק. 

 לפרוט הניתן במפרט ובתוכניות.   מקרים שתאור העבודה בכתב הכמויות ניתן בצורה כללית, יתייחס המחיר
שילוט וסימון יהיה כלול במחיר הציוד אליו הם מתייחסים המסופק ו/או המותקן ע"י הקבלן. פרט למקרים  

 מיוחדים שיצוינו במפורש בנפרד כגון שלטים לתוואי כבלים.
בד. מחיר  כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה פרט למקרים בהם צוין במפורש "אספקה" או "התקנה" בל

 ההתקנה כולל מחיר ההובלה לאתר. 
 מחיר התקנת ציוד חשמלי כולל גם מחיר חיבורי מוליכי החשמל אליו. 

 צינורות אשר אינם נכללים ב"מחיר נקודות", או במחיר היחידה ימדדו כמתואר להלן:

מדידת הצינורות תבוצע לפי מטר אורך כשזה כולל בתוכו את כל האביזרים הדרושים לביצוע הצנרת   •
ולהשלמת החיווט כגון: מופות, ניפלים, סופיות, קשתות, קופסאות הסתעפות, ומעבר סטנדרטיות,  
מיוחדות ומשותפות, טבעות ומהדקי הארקה, ניקוי, ציפוי, צביעה ראשונית וסופית, חבקי חיזוק  

ממתכת בלתי מחלידים, פסים מחורצים מברזל צורתי, ברגים חוטי משיכה וכו', ברגים והרכבה על  
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תקרות ושאר חלקי המבנה, עטיפות בטון וזפת, ניקוזים וכו', וכן החציבות, הרשתות, תיקוני חריצים  
 וכו', הכול מוכן לשימוש. 

מחיר הצינור גם את חוט    בצינורות לטלפונים אינטרקום מסופים ו/או למטרת שמורים יכלול •
 ההשחלה. 

 מדידה וחשבונות 

כוחו. על  -חשבונות ורשימות הכמויות שיוגשו ע"י הקבלן יסודרו בפורמט כפי שיידרש ע"י המזמין ו/או בא 
כוחו הן במקום והן במשרדו, אם יוזמן לכך ע"י  -הקבלן להיות נוכח בשעת בקורת החשבון ע"י המזמין או בא

לפני בדיקת וקבלת המערכת בשלמותה ע"י  כוחו החש-המזמין או בא יוגש לביקורת ואישור  בון הסופי לא 
 המפקח. 

 הגדרות לכתב כמויות .8.1.13

מסמכי   בכל  לאמור  בכל  כפופים  הקבלן,  ע"י  שיוצגו  המחירים  וכן  הכמויות  בכתב  הסעיפים  הגדרות  כל 
נת סעיף כל שהוא.  הב-החוזה. לאחר קבלת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות או דרישות תשלום עקב אי

להגדרה   בהתאם  המחיר  את  לרשום  הקבלן  על  מסוים,  סעיף  לפרוש  בקשר  הסתייגויות  תהיינה  באם 
 המופיעה בכתב הכמויות ולרשום את הסתייגויותיו בדף נפרד בנספח למכרז. 

בכל מקרה שבו הושאר מקום פנוי בהגדרת הסעיפים, על הקבלן למלא את הפרטים הדרושים )תוצרת, דגם  
 ד'(. במקרה ולא ימולאו הפרטים הדרושים יקבעו פרטים אלה ע"י המהנדס היועץ, ללא שינוי מחירים. וכ

מדידת הכמויות תיעשה בהתאם למוגדר בשאר מסמכי החוזה, כשהכמויות כוללות את כל האמור במסמכים  
חברת   התקנים,  דרישות  מילוי  עזר,  עבודות  עזר,  חומרי  פחת,  פסולת,  עבודה,  )חומר,  וכו'(.  אלה  החשמל 

מידה   ביחידת  להשתמש  אין  מקרה  ובאף  הכמויות  בכתב  לרשום  בהתאם  ורק  אך  תהיינה  המידה  יחידות 
יח'   אורך; מר'    -יחידה; מ"א    -אחרת. הקיצורים מסמנים:  קומפ'    -מטר    -קומפלט; ק"ג    -מטר מרובע; 

 שעות.  -מערכת; שע'  -קילוגרם; מע' 

יהיו   הכמויות  בכתב  שיוצגו  יוגשו  המחירים  לא  מקרה  בשום  העבודה.  גמר  לאחר  שישולמו  לאלה  זהים 
חתימת   בעת  כך  על  סוכם  אם  התייקרויות,  חשבון  בהצעה.  הרשומים  מאלה  שונים  מחירים  עם  חשבונות 

 החוזה, יוגש כחשבון נפרד. 

בכתב   במפורש  פורט  לא  אם  אף  הטכני,  והמפרט  החוזה  מסמכי  בשאר  האמור  כל  את  יכללו  המחירים 
)חומר, עבודה, חומרי עזר, עבודות עזר, פסולת, פחת, כלי עבודה, כלי הובלה, מתקני עזר לביצוע  הכמויות  

העבודה, פסולת, פחת, מסים, היטלים, מכסים, אגרות, רישיונות, ביטוח, תאום, בדיקות אישורים העברת  
 ביקורת חברת החשמל או מהנדס בודק מוסמך וכו'(.

ות רשום ישירות שם החומר או העבודה, ללא פירוט הפעולה, הכוונה  כל מקרה שבהגדרת סעיף בכתב הכמוי 
היא להספקה, התקנה וחיבור, כולל הובלה והבאה למקום, כולל ניסוי והפעלה וכן כל חומרי העזר ועבודות  
העזר הדרושים להשלמת העבודה. במקרה ובהגדרת סעיף נרשם הספקה בלבד, הכוונה היא להובלת והבאת  

לא התקנתו וחיבורו, אך כולל את כל ההוצאות הדרושות לשם קנית החומר, תאום צורת  החומר למקום, ל
להכין   או חומרים שיש  לגבי הכמות שיש לבצע  הנחיות לקבלן אחר או למזמין  וכן מתן  ההתקנה והחיבור 

 עבור התקנת החומר. 

זר, אשר יסופק ע"י  במקרה שבהגדרת הסעיף מופיעה התקנה בלבד, הכוונה היא להתקנת חומר, לוח או אבי
ההתקנה   לצורת  בקשר  הספק  עם  תאום  כולל  הדרושים,  העזר  ועבודות  העזר  חומרי  כל  כולל  הקבלן, 

 והחיבור. 

ויותקן   שיסופק  מכשיר  או  מנוע  לוח,  לחיבור  היא  הכוונה  בלבד,  חיבור  מופיע  הסעיף  שבהגדרת  במקרה 
 העזר הדרושים לחיבור.במקום ע"י הקבלן אחר ע"י המזמין, כולל חומרי העזר ועבודות  

 כל הסעיפים ללא תלות בהגדרה עצמה, כוללים ניסוי והפעלה של המתקן, עד להבאתו לפעולה תקינה. 

על הקבלן לקחת בחשבון במחיריו המוצגים בסעיפים המתייחסים להספקה בנפרד, לחיבור בנפרד, להתקנה  
הנ"ל הפעולות  של  שהוא  צירוף  כל  או  וכד',  בנפרד  להפעלה  הדרושים  בנפרד,  והחומרים  הפעולות  כל  את   ,

להשלמת העבודה, כך שלא תישאר כל פעולה מקשרת או כל חומר המקשר בין הסעיפים השונים, ללא כיסוי.  
 לא תוכר כל דרישת תשלום נוספת עבור מילוי הוראה זאת.
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הוצאות הנסיעה  על הקבלן לקחת בחשבון במחירי הסעיפים את כל ההוצאות הקשורות במיקום המפעל את  
בהתאם   במקום  ולינה  העובדים  בכלכלת  הקשורות  ההוצאות  כל  וכן  וחומרים  ציוד  והובלת  עובדים  של 

 לנסיבות. 

בכל   זהות.  יחידות  מופיעים  בהם  מקום  בכל  זהים  להיות  הכמויות  בכתב  זהות  יחידות  של  המחירים  על 
לגבי אותו חלק. במקרה של הספקת חלקים  מקרה של הפרש ישולם לקבלן המחיר לפי ההצעה הזולה ביותר  

-הזהים לחלקים במפרט אך בכמות גדולה יותר מן המצוין ישולם לקבלן מחיר לפי מחיר יחידה המוצע על
 ידו לפי ההצעה הזולה ביותר.

הראשון   מהחודש  החל  חודש  מדי  מצטבר  חלקי  חשבון  להגיש  יש  החוזה:  במסמכי  אחרת  מצוין  לא  באם 
עבוד  התחלת  צו  לצורך  לאחר  המדד  קודם  חלקי  מחשבון  חודשים  מספר  כעבור  חלקי  חשבון  יוגש  אם  ה. 

 חישוב ההתייקרויות יהיה ממוצע המדדים של התקופה בה לא הוגשו חשבונות. 
 

  

 עבודות עפר:  .8.2
 

 של המפרט הכללי:  08.02בנוסף לאמור בסעיף 
 
 חפירות  
 

 חפירה מתייחסת גם לחפירה באמצעות כלי מכני ו/או חפירה זהירה בידיים ו/או חציבה, הכל בהתאם למקרה.
 

  08.02.04במקרה של הנחת כבילה ישירות באדמה )בהיעדר מובילים בתכניות( נדרשת הגנה על הכבלים לפי סעיף  
 סעיף קטן ג'. 

 
 מובלים .8.3

 
 כללי:   .8.3.1

 
בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי, כלול במחיר נקודה או צינור, בנוסף לעשיית החריצים הדרושים, גם   

צינורות הסתימה תעשה ע"י רשת מתאימה.   2  -את סתימתם בטיט או במלט. מעל לכל חריץ שעוברים בו יותר מ
א בחציבה ידנית אלא אם החריצים במחיצות יבוצעו בעזרת מכשיר מכני מתאים למטרה זו )דיסק או דומה( ול

 יורה המפקח אחרת.  
 

 רשימת ציוד ויצרנים: 
 

 : סולמות ותעלות חשמל מתכתיות
   
- "Cablofil ע"י לב אופיר " 
 "נאור"  -
 "בטרמן".  -
- MFK. 
 מוליק לפידות.  -

 
 :  תעלות חשמל פלסטיות

 
- "Iboco על ידי "ישראלוקס" דגם ,"TA  עם חיזוקים לכבלים דגםCL . 
- Tehalite . 
 "לגרנד". -
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 צינורות לפי שיטת ההתקנה:   .8.3.2

 
 של המפרט הכללי:  08.03בניגוד לאמור בסעיף 

 
צינורות )וקופסאות חיבורים ומעבר( בהתקנה חיצונית למבנה )חשופים לאור השמש( יהיו מגולוונים, מפלדה. אין 

 לעשות שימוש בצינורות פלסטיים או אביזרים פלסטיים מכל סוג שהוא בהתקנה חיצונית. 
 

 מובלים מתכתיים  .8.3.3
 

מגולוונים   יהיו  מברזל  המתכתיים  המובלים  חםכל  חיזוק, בגלוון  תליה,  התקני  כמו  העזר  אביזרי  כל  לרבות   ,
 קופסאות חיבורים ומעבר וכיו"ב )צינורות, תעלות, סולמות, אביזריהם וכיו"ב(.

 
 המובלים מאלומיניום יהיו מאולגנים. 

 
 קוטר צינורות:  .8.3.4

 
 מ"מ.  20  -של המפרט הכללי אין לעשות שימוש בצינורות בקוטר קטן מ  08.03.00.04בסעיףבניגוד לאמור 

 
 סימון וגוון צינורות  .8.3.5

 
של המפרט הכללי המפקח רשאי להורות לקבלן על גוונים השונים מהמתואר   08.03.00.07בנוסף לאמור בסעיף  

 בסעיף. 
 

 תיבות חיבור ומעבר   .8.3.6
 

פרט הכללי, תיבות חיבור הסתעפות ומעבר בחללי תקרות ביניים  של המ  08.03.02בנוסף לאמור בסעיף   
תהיינה קשיחות, מחומרים בלתי בעירים. אישור ת"י לא מהווה תשובה מספקת לדרישה זו אלא עמידה בפועל 

של   מהדקי    850באש  יהיו  המהדקים  המעגלים.  סימון  עם  לחץ/שטח  מהדקי  יכילו  הקופסאות  צלזיוס.  מעלות 
 שורה נשלפים.  

 
במקרה והקבלן בחר להשתמש בתיבות מפח פלדה, יהיה המכסה צבוע כמפורט, ולרבות שכבת צבע סופי   

 בגוון הקיר. )ראה גם מפרט הבין משרדי ( .  
 

 לכל גוף תאורה תהיה תיבת חיבורים משלו, מותקנת בקרבתו וניתנת לגישה נוחה ובטוחה.   
 

מוליכי   יותר משני  בתוך התיבה  לחבר למהדק אחד  שני  אין  באמצעות  שלו  למהדק  יחובר  מוליך  כל  ם. 
ברגים ועם פס חיבור משותף לכל המהדקים ועם חריץ ייעודי לבודק מתח )"טסטר"(. גודל המהדק יתאים לחתך  

 המוליך המיועד.  
 

 מהדקי הארקה יחוברו במהדקים המצוידים בשני ברגים לכל מוליך.   
 

לפחות במקומות     IP55תיבות החיבורים תתאמנה למקום ההתקנה המיועד, לרבות אטימות ברמה של   
 לחים או רטובים.  

 
 צינור כפיף בין תקרות    .8.3.7

 
 במקרה של שימוש באביזרי מתכת לחיזוק צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה יהיו האביזרים מגולוונים.   

 
יחוזקו יותר  או  צינורות  שלושה  של  ומחורץ    קבוצה  מגולוון  פלדה  קשירה  "(  Z)"לפרופיל  סרטי  באמצעות 

ייעודיים או התקני חיזוק כדוגמת "אומגה". פרופילי הפלדה יותקנו במרחקים של עד   ס"מ האחד   90פלסטיים 
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הפרעה   -מהשני   ללא  בודד  צינור  פירוק  ויאפשרו  בנפרד,  צינור  לכל  יהיו  החיזוקים  המפקח.  להנחיות  בהתאם 
 לחיזוקם של שאר הצינורות. 

 
 הגבלות לצינורות פלסטיים גמישים   .8.3.8

 
בסעיף   המוזכרות  להגבלות  תקרות   08.03.05.01בנוסף  בחללי  אלה  בצינורות  להשתמש  אין  הכללי  המפרט  של 

 ביניים. 
 

 סוג  -צינור  פלדה   .8.3.9
 

של המפרט הכללי, צינור פלדה יהיה מגולוון. צינור פלדה מגולוון גמיש יהיה עם    08.03.06בנוסף לאמור בסעיף  
 מעטה פלסטי. 

 
 חיבור צינורות ועיבוד קצוות: .8.3.10

 
לאינסטלציה  המיועדים  מגולוונים,  מתועשים,  באביזרים  ורק  אך  שימוש  יעשה  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 

 שוריינת, כדוגמת המופיע בתמונות:מ
 
 

 
 

 )דוגמא לאביזרים מתועשים לחיבור קצות צינור שרשורי מגולוון(. 
 

                 
 כללי  -תעלות וסולמות    .8.3.11

 



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         33

                
 
 

 

 אביזרי התליה וההתקנה יהיו כדוגמת המופיע להלן: 
 

 
 
 
 
 

זויות בתמונות    פינות,  המוראה  כדוגמת  מתועשים,  אביזרים  באמצעות  יבוצעו  התעלות  סוגי  כל  בין  ומפגש 
 הבאות: 
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 תעלת פח מגולוון  .8.3.12
 

של המפרט הכללי, פנים כל תעלת פח יהיה מצויד בברזלי פרופיל מחורצים   08.03.08בנוסף לאמור בסעיף  
 לחיזוק כבלים. הפרופילים יהיו מגולוונים. השוליים של תעלות הפח יהיו מכופפים.   Zטיפוס  

 
 דוגמא לאביזרים מתועשים )פינות, זוויות( של תעלות פח:

 
 

 
 

 תעלת רשת  .8.3.13
 

ס"מ    12   -של המפרט הכללי, המרחק בין המוליכים של הרשת לא יהיה גדול מ   08.03.08.02בנוסף לאמור בסעיף  
 ס"מ במימד הקטן.  5.5 -במימד הגדול ו
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 מיליאוהם למטר אורך.  5התנגדות התעלה לא תעלה על 

 
לכל אורכה בהתאם התקנת התעלה תבוצע באמצעות מחברים מתועשים המבטיחים את רציפות מוליכות התעלה  

 מיליאוהם למטר אורך של התוואי(.  5לדרישה דלעיל )
 

שימוש  הקבלן  יעשה  שונות,  רשת  תעלות  בין  פגש  או  זוית  פינה,  עבור  מתועשים  באביזרים  חוסר  של  במקרה 
 באביזרים מתועשים מפח או פח מגולוון, כדוגמת המוראה ברישא של סעיף זה.  

 
 תעלת פח מחורצת: .8.3.14

 
 מחורצת תהיה כדוגמת המופיע להלן: תעלת פח 

 

 
 

 
 תעלה פלסטית:  .8.3.15

  
 של המפרט הכללי, כוללות תעלות גם: 08.03.08.03בנוסף למופיע בסעיף 

 
מכסה, בגוון התעלה ובעובי דופן התעלה. בניגוד לאמור בסעיף   של המפרט הכללי, לא יחובר   -

 אינטגרלי במבנה המכסה והתעלה. מכסה התעלה לתעלה עם ברגים אלא באמצעות תפס 
 גוון התעלה יהיה קרם, אם לא צוין אחרת.   -
בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )התקנת תעלות(, חיזוקי התעלה לקיר יהיו באמצעות שני   -

ס"מ, כאשר זוג הברגים מותקנים האחד בחלקה העליון והשני בחלקה התחתון של   50ברגים כל   
 מ"מ לערך( על מנת להגן על התעלה.   12יות רחבות )קוטר  התעלה.  הברגים יצוידו בדיסק

כמו כן, בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )תליית תעלה לתקרה או ניצבת לקיר( יהיו הזיזים או   -
ק"ג לכל אחד. המרחק ביניהם יהיה כזה המספיק   75המוטות מתוכננים למשקל מינימלי של 

כבלים בעתיד. בכל מקרה, המרחק בין   50של % למשקל הכבלים המתוכננים בתוכניות ובתוספת 
 ס"מ.   100הזיזים או המוטות לא יעלה על 

תעלה תצויד באוחזי כבלים פנימיים, מתועשים )פלסטיים, קפיציים( מתוצרת יצרן התעלה,   -
 ס"מ האחד מהשני. אוחזים אלה יותקנו גם בתעלות "ריקות".  50  -שיותקנו במרחקים של כ
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 כדוגמת:התעלה תהיה 
 

  
 

 כבלים ומוליכים:   .8.4
 

 כבלים   .8.4.1
 

 ( פוליאתילן מוצלב  בידוד  )ולא סקטוריאלי(, מנחושת עם  עגול  יהיו בעלי חתך  (,  XLPEמוליכי המיתקן 
 אם לא צוין אחרת.   IEEE 383)ציון לעמידות באש( לפי תקן  FRמטיפוס 

 
מו, ובנוסף מבודדים בשכבת בידוד  מערכת של שני מוליכים או יותר, מבודדים כל אחד בפני עצ  -"כבל"   

 אחת לפחות, משותפת.  
 

 כבל יהיה שלם לכל אורכו מנקודת המוצא ועד היעד הסופי, ללא מופות או אמצעי חיבור אחרים.   
 

 חתך האפס בכבל יהיה שווה לחתך מוליכי הפאזות אלא אם נדרש אחרת. 
 

 ראש כבל ונעל כבל  .8.4.2
 

ממ"ר יצויד בראש כבל מתכווץ עם מפצלת בהתאם למספר הגידים. ראה   16קצה כבל בעל גיד בחתך העולה על  
 לדוגמא: 
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 ממ"ר יצויד בשרוול מתכווץ מבודד המכסה את קצה נעל הכבל וקצה הגיד.  16גיד  בחתך העולה על 

 
 מעברים לכבלים  .8.4.3

 
מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת מגן נוספת לבידוד המקורי שלו. לא יהיה מגע  במעבר כבל דרך קיר או  

 ישיר בין הכבל לדפנות המעבר.
 

 התקנת כבלים בתעלות   .8.4.4
 

 המרחק בין שני כבלים סמוכים בתעלה יהיה כקוטר הכבל הגדול משניהם. 
 

 התקנה סמויה של כבלים   .8.4.5
 

בסעיף   לאמור  הכללי  08.04.04בנוסף  המפרט  כשהם  של  יותקנו  מחיצות  או  בקירות  סמויה  בהתקנה  כבלים   ,
 מושחלים במובילים. 

 
 קרקעית של כבלים -התקנה תת  .8.4.6

 
קרקעית של כבלים נדרשת הגנה של אריחי בטון. -של המפרט הכללי, בהתקנה תת  08.04.05בנוסף לאמור בסעיף  

 הגנה זו אינה נחוצה כאשר נדרש בתוכניות שימוש בצינורות.
 

 ים מלמטה:  כניסת כבל  .8.4.7
 

בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה בתוך מבנה, יותקן הכבל   
כך שכניסתו לאביזר, לקופסת חיבור או למבנה תהיה "מלמטה למעלה" באופן שיימנע את האפשרות של חדירת 

 מים בזחילה לאורך הכבל, גם אם נקודת החדירה אטומה כנדרש במפרט.
 

 שילוט מוליכים  .8.4.8
 

)הנגדי ללוח( את שם הלוח המזין, מספר   בצד קצה המעגל  יכלול שילוט מוליכים  בנוסף לאמור במפרט הכללי, 
 המעגל, האזור המיועד והשימוש.

  
 על גבי דגלון ייעודי, ולרבות הדגלון.  השילוט ייעשה בעט בלתי מחיק

 
 איטום מעברי כבלים למקלטים   .8.4.9
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לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מנת לבצע איטום 
ב הדן  בפרק  ומתואר בהמשך,  העורף  פיקוד  ידי שלטונות  על  כנדרש  למעברים,  איטום מעברי    -מתאים  "נקודת 

י על  די יישום האטמים המתאימים  כבלים למקלטים". לאחר מעבר הכבלים ישלים הקבלן את עבודת האיטום 
לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים לאחר התקנת אותם כבלים. כל ציוד האיטום וטכניקות העבודה יהיו  

 מטיפוס המאושר על ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן וספק הציוד.  
 

 כבלים מעכבי בעירה:   .8.4.10
 

במקו בעירה  מעכבי  חשמל  או כבלי  הבאים,  הבינלאומיים  התקנים  לדרישות  יענו  התקנתם  נדרשת  בהם  מות 
 תקנים עדכניים יותר המחליפים אותם:  

 
 VDE 472/814  

 
 IEC: 331-332/1-332/3  

 
 DIN 4102  

 
 הכבלים יעמדו בכל הדרישות המפורטות:  

 
 . , נטולי הלוגןללא פליטת גזים רעילים בזמן שריפה -
 כבים מאליהם )ללא הולכת אש(.  -
 אינם פולטים עשן בעת שריפה.  -
 ללא התחמצנות מואצת לאחר כיבוי במים.   -
  דקות לפחות 180מעלות למשך  800שומרים על תכונותיהם החשמליות בטמפרטורות של  -

 . דקות 90ויתפקדו למשך  
 

 .  FE180-E90אם לא יצוין אחרת, יהיו הכבלים מטיפוס  
 

י לא  הכבל  כבל גווני  הזמנת  בעת  בלבד.  להארקה  הוא משמש  אם  אלא  צהוב/ירוק  בגוון  בידוד  עם  מוליך  כללו 
 .  NHXH-J FE180-E90 מעכב בעירה יש לציין

 
 התקנת כבלים מעכבי בעירה:

 
( (. הדברים אמורים  DIN 4101-12כל אמצעי ההתקנה של כבלים מעכבי בעירה יעמדו בדרישות התקן הרלבנטי 

 רק, לגבי הדברים הבאים: במיוחד, אך לא 
 

 מובילים לסוגיהם:  -
 

 דקות.  90  -צינורות פלסטיים יהיו עמידי אש ל •

צינורות מתכת, תעלות פח מגולוונות, תעלות רשת,   –מובילי מתכת לסוגיהם  •
 יהיו כולם לעימודת מפני אש כנדרש לעיל.  –תעלות מחורצות וכיו"ב 

 כנדרש לעיל, לרבות: אמצעי התמיכה של המובילים יהיו לעמידות אש  •
 ברגים לתלית אמצעי התמיכה. -
 שלות לחיזוק צינורות.  -
 זרועות לסוגיהם לתלית או נשיאת התעלות האמורות.  -
חומרי איטום או מילוי לביצוע המתקנים האמורים יהיו כולם   -

 בעלי תקן רלבנטי לעמידות הנ"ל. 
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 : דוגמאות לאביזרים תומכים במערכת הולכה עמידת אש / מעכבת בעירה
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 קופסאות חיבורים ומעבר עמידות אש.    
 

 
 



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         41

                
 
 

 

 שלות עמידות אש.    
 

 הארקות:   .8.5
 

 הארקת יסוד:    .8.5.1
 

 הארקות והארקות יסוד תבוצענה תוך שימוש בציוד מתוצרת החברות הבאות: 
 

- Alpha Wire Corporation  
- Belden  
- Manhattan Electric Cable Corporation  
- Rome  

 
יסודות מבנה הכוללים בידוד מהקרקע )בדרך כלל בקרקע של המפרט הכללי,     08.05.01.01סעיף  בנוסף לאמור ב

ב  הנ"ל, מבטון  נוספת מתחת לבידוד  יקבלו שכבת בטון  פורטלנד למ"ק    400)דהיינו    400-קורוזיבית(  ק"ג צמנט 
ס"מ עם אלקטרודה מתכתית בתוכה, מגושרת לטבעת הארקה. האמור לעיל כלול במערכת   20בטון מוכן( בעובי  
 הארקת היסוד.  

 
טבעת הגישור תבוצע ביציקות. במקומות בהם אין יסוד עובר, יבצע הקבלן חפירה וחיפוי טבעת הגישור בבטון  

( 2וטנציאלים באמצעות שני )כמתואר, וכלול בעבודתו זו. הארקת היסוד כוללת גם את היציאות לפס השוואת פ 
 פסי חיבור, את יציאות החוץ כהכנה לאלקטרודות ואת היציאות לחיבור השירותים המתכתיים של המיתקן. 

 
 הארקת מנהרות טרומיות  .8.5.2

 
"מנהרה"(. במקרים אלה מתוכננת   –קרקעיים, מנהרות ודומה אפשר שיהיו טרומיים )לצורך העניין  -מעברים תת

הקבלן   על  אלקרודות.  מאותן  יציאות  תהיינה  מקטע  לכל  המנהרה.  קטעי  ביציקת  מובנית  הארקה  אלקטרודת 
בסעיף ה בחוק החשמל  כדוגמת המפורט  לגשר את קטעי אלקטרודות הארקה אלה  תפר  יהיה  של  גישור  מתאר 

 מעבר. הגישור יהיה פנימי, דהיינו בתוך המנהרה. 
 

 מוליך הארקה לפס השוואת פוטנציאלים יחובר לאחד או יותר מאותם טקעי גישור שהוזכרו דלעיל. 
 

 הארקת מבנה הבנוי מקונסטרוקציות מתכתיות  .8.5.3
 

במסגרת "הארקת הפרויקט" בכתב הכמויות יבצע הקבלן גישורי הארקה בין כל חלקי הקונסטרוקציה של מבנה 
למבנה  ההתיחסות  כאשר  כולו,  המבנה  של  מלאה  הארקה  רציפות  להבטחת  מתכתיות  מקונסטרוקציות  הבנוי 

חייבי חלקיו  שכל  דהיינו  החשמל,  בחוק  כהגדרתו  מתכתי"  "אביזר  כ  הענין  לצורך  מוארקים תהיה  להיות  ם 
 ורציפות הארקה תהיה מובטחת לאורך זמן. 

 
נקודות  ייצור  ולא  של המבנה  על המתכות  שיבטיח שמירה  באופן  יבוצעו  ידי הקבלן  על  שייעשו  גישורי הארקה 

מתכת" עם קורוזיה כתוצאה מניגוד גלווני בין שתי מתכות שונות )כמו נחושת וברזל(. במקרה ולצורך הגשר -"דו
 יפגע הקבלן בגימור נשוא הגישור, יתקנו הקבלן עד להחזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח. הגלווני 

 
 הארקת המיתקן:   .8.5.4

 
מודגשת חובתו של הקבלן להאריק כל חלקי המיתקן אותם יש להאריק לפי חוק החשמל והנחיות חברת   

מתכתיים   מרכיבים  וכן  מתכתיים  מיתקנים  לגבי  גם  אמורים  הדברים  עם החשמל.  במגע  הבאים  הפרויקט  של 
מתכתיים,  מובילים  הארקה:  החייבים  המיתקן  מרכיבי  בין  החשמל(.  בחוק  הגדרה  )ראה  מתכתיים  מיתקנים 
תקרות  מתכתיים,  תאורה  גופי  בהמשך(,  מפורט  תיאור  )ראה  כבלים  תעלות  מכשירים,  קופסאות  מעבר,  ארגזי 

 מרכיבים משוריינים של המיתקן וכיו"ב.   תותב מתכתיות, קונסטרוקציות מתכתיות של תקרות תותב,
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חסרים    והם  במידה  אביזר.  בכל  זה  לצורך  המיועדים  מיוחדים  לברגים  יעשו  הארקה  יבצעם    -חיבורי 
 הקבלן.  

 
חתך     . החשמל  תעלת  לאורך  שיונח  חשוף  נחושת  מוליך  באמצעות  תוארקנה  מתכתיות  כבלים  תעלות 

הגדו הארקה  מוליך  חתך  בהתאם  יהיה  מהמוליך  נופל  שאינו  בחתך  אך  בתעלה,  המותקן  ביותר  ממ"ר.    16  -ל 
לאורך   מטרים  שלושה  בכל  ובנוסף  הארקה,  לרציפות  ספק  יש  בהם  במקומות  התעלה  למבנה  יחובר  המוליך 
במוליך  צורך  ללא  ביניהן  התעלות  תגושרנה  מקביל,  בתוואי  סמוכות  תעלות  מספר  מותקנות  כאשר  התוואי. 

 אחרת בתוכנית. מוליך הארקה הראשי הנ"ל )בלבד( יהיה למדידה. הארקה נוסף, אלא אם נדרש 
 

 חיבור מוליך הנחושת בתעלת החשמל יתבצע עם בולצ' על פי התמונה הבאה: 
 

 
 

 הארקה ראשית    .8.5.5
 

יוארק  קובץ תקנות    א. המתקן  פי  על  פוטנציאלים  פס השוואת  של  ובשימוש  ידי אלקטרודות הארקה   4271על 
 .   1992 - 5474וקובץ תקנות   9.81מתאריך 

 
מ"מ גובה לפחות, ובו יותקנו ברגי חיבור   50-מ"מ עובי ו  5ב. פס השוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת שמידותיו  

המול כמספר  חיבור  ומוליכי  הארקה  בתוספת  למוליכי  אליו  פחות    2יכים  ולא  בעתיד,  לשימוש  לפחות  ברגים 
 משבעה ברגי חיבור לכל פס.  

 
 מוליכי ההארקה ומוליכי החיבור יחוברו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאלים בבורג נפרד ובמרחק מה זה מזה.  

 
ג. על מנת למנוע שיתוך של צנרת חיצונית )כדוגמת אספקת מים וביוב מרשת כללית( יוודא הקבלן קיום בידוד  
אחרי   כמובן  תיעשה  הנ"ל  המתכתי  השירות  הארקת  למבנה.  הכניסה  לצנרת  למבנה  שמחוץ  הצנרת  בין  גלווני 

 הבידוד הגלווני, בסמוך לכניסת הצנרת למבנה.  
 

 -ור יהיו מנחושת. חתך מוליכי חיבור יהיה כמפורט בתקנות אך הוא לא יהיה קטן ממוליכי הארקה ומוליכי חיב 
 ממ"ר.   10
 

 איפוס   .8.5.6
 

איפוס המיתקן יבוצע על פס השוואת פוטנציאלים ראשי בלבד. פס האפס של הלוח הראשי יחובר לפס   
 קו ההזנה ללוח.    בגוון כחול בחתך השווה לחתך PVCההשוואה הראשי במוליכי נחושת מבודדים עם בידוד 

 
 מוליכי האיפוס ישולטו בשלטי אזהרה בולטים לעין.   
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 הארקת אביזרים   .8.5.7
 

כל האביזרים הבנויים ממתכת וכל צינור מתכת המופעלים או הבאים במגע עם אביזרים או כבלים המופעלים 
קיימים כאלה. הקבלן  וולט חייבים להיות מוארקים. החיבור יבוצע לברגים מיוחדים לכך באם    55  -במתח גדול מ

הנחיות   לפי  האלקטרוניים  האביזרים  כל  את  להאריק  יש  כן  כמו  קיימים,  שאינם  במקרים  אלה  ברגים  יוסיף 
מבטיחים   הם  אפילו  הארקה,  כמוליך  מכונות  וחלקי  קונסטרוקציה  חלקי  יחשבו  לא  מקרה  בשום  יצרניהם. 

 הארקה טובה.  
 

 רציפות ההארקה    .8.5.8
 

אורכו ועשוי כולו מחומר אחד. חיבורים של מוליך הארקה יעשו אך ורק בברגים   מוליך הארקה יהיה רצוף לכל
מתאימים, מצויידים בטבעות קפיציות. שטחי מגע ינוקו כך שיובטח מגע חשמלי מושלם. מקומות החיבור יקבלו  

 צביעת מגן נגד חדירת רטיבות וקורוזיה.  
 

 לוח חשמל    .8.6
 

 ציוד מאושר לשימוש בלוח  .8.6.1
 

 יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאים: הציוד   -
• VDE 

• IEC 
• UL 

 
 היצרנים הבאים:מבין   המזמין לבחירת הציוד יהיה 

 
 . אלקטריק"-"ג'נרל LS  ,"ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", "  -מא"זים  -
"ג'נרל   "LS ,""Eaton"  ,"ABB""סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  –מאמ"תים ומפסקי אויר  -

 . אלקטריק"
 ".LS ,""Eaton "  ,"ABB""סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  -ממסרי זליגה  -
 .ABB"טלמכניק", "סימנס", "מולר",  -מגענים   -

 עם סלילים להקטנת זרם המיתוג ומגעים לקיצור הסלילים.  –מגענים לקבלים  •
 "טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פינדר". -ממסרי פיקוד  -
 און"."עוז  –ממסר חסר מתח  -
 "מולר" או "טלמכניק" או "אלן ברדלי" או "איזומי".   - MultiLEDמנורות סימון   -
 ". Ganzאו ""IME" או  "Saci" "ארדו" או  -ציוד מדידה  -
 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן". -מפסקים מודולריים  -
 סימנס, מולר, ברטר. -מפסקי פקט  -
 ", "סוקומק". ABBנס", "אלקטריק", "סימ-"טכנו  -מפסקים מחליפים )הספק(  -
חד ", LSאו " "שניידר אלקטריק", או "דהאן" או "פניקס",  –מגיני מתח יתר )פורקי ברקים(  -

 .  2או מדרג  Class 1)קוטביים, תקניים, מדרג )
 "פניקס" או "ווידמילר" או "וואגו" או "ווילנד".  -מהדקים להרכבה על מסילה  -
 ". SATEC" -מערכת קריאת אנרגיה  -
 . 530"אמדר" דגם   –פיקוד למערכת החלפה אוטומטית בין מקורות הזנה יחידת   -
 וולט. 460 -" או "סימנס" או "סירקוטור" לElec Nicom" או " AEG"  –קבלי הספק  -
 " או "רודשטיין" או "סימנס" או "סירקוטור".AEG"אלנט" או "   –בקר כפל הספק  -
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 .אירופאית או ארה"ב -מערב ארץ הייצור של כל מוצר תהיה  
 

ולכל   בפרויקט  החלוקה  לוחות  לכל  קבוע  זה  ציוד  סוג  יישאר  ואישורו,  מסוים  ציוד  סוג  בחירת  לאחר 
 המערכות. 

 
יהיה כל ציוד המיתוג של הלוח מתוצרת אותו יצרן.    –לאחר אישור שם של יצרן עבור ציוד מיתוג של לוח   
יהיו גם המאמ"תים, מפסקי הפקט, המגענים וכיו"ב מתוצרת חברה    -שרה חברת "מולר" למא"זים  או  –לדוגמא  

 זו להוציא חריגים מאושרים מראש על ידי היועץ. 
   
לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד קבוע לכל תחומי הזרמים של הנושא המאושר,   

 דוגמא:  ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד, ל
   

למאמ"תים   "סימנס"  מתוצרת  ציוד  בודדים   -אושר  החל מאמפרים  הזרם  רמות  לכל  נכון  זה  ציוד  סוג  יישאר 
 וכלה במאות אמפרים. 

   
 כללי   .8.6.2

 
 של המפרט הכללי: 080700בנוסף לאמור בסעיף 

 
 לוח יבנה מפח מגולוון וצבוע באבקה בתנור . 

 
 בהיקף זהה או גדול יותר מנשוא עבודתו. יצרן לוח יהיה רשום ומורשה לעבודות 

 
 כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו יצרן. 

 
של  לאישורו  לוח  לייצור  המועמד  את  החשמל  קבלן  יגיש  משנה,  קבלן  אצל  לוח  יבצע  החשמל  וקבלן  במידה 

ו/או שלא אושר ע לוח אצל קבלן משנה שלא עומד בדרישות דלעיל  ידי  המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע  ל 
 המפקח. כל לוחות המתח הנמוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור. 

 
 על לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון: 

 
לת"ת    הסמכה  בעל  המפעל(  שם  .......)יצוין  מפעל  ידי  על  יוצר  ......"  1419-1"הלוח  אישור    מספר  ובעל 

 . סימון תו תקן בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי
 

 בדיקת לוח   .8.6.3
 

של המפרט הכללי, יודיע הקבלן למפקח על מועד תחילת ייצור הלוח,    08.07.00.02בנוסף לאמור בסעיף  
במפעל  לבקר  רשאי  המפקח  הלוח.  מבנה  של  המיועדות  הבניה  לשיטות  המפקח  של  אישורו  את  לקבל  מנת  על 

 לצורך זה. 
 

 עמידה בזרמי קצר ותקנים   .8.6.4
 

 ת מקום ההתקנה או מופיע בתוכנית, הגבוה מביניהם.  לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם א
 

  -ק.א. ואילו זה של המאמ"תים מ  10  -בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המיתוג הזעיר )מא"זים( מ
 .  IEC / EN 60947-2ק.א. כל ציוד המיתוג בלוחות אלה יעמוד בדרישות תקן  25
 

 בהגנות עורפיות.   עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש
 

יצרן הלוח יגיש למפקח לאישור, לדרישתו הראשונה, חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר   
 הצפויים.  
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 מבנה הלוח  .8.6.5

 
אמפר יהיה להעמדה על הרצפה, על גבי בסיס    63בנוסף לאמור במפרט הכללי למתקני חשמל, לוח מעל    

 ודת הקבלן עבור מבנה הלוח(.. )הכלול בעב  U-100מפרופיל פלדה מגולוון  
 

 נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא.  
 

 שורות מא"זים תהיינה זהות, כאשר פתחים שאינם בשימוש יסתמו.   
 

גישורים    הסתעפויות למא"זים  או באמצעות  מגושרים,  ומהדקים  מוליכים מבודדים  תהיינה באמצעות 
 המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים. 

 
 ,L1, L2  ס"מ מהרצפה, וישולטו בשלטים חרוטים  70פסי צבירה בלוח יהיו ממוקמים בגובה העולה על    

L3, N . 
 

 אמפר ומעלה יחוברו ישירות למפסקים, ולא באמצעות מהדקים.   63הזנות למפסקים ראשיים לזרם של 
 

לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כניסה לאביזר, אלא אם המהדק תוכנן לכך. במידת הצורך יש   
 להשתמש במהדקים מגושרים.

 
לכל אורכם.    נוחה בכל עת לכל מרכיבי החווט  גישה  כזו שתאפשר  ייעשה בצורה  פנימי של הלוח  תיעול 

 תעלות הכבילה יהיו עם גישה נוחה למכסים לצורך זה.  
 
אלמנטים המורכבים עם גישה מהחזית יותקנו כך שלא תידרש החזקת אומים או אמצעי חיזוק אחרים       

 בה או פירוק.   מהצד האחורי בזמן תחזוקה, הרכ
 

 זרם נומינלי לפסי צבירה:   .8.6.1
 

הזרם הנומינלי של פסי הצבירה בלוח יהיה בהתאם לטבלה המצורפת להלן. המונח "מפסק ראשי" מתייחס לזרם 
כל סוג של מפסק   דומה,    –הנוימנלי של  / מפסק מחליף או  בורר  זה מאמ"ת, מא"ז, מנתק הספק, מפסק  יהיה 

 באחד מהשדות של הלוח. 
 

הראשי   המפסק  גודל 
 )אמפרים( 

זרם נומינלי לפסי  
 הצבירה )אמפרים( 

 160 100עד )וכולל( 

 250 160עד )וכולל( 

 400 250עד )וכולל( 

 630 400עד )וכולל( 

 800 630עד )וכולל( 

 1250   1000עד )וכולל( 

 2000 1600עד )וכולל 

 2500 2000עד )וכולל( 

 3200 2500עד )וכולל( 

 3200 3200)וכולל( עד 

 4000 4000עד )וכולל( 
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 הכנות למערכת לכיבוי אש:   .8.6.2
 

 של המפרט הכללי:   08.07.03.05בנוסף לאמור בסעיף 
 

בלוח המיועד לכיבוי אוטומטי בגז תהיינה הכנות לשני גלאים לכל חלל. היה ולוח חלוקה מופרד לשלושה  
תהיינה בלוח הכנות עבור )לפחות( ששה   –וכל שדה חסום משני צידיו באמצעות מחיצות כנדרש    –שדות נפרדים  

 גלאי אש ועשן ושלושה נחירי פיזור גז כיבוי. 
 

גילוי וכיבוי אש בלוח חשמל יתאפשר ללא ניתוקו של הלוח מהמתח. החלל הפנימי של    טיפול במערכת 
הלוח יהיה בנוי כך שתישמר בטיחות חשמל מוחלטת לגבי אנשי תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש העובדים בלוח  
הנמצא תחת מתח. מתחת לכל גלאי אש יותקן סל רשת מגולוונת שתמנע אפשרות נפילת חפצים או כלים מתקרת 

 לתוכו, בעת טיפול בציוד הגילוי והכיבוי. חדירות הרשת לעשן תעמוד בדרישות התקן הישראלי לנושא זה. הלוח  
 

התקנת   לאחר  הכיבוי.  פעולת  בעת  הכיבוי  גז  בריחת  של  אפשרות  שימנע  כזה  יהיה  לכיבוי  המיועד  לוח  מבנה 
   הכבלים אל הלוח וממנו יש לאטום כל המעברים כנגד יציאת גז הכיבוי, כאמור.

 
הקבלן את פתחי הכניסה של הנ"ל באופן שיבטיח   יאטוםלאחר סיום עבודות התקנת המוליכים והמובילים ללוח,  

של   לתקופה  לאש  האיטום  עמידות  ובאופן    3את  זו,  למטרה  ייעודי  אמצעי  או  בחומר  יהיה  האיטום  שעות. 
ניכ נזק  להסב  מבלי  בעתיד  ללוח  נוספים  מעגלים  של  תוספת  או  גריעה  במינימום שיאפשר  אלא  זה  לאיטום  ר 

 ההכרחי להולכת התוספת החדשה ללוח.  
 

 ציוד בלוח:   .8.6.3
 

בטמפרטורה   ממושכת של המפרט הכללי, אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבודה   08069בנוסף לאמור בסעיף 
 מעלות צלזיוס, תוך שמירה על תכונותיהם ותחום הפעולה הנדרש בתוכניות   65של 

 
 סוג ציוד מסוים יישאר אחיד בכל הלוחות באותו פרויקט. 

 
 ציוד מורכב בלוח יהיה בהתאם לרשימת הציוד שברישא של המסמך, והתכונות הבאות:  -

 
 . Aממסרי פחת יהיו מסוג   •

אמפר( לציון   2וולט   259כליא ברק יהיה בעל תקן אירופאי, ועם מגעי עזר ) •
 תקלה בכליא הברק. 

מיליון פעולות מיתוג חשמליות בזרם הנקוב שבכתב  3   -מיועדים ל -מגענים   •
 . AC3ת, במישטר הכמויו

לסימון מתח   LEDעם ארבעה מגעים מחליפים, נורית סימון   -ממסרי פיקוד  •
 הסליל, בסיס "שליפה" סטנדרטי וברגים לנעילה. 

 ממסר פיקוד עם מפסק פיקוד ידני בחזית הממסר יהיה גם עם התכונה הבאה:  •
 

 מפסק הפיקוד הידני יהיה בעל שלושה מצבים:  
 

 די הסליל שלו(. אוטומטי )הממסר נשלט על י -
 מנותק.  -
 מחובר )ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.  -

 
 מ"מ עם עדשות צבעוניות.  22.5בקוטר  MultiLEDמטיפוס  -מנורות סימון  •
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   יהיה עם מגן נגד לחיצה מקרית כדוגמת:   –לחצן חירום  •
 מ"מ, עם סקלה מורחבת.  96*96מרובעים, במידות של   -ציוד מדידה  •
 מדי זרם לתצוגת "שיא בקוש" יכילו שני מנגנוני הנעה עם סקלות מתואמות: •

 האחד מגנטי, לתצוגת הזרם הרגעי.  -
השני תרמי, לתצוגת שיא הביקוש, שיהיה גם עם מחוג נגרר,  -

 שיהווה "זכרון" לשיא הביקוש.
 

משנה זרם של מד זרם )שאינו מחובר למונה אנרגיה או בקר כופל הספק( יהיה   •
דהיינו עם אחוז שגיאה בזרם   IEC 185     (Class 5,)ובהתאם לתקן    5מדרגה 

שגיאת קריאת   5אחוז )בחמישים אחוז של הזרם הנקוב( לבין %   3שנעה בין 
א לוחית עם ציון  מהזרם הנומינלי(. משנה הזרם יש 120%זרם )בזרם מדידה של  

ומקדם הביטחון שלו.   Classכל הערכים הנומינליים לרבות הספק, דרגה  
חיבורי מד הזרם למשנה הזרם יבוצעו באמצעות מהדקים עם לוחית לקיצור  

 הזרם.-שני הדקי משנה הזרם למקרה של תחזוקה או ניתוק מד
ה. חיזוק המוליכים יהיה  מהדקים יהיו מטיפוס מהדקי תותב עם שילוט על גבי כל מהדקי הפאז -

  35באמצעות לחץ שטח )ולא לחץ של ראש בורג(. האמור לעיל מתייחס למוליכים בחתך עד 
 ממ"ר.

-  
אין להשתמש במהדקים בעלי שתי קומות או יותר. גישורים בין מהדקים יהיה    •

 באמצעות מוליכים גמישים ולא פסי צבירה.  
 

 ל ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע בתכניות. ש  Icuיתאים את כשר הניתוק  בונה לוח -כללי
 

 ויבצע חישוב בעזרת תוכנה מתאימה.   הציוד בלוח חשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה
 

 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון. Coordinationבונה לוח יהיה אחראי על התאימות ) 
 יסופקו מתוצרת יצרן אחד.  -מפסקים, מנתקים, מא"זים, ממסרי פחת, מגענים וכו'  -הציוד המותקן בלוח 

 
 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן: 

 
 מפסקי אויר: 
 

 נשלפים.  Air Circuit Breaker" מפסקי אוויר "  –המפסקים יהיו מסוג 
 ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של  IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן 

 Icu = 42KA 
 

 המפסקים יהיו בעלי הנתונים, האביזרים והתכונות הבאות:                                                   
 

 נתונים חשמליים ומכניים 
 

   440(  Vמתח נומינלי )   -
   50(  Hzתדר )  -
   690(  Ueמתח עבודה )  -
   1000(  Uiמתח בידוד )  -
  Icu  100%  = Icsכושר ניתוק -
 c 55זרם נומינלי בטמפ" סביבה של  -



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         48

                
 
 

 

   A  1600 –  25000C/Oמס' פעולות מכניות עם תחזוקה  עד  -
     A  4000 –  20000 C/Oמס' פעולות מכניות עם תחזוקה עד  -

  A 1600 –12500    C/Oמס' פעולות מכניות ללא תחזוקה עד  -
       A 4000 –  10000   C/Oמס' פעולות מכניות ללא תחזוקה עד  -
 

   עגלת שליפה
 

 שליפת המפסק  תהיה ע"י ידית הניתנת לאחסון בגוף עגלת השליפה כחלק אינטגרלי   -
 מצבים בעת שליפת המפסק מחובר, בדיקה, מנותק.  3 -
 מעבר בין מצבים  ע"י לחצן בטיחות      -
 כיסוי עליון לתאי כיבוי  -
 הגנה למגעים פנימיים   תריסי -

 
  מפסק זרם

 
 פתיחה וסגירה על ידי לחצני הפעלה בחזית המפסק   -
 ( יעשה ע"י ידית דריכה אינטגרלית במפסק    Stored Energyמנגנון דריכה קפיץ )  -
 חיווי מצב מגעים ומצב דריכת קפיץ   -
 תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר   -
 ויזואלית לשחיקת מגעיםהמפסק יכלול אפשרות לבדיקה  -
(לצורך הגנות ומדידות מדויקות ללא תופעת רוויה   Iron + Air CTsהמפסק יכלול שני משנ"ז )  -

 בזרמי קצר. 
 כיסוי לחצני הפעלה + הכנה מנעול תליה     -

 
   אביזרי פיקוד

 
 מגעי עזר מחליפים + מגע תקלה חשמלית .  -4
 לחיבור מנוע הפעלה עם סליל סגירה , ופתיחה ומגע מוכן   -
 סליל הפעלה  -
 סליל הפסקה  -

 
 יחידת הגנות 

 
 יחידת ההגנות תכלול את הפונקציות הבאות:   

 
 כיוון תרמי + השהיה , מגנטי + השהיה , ומגנטי מיידי   -
   12.5%לצורך חיווי " התראה " עבור עומס יתר  LEDנורית  -
 לצורך חיווי " תקלה "  עבור עומס יתר , זרם קצר , קצר לאדמה , כללי   LEDנוריות  -
 ביחס ישר לערך שכוון.   3P לצורך חיווי " רמת העמסה " ב  LEDנוריות  -
   LEDסוללת גיבוי לנוריות  -
 אפשרות לחיבור פלג לצורך בדיקת יחידת הגנה  -
 פסקים   סלקטיבית בין המ TOTAL( על מנת לקיים  ZSIחגור סלקטיבי אזורי ) -

 
 מפסקי זרם אוטומטים  קומפקטיים

 
 .  Molded Case Circuit Breaker –המפסקים הנ"ל יהיו מסוג  -
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 ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של:  IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן  -
o  אמפר     100עדIcu = 25KA . 

 . Icu = 36KAאמפר     250עד    -
o  אמפר     630עדIcu = 45KA . 
o  אמפר    1250עדIcu = 50KA. 

 
 המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות: 

                                                      
 נתונים חשמליים ומכניים 

 
   440(  Vמתח נומינלי )   -
   50/60(  Hzתדר )  -
   690(  Ueמתח עבודה )  -
   1000(  Uiמתח בידוד )  -
 כושר ניתוק:  -

o Icu  100%  = csI  אמפר.   630במפסקים עד 
o  אמפר  1250עד  800במפסקיםIcu 75%  = Ics  . 

 
  160תרמי מתכוונן ומגנטי קבוע במפסקים עד    אמפר תהיה מסוג 250יחידת הגנה למפסקים עד  -

 אמפר. 250אמפר ומגנטי מתכונן במפסקים עד 
  2-10ומגנטי    In*0.4-1אמפר תהיה אלקטרונית עם כיול תרמי  630עד  400יחידת הגנה למפסקים  -

In* ובנוסף  נורת ,LED    מהערך התרמי המכויל.  105% -ומהבהבת ב   90%המצינת עומס 
והשהיה    In* 0.4-1אמפר תהיה אלקטרונית עם כיול תרמי    1250עד  800יחידת הגנה למפסקים  -

רם הגיע  המצינת עומס יתר כלומר הז LED, ובנוסף  נורת *In  1.5-10שניות. כיול מגנטי   0.5-24
 לערך על העקומה התרמית. 

 
 מפסקים/מנתקים בעומס 

 
 (. Switch/  Disconnector)ויענו על דרישות ניתוק / הבדדה   IEC60947-3המפסקים יתאימו לדרישות תקן  

 
 לכל הפחות .   AC22Aזרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופין   

 
 מפסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפסקה יהיו מסוג מאמ"תים ללא הגנות .

 
 יצרן הלוח יבטיח תאימות בין המאמ"ת המזין למנתק בעומס עפ"י זרם קצר המופיע בתוכניות  

 ובהתאם לטבלאות היצרן . 
 
 

 מגענים ומתנעים 
 

  2י טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג רכיבי מעגל התנעה למנועים )מפסק, מגען( יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפ
 ולזרם קצר מחושב המצוין בתוכניות. IEC-947-4( בהתאם לתקן  Type 2 coordinationלפחות )

 
 המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני . 

 
 . NO+NCמגעי עזר   2לכל מגען יהיו 

 
 .AC-3משטר עבודה   בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי 
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 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית.
 

 ולפי גודל  הקבל הממותג.   IEC60947מגענים לקבלים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן
 

,  כך   60In  -ם בעת סגירה ל המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים את הזר
 שלא ידרש שימוש במשנקי קו.

 
 . 400V  –פעולות ב   3,000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  

 
 להפעלת גופי תאורה יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים וסוג הנורה.   מגענים

 
 ממסרי זרם פחת לאדמה 

 
 . Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות 

 
יותקנו ממסרי פחת העומדים בהפרעות הנוצרות מצרכנים מסוג   PLבמעגלים המזינים מחשבים ומעגלי תאורת 

 . Merlin Gerinמתוצרת  SI, כדוגמת דגם אקראיים( DCזה )רכיבי  
 

 . 1038או  832ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י     IEC 60364,  61008הממסרים יבדקו עפ"י 
יצרן הלוח יודא עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר מחושב המופיע בתוכניות. 

 אה לזרם קצר מחושב יותקן ממסר פחת משולב.במידה ואין אפשרות לקבל תאימות מל
 

 ) מפסקים אוטומטיים זעירים ( מא"זים 
 

  60947עפ"י    10KA-מא"זים יהיו בעלי כשר ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע  בתוכניות אך לא פחות מ 
- IEC   אופייניםC  ,B  עפ"י התוכניות. למסדי תקשורת ומחשבים יהיו המא"זים מדגםD. 
 

 א"זים יהיו ניתנים לגישור. המ
הסתעפויות למא"זים תהיינה באמצעות מוליכים מבודדים ומהדקים מגושרים, או באמצעות גישורים  

 המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים. 
 

 הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תהיה עפ"י הנדרש בכתב הכמויות והתכנית. 
 

 Ledס מנורות סימון טיפו
 

    KV 2של   אלף שעות עבודה, עומדות בפני מתח יתר  80מנורות סימון תהיינה בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל  
   ..XB5AV. ואינן מושפעות מהפרעות אלקטרו מגנטיות הגורמות להבהוב כדוגמת טלמכניק  

 
 ממסרי פיקוד

 
לסימון מתח הסליל, בסיס "שליפה" סטנדרטי וברגים    LEDיהיו עם ארבעה מגעים מחליפים, נורית סימון 

 . או התקן נעילה לממסר למניעת שליפתו לנעילה
 

 ממסר פיקוד עם מפסק פיקוד ידני בחזית הממסר יהיה בעל שלושה מצבים:  
 

 אוטומטי )הממסר נשלט על ידי הסליל שלו(.  -
 מנותק.  -
 תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.  מחובר )ללא -

 
 מערכת בקרת כופל הספק:   .8.6.4
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 בקר כופל הספק יהיה עם התכונות הבאות: -
 

 אדומות.  LEDתצוגת ערכים נומריים תהיה באמצעות ספרות  •
 אפשרות קביעת יחסי הקבלים / גדלי הקבלים ללא הגבלה ביחסים ביניהם.  •

חישה  קביעה אוטומטית של קבוצת הקבלים הנבחרת, לאחר  -
 של כופל ההספק. 

 מדידה בזמן אמת של ערכי הקבלים.  -
 שימוש שווה של קבלים זהים. -
אפשרות לקביעת זמני ההשהיה לכניסת דרגות הקבלים, הן   -

 בשניות והן באופן יחסי לזרם העומס. 
 נוריות סימון לציון הקבל המחובר.  -
 תצוגת כופל ההספק העכשווי ואופי העומס )קיבולי/השראי(. -
 ההספק המבוקש.  קביעת כופל -
 קביעת הרגישות של הבקר.  -
)לצורך דיוק רב   RMS  Trueמדידות זרם ומתח יהיו  -

 והתגברות על הרמוניות אפשרויות ברשת(.
שניות   20במצב עבודה אוטומטי לא יחובר קבל לפני שחלפו   -

 מאז שנותק על מנת להאריך את חיי הקבל. 
 

 הווסת ייתן התראה כאשר:  •
 

 ההספק הדרוש.לא הושג מקדם  -
 ( מעל הנקבע . THDרמת ההפרעות הרמוניות )% -
 קיים עומס יתר.   -
 קיים מתח יתר.   -

  
 .True RMS  -הווסת יבצע כל המדידות ב •

במקרה של עוותים הרמוניים בזרם או במתח, גבוהים מהמכוון, יבצע הווסת   •
 ניתוק אוטומטי של הקבלים.

במקרה של חיבור שגוי של החיווט מש"ז יהיה ניתן לתקן ע"י תוכנה וללא צורך   •
 בשינוי החיווט. 

   Hz45-65הווסת יהיה מסוגל לעבוד בתדר של  •
   -15%+  15%בטווח של  VAC400מתח אספקה יהיה   •
   0.80השראתי   0.95תחום כופל הספק יהיה קיבולי  •

 +   ºc -  50 ºc 10  -טמפרטורת עבודה תהיה מ •
 לפחות   IP54דרגת אטימות תהיה   •

 ,VDE0110, IEC605, EN61010, IEC414, EN50081הווסת יעמוד בתקנים:  •
VL94, IEC348  . 

 
 הווסת יהיה עם אפשרות לתקשורת )אופציה(   -

 

( , דהיינו עם  Class 0,2) 0.2משנה הזרם של בקר כופל ההספק יהיה מדרגה   •
ה אחוז של הזרם הנקוב( לבין  אחוז )בחמיש 0.75אחוז שגיאה בזרם שנעה בין  

מהזרם הנומינלי. הסחת   120%שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של   %0.2 
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דקות. משנה הזרם ישא לוחית עם ציון   30הפאזה בין הזרם למתח לא תעלה על 
 ( ומקדם הביטחון שלו. Classכל הערכים הנומינליים לרבות הספק, דרגה )

 
 מערכת קבלים עם סינון  .8.6.5

 
 המערכת מיועדת לסינון הרמוניות, מניעת תהודה ושיפור כופל ההספק. 

 
מושתת  ה תהיה  החברותמערכת  מתוצרת  וקבלים  ריאקטורים  הרמוניות   על  סינון  של  בפתרונות  המובילות 

 . Epcos / Siemens Elspec /כדוגמת  
 

 מבנה ותכונות : 
 

 הקבל:  
 

  480  – 440  – 400בהתאם לתוצאות חישובי הסתת המתח )  הקבל יהיה מיועד לספיגת הזרמים ההרמוניים וייקבע
 וולט( והסתת ההספק, בהתאם לנתוני המתקן.   525 –
 

מבנה הקבל יהיה מותאם ומוגדר על ידי היצרן לעמידה בסיבולת הנדרשת עקב "ספיגת" הזרמים ההרמוניים תוך  
 שמירה על אורך חיים ואמינות.

 
ל  In1.5  רגעית  מיועד להעמסת זרםיהיה  הקבל   בעל תכונת ריפוי  ו  הגנה בפני פיצוץ,  לרבות,  In200  Inrush  -וכן 
 עצמי. 

   
 .MKKבטכנולוגית  :מבנה הקבל

 
נגיעה מקרית,יכלול  הקבל   לעבודה בטמפרטורת סביבה    בורג חיבור להארקה ומיועד  מהדקי חיבור וכיסוי בפני 

 בשנה.  לטמפרטורות שונות ממוצעות ביממה  IEC  CLASS  Dלפי תקן  מעלות, C55° של
 
 הריאקטור :    
 

ברמה גבוהה וכולל מספר רב של מרווחי אויר, מבנה המבטיח שמירה על   בנוי מחומר פרומגנטייהיה  הריאקטור  
הפסדי וצמצום  יעילות  הגברת   , גבוהה  מפסק     לינאריות  כולל  הריאקטור  וחום.  מחווט   .N.Cהספק  אינטגרלי 

 בפני עליית טמפרטורה.   למהדקים להגנה
 

 .  IEC 76, IEC 76/3, VDE 0532תקן:
 

לפעולה    עםקבל,  וריאקטור  הכולל  מסנן:   הנדרשים  והקיבוליות  ההשראות  בין  האפשרית  מקסימלית  תאימות 
 משותפת כמסנן בהתאם לנתוני המתקן. 

 
 בנפרד.  דרגות הקבלים יכללו הגנות עפ"י חוק בהתאם להספק של כל קבל  –הגנות 

 
 מעלות.    60, ויתאים לטמפרטורת עבודה של wiper function מגען: יהיה מיועד למיתוג קבלים, בטכנולוגית

 
   ותקנים לקבל:דרישות טכניות 

 
 שעות עבודה.  115,000אורך חיים:  
 . IEC 831לכל שנה לפי תקן  5,000מיתוגים:  
 . Inrush 200 Inזרם חיבור: 

 In 1.5זרם עומס מקסימלי: 
 ולט(.   572   ---וולט   440למשך דקה מעל המתח הנקוב  )  OVERVOLTAGE 30%שעות ,    8-ל  10%מתח יתר: 

 כושר ריפוי עצמי.בעל 
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 .IEC CLASS Dמקסימלית, תקן  C55°טמפרטורת סביבת עבודה :   
   kVar/WDielectric  < 0.2  kVar /W .Total  < 0. 45הפסדי חום מזעריים: 

 VDE560-46+47 , EN60831+2  IEC831+2  ,תקנים: 
 נגדי פריקה מהירה קרמיים.  לרבות,  MKKמיוצרים בטכנולוגית 

   Over pressure tear off fuseיחידת ניתוק פנימית באמצעות 
 מוגנים מפני נגיעה מקרית.  –מהדקי חיבור  
 בורג חיבור אינטגרלי להארקה. 

 נתונים טכניים ותקנים לריאקטורים :  
כיהיה  הריאקטור   לקבלים  טורי  לחיבור  ל תדרי תהודה המקובליםמיועד  מסנן,   ייעודיברשת החשמל,    מערכת 

 לסינון הרמוניות. 
 

הריאקטור   הסטת ימבנה  סיכון  הקטנת  יתר,  בעומס  וועמידה  לינאריות  מקסימום  חום,  הפסדי  מינימום  בטיח 
 .   Low risk of reactor tilting –תדר עקב גלישה לתחום לא ליניארי 

וכוללת מספר רב של מרווחי אויר להנחתה מקסימלית של הפסדי    Grain oriented coreתהיה ליבת הריאקטור  
 מגנטיות, להקטנת הפסדי היסטרזיס וחום והגדלת יעילות ויכולת עומס יתר של הריאקטור. 

 להגנה בפני עליית טמפרטורה.   .Microswitch  N.Cל מפסק טרמי וכל יהריאקטור 
 .  IECלמשך שניה לפי תקן  KV3מתח בידוד   , 230או  400V –מתח עבודה  *    
 כנדרש בהתאם לגודל הקבל.   -הספק   *    
 הרץ.  135 -14%הרץ,   189 - 7%הרץ,   210- 5.67%  - )בהתאם לתכנון המפורט(סינון הרמוניות  *    
 טבעי.  -קירור   *    
 .  C40     ,CLASS H - 150°C°   -טמפרטורת סביבה   *    
 VDE 0532 , IEC 76 +76/3 , DIN 46206 :  תקנים *    
 

 מערכת בקרה ותצוגה סטנדרטית להספק ואנרגיה:    .8.6.6
 

 המכשיר יכלול את היכולות הבאות לפחות:
 

 מדידות נדרשות 
 
 מדידת נתוני חשמל בשלושת הפאזות לרבות:   
 

אנרגיה  , הספק מדומה, מקדם הספק, זרם, מתח, הספק אקטיבי, הספק ראקטיבי .1
 בתעו"ז.מצטברת אקטיבית, אנרגיה מצטברת ראקטיבית ומדומה 

 זרם בקו האפס, מקדם הספק כללי.  .2
 , מקדם חימום הרמוני למוליכים ושנאים. K-Factorחישוב  .3
 בכל אחת מהפאזות. 64הרמוניות זרם ומתח עד להרמוניה  .4
 עבור הרמוניות זרם.  TDD -עבור הרמוניות זרם ומתח ו THDחישוב  .5
 

 Class)  0.2%  –מ    ובדיוק אשר לא יפחת     IEC678/61036כל המדידות הנ'ל  יתבצעו יעשו על פי תקן בינלאומי  
0.2.) 

 
 תקנים 

 
   0.2%בדיוק אשר לא יפחת מ   IEC687/61036הציוד יבצע את המדידות על פי תקן בינלאומי 

(Class 0.2  .) 
 

 . EN50160יכולת בדיקת איכות החשמל בהתאם לתקן הבריטי 
 

 תצוגה ותפריטים
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תצוגת   יכלול  של    LCDהמכשיר  תפריטים   160X128ברזולוציה  תכיל  התצוגה  אחורית.  תאורה  ובעלת  לפחות 
אשר ינחו את המשתמש להציג בצורה קלה ופשוטה את כל נתוני המדידה, כולל גראפים ) הצגת    בשפה העברית,

 הרמוניות, מתחים, זרמים והספקים(, טבלאות והיסטוריה מלאה על גבי צג המכשיר. 
 איסוף נתונים היסטורי 

 
  ( מחיק  בלתי  זיכרון  יהיה  כשנFlash memory למכשיר  במשך  ההיסטוריה  של  איסוף  שיאפשר  ויכלול (  תיים 

 לפחות את הנתונים הבאים: 
 

 מדידת ערכים יומיים מקסימליים ומינימליים של:
 

וכללי,   פאזה  לכל  הספק  מקדם  מדומה,  הספק  ראקטיבי,  הספק  אקטיבי,  הספק  מתח,  אנרגיה  זרם,  אגירת 
ראקטיבי  אקטיבי,  הספק  ביקוש  שיא  מהפאזות,  אחת  ולכל  כללית  ומדומה  ראקטיבית  אקטיבית,    מצטברת 

 . ןמדומה כללי ולכל אחת מהפאזות בנפרד
  

 אנרגיה יומית אקטיבית, ראקטיבית ומדומה כללית ולכל אחת מהפאזות. 
 

 דו"ח התראות ואזעקות 
 

התראות   בתוספת  הנמדדים  הפרמטרים  של  ואזעקות  התראות  נתוני  לאיסוף  אפשרות  קיימת  תהיה  למכשיר 
SAG   ו-  PEAK    לרבות אפשרות הגדרת ערכי סף לאזעקה וסגירת מגעים יבשים בהתאמה בזמן אזעקה, עפ"י ,

 קביעת המשתמש.
 
 ויכלול:   LCDדו"ח ההתראות והאזעקות יוצג על גבי מסך ה  
 

 יום ושנה.  –תאריך מלא  ✓
 דקות ושניות. עבור זמן התרחשות האירוע ומשך הזמן שבו התרחש.   -שעה  ✓
 כמות האירועים לכל אזעקה . ✓

 
 תקשורת ופרוטוקול פתוח 

 
 המכשיר יסופק עם שתי יציאות תקשורת: 

 
 .MODBUSבפרוטוקול פתוח  -  RS232 \ RS485 תקשורת טורית .1
 . MODBUS over IP  -בפרוטוקול פתוח – TCP/IPאטרנט תקשורת  .2

 
( , דהיינו עם אחוז שגיאה בזרם שנעה בין  Class 0,2) 0.2משנה הזרם של המערכת יהיה מדרגה  -

שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של    0.2אחוז )בחמישה אחוז של הזרם הנקוב( לבין %  0.75
דקות. משנה הזרם ישא   30  מהזרם הנומינלי. הסחת הפאזה בין הזרם למתח לא תעלה על  120%

 ( ומקדם הביטחון שלו.  Classלוחית עם ציון כל הערכים הנומינליים לרבות הספק, דרגה )
 

 מערכת בקרה ותצוגה מתקדמת להספק ואנרגיה.   .8.6.7
 
 

 המכשיר יכלול את התכונות המפורטות, לפחות: 
 

 מדידות נדרשות 
 
 מדידת נתוני חשמל בשלושת הפאזות כולל:   
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אנרגיה  מדידת זרם ומתח, הספק אקטיבי, הספק ראקטיבי מדומה , מקדם הספק,   .1
 בתעו"ז. מצטברת אקטיבית, ראקטיבית ומדומה 

 מדידת זרם בקו האפס, מדידת מקדם הספק כללי. .2
 בכל אחת מהפאזות.  64מדידת הרמוניות זרם ומתח עד להרמוניה  .3
 עבור הרמוניות זרם ומתח.  THDחישוב  .4

 
 ובדיוק אשר לא יפחת   IEC678/61036כל המדידות הנ'ל  יתבצעו יעשו על פי תקן בינלאומי 

 (. Class 0.2) 0.2% –מ  
 

 תקנים 
 

(,   Class 0.2)     0.2%בדיוק אשר לא יפחת מ     IEC687/61036המכשיר יבצע את המדידות על פי תקן בינלאומי  
 . EN50160בדיקת איכות החשמל תהיה בהתאם לתקן הבריטי 

 
 תצוגה ותפריטים

 
תצוגת   יכלול  של    LCDהמכשיר  העברית,   64X128ברזולוציה  בשפה  תפריטים  הכוללת  אחורית,  תאורה   בעלת 

גראפים לרבות  המדידה,  נתוני  כל  את  ופשוטה  קלה  בצורה  להציג  המשתמש  את  ינחו  הרמוניות,    אשר  הצגת   (
 מתחים, זרמים והספקים(, טבלאות והיסטוריה מלאה על גבי צג המכשיר. 

 
 איסוף נתונים היסטורי 

 
( שיאפשר איסוף של ההיסטוריה ויכלול לפחות את הנתונים Flash memory למכשיר יהיה זיכרון בלתי מחיק )  

 הבאים: 
 

 מקסימלי ומינימלי בכל אחת מהפאזות.  -זרם, מתח, הספק אקטיבי , הספק ראקטיבי הספק מדומה 
 , כללית ולכל אחת מהפאזות. מדומהאגירת אנרגיה מצטברת אקטיבית, ראקטיבית,  

 
 מד אנרגיה 

 
 ( מחיק  בלתי  זיכרון  בעל  אנרגיה  מונה  יכלול  בתעו"ז Flash memoryהמכשיר  האנרגיה  נתוני  איסוף  שיאפשר   )

 חברת החשמל.
 

 התכונות הבאות:המונה יכלול לפחות את  
 

 הצגת אנרגיה אקטיבית בתעו"ז, כללית ולכל אחת מהפאזות ברמה יומית על צג המכשיר. -
 הצגת אנרגיה ראקטיבית בתעו"ז, כללית ולכל אחת מהפאזות ברמה יומית על צג המכשיר. -
 הצגת אנרגיה מדומה בתעו"ז, כללית ולכל אחת מהפאזות ברמה יומית על צג המכשיר. -

 
 יכיל מונה משני הניתן לאיפוס באמצעות סיסמה.המכשיר  -

 
 המכשיר יכיל מונה "יצוא" למניית הספק חוזר )למניית הספק גנרטור(.  -

 
 התראות ואזעקות 

 
סף  ערכי  הגדרת  אפשרות  לרבות  הנמדדים  הפרמטרים  של  אזעקות  להגדרת  אפשרות  קיימת  תהיה  במכשיר 

 פ"י קביעת המשתמש. לאזעקה וסגירת מגעים יבשים בהתאמה בזמן אזעקה, ע
 תקשורת ופרוטוקול פתוח 

 
 .MODBUSבפרוטוקול פתוח  -  RS-485המכשיר יסופק עם  יציאת תקשורת טורית 
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( , דהיינו עם אחוז שגיאה בזרם שנעה בין  Class 0,2) 0.2משנה הזרם של המערכת יהיה מדרגה  -

שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של    0.2אחוז )בחמישה אחוז של הזרם הנקוב( לבין %  0.75
דקות. משנה הזרם ישא   30מהזרם הנומינלי. הסחת הפאזה בין הזרם למתח לא תעלה על    120%

( ומקדם הביטחון שלו. משנה  Classלוחית עם ציון כל הערכים הנומינליים לרבות הספק, דרגה )
הזרם יבטיח העברת התדרים הגבוהים הצפויים )של ההרמוניות העליונות( למכשיר המדידה.  

 משנה הזרם יהיה מטיפוס מאושר על ידי יצרן מערכת המדידה.  
 

 שילוט לוח:   .8.6.8
 

 של המפרט הכללי: 08.07.08.02בנוסף לאמור בסעיף 
 

שילוט מבטיחי נתיכים יכיל גם את הזרם הנומינלי של הנתיך הספציפי, להקלה על תחזוקה עתידית של   
 הנתיך.  

 
גווני השילוט יהיו כמתואר במפרט הכללי או לבחירת המפקח. על הקבלן לקבל אישור לגווני השילוט מהמפקח 

 לפני הזמנת השלטים.  
 

 הכנות לבקרת מבנה   .8.6.9
 

וזאת בנוסף לכל שימוש אחר. מגעי  הלן  האביזרים המפורטים ל כל    יצוידו במגעי עזר לבקרה,  בכל לוח 
   עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים, מיועדים להתחברות מערכת בקרת מבנה.

 
 מפסקים ראשיים.  -
 מפסקי הזנה ללוחות מישנה. -
 מפסקים מחליפים בין מקורות הזנה.  -
 מגעני שליטה על תאורה / מיזוג אויר / אוורור. -

 
 תים יצוידו גם במגע עזר לחווי תקלה מחווט בהתאמה למטרות בקרת מבנה. מאמ"

 
רב  מדידה  )-מכשירי  ויחווטו    Satecתחומיים  תקשורת  ויציאות  תקשורת  בכרטיסי  יצוידו  דומה(  או 

 למהדקים ייעודיים לבקרת מבנה. 
 

ברק ללוח יצוידו במגעי עזר לבקרת מבנה לחווי על תקלה בכליא הברק, ויחווטו למהדקים לבקרת    כליאי 
 מבנה. 

 
אמפר או יותר ומפסקי אויר יצוידו במערכת מדידה הכוללת יציאת תקשורת   630מאמ"תים לזרם נומינלי של  

 נתונים עם חיבור למערכת בקרת מבנה. 
 

 ה, יותקנו בתא נפרד בלוח וישולטו בהתאם. כל המהדקים הנ"ל, ייעודיים לבקרת מבנ 
 

 מחליף הזנות אוטומטי.   .8.6.10
 

 מערכת חילוף בין מקורות הזנה תהיה מתועשת.  
 

ציוד   כל  את  תכיל  וכן  לפחות,  המפורטות,  התכונות  כל  בעלת  תהיה  המפורטים,  האביזרים  את  תכיל  המערכת 
 המיתוג, הפיקוד, ההשהיה, ההגנות וכיו"ב הנדרשות. כל ההגנות יהיו באמצעות מא"זים ומאמ"תים.  

 
נומינלי  המיתוג יתבצע באמצעות שני מאמ"תים או מגענים )בהתאם למופיע בתוכנית( בעלי ערך  -

 כמתואר בכתב הכמויות.  
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מספר הקטבים של כל מאמ"ת או מגען המשרת את מערכת המיתוג יהיה ארבעה, אם לא יפורט   -
 אחרת בכתב הכמויות.  

המאמ"תים או המגענים יהיו חגורים ביניהם באופן מכני, מתכתי, קשיח, ולא באמצעות תיל   -
 פלדה או כל אמצעי אחר שאינו כמתואר.  

 
יהיו   ששניהם  אפשרות  כל  ימנעו  החיגורים  חשמלית.  בינם  חגורים  המגענים  או  המאמ"תים  יהיו  בנוסף, 

 "סגורים" בו זמנית. יחד עם זאת ניתן יהיה "לפתוח" )לנתק( את שניהם בו זמנית.  
 

נלי של  פעמים הזרם הנומי  3יתרת זרם מגנטית של מאמ"ת המיועד לגנרטור תהיה בערך נומינלי שאינו עולה על   
 המאמ"ת.  

 שינוע של המאמ"תים יהיה באמצעות מנועים.   -
 המנוע יבצע דריכה של קפיץ, שיאגור את האנרגיה הדרושה לביצוע פעולת המיתוג.   -

 
 המערכת תבצע את המיתוגים הבאים:  

 
סגור. מצב זה   Nבמצב "הזנה שגרתית" )בדרך כלל מכונה מצב זה "חברת החשמל"( יהיה מתג   -

 ( בדרך כלל גנרטור.  Gבנוכחות או אי נוכחות מתח בהדקי מתג )  לא יהיה תלוי 
 לא ישנו את מצב המערכת.  Nהעלמות מתח בהדקי מתג    -
 לא ישנו את מצב המערכת.   Gהופעת מתח בהדקי    -
וייסגר   N( יפתח מתג  Gוסגירת מגע מרחוק של המקור החלופי  ) Gלאחר הופעת מתח בהדקי    -

( ולא מרגע הופעת  Nשניות מרגע העלמות המקור ) 5היה של .  פעולה זו תתבצע בהשGמתג 
 (. Gהמקור  )

שניות( ותבצע חילוף   60עד    10שניות, )ניתן לכוון בתחום של    30, תמתין המערכת   Nעם הופעה )חוזרת( של מקור  
 הפוך בסדר הבא:  

 
 ייפתח.   Gמתג   -
 .  שניות 15עד    1שניות, ניתן לכיול בתחום של    5המערכת "תמתין"  -
 ייסגר. המערכת "תישלח" )תסגור( מגע יבש לציוד הפיקוד של המקור החלופי.  Nמתג   -

 
עבודה. המנגנון כולל מתג בחירה, בעל ארבעה מצבים )המתוארים   המערכת תצויד במנגנון בחירת מישטר 

 להלן( ואת כל ציוד הפיקוד הדרוש. ארבע המצבים הנדרשים הם: 
 

   Nמקור  -
 אוטומטי.   -
   Gמקור  -
 מנותק.   -

 
 השילוט יהיה בהתאמה למקור המתח אמיתי באתר )"חברת החשמל", "גנרטור" וכיו"ב(.  

 
המערכת תצויד בלחצן הפסקת חירום ובכניסה )מגע יבש( מרחוק להפסקת חירום. התוצאה תהיה זהה   
 "כניסות".    -לשתי ה

 
פעולת התנעת  ניתוק מוחלט של שני מפסקי המערכת כך שלא תתבצע    -הדרישה ממערכת הפסקת חירום   

 הגנרטור ולא תתבצע פעולת מיתוג )סגירה( של אחד משני המפסקים, גם אם אחד או שני המקורות קימים. 
 

יאפשרו את החזרת המערכת    )שיחרור לחצן החירום או העלמות מגע הניתוק(  לניתוק  העלמות הסיבה 
של   פשוטה  פעולה  שיכלול  ידני  בנוהל  תתבצע  ההחזרה  "רגיל".  עבודה  שני למצב  של  "מנותק"  למצב  העברה 

 המפסקים, והחזרתם אחד מהם )הרלבנטי( למצב עבודה.  
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 על הלוח יהיה מותקן דף עם הוראות בהירות ופשוטות לתיפעול כל המערכת.   

 
   Type Tested לוח חשמל .8.7

 
 על פי המפרט שלהלן:  Type testedלוח יהיה מטיפוס   
 

 למבנה  מבנה לוח ראשי
 

 כלליות: דרישות 
 

( ויהיה  מודולרי. בונה הלוח, בהתאם להחלטתו ובחירת הציוד IEC 60439-1)  1419-1  ישראלילוח יבנה לפי תקן  
קצר   זרמי  פירוט  הכולל  מושלם  תכנון  לאישור המתכנן,  והתוכניות  הציוד  רשימת  עם  ישלח  להשתמש  שבדעתו 

 הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוח החשמל. 
 

 התכנון יהיה מבוסס על נתונים זהים לאלה המופיעים בתוכניות המכרז לגבי גודל המפסקים, הזנות ויציאות. 
 

 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון. Coordinationבונה לוח יהיה אחראי על התאימות ) 
של   סביבה  לטמפרטורת  יתוכנן  ציודמעלות    40הלוח  של  ההעמסה  ליכולת  התייחסות  ובהתחשב   תוך  המיתוג 

זמניות כמופיע -בדרישה להפחתה מינימאלית בביצועי הציוד הפעלה בעומס מלא של הלוח, בהתחשב במקדם הבו
טבלה  IEC 60439-1, לא תגרום  לעליית הטמפרטורה מעבר לערכים המוגדרים בתקן 1טבלה   IEC 60439-1בתקן 

2. 
 

 .   0%6  הלחות המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היא
 

 מטר. 1000ל  מתחת  גובה האתר
 

 ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו.   IEC 60439- 1לוח יעמוד בדרישות תקן 
 

 ויציג אישור על תקיפות ההסמכה.  ISO 9001בונה לוח יהיה מוסמך למערכת איכות לפי 
 

ובמיוחד הבדיקות לבדיקת דגם. כל הבדיקות    IEC 60439-1אב טיפוס לוח ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  
לעמידות לוח בכוחות הנובעים כתוצאה ממעבר זרמי קצר, גבולות עליית טמפרטורה וכו' יבוצעו על ידי מעבדה 

 מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן מבוצעות עם ציוד מורכב ובתנאים אמיתיים. 
 

 בונה לוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את המסמכים הבאים:
 בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים, תעודות בדיקה לשבע -
 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה,  -
 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות,  -
 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.  -
 חישובים לכל תצורה שאיננה קימת בסטנדרד של היצרן. -

 
ופסי   הכיסויים  ההתקנה,  מגשי  את  )הכוללת  ההרכבה  ובאופן שיטת  הלוח  לנתוני  בהתאם  תבוצע  החלוקה( 

 מודולארי ותבטיח מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל. 
 

 נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא. 
 

 ירה הדרוש. בכדי להבטיח את איכות החיבורים, היצרן ייתן הנחיות לביצוע החיבורים ולמומנט הסג
 

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.
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בי ציפוי  עם  יהיו  החיבור  כל    class 8.8כרומאטי  -אביזרי  הנדרש,  למומנט  החיזוק  לאחר  מגע.  דסקיות  ועם 

 החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. 
 

ממ"ר יצוידו בלשוניות קפיציות בכדי להבטיח את איכות החיבור ועמידותו ברעידות    10  -כל מהדקי החיבור עד ל
 ושינויי טמפרטורה. 

 
של   ברמה  לפחות  ויהיו  הנדרשת מהלוח  לרמת ההגנה  יתאימו  יספק את המידע  IP 3Xכניסות הכבלים  היצרן   .

 הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת.
 

פוליאסטר. הצבע -פלדה והפחים יצופו בציפוי כפול של שרף אפוקסי ובתוספת צבע פולימרי אפוקסיכל לוחות ה
. כמו כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של   IEC 60068-2-11יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  

 שעות. 400ערפילי מלח לפחות  
 

  ל. במידת הצורך ניתן יהיה להוסיף ערכה של מנעולי תליה. מנעו עםכל הדלתות יצוידו בידיות אינטגראליות 
 

כל האביזרים המורכבים בלוח יסומנו באופן ברור על ידי תוויות חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת ציוד בחזית 
 הפנל. 

 
 מאחורי אחת מדלתות הלוח יוצמד כיס קשיח אשר יכלול את תוכניות הלוח. הדלת תסומן בהתאמה. חיבור הכיס

 לדלת יבוצע באמצעות מסמרות או ריתוך ולא רק באמצעות דבק. 
 

 ביקורת קבלה: 
 

ביקורת קבלה הכוללת את בדיקות השגרה תבוצע בנוכחות הלקוח ותהיה חלק מהצעת היצרן. הוצאות הבדיקה 
 יחולו על הקבלן. 

 
 הוראות התקנה:

 
שינוע   הובלה,  לגבי  וההמלצות  כל ההנחיות  יספק את  הלוח  וביקורת בונה  העמודות, התקנה, הפעלה, תחזוקה 

 הקבלה. 
 

 נתונים חשמליים:
 

 . 400 VAC: (Ue)מתח נקוב -
 1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים עמידות הבידוד למתח:  -
 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:  עמידות הבידוד למתח יתר:   -
 IVקטגורית מתח יתר:  -
 3רמת זיהום: רמת הזיהום:  -
 Hz 50תדר נקוב:  תדר נקוב:  -

 
   שיטת ההארקה:

 
ידי TN-Sמערכת ההארקה היא   על  הזרם. לולאת התקלה תחושב  ידי מפסקי  על  על חיי אדם תתבצע  . ההגנה 

המתכנן. יש צורך לבדוק את הסלקטיביות בין הגנות זרם קצר. הגנה כנגד אש תובטח על ידי ממסרי זליגה עם סף  
 מתכוונן והשהיית זמן. הגנות הזליגה יהיו חסינות להשפעות הרמוניות, מתחי יתר ואפקטים קיבוליים. 

 
 יציאות/הזנות: 

 
כל קו הזנה יתוכנן באופן ייחודי כך שהוא יהיה סלקטיבי בהתיחס לרמת הבידוד, רמת ההגנה לחיי אדם והציוד 
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 הנדרש על ידי המתכנן. 
 
 חלוקת אפסים :  
 

חתך האפסים ומוליכי הפזות יהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי הפזות על מנת  להגביל את ההשפעות 
 האלקטרומגנטיות.  

 
 מקום ההתקנה:

 
 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר מאוורר 

 
 :מקדם בו זמניות

 
   IEC 60439-1לפי תקן   0.8זמניות יהיה  -מקדם הבו

 
   דרגת ההגנה של הלוח: 
 

IP31  -    בתנאי עבודה רגילים דרגת ההגנה המינימאלית של הלוח תהיהIP31    לפי תקןIEC 60529    העמידות להלם
 .IK08מכאני ללא דלתות תהיה  

 
  : כופל הספק

 
ת . שיפור כפל ההספק יושג באמצעות קבלים עם פילטרים למניעת הווצרו   0.92כופל ההספק המינימאלי הנדרש:   

 הרמוניות. 
 
 זרם פסי הצבירה יהיה בהתאם לטבלה שבפרק זה. .כמוראה בתכניות   הזרם הנקוב:  
 

 הגבוה מביניהם. –או כמופיע בתוכניות   50   kA, 1s  :   (Icw)יכולת עמידה בזרם קצר  
 

 סיווג מבנה הלוח:
 

. כיסוי מגן יגן על פסי הצבירה לכל אורכם במידה    IEC 60439-1כמוגדר בתקן    3bלפי תבנית  הלוח יכיל הפרדות  
והם מותקנים בתאים עם גישה מלפנים. התאים יהיו מופרדים על ידי מחיצות מתכת. המחיצות לא יפריעו לאופן  
מתכת  מחיצות  ידי  על  ביניהן  מופרדות  יהיו  המיתוג  יחידות  כל  בלוח.  והציוד  ההתקנה  מסגרות  של  ההרכבה 

 ונקציונאלי של הלוח יהיה סגור מלפנים על ידי פנלים מתפרקים.אופקיות. כל החלק הפ 
 



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         61

                
 
 

 

 
 

 פסי הארקה:
 

פס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא חיבורים, יהיה פס נחושת ומגעי נחושת, שיאפשר את חיבור  
 מוליכי ההארקה.  

 
 כיסויים:

 
 סיבוב.  1/4ומהירים, באמצעות נועלי הלוח ייסגר מצדדיו על ידי דפנות הניתנות להתקנה או פירוק קלים 

 
   תאימות: 
 

כל הכיסויים יהיו פריקים וניתנים להחלפה ביניהם על מנת לאפשר מודולאריות. מסגרות ההתקנה של הפנלים  
 הקדמיים יהיו ניתנים לפתיחה על גבי ציר הניתן לפתיחה מימין או משמאל בהתאם לבחירת הלקוח.  

 
 דלתות:

 
ללא במשקלם  יתמכו  עזר  ציודי  להתקנת  המיועדים  הנפתחים  והפנלים  הגמישים   הדלתות  החיבורים  עיוותים. 

המחברים את הדלתות לחלק הקבוע יוגנו על ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר תנועה חופשית של הדלת. ניתן יהיה  
לשנות את כיוון הפתיחה של הדלתות הקדמיות והאחוריות בהתאם לצורך. סביבת העבודה תאפשר הגנה על ידי  

בבירו לראות  מידה תאפשר  באותה  לעבוד כיסויים אך  יחיד  לעובד  יאפשר  הפנימיים. המבנה  הלוח  ר את חלקי 
 בקלות ובמהירות בלוח ובסביבתו. 

 
 אפשרויות שילוב:

 
 המיקום הסטנדרטי של פסי הצבירה יאפשר הגדלה עתידית של הלוח. 

 
 כניסת כבלים: 

 
מלפנים או מאחור ללא  התכנון של הלוח יאפשר כניסה של כבלי כוח או פסי צבירה מלמעלה, מלמטה )כבלים(  

 צורך בשינוי המיקום של פסי הצבירה או שינוי גובה הלוח.
 

 נגישות:
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על   עומד  ובתחתית )כאשר הלוח  יהיו נגישות לחלוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה  כל נקודות החיבור 
 הגבהה( יהיו ניתנים לפירוק בכדי לאפשר התקנה ומעבר של כבלים בעלי קוטר גדול. 

 
   זנות ללוח:ה 
 

בחלל שגודלו כגודל תיבת החיבור של תעלת    פסי צבירהתהיה על ידי תעלת  ללוח הניזון משנאי  ההזנה הראשית  
יצרן התעלה ידי  על  ידי מחבר מיוחד שיסופק  על  ידי  או    פסי הצבירה. התעלה תחובר לפסי הצבירה   כבליםעל 

ומספרם.   הכבלים  של  החתך  לשטח  בהתאם  שגודלו  השנאי  בחלל  גודל  קביעת  לאחר  תיעשה  הסופית  הקביעה 
 יהיה לכך ביטוי בכתב הכמויות. המזין. במקרה של הזנה עם פסי צבירה 

 
 בלוחות שאינם ניזונים משנאי תהיה ההזנה באמצעות כבלים. 

 
   גישה לחיבורי הכוח: 
 

יהיו   ה"כוח"  של מלפניםחיבורי  מינימאלי  אוורור  מרווח  להבטיח  צריכה  החשמל  בחדר  הלוח  של  ההתקנה   .
30mm  .בין החלק האחורי של הלוח ולבין הקיר 

 
   ניתוב כבלי כוח: 
 

כבלי הכוח יכנסו ללוח גם מלמעלה וגם מלמטה. מידות הפתחים יהיו קרובות למידות התא ככול האפשר, מבלי  
של הלוח. כבלי    IPלפגוע בחוזק וביציבות של הלוח. הכניסות יצוידו בהתקני אטימה אשר יתאימו לדרגת ההגנה  

בכדי למנוע הפעלת כוחות על החיבורים    הכוח יתחברו לפסי צבירה משניים או למהדקים. מבודדי תמיכה יסופקו
דינאמיים הנגרמים בעקבות מעבר זרמי קצר בלוח. מסגרות ההתקנה  -ובכדי להקטין השפעה של כוחות אלקטרו

 של ציוד המיתוג יצוידו בלולאות הידוק מתכווננות לתמיכת הכבלים. 
 

 :מבנה פסי הצבירה הראשיים
 

מנחושת  מלבניים  יהיו  הפסים  העמודה.  של  התחתון  בחלק  או  העליון  בחלק  יותקנו  הראשיים  הצבירה  פסי 
 . הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הנדרשת. Cu-ETP R240באיכות 

בעובי  לפסים  מתאימים  יהיו  המבודדים  הלוח.  של  למסגרת  המחוזקים  תמיכה  מבודדי  בעזרת  יחוזקו  הפסים 
5mm    10עדmm    במספר ובמרחק המתאים לזרם הקצר המתוכנןIcw    ולרוחב העמודה. התצורה של פסי הצבירה

 . IEC-60439-1תהיה בדוקה לפי תקן  
על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית הכיוון מימנו  

 ניגשים לטפל בפסים. 
 

 מחברים מהירים והארכות:
 

החיבורים של הפסים הראשיים יבוצעו באמצעות מחברים מהירים וימוקמו כך שלא יופרעו על ידי חיבור כבלי 
 הכוח. החיבורים המהירים יהיו ניתנים להזזה ומחוזקים על ידי אומי מומנט, כך שלא יידרשו קדיחות בפסים.  

פסים הראשיים יהיו בסדר פאזות הרחבת הלוח בצדדים תתאפשר על ידי הוספת עמודות בזמן הפסקת המתח. ה
 ובתצורה סטנדרטית בכדי לפשט את התכנון ולהגביר את הבטיחות. 

 
 מבנה פסי החלוקה:  
 

פסי החלוקה יותקנו בתא שימוקם מימין או משמאל לתאי המפסקים. הפסים יאפשרו חיבור בכל גובה נדרש של 
 קווי הזנה מהלוח, ללא צורך בקידוח או בברגים. 

הצפוי. התקנת הפסים   Icwבעזרת מבודדי תמיכה. מספרם והמרחק ביניהם יקבע לפי זרם הקצר    הפסים יחוזקו
. חיבור ללא IEC60439-1תאפשר גישה קדמית לכל נקודות החיבור. התצורה של הפסים תהיה בדוקה על פי תקן  

 מי מומנט. קידוח, הוא החיבור המועדף בין הפסים הראשיים לפסי החלוקה. ההידוק יאובטח על ידי או
 
 חלוקה משנית: 
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 אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולאריות של מפסקים.  

מותקנים על מבודדי תמיכה. המבנה יאפשר כמות גדולה   Cu-ETP R240הפסים יהיו מלבניים מנחושת באיכות  
 .   IPxxBיבטיחו הגנה בפני מגע ישיר ברמה של חיבורים, התקנה ושינויים. כיסויים נתקעים )ללא ברגים( 

 
 היחידות הפונקציונאליות:

 
 כללי: 

 
מלפנים.  תהיה  הציוד  יחידות  לכל  הגישה  להחלפה.  ניתנות  יהיו  מודולאריות  אותה  בעלות  הציוד  יחידות  כל 

יחובר   הציוד  המיתוג.  ציוד  של  בקלות  מיקום  המאפשרים  וסמנים  במובילים  יצוידו  התליה  למגשי אביזרי 
עליהן   המסגרות  הציוד.  לתוך  אומים  של  מקרית  נפילה  למנוע  בכדי  אומים  ללא  אך  ברגים  בעזרת  ההתקנה 

 מורכבים הפנלים הקדמיים יותקנו על צירים סובבים בכדי לאפשר גישה טובה לציוד המיתוג בזמן תחזוקה. 
 
 מבנה תאי כניסה:  
 

פקודים יותקנו מלפנים מאחורי פנל הניתן להסרה. עגלת  בתאי הכניסה יכלול מפסקי זרם נשלפים. המיתוג  ציוד  
השליפה תאפשר את המצבים הבאים: מוכנס, בדיקה, שלוף.  שינוי ממצב אחד למצב אחר ידרוש אישור על ידי  
ביצוע פעולה מכאנית מחזית הלוח. החיבור לפסי החלוקה יבוצע בעזרת מחברים מיוחדים אשר עברו בדיקת דגם 

 כדי להגדיל את רמת הבטיחות. עם ציוד המיתוג ב
 

  מפסק מקשר:
 

 מקשר פסי הצבירה יהיה מפסק זרם עם הגנות זהות למפסק כניסה 
 
 מפסקי יציאה:  
 

בכדי לאפשר התפתחות עתידית, החיבורים של יחידות הציוד אל פסי החלוקה יבוצעו בעזרת מחברים  מיוחדים 
 וכל מסגרות ההתקנה יהיו מתפרקות מלפנים. 

 
התכנון הכללי ימנע את הסיכון שבנפילת חלקים מתכתיים לתוך התאים בזמן פעולות אחזקה, תוך שימוש בכל  

 אמצעי מתאים כולל שימוש בתבריגים קבועים במקום באומים. 
על  ישפיע  לא  הדבר  דלתות(,  ובלי  עם  צירים,  עם  או  )קבועים  בחזית  פנלים  של  סוגים  כמה  על  מראש  ידוע  אם 

 ומגשי ההרכבה. מיקום התושבות 
 

   דרישה להמשכיות ההזנה:
 

 המשכיות אספקה.  לא נדרשתבזמן פעולות אחזקה, הרחבות או שינויים 
 

 25המקום השמור יהיה %  הגדרת מקום שמור:
 
 ציוד שמור: 
 

 אך עם כל ההכנות להתקנת הציוד, לרבות פלטות הרכבה. ללא ציודהמקום השמור יהיה 
 
 מדידות: 
 

כל תא כניסה יכלול מערכת מדידה אשר תשמש להצגת נתונים מקומית או מרוחקת של הערכים    -מערכת מדידה  
וראקטיבי אקטיבי  הספק  מתח,  זרם,  הפרעות הבאים:  וריאקטיבית,  אקטיבית  אנרגיה  הספק,  כופל  תדר,   ,

 הרמוניות בזרם ובמתח וכן זרם מכסימאלי. ראה פירוט התכונות ברשימת הציוד. 
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 התקנה:
 
  סידורי הרמה: 
 

טבעות הרמה יסופקו עם הלוח. התכנון שלהם יאפשר תמיכה במשקל הקטעים הנשלחים ברוב תנאי ההעמסה. 
להסיר את טבעות ההרמה  מבלי לפרק את הפנלים בגג הלוח וללא פגיעה בדרגת ההגנה של   ניתן יהיה להתקין או 

הלוח. בכדי למקם ולהתקין את התאים בצורה הטובה והבטוחה ביותר, התאים צריכים להיות מותאמים להרמה 
 על ידי מלגזה או במה הידראולית. 

 
 שינוע:

 . השינוע יתבצע בחלקים
 

 ביסוס: 
 

. הקבלן יספק את פרופיל ההגבה שיהיה מפלדה, ולרבות ציוד פילוס כמו גם עזרים פרופיל הגבהההלוח יותקן על  
ואביזרים להתקנה על הרצפה ועל הפרופיל. נקודות העיגון יהיו נגישות בקלות ויתאימו לנקודות העיגון והפתחים 

 בלוח. 
 

 מבנה לוח חלוקה מישני 
 

 דרישות כלליות: 
 

לפ יבנה  ת"י  לוח  תקן  הציוד  IEC 60439-1)  1419-1י  ובחירת  להחלטתו  בהתאם  הלוח,  בונה  מודולרי.  ויהיה    )
קצר   זרמי  פירוט  הכולל  מושלם  תכנון  לאישור המתכנן,  והתוכניות  הציוד  רשימת  עם  ישלח  להשתמש  שבדעתו 

 הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוח החשמל. 
 

 אלה המופיעים בתוכניות המכרז לגבי גודל המפסקים, הזנות ויציאות. התכנון יהיה מבוסס על נתונים זהים ל 
 

 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון. Coordinationבונה לוח יהיה אחראי על התאימות ) 
של   סביבה  לטמפרטורת  יתוכנן  ובהתחשב מעלות    40הלוח  המיתוג  ציוד  של  ההעמסה  ליכולת  התייחסות  תוך 

זמניות כמופיע -בדרישה להפחתה מינימאלית בביצועי הציוד הפעלה בעומס מלא של הלוח, בהתחשב במקדם הבו
טבלה  IEC 60439-1, לא תגרום  לעליית הטמפרטורה מעבר לערכים המוגדרים בתקן 1טבלה   IEC 60439-1בתקן 

2. 
 

 .   %70  ית בטמפרטורה הנ"ל היאהלחות המכסימל
 

 מטר. 1000ל  מתחת  גובה האתר
 

 ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו.   IEC 60439- 1לוח יעמוד בדרישות תקן 
 

 ויציג אישור על תקיפות ההסמכה.  ISO 9001בונה לוח יהיה מוסמך למערכת איכות לפי 
 

לבדיקת דגם. כל הבדיקות ובמיוחד הבדיקות   IEC 60439-1אב טיפוס לוח ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  
לעמידות לוח בכוחות הנובעים כתוצאה ממעבר זרמי קצר, גבולות עליית טמפרטורה וכו' יבוצעו על ידי מעבדה 

 . מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן מבוצעות עם ציוד מורכב ובתנאים אמיתיים
 

 בונה לוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את המסמכים הבאים:
 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים, -
 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה,  -
 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות,  -
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 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.  -
 ה קימת בסטנדרד של היצרן.חישובים לכל תצורה שאיננ  -

 
ובאופן  הלוח  לנתוני  בהתאם  תבוצע  החלוקה(  ופסי  הכיסויים  ההתקנה,  מגשי  את  )הכוללת  ההרכבה  שיטת 

 מודולארי ותבטיח מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל. 
 

 נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא. 
 

 בכדי להבטיח את איכות החיבורים, היצרן ייתן הנחיות לביצוע החיבורים ולמומנט הסגירה הדרוש. 
 

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.
 

בי ציפוי  עם  יהיו  החיבור  כל    class 8.8כרומאטי  -אביזרי  הנדרש,  למומנט  החיזוק  לאחר  מגע.  דסקיות  ועם 
 ורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. החיב 

 
ממ"ר יצוידו בלשוניות קפיציות בכדי להבטיח את איכות החיבור ועמידותו ברעידות 10  -כל מהדקי החיבור עד ל

 ושינויי טמפרטורה. 
 

של   ברמה  לפחות  ויהיו  הנדרשת מהלוח  לרמת ההגנה  יתאימו  יספק את  IP 3Xכניסות הכבלים  היצרן  המידע  . 
 הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת.

 
פוליאסטר. הצבע -כל לוחות הפלדה והפחים יצופו בציפוי כפול של שרף אפוקסי ובתוספת צבע פולימרי אפוקסי

. כמו כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של   IEC 60068-2-11יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  
 שעות. 400ערפילי מלח לפחות  

 
  מנעול. במידת הצורך ניתן יהיה להוסיף ערכה של מנעולי תליה.  עםכל הדלתות יצוידו בידיות אינטגראליות 

 
כל האביזרים המורכבים בלוח יסומנו באופן ברור על ידי תוויות חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת ציוד בחזית 

 הפנל. 
 

אשר יכלול את תוכניות הלוח. הדלת תסומן בהתאמה. חיבור הכיס מאחורי אחת מדלתות הלוח יוצמד כיס קשיח 
 לדלת יבוצע באמצעות מסמרות או ריתוך ולא רק באמצעות דבק. 

 
 ביקורת קבלה: 

 
ביקורת קבלה הכוללת את בדיקות השגרה תבוצע בנוכחות הלקוח ותהיה חלק מהצעת היצרן. הוצאות הבדיקה 

 יחולו על הקבלן. 
 

 הוראות התקנה:
 

וביקורת בונה   שינוע העמודות, התקנה, הפעלה, תחזוקה  הובלה,  לגבי  וההמלצות  כל ההנחיות  יספק את  הלוח 
 הקבלה. 

 
 שירות:

 
 בונה הלוח יהיה ערוך לתת שירות מיידי ללקוח, הן מבחינת כוח אדם והן מבחינת חלקי חילוף. 

 
 נתונים חשמליים:

 
 . 400 VAC: (Ue)מתח נקוב -
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 1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים עמידות הבידוד למתח:  -
 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:  עמידות הבידוד למתח יתר:   -
 IVקטגורית מתח יתר:  -
 3רמת זיהום: רמת הזיהום:  -
 Hz 50תדר נקוב:  תדר נקוב:  -

 
 יציאות/הזנות: 

 
כל קו הזנה יתוכנן באופן ייחודי כך שהוא יהיה סלקטיבי בהתיחס לרמת הבידוד, רמת ההגנה לחיי אדם והציוד 

 הנדרש על ידי המתכנן. 
 
 חלוקת אפסים :  
 

חתך האפסים ומוליכי הפזות יהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי הפזות על מנת  להגביל את ההשפעות 
 האלקטרומגנטיות.  

 
 בהתאם למופיע בתכניות  תקנה:מקום הה

 
 . בהתאם למופיע בתכניות הזרם הנקוב:

 
 הגבוה מבינהם.  –בהתאם למפיע בתכניות ו/או מקום ההתקנה :  (Icw)יכולת עמידה בזרם קצר  

 
 סיווג מבנה הלוח:

 
חיים. בכדי  אשר יבטיח מניעת גישה והפרדה מחלקים  IEC 60439-1 כמוגדר בתקן    1לפי תבנית  מבנה הלוח יהיה  

 לפתוח את הדלתות או הפנלים כדי לטפל בלוח יידרש מפתח או כלי מיוחד. 

 
 
 

 פסי הארקה:
 

מוליכי  חיבור  את  שיאפשר  נחושת  פס  יהיה  חיבורים,  תא  בכל  הלוח.  אורך  לכל  יותקן  אופקי  הארקה  פס 
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 ההארקה.  
 

 כיסויים:
 

סיבוב )ברגים   1/4הלוח ייסגר מצדדיו על ידי דפנות הניתנות להתקנה או פירוק קלים ומהירים, באמצעות נועלי  
באטמים יהיו מצוידים    IP55. כיסויים ל  IP30וגם ל    IP55(. מסגרות זהות ישמשו להתקנת דפנות     IP55לדפנות  

 אויר. המותקנים במפעל בכדי להבטיח את ההגנה בפני מזג  מפוליאוריטן
 

 דלתות:
 

הגמישים  החיבורים  עיוותים.  ללא  במשקלם  יתמכו  עזר  ציודי  להתקנת  המיועדים  הנפתחים  והפנלים  הדלתות 
המחברים את הדלתות לחלק הקבוע יוגנו על ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר תנועה חופשית של הדלת. ניתן יהיה  

אם לצורך. סביבת העבודה תאפשר הגנה על ידי  לשנות את כיוון הפתיחה של הדלתות הקדמיות והאחוריות בהת
לעבוד  יחיד  לעובד  יאפשר  הפנימיים. המבנה  הלוח  בבירור את חלקי  לראות  מידה תאפשר  באותה  כיסויים אך 

 בקלות ובמהירות בלוח ובסביבתו. 
 

 כניסת כבלים: 
 

מאחור   או  מלפנים  )כבלים(  מלמטה  מלמעלה,  כוח  כבלי  של  כניסה  יאפשר  הלוח  של  בשינוי  התכנון  צורך  ללא 
 המיקום של פסי הצבירה או שינוי גובה הלוח. 

 
 נגישות:

 
על   עומד  ובתחתית )כאשר הלוח  יהיו נגישות לחלוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה  כל נקודות החיבור 

 הגבהה( יהיו ניתנים לפירוק בכדי לאפשר התקנה ומעבר של כבלים בעלי קוטר גדול. 
 
   הזנות ללוח: 
 

 ההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח החתך של הכבלים ומספרם.  
 
   גישה לחיבורי הכוח: 
 

של  מינימאלי  אוורור  מרווח  להבטיח  צריכה  החשמל  בחדר  הלוח  של  ההתקנה  מלפנים.  יהיו  ה"כוח"  חיבורי 
30mm  .בין החלק האחורי של הלוח ולבין הקיר 

 
 :הראשייםמבנה פסי הצבירה 

 
מנחושת  מלבניים  יהיו  הפסים  העמודה.  של  התחתון  בחלק  או  העליון  בחלק  יותקנו  הראשיים  הצבירה  פסי 

 . הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הנדרשת. Cu-ETP R240באיכות 
יהיו מתאימים לפסים במספ יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה המחוזקים למסגרת של הלוח. המבודדים  ר הפסים 

ולרוחב העמודה. התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן   Icwובמרחק המתאים לזרם הקצר המתוכנן  
IEC-60439-1 . 

על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית הכיוון ממנו 
 ניגשים לטפל בפסים. 

 
 מחברים מהירים והארכות:

 
הפסים הראשיים יבוצעו באמצעות מחברים מהירים וימוקמו כך שלא יופרעו על ידי חיבור כבלי   החיבורים של

 הכוח. החיבורים המהירים יהיו ניתנים להזזה ומחוזקים על ידי אומי מומנט, כך שלא יידרשו קדיחות בפסים.  
ם יהיו בסדר פאזות הרחבת הלוח בצדדים תתאפשר על ידי הוספת עמודות בזמן הפסקת המתח. הפסים הראשיי

 ובתצורה סטנדרטית בכדי לפשט את התכנון ולהגביר את הבטיחות. 
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 מבנה פסי החלוקה:  
 

פסי החלוקה יותקנו בתא שימוקם מימין או משמאל לתאי המפסקים. הפסים יאפשרו חיבור בכל גובה נדרש של 
 קווי הזנה מהלוח, ללא צורך בקידוח או בברגים. 

הצפוי. התקנת הפסים   Icwהפסים יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה. מספרם והמרחק ביניהם יקבע לפי זרם הקצר  
. חיבור ללא IEC60439-1תאפשר גישה קדמית לכל נקודות החיבור. התצורה של הפסים תהיה בדוקה על פי תקן  

 טח על ידי אומי מומנט. קידוח, הוא החיבור המועדף בין הפסים הראשיים לפסי החלוקה. ההידוק יאוב
 
 חלוקה משנית: 
 

 אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולאריות של מפסקים.  
מותקנים על מבודדי תמיכה. המבנה יאפשר כמות גדולה   Cu-ETP R240הפסים יהיו מלבניים מנחושת באיכות  

 .   IPxxB)ללא ברגים( יבטיחו הגנה בפני מגע ישיר ברמה של חיבורים, התקנה ושינויים. כיסויים נתקעים 
 

 היחידות הפונקציונאליות:
 

 כללי: 
 

מלפנים.  תהיה  הציוד  יחידות  לכל  הגישה  להחלפה.  ניתנות  יהיו  מודולאריות  אותה  בעלות  הציוד  יחידות  כל 
הציו המיתוג.  ציוד  של  בקלות  מיקום  המאפשרים  וסמנים  במובילים  יצוידו  התליה  למגשי אביזרי  יחובר  ד 

עליהן   המסגרות  הציוד.  לתוך  אומים  של  מקרית  נפילה  למנוע  בכדי  אומים  ללא  אך  ברגים  בעזרת  ההתקנה 
 מורכבים הפנלים הקדמיים יותקנו על צירים סובבים בכדי לאפשר גישה טובה לציוד המיתוג בזמן תחזוקה. 

 
   דרישה להמשכיות ההזנה:

 
 המשכיות אספקה.  לא נדרשתבזמן פעולות אחזקה, הרחבות או שינויים 

 
 25המקום השמור יהיה %  הגדרת מקום שמור:

 
 המקום השמור יהיה ללא ציוד אך עם כל ההכנות להתקנת הציוד, לרבות פלטות הרכבה. ציוד שמור: 

 
 העמדה:

 
 .העמדה תהיה בהתאם לתכניות

 
 :מקדם השונות

 
 IEC 60439-1לפי תקן   0.8זמניות יהיה  -מקדם הבו

 
 דרגת ההגנה של הלוח: 

 
 . IP55  -לוחות להתקנה במוסך )ולא בחדרי עזר( יהיו ברמת הגנה שאינה פחותה מ

 
אם לא יצוין אחרת בכתב הכמויות בתנאי עבודה רגילים דרגת ההגנה המינימאלית של הלוח תהיה שאר הלוחות,  

IP31  לפי תקןIEC 60529  העמידות להלם מכאני ללא דלתות תהיה .IK08 . 
 

 בהתאם למופיע בתכנית. הזרם הנקוב:
 

 עמידות בזרם בקצר: בהתאם למופיע בתכנית. 
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 כניסות כבלים: בהתאם למוראה בתכנית. 
 

 לטבלה המצורפת ברישא של פרק זה. בהתאם   זרם פסי הצבירה:
 

 מדידות: כמוראה בתכנית 
 
 קיבוע: 
 

אמפר יהיה להתקנה על קיר. המיקום,    40לוח בעל זרם נומינלי של המפסק הראשי הגדול ביותר שאינו עולה על  
 תליה מיוחדים אשר יסופקו עם הלוח. הגובה והקיבוע יבוצעו בקלות בעזרת ווי 

של   נומינלי  זרם  בעל  נגישות   63לוח  יהיו  לרצפה  נקודות הקיבוע  רצפה.  על  להצבה  מיועד  יהיה  יותר  או  אמפר 
 כאשר הלוח מוצב במקום. 

 
 אבזרים והתקנתם   .8.8

 
 רשימת ציוד ואביזרים: .8.8.1

 
 )באמצעות המפקח( מבין היצרנים הבאים: המזמיןציוד יהיה לבחירת 

 
 "גויס" פלסטי משורין בהתקנות גלויות.  -
אירופה ע"י "לב אופיר" או "מאסטר" סדרה "גויס" סדרה לבחירת האדריכל , או "לגרנד"  -

בהתקנות סמויות,  ע"י "קשטן", " Light" או "Lunaאו "ביטיצ'ינו" סדרה ""מודו" ע"י "בכור" 
בלבד, באמצעות המפקח. תיבות ההתקנה של חברות אלה תאושרנה   הסדרה לבחירת האדריכל 

להתקנה של אביזר אחד בלבד. תיבות להתקנה של שני אביזרים או יותר יענו לדרישות התקן  
)"תיבות חיבורים למתקני חשמל: תיבות פלסטיק"( ויכללו מחיצות להפרדה   145הישראלי מס' 
 בין האביזרים 

 .RIT  –יציאות תקשורת מחשבים  -
ע"י מ.ד.ע. או ע.ד.א. פלסט, עם   Cima Boxאופיס", "-"ניסקו –קופסאות אביזרים משולבות  -

 אישור מכון התקנים. 
 

הערה: ציוד "גוויס" יאושר בתנאי שיסופק ישירות ע"י המפיץ הבלעדי של ציוד   •
 זה בארץ. 

  
 שילוט אביזרים     .8.8.2

 
מדבקות   באמצעות  לשילוט  המפקח  של  אישורו  יקבל  מתועשים  שקופותהקבלן  באמצעות  בהיעדר שתבוצענה   .

 "המפרט הכללי" להלן    –של המפרט הכללי למתקני חשמל    08.01.06אישור כזה יהיה השילוט כמתואר בסעיף  
 )דהיינו שלטים חרוטים(. 

 
 בנוסף, יכלול נוסח השילוט גם את מספר הלוח המזין או אות זיהוי של הלוח המזין.

 
 סוג האביזרים    .8.8.3

 
 אביזרים יהיו לפעולה שקטה, מחוזקים לקופסה על ידי שני ברגים.   

 
 אביזרים מוגני מים יהיו עם מכסה הגנה, אטם סיליקון וקפיץ סגירה.  

 
במקרים בהם יורה המפקח לקבלן להתקין אביזרים מסוג שאין עבורו מחיר יחידה בכתב הכמויות, יחושב המחיר 

 העדכני לפי הנוסחה המתוארת לעיל: 
 



   
 

 

 
 

                          חתימת קבלן:                                                                                                         70

                
 
 

 

למחיר הקטלוגי של האביזר א בין המחיר הקטלוגי של האביזר החדש  יחושב "מקדם ההכפלה", שהוא היחס   .
 המתואר בכתב הכמויות/מפרט )"גוויס"(.  

 
 ב. יחושב מחיר האביזר "הקיים" בכתב הכמויות מתוך מחיר הנקודה )שבהצעת הקבלן( לפי הנוסחה הבאה:  

 
 קודת בית תקע.  ממחיר נ 25מחיר בית תקע יחיד יהיה %  -
 פעמים מחיר בית תקע בודד, שחושב בשיטה דלעיל.    1.8מחיר זוג בתי תקע יהיה  -
 פעמים מחיר בית תקע בודד שחושב בשיטה דלעיל.   2.5מחיר שלושה בתי תקע יהיה   -
 ממחיר נקודת מאור.   10מחיר מפסק זרם יחיד או כפול או מחליף יהיה %  -
 ממחיר נקודת טלפון )לא כולל חווט(.   35מחיר אביזר טלפון יהיה %  -

 
במקדם   הכמויות  בכתב  האביזר  מחיר  של  המכפלה  ידי  על  יחושב  הכמויות  כתב  עבור  החדש  האביזר  מחיר  ג. 

 ההכפלה שהוזכר בסעיף א' דלעיל.  
 

 ד. המחיר העדכני הנ"ל יוחלף במחיר האביזר המקורי שבכתב הכמויות.  
 

 התקנת האביזרים    .8.8.4
 

יבדוק הקבל גב לאבזרי תקשורת ותקשוב  בורגי החיבור של  לפני התקנת קופסת  ן עם המפקח את מיקומם של 
האביזר )ההערה מיועדת למקרים בהם אביזרי המזמין מותקנים עם ברגים אופקיים, לעומת אחרים המותקנים 

 (  אנכית.
 

 גובה התקנת אבזרים:   .8.8.5
 

 הגבהים להתקנת אבזרים המפורטים במפרט הכללי יהיו "קו תחתון" של האביזר.  
 

 בריהוט קופסאות גב לאביזרים   .8.8.6
 

לעץ   מיוחדים  אוחזים  עם  תהיינה  בריהוט  לאביזרים  גב  יבוצע   -קופסאות  נוסף  חיזוק  גבס.  קופסאות  כדוגמת 
 כאשר ניתן.   -באמצעות ברגים במסגרת הקופסה, מחוזקים לעץ 

 
 הקופסאות תהיינה  מחומרים כבים מאליהם.   -
 הקדח לקופסה ייעשה במכשיר מיוחד המיועד למטרה זו.   -

 
 גופי תאורה:   .8.9

 
 20עמידה בתקן ישראלי מס'  .8.9.1

 
הדרישה לעמידה בחוקים ותקנים היא כללית וגורפת. יחד עם זאת, באופן יוצא מהכלל )ראה "קול קורא ליישום 

 .  20"( מוזכרת פה חובתו של הקבלן לעמוד בכל הדרישות של תקן ישראלי 20תקן ישראלי 
 

בדר יעמדו  לפרויקט  שיסופקו  התאורה  גופי  גופי  כל  )של  התאמתם  המאשרות  בתעודות  ויצוידו  התקן,  ישות 
 התאורה( לדרישות התקן ובמיוחד לאותם חלקים רלבנטיים הנוגעים למנורות המוצעות ולשימוש המיועד. 

 
אישור גוף תאורה זה או אחר על ידי המפקח אינו פוטר הקבלן מחובתו זו, והמפקח רשאי יהיה לדרוש מהקבלן  

סופקו ו/או הותקנו  ואינם עומדים בדרישות התקן בגופים אחרים, העומדים בדרישות אלה  החלפת גופי תאורה ש
 וזאת בכל עת ועל חשבון הקבלן. 

 
 : רשימת ציוד מאושרת עבור ציוד תאורה .8.9.2
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"אוסרם", "פיליפס" או "ג'נרל אלקטריק". נורות תהיינה בגוון חם   -נורות פלורסצנטיות  -
 קלוויןTLD 830    (3000   .)לומילוקס"  כדוגמת "פיליפס" דגם "

 .UniForm" סדרה  Venture"  -נורות מטל הלייד  -
 משנקים לנורות פריקה יהיו מטיפוס "אוטורגולטור" מתוצרת "ג'נרל אלקטריק" ארה"ב.  -
     BAG Electronics, ""אוסרם", "ג'נרל אלקטריק", "פיליפס" -ציוד הפעלה לנורות פלורסצנט  -

 בהתאמה לנורות. "לוטרון", "הלואר", "טרידוניק",  
 

 : כללי .8.9.3
 

תהיה    האחריות  בארץ.  הציוד  יצרן  מנציג  אחריות  בתעודת  מלווים  כשהם  יסופקו  התאורה  גופי  כל 
( שנים. בתעודת האחריות יהיה פירוט סוגי הגופים שסופקו לפרויקט והכמות שסופקה מכל  5לתקופה של חמש )

 סוג.  
 

 תקבע על סמך ספירה מדוקדקת באתר.  הכמות המדויקת 
 

שנים לפחות, או אספקה    10כל גוף תאורה יסופק על ידי ספק מוכר בעל ניסיון בייצור של גופי תאורה של   
 שנים לפחות. ספק גופי התאורה יהיה בעל תמיכה טכנית הנדסית מלאה.   5של גופי תאורה של 

 
ייתן    התאורה,  גופי  ספק  באמצעות  החשמל,  הצפויות  קבלן  התאורה  רמות  של  ממוחשב  דו"ח  למפקח 

 בשטחים השונים, בהתאם לגופי התאורה המוצעים, הנורות וציוד ההצתה המיועדים להתקנה בשטחים אלה.  
 

 משנקים  .8.9.4
 

 למיניהם יהיו אלקטרוניים גם אם לא צוין בכל מקום אחר.  משנקים לכל גופי התאורה הפלורסצנטיים
 

בגופי תאורה פלורסצנטיים הכוללים יותר משתי נורות יש להתקין משנק משותף לשתי נורות לכל היותר. במלים 
 בגוף בן ארבע נורות יותקנו שני משנקים.  –אחרות 

 
 המשנקים יעמדו בדרישות הבאות:

 
 תקנים 

 
 בדרישות התקנים הבאים: המשנקים יעמדו 

 
EN61347-1, EN61347-2-3 (General and safty requirements) 
EN60929: Performance requirements. 
EN61347-2-3 annex C : Special requirements for thermally protected ballasts. 
EN 61003-2: Limits for electronics currents emissions. 
EN 61003-3: Limitation of voltage fluctuations and flicker. 
EN 61547: EMC immunity. 
EN 55015: Radio disturbances < 30 Mhz 
EN 55022: Radio disturbances > 30 Mhz 
 

 דרישות טכניות מיוחדות )משנקים לנורות פלורסצנט(: 
 

 בקרת חימום מוקדם מודרג להארכת אורך חיי הנורה. -
 ת חשמל לנורה במקרה של פעילות לא תקינה של הנורה. ניתוק אספק -
 הפסקת אספקת מתח לחימום האלקטרודות במהלך הפעולה.  -
 מכמות המשנקים(. 10שעות )עם נפל שלא עולה על %    50,000אורך חיים צפוי של -
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שנים בתנאי שמירת טמפרטורת סביבה של המשנק על פי הרשום על   5אחריות ללא תנאי של  -
 גביו. 

 
 LEDגופי תאורה  .8.9.5

כל גופי התאורה יהיו עם תו תקן, תקן פוטו   ,של המפרט הכללי 08.09בנוסף לאמור בפרק  -
 . USי, כל הציוד הפנימי יהיה תוצרת אירופה או גביולו

 Beck Light Led.ישירה תהיה דגם   LEDתאורת  -
 שעות.  50,000שעות עבודה לנורה  -
 שנים. 5אחריות  -
 מבנה פח מגולוון צבוע אפקוסי לבן.  -
 . 4000Kאו   3000Kצבע אור לפי בחירה   -
 .220-240VACהזנה  -
 . Ra82מסירות צבע  -

 
 

 התקנה ושיקוע  .8.9.6
 

 על הקבלן לדאוג מבעוד מועד להכנות באתר לקליטת והרכבת גופי התאורה.   
 

גופים המיועדים לחיזוק ו/או התקנה לתקרה מקונסטרוקציות פלדה או דומה כוללים במחירם את כל ההתקנים 
המתחייבים על מנת להתקינם במקומם המיועד ובגובה המיועד אלא אם נמדד בכמויות אחרת. כל ההתקנים יהיו  

  מגולוונים.  
 

ופסת גב הדרושה להתקנתם באופן משוקע. על  גופים המותקנים בתקרת ביניים כוללים את האמבטיה או כל ק
 הקבלן לתאם עם יצרן/מרכיב תקרת הביניים את ההכנות הדרושות לחיבור והרכבה של הגופים הללו בתקרה.  

 
גופי תאורה שקועים כוללים גם את ביצוע פתחים ומסגרות מתאימות במקום ההתקנה, ולרבות אביזרי   

 התקנה, תליה )או שיקוע( וחיבור. 
 

עם  דג  בנפרד  הקיבוע תקבע  שיטת  הנושאת.  למחיצה  גוף תאורה  של  שיטת הקיבוע  על  מיוחד מושם  ש 
יקובע   אליו  או  עליו  העיגון   ואת התקן  סוג המחיצה  גוף התאורה, את  בחשבון את משקל  תיקח  והיא  המפקח 

 הגוף.  
 

 חיזוק גוף תאורה משוקע   .8.9.7
 

רת ביניים לתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות שני  בנוסף לאמור במפרט הכללי יתלה גוף תאורה המשוקע בתק
בקוטר   מגולוונים  פלדה  ידי   3כבלי  על  לכך  המיועדים  במקומות  התאורה  לגוף  יחוברו  הכבלים  אחד.  כל  מ"מ 

 יבצע הקבלן את ההכנות הנדרשות לכך בגוף התאורה.  –היצרן. בהעדרם 
 

ייעשה באמצע ביניים  של תקרת  על אריח  גוף תאורה משוקע  במפרט הכללי  התקנת  מתאים, כאמור  ות מתאם 
. המתאם כולל מסגרת מודולרית MTMלעבודות חשמל. המתאם המיוחד יהיה כדוגמת תוצרת "וויסבורד" דגם  

 ס"מ בקירוב, ועם שני כנפונים מחליקים על המסגרת ומותאמים לקוטר גוף התאורה.  60*30במידות  
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 באמצעי תמיכה מעץ. אין לעשות שימוש 
 

 קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע:  .8.9.8
 

לתקרה  תחוזק  התאורה,  גוף  של  אינטגרלי  חלק  שאינה  משוקע,  תאורה  גוף  של  אביזרים  קופסת 
הקונסטרוקטיבית באמצעות שני מוטות עיגון או פסי חיזוק לפחות, באופן שיבטיח את יציבותה המכנית גם בעת  

וסגירתו וטיפול באביזרי הקופסה הפתוחה. מכסה הקופסה יותקן כך שיאפשר ראיה נוחה פתיחת מכסה הקופסה  
 וגישה נוחה לבורגי המכסה ללא שינוי בהתקנת הקופסה המחוזקת כאמור. 

 
 בתי נורה. .8.9.9

 
בסעיף    לאמור  פלורסצנטיות  של המפרט הכללי,    08.09.03בנוסף  לנורות  נורה  קפיצי,    -בתי  טלסקופי, 

 בלתי שביר.  
 

 ופרות פלואורניות  שפ .8.9.10
 

או בגוון   מעלות קלווין( 3000" )גוון 830נורות פלורסצנטיות לכל סוגיהן תהיינה בגוון המכונה "לומילוקס  
 . שייקבע על ידי האדריכל, באמצעות המפקח

 
 שעות לפחות.    8,000( פינים ואורך חיים של 4קומפקטיות תהיינה בעלות ארבעה ) נורות פלורסצנט 

 
 נורות מטל הלייד  .8.9.11

 
בסעיף    לאמור  )חמה(    08.09.04.07בנוסף  חוזרת  להצתה  תהיינה  הלייד  מטל  נורות  הכללי,  המפרט  של 

 . UniForm" סדרה Ventureמהירה )דקה עד שתיים(, כמו מתוצרת "
 

 מערכות אופטיות   .8.9.12
 

לגופי    רפלקטורים  או  פלורסצנטיים  תאורה  לגופי  ולוברים  רפלקטורים  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 
 תאורה פלורסצנטיים עם נורות קומפקטיות יעמדו בדרישות הבאות: 

 
 מעלות.   60עד   55בעלי עקומת החזרה פרבולית, וזווית קרינה של  -
 הרפלקטור, למניעת עמעומו.בעלי ציפוי מגן על השכבה החיצונית של   -
 

 וזאת בנוסף על המתואר בסעיף   של המפרט הכללי. 
 

 תאורת חירום:  .8.9.13
 

 : רשימת ציוד מאושרת עבור תאורת חירום
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" או  OVA" "אנלטק" או "אלקטרוזן" או "געש" או "אלקטרולייט" או  –יחידות החירום   -

"Philips" או "Xylux" . 
רטה" או "פיליפס" או "ג'נרל אלקטריק" או "סאפט"  "וא  -לתאורת חירום  מטל מצברי ניקל  -

(Saft "או "אנרג'יג'ר )Energizer"( מיוחדות לטמפרטורות גבוהות ))T .)" 
כל מערכת חירום שתסופק תעמוד בדרישות התקן הישראלי המתאים ותהיה עם אישור סימון   -

חלק    20תקן ישראלי וכן    2.7חלק  61347, לרבות עמידה בדרישות התקנים הישראליים תו תקן
2.22 

 
 של המפרט הכללי:  08.09.05בנוסף לאמור בסעיף  

 
מודולים חיצוניים לתאורת חירום )המכילים ממיר, מטען, מערכת פיקוד ומצברים( יסופקו   -

כשהם בתוך מארז מגן מחומר שאינו דליק, עם אוורור מתאים, וחיבורים באמצעות מהדקים  
 מוגנים ממגע מקרי. 

תכליתי ייעשה לגוף התאורה ולא לאביזר החירום וזאת על  -הזנת החשמל לגוף תאורה דו חיבור   -
מנת להבטיח את המשך פעולת גוף התאורה גם כאשר יחידת החירום בתיקון / תחזוקה /  

 החלפה. החיבור יהיה באמצעות פלג חיבור בלבד.
שה אך ורק על ידי  התקנת יחידת החירום בגוף תאורה )כאשר נדרשת התקנה אינטגרלית( תיע -

 יצרן יחידת החירום או נציגו המוסמך. 
 

מעוצמת התאורה הרגילה   50גוף תאורת חירום יפיק בעת פעולה באמצעות מצברים לפחות %  -
 )הזנה שגרתית שלא ממצברים(.

 
דקות, וכעבור ארבע   120זמן הגיבוי של המצברים לפעולה אוטונומית של גוף תאורה חדש יהיה   -

 דקות.  60שנים 
 

גבוהות עם הבטחת קיבולת  ת ו ", לעמידה בטמפרטורמטל-סוללות הגיבוי תהיינה מטיפוס "ניקל -
 .מעלות צלזיוס 70בטמפרטורה של   50של % 

 

 המטען יהיה ייעודי לסוללות אלה.  •
 
 מנגנון הבקרה האלקטרוני יכלול הגנה אוטומטית על הסוללות מפני טעינת יתר או פריקת יתר.  -

 
 הגוף מהרשת תהיה בחלקו התחתון של גוף התאורה. הנורה דולקת רק כאשר:נורת סימון הזנת  -

 
 הסוללה מחוברת בקוטביות הנכונה.  •

 קימת פאזה קבועה תקינה.  •
 הממיר תקין ומטעין את הסוללה.  •
 

 מנגנון הבקרה יכיל הגנה בפני נורה בלויה או חוסר נורה לשמירה על הממיר. -
 של כל גוף תאורה. היחידה תכלול שילוט לרבות מספר סריאלי  -
המנגנון יבצע ניטרול פעולת נורית הסימון )במצב שגרתי( במקרה של טעות בחיבור הסוללה או   -

 במקרה שבו היא מנותקת. 
.  IEC-62034מערכת בדיקה אוטומטית אינטגרלית בגוף תאורת חירום תהיה בהתאמה לתקן  -

 תקלה ויופעל זמזם פנימי.  במקרה של תקלה תיפעל נורית ציון מיוחדת בגוף התאורה לחווי על
 
 גוף התאורה ו/או יחידת החירום יכילו שילוט חרוט: " זהירות ! מחובר לשני מקורות מתח".   -
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 : T5דגש לגופי עם נורות 

 
ייעודי, לרבות    T5יחידת חירום לנורות  אביזר   יבש חמישי לניתוק יהיה  ולרבות מגע  חימום מוקדם של הנורות 

 גמת תוצרת "אנלטק". וכדהאביזרי יהיה   .האלקטרוניזינת המשנק 
 

 שלט הכוונה )בגופי הכוונה ושילוט( יהיה במידות וגוונים תקניים, בנוסח שיקבע מדי פעם בפעם על ידי המפקח. 
 

מ"מ   8בגופים בהם נדרש השילוט באמצעות לוח פרספקס חרוט )הניצב למקור האור( יהיה עובי לוח הפרספקס  
 לפחות. 

 
, אחריות הכוללת ( שנים3לוש )מלאה לגוף התאורה וציודו )להוציא הנורה( תהיה לתקופה שלא תקטן מש אחריות 

 החלפה של ישן בחדש באתר.
 

 טבלת ריכוז דרישות:
 

אישור   המסמך  הנושא 
 הקבלן 

 הערות 

מנגנון בדיקה אוטומטי כמתואר  
 לעיל 

 לפי דרישות חוק התכנון והבניה   מפרט יצרן 

פרספקס מחומר כבה מאליו  לוח  
 מ"מ  8ובעובי 

   מפרט יצרן 

   תעודת התאמה  2.7חלק   61347ת"י 

   תעודת התאמה  2.22חלק   20ת"י 

לתקנות    מפרט יצרן  09-2008תקנות הבניה  מתאים  האותיות  גובה 
 הבניה 

IEC 61347  התיחסות לקרינת לייזר   אישור מת"י  2.13חלק 

התאמה   IEC 62471או   60825 אישור 
 לתקן 

 בטיחות מוצרי לייזר  

   מפרט יצרן  מעלות  70  -סוללות ניקל מטל ל

ליום    120גיבוי    מפרט יצרן  זמן פעולה אוטונומי כנדרש לעיל  נדרש  דקות 
 ההתקנה 

 
בפרויקט תותקן מערכת תאורת חירום מרכזית עם אספקת אנרגיה ממצבריה מרכזית ומערכת בקרה מרכזית, 

 העונה לדרישות התקן הישראלי. המערכת תהיה בכמתואר להלן:
 שווה ערך לגוף תאורה:  .8.9.14

 
 מחיר גוף תאורה חלופי לזה שבהצעת הקבלן בכתב הכמויות והצעת המחירים ייקבע גם באופן הבא:   

 
 X=Knew (:) Kold (*) Pold  

 
 כאשר: 

 
X   .המחיר המבוקש של הגוף החלופי = 
 

Knew   .המחיר הקטלוגי של גוף התאורה החלופי = 
Kold   .המחיר הקטלוגי של גוף התאורה המקורי = 
Pold   .המחיר בהצעת הקבלן של גוף התאורה המקורי = 
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עליו לנקוט בפעולות    הקבלן רשאי להציע שווה ערך לגוף התאורה המופיע בכתב הכמויות. במקרה זה, 
 הבאות:  

 
 לבקש את רשותו של המפקח להציע גוף תאורה שווה ערך.  -
לאחר קבלת רשותו של המפקח, להביא בפני האדריכל המהנדס והמפקח את הגוף המקורי   -

רה "שווה הערך המוצע". הקבלן יציין את מקור  הנדרש בכתב הכמויות, וכן את גוף התאו
האספקה של הגוף החלופי, את מחירו הסיטונאי ואת כל הפרטים הטכניים המסופקים לגוף זה  

 על ידי היצרן שלו.  
 

במידה ויידרש, יהיה על הקבלן להפעיל )להדליק( את שני גופי התאורה על מנת שניתן יהיה   -
 .  לערוך השוואה ביניהם גם בזמן עבודה

 
ביחד עם האמור לעיל יציג הקבלן דו"ח תאורה השוואתי בין שני הגופים הנ"ל. הדו"ח ייערך על   -

ידי מעבדת תאורה מוכרת על ידי מכון התקנים הישראלי, ובו יושוו הביצועים של שני גופי  
 התאורה.  

 
ה שלא תעלה  לאחר עיון במסמכים ובגופי התאורה יכריעו הנוגעים בדבר בנושא הגוף החלופי, תוך תקופ  

על שבוע ימים מיום ביצוע המבחן ההשוואתי החזותי, שבו יוצגו גם, כאמור, כל המסמכים הנדרשים. על הקבלן 
 לקבל את הכרעת הגורמים לגוף שווה ערך בכתב, על ידי רישום ביומן עבודה.  

 
 נקודות:  .8.10

 
 כללי:   .8.10.1

 
 של המפרט הכללי:   0800.47 בנוסף לאמור בסעיף

 
מושחל בצינור או מותקן    FR-XLPEחוט נחושת עם בידוד פי.וי.סי. מושחל בצינור, או כבל    -"  "מוליך 
 בתעלה.  

 
 בכמות בהתאם לצורך, כולל מוליך הארקה.  -" "מוליכים 

 
בכל מקום בו מופיעה המלה "צינור" או "צינורות" בתיאור הנקודות במפרט הכללי, יהיה המשמעות של "מוביל"  

 להלן: כמתואר 
 

כבד    -"  "מוביל  קשיח  פלסטי  צינור  או  "פנ",  או  "פד"  מטיפוס  תה"ט  )מריכף(  כבד  כפיף  פלסטי  צינור 
 )מרירון( בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית בהתקנה גלויה, אם לא צוין אחרת.  

 
 בהתקנות מחוץ למבנה יהיה המוביל וקופסאות המעבר והחיבורים  משוריינים ומגולוונים כמתואר. 

 
יהיה     סמויה  בהתקנה  נקודה  לביצוע  מוביל  לביצוע    20קוטר  מוביל  קוטר  אחרת.  מצוין  לא  אם  מ"מ 

 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  25נקודת תקשורת או טלפון יהיה 
 

מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל ביצוע נקודת    20קוטר מוביל לביצוע נקודה בהתקנה גלויה יהיה    
 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  25תקשורת או טלפון יהיה 

 
 ( ס"מ אם לא מצוין אחרת.  1.5*3מידות תעלה פלסטית לביצוע נקודה יהיה )  

 
אמפר שלושה פינים שטוחים להתקנה תחת הטיח עם מסגרת בית    16פאזי   -בית תקע חד  -  "בית תקע" 

 התקע מחוזקת לקופסת הגב עם ברגים וקופסה מיוחדת לנ"ל, כל זאת אם לא צוין אחרת. 
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 להתקנה סמויה תה"ט כולל קופסה מתאימה.    - אביזר ללא ציון מיוחד 

 
 , במחיצת גבס, במילוי, בריהוט  או בחלל תקרת ביניים.  בהתקנה סמויה ביציקה, תחת הטיח - "תה"ט" 

 
 נקודת שליטה על מאור   .8.10.2

 
או כנקודת תקשורת למערכת בקרה של תאורת   מיועדת לשליטה על נקודת מאור באמצעות דימר דיגיטלי  

כים . הנקודה כוללת מוביל כמתואר, מוליחירום )בין גופי תאורת החירום ועד רכזת הבקרה של תאורת החירום(
ו עד  בכמות  בחתך  הבקרה  לשיטת  בהתאם  שונים  אלקטרוני    1.5בגוונים  למשנק  התחברות  אחד,  כל  או  ממ"ר 

אלקטרוני בלוח החלוקה מהצד השני, ולרבות ה בקרגוף התאורה מצד אחד וליחידת הבקרה של תאורת החירום ב 
 מיתקן.  והטמעה בכוון , עזרה בהפעלה

 
 ( ישר  גוון מוליכי הבקרה שחור/אדום. במקרה של    0-10במקרה של שליטה באמצעות מתח  יהיה  וולט( 

 הדיגיטלי.    ציודשליטה דיגיטלית יהיה כבל הפיקוד בהתאם להנחיות ספק ה
 

 קופסת אביזרים לחשמל ותקשורת  .8.10.3
 

ככזו ומאושרת  ותקשורת,  אביזרי חשמל   מיועדת להתקנת  ו  הקופסה  התקנים הישראלי  מכון  ידי  "בזק".   -על 
  הקופסה עשויה מחומרים כבים מאליהם. ראה לדוגמא: 

        

       
 

אביזרי העזר המיועדים להתקנת אביזרי הקצה. אביזרי   וכל  וקופסת הגב(  )המסגרת  זה כלולה הקופסה  בסעיף 
 ות.הקצה )בתי תקע לכוח, טלפון, תקשורת ודומה( נמדדים במסגרת הנקוד

 
 נקודת שקעים מתועשת  .8.10.4

 
הקופסה מיועדת לשרת מגוון בתי תקע, בשילוב עם הגנות וממסר פחת בהתאם לרבות קו זינה, אביזרים וקופסה.  

 סידור הקופסה והאביזרים יהיה כדוגמת המתואר בתמונה שלמטה:  למפורט בכתב הכמויות.
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 ים גם: בסעיף זה כלול 
 

 מוליכים ומובלים.  –יות קו הזינה כמתואר בכתב הכמו -
 הקופסה, פלסטית משורינת ולרבות מכסה ו/או מכסים בהתאם לתכולה של האביזרים. -
 אביזרי הקופסה.  -
 אביזרי עזר לחיבור קו הזינה, להתקנת האביזרים וחיבורם. -

 
 נקודת ב"ת למזגן בתקרת ביניים  .8.10.5

 
כדוגמת "המחבר והמקשר", ולרבות  כמו נקודת בית תקע כוח, אך סיומת בבית תקע מוגן מים מתברג  

על כבל המזגן. וחיבורו  נעילת הברגה    אספקת התקע התואם, התקנתו  יהיה עם  תקע בהתקנה אופקית 
 כמתואר לעיל או מצויד בפחית מתכת מגולוונת להתקנתו אנכית ולא אופקית. 

 
 נקודת ב"ת כוח, מפ"ז ומנורת סימון  .8.10.6

 
 ( אמפר ומנורת סימון, בהרכבים.  16*2כמו נקודת ב"ת כוח, אך לרבות מפ"ז )  

 
 מייבש ידיים חשמלי   .8.10.7

 
  BJP-1000S, דגם  כבל חיבור לשקע חשמלי  ,עם הפעלה אוטומטיתהמתואר להלן  אביזר המייבש יהיה כדוגמת  

 )עם סטריליזטור(:  BJP-1000SVI)סטנדרטי( או 
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 עם הפעלה אוטומטית עם כבל חיבור לשקע חשמלי.  World Drierאביזר המייבש יהיה כדוגמת 
 

 המייבש יהיה כמתואר להלן:
 

MODEL DXA5 SERIES SURFACE MOUNT STAMPED STEEL COVER 
  

Materials  

• Cover construction of .08" (2mm) thick cold rolled drawn steel  
• Exposed areas are appliance grade baked epoxy enamel for durability  
• Two tamper-resistant screws lock cover securely to base  
• Internal parts are plated with corrosion-resistant material  
• Tamper resistant air intake grill of 304 stainless steel  

Mechanisms  

• Motor is a universal type open frame 1/10 HP, 6900 RPM at rated load with 
resilient mountings, ball bearing construction and dynamic balanced rotor  

• Heating element mounted at air exit for maximum heating efficiency  
• Mechanical timer (Model DA-push button) operates dryer for 30 or 40 seconds 

with push button activation. Switch 20 Amp rating  
• Reflective infrared sensor (Model DXA5-automatic) detects hands, initiates and 
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terminates drying automatically. 100 seconds vandal defeat circuit.  

 
 

 
 

 
Model DXA5 
 

 
 נקודת לחצן חירום    .8.10.8

 
בקוטר    מוביל  בחתך    20הכוללת  מוליכים  קופסה    1.5מ"מ,  הכולל  חירום  ללחצן  מיוחד  אביזר  ממ"ר, 

 c/o *2בעל מגעי עזר    צבועה אדום, חזית פלסטית לשבירה ביד, לחצן הפועל אוטומטית עם שבירת החזית הנ"ל 
 ושילוט בעברית בהתאם למקרה. 

 
 נקודת פיקוד מרחוק    .8.10.9

 
כל    c/o *2בעלי מגעי עזר  ממ"ר וסיומת בשני לחצנים    1.5מ"מ, מוליכים בחתך    20הכוללת מוביל בקוטר   
 בהתקנה סמויה עם שילוט בהתאם למקרה.  אחד 

 
 נקודת חווט יציאת תקשוב   .8.10.10

 
מחשבים    לתקשורת  כבל  מטיפוס    CAT7הכוללת  היציאה  אביזר  לאביזר     RJ45את  חיבורים  כפול, 

שיטה יציאה לפי  קצוות  בשני  מלא  שילוט  הן    ה,  הכבילה  בדיקת  המזמין,  של  אחראי התקשוב  ידי  על  שתיקבע 
או ריכוז תקשורת   HUB  -לתאימות השילוט והן לאיכויות הקו ומסירת דו"ח מפורט למפקח. באזור המיועד ל

 מטרים. מובילים נמדדים בסעיפים אחרים.   5  -המחשבים ישאיר הקבלן זנב באורך שאינו נופל מ
 

 ן נקודת הארקת מיתקן טלפו  .8.10.11
 

ממ"ר לפס    6מ"מ, מוליך בחתך    20להארקת ארון טלפון או טלפון ציבורי או דומה, וכוללת מוביל בקוטר   
השוואת פוטנציאלים או פס הארקה בלוח קרוב )בהתאם למקרה( וחיבור לבורג הארקה בארון טלפון או בטלפון  

 ציבורי.  
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 שוחת ביקורת להארקה    .8.10.12
 

מע  או  אנכית  אלקטרודה  כל  מעל  כמו  תהיה  תהיה  השוחה  דומה.  או  חיצוניים  מים  למתקני  הארקה  חיבורי  ל 
ירוק מתאים לשטח בו היא מותקנת. תחתית שוחת הביקורת -עם מכסה צהוב  5920-038מתוצרת "אטקה" מק"ט 

 ס"מ. השוחה כוללת את החפיר עבורה ושיקומו.  15תהיה מרופדת בשכבת חצץ בעובי  
 

 נקודת הארקת מיתקן מתכתי   .8.10.13
 

בקוטר    במוביל  פוטנציאלים  השוואת  לפס  חיבור  עד    25הכוללת  בחתך  נחושת  מוליך  ממ"ר,    16מ"מ, 
 שלות חיבור או מהדק חיבור )בהתאם למקרה( ושילוט "הארקה, לא לפרק".   

 
 נקודת איטום מעבר נגד אש   .8.10.14

 
האיטום ואת מריחת הנקודה כוללת את ההכנות במחיצה על מנת לאפשר התקנת אמצעי האיטום, את אמצעי  

 .מטר לפחות 1.0באורך של  הכבלים משני מידי פתח האיטום
 

 העבודה והחומרים יהיו כמתואר במפרט המיוחד. 
 

 בכל פתח יעשה הקבלן שימוש בכל האמצעים התקניים הנדרשים על ידי התקן המחייב )ראה במפרט המיוחד(.  
 

 נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים    .8.10.15
 

ברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מנת לבצע  לפני ביצוע מע 
שיטת  העורף.  פיקוד  ידי שלטונות  על  כנדרש  )להלן "מקלט"(,  או המרחב המוגן  כבלים למקלט  למעברי  איטום 

 יים:  האיטום תיבחר על ידי הקבלן בהתאם לתנאי ההתקנה, והיא תהיה אחת מהשתיים או שילוב של השת 
   
 הגנת מעברי כבלים בודדים, באמצעות צינורות מעבר אטומים.   -  
 הגנת מערכת כבלים, באמצעות מסגרת מעבר מלבנית ואטמים פנימיים.   -  
   
מועד,    מבעוד  לו  הדרוש  המעבר  את  יכין  הקבלן  "סמויה",  תהיה  האיטום  מערכת  של  ההתקנה  שיטת 

או תקרה(, ובתוך המעבר יתקין הקבלן את המסגרת המיועדת לקלוט בטרם יציקת הדופן המיועדת למעבר )קיר  
 תהיה זו מסגרת עגולה או מסגרת מלבנית.   -את ציוד האיטום 

   
המתאימים     האטמים  יישום  ידי  על  האיטום  עבודת  את  הקבלן  ישלים  הכבלים  מעבר  ביצוע  לאחר 

ידי   על  מטיפוס המאושר  יהיו  העבודה  וטכניקות  האיטום  ציוד  כל  הנותרים.  החללים  ואיטום  שבפועל  לכבלים 
 שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן וספק הציוד.  

   
 מערכת האיטום תהיה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים.   -
 .   DIN 4102-ו  476המערכת תהיה בעלת יכולת עמידות לאש לשעתיים, לפי תקן בריטי  -
 בר.   3.5המערכת תאטום נגד חדירת גזים בלחץ של  -
   DIN 53521המערכת תעמוד בפני תקיפת כימיקלים כמתואר בתקן  -
 . DIN 53508בפני בליה ממושכת לפי תקן  המערכת תעמוד -
 אטמוספרות.  6המערכת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של  -

   
העבודות    כל  כלולים  כשבמחיר  שהוא,  סוג  מכל  מוגן  למרחב  "קומפלט"  של  בשיטה  תהיה  המדידה 

את מערכת    והחומרים המתוארים, עבור כל הכבלים המיועדים לעבור דרך אותו מרחב. כל האביזרים המשרתים
יצרן  של  )בישראל(  המוסמך  נציגו  של  ובאישורו  הנחיותיו  לפי  מבוצעים  יצרן,  אותו  של  מקוריים  יהיו  האיטום 

 המערכת ובעלי אישור פיקוד העורף, כאמור.  
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 דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן / מקלט 
 

 נקודת גילוי עשן  .8.10.16
 

ולרבות גם נקודות הכנה לברז כיבוי בגז, לגלאי זרימה במערכת ספרינקלרים, למפסק גבול על מגוף של מערכת 
 . של המפרט הכללי 0800 64ספרינקלרים וכיו"ב, בנוסף לאמור בסעיף 

 
 נקודת הפעלה למפוח נחשון   .8.10.17

 
וחוט    גב  קופסת  לרבות  ההפעלה,  קופסת  ועד  המבוקרת  היחידה  או  מהמפוח  כמתואר  מוביל  הכוללת 

 מ"מ.   4משיכה פרלון  
 

 פנל כבאים  .8.10.18
 

 נקודת פנל כבאים )עמדת פיקוד כיבוי אש בחירום( כוללת את המרכיבים הבאים, קומפלט: 
 

 הארגז.  -
 כל ציוד הפיקוד והבקרה.  -
 תקנות בפנל הכבאים.המובילים והכבילה של המערכות המו -
 

 :המבנה
 

ארגז פח צבוע בגוון לפי האדריכל, בהתקנה משוקעת. עיצוב הארגז ומידותיו יוצגו  לאישור   -
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האדריכל באמצעות המפקח. גודל הארגז ומידותיו יהיו בהתאמה לציוד המיועד להתקנה. עבודת  
שציודם מתממשק  הקבלן כוללת גם את התיאומים עם קבלני המשנה וקבלני המערכות האחרות 

או מותקן בפנל הכבאים. מוצגת סכימה עקרונית של מבנה "ארגז פנל כבאים". הגודל הסופי  
 ותכולתו יהיו בהתאם לציוד שיותקן בו בפועל. 

-  
 מקום להתקנת ציוד הנמדד בסעיפים אחרים:  -

 

 פנל משנה של רכזת גילוי אש ועשן )נמדד בפרק גילוי אש ועשן(. •
 אזורי טלפון כבאים )נמדד בפרק כריזה או גילוי אש ועשן(.לוח שליטה על  •
 מיקרופון מערכת כריזת חירום )נמדד בפרק כריזה(.  •

 
הציוד הבא על התשתיות המתחייבות עבורו )כבלים ומובילים לכל אורך התוואי( ולרבות   -

 חיבורים בשני קצוות: 
 

 לחצן הפסקת חשמל כללית "רגילה" )שדה "רגיל" של הלוח הראשי(.  •

לחצן הפסקת חירום "חיוני" )הפסקת השדה החיוני בלוח הראשי, לא כולל   •
 הפסקת השדה הקריטי המזין מערכות תומכות חיים(. 

 לחצן הדממת הגנרטור.  •
 בוררי משטר עבודה למפוחי שחרור עשן בכמות נדרשת.  •

 

המערכת כוללת גם את הכבילה בכבל חסין אש כמתואר ואת המובלים   •
ד ממערכות מפוחי שחרור עשן הנשלטות על ידי  המתחייבים עבור כל אח

המפסקים הבוררים, וכן את המפסק הבורר )שלושה מצבים( והשילוט כמוראה  
בפרט המצורף להלן. כאמור, כמות המפסקים לשליטה על מפוחי שחרור עשן  

 תהיה כנדרש בפועל במתקן. 
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 נקודת הזנה למכונה   .8.10.19
 

הכוללת מוביל בהתאם למתואר בטבלה שבהמשך )בהתאם לגודל המכונה(, כבל בחתך כמתואר, וסיומת   
 כדלקמן:  

 
ליד המכונה, על קיר או על קונסטרוקציה מתאימה יותקן מנתק הספק, אטום ומוגן מים, בגודל בהתאם   

ד למכונה אם בהתקנה גלויה או  למכונה. מהמפסק הנ"ל יותקן קו משוריין, מגולוון, עם מעטה פלסטי, עם כבל, ע
 בהתקנה סמויה לרבות חלקה ברצפה, וחיבור למכונה לרבות עזרה בהפעלה  ראשונית. 

 
 ביצוע התחברות למנוע או מכונה יבוצע באופן הבא:  

 
יכול    -  זה  קטע  קשיח.  מגולוון,  פלדה  צינור  קטע  יחובר  המנוע  או  המכונה  גוף  של  החיבורים  לקופסת 

היה בזוית, בהתאם לדרישות תנאי ההתקנה בכל מקרה ומקרה. בכל מקרה, לא יעלה אורכו של  שיהיה ישר או שי
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מתועשת   זווית  או  שימוש בקשת  של  ובמקרה  בודדים,  סנטימטרים  על מספר  זה  ישר  רק   -קטע  שימוש  ייעשה 
 בקשת או זווית, ללא המשך של קטע ישר.  

 
יחוזק לקופסת החיבורים של המכונה באמצעות  קטע קשיח זה יצויד בהברגה בקצהו החודר לקופסה, ו 

 האחד בחלקה הפנימי של הקופסה והשני בחלקה החיצוני של הקופסה.    -שני אומים 
 

בהמשך לקטע הצינור הקשיח יבצע הקבלן קטע צינור גמיש. הצינור הגמיש יהיה מגולוון, כמתואר, ועם מעטה  
 ס"מ.   20פלסטי. אורכו של הקטע הגמיש לא יעלה על  

 
 לאחר הקטע הגמיש ימשיך הקבלן בביצוע המיתקן בצינור גמיש או קשיח, בהתאם למקרה.  

 
 מודגש בזאת כי אין להתחבר עם צינור גמיש ישירות לקופסת המכונה.  

 
 להלן פירוט הערכים בהתאם לגודלי המכונות השונות: 

 
 כ"ס   30עד  כ"ס   20עד  כ"ס   15עד  כ"ס   12עד  כ"ס  8עד  כ"ס  4עד  הספק המכונה 

 ממ"ר   16*5 ממ"ר   10*5 ממ"ר   6*5 ממ"ר   4*5 ממ"ר   2.5*5 ממ"ר   1.5*5 חתך המוליכים  

 מ"מ   60 מ"מ   40 מ"מ   40 מ"מ   32 מ"מ   25 מ"מ   25 קוטר המוביל  

 אמפר   63*3 אמפר   40*3 אמפר   40*3 אמפר   25*3 אמפר   25*3 אמפר   25*3 גודל מפ"ז  

 
 : לתקשורת ומנ"מתשתית  .8.11

 
 כללי: 

 
  2חלק    1907תכנון התשתית להולכת כבילי מערכות התקשורת/מנ"מ יענה לדרישות התקן הישראלי מספר ת"י  

 העדכני בעת התכנון. 
 

( ( תהיינה נפרדות מכל תכנית אחרת, תהיינה מתואמות As madeתכניות תשתית התקשורת שיוכנו ע"י הקבלן 
 של יועץ התקשורת )על פיהן יבצעו קבלני המערכות את מטלותיהם(. לחלוטין לתכניות האדריכליות ו

 
 טלפוניה .8.12

  
ליום   העדכניות  וההנחיות  "בזק"  לתקן  בהתאם  יהיו  והאביזרים  החומרים  הכבילים,  הטלפוניה,  עבודות  כל 

 ההפעלה. 
 

יש המזמין  של  ואגף התקשורת  בזק  של  לסטנדרד  בהתאם  תהיה  הקצוות  בשני  והחיווט  החיבורים  ראל,  שיטת 
לרבות קוד הצבעים והסימון בהתאם לפרט שבתוכנית. כבל ישולט בכל קצה בדגלון מודפס ובר קימא. השילוט  

 בכבל הזנה יכלול את מספרו הסידורי של הכבל ואת מס' תיבת התקשורת אותה הוא מזין. 
 

ישראלי   תקן  בעלי  בכבלים  שימוש  יעשה  זוג   1155הקבלן  ארבעה  עם  בשריפה  גזים  פליטת  יציאת ללא  לכל  ות 
 טלפון כפולה כנ"ל.  

 
לשימוש   .     INDOORכבלים  בקוטר  )  0.6יהיו  חיצוני  לשימוש  כבל  "נגד OUTDOORלפחות.  מסוג  יהיו   ) ׂ

 מכרסמים" עם מעטה פלדה משורין ואטימת ג'ל  לעמידות בתנאי לחות גבוהים.  
 

 “ מתוצרת  ניתוק  בפסיסי  שימוש  דגם  Kroneייעשה   "LSA+   .הבידוד הסרת  וללא  וברגים  הלחמה  ללא  בלבד 
כ   הסתעפות  תיבת  של  השמאלי   בצד  יותקנו  חיבור  העליון    10פסיסי  בקצה  יחובר  הכבל  התיבה.  מדופן  ס"מ 

 השמאלי של התיבה. חיבור נקודת טלפון כפולה יהיה לפסיס אחד בלבד.  
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  10ותקן בצד ימין של הפסים בקפיצות של  פסיסי החיבורים ישולטו בתג  פלסטי מקורי מדגם קרונה. המספור י 
 מספרים מלמעלה למטה ומשמאל לימין. 

 
 בחזית דלת  תיבת ההסתעפות  יוצמד שלט סנדוויץ' חרוט הכולל את שם התיבה ומספרה הסידורי.

 
   6כחול        לבן,    5חום לבן,    4ירוק לבן,    3כתום לבן,    2כחול לבן,    1בפסיס כלהלן:    כבל לשקע טלפון כפול יחווט

 שמור.   9-10חום לבן,  8ירוק לבן,  7כתום לבן,  
 

פיזור באמצעות   יותקנו טבעות  יהיה עם רזרבה של    2בתיבות הסתעפות  לתיבת סעף  לפחות    1ברגים. הכבל  מ' 
 ויונח בתעלת הרשת לתקשורת.

 
גב    אביזרי ויותקנו בקופסת  ובתקן "בזק" בלבד  )בלבד(,  )יציאות טלפון( יהיו כפולים  מ"מ שקועה או   55הקצה 

בהתקנה עה"ט לפי תכנית. השקע ישולט בשלט פלסטי חרוט בצבע לבחירת המזמין. יש לקבל אישור המזמין על 
 סגנון השילוט וצבעו לפני הכנתו.  

 
כחול בגידים:  יחווט  כפול  וכתום-שקע  עד -לבן  האחורית  מהקופסה  השקע  פירוק  יאפשר  הגידים  אורך  לבן. 

ס"מ לפחות    30לבן( יהיו באורך  -לבן, חום-ס"מ לפחות מהקיר . הגידים שלא יחווטו בשקע )ירוק  20למרחק של  
ויונחו  בקופסת השקע או בתעלת הכבלים המזינה אותו. כל כבל לשקע טלפון יהיה בעל אורך "נוסף" רזרבי של  

 אותה יש להניח בתעלת התקשורת. ס"מ ש 50
 

מפס   הארקה  ומוליך  הקרונות  פסיסי  של  הארקה  מוליכי  יחוברו  אליו  הארקות  פס  יותקן  תקשורת  ארון  בכל 
 הארקות ראשי .  

ס"מ    230בגובה    CIברגים ואומי פרפר ויותקן בקופסת    10פס הארקות לציוד בחדר התקשורת יהיה מנחושת עם  
 בתוך החדר.    
 יכים לאביזרי הקצה יהיו בהתאם לסטנדרד המזמין. חיבורי המול

כל הציוד המיועד להתקנה יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין באמצעות הפיקוח. ציוד שיותקן ללא אישור יפורק  
 ויוחלף ע"י הקבלן. 

 
בסיום עבודתו ולקראת מסירת המערכת יבצע הקבלן בדיקת קצר / נתק לכל אחת מהנקודות שהותקנו באמצעות 

 מטר(. –יר מדידה )אוהם מכש
 
 

 תשתיות תקשוב  .8.13
 

עבודת הקבלן בפרק זה כוללת את החווט של נקודות הקצה בכבלים כמתואר בהמשך, לחברם לפנלי ניתוב במסד  
 הציוד, ולרבות אספקת מסד הציוד והפנלים. 

 
בדיקה ותיעוד מלא  כמו כן כוללת עבודת הקבלן את אספקת אביזרי הקצה, את בדיקות הכבילה, מסירת דו"ח  

 כמתואר. 
 

 כללי:  -כבלים 
  

 יחובר כבל אופטי מהארון ראשי ומארון משני אחר נוסף. 20Uלכל ארון   -
 .LCסיבים והסיומת עם קונקטור   SINGLE MODE    12הכבל אופטי הוא כבל  מדגם   -
 או  התקן המתקדם ביותר בעת ביצוע העבודה.  7GIGA CATכבלי נחושת יהיו כבלים  -
 או את התקן המתקדם ביותר באת ביצוע העבודה.  CAT6aהשקעים יהיו בתקן  -
 

 ציוד אקטיבי 
 

 .  CISCO 2920נתבים יהיו מדגם  -
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 ws2960-48tc-l.דגם  כניסות אופטיות  2עם  lan base 2960 CISCO 10/100מתגים  -
- 24 LX GBIC  לסיב   2960למתגSINGLE MODE  . 

 

וחיווט   אספקה  הקצה,  אביזרי  של  וחיבור  התקנה  כבלים,  והשחלת  אספקה  יבצע  התקשוב  קבלן 
מפורט   תיעוד  והגשת  סימונים  בדיקות  קצה  ושקעי   .   AS MADEארונות 

  

, כל עמדת עבודה תחובר    SSTPמסוג גיגה     7CATתותקן תשתית כבילה אופקית מבוססת כבלי נחושת  
תחת הטיח. בצד חדר התקשורת     CAT6לחדר המחשב  ע"י זוג כבלים  ותיוצג בשקע קצה כפול מסוג  

 . CAT6מסוככים    RJ 45מבואות  24יחוברו הכבלים ללוחות ניתוב בעלי  

 
 :הנחיות לביצוע תשתית כבילה 

 

 נדרשת תשתית תקשורת פסיבית שתאפשר להפעיל את הציוד הבא: 

 .  UNIXותחנות   ETHERNET  ,FAST ETHERNET ATMברשת  PCתחנות קצה כדוגמת מחשבי  

 . ,1000BASE-TX/FX  10BASE-T,ATM, GIGAשרתי רשת ב: 
 

 נדרשים קישורים לרשתות וממשקים אחרים.

 נדרשת מערכת אמינה בעלת יתירות, שרידות וגידול עתידי מהיר וקל. 

 . CAT 6ואביזרי קצה מסוג    CAT 7מערכת הכבילה תהיה מערכת כבילה מסוככת מבוססת על כבלי 

לתחומים   המוסמכות  רשמיות  מעבדות  ידי  על  ובדיקות  אישורים  בעל  להיות  חייב  המוצע  הציוד 
 . MHZ250הרלוונטיים כמו כן לעבור בדיקות על ידי צב"ד מאושר עד לקצב של  

האי את  להמציא  המציעים  בתקן  על  הציוד  עמידות  לגבי  הרלוונטיים  יתקבלו    CAT  6שורים  מסוכך 
 P3 ,Delta ,, ETL,ULאישורי מעבדה של המעבדות הבאות בלבד : 

לכך   ייעודיות   רשת  בתעלות  בחדרים   הקצה  שקעי  לכיוון  התקשורת  מריכוז  יפרסו  התקשורת  כבלי 
של   באלומות  יאגדו  הכבלים  שונות.  ותעלות  בצינורות  היותר.    12ובהמשך  לכל  באלומה  כבלים 

מטר תחוזק    2  -הכבלים יפרסו  בתעלות בצורה מתוחה וישרה וללא קשרים לכל אורך הציר. בכל כ 
יתר על המידה על מנת לא   על ידי חבקים מתאימים, יש לדאוג לא לחזקם  האלומה לתעלת הרשת 

 לפגוע בכבל. 
 

 ב(. כל מיתקן הכבילה יבוצע במובילים )תעלות, צינורות וכיו" 
 

 כבל תקשורת מחשבים "נחושת" 
 

 הכבל יהיה בעל התכונות המפורטות לעיל: 
 

SCOPE           
 

         This document describes a 100 Ohm, double shielded, data cable composed of two sets of 4 
twisted pairs of 0.58mm (23 AWG) bare copper wire conductors Polyolefin (PO) insulated. 
Each pair is individually shielded and an overall tinned copper braid shield is applied over the 
shielded twisted pairs. Two Sets of shielded twisted pairs are laid parallel and a jacket is made 
of HFFR material is extruded over it forming a Fig –8 shaped cables. The cable complies with 
the requirements of DIN 44312-5 and prEN50288-4-1 for category 7 Class F and complies also 
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with the requirements of ISO/IEC 11801 and ANSI/TIA/EIA-568-A. This high performance 
data cable is designed for high speed protocols  

          Such as ATM 622 Mbps and Gigabit -Ethernet 1000 Mbps applications The electrical 
transmission 

        . Properties of this cable are specified up to 600 MHz 
 
 
CABLE  STRUCTURE 

 
         2.1  8 Solid bare copper conductors, 0.58 mm(23/1 AWG)  nominal diameter. 

 The conductors are PO insulated and twisted in pairs with varying lays.  
         2.3  The color of the pairs are  as follows:- 
                  Blue/White, Orange/White, Green/White, Brown/White. 

 Each pair is individually shielded with polyester-aluminum foil (Aluminum facing 
outwards) providing 100% coverage. 
 The shielded pairs are cabled together forming a cable core. 
 A Tinned Copper wire braid is put over the cable core, 
 Two sets of 2.6 are laid parallel and a HFFR sheath is extruded. 
 A RED HFFR outer jacket is extruded over the two sets that are laid parallel braid 
shielded cable cores a Fig- 8 shape is   . 

   
CABLE DIAMETER AND WEIGHT 

 
           3.1 The cable outer dimensions are 7.7x15.8 mm nominal.  
           3.2 The cable weight is 117 kg/km nominal. 
 
ELECTRICAL PROPERTIES 

 
            4.1 Maximum average conductor DC resistance @ 20° C. is: 67 /km. 
            4.2 Maximum Resistance unbalance @ 20°C.: 2%. 

 Nominal Mutual capacitance @ 1 kHz. 43 pF/m 
4.4 Maximum pair to ground Capacitance Unbalance @ 1 kHz: 1.5 pF/ m 

4.5 Mean Impedance from 1MHz to 600MHz. : 100±15  
4.6 Dielectric Strength: 1Minute @1kVdc. 
4.7 Maximum Transfer Impedance from 1 to 10 MHz: 5m/m.   

            4.8 Nominal .Velocity of Propagation: 79% of light velocity.  
4.9 Maximum Propagation Delay: 534+36√f ns/m. from 1MHz to 600 MHz. 

           4.10 Maximum Propagation Delay Skew: 15ns/100m. From 1MHz to 600MHz. 
 

Transmission Parameters  
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    * According to  prEN 50288-4-1 Draft 6,May 2000. 

 
RATING 

 
Operating temperature is : -20°C +60°C. 
 Voltage Rating : 60 Vrms. 

              5.3  Storage Temperature : -30°C to 70°C. 
              5.4  The cable passes the flame test of  :  UL VW-1  or IEC 332-1. 
           5.5   Min. Bending radius:8 x D  During installation  4 x D Permanent. (D = Cable Diameter). 

 ארון )מסד( תקשורת 
 

ב   ורתום  להתקנה  מיועד  יהיה  תקשורת  עזר    19"-ארון  אבזרי  התקנת  לאפשר  וכן  אלקטרוני  ציוד  של 
 פסי חשמל, מדפים, מאווררים וכדומה.   -רלוונטיים 

   
 הארון יאפשר ביצוע התקנה נוחה ונכונה ונגישות נוחה ומהירה לצרכי תחזוקה ושינויים שוטפים.    
   
ס"מ בקירוב, להעמדה על הרצפה. בחזית    150ס"מ ובגובה של    80עומק    מ"מ,  700הארון יסופק ברוחב    

 , המאפשרות שינויי עומק ומיועדות לריתום ציוד בחזיתו.  19הארון תהיינה שתי מסילות במרחק "
   
 גרמניה.   KNURRישראל או ST הארון יהיה מתוצרת   
   
)בצדי מסילות האלומיניום "  אוזניי19בחזית הארון  לניתוב מגשרים בכמות  ( תותקנה  בניקל  ם מצופות 
 הנדרשת.  

   
 יותקנו פסי מתכת בכמות הנדרשת לריתום וסידור הכבלים.   -בצדי הארון, לרוחבו ובחלקו הפנימי   
   
 בכל ארון תותקן דופן מתפרקת אחת עם נעילת פטנט.   
   
ע  המזמין,  לבחירת  שקוף,  או  "מעושן"  מפרספקס  תהיה  הארון  של  קדמית  פטנט  דלת  נעילת  ם 
 ריבועית.   
   
 פסי אחיזת הצד יהיו מטיפוס "החלקה".   
   
 הארון יצויד בפסי אחיזה אנכיים )קדמיים ואחוריים( ניידים, ושלוש תמיכות רוחב סטטיות.   
   
 הארון יצויד בגלגלים עם מעצור נלחץ ומערכת איפוס/פילוס.   
   
 ( מאווררי יניקה שקטים.  3הארון יצוד עם גג "פגודה" ושלושה ) 
   
 נקודות חיבור לפחות.   5בתחתית הארון, בחלקו האחורי יותקן פס הארקה תקני עם  
   
 שקעי חשמל.   6בחלקו האחורי של הארון יותקנו שני פסים של     
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 כל פס יצויד גם בציוד הבא:   
   
ארוזה  VDE-0675, ומערכת להגנה כנגד "ספייקים" ברשת החשמל העומדת בתקן גרמני    10Aמא"ז של   
 . 19"-במארז מתכתי לריתום ב 
   
 נורית ניאון לציון נוכחות מתח הזנה.   
   
 מ' עם תקע לחיבור ההזנה.   3ל תקני באורך עד כבל חשמ 

 
 פסי החשמל יחוברו לאחת ממסילות האלומיניום האחוריות )ימין או שמאל(.   
   
 הארון יצויד בשני מדפים רגילים עם חריצי אוורור.   
   
 ס"מ.   10הארון יצויד במגירת שירות בגובה  
   
 , לעיגון הכבלים.  מחורצות, עם מכסה PVCהארון יצויד בשתי תעלות  
 

 פנל ניתוב  
 

 פנל הניתוב יהיה כדוגמת התיאור להלן: 
 

 
 

Models for Shielded (STP) cabling systems 

High performance panels that supports all Category 6 connecting hardware performance 
specifications up to 250 MHz 

Conforms to ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 2nd edition (2002) and CENELEC 
EN50173 (2002) for Category 6/Class E. 
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Simple labor-saving termination using standard Krone Block termination tools 

 Excellent provisions for terminating shielded cables 

Sealed casing for superior EMI/RFI protection for shielded model panels 

Compatible with 22-26 AWG solid or stranded wire cables 

High durability and reliability 

PatchView  options 

 RJ- 45שקע 
 

 כללי: 
 

אביזרי   6CAT  CONNECTING  HARDWAREהספק נדרש לספק להתקין אביזרי תקשורת העומדים בתקן    
 .   PCBואינם כוללים מעגל מודפס  KYSTONEהקצה ולוחות הניתוב יורכבו ממחברים בודדים 

 
 השקע יהיה בעל סיכוך מתכתי כללי, והתכונות הבאות:  

 
 פוליאסטר.    (  Housingמארז ) -
 Tin lead plate cooper alloy     סיכוך  -
 Phosphor bronze plated 50 Micron 0.014    מיגעות  -
 מיקרון. 150   זהב בשטח המגע  -
 Nickel under plate.מיקרון.  50מעל  ציפוי עופרת בנקודות ההלחמה  -
 מג"ה.  400עד   30לפחות בתחום   ד"ב 20ניחות של      סיכוך   -
 . AWG 26עד  22  עובי גידי נחושת לחיבור  -
 מ"מ( או גידים חשופים.  2.5גידים מבודדים )בקוטר עד     סוג מוליכים לחיבור  -
 AT@T 110 דוגמאות מאושרות למהדקי חיבור  -

ADC/AMP Barel terminals 
Siemon 

Krone 
 

 נתונים חשמליים מינימליים: 
 

  Insertion loss     זליגה בין מחברים   התדר 
        Crosstalk between legs)  ) 
   
 Mhz 4     65  ד"ב.   0.1עד   0.05    ד"ב 
 Mhz 10     48  ד"ב.   1.5עד  1.0    ד"ב 
 Mhz 16   40  ד"ב לכל היותר.   2    ד"ב 

 
 . DCוולט   1000 -ם באוה-מגה 100    התנגדות הבידוד  - 
 הרץ.   60עד  50לדקה, ב V R.M.S. AC 1000    חוזק דיאלקטרי  - 
 אמפר.   0.5     זרם מקסימלי  - 

 
 סימון ושילוט המערכת 

 
 אביזרי השילוט  
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 אמצעי ואביזרי סימון ושילוט המערכת יהיו: 

בשלט   מהיר    סנדביץ  PVCשילוט  הצמדה  בדבק  תהיה  הצמדה  שיטת  להגדרות.  בהתאם  צבעוני  חרוט 
LOCTATE  2או באמצעות דבק מהיר אחר מאושר לכוח הצמדה שלN  .לפחות 

 סימון בעזרת דגלון שלט ע"י רישום בציון בלתי מחיקה. 

 סימון בעזרת שרוול מוטבע בלתי מחיק. 

 שרוול מתכווץ שקוף ופתקית מודפס. 

 
 משולטים אביזרים   

 שקעי קצה.  -

 . 8Wלוחות ניתוב   -

 מסד תקשורת.  -

 מדפים ומכלולים בארון תקשורת. -

 . 8W/4Wכבלי נחושת    -

 . 8W/4Wמגשרי   -

 מובילים, צנרות קופסאות מעבר. -

 ציודי קצה  -

 מחברים מיוחדים. -

 פסי שקעים. -

 תעלות ונקודות חיבור  -

 כל מקום אחר אשר יידרש לסימון ע"י המפקח.  -
 צבעי שילוט   

 הפרדה בולטת באמצעות הסימון, לסוגי ייצוג, מגנטים וכדו' במערכת. תהיה  

ידי המפקח. יינתנו במהלך התכנון המפורט על   להלן מובאת רשימת צבעים עקרונית, הנחיות מדויקות 
 מערך התקשוב של התחנה,  ע"ג שקעי הקצה ולוחות הניתוב. -שילוט כחול כיתוב לבן   -

 הכירטוס.  מערך -שילוט ירוק כיתוב לבן   

 מערך השילוט האלקטרוני.  –שילוט צהוב כיתוב שחור או לבן 
 צורת סימון האביזרים  
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 מ"מ.  7X20יודבק ע"ג שקע הקצה על פני השקע.גודל שלט:   - 8Wאביזר קצה 

 

 מספר השקע במערכת עפ"י שיטת הסימון. 

 

שמאלית העליונה, או במרכז לוח  יודבק ע"ג לוח הניתוב שילוט  ע"י שלט אשר יוצמד בפינה ה  -8Wלוח ניתוב  
. כל מבואה בלוח הניתוב, תסומן על פי עיקרון הסימון שיפורט בהמשך.  X 30mm 15הניתוב. גודל השלט  

 . X 18mm 7גודל השלט יהיה בהתאם לסוג הפנל. מידת סימון נקודה, לא תקטן בשום מקרה, מגודל של 

 

 X 150ת, שם ריכוז ומספרו במערכת. גודל השלט  יודבק בחלקו העליון של מס"ד התקשור  -מס"ד תקשורת  
40mm. 

קצוות    -   8Wכבל   בשני  זהה  סימון  באמצעות  יבוצעו  הסימונים  קצותיהם  בשני  יסומנו  הנחושת  כבלי  כל 
 שרוול מתכווץ שקוף אשר יכסה פתקית מודפסת.  -הכבל 

 ס"מ.  3מ"מ. מרחק הסימון מקצה הכבל לא יעלה על    30גודל הסימון יהיה לפחות 

 המגשרים שיסופקו יסופקו במספר צבעים לצורך הפרדה וזיהוי בין  המערכות השונות  -  W8מגשרי 

בשני   יסומנו  המגשרים  המזמין.  של  התקשוב  נציג  ידי  על  שייקבעו  בגוונים  מגשרים  לספק  יידרש  ספק 
יבוצע   המגשרים.הסימון  קצות  לשני  נוח  זיהוי  לצורך  רץ  מספור  עפ"י  זהים  יהיו  הסימונים  קצותיהם. 

 ע"י: 

 שרוול מתכווץ שקוף אשר יכסה פתקית מודפסת. 

 שרוול מתכווץ צבעוני מודפס.

   ס"מ.  3ימון מקצה הכבל יעלה על  מרחק ס

 מ"מ.  200*100תשולט בשלט חרוט בגודל    -דלת כניסה לחדר תקשורת 
 שיטת הסימון: 

 
חד   חד  זיהוי  יאפשר  ייחודי. הסימון  סימון  בתג  יסומן   במערכת,  רכיב  הנחיות     כל  במערכת.   רכיב   לכל  ערכי 

באתר.  לעבודה  הכניסה  מועד  לפני  הביצוע המפורט  תכנון  ביצוע  ימסרו לספק במסגרת  וסימון  לשילוט  סופיות 
 מסד התקשורת: 

 
 .     X Y Zהמסדים יסומנו במספר בן  ספרות 

XY - 99עד  -01מספר הריכוז מ . 
 -   Z   .2בריכוז  1מסד מס'   - 021לדוגמה   מספר המסד בריכוז . 

  A--Zיסומן באות לועזית עפ"י סדר רץ מ 4W -לוח ניתוב  
 
 שקע הקצה יסומן עפ"י המאפיינים הבאים:  

 
 1שיטת סימון   
 

 ריכוז  התקשורת. 
 מספר הפנל.  -
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 מספר השקע בלוח. 

AB - W XYZ 

AB    -  01-99מס' השקע מ-. 

W     -   הזיהוי של פנל התקשורת.   אות 

XYZ  -   .מיקום ושם ריכוז התקשורת 

 2שיטת סימון   

 ניתן לסמן את שקע הקצה עפ"י  מספר רץ במרכז התקשורת 

  ABC -  XYZ 

 ABC -  999עד  -001מ . 
 בדיקות קבלה  

 

עמודת    A1טבלה    A.1.3סעיף    Annex Aלעיל     1חלק    1907בדיקות קבלה יכללו את המפורט בתקן  ישראלי  
Compliance   זאת, אך ורק לגבי ערכים שאינם נמצאים בסטטוס של .f.f.s (for further study) 

 .7.3סעיף    1חלק  1907הערכים של הפרמטרים שיימדדו יעמדו בדרישות תקן  ישראלי 

 לתוצאות בדיקה: הנחיות

 Buildingמותקנים. לדוגמא: צירוף של    Linksנדרשות בדיקות קצה לקצה של כל הצירופים האפשריים בין  
backbone    ו-  Campus backbone    פי התקן על  יהיה  לקצה  הניחות קצה  מילואות.  בין  כולל מגשרים 

 בהתאם לקצב התמסורת המתוכנן.

 
 ות לניחות רצוי/מצוי. א. באמצעות טבלת ניחות כולל התייחס 

 ב. תרשים גרפי כולל ניתוח  הגרף על פי אירועים לאורכו 

 
 פירוט בדיקות הקבלה:   
   

 בדיקה ויזואלית   
   
מטרת הבדיקה לוודא שהתקנת התשתית נעשתה באופן מסודר ונקי ובהתאם לדרישות הטכניות במפרט.   

לוודא שמיקום   ייבדקו ע"מ  כל הסימונים והשילוט  ואורך העודפים לכבלים.  תיבדק קשירת הכבלים בכל ארון 
 הוא כפי הנדרש והסימון עצמו בוצע בצורה נכונה.  

   
 בדיקות מכניות   

   
שהחיבור  בבדיקות    לוודא  מנת  על  ייבדקו  לארונות  או  לרצפה  לקירות,  המחוברים  הפריטים  כל  אלה, 

 נעשה באופן אמין. לחץ סביר יופעל מיד על התעלות והצנרת כדי לראות שהם מחוברים לקיר/תקרה כראוי.  
   

 בדיקות תשתית הנחושת  
   
מלו   רציפות חשמלית  לוודא  במטרה  ייבדק  נחושת  כבילת  של  קטע  האזורי/תתכל  הניתוב  ועד  -ח  אזורי 

  כדוגמת  STP מודד ובמכשירי בדיקה יעודיים לבדיקת קווי  -שקע הקצה בכל חדר. בבדיקה זו ייעשה שימוש ברב
PENTA SCANNER   :המכשיר יאפשר בדיקת כל קו תקשורת באופן מושלם מקצה לקצה, תוך גילוי בעיות כגון

 ה בין מוליכים, הארקה לא תקינה.  נתקים במוליכים, קצרים בין מוליכים, הפיכ 
   
 תיבדק רציפות חיבורים וסדר נכון של הזוגות וכן התנגדות אוהמית לחיבור.   
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 תעוד 
 

ניהול    –רשתות בזק בחצרי לקוח    –  3חלק    1907  ובת"י  ANSI EIA/TIA-606 1993התקן המחייב הנו תקן   
 תשתיות למבנים מסחריים. אם תקנים אלו יעודכנו  בעתיד, יחייב התקן המעודכן בעת הגשת ההצעה. 

 
עותקים    4  -" בAs-Madeעם הפעלת המערכת וכתנאי הכרחי לקבלתה, הקבלן הזוכה יגיש למזמין תיק תיעוד "

 .”As-Madeוספת בגין ביצוע תיק "זהים. למען הסר ספק לא תשולם כל ת 
 

התיק יכלול תיעוד של המערכת כפי שהותקנה בפועל, כולל כל השינויים שהוכנסו במערכת במהלך העבודה עד 
 להפעלת המערכת בשלמותה )באם יסוכמו שינויים כאלה בין המציע והמזמין(. 

 
והפרטי  As-Madeתיק   כל התוכניות, התרשימים, הסברים בכתב  ם תפעוליים והטכניים המעודכנים יכלול את 

העבודה  תחילת  לפני  הספק  ע"י  שהוכנו  כפי  המפורטים  התכנונים  על  יתבסס  התיק  המזמין.  ע"י  שיידרשו  כפי 
 ואושרו ע"י המפקח. 

 
 התיעוד יסופק גם ע"ג מדיה מגנטית בתצורה הבאה: 

 
 .WORD - MS Microsoftאת המלל, בעברית, על גבי מעבד תמלילים  

 
בגרסאות שרטוט אחרונות או בפורמט ידוע אחר שיובא לאישור   CAD  AUTOטים יש להגיש על גבי  את השרטו

המזמין מראש התכניות והשרטוטים יוגשו הן בהדפסה והן צרובים ע"ג דיסק. כל חריגה מהאופציות המפורטות 
 לעיל תובא לאישור המפקח לפני תחילת העבודה. 

 
 התיעוד יכלול את הסעיפים הבאים: 

 
 חורים אמצעיים בלבד.   2כת תיעוד. הכריכה תהיה מקלסר קשיח בעלי כרי
 

 על גב הקלסר יש להדפיס את הפרטים הבאים: 
 

 בחלקו העליון: שם הפרויקט.
 בחלקו האמצעי: שם יחידת המחשב והגוף המזמין. 

 בחלקו התחתון: שם החברה המבצעת, תאריך תום ביצוע הפרוייקט ומס' ההזמנה. 
 . 4Aיעוד יהיה גודל דפים בתיק הת

 
 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים:

 
 שם האתר. -
 מספר ההזמנה.  -
 תאריך תחילת / סיום אחריות. -
 שם הספק.  -
 איש קשר באתר: לציין טלפון, שם ותפקיד.  -
 גרסת תיעוד. רשימת טלפונים ואנשי קשר. -
 

 תוכן עניינים:
 

 כללי  – 1פרק 
 

 יש לתאר במלל, את המערכת הנדרשת, מאפייניה ומטרתה.  -כללי של המערכת  תאור
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 בסעיף זה יוזכרו לפחות הנתונים הבאים:   
 

הכבילה   תשתית  הקצה,  נקודות  מספר  הרשת/ות,  סוגי    -סוג/י  ופירוט  החוצה  קישוריות  הכבלים,  סוגי  פירוט 
 תחנות הקצה. 

 
 ישורטטו הפריטים הבאים  )ראה שרטוטי דוגמא בהמשך. (.  תרשים לוגי  עפ"י חלוקה  למוקדים, בכל מוקד

 
וכמות כבלים המקשרים בין המוקדים )מספר הכבלים האופטיים, כמות הסיבים בכל כבל, מספר הכבלים  סוג 

 המתכתיים(.
 

 כמות נקודות בכל מוקד.
 

 מקרא לשרטוטים:
 

, 6X4תוואי התעלות, ציון גובהן מהרצפה, וסוגן )תרשימים מדויקים של פריסת התעלות והשקעים בכל  קומה:  
12X6   .)'וכו 
 

 מיקום שקעים וסימונם )המציע יתאר עבור כל שקע את  הכיתוב בשלט הסימון באותו פורמט(.
 מיקום ארון התקשורת וגודלו. 

 
 מוקדי התקשורת  - 2פרק 

 
 תרשים לוגי של האתר המתאר את המוקדים השונים והקישור  ביניהם. 

 
סיכום כמויות. טבלה זו תכיל את מספר/שם המוקד, כמות נקודות הקצה כמות וגודל ארונות התקשורת, טבלת  

 מתכתיים   ואופטיים  בכל מוקד. כמות לוחות ניתוב  
 

 שרטוט ארון התקשורת ותכולתו בכל מוקד, בצירוף הסברים במלל עפ"י הפירוט הבא:
 

  בדיקות קבלה 
 

 דו"חות בדיקה 
 

של   בדיקה  ע"י  דו"חות  הנחושת  של    SCANNERכבלי  לקצבים  אלה  MHZ  200 וצב"ד  )דוחות  הנדרש  עפ”י 
 יצורפו  להעתק אחד בלבד של התיעוד(. 

 
 עותקי הבדיקות הנ"ל יהיו קריאים וברורים. 

 
 מפרטים טכניים 

 
 יש לצרף מפרטים טכניים )של היצרן(, ברורים וקריאים, עפ"י הפרוט הבא: 

 
 ניתוב, שקעי קצה,   מחברים ומגשרים.כבלים מתכתיים, לוחות 

 
 כבלים אופטיים.

 
 פריטי תשתית אופטית )מחברים, מתאמים, לוחות   ניתוב, מגשרים וכו'(. 

 
 מסדי תקשורת. 

 
 תרשימי חיווט  
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יש לצרף תרשימי חיווט מערכות התקשורת השונות משקע הקצה דרך  לוחות הניתוב עד הציוד האקטיבי עבור 

, אסינכרוני וכו'(. תרשימים אלה יכללו מספרי פינים במחברים, צבעי סיבים אופטיים ETHERNETכל מערכת )
 ( וכו'. GIGADOR -ו   Mega line -וגידי מתכת )ב

 
 מיכון התיעוד 

 
 הספק נדרש לציין איזה ציוד )חומרה ותוכנה( נדרש להפקת עותק נוסף לתיעוד באופן ממוכן. 

 
 נספחים

 
 מקוטלגת בצירוף מספר סידורי ומיקום כל ציוד  באתר. יש לצרף טבלת הציוד  

 ספרי הפעלה ואחזקה בעברית לציוד )לצורך פענוח, הרצת בדיקות וכו'(.  
 הוראות התקנה ותחזוקה )ספרות טכנית מקורית של היצרן( עבור כל הציוד שמסופק. 

 
 מערכת גילוי אש ועשן מטיפוס אנלוגי ממוען   .8.14

 
כוללת    לעיל  המתוארת  לתקן,  המערכת  בהתאמה  של  תיכנון  והפעלה  חיבור  התקנה,  הובלה,  אספקה, 

, כריזת מערכת מרכזית לגילוי והתראה על עשן ו/או אש והפעלת אמצעים במקרה של גילוי אש או עשן במיתקן
 .  חירום משולבת, מערכת הודעות אוטומטית משולבת ומערכת טלפון כבאים משולבת

 
  1220ותקן ישראלי  A, B ,C, D ,E ,F    72   NFPA   -ת תתוכנן, תותקן, תבדק ותחוזק בהתאם ל  המערכ 

 על כל חלקיו . 
 

 המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים.   
 

 המערכת תסופק, כאמור, פועלת ומוכנה לשימוש.   
 

דה באופן זה על ידי התקן  אביזרי המערכת יהיו כולם מתואמים לעבוד האחד עם השני ומאושרים לעבו 
 הישראלי הנ"ל. 

 
אישורי   ישאו  המערכת  הצד   FM,UL רכיבי  מן  הן  שתסופק,  המערכת  חלקי  שכל  מתחייב  הספק  ומת"י. 

האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו תואמים  לתקנים הנ"ל, ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני  
(. 2009בינואר    1  -במהדורתו האחרונה )תשיעית, החל מ  UL-864שות  תקינה אלו. מודגשת הדרישה לעמידה בדרי

 (. Releasing devicesכמו כן תאושר המערכת לפעולה אינטגרטיבית עם מערכות כיבוי אש אוטומטיות לסוגיהן )
 

להציג    ועליו  הציוד  יצרן  של  מוסמך  נציג   / סוכן  שיהיה  הציוד,  ספק  ע"י  ורק  אך  האביזרים  חיבור 
 כך בפני המפקח. מסמכים על  

 
דרישות ת"י     לפי  יהיה  ג' כמפורט. התיכנון המוצע מהווה הצעה    1220מיקום מדויק של הגלאים  חלק 

לכל  בהתאמה  המהנדס,  באישור  הקבלן,  ידי  על  ייקבע  הסופי  המיקום  המערכת.  אביזרי  למיקום  ראשונית 
גו  של  מדויק  מיקום  גם  לרבות  בשטח  לתנאים  ובהתאמה  האמורים  )אם  התקנים  אויר  מיזוג  פתחי  תאורה,  פי 

 קימים(, מחיצות, קורות או כל הפרעה רלבנטית אחרת וכיו"ב.  
 

על    ביצוע המיתקן. סטיה מהנ"ל תחייב תיקון הביצוע  לעיל בעת  אחריות הקבלן להתחשב בכל האמור 
 חשבון הקבלן.  

 
 יצרן המערכת והאביזרים .8.14.1

 
 חברות הבאות:לבחירת מהנדס החשמל הראשי של ר"י מבין ההמערכת ואביזריה יהיו 
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 "סימנס צרברוס".  -
 "נוטיפייר".  -
 סיילנט נייט". -
- "FCI" 
 

 . תיעוד  .8.14.2
 

בנוסף לכל האמור במקומות אחרים, ימסור המתקין למזמין במועד הקבלה, תיק מערכת שיכלול נתונים   
   -אלה:

 
 תוכניות התקנה מעודכנות, לרבות תוואי כבלים "כפי שבוצע".   -
 רשימת הציוד והמיפרטים הטכניים שלו.   -
 תיאור מפורט של פעולת המערכת כפי שהותקנה.   -
הוראות הפעלה ובדיקה והנחיות לתחזוקה שוטפת )בנוסף להנחיות שיותקנו בסמוך   -

 לרכזת(. 
 נוסח טופס לרישום תקלות, אזעקות ומועדי בדיקות המערכת.  -

 
 . מוליכים  .8.14.3

 
המוליכים יובדלו על ידי  ממ"ר.    1.0  -המוליכים יהיו כמפורט בתקן, אך שטח החתך שלהם לא יקטן מ   

 צבעים שונים.  
 

החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מוצלב בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש אזורי  
 גילוי  קולקטיבים כאשר החיווט לכל אזור הוא בעזרת שני מוליכים.

 
 עשן ולמערכת/ות אחרת/ות.  אין להשתמש במוביל )צינור או תעלה( משותף למיתקן גילוי   

 
יעשו אלה אך ורק    ורציף. במקרה הצורך לחיבורים,  כל החיבורים בין הרכזת לציוד הקצה יהיה אחיד 

קומתיות סעף  האזור בתיבות  )על  ועליה  במהדקים(  חיבור  ידי  על  )ולא  הלחמה  ידי  על  יבוצעו  כאלה  חיבורים   .
 המולחם( שרוול מתכווץ.  

 
 קימא "מערכת גילוי אש".  -כל קופסאות הסעף והחיבורים תשולטנה בשילוט בר  

 
 : תאור המרכיבים העיקריים  .8.14.4

 
 הגדרות:   

 
פוטו  - גלאי ממוען   אופטי,  עשן  גלאי  הינו  ממוען  אלקטרוני  -גלאי  מעגל  המכיל  חום,  או  אלקטרי, 

 הכולל כתובת יחודית לגלאי. 
 

 עניבה היא מספר גלאים )ממוענים( המחוברים ביניהם פיזית בכבל.   - עניבה  
 

 כתובת. מודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע יבש ולהוסיף לה  - מודול כניסה 
 

מגע    - מודול יציאה   להפעיל  אליו  פניה  בעת  המסוגל  כתובת  בעל  אלקטרוני  מעגל  הינו  יציאה  מודול 
 יבש. 

 
מטיפוס    - צג דיגיטלי   תצוגה  לוח  נתוני  -אלפאLCD הינו  ו/או  האזעקה  נתוני  את  המציג  נומרי, 

אלפא בצורה  על-שאילתא  העבר-נומרית,  בשפה  תהיה  התצוגה  המשתמש.  תכנות  אמצעי  פי  ובכל  זה  בצג  ית, 
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 תצוגה אחר במערכת.  
 

יכול    - אזור אש   אש  אזור  אחד.  אש  כאזור  בתוכנה  המוגדרים  גלאים  יותר  או  אחד  של  קבוצה 
 להיות מורכב ממספר גלאים הנמצאים בעניבות שונות.  

 
אש, דיגיטלי  לוח מקשים מותקן על הרכזת ומאפשר לתכנת המערכת באופן    - לוח מקשים   לאזורי 

 תניות, הפעלות אמצעים שונים וכיו"ב.  ה
 

 רכזת האזעקה   א. 
 

 הרכזת תזווד בתיבת מתכת המיועדת להתקנה ישירה על קיר או משטח אנכי אחר.   
 

 תיבת המתכת והדלת יהיו בנויים מפח. התיבה תהיה אחת ומשותפת לכל מרכיבי המערכת.  
 

 התיבה תכלול פתחים לכבלים.  
 

 בדלת התיבה יהיה פתח שקוף המאפשר ראיית כל האינדיקציות.   
 

 התיבה תהיה מטיפוס ננעל כולל מנעול מפתח.   
 

 הרכזת תהיה מטיפוס מודולרי ניתן להרחבה.   
 

 ניתן יהיה להוסיף מודולים לרכזת הבסיסית תוך שמירת ההשקעה בציוד הקיים.  
 

 קיבולת הרכזת:  
 

רכזת האזעקות תהיה בעלת קיבולת של כמות עניבות המוגדר בכתב הכמויות. יחד עם זאת תהיה הרכזת   
רכזת המקורית ניתנת להרחבה מודולרית של עוד שתי עניבות לפחות, וזאת תוך שימוש באמצעים המותקנים ב

 ללא צורך בהחלפתם.  
 

 תקלות באחת העניבות לא תפגע בכל צורה שהיא בפעולת העניבות האחרות.   
 

לפחות    תהיה  עניבה  על    100קיבולת  שאינה  בכמות  שימוש  יעשה  מעשי  באופן  מקיבולת    70%גלאים. 
 הגלאים של העניבה על מנת להבטיח אפשרות של הרחבות בעתיד.  

 
 מודולים מטיפוס כניסה ויציאה.   100על כל עניבה ניתן יהיה להרכיב בנוסף לגלאים לפחות   

 
 :  בקרת עניבות 

 
 כל עניבה במערכת תישלט ע"י כרטיס בקר עניבה נפרד.   

 
כל כרטיס בקר עניבה יכלול מערכת עיבוד עצמאית ויהיה מסוגל לזהות אזעקות מגלאים ולהפעיל אמצעי   

 שייכת לו, וזאת גם אם ישנה תקלה במערכת העיבוד המרכזית ו/או בכרטיס בקר עניבה אחר.  התרעה בעניבה ה
 

 כרטיס בקר העניבה יצור קשר עם הגלאים הממוענים והמודולים ויספק להם מתח על זוג חוטים יחיד.   
 

 מטר.   3000 -מגבלת אורך כולל של עניבה לא תפחת מ 
 

 מהגלאים הממוענים ויעבד אותה.    כרטיס בקר העניבה יקבל האינפורמציה 
 

 תוצאת העיבוד תקבע אם הנתונים שהגיעו הם מצב נורמלי, אזעקה, או תקלה.   
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 כרטיס בקר העניבה יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת.   

 
 שניות בממוצע.  3תשאול של כל האלמנטים המחוברים לעניבה לא יעלה על   

 
  (.C.P.U)מערכת עיבוד מרכזית   .8.14.5

 
למסופים    הממשק  וכרטיסי  הדיגיטלי,  הצג  העניבה,  כרטיסי  כל  על  תפקח  המרכזית  העיבוד  מערכת 

 ומדפסות, אם יידרשו כאלה. 
 

 הוצאה, ניתוק, או תקלה, של אחת מהיחידות הנ"ל תתגלה ותדווח ע"י מערכת העיבוד המרכזית.   
 

לאחר    המתבצעים  ארועים  כלומר  מותנים,  ארועים  המרכזית  העיבוד  במערכת  להגדיר  יהיה  ניתן 
ב אוטומטי  כיבוי  הפעלת  לדוגמא,  הופעלו  מסויימים  גלאים  אם  מ"א  )הפסקת  מסויימים,  תנאים  גז  שנתמלאו 

 בהתניה של שני גלאים שונים וכיו"ב(.  
 

ארועים אלה יאוחסנו בזכרון לא מחיק של מערכת העיבוד המרכזית ולא ימחקו גם אם מתח הרשת ו/או   
 מתח המצברים אבדו.  

 
הקצה.   מחיישני  יותר  או  אחד  פעולת  או  אש  גילוי  בעת  פעולה  משטרי  של  אוטומטי  הפעלה  תאפשר  המערכת 

 מערכת:להלן סדר פעולות ה
 
( דקות, בקומת ההתראה ובקומה מעל   X( גלאים מתריעים בקומה, תתבצע הפסקת חשמל לאחר ) Xכאשר ) .א

 )אופציה(  ובקומה מתחת )אופציה(. 
 

( גלאים מתריעים בקומה, ישוחררו אלקטרו מגנטים לדלתות בקומה ותריסי העשן ישוחררו לפי  Xכאשר ) .ב
 אזור הגילוי. 

 
 (.Verificationמתריע, יופעלו צופרי פינוי קומה, לאחר אימות אזעקה )כאשר גלאי אחד  .ג

 
( גלאים או יותר מתריעים.  Xהפסקת מיזוג אויר תתבצע לפי אזורי שליטת לוחות מזוג האויר, כאשר ) .ד

 ,מיזוג האויר יחזור לעבוד כרגיל.  Resetבביצוע 
 

( דקות תנתן פקודה להפסקת אספקת  X) -( גלאים מתריעים בקומה לפרק זמן של למעלה מ  Xכאשר ) .ה
 החשמל האזורית. 

 
 כאשר גלאי יחיד מתריע על אש/עשן בלוח חשמל תנתן פקודה להפסקת החשמל באותו לוח.  .ו

  
"X יקבע לפי הנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט " 
 

 יתי שניתן יהיה להציגו ולהדפיסו.  מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמ  
 

 פעולה מבוזרת:
 

 כתובות, ללא כל שינוי  במערכת הקיימת.   6,500תהיה אפשרות לשלב את המערכת כחלק ממערכת כוללת עד 
 

של כל המערכת תתאפשר מכל אחת מרכזות המשנה המשתתפות במערכת, וזאת כפונקציה של    התצוגה והתיפעול
 תיכנות המערכת ובחירת המפעיל.  

 
מ  יקטן  לא  סמוכות  רכזות  שתי  בין  תקשורת  קו  של  המירבי   מטרים.   3000  -האורך 
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 נתונים מרחוק. המערכת תכלול תוכנת תקשורת המאפשרת בעזרת קוד להיכנס למערכת לצורכי תכנות ועדכון 
 

 : מערכת תצוגה 
 

אלפא  דיגיטלי,  צג  תכלול  התצוגה  מטיפוס  -מערכת  אותיות  LCD נומרי,  ספרות,  הכולל  מקשים  ולוח 
 ופונקציות מיוחדות. התצוגה תהיה בשפה העברית, כאמור. 

 
 מערכת התצוגה תציג:  

 
 תצוגת אזעקות ותקלות המגיעות מהגלאים והמודולים.   -
 אותיות עם תאור מילולי של הארוע.   80נומריות בנות לפחות  -כותרות אלפא -
 שעון זמן אמיתי כולל תאריך )יום, חודש, שנה(.   -

 
צורך    ללא  בשדה  מילוליות  כותרות  הכנסת  יאפשר  מהתצוגה  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  המקשים  לוח 

 במתכנת מיוחד.  
 

 התצוגה תכלול:   
 

 כתובת הגלאי המזעיק.   -
 אזעקת אש, תקרת גלאי, תקלת תקשורת וכו'.   -תאור הסיבה לאזעקה   -
 ".  402חדר 5תאור מילולי של מקום הגלאי כדוגמת: "קומה   -

 
 שינויים בתצוגה כגון שינוי כתובת, שינוי הנוסח המילולי וכו', תחייב הקשת סיסמא.   הכנסת 

 
לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת אשר יספק את כל האינדיקציות   15  -ניתן יהיה לחבר ללוח הבקרה עד  

א נומרית של אלפ  LCDהנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת  
 תוים. 80

   
 :  ספק כח 

 
)צופרים, זמזמים, אמצעי    ספק הכח   ולכל ציוד האש ההיקפי,  של המערכת יספק מתח לרכזת, לגלאים 

 ניתוק, אמצעי הפעלה וכיו"ב(. 
 

 ספק הכח יהיה מוגן מפני זרמי יתר בכל יציאותיו.   
 

 . HZ, 230V AC  50מתח הזינה יהיה  
 

  72  -בתקן הישראלי, ולא פחות מ  ספק הכח יכלול גם מטען ומצברים לגיבוי, משך זמן הגיבוי יהיה כנדרש 
שלאחריהם   מתח,  אספקת  )ללא  אוטונומית  עבודה  של  מלווה   30שעות  אש  אזעקת  התראות  של  לפחות  דקות 
 בפעולת אמצעי הקצה השונים בהתאם למקרה הגרוע ביותר. 

 
 :  מסופים ומדפסות 

 
סטנדרטי    בפרוטוקול  מידע  העברת  לשם  מבנה  בקרת  מערכת  בתקשורת,  למערכת,  לחבר  יהיה  ניתן 

הקבלן( ממטלות  חלק  )שהיא  המבנה  של  הבקרה  תקשורת  פרוטוקול  את  המידע התואם  תוכן  בדבר  מידע  כל   .
כל אחד   ימסר למזמין ללא תשלום נוסף. המידע הנדרש יהיה סטטוס המערכת, כפי שנדרש במיפרט, וסטטוס של

מהחיישנים לרבות גלאים, לחצנים וכיו"ב מחד, וההפעלות כדוגמת צופרים, סלילי הפסקה, מפוחי שחרור עשן, 
 ברזים חשמליים של כיבוי אוטומטי מאידך.  

 
 תאור פעולת המערכת   
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 במקרה של אזעקה תפעל המערכת כדלקמן:  

 
 ברכזת המציינת "אזעקה" תהבהב.  LED נורית  -
 ומי.  יופעל צופר מק -
הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה לאזעקה זו ולמיקומה   -

 )כתובת הגלאי, תאור מילולי של האזור המזעיק וכו'(.  
 הודעת האזעקה תשלח למסוף ולמדפסת, כאשר רלבנטי.   -
 כל הפעולות האוטומטיות שתוכנתו יופעלו מיד, כולל ההפעלות מרחוק.   -

 
 הפעלת חרום בעת אזעקה 

 
כזה   ביטול  החירום.  מפעולות  אחת  כל  ביטול  יתאפשר  אזעקה.  בעת  הפעלות  יאפשר  והבקרה  הפיקוד  לוח 

קן יפסק  ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות ישארו עד לחיסול התקרית וחל
 כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת. 

 
זה   חייגן  המפקח  לדרישות  בהתאם  יחובר  אשר  אוטומטי  חייגן  יותקן  והבקרה  הפיקוד  לוח  אל 
  5יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון )

 מנויים לפחות(. 
 

 ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני.   ההודעה תמסר
 

גלאים ויותר. ולאחר שעות היום בשבתות וחגים, יחייג    2החייגן יתוכנת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת  
 לאחר התראת גלאי אחד ויותר.

 
האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל בהדפסה של האירועים השונים   600המערכת תאגור בזכרון פנימי את  

בציון בחת שהופעלו  חרום  מערכות  וזמן,  מועד  בציון  שטופלו  ארועים   , וזמן  מועד  בציון  שהופעלו  גלאים  של  ך 
 מועד וזמן, תקלות במערכת וארועים שלא טופלו בציון מועד וזמן. 

  
 במקרה של תקלה תפעל המערכת כדלקמן: 

 
 ברכזת המציינת "תקלה" תהבהב.  LED נורית  -
 יופעל צופר מקומי.   -
 הצג הדיגיטלי יציג כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה לתקלה ולמיקומה.   -
 הודעת התקלה תשלח למסוף ולמדפסת.   -

 
: אזעקות שתופענה במהלך דו"ח תקלה יזכו לעדיפות, ובמקרה זה אינפורמצית התקלה לא תוצג  הערה 

   עד לאחר אישור האזעקה.
 

 :  דיאגנוסטיקה 
 

 למערכת תהיה בדיקה עצמית אינטגרלית.   
 

האלמנטים    כל  של  מצבם  את  ותבדוק  סימולציה  המערכת  תבצע  העצמית  הבדיקה  הפעלת  בעת 
 המחוברים למערכת.  

 
תישלח    וכן  הדיגיטלי,  הצג  על  הבדיקה  תוצאות  של  מסכם  דו"ח  יוצג  העצמית  הבדיקה  השלמת  עם 

 )אם הם קיימים במערכת(. התוצאה למדפסת ולמסוף 
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 בדיקת נוריות: 
 

המערכת    תחזור  הבדיקה  בתום  המקומי,  והצופר  הדיגיטלי  הצג  הנוריות,  כל  יבדקו  נוריות  בבדיקת 
 למצבה הרגיל.  

 
 : תכנות 

 
', יבוצעו כולם ברמת השדה ללא צורך בכלים מיוחדים,  תכנות המערכת, שינוי קונפיגורציה, הרחבות וכו 

 מתכנתים, או החלפת רכיבים. 
 

 כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף.   
 

 כל הפרמטרים המתוכנתים יאוחסנו במערכת בזיכרון לא מחיק.   
 

 איבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מקרה תכנות מחדש של המערכת.   
 

 הסיסמא תינתן לשינוי בשדה.    (PASSWORD),תכנות ושינוי תכנות יחייבו שימוש בסיסמא  
 

 : ב. מודול כניסה 
 

 מודול הכניסה יאפשר חיבור אלמנטים שונים המספקים ביציאתם מגע יבש לעניבה.   
 

 קבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת ויעביר האינפורמציה לרכזת.  מודול הכניסה י 
 

 : ג. מודול יציאה 
 

 מודול היציאה יתחבר לעניבה ויאפשר ביצוע פקודות מרחוק.   
 

שישנה מצב עם קבלת הפקודה מרחוק. מודול היציאה יכיל  .C.O מודול היציאה יכלול מגע יבש מטיפוס   
הקצה לו הוא מיועד. האנרגיה תסופק מהרכזת או מספק כוח מקומי מגובה,  אנרגיה )מתח/זרם( להפעלת אמצעי  

 שיהיה חלק בלתי נפרד מהמערכת כולה. 
 

התניה    של  כתוצאה  אוטומטית  או  ברכזת,  המקשים  מלוח  שתתקבל  ידנית  להיות  יכולה  זו  פקודה 
 שתוכננה מראש.  

 
 ד. מודול בידוד:  

 
 בכל עניבה יותקן מודל בידוד שתפקידו לבודד קצר על הקו.   

 
מודול זה יבודד את הקצר ויאפשר לכל הגלאים המחוברים לעניבה עד נקודת הקצר להמשיך בפעולתם   
 כרגיל.  

 
כדי למנוע מצב שבו קצר על עניבה מסויימת משבית את כל הגלאים בעניבה זו, יותקנו בכל עניבה מודולי   

 לים אלה לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחיר המערכת.  בידוד. מודו
 

 גלאים   
 

 הגלאים יהיו מאושרי תקן ישראלי, כאמור.   
 

 הגלאים יותקנו בתוך בסיסים אוניברסליים וניתן יהיה להחליף גלאים ללא צורך בשינוי הבסיס.   
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 קביעת כתובת הגלאי תבוצע בראש הגלאי.   
 

 זית ידווח כל גלאי על כתובתו.  בעת תשאול מהמערכת המרכ 
 

הגלאי,    סוג  את  המציין  המתקין(  ע"י  לשינוי  ניתן  )שאיננו  פנימי  קוד  גם  הגלאי  ישלח  לכתובתו,  פרט 
 כלומר בעת תקשורת עם הרכזת ידווח הגלאי על הפרמטרים הבאים:  

 
 אלקטרי, או חום.  -אופטי, פוטו -סוג הגלאי   - 
 כתובת הגלאי.   - 

 
  LED.כל גלאי יצוייד בשתי נוריות מטיפוס  

 
 הנוריות יהבהבו במצב נורמלי לציון תקשורת תקינה עם הרכזת.   

 
 במצב של אזעקה ידלקו הנוריות באופן קבוע.   

 
 כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית.   

 
  TWO WIRE.שיטת החיווט של הגלאים תהיה  

 
 אופטי  גלאי עשן   .8.14.6

 
הגלאי יהיה להתקנה על או תחת הטיח, בעל מראה אסתטי וממדים מינימליים.   -

לדרישת האדריכל ניתן יהיה להתקין את הגלאי בהתקנה חצי שקועה בתקרת ביניים,  
 מבלי לפגוע ביכולתו לבצע הגילוי כנדרש בתקנים.  

 צופר פנימי.  הגלאי יהיה חלק ממערכת ולא יפעל על מקורות אנרגיה עצמאיים ו/או עם -
הגלאי יצויד בנורית סימון אינטגרלית לציון גילוי עשן. הגלאי יותקן כך שנורית הסמון   -

 תפנה לכוון הכניסה לאזור.  
פירוק הגלאי מבסיסו יעשה בקלות ובנוחיות גם אם הגלאי נמצא בגובה, ובאופן שלא  -

מינות פעולתו של ידרש כל ניתוק של חווט או דומה. המגעים בין הבסיס לגלאי יבטיחו א
 הגלאי.  

אלמנט הגילוי של הגלאי יהיה אופטי, בעל כושר כיסוי כמתואר בתקנים, וללא שימוש  -
 באמצעים רדיואקטיביים.  

 הגלאי יהיה מתוצרת יצרן הרכזת, ומיועד לעבוד עימה.   -
 מספר הרכיבים האלקטרוניים יהיה מינימלי. רכיבים אלקטרו מכניים לא יורשו.   -
 מ' בשניה.    12הגלאי יהיה עמיד ברוחות צד ללא אזעקת שוא עד   -
 תא החישה יוגן ברשת מגן צפופה נגד חדירת גופים זרים.  -
 מעלות צלזיוס.  55פעולת הגלאי לא תפגם עד טמפרטורת סביבה של   -
 ללא אזעקות שוא.   85ת יחסית של % הגלאי יעמוד בלחו -
 ומוגן מפני הפיכת קוטביות.  (RFI/EMI) הגלאי יהיה מוגן מפני אבק והפרעות חשמליות  -
 תגובת הגלאי תנתן להשהיה מכוונת.   -
 וולט.   24מתח הפעולה של הגלאי לא יעלה על   -
 הגלאי יהיה מותאם למערכת הבקרה המוצעת.   -
 תהיה אפשרות לחבר נורית ציון נוספת במקביל לנורית הגלאי.   -
 תהיה אפשרות, במידת הצורך, לחבר מספר גלאים לנורית ציון אחת.   -
 בבסיס הגלאי ניתן יהיה להרכיב גלאים מסוגים שונים, ללא צורך בשינויים כלשהם.  -
 

 גלאי קרן אינטראקטיבי    .8.14.7
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 מטר, ויגלה את כל ספקטרום סוגי העשן.   5-100הגלאי ישמש לכיסוי שטחים באורך של      
 
הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מובנה ביחידה אחת כאשר ממול ליחידה זו  יותקן רפלקטור פסיבי )ללא      

 חיווט(.  
       
 נמצא בכל  גלאי.  אפיוני התגובה של הגלאי צריכים להקבע ע"י סט של אלגוריתמים ש    
 
ביכולת       לפגוע  זמניות או תופעות מעבר אחרות מבלי  לדכא הפרעות  יהיו מתוכננים  האלגוריתמים של הגילוי 

 לגלות אש אמיתית.  
 
 הגלאי יבצע פיצוי על ליכלוך שמצטבר על הזכוכית הקדמית.      
 
 פסק בגלאי.  הגלאי יוכל לפעול כגלאי קונבנציונלי/קולקטיב ע"י שינוי מצב מ    
 

 ראה גלאי אופטי.   -לשאר התכונות   
 

 צופר אזעקה ופינוי עם נצנץ:   .8.14.8
 

 .  10חלק  1220הצופר יהיה מאושר ת"י    
 

 הצופר יהיה אלקטרוני, לפעולה על מתח האספקה הישר של הרכזת.   
 

 הצופר יכיל מתנד עצמאי, יחידת דחף ושופר.   
 

 מטר מציר הצופר.   3ד"ב לפחות במרחק של   90עוצמת הצופר תהיה    
 

 הפסקת פעולת הצופר תהיה על ידי העברת מתג "הפסקת אזעקה" ברכזת.   
 

של    הצופר יותקן עם נצנץ שיהיה חלק אינטגרלי ממנו ויפעל במקביל לפעולתו של הצופר. קצב ההיבהוב  
 מטרים לפחות.   30פעם בדקה, ובעוצמה שתאפשר זיהוי המקור ממרחק של   60הנצנץ יהיה  

 
 

      
 .  גלאי חום  .8.14.9

 
 הגלאי יהיה בעל התכונות הבאות:   

 
 ראה גלאי עשן.   -שיטת התקנה, בסיס, נוריות סימון  -
הגלאי יגיב לקצב שינוי טמפרטורת הסביבה בזמן הניתן לכוון. תחום השינוי יהיה של  -

 שניות.   240מעלות לדקה" בשלושים עד   10"
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  3מעלות בסטיה שלא עולה על   58בכל מיקרה הגלאי יזעיק בטמפרטורה עליונה של   -
 מעלות.  

 וולט.   24   -מתח עבודה  -
 הגלאי לא יהיה רגיש ללחות הסביבה.   -

 
 לאי מיזוג )תעלה(  ג .8.14.10

 
 . 1220ותקן ישראלי   UL  ,FM 268הגלאי יהיה מסוג פוטואלקטרי נושא תו תקן  -

 
 . VDC 24מתח נורמלי    VDC 28 -  15מתח העבודה של הגלאי: בין  -

 
 מעלות צלסיוס.  0 - 60טמפרטורת עבודה  -

 
 רגל לדקה. 300 -  4000הגלאי יעמוד במהירות אויר בתחום של  -

 
 יכלול את ההתקן המכני להתקנתו בתעלות מיזוג אויר. הגלאי   -

 
 

  
 

     
 

 מערכת יניקה עם גלאי לייזר אנלוגי  .8.14.11
 

 כללי: 

  High Sensitivity Smoke Detection   HSSD -מערכת יניקה לגילוי עשן מוקדם  
 

 יהיו:המערכת תהיה מערכת אקטיבית שתתבסס על גילוי עשן בעזרת גלאי לייזר כאשר יכולת שלה  

  . יניקה פוטואלקטרי לייזר כתובתי המותאם לעבוד עם מערכת גילוי האש כחלק אינטגראלי ממנה  גלאי 
 ft/% 0.03בעל רגישות מינימאלית של   

 מטר 100מ"ר וצנרת יניקה באורך עד    500מאפשר כיסוי שטח של 

פילטר ניקוי ברמה    , לרבות גלאי בעל יחידת יניקה עצמאית עם חיווי נוריות על מצב מערכת היניקה
של   עד  ו   מיקרון  25מינימאלית  גבוהה  האויר  מהירות  בהם  לאזורים  תנאי  ,  מ'/לשניה  20מתאים 

 ULתו תקן ובעל   10 -  93%לחות  
 

 איפיונים:
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 מאפיינים: 

 
 מערכת  דוגמת עשן , מספקת  אזהרה מוקדמת.   •

 . ft0.3% /    -ל   ft 0.00075% /זיהוי עשן בטווח בין     •
 . ימטר רבוע 1800כיסוי מעל שטח  •

 מיועד לזרימת אויר גבוהה.   •
 אפשרות תכנות לפי רמות גילוי, עם הודעה מוקדמת לגילוי.   •
 תתאים לזרימת אויר גבוהה.  •

 בעלת אפשרויות תכנות לפי רמות גילוי, •
 .Pre Alarmתכלול הודעה מוקדמת לגילוי   •

   LCDאפשרות ללוח תצוגה גראפי או  •
 יום לפחות.  28רון, מעל שמירת היסטוריה בזיכ •

 RS-232, TCP/IPתהיה בעלת מוצאי תקשורת   •
 מטר רבוע.  83שטח כיסוי מקסימאלי לחור )גלאי( אחד    •

 . ותקלה (pre-alarm)מגעים יבשים לאזעקה מקדימה   2מגעים יבשים לאזעקה,  - 2 •
 

 בעלת אישורים הבאים: תהיה המערכת 
 

UL 268  -  .אזורים פתוחים ואפליקציות מיוחדות 
FM  . 

ULC. 
 . מכון התקנים הישראלי

 
 : צנרת למערכת היניקה

 
מ"מ )ניתן להשתמש בסוג צנרת אחר המאושר ע"י יצרן    25עד    20או שווה ערך בקוטר    CPVCהצנרת תהיה מסוג  

 הציוד(.  
 

 הצנרת תכלול את כל אביזרי החיבור כולל תמיכות וביצוע חירור בהתאם להרצת מחשב .
 הצנרת תהיה מסוג כבה מאיליו 

 
 .  לחצן אש  .8.14.11.1

 
 לחצן האש יהיה בעל חזית פלסטית לשבירה. שבירתה תפעיל את אזעקת האש.   

 
 הפעלת הלחצן תפעיל מנורת סימון בגוף הלחצן, לזיהוי מהיר של מקור האזעקה.   

 
 לחץ לאזעקה" או דומה.   -הלחצן ישולט בעברית "אש  

 
 מנורת סימון אש    .8.14.12

 
מנורת הסימון תהיה מקורית של יצרן המערכת. ניתן יהיה לחבר למנורת סימון אחת יציאות של מספר   
 גלאים.  

 
 כל מנורת סימון תשולט כנדרש למהות האזור המוגן על ידי הגלאים אליהם היא מחוברת.  
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 מערכת גלאי כבל אופטי  .8.14.13
 

 המערכת תהיה כדוגמת המובא להלן, על ידי חברת "השמירה" א.ש.ע. עם נסיון מוכח בישראל. 
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 מערכת גילוי אש / להבה  .8.14.14
 

ו/או   סטנדרטיים,  אופטיים  גלאים  באצעות  עשן  לגילוי  סבירה  יעילות  אין  בהם  במקומות  תותקן  המערכת 
 בטרם יופיע עשן. במקומות בהם קיימת אפשרות סבירה של התפרצות אש עם להבות עוד

 
 האמצעים לכך יהיו מצלמות ייעודיות או גלאי להבה כדוגמת המופיע בהמשך סעיף זה.

 
בכל מקרה, האביזר שיותקן יהווה יחידה עצמאית שתחובר ללולאת גילוי האש כאביזר קצה עם כתובת של רכזת 

 באביזר הקצה. הגילוי, וכל הנדרש מההיבט הטכני לצורך יישום דרישה זו יהיה כלול 
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 גלאי להבה בעל שלושה תחומי הבחנה: 
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 מחזיק דלת אלקטרומגנטי  .8.14.15
  
 מחזיק הדלת יהיה מסוג התקנה ע"י קיר.  -
 ניוטון לפחות.  800כח אחזקה יהיה  -
 .VDC 24+  10%מתח הפעלה   -
 מיליאמפר.   90זרם פעולה  -
 מעלות צלסיוס.  45טמפרטורת עבודה עד  -
 . 1220מאושר עפ"י תקן ישראלי מחזיק הדלת יהיה מדגם  -

 
 
 
 
 
 

      
 

 מערכת כריזה:טלפון כבאים ו .8.14.16
 

רכזת גילוי האש והעשן תהיה משולבת עם )ותכיל( מערכת טלפון כבאים תקנית, לרבות בקרה על קווי התקשורת  
י על לנקודות הקצה, לוח בקרה אינטגרלי או נפרד לחווי על נקודות ההתחברות של השפופרות המטלטלות ולחוו 

 תקלה בקווים. 
 

קווים   בקרת  עם  הגברה  ומערכת  אוטומטיות  הודעות  העברת  אמצעי  והעשן  האש  גילוי  רכזת  תכיל  כן  כמו 
 כמתואר בהמשך. 

 
 :טלפון כבאים

 
 שפופרת טלפון כבאים נייד  

 
 . שפופרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום.  1
. הכנסה של תקע שפופרת ידנית לג'ק ישלח אות לרכזת האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אונליין,  2

 וישמע אות צלצול בשפופרת הידנית.  
3  ( ( שפופרות  יד פעילות    7. טלפון החירום הדו כיווני של מערכת החירום יתמוך במינימום של שבעה 

 אונליין ללא ירידה בעוצמת האות. 
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 ם קבועטלפון חירו

 
 קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום.  .1
שפופרת הטלפון מהעריסה ישלח אות   בהרמתעריסת שפופרת הטלפון תהיה בעלת מתג כזה כך ש .2

 של אותה נקודה.   "מצב אונליין"באופן קולי וחזותי יציג ללוח הפיקוד ש
ללא ירידה בעוצמת  רוצי דיבור בו זמנית ( ע7שבעה )מערכת טלפון החירום הדו כיוונית תתמוך ב .3

 האות. 
 

 כריזה דיגיטאלית 
 

מערכת הכריזה והפינוי הינה מסוג משולבת במערכת גילוי האש וטלפון הכבאים עפ"י   -
 . NFPA72תקני 

 
למערכות פינוי בחרום   UL 864מערכת הכריזה על כל רכיביה עומדת בדרישות תקן   -

 וגילוי אש. 
 

 מאותו יצרן של מערכת גילוי האש.מערכת הכריזה תהיה  -
 

 מערכת הכריזה תאפשר התקנת מגברים בצורה מבוזרת במבנה וזאת כדי להעלות את -
 שרידותה ואיכות השמע. 

 
 כל מערכת הכריזה מבוקרת ומחווטת במעגל סגור בשיטת -

 style 6 (class A) . 
 

שאינו  הספק המוצא של המגברים, תיקני, וב כל הרמקולים יהיו מסוג העומד במתח  -
 . 2W -נופל מ

 
 ללוח הבקרה העיקרי.  -slave. מערכת הכריזה הדיגיטאלית תעבוד עצמאית או כ1 

 
 דרישות מינימום למערכת הכריזה הדיגיטאלית: 

  
אודיו    50הספק    - מגבר  המגבר70.7VRMSאו,    25VRMSואט,  כמות  הרמקולים, .  לכמות  תואמת  תהיה  ים 

 . %30   -להספקם ובתוספת הספק "שמור" שאינו קטן מ
 Class Bאו  Class A -חיווט מעגל רמקול יכול להיות כ -
 שניות להודעה לפחות. 30רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד  -
 )מובנה(. מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה  -
 

מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית,   -
 ואזעקה. 

 
 מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושאר מערכות השמע. -

 
 בקרת קווים

 
על קצר ומעגל פתוח במערכת הכריזה וגילוי האש באופן קולי   כל קווי הרמקולים ושפופרת טלפון החירום יתריאו 

 .ובהתאמה מלאה לתקן המחייב וחזותי )נוריות(
 

 מגברי שמע 
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 וולט ר.מ.ס..  70.7את כל ההספק הנדרש לכריזה, במתח של יספקו   שמעמגברי ה -
 
עיקריתיותקנו    השמעגברי  מ  - כריזה  כמערכת  או  האש,  גילוי  מערכת  התכונו  במארז  ממערכת עם  הנדרשות  ת 

 כריזה תומכת חיי אדם. 
 

קשורת דיגיטאלית ליחידת  תבאמצעות  ו, ויחובריםכוח אינטגראלי יספק  ויכלול  שמעה ימגבר -
 השמע המרכזית. 

 
 כוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד.  -
 
 )גיבוי(.  Backupהמגבר יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות  -
 
 כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר הפעיל הבא בתור.  –מגברים   מספרבמקרה של  -
 
"י מערכת הכריזה  ע מגבר השמע יהיה בעל כתובת ייחודית על גבי התקשורת הדיגיטאלית ויבוקר  -

 המרכזית ורכזת גילוי האש. 
 

 מערכת הודעות אוטומטיות  
 
ל אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה אוטומטית מוקלטת מראש לכל  כ  -

 הרמקולים במבנה. 
 
 הפעלה של כל אזעקה תגרום להודעה מוקלטת מראש להישמע באמצעות הרמקולים. -
 המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה.  -
 המערכת תאפשר יכולת כריזה משפופרות טלפון החירום. -
 מערכת הכריזה תאפשר שליטה על אזורי הרמקולים ופתיחה יזומה למטרת כריזה יזומה.   -
 שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול במערכת. -
 

 מחוונים \טלפון חירום דו כיווני מתגים 
  

 טלפון החירום יכלול: 
 

 סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום. -
 

 שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת.  -
 

 רמקולים : 
 

 הרמקולים יהיו ייעודיים לכריזת חירום למערכותתומכות חיים ולרבות נצנץ שיופעל בחווט ייעודי. 
 
 ואט.  8.0ל  0.25  -עם תחום בחירת הספק מ RMSוולט   70.7על מתח של הרמקולים יופעלו   -
 מטר.  3במרחק  84dbעוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה  -
 

 ד"ב.  3 -לפחות, בשינויים קטנים    Hz 4000   -ל Hz 400 ביןתהיה תחום ההענות  -
 

 כלליות  דרישות טכניות
 

 . FMאו  ULהרמקולים של המערכת יהיו מאושרים 
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המוקלטת תהייה אוטומטית ע"פ    הודעות מוקלטות. הפעלת ובחירת נוסח ההודעה  6-4המערכת תכלול מערך של  
 הבטיחות.  תכנות המערכת מראש, בהתאם להנחיות יועץ

 
ו רמקולים  מערכות  של  אוטומטי  נטרול  תתבצע  המערכת  הפעלת  של  \בעת  צופרים  האחרות  או  המערכות 

, דוגמת כריזה תפעולית וכריזה בטיחותית הכורזת באופן אוטומטי בעת מעבר רכבות שחולפות מבנההמותקנות ב
 . או נכנסות למתקן הרלבנטי

 
תתאפשר גם הפעלה ידנית של הודעות מוקלטות וכן שידור הודעות קוליות באמצעות מערך של מקרופוני חירום 

 מפורט בהמשך.שיותקנו בעמדות "כבאים" כ
 

 ע"פ דרישות יועץ הבטיחות. במקומות אסטרטגיים "עמדות כבאים" יותקנו 
 

"עמדת כבאים" ראשית תכלול : פנל תצוגה של מערכת גילוי האש, טלפון כבאים, יחידת מיתוג לשלוחות טלפון 
, מיקרופון כריזה לרבות מערך של בחירת אזורי כריזה ובחירת הודעות   כבאים נוספות שיותקנו ברחבי התחנה 

 מוקלטות מראש. 
 

ו תצוגה  פנל  הכוללות  משניות  כבאים  ו\עמדות  חרום  מיקרופון  נוספים \או  במקומות  יותקנו  כבאים   טלפון  או 
 . מבנה כפי שייקבעו על ידי יועץ הבטיחותברחבי ה

 
 יהיו ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות. מבנהמיקום ותכולת "עמדות הכבאים" ב

 
 יחידת שליטה ודיבור מרוחקת

 
  -לחיצים לשליטה על אזורי הכריזה ו  16מערכת    תכלול(  INCCיחידת שליטה מרוחקת לכריזת חרום משולבת )

כבאים    16 טלפון  שקעי  או  אזורים  כמות  לפי  הלחיצים  )כמות  הכבאים  טלפון  מערכת  על  לשליטה  לחיצים 
 ( תכלול מיקרופון לכריזה ושפופרת קבועה לתקשורת עם הכבאים. שמורים  4בתוספת  בפרויקט 

 
 .UL864רכזת השליטה מותקנת במארז פח צבוע מקורי של יצרן ציוד הגילוי, מאושרת 

 היחידה תותקן בתליה על הקיר.
 

 למארז תהיה דלת שקופה עם מנעול לפתיחה בחרום. 
 

 יאפשרו שליטה של מערכות שונות במבנה:  ncci -לחיצים מסוג דו מצבי  המותקנים ב
 

 שליטה על מערכות אוורור המפוחים. -
 

 שליטה על מערכות דמפרים.  -
 

 הפעלה והשתקת צופרים.  -
 

 הפעלת הודעות חרום.  -
 

 שחרור דלתות חרום. -
 

   מערכת כריזה .8.15
 

 כללי   .8.15.1
 
 

 מטרת המערכת ושיטת הביצוע: 
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אוטומטית, מודולרית, חדישה ומודרנית, שתאפשר כריזה סלקטיבית  באתר תותקן מערכת כריזה אלקטרונית,  

מנהלתיים, לצרכים  תשמש  המערכת  מראש.  מוגדרים  המבנה    באזורים  אזורי  כאשר  ובטיחותיים  בטחוניים 
 יכוסו באופן מלא ברמת שמע ומובנות טובה. 

 
 נתוני רקע:

 
ה. עוצמת הקול במערכת תשודר במתאם  נתוני רעש הרקע בתוך מבנה השרות ובסביבתו יימסרו במהלך העבוד

מעל רעש הסביבה המשתנה תוך שמירה על איכות גבוהה של   dba 15+אוטומטי לרעש הסביבה וברמה של עד  
 (. 96המובנות )%  

 
 
 שליטה ובקרה מרחוק:  
 
   טכניתאור  
 

המערכת תישען על  ( ולהעברת הודעות כלליות.  Life support Systemהמערכת תשרת לכריזת חירום )ברמה של  
 הרלבנטיים.  ULרכזת גילוי אש ועשן שתהיה משולבת במערכת הגברה תקנית ותואמת תקני 

 
כריזה  למערכת  הרלבנטיים  התקנים  בדרישות  לפגוע  בא  ולא  בלבד,  השמע  איכות  את  להגדיר  בא  זה  פרק 

כל המתואר בפרק גילוי אש ועשן כמערכת משולבת עם  המשולבת במערכת גילוי אש ועשן. מבחינה תקנית מחייב  
 הם לא יפלו מהתואר בפרק זה.  –כריזה. מבחינת הביצועים הטכניים של אביזרי השמע 

 
 הרמקולים יותקנו בקירות ו/או תיקרות, בהתאם לניתן בשטח, והמארז יהיה כזה שיאפשר התקנתם בכל מצב.  

 
 במקומות בהם תידרש הגברה אקוסטית נוספת יהיה שימוש ברמקולי שופר.  

 
 שילוט הציוד  

 
הבסיסי   באופן  מוקדם,  ידע  ללא  בבהירות  הפעלתן  שיאפשר  באופן  תשולטנה  השונות  המישנה  מערכות  כל 

 ההכרחי.  
 

 השילוט יהיה בשפה העברית. 
 

 השילוט יהיה מטיפוס חרוט עם מילוי צבע.  
 

 יאושר רק עם הגנה של חומר שקוף קשיח.  שילוט מודפס  
 
 חווט בין חלקי המערכת.   
 

ממ"ר. חתך הכבל הנ"ל   1.0*2במידה ולא יצויין אחרת, יעשה החווט של הרמקולים בכבל ייעודי חסין אש בחתך   
ומסוככים   מפותלים  או  מפותלים  זוגות  עם  כבל  ודרוש  במידה  הקווים.  על  מתח  מפלי  למנוע  מנת  על   –נבחר 

באתר יס הציוד  תיפעול  יבדוק את  היועץ  המהנדס  חווט הרמקולים(.  )בסעיף  במחירי הצעתו  וזאת  פקם הקבלן 
יתוקן הנזק על חשבון ספק הציוד, על כל   -ובמידה וימצא כי הביצועים נופלים מהמצופה, והסיבה נעוצה בחווט  

 המשתמע.  
 

ח מהדקי  עם  בנויים  המערכת  מרכיבי  כל  יהיו  לעיל,  האמור  היציאות לאור  מערכות  להתחברות  חיצוניים  יבור 
 לרמקולים, למיקרופון, לפיקוד וכדומה.  

 
 מיפרטי הציוד  
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  מסד ציוד .8.15.2
 

 מיועד להתקנת הציוד המרכזי של המערכת.   19המסד יהיה ברוחב )סטנדרטי( של "
 

מפרופילי תיבנה  המסד  של     מסגרת  דופן  בעובי  מתועש,   2מתכת  מבנה  בעלי  יהיו  הפרופילים  לפחות.  מ"מ 
מגולוונים, עם הכנות לקליטת מסילות לציוד מהצדדים של המסד, וחורים במרחקים מודולריים מלפנים לעיגון 

 פנלי הציוד.  
 

 מקום שמור.   25גובה המסד יהיה מספיק להתקנת כל הציוד הדרוש ועוד % 
 

 . 1  3/4"  -ברה יש להשאיר מקום ושלבי אוורור בגובה שאינו קטן מ בין יחידות ההג
 

 דפנות המסד יבנו מלוחות מתכת )בהתאם לפרופילים( ניתנים לפירוק בעזרת ברגים.  
 

 דופן אחורית למסד תיבנה כדלת לנעילה.  
 

 רזרבה.  200המסד יעמוד על גלגלים לעומס המסד על ציודו, וכן %  
 

ולל את ספקי הכח הדרושים, מתג ראשי, הגנה ראשית, ומאוורר במידה ותיכנונו דורש המסד יכיל פנל הזנות הכ 
 זאת. 

 
המסד יכיל סרגלי חיבורים עם שילוט לחיבור קוי כניסה ויציאה. מהדקים לחיבור קוי הספק יפרדו ממהדקים של  

 ונה".  קוי סיגנלים. כל החיבורים לקוי כניסה ויציאה יהיו על ידי בלוקי ניתוק טיפוס "קר 
 

שטחים קדמיים שאינם בשימוש יסגרו על ידי פנלים עוורים, במידות מודולריות הדומות למידות הציוד המותקן  
 במסד. כל הפנלים הקדמיים יהיו בגוון אחיד, על מנת לתת למסד מראה אסתטי  ומקצועי.  

 
 מגבר הספק   .8.15.3

 
 ובעל התכונות העיקריות הבאות:  19המגבר יהיה להתקנה במעמד סטנדרטי " ,

 
 מיליוולט(  775ד"במ )   0  -רגישות להספק יציאה מלא: 

 
 ק"א, מאוזן.   100אימפדנס כניסה  

 
 כניסות:

 
דיפות המגבר יצויד בשתי כניסות, מסודרות בשתי זוגות מקבילות. זוג אחד, בעל עדיפות "רגילה". זוג שני, בעל ע

 -על הקודם. המגבר יצויד בהתקן שיאפשר הנחתה אוטומטית של הכניסה ה "רגילה" בעת הופעת סיגנל בכניסה ה 
 "עדיפה". רמת ההנחתה תהיה לכוון פנימי במגבר. הפעלת מערכת ההנחתה תצוין בנורית מיוחדת.  

 
 לפי כתב הכמויות   RMS הספק יציאה

 
 וולט.    100או     70.7קו   אוהם( וכן4יציאות:   אימפדנס נמוך ) 

 
הערה: מתח היציאה יהיה אחיד לכל המיתקן האקוסטי. הוא יהיה לבחירת הקבלן אך לאישור המהנדס. המתח 
 -יחייב אוטומטית תאום עם שנאי הקו של הרמקולים, חתך מוליכי מיתקן הקול, וכו'. כל התיאומים וההתאמות  

 על ידי ועל חשבון הקבלן.  
 

בהת יצויד  לכניסת המגבר  חיבור  עם  )עלקולי(,  גבוה  בתדר  אותות  מחולל  יכלול  ההתקן  עצמית.  לבדיקה  קן 
המגבר. ביציאת המגבר תיבדק תפוקת תדר בדיקה זה ותושווה לנדרש. במקרה של תקלה יתקבל סיגנל תקלה על 
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 ידי מגע יבש מהמגבר.  
 

 ד"ב.   2   -קילוהרץ,  בסטיות קטנות מ 6עד  40רוחב סרט   
 בהספק הנומינלי הנקוב. %1   -עוותים הרמוניים:    פחות מ 

 
 ד"ב מתחת לרמת התפוקה.   85ניחות רעש:  

 
 בפני עומס יתר, קצר ונתק ביציאה.   הגנות: 

 
 חדר לא ממוזג    -טמפרטורת סביבה:

 
 כוון כל הבקרות )עוצמה ודומה( יעשה על ידי כלי בלבד, ללא אפשרות של שינוי הכוון באופן ידני/אקראי.  

 
 מגבר ערבל   .8.15.4

 
 ובעלת התכונות הבאות:  19היחידה תהיה להתקנה במעמד סטנדרטי "

 
 שני מיקרופונים   -כניסות מיקרופון בהתאמה למיקרופון המוצע לפחות ל   - 
 לכל כניסה   ויסות עצמה ניפרד - 
 ק"א לפחות   1עכבת כניסה כניסת מיקרופון    - 
 מיקרוולט.   200  -רגישות כניסת מיקרופון טובה מ  - 
 ד"ב   30הגבלת מתח יתר   - 
 ד"ב.  2   -הרץ, בסטיות קטנות מ 10,000עד   30   -רוחב סרט: - 
 ד"ב   95  -יחס אות לרעש טוב מ  - 
   %0.1 -עוותים הרמוניים קטנים מ  - 
 וולט(    0.770ד"ב )   0מתח יציאה    - 
 ד"ב   12+-הרץ(   100בקרות טון לנמוכים ) - 
 ד"ב   12+-ק"ה(   12בקרות טון לגבוהים )  - 
 גונג אלקטרוני אוטומטי עם הפעלת כריזה   - 

 
 מחולל אזעקה:  

 
ניתן יהיה להתקין מחולל אזעקה, בעל שלושה צלילי אזעקה שונים. משך ההפעלה של כל צליל יהיו  בכל ערבל 

 ניתן לכוון מראש. הפעלת צליל האזעקה יהיה על ידי מגע יבש, מרחוק.  
 

 הערה:  
 

 ניתן לשלב בכל מגבר הספק יחידת מגבר/ערבל כנ"ל, עם כניסת מיקרופון אחת בלבד. 
 

 יזה מיקרופון כר  .8.15.5
 

 המיקרופון יהיה דינמי, בעל אופין קליטה קרדיואידי, ובעל הנתונים הטכניים הבאים: 
 

 הרץ   15,000עד   50תחום תדרים   - 
 דב"מ   58-רמת יציאה   - 
 אוהם    600/200אימפדנס יציאה    - 
 בר.  -וולט למילי-מילי 0.2רגישות                  - 

 
 UL Listedרמקול ושנאי קו לכריזת חירום,   .8.15.6

 
יהיו  והמארז  הרמקול  ורעידות.  ואנדליזם  קורוזיה,  למים,  אטום  אלומיניום,  מיציקת  במארז  יותקן  הרמקול 
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 בעל התכונות הבאות:   למערכות כריזה בחירום. הרמקול יהיה 1480שמספרו   ULעמידים באש בהתאם לתקן  
 

  . 45573ווט לפי תקן דין   15הספק נומינלי  
 

 הרץ   5500עד    600ד"ב(   3תחום הענות )נקודות   
 

 עבור דגם משוקע בקיר( .   VTF)או VT – 157UCדגם  Atlas / Soundolierזוית פיזור  ורגישות כדוגמת  
 

 : נצנץ של מערכת גילוי האש והעשן  לרבות, אך הרמקול יהיה כדוגמת המובא להלן
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 רמקול שופר  .8.15.7

 
 הרמקול יהיה עם התכונות המפורטות וכדוגמת המתואר להלן:
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 עמדת כריזה   .8.15.8
 

 העמדה תהיה מסוג מעולה, לעבודה ממושכת.  
 

 העמדה תהיה להתקנה על שולחן, עם מיקרופון כריזה כמתואר.  
 

לכריזה   המירבית  האזורים  לכל    -כמות  בנפרד,  אזור  לכל  לכרוז  אפשרות  תהיה  הכמויות.  לכתב  בהתאם 
 קומבינציה של אזורים וכן לכל האזורים ביחד. אופציה אחרונה זו תהיה על ידי לחצן מיוחד "כריזה כללית".  

 
  .A.G.Cלא תיקבע על ידי עוצמת הדיבור למיקרופון אלא תישלט על ידי מעגל עוצמת הכריזה 

 
 העמדה תצויד במחוון לציון עוצמת רמת הכריזה. כמו כן תצויד העמדה בנורית לציון כריזה מעמדה אחרת.  

 
 כפתורי ההפעלה והבחירה של האזורים יהיו מטיפוס מואר. 

 
 וולט.    24מתח ההפעלה של העמדה לא יעלה על  

 
עדיפות  בין  בחירה  לפי  תהיה  לכריזה  עדיפות  נוספת.  כריזה  עמדת  עם  במשולב  לעבוד  מיועדת  תהיה  העמדה 

 מוכתבת מראש, או עדיפות לפי הכורז הראשון או אפשרות של כריזה מקבילה משתי עמדות.  
 

 באמצעות המפקח. שילוט אזורי הכריזה יקבע במשולב עם המזמין 
 

   שפופרת/מיקרופון לכריזת חירום .8.15.9
 

לשימוש במערכות תומכות חיים, להעברת    ULהמערכת תהיה להתקנה משוקעת או גלויה בקיר, ותהיה מאושרת  
 הודעות. 

 
 המערכת תהיה כדוגמת המובא להלן ולרבות קופסת גב מתאימה עם מכסה קדמי: 
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 מערכת כיבוי אוטומטי בלוח.   .8.16
 
 כללי   
 

המערכת המתוארת לעיל כוללת אספקה, הובלה, התקנה, חיבור והפעלה של מערכת לכיבוי אוטומטי בגז    
 ללוח חלוקה.  

 
ונחירי הפיזור    גז הכיבוי, צורת ההפצה  מרכיבי  הציוד הנוגעים למערכת הכיבוי כגון: מיכלי האיחסון, 

 המהדורות האחרונות והעדכניות.   72Eוכן  , 12Aמס'   N.F.P.A -יענו לדרישות המפורטות ב
 

 של היצרן כולל ראשי ההפעלה המקוריים.   במכלים מקורייםיעשה שימוש אך רק  -
 יש להציג את קטלוג היצרן עם המספר הקטלוגי לכל רכיב במיכל.  -
 ציוד מכלים מקורי המאושר להתקנה כולל כל הרכיבים כפי שמופיעים בקטלוג היצרן.  -
 ת הרצה במחשב לכל התקנה.  יש לספק תוכניו -
 משקלי הגז הנקובים בכתב הכמויות הנן כמויות מינימום לריכוז המבוקש.  -
 הרלבנטיות.  NFPA  -ה דרישות הקובעות הן דרישות ה -
 המניפולד הנדרש יהיה מתוצרת היצרן המקורי. לא יתקבל מכל "מקומי".   -
 בכל יציאת מכל יותקן שסתום אל חוזר.   -
 הבדיקה בלחץ של היצרן בחו"ל.  למניפולד תצורף תעודת -
 . 8.5%חישוב הריכוז להרצת המחשב הינו מינימום  -
 מילוי המיכלים יבוצע אך ורק בחו"ל ע"י היצרן. לא יתקבל מילוי מקומי.  -

 
 מערכת כיבוי אוטומטי ללוח תכיל את המרכיבים הראשיים הבאים:   

 
 רכזת גילוי והפעלה אוטומטית, המהווה את רכזת גילוי העשן הראשית של הפרויקט.  - 
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גלאים בכמות המתאימה,    -  יורכבו  לוח. בלוח בעל מספר תאים  גלאים מורכבים מעל חלקו העליון של 

 באופן שיובטח גילוי עשן מוקדם מכל חלק של הלוח.  
 

 לוח, מעל פתחים המיועדים למטרה זו.  נחירי גז הכיבוי, מותקנים בחלקו העליון של - 
 

 צנרת הפצת גז הכיבוי, מותקנת בתוואי ממיכל האיחסון ועד נחירי הפיזור.   - 
 

מיכל  איחסון וגז כיבוי, עם ברז חשמלי המופעל על ידי הרכזת הנ"ל. המיכל יותקן מחוץ ללוח החשמל.    - 
חבק באמצעות  חשמל,  חדר  או  נישה  לקיר  ייעשה  המיכל  ייעשה חיזוק  מהחבקים  המיכל  שיחרור  מתכת.  י 

 באמצעות ברגי פרפר בחבקים עצמם, ללא צורך לפירוק חיבור החבקים לקיר. 
 מד לחץ / תכולה של גז הכיבוי  עם סימון התחום התקין. - 
לצורך    -  כתובת  ליחידת  חיבור  לרבות  התקין,  למינימום  מתחת  הגז  לחץ  ירידת  על  התראה  מערכת 

 האש.  התראה ברכזת גילוי
 

והכיסויים    הפתחים  כל  מיועדת.  היא  אליו  הלוח(  )ויצרן  הלוח  עם  מלא  בתיאום  תותקן  המערכת  
 המיועדים לגלאים ולנחירי הכיבוי יבוצעו במקום יצורו של הלוח, ולא באתר. 

 
  על הקבלן להמציא חישובי כמות גז הכיבוי עבור כל לוח המיועד לכיבוי אוטומטי בגז.
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 תיאור מרכיבי המערכת:  
 

 הרכזת:   
 

 הרכזת תחובר לנקודות הקצה הבאות:   
 

 גלאים בלוח.   - 
 ברז חשמלי בבלון הגז.   - 
 סליל הפסקה של מפסק ראשי בלוח חלוקה נשוא הכיבוי.  - 
 צופרי אזעקה/נצנצים.   - 
 לחצן/נים ידני/ים להפעלת הכיבוי.   - 
 פעולת המערכת:   
אש/עשן  -  גילוי  תפעיל    עם  החלוקה,  מלוחות  אחד  כל  של  אזורים  בשני  או  גילוי  אזורי  משני  באחד 

 המערכת את אמצעי האזעקה שלה:  
 צופר פנימי ונורית/ות סימון ברכזת )כמתואר במיפרט ובתקנות(   - 
 צופרי האזעקה/נצנצים חיצוניים לרכזת.   - 
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 הרכזת:   עם גילוי אש/עשן בשני אזורי הגילוי של המערכת גם יחד, תבצע 
 

 ניתוק מפסק/ים ראשי/ים של לוח נשוא הכיבוי, על ידי מתן פקודה לסליל/י ההפסקה שלו.   - 
 הזרמת גז הכיבוי, על ידי מתן פקודה לברז החשמלי של מיכל איחסון גז הכיבוי.   - 

 
" תיפסק פעולת הצופרים והמערכת תחזור  לאחר העלמות ההתראות מהגלאים ולחיצה על לחצן "ריסט 

 למצב הקודם שלה, מוכנה לפעולה.  
 

 לחצן כיבוי:    
 

חווי    ותיתן  הכיבוי  מערכת  את  תפעיל  הלחצן  על  לחיצה  לרכזת.  נפרדים  בקווים  יחוברו  כיבוי  לחצני  
 ברכזת על מיקום הפעלת הכיבוי.  

 
 וישא תו תקן תואם.   6חלק    1220מהדורה אחרונה או תקן ישראלי  ANSI/UL 38 הלחצן יהיה מאושר  

 
 גז הכיבוי:   

 
מסוג    -  יהיה  הכיבוי  אספקה  FIKE או  KIDDE מתוצרת  FM-200 גז   וכן  עצמו  הגז  את  יכלול  אשר 

ומילוי המיכלים כולל דיחוס בחנקן, שייעשה באתר. הקבלן יספק תעודות בדיקות משקל ולחץ עבור הגז בתוך כל  
 מיכל.  

 
  A-1. 2, 9סעיף ,N.F.P.A. 12A  -איכות גז הכיבוי תהיה בהתאם לדרישות ה - 

 
 מיכל איחסון:    

 
  FM . -וUL וישא אישור   N.F.P.A. 12A -מיכל איחסון לגז הכיבוי יהיה בהתאם לדרישות המפורטות ב 

 
 המיכל יותקן מחוץ ללוח החשמל עבורו הוא מיועד.  

 
 כל יופעל בהפעלה חשמלית מהרכזת, או בהפעלה ידנית במקרה הצורך.  שסתום שחרור הגז מהמי

 
 ההפעלה החשמלית תיעשה על ידי ברז חשמלי, מופעל במתח הנמוך והישר של הרכזת.  

 
   -לא ירד מ  מיכל יהיה בעל נפח מתאים לאיחסון כמות גז הכיבוי תחת לחץ הגז ההודף. תחום האיחסון  

 ליברות לרגל מעוקב.  70ליברות לרגל מעוקב ולא יעלה על  40
 

 הגז הדוחף יהיה חנקן יבש.   
 

 מיכל יהיה מסוג המאפשר מילוי וחידוש במידת הצורך במקומו הקבוע.   
 

 בחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ במיכל, וכן שלט מוטבע עם משקל המיכל והגז.   
 

 כמתואר לעיל.   -קן ויחוזק לקיר בהתאם להוראות היצרן, ובהעדרן המיכל יות 
 

 צנרת ומחברים:    
 

   צנרת ההפצה על כל מרכיביה תהיה מנחושת. - 
 

 ליברות.   2000 כל האביזרים והמחברים במערכת יחוברו בעזרת אביזרים המיועדים ללחץ של - 
 

ויחוברו בעזרת אומים מתאימים    -  במקרה של אביזרים בתבריג קוני יהיו האביזרים מתאימים לצנרת 
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 ובקוטר מתאים לקטרי הצנרת. 
 

מסוג    -  חיצוני  תבריג  לפי  יהיו  הפיזור  נחירי  לחיבור  האביזרים  בהתאם  .N.P.T כל  מתאים  בקוטר 
 לחישוב ממוחשב.  

 
חשמל    -  ולוח  קירות  לתקרה,  צנרת  הדינמיים  עיגון  העומסים  את  בחשבון  ויביא  יציבה  בצורה  יעשה 

 שיופעלו על הצנרת בעת שיחרור הגז.  
 

 ס"מ.   180בכל מקרה, לא יעלה המרחק המירבי בין העוגנים המחזקים על    -
 

 אופני מדידה מיוחדים:   .8.17
 

בנוסף לאמור בכל מקום אחר, יהיו מחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלן כוללים את כל המתואר במפרטים  
 הרגילים והמיוחדים, ונוגע לאותו סעיף. לדוגמא, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:  

 
זה או אחר    כל המתואר במפרט מיוחד זה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם עבורו בנפרד או במיוחד. היה ונושא

הכמויות   בכתב  בנפרד    –יפורט  פורט  לא  אשר  כל  הנ"ל.  המפורט  הסעיף  במסגרת  אחת,  פעם  רק  עבורו  ישולם 
 כלול בהצעת הקבלן, כאמור.  –ותואר במפרט 

 
במפרטים    המתוארות  והעבודות  האביזרים  החומרים  כל  את  כולל  הקבלן  בהצעת  נקודה  הן    –מחיר 

 לאותה נקודה.   ונוגעים  -הכלליים והן המיוחדים 
 

לרבות    הנלוות  ומערכות האספקה  המשנה  ומערכות  המרכיבים  כל  את  כולל  אלקטרונית  מערכת  מחיר 
התוכנות, עבודות התיכנות וההטמעה, שיחד מהווים מערכת המבצעת את כל הנדרש במפרטים הרלבנטיים, חומר 

 ועבודה.  
 

 :אספקה על ידי גורם אחר
 

אר במקרים של אספקת אביזרים או עבודה על ידי אחרים יהיה ללא תשלום אספקת המידע, התיאום וכל המתו
 נוסף או מיוחד. 

 
 ספר המתקן

 
כלולים   יהיו  ולרבות תוכניות ממוחשבות כמפורט במפרט המיוחד  על עותקיו  הכנה ומסירה של "ספר המתקן" 

 במחירי העבודה ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד. 
 

 הדרכה
 

ביצוע הדרכת תיפעול ותחזוקה של כל המתקן על מערכותיו כמתואר במפרט המיוחד יהיה כלול במחירי העבודה 
 ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד. 

 
 הארקת תעלות כבלים 

 
מוליך   בנפרד.  או  במיוחד  עבורו  ישולם  ולא  התעלה  במחירי  כלול  יהיה  כבלים  תעלות  בהארקת  המתואר  כל 

 )בלבד( המותקן בתעלה לצורך זה יהיה למדידה. הארקה ראשי 
 

 התקנת כבלים מעכבי בעירה
 

במחיר כבלים מעכבי בעירה כלולות גם כל המשמעויות המיוחדות והנוספות של אמצעי ההובלה עבורם, לרבות  
וכיו"ב   ומעבר  חיבורים  קופסאות  תעלות,  לתעלות,  מתלים  צינורות,  הרלבנטי    –ברגים,  בתקן  לעמידה  כולם 

 מתואר במפרט המיוחד.  כ
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 הארקת אביזרים 

 
לא ישולם בנפרד או במיוחד עבור הארקות אביזרים כמתואר במפרט המיוחד ומחירם יהיה כלול במחיר הנקודה,  

 העבודה או האביזר הנוגעים בדבר.
 

 מגעי עזר לבקרת מבנה 
 

מגעי עזר השמשים כהכנה לבקרת מבנה וכל המתואר בסעיף הרלבנטי לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחיר 
 הציוד המתאים.  

 
 : תכולת מחירי לוח וציודו 
 

 מחיר לוח כולל הובלה, פריקה העברה התקנה חיבור והפעלה במקום המיועד באתר.  -
 שיהיה ליותר מאשר לוח בודד. השטח המפורט בכתב הכמויות עבור "מבנה לוח" אפשר   -
מחיר ציוד שבהצעת הקבלן יינתן עבור ציוד מורכב מחווט ומחובר בלוח, תואם את זרם  -

 הקצר המתחייב במקום ההתקנה. 
מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל כלול במחיר לוח או אביזריו ולא   -

 ישולם עבורם בנפרד או במיוחד. 
 

 מחיר מאמ"ת 
 

תשולם  עקב   לא  הכמויות  בכתב  או  בתיכנון  מהנדרש  גדול  בסיס  בעל  מאמ"ת  עבור  מיוחד  מחיר  או  תוספת 
 סטנדרטים של ספק / יצרן הציוד. לדוגמא: 

 
 אמפר. 100עד   63אמפר, לכיול בתחום  100*3נדרש בתיכנון מאמ"ת   -
אמפר בסעיף מסוים, ואילו בסעיף אחר מופיע   100עד  בכתב הכמויות מופיע מאמ"ת -

 אמפר.  160מאמ"ת עד  
 125אמפר, אלא בסיס עד  100ליצרן הציוד המסופק בפרויקט הספציפי אין בסיס עד   -

 אמפר" מבחינת המחיר.  160אמפר, המכוסה בסעיף "עד  
יף  למרות זאת, עבור הדרישה דלעיל ישולם רק כפי שמופיע בכתב הכמויות תחת הסע -

 אמפר(.  125אמפר", אף על פי שסופק מאמ"ת בעל בסיס גדול יותר ) 100"מאמ"ת עד 
 

 מחיר מא"ז 
 

 מחיר חיגור שני מא"זים או יותר יהיה כלול במחיר המא"זים ולא ישולם בעדו )של החגור( בנפרד. 
 

 שילוט אביזרים 
 

 כל המתואר בשילוט אביזרים כלול במחיר האביזר ו/או הנקודה ולא ישולם עבורו במיוחד.  
 

 גופי תאורה
 

 מחירם לרבות פתחים והכנות אחרות כנדרש בתקרות ביניים, תקרות קונסטרוקטיביות או מחיצות מכל סוג. 
 

 מדידת נקודות
 

מדידת    בין  או  סמויה,  בהתקנה  נקודות  למדידת  גלויה  בהתקנה  נקודות  מדידת  בין  הפרדה  תהיה  לא 
בנפרד  מופיע  אם  אלא  מבנה  בתוך  פלסטי  מתקן  ב  נקודות  מדידת  לבין  למבנה  שמחוץ  משורין  במתקן  נקודות 

 בכתב הכמויות.  
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 הארקת יסוד 

 
)מ בלבד  ההיקפית  הטבעת  עבור  תהיה  הכמויות  בכתב  האמור המדידה  כל  את  יכלול  המחיר  אך  אורך(  טרים 

 בסעיף "הארקת יסוד" של המפרט הטכני המיוחד דלעיל. 
 

 איטום מעבר נגד אש 
 

דצמ"ר )שמונה דצימטר רבועים(. פתחים    8המדידה של "איטום מעבר נגד אש" תהיה קומפלט לכל פתח שגודלו  
 ת אחת שלו.  שטח חזי -רטה". גודל הפתח -במידות גדולות יותר ימדדו "פרו

 
 נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים 

 
שהוא,    סוג  מכל  מוגן  למרחב  "קומפלט"  של  בשיטה  תהיה  ...למקלטים"  איטום  "נקודת  של  המדידה 

 כשבמחיר כלולים כל העבודות והחומרים המתוארים, עבור כל הכבלים המיועדים לעבור דרך אותו מרחב. 
 

 נקודת מתח נמוך מאד 
 

 את החלק היחסי של הקו או המעגל או התוואי עד מוקד המערכת. המדידה כוללת גם
 

 גילוי אש וכיבוי אוטומטי בגז
 

 במערכת גילוי אש ועשן ימדדו האלמנטים הבאים בלבד: 
    
 גלאי אש ועשן למיניהם.   -
 רכזת גילוי עשן על כל מרכיביה.   -
 כאשר אינו כלול בגלאי או באביזר קצה אחר.   -יחידות כתובת, כולל מארז  -
 אביזרי קצה כמו צופרים, נצנצים וכיו"ב.   -
 חווט נקודת קצה מכל סוג הוא. תשתיות צנרת נמדדות בנפרד.   -
     
לא ימדדו מודולי בידוד של העניבות, שמחירם יהיה כלול במחיר הרכזת. לא תהיה הבחנה במדידה של   

 חידות הכתובת בין יחידת כתובת לגלאי, או יחידת כתובת לברז חשמלי, או כל יחידת כתובת אחרת.  י
    
כל הדרוש לפעולתה המושלמת של הרכזת, לרבות ספקי כוח, מארזים, מודולים למיניהם, סלי כרטיסים,   

   כלולים במחיר הרכזת ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד. -תיכנות, שילוט וכיו"ב 
    
 לא ימדדו אמצעים מיוחדים כאשר דרושים עבור אביזרי קצה בהתקנה שקועה או בהתקנה גלויה.   

 
 רכזת גילוי אש ועשן

 
גיבוי עם מצברים, צופר פנימי, אזורי הפעלה לכל מערכות הכיבוי   מחירה לרבות מערכת אספקת מתח ומערכת 

 האוטומטי, מדפי העשן, מנעולי הדלתות, הצופרים וכיו"ב, התיכנות, ההדרכה והמסירה.
 

 מערכת דווח והפעלה לכיבוי אש אוטומטי
 

ידת הפעלה לברז חשמלי או נפץ של התקן הכיבוי, יחידת לרבות יחידת דווח מלחצן אש ידני להפעלת כיבוי, יח
 הפעלה למנורת הפינוי והאזהרה "כיבוי הופעל" , יחידת דווח לירידת לחץ במיכל הכיבוי וכל החיבורים בינהם. 

 
 נקודת תשתית או חווט מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית
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 במערכת הכיבוי האוטומטי:  נקודת תשתית כוללת את המובילים עבור כל הנקודות המשתתפות
 

 הגלאים בנשוא הכיבוי.  -
 מנורת הסימון בנשוא הכיבוי. -
 יחידות הדווח וההפעלה עבור מערכת הגילוי והכיבוי.  -
 מנורת האזהרה והסימון שלפני הפעלת הכיבוי.  -
 ברזי ההפעלה / הנפצים להתנעת תהליך הכיבוי.  -

 
 וט והחיבורים של כל הנקודות הנ"ל.נקודת חווט של מערכת כיבוי אש אוטומטית כוללת את החו

 
 

 -עבודות טיח-09פרק 
   -כללי 11.01

למנטי בנייה שונים לרבות  א פרק זה מתייחס לטיב החומרים והמלאכה לביצוע טיח פנים וטיח חוץ על  •
 מקלטים, מרחבים מוגנים.

  , חוזר מנכ"ל משרד החינוךתקנות ותקנים, 09יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק    טיחעבודות   •
 ומפרט זה.

 הכנת השטח: 11.02

 הטיח כהגנה.  בכל המקומות שיידרשו יש להניח על הרצפות יריעות פוליאתילן לפני ביצוע עבודות .א

 מקום במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובנייה יש לכסות את  .ב
 ס"מ לפחות.  10הפגישה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה 

 מ"מ.   1.7מ"מ ועובי החוט  10גודל החור יהיה 

 ויכוסו לפני השטח. במקומות   1:0חריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט צמנט  .ג
 11ס"מ, יש לכסות החריץ ברשת לולים הנ"ל ברוחב  10שרוחב החריץ עולה על  

 רוחב החריץ לכל כיוון. ס"מ מעל 

 .עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש לשטוף היטב את המשטח המיועד .ד
 

 אשפרת הטיח: 11.03
 ימים  3פעמים ביום במשך   3בכל שכבה תבוצע אשפרה על ידי הרטבה בצינור מים 

 לפחות. האשפרה תחל בסוף יום הטיוח, ותעשה על ידי מים ניגרים מלמעלה למטה. 

 פינות וחריצים:  11.04

 הפינות בין קיר לקיר וכן פניות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגילופים  .א
 יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכיוונים. 

 מ"מ.  11מ"מ וברוחב   11בין הקירות והתקרה יש לעבד חריץ בעומק   .ב
 כמו )בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בין שטחים מטויחים מאלמנטים שונים  .ג

 מ"מ.  10מ"מ ובעומק  3-5יש לבצע חריץ בעובי   (רות וקירותתק

 דוגמאות:  11.05
  0.1  -בשטח של כ    וחוץ כולל שכבת גמר )צבע / שליכט אקרילי(  על הקבלן להכין דוגמאות של טיח פנים

האדריכל והמפקח, את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אין לסלק או להרוס עד    מ"ר לפחות לאישור
 וקבלתו הבניין  גמר

 הרכבה ויישום שכבות טיח פנים וחוץ )כולל שכבת גמר(:  11.06
מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים    15בעובי    הבין משרדיבמפרט    09.04כמפורט בסעיף  

 גמר לבד.  –
 

 טיח פנים מרחבים מוגנים: 11.07
 במפרט הבין משרדי.  09.07כמפורט בסעיף 
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 -וחיפויעבודות ריצוף -10פרק 
 ריצוף כללי:  10.01

, חוזר מנכ"ל  תקנות ותקנים,  10יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק    ריצוף וחיפויעבודות   •
 ומפרט זה. משרד החינוך

,   2279להחלקה על פי ת"י    R-10ריצוף כל הרצפות יהיה באריחים בדרגת התנגדות  •
 . והנחיות יועץ הבטיחות.  2008ובהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש 

 . 2279. לפי ת"י R-11אזורים רטובים יש לבצע אריחים בדרגת התנגדות   •
עפ"י   • הנדרשים  במקומות  הנגישות  יועץ  לדרישת  בהתאם  והזהרה(  )הכוונה  נגיש  דרישת  ריצוף 

 יועץ נגישות.
 ריצוף ממ"מ כמפורט בסוג רצופים ובאישור פיקוד העורף.  •

 
 -אדריכל לבחירת   ריצוףסוגי  10.02

כולל שיפולים לאורך הקיר מאותו סוג אריח ומעלה.   4 שחיקהבדרגת עמיד  30/30טרצו  •
 ₪/מ"ר. 60מחיר יסוד  שנבחר.

לאורך שיפולים ומעלה. כולל  4, עמיד בדרגת שחיקה  60/60,  45/45, 33/33-גרניט פורצלן •
 ₪/מ"ר.  60מחיר יסוד  הקיר מאותו סוג אריח שנבחר.

 .במקומות הנדרשים ריצוף נגיש בהתאם לדרישת יועץ הנגישות •

מפגש בין קרמיקה חדר יבש לחדר רטוב וכן בין ריצוף פנים לריצוף חוץ יש לבצע פס פליז   •
 שמעוגן לרצפת בטון ועד לפני קרמיקה.   6/0.5

 רובה לגרניט פורצלן לבחירת אדריכל.  •
 

 -נישות סגורותריצוף  10.03

ושיפולים , תקשורת וכו' יבוצע ריצוץ כיבוי אשחשמל, מים,  ארונות:כגון -נישות סגורות •
בסיום העבודות בנישות הנ"ל יש לוודא לניקיון וסיום של קיר צבוע   עפ"י  דוגמת ריצוף כללי.

 ולא קיר עם שאריות פסול בניין או טיח לא "מלוטש".  
 

 -ספי דלתות 10.04

 .  טרצו / אבן לבחירת אדריכל /סף שיש •

 דלתות חיצוניות. ל  מתחתבגמר ריצוץ  •

 לת פס פליז מעוגן לרצפת הבטון. יש ליישם בחיבור בין הריצוף לסף הד •
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 -מדרגות 10.05

  1"בטיחות אש בבניינים" וכן לפי חלק ח  -המדרגות יתוכננו לפי "תקנות תכנון ובנייה, חלק ג •
 ., נגישות

 . 2279מדרגות טרצו טרומית לפי ת"י  •

כולל הגוון. יש להתקין בשלחי המדרגות פסים   הכללי  הפודסטים יהיו בדיוק ממין הריצוף •
 מונעי החלקה.  

 .14ולא יעלה על  3מספר המדרגות במהלך אחד לא יפחת מ  •

 מ' לפחות.  2.1במהלכי המדרגות גובה מזקף הראש  •

 מעקות ומסעדי יד(.  06)ראה פרק  בכל מהלך מדרגות יותקן מאחז יד •
 

 -אדני חלונות 10.06

 -בניה קונבנציונלית •

 ס"מ עם אף מים.  35ס"מ וברוחב עד   3אבן בעובי יבוצע   •

 ס"מ מעבר לקו הגמר הסופי של הקיר, כלפי חוץ.  2  -אדן החלון יבלוט כ  •

 אם לא נאמר אחרת קלפי חוץ.  5%אדני החלון יותקנו בשיפוע של   •

   יש למלא את המרווחים בין אדן החלון לבין הקיר בחומר     איטום.  -איטום  •

 
 -בניה טרומית או מתועשת •

 כלפי חוץ.  5%מבטון מוחלק ושיפוע של  •
 

 : )קופינג( למעקים וכרכוביםנדבכי ראש  10.07

אולם אם לא נאמר אחרת,   ,התקנת נדבכי ראש תהיה כאמור לעיל לגבי התקנת אדני חלונות •
 כלפי פנים המבנה / המרפסת.5% שיפוע נדבכי הראש יהיה 

 
 

 :חיפוי קרמיקה בקירות שירותים 10.08
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עפ"י החלטת   30/60,  20/50, 30/30, 20/20: גוונים כולל פס קישוט ובמידות 3קרמיקה עד  •
 ₪/מ"ר 60מחיר יסוד   האדריכל.

 עד התקרה / תקרה אקוסטית. חיפוי קירות השירותים יהיו לכל גובה הקיר  •
 

 -פינות קרמיקה 10.09

בכל מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל   •
 דוגמאות לאישור האדריכל.  5גובה / אורך החיפוי. יש להביא 

 פינות יבוצעו בצורה מושלמת פס שלם ללא חיתוכים.  •
 

 : האחרים ומעל כיורים  מעל הכיור / מטבחון חיפוי קרמיקה במטבח 10.10

 גוונים לבחירת אדריכל.   3קרמיקה לארוך משטח העבודה עד  •

בקרמיקה מלאה כלומר ממשטח   יחופהכאשר יש ארון מטבח תחתון ועליון , הטווח ביניהם  •
 ס"מ.  60כאשר אין ארון עליון חיפוי יהיה בגובה  ארון תחתון עד לארון מטבח עליון. ה עבודה

 מ'  מהרצפה.   1.4מטבון )בכל היקף המטבחון( בגובה של  קירות חיפוי  •
 

 חיפוי קרמיקה במדרגות / מסדרונות: 10.11

עד   • ובמידות:    3קרמיקה  קישוט  פס  כולל  החלטת    30/60,  20/50,  30/30,  20/20גוונים  עפ"י 
 האדריכל.

 מ'.   1.4גובה חיפוי קיר  •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -צביעהעבודת  11פרק 
 -כללי 11.01
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ותקנים, חוזר מנכ"ל  תקנות  ,  11עבודות ריצוף וחיפוי יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק   •
 ומפרט זה.משרד החינוך 

או מוצרי   פרק זה מתייחס לצביעת מבנים או חלקי מבנים, כאשר המשטח הנצבע הוא בטון •
 . בטון, טיח, בלוקים, עץ, מתכת, פרופילי מתכת, צינורות, או חומרים אחרים

.  רכיבים-רב  או רכיבים-, דו רכיבים-כל הצבעים )לרבות מרק( יהיו צבעים מוכנים מראש, חד  •
סגורים    במכלים הצבעים יסופקו מהמפעל כשהם ארוזים באריזותיהם המקוריות,

 התפוגה" שלהם.  ומסומנים בתווית היצרן. יש להשתמש בצבעים עד "תאריך
 -התקנים ותקנים 11.02

 .צבע סינתטי פוליאוריתני מוכן מראש: צבע גמר – 32מפמ"כ  •

 .מדללים אורגניים לצבעים: דרישות כלליות – 330מפמ"כ  •

 .צבע זרחורי לסימון מקלטים – 389 מפמ"כ •

 . 11מפרט בין משרדי פרק  •
 

 -עבודת הצביעה 11.03

 דא מישוריות של הקיר לפני צביעה )כלומר שעבודת הטיח בוצע כראוי(. ויש לו  •

 לפני הצביעה יש לנקות היטב את אזור הצביעה משיירי בנייה, פסולת, חול ולכלוך. •

לאחר סתימה וניקוי הקיר משאריות פסולת בניה   הצביעה ע"ג: טיח פנים, שליכט , בגר ,גבס •
 וכל שאר ההכנות הנדרשות. 

 צבע אקרילי. -קירות הפנים •

 סיד סינטטי.  -תקרות •

 סיד סינטטי אל עובש / אקרינול או ש"ע. -שירותים •

שכבות צבע סופרלק או   2חלודה .  גמר ע שכבות צבע מונ  2יסוד     -מסגרות ברזל / צנרת ברזל •
 פוליאור או ש"ע. 

 גוונים לבחירת האדריכל.  3-ניתן לצבוע את קירות הגן עד ל •

 
 -שליכט אקרילי 11.04

 . (גוונים לבחירת אדריכל )קיר חוץ 3 •
 

 -אור   פולטי בצבעים סימון צביעת 11.05

 . במקלטים ומרחבים מוגנים תבוצע  צביעת סימון בצבעים פולטי אור •

 צבע זרחורי לסימון מקלטים.  – 389הצבע יעמוד בדרישות מפמ"כ  •
 
 
 
 
 
 
 
 

 -עבודות אלומיניום-12פרק 
 

 -כללי 12.01
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פרק זה דן בעבודות אלומיניום ובמוצרי אלומיניום שונים המותקנים בבניין כדוגמת: חלונות דלתות   •
 ופרטי אלומיניום עפ"י דרישת האדריכל. 

על   • יענו  וחיפוי  ריצוף  פרק  עבודות  משרדי  הבין  המפרט  מנכ"ל  תקנות  ,  12דרישות:  חוזר  ותקנים, 
 ומפרט זה.משרד החינוך 

 לבחירת האדריכל. גמר צבע בתנור,  •

 מ' מהרצפה. )כולל קומת קרקע( 1.5גובה פתיחת חלונות במוסד חינוכי הוא  •

 ייצור.( לאישור פיקוח ואדריכל לפני Shop Drawingsיש לספק תוכניות ייצור ) •
 

 -חלון ממ"מ 12.02

 חלון הדף מרחב מוגן יבוצע עפ"י דרישות פיקוד העורף.  •

 כנף על כנף(  חדש.) מסוג סוג חלון ממ"מ יהיה חלון •
 

 -אופן תכנון וביצוע 12.03

 מ' לפחות מעל הרצפה.  1.5סף החלק הנפתח של החלון יהיה בגובה של   •

ס"מ, וזאת בכדי למנוע אפשרות של ישיבה או    4רוחבו של אדן החלון הפונה כלפי פנים לא יעלה על   •
 עמידה עליו. 

 גימור פנים וחוץ עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכניות קלות. •

 לון כנף על בנף בלבד. תותר התקנת ח / כיתת לימוד וכו'  בכיתת הגן •

סמוי • מלבן  על  יורכבו  עיוור(  החלונות  בעובי    )משקוף  מגולוון  פלדה  פח  יש    1.6העשוי  לפחות.  מ"מ 
להיקף   הסמוי  המלבן  של  מלא  עיגון  לוודא  וכן  לאלומיניום,  הפלדה  בין  גלווני  מגע  מניעת  לוודא 

 הפתח. 

עשויים   • יהיו  המסגרות  של  העיגון  חלודים  אמצעי  בלתי  חומרים  או  אלחלד  פלדת  או  אלומיניום, 
 אחרים. 

כנף על כנף. • יהיו מאלומיניום מדגם קיפ או  יהיה מסוג מט ולא    חלוןזיגוג ה   חלונות חדרי שירותים 
 שקוף.

   רפפות בהתאם לדרישת יועץ בטיחות והוראות שירותי הכבאות. •

נגד   • מרובע    ריםוציפרשתות  חור  עם  על    3יהיו  עיוותים    וייווצרבצורה שלא    המסגרתמ"מ מתוחות 
עגול מתאים. הרשת    C.V.Pמהודקת ע"י רצועות    לכנף או לרשת כתוצאה מהמתיחה. הרשת תהיה

 . לכנף שתי וערב תהיה מתוחה בצורה מקבילה

 עבודות אלומיניום יהיו בהתאם למפרט הכללי ודרישות התקן ופרופילי אלומיניום.  •

 איטום בין כנף לכנף ובין משקוף לכנף חלונות אלומיניום.  •

ת"י   • לפי  החלון  לאטימות  מוסמך  מכון  של  בדיקה  לבצע  יש  העבודה  )בדיקת  3חלק    1476בסיום   .
 המטרה( 

 שור פיקוח ואדריכל לפני ייצור.( לאיShop Drawingsיש לספק תוכניות ייצור ) •
 

 -זיגוג 12.04

בעובי   • יהיה  הזיגוג  מצוין אחרת  לא  )  8זיגוג אם  או טריפלקס  לפחות מחוסמת  או    (4+0.76+4מ"מ 
 בטיחותית. 

 .3חלק    938כל הזיגוג יהיה מתאים להוראות תקן ישראל   •

לחדרי   • פרט  ושקופה,  חלקה  זכוכית  תהיינה השמשות  אחרת  הוראה  תהיה  בהעדר  שבהם  שירותים 
 הזכוכית מעוממת )מט(. 
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בוצע עפ"י דרישות סעיף   • יש לקבל אישור מהקבלן המבצע שהזיגוג שהותקן בפעול  בסיום העבודות 
 זה.

 
 -סורגים 12.05

 .  06ראה פרק  •
 

 
 

 -עבודות אבן 14פרק 
 - גימור חזיתות חוץ 14.01

 . על כל חלקיו ובהתאם לשיטת החיפוי 2378 יעשה בהתאם לת"י  לבחירת אדריכל חיפוי אבן  •

ותקנים, חוזר מנכ"ל משרד החינוך  תקנות  ,  15יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק    אבןעבודות   •
 ומפרט זה.

 סוג אבן החיפוי תקבע ע"י האדריכל לאחר הצגת מס' חלופות.  •

  לפני המעודכן    1חלק    2378"י ת"י  על הקבלן להציג לפני ביצוע חיפוי אבן בדיקות מעבדה מאושרת עפ •
 . של האבן הנבחרת הביצוע

של קירות החוץ אם לא נאמר אחרת. כמו כן יבוצעו כל העיבודים הנדרשם בפתחים.   100%  אבןחיפוי   •
ס"מ. עובי כללי של    4ס"מ ואם יש דרישה לחריצה בתוך האבן אז עובי האבן יהיה    3עובי האבן תהיה  

מגולוון ,ווי חיבור ,עיגון    ברזל   רשת-כל מרכיבי הרכבת האבן לקיר קרי ס"מ. בעבודה כלול    7החיפוי  
 וכו'.   ברגי עיגון לרשת ולזויתן   , עיגון , כוחלה  זויתנים קידוחים באבן לווי רשת לקיר,

 אין לבצע חיפוי בהדבקה בקירות המבנה. •

תכונות אבן, אופן תליה ,בדיקת שליפת  -לביצוע חיפוי הקירות  מוסמכת  חובה לבצע בדיקות מעבדה •
ווי חיבור. הבד זויתן, רשת מגולוונת   / עיגון רשת  ועפ"י ת"י  י ברגי  ע"י מעבדה מוסמכת  יבוצעו  קות 

 . על כל חלקיו ובהתאם לשיטת החיפוי  2378

 . יש לבצע בדיקת מעבדה לשליפה חיפוי אבןכמו כן   •

חיפוי קירות חוץ האבן תהיה חלקה וללא עיבודים שיכולים לגרום לפציעת  מטר הראשונים של    2-ב •
 . ילדים

יבצע נקבסיום העבודות ה  •   קיון לקירות משאריות פסולת בנין ואבק עד לקבלת קיר נקי ואחיד יבלן 
 ללא לכלוך עם מרקם טבעי של האבן 

 -אדני חלון 14.02

 אדן מסוג :שיש או טרצו או אבן או ש"ע בהתאם לבחירת אדריכל.  •

 . האבנים עבור האדנים יעובדו עם שיפוע לסילוק המים, עם מדלף )"אף מים"( •

 . לפחות 5%אחיד שיונחו בשיפוע כלפי חוץ בשיעור של   אפשר להשתמש באבנים בעלות עובי •

 ס"מ.  4סף אדן פנימי לא יעלה על   •

 לפני הנחת אדן החלון יש לבצע הכנות איטום לכניסת מים. •

 של יהיו חדות. האדן מהרצפה יש לעגל פינות 1.8לגובה אדן חלון שהוא עד  •

 -נדבכי ראש )קופינג( 14.03

 שיש או טרצו או אבן או ש"ע בהתאם לבחירת אדריכל. קופינג מסוג: •

כ  קופינג • לפני הזמנה(   מ"מ מעבר לקיר  20  -יבלוט  עובי חיפוי הקיר  צידי הקיר   )יש לחשב את    בשני 
 מים. . בבליטות יבוצע אף )הגמור לאחר חיפוי(

 .  5%  הנדבך יונח בשיפוע לכיוון הגג / מרפסת בשיעור של •
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 מ"מ. 30עובי הנדבך מינימום  •

 -מפתנים )אבן מתחת לדלתות חוץ( 14.04

 מ"מ.  50אבן המפתן תהיה בעובי  •

 רוחב המפתן בהתאם לרחב משקופי הדלת.  •

 . אבן שיש לבחירת ואישור האדריכל והפיקוח •
 

 -עבודות מיזוג אויר  -15פרק 
 

 -כללי 15.01

ותקנים, חוזר מנכ"ל משרד  תקנות , 15יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק   מיזוג אווירעבודות   •
 ומפרט זה.החינוך 

על    994הכנות כל מערכת תשתית למזגנים כולל הספקה והתקנה של המזגנים , ההתקנה תתאים לת.י  •
 כל חלקיו. 

 התכנון יעשה ע"י מהנדס מיזוג.  מפרט הנ"ל.יועץ המיזוג יתכנן את מערכת המיזוג עפ"י דרישות ב •

 יש לאשר תכנון מיזוג מול הפיקוח והמזמין.  •

ואיוורור לפי    פרק זה מתייחס לטיב החומרים והמלאכה של מתקני מיזוג האוויר, צינון, חימום •
 התוכניות וההוראות.

 המזגנים יותקנו בידי מתקין מוסמך ובהתאם למפרטי חברת המזגנים.  •

כולל צנרת חשמל וגז ככל   והתקנה מושלמת של מערכות מיזוג כולל יחידות פנים וחוץ.אספקה  •
 הנדרש להתקנה מלאה. 

 .  1001מערכות מיזוג אויר על רכיביהן יענו על דרישות ת.י  •
 

 -סוגי מזגנים  15.02

 מזגן מפוצל מסוג תדיראן או אלקטרה בהתאם להחלטת יועץ מיזוג אוויר.  •

 אין להתקין מזגן מוסדי. אין להתקין מזגן אינוורטר.  •

 מיזוג מיני מרכזי בהתאם להחלטת המזמין.  •
 

 -בחדרים / כיתותתפוקת קירור מיזוג אוויר ו 15.03

 יותקן פרט עומר להוצאת מי מזגן. -בממ"מ  •

 חיבורי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך.  •

 כל מזגן יקבל מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה. •

 כולל צנרת חשמל וגז להתקנה מלאה.  •

 
 -רב תכליתימיזוג אוויר באולם  15.04

 .  Aג אנרגטי ורי למ"ר. ד   BTU 750  -תפוקת קירור הנדרשת לא תפחת מ •

 . מערכת מיזוג מיני מרכזית •

כוללים   תקרתיים , מפזרי אווירמפח מגולוונות, תעלות גמישות, גרילים  המערכת תכלול : תעלות •
מערכת תליה לתעלות, מערכת חשמל  אספקת אוויר צח ,וסתי כמות צבועות בגוון לבחירת האדריכל, 

ופיקוד עפ"י דרישת יועץ החשמל, פנל הפעלה מרחוק, נק' ניקוז למי מזגן, צנרת חשמל וגז להתקנה  
 . , שרוולי צנרת  מלאה
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 יחידה.כל מזגן יקבל מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל   •
 

 -מעבה )יחידת חוץ( 15.05

המזגן. המפסק יהיה מוגן מים  תהיה אפשרות ניתוק מוחלטת של   )למזגן תלת פאזי( ליד כל מעבה •
 וימוקם ע"י המעבה. 

 . בסיס הבטון המעבה יותקן על בבסיס בטון. יש לבצע איטום על •

צורת "מקל  ברוול ביצוע שרוול למעבר צנרת גז וחשמל בן אלמנט קצה למעבה )יחידה חיצונית( עם ש •
 סבא".

 תעלות פח עם מכסה להובלת צנרת גז בגג + סילפסט לצנרת גלויה. •

 מפסק ביטחון מוגן מים בסמוך לכל יחי' עיבוי בגג. •
 

   -מערכות סינון ממ"מ 15.06
 58/59ראה פרק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – מעלית 71פרק 

 תנאים כלליים  .1

   .הקדמה  1.1    

 .   M.R.L חשמלית עם בקרת תדר   מעלית אספקה והתקנתמפרט הינה להמסגרת 

 המעלית/המעלית שונות בהתאם למפרט והתוכניות.       

העבודות כפי שהם מפורטות הינם כלליות ומתארות את הציוד העיקרי וההכרחי אך אינן מכסות את הפרטים 

 . הנדרשים בתכנון המפורט בעבודות ההרכבה והתאום שיהיו באחריות הספק
 

והתכניות.              למפרט  ובהתאם  פי  על  שונים  באתרים  מבנים  במספר  או  במבנה  תותקן/תותקנה  המעלית/המעלית 

 לוח הזמנים משתנה והינו על פי התקדמות הבניה בכל בנין.
 

לפחות   האדריכל  ו/או  המזמין  בפני  יציג  הטבלות    5הספק  פרטי  התאים,  של  העיצוב  אפשרויות  של   דגמים 

עיצובים שונים לקבוצות  הלחצנים, מ יהיה רשאי להזמין  וכו'  בהתאם לקטלוג היצרן והמזמין  שקופים דלתות 

 מעלית או למעלית בודדות בהתאם  לאפשרויות העיצוב הסטנדרטיות שבקטלוג היצרן.

 

 . PREMIUMאו    MEDIUM: עיצובים על פי קטלוג היצרן ברמת עיצוב בחלופה     

 המזמין רשאי להזמין את כל הפרויקטים או חלקם או קבוצות מעלית או למעלית בודדות       
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 על פי ובהתאם לכתב הכמויות.        

בכל מקרה שקיים רישום של מעלית או פריט או חלק או מכלול בלשון יחיד, הרישום מתייחס לכל המעלית בכול 

 שיידרש לצורך ביצוע עבודה מושלמת ע"י הספק.  פרויקט, לכל פריטים ולכל החלקים ומכלולים כפי 

 

 

 . הגדרות  .21 

 או גוף עמו יחתום הספק את ההסכם.         -המזמין          

 איבגי קרמן אדריכלים        –האדריכל      

 עוקבי יאיר  -מיישרים ניהול וייעוץ   –ניהול ופיקוח      

 נשוא מפרט זה .  את המעליתומתקינה  ספקת  מחברת המעלית ה        -הספק           

 הנדסת מעלית. .  ש.ל       -היועץ           

 כל המערכות שעל הספק לספק ולהרכיב לפי מפרט זה.       -המתקנים      

 

 

 

 

 

 לתקנים שונים. התאמות  .31

, על כל חלקיו  במידה ואין התייחסות בתקן ישראלי לסעיף מסוים יש  2481תקן ישראלי למעלית   •

 . EN 81להסתמך על תקן אירופאי  

 . רעש ממעלית  1004.3  ישראלי  תקן  •

 2.1כמצוין בסעיף  -דירוג אנרגטי    –על המעלית לעמוד בדרישות בניה ירוקה  •

 אנרגטית   יעלות  -למעליות   1חלק   4707תקן ישראלי  •

    2.1כמצוין בסעיף – 70חלק   2481תקן ישראלי )תקן עבור אנשים עם מוגבלות(   •

 )תקן נגישות(  3.1חלק   1918תקן ישראלי  •

   חוק תכנון הבניה. •

 חוק החשמל , כל עבודות הספק בנושא חשמל יתאימו למהדורה המעודכנת ביותר של חוק החשמל.   •

עבודה ראשי המעודכנות ביותר.    מפקחהמתקנים לפי הוראות תקנות ממשלתיות , הספק ידאג לביצוע כל   •

 כל המתקנים יעמדו בדרישות פקודות "בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון בנייה" . 

תקנות רשויות מוסמכות , על הספק לעמוד בדרישות או תקנות של הרשויות המוסמכות כגון חב' חשמל,   •

 מכבי אש וכדומה. 
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רשתות הפרדה ו/או כיסויי הגנה בין מעלית ו/או בין תא ומשקל נגדי ותאורת פיר  דרישות התקן כגון:  •

 יסופקו ויותקנו ע"י הספק ועל חשבונו גם אם לא צוין במפרט.

ובאיכות  דרישות המפרט,  כל העבודה, החומרים, הציוד והמכלולים אשר יסופקו ע"י הספק יהיו חדשים  •

 ויתאימו לתקנים לפי סעיף זה. גבוהה  

 ירה בין המפרט לדרישות הרשויות. עדיפה דרישת הרשויות. ת רה של סבמק
 

 

 למפרט המעלית ולתכניות .  התאמה 1.4 

ולחוזה.   ספק  שיבצע ה  העבודות  כל יהיו בהתאמה מלאה לתכניות, המפרט  לקבל את    כלבאתר  שינוי חייב 

וקיימת אפשרות של    בלבדשמקבל הספק הינן כלליות לאינפורמציה    התכניות היועץ בכתב.   המזמין ו אישור  

במציאות    הספק  על במידות.     סטייה  שהן  כפי  הבנייה  מאתר  מעודכנות  מידות  הצעתו  להוציא  את  ולבסס 

 .  בהתאם. הספק יבדוק ויתאים בין התכניות לבין המצב הקיים

וכן  ביצוע העבודה    לצורךהצעה ו  הגשתלצורך    הדרושים  לו כל הנתונים  ידועיםהספק מאשר כי ביקר באתר ו

 ת. וומושלמ   פועלות  מעליתעד קבלת  שידרשולל את כל העבודות והמחיר כ 

ן האספקה,  זמ  , מחיריםרשום:  הכמויות יש ל  בכתב  לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק.  ספקעל ה

 האחריות ולאחריה. ת  תקופלהשלמת  מחיר לדמי השרות

 

 

 ואישורים .   תכניות  1.5

 תכניות עבודה מפורטות   גיש לאישורי, הספק  מתאריך הזמנת העבודה  שבועיים תוך        

   , תכניות אלה תכלולנה: (PDF)לחילופין בקובץ  עותקים  3ב        

 והפיר.   כלליות של המעליתעבודות מוקדמות ו תכנית  

 רשימת חלקים ותכניות חשמל.  כולל תכניות מפורטות  

 השונים. האביזריםציון ספקי   

 לאחר בדיקת התכניות יוחזר עותק אחד לספק )הכולל הערות או אישור(  

 , פעם נוספת. (PDF)לחילופין בקובץ  עותקים מתוקנים  3במידה וידרשו תיקונים בתכניות יגיש הספק  

 יות  יגיש הספק לאישור היזם, האדריכל והיועץ את: מתאריך אישור התוכנ תוך חודש 

 , (PDF)לחילופין בקובץ התכניות והדוגמאות הנדרשות לבחירת עיצוב התא  •

 התכניות והדוגמאות הנדרשות לבחירת  משקופים, גוונים וכד.     •

 . תכניות פרטי תא •

 הלחצנים.  תתכניות פרטי טבלאו •

 תכנית סיגנליזציה,    •

 החשמל עבור המכונות.תכנית הזנות  •
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 ,  ץהיועו המזמין נציגי  לקבל אישור   חייבותהתכניות  כל 

 ישמשו  לביצוע.   המאושרותהתכניות    

 .  אישור התכניות  לפני , או פעולות אחרות,עבודותהספק לא יבצע כל  

 הרכבתם.  לפני  היועץאו ו/המזמין נציגי לקבל אישור בכתב מאת   חייביםהחלקים אשר   כל 

 עותקים.   3 -כל התכניות תשלחנה לאישור נציגי המזמין והיועץ ב  

  אין לבצע כל עבודה ו/או להזמין חלקים לפני קבלת תכניות מאושרות 

 על תכניות המכרז ולא יכניס שינויים ללא אישור היועץ בכתב. את תכניותיו יבסס  הספק 

 נוסף על התכניות המפורטות יגיש הספק את החומר הבא:      

 נתונים טכניים, שם יצרן וארץ יצור.        

 AS  MADE  תכניות הרכבה       

 AS  MADE תכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל        

 AS  MADEתכניות חיווט חשמל         

 רשימת שמות החלקים כפי שמופיעים בתכניות.        

 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

ינהל יומן ובו תירשמנה כל העבודות    הספק  ימציא למזמין מידע על מהלך העבודה בהתאם לדרישה.    ספק  ה

 . להנ"   ביומןהמזמין רשאי בכל עת לעיין  כשביצע. ב"

 

 האתר    הכרת  .71

במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על תכניות הבניין בלבד,    הדרושות, לבדוק את כל המידות  ספקה  על

 יש ליידע את היועץ והמזמין מידית. סטיות ובאם קיימות 

 והכנסת הציוד לפיר.   אופן ההרמההאחסון, הגישה ,   דרכיללמוד את האתר ,  ספקה עלכמו כן  

שינויים    באם הגידרשו  אי  בגין  הפיר  סעיף  שת  למבנה  לפי  הנדרש  בזמן  בהריסות    1.5תכניות  צורך  ויהיה 

 . , בתאום מלא עם המזמיןחשבונוועל  ספקה  יזו ע"  עבודה ובנייה , תבוצע

 

 
 

 מחסן   .81
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לביצוע העבודה. המחסן ימצא בקרבת    ספק עבור חומרים , ציוד ומכשירים הדרושים ל  מחסןמזמין יסדיר  ה

   ספק.העבודה של ה מקום
 

 .  ילוטש      1.9

 אזהרה,המכונות והוראות    לאזור   פתח ב   בכניסות,  בתא המעלית,  הדרושים להתקין את כל השלטים    ספקה  על

  וחילוץ בהתאם לתקן.  לשימוש

 

 צביעה   1.10

ניקוי חול ויצבעו בצבע יסוד וסופי  בשתי שכבות לפחות. בהתאם   ניקוי כימי או  כל חלקי מתכת יעברו 

 ע"י המזמין. לגוון שיבחר 
 

 

 

   העבודה, ביצוע וחומרים  טיב   1.11

ובהתאם לכללים,  ברמהמתחייב לבצע את העבודה    ספקה כל    גבוהה  חוקים ותקנים הקיימים והמקובלים. 

, בהשגחתו המתמדת  י" עהעבודות תבוצענה   זה  ומנוסים בעבודות מסוג  ותוך    של  עובדים מאומנים  מומחה 

כל החומרים    אחסנתהמשובח ביותר.     מהמיןיהיו    החומריםהיועץ.   המזמין ו   יע"  שאושרו שימוש בחומרים  

 . ספקבאחריות ה הינה 

ו/או   המזמין  היועץ.  ו/או  ע"י המזמין  ובכתב  מוקדם  באישור  לקבלן משנה, אלא  כלשהי  עבודה  למסור  אין 

 היועץ רשאי לפסול קבלן משנה באם לדעתו הוא אינו מבצע כראוי את העבודה. 

מנהל  ההרכב  בזמן במקום  יהיה  ה  עבודהה  למנהל    ספק מטעם  שתימסר  הוראה  כל  העבודה.  על  ,האחראי 

 . ספקההעבודה תחייב את  

המזמין  של מנהל העבודה או כל עובד של הספק שלדעת    הרחקתויהיה רשאי לדרוש את    היועץהמזמין ו/או  

בעיני  את העבודה ברמה מקצועית או שה  לפועלהיועץ הינו בלתי מוכשר להוציא  ו/או   תנהגותו אינה כשרה 

 היועץ.המזמין ו/או 

למועסקים על ידי הספק ישולמו על ידו ושום דבר    םהסוציאליי  התשלומיםהתשלומים של שכר עבודה וכל    כל

  כנגד יחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד מעובדיו. הספק יבטח את עובדיו    יוצרבהסכם זה אינו  

 כל הסיכונים.

מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי    יוצא בכל מקרה וללא    מתחייב  ספקה

 הבטיחות בעבודה. פקודתהמדינה ובכללם 

 חדשים ומטיב משובח.   כשהם והמכשירים הדרושים לעבודה  המתקנים ,החומריםאת לספק  ספקה על

 

 שונים  נזקים   .121
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שיגרם    ספקה נזק  לכל  ע"  למכונות,  ,ןי לבניאחראי  או  ידו  על  האדם,  ולבני  ע"   ילמתקנים  או  נזק    יעובדיו 

שרין  יעל ידו ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה , הן במ   שסופקוכתוצאה מפגם בחומרים    שנגרם

 בשלמותם.  ליהיה חייב לפצות על הנזקים הנ"   ספקהוהן בעקיפין.  

 בקורות, בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם מזמין והיועץ.  במבנה, חציבותאו פעולות   לבצע עבודות אין

המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם ,לחומרים, למתקנים    מתאימיםחייב להוציא ביטוחים    ספקה

. כמו כן  עבודתו' בתחום  דכלשהן כלל רעידת אדמה, שיטפון, אש, קצר או זרם חשמלי וכ   מסיבות ולמכשירים  

 להמציא עותק מהפוליסות למזמין.   ספקלגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על ה ביטוחיםעליו להוציא 

 עד למסירת המעלית למזמין. המעליתאחראי על כל חלקי ציוד  ספקה

 

  ביצוע עבודות נוספות .131

דרוש המזמין לבצע עבודות נוספות שאינן כלולות בכתב הכמויות, יקבע המחיר בהתאם   להיקף העבודה  אם י

 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 •

יהיה על הספק לתקן אהבדיקותעל    יםאישור  וימסור הליקוי    ת. אם בבדיקה כלשהי תגלה ליקוי, פגם 

 . ולמלא את הדרישה על חשבונו

 הבדיקות הנדרשות: 

 חברת החשמל.  א.

 מחלקת בקרת איכות של הספק.  .ב

 .   מכון התקנים   .ג

 מכון מורשה לפיקוד שבת.) במידה והותקן פיקוד שבת(      ד.  

 עותקים למזמין.  -3 ביצוע הבדיקה, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב לאחר •

 תסקיר בדיקת מכון התקנים , אישור חברת חשמל  ואישורים נוספים כפי שיידרשו כגון:  .א

 מורשה נגישות, יועץ אקוסטיקה וכד'.

המעלית,  הרכבה תכניות    יםהכלל"  AS MADE" תכניות .ב חשמל,    של  תכניות 

 , רשימת חלקי חילוף. תכניות פיקוד מפורטות, הוראות אחזקה

נציג המזמין. שיבדקו התאמת  ו תיערך מסירת המעלית בהשתתפות היועץ  אישור מכון התקנים    לאחר

וכוח האדם  , הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר  ואיכות ההתקנה  המתקן למפרט הטכני

 יתגלו אי התאמות, או ליקויים יבצעם הספק מידית.  במידה ו   הדרושים לביצוע הבדיקות.
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 ערך מסירה סופית של המתקן. י לאחר ביצועם ת

 
 

   הדרכה   .151

  לכודיםחילוץ ב את משתמשי המעלית בשימוש נכון  ספק המסירת המתקן ידריך  במסגרת

   ראשונה. מהמעלית ובמתן עזרה

 המעלית לשימוש.  רתימס,   מכון התקניםולאחר ביצוע בדיקת  ההדרכהבתום 
 

 

 

 זמן הספקה   1.16

 שיסוכם בין המזמין לספק .  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    1.17

ויישא    יהיהספק  ה של המתקן,  למסירה הסופית  עד  עבודתו  כל תקופת  כל חלקיו  על  למתקן    בכל אחראי 

יהיה אחראי לכל    ספקה ההוצאות הכספיות בשל נזק ,קלקול , אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן  

 נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.

למעלית  הספק על  ו  אחראי  והאביזרים  המכשירים  המתקנים  החומרים,  החלקים,  שבוצעה    טיבלכל  העבודה 

שלל תקופת  תחילת      .חודשים 24 תקופה  הנ"מנין  או    להאחריות  היועץ  ע"י  הסופית  קבלתה  תהיה מתאריך 

במקרה של אי  .)לא יאוחר משלושה חודשים מתאריך קבלת המעלית(  לת השימוש הסדיר במעלית י תחנציגו או  

,    3שימוש במעלית מעל   שירות שימור תמורת מחצית מדמי השירות הרגילים  חודשים ראשי המזמין להזמין 

בצע מיד ועל חשבונו, עם קריאה ראשונה של המזמין  י  הספק האחריות תחל מתאריך השימוש המלא.    ותקופת

התיקונים   כל  לדרישות    ההתאמותאת  בהתאם  האחריות  תקופת  במשך  או וכד'  וב  היועץ   הקצר  זמן המזמין 

מקוריים, על מנת לעמוד בתנאי    חילוף חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי    ספקיום קבלת הקריאה. הובביותר  

 אחריות אלה לפי החוק. 

  ל הבדיקה הנ"  לתוצאות לבצע בהתאם  חייבוהספק    בדק,בצע בדיקת  רשאי המזמין לתקופת האחריות    בתום

 . שהתגלוהחלקים הליקויים והפגומים  והחלפתהתיקונים, השינויים את 

  תחול אחריות נוספת של  שהוחלפוועבור החלקים    רשאי המזמין לערוך בדיקה נוספת  ביצוע התיקונים  לאחר

 התיקון המושלם. ביצועממועד   חודשים 12

 הספק ינהל רישום קריאות ממוחשב לתקלות במשרדו. 

  בתקופת  סעיף זה.   יעפ"  מאחריותוהמזמין אינם משחררים את הספק    י התכניות או קבלת המעלית ע"  אישור

השימוש    מתחילת   החל חייב הספק לספק את שירות המעלית השוטף. בנוסף הספק יספק שירות    להנ"   האחריות

 האחריות .   תקופת במתקן ועד לתחילת  
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הכמויות.   בכתב  ירשם  אולם  המעלית  במחיר  כלול  אינו  שירות  עבודתו    ספקשה   העובדהמחיר  את  ביצע 

אינה מורידה ממנו את האח  , ולתכניות  עבור  בהתאם למפרט  התקינה של המתקנים. הספק    פעולתןריות 

משגיאות   הנובעת  תקלה  כל  עבור  אחראי  אישור    מקצועי   ידע   בעל  הספק שתכניות  בבלבד  לגלותן.  מסוגל 

ה של  הציוד  בחירת  על  את    ספקהיועץ  משחרר  ליקויים    ספקה אינו  או  פגמים  ויתגלו  במידה  מאחריותו, 

 לתקן או להחליף את ציוד הפגום.  ספקהאחריות לדרוש מה בתקופתבחומר, או בטיב העבודה רשאי היועץ 

על חוזה שירות עם    המזמיןהיועץ שהמעלית עברה את ביקורתו, יחתום    י"עהשלמה"    תעודת"  מתן  לאחר

 . חוזה השירות יהיה במחיר שהופיע בכתב הכמויות.  לצרכנותהמועצה  יבנוסח כפי שאושר ע"  ספקה

 דמי השירות עבור שנת האחריות הראשונה כלולים במחיר ההצעה.

 

    תאור טכני.2

 תיאור טכני מקוצר  2.1

 ללא חדר מכונה    -   M.R.Lמעלית חשמלית 
 סוג המתקן

1 
 כמות מעלית 

 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 

 מס' התנעות  180

 דיוק עצירה  מ"מ  5 -+

 גובה הרמה  מ' בערך  5-כ

 מס' תחנות   2

 ולוח הפיקוד מיקום המכונה  בתוך הפיר בחלקו העליון 

 מידות פנים הפיר  בהתאם לתכנית המצורפת 

 מידות פנים התא  בהתאם לתכניות 

 דלתות פיר  על פי טבלת הדלתות 

 רוחב וגובה דלתות  על פי טבלת הדלתות 

 סוג פיקוד מעלית   על פי טבלת הפיקודים 

 חשמל  הרץ   50וולט     400

A  דירוג אנרגטי 
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 נגישות המעלית  2טיפוס  

 
 
 
 

 המתקן המכני  2.2

   3חלק  1004השתקת רעש המעלית הנדרשת על פי ת"י   2.2.1

 יש לעמוד בדרישות יועץ האקוסטיקה  - לתשומת לב

   3חלק  1004השתקת רעש המעלית הנדרשת על פי ת"י 

 .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)55-65ג. הרעש המרבי אשר יופק על ידי מנגנוני המעלית בתוך הפיר לא יעלה על 

 ושרות. או על פי התכניות המא ס"מ לפחות  20ד. קירות פירי המעלית יבוצעו כקירות יצוקים בטון בעובי של 

 או ש"ע.   masonשל חברת   wicה. לוח הפיקוד ייתמך ע"י בולמי זעזועים מסוג 

 ו.  צדו הפנימי של דלת לוח הפיקוד יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש. 

 מ' מהלוח.   1.00במרחק  db(a)45ז. הרעש המרבי אשר יופק מפעולת הרכיבים בלוח הפיקוד לא יעלה על 

 ח. דלתות הפיר יצופו בצדם הפנימי בחומר לבידוד רעש או דופן כפולה. 

 יחידת ההנעה  2.2.2
ע"י בקר תדר  ללת  והיחידה כ "גירלס"  ומבוקרת הינע  פיר    V.V.V.F  –מכונה עם מנוע הרמה   ומותקנת בתוך 

  –)עם מאוורר חיצוני מיוחד    היחידה בכללותה מיוחדת למעלית מסוג זה,    M.R.L  –המעלית )ללא חדר מכונה(  

 ומהווה יחידה אחת של אותו היצרן.   לפי הצורך(

המנוע מיוחד למעלית ומותאם  .  10%±, ללא שינוי מהירות בגבולות של  היחידה יכלה לעמוד בשינויי עומס מלא

הנסיעה,  מהלך  הספציפי.  המקוצר  הטכני  מפרט  המצוין  פי  על  בשעה  הפעלות  למספר  המתאים  משתנה  לתדר 

חשמלית הסופית  העצירה  רכות.  התנעות  עם  מבוקרים  וההאטה  חשמליים   .התאוצה  במסננים  מצויד  המנוע 

,   ר וכן לפעולה ללא הפרעות בעת הפעלת דיזל גנראטו  ןשים חשמליים ואלקטרונים של הבניי למניעת הפרעות מרע

 יתר   המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממותוכן 

 לפי הדרישות והתקנים. להכו

פי   לא קטן מקוטר הכבל  הנעה שקוטרו  גלגל  אוטומטי.  40למנוע  שימון  עם  הינם  יחידת ההנעה  .  המסבים  כל 

 כריות גומי, שיסופקו על ידי הספק.  תורכב על גבי 

על פעולת   .תקלה או קלקולבמקרה של    סידור להסעת המעלית  ביד עד לתחנה הקרובה לחילוץללת  והיחידה כ 

  החילוץ הידני להיות קלה, פשוטה, מהירה ובטוחה.
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המעצור יופעל ע"י בלם אלקטרו מגנטי המפעיל רפידות חיכוך על תוף   המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממות יתר.  

   הבלם מיוחד למעלית. בזמן ניתוק החשמל עוצר הבלם באופן אוטומטי. הבלם יבטיח עבודה בטיחותית ושקטה.

 את הטבלאות של היצרן לבחירת המכונה. יש לצרף להצעה 

מואר בתא )ללא לחיצה מתמדת( שיביא את התא    בעת הפסקת חשמל, יבוצע חילוץ אוטומטי  באמצעות לחצן

 . מערכת החילוץ תופעל ע"י מצבר עם מטען אוטומטי.  ויפתח את הדלתות אוטומטית לתחנה הקרובה

 על הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש ממכונת ההרמה.

 

 ומשקל הנגדי  מובילי התא 2.2.3 

 מושחז ומלוטש או במתיחה קרה, מיוחד למעלית.  – T -המובילים מפרופיל 

 את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. 
 

 

 משקל הנגדי ונעלי ההובלה 2.2.4

ב ויהיה מלוחות פלדה המותקנים בתוך מסגרת פלדה    50%  -משקל הנגדי יאזן את המעלית  מכושר ההרמה 

 מתאימה. המשל הנגדי כלו יסופק ויותקן ע"י הספק. 

 תא והמשקל הנגדי מובלים ע"י נעלי החלקה מיוחדים עם חיכוך נמוך או ע"י נעלי גלגלים מתאימים. ה

 

 

 כבלי הרמה  2.2.5

 בהתאם לנתוני היצרן המעלית ומסופקים על ידו .   12כבלים עם מקדם ביטחון פי  3מינימום 

 הכבלים יצוידו במתקן מתיחה ובמגעי רפיון כבל. 
 

 

 
 

 ההטיה גלגלי   2.2.6
 בגלגלי ההטיה והתליה יותקנו מסבים בעלי שימון עצמי ללא צורך בטיפול. 

 
 

 תא המעלית והדלתות 2.3

פלדה   מקורות  מסגרת  בתוך  יבנה  התא.  התא  ולגודל  לעומס  ע"י    המתאימה  התליה  ממסגרת  מבודד  התא 

,  מיוחדים למעליתעל המסגרת וגג התא, נעלי התא    אחר  למניעת העברת זעזועים.  בידודכריות גומי או חומר  

אנשים לפחות    2, מנגנון השקילה ועקומה נעה. גג התא יתאים לנשיאת  התקן ביטחון, מנוע להפעלת הדלתות

 צדדים.  3-עם מעקה ב

  ו בחלק  עם שיפועמ"מ      750  -בחלק התחתון לכל רוחב פתחי התא יותקן סינר אשר גובהו לא יהיה  פחות מ

 . התא בשלמותו יהיה מוארק  התחתון.

 התא יהיה מצויד במתקן שקילה אלקטרוני לעומס מלא ויתר.  

 על הספק לבצע איזון סטטי של תא המעלית ולבצע את כל הנדרש למניעת רעידות ורעש בתא.

 על הספק להגיש תכנית עבודה מפורטת עם כל הפרטים לאישורו של האדריכל       
 

 קירות התא  ( א

 בנירוסטה דקורטיבית או מוברשת   מ"מ  ויצופו  2.0בעובי   הקירות יבנו מפח 
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 אדריכל. או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור האו פורמייקה משולבת בנירוסטה.  

 החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.  

   מלוטשת או דקורטיבית.  מנירוסטה ומשקוף הכניסה לתא יבנ החזית ו

 באחד מקירות התא תותקן מראה מעל מעקה האחיזה וברוחב הקיר.  

 מתחת למראה יותקן מעקה אחיזה מנירוסטה מלבני  או עגול לפי בחירת האדריכל, 

 קומפלט מיצרן חו"ל, על הספק להעביר לאדריכל ולמזמין   הציוד מיובא

 את מגוון הדגמים הסטנדרטיים של היצרן לעיצוב התא לבחירתו.

 .PREMIUMאו     MEDIUMלחילופין על פי דרישות המפרט או החלופות שיבחרו, יועברו דגמי 

 

 

 רצפת התא ב(  

קונסטרוקטיבי מסבך  על  מפח    הרצפה  שיסופקו    עשויה  ערך  שווה  חומר  או  גרנית  או  שיש  באריחי  מצופה 

 הספק מתוך קטלוג היצרן.ויותקנו ע"י 

 

אריחי   (ג לקליטת  מונמכת  התא  ריצפת  את  יספק  והספק  המזמין  ע"י  שיש  אריחי  התקנת  לנ"ל:  חלופה 

 השיש בהתאם לעובי הנדרש וכן ייקח  בחשבון את משקל השיש. 

 

 תקרת התא ד(  

 צבוע בצבע לבן עם מגש נירוסטה מונמך בהתאם לקטלוג היצרן ולבחירת האדריכל. תקרת התא עשויה מפח 

תאורת       נאותה,  האדריכל( בעוצמה  )לפי בחירת  .  LEDאו    L.Pספוטים של    -בתוך התקרה תאורה אוטומטית  

מפוחים    2א יותקנו  בתקרת הת  חירום עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה.  

מאוורר     שקטים או  מיוחדים     צינורות  באמצעות  התא  לפחות  6לאוורור  ע"י    -"  שיאושר  מדגם  שקט 

 .היועץ

ולפי   היצרן  לקטלוג  בהתאם  מחורר  נירוסטה  מגש  ע"י  יוסתרו  בתקרה  החלקים  ויתר  המאוורר  התאורה, 

 מ' לפחות.   .202גובה התא נטו בחירת האדריכל   

 המזמין והאדריכל בכתב. והחומרים והגוונים טעונים אישור כל עיצוב התא  

 כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה.  

 

 התא ותמנגנון פתיחה ודלתה(   

 .  מיוחדמנוע על פי טבלת הדלתות הנדרשת עם    תואוטומטי תותדלב  יצוידהתא 

 .  2481יתאימו לקנים   תאדלתות ה 

גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. החלק התחתון של כל כנף    מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרתכל כנף  

מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא    מובילים. המובילים  2  -מיוחדת ומצויד לפחות ב   נירוסטה מוסע בתוך מסילת  

 מושפע מרטיבות.  
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חזרה להיפתח  צריכה  בהתנגדות.  הדלת  מצויד  בהיתקלה  הדלת  מסלול  הסגירה.   קצה  לשיכוך    בגומיות 

תאים   נויותק  ות הדלת  פי במשקו טור  הקרן    -  סרגלי  כאשר  הדלת  של  מחדש  לפתיחה  הגורם  אדום  אינפרה 

 .  בכל נקודה מתחתית הדלת ולכל גובה הפתח נחתכת

   לאחר הגעת המעלית לקומה תתפתחנה הדלתות אוטומטית.  בזמן הפסקת חשמל

 יוחד.  מ את הדלת ידנית מהתא, ללא מאמץ  ניתן לפתוח -קלקול המנגנון  במצב של

 .  תמכניתנעל דלת התא בנעילה    -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 
 

 

 דלתות פיר (ו

 על פי טבלת הדלתות הנדרשת:

 פח פלדה,  מפח פלדה עם ציפוי נירוסטה דקורטיבית או מוברשת או יבנו מהדלתות 

 צבוע בצבע יסוד וסופי. 

 םעם חיזוקים מתאימים. הן תוסענה על ידי גלגלים עם מסבידלתות אוטומטיות הדלתות   •

וישען על גבי   םמאלומיניו סף הדלתות יהיה  כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. 

 . ספקפרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי ה

 הפנימי של הדלתות יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת הנסיעה.  צדם

במנעול    תצוידמנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת  

  כל   במשקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית.    תצוידמכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף  -אלקטרו

יד על  ידנית  חרום  לפתיחת  ניתנת  נגד  דלת  מוגנות  לבניין  תסופקנה  הדלתות  מיוחדת.   ידית  י 

 .  על כל חלקיו  2481נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י.    פגיעה .

הספק יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת  

 . על כל חלקיו 2481כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       משקופי הכניסה (ז

 על פי טבלת המשקופים הנדרשת:

אוטומטיות    משקוף  הסביב  לדלתות  יורכב  נירוסטה.                                           דלת  מפח  סמוי  או  מלבני 

 צבוע בצבע יסוד וסופי.   מ"מ 2.0בעובי של פלדה    משקוף פלדה מפחאו 

   . סמויצורת המשקוף מלבני  או 

צורת       .  מזמיןלפי בחירת ה גמר  צבועים בצבע יסוד  מצופים בנירוסטה או  ין  יהמשקופים יסופקו לבנ 

 בכתב.  מזמין המשקוף וגווני הצבע טעונים אישור ה 

 
 
 

 

 ח( סוגי נירוסטה 

 בגוון טבעי.בכל מקום בו נזכר נירוסטה דקורטיבית הכוונה לנירוסטה עם טקסטורה 
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 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
 דלתות תא  - 1ט.

 
 דלתות הפיר - 2ט.

 
 

 

 מערכת הפיקוד  2.4

 לוח הפיקוד (  א

 או בתוך משקוף או בסמוך למשקוף בקומה עליונה. לוח הפיקוד בנוי בתוך ארון פלדה 

עם   עם   הלוח  צירים  על  כל    אפשרותדלתות  הלוח.  חלקי  לכל  נוחה  גישה  והמאפשר    הריאליים אוורור 

. יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו תאורה ומאוורר  V125עד  פועלים על זרם ישר במתח    הממסריםו

כל   הלוח.  יצרן  מספק  אותם  ביותר,  והמשוכללים  החדשים  מהאביזרים  יהיו  הפיקוד  לוח  חלקי  כל  בתא. 

 דגם גובה רוחב  תיאור 

סטנדרט 

 י

MEDIU

M 
DUTY 

HEAV

Y  

DUTY 

נירוסט 

 ה

מוברש

 ת

 נירוסטה 

דקורטיבי 

 ת

צב

  ע

גמ

 ר 

הערו 

 ת

טלסקופ 

  2י  

 כנפים 

90

0 

210

0 
✓  

  
✓  

   

 דגם גובה רוחב  תיאור

סטנדרט 

 י

MEDIU

M 
DUTY 

HEAV

Y  

DUTY 

נירוסט 

 ה

מוברש

 ת

 נירוסטה 

דקורטיבי 

 ת

צב

  ע

גמ

 ר 

הערו 

 ת

טלסקופ

  2י  

כנפים  

כל 

 קומות

90

0 

210

0 
✓  

  
✓  
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יהיו   הניתנים    ע"ג  מדולריותהמערכות  סטנדרטיים  יהיו  המודפסים  המעגלים  מקוריים.   מודפסים  לוחות 

 והחלפה בקלות. לכל כרטיס יהיה מחבר שונה .   לשליפה

ומצב   קריאות  של  האינפורמציה  כל  את  המעבד  מיקרופרוססור   בעזרת   תעשה  הפיקוד  מערכת   פעולת 

   וכן פיקוד לעומס מלא ויתר.  המעלית בהתאם לתכנית הפיקוד

המצביעים על כל תקלה שכיחה במעלית כגון עומס יתר,    םויזואליי  םאינדיקאטורילוח הפיקוד יכלול בתוכו  

וכ גם את האינפורמציה על מיקום המעלית. )מראה קומות(. כל  דדלתות, תקלה במנוע  לוח הפיקוד יכלול   .'

 חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות.  

י כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת ומאומצת.   הטרנספורמטורים בלוח יהיו מוגנים, בעל

ע"י   או    ם אינדיקאטוריבלוח סלקטור אלקטרוני המופעל  היפוך  יתר,  נגד עומס  כל ההגנות  הלוח כלל  בפיר. 

 . הפאז סר וח

 כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתכניות הפיקוד. תכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר המכונות.  

   . 0.92הספק יתקין מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל ויידרש  במידה 

   ,  לתקשורת חיצונית,סידור להפעלת חירום , מגע יבש לחווי תקלותיותקן בלוח  

 לחבור למערכת גילוי עשן ואש.

 המגעים הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש.  

 ף מיוחד למניעת רעש.צדם הפנימי של הדלתות הלוח יצופה בשר

 

 על הספק לבצע את כל הנדרש למניעת רעש מלוח הפיקוד. 
 

 אינסטלציה חשמלית ב(  

כל האינסטלציה תעשה בתוך תעלות פח  כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים.  יבצע את    הספק 

 בהתאם לחוק החשמל.  . C.V.P   בתעלותבצינורות ו/או  מגולוונות ו/או

כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת. כל החיווט של האינסטלציה  

 יהיה מסומן בהתאם לתכנית שתוגש בסיום העבודה. 
 

 הכבל הכפיף ג(  

מיוחד למעלית. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר.    -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה  

 בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל.  

   חוטים בכל כבל. 3 -אך לא פחות מ -לפי המפרט    חוטים מעל הנדרש  10%לפחות וכן יכלול 

 
 

 פיקוד יכלול הד(  

. )כולל מגע יבש להורדת המעלית לקומת הכניסה ע"י לחצן "אש" שיותקן  התקןפיקוד כבאים לפי  •

 בכניסה לבניין. 
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מערכת שקילה אלקטרונית  עם תצוגת עומס מלא ויתר. הסימון לפיקוד עומס מלא ויתר  ישולב בצג   •

מהעומס המותר המעלית לא לענה לקריאות חוץ ובעומס יתר המעלית   80%מראה הקומות )בעומס מלא  

 תחנה עם דלתות פתוחות ויופעל זמזם ונורה המציין את מצב העומס יתר.  

הציוד את זמן נסיעת המעלית מקומה לקומה. מדידת הזמן הינה מתחילת  על הספק למלא ברשימת   •

 מרוחב הדלתות בקומה הבאה.  70%סגירת דלתות בקומה טיפוסית עד פתיחת  

 זמן הנסיעה יובטח בכל עומס.
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 פיקוד בתחנות   ( ה

 טבלות הלחצנים  

 

 תיאור 
 
 פיקוד 

קומה 

 ראשית 

 קומות מתחת

 לכניסה ראשית 

קומה 

 טיפוסית

קומה 

 עליונה 

 הערות

 ע"י קודן או מפתח  ✓    ✓ אוניברסלי 

      מאסף מטה 

      מאסף מעלה 

      מאסף מעלה/מטה 

 מראה קומות 
✓  

  
✓  

 

 חיצי כיוון 
✓  

  
✓  

 

      גונג 

      פיקוד אלונקה 

 פיקוד שבת 
✓  

 במידה ויידרש מכון "צומת"   

 כבאים פיקוד 
✓  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

                        חתימת קבלן:                                                                                                         155

                  
 
 

 

 פיקוד בתא   (ו

 תיאור 
 פיקוד                         

טבלה 

 ראשית 

טבלה 

 משנית 

 הערות

 לחצן מואר 
✓  

  

 מספור בולט 
✓  

  

 כתב ברייל 
✓  

  

 לחצן/מתג מאוורר 
✓  

  

 מראה קומות 
✓  

  

 חיצי כיוון 
✓  

  

 במידה ויידרש ע"י יועץ נגישות    הודעה קולית 

 פיקוד שבת 
✓  

 במידה ויידרש  "צומת"מכון  

 פיקוד כבאים 
✓  

  

 לחצן סגור דלת 
✓  

  

 לחצן פתח דלת 
✓  

  

 לחצן אזעקה 
✓  

 מואר 

 אינטרקום 
✓  

 בין ארון פיקוד לתאי המעלית  

 עומס מלא ויתר 
✓  
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 תיאור כללי    פיקוד המעליתז.      

 הפיקוד בהתאם לטבלת הפיקודים הנדרשת  •

 הפיקוד עם רישום קריאה, בעת קריאה תדלק הנורה בלחצן  •

 ובזמן נסיעת המעלית הנורה תהבהב.          

   הכל על פי טבלאות הפיקודים.              

 : ללוכלכל גובה התא  הלוח לחצנים בתא    •

 הכל על פי טבלאות הפיקודים.               

 :או משולב בטבלת הלחצנים יותקןעל דלת התא  •

 ס"מ(.  5.0דיגיטלי )גודל אות וחיצי כיוון מראה קומות  •

 תצוגת עומס מלא ויתר תשולב בתצוגת מראה הקומות.  •

 ומתגי ההפעלה הנדרשים על פי מכון    תבמעלית עם פיקוד שבת יותקנו כל האינדיקציו •

 "צמת" כולל אישור המכון.                  
   

 דרישות  נגישות  ח. 

 . 3.1חלק    1918ותקן ישראלי   70חלק  2481ישראלי עמידה בדרישות תקן   •

 עמידה בדרישות יועץ נגישות. •

 2המעלית נגישה מטיפוס  •

 . 3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י  •

מספר הקומה יצוין על גבי שלט מישושי לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה                      •

 . שהמעלית עוצרת בה

 .4חלק  1918משמעותו הכתב ברייל שהתקיימו הוראות ת"י   םליד כל לחצן או עליו תירש •

. מספר הקומה ימוין על גבי שלט מישושי  3.1חלק  1918מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי ת"י  •

 לצד כל אחת משתי מזוזות הדלת בכל קומה שהמעלית עוצרת בה. 

 יות יועץ הנגישות.מיקום מראה ומאחז יד בתא על פי הנח •

 במידה ויידרש ע"י יועץ הנגישות. התקנת גונגים ומערכת הכרזה קולית  •

 סעיף אותות בתא יחולו רק לגבי גובה המחוון וגובה מספרי הקומות.  70חלק  2481הוראות ת"י   •

בסעיפים   70חלק   2481בלחצני הפיקוד בתא המעלית יחולו הוראות הטבלה הדנה בהתקני פיקוד בת"י   •

 ם ב:     א.  זיהוי החלק הפעיל של הלחצנים.  הדני

 זיהוי פנל הלוח.  .ב
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 . ןלחצנים בקומת היציאה מהבניי  .ג

 מיקום הסמל.  .ד

 סמל. .ה

 גובה התבליט.  .ו

 מרחק בין חלקים פעילים של לחצנים. .ז
 

 . תמלוטש מאלומיניום או נירוסטהכל המכסים יהיו  •

 ונדלי -אנטימהלך מטיפוס -כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו •

 מתוצרת מאושרת.         

 סימון הקומות על הלחצנים יהיה בולט וברור, ניתן לקריאה ולמישוש.   •

 בכתב.   אדריכלכל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור ה •

 אם יבחר המזמין חלק מהלחצנים יוחלף במפתחות ללא תוספת במחיר.  •

 

 מערכת לזיהוי חדירת מים לפיר המעלית   •

 אשר המערכת מזהה חדירת מים לפיר המעלית, תדאג לעצור את פעולת המעלית ,כ

 תשנה את כוון הנסיעה לכוון תחנה בטוחה )רצוי עליונה(  והדלתות  תפתחנה. 

לאחר עצירה בתחנה בטוחה עם דלתות פתוחות, לא תהיה אפשרות להפעיל את המעלית אלה רק ע"י  

 טכנאי מעליות. 
 

 

 אופציה פיקוד שבת   ט(

של   שבת  שעון  עם  "צמת"  מכון  לפי  יהיה  שבת  להפעלה    24פיקוד  מפתח  ומתג  כיוון  אפשרות  ועם  שעות 

 והפסקה של הפיקוד במיקום שיתואם עם המזמין. 

 תדירות פעולת המעלית בפיקוד שבת וכן קומות העצירה יקבעו עם המשתמשים וניתן לשנותם בעת הצורך. 

 או "הלכה" על כך שהפיקוד הינו בהתאם למפרט המכון.על הספק להגיש אישור המכון "צמת"  

 

 מתקני הביטחון  .52

 וסת מהירותא(     

מעל המהירות הרגילה בהתאם   15%ב  ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  של התא עולה    בפיריותקן  

   . . הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו2481ת.י  למהירות המעלית והתקן

 מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בעת הפעלת הווסת.  המתיחה של  הוסת מצויד במפסק מתקן 
 

 התקן הביטחון ב(  
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  יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות עלתה מעל המותר לפי האמור בתקן 

 . המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.  2481ת.י 

 ם למהירות המעלית והתקן.  מתקן התפיסה מדגם  הדרגתי בהתא
 

 

 גובל סופיג(  

 בתחנה העליונה או התחתונה.   יםנעצר  םאינאו משקל הנגדי  התאכאשר מופעל 

 תקניים. מאולציםזרם   יהזרם ייפסק על ידי מפסיק
 

 מערכת אזעקה ד(   

מסוללה   יסופק  הפעמון  להפעלת  זרם  מיוחד.  לחצן  ידי  על  התא  מתוך  המופעל  אזעקה  פעמון  יותקן  במעלית 

י.   ת.  בתקן  אוטומטית, כאמור  טעינה  בעלת  אוטומטי   .2481מיוחדת  חיוג  יפעיל מערכת  לחצן ההזעקה  כן  כמו 

   המזמין יספק קו טלפון עבור הנ"ל.למוקד השרות של חברת המעלית. 
 

 ת חילוץ אוטומטיתמערכה(  

 בלוח הפיקוד תותקן מערכת חילוץ אוטומטית שתפעל בעת הפסקת חשמל.  

 תא המעלית ינוע אוטומטית עד לתחנה הקרובה והדלתות תפתחנה. 

 המערכת תפעל ע"י מצברים ניקל קדמיום יבשים ומטען מתאים.

 גם במצב של תקלה. ע"י טכנאי מעליתהמערכת ניתנת גם להפעלה ידנית באמצעות לחצנים 
 

 פיקוד אחזקה ו(  

מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן  

ל  "משותף",  לחצן  “עצור”,  לחצן  הכלל  שירות  לאנשי  אחזקה  פיקוד  התא  גג  “מטה” על  לחצן  “מעלה”,  חצן 

 ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.

 מ’.  1.8הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 

 מ/ש.   0.6מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

 . 2481בפיר יותקנו גופי תאורה עם הדלקת מחלף בהתאם לדרישות התקן ת.י 
 

 יותקנו על גבי יסודות פלדה.  דגם הפגושות על פי התקן. – הפגושות ( ז
 

 מנעולי דלתות הפיר  ח( 

המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימאלי. הלשונות 

המנעולים   לפתיחה.  ניתנת  התא  חונה  שמאחוריה  דלת  רק  ואבק.  לכלוך  כנגד  היטב  מוגנים  המגעים  מפלדה. 

 על ידי מפתח מיוחד.  מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת לפתיחה  בשעת חרום  

 

 וחשמל  עבודות בניה. 3

 מזמין באחריות ה  ת פיר  בני עבודותתיאור  כללי ל 3.1
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 הפיר יבנה בשלמותו מבטון  ע"י המזמין בהתאם לתוכניות הספק והקונסטרוקטור 

               ויכלול את כל הנדרש כגון:                                                                                                     

 פתחי אוורור והוצאת עשן לפיר. 

 פתחים בראש הפיר עבור קורות נשיא ותמיכה.  •

 ווי תליה בתקרת הפיר.  •

 בנית פגושות בבור.  •

 עבודות בניה וגמר סביב המשקופים.  •

 סימון גובה הריצוף.  •

 התקנת פיגום בפיר לצרכי עבודות ההתקנה עם אישור בכתב של מהנדס פיגומים . •

 עבודות בניה ועזר שונות שאינן חלות על הספק  •

 סולם בבור יסופק ויותקן ע"י הספק  •

 

 עבודות חשמל 3.2

 .שאספקת חשמל בהספק שיידר •

 בהתאם לתקן ע"י הספק. התקנת תאורת פיר  •

 התקנת תאורה ותאורת חרום בכל מבואה ליד דלת המעלית ע"י המזמין.  •

 לוקס  בתחנה עליונה.   200התקנת תאורה ותאורת חרום סמוך ללוח הפיקוד בעוצמה  •

קו חשמל  כולל מפסק בהתאם לתוכניות הספק מלוח ציבור עד לארון הפיקוד בתחנה העליונה ע"י   •

 המזמין. 

 ה בבור המעלית.מוליך לארק •

 התקנת קו טלפון עבור החייגן האוטומטי. •

 אספקת חשמל זמני להפעלת כלים חשמליים של הספק.  •

 

פאזי  המזמין   תלת  חשמל  קו  פאזי    50וולט,    400יספק  חד  וקו  אפס  הארקה  וכן  ממונה    230הרץ  וולט 

ל עד  הפיקוד החשמל  הכח  ארון  הספק    עבור  יספק  כן  המעלית.  עבור  החצי    אתוהמאור  המפסקים 

ל המתאימים   .להנ"  הספקי  אוטומטיים 

הנ"  כל המפסיקים  שאחרי  והמכשירים  ע"להחיבורים  הם  גם  יבוצעו  לתקן  המעליתספק    י,  בהתאם   .

 ולדרישות חברת החשמל. 

 ממ"ר .  10המזמין יתקין הארקה תקנית לפיר המעלית, מוליך בחתך של 

כלשהי  המזמין בנקודה  הספק  עבודת  לצרכי  פאזי  חד  חשמל  זרם                                           .באתר  יספק 

 הספק ובאחריותו.  יההתחברות למקור זרם זה ע"



   
 

 

 
 

                        חתימת קבלן:                                                                                                         160

                  
 
 

 

 

 שהספק יגיש.  רשימת תכניות.4

 

 

 מתאריך  עדכון  שם התכנית  תכנית מס' 

 

   פיר המעלית תכנית בניה ל 

   מעלית תכנית כללית ל 2

   תכנית כללית  –חזית  5

   תכנית בניה  –חזית  6

   כללי חתך דרך גובה  7

   חתך דרך גובה פיר בניה  8

   תכניות חשמל  

   תכניות טבלות לחצנים וסיגנלים  

    

 

 

 פרוט תוצרת המתקן.  5

הספק מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים השונים. הצעה שתוגש 

 תיפסל. על הספק לקבל את אישור היועץ לגבי התוצרת לפני תחילת העבודה.  –ללא פירוט ודיוק 

 

 סעיף סוג החלק  ספק וארץ ייצור

 מכונה ומנוע הרמה   

 ותא   דלתות חוץמפעילי   

 ותא   דלתות חוץ  

 לוח פיקוד   

 VVVF  -מווסת מהירות   

 ווסת מהירות    

 התקן תפיסה   
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 פגושות   

 פסים לתא ומ.נ   

 טור תאים פוטו אלקטרי    

 תא  

 מראה קומות וחיצי כיוון   

 לחצנים   

 מפוחי אוורור בתא   

 אינדוקטורים   

 מנגנון שקילה אלקטרוני   

 זמן נסיעה   

   

                                                                                                     __________________________ 

 חתימת הספק )ספק המעלית(                                                                                                      

 

 

   כתב כמויות. 6

 

 ל הדרוש לביצוע העבודה,  כהמחירים להלן יהיו בש"ח ויכללו את  

 המסים למעט מע"מ. לל כל ות והמפרט כ והתכני ע"פ 

מחיר   כמות ת א ו ר  סעיף

 יח' 

 סה"כ 

 

1 

 MRLלאספקה והתקנת  מעלית נוסעים חשמלית  מחיר 

 מ/ש  1תחנות.   2נוסעים. . 8

 האחריות הראשונה כולל דמי שירות לשנת 

 ככל על פי התכניות ומפרט הטכני 

 

 

 

 קומפלט 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אופציה  לפיקוד שבת מכון "הלכה" 2

 פיקוד שבת על פי מכון "הלכה" כולל אישור המכון. 

 קומפלט 

 מעלית   1

 

 

 

 

 

 

 "צומתאופציה  לפיקוד שבת מכון " 3

 " כולל אישור המכון.צומתפיקוד שבת על פי מכון "

 קומפלט 

 מעלית  1
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                                                                                 __________________________ 

)ספק                                                                                                              הספק  חתימת 

 המעלית( 

 

 
 - בטחה וא תקשורת 18פרק 

 -כללי 18.01

 בכל מקום בו מצויין תקשורת הכוונה גם למערכות מתח נמוך מאוד אחרות כגון:  •
באמצעות לווין(, תקשורת פנים, גילוי אש ועשן, כריזה, איתות    טל"כ )טלוויזיה בכבלים או טלוויזיה

)טלוויזיה במעגל סגור(, אבטחה וביטחון, אבטחת מידע,    בקרת מבנה, טמ"ס  וקריאה לצוות סיעודי,
 אזעקה. 

ותקנים, חוזר מנכ"ל  תקנות , 18יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  תקשורת ואבטחהעבודות   •
 ומפרט זה.משרד החינוך 

 

 -תשתית למערכת גילוי ופריצה 18.02

ועד   / חדר   הכיתהמרכז תותקן תשתית של צנרת מ במבנה מסדרונות וכו'   / בכל כיתה / חדרים אחרים  •
 בארון התקשורת אם לא נאמר אחרת. למקום ריכוז 

 מ"מ לפחות.   4חבלי משיכה מפוליפרופילן בקוטר כבה מאילו  מ"מ   25תשתית תכלול צינור   •
 

 -מצלמות אבטחהמערכת  18.03

להתקנה חיצונית כולל עדשה     (BULLET IP IR) של היקוויז'ן  אספקה והתקנה של מצלמת צינור  •
   VDC/pom מתח  ,    CMSO  MP4    ,WDR, רזולוציה  מ'  30עד    מ"מ, תאורת א"א  2.8-12משתנית  

12, 264  H  ,  מים ש"ע    DS-2CD2T22WD-I8דגם  ,     IP66מוגנת  כנדרש  או  רישיונות  כולל   ,
 להפעלה. 

והתקנה   • היקוויז'ן  אספקה  של  כיפה  כולל     (DOME IP IR) מצלמת  חיצונית  עדשה  להתקנה 
  VDC/pom ,   מתח  CMSO  MP4    ,WDRמ', רזולוציה    30מ"מ, תאורת א"א עד    2.8-12משתנית  

12, 264  H  מים מוגנת   ,IP66   דגם  ,DS-2CD2742FWD-I2.8-12      רישיונות כולל   , ש"ע  או 
 . כנדרש להפעלה

 קופסת חיבורים עה"ט למצלמה בדגמים לעיל. של   הספקה והתקנה מלאה •

 )שירות רגיל(דמי שירות לשנת האחריות השנייה ולאחריה  4

 1מעלית   -)צמוד למדד המחירים לצרכן(  

 

 קומפלט 

 חודשים  12

  

 )שירות מקיף( דמי שירות לאחר תקופת האחריות  5

 2מעלית   -)צמוד למדד המחירים לצרכן(  

 

 קומפלט 

 חודשים  12
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והתקנה  • מ   של  הספקה  דיגיטלית  צפיה  ,הקלטה   H 264   מצלמות,   16לעד    NVRTסוג  מערכת 
מסוג      TERA 6, כולל תוכנת צפיה והקלטה בשרתים מלל דיסק קשיח בנפח      MP 4רזולוציה  

SATA  .כולל צפיה מרחוק התקנה בארון תקשורת עפ"י הוראות יצרן , כולל הדרכה , 

דגם:   • המצלמות  למערכת  ודגם   Cisco ws-c2960x-24td-lמתגים   ,CON-SNT-WSC604DL   
 .cab-c15-isrוכבל 

 . HDMIכניסות  2עם  WIFIעם   UHDכולל אינדס איכות תמונה  K 4אינצ   50מסך  •

 ק"ג  60ס"מ משקל נשיאה מקסימלי   165ד מתקן תליה למסכים בגודל ע •

 עבודה תתבצע בצורה מושלמת.  •

 כמות מצלמות עפ"י תכנית.  •
 

 -נקודת בזק  18.04

תכנון וביצוע מושלם של הכנת תשתית וכבלי תקשורת של בזק בכל המקומות הנדרשים וכפי שיופיע   •
 בתכניות ולהלן. 

, כולל  מהשקע עד לארון תקשורת מחווט ומתויג לקרונהכל יציאה לטלפון בקיר או במכלול שקעים,   •
 קע תיקני .זוג סטנדרטי של בזק , ש 3, וכולל כבל  בצבע כחול מ"מ 20קוטר  מריכףצינור 

 ראה טבלה בסוף הפרק. פ"י מיקום: ע בזק כמות שקעי •
 
 
 

 -כללי טל"כנקודת  18.05

מ"מ מריכף צבע כחול , כבל קואקסלי , שקע טלויזיה תקני מחווט לארון    23חיבור טל"כ כולל: צנרת   •
 תקשורת אם לא נאמר אחרת.

 ראה טבלת שקעים בסוף הפרק.  כמות שקעים עפ"י מיקום: •
 -תקשורת כללי 18.06

ניתוב   • לוח  ושילוט  בדיקה  התקנה  מסוככים    45RJשקעי    24בנוי    W8לקווי    1Uאספקה 
(KYSTONE  ב לעמידה  הסמכה  בעל  מפרט  לפי   )-  CAT 6A Connecting hardware STP 

 RIT, FIBERNET ,R&Mמתוצרת.

גידים סיכוך    8בודד    CAT 7A  SFTP 1200MHZאספקה ,התקנה ,בדיקה וסימון כבל תקשורת   •
וישאו תו תקן של מעבדה מוסמכת לעמידה    AWG  22מילר נפרד לכל זוג וסיכוך רשת . הגידים יהיו  

, מעטה הכבל  SFTP Cat 7A per ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.  2בדרישות תקן :  
הקצוות  HFFRיהיה   בשתי  וחיבורם  הכבלים  שילוט  את  תכלול  העבודה  יהיו  .  הכבלים  /פנל.  שקע 

 . DRAKAמתוצרת: טלדור, או 

בתקן   • באורך    CAT 6Aמגשר מסוכך  קיר   עבודה  ועבור תחנת  ניתוב  מ  50-100-מללוח  גשר  הס"מ 
תוצרת   הקצה   ושקעי  הניתוב  לוחות  היצרן  של  יהיה   , ENDUIT, DRAKAהמוצע 

RITCORNING , P 

  CPI , APC, PANDUITס"מ  תוצרת    60/60אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב חיצוני   •
 . כולל מדף  20Uבגובה עד 

מטר עם    4שקעי מתאימים לחבור הציוד בארון כולל כבל הזנה באורך עד    6פס שקעי חשמל הכולל   •
 EATON , APCאמפר כולל מד זרם וחצי אוטומט תוצרת  ,  16תקע  חד פאזי 

 . 1Uאו   U 1/2  אספקה והתקנת פסי שערות  להעברת כבלים  כבלים בגובה •
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 . הכנת תיק תיעוד מלא עפ"י המפרט •

 . U10ארון תקשורת  •

 מ"מ.  25תשתית לכבילה של מערכות מחשב  •

 ראה טבלת ריכוז בסוף הפרק.  כמות שקעים עפ"י מיקום: •
 -אזור מחסה 18.07

 )אינטרקום( בצורה מלאה בגובה נגיש לתפעול של נכים. התקנת מערכת דו סיטרית •

 מיקום עפ"י תכנית בטיחות מאושר. •

 חיווט המערכת מהחדר / ממ"מ המוגדר כאזור מחסה עד ללוח פיקוד כבאים ראשי.  •

 תכלול את כל הנדרש חיוט ואביזר קצה בהתאם לדרישת יועץ נגישות ויועץ בטיחות.  •
 

 -מערכת גילוי אש ועשן 18.08

גילו  • ועשןנקודת  אש  יציאה    י  ועשן  אביזר  מכל  אש  גילוי  מערכת  מאילו"  לרכזת  "כבה  צינור  הכולל 
 צבע אדום מחוט לרכזת גילוי אש ועשן.  מ"מ  20קוטר 

 . 34פרק  ראההמערכת   מפרטישאר  •
 

 -ומערכת צלצולים  מרכזיים מערכת רמקולים 18.09

מוסד   • שטח  כל  את  שתכסה  וכריזה  לצלצולים  משולבת  מערכת  עפ"י  ביצוע  וחיצוני(  )פנימי  החינוך 
 .106מפרט משטרת ישראל 

 . 3חלק  1220יתוכנן מערכת גילוי אש משולבת כולל מערכת כריזה בתאם לתקן  מבנהבכול שטח ה •

• : תכלול  ל  המערכת  כריזה  חירוםוואט  240מגבר    אזורים,  10מערכת  מערכת  עבור  קול  ערבל   ,  ,
מוגנים,  מרחבים  , מסדרונות  -בבתקרה אקוסטית, יותקן  מותקן בארגז עץ או  "  6/8ט  ווא  6רמקולים  

מחסנים,  םירחד מלאכה,  חדרי  ספח,  חדרי  חצרות,  תכליתי,  רב  למים(,  אולם  עמיד  שופר  )רמקול 
לחצן  ומיקרופ  מעמד,  עם  דינמי  עם    PTTן  מוזיקאלי  צלילים  שעון  בטיחות,  דרישת  תכניות    4לפי 
 שבועיות.

פעולה בניתק חשמל למשך  "ל תגובה בספק כח עצמי מתח נמוך )מצבר + מטען( המבטיח  מערכת הנה •
 דקות לפחות. 60

 מערכות הכריזה יהיו מתוצרת "טלקול" או "בוש " דגם "לדיקו". •

 דרישת המזמין.מיקום אדריכלי או  המערכת תמוקם במזכירות או עפ"י  •

 סגורה.תוך ארונית אינטגרלית בהמערכת תהיה  •

 נק' כריזה תהיה גם בחדר מנהל. •

 בסיום ההתקנה יש לבצע בדיקה לתקינות המערכת ולקבל את אישור המתקין.  •
 
 

 -, עבודות גבס וכו'(תקרות אקוסטיותרכיבים מתועשים בבניין ) -22פרק 
 -כללי 22.01

ותקנים, חוזר  תקנות , 22יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  רכיבים מתועשים בבנייןעבודות  •
 ומפרט זה.מנכ"ל משרד החינוך 

רכיבים מתועשים  פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה, השינוע, האחסנה, ההרכבה והגימור של  •
קרות תלויות,  מחיצות, תקרות תותב )ת :בלתי נושאים המהווים רכיבים מושלמים של הבניין, שהם

 , מחיצות אקוסטיות וכו'.  או תקרות אקוסטיות(
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על סעיפו, כמו כן בסיום התקנות   921רכיבים מתועשים שמספקים לפרויקט יעמדו בת.י   לכל  •
 הרכיבים יש לקבל אישור של מעבדה מוסמכת. 

תת פרק תקרות    21פרק וכן למפרט הבין משרדי  5103 לת.י ביצוע תקרה אקוסטית יהיה בהתאם  •
על   5103כמו כן יש לבצע בדיקה של מעבדה מוסמכת לביצוע תקרה אקוסטית עפ"י ת.י  תותבות.
 סעיפו.

 
 -תקרה מלוחות מינרלים 22.02

 .NCR=0.9ומקדם בליעה   .3IV .2 מ"מ סיווג שריפה  15בעובי לבחירת אדריכל לוח  •

 ליד הקירות.   L+Zים נושאים ומשנים אלמנטי תליה וגמר זויתן כולל פרופיל •

 עיגון הפרופילים מברגים ודיבלים מתאימים.  •

 התקרה האקוסטית תבוצע בכל המבנה למעט חדרי שירותים.  •

 באולם רב תכליתי יש לבצע אריח מינרלי חצי שקוע.  •

 חלקיו ע"י מעבדה מוסמכת.על   5103בסיום העבודות יש לבצע בדיקה של התקרה עפ"י ת.י    •
 

 -פח תתקר 22.03

 . בלבן וצבועמחוררת או אטומה  •

בעובי   • סלעים  צמר  בליעה  2מזרוני  מקדם  דליק,  בלתי  פוליאתילן  שקית  בתוך  בשלמותם  עטופים   "
0.9=NCR. 

 ליד הקירות.  L+Zכולל פרופילים נושאים ומשנים אלמנטי תליה וגמר זויתן  •

 מברגים ודיבלים מתאימים.עיגון הפרופילים  •

 התקרה תבוצע בשירותים.  •

 מעבדה מוסמכת.על חלקיו ע"י  5103בסיום העבודות יש לבצע בדיקה של התקרה עפ"י ת.י    •
 

 
 -מחיצות גבס 22.04

מ"מ או בהתאם לדרישת  האדריכל    95-100של    כולל  מחיצה גבס חד קרומית ) בשני הצדדים( בעובי •
 מ"מ.  12.7עובי לוח גבס  או יועץ אקוסטיקה.

מושלם. • לגמר  עד  מגולוון  מפח  ניצבים  ותחתונה  עליונה  מסילה  באישור    כולל  הנציבים  סוגי 
 הקונסטרוקטור. 

פלדה   • ניצבים  ע"י  הפתח  את  לחזק  יש  דלת  או  לחולן  פתח  שיש  מ"מ.    100/100/2.9מגולוון  במקום 
 כאשר הפרופיל מתעגן בבטון )ברצפה ובתקרה(.

 ". 2צמר זכוכית בעובי   -ותרמיבידוד אקוסטי   •
 

 -סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.05

 סגירה אנכית )סינר( או אופקית ואנכית או קרניז.  •

 פלדה / אלומיניום בהתאם לדרישת הקונסטרוקטור. מפרופיל טרוקציה כולל קונס •

 מ"מ.  12.7עובי לוח גבס  •

בעובי   • סלעים  צמר  בליעה  2מזרוני  מקדם  דליק,  בלתי  פוליאתילן  שקית  בתוך  בשלמותם  עטופים   "
0.9=NCR  .מעל הגבס 
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 -מבנה ה ביסוס-23פרק 
 -כללי 23.01

פרק  הביסוס  עבודות   • משרדי  הבין  המפרט  דרישות:  על  התכנון  23יענו  חוק  ותקנותיו,  ,  והבניה 
ביותר,   המעודכנים  הישראליים,  קרקע  קונסטרוקציה מהנדס  התקנים  דוח  ביסוס,  ומפרט    ומהנדס 

 זה.
 -סוג ביסוס 23.02

 סוג קדיחה של היסודות יקבע עפ"י דוח יועץ קרקע והקונסטרוקטור.  •

 -סימון יסודות 23.03

ציון   • ונק'  הנתונים הנדרשים  וזה לאחר שהוא קיבל את  ע"י מודד מוסמך  יתבצע  סימון הכלונסאות 
 מהאדריכל והקונסטרוקטור.

 שחסר סימון או שהסימון יצא ממקומו יש לחדש את הסימון ע"י מודד מוסמך. בכל מקרה  •

כל סטיה של כלונס  עקב סימון לקוי , יש להעביר לאישור הקונסטרוקטור ותיקון הסטיה תהיה על   •
 חשבון הקבלן. 

 -ברזל הכלונס 23.04

  ע רים וכו'( יקבסי כלוב הזיון יהיה מברזל מצולע ורתיח. כמות וסוג הזיון )ברזל אנכי ,חישוקים ,ספי  •
 עפ"י הקונסטרוקטור. 

 -ביצוע ואישור הביצוע 23.05

 בקידוחים הראשונים יש לזמן את יועץ הקרקע לפיקוח עליון ולהפיק דוח פיקוח עליון.  •

יערוך ר • )יומן קידוחים(שום  ימהנדס הביצוע  ביצוע הכלונסאות באופן הבא  וסיום    -יומי של  תחילה 
   , עומק עפ"י תכנית ועומק בפועל, הערות.תיאורטית ומעשיתשל שעת הקדיחה והיציקה, כמות בטון 

לייעוץ   • הקרקע  ליועץ  הרגע  באותו  ליידע  יש  בקרקע  בדוח  מופיע  שאינו  הקרקע  סוג  של  שינוי  בכל 
 וקבלת החלטות. 

אולטראסו • או  סונית  בדיקה  לכלונסאות  לבצע  יש  הקידוחים  היועץ  בסיום  לדרישת  )בהתאם  נית 
 ולהעביר לאישור יועץ הקרקע והקונסטרוקטור. והתקן( ע"י מעבדה מוסמכת 

 וקטור את יומן הקידוחים לאישור.בסיום הקידוחים יש להעביר ליועץ הקרקע והקונסטר •

 אין להתחיל עבודות קורות קשר ורצפה ראשונה ללא אישור של הגורמים הנ"ל.  •

 
 
 
 

 - גילוי וכיבוי אשמערכת  - 34פרק 
 

 -כללי 34.01

ועשן עבודות   • גילוי  פרק    מערכת  משרדי  הבין  המפרט  דרישות:  על  התכנון  34יענו  חוק  והבניה  , 
 ומפרט זה.יועץ בטיחות המעודכנים ביותר,    תקנות שירותי הכבאות ותקנותיו, התקנים הישראליים,

 תהיה תוצרת טלפייר.  עשןמערכת גילוי אש ו •
 

 -ועשןמערכת גילוי אש  34.02

 . מערכת גילוי אש ועשן תהיה תוצרת טלפייר  •

   ADRESSABLEמרכזיה לגילוי וכיבוי אש מדגם   •

 המערכת תכלול:  •
 להתרעה, פיקוד ובקרה;   (רכזת)יחידת הבקרה  -
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 . חייגן טלפון אוטומטי -
 . לחצני אזעקת אש ועשן  -
 .  )גלאי קרן , גלאי אש ועשן( גלאי אש ועשן -
 (. צופרים)והתקני התרעת שמע  (נצנצים)אמצעים לאיתות חזותי  -
 ( 18)לעיל פרק צנרת וחיווט  -
 . נורות סימון -
 . שילוט וסימון -
 3חלק  1220ן מערכת גילוי אש משולבת כולל מערכת כריזה בתאם לתק -

 
 -גלאים 34.03

 (.  םרדיואקטיבייגלאים יהיו מסוג "ירוק" )ללא חומרים  •

 .3חלק    1220תבוצע לפי דרישות ת"י התקנת מערכות גילוי  •
 

 -)צופרים( התרעה התקני  34.04

 להלן:   יהיו חשמליים, או אלקטרוניים וכאמור )צופרים, רמקולים(התקנים להתרעת שמע  •
 התקנים להתרעת שמע יהיו חלק ממערכת גילוי וכיבוי האש המרכזית של  -
 המתקן;  -
 ; 11חלק  1220ההתקנים יעמדו בדרישות ת"י  -
 .יתאימו להתקנה מחוץ לבניין או לפנים המתקןההתקנים  -
כאמור - תהיה  מההתקן,  אחד  מטר  של  במרחק  מתמשך,  צליל  של  הקול    1220בת"י    עוצמת 

 . 3חלק 
 .לפחות IP55התקני התרעת שמע חיצוניים יהיו בעלי דרגת הגנה  -
 התקנים להתרעת שמע יהיו בעלי צליל מתמשך שיציין אזעקת אש. אם יידרש, -

 מיועד לכיבוי )ם צליל אחר, המציין שמערכת הכיבוי מופעלת יהיה בנוסף ג
 (.אוטומטי בחללים מוגנים

 
 -(נצנצים) חזותי  לאיתות אמצעים 34.05

 .  13חלק  1220יעמדו בדרישות ת"י  (נצנצים)אמצעים לאיתות חזותי  •
יותקנו בתוך מבנים בכניסה למתקן ובכל מסדרון, באופן ייראה  שהאמצעי    אמצעים לאיתות חזותי 

התקהלות. אולם  ובכל  במסדרון  מקום  הקיר    מכל  על  יותקן  אחד,  ממתקן  יותר  בו  שיש  במתחם 
במתחם, מתקן  כל  של  משולב.   החיצוני  התרעה  משולב    אמצעי  התרעה  איתות  )אמצעי  ובעל  קולי 

 מקורי, יהיה האמצעי יפעל לציון מקור האזעקה.  (חזותי

 לפחות.  IP55גת הגנה  אמצעים לאיתות חזותי חיצוניים יהיו בעלי דר •

לביצוע פעולת אתחול    אמצעים לאיתות חזותי יופעלו בכל מקרה של אזעקת אש ויישארו פעילים עד  •
 , דהיינו יחוברו(ברכזת)ביחידת הבקרה  ( Reset )המערכת 

 בנפרד מהתקנים להתרעת שמע ולא יכבו בעת פעולת "השתקת צופרים". 

 המשולבים באמצעים לאיתות חזותי  (רמקול או צופר)התקנים להתרעת שמע  •
 , יהיו חלק מובנה, כיחידה אחת, עם ההתקן להתרעת השמע. (נצנץ)
 

 -מיקום התקנת המערכת 34.06
 . שירותי הכבאותתקן עפ"י דרישת תכנית בטיחות מאושר ע"י  והמערכת ת 

 
 -יחידות בקרה )מרכזיה ( 34.07
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כגון: גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת    מפעילה התקני מבוא כתובתיים •
ומנורות      אש, נצנצים  צופרים,  כדוגמת:  התרעה  התקני  ומפעילה  מבקרת  כן  כמו  זרימה.  מפסקי 

 כיבוי אוטומטיים, וחייגנים. -  מכליסימון, 

ת.י.   • ישראלי  תקן  תו  נושאת  אירופאי  2חלק    1220המערכת  תקן  תו   ,EN-54  לתקן  ומאושר ת 
 . UL 864האמריקאי 

 התקנים ברשת.   16,256התקני מבוא ומוצא ברכזת בודדת או עד   508הרכזת מאפשרת שליטה של עד  •

נתוני   • את  כוללים  הדוחות  וכו'.  תקלה,  אזעקה,  כגון  מערכת  אירועי  דוחות  במערכת  להפיק  ניתן 
ם אלה ניתנים להצגה במסך  האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנים, הכינויים, ופרטים נוספים. אירועי

 המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה. 
  

 -ואישור תקינות מערכת  בדיקות 34.08

ועשן • אש  גילוי  ע"י    מערכת  למערכת  ייבדק  הרלוונטיות  התקן  דרישות  עפ"י  מוסמכת  מעבדה 
 המורכבת. 

ומערכת לגילוי  חלונות לשחרור עשן    ,ספריקלריםלמערכות כיבוי אש )הקבלן יבצע בדיקת אינטגרציה   •
 .  יועץ הבטיחות  שיעבירעפ"י שטר הפעלה  ע"י מעבדה מוסמכת אש ועשן(

 
 -תיק מתקן 34.09

 בגמר תיקונים ואישור המערכת הקבלן יעביר ספר מתקן שיכלול:  •
השינויים    התקנה מעודכנות כפי שבוצעה המערכת על כל חלקיה. בהן יסומנו את כל  תוכנית -

 .והסטיות שנעשו, אם נעשו, בביצוע ביחס לתכנית המקורית
לרבות הפיקוד    של המערכת על כל מרכיביה,  (תכנית חד קווית)תכנית חשמל ותרשים החיווט   -

 . והבקרה
 . ה לרישום תקלותהוראות הפעלה ואחזקה, בשפה העברית, לרבות טבל  -
ולהשלמות - הציוד,  יצרן  ידי  על  לקבלן  שנמסרו  כפי  ולאחזקה,  מונע  לטיפול  שהכין  -הוראות 

 . לצורך אחזקתה התקינה של כל המערכת
היצרן    רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן, לרבות מספרים קטלוגיים ושם וכתובת -

 . של כל חלק
 . ההתקנה והאחזקה  קטלוגים של הציוד אשר סופק, לרבות מפרטי -
במערכת    רשימת הציוד המותקן, בה יציין מספרו הקטלוגי של כל פריט, בצד מספרו הסידורי  -

 . ופרטי הפעלתו
תקן   - לדרישות  והתאמתה  המערכת  התקנת  על  הבדיקה  ולתקנים    ,  3חלק    1221תעודות 

 .על חלקיו 5356ות"י   5211, ת"י  1597הרלוונטיים, לרבות: ת"י  
יישומון   - של (פליקציהא)עותק  הרישיון  מספר  מגנטית.  מדיה  גבי  על  התוכנה,  התוכנה    של 

 . בהתאם לדרישת המפקח וקוד המערכת המאפשר שינויים ביישומון
 הרלוונטי. NFPAעבור מערכות כיבוי אש יצורפו מסמכי ההרצה ותוכנה שאושרה על פי   -
ומקובלת,    סטנדרטיתכל התכניות המפורטות לעיל יימסרו כשהן משורטטות בתוכנת שרטוט   -

 .)דיסק און קי( ובמדיה מגנטית
 קבלה סופית של המערכת תאושר רק לאחר קבלת כל התיעוד הנ"ל.  -

 
 -תקופת אחריות / הדרכה 34.010

 של המערכת על כל רכיביה במשך שנה מיום   תקינה הקבלן אחראי לפעולה      
   ת המערכת.מחויב להעביר הדרכה על אופן הפעל קבלתה ע"י המזמין. הקבלן      

 
 - מערכת שחרור עשן אוטומטי  34.011

 -כללי  •
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  מערכת אוטומטית לשחרור עשן מיועדת לאפשר יציאת עשן ממבנה בזמן שריפה ע"י פתיחת -
 .חלונות אשר סגורים במצבם הרגיל

 או שווה ערך. TELL 3/9.84 , DIN 18232הרכזת תאושר עפ"י תקן   -
 אמור להפעיל. לוח הבקרה יותאם למספר המנועים אשר הלוח  -

 -המערכת רכיבי •
חלונות מכל סוג    מנועי פתיחה: מנועים המותאמים לכל סוג הפתח אותו הם אמורים לפתוח -

למטה, חלון הזזה, חלון ערבי    שהוא, חלון כיפה פתח בתקרה, חלון קיפ עם צירים למעלה או
 .עם צירים בצד

הפיקוד   - לוח  ובקרה:  פיקוד  חירום)יחידת  ממתח    (לחצן  חלונות  24Vניזון  העשן,    מרכזת 
חירום של החלונות, הפעלת  שגרתית  פתיחה  כולל  מצב   מספק שליטה מלאה  על  ודווח מלא 

 לוחות לרכזת.  10 –לפיצול לוחות עד   -המערכת תותקן בכניסה הראשית לבניין עם אפשרות 
 דקות. 30 -מעלות ל 180כבלי ההזנה מהרכזת למנועים יהיו חסינים לאש בעלי עמידות  -

 -אופן פעולות המערכת •
 פתיחת החלונות מתבצעת ע"י מנועים חשמליים המחוברים לכנף ומשקוף החלון  -
 ונפתחת לאורך כל מהלך הפתיחה והסגירה של החלון. בזמן שהמערכת אינה  -
 מופעלת יהיו החלונות במצב כפי שיוגדר ע"י המשתמש. -
 המערכת תופעל בכל אחת מהאפשרויות הבאות :  -

הפיקוד   מלוח בקרה של מערכת גילוי האש הקשורים ליחידתאות חשמלי המתקבל  ▪
 והבקרה של מערכת שחרור עשן. 

 מגע יבש ממערכת גילוי העשן הכללית של המבנה.  ▪
 לחצן הפעלה ידנית.  ▪
מלוח   –במבנים אשר בהם מותקנת מערכת מתיזים מערכת לפתיחת חלונות תופעל  ▪

 בקרה של מערכת הגילוי. 
 באזור גילוי העשן נפתחים בו זמנית. כל המנועים ומנגנוני הפתיחה  ▪

 -ציוד המערכת •
 יחידת פיקוד ובקרה:

האזורים    מספר )יחידת פיקוד ובקרה אחת מסוגלת לפקח על מספר אזורי גילוי בלתי מוגבל   -
 . (יוגדר בנפרד

פעולה למשך    כל יחידת פיקוד ובקרה כוללת מצברים לגיבוי בעת הפסקת חשמל, מאפשרים -
 וסגירה של כל המנועים מחוברים ללוח הבקרה. שעות ופתיחה  72

תקלה  - של  ובמקרה  המצברים  החיווט,  תקינות  של  רצופה  בדיקה  תקיים  תתקבל    המערכת 
אולם מפסק,  ע"י  הקולית  ההתראה  את  לבטל  ניתן  וחזותית.  קולית  ההתראה    התראה 

 יהיו כדלקמן: החזותית תישאר עד לתיקון התקלה. ההתראות עליהן תתריע המערכת
 דעת תקלה במקרה של ניתוק מערכת החשמל. הו ▪
 הודעת תקלה במקרה של ניתוק מצברים.  ▪
 הודעה תקלה במקרה של נתק או קצר בקווי החשמל למנועים.  ▪
 הודעה תקלה במקרה של נתק בקווים למפסיקי החירום.  ▪
 . הודעה תקלה במקרה של נתק בין לוח הבקרה של מערכת גילוי האש לבין לוח ▪
 י העשן.הבקרה של מערכת פינו  ▪
▪  

 -מנוע לשחרור עשן •
ניוטון, אורך מהלך בהתאם לכנף    600-200כוח דחיפה/ משיכה  ,    V24-מתח  -נתונים טכניים -

 החלון ובאישור יועץ הבטיחות.
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  -דקות ועמידות ב  30מע' למשך    300לעמידות בטמפ' של    DIN 18232המנוע יעמוד בתקנים   -
 פעולות פתיחה וסגירה.  10,000

 -לחצנים ונורות חיווי •
כיסוי זכוכית נפיצה שבירה, נורית מצב מערכת תקין/ תקלה/ מופעלת , זמזם    -לחצן הפעלה בחירום
 פתיחת חלונות ידנית, לחצן סגירת חלון.   -התראה, לחצן חירום

 -לוח פיקוד  •
 מנועים. 20בקרה עד  לוח

 -אישור מכון התקנים ואינטגרציה •
בדיקת   לבצע  יש  כן  כמו  המערכת  לתקינות  מוסמכת  מעבדה  של  אישור  לקבל  יש  ההתקנה  בסיום 

 עם שאר מערכות כיבוי האש.   אינטגרציה

 -תיק מתקן •
שיכלול מתקן  תיק  יספק  הקבלן  העבודות  מערכת  םרלוונטיי  אישורים   :בסיום  פרטי  ותכנות  , 

   המערכת.
 

 -מתזים )אם נדרש(מערכת כיבוי אש אוטומטית  34.012

 -כללי •
באופן אוטומטי    מטרת המערכת לאתר התפרצות אש במוקד בו ארעה. להתחיל להמטיר מים  -

 ולהזעיק את אנשי המקום. 
 כל העבודה תתבצע בהתאם לתקנים / תקנות הבאים  -

 07, 37המפרט הכללי פרק  ▪
 שרברבות ובדיקתן.מערכות  1205ת"י  ▪
 מערכות מתזים על חלקיו.  1596ת"י  ▪
 מערכות לכיבוי אש במים: בקרה , בדיקה ותחזוקה.  1928ת"י  ▪
▪ NFPA-13 - .תקן אמריקאי להתקנת מע' מתזים 
▪ NFPA- 20- .תקן אמריקאי למשאבות כיבוי אש 

 -תכנון וביצוע •
ביצוע ולאחר ביצוע ע"י  יש לאשר תכניות לפני    –על הקבלן לתכנן ולבצע את מערכת המתזים    -

 מעבדה מוסמכת. 
התקניים   - כל  את  להם  יהיה  כן  כמו  הבטיחות  יועץ  ע"י  יאושר  והציוד  החומרים  כל 

 הרלוונטיים. 
)פריאקשיין(,   - יבשה  מערכת  יהיה  )פרקט(  האולם  שטח  מעל  אוטומטית  אש  כיבוי  מערכת 

 מערכת כיבוי אש אוטומטית רגילה בשאר חלקי המבנה. 
מערכת  - ותכלול:  מושלמת  בצורה  המערכת  הפעלת  לשם  הדרוש  כל  את  תכלול  המערכת 

צינורות, מתזי מים, עיגון צנרת בתקרה , ברזים, מגופים , שעונים, ברזי ניקוז, שעוני בדיקת  
 וכו'. מתגי זרימה והתראה  לחץ ,  מפסק לחץ חשמלי 

 ע"י האדריכל.   RALצנרת גלויה ) חלל האולם( תצבע בהתאם לבחירת  -
 מערכת התזים תחובר למערכת גילו אש ועשן ע"י מתגים בלוח הבקרה.  -

 -תיק מתקן •
 בסיום העבודה ואישור המערכת יעביר הקבל תיקן מתקן שיכלול: 

 הוראות תפעול וניסוי המערכת בעברית.  -
 . ("תכניות עדות")תכניות מערכות הכיבוי, כולל צנרת כפי שבוצעו בפועל  -
 ד. קטלוגים של הציו -
 אישורים הרלוונטים של מעבדות המוסכות שהתקבלו. -
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 -פיתוח נופי 40פרק 

 -עבודות הכנה 40.01

והבניה התכנון , חוק 40יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  פיתוח נופיעבודות   •
 ומפרט זה.  אדריכל נוףהמעודכנים ביותר,  ותקנותיו, התקנים הישראליים, 

 פרק זה מתייחס לעבודות הפיתוח בהדגשה על ההיבט הנופי והעיצובי )כל הקשור  •
פני קירות,    בפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים(. הפרק עוסק בעבודות עפר, ניקוז, חיפויי קרקע,

לרבות שיקום נופי, והוא   ים, ריצופים, מדרגות, מתקנים, מתקני משחק וריהוט גןגדרות ומעק
 חל גם על העבודות המבוצעות לפני הבנייה או לאחריה. 

 -מצעים ותשתיות 40.02

הידוק פני השתית בתחתית החפירה או הידוק פני הקרקע הקיימים או קרקע    -הידוק שתית •
  20יבוצע על ידי חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק, עד לקבלת שכבה שעובייה   –לאחר חישוף 

תת פרק   01ס"מ מהודקת לדרגת הצפיפות הנדרשת. הידוק רגיל )עפ"י מפרט בין משרדי פרק  
05.) 

 -מצע •
 (. 51תחומי דירוג האגרגאטים )מפרט בין משרדי פרק  - 51.05/02ס'  טבלה ממצע סוג א' עפ"י  -
 הפיזור ייעשה בציוד מיכני או בעבודת ידיים לפי בחירת הקבלן. עובי השכבות לא יעלה -
 ס"מ.  12ס"מ, ולא פחות מ    20על  -
 "מודיפייד אשו"   98%הידוק יהיה  -
 תת פרק הידוק.  01ראה פרק  -

 
 -פיתוח )קירות תומכים(  קירות 40.03

חזיתות בטון חשוף יבוצעו לפי תכנית קונסטרוקטיבת ודרישות במסמכי החוזה והדרישות    -כללי •
 .  פיתוח נופי של המפרט הבין משרדי 40פרק  עבודות בטון יצוק באתר  – 02בפרק 

   .30-ב סוג הבטון באלמנטים •

יוכנו בתנאי בקרה טובים. כמו כן לכל יציקה יבוצע בדיקת מכון התקנים לחוזק הבטון    כל הבטונים •
 ע"י מעבדה מוסמכת.  

 גמר הקירות יתקבל כגמר בטון חשוף חלק ונקי ללא חריצים ואו בליטות של טפסנות. •

צוין  אם ס"מ ,אלא  X 1.5 1.5כל פינות הבטון תהיינה קטומות ע"י סרגלים משולשים במידות   •
 אחרת. 

 הקונסטרוקטור. פרט תפר התפשטות בין חלקי הקיר יבוצע עפ"י פרט שיתקבל ע"י  •

 לא נתקבל הנחייה אחרת הקיר יבוצע קיר בטון חשוף כפי שהוזכר לעיל. םחיפוי קיר א •

או טיח ושליכט או אבן נסורה או שניהם  לקיר: המזמין ראשי להנחות את הקבלן לבצע חיפוי  •
 ביחד. 

 יורכב נדך ראש )קופינג(.   בראש הקיר •

 בכל הפסקת יציקה יבוצע תפר התפשטות עפ"י פרט שיתקבל מהמתכנן הרלוונטי.  •

מ'. לפני מילוי חוזר יבוצע בשפת   X 2.0 2.0בקירות יותקנו נקזים כמסומן בתוכניות ובמרחקים של   •
לא יסחוף איתו   הנקז יונח בד גאוטכני מלא חצץ מקובע לקיר כך שבזמן שמים ניגרים מהנקז הוא

 אדמה או שאר עפר הנמצא מאחורי הקיר. 

 עבודות הנ"ל יהיו למדידה אם לא נאמר אחרת.  •

 יש לבצע קיר עם עובי מספיק כך שיוכל לשאת התקנת גדר מוסדית עליו.  •
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במקרה הנדרש יש לבצע איטום בקירות הבאים במגע עם קרקע עפ"י פרט מיועץ איטום או   •
 אדריכל. 

 
 -עבודות עפר 40.04

מילוי חוזר בקירות הפיתוח אם לא נאמר אחרת ימולא מעודפי חפירה מקומית )כאשר החומר   •
 הנחפר הינו קרקע טבעית לא חרסיתית( או חומר מובא הבתאם להנחייית המפקח ויועץ הקרקע.

 ס"מ.  20יש להדק חומר הידוק רגיל בשכבות של  •

 אם לא נאמר אחרת עבודה למדידה.  •
 

 -ריצופים אבן משתלבת  40.05

 משטחים למיניהם כגון: שבילים, מדרכות, רחבות, אבני שפה ומדרגות, -ליכל •
 המיועדים להולכי רגל יהיה מאחד הסוגים הבאים. 

 אם לא נאמר אחרת, יוחל בעבודות ריצוף רק לאחר ביצוע עבודות התשתית  •
 כגון: בסיסי בטון לעמודי תאורה, בסיסים מבטון לריהוט, עבודות חשמל 

. השמת מצע סוג א' והידוק כפי שהוגדר  מים ביוב וניקוז, בורות לעצים וכדומהותקשורת, צנרת 
 . 40.02בסעיף 

 : כגון אריחי ריצוף או אבני ריצוף מבטון לסוגיהם, עם פני )אבן משתלבת( אלמנטים טרומים •
 8שטח בגימור המוגדר ע"י יועץ הנוף יתאימו לדרישות בת"י 

 .   2279דרכים ומדרגות יעמדו בדרישות להתנגדות להחלקה כאמור בת"י  •
 2חלק   1918תנאי נגישות יתאימו לנדרש במסמכי החוזה ולת"י 

 הקבלן יבצע שיפועים ברצפה למי נגר עילי עפ"י תכנית.  •

 כך שיהיו באותו מישור באזור המגע. תישמר המשכיות ורציפות פני המשטחים  •
 הסטיות המותרות במפגש בין חומרי השילוב והריצוף השונים, אם לא נאמר 

 אחרת יהיו כאמור להלן:
 מ"מ.  10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  -
המדידה באמצעות סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום, רוחבו    –הסטייה במישוריות   -

מ', והבנוי כך ששקיעתו המקסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו    3.6ס"מ, ואורכו    5לפחות  
 מ"מ.  7מ"מ. הסטייה לא תעלה על  1על קצותיו, לא תעלה על  

 מ"מ.  2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על   -

 יבחר ע"י אדריכל הנוף. סוג הריצוף  •

השטח המרוצף.  לאחר גמר ההידוק הראשוני יש  בסיום הנחת אריחי ריצוף יבוצע הידוק על פני  •
מילוי כל המרווחים בין האבנים. לאחר  לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על 

 בשלושה מעברים נוספים.פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה 

 רוצף.  בסיום העבודות עד מסירת המבנה הקבלן ישמור על שלמות וניקיון השטח המ •

 אם לא נאמר אחרת, עבודה למדידה.  •
 

 -אבני שפה גן ותיחום  40.06

 , ובהעדר דרישה אחרת באחד ממסמכי  11אבני השפה והגן יעמדו בדרישות האיכות של ת"י   •
גם יסוד   החוזה, הן תהיינה מהסוג העמיד בשחיקה )של אבן מסומנת באות "ש"(. העבודה כוללת

 ומשענת מבטון. 

 יחום טרומיים:ביצוע תיחום מאלמנטי ת  •
 הנחת אלמנטי התיחום תיעשה מיד לאחר יציקת היסוד לאלמנטי התיחום וציפופו  -
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מיישרים את הבטון או את מלט האיחוי לפי הרום הסופי של אלמנטי    לפני התקשרות הבטון -
בתוכניות.   התיחום סימון    אלמנטי  כמצויין  לפי  לזה  זה  צמודים  שיהיו  כך  יונחו  התיחום 

מטר יוגבל גודל    14באמצעים אחרים. בקשתות שהרדיוס שלהן קטן מ    באמצעות חוטים או
ס"מ. לא    41מטר יוגבל גודל כל אבן ל    3ס"מ ובקשתות שהרדיוס שלהם קטן מ    11  -כל אבן ל  

מוכנות במידות      תורשה שבירת האבנים באתר ועל הקבלן יהיה להביא לאתר אבנים טרומות
י על  יונחו  לסוגיהן  השפה  אבני  בטוןהדרושות.  ומשענת  בתערובת  .  סוד  מבטון  יבוצע  היסוד 

יבשה בתערובת  לא  אופן  ובשום  נמוכה  שקיעה  אבני    בעלת  חיבורי  ההנחה.  לאחר  מורטבת 
מ"מ.   3המרווח המקסימלי בין האבנים לא יעלה על    השפה בזוויות ייעשו ע"י ניסור "גרונג".

 ( 1:3  )חלקים חול    3מנט ל  צ  1בטיט צמנט ביחס (בנפח) חלק    המישקים בין האבנים ימולאו
 האבנים ושיקוע המישקים לאחר החדרת הטיט; -תוך הקפדה על ניקיון 

 . עפ"י פרט שיסופק ע"י אדריכל -תיחום יצוק באתר  םמאלמנטיביצוע התיחום  -
 
 

 -קמים ומסעדי ידעגדרות, מ 40.07

 -גדר מוסדית •
בדרישות התקנים: ת"י  גדרות, מעקים, מסעדים ושערים יבוצעו כמתואר בתוכניות  ויעמדו   -

ת"י    –  4273 חלקיו,  על  פלדה  ת"י    –  1142גדרות  ומסעדים,  בטיחות    –  1חלק    2142מעקים 
פיתוח    40כמו כן עפ"י המפרט הבין משרדי פרק    בשטחים פתוחים, פתרונות בהפרשי גבהים.

 נופי.
הו - בסעיף  וכן  זה  בסעיף  גדרות המופיעים  של  תיבנה בהתאם למפרטים הטכניים  עסק  הגדר 

 ב"גדרות ביטחון" שבחוזר המנכ"ל המעודכן בנושא "נוהלי ביטחון במוסדות החינוך".
 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צדיה. 2גדר מוסדית היקפית תתנשא לגובה של  -
לייצב בבסיס בטון - יש  וביסוס    גדר מוסדית  ומעקות  יהלום  ע"י קידוח  קיר בטון  גבי  על  או 

אופן שיקשה על הטיפוס. בין שני מוטות סמוכים בסורג יהיה  , ללא רכיבים אופקיים, בבטון
בקוטר   למניעת    10רווח שכדור  בחוזק הדרוש  יהיו  הגדר  מוטות  דרכו.  לעבור  יוכל  לא  ס"מ 

 כיפופים.  
 ס"מ.  8גדר מוסדית היקפית וכן מעקות פנימיים הרווח המקסימלי בין הסורגים -מעון יום -
 אין להשתמש ב"רשת קלועה". -
מחייבת חישוב סטטי ודינמי כדי למנוע אפשרות של התמוטטות. דגם הגדר ועיגונה    בניית גדר -

 לקרקע יאושרו בידי מהנדס מבנים. 
המרחק ממשטח הבטון שהגדר מותקנת עליו עד לקצה התחתון של פרופיל הגדר לא יעלה על   -

 ס"מ.  10
החינוך - מוסדות  קב"ט  של  באישור  אלא  אחרים  דוקרנים  או  תיל  גדר  יותקנו  ברשות    לא 

 ובהתאם להנחיותיו. 
 בתנור לבחירת האדריכל.  RALהגדרות יצבעו בגוון  -
 חיבור בין גדרות ע"י ברגים )הלחה לא תבוצע אלא אם ניתן אישור של המפקח(.  -
הילדים   - שכן  חדים  אלמנטים  יהיו  לא  העליון,  החלק  לרבות  המוסד,  גדר  של  החלקים  בכל 

 עלולים להיפצע מהם.המצויים בסביבתה או המטפסים עליה  

 -מעקות •
ג'   - וכן    –המעקים והמסעדים יתוכננו לפי "תקנות תכנון ובנייה ,חלק  בטיחות אש בבניינים" 

 -נגישות" ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן  – 1לפי "חלק ח
 . 1142המעקים יעמדו בדרישות התקן הישראלי   -
הגובה בין מפלסים סמוכים  מ'. במקומות שבהם הפרש    1.1גובהם המזערי של המעקים יהיה   -

מ מ  2.5-גדול  יפחת  ולא  בתקן  כנדרש  המעקה  גובה  יהיה  של    1.3-מ'  רוחבם  לפחות.  מ' 
 ס"מ )כדי למנוע ישיבה על גבי המעקה(.  5המעקים לא יעלה על 

 ס"מ.  10המרווח בין הסורגים לא יעלה על  -
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ים סמוכים עולים  יש להתקין מעקה בכל מקום בבניין או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלס  -
  3ס"מ )אלא אם כן נמצא פתרון להפרשים( וכן בכל מקום שבו המספר המדרגות הוא    50על  

 ומעלה. 

 -מסעדי יד •
יהיה    - לצד המעקה  בין    90גובהם של מסעדי היד המותקנים על הקיר או  ס"מ, ללא הבחנה 

 גה(. יסודי או לגן )גובה זה יימדד מקצה "אף" המדר-בית ספר יסודי לבית ספר על 
 ס"מ.  4-המרווח עד הקיר לא יפחת מ  -
 המעקה ומסעדי היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות.  -

 -שערים 40.08

  –  4273ת"י  גדרות, מעקים, מסעדים ושערים יבוצעו כמתואר בתוכניות  ויעמדו בדרישות התקנים:   •
ת"י   חלקיו,  על  פלדה  ת"י    –  1142גדרות  ומסעדים,  בשטחים    –  1חלק    2142מעקים  בטיחות 

 פיתוח נופי.  40כמו כן עפ"י המפרט הבין משרדי פרק   פתוחים, פתרונות בהפרשי גבהים.

 השער ייבנה ללא רכיבים אופקיים, באופן שיקשה על הטיפוס עליו או על זחילה מתחתיו.  •

 ח. פרזול השער יכלול סגר ומנעול שאפשר לפתחו ולסגרו מבפנים ומבחוץ ולקבעו במצב פתו •

ס"מ בין אגף השער לעמוד   4-10משני צדי השער, הן מצד הציר והן מצד הנעילה, יהיה מרווח של  •
 האנכי גם במצב סגור כדי להימנע מסיכון לפגיעה באצבעות.

יש לבצע הכנות הנדרשות במסגר וכנף השער עפ"י דרישת המזמין כך שהשער יהיה מתאים   •
 )מצורף תמונה( להתקנת מע' אינטרקום.

 
 -ן והשקיהגינו  40.09

 גינון והשקיה.  41אופן עבודה ופרטיה עפ"י המפרט הבין משרדי פרק  •

יש לשתול אך ורק צמחים בלתי רעילים, שאינם גורמים לתופעות מזיקות או לאלרגיות כתוצאה   •
 ממגע עמם, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

מעברים. חציית שבילים תיעשה  הממטרות וצנרת ההשקיה לא יבלטו מעל לפני הקרקע ולא יחצו  •
 בשרוול טמון. 

ראש מערכת ההשקיה יוגן באמצעות ארגז הגנה. יש למקם את ראש המערכת באופן שלא יהיה   •
 מפגע בחצר. 

 
 

 -תשתיות חוץ  – 57פרק  

 בודות עפר ע 57.01

 -כללי •
והבניה התכנון , חוק 40יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  פיתוח נופיעבודות  

 ומפרט זה.  אדריכל נוףהמעודכנים ביותר,  ותקנותיו, התקנים הישראליים, 

 -מערכת מים •

 -צנרת מי צריכה וכיבוי אש •
פוליאטילן  פלדה  תצינורו - של  חיצונית  ועטיפה  פנימי  בטון  ציפוי  שכבתי  עם  תלת  או    שחול 

 וקוטר עפ"י תכנית.   פקסגול עובי דופן
 -צינורותהנחת  -

נורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בהם, אחסונם, השימוש  יכל העבודות הקשורות בהעמסת צ
ומפרטים   לתקנים  בהתאם  תעשינה  הנחתם,  לצורך  שונות  עבודה  ובשיטות  שונים  בחומרים 

 והנחיות היצרנים. 
 -צינורותריתוך  -
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יבוצעו   הריתוכים  הציוד  כל  עם  הריתוך  את  לבצע  יש  צנרת.  וסוג  יצרן  להוראות  בהתאם 
 השייך לאותו צינור. 

 -המגופים •
עם    4001כולל יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  או עפ"י המצוין בתכנית    3המגופים בקוטר " 

ו"ע ללחץ עבודה של  ואום נעילת ציר עליון חוץ או ש   EPDMציפוי אמאיל פנים וחוץ, טריז מגופר 
 אטמ' העומדים בת"י הרלוונטיים לציוד מסוג זה.  10

 -בדיקת לחץ •
 של המפרט הטכני הבינמשרדי.  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף   
  12כל קטע של הקו המוכן ולפני  כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי של  

נורות עברו בדיקת לחץ  יבדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצ  אטמ'.
בדיקת הלחץ תערך   נורות.יכביח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצ

חץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר אישור המפקח תכוסה  הל בנוכחות המפקח.
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנים   החפירה.

יש להגיש    אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו.  12בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 
 למפקח את פרטי העיגון לאישור.

אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר   ידי המזמין.-לה יסופקו עלהמים לבדיקות א 
על הקבלן לספק את   העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל האביזרים.

כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות  
 ורות, משאבות ומנומטרים ליצירת לחץ ומדידתו.ני אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצ

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים.  

 -ויםו שטיפה וחיטוי הק •
ים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות  ווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוועם גמר ביצוע הק  

 מים.  ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת
  )הכלרה( של לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי 

  .נורות והאביזריםי פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצ ים כמפורט להלן.ו הקו
 
 

 -מערכת ביוב 57.02

 נורות י סוג הצ •
הנחת   קטרים ועוביים עפ"י דרישת יועץ האינסטלציה.   H.D.P.E או     P.V.C: צינורות  

קפדה מיוחדת יש  . הנורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י ת"י ועפ"י הוראות בית החרושתיהצ
 תעלה והטיפול מהם למניעת שבירתם ופגיעה בהם. להורדתם   תנורו י להקדיש לפריקת הצ

 -ביוב נורותיהנחת הצ •
לפי   בדייקנות  יונחו  בתוכניתהצינורות  המתוארים  במכשיר  .  השיפועים  תעשה  גובה  בדיקת 

  20ועוד תוספת של    נוריהצ  הקבלן יחפור את התעלה לצינור כך שהתעלה תהיה ברוחב  מדידה.
עד   בקוטר  לצינור  הצינור  צידי  משני  מעל    50ס"מ  תהיה    50ס"מ,  התוספת  יש    35ס"מ  ס"מ. 

פד בחול נקי לפני הנחת הצינור. לאחר  ס"מ מתחת לצינור ולר  15  -להעמיק את החפירה בעוד כ
כ של  בעטיפה  נקי  בחול  הצינור  יכוסה  הנדרש  בשיפוע  הצנרת  הצינור.        20  -מיקום  מעל  ס"מ 

נור  י בטחת אטימות מוחלטת. קצה הצאיקבע בדופן התא בעזרת אביזר מיוחד תוך    סיום הצינור
זיזים כל  ללא  חלקה  בצורה  התא  של  הפנימי  הדופן  פני  עם  בליטות.  יסתיים  לא    או  הסטייה 

על   ו   1%תעבור  התאים  שני  בין  הגובה  הפרש  צ  -1.0של  בין  לצ ימ"מ  מהקו  יהסט  נור. ינור  יה 
הישר, לא תעלה בשום נקודה, על עשירית מהקוטר הפנימי. הסטייה המותרת במפגש צירי שני  

על  יהצ לא תעלה  ביקורת  בתוך תא  הצ  ס"מ.  2.0נורות  מילוי  לצורךילפני  במים  בדיקה,    נורות 
נורות  י נורות לכל אורכם וישאיר את החצי העליון של הצייהדק הקבלן את מצע החול מתחת לצ 

הבדיקה. עבור  גלוי  הצ  והחיבורים  יכוסה  הבדיקה  אחרי  עד  ימיד  בחול  מעל    20נור  ס"מ 
שעות לאחר ביצוע    24נור בחול תוך  י, בעבודת ידיים. במקרה שהקבלן לא יכסה את הצולקודקוד 

 בדיקת המים, רשאי המהנדס לדרוש בדיקת מים נוספת. 

 ניקוי הביבים  •
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משאריות   לניקיון  )ביובית(  הביוב  ותאי  הביוב  לקווי  ניקוי  להזמין  הקבלן  על  העבודות  בסיום 
 פסול בניה אדמה ושאר לכלוכים.

 תאי ביקורת  •
מחברי שוחה  לרבות    658תאי הביקורת יהיו עגולים מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י   

 9833או שוחות מפוליאטילן עם ת.י  "מסוג "איטוביב
   טון.  12.5התקרה תהיה טרומית עם מכסה ב.ב. לעומס  

 בשטח מרוצף יותאם גובה השוחות לפי הריצוף.   
 
 -מערכת תיעול / בורות חילחול 

 -סוג צנרת •
 מערכות ביוב.   57.02כפי שמובא בתת פרק  

 -הנחת צינורות ביוב •
 מערכות ביוב.   57.02שמובא בתת פרק  כפי 

 -תאי בקרה / קולטנים לתיעול •
תאי בקרה עגולים או מרובעים מבטון בקטרים / מידות עפ"י תכנית. בנצ'יק יש לבצע אם נדרש.   

 מכסה רשת ניקוז מברזל. 

 -בור חילחול •
 יבוצע עפ"י פרט שיתקבל ע"י מחלקת תיעול עירונית או תאגיד המים. 

 . מטר בתוכה 2 -קידוח הבור יגיע עד לאדמה מחלחלת ויועמק עד לכ
 

 -אישור תאגיד מים 57.03

 מים וביוב וניקוז יש לקבל את אישור תאגיד המים לתעודת גמר. בסיום עבודות  •
 

 מרחבים מוגנים  58/59פרק 
 

 -כללי 59.01

והבניה  התכנון , חוק 58/59יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  מרחבים מוגניםעבודות   •
 זה.ומפרט  תקנות פיקוד העורףהמעודכנים ביותר,  ותקנותיו, התקנים הישראליים, 

כל עבודות מרחב המוגן מבניית המרחב ועד לביצוע הבדיקות הנדרשות ומערכות סינון ושאר עבודות   59.02
 העורף עדכניות.  גמר יהיו עפ"י הנחיות פיקוד 

 חלון הדף מסוג חלון חדש ולא קיפ.  59.03
פרט עומר לחיבור    יש לבצע הכנות בשלבי היציקה של צנרות מעבר לתשתית חשמל ,בזק, מים וביוב.   59.04

 . בנוסף יש להכין מעברים של צנרת למערכת סינון אב"כ כפי הנדרשמזגן מפוצל. 
יש לבצע חלון    על כל חלקיו.   4422כל פרטי המסגרות )חלונות, דלתות, צנרת מעבר וכו'(יעמדו בת"י   59.05

 מסוג חדש )כנף על כנף( ולא קיפ. 
 . 5451יסופקו מכלי אסלה כימיים כנדרש ת"י   59.06
 בסיום הכנת תשתית יש לבצע אטימה מלאה לכל צינורות המעבר שבוצעו.  59.07
 . 5075 -ו  921י ת"י יפוי קירות פנים יבוצעו עפ"ריצוף וח 59.08
 . 4חלק  5104תקרה תותב פריקה עפ"י ת"י  59.09
 פרטי מסגרות יצבעו בשתי שכבות יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת האדריכל.  59.10
ושילוט 59.11 יבוצעו   הסימון  -סינון  התמצאות,  לשם  המוגנים/המקלטים  המרחבים  בתוך    והשילוט 

מ  יפחת  זמן של  פולט אור לפרק  זרחורי  יהיה עפ"י הנחית    דקות.  90  -באמצעות צבע  אופן הסימון 
 פיקוד העורף ומפרט כללי מרחב מוגן. 

הבטון    -שילוט 59.12 לקירות  יחוברו  השלטים  העורף.  פיקוד  ידי  על  המאושר  מסוג  יהיו  השלטים  כל 
לקירות  4באמצעות   מעוגנים  מגולוונים  הש   ברגים  פינות  באמצעות  בארבע  יקבעו  הברגים  לט. 
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מתאימים פלסטיים  הבטון    מיתדים  לתוך  לפחות.  31ויחדרו  המיועדים    מ"מ  קטנים,  שלטים 
יחוברו באמצעות הדבקה ובורג אחד כנדרש לעיל.    למפסקים, בתי תקע חשמליים ונקודות תקשורת,

 ר אחר. להדבקה, ינוקו מצבע, אבק ומכל חומ פני הבטון, במקום המיועד
סיום הבנייה, ולפני התקנת מערכת סינון,    4422יטום פריטי מסגרות מגן תהיה כנדרש בת"י  בדיקת א 59.13

 על ידי מעבדה מאושרת. 4577מוגן/המקלט כנדרש בת"י   ייבדק איטום המרחב
 מערכת סמויה תלויה בתקרה.  תהיה מתוצר "תעשיות בית אל זכרון יעקב". אב"כ מערכת סינון 59.14
עבודות    8פרק    יבוצעו לפי תקנות ההתגוננות האזרחית, מסמכי החוזה, מתקני החשמל והתקשורת   59.15

 )המפרט הבין משרדי( תשתיות תקשורת.  18חשמל ופרק 
 כבלי הזנת חשמל או תקשורת למקלט יותקנו בצינורות כמפורט להלן:  59.16

ת"י   - לפי  יהיו  הכבלים  עוברים  דרכם  יהיו   22חלק    61386הצינורות  הצינורות  רציפים    . 
 תא הבקרה; מהמקלט עד ל

 נפרדים; (שרוולים)הזנות תקשורת וחשמל יהיו בצינורות למעבר צנרת  -
מוגנים,  -גופי תאורה  59.17 והנחיות פקע"ר למקלטים או למרחבים  כנדרש בתקנות    8ופרק    21ת"י    יהיו 

התקנת גופי תאורה במרחבים מוגנים  .  4חלק    5113מתקני חשמל. גופי תאורה, יעמדו בדרישות ת"י  
 :כאמור להלן מקלטים תהיה /

גוף,  • כל  יחוברו,  המוגן/המקלט,  המרחב  של  הבטון  לתקרת  הצמודים  תאורה  לפחות    גופי 
"מ לפחות,  מ  6בקוטר    מוטות הברגה מגולוונים  2ברגים מעוגנים במיתדים או    2באמצעות  

 עם מיתדי מתכת. 

ק"ג    111לפחות    מ"מ לפחות. כל בורג יוכל לשאת משקל של  41עומק המיתדים בבטון יהיה   •
 . מבלי להישלף

גופי תאורה  .  1ן:  וכאמור להל   4חלק    5113גופי תאורה בתקרות תותב יותקנו כאמור בת"י   •
עד   של  במרחק  הבטון  1111המורכבים  לתקרת  מתחת  על    מ"מ  הברגה  יחוברו  מוטות  ידי 

חידה אחת בתוספת דסקה קפיצית ואום חיזוק    מ"מ לפחות, העשויים  6.1מגולוונים בקוטר  
.  2.         אחד בחלק העליון של מוט ההברגה ואחד בחלקו התחתון  משני צידי מוט ההברגה,

מ"מ מתחת לתקרת הבטון יחוברו על ידי מערכת קשיחה    1111גופי תאורה במרחק גדול מ  
 . ופילי זווית מפח פלדה מגולוון כאמור בת"ישל פר

בסיום העבודה וביצוע כל הבדיקות הנדרשות על הקבלן להוציא אישור הג"א    -אישור הג"א לאכלוס 59.18
 לאכלוס.  

 
 

 -שונות 99פרק 
 

 -שילוט פולט אור 99.01

 ,מפסק זרם משני ,ארון חשמל. "סכנה חשמל", מפסק זרם ראשי -ארונות חשמל •

 בזק, תקשורת כללית.  -אורנות תקשורת  •

 אש, מגוף מים ראשי , מד מים כיתתי, הסנקת מים לצרכי כיבוי.  -ארונות כיבוי אש ומים •

 אזור מחסה, מרחב מוגן.  •

 מספור כיתות, ייעוד הכיתה.  •

 דלתות אש  •

   -שילוט הכוונה 99.02

 טיחות.מורה על כיוון יציאה ממרחב המוסד עפ"י תכנית ב •

 יציאה , יציאת חרום. –שלט תאורת לד בעל גוון ירוק וכיתוב בלבן עם חץ הכוונה  •

 מ"מ.   15ס"מ ועובי  15גובה האות תהיה מינימום   •

 שילוט משרדי ממשלה: 99.03
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 -שלט משרד החינוך •
 הנחיות להתקנת שלט משרד החינוך: 

 ס"מ אנכי.  40/30  -גודל שלט יהיה כ .א

 . C2728עשוי נירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון   .ב

 פונט אריאל.  .ג

 ס"מ מהריצוף.  180-150התקנה בגובה עליון בין  .ד

 התקנה בסמוך לכניסה הראשית למבנה המרכזי.  .ה

 
 שלט משרד התמ"ת: •

 הנחיות להתקנת שלט: 
ומשפחתונים   .א יום  למעונות  האגף  במימון  נבנה  המבנה  כי  השלט  על  לכתוב  יש 

 והשירותים החברתיים.  , הרווחה במשרד העבודה

על השלט להיות מוצב בחזית המבנה, במקום בולט על מבנה הקבע, ולא על שער או  .ב
 גדר.

 ס"מ. 100/100 -גודל השלט כ .ג
 

 
   -שילוט ממ"מ / ממ"ק 99.04

דלת יציאה, יציאת חרום, מי שתיה, לוח חשמל, שירותים , חלון חילוץ, מתגי חשמל, שקעי   •
 חשמל , תקשור וכבלים, מערכת סינון, וכו'. 

גבי רקע ברוחב    כל הסימונים של מתח חשמלי שעל הקירות והתקרות ייכתבו בצבע אדום על •
מ"מ    52ות יהיו בגובה  האותי  מ"מ ובאורך הנדרש, הצבוע בצבע צהוב פולט אור. מידות  75

 .מ"מ 41וברוחב  
 



 

 

 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 
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הקמת אולם ספורט בחטיבת הביניים ע"ש דוד בן גוריון  

 בפ"ת 

 

 
 

 
 
 
 

 ים מיוחדים מפרט –  2מסמך ג'
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 עבודות עפר - 01פרק 
 

 כללי  01.01
 של     -לעבודות עפר   01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  א.

 מע"צ, משרד הבטחון   -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון          
 )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה.              

 בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה  ב. 
 בכל סוגי קרקע"       
 המפרט מתייחס לעבודות הבאות:   ג. 

 .חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. 1
 י כלונסאות קורות וכיוב'.              .חפירה מקומית לבורות ראש2
 . מילוי חוזר לאלמנטי בטון.3

 
 חפירה   01.02

הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים מכניים  
ת  ו/או בעבודות ידיים, באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון, יבצע הקבלן את כל התמיכו

כל ההוצאות הקשורות לתמיכות   ככוללים את  ייחשבו  היחידה  ומחירי  הוראות המהנדס  לפי  הדרושות 
 הנ"ל. 

מאושר,   שפך  למקום  מהאתר  יסולק  החומר  הבנין.  לשטח  מחוץ  אל  הקבלן  יוביל  החפור  החומר  את 
חפירה"  לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח.  בכל מקום שמופיע המושג "

 הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא. 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:

מערכות   א. וכל  ביוב,  קוי  תאום  בשטח,  הנמצאת  סוגיה  בכל  הפסולת  סילוק  כוללות  העפר  עבודות 
 קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה. 

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

 
 חפירה מיותרת 

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות ימלא הקבלן את  
 דף החפירה, על חשבונו, כדלקמן: עו

ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני    15מילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג א' בשכבות של  
לפי מודיפייד א.א.ש.הו  ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה תבוצע    95%לצפיפות של לפחות  

 צע שכבה נוספת. בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבו
 

 מילוי בשטח המגרש   01.03
עבודות המילוי כוללות הכנסת חומר המילוי למקום הנדרש החומר יענה להגדרה חומר נברר לפי המפרט  

 ס"מ עם מכבש ויברציוני.  25הבין משרדי, פיזורו והידוקו בשכבות של 
 עפר מהחפירה בשטח יכול לשמש למילוי חוזר רק אחרי מיון, עירום זמני ואישור על ידי המפקח.   
על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה במחירי העבודה  

 הכוללים . 
 

 דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס 01.04
מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות  הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס 

העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב  
 הכמויות. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  - 02פרק 
 

 מוקדמות  02.01
  02פרק   –ות המפרט הכללי בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדריש .1

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 
 כיסוי בטון יובטח באמצעות שומרי מרחק תקניים .  . 2
 מטר מפני יציקה.  1יש לוודא יציאת קוצים באורך  . 3
 יש להשתמש בספסלים מסוג אומניות.  .4
למערכות שונות או לקשר עם פריטים  לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים   .5

אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור היועצים בנדון לא פוטר  
את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול  

 חשבונו של הקבלן.  בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על
אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או   

 סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון החלק.  
 

 סוגי הבטון      02.02
 הכל עפ"י התוכניות . 30-סוג הבטון יהיה ב

 וגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל ס
 סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, בגבהים וכיו"ב. 

 בצוע  כל הבטונים כוללים את עלות התבניות .  .1
ו כן עמודים  בצוע  הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות, וכמ .2

 וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד.
מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדשות כפי שיקבע   .3

 האדריכל הכול כלול במחירי העבודה הכולל  
יגיע  לרמת בטון משביעת  כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים. והיה והקבלן לא  .4

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

 
 דיוק בביצוע    02.03

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות  
 רות, עמודים ותקרות.  הסימון השונות כולל העמדת קי

 עלות המודד כלולה בבצוע  ולא ישולם בגינה בנפרד. 
 

 הכנות ליציקה     02.04
שעות לפני מועד היציקה   48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד. 
 שור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימסר לקבלן ע"י המזמין.  נוהל ביצוע ואי

 בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודע הקבלן למפקח כי היציקה מוכנה. 
 

 הפסקות יציקה     02.05
אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס. השיטה,  

שבועות   3ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס  הצורה
מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם הוא  

  מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות
 היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס. 

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס, גם  
אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים  

גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת   במקומות שידרשו ע"י המהנדס
תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה.  

מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה( להשתמש  
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נית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה.  באביזרים מוכנים המורכבים בתב
 בנוסף לאמור במפרט הכללי  

 ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט. 
 כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול בבצוע  הכולל  ולא ישולם בנפרד. 

בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר לשיפור הדבקות בין  
 בטון חדש לבטון ישר )כלול במחיר היחידה(.  

יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים בבצוע הכולל של העבודה ללא כל תשלום נוסף  
. 
 

 חורים, חריצים, שרוולים. 02.06
פני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק של כל החורים, החריצים,  .ל1 

השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי  
 הבטונים. 

 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. 
ן זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או  מודגש בזאת שאי

 האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים. 
הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות והן  

יקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה  ולא  מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היצ
 תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא. 

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע על  
ה ע"ח  ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינ

 הקבלן. 
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 עבודות איטום - 05פרק 
 

 - כללי  05.01

, חוק התכנון  05עבודות האיטום יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק   •

איטום   יועץ  ביותר,  המעודכנים  הישראליים,  התקנים  ותקנותיו,  והבניה 

 ומפרט זה. 

 יש לבצע את יישום החומרים עפ"י הנחיות יצרן. •

 ומוצרים בעלי ת.י או אישור. חובה להשתמש בחומרים  •

שנים. כל ליקוי שיתגלה    10הקבלו יעביר כתב אחריות לעבודות איטום למשך   •

לרכוש   שנגרם  נזק  על  ויפצה  חשבונו  על  יתקן  הקבלן  רטיבות  חדירת  עקב 

 כתוצאה מהרטיבות. 

 
 - איטום קורות יסוד 05.02

 . קורות היסוד יבוצע איטום בכל היקף הקורה. פנימי וחיצוני •

 - לקורות יסוד  יישום שכבת איטום •

ניקוי הקורה משאריות פסול מבנה , חוטי פלדה, יישור ומילוי של חוסר בטון   -

 וסדקים.

 מריחה של חומר יסוד ביטומני על גבי המשטח בהתאם להוראות יצרן.  -

-2מריחה או התזה של חומר ביטומני במס' שכבות )יש להקפיד על ביצוע של   -

 נדרש עפ"י דרישות מתכנן והוראות יצרן. שכבות(, יש לבצע עובי   3

 ק"ג למ"ר.    4.5כמות חומר ליישום הינה  -

לאחר ייבוש יש לבצע השלמת איטום סביב לצנרת חודרת עם מסטיק ביטומני   -

 המיועד לאיטום משלים. 

תבוצע הגנה על שכבת איטום ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף )קלקל דחוס מסוג    -

F30  .ע"י הדבקה או באמצעות ביטומן חם 

 
 - איטום רצפות בחדרים רטובים  05.03

 - יישום שכבת איטום רצפות רטובים  •

 ניקוי משטח ביצוע האיטום משאר שאריות פסול בניין , אבק וכו'.  -

משטח - בין  במפגש  יבוצע  החדר  היקף  לאופקי  בכל  רצפה(  אנכי  עם    )קיר 

  10  - ס"מ בגובה של   12* 10ורצפות שאינן רטובות מחסום מבטון מזוין בחתך  

כדוגמת  ל  מתחתס"מ   הרטוב   אזור  אל  של  הפנימי  מצידו  הריצוף  פני 

 "רולקה". בתחום של כניסה בין משטח היבש לרטוב יבוצע פס פליז.
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 או ש"ע.   GS474שכבת יסוד ביטומני מסוג  -

או ש"ע ושתי שכבות    795שכבות ביטומן מסוג אלסטגום    3יעשה ע"י  האיטום   -

 רשת אינרגלס. 

לאטימה מוחלטת על ידי הצפה    של מעבדה מוסמכתבסיום יש לבצע בדיקת   •

 . 1חלק  1476הרצפה כנדרש בת.י 

 
 - איטום קירות חדרים רטובים 05.04

חדר  מטר בהיקף קירות    2האיטום יבוצע ע"י הרבצה צמנטית עד לגובה של   •

 . הרטוב

 איטום המחיצות בחדרים הרטובים יעשה לפי פירוט השכבות הבא:  •

איטום מחיצות או לוחות חיפוי מגבס ירוק או מחיצות בטון או בלוק מטוייח  
רטובים מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום  בחדרים 

או ש"ע המיוצר ע"י חברת "פזקר" במריחה או   wall " מסוג "מאסטר
  1.0 0.1" או ש"ע בכמות של   WALLמסוג "מאסטר  קה, לרבות פריימר בהתז

איטום המחיצות יהיה רצוף, ללא   מ"מ. 12של  ק"ג/מ"ר לשכבה, לעובי כולל
 חורים או הפסקות. 

 
 

 - איטום גגות עליונים 05.05

, חלקי בטון,  טפסנות  ,  מסמרים-ניקיון ויישור הגג משאר שאריות פסולת בניין   •

 וכו' ברזל זיון חשוף 

 - בידוד טרמי •

מכוסה  ס"מ(  5עובי מינימלי   ) 1045ת.י  לוחות פוליסטרן מוקצף, עפ"י טבלה
 .  דקות לפחות 30מכל צדדיו בשכבה עמידת אש 

 - שכבת שיפועים מבטון קל •

  -לא פחות מ( כולל רשת ברזל)שיפועים באמצעות שכבת בטון או בטון תאי 
יש לוודא בסיום ביצוע שיפועים  ק"ג לסמ"ר   40מ"ק בחוזק של \ק"ג 1600

 מבטון קל קבלת משטח נקי ויבש ללא בליטות ושקעים. 

רולקות יבוצע במפגש בין הבטון הקל למעקה / קיר המבנה.  הרולקטה תהיה   •

 מ"מ .  50* 50קעורה במידות 

 – שכבת יסוד )פריימר(   •

 . 2חלק   1752ת בדרישות ת"י על בסיס תמיסה ביטומני -

 שעות  3-5גר'/ מ"ר וייבוש  300כמות של  -

או ש"ע בכמות   101או פריימר      GS- 474מריחת שכבת איטום מסוג פריימר   -

 גר'/ מ"ר. 300

ס"מ מסוג זהה ליריעה הראשית    30ברולקות תולחם יריעות חיזוק ברוחב   -

 ללא אגרגט. 
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   -יריעות ביטומניות •

מ"מ    5בעובי     APPמסוג   ת ביטומניות משוכללותהאיטום יכלול שתי יריעו -

 מ"מ משופרות בפולימר בשיטת שתי וערב.  4+ 

ס"מ זהה לשכבה הראשונה    30על פני הרולקה תולחם יריעת חיזוק ברוחב   -

 ללא אגרגט. כמו כן יבוצע אותו התהליך על הגבהות בתקרה ומרזבים. 

ה - על  תולחם  האיטום הראשונה  על  15ותרד    מעקהשכבת  איטום    ס"מ  פני 

 אופקי. 

 שכבת איטום שניה תהיה עם חצץ גרוס מטובע ותבוצע מעל שכבה ראשונה.  -

פרופיל אלומיניום מאולגן בעובי  בסיום היריעה המולחמת על המעקה יבוצע   -

ס"מ.   20מעלות ויקובע ע"י בורג אל חלד כל    45-במ"מ מכופף משני צידיו    2

 סטיק" לאיטום החלק העליון. בתווך בין פרופיל האלומיניום לקיר יבוצע "מ

יש לבצע בדיקת של מעבדה מוסמכת לאטימה מוחלטת על ידי    העבודה  בסיום •

 . 1הגג כנדרש בת.י חלק של הצפה  

 - גגות קלים  05.06

 בסיום בנית גג קל  יש לבצע בדיקת המטרה של מעבדה מוסמכת.  •

 - איטום פיר מעלית  05.07

 איטום קירות מעלית שבאים במגע עם אדמה.  •

מ"מ עם חצץ גרוס מוטבע    5עובי    APPאיטום יבוצע ע"י יריעה ביטומנית מסוג   •

הקיר   בין  בחיבור  רולקות  כולל  פולימרי  פריימר  לרבות  הקירות  על  מוטבע 

 לרצפה הקלה. ירידה של האיטום למשטח האופקי על פני כל המשטח היצוק. 

 -בדיקת מעבדה מוסמכת  05.08

/    בכל שטח הגג  דה מוסמכתמעבבסיום העבודה יש לבצע בדיקת הצפה של   •

 ולספק אישור לביצוע העבודה.   חדרים רטובים

 . 1חלק   1476הבדיקה תבוצע לפי ת.י   •

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 כללי  10.06
 

על הקבלן   .המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםהנגרות ופרטי  06.01.1
במפרט הכללי ולקבל את   06.02ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף  להכין תוכניות 
,לרבות פירטי איטום של אלמנטי הנגרות/מסגרות  ובין אלמנטי   אישור המפקח

 הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין בהם הם מותקנים. 
 

קבוצת  מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח 06.01.2
, בהתאם לסעיף  גמור על כל חלקיו לאישור המפקחוצרים, לפי בחירת המפקח, מ

הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור   .במפרט הכללי 06.01.06
 . הדוגמאות
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אין   .שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם םמוצרי 06.01.3

מוצרים או   .או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרתלהשתמש במרכבי דלתות 
 .חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו

 
ריתוכים   .מ"מ 2בעובי מזערי של   FE 37מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  06.01.4

 . יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים
 . הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק 

 
כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות, אחת   06.01.5

 .מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן
 

  .במפרט הכללי 19וכמפורט בפרק  918ונים בהתאם לת"י כל מוצרי הפלדה יהיו מגולו 06.01.6
 .על הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד בתנאים אלו

 
   .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד .כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים 06.01.7

 
 רב מפתח  20.06

מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות וכו'(  נגרות,   -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  
כמו כן, יקבעו   .במבנהקי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד  MASTER KEYיותאמו לרב מפתח )

 . משנה בהתאם להנחיות המפקח אזורי
 .מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד 

 
 דלתות אש  30.06

עלות   .לאחר שהדלת הורכבה  ומכון התקנים  ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  
 .בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד

 
 אטימות 40.06

יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלונות והדלתות   
החללים מאחורי   .ן המלבנים לבין חשפי הפתחיםהחיצוניות, לבין מלבניהם, וכמו כן, בי

 .המלבנים הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום
המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק   

יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד   .פוליסולפידי ממין וגוון מאושר
 . למטרה זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש

 
 אופני מדידה ומחירים 06.05

 
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות  06.05.1

 להלן: 
מילוי מלבני הפלדה )משקופים( ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות  .א

 בבטון ועיגונם. 
כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים   .ב

 ולרשימות. 
 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות אחרות.  .ג
  בדיקת דלתות אשלרבות   921ע"פ ת"י    כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש .ד

 .התיקונים הדרושיםכולל 
 כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים. .ה
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים.  .ו
 דוגמאות לאישור המפקח.תוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז
ן,התאמת מידות  ,השלמות בנייה/בטוכל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה .ח

וכיו"ב, הקשורות בהרכבת חלקי הנגרות    הפתחים הקיימים למידות האלמנטים
  כל התיקוניםביצוע  וכן גם מידות הפתחיםוהמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת 

 . הנידרשים כגון תיקוני ריצוף,טיח,בנייה,בטון,צבע  וכו'
 גילוון וצביעה.  .ט
לרבות מחזירי שמן,ידיות    כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות .י

 בהלה,מתאמי סגירה,מעצורים,מגיני אצבעות וכו' 
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 מנעול רב מפתח )מאסטרקיי( וג'נרל מסטרקי. .יא
כל המפורט בד"ח הבטיחות,בדו"ח אקוסטיקה,בדו"ח נגישות ובשאר דוחו"ת   .יב

 היועצים 
גם אם לא צוין במפורש בכתב    במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  . יג

 הכמויות. 
 איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי הנגרות/מסגרות  .יד
איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין השונים   .טו

 מכל סוג בהם הם מותקנים. 
 בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי הנגרות/מסגרות  .טז
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 תברואהמתקני   - 07פרק 
 

 תיאור העבודה  .א
 עבודות אינסטלציה סניטרית וכיבוי אש לפרויקט "אולם כדורסל". 

 הקמת אולם כדורסל חדש בחטיבת ביניים בן גוריון. 
 הכלל: מגרש ספורט, שרוטים,  חדר ממ"מ, חדר החסנה וגדרות. 

 
המזמין "חברה  מסמך זה מהווה חלק מהחוזה שבין הקבלן המבצע את מתקני האינסטלציה לבין  

 לפיתוח" או מי שימונה מטעמה.
 

 העבודות כוללות את : .ב
 אספקת והתקנת כלים סניטריים, ארמטורות ואביזרים )אביזרי קצה(.  .1
 אספקת והתקנת מערכות דלוחין ושופכין.  .2
 אספקת והתקנת מערכת נפרדת לניקוזי יחידות מיזוג אויר )"מים נאספים"(.   .3
קרים וחמים לצריכה )כולל "חסכמים" בברזים( ומערכת מים  אספקת והתקנת מערכת מים   .4

 לכיבוי אש. 
כיסוי    100%אספקת והתקנת מערכת לכיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים( בכל חלקי המבנה ) .5

 שטח(.
", כולל  4אחריות על ביצוע בדיקות מכון התקנים, עד לקבלת כל האישורים הדרושים ל"טופס   .6

 ועיריית פתח תקווה.  משרד הבריאות, תאגיד ''מיתב''
 

 ביצוע העבודות יהא עפ"י המפורט להלן  .ג
תכנון    –מפרט  טכני  מיוחד לביצוע עבודות אינסטלציה סניטרית של "ראובן בגליאר   .1

 מערכות תברואה '' להלן: "מפרט טכני מיוחד". 
 כל התכניות המפורטות.  .2
 במהדורתם העדכנית.  34ופרק   07"המפרט הכללי"  פרק  .3
 ות למתקני תברואה, המעודכן.הורא   -הל"ת  .4
 , המעודכן, על כל חלקיו. 1205תקן ישראלי מס'  .5
 מעודכן על כל חלקיו.  1596תקן ישראלי מס'  .6
 הוראות והנחיות עיריית פתח תקווה, מחלקת מים וביוב של תאגיד "מיתב".  .7
 הוראות פיקוד העורף הנוגעות למתקני אינסטלציה סניטרית במרחבים מוגנים.  .8
 כיבוי אש ע"י קצין מניעת דליקות אזורי. הוראות  .9

מערכות/   .10 מתאם  המפקח/  המתכנן/  ע"י  יינתנו  אשר  בע"פ  או  בכתב  נוספות  הערות 
 ואשר יירשמו ע"י נציג  המזמין ביומן העבודה באתר. 

 הנחיות יצרנים לגבי עבודות צנרת במחיצות גבס.  .11
 הנחיות ודרישות משרד הבריאות.  .12

 
 רשימת תכניות  ד.

01-MB-334                    1:50    ק.מ.  תכנית קומת קרקע וגגות   
02-MB-334                    1:50    ק.מ.  סכמת מים ופרט מד מים      
      

 מידות  ה.
צינורות    קוטרי  לגבי  האמור  כולה.  התכניות  במערכת  שניתנו  המידות  לפי  לעבוד  הקבלן  על 

ומיקום   האינסטלציה  בתכניות  לב  הנתונים  תשומת  האדריכליות.  בתכניות  הנתון  הכלים 
 הקבלן, למעברים דרך קירות, קורות, או תקרות, המצויינים בתכנית הקונסטרוקציה.

על הקבלן לבדוק את המידות ולהודיע למפקח על כל אי התאמה או אי אפשרות לבצע. עליו   
בדו, לדיוק המידות,  לדרוש הסברים והוראות בכתב ולעבוד לפיהם. בכל מקרה אחראי הקבלן ל

 וכל עבודה שלא תיעשה במקומה, תיהרס ותיבנה מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
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 תכניות  ו.      
תכנון מערכות    –ה"תכניות" משמעו כל התכניות של משרד האינסטלציה "ראובן בגליאר   .1

וכמו כן כל התכניות אשר  תברואה " המצורפות לחוזה זה בהתאם לרשימת התכניות, 
תכניות  תימ וכן  לביצוע  מאושר  חותמת  הנושאות  החוזה,  חתימת   לאחר  לקבלן  סרנה 

ו/או   נוספות ותרשימים, סקיצות ופרטים שיימסרו לקבלן לצורך הסברה ו/או השלמה 
 שינויים. 

תבטל כל תכנית קודמת על אותו הנושא.   -תכנית שינויים שתימסר לקבלן דרך המפקח   .2
ך השינוי ומסירת התכנית המעודכנת תבוצע עבודה הקבלן לבדו אחראי אם לאחר תארי 

 כל שהיא בהתאם לתכנית הישנה והמבוטלת.
תכניות מתכנני הפיתוח הכוללות את התכנון האדריכלי מחוץ לקווי הבניין אך בתוך תחום   .3

 קווי המגרש. 
במשך העבודה ירשום הקבלן וישמור את כל השינויים והתיקונים שנעשו תוך כדי מהלך   .4

ודות. בסיום העבודה ישרטט הקבלן את כל השינויים והתיקונים על  גבי  התכניות.   העב
". שלושה סטים וקובץ דיגיטלי של תכניות אלו יוגשו  AS  MADEתכניות  אלו  יקראו " 

 " לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית.AS MADEלמפקח. עבור הכנת תכניות "
 

 אספקת ציוד וחומרים  ז.     
ם יהיו חדשים ומאיכות מעולה ביותר ויתאימו לתקנים העדכניים של מכון  כל החומרי .1

התקנים הישראלי, לדרישת המוסדות הממשלתיים ו/או העירוניים. זאת במידה וקיימים  
 תקנים למוצר הנדון בו אמור הקבלן להשתמש. 

בדעתו להשתמש  .2 שיש  והאביזרים  דוגמאות מכל החומרים  על הקבלן להמציא למפקח 
לצורך ביצוע עבודתו. המפקח יאשר את הדוגמאות בכתב. הדוגמאות המאושרות  בהם  

 תישארנה במשרדו של המפקח עד לסיום העבודות בבניין. 
 הקבלן יאשר דוגמאות התקנה של כל סוגי העבודות שיבצע באתר, לרבות: 

 התקנת כל סוג ודגם של צינורות גלויים וסמויים.  .1
 התקנה של כל כלי סניטרי. .2
 עמדות כיבוי אש. התקנה ל .3
 התקנת דוד מים חמים.)במידה הנדרש(  .4
התקנת מערכות אינסטלציה וספרינקלרים בקומה לדוגמא, ולאחר מכן בפרויקט   .5

כולו, וקבלת אישור מכל הגורמים ובעלי התפקידים, כולל מכון התקנים לבדיקת  
 ספרינקלרים. 

 התקנת "חסכמים" בכל סוללה וברז.  .6
 אישור הדוגמאות. אין לבצע עבודות לפני  

לא ישולם לקבלן כל פיצוי באם ישתמש בחומרים אשר לא אושרו ע"י המפקח ובמקרה 
שכזה הוא יידרש לפרקם. כמו כן, לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור הדוגמאות ועבור  

 ביצוע חוזר של דוגמאות עד לאישורן.
הכמויות, טעונים    כל ציוד או אביזר הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ולכתב  .3

אישור המפקח, לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של 
תכניות, הסברים ותיאורים    -הקבלן. לפני מתן האישור רשאי המפקח לדרוש מהקבלן  

 טכניים. 
יכולים  .4 אשר  ספקים  או  יצרנים  אצל  רק  והאביזרים  הציוד  הזמנת  את  יאשר  המפקח 

בעלי ידע ונסיון בייצור של ציוד ואביזרים בגודל ובאיכות הנדרשים בחוזה  להוכיח שהם  
זה. כמו כן, עליהם להוכיח כי ציוד דומה, שיוצר או סופק על ידם, נמצא בפעולה לשביעות  

 רצונם של המשתמשים בו, לפחות בשלוש השנים האחרונות.
שם למתן שרות יעיל. בהזמנת  לציוד הדורש טיפול תקופתי תינתן עדיפות ליצרנים בעלי   .5

ציוד ואביזרים מתוצרת חוץ תינתן עדיפות ליצרנים או ספקים שיש להם סוכנים בארץ  
 ואשר מחזיקים במלאי של חלקי חילוף וטכנאים הדרושים להתקנתם. 

המסמכים  .6 כל  יצורפו  שאליה  ציוד  הזמנת  עותק  גבי  על  יינתן  הציוד  להזמנת  האישור 
ושלושה סטים של  הטכניים הקובעים את סו ג הציוד, איכותו, תנאי השרות, האחריות 

 הוראות הרכבה ותחזוקה מונעת, עם כל התכניות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר. 
 כל הדוקומנטציה תימסר למפקח ע"י הקבלן לפני הרכבת הציוד והדבר יירשם ביומן. 
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 ביצוע העבודות  ח.  

ני המיוחד  ולתכניות הנושאות חותמת "מאושר כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט הטכ .1
העותקים  כל  השמדת  את  מחייבת  מעודכנת  תכנית  הופעת  עדכני.  תאריך  עם  לביצוע" 
הקודמים, למעט עותק אחד אשר הקבלן יחזיק בתיקו, לצרכי דוקומנטציה ואשר יוחתם 

 בחותמת "מבוטל". 
צאה את ביטויה במפורש העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה גם אם דרישה זו לא מ .2

 במפרט או בתכניות. 
כל   .3 והרכבת  הובלת  אספקת,  וכוללת:  ופועל  מושלם  סניטרי  מתקן  כוללת  העבודה 

החומרים לרבות כלים סניטריים, דודי מים חמים, צנרת לסוגיה, שילוט, הדרכה ומסירת 
וויסותם ומסירתם ללקוח במצב פעול ליזם. הפעלת המתקנים,  ה  "ספר מתקן" מושלם 

  תקין. 
"ספר המתקן" מאגד בתוכו את הקטלוגים והפרוספקטים המקוריים, הוראות תחזוקה  

 והפעלה של כל הציוד שסופק לפרויקט,  כתבי אחריות וסט תכניות "כפי שבוצע". 
מוסמכת   .4 רשות  של  וכיו"ב  הנחיות  תקנות,  דרישות,  לגביהן  קיימות  אשר    -עבודות 

 תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות. 
ועל   .5 הקבלן  ע"י  שנותרו  המרווחים  יאטמו  הקומות  בין  האנכית  הצנרת  העברת  לאחר 

 אחריותו. זאת בהתאם להוראות המפקח ובהתאם לדרישות הבטיחות וכיבוי האש. 
-כנ"ל גם לגבי כל המעברים האופקיים בקירות הבטון ובמחיצות הגבס למטרות בטיחות 

 אש ואקוסטיקה. 
גלוי    -ד לסוגיו, האביזרים וכל  שאינו מוזכר כאן במפורש  כל הכלים הסניטריים, הציו  .6

וידוע שהכל חדש ומסוג א' א' בלבד. גם אם למראית עין, לא יראה מי מהמוזכרים כחדש, 
 יידרש הקבלן לסלקו לאלתר מן האתר. 

הקבלן יבצע, ללא תמורה, את כל העבודות הזמניות באתר כגון: קווי מים זמניים, קווי   .7
 וחין וביוב הדרושים לשלב ההקמה של הפרויקט.שופכין, דל

הרשות   .8 ע"י  מורשה  שפך  לאתר  עבודתו  עקב  נגרמה  אשר  הפסולת  את  יפנה  הקבלן 
 המקומית, מחיר הפינוי כלול בעבודות. 

שמחוץ   .9 הציבוריים  בשטחים  העירוניות  המערכות  תכניות  את  היטב  להכיר  הקבלן  על 
ההתחברויות למערכות אלו בכל הקשור למיקום, למידות  וללוח  למגרשים ולתאם את  

הזמנים של ביצוע עבודות אלו ע"י אחרים )עבודות הדרושות להתחברות למערכות מים, 
 ביוב וניקוז עירוניות, כולל חפירה וגישוש, יבוצעו על ידי קבלן האינסטלציה ועל חשבונו(.

, 1205ראות למתקני תברואה(, או   בניגוד  לת"י  שום עבודה לא תבוצע בניגוד למפורט בהל"ת )הו
 או בניגוד להוראות משרד הבריאות   1596או בניגוד לת"י 
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 כלים סניטריים )כפוף לאישור היזם והאדריכל(  .1
רק    היצרן  בשם  מובאים  השונים  והאביזרים  הברזים  הציוד,  הארמטורות,  הסניטריים,  הכלים 

להגיש הצעותיו ל"שווה ערך" לכל ציוד, או אביזר. המזמין שומר  לצורך תיאורם. הקבלן רשאי  
לעצמו את הזכות, לקבל או לדחות את הצעת הקבלן, ללא צורך במתן הסבר כל שהוא. המזמין  
שומר לעצמו את הזכות לספק את הכלים הסניטריים בעצמו והקבלן רק ירכיבם, הכל בהתאם  

 למפורט בכתב הכמויות.
כלי  קביעה סופית של הכלי ודוגמה מכל   והפיקוח  ם הסניטריים תבוצע ע"י היזם, האדריכל 

 תישאר במשרד מפקח האתר עד לסיום העבודות.
 
יהיו מתוצרת "חרסה" מחרס לבן או צבעוני, או "ויטרה" דגם "לאופק" אסלות תלויות    :אסלות 

  45ר גמיש  או ש"ע, חבו  NILתוצרת    T" "1/2כמותי, ברז "-לרבות מושב ומכסה, מיכל הדחה דו 
 , ברגי חיזוק וחומרי איטום, כולל מתקן תלייה.4ס"מ, או שרוול גומי סינטטי לבן "

 
או "אלפא"    162יהיו אובליים, מתוצרת "חרסה" מחרס לבן או צבעוני סדרת "נופר"   :כיורי רחצה

לקיר  צבועים סופרלק לבן או מהודק    1/2, ללא רגל אשר יוצבו על זיזים מצינורות מגולוונים " 2000
וברז מים קרים    1בעזרת ברגים מקוריים. כל כיור יצוייד בסיפון בקבוק מתוצרת "ליפסקי" "½

" תוצרת  Tוברז "  59802בלבד מתוצרת "חמת", פרח דגם "ארטן" או "מדגל" סידרת "גליל" דגם  
"NIL.או ש"ע עם מאריך כנדרש" 
 

סטנדרט" עם מושב ומכסה פלסטיק כבד תואם, : תהיינה תלויות מחרס לבן "אידיאל  אסלות לנכים
כמותי סמוי, אלקטרוני של ''שטרן'' או ''מדגל'' ושנאי נפרד לכל מנגנון, ברגי חיזוק,  -מנגנון הדחה דו 

, חומרי גמר ואיטום, מתקן תלייה וכרית לגב, מוט אחיזה  4זוית חיבור ומנג'ט מגומי סינטטי לבן "
 טה. מנירוס 60מתקפל מנירוסטה, מאחז יד 

 
לנכים רחצה  דגם     :כיורי  קרים  למים  פרח  ברז  כולל  סטנדרט"  "אידיאל  של  לבן  מחרס  יהיו 

"מיקסר" תוצרת "אידיאל סטנדרט" או ''שטרן'' או ''מדגל'' כרום ניקל אלקטרוני, כולל שנאי לכל  
" ברזי  וזוג  אביזרים  עם  "ליפסקי"  בקבוק מתוצרת  סיפון  תליה,  ברגי  חיזוקים,  תוצרת  Tברז,   "

"NIL .עם מאריכים כנדרש " 
 

 צנרת מים  .2
 צנרת מים בתוך הבנין      2.1

תהיה מפלדה, מגולוונת,    4צנרת ראשית להולכת מים לצריכה ו/או לכיבוי אש בקוטר עד " 
, מחוברת בהברגות בעזרת פיטינגים מיציקת פלדה חשילה מגולוונת  40ללא תפר, סקדיול  

שימוש באלקטרודה המתאימה לעבודות בצנרת מגולוונת  , או בריתוכים, תוך  255לפי ת"י  
ובעזרת פיטינגים מגולוונים המתאימים לעבודות ריתוך. כל הבליטות שעל שפת הצינור  
יורדו בעזרת כרסם יד. איטום החיבורים יעשה בפשתן ועל ידי מריחת מיניום, או בעזרת 

טפלון אל תוך הצינור, סרט טפלון, תוך הקפדה שלא יבלוט סרח עודף של פשתן, או של  
 או מחוצה לו. 

במילוי    בקירות,  המצויה  סמויה,  או  גלויה  הפלדה,  צנרת  תלת    -כל   ציפוי  עם  תסופק 
,  266.5.1מתוצרת "אברות" ונושא תו תקן ישראלי     GAL  -  APCשכבתי בשיחול מסוג  

 בצבע כחול. 
באתר  צינורות  צביעת  תורשה  והפיטינלא  המחברים  על  הציפוי  השלמות  תיעשנה  .  גים 

 באופן מקצועי, באמצעות חומרים שיסופקו ע"י "אברות" ובליווי שירות השדה מטעמם.
יהיו מגולוונים, או צבועים בצבע יסוד וצבע   - ווים, תליות, חיזוקים וחלקי העזר הגלויים   

 סופי בצבע שמן לבן, או צבע אחר בהתאם להחלטת המזמין. 
.  M.G. )סופר  פייפ( מתוצרת  "מצרפלסט"  או .PSתהיה   בתוך השירותיםצנרת  המים   

)מולטיגול( מתוצרת "שער הגולן" ותבוצע תחת פיקוח היצרן תוך שימוש בכלי העבודה, 
  10  -היצרן יספק תעודת אחריות ל  באביזרי החיבור ובהסתעפויות המקוריות של היצרן.  

בחירת האדריכל.  על  , המרכזיות תמוקמנה בקיר פנימי, על פי  שנים בעבור הצנרת שסיפק
מהנהלת   מיוחד  אישור  לקבל  יש  "פולירול",  או  "פלגל",  או  "פקסגול",  צנרת  ביצוע 

 הפרויקט. 
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צנרת סופר פייפ או מולטיגול תבוצע אך ורק ע"י מי שהוסמך לעבודות אלו ע"י היצרן  
 ושבידו תעודת הסמכה בתוקף.

בר למעט    16בדיקה של    : כל מערכת אספקת המים בפרויקט תהיה תמיד תחת לחץהערה 
חלקי הצנרת המבוצעים במשך יום העבודה. בתום יום העבודה תוכנס הצנרת שבוצעה  

 במהלך היום, גם היא, ללחץ הבדיקה הקבוע הנ"ל . 
 כל צנרת המים הקרים והחמים, המותקנת במילוי הרצפה, תכוסה בעטיפת בטון.  

 
  חיטוי המערכת  2.2

 ם:השטיפה תיעשה בשלושה שלבי 2.2.1
במי רשת רגילים. השטיפה תיעשה באמצעות משאבת   –  שטיפה ראשונה 2.2.1.1

 שעות.  8סחרור זמנית לצורך הנ''ל אשר תופעל למשך 
  1גרם סודיום פוספט לכל  50תהייה שטיפה עם תוספת של   – שטיפה שנייה 2.2.1.2

מ''ק מים. לצורך מילוי המים עבור השטיפות עם תוספות הכימיקלים יספק  
הקבלן ויתקין, ללא תשלום נוסף, מיכל פתוח אשר יותקן בנקודה הגבוהה  
ביותר במערכת. המילוי יעשה דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה קפדנית על  

קלים. לפני משאבת הסחרור יותקן מסנן מים זמני עם רשת  מינון הכימי
מ''מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי. הפעלת משאבת הסחרור   3סינון של  

שעות. במשך זמן זה יפורק המסנן ויישטף מכל פסולת   6 - תהייה למשך כ
ולכלוך עד לקבלת מערכת נקייה לחלוטין. לאחר גמר השטיפה יפורק  

 המסנן. 
שטיפה נוספת במי רשת רגילים תוך הפעלת משאבות   – שיתשטיפה שלי 2.2.1.3

 שעות. 4הסחרור של הבניין. השטיפה תיעשה במשך  
בקצוות כל הקווים, בין בבניין עצמו ובין בהכנות לעתיד, יתקין הקבלן ללא תשלום   2.2.2

נוסף מעקפים ומעברים עוקפים לצורך סחרור המים בין צינורות האספקה לחזרה.  
ו תמיד בקוטר הצינור ולא קטנים ממנו. בגמר השטיפה יפורקו  המעברים יהי 

 המעקפים, המסנן והמשאבה הזמנית.
לאחר סיום שטיפת הקווים יבצע הקבלן חיטוי למערכות אספקת מי השתייה.   2.2.3

שעות, לאחר מכן   6כלורין פעיל למשך  PPM 50המערכת תמולא בתמיסה המכילה  
ל המערכת. את מיכלי האגירה למי שתייה יש  יוצאו המים ותבוצע שטיפה חוזרת ש

כלורין ולהשאירה במשך שעתיים לפני   PPM 200 למרוח מבפנים בתמיסה המכילה 
 הדחתה ושטיפתה מחדש. 

כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל, לרבות תוספת הכימיקלים, מיכל   2.2.4
סננים וכל הנדרש  מילוי, מעברים עוקפים, מסנן זמני, משאבה זמנית, ניקוי המ

 כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם שום תוספת. 
עם סיום עבודתו ימציא הקבלן אישור לעבודת החיטוי ממעבדה מוכרת ע''י משרד   2.2.5

 הבריאות וכל זאת ללא תשלום נוסף. 
 

 מערכת כיבוי ועמדות לכיבוי אש      2.3
ארון פלדה סטנדרטי צבוע אדום במידה והעמדה אינה    באופן בסיסי תיכלול כל עמדה: 

גומי   צינור  עם  אש  לכבוי  גלגילון  יוצב  ובתוכו  פח(   או  )עץ  קיימת  באדריכלות  מצוייה 
מ' ובקצהו מזנק סילון ריסוס. לפני הגלגילון יותקן    30באורך    3/4משוריין בקוטר נומינלי "

עם מחבר שטורץ. על פי    2רז כיבוי " . בנוסף יהיה בכל עמדה ב1ברז סגירה מהירה כדורי "
בד  אסבסט  " זרנוקי   זוג  ניידים.  ציודים  יוצבו בחלק מהעמדות     2דרישת מכבי האש 

מטפי אבקה    2מ"מ,     20  - ל    2"  -מ'  כ"א עם מצמדות פליז ומזנק כבאים מ     15באורך  
 ק"ג כ"א.   6יבשה 

של קצין מניעת דליקות בדבר   ציוד כיבוי אש יהיה תיקני, והתקנתו מחייבת אישור מוקדם 
 מיקום הציוד, ייחודו ואיכותו.

את   "יקבל"  אשר  תקווה,  פתח  דליקות  מניעת  קצין  של  סופי  אישור  יידרש  כן  כמו 
המתקנים. על כן, יש להזמינו עם תחילת עבודות התקנת ציודי כיבוי האש לקבלת הדרכה. 

לבנין זה, אשר הוצאה ע"י    את חוות הדעת של מכבי האש ואת חוברת ההנחיות הספציפית 
 יועץ הבטיחות,  יש לקבל אצל היזם. 
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תהיה מפלדה, מגולוונת, מחוברת בעזרת פיטינגים מיצקת   3צנרת כיבוי אש בקוטר עד "  
  . 255פלדה חשילה מגולוונת עפ"י ת"י 

תסופק עם ציפוי תלת שכבתי    - כל צנרת הפלדה, גלויה או סמויה, המצויה בקירות, במילוי   
, בצבע 266.5.1מתוצרת "אברות" ונושאת תו תקן ישראלי    GAL   -  APCל מסוג  בשיחו

 אדום, או לבן לבחירת האדריכל )ללא תוספת תשלום(. 
חומרים   ובאמצעות  מקצועי  באופן  תיעשה  והפיטינגים  המחברים  על  הציפוי  השלמת 

 שיסופקו ע"י "אברות". 
   

 מערכת הספרינקלרים  2.4
מים   סקדיול  :   לספרינקלריםצנרת  שחורה,  מפלדה,  חירוץ    10תהיה  בשיטת  ותחובר 

GROOVING  מסוג יהיו  והאביזרים  המחברים   .QUICKUP    "מדגל" מתוצרת 
קל. הצינורות ייתלו מהתקרה באמצעות מתלים מאושרים   Tוהספרינקלרים יותקנו על גבי  

UL.FM  ,3000אדום,  . הצינורות יגיעו לאתר עם ציפוי פוליאסטר קלוי בתנור  RAL     או לבן
 לבחירת האדריכל )ללא תוספת תשלום( ,מתוצרת "אברות".

( מהירה  תגובה  יהיו מדגם  ).Q.Rהספרינקלרים  מעלה   כלפי    )Upright  מטה כלפי  או   ,)
(Pendent( או צידי ,)side wall  )–  " 5.6, פליז,  3/8, חתך נחיר " 1/2תבריג    =K  טמפ' הפעלה ,

 עם ציפוי ווקס או חומר אנטיקורוזיבי אחר.  K=  8.1מעלות או  74
הספרינקלרים בתקרות תלויות או דקורטיביות יהיו כנ"ל אך מצופי כרום והתקנתם כוללת  

 תבת. רוזטות כרום שקועות בתקרות, או פלטות נפלטות המתאימות לתקרה התו
 לא תהיה תוספת כספית עבור מתזים "קופצים", רוזטות תואמות וכל מה שיידרש. 

 שסתומים .3
יהיו מברונזה, אלכסוניים, מחוברים בהברגות ומחירם יכלול רקורד פלדה    2שסתומים בקוטר של עד "  

 מגולוון או ברז כדורי "שגיב" או ש"ע תיקני באישור התאגיד. 
. השסתומים יהיו מאוגנים  TRSיהיו "רפאל" או מגופי שער, טריז,    ומעלה  4שסתומים בקוטר של "

 ומחירם יכלול אוגנים נגדיים אטמים וברגי נירוסטה. 
קפיץ    נגד  מפוצלת  דיסקית  או  דיסקית  של  מטיפוס  יהיו  אופקית,  יותקנו  חוזרים  אל  שסתומים 

בכתב הכמויות  יותרו  מתוצרת "גסטרה סוקלה" או "בראונשוויג".  רק במקרים מיוחדים המפורטים  
 שסתומים אל חוזרים מטיפוס של קפלט על ציר. 

 
 מדי מים   .4

הכנות למערכות מדידת המים בפרויקט ייבנו על פי דרישות מחלקת המים של תאגיד "מיתב" תוך   
 שימוש באביזרים המקובלים על מחלקת המים.

 
 בדיקות לחץ   .5

אטמוספירות. זאת תוך כדי תהליך איטי של העלאת הלחץ    16כל מערכות המים בבנין יבדקו בלחץ של  
 ושחרור אויר במקביל מכל הפתחים האפשריים.

 אטמוספירות למשך שעתיים.   13.8מערכת הספרינקלרים תיבדק בלחץ של 
משחררת את הקבלן בשום אופן ובשום    - גם אם תוצאותיה הניחו את דעת המפקח    - אין בדיקה זו  

. הקווים יהיו באחריות הקבלן עד תום תקופת האחריות. בדיקת הלחץ  מקרה מאחריות לקווי המים
 .57059בסעיף   057תהיה בהתאם להליך  המפורט במפרט הכללי לעבודות בנין בפרק 

 
 צנרת שופכין .7

.  WAVENאו    GEBERIT)פוליאטילן בצפיפות גבוהה( מתוצרת    H.D.P.E  - צינורות השופכין יהיו מ 
יחוברו   או  הצינורות  לבקרה,  פינים  עם  חשמליות  מופות  באמצעות  או  משיק,  בריתוך  ביניהם 

באמצעות מחבר שקוע, או מחבר מוברג, או מחבר שקוע ארוך, או מחבר מוגן. מחירם יכלול גם את  
מחיר כל האביזרים, לרבות כל המחברים המוזכרים למעלה שיהיו מאותו היצרן וכן את השימוש  

 הצינורות לחיתוך, לריתוך ולביצוע העבודות בצנרת. במכונות המקוריות של יצרן  
מחיר הצינור יכלול את כל אביזריו, תליות, ווים, חיזוקים, חיצובים, שרוולים ויתר חומרי ועבודות   

 העזר הדרושות. 
 יעסקו רק עובדים בעלי תעודה המעידה על הכשרתם המקצועית בנושא. .H.D.P.Eבביצוע צנרת  
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 זי מזוג אויר )שתי מערכות נפרדות(  צנרת דלוחין וניקו .8
מ   יהיו  הדלוחין  מתוצרת    H.D.P.E- צינורות  גבוהה(  בצפיפות  או    GEBERIT)פוליאטילן 

WAVEN  פינים עם  חשמליות  מופות  באמצעות  או  משיק,  בריתוך  ביניהם  יחוברו  הצינורות   .
מחבר מאוגן. מחירם  לבקרה, או באמצעות מחבר שקוע, או מחבר מוברג, או מחבר שקוע ארוך, או  

יכלול גם את מחירי כל האביזרים, לרבות כל המחברים המוזכרים למעלה ושיהיו מאותו היצרן  
 וכן את השימוש במכונות המקוריות של יצרן הצינורות לחיתוך, לריתוך ולביצוע העבודות בצנרת.

הדבקה. מחירם  לחץ "מרידור". הצינורות יחוברו ביניהם ב  PVC-הצנרת לניקוז המזגנים תהיה מ
 יכלול גם את מחירי כל האביזרים וכל המחברים.

מחיר הצינור יכלול את כל אביזריו, תליות, ווים, חיזוקים, חיצובים, שרוולים ויתר חומרי ועבודות  
 העזר הדרושות. 

של   ובמקרים  בתכניות  בשיפועים המסומנים  אופקית  או  הבניין  לגובה  אנכית  יותקנו  הצינורות 
מ במילוי  לפחות  הנחה  של  בעובי  בטון  במעטה  יעטפו  לריצוף  המונחים    3תחת  הצינורות  ס"מ. 

למלא   יש  בטון  או  בלוקים  בקירות  החריצים  את  אנכיים.   כלל  בדרך  יהיו  בקירות  בחריצים 
 במלואם בבטון. 

ויכוסו במכסה מיצקת פליז מתוצרת מ.פ.ה.    H.D.P.E  -מחסומי רצפה או מחסומים תופיים יהיו מ 
יקל מוכנס בהברגה אל תוך מסגרת מרובעת מיצקת פליז מצופת כרום  ומותאמת  מצופה כרום נ

 לפני הריצוף הסופיים.
על פי עקרונות ההתקנה המפורטים בתקן לרבות הקפדה    .H.D.P.E  -יש להקפיד על ביצוע צנרת ה 

מ"מ בהתאם למספר הכלים המנוקזים על אותו הקו. כל החיבורים    63או    50על קוטר מינימלי של  
מטעם   מפקח  של  להסכמתו  בכפוף  ביקורת  בקופסאות  שימוש  ללא  אפסילונים  באמצעות  יהיו 

 "מכון התקנים" או "איזוטופ".
 יעסקו רק עובדים בעלי תעודה המעידה על הכשרתם המקצועית בנושא.  .H.D.P.Eבביצוע צנרת 

 .3.3.2סעיף  1205.6יש לבצע בדיקת לחץ ואטימות עפ"י ת"י 
 
 תאי בקרה  

תאי בקרה לביוב יהיו משולבים בטון/גומי מתוצרת אקרשטיין, וולפמן או פוליאטילן של חופית. התאים  
וויברופרס לפי ת"י   אל תוך    B  -  200או יצוקים באתר מבטון מזויין    658יהיו טרומיים יצוקים בשיטת 

 תבניות פלדה מתפרקות על פנים מתוצרת חופית תוך שימוש בויברטור מכני או חשמלי.
ס"מ לתאי בקרה שקוטרם הפנימי    10יצוקה באתר בעובי של    B-200התאים יונחו על גבי רצפת בטון מזויין  

ס"מ לתאי בקרה    20ס"מ ורצפה בעובי    80ס"מ לתאים שקוטרם הפנימי הוא    15ס"מ, רצפה בעובי    60
 ס"מ מעבר לדופן חיצונית של התא.  5ס"מ. הרצפה תובלט  100שקוטרם הפנימי 

ס"מ. תאי בקרה שעומקם עולה על    60ס"מ יהיו בקוטר פנימי של    75שעומקם הכללי הוא עד    תאי בקרה 
ס"מ ועד    126ס"מ. תאי בקרה אשר עומקם הכללי עולה על   80ס"מ יהיו בקוטר פנימי של    125ס"מ ועד    76

 ס"מ. לגבי תאי בקרה יותר עמוקים יינתן פרוט בתכנית.  100ס"מ יהיו בקוטר פנימי של  225
ס"מ יותקנו שלבי ירידה מיצקת ברזל קבועים בדופן התא. על כל שלב יהיה    60אים שעומקם עולה על  לת

 טבוע תו ת"י. 
בתוך התאים שאינם מדגם "משולב" ייבנו עיבודי קרקעית כמפורט במפרט הכללי. פני העיבודים יוקשחו  

אל מרכז התעלות.    300של    עד למאוד בעזרת פזור צמנט ויוחלקו באופן מושלם. המשטחים יהיו בשיפוע
 מקוטר הצינור היוצא מן התא.  2/3עומק התעלות יהיה  

כל התאים יכוסו במכסים נושאי תו ת"י. התאים המצויים במדרכות או באזורי גינון או שבילים להולכי  
 טון. 12.5רגל יכוסו במכסים עמידים לעומס של 

 היה קונית. החוליה העליונה של תאי הביקורת המצויים בתוואי רכב ת
 יש לצקת את המכסה באותו הגוון. -במקרה ומכסה התא משולב ברצפה בעלת גוון השונה מגוון הבטון  

יכוסו במכסאות    -כל המכסים המצויים בתוואי מעבר מכוניות לרבות כבישים או חניונים או מעברי רכב  
 טון.   40כביש כבדים מתאימים לנשיאת עומס של 

 
 צביעת צנרת  .9

 (:11הצביעה תתבצע לפי המפרט הכללי לעבודות צביעה )
 טבלת סימון צנרת 

 
 בצבע צבע ראשי  שם הזורם  מס'
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 לבן  תכלת  מי שתיה  .1
 אפור  תכלת  מים חמים  .2
 תכלת  אדום מים לכיבוי אש  .3
 כתום כסף מי עיבוי  .4
 - חום  מי דלוחין ושופכין )כולל קווי סניקה(  .5
 אדום צהוב  גז בישול  .6
  סגול  מי מזגנים  .7
  שחור  חשמל  .8

  
 אופני מדידה ומחירים.      10

כל החומרים )בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת  
 שלהם.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות  
 והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים. במפרט 

תחזוקתם,   וכו',  זמניות  דרכים  פיגומים,  מכונות,  ומכשירים,  עבודה  כלי  מכני,  בציוד  השימוש 
 פירוקם וסילוקם בגמר העבודה.

 אחסנת החומרים, כלים, מכונות וכו', שמירתם וכן שמירה על העבודות שבוצעו. 
 פריקות והעמסות למיניהן הכרוכות בביצוע העבודה. כל ההובלות, ה

 . 11מחיר המערכות יכלול אחריות עפ"י הרשום בסעיף  
 כל עבודה נוספת הקשורה למיתקן  עפ"י הוראות המפקח.

הנחת הצינורות בקטעים השונים    –ומטה    2צנרת מים )כיבוי אש וספרינקלרים( ודלוחין בקוטר "
 וכו'(.  T)כגון: מעברים, זוויות, אביזרי  ת ספחים ואביזרים לרבותימדד קומפלט כולל מחברים, 

 המחיר יכלול בנוסף את חפירת התעלה וכיסויה לפי המפרט.  –צנרת תת קרקעית 
 מחירי הקומפלט כוללים צביעת כל הצנרת הגלויה והכל לפי התוכנית ופרטי הביצוע. 

)כיבוי אש וספרינקלרים( ושופכין בקטרים של " התקנת הצנרת בקטרים    –ומעלה    3צנרת מים 
השונים כלולה במחיר הקומפלט, כולל כל הספחים )כגון: מופת המעבר, מעבר קוני, זויות, אביזרי  

T  .)'וכו 
מתזים יחושבו, כשהם מחוברים במקומם, מחירי הקומפלט לכל הבניין כוללים בין השאר את כל  

 וליק כפי שנדרש ע"ג התוכניות. החיתוכים והחיבורים כולל מופות ו/או חבקים מדגם ויקטא
 מובילים ומוליכים חשמליים כלולים במחיר המתקן. 

לברז   ומנעול חשמלי  זרימה  מגופים, מפסק  כגון:  שונים,  האביזרים  Y&OSאביזרים  כל  כולל   ,
 הנדרשים להתקנתם כנדרש במפרט ומחירם כלול במחיר הקומפלט לכל הבניין. 

הכול התקנים,  מכון  לאישור  החומר  הידראוליים,  הגשת  וחישובים  איזומטריות  תוכניות  ל 
והאחריות לקבלת האישור כלולים במחיר המתקן. הקבלן יזמן את נציגי מכון התקנים כפי שיורה  

 לו הפיקוח וידאג לקבלה ואישור סופי על ידם. 
 התשלום למכון התקנים יהיה ע"ח המזמין. 

 
 עבודות קבלן האינסטלציה  

יים וארמטורות בכל השירותים בשטח המשרדים: אסלות, כיורי  אספקת והתקנת כלים סניטר א.
רחצה, סוללות לכיורי רחצה, קערות מטבח, סוללות לקערות מטבח, דודים חשמליים לחימום  

 מים.
מערכת צנרת המים לצריכה בכל השירותים, בארונות מים בפרוזדור, ברזים, הכנה למדי מים,   ב.

 "חסכמים" )כיורי רחצה ומטבח(.
רכת צנרת כיבוי אש וספרינקלרים בחדרים הטכניים במשרדים, מגופים, עמדות כיבוי אש  מע ג.

 מלאות. 
ניקוז יחידות   ד. ניקוז ארונות מים,  וניקוז בכל שירותי המשרד,  מערכת וצנרת דלוחין, שופכין 

 מיזוג אוויר )מערכת נפרדת מהדלוחין(. 
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 אחריות הקבלן  .11
חייבות להתבצע במקביל להתקדמות עבודות הבניין, כולל הנחת  עבודות התברואה וכיבוי האש  

ישולם כל תשלום נוסף עבור חציבות או שבירות למיניהן.   אביזרים שונים ביציקות הבטון. לא 
 במקרה כזה יבצע הקבלן את החיצובים )לאחר אישור המפקח( על חשבונו וללא כל תוספת תשלום.

העבודה, החומרים, הציוד והאביזרים, ולפעולתן התקינה והמושלמת  תקופת אחריות הקבלן לטיב  
לפי חוק השכירות  מיום "הקבלה הסופית" של העבודות,    -של המערכות שבתחומי עבודתו היא  

 שנים( מתחיל:   3שנים( והאחריות ) 4המתקנים והמערכות.  מניין תקופת הבדק )
 מיום המסירה לחברת הניהול.  -מערכות משותפות  

  48במשך תקופה  זו על הקבלן לתקן ו/או להחליף על חשבונו כל ליקוי במערכות השונות בתוך  
הרשות    - שעות מקבלת ההודעה על הימצאות הליקוי. במידה והליקוי לא יתוקן בתוך הזמן הקצוב  

 בידי המזמין לתקן את הליקוי על חשבון הקבלן. 
 

 אישורים לקראת "קבלת הפרויקט" ומסירתו ליזם .12
עם גמר עבודתו יגיש הקבלן אישורים מטעם מעבדות מוסמכות, על כך שמערכות האינסטלציה  
השתמש  בהם  החומרים  כל  וכי  הישראלי  בתקן  לנדרש  מתאימות  בבניין  האש  כיבוי  ומערכות 

 הקבלן נושאים תו תקן ישראלי. 
 הצגת האישורים הללו הינה תנאי לפני עריכת ביקורת קבלה סופית ע"י המתכנן. 

סירת המיתקנים, קבלת האישורים וכל התיאומים לרבות מול: מחלקת המים והביוב של תאגיד  מ
"מיתב'' ומחלקת התברואה והניקוז של עיריית פ"ת, התקן הישראלי לעבודות תברואה, המשרד  

"  4לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, רשות הכיבוי וכל רשות אחרת הנדרשת באישורים ל"טופס  
 כלולים במסגרת עבודה זו וללא כל תמורה כספית נוספת.  -  ולאישור איכלוס

 
 הערות הקבלן .13

  ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________ ________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 _______________________________________ ____________________________
 ___________________________________ 

 
 שנים לפחות(  3רשימת לקוחות להם סיפק והרכיב הקבלן יחידות דומות )המותקנות  .14

   
 הספק היחידה       תאריך הפעלה   טלפון            שם הלקוח   

 
1.  ______________              ____________ __________         ___________ 
 
2.  ______________  __________         ___________            ____________ 
 
3.  ______________  __________         ___________            ____________ 
 
4.  ______________           ___________            ____________ __________ 
 
5.  ______________  __________         ___________            ____________ 
 
 

 ____________  חתימה:      תאריך: _________________ 
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 עבודות חשמל  - 08פרק 
 

 כללי  08.01
 

 כללי  08.01.01
 הגשת  למועד  ביותר  המעודכנת  במהדורתו  08  הכללי  המפרט  סעיפי   להדגיש  או\ו  להשלים  בא   זה  מפרט

   העבודה.  לביצוע  המחיר  הצעת
 החשמל.  מתקן  את  המבצע הקבלן  מן  המינימליות הדרישות  את  לקבוע  היא   אילו  הכלליים  המפרטים  כוונת 

המפרטים הכלליים הנ"ל ושל יתר מסמכי    על הקבלן להביא בחשבון את המשמעויות הכספיות של דרישות
 החוזה בתמחור הסעיפים השונים של כתב הכמויות של העבודה הספציפית. 

, תאורה בקומות ע"פ  בנוסף, על הקבלו   זמני במבנה הכולל תאורה בחדרי מדרגות  לבצע מתקן חשמל 
וכ ציוד   , מנוף  חיבור   , הקפית  תאורה   , לעבודה  קבלנים  לוחות   , וסימון  ע"י  דרישה  יסופקו  בילה 

 .המזמין/קבלן ראשי עבודה תתבצע ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו
 ידו.- כחלק מהצעת המחיר ימסור הקבלן את רשימת ההספקים למערכות המותקנות על

באחריותו של הקבלן לנקות את שטח העבודה שלו באופן שוטף ולפנות את הפסולת למקום שפך מרכזי  
 עבודה או מנהל פרויקט. באתר אשר יורה מנהל 

 
 עבודות במפרט 08.01.02

 מפרט זה מתייחס  לביצוע המתקנים הבאים: 
 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד.  .א
 מערכת משולבת כריזה וגילוי אש. .ב
 לוחות חשמל מתח נמוך.  .ג
 גנראטור חירום. .ד
 בקרת מבנה.  .ה
 מערכת תאורת חירום.  .ו
 מערכת מתח גבוה.  .ז
 .UPSמערכת  .ח
 הכנות לתקשורת מחשבים.  .ט
 הכנות למערכות בטחון.  .י

 
 תנאי סף  08.01.03

)חשמלאות( סוג   160העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון בסוג כזה של מתקנים ובעל סיווג קבוצה א' 
, ובעל רישיון חשמלאי  5)הנחת קווי חשמל( סוג  250, וסיווג 2)הנחת קווי תקשורת( סוג   240, סיווג  5

 מהנדס  מתאים ובר תוקף.   
 ת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס. בשטח יהיה בכל ע

קבלן החשמל חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה הוא הצוות אשר יעבוד  
 בשטח כמו כן בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס לפחות. 

 
 היקף המפרט. 08.01.04

במפרט דלקמן השלמה לתכניות ועל כן עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות אין זה  יש לראות 
 מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה. 

 כל המסמכים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

 הספקה והתקנה 08.01.05
 הספקה והתקנה, אף אם לא מצוין במפורש בסעיף המתאים.כל הסעיפים במכרז זה כוללים 

 
 ביצוע המלאכה.  08.01.06

ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים של כתב הכמויות, לחוקים   א.
כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל תשי"ד(, לדרישות  

הבזק, חברת הטל"כ, ולהוראות המהנדס ולשביעות רצונו,  המקובלות של חברת החשמל, חברת 
 ולראות המתכנן ולשביעות רצונו. 



                                                                                                                                                              

                                                                                                               19  

אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים, יהא עליו להמציא את  
הערותיו למהנדס ולקבל את אישורו מראש ובכתב  לפני הוצאתה לפועל של המערכת. ביצוע  

 קצועית מעולה.  העבודה ייעשה ברמה מ
למרות האמור לעיל, ע"פ דרישות המהנדס הקבלן יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל אביזר או   ב.

חלק אחר במערכת שלדעת המהנדס או המתכנן אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום  
 חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המהנדס. 

לאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין תכניות המערכות  במקרה של אי התאמה בין תאור המ ג.
הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המהנדס לפני ביצוע של כל מלאכה או חלק  

 ממנה. 
 הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המהנדס והקבלן מתחייב לנהוג בהתאם לתיקונים. 

 
 אישורי רשויות. 08.01.07

ויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור המבנה  לגילוי אש , כריזה, חשמל, בקרת מבנה  בגמר ביקורות הרש 
 ויציג אישור בכתב שהמערכות התקבלו.

 מודגש בזה שהמתקן לא יחשב כנמסר במסירה סופית ללא חיבור בפועל של המערכות הנ"ל למבנה. 
 

 דוגמאות דגימות ובדיקתן 08.01.08
מאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות במספר  הקבלן יכין לאישורו של המהנדס דגימות ודוג 

 ובצורה שייקבע ע"י המהנדס.
הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המהנדס וכל החומרים, הציוד, המערכות ומלאכות שייעשו  

ויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, הספקה, תיקון ושינוי כל  
 י הקבלן ללא כל תשלום. הדוגמאות תעשה ע" 

המהנדס רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כנחוצה כדי להבטיח את איכותם הטובה של  
החומרים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש למהנדס ללא כל תשלום את כל העזרה הדרושה לכך  

 בחומרים ובעבודה. הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן.
 

 רים ומערכות. אישור ציוד, אביז 08.01.09
עבור כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג סטנדרטי למערכות חשמל ותקשורת, יגיש הקבלן  

דוגמאות לנ"ל ו/או את פרטי הציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנתונים המכאניים והחשמליים.  
 העתקים. -3הכול לפי דרישת המהנדס ב - עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא

ל החומר הנ"ל יוגש למהנדס בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציוד הנ"ל המוצע, מיקומו בבניין,  כ
שבועות לפני מועד האישור   3סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור המהנדס לפחות 

 הנדרש. 
חילופי , הכל כאמור לעיל, עד  פסל המהנדס את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי ציוד  

 לקבלת אישור המהנדס. 
לגבי ציוד כנ"ל, כפוף  לאישור חברת חשמל ו/או חברת בזק וטל"כ יגיש הקבלן העתק תעודה המאשרת  

 כי הציוד הנ"ל מותאם לדרישות הרשויות הנ"ל. 
 גוון כל האבזרים המותקנים על הקירות יהיה ע"פ אישור אדריכל. 

 ע"פ אישור יועץ התקשורת של המבנה. סוגי שקעי מחשב יהיו  
 

 בדיקות והרצה. 08.01.10
על הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם להוראות המהנדס, לתיאור  

 המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות. 
הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת המתקן והכנתו  

 למסירה. 
עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי והאחד לפעולה תקינה ולאזן  

 פאזות בכל הלוחות. 
 פעולות הויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות . 
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 ביקורות. 08.01.11
ביקורת לכל המונים  על הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל וביקורת בודק מוסמך כולל תשלום עבור ה

 בפרויקט. 
 הביקורת תהיה על כל העבודה שביצוע הקבלן לפי הכמויות, התוכניות ומפרט זה. 

באחריות קבלן החשמל לדאוג שמערכות החשמל שלא נעשו על ידו כגון מערכות מעליות. מ"א  
 נפרדות.ואינסטלציה יעברו ביקורת במסגרת ביקורת החשמל הכללית של המבנה או בביקורות 

מתקני החשמל   לכלהמהנדס לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל 
 שבפרויקט. 

במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי של הקבלן יעביר הקבלן ביקורות חוזרות ונשנות  
 עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור הביקורות החוזרות לגורם הבודק.

  
 עדות וסימון.  תכניות 08.01.12

של המתקנים על כל   1:50בסיום העבודות ימסור הקבלן למהנדס ולמזמין , תכניות מפורטות בקנ.מ.  
חלקיהם, כפי שבוצעו למעשה , הפרטים ,סכמות  הלוחות, מיקום קווי הזנה, תעלות, קופסאות ,נקודות,  

 מספרי מעגלים, תוואי קוים, הוראות הפעלה, תעודות אחריות של יצרני ציוד.  
 . DWGהעתקים צבעוניים לפחות ויכללו דיסקט מחשב בתוכנת אוטוקד בפורמט  3-יוגשו ב  התוכניות

 הפלוטים והעתקים של התוכניות יחולו על הקבלן, ולא ישולם עבורם בנפרד. 
על הקבלן להגיש עם תוכניות "כפי שבוצע" את כל הקודים הקיימים בכל רמות גישה עבור כלל  

 המערכות. 
 תשלום ללא השלמת סעיף זה כנדרש.לא יאושר חשבון סופי ל

 סעיף זה הינו תנאי לתשלום חשבון סופי. 
 

 הוראות תחזוקה. 08.01.13
הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה, לאישורו של המהנדס והמתכנן, קובץ של הוראות  

 תחזוקה, אחזקה הכולל פרוט מלא של כל הפעולות אחזקה שיש לבצע כולל לוחות הזמנים לביצועם. 
כן יצרף הקבלן קטלוגים והוראות טיפול שניתנו ע"י היצרן לכל ציוד לרבות רשימת יצרנים וספקים  כמו 

 מעודכנת ורשימת חלפים רצויה לאחזקה. 
 הקבלן ידריך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים הנציג על שקיבל ההדרכה והבינה. 

 
 מסירת המתקן. 08.01.14

 בלן למהנדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת.בכל ביקורת של המהנדס במתקן יגיש הק
 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המהנדס במתקן. 

 מודגש בזה שהמהנדס לא יקבל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל. 
לאחר גמר ביקורת חשמל, גילוי אש ומתחזק הבניין  והמהנדס ימסור הקבלן את המתקן פועל ומושלם  

 ציגו. למזמין ו/או נ
 

 מפרטים, חוקים, תקנות 08.02
 כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה: 

 המפרט המיוחד.  08.02.1
 המפרט הכללי הזה.  08.02.2
)מפרט   08.02.3 חשמל  למתקני  הכללי  משרדית08המפרט  הבין  הועדה  בהוצאת   ) 
 המיוחדת במהדורתו האחרונה.              
 ותקנותיו.  1954  –חוק החשמל התשי"ד  08.02.4
 התקנים הישראליים.  08.02.5
לוחות מיתוג    –  372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ   08.02.6

ובקרה למתח  נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה  
 ת חלוקה.במקומות נגישים לאנשים   לא מקצועיים, לוחו 

 .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו   08.02.7
של סתירה בין דרישות אילו  לבין דרישות המפרטים האחרים,   בכל מקרה 08.02.8

 יקבעו דרישות אילו. 
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 תנאי האקלים  08.03

 .70%ולחות יחסית עד   C +45טמפרטורה מקסימלית: 

 . 100%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית:
 חיצונית: התנאים להתקנה 

 מ"מ לשעה.  60עוצמת הגשם המקסימלית:  
 ק"מ לשעה.   30עוצמת הרוחות: לפחות 

 
 הרמוניות 08.04

כן, הקבלן -הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן, על
תר  חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המו

 בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבונו, מסנני הרמוניות.
 

  ( בגל המתח Harmonic Distortionעיוות הרמוני ) 08.04.01
 טבלת הסטיות המותרות בעיוותי גל המתח 

 

 
 עיוות הרמוני כולל בגל המתח יש לחשב לפי הנוסחה: 08.04.02

  THD 8% סטייה מותרת: 
 שעה  1 :95%פרק הזמן לקיום הסתברותי של 

  
 ( Voltage Unbalanceאסימטריה של מתח תלת פזי ) 08.04.03

 מקור עיקרי: העמסה לא סימטרית. 
 שניות.  3000עד  3משך התופעה: 
 0UBU -ו 1UBUהערך הגדול בין  – UB U  :  סטייה מותרת

   UB U<  3%   שניות:  120 -לפרקי זמן קצרים מ 
 . UB U<  2%  שניות:  120  -לפרקי זמן ארוכים מ

 
  C. D.) –(Current Distortionעיוות הרמוני בגל הזרם   08.04.04

החיבור   בנקודת  המתח  בגל  ההרמוניות  תכולת  שינוי  טווח  את  קובע  החשמל  אספקת  איכות  מפרט 
 ] T.H.D.<8% ,H.d.m = f (n)   [(.C.C.P –המשותפת בין הרשת של חח"י ובין הצרכן )נ.ח.מ. 

שת  פי כללי הר-ידי מתקני הצרכן. המגבלות המוטלות על הצרכן בנידון, על-עיוות גל הזרם נקבע בעיקר על
 הארצית נועדו לאפשר לחח"י לספק לכל הצרכנים גל מתח סינוסואידלי בעוותים הנקובים במפרט.  

 נ.ח.מ..  -הרמה המותרת לגבי עיוות גל הזרם תלויה ביחס הקצר ב 
( הוא היחס שבין זרם הקצר שעלול להתפתח בהדקי הצרכן  (.Short Circuit Ratio – S.C.Rיחס הקצר   

 לי.לבין זרם העומס הנומינ



                                                                                                                                                              

                                                                                                               22  

loadI/kS.C.R.= I . 
 :ככל שיחס הקצר גבוה יותר מותרת רמת עיוות זרם גבוהה יותר כנקוב בטבלה הבאה 

 
 רמות עיוות גל הזרם

הרמוניה יחס  
 .S.C.Rהקצר 

39 1115 1721 2335 35 <   עיוות הרמוני
 .T.C.Dכולל 

20 > 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5% 

2050 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% 8% 

50100 10% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12% 

1001000 12% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15% 

1000 < 15% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20% 
 

 הערות 
 מהנקוב בטבלה.  50%לצרכני מתח עליון רמת עיוות גל הזרם המותרת היא  

 . 5%תעלה על  לגבי גנרטורים פרטיים המחוברים לרשת חח"י מותרת רמת עיוותי גל שלא 
, נקובה  IEC  555-2פי תקן  -לגבי מכשירי חשמל ביתיים רמה מכסימלית מותרת של עיוותי גל הזרם, על

 בטבלה הבאה:
 

 
 שונות 08.05

מפקח תדרוך בטיחות בעבודה ולא חתם על  \קבלן לא יתחיל את עבודתו לפני שקיבל ממנהל עבודה אחראי
 הטפסים המתאימים המעידים על כך.  

מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח במקום העבודה כל זמן שמבצעים בו עבודות חשמל. מנהל העבודה  
 נוהלי העבודה.ועל   יהיה אחראי על שמירת כללי הבטיחות

כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לתקינות  -עבודות קבלן החשמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים על
על שייגרמו  נזק  או  פגיעה  וכל  עבודתו  בסביבת  הפעילות  המערכות  הקיימים  -כל  למתקנים  הקבלן  ידי 

 ידו ועל חשבונו באופן מיידי ובהתאם להוראות המפקח. -יתוקנו על
ידי הגורמים המוסמכים והמפקח,  - ו פירוק אבזר, מוליכיו ו/או כבלי מתקן חשמלי קיים יאושר עלניתוק א 

 לפני הביצוע. 
הקבלן   נדרש  בהם  האמצעים  את  והמפקח,  המוסמכים  הגורמים  עם  מראש,  ולסכם,  לתאם  הקבלן  על 

תוכננת במתקנים  מנת למנוע הפרעות, סיכונים בטיחותיים לעצמו או לאחרים או פגיעה בלתי מ-לנקוט על
קיימים, בשעת ביצוע עבודות הקבלן. תיאום זה יש לנהל בצורה מסודרת ובכתב, כפי שייקבע עם המפקח  

 מטעם המזמין. 
 

 כבלים ומוליכים  08.06
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 כללי  08.06.01
 UV, בעלי הגנת  XY2N)כבה מאליו(, מטיפוס    FRוולט יהיו מסוג    1000כל כבלי ההזנה למתח של עד  

)במידה והקבלן רוצה להציע שו"ע עליו לבצע חישובי מפל מתח עם נתוני היצרן  תוצרת סינרג'י או ש"ע  
  ידי המתכנן. -שאותו רוצה הקבלן לספק( אלא אם נבחרו כבלים אחרים על

מן המתח הנומינלי בכל    3%  -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ
  נקודה שהיא במערכת. 

ש בחתך  חתך    6ל  כבלים  בעלי  כוח  כבלי  התקנת  תותר  לא  שזורים.  מוליכים  בעלי  יהיו  ומעלה  ממ"ר 
 סקטוריאלי אלא במקרים בהם צויין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו. 

כבל מתכווץ  -ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על  16מבניים,קצוות כל כבל בחתך -בהתקנות פנים
   .M3מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או  

הקצוות לחיבור בין כבלי האלומיניום לציוד   2-עבור כבלי אלומיניום, כלולים במחירם נעלי כבל ב
 מנחושת. 

 
 מוליכים 08.06.02

 וולט.   1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד 
המתחברי השזורים,  המוליכים  קצוות  כבל.  בנעלי  יצוידו  לציוד  המתחברים  השזורים  המוליכים  ם  כל 

 למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים.  
 

 סימון כבלים 08.06.03
ידי שלטי סנדוויץ'', בהתאם להנחיות המפקח. על  - ידי דסקיות נירוסטה, או על-סימון הכבלים יבוצע על

על לכבלים  יחוזקו  הדסקיות  בתוכניות.  למספריהם  בהתאם  הכבלים  מספרי  יוטבעו  ידי  -השלטים 
 פלסטיים(.אזיקונים )חבקים 

 מטר בין הסימונים.   15הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור, בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על  
 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה. 

שיושחלו על כל מוליכי    C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י שרווליות .
 הכבלים. 

 
 לים שמירה על שלמות הכב 08.06.04

על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם קצוות פתוחים או קצוות  
מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכת  

 למעטה הכבלים. 
 אות היצרן.ולהור  301/2.9, פרק 108רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי  

תיבות חיבור. חיבורים אלו   יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או  כל החיבורים של המוליכים או הכבלים 
 יבוצעו באמצאות מהדקים תקניים, המתאימים לחתך המוליכים. 

בכניסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י צינור שרשורי מתאים ותותב  
 גרון(. אוטם )אנטי

 
 SHOPDRAWINGSהתקנת כבלים על סולמות כבלים והגשת   08.06.05

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון השחלת הכבלים בתוך המבנה  ולבצע חישוב העמסת הסולמות  
% מקום פנוי להשחלות עתידיות של כבלים(.במידת הצורך    30והרשתות מנקודת הראות של מקום שמור ) 

עם המפקח,סולם או רשת לכבלים שיאפשר עמידה בדרישה זו.הכבלים  ,על הקבלן להתקין,לאחר תאום  
)את מוליכי ההארקה מותר   פלסטיק מתאימים.  ע"י אזיקוני  יקושרו אליהם  גבי סולמות   על  שיותקנו 

כבלים    3ממ"ר ופחות מותר לקשור    4ממ"ר(. כבלים שחתך מוליכיו    1.5לקשור לסולמות במוליכים של  
ס"מ בין נקודות הקשירה. אם הנחת הכבלים   90ות תתבצע במרחקים של עד יחד. קשירת הכבלים לסולמ 

מתבצעת בשתי שכבות או יותר, יש לסיים את התקנת השכבה הראשונה וקשירתה לסולם לפני התקנת  
 השכבה השנייה. קשירת השכבה החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות. 

ותעלות מחורצות ותעלות הפח המלא כלולים תומכים מגולוונים. כאשר  במחיר הסולמות, תעלות הרשת 
 הסולמות מותקנות בחלל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק בתומכים מוצר מדף.

במקום בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה , אלא לעמודי בנין  
מטר לפי דרישות אילו, יבצע הקבלן תומך מגולוון מעמוד הבניין כל   1בלבד ולא ניתן לספק תומך כל 
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" בין תומך לתומך ועליהם יתקין את התעלות/סולמות,  Iמקצב של עמוד ועל גבי התומכים יתקין ברזלי "
 כאשר הסולמות יהיו במפלס אחד או שתים. 

קבלן החשמל כולל  התומכות )אשר במקרה זה לא יהיו מוצר מדף( יתוכננו ע"י קבלן משנה מטעם 
 חישובי העומס הנדרשים ויוגשו לאישור קונסטרוקטור של המבנה בטרם ביצוע. 

לאחר אישור התוכניות ייצר הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים לפני המשך ביצוע.  
מפרט הגלוון והטיפול בתעלות החשמל והתקשורת והתומכים יהיה זהה למפרט הטיפול/גלוון של כל  

 קי המתכת של המבנה ע"פ דרישות יועץ הטיפול במתכות בפרויקט זה.חל
במחיר התעלות כלול עיגון לכל המקומות ההתקנה בבניין לרבות תקרות בטון, תקרות מתכת, דפנות  

 " וכו'. CAT -WALKמעבר טיפול והליכה " 
 

 קרקעית של כבלים-התקנה תת 08.06.06
שיכה. בזמן ההנחה יש להקפיד שלא ייפגע  אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי מ

המעטה החיצוני של הכבל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל ולאחר  
לאחר שהונח הכבל    –בכלי מכני או בעבודת ידיים    –קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת חפירה  

 בחפיר. 
יד השני בהתאם לחתך האופייני. בתוכניות יצוינו  - חפורה יסודרו האחד עלכבלים המונחים בתחתית תעלה  

 מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות השונות. 
 כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח. 

נת לאפשר התקנה מתאימה  מ-במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, על
של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה. תיבת ההסתעפות תונח בגובה שונה  
ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרחק המבטיח שלא  

מיועדות להנחה ישירה בקרקע  תהיינה השפעות לחץ של כבל על כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות ה
ידי  -תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקנות ייבדקו על

 המפקח לפני הכיסוי בעפר. 
על  משותפת  בתעלה  המונחים  כבלים  מכלול  על  להגן  מותר  אחד.  מסוג  מחומר  תהיה  המגן  ידי  -שכבת 

מטר מרוחב    0.20  -ם אחר. במקרה זה יהיה רוחב כל לוח גדול בכיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאי
ויבלוט   מטר מהכבל הקיצוני. מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון    0.10מכלול הכבלים, 

אחרים המתאימים להגנה על כבלים בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את התיבות מתחת למדרכה או  
 לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים. לרכיב בנוי אלא בשטח פנוי כדי

 את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי קיימא.
 

 השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע מתחת לבניין. 08.06.07
,וזאת לאחר הגשת    השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח

SHOPDRAWINGS   .לביצוע העבודה 
מנת למנוע פגיעה  -ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו על- החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על

 במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.
ל על  ידי יצרן הכבלים ובכל מקרה אין להפעי-אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על

 הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם. 
מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על גמישות הכבל וגישה  

 נוחה אליהם. 
לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפנות השוחה או הלוח או הפיר, תוך השארת קטע רזרבי לצורך גמישות  

 התאם להנחיות המפקח. התפעול וב 
שחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות שיתמכו במוט ברזל  

 שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע מראש, תוך כדי סיבוב התוף. 
או ימצא בו פגם אחר  כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה החיצוני שלו, יהיה כפוף  

 ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן. 
מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר שוחות הביקורת ועוד שני  
פועלים לפחות, בכל קצה של הכבל. התיאום בין הפועלים לשם ביצוע ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים  

 או מכשירי קשר מתאימים. 
 ל כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד. בכל קצה ש

 בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת למנוע את גרירת הכבל על האדמה. 
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אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק למעטה החיצוני ע"י שימוש  
 ו בין הכלי המכני לכבל. בחומרים רכים שיפריד

 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור.
 

 חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות(  08.06.08
 חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או ש"ת )שווה תכונות(. 

 המפקח. המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן 
החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. אין לבצע חיבור כבל  
נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק  

 לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר בדיקה חשמלית של החיבור.
 

 יקת בידוד ורציפות הכבל בד 08.06.09
על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח. בדיקות אלו יש  

 לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים: 
 לפני ההנחה  א.
 מיד לאחר ההנחה  ב.
 לפני החיבור למערכת החשמל ג.

המספריים של בדיקות אלו יישמרו בשני עותקים  אשר יהוו  דו"ח של שלושת הבדיקות, כולל הנתונים  
 חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי. 

  kV  18/30כבלי מתח גבוה ייבדקו בהתאם להוראות יצרן הכבלים. אם אין הוראות יצרן ייבדקו כבלים של  
ידי  - וולט ייבדקו על  1000. כבלים למתח של  100kV DCידי מתח של  -או על   50kV ACידי מתח של  -על

 וולט. 100ידי "מגר" של - וולט וכבלי פיקוד על  500"מגר" של  
 

 חסימת מעברי כבלים   08.06.10
כבלים,   במעברי  כולל  בין חלל אחד לחלל אחר  ועשן  התפשטות אש  מניעת  לשם  כבלים  חסימת מעברי 

העשויים צמר סלעים    KBS, באמצעות לוחות  KBSתתבצע בשיטת     רצפות כפולות, כניסה ללוחות וכו',
משני צידיהם באורך הנדרש    (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק    5ק"ג/קוב ובעובי של   150פות  בצפי
ס"מ לפחות ובהתאם לפרט האטימה של היצרן. שיטת חסימת המעברים תאפשר הוספה וגריעה    60של  

קלה של כבלים במעבר חסום, תהיה מבודדת תרמית וחשמלית ולא תשנה את תכונות התווך במגע עם  
 ם וכימיקלים אופייניים. מי

. חסימות האש  755בלבד, בהתאם לאישור התקן הישראלי מס'    4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות  
 דקות ויותר:  120דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך  

 UL 1479    התקן האמריקאי
 DIN 4102  התקן הגרמני

 BS 476התקן הבריטי 
 ידי חברה מוסמכת על ידי יצרן חומר האטימה, בעלת ניסיון מוכח בתחום זה. -עלהחסימות יתבצעו 

בנפרד. עליהם  ישולם  ולא  והלוחות  הכבלים  של  היחידה  במחירי  כלול  האטימה   מחיר 
הקבלן יתחייב בכתב בגמור העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו ודרישות יועץ הבטיחות  

 ורשויות הכיבוי. 
 

 ות חיבורים בתעלות כבלים בנויות התקנת תיב 08.06.11
 התקנת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה את התנאי הנוסף הבא: 

הגישה לתיבה לשם ביצוע תיקונים ותוספות תהיה נוחה, בלי צורך   .א
 לפתוח יותר משלושה מכסים של התעלה. 

 
 סולמות ומגשי כבלים מתכתיים 08.07

סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני זיהום כבד או מקרני השמש.  
הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא גדולים  

 ס"מ.   40 -מ
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מ"מ לפני ציפויו באבץ, וגובה    1   5.מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח מגולוונות. עובי הפחים לא יקטן מ
מ קטן  לא  האנכיים  מגולוונת    -6הקירות  מתכתית  לקונסטרוקציה  ויחוזקו  יותקנו  המגשים  כל  ס"מ. 
 באמצעות חיזוקים מגולוונים.

מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים יחסיים לרוחבם ביחס  
 ס"מ.  30 ובמרחק מזערי של 1:2של 

 יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש. 
מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל האבזרים הדרושים למעבר ממגש  

 למגש.
מן   בנפרד  המגשים  כל  לאורך  הארקה  מוליך  להתקין  יש  מוארקת.  להיות  צריכה  המגשים  מערכת  כל 

מונחים על גבי המגשים ולחבר כל מגש אל המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה באמצעות מהדק  הכבלים ה
 "קנדי" תוך הקפדה על אי ניתוק המוליך. 

 הארקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט ירוק/צהוב תקני "זהירות הארקה, לא לפרק". 
ל המגשים על מנת לאפשר את  מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד ש

 הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה. 
כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם החומרים מהם בנויים המגשים  

 ויהיו בעלי גמר זהים. 
 מטר זה מזה.  1התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על 

חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי משקלם הכולל של הכבלים  לשם  
 ק"ג באותו קטע.  100מטר ועוד   1לאורך 

וכל מרכיבי המתקן   והחיבור של הסולמות והמגשים,  כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה 
וה כל הברגים, האומים  להיות  האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם.  אלו חייבים  טבעות לאומים 

או תמיכה לכבלים שיותקנו  \מצופים בקדמיום או  באבץ בתהליך אלקטרוליטי. כל מערכות הנשיאה ו
או לחות גבוהה חייבים להיות מוגנים בהגנה נוספת,  \באזורים בהם קיימים תנאי סביבה קורוזיביים  ו

 מיוחדת לסביבה הקורוזיבית.
 חלד.-, או על פי דרישת המזמין, ניתן להתקין סולמות ומגשי כבלים מפלדת אלבסביבה קורוזיבית במיוחד

מטר, ובהם    2מ"מ, כל    40/80גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי סנדוויץ' חרוטים במידות  -על
 תרשם מהות שימוש התעלה ורשימת הכבלים המותקנים בה.

 רויקט זה לטיפול במתכות. מפרט הטיפול בכל המתכות יהיה לפי המפרט הכללי בפ



                                                                                                                                                              

                                                                                                               27  

 תיבות, קופסאות ואבזרים 08.08
 

 במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד, יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי.  08.08.01
ס"מ    15מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של    

 מהמשקוף   אלא אם סומן אחרת.
ותיבות     08.08.02 הסתעפות  הצינור  תיבות  לסוג  מותאמים  יהיו  וכדומה  מעבר  קופסאות  חיבור, 

 שבשימוש ולתנאי המקום בו הם מותקנים, הכל בהתאם לבחירת המתכנן ו/או המפקח.
תקע לחשמל, טלפון  -אבזרים להתקנה תחת הטיח )תה"ט( המיועדות להתקנת בתי-קופסאות    08.08.03

יותקן האבזר ויחובר אל    ומערכות מתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה
 ברגים המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה.  2ידי  - הקופסה על

מסילה,      08.08.04 על  להרכבה  מותאמים  נשלפים  שורה  מהדקי  יכילו  והסתעפות  ריכוז  קופסאות 
של   בחתך  ל  4ולמוליך  מתאימים  ובצבעים  לפחות  שורת    -ממ"ר  והארקה.  אפס  פאזה, 

 ווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות, שלטים וכו'. המהדקים תכלול את כל האבזרים הנל
                   יש להימנע ככל האפשר מהכנסת תיבות בתקרה. רצוי לנצל את תיבות החיבורים     08.08.05

 המותקנות מתחת לאבזרי התאורה. 
 תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה אליה. לוח החיפוי המכסה את

 לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על נקלה. התיבה יהיה נוח  
קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסתו של   האבזר ללא צורך 

לחץ עליו העלול לגרום לו נזק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו טיפול נוח   בהפעלת  
 באבזרים המותקנים בהם. 

 מ"מ לפחות.  70קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה קוטר או אורך הצלע של  08.08.06
 

 שלטים 08.09
בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים יותקנו   08.09.01

שלטים פלסטיים, מסוג "סנדוויץ'", ובהם יצוינו מספרי המעגלים הרשומים בתוכניות. גובה  
 מ"מ לפחות.  5הספרות יהיה 

תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מנתקי ביטחון וכדומה  -, כגון: בתיבכל האבזרים סופיים 08.09.02
יותקנו שלטים פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים וממוספרים בהתאם למספרי  

המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או מספרו, המזין את אותם האבזרים. גובה  
 מ"מ לפחות.  5הספרות יהיה 

בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון יצוין הזרם הנומינלי  בסמוך לכל אבזרי ההגנה  08.09.03
 ו/או הערך של כוונון ההגנות.

 בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון.     08.09.04
 

 עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני שיתוך )קורוזיה( 
וכדומה, יעברו ניקוי וגלוון,  כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמיכות  

 ע"פ מפרט הטיפול במתכות בפרויקט זה. 
כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק, על מנת לאפשר  

 את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים.  
יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך  כל חלקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל,  

. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו  97%שטיהורו לפחות  
 ע"י צבע לגלוון קר מסוג "צינקוט". הצבע יסופק ע"י הקבלן. 
ש להבטיח שאחוז הריתוכים בציוד לא יעלה  במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים י

מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות את המקום היטב ולכסותו בגלוון קר בהתאם    5%על  
יהיה על הקבלן לבצע גלוון חוזר באמבט חם,   5% -להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ

 על חשבונו. 
 

 נקודות 08.10
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 תקן   08.10.01
הצינורות על כל סוגיהם יהיו חדשים, מתאימים לדרישה ולתקן הישראלי,חופשיים מכל פגם וללא  

 סדקים, חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא. 
במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למניעת חדירת לכלוך או פסולת או כל חומר לתוכם  

 במהלך הביצוע. 
לא יעשה שימוש   -הן לחשמל והן לתקשורת ומתח נמוך מאוד   –מאליהם כל הצינורות במבנה יהיו כבים 
 כלל בצינור שאינו כבה מאליו.

 כל הנקודות כוללות כל העבודות הדרושות לביצועם במבנה, כולל גם:
חציבות בקירות בטון או בלוקים, חציבות בתקרות , קדיחת חורים בתקרות או בקירות להעברת צנרת,  

 ריצפת בטון צנרת מרירון על קורות,קירות,תקרות וכד.'  חציבה בטופינג או ב
 לא ישולם לקבלן בגין עבודות חציבה הכול כלול במחירי הנקודות השונים. 

 הקבלן יקשור הצנרת לתעלות קירות וקופסאות, כדי למנוע בריחת הצנרת בזמן השחלת הכבלים.
 ח והחלטות המהנדס והמתכנן. הבאה או בתוך צינור מתכת מגולוון הכל לפי התוכניות תנאי השט 

 הצנרת המגיעה לסלמת תבוצע ע"פ הפרט בתוכניות. 
הקבלן יסמן על הצנרת ע"י עט סימון פרמננטי את מספר המעגל המזין הצינור ובמקרה של תקשורת  

 . LOOPסימון ייעודי לכל סוג תקשורת ולכל סוג מעגל או 
ידו בהתאם להוראות מנהל העבודה  - לבאחריות הקבלן ועל חשבונו גם סתימת החציבות שבוצעו ע

 ובהתאם לדרישות ביצוע בחומרים הנדרשים 
 

 צבע בהתאם ליעוד.  08.10.02
 חברת חשמל,  -חשמל, כחול  -כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק 

מחשבים כל הצנרת הנ"ל תהיה כבה מאליה ותכלול   -בזק, ולבן  -פריצה, צהוב  -גילוי אש, חום  -אדום 
 משיכה.   חבלי

 
 צנרת בבטונים. 08.10.03

גם אם לא צוין במפורש בתכניות החשמל, אחראי הקבלן שכל חלקי המנה העשויים בטון כגון: קירות,  
תקרות, קורות, עמודים חגורות וכו' תבוצענה עבודות ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י הנחת צינורות  

 תקשורת השונות.פלסטיים כולל קופסאות וכל ההכנות הנדרשות למערכות החשמל וה
 

 צנרת בתקרה כפולה ובפירים. 08.10.04
מטר )שיכללו   1במקרה של תקרה אקוסטית או פירי צנרת, יחוזקו הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון כל 

 במחיר הנקודות( כולל תפיסת הצנרת ע"י בנדי מתכת בלבד.
 

 צנרת במילוי הריצוף.  08.10.05
 על הצנרת כדי למנוע פגיעה. במקרה של צנרת במילוי הריצוף יניח הקבלן בטון רזה 

 לפני הנחת הבטון באחריות הקבלן לבדוק של הצנרת שלמה ולא פגועה . 
 במידה ותתגלה פגיעה, על הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה. 

 במקום בו לא קיים מילוי יחצוב הקבלן בטופינג או ברצפת הבטון ע"מ להניח הצנרת. 
 הנקודה.עבודות החציבה כלולות במחיר 

 
 צנרת תה"ט 08.10.06

כל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או בטון ,בתקרות בטון מסיבי או צלעות הקבלן יחצוב עם  
 מחרצת בלבד ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב.

 תיקון החציבות לפי החלטת המהנדס יחול על הקבלן כלול במחירי הנקודות. 
 כנן הקונסטרוקציה.חציבה בקירות בטון יהיו רק באישור מת

 
 צנרת על הטיח  08.10.07

במקומות בהם יש להתקין נקודות חשמל ותקשורת על עמודים או קירות חוץ שלא ניתן להשחיל הצנרת  
ס"מ   2.5X4בקיר או לחצוב בקיר, יבצע הקבלן את הירידה מהסלמת ההיקפית ע"י תעלת פח מגולוון 

 צבוע בגוון אדריכלי. לכל ירידה עד האביזר . 
 ת שהתעלה הנ"ל כלולה במחירי היחידה. מודגש בזא
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 שילוט. 08.10.08

על הקבלן לשלט כל הקופסאות לכל סוגי הנקודות בשלט סנדוויץ' חרוט בקופסאות גלויות ובקופסאות  
סמויות בעט בלתי מחיק, כמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגופים ע"י שלט סנדוויץ' חרוט למספר  

 המעגל המזין. 
וגמא לאישור המהנדס והמתכנן ולאחר האישור לבצע ע"פ הדוגמא לכל  על הקבלן  להכין שלט לד 

 העזרים. 
 מחיר השילוט יהיה כלול המחיר הנקודה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

 
 חוטים / כבלים  08.10.09

 חוטי החשמל לנקודות יהיו בכבלים בלבד בצבעים תקניים. 
 .XLPE N2XY FR2כבלים יהיו כבים מאליהם עם בידוד 

נקודה תכלול צנרת או כבלים לפי החלטת המהנדס , ללא תוספת מחיר אף אם לא צוין כך מפורש בכתב  
 הכמויות. 

כל החיבורים של החוטים/כבלים  יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך ורק בעזרת  
יבות הסתעפות משותפות , וקצוות חוטים/כבלים  בכניסה ללוח, יכנסו  מהדק. חוטים העוברים דרך ת

 בכל אורכם בצינורות פלסטיים או שרוולים מתאימים. 
 בלוחות החשמל יסמן הקבלן את כל מוליכי המעגל )הפאזות, אפס והארקה(  

 ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח.
 עד לחדר , מהתעלה ועד לנקודה בחדר  כל נקודה תכלול כבל מונח בתעלה בפרוזדור מהלוח ו

 יבצע הקבלן צינור כבה מאליו מוצמד לתקרה ע"י סרגלי פח מגולוון )שכלול במחירי הנקודה( 
 עד לנקודה בתוך הקיר. 

 חיבור בין הצנרת לתעלות יבוצע ע"פ הפרט התוכניות. 
מטר, גם האזיקונים הנ"ל   3הצנרת והכבלים יחוזקו לתעלות ע"י אזיקוני פלסטיק כל שינוי כיוון וכן כל 

 כלולים במחיר הנקודה. 
 

 תיבות 08.10.10
 כל המתואר להלן כלול במחיר של התיבות. 

תיבות הסתעפות, קופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג ולחומר הצינור שבשימוש אך כבה מאליו עם  
 מעלות.  850תו תקן ישראלי לחוט להט 

עדים למטרה זו בצורה אטומה בין הצינור לקופסא.  הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיו
קוטרי הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקוב פתחים נוספים  

 ס"מ. 2-בתיבות, יותר רק בתנאי שיבוצע בצורה נקייה וכשהמרחק בין קצבות של שני פתחים לא קטן מ 
יצבעו בצבע הקיר עליו מותקנות. קופסאות חשמל  כל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה  

 ברגים.  2מטר , יש לחזק את המכסה עם  2המותקנות מתחת לגובה  
 כל נקודת מאור תכלול קופסת סעף, לא יורשה שימוש בגוף כקופסת סעף. 

 כל הסתעפות של נקודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמודות לדופן הסלמת והצינור  
 קודה יבוצע מתוך הקופסא. המגיעה לנ

 הקופסא תשולט למספר המעגל ע"י שלט סנדוויץ' חרוט. 
הקבלן יחזק את הצנרת הנכנסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למנוע את בריכת הצנרת מהקופסא בזמן  

 ההשחלה. 
 יכללו מכסים בן בהכנה ואין בשלמה .  70- וה  55-כל התיבות וקופסאות הגויס , ה

 ופסא באמצעות אזיקון  בצד אחד למניעת נפילת המכסה בזמן הפתיחה. מכסה הקופסא יחובר לק
 

 סימון.  08.10.11
 הקבלן יבצע סימון של כל המובילים התעלות הקופסאות והצנרת והכבלים בכל המתקן. 

 השילוט יעשה ע"י דגלוני פלסטיק ו/או שלט סנדויץ חרוט לפי החלטת המתכנן או המהנדס. 
 ע"י שלט סנדויץ חרוט.כל האבזרים ישולטו למספר המעגל  

 לא ישולם לקבלן עבור הסימון בנפרד, הסימון כלול במחיר הפריט. 
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 נקודות מאור 08.10.12
 כל המתואר להלן כלול במחיר.

ממ"ר לפי הסעיף המתאים בכתב   4או   2.5ממ"ר )או   1.5מ"מ וחוטים או כבלים   20יהיו בצנרת  
לגופי התאורה חד פאזית ע"י קופסת  תה"ט   חד או תלת פאזיים  מהלוח ועד לנקודה ויציאה- הכמויות(  

 מ"מ ומהדקים.  70
ליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא תהיה הקופסה  

 בתוך הגוף, או במקום שאינו ניתן לגישה חופשית. 
 נקודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף. 

בגוון שיבחר ע"י האדריכל ויכללו מסגרת מתכת   VIMAR ARKEל אביזרי ההדלקה יהיו תוצרת כ
 ומסגרת חיצונים וכל הדרוש להתקנת האביזר.

 האביזר יהיה עם נורת סימון, דו קוטבי , יחיד או מחליף ללא תוספת מחיר. 
 מפסק יחיד יהיה רחב בלבד.

 
 חוט פאזה נוסף. 08.10.13

תכליתיות, יבצע הקבלן חוט פיויסי נוסף עבור יחידת החירום שבגוף שיותקן  לנקודות חירום או/ו דו 
 בנקודה. 

 חוט החירום יגיעה מפאזה קבוע שאינה נכבית ע"י מפסק. 
 במידה והפאזה מגיעה ישיר מהלוח, תהיה סימנה כסימן הפאזה הרגילה לגוף. 

 מוזנים בפועל מפאזה זו. לקבלן ישולם בגין נקודת פאזה נוספת רק עבור הגופים דו התכליתיים ש
 

 נקודת חיבורי קיר חד פאזיות  08.10.14
 ממ"ר מהלוח ועד לנקודה ויסתיימו  באביזר לפי המצוין.  2.5מ"מ וכבלים   20יהיו בצנרת  

 
 נקודות חיבור קיר תלת פאזיות.  08.10.15

יהיה בצנרת עה"ט או תה"ט ובחוטים ו/או כבלים לפי התוכניות מהלוח ועד לנקודה ויסיימו בשקע תלת  
עם מפסק אינטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים נוספים שנדרשים ע"פ התוכניות וכתבי    CEEקוטבי 

 הכמויות. 
 

 או מזגן C.Fנקודות ליחידות  08.10.16
 מעגל אחד ע"פ התוכניות. יהיו בכבלים מהלוח ועד לנקודה מספר יחידות ל

 הנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה"ט או מפסק פאקט  לפי תיאום עם קבלן מ"א הכלול במחירי הנקודה. 
 CEEלפי הסעיף וסיום בשקע  5X4או   5X2.5נקודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל 

 תוספת מחיר. לחידה הפנימית או פאקט , או פאקט מוגן מים ליחידה החיצונית, ללא
 

 ULנקודות גילוי אש/כריזת חירום תקן  08.10.17
 מ"מ תה"ט ויכללו כבלים והכנה להתקנת האביזרים. 20יהיו בצינורות אדומים 

תוואי הצנרת יהיה בנפרד מתעלות התקשורת ויוצמד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון כלול במחירי  
 הנקודה. 

 בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל שילוט ברור. עבור כל נקודה בתקרה יבצע הקבלן 
 

 הכנות לנקודת תקשורת.  08.10.18
 הכנות לנקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכננת במבנה כגון: 

 מחשב, טלפון, בטחון, חדרי ישיבות וכל תקשורת אחרת או מתח נמוך מאוד אחר המופיע 
 התקשורת.  או יופיע בתוכניות הביצוע של החשמל או/ו

 מחיר ממוצע לכל סוגי הנקודות.
 הנקודה תכלול צינור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת  ועד לנקודה

או מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה מניילון צמוד לתקרת הבטון ע"י  
ל הצינור וכולל חיבור הצינור לקופסא או  סרגלי פח מגולוון הכלולים במחיר ההכנה כולל שילוט מתאים ע

 לאביזר בקיר או התקרה. 
נקודה אשר תופיע בתוכניות הביצוע ולא יהיה צורך לבצע צנרת עבורה כלל אלא חיבור ישירות מתעלת  

 הרשת בפרוזדור ע"י אל האביזר ע"י קבלן התקשורת, לא תשלום בגינה לקבלן כלל. 
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מ"מ כבה מאליו בצבעים שונים לפי   25או  20המצוין בכתב הכמויות קוטר צינור התקרות יהיה ע"פ 
 היעוד. 

מ"מ עבור צינור   4מ"מ ובקוטר  20מ"מ לצינור בקוטר   2חוט המשיכה הכלול במחיר ההכנה יהיה מניילון 
 מ"מ.  25בקוטר 

 
 אבזרי ח"ק   08.10.19

 . VIMAR ARKEאביזרי חיבורי יהיו כלולים בנקודות חיבור הקיר ויהיו  
 

 פעלה.לחצני ה 08.10.20
 רחב או צר עם נורת סימון .    VIMAR ARKEיחוברו ישירות ללוח ויהיו ע"י אביזר 

 ישמשו לפיקוד על תאורה ומ"א.
 גידים.  4-יחובר ע"י צנרת ו 

תה"ט עם לחצנים ושילוט ברור ליעוד כל   ADAלחצנים, יתקין הקבלן קופסאת   4-במקום בו יש יותר מ
 לחצן מואר. 

 
 מובילים. 08.11

 
 כללי. 08.11.01

 לעיל יחול גם לפרק זה.  08.01המצוין  בפרק  כל
 

 חוטי משיכה.  08.11.01
 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור   -מ"מ  20בצינור עד בקוטר  
 מ"מ. 4מ"מ חוט ניילון בקוטר   32ועד   25- בצינור בקוטר מ

 מ"מ.  8ומעלה חוט ניילון בקוטר  36בצינור בקוטר 
 טי המשיכה כלולים במחירי היחידה של המנורות.מחירי חו

כל הצנרת תכלול קופסאות סעף והנחה ביציקת ריצפה או מתחת לרצפה כולל חפירה בעבודת ידיים  
 מתחת לקורות לפי הנחיות קונסטרוקטור. 

 כל הצנרת בחציבה בקירות קיימים או חדשים כולל תיקון. 
 

 צינור שרשורי משוריין.  08.11.02
להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י כבל הזנה היוצא מקיר    צינורות אלו מיועדים

 המבנה. 
על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונה כולל הכנסת קטע  

 הצינור לתוך המכונה. 
 על הקבלן לדאוג לחיזוק הצינור אך שבזמן עבודה תקינה לא ייחשף הכבל. 

 נ"ל כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכונה ע"מ להבטיח הנ"ל. בצינורות ה 
הצינור השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד חשמלית ועמיד בשומנים  

 חומרים המצויים במתקן. /
 כל הזנה למכונה ע"י כבל בין המכונה לקיר תוגן ע"י צינור זה ע"י הקבלן. 

 
 תעלות מפח. 08.11.03

 הקבלן להתקין תעלות מפח כמסומן בתוכניות. על 
מ"מ ויכללו מכסה עם ניטים חיזוקים לקיר ו/או תקרה,   1.5התעלות יהיו מפח פלדה מגולוון בעובי 

 קונסטרוקציות, קונזולות וכו'.
 מטר מקסימום.  3התעלה תשלט ע"י שלט סנדויץ חרוט ליעודה כל 

 מחיר השילוט כלול במחיר התעלה. 
 עלות יהיה זהה לטיפול במתכות בפרוייקט ע"י מפרט יועץ המטלורג. סוג הטיפול הת 

 
 תעלות פי.וי.סי.  08.11.04

 גל או ישראלוקס ש"ע.-תעלות הפלסטיק יהיו מפי.וי.סי תוצרת חברת פל 
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 התעלות יכללו מכסה עם ציר ועם מחיצה פנימית קבוע. 
כבלים ואזיקוני פלסטיק  במחיר מ"א  תעלה יכללו גם כל אביזרי העזר כגון סופיות, זוויות, מחזיקי 

 לבנים למניעת נפילת המכסה.
 כלול במחיר של תעלה.  –בחיבורים בין תעלות  יסתום הקבלן ע"י סיליקון לבן לשיפור המראה 

 כלול במחיר התעלה.  –מטר יתקין הקבלן שילוט סנדוויץ' חרות ליעודי התעלה  3כל 
 התעלה תחוזק לקיר או תקרה ע"י ברגים מתאימים.

במחיר כל סוגי התעלות דלעיל ייכלל גם קדיחת חורים בקירות בטון או בלוקים ו/או תקרות לצורך מעבר  
 צידי קיר או תקרה, כולל תיקון החדירות.  2תעלות בין  2הכבלים בין 

 
 תעלות רשת או פח מחורץ. 08.11.05

 . 08.06.5ראה גם סעיף 
מקום אחר במבנה  על הקבלן להתקין בפרוזדורים או על הקיר בהיקף המבנה בכל 

 תעלות רשת או פח מחורץ. 
 עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בטון עם ברגים מתפצלים  בלבד. 

 עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות. 
עיגון והתקנת התעלות יעשה כך שניתן יהיה להניח את הכבלים המותקנים בתעלות ולא יהיה צורך  

ס"מ מקיר או מערכת    15ל התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה רחוק לפחות להשחילם, כלומר צד אחד ש 
 אחרת בתקרה. 

ס"מ וכן הגובה בין התעלה הגבוה   10בהתקנת תעלות אחת מעל לשנייה הגובה בין התעלות יהיה לפחות  
 ס"מ לפחות.  15לתקרה או לכל מערכת אחרת יהיה 

 התומכים יותקנו לפי תוכנית.
 למערכות אינסטלציה לפי התוכניות. הקבלן יבצע גם עיגונים  

מעלות וקשתות לפי תנאי השטח וכן לפי זוויות   -90שינוי כיון של התעלות יעשה ע"י זוויות קטנות מ 
 הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקנים בתעלות. 

 ה בין התעלות. סגמנטים של תעלות יחבר הקבלן ע"י פלטה מגולוונת כדי לדאוג לרציפות  הארק  2בין 
מטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה שלט בסנדוויץ' חרוט עם ציון יעוד התעלה   5כל שינוי כיוון או 

 כלול מחירי היחידה  –פסק וכו'(. –)לחשמל, לתקשורת, לחיוני, לבתי חיוני, לאל 
 הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האישור ימשיך בעבודתו. 

 
 08.06.10ראה גם סעיף   –למניעת התפשטות אש סתימת מעברים  08.11.06

בפירים ורטיקליים ואופקיים על הקבלן לאטום את המעברים    לאחר העברת כל המובילים והכבלים
 למניעת מעברי אש ועשן. אטימת המעברים תעשה ע"י הקבלן בשלושה שלבים:

בחומר מונע אש ע"פ    במעבר כבלים מכל סוג בין אזורי אש ו/או בין קומות יש לצפות את הכבלים .א
 ס"מ בכל צד של החדירה.  60  -דרישת יועץ הבטיחות ולא פחות מ

הרווח הנותר בין הצינורות העוטפים ועד לגבולות החור ברצפה ייסגר ע"י בטון רזה המונע מעבר   .ב
 שעות.  2אש ועשן למשך 

בדת  שעות והמאושר ע"י מע 2המרווחים שנותרו בתוך הצנרת ימולאו בחומר עמיד אש למשך  .ג
UL   או DIN   אוBS  .יאושר שימוש בקצף פוליאוריטני כלשהו. לא  ומכון התקנים הישראלי 

באחריות הקבלן לעבור ולבצע את הנ"ל בכל פיר ורטיקלי במבנה ולקבל את אישור ממונה הבטיחות של  
 הביצוע בכתב.   הקבלן לתקינות

ס"מ, יבוצע משטח עבודה למניעת   20על  מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה   0.04בפיר ששטחו עולה על 
 ק"ג לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד אש לשעתיים.  150נפילות אשר יישא עומס של  

 08.06.10  ראה גם סעיף –אטימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד 
 

 חפירות 08.11.07
 במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה. 

 אחרת צוין לא אם  אלא המפלס הסופי של הכביש גובה מפני מ"ס  100-מ   פחות לא יהיו פירותהח כל
 זה ליד זה המונחים הכבלים או הצינורות לכמות  בהתאם הדרוש וברוחב ובתוכניות הכמויות בכתב

 חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש הקבלן  על . בחפירה 
 וכו'.   א"קצ  ,כ"הטל  חברת   ,מקורות ,חשמל
 לאחר ישקעו לא הסופיים הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה במחיר
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 לקדמותו. המצב והחזרת במדרכות  או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן
בחומר שהיה לכסוי החפירה יספק ויתקין  ע"פ החלטת המהנדס במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש 

 הקבלן מצעים ע"פ החלטת מנה"פ בשטח. 
 מחיר  .המונחאו הכבל   הצינור מעל החפירה  בתוואי תקני סימון  סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40

 .החפירה במחיר כלול הסרט
 .העבודה גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה  השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן

 עד אופטימלית הרטבה עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים  כבישים או  למדרכות תחתמ
 .נוסף תשלום ללא זאת כל  אאשו ד"מודפ לפי 98% צפיפות לקבלת

   ,ניקוז    ,ביוב ומים צינורות בדבר עצמו את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על
 להימצא  העלולים עמודים קרקעיים ובסיסי תת חשמל  וכבלי טלפון כבלי  עצים וגזעי עצים שורשי

 .נזק יגרם שלא כך העבודה את ולבצע החפירה בתוואי
 כל וכן  לחפירה  נפילה או התקלות למניעת מתאימים באמצעים לנקוט הקבלן על  החפירה בצוע עם

 העפר ערמות עקב או  החפירה  עקב  להיגרם העלולים לרכוש או לנפש נזק למניעת  הדרושים האמצעים
 .מהחפירה שהוצאו

 אל  הנותרת האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר
 צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים מי ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו אפשרי  מקום

 וכו'.  משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט  חלקי    ,וחצי מטר לגובה עד עצים ושרשים
 אספלט  ,קשה כורכר או חציבות כולל  ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה  כולל החפירה מחיר

 החפירה.  בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או  במדרכות
 החפירה לתוואי העדכניות התוכניות כל את לידיו  לקבל ביצועה לפני  ,העבודה בשטח לבקר  הקבלן על
 לכך ובהתאם הקשיים כל את להעריך   ,עתידיים או קיימים למגרשים כניסות  ,חניה מפרצי  מבחינת גם

 .הצעתו את  להגיש
 . המזמין מטעם  המהנדס או המהנדס אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

 הבצוע לשיטת מהמהנדס מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי  קרקעי תת מבנה של מקרה בכל
. 

 . בתוכניות המופיע התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל  הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע  יסומן החפירה תוואי 
 

 שוחות/ברכות השחלה  08.11.08
כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת )כלול במחיר הבריכה( ליעוד הברכה  

 יצקת פלדה עם סימון חשמל או תקשורת. בתוך הברכה וכן מכסה  
במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדוויץ' חרוט לייעודם וחתך הכבל  

 ומקור הזנה, לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע , כל השילוט כלול במחיר הבריכה. 
כלולה החפירה, וביטון החוליות   הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה

 ס"מ.  130מבפנים ומבחוץ. גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 
עם  פקק  יצוק  ועם כיתוב לפי סוג    D400טון לפי תקן    40מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  

 השירות  )חשמל, תקשורת,תאורה(  . 
"מ עבור ניקוז כלול במחיר הבריכה.  את חלק  ס 20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

ס"מ מעל   20המתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן הבריכה תצא  בגובה  
 לקרקעית הסופית של הבריכה .

 מיקום הבריכה יתואם עם מהנדס  האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב במשטח האספלט או הבטון. 
כנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות,  הקבלן ימספר בתו

ס"מ   8ובהתאם תוצא תוכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, המספר והאות יהיה  
 מינימום )כלול במחיר הבריכה(.

 צורת המספור תסוכם עם המהנדס בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.
מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי הוראות   - 1.3וקות מבברכות העמ 

 המהנדס וללא שינוי במחיר הבריכה. 
במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת הריצוף,  

 סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי. 
 

 כבלים ומוליכים. 08.12
( ובעל הגנת  N2XY)כבלים מסוג   XLPEמעלות    90יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד  כל הכבלים
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UV 
בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  ובכניסה ללוחות חשמל  

 בשילוט בר קימה )כלול במחיר( 
 השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו. 

רזרוות הכבלים  –ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד באזור הלוחות 
 תשולם רק במידה ואורך הכבלים הינו למדידה )בנקודות הרזרבה כלולה במחירי היחידה(.

 יותקנו פסי צבירה לגופי תאורה במתקן. 
 הפסים יהיו מלבניים שלוש הדלקות  וימדדו לפי מ"א. 

רים הדרושים  להתקנה מלאה כגון הפסים בהתאם לסוג התקנה המחברים  במחיר מ"א יכללו כל האבז
לקיר או תקרה או אלמנט חיבור, חיבור לכבלי החשמל המזינים, זוויות מכל סוג, סופיות וכו' , כל  

 האביזרים המקוריים של הציוד יותקנו לפי תוואי ההתקנה ויכללו כאמור במחיר מ"א תעלה. 
מטר ויש בנמצא    5סי צבירה המותקן בפועל )אם לדוגמא עליו להתקין ישולם לקבלן רק עבור אורך פ

 מטר בלבד והחומר שלא ניתן להתקינו יהיה על חשבון הקבלן(.  5מטר ישולם לקבלן   2-ו  4מוטות של 
עם מעטה כבא מאליו נטול הלוגן לפי תקן     NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

E90FE180 . 
 

 הארקות. 08.13
 

 תקנות. 08.13.01
 כל הארקות בבניין יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן הארקות יסוד 

 ביסודות ובחלקי הבניין יבצע הקבלן הארקת יסוד לפי חוק החשמל. 
 

 הארקת שירותים מתכתיים. 08.13.02
מוליכות  על הקבלן לבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים במבנה כגון תקרות אקוסטיות, תעלות פח 

 להובלת כבלים, צנרת המים, צנרת הגז קונסטרוקציות הכוללות ציוד חשמלי וכו'. 
מ"מ בצינור מתאים ותכלול שלה המחוזקת לשירות המוארק ושילוט   10הארקה תבוצע ע"י חוט נחושת 

 בר קיימא. 
 הארקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה. 

 
 ואהפסי הש 08.13.03

 ובאורך מטר וחצי לפחות.  50/5יש לבצע  פס השואה מנחושת בחתך 
 כל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה בלוח. 

עשויים פליז עם דיסקיות    3/8מ"מ ויכלול ברגיי   50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך 
 קפיציות ואומים. 

 כתיים המחוברים לפס, כל שרות  יחובר לבורג נפרד. ממספר השרתים המת -2מספר הברגים יהיה גבוה ב 
 

 כליא ברק  08.13.04
 על הקבלן לבצע מערכת כלאי ברק בכל מבנה. מערכת כלאי הברק תכלול מערכת קליטה ומערכת הורדה.  

 בגרסתו האחרונה. 1173כל העבודות בנושא כלאי הברק יבוצעו עפ"י תקן ישראלי  
 מערכת ההורדה:  

מטר מרחק   20מ"מ עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה עיקרית ע"פ התקן וכל עד   10ברזלי  2תהיה ע"י  
  20ירידות, בנוסף יתבצעו ירידות גם בתוך המבנה במרחק אשר לא עולה על   2לאורך היקף הבניין בין כל 

 מטר. מערכת ההורדה תחובר בצד אחד לברזלי הגג ע"י ריתוך, ובצד שני לטבעת הארקת יסוד. 
 כת ההורדה כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך מערכת ההורדה לגג ולטבעת הארקת יסוד. במחיר מער

ס"מ   9ברזלים עולים ע"י חפיפה של   2מערכת ההורדה תהיה רציפות ע"י ריתוך לכל גובה הבניין בין 
 לפחות לפי התקן מערכת קליטה: 

מטר לכל היותר, יש לחבר את כל   5במרחק של  בקונטור הבניין ורשת שטיב וערב   40/4תהיה מפס נחושת  
 המערכות אשר ממוקמות על הגג ונדרשות ע"פ התקן לחברם למערכת קליטת הברק. 

 מערכת קליטת הברק תכלול ירידה של מטר משפת הגג ע"פ תקן. 
 במחיר מערכת הקליטה כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך מערכת קליטה למערכת ההורדה. 
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ר ביקורת מכון התקנים לכלאי הברק כלול במחירי היחידה של החוזה ולא ישולם עליה  על הקבלן להעבי
 הנפרד. 

 
 לוחות חשמל   08.14

באתר האינטרנט של מכון התקנים   61439לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוח אשר מופיע כבעל תקן  
 תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח. 

 
 

 . IEC 61439על פי   100KAובקרה עד  , קבלים, פיקוד4000A-100A לוחות חלוקה 08.14.1
 

 הגדרות והנחיות כלליות - 1פרק 
 אישור מכון התקנים, תקינה וסימון לוח בתו תקן   .1

יצרן מרכיב יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים, אשר הוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל מתח  
 נמוך. 

והאירופאי   61439-2לוח החשמל צריך להיות מתוכנן ומורכב על פי התקן הישראלי החדש ת"י 
IEC61439-2  . 

 לוח החשמל צריך להיות מסומן בתו תקן ישראלי באמצעות מדבקה מקורית של מכון התקנים. 
2. ASSEMBLY SYSTEM-   לוח שיטה 

י היצרן המקורי )מבנה  סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על יד
לוח, פסי צבירה, מפסקים, חיווט וכו'(, אשר ניתנים להרכבה בתצורות הרכבה שונות בהתאם  

ו   IK10לדרישות המתכנן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי לוח שיטה יהיה מאושר עד 
IP55. 

 סדרת לוחות  שיטה, זרם מרבי נומינלי וזרם קצר מרבי   .3
 יכללו את כל סוגי ההתקנות הקיימות במתקן, כדלקמן:סדרת לוחות שיטה 

 ; 1s/4000A 100KAהעמדה על הרצפה לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 
  250A 25KA/1sתליה על הקיר לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

4. Original Manufacture  –   יצרן מקור 
ארגון אשר ביצע פיתוח הנדסי ללוח שיטה וכמו כן, ביצע בדיקות במעבדה בלתי תלויה, 

 . IECהמאושרת ע"י גוף בינלאומי של 
יצרן מקור תיעד באמצעות קטלוג יעודי את כל רכיבי הלוח לרבות: תוכניות, סרטוטים, הוראות  

 ד.  הרכבה לכל הרכבת מפסק בלוח, הוראות והובלה, טבלאות טמפרטורה ועו
 יצרן מקור יכול להיות יצרן מקור וגם יצרן מרכיב.  

  1600שנים כ"א מעל   5מוסמכים עם ניסיון של  יצרנים מרכיבים 7יהיו לפחות ליצרן מקור 
 אמפר.

5. Assembly Manufacturer  –   יצרן מרכיב 
ארגון אשר מבצע את התכנון וההרכבה של הלוח על פי דרישות המתכנן ובכפוף להנחיות יצרן  

 קור.  מ
 יצרן מקור צריך להיות בעל תעודת הסמכה בתוקף מיצרן מקור וממכון התקנים הישראלי. 

 יצרן מרכיב חייב לקבל אישור יצרן מקור על כל שינוי בהרכבה או בסוג האביזר המותקן בלוח. 
6. Functional Unit (FU) –   יחידת הגנה ותפקוד 

דוק ומקוטלג בקטלוג. כן עליו לכלול את  כל אביזר הגנה או פיקוד המורכב בלוח צריך להיות ב
רכיבי ההרכבה, לרבות המפסק וכן הנחיות חיווט לפס צבירה ולכבלי יציאה או תעלות פסי  

 צבירה תקניים  
או שווה ערך   Schneider Electricמתוצרת  PRISMAהלוחות יהיו לוחות מודולארים כדוגמת  .7

 מאושר.
מסגרת מתכת המוגבהת ממפלס הרצפה לפחות ב  לוחות חשמל אשר יותקנו על הרצפה ישבו על  .8

 .ס"מ 10
 

 תקנים.  – 2פרק 
   IEC certificate מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יהיו בדוקים ומאושרים באמצעות תעודה 

   1000Vדרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 1חלק   61439ת"י  .1
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 1000Vדרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 2חלק   61439ת"י  .2
דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך המותקנים והמיועדים   – 3חלק   61439ת"י  .3

 נים להפעלה ולשימוש בידי אנשים לא מיומ
 דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך להתקנה באתרי בניה   - 4חלק   61439ת"י  .4
  buswayדרישות יעודיות למערכת סינוף תעלות פסי צבירה  - 6חלק   61439ת"י  .5
6. IEC 62208  –   תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסטה ופוליאסטר להתקנה פנימית

 וחיצונית  
7. IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני-   IK 
8. IEC 61921 –  קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק 
9. IEC60831 –  כושר ריפוי עצמיself healing  1למתח עדKA AC   ( 1+2)חלקים 

10. IEC60947–  (  2/3/4ציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים ) חלקים 
11. IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    (  6עד  2) חלקים 
12. IEC 1643-11 –   תאימות בין רכיב מפסק הגנה לבין מגן נחשולי מתח בעת התרחשות זרם קצר 

 
 קטלוג, תוכנה ותוכניות יצור של יצרן מקורי.  - 3פרק 
ברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט של המוצר שהוא מתכוון לספק. הקטלוג יכלול   .1

אינפורמציה טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות ההרכבה, חיווט, התאמה  
לתקנים, הוראות פסי צבירה, שיטות מידור, הוראות הובלה, הנחיות אחסנה, טבלאות עליית  

 וד בעתיד ועוד  טמפרטורה, הנחיות לתוספת צי
 תוכניות מקוריות של יצרן המקור לתכנון מבנה לוח תקני ולחישוב טמפרטורה   .2
 תוכניות יצור אוטוקאד מקוריות של יצרן המקור לכיפוף וחירור נחושת   .3
 הוראות הרכבה לכל רכיב המורכב בלוח  .4

 
 הגשת תוכניות לאישור. - 4פרק 

 להציג את המסמכים הבאים : בעת הגשת תוכניות לאישור יצרן מרכיב יש  
תכנון מבנה לוח באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור כדי להוכיח שהתכנון נעשה בהתאם   .1

 להנחיות יצרן המקור  
חישובי טמפרטורה באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור. יצרן המרכיב יציג חישובי   .2

 טמפרטורה הכוללים את זרם ההעמסה המרבי בכל מפסק
 ן מקור הכולל תצלום פרט חיבור שהוא תואם לפרט החיבור של הלוח המוגש לאישור קטלוג יצר .3
 תוכניות כיפוף וחירור פסי צבירה של יצרן המקור    .4
 טבלת שטחי חתך לחיווט המפסקים  .5
 דוח ביצוע בדיקות שיגרה כנדרש בתקן   .6
 הנחיות הובלה ואחסנה   .7
 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים   .8
 טח באחריות קבלן החשמל, בכפוף לקטלוג יצרן מקורי והתקן מידות הלוחות והתאמתם לש .9

  AS MADEתוכניות סופיות  .10
 זרם העמסה המרבי   - INCקווית הכוללת נתון -תוכנית חד .11
 נתונים חשמליים כלליים  .12
,  כולל הנחיות לקבלן כיצד לשמור על האוורור בעת התקנת מבנה לוח  IPדרגת אטימות לוח  .13

 בשטח
 

 )מסד( ומעטפת ללוחות להעמדה על הרצפה ותלייה על הקיר  מבנה לוח  - 5פרק 
רציפות ארקה חייבת להיות בהתאם להנחיות יצרן מקור כפי שנבדק ואושר במעבדה חיצונית. זאת כדי  

 לשמור ולהגן על אנשים ורכוש בעת התרחשות זרם קצר 
   61439ות"י    IEC61439-2לתקן    certificateלמסד הלוח והמעטפת תהיה תעודה   .1
 Prisma Pכדוגמת  4000A – ICW 100KAמבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2
כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים   .3

 ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה 
 יה ומאורקים ביניהם  מבנה הלוח וכל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני קורוז  .4



                                                                                                                                                              

                                                                                                               37  

כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים ודלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד בפני   .5
 דינמיים הנוצרים בזמן התרחשות זרם קצר-כוחות אלקטרו 

מבנה לוח השיטה יהיה בעל פנלים פריקים כברירת מחדל, גם אם יש דלת, זאת כדי להגן מפני   .6
 שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, כדי לספק הגנה בפני קשת חשמלית  פגיעה מקרית באנשים

 הפנלים יהיו מקוריים וניתנים להסרה ע"י מברג בלבד כנדרש בתקן    .7
  4000Aלוח השיטה יהיה מודולארי ויאפשר לבצע את כל סוגי ההרכבות עד לזרם של  .8
פתח ולחצן פתיחה  נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מ .9

 לפתיחה מהירה    
 הדלתות יהיו דלתות ממתכת חלקות או שקופות בעלות זכוכית מחוסמת   .10

 
 מבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות חשמל לתלייה על הקיר    5.1

   61439ות"י   IEC61439-2לתקן  certificateלמבנה הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .1
 Prisma Gכדוגמת  ICW25KAו   A 630מבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2
כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים   .3

 ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה 
את כדי להישמר מפני  מבנה לוח השיטה יהיה עם פנלים פריקים כברירת מחדל גם עם יש דלת, ז  .4

 נגיעה מקרית באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, הגנה בפני קשת חשמלית 
נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן פתיחה   .5

 לפתיחה מהירה 
ת  הדלתות יהיו שקופות כברירת מחדל כדי שיהיה אפשר לראות דרכן, ללא צורך בפתיחת הדל .6

 ע"י אנשים לא מורשים  
 ישנן מספר אפשרויות הרכבה: אחד ליד השני או אחד מעל השני, בהתאם לגודל הנישה  .7
 מ"מ בלבד ומיועד להתקנה תחת הטיח   175עבור לוחות משרדים או בתי ספר עומד הלוח צריך  .8
 לכניסת כבלים מהצד   300קיימת אפשרות, לפי הצורך, להתקין תא רוחב  .9

 
 , דרגת הגנה מפני התחשמלות   IK -, דרגת הגנה בפני הלם מכני IP -דרגת אטימות  - 6פרק 
 . IP30כברירת מחדל, דרגת אטימות למבנה לוח שיטה תהיה  .1
 תהיה עם דלת או ללא דלת ועם פנלים   IP30דרגת אטימות  .2
 . IK10למבנה לוח שיטה תהיה  IKכברירת מחדל, דרגת הגנה   .3
לולה להיגרם מנגיעה מקרית בחלקים "חיים" תהיה מדרגה  דרגת הגנה מפני התחשמלות הע .4

IPXXB .יצרן מרכיב חייב להשתמש בכיסויים מקוריים . 
כברירת מחדל, הגנה מפני התחשמלות ונגיעה מקרית תהיה בעזרת התקנת פנלים פריקים   .5

 באמצעות כלי עבודה בלבד. 
 ציוד ואביזרים יותקנו בלוח, כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה תוך שמירה על הבטיחות   .6

 

 להעמדה על הריצפה או תליה על הקיר .  IP55הגדרות והנחיות למבנה לוח שיטה בדרגת אטימות   6.1
 . IEC61439וכן    61439מבנה הלוח יהיה כחלק מלוח שיטה המאושר במכון התקנים ת"י  .1
 יהיו עם פס אטימה מיוחד המותקן במפעל הייצור.  IP55ימות דלתות בדרגת אט .2
 .  IK10דרגת הגנה בפני הלם מכני תהיה  .3
מבנה הלוח יהיה עם פנלים פריקים או שקופים במידה וקיימים מתחת ממסרים או מגענים   .4

 וכדומה . 
  הדלתות יהיו דלתות שקופות כדי שיהיה אפשר לראות דרכן את הציוד ללא צורך בפתיחת הדלת .5

. 
מבנה הלוח להעמדה על הריצפה יסופק עם ריצפה ויכלול פס אטם לכניסת כבלים מהחלק   .6

 התחתון . 
חל איסור לבצע קידוח במעטפת הלוח למעט התקן מיוחד המאושר ע"י יצרן מקור וזה חלק   .7

 מלוח שיטה . 
כל מנורות הסימון, רבי מודד בוררים וכדומה יותקנו על הפנלים הפנמיים על ציר פתיחה וחוט   .8

 ארקה.  
עבור כניסת כבלים יצרן המרכיב יבצע הרכבת אנטיגרונים או פלנ"ג בהתאם לכמות הכבלים   .9

 והנחיות יצרן המקור.  
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 פסי צבירה, מבודדים ואופן התקנתם  - 7פרק 
 ומוגדרים בקטלוג יצרן מקור.  IEC61439-2פסי צבירה צריכים להיות בעלי תקן  .1
 פס צבירה צריך לאפשר חיבור ופירוק מחברים מחזית הלוח וללא צורך בפעולת קידוח. .2
בשל ריבוי חיבורים, פס הצבירה הצורתי צריך לעמוד בטמפרטורה גבוהה באמצעות צלעות   .3

 ותעלות קירור.    
  ICUבלוחות ראשיים צריכים להיות מותאמים לזרם קצר המחושב בלוח  פס צבירה ומבודדים .4

   ICW=ICU.  - ולמשך פרק זמן של אחת שנייה 
בלוח שיטה אחד צריכים להיות שני סוגי פסי צבירה: פס ראשי ופס חלוקה לצורך הזנה מפסקי   .5

 יציאה.  
מתכנן ובכפוף  פס צבירה ראשי יותקן בחלק העליון או התחתון של הלוח בהתאם לדרישות ה .6

 לתוכניות והנחיות מתוך קטלוג יצרן המקור.  
 פס צבירה לחלוקה יותקן בצד הלוח כדי לאפשר הזנה לשתי תאים.   .7
לפסי צבירה ראשי ולפסי חלוקה חייבת להיות נגישות ישירה מחזית הלוח לצורך פעולות   .8

שנדרש על פי   גרפית תקופתית, כפי-תחזוקה, הוספה או החסרה וכמו כן, לצורך בדיקה תרמו 
 התקן )לא תאושר התקנת פסי צבירה מאחורי מפסקים, למעט ללוחות לתליה על הקיר(.

מספר המבודדים של פסי צבירה יוגדרו בקטלוג יצרן המקור בהתאם לזרם הקצר הצפוי ויש   .9
 להגדיר נתון בתוכניות לאישור .

השיטה וסגירתם   הברגים והאומים לחיבור מחברים לפס צבירה יהיו מקוריים כחלק מלוח .10
 תעשה באמצעות מפתח מומנטים במידת הכוח הנדרשת על פי הנחיות הרכבה של יצרן המקור.

 . 2B כברירת מחדל, דרגת המידור של פסי צבירה תהיה מסוג  .11
כיסוי מקורי צריך להיות לכל פסי צבירה בלוח שיטה הכולל פתחי אוורור והגנה מפני נגיעה    .12

 כלי עבודה בלבד, כנדרש בתקן . מקרית וניתן להסירו באמצעות 
צריך להיות מכל הצדדים, כגון : בחזית, בצד התחתון,    2Bכנדרש בתקן, מידור פסי צבירה  .13

 העליון והאחורי  
 שטח החתך לפס צבירה ראשי יהיה בהתאם לזרם הנומינלי של המפסק הראשי .  .14
ו כפול מקדם שטח החתך של פסי צבירה לחלוקה יהיו על פי סכום המפסקים המוזנים ממנ .15

 . DFהעמסה  
הפאזות עם אפס באותו מבודד   3להקטנת שדות אלקטרומגנטיים נדרש להתקין פסי צבירה של  .16

  . 
 

הגדרות כלליות למכלול הרכבה וחיווט לאביזר הגנה או פיקוד בלוח    -   Functional Unit  -FU  -  8פרק  
 שיטה.

כללי: פרק זה מורכב מאוד מאחר ומגוון האפשרויות הקיימות הן רבות ומגוונות.  לכן, יצרן מרכיב חייב  
לבצע את הרכבתם בהתאם לקטלוג יצרן מקור. במידה ולא קיים פרט חיבור זה חייב היצרן המרכיב  

 רן המקור אישור בכתב לביצוע.לקבל מיצ
כברירת מחדל, כל המפסקים בלוח שיטה יותקנו בהתקנה אנכית ולא אופקית, למעט באישור   .1

 חריג מהמתכנן.  
(  יהיו מודולארית וניתנות להחלפה מחזית הלוח. הגישה לכל  FUיחידות תפקוד המפסקים ) .2

 הציוד תהיה רק מלפנים.  
יים ויכללו אומים מסומררים כדי לאפשר התקנה ישירה  מגשי התקנת ציוד )פלטות( יהיו מקור .3

 מחזית הלוח וללא חשש שהאום יפול על חלקים "חיים". 
פסי דין יהיו פסים מקוריים של לוח השיטה, כולל ברגים לחיזוק לגוף הלוח ולשמירת רצף ארקה   .4

. 
 ומעלה תעשה באמצעות פסי צבירה לקליטת כבלים.   800A  -כניסת כבלים למפסקים מ  .5
תעשה באמצעות לשות בתא חיבורים או ישירות למפסק ע"י   630 – 400ניסת כבלים למפסקים  כ .6

 מחבר כפול. 
תעשה ישירות למפסקים ע"י מחבר מהיר או נעלי כבל    250עד   63כניסת כבלים למפסקים   .7

 תקניים. 
 כניסת כבלים למאזים תעשה דרך מהדקים לפס דין ולא ישירות.   .8
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 .  4000Aהגדרות והנחיות להרכבה וחיווט מפסק אוויר עד  - Functional unit  -ACB 9פרק 
 החיבור בין המפסק לבין פס הצבירה הראשי יהיה חיבור מסוג קדמי!  חיבור אחורי לא יאושר!   .1
 חיבור כניסה למפסק יאפשר חיבור באמצעות כבלים או פסי צבירה   .2
, המותקן בתוך לוח, יעשה רק ע"י פרט  ACBחיבור בין תעלת פסי צבירה חיצוני למפסק הראשי  .3

ומופיע בקטלוג של יצרן     IEC61439 -6שר נבדק ואושר בתקן  חיבור תקני בתוך הלוח )פלאנג'(, א
 המקור כציוד מאושר.

תהיה מקורית וחזקה בפני רעידות בעת ההובלה וכן בעת פתיחה   ACBתושבת התקנת המפסק  .4
 בזרם קצר  

 כיפוף וחירור פסי הנחושת יעשה על פי תוכניות יצרן מקור בלבד   .5
המפסק צריכים להיות מוגנים בפני קשת חשמלית    כל רכיבי הפיקוד והבקרה המותקנים מעל .6

 באמצעות כיסוי יעודי כדוגמה " אמבטיה "  
    ACBתא מפסק הראשי יהיה עם פנלים הכולל פתח גישה ישירה לחזית המפסק  .7

 
מ    Functional Unit -MCCB -  10פרק   יצוק  וחיווט למפסק  והנחיות להרכבה  ועד    630A  -הגדרות 

1000A    
 פסק לבין פס הצבירה הראשי יהיה חיבור מסוג קדמי!  חיבור אחורי לא יאושר!.החיבור בין המ .1
 ההתקנה תהיה אנכית בלבד למעט מקרים מיוחדים בהם נדרשת גם התקנה אופקית .  .2
 תהיה אפשרות להתחבר בכלים ישירות למפסק או ע"י לשות בתא כבלים.   .3
 יכלול אפשרות להתקנת ידית מצמד או מנוע הפעלה וכדומה.   FU -ה .4
 פירוק והרכבת פלטה הרכבה יעשו מחזית הלוח בקלות וללא קושי מיוחד.   .5

 

וחיווט למפסק יצוק מ    Functional Unit -MCCB   -  11  פרק והנחיות להרכבה  ועד    63A  -הגדרות 
250A . 

 התקנת המפסקים תהיה אנכית בלבד   .1
 פסי צבירה יהיו מותקנים בחזית הלוח. לא תאושר התקנה אחורית   .2
 מפסקים ישירות וללא צורך בהוספת חיווט והרכבה    4פסי צבירה יזינו לפחות  .3
 מפני נגיעה מקרית  פסי הצבירה יהיו עם כיסוי מאוורר ומוגנים  .4
יאפשר מקום שמור אמיתי לקליטת מפסקים עתידית ללא צורך  FU MCCB 250המכלול  .5

  Schneider Electricתוצרת   Linergy FCבהוספת חיווט כדוגמת 
 

 הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למנתק בעומס -   Functional Unit -Switch  -12פרק 
 סוג הדגם, תוצרת  ואופן התקנה של מנתק בעומס יעשה על פי הנחיות יצרן מקורי  

 יש לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת בין מנתק בעומס לבין המפסק המזין אותו   .1
בחירת המנתק בעומס תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ ותאימות הגנה עורפית עם   .2

 המפסק שמזין אותו 
 

 הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למא"זים )מפסק אוטומטי זעיר(.     Functional Unit -MCB   -  13פרק   
 מא"זים   24  -פס דין יהיה מקורי כולל ברגים לשמירת רצף ארקה וכמו כן יתאים ל .1
ההזנה למא"זים תעשה על ידי בלוק חיבור המורכב על פס דין או מעל המא"זים )מסרק לא   .2

  Linergy FMכדוגמת  יאושר(,
מא"זים ישירות וללא   24 -ויאפשר הזנה ל  IPXXBבלוק החיבור יהיה עם מחבר מהיר והגנה  .3

 צורך בחיווט ארוך ומורכב בתוך תעלות חיווט וכדומה  
בחירת מא"זים ובלוק החיבורים תעשה מתוך קטלוג יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר והמפסק   .4

 הראשי שמזין אותם  
לולאות חיווט ולא בתעלות על מנת למנוע התחממות החוטים ולאפשר  החיווט יעשה באמצעות  .5

 קירור יעיל  
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הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט הגנות מתחי יתר ומפסק     Functional Unit  -MCB+SPD  -  14 פרק
 הגנה  

 סוג הדגם, תוצרת  ואופן ההתקנה של מגן מתח יתר יעשה על פי אישור והנחיות יצרן מקורי  .1
 צריך לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת של מגן מתח יתר לבין המפסק המגן עליו    .2
בחירת הגנה תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ וכן תאימות הגנה עורפית עם המפסק   .3

 שמגן עליו 
 חוט  ארקה יהיה קצר כמה שיותר ויחובר לפס ארקה או למסד הלוח הקצר מבניהם   .4
 יהיו קצרים מאוד כדי למנוע עליית מתח  MCB+SPDים את חוט הפאזה והאפס המזינ .5
    SPD-שטח חתך לגיד הארקה יהיה גדול יותר משטח החתך המזין את ה .6

 
הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למערכת החלפת      Functional Unit  -Source Changeover-  15פרק  

 הזנות.
 ת הוראות הרכבה וחיווט  כל תצורת חיבור צריכה להיות מקוטלגת בקטלוג וכוללו  .1
 לצורך תחזוקה, הנישות למפסק והמונעים יהיו מהחזית   .2
חיבור "גשר" ביציאה ממפסק ח"ח גנרטור יעשה על ידי פרט תקני ומקוטלג. לא יאושר פרט   .3

 חיבור אחר 
להתקנה בלוח חשמל ומאושרת על ידי   IECמערכת הבקרה להחלפת הזנות צריכה להיות תקנית   .4

 יצרן המקור  
  rated impulse withstand voltage (Uimp=) of 8 kVמערכת הבקרה צריכה לעמוד בתקן  .5

IEC60947 -   
6. Overvoltage Category IV – 690V  –  4עמידה במתח יתר בדרגה   
   IVEהחיגור החשמלי יעשה ביחידה נפרדת מבקר החלפה כדוגמת  .7
ד מצד ח"ח וגנרטור צריכים להיות מחוגרים חשמלית ומכאנית ביניהם ומורכבים  הגנות פיקו .8

 ביחידה נפרדת מבקר החלפה 
 

 הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט מכלול בנק קבלים.   Capacitor Bank Functional Unit  -  16פרק 
 מכלול הרכבה יעשה בהתאם להנחיות יצרן מקור   .1
 המכלול הבדוק יכלול אביזרים, כגון : קבל, מגען, משנק, מפסק וחיווט  .2
 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה מהירה לצורך תחזוקה  .3
   IEC61439-2 , IEC61921בנק הקבלים יבדק בזרם קצר כנדרש בתקן   .4
 וורור, ונטות ותרמוסטטים, כנדרש בקטלוג יצרן מקורי בנק הקבלים יכלול פתחי א .5
   Prismaבנק הקבלים יהיה כחלק מלוח שיטה, כדוגמת  .6

 
 טמפרטורה סביבתית, תנאי התקנה.  - 17פרק 
 לוח החשמל יתוכנן להתקנה פנימית בחדר חשמל או בנישה בהתאם לגודל לוח השיטה  .1
   35ºCשעות צריכה להיות  24 -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל  .2
 C˚40טמפרטורה מקסימאלית רגעית צריכה להיות ל   .3
   50%לחות יחסית צריכה להיות  .4

 
 מרחקי זחילה, מרחקי בידוד ודרגת זיהום.  - 18פרק 
   IEC61439-1מרחקי זחילה ומרחקי בידוד אוויר יהיו בהתאם לדרישות התקן   .1
  IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  .2
    IIIסיווג מתח יתר בלוח משני   .3
   3דרגת הזיהום בלוח תעשייתי ומבנים תהיה  .4
 1000Vמתח הבדדה צ"ל  .5
 ציוד פיקוד, בקרה ומשנ"ז צריכים לעמוד בדרישות הנ"ל  .6

 
 שמור "רגיל" ו"אמיתי".מקום   30%   - 19פרק 

 מקום שמור המוגדר כדלקמן :   30%יצרן מרכיב צריך לתכנן את מבנה הלוח עם 
מקום שמור "אמיתי" הינו מקום שמור המוגדר למאזים או מפסקים בגדלים שונים, וכולל   20% .1

 פסי צבירה וחיווט לקליטת המפסקים, ללא צורך בהוספת חיווט מאולתרת  



                                                                                                                                                              

                                                                                                               41  

 מקום שמור "רגיל" הינו מקום שמור לשימוש כללי ולא מוגדר   10% .2
 הנחיות ההרכבה לאיש התחזוקה  יצרן מרכיב יתעד את שיטת ההרכבה. קטלוג היצרן יספק את  .3
 יצרן מרכיב יספק חישובי טמפרטורה, כולל המקום השמור העתידי   .4
יצרן מרכיב יוודא שהמקום השמור יעשה על פי הנחיות יצרן מקום ולא יאפשר לקבלן לבצע   .5

 אלתור מקומי 
 

 דרגת מידור ומקדם העמסה.  -  20פרק 
ובקטלוג יצרן מקור יכלול את הכיסויים והמידורים     4bמבנה לוח שיטה יתאים לדרגת מידור עד

 המקוריים לצורך ביצוע 
. זה כולל מידור והגנה מפני נגיעה מקרית של   2bכברירת מחדל, דרגת המידור בלוח שיטה תהיה  .1

 והמשני   פס הצבירה הראשי
  תהיה לפי דרישה במתקנים חיוניים, כגון: בתי חולים, מתקנים צבאים 4 -ו  3דרגת מידור  .2

 וכדומה  
 , כדלקמן : IEC61439מקדם העמסה בלוח צריך להיות בהתאם לטבלה בתקן   .3
   0.9יהיה   DFאז מקדם  3  – 2במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .4
 0.8יהיה   DFאז מקדם    5 -  4במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .5
 0.7יהיה   DFאז מקדם  9  – 6במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .6
 0.6יהיה   DFאז מקדם  10סקים בתא הינה מעל במידה וכמות המפ .7

 
    3P+LINKהקטנת שדות אלקטרומגנטיים - 21פרק 

על היצרן המרכיב לבצע תכנון מבנה לוח שיטה כך שכל המפסקים, לרבות מפסק ראשי ומפסקי יציאה,  
, התקנה זו  מקטינה את השדות האלקטרומגנטיים ואת הקרינה  LINK –יהיו עם קוטב רביעי לא מוגן 

 הסביבתית וכמו כן, מפחיתה את התחממות דפנות לוח החשמל. 
ו מקוטלגים בקטלוג יצרן מקורי ובדוקים לפי התקן  הקוטב הרביעי ואופן התקנתו יהי .1

IEC61439-2   
יהיה מוגן מפני נגיעה מקרית ויתאים למפסק בגודל הפיזי ולכושר  LINKהקוטב הרביעי  .2

 ההולכה  
לצורך הגנה בפני התחשמלות מזרם   LINKבמידת הצורך, ניתן יהיה לנתק את הקוטב הרביעי   .3

 חוזר  
האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות   על מנת להגביל את השפעת השדות .4

 בחזית הכיוון ממנו ניגשים לטפל בפסים 
 

 הובלה והתקנה בשטח – 22פרק 
יצרן המרכיב חייב לספק הוראות הובלה, הרמה והתקנת הלוח בשטח בהתאם להנחיות יצרן   .1

 מקורי  
 טה לעמוד בהן  יצרן המרכיב יספק הוראות אחסנה ותנאי סביבת עבודה שעל הלוח שי  .2
מ"מ, המאפשר שינוע על גבי   65או   50יצרן המרכיב חייב להתקין בלוח השיטה סוקל בגובה  .3

 צינורות קשיחים  
במידה והלוח גדול ויש צורך לפרק אותו למספר חלקים אז יצרן המרכיב חייב לבצע את ההרכבה   .4

 בשטח 
 

 תא כבלים ותוכנית כניסת כבלים.   - 23פרק 
 את כניסת הכבלים ואת אופן חיבורם למפסקים בהתאם לדרגת המידור, כדלקמן :  יצרן מרכיב יתכנן

כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון של תא המפסקים או מהחלק העליון,   2Bבדרגת מידור  .1
 בהתאם לתוכנית השטח. 

 כניסת הכבלים תהיה אך ורק מתא כבלים המותקן בסמוך לתא מפסקים.   4ו  3בדרגת מידור  .2
הכבלים יחוברו ללשות המותקנות בתא כבלים ומהלשות למפסק באמצעות     B 3/4ר בדרגת מידו  .3

 פס גמיש, בהתאם להנחיות יצרן מרכיב.  
הכבלים יחוברו ישירות למפסק באמצעות מחבר מהיר או נעל כבל )מומלץ   A 3/4בדרגת מידור  .4

 נעל כבל( 
 הלשות והמחברים במפסק יתאימו לחיבור כבלים מנחושת ואלומיניום   .5
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 כל המפסקים בלוח שיטה יכללו כיסויי כבלים מקוריים   .6
 בו  יצרן מרכיב יבצע את הרכבת האנטיגרונים או הפלנ"ג בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת .7

 
 שטח חתך של מוליך האפס ופס הארקה. – 24פרק 

 שטח החתך של מוליך האפס יהיה זהה לשטח החתך של מוליך הפאזות  
 המבודד לפסי צבירה יתאים לארבעה מופעים הכוללים שלוש פאזות ואפס  .1
אזי מוליך האפס יותקן בנפרד מהפאזות בחלק   3Pמאחר ומספר הקטבים של המפסקים הוא  .2

 ליון התחתון או הע
שטח  פס הארקה יהיה בהתאם להנחיות יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר הצפוי בלוח החשמל   .3

ICU  
 פס הארקה יותקן ישירות במסד הלוח בהתאם להנחיות יצרן מקור כדי לשמור על רציפות ארקה    .4

 
 בדיקות שיגרה. – 25פרק 

 בהתאם לתקן יצרן מרכיב יבצע בדיקות שיגרה ויגיש את הדוח כנספח בעת מסירת הלוח ללקוח הסופי  
למעטפת הלקוח והפנלים כך שלא יהיה ניתן לבצע חדירה של כלי בין הפתחים של   IPדרגת הגנה  .1

 המפסקים 
 הגנה בפני התחשמלות כדי לוודא שקיימים פנלים וכיסויים על כל החלקים ה"חיים"  .2
 שנייה    1למשך   2500Vבהתאם למתח הבדיקה הנדרש למשך     dielectric testת הבדדה בדיק .3
   500V -בעזרת מכשיר רמת בידוד ל  insulation testבדיקת בידוד  .4
 רציפות ארקה בכל החלקים המתכתיים .5

 
 . IEC61921-IEC 61439/2קבלים על פי   לוחות 08.14.2

 
 כללי   - 1פרק 
   1על לוח הקבלים להיות תקני וזהה בדרישותיו ללוחות חלוקה כמפורט בחלק  .1
 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה לצורכי תחזוקה  .2
 IEC61439-2בנק הקבלים יבדק במעבדה בלתי תלויה עם תעודה מאושרת כנדרש בתקן   .3

,IEC61921   
 גען, משנק, מפסק וחיווט בדיקת המעבדה תכלול בנק קבלים, כגון: קבל, מ .4
   IK10החוזק המכאני של הלוח יהיה בדרגת  .5
 בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים כנדרש בקטלוג יצרן מקורי   .6
 Schneider Electricתוצרת    Varsetלוח הקבלים יהיה כדוגמת לוח  .7

 
 הגדרות לקבלי הספק  - 2פרק 
 self, בעלי כושר ריפוי עצמי IEC60831בדוקים ומאושרים בתקן   Heavy dutyקבלי הספק צ"ל   .1

healing  1000לזרם חילופין עדV   :כדוגמתVarplusCan 
 הקבלים יהיו בעלי הפסדי אנרגיה נמוכים   .2
הקבל יכלול הגנה כפולה כדי למנוע שריפה בלוח, הכוללת נגדי פריקה והתקן לחץ המנתק את   .3

 מתח האספקה בעת עליית המתח וכן בעת כשל פנימי  
 המופעים  3המכלול ינתק את  .4
   PCB  - polychlorinated biphenols-אין להשתמש בשמן כאמצעי לספגת הקבל  .5
 לרבות נגדי פריקה   KVARוואט/  0.5הפסדי הקבל לא יעלו על  .6
    440Vהקבל יעמוד במתח עבודה של  .7

 

 עמידות הקבל בדרגות זיהום הרמוניות  - 3פרק 
 תכנון תא הקבלים צריך לעמוד ברמת זיהום הרמוניות שבמתקן ולמנוע התגברות התדר

מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים שמייצרים    400Vבמתח רשת   400/415Vקבל במתח   .1
 מהספק השנאי   15%  -הרמוניות יהיו קטנים או שווים ל

מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים שמייצרים    400Vבמתח רשת   440V קבל במתח .2
 מהספק השנאי  15%  -  25%יהיו בתחום שבין    הרמוניות
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מיועד לשימוש במתקן   400Vבמתח רשת   Hz 190/215, 135בתדר  DRעם משנק  480V קבל במתח  .3
 מהספק השנאי   25%  - 50%שבו סה"כ ההספקים שמייצרים הרמוניות יהיו בתחום שבין 

 
  Detuned Reactors –DRהגדרות למשנקים   - 3פרק 
   IEC60076-6המשנקים להגבלת הרמוניות יעמדו בתקן   .1
 שת או אלומיניום  המשנק יהיה ליבת ברזל תלת מופעי עם ליפופי נחו .2
 המשנק יצויד עם התקן הגנה אשר ישמש לניתוק במצבים של עומס יתר   .3
 להלן הגדרות חשמליות:   .4

• Tolerance : +/- 5 % 

• Tolerance between phase : Lmax/Lmin < 1.07 

• Tuning order : 2,7 (relative impedance : 13,7%); 3,8 ; 4,3 ( relative impedance : 5.4 
% ) 

• Permissible overload fundamental current: 1.1 time the nominal current (I1). 

• Insulation level : 1.1 kV according to IEC 76 

• Test voltage ( coil to core ) : 3,3 kV 1 minute 

• Distance between terminals and earth : 20 mm 
 

 מגענים לקבלים  - 4פרק 
   IEC60947-4המגענים יהיו מדגם יעודי לניתוק וחיבור הקבלים ויעמדו בתקן  .1
ונגדי ריסון לצורך ביצוע מקדים לפני המגעים    early makeהמגענים יהיו בעלי מגעים מקדימים  .2

 הראשיים לשם פריקת הקבל בצורה מהירה ועילה 
זרמי התנעה של הקבל ל   המגענים יהיו בעלי מגעי עזר מקדים לחיבור נגדי ריסון המנחית את .3

8Xin 
 המגענים יבחרו על פי טבלאות תאימות מקטלוג היצרן  .4
    Schneider Electricמתוצרת  LC1DKהמגענים יהיו כדוגמת  .5

 
 בקר כבלים  – 5פרק 
 דרגות ויכלול: צג בקרה, מגע התראה, חיישן טמפרטורה   12או  6בקר הקבלים יאפשר בקרה על  .1
 ומאושר להתקנה בלוח חשמל    IECהבקר צריך להיות תקני לפי   .2
 בקר הקבלים יכלול חיישן טמפרטורה, הכולל מגע יבש להפעלת המאווררים בלוח   .3
 ניות גבוה  בקר הקבלים יכלול הגנה על הקבלים כתוצאה מרמת הרמו .4

 cos Φולא  PFכיול הבקר יעשה עלפי  .5
בקר הקבלים יאפשר תכנות "חכם" ויבצע חיבור וניתוק בנק הקבלים לפי ההספק הנדרש  .6

 לביקוש שיא  
 הבקר יכלול התראות כגון ירידה בקיבוליות בנק הקבלים וזרם יתר בקבל   .7
   אופציה לבקר הקבלים עם יציאת תקשורת וחיבור לבקרת מבנה  .8
יספק מידע על כופל ההספק, דרגות מחוברות, זרם אקטיבי וראקטיבי, עיוות הרמוניות  הבקר  .9

 (  3,5,7,11,13בזרם ובמתח, מתח, טמפרטורה, הספקים וספקטרום הרמוני של מתח ) 
 

2-ממתכת או פוליאסטר להתקנה חיצונית או פנימית על פי       250A 10KA ארונות חשמל  08.14.3
4-IEC 61439 . 

 
 הגדרות כלליות  – 1פרק 
וכמו כן, עד    10KA RMSההגדרות להלן חלות אך ורק על ארונות החשמל שהזרם הקצר הינו עד  .1

   250Aזרם נומינלי של 
ההגדרות הנ"ל חלות על ארונות חשמל, אוטומציה ובקרה העשויים ממתכת או פוליאסטר  .2

 להתקנה חיצונית  או פנימית 
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מבנה הלוחות ממתכת או פוליאסטר יעמוד בדרישות התקן, והם יהיו בעלי תעודה אשר הונפקה   .3
   -ית רשמ IECואשר בסמכותו להנפיק תעודת    Bureau Veritasמגוף רשמי ומוכר, כדוגמת  

certificate IEC62208  
יצרן מרכיב יתכנן וירכיב את לוח וציוד המיתוג על פי הנחיות קטלוג יצרן מקור הכולל את  .4

 המבנה, פסי הצבירה ואבזרים וכדומה, כדי להבטיח מקסימום התאמה לתקן  
   SPACIALמבנה הלוחות ממתכת יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת   .5
בנה הלוחות מפוליאסטר יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת  מ .6

THALASSA  
ארונות נירוסטה יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  .7

SPACIAL SFX   
 SPACIALיעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  19ארונות '' .8

19'' 
 מבנה לוחות הפוליאסטר יהיה מאושר על ידי חברת חשמל  .9

 יצרן מרכיב יספק תיק מוצר עם כל דוחות החישובים ותוכניות לאישור מתכנן בעת אספקת הלוח   .10
יצרן המרכיב יהיה יצרן לוחות כללי אשר מייצר לוחות המתאימים לתקן ופטורים מביצוע   .11

   61439-1  של ת"י 10.11בדיקות עמידה בזרם קצר לפי סעיף 
 יצרן מרכיב כללי יציג אישור יצרן מקור בתוקף וכן אישור מכון התקנים   .12
 יצרן מרכיב כללי יספק הצהרת יצרן המעידה כי תכנן והרכיב את הלוחות בהתאם לתקן   .13
 להתקנה חיצונית תעשה לארונות מתכת ופוליאסטר   UVבדיקת  קרני  .14

 
 לסדרת בדיקות.  IEC62208נתוני דרישות התקן   - 2פרק 

 הבדיקות כנדרש בתקן, כדלקמן :  13 -כדי לעמוד בדרישות התקן ארון החשמל יעמוד בהצלחה ב
 סימון.  .1
 עומסים סטטיים . .2
 הרמה .  .3
 עומסים משקליים .  .4
 . IKדרגת הגנה בפני הלם מכני  .5
 .  IPדרגת אטימות  .6
 חוזק דיאלקטרי.  .7
 תרמית . עמידה   .8
 עמידות בחום באמצעות חוט להט.  .9

 עמידות בחום ואש ישירה.  .10
 רציפות מעגל ארקה להגנה.  .11
 עמידות לתנאי מזג אוויר.  .12
 עמידות בפני קורוזיה. .13

 
 תאימות לתקנים לארונות מתכת ולפוליאסטר    3 –פרק 

1. IEC62208 –   מארזים ריקים ללוחות מיתוג ובקרה 
2. IEC62208-9.12/ 9.13 –  בדיקתUV   להתקנה חיצונית ועמידה בפני קורוזיה 
3. IEC60529 –  דרגת הגנהIP    המסופקת למארז 
4. IEC62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכני– Ik 
5. IEC61439-1 –   מכלול ציוד מיתוג ובקרה לאחר בדיקות מעבדה 
6. IEC60695-2-1  –   בדיקות עמידות באש וכיבוי עצמי לארונות פוליאסטר באמצעותGlow wire  :

 מעלות   960עמידות והתנגדות מרבית לטמפרטורות גבוהות ובאש עד  
7. IEC60695-10-2  –    בארונות פוליאסטר, בדיקת עמידות בפני חום גבוה ולחץball pressure test  .

 מעלות   150התוצאה היא שהארון לא מתרכך בחום גבוה מעל 
8. ISO14001/9001 -   ובעלי תעודת תאימות לתקן אתרי הייצור יהיו בלתי מזהמים 
9. Ddesign-ECO –  פיתוח הארונות והתכנון יעשה בשיטה אקולוגית והחומרים יהיו נטולי הלוגן 

10. REACH/ROSH – תהליך צביעת הארונות יבוצע בהתאם לחקיקת התקנים   
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 הנחיות תכנון ארון חשמל ממתכת ופוליאסטר    4 -פרק 
   250A X 80% = 200Aהמותר בלוח יחושב לפי    INC הזרם המרבי .1
 10KA RMSהמותר בלוח יחושב לפי   IKהזרם הקצר המרבי  .2
פסי צבירה יבחרו מיתוך קטלוג יצרן המקור, כולל כל המתאמים לחיבור פסקים ומתנעים,   .3

 Linergy BZכדוגמת 
סידור הציוד על גבי פלטה יעשה בצורה מרווחת ונוחה לתחזוקה,  כולל תעלות חיווט, מהדקים   .4

 וכדומה  
 מהשטח עבור מפסקי יציאה, מהדקים ופסי צבירה  30%יש ליעד  .5
בהתנעה ישירה יצרן המרכיב יבחר במתנע משולב ישיר   FU Motorעבור המכלול להפעלת מנוע   .6

    GV2ם על מנת להבטיח עמידה בתקן, כדוגמת לקו, כולל את כל המחברים המקוריי
בהתנעת כוכב משולש יצרן המרכיב יבחר מספק אחד   FU Motorעבור המכלול להפעלת  מנוע   .7

וכן את כל המחברים המקוריים המאפשרים לבצע    O.L-את כל הציוד, הכולל: מתנע, מגען ו
     GV2 + LC + LRDרה גישור בין המגענים והזנה כפולה בהתאם לדרישות התקן כדוגמת סד

החיבור למפסק הראשי יעשה ישירות למפסק באמצעות נעלי כבל או מחבר מהיר או מכפל כפול   .8
 במידת הצורך 

ההזנה בין המפסק הראשי לבין פסי הצבירה תעשה ע"י סידור המוגדר על ידי יצרן המקור או על   .9
 Hפי טבלה 

   IEC61439-1 בתקן Hהמוליכים לצורך חיווט בלוח יבחרו על פי טבלה  .10
יצרן מרכיב יבצע ויספק למתכנן חישובי התחממות באמצעות תוכנה מקורית של מבנה הלוח   .11

 Proclimaפנימית או חיצונית כדוגמת  המסופק ממתכת או פוליאסטר המיועדת להתקנה
על פי חישובי ההתחממות היצרן מרכיב את הוונטות, פתח האוורור, התרמוסטטים ויחידות   .12

הקירור מיצרן המקור של המבנה כדי להבטיח את דרגת האטימות המרבית ועמידה בתקנים  
 הרלוונטיים  

בלוח להתקנה חיצונית היצרן המרכיב לא יבצע שום חירור בדפנות בדלת השקופה אלה רק על   .13
 ית  הדלת הפנימ 

 

 הגדרות יעודיות   -ארון חשמל ממתכת  5 -פרק 
 סדרת ארונות יכללו מגוון רחב של דגלים להתקנה על הרצפה ועל הקיר   .1
טקסטורה   .2 במרקם  אפוקסי  אבקת  באמצעות  יעשה  הארון  בחום    RAL7035ציפוי  מפולמר 

 לעמידות ממושכת ואיתנה בפני קורוזיה  
 כל הדפנות יהיו במישור המסגרת כדי למנוע חיכוך ופגיעות במהלך ההתקנה   .3
 במקומות מיוחדים ובעייתיים תתאפשר התקנת דלת בדופן השמאלי או הימיני של הארון   .4
במקרה של התקנה של שני ארונות או יותר יש להתקין את הדלתות באופן שניתן לפתוח אותן ללא   .5

 הפרעה מהארון הצמוד אליו  
הארון תהיה עם אטם פוליאורטן מוקף. הפתיחה תהיה קדמית, המבנה הפנימי של הדלת  דלת   .6

 יאפשר התקנת אביזרים וציוד לדלת  
 הדלת השקופה עשויה מזכוכית מחוסמת עם ציפוי מיוחד למניעת נפילת שברי הזכוכית  .7
עודי  הדלת לארון להעמדה על הרצפה יסופק עם ידית פתיחה הניתנת לפתיחה באמצעות מפתח י .8

 או באמצעות מוט כפול / מפתח רגיל / מפתח משולש / מפתח מרובע  
   IK08ולדלת שקופה   IK10דרגת חוזק מכאני לדלת חלקה תהיה  .9

 תלוי בסוג המבנה   120/180ניתן יהיה לפתוח את הדלת בזוית  .10
 ניתן להחליף את כיוון הפתיחה מצד ימין לצד שמאל ולהיפך   .11
  Spacial CRN/S3Dכדוגמת  IP66ל הקיר תהיה דרגת האטימות לארונות לתלייה ע .12
 Spacial SF/SMכדוגמת  IP55דרגת אטימות לארונות על הרצפה תהיה  .13
 ארון לתלייה על הקיר יהיה בנוי ומרותך כמקשה אחת בשיטת "מונובלוק"   .14
 ארונות להעמדה על הרצפה יהיו בנויים בשיטה מודולארית או מונובלוק לפי בחירה  .15

 

 הגדרות יעודיות  –ארון חשמל מפוליאסטר לתלייה על הקיר או על הרצפה )פילר(  6 -פרק 
 סדרת הארונות יכללו דגמים להתקנה על הרצפה ולתליה על הקיר   .1
  Thalassa PLAסדרת הארונות להתקנה על הרצפה )פילר( יהיו כדוגמת   .2
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 Thalassa PLMסדרת הארונות להתקנה על הקיר יהיו כדוגמת  .3
בגוון    ארון .4 לחץ  יציקת  של  מיוחד  יצור  בתהליך  זכוכית  בסיבי  מחוזק    RAL7032הפוליאסטר 

 המיועד לשימוש פנים או חוץ 
   IP65דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר או העמדה על הרצפה תהיה   .5
   IP54  –דרגת האטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו  .6
לארו .7 אטימות  כניסת  דרגת  פתח  ובנוסף  מעליו  וגגון  בגג  אוורור  פתח  עם  הרצפה  על  להעמדה  ן 

  IP44 – כבלים בחלק התחתון 
בחירת סוג המבנה ודרגת האטימות תעשה על פי הצורך בצורת התקנה ואם כן, האם יש צורך   .8

 בפתח אוורור  
 פתיחת פתח וחירור בארון פוליאסטר יעשה על פי  הנחיות יצרן המקור   .9

 
 אביזרים  להתקנה לארונות ממתכת או פוליאסטר   7 -פרק 

 כל האביזרים יהיו מקוריים וייבחרו מתוך קטלוג יצרן מקור   
 הארון יסופק עם פלטה ממתכת מקורית   .1
 הארון לתלייה על הקיר יסופק עם וו תליה   .2
 ארון מתכת על הרצפה יסופק עם סוקל המאפשר פירוק והכנסת מלגזה   .3
 דלת פנימית נוספת לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור  .4
 מודול פנלים נוסף לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור  .5
 ונטות ופתחי אוורור יהיו מתוך קטלוג יצרן מקור   .6
גובה    לארונות פוליאסטר להתקנה על .7 )פילר( יסופק סוקל  לכניסת כבלים או סוקר    900הרצפה 

 אחר מתוך קטלוג יצרן מקור 
 

 . 1000Vציוד מיתוג, הגנה, ובקרה בלוחות חשמל עד   08.14.4
 

 כללי   - 1פרק 
יצרן מרכיב יבחר ציוד מיתוג והגנה אך ורק מתוך קטלוג יצרן מקור על מנת לוודא שאכן שהוא   .1

 .61439בתקן ת"י  עבר את כל בדיקות הדגם הנדרשים
יצרן מרכיב ישמור על תאימות הגנה עורפית בין כל סוגי הציוד, לרבות מא"זים, מפסקים,  .2

 מנתקים בעומס, פחתים, מגני מתח יתר, מגענים ווסתי מתח ותדר.   
יצרן מרכיב ישמור על אחידות הציוד מספק אחד כדי להבטיח תאימות אלקטרומגנטית    .3

Coordination. 
 ים עם כיסוי מקורי כדי למנוע נגיעה מקרית. כל המפסקים צריכים להיות מוגנ  .4
של המפסק או המנתק בהתאם לטבלת   INC -יצרן מרכיב יציין בתוכנית חד קווית את ה  .5

 .   IP55מעלות צלסיוס ודרגת אטימות  55  הטמפרטורה של היצרן המקורי עד
(   Ui, מתח בידוד )  690(  Ue, מתח עבודה )  440(  Vמתח נומינלי )   : נתוני מתח בלוח  .6

1000 . 
 בלוח הראשי המפסק הראשי צריך להיות מפסק מסוג מפסק אוויר נשלף .  .7
 . Category B MCCBיהיו מסוג    1250Aועד  800-בלוח הראשי מפסקי היציאה  מ .8
מסוג מגביל זרם קצר אנרגטי דגם  MCCBיהיו   630Aבלוח הראשי מפסקי היציאה  עד  .9

Category A 5עד   וזמן ניתוקms   .)לא יאושר מפסקי יצוקים מגבילי זרם קצר עם קבוע זמן( 
 
 AIR CIRCUIT  BREAKER –הגדרות כלליות  –  ACBמפסק אוויר   - 2פרק 
 מפסק זרם יהיה מסוג נשלף   .1
 IEC 60947 1&   2עם הגנות  יעמוד בדרישות תקן  המפסק .2
 IEC 60947- 3  מפסק בעומס מלא )ללא הגנות( יעמוד בדרישות תקן .3
  Schneider  Electricתוצרת   Masterpact NT / NWהמספק יהיה כדוגמת  .4
בחירת כושר ניתוק ויכולת העמדה בזרם קצר למשך שנייה אחת  תעשה על פי   .5

 בלבד    ICWנתון 
צריך להיות שווה לזרם הקצר הצפוי בפסי צבירה ביחס ישר לגודל   ICW-ערך  ה .6

    השנאי והמרחק ממנו
 מעלות  55זרם נומינלי בטמפרטורת סביבה של    .7
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   A 1600 –   25000C/Oמס' פעולות מכאניות עם תחזוקה  עד  .8
     A 4000 –   20000 C/Oמס' פעולות מכאניות עם תחזוקה עד   .9

 A 1600  –12500    C/Oקה עד מס' פעולות מכאניות ללא תחזו .10
 A 4000 –  10000   C/Oמס' פעולות מכאניות ללא תחזוקה עד  .11

 
 הגדרות למפסק זרם. –ACBמפסק אוויר  2.1פרק 
 ( יעשה על ידי ידית דריכה אינטגראלית במפסק  Stored Energyמנגנון דריכה קפיץ ) .1
מהמפסק בעת  תאי כיבוי יהיו עם פילטר להקטנת עוצמת רשף האש והעשן היוצא  .2

 התרחשות זרם קצר   
( לצורך אספקת מתח להגנות ולצורך  Iron + Air CTsהמפסק יכלול שני סוגי משנ"ז ) .3

 מתן מדידות מדויקות ללא תופעת רוויה בזרמי יתר  
 אפשרות לסידור נעילה במצב פתוח על ידי מפתח   .4
פסקה  לאחר הסרת המכסה תתאפשר נגישות ישירה ונוחה להרכבה והחלפת סלילי ה  .5

 ומנוע הפעלה  
      IPמסגרת לפנל עם גומייה אטימה מקורית כדי לשמור עד דרגת אטימות  .6

 

 הגדרות לעגלת שליפה.  –מפסק אוויר  2.2פרק 
 שליפת המפסק  באמצעות ידית הניתנת לאחסון בגוף עגלת השליפה ללא חשש שזה יאבד   .1
כפתור בטיחותי לשליפת מפסק בשלושה מצבים : מחובר, בדיקה, מנותק )המונע פגיעה במנגנון   .2

 השליפה(    
 כיסוי עליון לתאי כיבוי מובנה כחלק מהעגלה כדי למנוע פגיעה בציוד המותקן מעל המפסק   .3
 הגנה למגעים פנימיים למניעת נגיעה מקרית לאחר שליפת המפסק  תריסי   .4
 מחובר, בדיקה, מנותק  –שלושה מהדקי מצב עגלה  צריכים להיות מורכבים בעגלה    .5
 מפסק אוויר יכלול לשות חיבור מקוריות. חל איסור לחבר פסי צבירה ישירות לעגלה    .6
" כדי לאפשר גישה   Front connectionלשות החיבור בחלק העליון של המפסק תהיה מסוג "  .7

 ישרה 
 בעגלה צריכה להיות אפשרות נעילה מובנת באמצעות מנעול תליה   .8
 מגעי עזר  מחליפים ומגע אחד לתקלה חשמלית   4המפסק יכלול  .9

במידה וקיימת דרישה למנוע אזי יש להוסיף שני סלילים אחד לפתיחה והשני לסגירה ומגע סוף   .10
 דריכה  

 
 . Trip Unit הגדרות ליחידת הגנה –מפסק אוויר  2.3פרק 

עם אפשרות לגישה ישירה לביצוע הכיול וללא צורך    LSIעקומת ניתוק סטנדרטית תהיה מסוג  .1
 באביזר עזר  

   Micrologic 5.0Eיחידת  הגנה תהיה כדוגמת   .2
מדידת זרם  -תהיה לפי דרישה כולל הוספת משנ"ז לפס האפס, וכמו כן   LSIGעקומת ניתוק  .3

 זליגה הקיים במעגל   
 לצורך סלקטיביות לוגית בין מפסקים   ZSIיחידת הגנה תכלול את האפשרות לבצע  חיווט  .4
 צריך להיות כיסוי שקוף לכיולים כדי למנוע נגישות לאנשים לא מורשים   .5
 החלפת יחידת הגנה לצורך שדרוג תתאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי   .6
 הוספת כרטיס תקשורת תתאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי   .7
 לזיהוי סוג התקלה  LEDסוללת גיבוי לנוריות  .8
 באמצעות שלושה לדים עבור עומס יתר, זליגה לאדמה וזרם קצר  חיווי סיבת תקלה תעשה .9

 באמצעות נורית לד  APחיווי המעיד על תקינות יחידת הגנה  .10
חיווי גרף לדים לרמת העומס / זרם בכל שלוש הפאזות בו זמנית  לצורך המחשה של איזון   .11

 הפאזות  
 גה,  מתח ואנרגיה תצוגת ערכים חשמליים, כגון : זרם שלוש הפאזות והאפס, זרם זלי .12
   micrologic Hאופציה לפי דרישה ליחידת הגנה מתקדמת מסוג "מקרופרוססור" כדוגמת  .13

 הכולל נתח הרמוניות, השלת עומסים, היסטוריה של אירועים ותקלות ותכנות מגעים לפי דרישה  
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 , כרטיס תקשורת. 92X92תצוגה  –מפסק אוויר  2.4פרק 
 הרגיל מתקדם לעולם התקשורת והבקרה ומעתה מוגדר כלוח חשמל "חכם". בעידן המודרני לוח החשמל  

כידוע, התקנת משנ"ז על פסי הצבירה הינה פעולה מורכבת ובעייתית ולעיתים אף גורמת לתקלות  
והשבתות לצורך החלפתו. לכן, קיימת אפשרות להתחבר למשנ"ז המותקנים בתוך המפסק בצורה  

 ם גבוה מאוד.  פשוטה וקלה. כמו כן, רמת אמינות
- יש צורך להתקין כרטיס תקשורת וצג בכל מפסק אוויר ראשי או משני בהתאם לדרישה בתוכנית חד 

 קווית, כדלקמן : 
לצורך קריאת כל הערכים הקיימים    Modbusהמפסק יכלול כרטיס תקשורת בפרוטוקול  .1

 במפסק, ויחידת הגנה, לרבות מצב המגעים: פתוח, סגור, תקלה ומנוע הפעלה. 
לצורך הזנה לכרטיס תקשורת באמצעות ספק כוח מיוצב כדוגמת   24VDCמתח הזנה  .2

 . SEתוצרת   ABLסדרת 
זוקה ויכלול  להתקנה על הפנל יאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש התח 92X92רב מודד / צג   .3

את כל החיוויים והמדידות של המפסק ויחידת ההגנה, לרבות ערכי כיול עקומת ניתוק, 
 . FDM121רישום סיבת תקלה ועוד, כדוגמת 

יוזן ישירות מהמשנ"ז הקיימים בתוך המפסק באמצעות כבל   92X92רב מודד / צג    .4
שורת רב מודד / צג   תקשורת מקורי הכולל ארבעה גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתק

 .   Schneider Electricתוצרת  FDM121יהיה כדוגמת  92X92צג 
 
 הגדרות כלליות.   1250A –MCCB 800A   -מפסק יצוק     - 3פרק 
על מנת לאפשר סלקטיביות גבוה ביחס למפסקים   Category Bמפסק יצוק צריך להיות מסוג  .1

 המוזנים תחתיו  
  Schneider Electricתוצרת  Compact NSהמפסקים יהיו כדוגמת  .2
 בהתאמה מלאה לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה     ICU כושר הניתוק של המפסק יבחר על פי .3
 הפעלת המפסק הסטנדרטי תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לידית סיבובית, על פי דרישה  .4
 התקנה סטנדרטית של המפסק תהיה מסוג קבוע או נשלף, על פי דרישה   .5
 יהיה אחיד, לרבות סלילי הפסקה ומגעי עזר   1250עד   800-הגודל הפיזי של סדרת המפסקים מ .6
 המפסק יסופק עם שני מגעי עזר ומגע אחד תקלה   .7
להפעלה מרחוק המפסק יהיה מסוג מפסק ממונע עם מנגנון לדריכת קפיץ עם סליל פתיחה   .8

 ולסגירה 
 הפעלה מרחוק באמצעות תקשורת תעשה באמצעות סלילי הפעלה וניתוק מותאמים    .9

   V220מתח הפיקוד הסטנדרטי לפיקוד יהיה   .10
 מחברי המפסק יהיו מסוג קדמי הכולל כיסוי מקורי מפני נגיעה מקרית   .11
 יחידת הגנה ניתנת להחלפה ע"י איש שירות מקצועי ומוסמך לכך   .12
 , לפי דרישה 200KAעד  ICU=50KAצריך להיות   כושר הניתוק הסטנדרטי של המפסק .13
 + 70עד   -25- תחום טמפרטורת העבודה של המפסק יהיה מ .14

 
 . Trip Unitהגדרות ליחידת הגנה  –   1250A –MCCB 800Aמספק יצוק  3.1פרק 
עם אפשרות לגישה ישירה לביצוע הכיול וללא צורך    LSIעקומת ניתוק סטנדרטית תהיה מסוג  .1

 באביזר עזר  
   Micrologic  5.0Eידת  ההגנה תהיה כדוגמת יח .2
תהיה לפי דרישה, כולל הוספת משנ"ז לפס האפס וכמו כן, מדידת זרם  LSIGעקומת ניתוק  .3

 הזליגה הקיים במעגל   
 לצורך סלקטיביות לוגית בין מפסקים    ZSIיחידת ההגנה תכלול את האפשרות לבצע חיווט  .4
 הכיולים צריכים להיות בעלי כיסוי שקוף כדי למנוע נגישות של אנשים לא מורשים   .5
 החלפת יחידת ההגנה לצורך שדרוג תתאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי   .6
 הוספת כרטיס תקשורת תתאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי   .7
 לזיהוי סוג התקלה  LEDסוללת גיבוי לנוריות  .8
 חיווי סיבת תקלה תעשה באמצעות שלושה לדים עבור עומס יתר, זליגה לאדמה וזרם קצר  .9

 באמצעות נורית לד  APחיווי המעיד על תקינות יחידת הגנה  .10
חיווי גרף לדים לרמת העומס / הזרם בכל שלוש הפאזות בו זמנית  לצורך המחשה של איזון   .11

 הפאזות  
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 , כגון : זרם שלוש הפאזות והאפס, זרם זליגה,  מתח  ואנרגיה תצוגת ערכים חשמליים .12
 

 הגדרות לכרטיס תקשורת. –   1250A –MCCB 800Aיצוק   3.2פרק 
לצורך קריאת כל הערכים הקיימים במפסק    Modbusהמפסק יכלול כרטיס תקשורת בפרוטוקול  .1

 ויחידת הגנה לרבות מצב המגעים: פתוח, סגור ותקלה ומנוע הפעלה.  
לצורך הזנה לכרטיס תקשורת באמצעות ספק כוח מיוצב כדוגמת סדרת    24VDCמתח הזנה  .2

ABL   תוצרתSE. 
להתקנה על הפנל יאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש התחזוקה ויכלול את כל   92X92רב מודד / צג   .3

החיוויים והמדידות של המפסק ויחידת ההגנה, לרבות ערכי כיול עקומת ניתוק, רישום סיבת  
 התקלה ותאריך.  

יוזן ישירות מהמשנ"ז הקיימים בתוך המפסק באמצעות כבל תקשורת מקורי   92X92רב מודד / צג   .4
 גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת.  4הכולל  

 Schneider Electric.תוצרת   FDM121יהיה כדוגמת   92X92רב מודד / צג  צג  .5
 

 הגדרות כלליות למפסק מגביל זרם קצר מסוג אנרגטי.  –  630A-100AMCCBמפסק יצוק  - 4פרק 
 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1
עד   100-לצורך אפשרות החלפה ללא צורך בשינויים, מידות המפסקים צריכות להיות זהות מ  .2

250A  630ועד  400-ו מA   
בהתאם   10ms-יו לבצע ניתוק המעגל פחות  מ המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "אנרגטי" ועל  .3

 לכושר ניתוק 
    380/415Vלפי מתח    Uיבחר  ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .4
5. ICS=100%ICU  מחזורים מלאים של זרם קצר מלא וללא     3 -וב 2 -יכולת המפסק לנתק ולהגן  ב

 חשש להפחתה   
ה בהתאם להתקנה בלוח ראשי  מתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי זחיל .6

 Ue-690V, Uimp-8KV,Ui-800V, Pollution degree - 3כגון:  
 המפסק צריך להיות עם בידוד כפול ולאפשר התקנה צמודה של מפסקים ללא חשש להשפעת חום   .7
המפסק יכלול שני מנגנוני ניתוק: האחד להגנה בפני זרם יתר וקצר נמוכים והשני לזרמי קצר   .8

   גבוהים מאוד  
   IEC60664-1בהתאם לתקן  CLASS 2המפסק צריך להיות עם דרגת בידוד   .9

10. IEC6100  –   המפסק עומד בדרישות התקןEMC   לרבות יחידת הגנה אלקטרונית 
 הפעלת המפסק הסטנדרטית תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לידית סיבובית   .11
   A 630עד   400-ומ 250Aעד   100A - לצורך תחזוקה נוחה ושוטפת גודל המפסק יהיה זהה מ .12
   630Aמגעי עזר וסללי הפסקה צריכים להיות מתאימים לכל מפסקים עד   .13
 Schneider Electricתוצרת    Compact NSX/CVSהמפסקים כדוגמת  .14
 
 הגדרות כלליות ליחידת הגנה.   – 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  4.1פרק 
כדי לבצע שדרוג והתאמה סופית לסוג  יחידת ההגנה צ"ל בת החלפה ע"י איש תחזוקה. זאת  .1

הצרכן או התחברות למערכת בקרה, כגון: יציאת תקשורת, מדידות זרמים, מתחים, אנרגיה  
 והרמוניות, התנעת מנועים, הזנה מגנרטור, הגנה על כבלים ארוכים ועוד. 

ה   יחידת הגנה מכל סוג  צ"ל עם כיסוי שקוף על הכיול, המאפשר סגירה עם חוט שזור ופלומב .2
 כדי למנוע גישה לאנשים לא מורשים. 

כגון   IEC60947-2 Appendix Fיחידת הגנה מסוג אלקטרוני צריכה לעמוד בדרישות התקן  .3
 .125ºCולעמוד בטמפ' עד  RMS EMCמדידת זרם

 ההגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג תרמי מגנטי עם אופציה לאלקטרוני.   250ועד  100-למפסקים מ  .4
 הגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג אלקטרוני בלבד. ה  A 630ו   400למפסקים   .5
יחידת הגנה אלקטרונית תכלול סליל ניתוק ומשנ"ז מובנה כיחידה אחת, המאפשר החלפה   .6

 מהירה.  
 יחידת הגנה אלקטרונית תכלול זיכרון תרמי כדי להגן על הכבל במצב "חם".  .7
אופן תמידי  יחידת ההגנה האלקטרונית תכלול מע' בקרה פנימית הבודקת את תקינותה ב .8

 במפסק ו / או ביציאת תקשורת.  LEDוהדיווח יעשה באמצעות נורית 
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לחיווי מידע חיוני על רמת העמסה. הראשונה   LEDיחידת הגנה אלקטרונית תכלול שתי נוריות  .9
מהצריכה    105%מהצריכה  והשנייה תהבהב כשהיא מגיעה ל  90% -תהבהב כשהיא מגיעה ל

 שהמפסק מכויל אליו.  
 

 הגדרות ליחידת הגנה מסוג תרמי מגנטי ואלקטרוני סטנדרטי.  630A-MCCB 100Aמפסק יצוק    4.2פרק  
תחום הכיול עבור יחידת הגנה מסוג תרמו מגנטי סטנדרטית צריך להיות תחום  250Aעד  .1

ב למפסק    5-10-ומתכונן מ  160Aותחום כיול מגנטי קבוע עד למפסק  1– 0.7תרמי מתכונן מ
250A  כאשר ערך הדרגה והזרם מצוין בברור, כדוגמת ,TMD  

, LSIקיימת אפשרות, על פי דרישה, שהמפסק יהיה עם יחידה אלקטרונית מסוג   250Aעד  .2
 Micrologic 2.2, כדוגמת 10עד   1.5- ומגנטי מ  1עד  0.4הכוללת תחום כיול תרמי 

תחום הכיול עבור יחידת הגנה אלקטרונית סטנדרטית תהיה מסוג   630-ו  400למפסקים   .3
LSI  כדוגמת 10עד   1.5 -ומגנטי מ   1עד  0.4, כולל תחום כיול תרמי ,Micrologic 2.3 

, כולל הגנה בפני זליגה לאדמה תהיה ניתנת להרכבה LSIGיחידת הגנה עם עקומת ניתוק  .4
 630Aקטבים  עד   4או  3במפסק 

 
 הגדרות ליחידת הגנה מסוג אלקטרוני חכם. 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  4.3פרק 

 באמצעות  RS485יחידת הגנה חכמה תכלול בנוסף להגנה גם מדידה ויציאת תקשורת .1
, אשר לא נכנסים לתחום  Rogowskiכרטיס תקשורת, כולל משנ"ז מיוחדים למדידה מסוג 

 הרוויה  

   Alarm,  setting, history,I,U,P,F,PF,E,THD כגון:  מואר לתצוגת ערכים LDCכולל  צג  .2
 וכדומה    KWHמדידת שיא ביקוש לצריכה עם חלוק קבוע או משתנה לצורך חישוב מנייה   .3
 כולל זיכרון פנימי לצורך אגירת נתונים, כגון התראות והיסטוריה עם תאריך ושעה   .4
 לצורך סלקטיביות לוגית   ZSIכולל מהדקי חיבור   .5
ה תכלול מהדקי חיבור למשנ"ז חיצוני לצורך מדידת מוליך האפס או לאפשר יחידת ההגנ .6

 ללא     LSIGהגנה 
  100%  50%במפסק ארבעה קטבים יחידת הגנה תכלול ניתוק והגנה לשטח מוליך האפס  .7

200%   
   Micrologic Eיחידת הגנה צריכה להיות כדוגמת  .8

 

 ואביזרים. Plug inמנועי הפעלה, התקן שליפה  4.4פרק 
 מנוע הפעלה חשמלי ניתן להרכבה בחזית המפסק וכולל ידית דריכה ולחצני הפעלה   .1
 מנוע הפעלה חשמלי יפעל באמצעות מתחי פיקוד או באמצעות תקשורת   .2
    A  630עד   400 -ו 250מ"מ ועד 100יהיה זהה למפסק   plug inהתקן שליפה  .3
   A 630ר ותקלה וסליל הפסקה יתאימו לכל המפסקים עד מגעי עז .4
 סליל הפסקה צ"ל עם מנגנון ניתוק המתח לאחר גמר העבודה כדי למנוע שריפת הסליל .5
ניתן יהיה להרכיב במפסק מגע עזר מתוכנת לפי דרישה, כגון: התראה על עומס יתר, התראה   .6

 על זרם זליגה לאדמה ועוד  
 
 ואביזרי תקשורת.  רב מודד / צג למפסק  4.5פרק 

המיועד להתקנה על הפנל מאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש התחזוקה   92X92רב מודד / צג   .1
וכולל את כל החיוויים והמדידות של המפסק ויחידת ההגנה, לרבות ערכי כיול עקומת ניתוק,  

 רישום סיבת התקלה ותאריך 
מפסק באמצעות כבל תקשורת  יוזן ישירות מהמשנ"ז הקיימים בתוך ה 92X92רב מודד / צג   .2

 מקורי, הכולל ארבעה גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת  
באמצעות ספק   24VDCומתח הזנה יהיה  Rj45כדוגמת  plug & playהחיווט יעשה בשיטת  .3

 כוח מיוצב 
  IFM  +CORD +FDM121כולל אביזרי תקשורת ויהיה כדוגמת  92X92רב מודד / צג  צג  .4

 Schneider Electricתוצרת 
כולל כבל תקשורות ומתאם למפסק    Modbusבפרוטוקול   RS485כרטיס תקשורת לרשת  .5

 Schneider Electricתוצרת   IFM+NSXcordכדוגמת 
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 מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן.  250A-MCCB 63Aמפסק יצוק  - 5פרק 

 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1
בהתאם לכושר   100ms-המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "קבוע זמן" והוא ינתק את המפסק כ .2

 הניתוק המוגדר במפסק  
המפסק הנ"ל מיועד להתקנה בלוחות משנה, לוחות סופיים בשדה משני, לוחות קבלים, מנועים   .3

 ועוד 
    380/415Vיבחר לפי מתח   ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .4
5. ICS=75%ICU   יכולת המפסק לנתק ולהגן  בשניים ובשלושה  מחזורים מלאים של זרם קצר מלא

 וללא חשש להפחתה   
מתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי זחילה בהתאם להתקנה בלוח ראשי,   .6

 Ue-690V , Uimp-6KV,Ui-550V , Pollution degree - 3כגון:  
 ABBתוצרת    TMAX T1או דגם Schneider Electricתוצרת  EasyPact המפסקים כדוגמת   .7

 
 מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן. 126A-MCCB 63מפסק יצוק מודולארי   - 6פרק 
 מספק יצוק מותאם להתקנה בלוח פנלים עם מא"זים ופחתים וללא צורך בביצוע שינוי מכאני   .1
   KA 50  – 25ויכולת העמידה בזרם קצר של    IEC60947-2כושר הניתוק יבחר על פי התקן  .2
    O -ל  1והטוגל יהיה במצב של אמצע בין  TRIPבעת תקלה המפסק יקפוץ למפסק  .3
 געי עזר וסלילי הפסקה וכן מגע לחיבור פיקוד  המפסק יכלול אפשרות להרכבת מ .4
 למפסק ניתן להרכיב פחת מהצד המאפשר כיול ומגע יבש להתראה ותקלה  .5
   Schneider  Electricתוצרת  NG125המפסק יהיה כדוגמת  .6

 
 מפסק חצי אוטומטי זעיר: מא"ז   - 7פרק 
   IEC60898ו   IEC60947-2המא"ז יבדק ויאושר לפי תקן  .1
ויתאים לזרם הצפוי על פסי צבירה והגנה    IEC60947-2ל המא"ז יהיה על פי תקן כושר הניתוק ש  .2

 עורפית 
 125Aהזרם המרבי למא"זים יהיה  .3
   500Vומתח הבדדה של   6KVובעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות    .4
-IEC60364-410 & IEC61140לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2המא"ז בעל דרגת הגנה  .5

7.2.3/1.1   
  MCCBעם פחתים ומפסקים יצוקים   coordinationהמא"ז יכלול טבלאות תאימות  .6
   Cעקומת הניתוק למא"ז תהיה ברירת מחדל  .7
 המא"ז יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד    .8
 למא"ז ניתן להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה   .9

 למא"ז ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים  .10
 למא"ז יהיה תפס לפס דין מהצד העליון ותחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים   .11
 למא"ז ניתן יהיה להרכיב פחת משולב  .12
  Schneider Electricתוצרת    ICTI 9 /C120המא"ז יהיה כדוגמת  .13

 

 רגיל או משולב להגנה על חיי אדם ורכוש מפני שריפות. RCCBפחת  - 8פרק 
 ,  ויאושר ע"י מכון התקנים הישראלי 61008-1IECהפחת יבדק עפ"י   .1
ומתח הבדדה    6KVועליו להיות בעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות    .2

 500Vשל 
-IEC60364-410 & IEC61140לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2 הפחת בעל דרגת הגנה .3

7.2.3/1.1   
 MCCBעם מא"זים ומפסקים יצוקים   coordinationהפחת יכלול טבלאות תאימות  .4
   MCCBבפסי הצבירה הפחת יהיה מסוג פחת משולב למא"ז או מפסק יצוק  10KAמעל ה   .5
ויתאם לזרם הצפוי על פסי צבירה והגנה    IEC60947-2כושר הניתוק של הפחת יהיה על פי תקן  .6

 עורפית 
     Tהפחת יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד ולחצן בדיקה  .7
 לפחת ניתן יהיה להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה   .8
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 לפחת  ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים  .9
 צורך שליפה נוחה משני הצדדים לפחת יהיה תפס לפס דין מהצד העליון והתחתון ל .10
   30MA-רגישות וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית ישירה צ"ל  .11
   100MAרגישות  וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית עקיפה צ"ל  .12
   MA  500 – 300רגישות וזיהוי זליגה על רכוש בפני שריפה צ"ל  .13
   AC- DCהכולל זליגה    TYPE Aהפחת יהיה מסוג  .14
הכולל פילטר הרמוניות ונפילות   TYPE SIמחשבים וכדומה יש להתקין פחת מסוג  למעגלי  .15

 שווא  
  Schneider  Electricתוצרת  IIDהפחת יהיה כדוגמת  .16

 
 . SPD  -הגנות נחשולי מתח וברקים  - 9פרק 
התקנת הגנות תעשה בלוחות חשמל ראשיים, משניים וסופיים ותאפשר הגנה בפני פגיעות ברקים   .1

 ישירים או עקיפים וכן נחשולי מתח הנובעים ממיתוגים בתוך המבנה ומחוצה לו מח"ח  
גנה וניתוק על מוליך  הכוללת ה TN-Sומותאם לשיטת ארקה   4Pוהמפסק צ"ל    SPD-דגם ה .2

 האפס  
ויצרן   SPDיצרן מרכיב חייב לבחור מגן מתח יתר ומפסק הגנה בהתאם להנחיות יצרן הציוד  .3

 מקור  
 ולארקה     SPDל  –למפסק  –מטר אורך מרבי שצריך להיות בין נקודת חיבור של פס צבירה  0.5 .4
 י צבירה ולא נתיך עם כושר ניתוק המתאים לפס  MCB/MCCBמפסק מגן יהיה מסוג  .5
מוגדר כרכיב כוח ודרכו עובר קצר מלא ולכן התקנתו חייבת להיות עלפי הנחיות יצרן   SPD -ה .6

 מקור בלבד    
   - וכן בתקן הישראלי  IEC-61643-1נבדק ואושר בתקן הבינלאומי לאלקטרוטכניקה  SPD -ה .7

 2283ת"י 
 עם מגע עזר     CLASS 1 & 2 מסוג  SPDבלוח ראשי יש להתקין דגם   .8
 עם מגע עזר    CLASS 2 מסוג   SPDבלוח משני יש להתקין דגם   .9

 עם מגע עזר    CALSS 2&3 מסוג  SPDבלוח סופי יש להתקין דגם    .10
  CL 1 – 12.5/50KA , CL 2 - 50KAבלוח ראשי צריך להיות   SPDשל  UPכושר הפריקה  .11

  IPRF1 12.5Rכדוגמת 
במבנה בודד באזור בו הוא קיים צריך להיות                                     בלוח ראשי הקיים  SPDכושר הפריקה של  .12

CL 1 – 25/100KA , CL 2 - 40KA   כדוגמתIPRF1 25R  
    IPRD40Rכדוגמת  CL 2 40KAבלוח משני צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .13
 IPRD8Rכדוגמת  CL 2&3 8KAבלוח סופי צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .14
   Schneider Electricיהיו כדוגמת תוצרת  SPDהגנות  .15

 

 מגענים ומתנעים.  - 10פרק 
  60947-4IECהמגען יהיה בעל תעודה מאושרת לתקן  .1
 ולכן סוג הדגם והתקנתו צריך להיות    IEC61439המגען הינו אביזר כוח הנדרש בתקן  .2
 על פי אישור והנחיות יצרן מקור בלבד   .3
 רכיבי מעגל ההתנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת .4
ולזרם קצר מחושב   IEC-947-4( בהתאם לתקן   Type 2 coordinationלפחות )  2תיאום מסוג  .5

 המצוין בתוכניות 
 2המגען באופן מכאני. לכל מגען יהיו  המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת  .6
  NO+NCמגעי עזר    .7
 חיווט המגען והתנע ייעשה באמצעות אביזרים מקוריים   .8
 AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה    .9

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית .10
 ולפי  IEC70,831 רו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן המגענים יבח –מגענים לקבלים  .11
גודל  הקבל הממותג. המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים   .12

 ,  כך שלא ידרש שימוש במשנקי קו  60In -את הזרם בעת סגירה ל
 400V –פעולות ב 3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של   .13
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המגענים יבחרו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות   -מגענים להפעלת גופי תאורה  .14
 הגופים  

 הגופים וסוג הנורה   .15
 

 סלקטיביות והגנה עורפית. 08.14.5
 

 כללי.  – 1פרק 
אמינות וזמינות אספקת החשמל תלויה באופן ישיר בתכנון סלקטיביות בכל מערכת לוחות   .1

 החשמל במתקן 
 חסכון כספי ויעילות המערכת תלויהים באופן ישיר בתכנון הגנה עורפית בכל לוחות החשמל   .2
 ראשי ומשני     -תכנון סלקטיביות צריך להיעשות כברירת מחדל בכול לוחות החשמל  .3
השיקול המנחה בעת תכנון סלקטיביות והגנה עורפית הוא הגנה על תשתיות החשמל, כגון   .4

 שמל כבלים, פסי צבירה ולוחות ח 
חובה לתכנן סלקטיביות   UPS  -בבתי חולים, מתקנים ביטחוניים ושדה חיוני המוזן מגנרטור ו .5

 מלאה  
 הכיולים של המפסקים צריך להיעשות בהתאם לתכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .6
 בחירת הציוד תעשה על פי שיקולים של תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית   .7

 

 והגדרות תכנון סלקטיביות והגנה עורפית.הנחיות  – 2פרק 
 קיימות שלוש רמות סלקטיביות: מלאה, חלקית וללא סלקטיביות   .1
רמת הסלקטיביות תקבע ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה כתלות בגודל השנאי   .2

 ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי   
 Totalבשדה חיוני המוזן מגנראטור רמת הסלקטיביות תהיה מלאה  .3
 על פי חוק בבתי חולים ובמתקנים רפואיים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה  .4
 במתקנים צבאיים וביטחוניים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה   .5
ביות  בלוח ראשי ומשני יצרן מרכיב יתכנן סלקטיביות מלאה כברירת מחדל. במידה והסלקטי .6

 חלקית או ללא סלקטיביות עליו לציין זאת בתוכנית 
ראשי ומשני צריכה להיעשות על ידי חיווט יחידת הגנה   ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .7

)המפסקים    Schneider Electricתוצרת   ZSIהנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת 
 צריכים להיות מותאמים ליישום זה( 

צריכה   1600Aעד   800Aראשי לבין מפסק משני יצוק  ACBי אוויר סלקטיביות בין מפסק .8
תוצרת   ZSIלהיעשות על ידי חיווט יחידת הגנה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת 

Schneider Electric   )המפסקים צריכים להיות מותאמים ליישום זה ( 
יעשות על שמירת יחס  צריכה לה MCCB 100A-630Aסלקטיביות בין מפסקי מגבילי זרם קצר  .9

 בין הראשי למשני    1.5ויחס כיול מגנטי קבוע של  1.6כיול תרמי קבוע של  
תעשה באמצעות בחירת מפסק ראשי מסוג   MCBלמא"זים  MCCBסלקטיביות בין מפסק  .10

  160)מפסק    Micrologic 2עם יחידת הגנה אלקטרונית  NSX100מגביל קצר אנרגטי כדוגמת  
 וכמובן מייקר את הלוח (   400Aגדיל את המפסק מעליו ל  לא יאושר מאחר וזה מ

 סלקטיביות בין מא"זים הינה מוגבלת ונמוכה וצריך לבצע תכנון סלקטיביות בזרם בלבד  .11
 

 הנחיות והגדרות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית. – 3פרק 
רם הקצר הצפוי על פסי  בחירת הציוד ותכנון סלקטיביות והגנה עורפית  תעשה ביחס ישר לז .1

 הצבירה כתלות בגודל השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי   
המאפשר יכולת עמידה בזרם קצר למשך זמן   CAT Bבלוח הראשי המפסק צריך להיות מסוג   .2

    ICW KA/1Sשל 
צריכים להיות עם יחידת הגנה מושהית וחיגור סלקטיביות כדוגמת   ACB -בלוח הראשי מפסקי ה .3

Micrologic 5E    
ועם יחידת   CAT Bצריכים להיות מסוג  MCCB 800-1600Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .4

    Micrologic 5Eהגנה מושהית עם חיגור סלקטיביות 
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מגביל זרם   CAT A-צריכים להיות מסוג מ MCCB 100-630Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .5
 ABB - T3, T4, T5או   Schneider Electricתוצרת  NSXכדוגמת   10msקצר אנרגטי תוך זמן עד

   IEC60947 10KAצריכים להיות  MCB10-40Aבלוח ראשי כושר ניתוק של המא"זים  .6
מגביל זרם   CAT Aצריכים להיות מסוג   MCCB 1002-250בלוחות משניים המפסקים היצוקים  .7

 ABBאו   Schneider Electric – Easypact, NG125/160כדוגמת    100msקצר בזמן קבוע של 
T1, T2   

 
 . Coordination–SWITCHומנתקים בעומס   RCCBהגנה עורפית לפחתים  - 4פרק 
כידוע, פחת ומנתק בעומס הם ללא מנגנון ניתוק בזרם קצר ולכן חובה על יצרן המרכיב לבחור   .1

 סק הגנה המתאימה על פי יצרן הציוד  מפ
תעשה על פי טבלאות בחירה של   SWITCHומנתק בעומס  RCCBבחירת מפסק הגנה על פחת   .2

 יצרן הציוד ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי  
לא   –התאמה מוחלטת צריכה להיות בדגם וסוג של הפחת או מנתק בעומס עם מפסק ההגנה  .3

 יאושרו שני דגמים מחברות שונות  
 מפחת יהיה מסוג פחת משולב על מנת למנוע הדבקות מגעים בזרם קצר גבוה    10KAמעל  .4
 יצרן המרכיב יבצע הרכבת הציוד על פי הנחיות יצרן מקור  .5

 
 תוכנה וטבלאות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית. – 5פרק 
    Ecodialת כדוגמת יצרן מרכיב יגיש תכנון סלקטיביות והגנה עורפית באמצעות תוכנה יעודי .1
תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית יעשה מתוך שיקולים טכניים, כגון:  שטחי חתך של כבלים   .2

 או פסי צבירה, סוג התקנה, טמפ' סביבתית, גודל השנאי ומרחק התקנתו מהלוח, מפלי מתח  
 יצרן מרכיב יגיש את דוח התוכנה הכולל את כל הנתונים החשמליים  כפי שתואר  .3
הגנות עורפיות בין כל המפסקים ביחס לזרם הקצר הצפוי על פסי  יצרן מרכיב יגיש טבלאות  .4

 הצבירה 
יצרן מרכיב יגיש טבלאות תאימות והגנה עורפית בין מפסקים לפחתים או מנתקים בעומס ביחס   .5

 ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי צבירה  
 
 

 . SMART PANEL –מערכת בקרה לניהול אנרגיה ותחזוקה בלוחות חשמל מתקדמים  08.14.6
 

 הגדרות כלליות למערכת בקרה לניהול ותחזוקה. – 1פרק 
כידוע, ניהול אנרגיה ותחזוקה מתחיל ביכולת לאמוד את צריכת האנרגיה ולנתח את הנתונים   .1

 המשתנים תוך כדי בניית פרופיל צריכה  
לניהול אנרגיה יש תלות ישירה לניהול תחזוקה תקין אשר מאפשר לייעל ולשפר את ניהול   .2

 האנרגיה 
 ריכה להיות פשוטה ויעילה לכל המשתמשים, מצוות התחזוקה ועד דרג ההנהלה המערכת צ .3
 המערכת צריכה להיות מותקנת בחדר בקרה ובלוחות חשמל ראשיים ומשניים   .4
רכיבים, כגון: רכיבי מדידה והגנה, רכיבי ממשק וחיבור  -המערכת צריכה לכלול שלושה תתי .5

 ותוכנה  
 וח בהתאם למבנה תעשייה ומסחר  את המערכת צריך להתאים לפי דרישות הלק .6
   RS-485ברשת   TCP/IP Ethernetהתקשורת תהיה   .7
   IEC61131-2 / IEC60947-5-1 / IEC61557-12המערכת צריכה להיות בדוקה לפי  .8
   IEC61439-2המערכת צריכה להיות בדוקה ומאושרת להתקנה בלוחות חשמל תקניים לפי   .9

  Schneider  Electricתוצרת  SMART PANELהמערכת צריכה להיות כדוגמת  .10
 

 מערכות לניהול אנרגיה ותחזוקה בלוח חשמל מתקדם.-הגדרות כלליות לשלוש תתי – 2פרק 
 הבקרה והתוכנה בהתאם לכל מבנה ולדרישות הלקוח  חובה לבחור ולהתאים את רכיבי המדידה,  

( צריכים להיות כדלקמן: מא"זים, פחתים, מגענים, מפסקים  (Measureרכיבי המדידה וההגנה  .1
, בקר טמפרטורה  KWHחכמים המובנים בהם יחידת בקרה ומדידה, רבי מודד, מונה פולסים 

 ועוד  
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( צריכים להיות כדלקמן: בקרים interfaces connectedרכיבי ממשק וחיבור עם תוכנה ) .2
עם תוכנה מובנית לצורך סנכרון וקריאת נתונים אוטומטית של כל רכיבי   DINהמותקנים על פס 

 Ethernet   (Gateway ) והמרתם לפרוטוקול אינטרנטי ULPו   Modbus SLהמדידה בפרוטוקול 
המאפשרת   IPכתובת ( הינם בעלי interfaces connected) IPרכיבי ממשק וחיבור עם כתובת  .3

לכל רכיבי המדידה וההגנה   Web pageגלישה ישירה לצורך קריאת נתונים באמצעות תוכנת 
   IFE or ComX 200 or smartlinkהמחוברים אליהם כדוגמת 

לתוכנה מובנית בתוך צג המיועדת להתקנה על הדלת בלוח חשמל ומאפשרת סנכרון   1פתרון   .4
מיועד לתצוגה מקומית   –רכיבי מדידה,  כמוזכר לעיל  8 -וקריאת נתונים אוטומטית בלבד מ

 בלוח חשמל  
לתוכנת "ענן" לניהול אנרגיה ותחזוקה למספר רב של לוחות חשמל לשימוש נגיש לאנשי   2פתרון   .5

 מיועד למבני מסחר ותעשייה   –הנדסה ותחזוקה לצורך ניהול מערכת התראות ותקלות  
המותקנת בשרת של הלקוח ומנוהלת על ידו עם תמיכה   לתוכנה יעודית לפי דרישת לקוח 3פתרון   .6

 מיועד למתקנים גדולים ומורכבים כדוגמת בתי חולים וכדומה   –על ידי ספק המערכת 
 

 (. Measureהגדרות לרכיבי מדידה והגנה בלוחות חשמל ) - 3פרק 
 רכיבי מדידה והגנה הינם, לדוגמה, רב מודד חיצוני או מובנה מתוך מפסק חכם   .1
 מדידת ערכי כיול המפסקים ועקומת ניתוק   .2
 THDמדידת זרמים )פאזות, אפס, ממוצע ומקסימום( מתחים, הספקים, אנרגיה,  .3
 מדידת רמת העמסה ביחס לכיול המפסק   .4
 לה  קריאת מצב המפסק בתקשורת, כגון: פתוח, סגור, תק  .5
 משנ"ז יהיו להתקנה חיצונית או מובנית בתוך המפסק   .6
 ניתוק וחיבור מפסק מרחוק באמצעות מנוע המופעל בקו תקשורת בלבד   .7
רשימת הרגיסטרים עבור רכיבי המדידה תהיה מוגדרת וידועה למערכת הבקרה ללא צורך  .8

 בתכנות נוסף   
    MICROLOGIC Eרכיבי מדידה המובנים ביחידת ההגנה במפסק יהיו כדוגמת  .9

   PM5000רכיבי מדידה עם משנ"ז חיצוני יהיו כדוגמת רב מודד  .10
 

 .IFE( כדוגמת interfaces connectedהגדרות לרכיבי ממשק וחיבור ) - 4פרק 
   SWITCH -ללא צורך ב  Ethernet -שתי כניסות  ל .1
   MODBUS SL -ל   Gatewayהיחידה משמשת כממשק  .2
 נים, בקרה ושליטה  תוכנה מובנית בממשק לקריאת נתו  .3
 שליחת הודאות והתראות באמצעות אימייל   .4
   DINמיועד להתקנה על פס   .5
 מתאם חיבור תקשורת ומתח המונע חיווט מסורבל בלוח לצורך חיבור מפסקי אוויר ויצוקים   .6
    Ethernetכניסה כפולה ל  .7
 באמצעות ספק כוח מיוצב    24VDCמתח הזנה הינו  .8
   LEDחיווי מצב חיבור תקשורת באמצעות  .9

 בורר נעילה כדי לאפשר / לא לאפשר שליטה מרחוק   .10
 כיסוי שקוף למניעת נגיעה מקרית או שינוי הגדרות   .11
    Frimwareיכולת שדרוג והתקנה באמצעות  .12

 

 .Schneider Electricתוצרת  FDM128מעגלים, כדוגמת  8-הגדרות לרב מודד ל  - 5פרק 
    320X240 Pixelsבאיכות תצוגה  QVGA'' 5.7י בגודל של מסך מגע צבעונ .1
 ממעלות צלזיוס   55עד +    10-טמפרטורת עבודה  .2
 ישיר     Ethernetחיבור  .3
תוכנה לסנכרון וקריאת נתונים אוטומטית לכל שמונת המפסקים המחוברים אליו של מפסקי   .4

 אוויר ומפסקים יצוקים  
 ל  מסך תצוגה של המדידות באמצעות מגע פשוט וק .5
פתוח / סגור ומצב תקלה, מוכן לסגירה, מנוע דרוך ומצבי  –קורא מצב מגעים של המפסק  .6

 העגלה פתוח, בדיקה ושלוף  
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 .בדיקת לוחות חשמל 08.14.7

 
 בדיקת לוח בבית המלאכה  - 1פרק 

 יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו. 
הלוח ע"י המזמין יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכלול בדיקת  לפני בדיקת  

 פיקוד וחיווט הציוד. 
לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג המזמין.  

 הבדיקות יכללו: 
 בדיקת אופן ואיכות הבצוע.  -
של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים לסטנדרטים    בדיקה האם המבנה המכני -

 .VDE 0660המקובלים ובמיוחד לתקן 
 . VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן   -
 . ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן   -בדיקת צביעה  -

הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר זאת 
 .בחתימתו

ידי המזמין אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי תקינותו של  - בדיקת הלוח על
 הלוח ותאימותו לדרישות המפקח. 

חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן בדיקה טרמית של כל הלוחות בפרוייקט    3לאחר 
 שביצוע כולל הוצאת דו"ח מפורט על הליקויים. 

 והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים. במידה 
 צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה. 

 
 בדיקת הלוח באתר  - 2פרק 

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו. 
 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.

המפסקים וההגנות השונות לפני חיבור המתח ללוח, ויגיש דו"ח בכתב על כל  הקבלן ידאג לכיול כל  
 הכיולים שבוצעו 

 
 תיעוד  - 3פרק 

 יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול: 
 תוכניות לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור. 

 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח. 
 יון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של היצרן או הספק. רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל צ 

 קטלוגים של יצרני הציוד. 
 הוראות אחזקה והפעלה. 

בגרסה     AutoCad-התוכניות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים ב
 . A3עדכנית בגודל 

 
 AS MADEתוכניות  - 4פרק 

סטים של תוכניות "כפי שבוצעו" מעודכנות כולל מדיה   3חשבונו,  בסיום העבודה יגיש הקבלן, על 
ידי המתכנן הוא תנאי עיקרי לתשלום  - ( מאושרות עלAs Madeמגנטית. הגשת תוכניות "כפי שבוצעו" ) 

 החשבון הסופי. 
 

 כללי.  -גופי תאורה  08.15
 

 ת א ו ר ה   08.15.01
 כל הגופים כוללים הספקה והתקנה א"א מצוין במפרש אחרת בכ"כ. 

 
 אורהציוד ת 08.15.02

 נורות )מקורות אור(:  א.
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 לפחות.  CRI-80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1
 מקורות אור יהיו תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי  . 

- OSRAM 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- GENERAL ELECTRIC 
- VENTURE 

כל המשנקים עבור פלורצנטים יכללו חימום  
נורות יהיה   2-מקדים, לכל גוף הכולל יותר מ

 נורות מקסימום.   2משנק עבור כל 
 מקורות פלואורנים לינאריים: .2

 . 396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
 . 520טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
 מ"מ כלל.   38לא יעשה שימוש בנורות בעלות קוטר  -
  -רות אשר אורך חייהן השימושי הנומינלי )נתוני יצרן( יפחת מלא ייעשה שימוש בנו -

 ש"ע בתנאים רגילים.   20,000
 בלבד .  T5כל הנורות 

 מקורות פלואורנים קומפקטיים: .4
 . 396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
 . 520טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
ייעשה שימוש בלעדי בנורות בעלות ארבעה פינים.  לצרכי תאורת חרום דו תכליתית,   -

 נורות בעלות שני פינים לא תאושרנה לצורך זה. 
 כל הציוד אלקטרוני בלבד .  

 מקורות פריקה בלחץ גבוה: .5
 . 1166 -,  ו1164בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
 . 1166 - ו 1164טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
הלייד מסוג קומפקטי אשר אורך חייהן  השימושי  -יעשה שימוש בנורות מטללא י  -

שע' עבודה בתנאי עבודה רגילים ובנורות מטל   6,000 -הנומינלי )נתוני יצרן( יפחת מ
 שעות עבודה.  12,000 -הלייד מסוג תבריג  לא יפחת מ

ני יצרן( יפחת  לא ייעשה שימוש בנורות נל"ג אשר אורך חייהן השימושי והנומינלי )נתו -
שע' עבודה בתנאי עבודה רגילים, פרט  לנורות נל"ג לבן אשר אורך חייהן   12,000 -מ

 שע'  עבודה בתנאי עבודה רגילים.   8,000 -השימושי לא יפחת מ
 חודשי הפעלה בתנאי   עבודה רגילים    12לכל נורות הפריקה תתלווה אחריות יצרן של  -

 לסטארט בלבד. כל נורות מטל הלייד יהיו מדגם פו
 מקורות חדישים אחרים )כגון מקורות השראה או לדים(:  .6

ידי יצרן הנורה או     -מקורות חדישים יופעלו אך ורק עם ציוד הפעלה מקורי מסופק על
ידו בכתב להפעלה,  ואך ורק במנורות מסופקות ע"י יצרן מקור האור או  -מאושר על  

השנים הראשונות  להופעת   5מאושרות על ידו להפעלה עם מקור האור הספציפי  במהלך 
בו מוזכר "תנאי עבודה רגילים", הכוונה לפעולה במתח  הנורה בשוק. )הערה: בכל מקום 

פעולות כיבוי והדלקה ביממה   8שע' הפעלה ביממה לכל היותר,   V 230  5% ,16יציב 
 ידי יצרן הנורות(.- מאושרים על -שנאים, משנקים וקבלים  -לכל היותר, ציוד הפעלה 

 ציוד הפעלה )נטלים, משנקים, שנאים וכו'(: ב.
ה יהיה אלקטרוני בלבד ותוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי  ציוד הפעל .1 

 ידי מהנדס החשמל הראשי או רא"ג חשמל של המפקח:- מאושר על

- OSRAM 

- ELECTRIC GENERAL 

- PHILIPS 

- BAGTURGI 

- HELVAR 

- MAGNETEK 



                                                                                                                                                              

                                                                                                               58  

- SCHWABE 

- TRIDONIC 
HELVAR 

- UNIQTRONIC 
ההפעלה  )הערה: האישור מותנה באישור יצרן הנורות להתאמת ציוד 

 לנורות המאפיינות(. 
כל הנטלים יהיו מתאימים למתח ולתדר הנדרשים ובעלי מקדם הספק גבוה   .2

 ומעלה(.  92%)
   -במידה ויידרשו       במפורש  -נטלים, מצתים וקבלים לנורות פלואוריניות .3

 .402 -ו  398,  97לפחות לפי ת"י 
, בעלי הפסדים  אלקטרוני בלבדנטלים לנורות פלואוריניות יהיו מסוג  .4

  VDE ,CE ,2-3-0001EN6 ,6-2-86מינימליים הנושאים תקנים ארופאיים: 
IEC   או תקנים אמריקאים מקבילים , לרבות משנקים הכוללים חימום ,

 מקדים.
 .1169נטלים לנורות פריקה בלחץ גבוה ככלל לפחות לפי ת"י   .5
 .582לפחות לפי ת"י   נטלים לנורות אדי כספית בלחץ גבוה,  .6
שנאים למקורות ליבון במתח נמוך מאוד יהיו מסוג אלקטרוני נושאי  תקנים   .7

או תקנים אמריקאיים   ENEC ,2-3-0001EN6 ,55015 ENארופאיים : 
 .  ULמקבילים כגון 

כל ציוד ההפעלה יעמוד בדרישות הפרעות אלקטרומגנטיות לפחות לפי ת"י   .8
961 . 

גים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות על   במקומות לא ממוז .9

50   צלזיוס, יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים בתכונותיהם
 המוגדרות ע"י היצרן. 

 כל הגופים יכללו צביעה בגוון אדרכלי ללא תוספת מחיר.  10
חיר  ללא תוספת מ    FINE-LINEכל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  .11

 כלול במחירם. 
 מנורות )גופי תאורה(  ג.

כל גופי התאורה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי מוכר ו/או תו תקן   . 1    
 ישראלי. 

כל המנורות תהיינה בעלות עובי המתכת/החומר הפלסטי הנדרש כך שכל   . 2    
המנורות תהיינה קשיחות, יציבות ותתנגדנה לכפוף ועיקום בתנאי שינוע,  

 תקנה ותחזוקה רגילים.ה
כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה, נטולי חירורי   . 3    

נשיפה, נקבים, פגמי כווץ, סדקים או פגמים אחרים הפוגעים בחוזק ובמראה או  
 המעידים על איכות ירודה של המתכת, הסגסוגת או החומר הפלסטי. 

סימני עיבוד וקימוטים, ויהיו בעלי כיפופים  כל החלקים מפח יהיו נטולי   . 4    
מדוייקים ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש. הצטלבויות וחיבורים  

יהיו מדוייקים ובעלי חוזק וקשיחות המונעים כל עיוות אחר ההרכבה. כל  
 המנורות היינה נטולות דליפות אור. לא יהיו קצוות ושפתיים חדים גלויים. 

 יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים. מישורי פח לא 
רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור, קמטים או קימוטים כתוצאה   . 5    

מסמרור או טכניקות חיבור אחרות. שום אמצעי סמרור או חיבור לא יהיו  
 גלויים לעין אחרי ההתקנה. 

במקורות האור ביחס למוצר המדף הקטלוגי,  במקומות בהם נדרשים שינויים  . 6   
המנורות תשוננה כנדרש עם בתי נורה ממוקמים כך שתיווצר הפוטומטריה   

הנדרשת. יסופק אישור בכתב של יצרן המנורה לשינוי וכן בדיקה פוטומטרית  
 חדשה  עם הנורה והציוד החדשים.

רות למים תהיינה  מנורות המיועדות לתאורת חוץ באזורים שאינם חשופים ישי . 7   
לפחות. מנורות המיועדות לאזורים חשופים לפגיעת מים ישירה   x IP 4בעלות  
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לפחות. מנורות העלולות להיות מכוסות במים חלק   x IP 5תהיינה בעלות  
מימיות   -לפחות. מנורות המיועדות להיות תת  x IP 7מהזמן  תהיינה בעלות 

 . x IP 8תהיינה בעלות  
חלד בכל חלק  -מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-מנורות המיועדות להיות תת  . 8   

ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת טיפול תחזוקתי,  
 פרט לעדשה. 

חלד. לא יתקבלו אביזרים  -כל האביזרים למנורות לתאורת חוץ מפלדת אל .9
 מגולוונים. 

אטמים למנורות לתאורת חוץ מגומי סיליקון. יאושרו גם אטמי לבד למנורות   .10
 לפחות.  x  IP 5 -בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ל

 לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי  לעין.  . 11   
 ימון וקיבוע זווית הכיוון.  מנורות מתכוונות תצויידנה באמצעי ס . 12  

מנורות עם פיזור אסימטרי תכלנה אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור ופיזורו  
 לא ישתנו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות. 

 מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים. 
 הברגה: פליז מצופה ניקל, עם לובריקציה של סיליקון.  . 13         

גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם האדריכל או   .14
 מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה.  

מסגרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם די חוזק  
 לנשיאת משקל הגוף. 

ר  חובה לדאוג לאוורור עבור נורות ומשנקים, בתי משנקים יהיו תמיד מחומ .15
 מתכתי מגולבן, ולא מפלסטיק.

 מנורות למקורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: . 16     

אמצעי ניתוק תרמיים נדרשים לכל המנורות בשימושים פנימיים, פרט   -
 לשקועים בבטון. 

" או מחומר עמיד אש  HEAVY-DUTYכל בתי הנורה יהיו מפורצלן " -
 שאינו הידרוסקופי. 

ות כך שניתן יהיה לגשת אל קופסת  כל המנורות השקועות תהיינה בנוי -
 החיבורים והציוד החשמלי מכוון פתח האור. 

 מנורות למקורות אור פלואורינים:  .17

מ"מ    0.80אלא אם צויין אחרת, המנורות תהיינה עשויות מפח  בעובי  -
לפחות, לחוץ בצורה קשיחה עם בית נטל סגור ותעלת חיווט סגורה.  

בכל קצה. כל חיווט ייסגר בתוך  כל נטל יהיה מחובר עם בורג ואום 
תעלה אינטגרלית לגוף. יש לצייד את הגוף בתעלה עם סימון חיווט  

 לצורך חיווט גופים בהמשכיות.

לבן יצוק עם מגעים מחומר    UREAבתי נורה יהיו מפלסטיק תרמי  -
, יהיה  V300עם ציפוי קדמיום  או כסף. במנורות בהן המתח עולה על  

 מפס זרם אשר יפתח את המעגל עם הסרת הנורה. 

חיווט עפ"י תקן ישראלי. החיווט יוגן עם סרט הדבקה ו/או שרוול בכל    -
מקום בו ייתכן מגע עם גוף המנורה. לא יאושר כל קצה/שפה חד/חדה   

  C 120ך תעלת החיווט. כל החיווט יהיה עם בדוד לטמפ' של בתו
 לפחות. 

דלתות מנורות שקועות תפתחנה, תסגרנה ותוסרנה ללא צורך בכלים    -
אלא אם צויין אחרת. על הדלת לשאת את עצמה במצב פתוח. לא  

יאושרו אמצעי נעילה או חיבור כלשהם של דלתות הגלויים לעין אלא  
 ו מראש.אם הם במנורות בהן אושר

מכלול המנורות, כולל ציוד ההפעלה יהיה נטול זמזום בתנאים   -
 אקוסטיים רגילים. 
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יכללו     וכו'  PL  ,QR.  כל גופי התאורה השקועים בתקרה כגון גופי 18
קופסת ציוד נפרדת או מחוברת לגוף. הקופסא תחובר לגוף ע"י  

 הצדדים    2-מהדקי שקע תקע בלבד ב
 ללו חימום מקדים.כל המשנקים האלקטרוניים יכ

יהיו גופי תאורה אינטגרליים בעל תו תקן    LEDגופי תאורה  – LEDגופי תאורה  ד.
 ישראלי 

 בגופי תאורה  LEDלא יתקבלו נורות                           
 התקנה  ה.

 נורות:  .1  

יש לצייד את כל המנורות בנורות עפ"י המפרט. כל הנורות בפרוייקט   -
 מאותו יצרן שאושר אישור מוקדם ע"י הרשות.מסויים יהיו 

 יש להחליף כל נורה שצבעה אינו עונה על דרישות המתכנן. -

  12יש להחליף כל נורת פריקה בלחץ גבוה אשר פסקה מלפעול במשך  -
 חודשי  האחריות. העבודה תהיה כלולה, ללא הוצאה נוספת למזמין. 

משומשים. אם נעשה שימוש  כל מקורות האור יהיו חדשים ובלתי   -
במערכת תאורה קבועה לצרכי עבודת בניה או למודל , מקורות  

 האור יוחלפו בעת מסירת הפרוייקט להמפקח. 
כל הגופים יחוזקו לתקרת הבטון או התקרה הקונסרבטיבית  

 בסרגלי פח מגולוון 
 כלול מחירי הגופים.  

 ציוד הפעלה:  .2

 מנורות בהן הוא נדרש. יש לספק ולהתקין הציוד המאופיין לכל ה -
יש לצייד כל נורה פלואורינית בציוד עצמאי פרט לציוד אלקטרוני בו   -

 מותר השימוש בנטלים לנורות זוגיות. 
 מנורות זהות תצויידנה בנטלים זהים.  -

מ' מהנורה, לכל   1.5ציוד למקורות מטל הלייד יותקן במרחק עד  -
 היותר. 

ת אשר תכסה גם את  לכל הציוד תהייה אחריות של שנתיים לפחו -
 עלות ההחלפה. 

נטלים אלקטרונים לעמעום: אין לחבר לזרם עד שהנורות   -
 מותקנות. 

 מפזרי אור: .3  

 עפ"י ת"י.  -

חיבורי חיווט פנימיים )בתוך הגופים(: הדקים מכניים, קפיציים, או   -
 חיבורי קרימפים. לא תאושרנה הברגות חיבור אמריקאיות.

 חיבור מהיר.  -ורה חיבורי חיווט חיצוניים למנ  -

כל החיבורים של מנורות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאות   -
אטומות מים. כל החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו  

 בספריי סיליקון. 
 תמיכות:  .4

מנורות בודדות: יש להתקין את המנורות אל אלמנטים   -
ובהתחשב בשיקולים  קונסטרוקטיביים,   בריחוק מצנרת או תעלות 

 בטיחותיים ותחזוקתיים.

מנורות פלואורניות שקועות: עם ברגים או רגליים אשר ניתן לאזנם   -
 מתוך   המנורה. 

מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: עם אלמנטים קונסטרוקטיביים   -
 אשר ניתן לאזנם מתוך המנורה.

 מנורות תלויות: מחוברות אל שלדת התקרה. מתאזנות אוטומטית.  -
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נורות לתאורת חוץ תאטמנה במקום חיבורם )קיר, תקרה, יסוד  מ -
 וכו'( בג'ל סיליקון שקוף.

סרגלי פח מגלוון    2כל גוף יחובר לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י 
 לפחות.  

 מנורות: .5 
 תאום: א.   

 יש להתייחס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור.  -

הרלונטיות לכל אזור לתאום  יש להתייחס אל הפריסות והחזיתות  -
 מיקום כל מנורת קיר. 

יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוקציה, מערכות   -
אחרות( לכל אזור לתאום מיקום כל המנורות השקועות  

 ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.

שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויין   -
בתוכניות התאורה. סגירות של מנורות  מפורשות בכתב או במידה 

 זהות צריכות להפתח לאותו כיוון. נורות מותקנות באותו כיוון. 
 כללי:  ב.

יש לספק את כל המנורות, תמיכות, אמצעי חיבור, חיווט נורות   -
ידי   -ואביזרים הנדרשים עפ"י המפרט או חלופות מאושרות על 

 המתכנן והמפקח. 

יינה נטולות סימני אצבעות,  יש לוודא התקנה כך שהמנורות תה  -
 שריטות פגמים וקימוטים כלשהם.

על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן ההתקנה לצורך התקנת   -
 המנורות וכיוונן.

 כל המנורות המתכונות תכוונה, תמוקדנה   -
ידי קבלן ההתקנה בהנחיית המתכנן. עם סיום הכיוון,  -ותינעלנה על 

 היטב.כל אמצעי הנעילה יהודקו  

 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה.  -

רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד   -
לגמר סיוד/צביעה וניקיון כללי אלא אם צויין אחרת. הם יטופלו  

 בצורה שתמנע שריטות והשארת סימני אצבעות. 

 לכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד שנויי צבע של שנתיים לפחות.  -
ידי וע"ח היצרן  - רים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו עלרפלקטו

 כולל עלות עבודת ההחלפה. 

 עדשות תהיינה נטולות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים. -

מכסי זכוכית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו בעלי הגנה תרמית   -
 ופיזית בכל מקום נדרש. 

אחריות  פילטרים צבעוניים יסופקו בכל מקום נדרש. תהיה להם   -
 מפני שינוי צבע/דהייה במשך שנתיים, ובעלי הגנה תרמית.

תקרות גבס רטוב: למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה   -
בזמן ביצוע התקרה. תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה  

 הגמורה. 

לא תאושרנה דליפות אור בין גמורי מנורות שקועות  וחצי שקועות   -
 לבין התקרה. 

 לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע.יש  -
כל המנורות לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך הסוללה   -

 האופטית של המנורה. 

בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים   -
מאלו שהוגדרו במפרט המתכנן ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה  



                                                                                                                                                              

                                                                                                               62  

להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים  של המתכנן, יהיה עליו 
 על התאמת הצעתו לדרישות התכנון. 

 
 התקנת גופי תאורה אשר נרכשו ע"י המזמין  08.15.03

קבלן החשמל יהיה אחראי על הובלה, אכסון, ביטוח, הרכבה, חיבור והתקנה של גוף תאורה מכל סוג  
 שיירכש ע"י המזמין, כולל העברת ביקורת במסגרת הפרויקט. 

 ם רציפים תימדד ע"פ הפרוט הבא: התקנת גופי
 מטר אורך.  2גוף רציף שקוע או תלוי יחידה תחשב לכל  .א
 מטר יחידה תחשב לכל הפס כולל התקנת דריבר וכבלים בין הדריבר לפס לד.  5בפס לדים עד  .ב
 מטר יחידה נוספת  7מטר ראשונים כמו בסעיף ב ועד  5מטר יחידה תחשב עבור   5בפס לדים מעל  .ג

 יחידות וכו'(. 3  –מטר  13יחידות,   2 –מטר   12דות, יחי  2 –מטר  6)
ג  -ג יקבל החישוב יעשה על בסיס סעיפים א-במידה ויהיה גוף אשר לא יקבל מענה מסעיפים א  .ד

 ואופיו יקבע ע"פ צורת התקנתו.
 

 דקורטיביים.  -גופי תאורה  08.16
 

 התקנת גופי תאורה  08.16.01
הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב של  גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים   .א

 המוצר כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים או שנאי וכו'. 
האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט גמר   .ב

 כלשהו וללא כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים. 
יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת   –ינטגראלי לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא א .ג

אוריגינלית או מארז שווה ערך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה  
תקני, יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור כולל  

 המארז הנלווה והחיווט המקשר בניהם. 
 כילים ציוד חרום:לגופי תאורה המ .ד

הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים ואין  
 לעיל.  2.3חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' המומלצת. לגבי ציוד שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק 

 
 מערכת החשמל  08.16.02

 למפרט טכני. ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם   .א
 

 גופי תאורה מיובאים  08.16.03
ג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי . כל   .א

 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.   P.V.Cהחווטים יהיו עם בידוד 
אפוקסי או  בתיאום עם מתכנן/ אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר  –במידה ויש צורך בשינוי צבע   .ב

 צבע אפוי בתנור. 
על הגופים   –ערך לאותם גופים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע -לא יאושרו שווה .ג

 שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת לפני אספקה לאתר.
קבלן  לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל,  .ד

ומהנדס חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת גופי התאורה והצגתם  
 בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר.

 
 יצור –גופי תאורה  08.16.04

ג.ת. אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס החשמל   .א
ים למיגונו מפני מפגעי מזג האוויר  ויעמדו בדרישות התקן. הגוף יעבור את כל התהליכ

והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או אמאיל. ציוד  
 הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או מצופים.   

ה והאדריכל לפני יצור כל  לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאור .ב
 הכמות. 
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 דוגמאות 08.16.05
הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס תוך   .א

יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה. לאחר   30
נים במבנה ויופעלו למשך  האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכנ

תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת הספק/ים לספק  
ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר,  
י  המזמין או המתכנן ו/או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפ

 ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור. 
אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה   .ב

ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, עפ"י  
הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות לספק   החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים

 אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח הספק. 
 
 אספקת שווה ערך מאושר  08.16.06

בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו של   .א
הספק אך ורק למוצר מסוים זה. מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו ייקבע  

וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק / או  הנ"ל. השימוש בשווה ערך  בהתאם, 
 טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו לאתר. 

כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שווה ערך עליו לציין זאת   .ב
קומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י המתכנן ולדאוג  במפורש בהצעתו ולצרף להצעתו ע
 לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות. 

 
 נורות 08.16.07

( CRI85עם מקדם צבע משופר )  PHILIPSאו  G.E ,OSRAMנורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  .א
 וטמפרטורת הצבע תינתן בגוף מפרט הנורות.

בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף מפרט   G.E, OSRAM ,PHILIPSנורות הפריקה יהיו מסוג  .ב
 הנורות. 

 .PHILIPSאו  G.E OSRAMנורות הליבון יהיו מסוג  .ג
 

 ציוד נלווה 08.16.08
או ציוד   –כל המשנקים יהיו מסוג "סטרטרוניק" עין השופט או יבוא שעבר אישור מכון התקנים  .א

 שנים.  5הצתה אלקטרוני המשנקים יהיו צבועים בצבע נגד חלודה ותינתן אחריות 
 נורה משנק וכבל נפרד. לכל  .ב
 .0.95בכל ג"ת עם נורות פריקה יכלול קבל שיפור כופל הספק  .ג

 
 מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת  08.16.09

 יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות:
ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת לתאורה  

 פלורוסנטית: יש לתאם סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה.  
על הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על גבי  

 ה עם מתכנן התאורה. הדימרים המוצאים ולאשר את התוצא
 

  "LED"גופי תאורה לד  08.16.10
שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה, אספקה   5ספק הלדים יהיה בעל ניסיון של  .א

שנים האחרונות מבוססי   5פרויקטים  לפחות שבוצעו בארץ ב   100ותחזוקה ויספק רשימת 
 מערכת לדים דומה . 

הלדים אשר מסמיך אותו למתן שירות,    ספק הלדים בארץ  יהיה בעל  תעודת הסמכה מיצרן .ב
 אחראיות , חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור. 

 IEC)לרבות ,  CE -ו  UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .ג
והמערכת בכללותה תענה    LM79/LM80( כמו כן תקן   IEC 62471  -, ו60825ת"י    61347-2-13

 . energystar 2008   -ו   20על דרישות ת"י 
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( ,המסמיך על עמידה  Military standardעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי ) .ד
,מצבי חום סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז  לא אחיד ,הפרעות אלקטרו  -vibrationבמכות

י מעבדה בלתי תלויים ביצרן הגופים ומסמכי  מגנטיות וקצרים חשמליים, כל זאת בכפוף לממצא 
 בדיקה מצורפים. 

על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי התאורה, ספקים   .ה
 ובקרים. 

לפחות, ללא תוספת מעטפות ו/או אביזרים   ip-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .ו
 חיצוניים  כלשהם, 

 ף קירור ייעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע"י יצרן הלד. לכל לד יהיה גו .ז
ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעוצמת האור,    לכל  הלדים יסופקו נתונים פוטומטרים .ח

נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כדוגמת המצורף(. כמו כן,  
המיועדים לחישוב בתוכנות חישובי   LDT    או   IESרמט  הנתונים הפוטומטרים יועברו בפו

 DIALUX/RELUXתאורה כגון:
 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים.  .ט
 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  .י

בהתאם לנתוני היצרן   -העוצמה שנים לפחות ליציבות צבע האור ו 5היצרן יספק אחראיות ל   .יא
 . lumen depreciation))כדוגמת טבלת 

בתוך הגוף   LED-על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, יצרן הלדים, בדיקת אורך חיי ה .יב
 ,ע"י מעבדה חיצונית. 50%- כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ

הרכיבים יענו על   כל -או ש"ע  CREEאו    PHILIPSתוצרת  LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  . יג
 דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציוד( 

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא יתקבלו    .יד
 לדים מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים. 

 התקנה ותחזוקה.  לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו הנחיות .טו
 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל המערכת בשלמותה.  .טז
, בידוד כפול(  לכל ספקי הכוח יכללו  2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  .יז

 מפני זרם יתר. התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל המוצא יוגן 
 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  . יח
הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע המותנה בגוף בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע"י יצרן   .יט

 . LED-ללא קיצור אורך החיים של ה הלדים
 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח.  .כ

לפחות. הקופסה תאושר ע"י יצרן    IP-66יוד הפעלה יותקן בקופסה  ייעודית בעלת דרגת הגנה כל צ .כא
 ספק הכוח או נציגו בישראל. 

 scotchכל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת  .כב
lock  3תוצרת חברתM . 

מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או קצר  כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגנים  .כג
 חשמלי,  גם בעת ההתקנה.

 לפחות.  0.92כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  .כד
 שנים מיום מסירת הפרויקט.  5נדרשת אחריות יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך  .כה
 במידה ונדרש. יכולת דימור לגופי התאורה אינטגרלי לגוף .כו
ישירות לגוף ללא ציוד עזר, ספקים  או קופסאות התחברות כאשר   230Vיכולת הספקת מתח  .כז

אורך החיים אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים של  
 היצרן. 

על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי חום סביבתי אשר מראים את   .כח
 .  50%-יי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת היצרן ולא יותר משינו 

 בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים והפרעות תקשורת.  FADE–בתכנות תרחיש  .כט
האמריקאי )שלוחה של משרד האנרגיה האמריקאי    lighting factsהמלצה לעמידה בתקן מעבדת  .ל

יות ובודק את נכונות נתוני יצרן בהתאם לפרסומיו בקבצים אשר אינו תלוי בחברות יצרנ 
 פוטומטרים(. 

 לתאורת הצפה.   90Lms/Wיכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות  .לא
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 אחריות ותקינה  08.16.11
כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן  אמריקאי או אירופאי  

ים לא יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כל הגופים יישאו תווית או חותמת  בהתאם לארץ הייצור גופ
 היצרן, הדגם והתקן. 

זה   . אחריות שנים 5למשך   LED בנוסף  לאחריות הקבלן  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה 
וכן תכסה כל בעיה שתגרם כתוצאה   L79 L80תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד  עפ תקן 

 אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה כל נזק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה מפגעי מזג  רת מים לכל  מחדי
 האוויר.  

 עם הגשת הצעת המחיר/מכרז.   אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ  ותסופק בכתב
  

 הנחיות כלליות: 08.16.12
באחריות הקבלן לספק נורות ע"פ דרישת  גוון הנורות והצבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניסוי בשטח 

 המתכנן לצורך ניסוי התאורה.
 מחיר הגופים כולל נורות לבנות בגוון קר ,חם תוצרת אירופאית או צבעוניות תוצרת אירופאית. 

 להנחית היועץ.  עם סיום התקנת גופי התאורה יבוצעו כיווני תאורה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם 
 מיקום הגופים המדויק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משותף שיערך בשטח. 

 
 תאורת חרום 08.17

 תאורת החרום תתוכנן ותבוצע עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות של הפרוייקט.  08.17.01
ת  מבוססי לדים בלבד, עם בדיקה עצמית  ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום חד תכליתיו 08.17.02

 וסוללות מסוג ניקל מטל. 
בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו תכליתיים מבוססי לדים בלבד, עם מנגנוני   08.17.03

 הפעלה זהים ליח' חרום שתוארו לעיל ועם נורות "לד, בעלי תו תקן מלא. 
 ילות לפי הקריטריון הבא:כל יח' החירום הדו תכליתיות יתאימו לנורות אותן הן מפע 08.17.04

 דקות. 90מינימום  -זמן תאורה  .א
 אחוז.  100אחוזי תאורה בלדים   .ב

 I.E.C   924,  598-2-22-1990,925ובינלאומי ,  20כל היחידות ישאו תו תקן ישראלי ת"י  08.17.05
 ויכללו הגנות לפריקת יתר, לחוסר נורה ולטעינת יתר. 

בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה  כל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל מיטל,  08.17.06
 הנדרשים. 

 
 הנחיות חיווט    08.17.01

 בתחילת העבודה יכין הקבלן תכנית חיווט של המערכת ע"פ עקרונות בתכנית החשמל .
התכנית תכלול חולקה למעגלים בהתאם לתקנות באופן שבכל אזור יחולקו המנורות לשני מעגלים שונים  

 משני רכזות שונות ,לפחות .  
חקים וחישובי קוטר כבלים  כפונקציה של עומסים יעשו בתאום ובהנחיית ספק  חישובי מר .א

 המערכת  
ופוטומטריה של הגופים, יעשו על  ידי ספק   -מרחקים  –חישובי תאורה למבנה , על פי גבהים  .ב

 המערכת בכל תחומי הפרויקט .
 

 . ULמערכת גילוי אש משולב עם מערכת כריזה תקן  08.18
 

 כללי   08.18.01
המפרט הטכני המצורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחירת הקבלן שייתן שרותי   .א

 אספקה, והתקנה למערכות גילוי עשן ומערכות כיבוי אש בגז נדרשות.  
המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן אחד ותעמוד בתקן   .ב

 כדוגמת טלפייר או ש"ע.  NFPA-ו  UL ,FMים ותקנים  בינלאומי  1220ישראל 
 לחלקיו השונים.    1220עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרטיים המופיעים בתקן ישראלי    .ג
הקבלן ימציא למזמין אישור מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנה ומתן שרות לציוד המוצע   .ד

ידו  -ע"י הספק ו/או היצרן שההתקנה נבדקה עלעל ידו. ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום  
 ונמצאה תקינה, וכמובן אישור מכון התקנים הישראלי.  
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 התקנים הקובעים לצורך מפרט זה: .ה
 על כל חלקיו: 1220תקן ישראלי        1-ה'

 גלאי עשן.  -מע' גילוי עשן   1חלק  :
 יחידות בקרה.  -מע' גילוי עשן   2חלק  :
 ראות התקנה ודרישות כלליות.הו -מע' גילוי עשן   3חלק  :
 התקני הפעלה ידניים.  -מע' גילוי עשן   6חלק  :

 
 תקנים בינלאומיים: 2-ה'
 FM- ו UL -(  תקן אמריקאי  -ז'
  ULC-וC.S.A - תקן קנדי   2-2( -ז'

והזיווד שלו יהיה     WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) .ו
 . IP-65אטום לרטיבות, מים אבק וחול, בדרגת 

מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו השונים בהתאם   .ז
לפיזור הגלאים. בעת גילוי עשן המערכת נדרשת להתריע באופן אודיו ויזואלי, וחיוג למנויים  

 שמשת המערכת כרכזת התראות למערכת  המתיזים.נבחרים עם הודעה קולית. כמו כן מ
מבנה המערכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/או העשן מבלי לגרום   .ח

 לאזעקות שווא ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים מתחום הבטיחות. 
ולפי המופיע בסעיף   תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן  .ט

 במסמך זה.2.12
 הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת.  .י

המפרטים הטכניים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימום בהם הציוד   .יא
 הנדרש חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מבחינת רמת ביצוע ההתקנה. 

 מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם.מפרט טכני זה   .יב
כמות הרכיבים השונים ומיקומם בתוכניות הינו המלצה בלבד. על הקבלן להכין תוכניות וציוד ע"פ   . יג

התקן לאישור המהנדס. רק לאחר אישור המהנדס לתוכניות יהי על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ  
 התוכניות שאושרו. 

לל תשלום עבור הביקורת. בדיקה תקינה משמעותה בדיקה  הקבלן יעביר ביקורת מכון התקנים כו .יד
 ללא הערות מטעם הבודק.

 לפי דרישות רשויות הכיבוי.    UL-FMהמערכת תיהיה משולבת עם הכריזה לפי תקן  .טו
סטים של תכניות לבצוע והוראות ההפעלה של הציוד כולל שנת אחריות   3הפעלת המערכת כולל  .טז

 ללא תוספת תשלום 
 היה מערכת פתוחה אך החיבור השוכרים יהיה ע"ג הקבלן הגילוי בלבד.מערכת גילוי אש תי  .יז

סטים של תוכניות לבצוע והוראות ההפעלה של הציוד כולל שנת   3הפעלת המערכת כולל  .א
 אחריות ללא תוספת תשלום. 

 מערכת גילוי אש תיהיה מערכת פתוחה. אך חיבור השוכרים יהיה ע"י קבלן הגילוי בלבד.  .ב
 

 התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן הוראות  08.18.02
   3חלק .1220התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל    .א
 הציוד יוגן ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורים בקוטביות לא נכונה והפרעות    .ב

 אלקטרומגנטיות כמפורט להלן:                
 מצעים אלקטרוניים.  הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה בא -          

 וולט לא יגרום כל נזק לציוד.  35מתח ישר עד   -     
 מילישניות.   50למשך   75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של   -        

 הציוד יוגן בפני הפרעות אלקטרומגנטיות של כל ציוד אחר המותקן בקרבתו.   -     
 ידת הצורך.  התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במ  .ג
 בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי סנדביץ' חרוט את הפרטים   .ד

 הבאים ועל פי דרישות המזמין:                 
 שם מתקין המערכת וכתובתו.   - 

 שם נותן השרות וכתובתו.   -   
 על כל תיבות החיבורים או בקרבתן יש לשלט בסנדביץ' חרוט "מערכת גילוי אש , או   -

 בנוסח אחר ע"פ דרישת המזמין.                    
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 כל נושא השילוט כלול במחיר הפריטים השונים ולא ישולם עליהם בנפרד.  -    
המזמין כלול במחירי  , וע"פ דרישת 5.4סעיף 1220/3תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן    .ה

 ותבוצע הדרכה עבור המזמין.   –הפריטים ולא ישולם עליהם בנפרד 
 ממ"ר לפחות כאשר    0.8ההתקנה תבוצע בכבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של     .ו

  20°C-עד    158°Cועמיד בטמפרטורות +PVC המעטה החיצוני עשוי               
 שמור.   %50מספר המוליכים בהתאם לנדרש, ובתוספת  .ז
 עבודת ההתקנה תכלול סידור הכבלים, קשירה לצמות של מספר כבלים, חיזוקים    .ח

 לתעלות וסגירת התעלות עם המכסים שלהם )כל מכסה יחוזק באזיקון לתעלה למניעת                     
 נפילה אך עם אפשרות פתיחה(.                

 מ'.     2בידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל   מעטה ה .ט
 הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר + ברכזות ובגלאים וכו'.             
 מחיר השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד.               

 תאם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו בתוך  חיבורי חשמל ליחידת הבקרה וכו' יבוצעו בה  .י
 האלמנטים והלוחות. המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדרש בתקן.               

 הכבלים ו/או המוליכים של המערכת הנ"ל לא יותקנו בתעלה ו/או בצנרת השייכת    .יא
 למערכת אחרת.                

 צנרת כבה מאליו, ואו בתעלות   בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך  .יב
 כנדרש וע"פ הוראת המזמין.                 

 מטר .  1 -הצנרת שתותקן תחוזק ותשולט לכל אורכה במרחק של כ  . יג
 הקבלן ימספר את החדרים לפי דרישת התקן כלול במחירי היחידה.  .יד
 

 תנאי סף -דרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חרום וטלפון כבאים 08.18.03
שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של מערכות   10החברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  .1.1

 אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש.
 ובאישור   ULכל הציוד המוצע יהיה מחברת טלפייר או שווה ערך מאושר בתקן  .1.2

 באספקת ציוד וחלפים. מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת למנוע אי התאמה טכנית או בעיות 
המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתראה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, תותקן,   .1.3

 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F  - תיבדק ותחוזק בהתאם ל
 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד. .1.4
 גילוי אש/ועשן.   המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח .1.5
 על ארבעת חלקיו. 1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULרכיבי המערכת ישאו אישור   .1.6

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים,  
 יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו. 

 . 9002תקן ת"י  לחברה המציעה יהיה .1.7
 

 שרות:
 שעות להיענות קריאה מיידית.  24החברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש  2.1
השנים האחרונות,    5טכנאי שרות במהלך  12אישור מרואה חשבון שהחברה מעסיקה לפחות  2.2

 באופן רצוף בתחום גילוי אש.
 . 11חלק  1220החברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי התקן  2.3
"ח/עו"ד שטכנאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה למערכות המוצעות ומיומנים  אישור רו  2.4

 לפחות עם שנתיים ניסיון. 
 החברה תנהל מערך גיבוי טכני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים. 2.5

 

 נציגות היבואן:
הציוד  אישור יצרן ציוד מערכת הגילוי אש והכיבוי בגז כי הינו חברת מורשת ומוסמכת להפיץ  3.1

 להתקין הציוד ולתחזק הציוד.
אישור היצרן כי החברה משתתפת בכל ההשתלמויות לעדכון לגבי הציוד עם מהטכנולוגיה   3.2

 החדישה, הנציג יציג אישור לתאריך השתלמות עדכנית. 
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 התקנים:
ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה שרות    ISO 9001החברה בעלת תו תקן,   4.1

 ואחזקה. 
 ומכון התקנים הישראלי.  ULיוד המוצע ישא תקן הצ 4.2

 

 התקנות ושרות:
 גלאים ומעלה.  1300פרוייקטים בהיקף של לפחות    4שנים האחרונות   4  –החברה התקינה ב  .5.1
 מכמות המיכלים המוצעים.    50%בבעלות החברה תחנת מילוי לגז ומחזיקה מלאי של  .5.2
 מערכות כיבוי בגז. החברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע תכנון והרצה ל  .5.3
ומכון התקנים הישראלי למילוי הגז   ULחברה מנהלת ובבעלותה תחנת מילוי בגז מאושרת  .5.4

 המוצע  כולל מילוי חוזר למיכלים שפרקו. 
 .  FM-200על החברה להציג אישורים על המקור ממנו היא קונה את גז הכיבוי  .5.5

 
 דרישות כלליות: 

 מערכות גילוי וכיבוי אש כנציג הציוד המוצע. שנים בתחום  7החברה עוסקת מעל 
 החברה תנפק את כל האישורים לעמידות בכל הסעיפים לעיל בנוסף להצהרת רו"ח או עו"ד לאימות. 

 
 מסמכים ישימים 

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: 
 יסוי ואחזקה. מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, נ 6.1
 ומכון התקנים הישראלי.   ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  6.2

 

 תיאור המערכת 
 כללי  7.1

( אנלוגית ותכלול מערכת כריזת  ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת )
 חרום וטלפון כבאים משולבת כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה. 

ה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת חרום  וטלפון  לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינ
 כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.  BUILT-INכבאים 

כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר 
 התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.  

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: 
   מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. 

 ומכון התקנים הישראלי.   ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות 
 או שו"ע. RM-4005 מתוצרת חברת טלפייר  דגם  -לוח פיקוד ובקרה  אנלוגי לגילוי אש 7.2
משולבת כריזת  ADR 3000 מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חברת טלפייר  דגם  7.3

 חרום וטלפון כבאים או שו"ע.
 . ULילוי האש תהיה בעלת אישור מכון התקנים הישראלי וכן  בעלת תו תקן מרכזית ג 7.4

אנלוגית. יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון   ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 
יח' קצה ממוענות )גלאים,   2000 - המודולאריות ובכך יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל

אביזרי כתובת   250עד   64( יחוברו LOP, כאשר בכל חוג ) חוגי בקרה  10לחצנים וכו'(. ותכלול עד  
)גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד.  

בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל  
 איזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.

הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת החרום  לוח  7.5
תכלול יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות.  

במקרה של התראת אש, המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת  
 וונטיים. הרמקולים אל האזור או האזורים הרל

כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר התראות  
 והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית, בצורה ידנית וסלקטיבית.
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המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים המפורטת  
לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן לפני   50%ה של הכתב הכמויות ורזרב

 תחילת הביצוע. 
 וגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון המקומי.  TONE-GENARATORכמו כן, תכלול המערכת  

כיחידה אינטגראלית, לשידור הודעות   -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום   7.6
ים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות  חרום והודעות שוטפות אל השטח

סלקטיביות לכל אחד האזורים בנפרד או לכל האזורים  וכל השטחים הציבוריים יחד. בחירת  
אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר  

 בקרה או בדלפק המודיעין.
 טלפון כבאים:  7.7

לפון כבאים ומקרופני החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף להלן "עמדות  עמדות מכשירי ט
 כבאים". 

 יעשה שימוש בשני סוגי עמדות טלפון כבאים עמדה ראשית ועמדה משנית. 
עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון כבאים  

 ומיקרופון . 
 שע'.  24ום המאוייש  עמדה ראשית תותקן במרכז הבקרה במק 

 עמדות כבאים מישניות יותקנו בחדרי המדרגות בשני הצדדים.
     NFPA 72המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות 

 המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חרום. 
 העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.

 בשלוחות יותקנו במארז יעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החרום.    
לוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז  עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גז ויכלול את  7.8

 { MA  4-20מילי אמפר  } 20עד  4האפשרות לקבל קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של   
רון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע  לוח הבקרה יהיה מותקן בא  7.9

 ע"י המתכנן או המפקח. 
יחידות הבקרה יהיו מודולאריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על כרטיסים   7.10

 נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות המתכנן. 
הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של "בקרה    כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי 7.11

 עצמית" מתמדת למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת. 
חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי  -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

 המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'. 
יל בין תקלות ברכיבי  חזותית ברורה על הלוח, שתבד-קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

 המערכת השונים:  
 מערכת בפעולה .  •
 השתקת צופרים. •
 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  •
 תקלה במערכת הכריזה .  •
 תקלת מגבר, בקרת קו רמקולים.  •
 תקלת טלפון כבאים.  •
 תקלה באביזר גילוי אש .  •

הוסמך לכך, את הפסקת פעולתו  ידי מי שלא -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על  7.12
 של הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען, צופר וכו'. 

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או   4למערכת יהיו  7.13
נטרול חלקים ממנו, יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים, וגם אז, 

 ה קולית על הניתוק הקיים. הניתוק יצביע בהתרא
 מבנה לוח הבקרה  7.14

תווים לציון ההתראות והאזעקות   80 - שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 
ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין  

 סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים.
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שבעזרתם ניתן יהיה   BUILT-INלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה מרכזית הגילוי תכ 7.15
להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות  

 מהמערכת, ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.
 . OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000המרכזייה תאפשר שליטה של 

 למניעת התראות שווא.  VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  7.16
מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה   7.17

 השונים. 
שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים   בלי TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  7.18

לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני מוליכים    2אחרים. ניתן יהיה לחבר למרכזיה 
בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה  

 תווים.  80 - ורות וש  2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDהראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת 
מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת   7.19

 חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'.
 בעברית, תכלול המרכזייה:  LCDבנוסף לתצוגת  7.20

כן, כולל הלוח  -ל שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמונורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה ש
 וכו  RESETמפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, 

 יחידת ספק הכח  7.21
הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך 

שעות. ספק הכח יהיה חלק אינטגראלי של יח' הבקרה, ובנוי על   72פעילותה של המערכת למשך  
 רון הבא: עק

המסוגלת לספק זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת   VDC 24-( ל15%) VAC230 - יחידת המרה
 המערכת, יחידת טעינה למצברים, מצברי ג'ל אטומים. 

מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק   7.22
תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת   הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברים

אחר מצב הטעינה של המצברים בכל עת. כדי להתריע על מצב חירום, כשהמערכת פועלת על  
קולית. יחידת ספק הכח תכיל הגנה מפני מתחי יתר  -המצברים, תופיע בלוח התצוגה אזהרה אור

יד במצבר למנוע תפקוד לקוי או נזק שעלול להיגרם דרך כניסת המתח. יחידת הבקרה תצו 
שעות מרגע התקלה. בתום זמן   72ובמטען להפעלת המערכת במקרה של הפסקה ברשת החשמל, 

דקות נוספות. כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל,   30זה, על המערכת להפעיל אזעקה לפחות 
יחידת ספק הכח תחבר את המצברים, והמערכת תפעל כרגיל. כשאספקת זרם החשמל תתחדש,  

יך לפעול כרגיל. אפיוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן  יחידת הבקרה תמש
 המצברים. ניתן יהיה לקבוע את סוג הסוללות )ג'ל, עופרת ,ניקל קדמיום(. זמן  

הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר פריקה מלאה של   7.23
שעות. מערכת הטעינה   24מצברים תוך מקיבול ה 80%מצברים תהיה למערכת היכולת להטעין 

 תברר את מצב טעינת המצברים.
המערכת תתריע   MA400שע' זרם הטעינה עדיין מעל  96לוידוי קיבולת טעינה תקין )אם במשך  7.24

 על תקלת קיבולת מצברים(. 
 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:    7.25
 ולה. הפעלת המערכת וסימון המערכת בפע 7.26
אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. במקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת   7.27

 הצפירה מנותקת. 
בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי במידה ותיכנס  

 אזעקה נוספת, תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי. 
, תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל  RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על 

 נכונות לפעולה של מערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית. 
 . RESET  -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה  7.28
 אפשרות להתממשקות במערכת חרום:  7.29

ה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעיל את  יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלב
מערכת האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף  

 בכל אחד משני האזורים. 
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תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל. את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל  
 ערך זמן רצוי. 

ה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם  בדיקה אוטומטית ורציפ 7.30
 לתנאים המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פני מדפסת.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי משטר שעות,   7.31
 חגים וכדומה. 

 לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי עבודה משתנים. אפשרות תכנות המערכת  7.32
"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה בצורה  7.33

 קולית/חזותית. 
 RESETהפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם יעשה  7.34

הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח    אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי.
 למצב פעולה רגיל. 

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים.הפסקה  כזו תתריע על הפסקת  7.35
 האזור בלוח הפיקוד והבקרה.

 צופר אזעקה   7.36
צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה. במקביל יופעלו צופרים אחרים  

יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה  של ביטול פעולה זו באמצעות   במבנה.
 מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק נורית סימון ויופעל זמזם תקלה. 

 הפעלת חרום בעת אזעקה  7.37
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת מפעולות החירום.  

ליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות יישארו עד  ביטול כזה יד 
 לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת. 

אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה   7.38
, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון.  יחייג בשיטה אוטומטית למינויים אשר יקבעו

ההודעה תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. החייגן יתוכנת, כך שיחייג ביום רק לאחר  
גלאים ויותר. ולאחר שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד   2התראת 

 ויותר. 
אחרונים אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של  האירועים ה 600המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  7.39

האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, אירועים שטופלו בציון מועד  
וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון מועד זמן, תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד  

 וזמן. 
 רמה.סדר הפעולות במערכת יקבע עם יועץ הבטיחות ע"פ פרוג  7.40
 לוח נוריות עזר במערכת:  7.41

 במערכת ימוקם פאנל נוריות אינטגראלי המספק אינדיקציה על המצבים הבאים: 
 כאשר כיבוי אחד בגז פועל.  -נורית כללית  -
 כיבויים בגז פועלים.  2כאשר   -נורית כללית  -
 כיבויים בגז פועלים.  3כאשר   -נורית כללית  -
 אט מסמנת כיבוי אחד  הופעל או לחליפין נורית כללית מהבהבת ל -
 מהבהבת מהר מסמנת  שני כיבויים הופעלו                                         -
דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים   -

 ומעלה.   
 כאשר צופרים מנוטרלים.  -נורית כללית  -
 כאשר כיבויים מנוטרלים.  -נורית כללית  -
 כאשר יחידות הפעלת  מזו"א/מגנטים וכו' מנוטרלים.  -נורית כללית  -
 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.  -

 רמות גישה למערכת: 7.42
 רמות גישה שונות, לפי קודים שונים. 4למערכת יינתנו  

הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש אחזקה, מנהל  
 ת או כל משתמש אחר, יוכלו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם.אחזקה, טכנאי שרו 

 למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גראפיות.  7.43
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כתובות, ללא כל שינוי   50,000ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד  7.44
מחוברים יפעלו  במערכת הקיימת. ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך שהרמקולים ה 

 אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.
 גלאים  7.45

 מתוצרת טלפייר  או שווה  ערך –גלאי אופטי אנלוגי  7.45.1
הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים   UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

 הישראלי. 
אוטומטי של הרגישות בהתאם  הגלאי  יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות, תיקון 

 לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכדומה. 
הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטו  

 דיודה. 
 הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור. הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע אזעקות 

 סרק.
המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן  

 בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חשמליים. 
העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא   RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות 

 במקום.
צלזיוס ללא מעלות  57הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 

 כל קשר לעשן. 
 ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג 

 עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח. 
 תוצרת טלפייר או ש"ע –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי  7.45.2

אי לעלית  מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגל 57הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 
מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה    6.7טמפרטורה של 

 אחת.
 .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג  

 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 
 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ 

 וצרת טלפייר או ש"ע גלאי משולב אופטי/חום ת  7.45.3
 כתובות ברכזת. 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2גלאי יכיל  
)חלון   FT/3.7%עד   FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין   •

UL.) 
קבוע, בנוסף לכך ייתן    C0 58רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  •

שך זמן  מעל הטמפ' הסביבתית במ C 0 10התראה לעליית טמפ' של 
 שאינו עולה על דקה אחת. 

 ללא בסיס.  IP 65דרגת הגנה  •
 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ 
 גלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצרת טלפייר או שו"ע  7.45.4

למערכת  .וכן אישור מ"תי הגלאי יאפשר  UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 
לבצע רגישות רציפה, ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה  

 המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים מראש כמו: יום/לילה וכדומה. 
מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים אשר -הגלאי מוגן ברשת מסביב על 

 גורמים לאזעקות סרק. 
ב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים הנובעים  הגלאי יעבוד באופן יצי

 משדות אלקטרוסטאטיים הנמצאים בקרבתו. 
אשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע   LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה  

RESET ALARM .מלוח גילוי האש 
 מיקרו אמפר נומינלי.  56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על 

טח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא הוסמכו, ראש הגלאי מוב
 לפרק את הראש מהבסיס. 
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הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי. הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג  
ADDRESSABLE   עם מנגנון לקביעת כתובת הזיהוי. קיימת אפשרות להתקין מכל

חבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות  גלאי נורית אזעקה מרחוק. ניתן ל 
 שני מוליכים.

 כנדרש. U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן 
פרק   U.L. 268טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פ דרישת התקן 

41. 
VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS))   

להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר תהיה  במידה וידרש, ניתן יהיה 
התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים, משני צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ דרישה  

הכתובות. כלומר, כתובת הגלאי כוללת   1,000 -ותהיה מכותבת, אך היא לא תיכלל ב  
 את כתובת הצפצפה. 

 גלאי להבה תוצרת טלפייר או ש"ע.  7.45.5
וכן  אישור מכון התקנים הישראלי   U.L. 521 -. וF.Mתקן הגלאי יהיה  נושא תו 

ומיועד לאתר להבה באותם המקומות    UV\IR}מת"י{ הגלאי יהיה גלאי משולב מסוג  
 אשר בהם אפשרית שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה. בטכנולוגיה של אינפרא אדום. 

 וולט ז"י.   20-30מתח עבודה  
 UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח  
1850 to 2450 angstroms 

IR/4/2 TO 4.7 microns 
Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1     רגישות 

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2    
Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 
Or 3.0 seconds, selectable 0.5  זמן תגובה 

(to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40    'טווח טמפ 
RH 95% to 0         לחות טווח 

 גלאי חום לתנאי סביבה קשים. 7.45.6
וכן  אישור מכון התקנים הישראלי   U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 עם טמפרטורה קבועה של   65IP}מת"י{ גלאי חום להתקנה חיצונית עם דרגת הגנה  
F1900   כולל יחידת כתובת כדוגמת תוצרת טלפייר או שווה ערך מאושר ע"י המזמין. ליד

 לאי תותקן יח' כתובת.כל ג
 גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת טלפייר או  ש"ע  7.45.7

וכן  אישור מכון התקנים הישראלי   U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
}מת"י{ הגלאי מורכב ממשדר ומקלט, עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י המקלט  

 הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן.  
עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה בלוח הבקרה.  כאשר

 ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת.
 .DCוולט  18 - 36מתח עבודה  •
 מ' 107מ' עד  9.1טווח עבודה  •
 מ'   18.3רוחב כיסוי קרן עד  •

 גלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג אויר תוצרת טלפייר או שו"ע  7.45.8
וכן  אישור מכון התקנים הישראלי   U.L. 521 -. וF.Mא תו תקן הגלאי יהיה  נוש

 }מת"י{ 
היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו ממוקם  

הגלאי, במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה התראה חזותית  
ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין, וכן  בעזרת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו  

התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוון רגישות. ליד  כל גלאי תותקן יח'  
 כתובת. 

 וולט ז"י.  18עד  36מתח עבודה  •
 m/min 1220עד    122טווח מהירות אוויר   •
 50   0עד  0 0טווח טמפ' עבודה   •
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 :PHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREגלאי כבל תוצרת חברת  7.45.9
גלאי כבל מיועד להתקנה  באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כבלים תת 

קרקעיות ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים, מערכות תעופה ,מחסני דלק,לוחות 
 חשמל וכד' 

הגילוי הדרושים  , כולל כל אביזריPHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREתוצרת 
להתקנת גלאי הכבל. עקרון הפעולה יוגדר לפי אזורים. מחיר הכבל יכלול את האביזרים 

להתקנתו. קופסאות החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו עם דרגת הגנה 
IP65  .לכל איזור תחובר יח' כתובת 

 בסיסי הגלאים: 7.46
מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס יהיה   הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי

 ANALOG ADDRESSABLE TRUEמתאים לגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת )
ALARM DETECTORS .כל גלאי יהיה עם כתובת .) 

הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה. הגלאי יכלול נורית  
 יה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה. אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תה

 פנל חיווי ובקרה:  7.47
אלפא נומרית בעברית   LCDהקבלן יספק פנלי חיווי ובקרה משניים(. כל יחידה תכלול תצוגת 

תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה   40 -שורות ו 2בלבד של 
התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי  העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה 

בעברית, תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה,   LCDהמערכת השונים. בנוסף לתצוגת 
כן, כולל הלוח מפסקים להדממת צופר,  -אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו'.  RESETלמצב בדיקה, 
צעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך  היחידה תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמ

 שעות.  72פעילותה של המערכת למשך  
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת בקרת כריזה בטיחותית.  

המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, לשם יצירת מעגל הגנת  
 י. מערכת נוסף, מכשל חיוו

 לוח סינופטי  7.48
  1220מהדורה אחרונה ותקן ישראלי ת"י  ANSI/UL 864הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן 

ויישאו תו תקן בהתאם. הלוח יותקן )ימוגן( בתוך קופסת פח מתאימה, בעלת דלת עם חלון שקוף  
 ומנעול בחזית. 

 ת הגלאי.הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה של גלאי מזעיק יציג הלוח את כתוב
 במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת המערכת. 

 לחצני אזעקה וכיבוי  7.49
, הלחצנים יהיו בעלי  6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י   ANSI/UL  38הלחצנים יהיו מאושרים  

 יחידת כתובת. 
במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים מכותבים להפעלה   •

 ידנית של מערכת הכיבוי.  
 ס"מ.  160הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של  •
הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט   •

 מתאים )בעברית( להפעלת הלחצן. 
 נוריות סימון  7.50

בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל רצפה צפה  
וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי. הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס  

הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל. הנורית תהיה מופעלת  הגלאי. 
בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה שתאפשר לחזות בדליקתה בזווית  

 כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.  רחבה וממרחק. 
 צופרים  7.51

. הצופרים יתאימו  1חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 
ם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטרוניים. הצופרים יכללו יחידת  לעבודה במערכת מכותבת )ע 

דציבלים לפחות   90"דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר. עוצמת הצופרים תהיה 
מטרים מהצופר. הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה    3במרחק של 
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יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם ל"השתקת צופרים". מתח הפעלת הצופרים  
 נמוכה. 

כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר ויפעל במקביל  
  30פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק  60להפעלת הצופר. קצב ההבהוב 

להבהב ולא יפסיק עש שיעשה  מטרים לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ  
RESET .למערכת 

בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, גם צופר פינוי  )בטון  
שונה( ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר פינוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש  

 דר הופעלה מערכת כיבוי בגז". לפנות את החדר מיידית", במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בח
ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. תחת  

מערכת כיבוי אש הופעלה   –הצופר יותקן שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 
 בארון חשמל". 

 
 חייגן טלפון אוטומטי  7.52

מנויי טלפון וסידור מתאים למסירת הודעה   4 -ת חיוג ל יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרו 
 מוקלטת כולל שמירת קו. מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.

חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או  
 מהמכשירים עצמם.

 הבאים: חייגן הטלפון יחייג לגורמים  

 קו מבצעי. –שרות מכבי האש  •

 שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.  •
 פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל. 

החייגן יפסיק את פעולתו   החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק". 
מנויים קבועים מראש. אורך ההודעה   6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5האוטומטית לאחר 

 שניות לפחות. 30היוצאת למנויים יהיה 
זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל צריכת זרם  

 . VDC 24נמוכה      
 י האש  לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילו  20mA-4יח' כתובת אנאלוגית  7.53

יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש כגון: גלאי גז בוטן,   4-20mAיח' כתובת אנלוגית 
 . COפרומן, מימן, 

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד מארבעת   3 -יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב
 המצבים אש, בטיחות, בקרה, תקלה. 
ל המערכת כך שאפשר להעביר את הנתונים בצורה גראפית  כל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון ש 

בתקשורת למערכות אחרות . מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגראלי של גלאים  לגילוי גז  
 לחיבור גלאי גז.     ULדרך יח' אנלוגיות    מכותבות המערכת תהיה מאושרת   

 חיווט + צנרת חשמל  7.54
מ"מ, כל סבוב   25 -מ"מ ו 20כבה מאליו בקטרים של צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף 

ו/או הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו/או קופסאות הסתעפות מתאימות. החיווט אל מרכיבי  
התקנת החיווט   AWG  CLASS A   18המערכת יהי מסוג כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של  

ם. הקבלן יהיה אחראי לכל  והצנרת תכלול מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסוגים הנדרשי
החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחים והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.  
כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים. לא יהיו  

ת חיצונית  חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד. בכל מקרה של התקנת צנר
 .WEATERPROOFיותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים מסוג 

 RS-232ממשק תקשורת  7.55
דו כיווני להתחברות מערכות בקרת מבנה ביפרים   RS-232פורטים ממשק  5ניתן יהיה לשלב עד 

 מדפסות. 
. ניתן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש ועשן  לצורך   RS-485רישות מערכות גילוי אש 

העברת אינפורמציה  ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה ניתן יהיה להוסיף ולהרחיב  את  
מערכות   396המערכת בכל שלב ולשלבה ברשת התקשורת הקיימת. הרשת תאפשר שילוב של עד 

 . TOKEN RINGברשת תקשורת בארכיטקטורת 
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, כבילה אופטית, כבל  RS-485בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון:  תווך התקשורת
 טלפון.

 שפופרת טלפון כבאים נייד  7.56
שפופרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום. הכנסה של תקע שפופרת ידנית לג'ק ישלח  

הידנית.    אות לרכזת האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אונליין, וישמע אות צלצול בשפופרת
( שפופרות  יד פעילות    7טלפון החירום הדו כיווני של מערכת החירום יתמוך במינימום של שבעה )  

 אונליין ללא ירידה בעוצמת האות. 
   טלפון חירום קבוע 7.57

קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום. עריסת שפופרת הטלפון תהיה  
שפופרת   כך שכתורם  כזה  קולי  בעלת מתג  הפיקוד שבאופן  ללוח  אות  ישלח  הטלפון מהעריסה 

כיוונית תתמוך בלפחות   נקודה. מערכת טלפון החירום הדו  יציג מצב אונליין של אותה  וחזותי 
 ( שפופרות קבועות פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות.  7שבעה ) 

 
 FM-200מערכת כיבוי אש  08.18.04

 כללי 
מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק  

. מפרט טכני זה, משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש,  NFPA-2001 -ותתוחזק בהתאם ל 
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 הפעלת המערכת 

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: 

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד.  - טומטית או •

 באמצעות לחצן חשמלי.  -  ידנית  •

 באמצעות פעולה מכאנית.  -  ידנית  •
המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך לפעול. בלוח הבקרה   

 בקרה עצמית, לתקלה והפעלה.  -תהייה אינדיקציה לתקינות המערכת 
 

 הכיבוי גז 
. חובה להציג   FM-200 –כדוגמת גז   NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

 . FM-200אישור למקור ממנו נקנה גז הכיבוי 
 

 הצנרת
בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר ע"י המתכנן.   SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 

רלוונטי באמצעות מחשב. עיגון הצנרת לתקרות   הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן ה
ולקירות, יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינאמיים שיופעלו בנקודות העיגון, בעת  

הפעלת המערכת. הצנרת המגולוונת תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. מיכלי הכיבוי יהיו מאושרים   
UL  אוS.B או ,ULC . 

 
 המערכת הרכב 

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן: 

 בכמות המפורטת בכתב הכמויות. FM-200מיכל/מיכלי גז  •

 מערכת הפעלה חשמלית.  •

 שסתום לפריקה מהירה.  •

 צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי.  •

 חובק לעיגון המיכל.  •

לכיבוי והצפת    8.6%וז של שניות ובריכ   10נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על   •
 חלל החדר או לוחות החשמל.

 מד לחץ.  •
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 צנרת פלדה או נחושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל.  •

 מערכת כיבוי אוטומטית באבקה •

   UL,FMויהיו מאושרים    NFPA 17Aמכלי האבקה יתוכננו ויבנו ע"פ תקן   •

 מ"ר.  12כימית יבשה המיועדת לכיבוי של עד ויכיל אבקה  46lbהמיכל יהיה בקיבולת של עד  •

 לחלל המוגן.  ULהמיכל יתחבר באמצעות צנרת ומתזים מאושרים   •

הפעלת המיכל תתבצע באמצעות יח' תרמיות המותקנות על כבל הנמתח מראש המיכל לחלל   •
 המוגן. 

 המיכל יצויד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו.  •
 

 כריזה  08.18.05
 ללוח הבקרה העיקרי. דרישות מינימום למערכת כריזה :    -slaveתעבוד עצמאית או כמערכת הכריזה 

 .25VRMSואט, מגבר אודיו   25הספק  .א
 .Class Bאו  Class A -חיווט מעגל רמקול יכול להיות כ .ב
 שניות להודעה.  30רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד  .ג
 ן לתכנות ללא שימוש של ציוד נוסף. רכיב הזיכרון להודעות יהיה נית .ד
 מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה )מובנה(.  .ה

מערכת   ואזעקה.  אוטומטית,  הודעה  תקלת  מערכת,  תקלת  למתח,  מצב  נוריות  תכיל  הכריזה  מערכת 
 הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר מערכות השמע. 

 
 בקרת קווים

הרמקולים ושפופרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת הכריזה וגילוי האש באופן  כל קווי  
 קולי וחזותי )נוריות(. 

 
 ULמגברי שמע בתקן 

( להפעלת מעגלי הרמקולים. מספר מגברי אודיו    25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @  וולטים ר.מ.ס. 
א האש,  גילוי  מערכת  במארז  להתקנה  באופן  ניתנים  שמוחלף  כגיבוי  או,  עיקרית,  כריזה  כמערכת  ו 

 אוטומטי. 
 מגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויספק את השליטות והמחוונים הבאים: 

• Normal Audio Level LED 

• Incorrect Audio Level LED 

• Brownout LED 

• Battery Trouble LED 

• Amplifier Trouble LED 

• Audio Amplifier Gain Adjust 
כיוון של רמת השמע במגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד. המגבר יהיה בעל בקרה על כניסות  

כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה    –)גיבוי(. במקרה של כמה מגברים    Backupומוצאים מובנים וכניסות  
 אוטומטית למגבר הפעיל הבא בתור. 

 
 מערכת הודעות אוטומטיות 

או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה אוטומטית מוקלטת מראש  כל אזור  
באמצעות   להישמע  מראש  מוקלטת  להודעה  תגרום  אזעקה  כל  של  הפעלה  במבנה.  הרמקולים  לכל 

( פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה. המערכת    4הרמקולים. ההודעה תחזור ארבעה ) 
 ולת כריזה משפופרות טלפון החירום. תאפשר יכ

 מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחוונים הבאים : 

• All Call LED 

• On-Line LED 

• All Call Switch 
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• Local Speaker Volume Control 

• Local (Test) Speaker 
 ערכת. שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול במ   -מחוונים    \מתגי רמקול  

 
 מחוונים \טלפון חירום דו כיווני מתגים 

 טלפון החירום יכלול: 

 סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום. •

 שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת.  •
 רמקולים :  

  2.0ל  0.5  -או עם תחום בחירת הספק מ  RMSוולט    25  -יופעלו ב  ULכל הרמקולים יהיו לפי תקן   •
 ואטים. 

נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה   •   3במרחק    84dbעוצמת שמע 
 מטר.

 .  Hz - 4000 Hz  400תגובת תדר תהיה מינימום של  •
 רשת

קות ותקלות ממערכות ברשת  אזע  Modbusאו    Arcnetהפרוטוקול בין רשת לוחות בקרה יהיה מבוסס  
. אזעקות, תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות  NCAיוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת  

 יוצפנו על גבי הרשת. 
 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים. 

עולת המערכת, או, איבוד יכולת לדווח על  תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקוי בפ 
 אזעקה. 

 
 אופן פעולת המערכות ברשת

 במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות הבאות מיידית:

 זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת.  •

המ • כל  את  בתצוגה  יוצג  ברשת,  הראשי  הבקרה  בלוח  ובמקביל,  האש  על  ברכזת  ידע 
 האזעקה, כולל סוג האביזר המזעיק ותיאור המקום שלו בעברית. 

אירועי אזעקה,   1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד   •
 כך שניתן יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע וזמן. 

שאביזר כניסה יפעיל אביזר מוצא תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך   •
 ברכזת אחרת. 

 
 תקשורת רשת  

 Peer to) רשת מקומית (, רכזות שיחוברו מנקודה לנקודה )  LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת  
Peer .) 

. הרשת תהיה בעלת יכולת גילוי "נפילות". בנוסף, לא תהיה רכזת  Modbusאו  Arcnetהפרוטוקול יבוסס 
ב מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי אחר ) חוליה חלשה ( ברשת שעלול לגרום לכשל  מרכזית מאסטר, מחש

בתקשורת ברשת. כישלון של כל רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת  
)קילו בייט     312KBS   -ברשת אחרת או ניתוק הרשת הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ

 לשנייה(. 
 

 אמצעי תקשורת ברשת  
כללי : הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי. הרשת גם תתמוך בשימוש של  

תכלול אמצעי המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של    WIREשניהם חוט וסיב באותו רשת. רשת חווט  
הרשת תמשיך בפעילות    אובדן אספקת מתח לרכזת ברשת ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה, כך שתקשורת

 נורמאלית. 
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 מגבר רשת :
ב )מוצלב(  של הכבל  יכולת הגדלת מרחק  בעל  יהיה  רשת  ניתן    1000  -מגבר  יהיה  מגבר  כאופציה,  מטר. 

ואופטי יחדיו. מערכות בעלות    WIREניתן יהיה להשתמש במגבר    DB  8להגדיל את מרחק הכבל האופטי ב 
 ם לא תחליפים מתאימים.  הגבלות מרחק, וללא אמצעי להגברת אותות ה

 מאפייני סיב אופטי לרשת: 

• Size =50 micrometers / 125 micrometers 

• Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 

• Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 

• network nodes 

• Connector type=ST 
 

 עמדת כריזה חרום 
 מיקרופון לחצן צד להפעלה כללית בתוך תיבת נעולה מוגנת אנטי ונדל. עמדת כריזת החרום כוללת  

 כבלים וחווט: 

 כבל רמקולים  •
מ"מ לפחות   0.8כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 

 לכל אזור.        

 כבל מיקרופון     •
(. בידוד  CAT 7חד) כל א   22AWGגיד בחתך של  8כבל מיקרופון יהיה מורכב  מכבל 

המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, 
 ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות חיצוניות ופנימיות. 

 כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול חיבור מתאים. 
קצותיו במספרים  ברי קיימא המושחלים   2 -מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר בכל 

 על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן. 
 

 מערכות מוסיקה.   08.19
מערכת המוסיקה תהיה אירופאית על כל מרכביה ובדגם אחד במידה ותשולב עם מערכת הכריזה כל  

 הכריזה והן של המוסיקה תיהיה מתוצרת אחידה.  המרכיבים הן של 
 מטרות המערכת ודרישות תפעוליות בכל השטח.  .א

 מטרת המערכת הקולית היא שידור הודעות שוטפות  בשטחים הציבוריים.  .1
ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי   .2

 הקול. 
 ה . שעות ביממ 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .3
 שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון במספר מקומות ברחבי המבנה  .4
צלילים,   3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   .5

 וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה. 
 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע.  .6
 כגיבוי   VDC 24וכן ממתח ישר    VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת   .7

ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית     
 כלשהי. 

 אשר    -Maintenance freeהמערכת תכלול מצברי חירום ללא טפול .8
דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל,   30במשך -יאפשרו הפעלת המערכת

וכן מטען,    אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה  
 מהירה, לפי הצורך. 

 100V במתח של   Constant Voltageהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .9
  .70.7Vאו 

 . 19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " .10
 ערבל קול   .ב
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אינץ' ומותאם להתקנה בארון ציוד ומיועד    19ודל סטנדרטי ערבל הקול יהיה בג .1
 . 24/7לעבודה מאומצת של 

ערבל הקול יאפשר חיבור מספר מיקרופונים ומספר מקורות שמע להשמעה   .2
 במערכת הכריזה ויכלול ווסתי טונים גבוהים ונמוכים ווסת עוצמה כללי  

 נתוני ערבל הקול:  .3
a. Mic./Line input 4 x 
b. Input 1 (push-to-talk contact with priority) 

c. 5‑ pin Euro style, balanced,phantom 

d. Input 2 3‑pin Euro style, balanced, phantom 
e. Input 3 and 4 TRS Jack (1/4, 6.3mm) balanced 
f. Sensitivity 1 mV (mic.); 300 mV (line ) 
g. Impedance >1 kohm (mic.); >5 kohm (line) 
h. Dynamic range 93 dB 
i. S/N (flat at max volume) >63 dB (mic.); >70 dB (line) 
j. S/N (flat at min volume/muted) >75 dB 
k. CMRR (mic.) >40 dB (50 Hz to 20 kHz ) 
l. Headroom >25 dB 
m. Speech filter -3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct 
n. Phantom power supply 16 V via 1.2 kohm (mic). 
o. Music input  
p. Connector Cinch, stereo converted to mono 
q. Sensitivity 200 mV 
r. Impedance 22 kohm 
s. S/N (flat at max volume) >75 d>25 dB 

 או שווה ערך מאושר  Bosch –הערבל מהתוצרת המקצועית  .4
 מגבר קול   .ג

אינץ' ומותאם להתקנה בארון ציוד ומיועד    19מגבר הקול יהיה בגודל סטנדרטי  .1
 . 24/7מצת של לעבודה מאו

    LINEוולט  100מוצא המגבר יהיה במתח  .2
 נתונים טכניים של מגבר הקול: .3

a. Output power (RMS/maximum) 240 / 360 W 
b. Power reduction on backup 
c. Power -1 dB 

d. Frequency response 50 Hz to 20 kHz (+1 / ‑3 dB at ‑10 dBref. rated output) 
e. Distortion <1% at rated output power, 1 kHz 
f. S/N (flat at max volume) >90 dB 
g. Line inputs 2 x 
h. Connector 3-pin XLR, balanced 
i. Sensitivity 1 V 
j. Impedance 20 kohm 
k. CMRR >25 dB (50 Hz to 20 kHz ) 
l. Gain 40 dB 
m. 100 V input   
n. Connector Screw, unbalanced 
o. Sensitivity 100 V 
p. Impedance 330 kohm 
q. Line loop-through output 2 x 
r. Connector 3-pin XLR 
s. Nominal level 1 V 
t. Impedance Direct connection to line input 
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u. Loudspeaker outputs 3 x 
v. Connector Screw, floating 
w. Direct output 100 V, 70 V, 8 ohm 
x. Priority only (from input 1) 100 V or 70 V internally selectable 
y. Music (non-priority) only 100 V or 70 V internally selectable 

 או שווה ערך מאושר  Bosch -הערבל מהתוצרת המקצועית  .4
 רמקול תקרה: .ד

רמקול התקרה יהיה מסוג תחום תדירות רחב ומיועד להתקנה שקועה בתקרה   .1
 . 24/7ולעבודה מאומצת של 

 הרמקול יהיה עשוי מתכת ולא יתקבל רמקול עשוי פלסטיק או חומר אחר   .2
 נתוני הרמקול  .3

i. Maximum power 9 W 
ii. Rated power 6 / 3 / 1.5 W 

iii. Sound pressure level 
iv. at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m  )94 dB / 86 dB (SPL) 
v. Sound pressure level 

vi. at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m  )106 dB / 98 dB (SPL( 
vii. Effective frequency range -10 dB0 

viii. 80 Hz to 18 kHz 
ix. Opening angle   
x. at 1 kHz/4 kHz (-6 dB )175  / °55°  

xi. Rated voltage 100 V 
xii. Rated impedance 1667 ohm 

xiii. Connection Flying leads 
xiv. Mechanical 
xv. Diameter 199 mm (7.8 in) Maximum depth 70.5 mm (2.8 in( 

xvi. Mounting cut-out 165 + 5 mm (6.5 + 0.20 in(Speaker diameter 152.4 mm (6 in( 
 או שווה ערך מאושר Bosch -הרמקול מהתוצרת המקצועית  .4

 רמקול קיר: .ה
רמקול הקיר יהיה מסוג תחום תדירות רחב ומיועד להתקנה ולעבודה מאומצת של   .1

24/7 . 
 הרמקול יהיה עשוי עץ ויכלול בסיס עגינה אחורי ממתכת להתקנה ע"ג הקיר  .2
 ונים טכניים של הרמקול נת .3

A. Electrical * 
B. Maximum power 9 W 
C. Rated power 6 / 3 / 1.5 W 
D. Sound pressure level 
E. at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m ) 
F. 99 dB / 91 dB (SPL) 
G. Sound pressure level 
H. at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m ) 
I. 100 dB / 92 dB (SPL) 

J. 2  | LB1‑UW06‑Fx Cabinet LoudspeakersEffective frequency range (-10 
K. dB) 
L. 180 Hz to 20 kHz 
M. Opening angle 1 kHz / 4 kHz (-6 dB ) 
N.  horizontal 165° / 95° 
O.  vertical 158° / 73° 
P. Rated input voltage 100 V 
Q. Rated impedance 1667 ohm 
R. Connector 4-pole push-in terminal block 
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S.  *Technical performance data acc. to IEC 60268-5 
T. Mechanical 
U. Dimensions (H x W x D) 240 x 151 x 139 mm 
V. (9.4 x 5.9 x 5.5 in ) 
W. Weight 1.5 kg (3.3 lb) 
X. Color Black (D) or white (L) 
Y.  cabinet / cloth (D) Matches RAL 9004 / RAL 9004 
Z.  cabinet / cloth (L) Matches RAL 9010 / RAL 7044 

AA. Environmental 
BB. Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to 
CC. +131 ºF ) 
DD. Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to 
EE. +158 ºF ) 
FF. Relative humidity <95% 
GG. Ordering information 

HH. LB1‑UW06‑FD Unidirectional Cabinet Loudspeak 
 או שווה ערך מאושר Bosch -הרמקול מהתוצרת המקצועית  .4

 רמקול שופר: .ו
רמקול השופר יהיה ומיועד להתקנה מחוץ למבנה ויהיה מוגן ומותאם לכול מזג   .1

 אוויר  
 . 24/7ולעבודה מאומצת של  .2
 הרמקול יהיה עשוי עץ ויכלול בסיס עגינה אחורי ממתכת להתקנה ע"ג הקיר  .3
 נתונים טכניים של הרמקול  .4

A. Maximum power 15 W 
B. Rated power (PHC) 10 W 
C. Power tapping 10 / 5 / 2.5 / 1.25 W 
D. Sound pressure level 
E. at 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 
F. 112   /102 dB (SPL) 
G. Effective frequency range  ( -  
H.  10 dB) 
I. 280 Hz to 5800 Hz 
J. Opening angle 

K. at 1 kHz / 4 kHz (‑6 dB ) 
L. Horizontal 120° / 35° 
M.  Vertical 125° / 35° 
N. Rated input voltage 100 V 
O. Rated impedance 1000 ohm 
P. Connector Screw terminal block 
Q.  *Technical performance data acc. to IEC 60268-5 
R. Mechanical 
S. Dimensions (W x D) (213 x 186) x 310 mm 
T. (8.39 x 7.32) x 12.2 in) 
U. Weight 3.6 kg (7.93 lb ) 
V. Color Light grey (RAL 7035 ) 
W. Material (horn / rear cover) Aluminum / ABS 
X. Cable diameter 6 mm to 12 mm (0.24 in to 0.47 in) 
Y. Environmental 
Z. Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to +131 ºF ) 

AA. Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to +158 ºF) 
BB. Relative humidity <95% 
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 או שווה ערך מאושר Bosch -קול מהתוצרת המקצועית הרמ .5
 מיקרופון שולחני:  .ז

 24/7מיקרופון שולחני יהיה בעל בסיס כבד ומיועד לעבודה מאומצת של  .1
 נתוני המיקרופון:  .2

A. Phantom power supply   
B. Voltage range 12 to 48 V 
C. Current consumption <8 mA 
D. Performance   
E. Sensitivity 0.7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa) 
F. Maximum input sound level 110 dB SPL 
G. Distortion <0.6% (maximum input ) 
H. Input noise level (equiv.) 28 dB SPLA (S/N 66 dBA ref. 1 Pa ) 
I. Frequency response 100 Hz to 16 kHz 
J. Output impedance 200 ohm 
K. Mechanical 
L. Base dimensions (H x W x D) 40 x 100 x 235 mm 
M. (1.57 x 3.97 x 9.25 in ) 
N. Weight Approx. 1 kg (2.2 lb) 
O. Color Charcoal with silver 
P. Stem length with mic. 390 mm (15.35 in ) 
Q. Cable length 2 m (6.56 ft) 

 
 או שווה ערך מאושר  Bosch -המיקרופון מהתוצרת המקצועית   .3
 יחוברו על המגבר לכריזת חירוםבכניסות חירום יותקנו מיקרופונים בקופסת מתכת ו  .4

 מסד כריזה  .ח
 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי. 19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .1
 מ"מ לפחות.  2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  .2
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו    .3

 כרזרבה עתידית.   25%( ועוד תוספת הספק של 1 3/4אוורור בגובה )"שלבי  
דפנות המסד יהיו עשויים אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך,    .4

 כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה. 
סי   כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוק .5

 בהתזה נוזלית או באבקה. 
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.  .6
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס    .7

 לפחות. 25%ויכלול רזרבה של 
, עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת  DC/ACהמסד יכלול פנל   .8

המתחים,  נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר  
 למערכות  המיתוג והבקרה. 

 מגברים. 10- , שנאי קו, וסת עוצמה ,בורר ל3הכולל רמקול "  19המסד יכלול מוניטור " .9
 כבלים וחווט  .ט

כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית   -כבל רמקולים  .1
 מ"מ לפחות לכל איזור.                       0.8ל בקוטר ש

(. בידוד  CAT 7כל אחד)   22AWGגיד בחתך של  8כבל מיקרופון יהיה מורכב  מכבל  .2
המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב  
ת  המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות חיצוניו 

 ופנימיות. 
כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול   .3

 חיבור מתאים. 
קצותיו במספרים  ברי   2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב .4

 קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן. 
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 מערכת הגנת ברקים –מפרט טכני  08.20

 ראש הגנת ברקים אקטיבי  .1
עם יכולת לעמוד   E.S.E (Early Streamer Emission)ראש ההגנה האקטיבי יעבוד לפי עקרון  .1.1

בזרמי פריקה גבוהים במיוחד. הראש חייב להיות בנוי בצורה שתאפשר זרימת אוויר דחוס ועשוי  
 קורוזיבי.-מחומר לא

 מוספרי וכולל חומרים שאינם רדיואקטיביים.המערכת תעבוד על פי עקרון השדה האט .1.2
. ויהיה עם אישור  2011מהדורת ספטמבר  NFC 17-102ראש ההגנה יהיה לפי התקן הצרפתי  .1.3

 ICMETבדיקת מעבדה 
מטר מהנקודה הגבוהה בבניין המוגן. במידה וישנם על   6ראש ההגנה יותקן על תורן בגובה של   .1.4

 אש ההגנה יוצב מעל היחידות הנ"ל. הבניין יחידות גבוהות כמו אנטנות וכו' ר
ראש ההגנה יעבוד בצורה עצמאית עם מכשיר עירור חשמלי פנימי )בתוך הראש( ללא צורך בכל   .1.5

 מקור אספקה חיצוני. 
 כל ראש הגנה יאפשר עבודה במספר דרגות הגנה עם רדיוס הגנה שונה  לכל דרגה.  .1.6

 . NFC 17-102( של הפעלת ההגנה מראש יהיה לפי הערכים אשר נקבעו בתקן ΔTהפרש הזמנים ) .1.7
 שנים. 5ראש ההגנה יהיה עם אחריות של  .1.8
  –)על ידי חיבור מהיר  ESE testerראש ההגנה יהיה עם אפשרות לבדיקה עם מכשיר בדיקה  .1.9

 פלאג(. 
 
 מונה פגיעות ברק .2

 פגיעות ברק יתועדו בעזרת מונה פגיעות ברק.  .2.1
 הברק יותקן על מוליכי ההורדה ללא חיתוך במוליכי ההורדה.   מונה פגיעות .2.2
 100kAעד  1kAמונה פגיעות ברק יהיה עם יכולת גילוי זרם מ  .2.3
 מונה פגיעות הברק יהיה עם תצוגה דיגיטלית ועם אפשרות לבדיקת תקינות המכשיר.  .2.4
 IP65דרגת האטימות של מונה פגיעות הברק תהיה  .2.5

 
 תורן .3

 . ”2של  וקוטר מינימלי של    m 6ראש הגנת הברקים יוצב על תורן עם גובה מינימלי  .3.1
 נקודות.  3מטר חייב לקבע את התורן עם כבלי מתיחה לפחות ב   7במידה והתורן יותר גבוה מ   .3.2
 ויציבה להשפעות מזג אוויר. התורן יישא את מערכת הגנת הברקים בבטחה, בצורה עמידה  .3.3
 יש לספק אישור מהנדס קונסטרוקציה.  .3.4

 
 מובילי הורדה  .4

 ממ"ר.  50מובילי ההורדה יהיו מוליכים העשויים מנחושת חשופה עם שטח חתך מינימלי של   .4.1
 (. 2x50mm^2מוליכי הורדה )  2לכל ראש הגנה אקטיבי יותקנו  .4.2
 נקודות הידוק לכל הפחות.  2רמי או  כל נקודת החיבור/הסתעפות יבוצעו על ידי ריתוך אקזוט  .4.3
 מובילי ההורדה יחוברו לפסה"פ  .4.4
מטר ממובילי ההורדה יאובטחו חשמלית למובילי   1כל המתקנים המתכתיים במרחק של עד   .4.5

ההורדה. החיבור יהיה מאותם חומרים כמו מובילי ההורדה. החיבורים יבוצעו בצורה איכותית כך  
 מגע טובים. לא לגרום לקורוזיה ועם מוליכות ושטח

 מובילי ההורדה יותקנו מראש ההגנה עד האדמה בתוואי האפשרי הקצר ביותר.   .4.6
 אין לכופף את מובילי ההורדה בצורה חדה.  .4.7
 .  IEC 62305-3המובילים יותקנו בכפוף להוראות התקן  .4.8
 ממ"ר   50כל הגגות, החזיתות והחיפויים המתכתיים יחוברו עם תיל נחושת בשטח חתך של  .4.9

ההורדה יחוברו לברזל הבניין בגג לפחות בשתי נקודות בעזרת תיל נחושת בשטח חתך של  מובילי  .4.10
 ממ"ר או פס פלדה מגולוון. 50

 
 צינור הגנה  .5

מטר   0.5מטר בצורה כזאת ש  3מובילי ההורדה יועברו בצינור הגנה מתכתי מגולוון באורך  .5.1
 מהצינור יהיה באדמה. 
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)מרירון( לבידוד בין מוביל ההורדה לצינור ההגנה המתכתי.  בתוך הצינור יושחל צינור פלסטי  .5.2
ס"מ מכל צד. הצינור הפלסטי יקובע כך שלא   20הצינור הפלסטי יהיה יותא ארוך מצינור ההגנה כ 

 יהיה מצב שהוא יחליק ויאפשר מגע בין צינור ההגנה ומובילי ההורדה. 
 ( Test Clampמהדקי בדיקה ) .6

 מעל הצינור הפלסטי )שמותקן בתוך צינור ההגנה(. ס"מ  10מהדק בדיקה יותקן  כ  .6.1
מהדק הבדיקה יהיה עשוי מנחושת או פליז בתוך כיסוי פלסטי ובנוי בצורה כזאת שתאפשר את   .6.2

 בצוע הבדיקות בצורה נוחה. 
 יש לקבע את מהדק הבדיקה על המשטח שעליו נמצא.  .6.3

 
 אלקטרודות הארקה  .7

מטר )או ארוך יותר על מנת לספק   3נימלי של  מ"מ ואורך מי 20אלקטרודות הארקה יהיו עם קוטר  .7.1
 התנגדות אדמה נדרשת(. 

 ס"מ   50האלקטרודה תותקן מתחת לפני הקרקע במינימום   .7.2
המרחק בין מוטות האלקטרודות יהיה לפחות פעמיים אורך האלקטרודה. או שיותקנו כך שהזרם   .7.3

 רות. שיכול לזרום באחת האלקטרודות לא ישנה משמעותית את הפוטנציאל של האח
 מוליכי הארקה יחוברו לאלקטרודות ע"י ריתוך אקזוטרמי או מהדקי אלקטרודה תקניים.   .7.4
 (.IEC 62305-3   & NFC 17-102אוהם  )לפי  10התנגדות לאדמה צריכה להיות פחות מ  .7.5

 
 כללי  .8

או    2בהתקנת המערכת יש לקחת בחשבון את המצבים שעלולים לצור קורוזיה בגלל חיבורים בין  .8.1
 ם שונים. יש להימנע משימוש בחומרים שונים עד כמה שאפשר. יותר חומרי

 כל המחברים והמהדקים יהיו מנחושת או מחומר לא קורוזיבי. הברגים יהיו ברגים מנירוסטה.  .8.2
כל החומרים אשר ישמשו להתקנת המערכות חייבים להיות בעלי תקנים מתאימים ובאיכות   .8.3

 טובה. 
נאי מוסמך לכך. עם השלמת ההתקנה יש להציג  התקנת מערכת ההארקה תותקן ותיבדק ע"י טכ  .8.4

 את נתוני בדיקת מערכת ההארקה למפקח ולמהנדס הפרויקט המורשה. 
מערכת ההגנה מברקים ומערכת ההארקה של המבנה )למשל הארקת היסוד( צריכות להיות   .8.5

 מחוברות למהדק הבדיקה או לפסה"פ הראשי. 
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 עבודות טיח - 09 פרק
 
 טיח חוץ ופנים-דרישות כלליות 10.09

 
לא יותר להכין   .הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע 09.01.1

 . טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף  .תערובת באתר
 

מגן פינה מפח מגולוון  כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י   09.01.2
" או ש"ע, לכל אורך  PROTECTORתוצרת " UV -לבן עמיד ב P.V.C-+ פינת הגנה מ

 . וגובה הפינה
 

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס  09.01.3
ך תפר  ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי, לאור 15ברוחב מזערי של 

יש לדאוג לאשפרת   .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .החיבור
 . ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

 
ונציבותם תיבדק בסרגל מכל   םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 . צד של הפניה
 

מגולוונת   X.P.M בעזרת רשת "מ או יותר ייעשה מ 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.5
 . עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי

 
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים   09.01.6

 .יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח
 

המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות   09.01.7
 . מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות  

 
כלול במחיר   -ם רטובים שכבת הרבצה )התזת צמנט תחתונה( תבוצע על קירות חדרי 09.01.8

 . החיפוי
 

 אופני מדידה מיוחדים 20.09
 : המפורט להלןמחירי היחידה כוללים גם את כל  

 . טיח בחשפים וגליפים .א
 . יישום במעוגל ובשיפוע .ב
חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה   ג.

 הפינה,בטיח פנים ובטיח חוץ,לרבות מסביב לחשפי פתחים ,גליפים,ובכל מקום שידרש.
 . כמפורט לעילמגולוונת   X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  .ד
 טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות, אביזרים שונים וכיו"ב(  .ה
 . כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה .ו
 שיכבת הרבצה על גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיח פנים.  .ז
נה נמדדת בנפרד בסעיפי  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואינ .ח

 . כתב הכמויות
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 עבודות ריצוף וחיפוי  - 10פרק 
 
 כללי  10.10

 
 דוגמאות.  4יברו ע"י האדריכל לאחר שהקבלן יספק   אריחים/חיפויים/סוג המרצפות 10.01.1

למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת חוזק,  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  
מסומנים   והאריחים יהי  .ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'

 . בתו התקן
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון   

של סוג הריצוף/חיפוי   התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו
 .הספציפי בכל התקנים הנדרשים

  
תאריך ) של היצור סדרה אחידהיש להקפיד על  .תהיה זהה  אריחים/מידת כל המרצפות  10.01.2

( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו  ייצור
יש למיין את המרצפות לפני    .אריחים/לכל המרצפות גוון אחיד על יש להקפיד .אריח

   .ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם
 

   .ואדריכל לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח -צורת הנחת האריחים   10.01.3
 

   .יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף 10.01.4
 

י ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר  במעבר בין סוג  10.01.5
 . מ"מ מעוגן היטב 40/4שטוח   ו/או אלומיניום הוראה אחרת, בזויתן פליז 

 
 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6

מדה   , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלן  .בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .א
  .עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה מתפלסת ו/או שפכטל

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת   2+ טיט בעובי  או סומסום   ע"ג חול מיוצב  .ב
   .ק"ג למ"ק 200  -תכולת הצמנט בתערובת  .העבידות

  30-בהדבקה ע"ג בטון ב  הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג
 . )הכלול במחיר היחידה( ימה בהתאם למפרט הכללימוחלק עם מוסף לאט

 . תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה 
 

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות וכדומה,   10.01.7
   .הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר

 
  . הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקחעל  10.01.8

 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים  10.01.9

   .מכל סוג שהוא
 האישור יכלול את:   

   .סוג האריחים .א
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה וכל   .ב

   .וע העבודההדרוש לביצ
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק   12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

   .מהעבודה המיועדת לביצוע
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר   10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  10.01.10
, לאחריותו  הפרויקטהקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת   .העבודה

האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות    .על עבודות הריצוף
האחריות תכלול את כל מרכיבי  .הנחה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה

ו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י  הקבלן יתקן, על חשבונ  .התפקוד הכלולים במפרט זה 
מסוים  באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף   .חוות דעת של מומחה מטעם המזמין

   .או בשטח כולו
ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  

  . המפקח שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של 48גילוי פגמים או תוך  
 

 הגנה על שטחים מרוצפים 11.01.10
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על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או שכבת  
הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת  

הקבלן הינו  הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב 
 . האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות

 
 מודגש בזאת שמחירי היסוד המצויינים בכתב הכמויות כוללים פחת 10.01.12

 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 20.10

 
 דגמים לבחירה לאישורו.  4יש להציג לאדריכל  10.02.1

 
שילוב דוגמאות   על הקבלן לקחת בחשבון .צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות 10.02.2

 . בהתאם לתכניות מדויקיםמיוחדות לרבות חיתוכים 
 

" של  770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר  100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  10.02.3
מכמות הצמנט( של  "נגב   15%) 460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

   .טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח
" של "כרמית" ו/או "ריצופית 181להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט הטיט  

מכמות הצמנט(   15%)  460( +לטקס 1:2סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
   .של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח

 
 הכנת האריחים להדבקה  4.20.10

יש לשטוף את גב  .המיועדים להדבקהלפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים   
האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב  

לצורך חילוץ מהיר של   .עשויים בכבישה בתבנית םתעשייתייהסבר: אריחים   .האריח
אבקה   .למשל(  טלקהאריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" )כגון 

ת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר  זו, כשהיא נמצא
   .שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה

   .המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד 
רת מטלית  זעל מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בע 

נקיים בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות   .רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא
ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את   .מאבק ויבשים

 . מילוי המישקים )רובה או כוחלה(
 
 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות  5.20.10

יש לרצף בשיפוע לכיוון   .לעיל   05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  
מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר  

בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות   .למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות
 . האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה

 
 מילוי מישקים  6.20.10

  מ"מ  3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  
ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי  המישקים יהיו   .לפחות או בהתאם תוכניות

עד שתיפגש עם הדבק שחדר   -עומק החדרת ה"רובה"  ." או ש"עMAPEIתוצרת "
   .מ"מ 6למישק ולפחות 

אין   .בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  
 . לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח

 .מ"מ 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
יש לבצע  ,  התאם לתוכניות האדריכלותלפחות ו/או ב  מ'  6.0/6.0של  שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש  10-8  -מישקי התפשטות ברוחב כ 
התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור  .בגוון שיקבע ע"י המפקח על בסיס סיליקון

 . האדריכל והמפקח
 
 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 30.10

 
 דגמים לבחירה לאישורו.  4להציג לאדריכל יש  10.03.1
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  ע"ג טיחבוצע  ת דבקת האריחיםה  .יישום האריחים יהיה בהתאם לסמפרט הכללי 10.03.2
מתוצרת "שחל" או    472בדבק מסוג שחלקריט  מפרט הכלליבהתאם ל צמנטי

יישום   ." מתוצרת "כרמית" או ש"עC-7"גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק "
 .הדבק בהתאם להוראות היצרן

 . הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה 
 

 . לעיל 10.2 ראה סעיף - הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.03.3
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון   10.03.4

צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר  
 .כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה

 . " ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט בתוכניותRONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5
 

 אופני מדידה ומחירים 70.10
 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי  

כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב   וקרצוףניקיון   .א
 . נקי לחלוטין

וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים  .ב
 . הריצוף על בסיס מלט לבן

 ההתאמותשילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל   .ג
 .לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו' .למיניהן וכו'

או  ו/או בטון שיפועים  , בטוןוצבהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מי  .ד
 בכל עובי שידרש.  כמפורט לעילסומסום 

 . הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים   .ו

לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה 
ומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל גיא

 . וכיו"ב
 . משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(- ליטוש .ז
מצופים  ,באמצעות לוחות קרטון או לוחות גבס מכל סוג ,הריצוף  כל משטחי הגנה על  .ח

 . כלולה במחיר הריצוף ,לרבות סילוק ההגנה לפני המסירהנילון ,
 . ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם .ט
 . מ"מ וסתימתם ברובה 3  מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .י

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני   .יא
 . התברואה ברצפה ובקירות

 סילר  יב.
היחידה בכל הסעיפים בפרק זה כוללים גם את כל הפרופילים, הספים, פרופילי  מחירי           יג.

ההפרדה, פרופילי פינה, פרופילי ניתוק, פרופילים סופיים, פרופילים היקפיים, פרופילי 
חלוקה,פרופילים המשמשים כפנלים,פרופילים במיפגש רצפה/קירות,פרופילים במיפגש 

נירוסטה/פליז/אלומיניום, במעבר בין  קירות/תקרה,כל פרופיל אחר שיידרש, מ
ריצופים/חיפויים ובקצה ובפינות ריצופים/חיפויים, פרופילי הגמר למיניהם מכל סוג,  

אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, ככל שידרש בכל מקום שידרש, הכל לפי דרישות 
לים  האדריכל וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ופי פרטי ומפרטי היצרנים.הפרופי 

 מתוצרת "אייל ציפויים" או ש"ע או תוצרת חברה אחרת לפי בחירת האדריכל 

 עבודות צביעה - 11פרק 

 
 כללי  10.11

 
כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם   11.01.1

 .המקורית
 . לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה 
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הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות   11.01.2
המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות  .לול הנדרשיםיפריימר וחומרי הד

 . שלוש שכבות( לפחות)בכל מקרה יבוצעו  .שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא
 

 המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות: בחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3
  .ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב .א
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה   .ב

 .מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(
ונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים  בחירת גוונים שונים ליחידות הש .ג

 . אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון( -
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי   11.01.4
 . המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה

 
צעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי  שכבות הגמר של הצבע יבו 11.01.5

 . יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר .מאבק
 

מ"ר, מכל סוג  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.01.6
 . ך בעבודהרק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשי .צבע, לאישור המפקח

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד   .לפי בחירת המפקח -כל הגוונים  
 . לקבלן הגוון המבוקש

 
ריות   אבגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניט 11.01.7

 . המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח .וכיו"ב
 

 . מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס 11.01.8
 

 טיפול בצבעים 20.11
 

 .כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן 11.02.1
 

את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם חשופים   11.02.2
 . ולטמפרטורות גבוהות מדילקרני השמש, לעשן 

 
 .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן 11.02.3

 
מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת  -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.02.4

 . ערבובם
 

 . אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות 11.02.5
  

 בטיחות 30.11
 

כן יש לצייד את העובדים   .העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקיןכל כלי   11.03.1
 .בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים

 
אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או   11.03.2

 . מדללים
 
 תיקוני צבע  40.11

 
ריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס  ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שא 11.04.1

 . ס"מ סביב הפגם בצבע  30)טרפנטין טמבור( ברוחב  
 

צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי גוון   11.04.2
 . אחיד

 
  .ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות  10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.05
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במידה   .לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי 
 . והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן

 
 אופני מדידה מיוחדים 60.11

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים:  11.06.1

קירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים  ליטוש ה .א
 . ונקיים

הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות   .ב
והורדת כל כתמי הצבע מרצפות,   בפוליאתילןוחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 . חלונות וכו', בגמר העבודה
 . זרם חול בלחץ אוירניקוי שטח הפלדה באמצעות  .ג
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון   .ד

 . סופי
 . שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח .ה
 . הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח .ו
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו ע"י   .ז

 . המפקח
 

 .צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד 11.06.2
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 עבודות אלומיניום  - 12פרק 
 
 כללי  10.12

תקן ומחלקת  -מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו 
 . תכנון בסגל החברה

 . צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניותההרכבה תתבצע ע"י  
 

 וכניות ביצועת 20.12
 

התכניות יבוצעו ע"י   .לאישור המפקח  SHOP DRAWINGS  על הקבלן להכין תכניות 12.02.1
,לרבות פירטי איטום של אלמנטי האלומיניום  הטעון אישור המפקח  בתחום, מומחה

 חלקי הבניין בהם הם מותקנים. ובין אלמנטי האלומיניום לבין 
 

תוכניות העבודה   .תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקחבנוסף יגיש הקבלן   12.02.2
 . לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן

 
ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה צורך בכך,   התוכניותלאחר אישור  12.02.3

 . יוכל היצרן לגשת לייצור
 

   מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח   12.02.4
לא    הקבלן .  גמור על כל חלקיו לאישור המפקחקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח,    

 הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.יתחיל בייצור הכמות 
 

 חומרים וציפויים 30.12
 

, המתייחסים  2 - ו 1חלקים  1068האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י כל  12.03.1
   .לחלונות אלומיניום

 
 . מ"מ לפחות 2בעובי  , פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים 12.03.2

דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף המותרת לפחים  
 . כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה

 
 רמת גימור  3.30.12

 
 פרופילים  .א

   .היו בגמר צבוע בתנור בהתאם לרשימותפרופילי אלומיניום במעטפת הבניין י 
 
 אמצעי חיבור  .ב

אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדלת   ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן 
אל חלד בלתי מגנטית, אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים אחרים  

  .תא חשמלי רייווצהמתאימים לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא 
 .כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם

 
 אמצעי עיגון  .ג

ים אלומיניום, או פלדת אלחלד או  אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשוי 
חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא  

 . הבניין
 
 אביזרים ופרזול  .ד

ה  בלתי מחליד מאולגן טבעי או פלדההאביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום  
האביזרים   .כמפורט, שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על ידו בגמר מופרש

 . והפרזול יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח
 
 סרגלי זיגוג  .ה

  המצויניםהזיגוג יהיו במקומות ובמידות  תהסרגלים לקביעת השמשה במגרע 
   .בתוכניות

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

  .בתוכניותברשימת האלומיניום ובהתאם למפורט הזכוכית תהיה מסוג  
 . 938ות"י   1099הזכוכית בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י 

 
 אטימות 12.04

בין  של אלמנטי האלומיניום וורוח,יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים, אבק   
מכל סוג בהם הם   לבין מלבניהם, וכמו כן בין המלבנים לבין חשפי הפתחים אלמנטי האלומיניום

 מותקנים.
  

 אופני מדידה ותכולת מחירים 50.12
 

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:  12.05.1
 . האלמנטיםתוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל  .א
 . דוגמאות לכל האלמנטים .ב
 .לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציבהפרדה בין אלומיניום  .ג
 . כל הבדיקות כנדרש .ד
 . לרבות ידיות בהלה,מחזירי שמןן,מעצורים,מגן אצבעות וכו'  כל הפרזול כנדרש .ה
,בנייה  נגישות,,בטיחות אם להנחיות יועץ האקוסטיקהכל הנדרש בהת .ו

 שאר הדוחו"ת של יועצי הפרוייקט. ו ירוקה,יועץ תרמי 
וכל הנדרש ע"י היצרן עד   וברשימת האלומיניום כל האמור במפרט המיוחד .ז

 . לקבלת מוצר מושלם
,השלמות בנייה/בטון,התאמת מידות  כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה .ח

לקי  וכיו"ב, הקשורות בהרכבת ח  הפתחים הקיימים למידות האלמנטים
כל  ביצוע  וכן גם  מידות הפתחים, אשר נובעים מאי התאמת אלומיניוםה

 . הנידרשים כגון תיקוני ריצוף,טיח,בנייה,בטון,צבע  וכו'  התיקונים
 . מנעול רב מפתח )מאסטר קיי( וג'נרל מסטרקי  .ט
 איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי האלומיניום  .י

האלומיניום לבין חלקי הבניין השונים מכל  איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי  .יא
 סוג בהם הם מותקנים. 

 בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי האלומיניום  .יב

 ככל שידרש.-משקופים עיורים כולל ביטון,עיגון,איטום וכו' . יג
 
 . בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה  ±10%שינוי מידות בגבולות  2.50.12
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 מתקני מיזוג אויר ואוורור   - 15פרק 
 

 כללי    .0015

 
 תנאים ודרישות לעבודות מיזוג אוויר 15.1

 
 כללי  15.1.1

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, ויסות והפעלה של מתקן   
 מיזוג אוויר מושלם בהתאם למפורט במפרט זה ובתוכניות המצורפות. 

משרדי,  ן של הוועדה הבי   15מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר פרק                      
הכללי.    במפרט  הרלבנטיים  הפרקים  ולכל  האחרונה  בהוצאתו  הביטחון,  משרד  בהוצאת 
את   המבצע  אוויר  מיזוג  קבלן  את  מחייבים  הכללי  במפרט  והדרישות  הטכניים  הפרטים 

 אם צוין אחרת במפורש במפרט טכני זה ו/או בתוכניות המצורפות אליו.  העבודה, אלא
 

 הגדרות 15.1.2
הקשורה    -"קבלן"    עבודה  בכל  העוסק  לקבלן  הכוונה  "קבלן"  להלן  המוזכר  מקום   בכל 

 במערכת המתוארת במפרט זה ובתוכניות המצורפות. 
לבא    -"יועץ"    הכוונה  "יועץ"  להלן  מוזכר  בו  מקום  העבודה  המש  ח כובכל  של  המתכנן  רד 

 המתואר במפרט זה ובתוכניות המצורפות. 
לבא  -"מפקח"    הכוונה  "מפקח"  להלן  המוזכר  מקום  על    חכו  בכל  והמפקח  המזמינים  כל 

המצורפות  ובתוכניות  זה  במפרט  המתוארת  אוויר    העבודה  מיזוג  אחזקת  מחלקת  מטעם 
 . ואוורור של רשות שדות התעופה

 
 לתשומת לב הקבלן 15.1.3

יבדוק    הצעתו  הגשת  התוכניות  הלפני  את  זה,  למפרט  המצורפות  התוכניות  את  קבלן 
החשמל הקונסטרוקציה,  התוכניות    ,הארכיטקטוניות  כל  את  וכן  והמפרט  אקוסטיקה 

 הנוספות ו/או כל נתון אחר והוראות הקשורים בביצוע העבודה המתוארת להלן. 
ויעשה את כל  יבדוק הקבלן את השטח    תחילת ביצוע העבודהלפני    וחלקי הבניין הקיימים 

הבדיקות הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכות להבאת הציוד, אחסנתו, הכנסה וטפול  
עבודתו   בביצוע  לנבוע  העלולים  הקשיים  כל  את  ויכיר  לעבודתו  שיידרשו  וחומרים  בציוד 

 בהתאם לכוונת המפרט והתוכניות המצורפות לו. 
העבודה לפני    ביצוע  ואופי  י  תחילת  להיקף  בקשר  מעודכן  והוא  מכיר  הוא  כי  הקבלן  וודא 

 העבודה הנדרשת ממנו ויחסה לכל שאר עבודות הבניין. 
בוא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם, ועבודה שיש לבצעה ו/או  ילא   

כל  לא תינתן    , קבלן הזוכה בעבודההקשיים בביצוע במהלך העבודה עקב אי ידיעת התנאים.   
 תוספת עבור כל סיבה של החסרה, או אי הבנה, ואשר יכול היה לבררה לפני מסירת הצעתו. 

זה    במפרט  הנזכרים  והתנאים  הסעיפים  לכל  הסכמה  מהווה  הצעתו  הגשת  כי  לקבלן  ידוע 
 והמצוינים בתוכניות המצורפות. 

 
 תוכניות המכרז  15.1.4

לקן ומראות את היקף והמערך כללי  תוכניות הצעת המחיר כפי שהוצאו הן דיאוגרמטיות בח 
את כל פרטי העבודה. במידת הצורך יוצאו תוכניות נוספות על ידי   רובושל המתקן, ומראות ב

כוונת   בלבד.   הסברה  למטרות  משלימות"  "תכניות  בצורת  העבודה  התקדמות  עם  היועץ 
 .ומפורטהתכניות הן לתאר את המתקן באופן כללי  

 
 יותכוונת המפרט והתוכנ 15.1.5

כוונת המפרט והשרטוטים לתאר את המתקן באופן כללי.  תוכניות הצעת המחיר הן כלליות   
 מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.וודיאגרמטיות 

על הקבלן לספק את העבודה, החומרים, הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכת   
בשלמותה, או חלקים ממנה, בהתאם למה שיוזמן אצלו על מנת שאלה    ואוורור  מיזוג אוויר

 יהיו מושלמים, מוכנים לפעולה תקינה וראויים למסירה למזמינים לשביעות רצונם. 
מערכת מיזוג אוויר או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל המובנים   

שים להפעלתו התקינה של המתקן יסופקו על  לשם הפעלה וכל תוספת של חומר ועבודה הדרו
ידי הקבלן גם אם לא הוזכרו במפרט או בשרטוטים במפורש, אך הדרושים לפעולתו התקינה  

 של מתקן. 
הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים   

א יבוצעו כגון:  חשמל וכו' על  השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, גם אם אלה ל
 הקבלן להעביר את תוכניות העבודה לפני התחלת הביצוע למפקח וליועץ לאישור. 
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המפרט והשרטוטים הנם לצורכי הוצאת הצעת מחיר בלבד.  לפני תחילת ביצוע העבודה על   
 . ולקבל תוכניות עבודה ברמת "לביצוע"  הקבלן להתאימו לתנאים הקיימים בבניין

דוק את מיקום הציוד, מערכות האינסטלציה השונות וכל פרט אחר הקשור במתקן  עליו לב 
בשלמותו.  במידה ותתגלינה אי התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך בעבודתו עד  
אשר יקבל הוראה על כך בכתב מאת המפקח.  תשומת לב הקבלן מופנית במפורש לכך כי את 

 לחלקיו.  הציוד יש להעביר כאשר הוא מפורק
 

 הסברה ונספחים 15.1.6
במידה והקבלן התכוון להגיש הצעה וקיים ספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא   

לשם  בקשה  ליועץ  להגיש  עליו  רלוונטי  מסמך  של  אחר  חלק  בכל  ו/או  במפרט  בשרטוטים, 
פירוש אם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת.  בקשה  

לפני מועד הגשת המכרז. כל פירוש שיעשה לתוכניות,    םמיי   שבעהכזאת תוגש בכתב ליועץ  
למפרט ו/או לכל חלק אחר של מסמך רלוונטי יהיה בצורת נספח המופץ על ידי היועץ, כאשר  

 העתק של הנספח ישלח לכל קבלן המשתתף בהצעת המחיר.
 

 תחליפים לחומר ולציוד 15.1.7
אל  לציוד  יהיה מעוניין להגיש הצעת מחיר  לעשות זאת במידה והקבלן  טרנטיבי הוא רשאי 

 ובתנאי והציוד יעמוד בדרישות היועץ. 
כל הקבלנים חייבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומרים וציוד בדיוק כפי שנדרש   

בתוכניות ובמפרט בהתאם לשמות היצרנים המוזכרים במפרט או בתוכניות אשר משמשים 
 מכרז בסיסי. 

רנטיבי, מבלי לענות על הדרישות המפורטות הנ"ל, תהיה  הצעת מחיר שתוגש רק לציוד אלט 
 זכותו של המוסד לדחותה. 

כל התחליפים חייבים להיות מוגשים בנפרד וכתוספת למכרז הבסיסי.  בשום פנים ואופן לא   
 יוגשו תחליפים אלא אם הוגשה הצעה תחילה בדיוק כפי שנדרש במכרז הבסיסי. 

לצ  חייב  בהצעתו תחליפים  והציוד  קבלן המגיש  טיפוס החומר  היצרן,  התחליף, שם  יין את 
 והסבר למהות השוני וכן את ההפחתה או העלייה מהמחיר הבסיסי של הצעתו. 

חומרים או ציוד תחליפים, המוצעים על ידי הקבלן, חייבים לעמוד בכל הדרישות כגון:  טיפוס,   
 טיב, הספק פעולה כפי שנדרש במכרז הבסיסי. 

 או חלק ממנו חייבת באישור המזמין. החלטתו בנדון תהיה סופית.  קבלת כל תחליף שהוא, 
הקבלן יגיש את כל הנתונים ההנדסיים לגבי חומרים וציוד התחליף שהוא מציע ואשר יציינו   

את שוויון האיכות, תכנון ועלות התחליף.  בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד המוצע על ידי  
הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחויב הקבלן לשאת הקבלן הזוכה בעבודה אינו תואם את  

בכל ההוצאות בהחלפת ציודו לציוד מתאים כפי הנדרש.  לאחר אישור ההזמנה ו/או החוזה  
עם הקבלן הזוכה בהצעת המחיר ולא יורשו כל תחליפים אלא אם כן יקבלו אישור מראש של  

 המזמין. 
 

 קבלני משנה  15.1.8
משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש, הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן   

 ובכתב, על ידי המפקח. 
המזמינים רשאים לפי ראות עינם, להתנגד או לאשר לקבלן משנה זה או אחר, או אפילו לפסול   

את כולם ללא נתינת נימוקים גם לאחר שהלה התחיל בעבודתו, ואין הקבלן רשאי להתנגד  
 לכך.

זה או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו בעבודה אשר הסכמה לקבלן משנה   
 בוצעה ע"י קבלן משנה ו/או החומרים אשר השתמש בהם.

והתנאים    הדרישות  כל  ומלוי  ועובדיו  משנה  קבלן  ביטוח  עבור  הקבלן  אחראי  כן  כמו 
 הסוציאליים החלים עליהם. 

 
 

 ואישורים  תרישיונו 15.1.9
הדרושים לעבודות מיזוג האוויר שבמפרט זה, וכן יסדיר את    תהרישיונוהקבלן יספק את כל   

כל הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השונות, ויספק למזמין את כל התעודות  
 הדרושות כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו.

בוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים הטעונים יבוא  הי תרישיונוכמו כן ידאג הקבלן לכל  
יגיעו בזמן.  הקבלן ימסור למפקח פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל הפרטים האחרים  

 העלולים להשפיע על מהלך התקדמות העבודה. 
 

 בדיקה ועבודות תאום 15.1.10
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יבטיח התקנת ציודו  לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות את מקום העבודה ו 
בתאום מלא עם התוכניות הארכיטקטוניות, החשמל והסניטציה לפי תנאי המקום ועם כל 

 יתר העבודות הנעשות בבניין.
על הקבלן לתאם את לוח הזמנים עם כל בעלי המקצועות האחרים בבניין כדי להבטיח את   

 סיום העבודה בזמן. 
ים האחרים בבניין ולשתף עמם פעולה על  על הקבלן לספק את כל הפרטים הדרושים לקבלנ 

 מנת למנוע הפרעות או דיחוי בסיום העבודה.
מסירת    ובעת  בביצועה  כלול  יהיה  המחיר  להצעת  המסמכים  הוצאת  בעת  שיוצא  נספח  כל 

 העבודה לקבלן הזוכה יהיה חלק מהמסמכים הרשמיים של ההזמנה ו/או החוזה.  
  

 אי התאמות  15.1.11
לפני ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח וליועץ על כל המכשולים בדרך הביצוע. בכל   

מה בין התוכניות והמפרט תהא החלטת היועץ פוסקת באשר למובן והתוכן  מקרה של אי התא
הנדון. במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ביחס לטיב העבודה, איכות החומרים  

 ו/או הציוד, או ביחס לכל פרט טכני אחר, תקבע החלטתו של המפקח בלבד. 
 

 שינויים ואישורים -תוכניות עבודה  15.1.12
ל הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד.  על הקבלן להגיש ע א. 

למפקח תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד 
אשר היינו מתכוון להזמין.  רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד 

 והחומרים. 
ודה לאישור המפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה לפני הכנת והגשת תוכנית העב  

מעודכן ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתוכניותיו יתאימו לגודל הפתחים הגמורים 
ציודו   העברת  עם  קיימים  להיות  עלולים  ואשר  הארכיטקטוניות  לתוכניות  בהתאם 

 למקום העבודה. 
ש שינוי הפתח הקיים, יבוצע ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרו   

שינוי זה על חשבון הקבלן בלבד.  אישור המפקח על תוכנית העבודה של הקבלן אינו  
קיימים,  ו/או  מתוכננים  פתחים  לשינוי  המפקח  להסכמת  הוכחה  פנים  בשום  מהווה 

 אלא אם צוין במפורש על גבי תוכניות העבודה המאושרות על ידו. 
דות הפתחים המפורטות בתוכניות הארכיטקטוניות הקבלן ייקח בחשבון מראש שמי  

 לא כוללות המשקופים השונים, אשר מקטינים את הפתחים בהתאם. 
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה של מתקן מיזוג אוויר, צנרת תעלות,  ב. 

את  המתארים  קטלוגים  דפי  בסיסים,  תוכניות  חשמל,  חיבור  חשמלי,  חיווט  פיקוד, 
 לוחות זמנים וכל פרטים אחרים כפי שיידרשו על ידי המפקח. הציוד, 

לייעודם  ג.  בהתאם  מסומנים  יהיו  לאישור  המוגשים  וכו'  קטלוג  דפי  התוכניות,  כל 
 זה לא תתקבל.  לפרויקטושימושם.  אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד 

הביצוע ד.  ופרטי  המידות  הנכונות,  לכמויות  אחראי  יהיה  סומנו    הקבלן  לא  אם  אפילו 
במיוחד על ידי המפקח באשרו את תוכניות העבודה, אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה  

 של מערכות מיזוג האוויר. 
יחד  תוכניותל העבמקרה והקבלן מציע בתוכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים   ה. 

 עם הסיבות להצעת השינוי. 
נבדקו ואושרו על ידי המפקח.  במקרה והקבלן התקין  אין להתקין חומרים וציוד טרם ש ו. 

הוראות  לפי  להחליפו  עליו  יהיה  המפקח  של  את אישורו  לפני שקיבל  וציוד  חומרים 
 המפקח במקרה שיידרש, ללא תוספת תשלום. 

על קבלן מיזוג האוויר להכין תוכניות עבודה מפורטות של ציוד, תעלות אוויר, חדרי   ז. 
צנרת מים ניקוז, וכן תוכניות החשמל והפיקוד בין אם עבודות מכונות ושל כל מערכת  

 אלו יבוצעו על ידו או על ידי אחרים. 
ב ח.  למפקח  יוגשו  וכו'  הקטלוגים  דפי  הציוד,  רשימות  העבודה,  העתקים   -4  תוכניות 

 לפחות. 
 

 הגדלה/הקטנה ושינויים בהיקף העבודה 15.1.13
להגדיל/להקטין ו/או לבצע שינויים בהיקף העבודה אין  במידה והקבלן הזוכה במכרז יתבקש  

 הוא רשאי לדחות מילוי הדרישה. 
חלו    ובינתיים  הנ"ל  בסעיף  המוגדרת  העבודה  היקף  את  להגדיל  הנ"ל,  הקבלן  יתבקש  אם 

אשר  החומרים  אותם  עבור  בלבד  הרשמיים  המחירים  יחושבו  החומרים  במחירי  שינויים 
 ם מסירת ההודעה ההזמנה הנוספת. ישתמש בהם ואשר יהיו בתוקף ביו

במידה ויחול שינוי גם בשכר העבודה, יחשב שכר העבודה הנוסף בהתאם למדד שכר העבודה   
המרכזית   הלשכה  של  הסטטיסטי  בירחון  המופיע  ופחחים  חשמלאים  שרברבים,  של 

 ביום ההודעה הנ"ל.  ) דקל או לסטטיסטיקה בלוח שכר עבודה של עבודות הבניה,
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 ודה הנוספת תעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויות, בפרקים השונים הבאים.מדידת העב  
  

 
 טיב החומרים והעבודה 15.1.14

ויצוידו בתעודת בדיקה של    יהיו חדשים ומהאיכות הטובה ביותר  כל החומרים והאביזרים 
את   המאשרות  מפקח  ו/או  היועץ  ע"י  שיאושר  אחר  מוסד  או  הישראלי",  התקנים  "מכון 

 תאמתם לתקן הנדרש.תקינותם וה
 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.  
העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח.  העבודה תבוצע בהשגחה   

ו/או לא ראוי לשמו   פגום  כל חומר  ושגיאות תוך מהלך העבודה.   הזנחות  מספקת למניעת 
ידי  על  ויושלם  המפקח  ו/או  היועץ  הוראות  עם  מיד  לכוונה    יסולק  בהתאמה  ובצוע  חומר 

 ולתכנון התכניות והמפרט, ללא כל תשלום נוסף. 
הקבלן ייקח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם.  לא תאושר   

שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/או המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן מסוים  
 אחר מזה שהוצע על ידי הקבלן. 

 
 דוגמאות של חומרים וציוד  5.1.151

למפקח  או  לאחר מסירת ההזמנה של העבודה שבמפרט זה, יגיש הקבלן ליועץ, לארכיטקט   
לשם אישור, דוגמאות של חומרים וציוד כפי שיידרש, הדוגמאות שאושרו יוחזרו לקבלן לאחר  

 ( .. ) במידה ויידרש ע"י הפיקוחקבלת המתקן
 

 אחסנת חומרים וציוד  15.1.16
והציוד    החומרים  כל  את  המיועד  למקום  ויציב  יוביל  נאות,  באופן  ויאחסן  יקבל  הקבלן 

הדרושים לעבודתו.  כמו כן,  ישגיח שלא להעמיס חומרים וציוד במקומות שלא נועדו להעמסה  
ולא יפריע ליתר הקבלנים העובדים במקום.  הקבלן יחויב בכל נזק אשר יגרם עקב העמסת  

 יתר.
 

 חומרים וציוד העברת 15.1.17
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם יהיה עליו להעביר את הציוד.  במידה ותנאי המקום   

ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד המפורק לאתר, ארוז כיאות בצורה שתאפשר הכנסת  
הציוד למקום המיועד.  כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך  

תוצאה מבניה.  הקבלן יהיה אחראי לניקיונו המוחלט של הציוד במשך כל תקופת ההתקנה  כ
 ועד לקבלת המתקן על ידי המפקח. 

לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום הייצור ונתקבל אישור להעברתו על ידי   
 היועץ ו/או המפקח. 

ל פתחיו סגורים ואטומים בפני  לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכ 
 חדירת אבק, לכלוך וכדומה. 

 לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח. 
הציוד    שיועבר  טרם  ציודו  להעברת  והמעברים  הפתחים  מידות  התאמת  את  יוודא  הקבלן 

 רכב במקום הצבתו. וים וילמקומו המיועד.  במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלק 
 

 הגנה על הציוד  15.1.18
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות   

 העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי גורמים אחרים. 
ידי הקבלן ללא כל תשלום  במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על   

חשמלית על הגג תוגן ע"י תעלות פח מגולוון ע"ג מרצפות    ה. צנרת גז ואינסטלצימצד המזמין
 רחוב ועם מכסה מתברג. 

 
 פתחים, מעברים, יסודות,  תליה וחציבה  15.1.19

היסודות, הפתחים והמעברים הדרושים להצבת והתקנת ציוד מיזוג אוויר. הצנרת של מתקן   
 אוויר, ע"י קבלן הבניין, אלא אם צוין אחרת במפרט ו/או בתכניות. המיזוג  

תוך שבוע מיום קבלת ההזמנה על העבודה, או במתן הוראה על התחלת העבודה חייב הקבלן   
ת למפקח הבניה במקום על השארת הפתחים והמעברים  לבקר במקום העבודה, לבדוק ולהורו

 המתאימים להכנסת הציוד. 
במידה ולא תימסרנה הוראות מתאימות בזמן הנקוב ויהיה צורך בפריצות, יחויב הקבלן בכל   

ש הקבלן מהאדריכל והמפקח על  וההוצאות הכרוכות בעבודות הפריצה והתיקון.  כמו כן ידר
כל הפתחים והמעברים   לפני הצבת חלקי הבניין  הבניה את  והיסודות הדרושים.   הנוספים 

הנדרשים, יספק ויקבע במקום את כל השרוולים, המתלים, התמיכות, העוגנים והחיזוקים  
 הנדרשים לעבודתו, ללא הפרעה למוטות הזיון בעמודים, קירות ותקרות. 
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טות של כל לשם כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ, הארכיטקט והמפקח תוכניות מפור  
הפתחים, המעברים, היסודות וכו' לציודו ויספק את חומרי הבידוד האקוסטיים כפי שנדרש  

בלתי  לבהמשך   שיהיו  או  הנקוב  בזמן  ימסרו  לא  אלו  ופרטים  במידה  והתוכניות.   מפרט 
 מדויקים יחצבו הפתחים הדרושים על ידי הקבלן הבניין או על חשבון הקבלן. 

וקידוחים.  קבלן מיזוג האוויר יתקין שרוולים בכל מעבר צינור דרך  קבלן הבניין יבצע פתחים   
 קיר פנימי או חיצוני, כולל איטום המעבר. 

על הקבלן לגמור את התקנת התעלות בתיאום עם כל יתר העבודות האחרות בבניין ולאפשר   
לטייחים להתקדם בעבודתם. במידה וכתוצאה מפיגור בהרכבת התעלות תתעכב עבודת הטיב,  

 תבוצע עבודות האטימה והטיח בנפרד על חשבון הקבלן. 
 

 :  עבודות ניקוז 15.1.20
הקבלן הבניין יבצע ניקוז ליחידות המיזוג , קבלן מיזוג האוויר יתחבר אל נקודות ניקוז קיימות  

 או אל סיפון של כיור באישור מפורט ע"י הפיקוח .  
 

 גישה     15.1.21
בטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו  על הקבלן להרכיב את המתקן כך שי 

 ' לשם טיפול אחזקה ותיקונים. וכוכגון:  מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה  
בכל מקרה אשר מבנה הבניין וגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן   

ן שינויים מהותיים ללא אישור  על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד.  לא יעשה הקבל
 ח. פיקו מוקדם מה

מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת,   
 בכל עת ועת ולכל העבודות המבוצעות על ידו. 

 
 השגחה והתקנה    15.1.22

וניסיון  ידע  על    אשר  רב שנים    על הקבלן להעסיק מנהל עבודה עם  התקנת  יפקח בקביעות 
המתקן, וכן צוות עובדים מנוסה הנדרש לפריקה, הובלה, סבלות, הרכבה, התאמה, הפעלה,  

 תקן. מבדיקות ויסות וכו' ב
אופן    על  בקביעות  ישגיח  המתקן,  ביצוע  תקופת  בכל  העבודה  במקום  ימצא  העבודה  מנהל 

העבודה מהמפקח תחייב  הביצוע הנכון וישמש בא כוחו של הקבלן.  כל הוראה שתימסר למנהל  
 את הקבלן  במסגרת עבודתו אשר קיבל על עצמו לבצע. 

 
 רעש ורעידות     15.1.23

 הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש ורעידות.  
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש ורעידות הנובעים מהפעלת המתקן.  במקרה   

יחשבו לבלתי רצויות,  או הפיקוח  ת היועץ  והפעלת הציוד תגרום לרעש ולרעידות אשר לדע 
יהיה על הקבלן לבצע תיקונים ושינויים אשר ידרשו ממנו על ידי היועץ מפקח, על חשבונו ללא  

 הוצאות נוספות למזמין.
 

 מגינים        15.1.24
על הקבלן לספק מחסום והגנה מלאה לכל הנעת רצועות, מצמד ולכל החלקים נעים.  המגינים   

למדידת   לטכומטר  חור  עם  ויסופקו  פירוקם,  ללא  למנועים  גישה  שיאפשרו  באופן  יורכבו 
 מהירות הסיבוב. 

 
 הגנה בפני חלודה       15.1.25

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדשים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו   
קרה שהדבר אפשרי בין מתכות  מוגנים באופן יעיל בפני חלודה.  לשם כך יפריד הקבלן בכל מ

 שונות.  כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים.
 

 ניקוי, כיוון ובדיקה       15.1.26
על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני מסירת   

 המתקן. 
קו מלכלוך, שמן וכל חומר אחר, הן מבפנים והן  כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו' ינו 

 מבחוץ. 
ומפוחים    כגון:  תרמוסטטים, שסתומים, סיבובי מנועים  והבקרה  כל אביזרי הפיקוד  כיוון 

מגענים במתנעים וכו' ויסותם והפעלתם יעשו על ידי הקבלן ולפני הפעלת המתקן ולשביעות  
 רצון היועץ והמפקח. 

, מפזרי אוויר, תריסי אוויר חוזר וכו' יבוצעו  דמפריםוויר כגון:   כיוון ויסות מערכת פיזור הא 
 עבודת תעלות האוויר ואביזריהן תבוצע על ידי אחרים.אם  אף הם על ידי הקבלן גם 
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קבלת    לשם  הדרושים  המתקן  חלקי  כל  של  והמדידות  הבדיקות  כל  את  לבצע  הקבלן  על 
וכן ולתכניות,  כל הבדיקות הדרושות    התפוקה והתפעול הנכונים בהתאם למפרט  יבצע את 

 בהתאם לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. 
 

על הקבלן להמציא את תוצאות הבדיקות והמדידות שנעשו על ידו, על גבי טפסים מתאימים   
 ., ובנוסף להטמיע בתוך תיק המתקןלאישור היועץ והמפקח

 
 סילוק שיירים ולכלוך      15.1.27

לוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו.  עם סיום העבודה ישאיר  הקבלן ידאג לסי  
 את המקום נקי לחלוטין. 

 
 שימוש זמני בציוד       15.1.28

ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח.  על   
קרר יהיו חופשיים מלכלוך  הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכת האוויר והן במערכת ה

סינון   במערכות  המתקן  של  הניסויים  בתקופת  להשתמש  הקבלן  על  המתקן.   מסירת  בעת 
 עם סיום הבדיקות, למערכות נקיות וסופיות.  או ינוקו בהתאם לצורך שתוחלפנה קיימות

 
 צביעה   15.1.29

קונסטרוקציה, תמיכות, מתלים, פחי    אלמנתי , כולל ברזל, אלומיניום,  למינםכל המשטחים   
 פלדה וכו', ינוקו ויבוצעו ע"י קבלן מיזוג האוויר כמתואר להלן: 

 
 הכנת השטח  .1                

 ברזל פלדה בלתי מגולוונת  1.1 
למפוחים צנטריפוגליים   ןלולייחלקי ציוד כגון מדחסים, משאבות, מחליפי חום, בתי    

 (. Sand Blastingהמיוצרים בבתי חרושת או מפעל, ינוקו היטב ע"י ריסוס חול )
 אלומיניום, ברזל מגולוון, נחושת 1.2 
בגוון     קלוי  נוספת של צבע גמר  ושכבה  עליון  יסוד שכבה אחת צבע  שתי שכבות צבע 

 מיקרון.   120מאושר, סה"כ  
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 עת חלקים אשר יעברו קלייה צבי .2                     
 שתי שכבות צבע יסוד, שכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר            
 מיקרון.   120קלוי בגוון מאושר, סה"כ           

 
 צביעת צינורות מים  .3  
 שתי שכבות צבע יסוד, ושכבה אחת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר, וכמפורט           

 במפרט הטכני.                             
 

 צביעת הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ  .4  
 , שתי שכבות של צבע מגן מיניום או כרומט אבץ,  Wash Primerשכבה אחת של   
 שכבה אחת של צבע סנטתי עליון ושכבה נוספת של גמר צבע בגוון מאושר.   
 מיקרון.  120", סה"כ   הצבעים יהיו תוצרת "טמבור 

 עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה בהובלה ובמשך מהלך         
 העבודה בצבע מתאים ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של   
 צבע גמר מאושר.  בכל מקום בתעלות אוויר בו מותקן מפזר אוויר או תריס אוויר   
 . תיצבע דופן התעלה ממול בצבע שחור מאושר אם יידרש הדבר ע"י המפקחחוזר  

 
 עדכון תוכניות     15.1.30

מסירתה למזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכות תכניות ושרטוטים    עם סיום העבודה ולפני  
מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה.  לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר  

התוכניות העדכניות    מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי עבודה. 
עם חותמת   תיק המתקן  לתוך  בנייר  קבצי  יוגשו  עם  דיסק  לרבות  עדות"     DWG"תוכניות 

 בגרסה עדכנית של תוכנת אוטוקאד.   PDFוקבצי 
 

 סימונים ותוכניות     15.1.31
מאייד/מעבה,  ' חרוט ממוספרות לכל  סנדוויץ על הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת או מסוג   

ברזים הצינורו  י.ט.א,  סימון  את  יבצע  וכן  והפיקוד,  הצנרת  אביזרי  כיוון  ולכל  וכן  עצמם  ת 
ע"י   תבוצע  זו  עבודה  בתוכם.   המזמין  ההזרימה  ע"י  הצנרת תמסר  עבודת  גם כאשר  קבלן 

 לביצוע אחרים. 
צנרת    תוכניות  יספק  הציודוניקוז  גזהקבלן  ספק  ע"י  וחתומים  מאושרים  תכנית    ,  את  וכן 

 ן.החשמל והפיקוד.  הנ"ל יסופק בנוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט להל 
 

 תוכניות חשמל        15.1.32
חשמל    תוכניות  עיכובים,  מניעת  ולשם  בהקדם  ויספק  יכין  מפורטות    תדיאגראמוהקבלן 

וכו'   פנים  חיבורי  ביקורת,  נורות  ויסות,  אביזרי  מנועים,  לחיבור  חשמלית,  לאינסטלציה 
וימסרם בצירוף רשימה המכילה את היצרן והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק.  תוכניות  
אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.  רשאי הקבלן להתחיל בעבודתו רק לאחר אישור על  

 . של הפרויקט הנ"ל מאת היועץ, המפקח ומהנדס החשמל  התוכניות
 

 זרם חשמל        15.1.33
הרץ, אלא אם כן מצוין אחרת במפורש    50וולט, תלת פאזי,    400זרם החשמל יהיה בדרך כלל   

 בפרקים הבאים להלן. 
 

 מנועים ומתנעים       15.1.34
מגנטי.  בדרך  כלל יהיו  המנועים יהיו בהתאם לתקן הישראלי, שקטים בפעולתם ללא רעש   

סיבובים לדקה,    1,450הרץ,    50וולט, תלת פאזי,    400המנועים מיוצרים לפעולה בזרם חילופין  
אלא אם צוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן ו/או בתכניות המצורפות.  כל המנועים  

וסוג המנועים ש לגבי היצרן,  יוזמנו,  יהיו מיצרן אחד.  על הקבלן לקבל את אישור המפקח 
במקרה והמזמין יבחר ביצרן מקומי אחר מאשר המוצע על ידי הקבלן.  לכל מנוע יספק הקבלן  

 שלו.  יאינטגראלאת המתנע המתאים עבורו כחלק 
 

 בטיחות אש    15.1.35
אש  - גילוי  על  התרעה  קבלת  עם  אוטומטית  תופסקנה  והאוורור  האוויר  מיזוג  מערכת 

 ממערכת הגילוי. 
מסוג   - יהיו  האוויר  מיזוג  בתעלות  והפנימיים  החיצוניים  הבידוד  לפחות    V.3.3חומרי 

 (. 755)כמוגדר בת.י  
מספקת ולא יקבעו בהן פתחים, פרט לצורך   במידההתעלות תהיינה אטומות לכל אורכן   -

 פעולת המערכת. 
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חדירת שרוולים, צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרות במעברי פירים או קידוחים יאטמו   -
 בחומרים בלתי בעירים בעלי עמידות אש שווה לאלמנט אותו הם חודרים. 

 . 931הפרדה לאגפי אש תבוצע על ידי קירות עמידי אש למשך שעתיים עפ"י ת.'  -
 

 שילוט       15.1.36
ממסרים,    ביקורת,  מנורות  לחצנים,  המפסקים,  כל  ליד  שלטים  ולהתקין  לספק  הקבלן  על 

 ליט כתובים לבן. מבטיחים וכו' השלטים יהיו מבק
במידה ולוחות חשמל יבוצעו על ידי אחרים על הקבלן לספק רשימה מדויקת עם ציון תוכן   

 השלטים. 
 

 הדרכה       15.1.37
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה                     

היה לפחות שבועיים  לאחר גמר העבודה והפעלת  ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה ת
 המתקן בכל אחת משתי תקופות השנה.  

תקופת ההדרכה לא תהיה רק לאחר ההפעלה הראשונית אלא תחולק בין תקופות להפעלה   
 לעונת הקיץ ולהפעלה לעונת החורף. 

  תקופת הדרכה לא תהיה בזמן הפעלת ויסות המתקן אלא לאחריו. תקופת ההדרכה באותה   
 .  עם ידע מתאים ומנוסההעונה תהיה רצופה ועל ידי בעל מקצוע 

 
 תיקי הסבר לתפעול ואחזקה  1.3815.

יכין וימסור הקבלן למזמין ארבעה תיקים כל אחד יכלול חומר הסבר    לפני מסירת המתקן 
מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את החומר הבא שהוא מודפס  

 וכרוך.  
 .ברמת המפעיל הפשוט תאור המתקן, הסבר לתפעול ואחזקה  א. 
 .  חתומים ע"י היועץ או הפיקוח קטלוגים של הציוד ב. 
 מערכת תוכניות מעודכנות של התקנת הציוד ותוואי צנרת. ג. 
 מערכת תוכניות עבודה מאושרות של המתקן.  ד. 
 של המערכת. תדיאגראמומערכת  ה. 
טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע הספק המנוע, זרם  ו. 

 כיוון בטחונות ליתר זרם המתנע. נומינלי וזרם בעומס, ו 
של אחד מהאביזרים  ז.  כיוון הערך  ציון  עם  והביטחון  אביזרי הפקוד  של  סימון  טבלת 

 הנ"ל. 
 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון ההוראה של כל אחד מהאביזרים.  ח. 
לתפעול  ט.  בקשר  מלאה  הדרכה  לו  נתנה  כי  המאשר  המזמין  נציג  מטעם  מכתב  העתק 

ת המתקן, וכל אינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה ואחזק
 לו. 

 .  PDFובקבצי   DWG  תוכניות "עדות" ע"ג מדיה בקבצים של  י. 
 

 אחריות על נזקים      15.1.39
יהיה    בלבד  והוא  העצמאי  וסיכונו  אחריותו  חשבונו  על  העובד  עצמאי  כקבלן  יפעל  הקבלן 

צאות של כל הנזקים, חבלות, תאונות אשר יגרמו, אם יגרמו כתוצאה  אחראי וישא בכל ההו
ו/או קבלני המשנה    או בקשר עם העבודות לפי מפרט זה, הנעשות על ידו ו/או על ידי עובדיו

 לכל אדם ו/או רכוש.  מטעמו
 

 נזקים לעובדים      15.1.40
ובד או לכל אדם אחר  הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לע 

 הנמצא ברשותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות.
 

 ביטוח      15.1.41
 הקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו והמזמין יחדיו:  א. 

את עבודתו לרבות:  החומרים, הציוד והמתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות 
ערכם נגד כל נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי למשך זמן ביצוע לצורך העבודה, במלוא  

 העבודות עד לסיום וקבלת תעודה על השלמת העבודות מאת היועץ והמפקח. 
ביצוע העבודות,    כדי  נזק או אובדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין תוך  מפני 

המזמין, וכל אדם הנמצא בשירות  לגופו או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועובדי  
 המזמין. 

בכתב  ב.  המזמין  הסכמת  את  כנ"ל,  ביטוח  חוזה  כל  עשיית  לפני  לקבל  מתחייב  הקבלן 
 לחברת הביטוח, לתנאי החוזה ולסכום הביטוח. 

 הקבלן מתחייב להמציא למזמין, עם חתימת החוזה, את חוזה הביטוח.  ג. 
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 קבלת המתקן       15.1.42

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת מיזוג האוויר וקבלת אישור לתקינות מתקן החשמל יחל   
 של המתקן.  תהניסיוני ההפעלה את הקבלן 

 על מועד פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.     
  
 קבלת המתקן תעשה:  

 לתפעול ואחזקה.א.        רק לאחר מסירת תיקי הסבר       
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו, וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים  ב.                     

הפעלה   לפני  המתקן  של  חלקים  להפעלת  לסרב  רשאי  הקבלן  אין  המזמין  לשרות 
 לכך, ולפני תקופת האחריות.  שויידרסופית, במידה  

  יום בתקופת  30רק לאחר הפעלתו התקינה ע"י קבלן מיזוג האוויר למשך תקופה של   ג. 
 יום בתקופת חורף.   30  ו קיץ

 
                ואחריות  שרות 15.1.43

 שנים מקבלת העבודה לכל   5הקבלן יספק שרות ואחריות מלאים למשך  
 ( על כל סוגיו, ושנה אחת   VRFחלקי מערכת מיזוג האוויר המרכזית ) 

 על המפוצלים ,ומחיר בגין כך יהיה כלול במחירי הקבלן במתן הצעתו .  
 

 שעות .   24קריאות שרות ייענו תוך 
 

 אחריות :               
 

הקבלן ייתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים הן בטיב  .  1 
הביצוע והן באיכות החומרים, וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד הנם בהתאם לנדרש 

 במפרט זה ובתכניות המצורפות. 
 5  - המפוצלים ו  מיזוג האוויר ציוד    לע   שנה אחת הקבלן יהא אחראי במשך תקופה של   .      2 

ה  ע"י המזמין, לפעולה תקינה של   VRF  -שנים על מערכת  החל מיום קבלת המתקן 
מתחייב    ,המתקן ובמקרה של קלקול או פגם, לקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן

שים לרבות החלפת מכונות, חומרים חשבונו את כל התיקונים הדרו  עלהקבלן לבצע  
וציוד, וכל חלק מהם. הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה 

 . ולשביעות רצונם של היועץ ו/או המפקח
כולו או חלק  .3  ו/או הפעלה בלתי תקינה של המתקן  לקוי  במקרה של קלקול, פגמים, 

היועץ  רשאי  הפיקוח  ממנו,  שיקולואו  לפי  עבור   ,  האחריות  תקופת  את  להאריך  או 
מיום קבלתו מחדש של המתקן    נוספת  המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופה של שנה

 או חלק ממנו לאחר התיקון של המתקן או חלק ממנו על ידי הקבלן. 
ט .4  מתן  כוללת  לכל  יהאחריות  מונע  השרות   אלמנתיפול  מהכלל.   יוצא  ללא  המתקן 

מסבים והחלפת שמנים, הפעלות תקופתיות, בקורת וכיול   ןמו בשייתבטא, בין היתר  
 אביזרי פקוד, החלפת רצועות, החלפת מסבים וכו'. 

וציוד  .5  חומרים  מכונות,  חלקי  חילוף,  חלקי  ברשותו  להחזיק  בזה  מתחייב  הקבלן 
 העלולים להיות דרושים לתקון המתקן לפי דרישת היועץ והמפקח. 

היועץ   .6  יודיע  בו  כתאריך  יחשב  המתקן  קבלת  הפיקוח  מועד  כל או  בוצעו  כי  בכתב 
 התיקונים והפעולות הנדרשות וכי המתקן נתקבל ללא הסתייגויות מסיבה כשהיא. 

לתקופת    המתקן  יכנס  הנ"ל  הקבלה  מכתב  קבלת  לאחר  ורק  אך  כי  לקבלן  ברור 
הקבלן   אם  אפילו  הנדרשת,  חלקיםיהאחריות  להפעיל  המתקן    ידרש  של  מסוימים 

 י השלמתו באופן סופי. נ בשלמותו לפ
 
 
 

 העבודה רתיאו 15.2
 

 כללי  15.2.1
באולם ספורט חדש ע"ש דוד בן    , אוורורהמפרט הטכני מתייחס לביצוע עבודות מיזוג אוויר 

 גוריון שבפתח תקווה כדלהלן :
 

 מערכת מיזוג אוויר מושלמת מטיפוס עילי הכולל יחידת עיבוי,  יחידת מאייד וכו'   -
 מטיפוס מכאני בהתאם לתכנון הנדרש .              
 לאולם הספורט.  VRFמערכת מיזוג אוויר מטיפוס י.ט.א אנכית משולב יחי' עיבוי  -
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 צנרת גז למערכת מפוצלת בהתאם להנחיות היצרן לרבות בידוד.  -
 כולל קופסאות שסתומים ומפצלים.  VRF -ומפצלים למערכת ה צנרת גז  -
לדרישת  - בהתאם  צבועות  "ספירוקל  עגולות  פח  תעלות  מרובעות,  מגולוון  פח  תעלות 

 האדריכל, מבודדים בבידוד פנימי, מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר וכו'. 
 ופיקוד לכל מערכות המיזוג   .   עבודות חשמל -
 הפעלות הרצות וויסותים.   -

 
 ת מיזוג האוויר ושיט 15.2.2

מיזוג   בשיטה מערכת  תהיה  מטיפוס    תאוויר  מערכת  לרבות  עילי,  מטיפוס  מפוצלת  מערכת 
לאולם הספורט, הכול עפ"י התכנון המפורט או עפ"י    VRFי.ט.א אנכית משולבת יחי' עיבוי  

     הגדרות שיוגדרו במפורש ע"י הפיקוח .
  

 תנאי תכנון  15.2.3
     DBT  C   º1  ±  C º24     קיץתנאי פנים  
 DBT   C  º35   ,55% RH     תנאי חוץ קיץ    
    DBT C º1  ±  C º23    תנאי פנים חורף 
     DBT  C  º4      תנאי חוץ חורף 

 
 היקף העבודה  15.2.4

אספקה    עבודות  הציוד,  החומרים,  את  בשלמותה  העבודה  ביצוע  לשם  לספק  הקבלן  על 
ארצית,  והתקנה,   פנים  הובלה  אחרים,  היטלים  מע"מ,  מכס,   נמל,  הוצאות  ימית,  הובלה 

מתקני הובלה, מתקני הרמה, עבודה קבלנית, חומרי עזר, כלי עבודה, פיגומים, ביטוח והגנה  
 של העובדים, העבודה, הציוד, המבנה ותכולתו, הפעלת המתקן, שרות ואחריות . 

 
 ת והתקנת:העבודה כוללת אך לא תוגבל בזה לאספק 

 
גז למזגן מפוצל מטיפוס עילי, מכל סוג  יחידת עיבוי, יחידת איוד ומערכת צנרת נחושת   .א

 ודגם , צנרת גז לרבות בידודים.
 . VRFי.ט.א אנכית עמידה לתנאי חוץ קשים משולב יחי' עיבוי   .ב
 עבודות ניקוז למזגנים.   .ג
תריסי אספקת אוויר, תעלות פח מגולוון מרובעות, תעלות עגולות "ספירוקל" צבועות,    .ד

 תריסי א.ח, ותריס אוויר צח עם ידית נעילה. 
 ,  אינסטלציה חשמלית. ופיקוד  עבודות חשמל .ה
 תוכניות עבודה, תיקי הוראות הפעלה, הפעלת מערכת וויסות, אחריות ושירות. . ו

 
 יחידת מזגן מפוצל מטיפוס עילי מכאני:   15.03

" או  תדיראןומוכר מטיפוס עילי , כדוגמת תוצרת "היחידה תהיה מוצר מוגמר של ייצרן ידוע 

 " בלבד. אלקטרה" או "אלקו"

 " מפולסים היטב. Lהיחידה הפנימית תותקן לקיר ע"ג פרופילי "

 פלדה מגולוונת.  תהיחידה החיצונית תועמד ע"ג קונסטרוקציי

להוראות  גידים בעובי מתאים   8כבל חשמל יתאים ליחידות חד פאזיות או תלת פאזיות, ויכלול 

 ייצרן+ כבל תקשורת דו גידי.

צינור הניקוז יחובר לסיפון חי למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז תהיה לפחות בקוטר של  "  

 .המזגנים יופעלו מפנל הפעלה  אל חוטי מורכב על הקיר. 3/4

   מחירמפסק ביטחון ) פקט( מוגן , מחיר המפסק יהיה כלול ב –הקבלן יתקין ליד כל יחידת עיבוי 
 היחידה ולא יימדד בנפרד .  

 
  צנרת גז למזגנים מיני מרכזיים ומפוצלים: 15.04

צנרת  הגז של יחידות מיני מרכזיות או מפוצלים מטיפוס עילי מכל סוג ודגם בין יחידה חיצונית                

.  " מחוברת בהלחמות כסף בקוטרים לפי הנחיות יצרן הציודLלפנימית תהיה מנחושת דרג "

.   50%דביק בחפיפה של   PVCמ"מ לפחות, ועם ליפוף סרט  12הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי  
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קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בתעלות פח לבן עם מכסה מתברג , צנרת חיצונית בסמוך לברזי  

 השירות תלופף בסרט שלפסט מלופף כפול . 

 ושת רכה מחוברת בהלחמות  צנרת ליחידות מזגן מפוצל מחברת תיעשה מנח              

 כסף. קוטרי הצנרת בהתאם להנחיות ייצרן היחידות, ולפי גודל היחידה.               

יתאימו להוראות ייצרן המזגנים. האלקטרודות    -קוטרי הצינורות, סוג כבל חשמל וכבל הפיקוד

 כסף.  20%להלחמה יכילו לפחות 

 שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפורק ויוחלף. כיפופי צנרת יעשו אך ורק במכונה. צינור 

או תמעך תוחלף מיד   ק הצנרת תוגן ע"י יציקת בטון מפני פגיעות במהלך הבניה. צנרת שתינז

וכול ההוצאות הנלוות כולל פירוק והתקנה מחדש של הצנרת, הטיח, הריצוף, האיטום וכו' יהיו  

 על חשבון הקבלן. 

למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז תהיה לפחות בקוטר של  "  צינור הניקוז יחובר לסיפון חי 

 . המזגנים יופעלו מפנל הפעלה חוטי מורכב על הקיר.  3/4

 
   VRF -ציוד מיזוג אוויר נפח קרר משתנה  .0515
 

 כללי :  .1515.
ויר  שיטת מיזוג אוויר של אולם הספורט הינו נפח קרר משתנה הכולל יחידות עיבוי , ויחידת טיפול באו 

 לתנאי חוץ קשים .   המתועשת עמיד
 טיפול באוויר   תצנרת גז מנחושת ואביזרי צנרת כגון, מחלקים מפצלים וכו' לחיבור בין יחיד

לבין יחי' העיבוי.  חיבור תקשורת בין היחידות, פיקוד ובקרה ובקר מרכזי חכם מטיפוס צג דיגיטאלי  
 בנפרד.  

 
 תנאי עבודה :   .2515.

 מעלות צלסיוס.   35מעלות צלסיוס ותנאי חוץ  24תפוקות הקירור מתאימות לתנאי חדר של 
 

 שיטת מיזוג אוויר :  .3515.
 : VRFבשיטת נפח קרר משתנה  מערכת מיזוג אוויר תכלול ציוד 

 .  A410סוג קרר  -
 . HEAT PUMPפעל או במצב קירור או במצב חימום בלבד, מטיפוס  תו ההיחיד -
רטר ויחידה נוספת עם מדחס  ביחידות מדולריות עם יחידת אינ  יכללות העיבוי ויחיד  -

 אינברטר נוסף עם בקרת שליטה על כמות הקרר הנדרשת. 
מטיפוס "דאבל   2לתנאי חוץ קשים עם בידוד פנימי "  המתאימ תהיהיחידת טיפול באוויר  -

 סקין", הכול עפ"י התוכניות והמפרט הטכני. 
 מערכת צנרת גז מושלמת כולל אביזרים של ספק הציוד המוגש ומאושר לביצוע.  -
 

 ציוד מיזוג אוויר:  .4515.
 על הקבלן להתבסס בהצעת המחיר על ציוד נפח קרר משתנה כדוגמת תוצרת  "היטאצי", 

 ובתנאי  או "מיצובישי" או "דייקין" " או "פוגיטסו" LGאו " תדיראן" או "סמסונג" או "
 שהממדים הפיזיים מאפשרים הרכבה כמתוכנן  .

 תרמוסטט נפרד   לה  יהיה   –יטא היורכב בקר מרכזי למע' באופן עצמאי .  
 לרבות בקר מרכזי למערכת אשר מיקומו יאושר ע"י הפיקוח בתיאום מנהלת האולם.

 
 אחריות : .5515.

 כולל   למשך חמש שניםמחיר מערכת מיזוג אוויר נפח קרר משתנה כולל אחריות ושירות 
 קרר, בקרה, עבודות התקנה.ציוד, אביזרים, צנרת נחושת, 

 
 : VRFאוויר מתועשות בשילוב מע' ביחידת טיפול     15.5.6
   ל את האפשרות לפעולה במחזור חיסכון באמצעות מערכת הבקרה וכל ת ההיחיד

 האינטגרלית.  
 כדוגמת תוצרת "אוריס" או "פי.סי.חץ" אושסתומים ויהיו   VRFל קיט  וכל ת ההיחיד

 הארגז" בלבד ומאושר ע"י היועץ והמזמין."מתכת וקס" או " 
 



                                                                                                                                                              

                                                                                                               105  

עם התוספות המופיעות המפרט זה. יצרן היחידה צריך לקבל את אישור   15בהתאם למפרט הכללי פרק  
 המפקח, ויועץ מיזוג האוויר. 

היחידה תיבדק במפעל היצרן. אספקת היח' לאתר מותנית בבדיקתן בשטח המפעל. הבדיקה תכלול  
ולמפרט, בדיקות ספיקות אוויר ורעש. יש להודיע על מועד הבדיקה למפקח  התאמת היחידה לתוכניות  

מראש כדי שיוכל להשתתף בבדיקה במידה וימצא לנכון. חובת הבדיקה חלה על הקבלן והיצרן. על  
הקבלן להמציא דו"ח בכתב למפקח בהתאם לתכנית הסטנדרט המתאימה לאישור, לפני העברת היחידה  

של היחידה  יוטבעו על גבי שלט מתכת חרוט או מוטבע שיוצמד ליחידה, בין  לאתר. הנתונים העיקריים 
 היתר יהיו רשומים בשלט הספיקה, ולחץ ההספק. 

 (  . DXמתוכננת כדלהלן:  התפשטות ישירה ) תהיהיחידת טיפול באוויר 
 להלן רשימת יחידות טיפול באוויר לפי שיטות. 

 :DXיחידת טיפול באוויר בשיטת  
 
 ס"מ לפחות.  15תהיה בגובה של  רגל היחידה  -
 יש למנוע גשרי קור בין צד פנימי לחיצוני  T.T.Cמבנה היחידה יהיה מפרופילים אלומיניום  -

 מטיפוס "דאבל סקין" הוספת בדודים  2בין כל חלקי היחידה לרבות בידוד פנימי בעובי "  
 היחידה. ומשתיקים , לקבלת יחידה מושתקת לרמה  הנדרשת  יהיה כלול  במחיר   

 יש לתכנן פנל גישה לניקוי בריכת איסוף מי עיבוי.  -
 מ"מ עם בידוד מתאים מתחתיה,   1¼   316בריכת איסוף מי העיבוי תיוצר מפח נירוסטה  -

 ומופה מנירוסטה להוצאת מי העיבוי.  
 ס"מ נוספים מכל צד של הנחשון כך שניתן יהיה לשטוף בזרם 20הבריכה תיוצר במידה של  
 את הנחשון והמים יאספו אל הבריכה.מים  

 סיפון הניקוז שיחובר לבריכה יהיה מחומר פלסטי עם פתח תחתון לניקוי.  -
 לפחות.   2צינור הניקוז עד למחסום ריצפה יהיה מצינור מגולוון בקוטר " 

 . FPM  500 -שורות, ומהירות זרימת האוויר לא יותר מ  6 -סוללת הקירור תהיה  מ  -
 יחד עם התמסורת והמנוע יותקנו על גבי קונסטרוקציה נפרדת ממבנה   מפוחי היחידה  -

 היחידה על גבי בולמי רעידות, קפיצים או נאופרן, פתח פליטת אוויר מהמפוח יחובר  
 באמצעות חיבור גמיש שמשונית אל הפתח בתוך תא המפוח.  
 הפנלים ביחידה. ניתן יהיה להוציא את מאיץ המפוח ע"י פירוק בקלות של קונוסי הכניסה ו  

 כל תמסורת רצועות בין המנוע למפוח תצויד בשתי רצועות לפחות.  -
 מההספק הדרוש למפוחים בנקודת העבודה   33% –מנועי המפוח יהיו בעלי הספק הגדול ב  -

 כ"ס יהיה עם הכנה נגד טמפ' גבוהה.  15המחושבת. מנוע מעל   
 . 10%±וי קוטר גלגל רצועות מנוע על המנוע יהיה בעל אפשרות שינ -
 או שווה איכות עם גירוז תמידי ללא   S.K.Fהמיסבים יהיו מתייצבים מעצמם מתוצרת  -

 ש"ע.  50,000 -פיטמות גירוז אורך חיים מחושב ל 
 פרטי המיסבים יוגשו בתוכניות הייצור.  

 ציר המפוח יהיה מפלדת אל חלד או צינור פלדה מיוחד למטרה זו עם צירים למיסבים  -
 כים בשני צדיו. התקנת המיסבים תאפשר התפשטות הציר. מרות 

 מפוחי היחידה יבחרו לפעולה שקטה ומהירויות זרימה נמוכות. מהירות יציאה של האוויר      -
 מטר לדקה.   8מהמפוח לא תעלה על  

 הפעלת היחידה יהיה בהרשאה ממערכת גילוי אש/עשן. לפי נספח גילוי אש מצורף ע"י   -
 אחרים.  

 למבנה ) בגג ( העמדת היחידות תהיה על גבי בולמי רעידות קפיציים עם שקיעה של עד  מחוץ   -
 ס"מ ויבוצע על ידי אחרים בתאום עם  15  -על גבי בסיס בטון צף מוגבה מפני הרצפה  כ 2" 
 קבלן מיזוג אוויר והקבלן הראשי. 

 צבע היחידה יהיה אפוקסי אפוי בתנור בלבד.  -
 גגון מפח מגולוון צבוע בצבע היחידה.סופק עם ת  ההיחיד -
 מ'   1( כאשר המדידה נעשית  במרחק של  Aדציבל ) 55מפלס הרעש מהיחידה לא יעלה על   -

 מדופן היחידה בצד המנוע. מפלס רעש זה  ייבדק במפעל היצרן ויאושר בכתב ע"י היצרן. 
 מנתק בטחון מוגן מים יותקן בסמוך ליחידה. )לא בתוכה(. -
 יש להתקין ביחידה פתחים אטומים לביצוע מדידת מפל לחץ ע"י הכנסת אלמנט מדידה  -

 מתאים דרכם. פתחים אלו יותקנו משני צידי כל אלמנט ביחידה. 
 .  2המסננים יהיו ליעילות נמוכה מטיפוס אמרגלס לזריקה בעובי " -

 . FPM 350המהירות ע"פ המסננים לא יעלה על  
 מפח מגולוון  ורשתות משני צידי המסננים .  המסננים יהיו עם מסגרות 

 
  צנרת נחושת ואביזרים :  .7515.
 

 כללי: 
 צנרת הנחושות תבוצע על ידי עובדי הקבלן או על ידי קבלן משנה, שאושר והוסמך על ידי  
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 יצרן הציוד ו/או נציגו בארץ וכן ע"י המזמין. כל העבודות, יבוצעו באחריות הקבלן עם פיקוח 
 הציוד. הקבלן יכין סכמת צנרת גז לאישור של יצרן הציוד ו/או נציגו בארץ. של נציג ספק

 
 צנרת נחושת: -

 כל הצינורות יהיו ישרים, ללא פגמים ונקיים לחלוטין. 
 . על הקבלן להקפיד על שמירת ניקיון הצינורות עד  Lצנרת הנחושת תהיה מסוג קשיח דגם 

 להתחלת עבודות ההתקנה. 
 מזמין יהיו הערות לטיב, ניקיון, אחסון, חיתוך, הלחמת בכל מקרה שלמפקח מטעם ה

 צינורות, על הקבלן להחליף את הצינורות מיד ועל חשבונו.
 
 אביזרי צנרת נחושת :  -

 הקבלן חייב להשתמש באביזרי צנרת נחושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד בלבד.  שימוש 
 באביזרי צנרת שאינם מקוריים יגרום לפסילת עבודות הצנרת ולדרישה להחלפת הצנרת. 

 על הקבלן לבקש אישור ספק הציוד להתקנת ונטילים במספר מקומות בצנרת הנחושת.
 
 ברזי ניתוק:  -

 יתוק בענפים של צנרת הנחושת. הברזים צריכים לאפשר הפרדת מערכת    הקבלן יתקין ברזי נ
 הגז למספר חלקים לביצוע בדיקת נזילות כאשר יש חשד לנזילות. הברזים יותקנו במקומות  
 נגישים. על הקבלן לקבל את אישור ספק הציוד לסוג הברזים ומיקומם ואת אישור המפקח  

 תוק כלול במחיר מערכת הגז.  לאופן התקנתם ומיקומם. מחיר ברזי הני
 
 ביצוע הלחמות ובדיקת נזילות : -

 על הקבלן להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גבוה כולל: 
 
 שמירת צינורות ואביזרים סגורים עד לתחילת ביצוע עבודות ההלחמה.  -
 ניקוי צינורות ואביזרים בחנקן ייבש. -
 הלחמות. הזרמת גז חנקן יבש בצינורות תוך כדי ביצוע  -
 . יש לקבל אישור מפקח  PSI600בדיקת אטימות צנרת על ידי גז חנקן בלחץ  -

 שעות בתנאי טמפרטורה זהים.  48המזמין על שמירת הלחץ ללא שינוי במשך  
 שעות לאחר תיקון הנזילה.  24במידה ומתגלה נזילה יש להחזיר לבדיקת אטימות למשך  -
 מ"מ כספית.  25ואקום  -
 שעות. 24המפקח לשמירת ואקום ללא שינוי במשך   יש לקבל אישור -

 על הקבלן להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת נזילות, ואקום, מילוי  
 קרר  על מנת שהמפקח יוכל לבדוק את עבודת הקבלן באופן שוטף. 

 במידה והקבלן דילג על אחד השלבים בביצוע  העבודה או לא תיאם ביצוע העבודה  
 המזמין רשאי לדרוש ביצוע חוזר של פעולות הנ"ל. עם המפקח,  

 על הקבלן להציג אישור ספק הציוד שעבודות  ההלחמה ובדיקת נזילות בוצעו  
 לשביעות רצונו. 

 
 בידוד צנרת : -

 צנרת הנחושת תבודד עם בידוד שיסופק על ידי ספק הציוד )בידוד צנרת והאביזרים(.  
 רוולי גומי סינטטי שלמים מותאמים לקוטר לחילופין הקבלן יבודד צנרת הנחושת עם ש

 מ"מ   19מ"מ בתוך הבניין ובעובי  12צינורות הנחושת ללא חיתוך והדבקה, בעובי של לפחות 
 מחוץ לבניין. הקבלן יציג אישור ספק הציוד לסוג ועובי הבידוד. 

 אביזרי הצנרת יבודדו עם אביזרי בידוד שיסופקו על ידי ספק הציוד. 
 . 1001יעמוד בדרישות ת.י.   בידוד הצינורות

 אין להשתמש בעטיפת סרט פי.וי.סי. לבידוד הצינורות. כיסוי הבידוד יבוצע על ידי תחבושת 
 וסילפסט. 

 
 דרישות מהצנרת ועובי בידוד: -
 

 חומר : צנרת ללא תפר עשויה מנחושת זרחתית דל חמצן תואם    א(              
 .   C1220T-OLלתקן                             

 מידות הצנרת המוגדרת בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים  ב(              
 למידת הקוטר הפנימי של הצינור                             

 . long radiusורק מטיפוס  קשתות יהיו אך ג(              
 הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס/ווידופלקס  בעוביים המוגדרים בטבלה.  ד(              
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 תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצנרת.  ה(              
 

 כולל, עובי   1/2של ", עובי צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן : עד קוטר  R410עבור קרר              
 1.2, עובי דופן  של   3/4מ"מ, מקוטר " 1, עובי דופן של  5/8מ"מ, מ קוטר של "   0.8דופן             
 מ"מ.            
 ומעלה תהיה קשיחה.   7/8צנרת גז בקוטר של  "   R410Aבמערכת קרר           
 סילפס לכל הפחות !!!  5%  חומרי הלחמה : חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים           

 
 בידוד  הצנרת יהיה כמפורט בטבלה :        
 הגנה נוספת                                    חומר בידוד תרמי                       מיקום הצנרת        
 א נדרש  פנים המבנה                   ארמופלקס/וידאופלקס לפלף )ליפוף בחפיפה                ל        

  באמצעות סרט פוליאתילן (  50%של                                                    
 ארמופלקס/וידופלקס +סילפס+בד גאזה    על רצפה בתוך המבנה        

 תעלת פח מגלוון                                                                
 פח צבוע לבן         ארמופלקס/וידופלקס + סילפס+גאזה                מחוץ למבנה            

 
 סימון צנרת :  -
ס"מ( או   20על הקבלן לבצע סימון ברור של צנרת הנחושת או על ידי מדבקות בצורת חץ )אורך מינימאלי  

 י הבידוד ולציין את סוג הצנרת. על ידי צביעת כיסו 
 
 תוכנית צנרת :  -

על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן תוכניות ביצוע של הצנרת שהוכנה או אושרה על ידי ספק  
הציוד כולל שם ומספר קטלוגי של היחידות, האביזרים, אורך וקוטר צנרת, סוגי ועובי בידוד. מהלך  

המפקח, מתכנן מיזוג אוויר, הקבלן, קבלן משנה לעבודות  המדויק של הצנרת יקבע במקום בהשתתפות 
 צנרת וספק הציוד.

 
 מערכת פיזור אוויר 6.0015.

 
 כללי  .1615.

 עבודות פחחות  
לסלילי    האוויר,  מיזוג  ליחידות  למפוחים,  והחיבורים  התעלות  מערכת  על  ופירושה  כוללת 

שי המסופקים,  האביזרים  ושאר  האוויר  בתעלות  המורכים  במערכת  החימום  לקבעם  ש 
 התעלות.

 מערכת תעלות  
מדפי אוויר, פתחי    תעלות עגולות "ספירוקל",  ,מפח מגולוון  כוללת ופירושה כל תעלות אוויר 

 גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מיישרי זרימה, מפזרי ותריסי אוויר ובידוד. 
בתוכניות    מוגדרים  ואינם  במידה  התעלות,  מערכת  חלקי  כללי  כל  באופן  יהיו  המצורפות, 

בהתאם להמלצות מדריך האגודה האמריקאית למהנדסי חימום, אוורור, קירור ומיזוג אוויר  
 האחרון. חיזוקים ותמיכות נוספים יסופקו יורכבו לפי הצורך במקום. 

בזמן הבניה על הקבלן המבצע את מערכת התעלות לסגור את קצוות הפתוחות, על מנת למנוע   
 וך, ולשם שמירה על התעלות. כניסת לכל

 . נטו מעבר אוויר – כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושן:  "מידה פנימית של התעלה" 
הרכבת מערכת התעלות תהיה בהתאם לתכניות.  בכל מקרה שנדרש לשינוי בגלל אי התאמה   

בבניין, על הקבלן המבצע את מערכת התעלות לקבל   על  בבניין, או כתוצאה משינוי  אישור 
 שינוי זה מאת המפקח, לפני ביצוע השינוי. 

לא יוכנו שום תעלות לפני שהקבלן המבצע את מערכת התעלות ביקר במקום ועשה את כל  
המדידות הדרושות לו, והוא יוודא כי השטחים העומדים לרשותו במציאות הינם מתאימים  

 לתכניות המצורפות. 
שו בתכניות, יסופקו בכל מקרה על ידי הקבלן, אך  כל מדפי האוויר ומדפי אש, למקרה ויידר 

 הרכבתם תבוצע על ידי הקבלן המבצע את מערכת התעלות.
כל התעלות באולם יהיו צבועות בתנור בגוון שיבחר ע"י האדריכל, אין להביא לאתר תעלות  

 תעלות חוץ ותעלות פנים יחדיו (.  לא צבועות )
 

 תעלות אוויר ואביזריהן  .2615.
 

האוויר יהיו עשויות מפח מגולוון מתוצרת חוץ בעל גלוון בר קיימא, ובהתאם למידות  תעלות   
 המצוינות בתכניות. 
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האגודה    ובמדריך  בתוכניות  למצוין  בהתאם  יהיו  והחיזוקים  החיבורים  הפח,  עובי 
מערכת   האחרונה.   בהוצאתו  אוויר  ומיזוג  קירור  אוורור,  חימום,  למהנדסי  האמריקאית 

 ך, שלא תעביר רעש ורעידות מהיחידות והמפוחים וכן מחדר אחד למשנהו. התעלות תיבנה כ
, יסופקו ויורכב בתוך התעלה חיזוק  1:3בכל מקרה שהיחס בין רוחב התעלה לגובה עולה על   

 תומך מפח מגולוון בדופן הגדול.  למניעת שקיעה ותנודות בדפנות התעלה. 
פעם וחצי ממידת רוחב התעלה, אלא אם   קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס מרכזי בגודל של 

צוין אחרת או הדבר לא ניתן לביצוע. במקרה זה יותקנו בקשת כפות מכוונות, מדפי ויסות  
ומדפים מפלגים המופעלים ביד יהיו מצוידים בידית הניתנת לכיוון, והננעלת בעזרת סידור  

כפ במקומות  תהיה  המדפים  התקנת  רצוי.  מצב  בכל  המדף  קביעת  שמסומן  המאפשר  י 
 בתכניות.  

פתחי גישה יסופקו בתעלות עבור כל מדף ויסות וחלוקה ומשני צידי כל גוף חימום ובכל מקום   
אוויר   דליפות  למניעת  אוטם  בחומר  מצוידים  יהיו  הגישה  פתחי  בתכניות.  לנדרש  בהתאם 

ים  מדפים מפלגובאומי פרפר. פתחי הגישה יהיו בהתאם לבידוד של התעלה אותה הוא משרת.   
 יותקנו בכל מקום בו התעלה מפוצלת וגם במקרים בהם הדבר אינו מסומן במפורש בתכנית. 

בכל מקום של מעבר תעלה דרך קונסטרוקציה, קיר, תקרה וכו' יתקין הקבלן איטום אקוסטי   
 מאושר על ידי המפקח בהיקף התעלה. 

 פעמון הגנה נגד חדירת מים.במקום חדירת התעלה דרך גג ובקירות חיצוניים יתקין הקבלן  
 מיישרי זרימה יסופקו ויותקנו בכל צווארון של תעלה לפני מפזר אוויר קירי או תקרתי.    
הצורה    חוזר.  ואוויר  אוויר  לאספקת  ראשית  תעלה  בכל  יותקנו  אוויר  לכמות  מדידה  פתחי 

ומיקום המדויק של מפזרי האוויר ותריסי האוויר ייקבעו סופית רק לאח  ר אישור  הכללית 
 האדריכל. בכל מקרה אין להשתמש בקנה מידה לשם קביעת מיקום לפי התוכניות המצורפות. 

ותותקן עם חיבור אוגנים הכלולים    ה נקיי תעלת אספקת אוויר צח נקי תהיה מבודדת תרמי,   
 במחיר התעלה. 

יש                       עליהן   , פח  נטו  מידות  הינן  בתוכניות  המצוינות  המידות  הבידוד כל  עובי  את  להוסיף 
 הנדרש.

 
 תליות .3615.

כל התעלות תתלינה ותחוזקנה על מתלים עשויים מברזל זווית, או תליות שוות ערך. כל חלקי   
הברזל של התליות יצבעו בצבע יסוד ויותקנו במקומות שהצבע נפגם לאחר ההרכבה.  קביעת  

א "פיליפס",  ברגי  בעזרת  תעשינה  ובתקרות  בקירות  ידי  המתלים  על  אחרת  אושר  אם  לא 
 המפקח. 

 
 חיבורים גמישים  .4615.

חיבורים גמישים יותקנו בכל יציאת וכניסת אוויר של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים, וכן בכל   
תעלה החוצה קו התפשטות של הבניין.  החיבורים הגמישים יעשו מבד ברזנט משובח ויחוזקו  

והיחידה להבטחת אטימות מלאה.  אורך כל חיבור  באמצעי פסי מתכת וברגים או התעלות  
.  החיבור הגמיש יהיה מחומר  מ'  1.5, ומקסימום באורכו של  ס"מ  - 20  גמיש יהיה לא פחות מ 

. דוגמת חומר לחיבור גמיש תובא לבדיקה ואישורו של  בעל תו תקן לבטיחות אש  בלתי דליק
 המפקח. 

 
 
 
 ואוויר צחמפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר  .5.615

על הקבלן לוודא לפני ייצור והספקת מפזרי האוויר השונים, כי טיפוס המפזר, גודלו, מרחק   
הזרימה ועוצמת הרעש המתאימים לכמויות אוויר שעליו לספק.  כמו כן על הקבלן לקבל את  
אישור האדריכל והמפקח על כל סוג של המפזרים, מקום המפזרים חייב להיות מאושר על ידי  

 יכל והמפקח לפני ההרכבה.האדר
  תוצרת כדוגמת  מפזרי האוויר ותריסי האוויר החוזר והצח להרכבה בקירות ובתקרות יהיו   

אוויר" מפזרי  " יעד  או   "ACP  " או  אוויר "  מפזרי  מאושר,  רם  ש"ע  או  כמצוין    "  וטיפוס 
בגוון  בתכניות ו/או במפרט זה.  עשויים מאלומיניום טרוד עם גמר אנודיזציה או צבע אפוי  

 לפי דרישת האדריכל. 
וניתנים    מאחור  ואופקים  בחזית  אנכיים  להבים  בעלי  יהיו  בקיר  להרכבה  האוויר  מפזרי 

 להטיה.   
 כמות אוויר ומיישר זרימה.  תבווסכל המפזרים יהיו מצוידים  
כמות    תבווס תריסי אוויר חוזר ואוויר צח יהיו בעלי להבים קדמיים אופקיים קבועים ויצוידו   

 .ומסנן אוויר נפתח על ציר ר אווי
למפזר.     המתאימה  העץ  מסגרת  הספקת  את  יכלול  אוויר  ותריס  אוויר  מפזר  כל  הספקת 

" של  בעובי  יהיו  העץ  של    3/4מסגרות  האוויר  פתח  מותקנות,  הן  בהן  הקירות  עובי  ולכל 
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ים  המסגרת יתאים לגודל המפזר לו הוא שייך.  שולי מפזר הקיר ומסגרת העץ. אטימת המרווח 
 על ידי הקבלן.  תעשנהבין מסגרת הקיר 

 כל מפזרי האוויר ותריסי האוויר החוזר יהיו חייבים לקבל את אישור האדריכל )סוג וצבע(. 
אוויר   מסנן  עם  יסופקו  מותקנים בתקרות  חוזר  אוויר  ציר,  תריסי  על  ופירוק    נפתח  לניקוי 

 מהיר. 
 
 בדוד תרמי .6.615

חומרי הבידוד הנדרשים עבור מערכת תעלות האוויר. כל מערכת  הקבלן יספק וירכיב את כל   
 תעלות אספקת האוויר תבודד, אלא אם צוין במפורש, במפרט זה ובתכניות המצורפות.

ו/או    במפרט  אחרת  צוין  אם  אלא  יבודדו,  לא  צח  לאוויר  ותעלות  אוויר  לפליטת  תעלות 
 בתכניות.

להמלצות יצרני חומרי הבידוד. לפני ההזמנה  העבודה תבוצע לפי מיטב הידע במקצוע ובהתאם   
ו/או התקנה של הבידוד חייב הקבלן להגיש דוגמאות של הבודד הנדרש למשרד מכבי האש  
להעביר   יש  ולקבל אישור בכתב לשימוש בסוג הבידוד המוצע.  העתקי האישורים  האזורי, 

 ליועץ ולמפקח. 
אלומיניום ונייר קרפ בלתי דליק,    חומר הבידוד יהיה מצופה עם מחסום אדים העשוי יריעת 

 ורשת חוטי ניילון שתי וערב שזור ביניהם.   
 מיקרון לפחות מודבק לחומר הבידוד בדבק בלתי דליק.   50צפוי זה יהיה בעובי של  
 הצפוי יהיה מקיף ויאטום את חומר הבידוד בכל שטחיו.  
 דבק בלתי דליק. הבידוד יודבק לדפנות החיצוניות של התעלות בכל השטחים באמצעות 
 אטימת החיבורים תיעשה בעזרת סרט דביק מאושר.  
 ק"ג למ"ק.  32הבידוד התרמי יהיה בעל צפיפות מזערית של  
 .1001בדוד תרמי ובידוד האקוסטי יעמדו בדרישות ת.י.  

 
 בדוד אקוסטי .7.615

תעלות    קטעי  כל  של  הפנימיות  הדפנות  את  אקוסטי  בדוד  יבודד  בחדרי  הקבלן  האספקה 
 המכונות וכל קטע תעלה אחר או כפי שמצוין בתוכניות המצורפות. 

ק"ג למ"ק עם צפוי ניאופרן    32ובצפיפות מזערית של    1הבידוד יהיה צמר זכוכית בעובי של "  
 .0.75 -  0.85בלתי דליק.  מקדם בלימת הקול יהיה 

צפוי הניאופרן נמצא בצד הבידוד יודבק אל דפנות התעלה בדבק בלתי מתלקח כנ"ל, כאשר   
מפח    םבזוויתניזרימת האוויר, בפינות התעלה הפנימיות יחוזק חומר הבידוד נוסף להדבקה  

 . םהזוויתנימגולוון לכל אורך התעלה באופן שתפרי חומר הבידוד יהיו מכוסים לחלוטין על ידי  
 לפחות ויוחזקו בברגי פח אל התעלה.  1יהיו ברוחב צלע של " םהזוויתני 
לפחות שיחוזקו    1רי חומר הבידוד לרוחב התעלה יכוסו ע"י פסים מפח מגולוון ברוחב של "תפ 

 אל התעלה בברגי פח כנ"ל.
 ברגי הפח לחיזוק הבידוד יהיו עם ציפוי עמיד בפני חלודה. 
מידות התעלות המבודדות כנ"ל המופיעות בתכניות הן מידות פנים התעלות לאחר הבידוד.    

 הוסיף עליהן את עובי הבידוד. להכנת התעלות יש ל
  " בעובי  פנימי  בידוד אקוסטי  עם  יבודדו  לבניין  כולל איטום  2תעלות אספקת אוויר מחוץ   ,

 התעלות נגד גשם.
 
 מדידת העבודה  .8.615

תוספת עבור    ומושלמות במקומן ללא שום  גמורות  מערכות תעלות האוויר תימדדנה כשהן 
 פחת או עבודות לוואי אחרות.

עבודות מיזוג אוויר, מפרט הכללי של הועדה הבין    15התעלות תימדדנה בהתאם לכללים בפרק   
 משרדית.

 
 מערכת חשמל ובקרה  15.9

 
 של  08מערכת חשמל ובקרה תבנה בהתאם לדרישות מפרט כללי למתקני חשמל פרק    15.09.1

 הוועדה הבין משרדית, בהוצאת משרד הביטחון, בהוצאתו האחרונה,  
 לדרישות חוק החשמל, לדרישות חברת החשמל, לדרישות תקנים ישראליים,  
 לדרישות מתכנן החשמל של הפרויקט.  

 
 קבלן מיזוג האוויר יבצע עבודות חשמל הקשורות ישירות להפעלת ציוד   15.07.2 

מערכת המיזוג. קבלן חשמל יספק הזנת חשמל תלת פאזי ליחידות עיבוי ומפסק או שקע חד  
, והכנות ) צינור+חוט משיכה( לתרמוסטטים  מפוחי אוורורוליחידות איוד    לת פאזיאו ת   פאזי

 . ולוח הפעלה מרחוק בהתאם להנחיות קבלן מיזוג אוויר
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 קבלן מיזוג אוויר יבצע אינסטלציה חשמלית מושלמת תקנית מנקודת הזנה   15.07.3 
 ה. לכל ציוד מיזוג האוויר כולל מנועים, אביזרי פיקוד ואביזרי הגנ

 
 . ע"י קבלן המיזוג  כל המנועים יותקנו מפסקי ביטחון בהתאם לדרישות חוק החשמלל 15.07.4 

 
 הזנת חשמל לציוד מיזוג האוויר ואוורור תופסק במצב של גילוי אש.  15.07.5 

 
 פיקוד המערכת  15.07.6 

תרמוסטט חדר.  יש להתקין  פיקוד יחידות מיזוג אוויר יהיה של יצרן הציוד. לכל יחידת איוד  
 מיקום התרמוסטט לפי אישור יועץ מיזוג אוויר, האדריכל והמפקח. 

  
 ניקוז  15.08

 
 ניקוז נקודות  על הקבלן לחבר את ניקוז המזגנים השונים ויחידות האיוד ל     15.08.1

 מות בהתאם להנחיות הפיקוח, ובהתאם לתשתיות שהוכנו ע"י יועץ האינסטלציה .   קיי                 
 

 על הקבלן לבדוק זרימת מי ניקוז על ידי הוספת מים בכל בריכות הניקוז  15.08.2
 של ציוד מיזוג אוויר.                     

 

 :מפרט לבדיקת המערכת       15.09

 הבדיקות   כלייערכו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. תקינות להלן פירוט בדיקות אשר               

 הינה התנאי לעריכת קבלת המיתקן, ולהתחלת שנת האחריות למיתקן כולו.               

 כללי: א.               

 בדיקת ספיקות אויר בכל היחידות  ביצוע ויסות תוך השוואה לנדרש בתוכנית.  -

 מדידת טמ' והשוואה לנדרש . -

ניקוז   - נקודות  אל  מבקבוקים  מים  שפיכת  ע"י  ניקוזים  תקינות  בדיקת 

 של היחידות.  

 בדיקת ספר מיתקן שכולל: קטלוגים, הוראות הפעלה ואחזקה.  -

 בדיקת דו"ח בודק חשמל מוסמך מטעם הקבלן.  -

 בדיקת עבודות התאמות תקרה .  -

 בדיקת אינסטלציה חשמלית .  -

 

 י :  בדיקת יחידת עיבוב.                  

 בדיקת שלמות חלקים.  -

 בדיקת רעשים חריגים ביחידה. -

 בדיקת רמת רעש של היחידה חשופה בהתאם לנדרש במפרט . -

כנדרש - גז  לחץ  גבוה,  גז  לחץ  נמוך,  גז  לחץ  עבודה:  לחצי   PSI  -בדיקת 

 . PSI110 -,  לחץ גז נמוך צפוי 410 

 בדיקת זרם עבודה והשוואה לזרם נומינלי.  -

 אספקה, טמ' חזרה.בדיקת טמ'  -

שכופפו   בדיקת תוואי צנרת: קווים ישרים, ללא כיפופים מיוחדים, קשתות   -

 במכונה ללא הצרויות, מלכודות שמן, שלמות בידוד. 

 ובמצב חימום.   רבדיקת תפקוד נכון של התרמוסטט, במצב קירו -
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 ג.   בדיקת מתקני חשמל: 

יבדוק   בודק חשמל מוסמך, אשר  ע"י  כל המיתקן מבחינה בטיחותית  בדיקת המתקן תיעשה 

ע"י   ישולם  החשמל,  בודק  שכר  למתח.  החיבור  את  ויאשר  החשמל  חב'  לדרישות  ומתאימה 

יימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיריו של הקבלן בהצעתו. כל מפסק  הביטחון   -הקבלן ולא 

 יכוונו הגנות. 

 

 אופני מדידה מיוחדים  5.101
הכמויות   .א בכתב  המחירים  פרטיכל  והתקנת  לאספקת  לרבות    מושלמים,ציוד    מתייחסים 

הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים הדרושים להפעלת המערכת בצורה  
שיטות המדידה יתאימו לשיטות המדידה     אחרת במפורש.  צויןתקינה ומושלמת, אלא אם  

 של המפרט הכללי של משהב"ט.
 

תייקרויות של דגמי יחי' מיזוג אוויר מכל סוג ודגם והקבלן לא  לא יתקבל בחשבון שינויים וה  ב.
 יבוא בדרישות מול המפקח להתייקרויות שונות. 

 
המחירים במפרט הטכני יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות, שלוטים ויסותים, שרות    ג.

ועל    ואחריות לשנה אחת למפוצלים ולמערכת מרכזית עבור אולם הספורט יהיה לחמש שנים
 אלה לא יימדדו בנפרד   תקבלן מיזוג האוויר לקחת זאת במחיריו, עבודו

 
במחיר יחי'  מפוצלות ייקח בחשבון הקבלן גם את תוספת מפסק בטחון מטיפוס מוגן מים    ד.

 ליד כל יחי' עיבוי  ולא ישולם עליו תוספת מחיר בנפרד.
 
ן את תוספת ציפוי צנרת הגז הגלויה  במחיר צנרת הגז למזגנים המפוצלים ייקח הקבלן בחשבו   . ה

בציפוי שתי שכבות של סילפסט, וכל צנרת גלויה בגג תובל באמצעות תעלות פח מגולוון עם  
 מכסה מתברג ע"י הגבהת התעלה באמצעות מרצפות אקרשטיין. 

 
במחיר תעלות הפח יהיו כלולים כל אלמנתי התליות הנדרשים להשלמת העבודה ולא יקבל      ו.

 לן תוספת מחיר חיזוקים וכו'. על כך הקב 
 
 במחיר תעלות הפח יהיו כלולים הגמישים, ולא ישולם עליהם בנפרד.    ז.
 

תעלות עגולות יהיו מטיפוס "ספירוקל" צבועות בגוון שיבחר ע"י האדריכל כנ"ל גם לתעלות   ח.
 החוזר.מלבניות הן מחוץ למבנה והן בתוכו, כנ"ל גם למפזרי האוויר ולתריסי אוויר  
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 תקשורת  – 18פרק 
 

3 . 1  : ת ש ו ח נ ת  י ת ש  ת

 :S/STPכבל נחושת ג'יגה  3.4.1

  S/STP   cat 7Aכבל 3.4.1.1

פריסת הכבל תעשה באורך רציף מנקודת הקצה עד ללוח   3.4.1.1.1
 הניתוב או מלוח ניתוב אחר למשנהו ללא חיבורי ביניים. 

מטר עבור המגשר  10מטר +   90אורך כבל אחד לא יעלה על   3.4.1.1.2
 .  EIA/TIA-.568Aבהתאם לדרישות תקן 

לפני התקנת המחברים בשני צידי הכבל, יסמן הספק את   3.4.1.1.3
 הכבל בשרוולים מתכווצים.

מ"מ ייעודיים   23הכבל יעבור לכל אורכו, בתוך צינורות  3.4.1.1.4
בצורה שלא תפגע במבנה הפנימי של   ובמובילי תקשורת

 כבל או במעטה החיצוני שלו.ה

נדרש לקשור את הכבלים בתעלות ובמובילי התקשורת   3.4.1.1.5
 הראשיים בבנדים.  

 .HFFRמעטה החיצוני של הכבל יהיה עשוי חומר  3.4.1.1.6

 כבל טלפון רב זוגי להתקנה פנימית:  3.4.1.2

 . 100* 2*0.5 - זוג  100כבל  3.4.1.2.1

 . 50*2*0.5 -זוג 50כבל  3.4.1.2.2

 . 25*2*0.5 -זוג 25כבל  3.4.1.2.3

 . 10*2*0.5 -זוג 10כבל  3.4.1.2.4

ל הטלפון יהיה תואם לתקן הישראלי המאושר לאספקה  כב 3.4.1.2.5
 לחברת "בזק". 

אחידים   mm0.50  /AWG 24 הכבלים יהיו מוליכי נחושת  3.4.1.2.6
ושזורים. מוליכי הנחושת יהיו מבודדים פוליאתילן בצבעים 

בצבע   P.V.Cסטנדרטיים לכבלים להתקנה פנימית ועם מעטה 
 אפור. 

זוג(:      100ה לכבל כבל יהיה תוצרת חברת סופריור מק"ט )דוגמ  3.4.1.2.7
100*2*0.5/0.95-B-PV-C-V-ET-11 

 מגשר נחושת: 3.4.1.3

זוגות שזורים(, כשבשני   4מוליכים )בעל  8 -מגשר יהיה בנוי מ  3.4.1.3.1
 זכר.  RJ-45קצותיו מחברי 

 המגשר על כל מרכיביו יהיה מסוכך בסיכוך מלא ויעמוד בדרישות   3.4.1.3.2
CAT6A  .ע"פ דרישת המזמין 

 . HFFRמעטה החיצוני של המגשר יהיה עשוי חומר   3.4.1.3.3

 חלק מהמגשרים יוזמנו בצבע שונה לחיבור ציוד אקטיבי בארון.  3.4.1.3.4

 :  CAT6/CAT6Aמסוכך  RJ45 -לוח ניתוב ל 3.4.1.4

 . 19לוח ניתוב מסוכך יהיה ברוחב " 3.4.1.4.1

 .1Uנקבה מסוככים בשורה של    RJ-45שקעי  24הלוח יכלול  3.4.1.4.2

 )ע"פ דרישת המזמין(.   /CAT 6Aהשקעים יעמדו בתקן  3.4.1.4.3

 יהיו זהים לאלו המותקנים בשקעי המנוי.  RJ-45-מחברי ה  3.4.1.4.4

 יתחברו ללוח בצורה זהה לחיבורם בשקע המנוי.   RJ-45-מחברי ה  3.4.1.4.5
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פור  הכבלים יחוברו לפנל על פי סדר עולה משמאל לימין של מס 3.4.1.4.6
החדרים/מבנים ומספור השקע בכל חדר/מבנה או ע"פ סדר 

 יציאות ציוד התקשורת. 

פנל הניתוב על כל פרטיו המורכבים בה יעמוד בדרישות   3.4.1.4.7
 המנוי שתוארו לעיל. -התמסורת, באופן זהה לנדרש לגבי שקעי

 שבארון התקשורת.   19"-פנל הניתוב יוצמד לקורות ה  3.4.1.4.8

י חרוט מתחת למחברי             על גבי פנל הניתוב יודבק שלט פלסט 3.4.1.4.9
, לאורך כל חזית פנל הניתוב. השלט מיועד לסימון  RJ 45-ה

 המחוברים לפנל הניתוב.  RJ 45-מחברי ה 

 :CAT6A UTPלוח ניתוב  3.4.1.5

 . 19יהיה ברוחב " UTPלוח ניתוב  3.4.1.5.1

 . 1Uנקבה לא מסוככים בשורה של   RJ-45שקעי  24הלוח יכלול  3.4.1.5.2

 .6A CAT  הלוח יעמוד בדרישות תקן 3.4.1.5.3

 : RJ45אביזר  3.4.1.6

 יכיל את האלמנטים הבאים:  RJ45אביזר  3.4.1.6.1

אלמנט חיבור הגידים )השקע בפועל(, יהיה קרונה מסוכך מלא אשר יוגן   3.4.1.6.2
 באמצעות מעטה פלסטי כללי.

 . CAT6Aמסוכך מלא על מעגל מודפס העומד בתקן   RJ45שקע  3.4.1.6.3

מודול בנוי ממעטפת פלסטיק איכותית, עמיד לשריטות ועיוותים מכנים   3.4.1.6.4
 .POLYCARBONATEרמיים, עמיד באש, חומר כדוגמת ות

 אלמנט הצפה/הרחקה מהקיר. 3.4.1.6.5

 

3 . 2  : ת ר ו ש ק ת ד  ס  מ

 . 30Uס"מ וגובה   60בעומק של   מסד תקשורת  3.6.1

מסד התקשורת מיועד להתקנת של ציוד ואביזרי תקשורת, פסיביים ואקטיביים,   3.6.2
 אחורי. כשהוא מוצב על הרצפה, תוך מתן גישה נוחה דרך הפתח הקדמי ו/או 

 : מבנה המסד 3.6.3

אלומיניום משוכים מטופלים   םמפרופילישילדת המסד תהיה  3.6.3.1
ANODIZED   .חרוץהפרופיל יהיה  חרוץלמניעת קורוזיה T   אשר

. שילדת הארון   SPRING  NUT  M5יאפשר התקנת אומים קפיציים 
 . N 4000תעמוד בכוחות עד 

, ידית  םדקורטיביידלת אחורית מתכתית כפולה עם חריצי אוורור   3.6.3.2
 מעלות.  180אחיזה, מנעול ייל ואפשרות פתיחה עד 

דפנות צד מתפרקות בקלות ומאפשרות סגירת צידי המסד ועם זאת גם   3.6.3.3
גישה נוחה מהצד בעת הצורך; פתיחת צידי הארון תתאפשר גם לאחר  

 התקנתו ובתכולה מלאה. 

דלת קדמית מזכוכית כפולה מחוסמת וממוסגרת מתכת בגוון אפור   3.6.3.4
אפשרות   מעלות.  180אחיזה, מנעול ייל ואפשרות פתיחה עד   עשן, ידית

 לפתיחה ימנית או שמאלית של הדלתות.

 גגון עליון עם פתחי אוורור ופתחים להכנסת כבלים בהתקנה עילית. 3.6.3.5

 בסיס תחתון עם פתח להכנסת כבלים.  3.6.3.6

, בקדמת הארון; 19זוגות מסילות צד מתכווננות, להתקנת ציודי " 2 3.6.3.7
בארון יותקנו מסילות התקנה נוספות עשויות אלומיניום בעלות חירוץ  

T  המאפשר התקנת אומים קפיצייםSPRING  NUT  M5   לצורך ,
התקנת ציוד שקוע. המסילות הנוספות יהיו מסילות נעות, אשר יותקנו  

 בהתאם לצורך. 
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  115מאווררים בהספק של   2תוכנן לאוורור בהולכה ויותקנו בו  המסד מ 3.6.3.8
CFM . 

 נקודת הארקה מרכזית בבסיס התחתון לחיבור פס הארקה תקני.  3.6.3.9

 דלתות צד למתן גישה נוחה לאזור פריסת הכבלים הפנימי. 3.6.3.10

 :הזנת חשמל 3.6.3.11

  2שקעי כוח או  12הזנת חשמל לארון תהיה באמצעות פס המכיל  3.6.3.11.1
מעגלים נפרדים המזוודים ע"ג   2 -כ"א ב שקעי כוח  6פסים של 

 מארז מתכתי המיועד להתקנה בארונות תקשורת. 

 . 16A  Gכניסת המתח תוגן ע"י מאמ"ת  3.6.3.11.2

 והגנת שינוי מתח.  SPIKESבפס השקעים יתקן התקן למניעת  3.6.3.11.3

 מ' בסיומת תקע סטנדרטי. 10כבל הזנה יהיה באורך של עד  3.6.3.11.4

3 . 3  : ט ו ל י ש ו ן  ו מ י  ס

 כללי:  3.7.1

השילוט, שרוולים, בקליט, אזיקונים וכו' יהיו כלולים במחיר הפריטים  כל אלמנטי  3.7.1.1
 שמוצעים ע"י הספק. 

 הספק ימליץ על שיטת מלל לסימון הפריטים. השיטה תובא לאישור המזמין.  3.7.1.2

 סימון שקעי קצה: 3.7.1.3

 שקעי הקצה יסומנו בשלט פלסטי חרוט ברנטוגרף.  3.7.1.3.1

 המזמין. בהתאם לסוג השקע, ייקבע ע"י  -גודל השלט  3.7.1.3.2

 שיטת הסימון תוצע ע"י הספק ותאושר ע"י המזמין.  3.7.1.3.3

3 . 4  : ת ו ק י ד  ב

 בדיקות נחושת:  3.8.1

 – בגמר ההתקנה והחיבורים, יבדוק המתקין את כל קו בנפרד לעמידה ב  3.8.1.1
CAT6A  ברמה שלPERMANENT LINK   כולל הדפסת תוצאות מתוך

 המכשיר לכל אחד מהקווים. 

באמצעות   ANSI/TIA/EIA-568-B-1הבדיקות יבוצעו בהתאם למפורט ב   3.8.1.2
 .FLUKEשל חברת  DSP-4000כדוגמת מכשיר מסדרת  יייעוד מכשיר 

תוצאות הבדיקות יוגשו על גבי מדיה מגנטית בנוסף להדפסה שתוגש בתיק   3.8.1.3
 התיעוד. 

ו   ק ס י ס ת  ר ו ש ק ת ד  ו י  צ
 +SFPמבואות  4+   100/1000מבואות  24המתג כולל 

 1000WATשל  POEכמו כן המתג תומך בהספק עבור מבואות ה 
 שנות אחריות יצרן  3המתג יכלול  

 SMגיגה לסיב   1של  SFPוכן גיביק 
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 WIFIציוד תקשורת 
מדגם מראקי של חברת סיסקו שישתלב ברשת התקשורת של עיריית פתח   WIFIעל הספק לתת ציוד 

 תקוה. 
 

ת  ו מ ל צ  מ
 ( טבלת מצב קיים תצורף כנספח למכרז )IP   (M )מפרט טכני למצלמות  1

בלבד. לא יאושרו מצלמות אשר אינן עומדות    HIKVISIONהמציע יציע מצלמות מתוצרת   1.1.1
 בדרישה זו.  

מכל   1.1.2 יום/לילה  למצלמות  המוצעים  הדגמים  כל  הכמויות,  בכתב  סעיף  בכל  לנדרש  מעבר 
 הסוגים יכללו את המאפיינים הבאים: 

 . POE 02.3af הכוללות תמיכה בהזנת מתח  IPמצלמות רשת  1.1.2.1

 .לנושא זה ONVIFעל המציע להציג אישור מאת פורום   – ONVIFתאימות לתקן   1.1.2.2

1.1.2.3 Wide Dynamic Range  120  – לא פחות מ   –ברמת החיישן db 

 מצב יום/לילה  עם מנגנון מכני/אופטי.  1.1.2.4

 IK10מיגון אנטי וונדאלי  1.1.2.5

 . IP66מיועדות להתקנה חיצונית ברמת אטימות  1.1.2.6

 זולוציה הנדרשת. בר FPS  20לפחות )או יותר היכן שנדרש( ב  CMOS  4MPחיישן  1.1.2.7

 חשמלית הניתן לשינוי מהמוקד    VARY FOCALמצלמות כיפה או צינור יכללו עדשה   1.1.2.8

 מטרים )או יותר היכן שנדרש( לפחות.  30ל   IRתאורת  1.1.2.9

 H.264 + H.265דחיסת וידאו  1.1.2.10

 בגרסתו העדכנית ביותר.  ONVIFתמיכה בתקן  1.1.2.11

  תמיכה מלאה של הפרוטוקולים הבאים: 1.1.2.12

IPv4, TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, 
UPnP, IGMP, SNMP, NTP 

מלא המאפשר שליטה מלאה מרחוק על כלל תפקוד המצלמה   WEBממשק  1.1.2.13
 והגדרותיה. 

 כניסת מגע יבש + יציאת ממסר 1.1.2.14

 2TBלהקלטה מקומית בנפח של   SDחריץ לכרטיס  1.1.2.15

 iSCSI( בפרוקטול NASאפשרות הקלטה ישירה לשרת אחסון רשתי ) 1.1.2.16
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 עדשה קבועה: Indoorמפרט טכני מיוחד למצלמת כיפה  1.2

 ותהינה בעלת המאפיינים הבאים:  Mini Domeמצלמת הכיפה אשר תסופק תהיה עם חתך/ פרופיל נמוך  
 CMOS'' 1/2.8חיישן  1.2.1

 H.265; H.264; M- JPEGתמיכה בכל סוגי הדחיסה:   1.2.2

1.2.3 30fps, HDR, 1920 x 1080 

 ONVIF S, G and T -תאימות מלאה ל 1.2.4

אנליטיקה מתקדמת במצלמה עצמה ללא חומרה או תוכנה חיצוניים. יכולת גילוי אירועי   1.2.5
. לשם כך ספירת אנשים ורכביםחציית קו, שוטטות, חפץ חשוד, חפץ שהוסר, התקהלות,  

 פרופילים של גילוי והחלפה אוטומטית ביניהם על בסיס יום ושעה.  10ניתן להגדיר 
1.2.6 HDR (103dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC. 

1.2.7 2.3mm/2.8mm fixed lens 

1.2.8 Micro SD memory, IK08,  PoE 

,   19להתקנה"  רזבמא , SATA לפחות מסוג   6Teraכנת צפיה והקלטה בשרתים מלל דיסק קשיח בנפח ות
 והדרכה, התקנה בארון תקשורת על דגם יצרן  יכולל צפיה מרחוק וכול הנדרש, כולל ליוו

HIKIVISION  
 

ה   ק ע ז א ת  כ ר ע  מ
 

 32Cמערכת אזעקה פימה פורס   
 לוח מקשים  

 A7מצבר  
 מרחיבים אזורים   לפי כמות האזורים  

 קילו(  26גלאי נפח בעלי חיים עד 
 מגנט כניסה על דלת ברזל גלי מתכתי )חצי כבד(. 

 צופר חיצוני  +נצנץ 
 מטר   10רוחק מרכזת לפחות  צופר פנימי  מ

   3/4מתאם סלולארי דור 
 נקודה רשת למערכת האזעקה  לחיבור מערכת לאפליקציה 

 קו טלפון למערכת אזעקה  
שעות למערכת אזעקה ) במידה וצריך ספק כוח  יש להתקין ספק של פימא כולל   12יש לחשב גיבוי של 

 (   יהאינדיקצ
 יש לתת אישור תקנות של המערכת האזעקה  

 יש לתת רשימה אזורים מסודרת  
 יש להכין נקודה חשמל ליד המערכת האזעקה 
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 אלמנטים מתועשים בבנין  - 22 פרק
 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 20.22
 
 דרישות כלליות   1.20.22

 
בדרישות עמידות אש  ולתקן רעידות אדמה וכן  5103כל התקרות יעמדו בת"י  .א

 . , ומסומנות בתו התקן921לפי ת"י 
 
סיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות,  יקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה .ב

   .מאושר ע"י המפקח
 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה,   .ג

על   .אויר ומערכות אחרותהעיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג 
שלבי התקרה   .הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב

מכניות שמעל התקרה  -יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו
 .בוצעו ונבדקו

 
התקרה ולקבל את אישור   תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  .ד

התוכניות יאושרו גם במכון    .טי לאישור המפקחהקבלן יגיש חישוב סט  .המפקח
 . התקנים

 
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם   .ה

 .היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה   .ו

 . אושר ע"י המפקחהסימון יעשה בציוד מקצועי וי .התקרה במגע
 
 . כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה .ז
 
 . במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף .ח

 
 אטומים ו/או  מחוררים ,פחם מ מגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  2.20.22
 

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות, תקרות   .א
ו/או   , מחוררים )אקוסטיים(מגלווניםמגשי פח  אריחים ו אקוסטיות עשויות 

  10מ"מ לפחות, עם כיפוף פנימי של  40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .אטומים
   .מ"מ לצורך חיזוק המגש

 
החירור יהיה מיקרו    .26%ררים יהיה מגשים המחואריחים וב אחוז החירור ב .ב

 . מ"מ  2פלוס בקוטר 
 
הצביעה של הפח   .( משני הצדדים PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן )  ההפח יהי  .ג

  80פוס סיליקון פוליאסטר בעובי יהצבע החיצוני יהיה מט   .תיעשה בתנור
ייצבע בצבע  פחים  הצד הפנימי של ה  .מפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון
 . הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים .להגנה

 
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה  ם מגשיה .ד

 . עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
 
 .מטר  1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ה

שייגרם נזק  ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  
 . לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו

מגשי הפח יהיו   .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה   לוחותכיוון ומיקום ה 
 . בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או   לוחותהחיבורים בין ה  
 . צמודים אחד לשני לוחותאמצעים אחרים כש
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  0.85- יריעה מפחיתת רעשים לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  .ו
NRC. 

 
לאורך  מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  .ז

   .וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר , סינריםקירות, מחיצות
  התואם את התקרה עצמה RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד למשנהו(    .ו/או בצבע שחור
   .וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט

 
  כל .התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .ח

 .צע חיתוכים באתר החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לב
 
יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה   .ט

חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי   .לחלל שמעל לתקרה
 . הנחיות המפקח

 
משקל  וב  ממ" 25צמר סלעים בעובי  מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  .י

  24משקל מרחבי  וב ממ"   25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או    קמ"/ג ק" 60מרחבי 
 . מיקרון 30בעובי  כבה מאליו פוליאטילןשקיות , כולל ציפוי קמ"/גק"

 
כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב המוגן   .יא

   5103אל יבוצעו כפוף להצעות תקן ישר
  .במקלטים ובמרחבים מוגנים תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין   
 . כל הנ"ל כלול במחיר היחידה .האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים

 
 ות תקרות מינרלי 3.02.22
 

)צמר זכוכית  יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות .א
מפקח, ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב  מאושרים ע"י הדחוס( ו/או פיברגלס 

 . הכמויות
 
לרבות החלק    (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " האריחים יהיו מטופלים בצבע .ב

החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע   .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון  .העליון
כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול   .יצוק בצבע אקרילי

 . זהה של הקשחת השוליים
 
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה  ם יהאריח  .ג

 . עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה
 
 .מטר  1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  .ד

בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק  ייקבעו בנפרד הלוחות  
 . לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו

מגשי הפח יהיו   .מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה   לוחותכיוון ומיקום ה 
 . בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או   לוחותהחיבורים בין ה  
 . צמודים אחד לשני לוחותצעים אחרים כשאמ

 
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך   .ה

(  Z  +Lהפרופילים ) .קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר
התואם   RALויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון   המפקחחייבים באישור מוקדם של  

יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד   .את התקרה עצמה
( יהיו  L+Zהפרופילים )  .למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט

 .מ"מ 2בעובי של 
 
 . התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .ו
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 . NRC 0.85ם הפחתת רעשים ז. מקד
 
 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  4.20.22
 
 . הלוחות יהיו אטומים  בהתאם לתוכניות .מ"מ 12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  .א

  
מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה   י" עיקבע  השלד .ב

 . הקונסטרוקטיביתוהחיבור לתקרה 
 . F-47ית של אורבונד מסוג ר יש להשתמש בקונסטרוקציה מקו 
 .מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימיםה  בקרניזים 
 .השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן  

 
כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרים, גלאים,   יעשוהגבס  בתקרות .ג

 . ב"וכיו גרילים למיזוג אויר 
יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה    םידקורטיבי בקרניזים 

 .ואנכיתנת בפינה אופקית וומגול
 
במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים לקרניזי   .ד

פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי   .תאורה לצורך נשיאת הגופים
 . היחידה

 
מודגש   .עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבעגמר כל התקרות יהיה בשפכטל  .ה

 . נחיות האדריכללה למפורט וכן בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 
 
 
 . 3,2,1חלק   5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  .ח
 

 דוגמאות 30.22
 

,  , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי,  על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של  22.03.1
  .עליו יורה המפקח  מותבמקו  םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות  
 . התאורה

 
: את דרישות המפקח,  במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2

 . את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח
 

הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי  הביצוע   22.03.3
 .המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו

 
 .גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח 22.03.4

 
בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים   22.03.5

שתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים,  האחרים שיש בדעתו לה
 .וכו' , אביזרי אקוסטיקה,פחים

 
 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 40.22
 

 )תקרות, סינורים וכו'(  גבס אלמנטי  1.40.22
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 . ואישור מכון התקנים  קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם .א
  קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם .ב

 ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו.  R.H.Sפרופילי  כולל 
ף פתחים וכולל גליפים בקצה מחיצות  ק,כולל גליפים בהיעיבוד פתחים כנדרש .ג

 ואנכי. חופשיות ומחיצות נמוכות אופקי  
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית    למיניהם האיטומיםאת כל  .ד

 . + מרק לפי פרט אקוסטיקה
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חיזוקים  , דיאגונלייםת העזר, חיזוקים  י כל החיזוקים והחיבורים, קונסטרוקצ .ה
 . חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת חיזוקי עץ,ידות אדמה, עלר

כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום    למיניהם יםהאיטומ את כל  .ו
 . סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה

כפי שידרוש   ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד .ז
 . האדריכלהמפקח ו/או    יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות   .ח
בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי   לרבותמהן, 

 . דרשייש
 .עיבוד במעוגל ובשיפוע .ט
 ,פרופלי ניתוק,פרופילי סיום וכו' פרופילי פינות .י
 . שפכטל .אי

הגבס    אלמנטי ת  לכל האלמנטים המשולבים בהחיזוקים וההכנוכל החיזוקים   יב.
הגבס ,לפי פרטי חברת אורבונד,לרבות  אלמנטי  והתלויים על 

דלתות,חלונות,מחיצות  מתועשות ,ארונות,אלמנטי נגרות ומסגרות,אלמנטי  
אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי  

ות שונות אחרות וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות  חיפוי מכל סוג,מערכ
 ואשר ידרש במהלך הביצוע. 

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת   יג. 
  .בנפרד בסעיפי כתב הכמויות 

  
 . הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא  כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  
וציפוי גבס תהיה רק עבור קונסטרוקציה עם חיפוי לוחות  התשלום למחיצות גבס   

 גבס,לא ישולם לקבלן עבור קונסטרוקציה ללא חיפוי לוחות גבס. 
של השטח הנראה לעיין לאחר קביעת כל  מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה  

 התקרות . 
 

 תקרות אקוסטיות  22.04.2
 ם גם את הנאמר להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללי 

לרבות  משנית וראשית ככל שיידרש ובכל גובה שידרש  קונסטרוקציות נשיאה  א.
 ואישור מכון התקנים.  תכנונם

 . כנדרשולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" ב.
 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.  ג.
גמר ומעבר וכל החיזוקים  פילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי כל פרו ד.

 כמפורט לעיל. 
כפוף  במושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה ה.

 לדרישת התכניות ו/או האדריכל. 
כפי שידרוש   ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ו.

 . האדריכלהמפקח ו/או    יעד אישור סופי ע"המפקח ו/או האדריכל ו 
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות   ז.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי   לרבותמהן, 
 דרש. ייש

תקרות  כל החיזוקים החיזוקים וההכנות  לכל האלמנטים המשולבים ב .ח
,לרבות אלמנטי  התקרות האקוסטיות  והתלויים על   האקוסטיות 

אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי  
חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות  

 ואשר ידרש במהלך הביצוע. 
ם את ביצועה ואיננה נמדדת  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבי .ט

 .בנפרד בסעיפי כתב הכמויות 
 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא.  כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר נטו בניכוי   

 
ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול    הנדרשמודגש בזאת שכל   22.04.3 

 חרת בכתב הכמויות. ,אלא אם צויין אבמחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים
 

 מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כוללים 22.04.4
פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום  

,חיזוק הפתחים,משקופים מחוזקים,כל ההכנות לקביעת האלמנטים המיועדים הפתחים
 בפתחים וכו' לקביעה 
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 קונסטרוקצית נשיאה  5.04.22
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים - 

,משנית וראשית לרבות מכל סוג  ן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאהו ( כוללים תכנו'וכ
 ישור מעבדה מוסמכת.א תקבל

וג, המחיר כולל תכנון וביצוע קונסטרוקצית נשיאה  בתקרות אקוסטיות/תותב מכל ס -             
מכל סוג לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל סוג וככל שידרש ובכל גובה 

 שידרש .
הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס  -             

כל   .וצע על פי התוכניות של הקבלןקונסטרוקצית הנשיאה תב .רשוי, לאישור המפקח
 . הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן

 
   מחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה כוללים גם את כל הפרופילים מכל  22.04.6

   , פרופילי פינה,פרופילי הפרדה, פרופילי אומגא, פרופילי L,T,Z,L+Zסוג, פרופילי               
 סיום, פרופילי חלוקה, פרופילי ניתוק,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פרופילים                
 במיפגש רצפה/קיר, כל פרופיל אחר שיידרש, מכל סוג,ככל שיידרש ובכל מקום               
 ישות האדריכל וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ולפי  שיידרש, הכל לפי דר              
 פרטי ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנור בגוונים ודוגמאות לפי                
 בחירת האדריכל.               
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 קידוח ויציקת כלונסאות   - 23פרק 
 

 כללי  23-1
במפרט הכללי של הועדה הבין   23הכלונסאות יבוצעו בהתאם להוראות פרק   .1

 משרדית )כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ( . במהדורתו האחרונה.
הכלונסאות יבוצעו באמצעות מכונת קדוח המתאימה לדו"ח הקרקע ולתנאי   .2

 השטח ועל פי אישור יועץ הקרקע והקונסטרוקטור. 
ההוראות שבפרק זה ובמפרט המיוחד גם יחד מהוות הנחיות לביצוע של   .3

 ונסאות באורח מקצועי טוב .  הכל
 ס"מ .  3הסטיה בין מרכז הכלונס הגמור למיקום המתוכנן לא תעלה על   .4
כל העבודות המתוארות במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם יחד מהוות מקשה   .5

אחת, ורואים אותן כאילו התמורה עבורן נכללה במחירי היחידה לביצוע  
 הכלונסאות . 

 ס"מ(. 15) 6ל סומך של "בע 30- הבטון בכלונסאות יהיה ב .6
המפקח באתר יוודא את עובי המילוי בעת קדיחת הכלונסאות, תוך העזרות   .7

 בראי וידווח למהנדס הביסוס.
מ', לא יעלה על   2-הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות שהמרחק ביניהם קטן מ .8

 המרחק החופשי ביניהם. 
לקפיצת גובה ימדד החל  עומק החדירה האפקטיבי לסלע בכלונסאות הקרובים   .9

 מפאת החפירה הסמוכה.   1:1מקו העולה בשיפוע 
 היציקה תבוצע בעזרת צינור קשיח שיעבור את מלוא אורך המילוי.  .10
 אין לצקת אחר חשכה אלא באשור המפקח .  .11
ס"מ מקוטר הקידוח והוא יתלה במרכז חור   12-קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב  .12

 מבטיחים את שמירת המרווח הנ"ל. הקידוח כאשר גלגלי פלסטיק מתאימים 
ביקורת סימון מרכזי הקידוח תעשה על ידי מודד לפי הקדיחה וכן בעת הכנסת   .13

כלוב הזיון לתוך הקידוח. לפני היציקה יוודא המפקח את מקום מרכז כלוב  
הזיון ע"י שיחזור נקודת המרכז, לפי הצירים הראשיים. אין לגשת ליציקה לפני  

אם חלה סטיה, יקבע המהנדס את תוספת הזיון  בדיקת המרכזיות הנ"ל. 
 הדרושה או כל אמצעים אחרים.

העבודה כולה תבוצע בפיקוח צמוד של מהנדס אשר יוודא קיום הוראות מפרט   .14
זה ויעביר למשרדנו רשימת האורכים המבוצעים של כל הכלונסאות, עומק  

ון מרכזי  המילוי, עובי כיסוי הקרקע ועובי החדירה בסלע. כמו כן יועבר סימ
הכלונסאות המבוצעים על תוכנית היסודות למהנדס הקונסטרוקציה כתנאי  

 לאישור הביסוס. 
על המפקח להודיע ליועץ על כל אירוע חריג המתייחס להוראות המפרט וכן   .15

 שינויים בחתך הקרקע המתגלה ;;
מפלס גמר היציקה של ראש הכלונס יהיה גבוה מסביבתו כדי למנוע הצטברות   .16

 קורת הרצפה./ לבין עמוד המבנהעפר בינו 
 

 תוכנית עדות  23-2
עם גמר ביצוע הכלונסאות וניקוי הראש יסומן מרכז החישוק הלולייני )"   .1

 מחיק .  –מרכז הכלונס"( באמצעות סימן צבע בלתי 
  10הכלונסאות ימדד על ידי מודד מוסמך בדיוק של  כל המיקום של מרכזי .2

 מ"מ . 
המודד יספק למפקח , בשני העתקים, תכנית מתווה עם סימון מיקומם המדוד   .3

 הכלונסאות וחישוב הסטייה בשני הצירים . כל  של 
במידה ויתגלו סטיות העולות על המותר , עלות תיקון הסטיות תהיינה על   .4

 חשבון קבלן  הכלונסאות . 
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 פיתוח     – 40פרק 
 
 

 תחום המפרט
מתייחס לעבודות פירוק, הכנה ופיתוח בשטח אולם ספורט בן גוריון , במסגרת עבודות  מכרז/ חוזה זה 

 אדריכליות ופיתוח. 
העבודות הכלולות במכרז זה הן עבודות פיתוח שונות, הכוללות בין היתר: עבודות הכנה ופירוק, עבודות  

ות פיתוח, בניה וריצוף,  עפר כגון חפירה/ חציבה, עבודות מצעים, מילוי ותשתיות, חשמל ותאורה, עבוד
 עבודות גדרות ומסגרות, עבודות גינון, עצים והשקיה, הצבת ריהוט גן, הצבת מתקני משחק וכושר ועוד. 

 
 אחריות ותיאום תשתית 

הקבלן יהיה אחראי לכך שלא יגרמו כל נזקים עקב העבודות המבוצעות על ידו למבנים או מתקנים  
נזק הוא יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא דיחוי. הקבלן   קיימים על השטח או בסביבתו, במקרה של 

ומערכות ביוב   קרקעית בשטח כגון: כבלי טלפון, חשמל, צנרת מים וביוב  -אחראי לשלמות התשתית התת
וכו' ולפני ביצוע כל עבודה בשטח יבדוק עם הרשויות המתאימות והמפקח לגבי המצאות צינורות במקום.  

ישא הקבלן בהוצאות התיקון. על מנת להמנע מפגיעה בתשתיות קימות ,   במקרה של נזק לתשתית,
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לרבות ביצוע גישושים מקדימים, חפירה בעבודות ידים ושימוש  

 . בכל המכשור הנדרש , על חשבונו
- הכללי הבין  מפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של המפרט

 .משרדי
 
 

 מדידה וסימון
עבודות מדידה, סימון ואיזון, תבוצענה ע"י מודד מוסמך על חשבון    00של פרק  003בנוסף לאמור בסעיף 

הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת האחריות להבטחת נקודות קבע עליהן מתבססת המדידה.  
עבודה יחדש הקבלן את הנקודות והסימונים  במקרה של אי התאמה, יש להודיע מיד למתכנן. במשך ה 

בכל עת שיידרש ע"י המפקח. במשך כל זמן העבודה, יחזיק הקבלן באתר את כל מכשירי המדידה  
הנחוצים ויעמידם לרשות המפקח בכל עת שיתבקש. באחריות הקבלן להעניק שרותי מדידה לאורך כל  

  .הפרויקט , על פי הנחיות הפיקוח
 
 

 שטפונותהגנה בפני גשמים ו
הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי  

 ,העבודה והחומרים בפני גשמים ושטפונות ע"י חפירת תעלות להרחקת מי גשמים. חפירת התעלות
חשבון  סתימתן לפני מסירת העבודה והחזקתן של התעלות במשך עונת הגשמים במצב תקין, ייעשו על 

הקבלן בהתאם להוראות המפקח. האחריות לכל נזק שיגרם במהלך הפרויקט כתוצאה מטיפול לקוי  
  .בנושא שצוין לעיל ו/או מכל סיבה אחרת , תחול על הקבלן בלבד

 
 ציוד

אלא   ,כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני תחילת הביצוע
קח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או חלקו. הציוד אשר לא אושר על ידו, יסולק  אם כן ויתר המפ

 .מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד מסוג מאושר
 

 טיב החומרים, תקנות וכו'
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לתקנות  

הקבלן   .שאי לדרוש מהקבלן שימציא לו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישותוהדרישות. המפקח ר
מתחייב להמציא את האישור באם יידרש. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המפקח לגבי מקורות  

החומרים בהם ברצונו להשתמש וכן לגבי טיבם. עם זאת, מוסכם בזאת, כי בשום אופן אין אישור מקור  
ר לטיבם. המפקח רשאי לפסול חומרים שמקורם מאושר במידה ואינם מתאימים  החומרים משמש אישו

לפני השימוש בחומר כלשהו, על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגביו וכן להגיש דגימות   . לצרכים
לבדיקה במידה ויתבקש. בדיקות לטיב החומרים, צפיפות וכו', תעשנה ע"י מכון התקנים הישראלי על  

 .חשבון הקבלן
 

 ריות הקבלן למידות אח
 ,על הקבלן לבקר את התכניות לפני הביצוע. בכל מקום שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים

במפרט או בכתב הכמויות, עליו להודיע למפקח ללא דיחוי. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן כתוצאה  
 .מכך והקבלן ישא בכל האחריות עבור ההוצאות הנובעות מכך
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 דה וניקוי השטחמסירת העבו

העבודה תתקבל מידי הקבלן לאחר סיום כל העבודות המתוארות במפרט הטכני וכתב הכמויות, וכן  
יום   14לאחר ביצוע ההוראות שניתנו ע"י המפקח בשטח ונרשמו ביומן. על הקבלן להודיע בכתב לפחות 

ם פרוטוקול של כל  ביום הקבלה, יירש .לפני מסירת העבודה שבדעתו למסור אותה במועד הרצוי לו
הליקויים בעבודות ובחומרים ועל הקבלן יהיה לתקנם תוך שבוע ימים מיום קבלת הפרוטוקול. בגמר  

 העבודה, ימסור הקבלן את השטח כשהוא נקי מכל פסולת ו/או חומרים מיותרים 
 

 תכניות לאחר ביצוע 
תכניות לאחר ביצוע של העבודות  במהלך העבודה יכין הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך, 

 AS שבוצעו, בגמר העבודה ולקראת קבלתה יגיש הקבלן על חשבונו למפקח שלושה סטים של תוכניות
MADE חתומות ע"י מודד מוסמך .כמו כן , יעביר קבצים בכל פורמט שידרש.  

 
 מפרט טכני מיוחד:

 :תיאור העבודה והיקפי ביצוע בו זמניים .1
 

מהאמור במכלול מסמכי החוזה, העבודה כוללת, בין היתר,  את העבודות מבלי לגרוע 
 :והפעילויות הבאות

 התארגנות, אישורים ותיאום עם גורמי תשתיות )חשמל, מים וביוב, בזק ותקשורת(.  .1
 עבודות מדידה וסימון.  .2
 . 'תיעוד מוקדם של אזור העבודות, מבנים קיימים, תשתיות וכו .3
 .תר ההתארגנות לפרויקט אספקה, התקנה ותחזוקה של א .4
יצירת אזורי תיחום והפרדה ברורים ובטוחים בין אזורי העבודה, בין אזורי מעבר התנועה   .5

לסוגיה ובין אזורי מעברי הולכי הרגל, כך שבכל שעות ביצוע העבודות ולאחריהן יתאפשר 
דרש מעבר בטוח לכלל משתמשי הדרך( כלי רכב, הולכי רגל, בעלי מוגבלויות )מובהר כי יי 

שצ"פ בגדר איסכורית על חשבונו לפני תחילת העבודה ועד למסירתה   \הקבלן לגדר את הגן 
 הסופית ליזם, ללא תוספת מחיר מיוחדת הנ"ל כלול במחירי היחידה(. 

 עבודות ופעולות שיאפשרו נגישות בטוחה לכניסות למבנים, מעברים וכו'.  .6
  ויות.עבודות ופעולות שיאפשרו נגישות בטוחה לבעלי מוגבל .7
  עבודות והסדרים שיאפשרו פריקה וטעינה. .8
 עבודות והסדרים למניעת מפגעי אבק ולמניעת מפגעי רעש. .9

 עבודות זהירות למניעת מפגעים שונים רעש, זיהום אויר, זיהום מנוזלים, סולר וכו'.  .10
 עבודות פירוקים, עבודות הכנה והתאמה.  .11
 עבודות עפר, עבודות תשתית ומבנה דרכים ומדרכות.  .12
 בודות בטון שונות. ע .13
 עבודות פיתוח בגיאומטריה החדשה המתוכננת.  .14
 .חשמל ותאורה .15
 או חדשה. \או טיפול בתשתית קיימת ו \עבודות תשתית ו .16
 עבודות תכסית כולל עבודות ריצוף, משטחי גומי, אספלטים. .17
  עבודות גינון והשקיה. .18
 עבודות ריהוט גן.  .19
 עבודות מסגרות.  .20
 עבודות גמר.  .21
 מדידה לאחר ביצוע בזמן "אמת" של המבוצע, טרם כיסוי העבודות עבודות   .22
הכנת "תיקי מסירה" של עבודות הפרויקט לפי המקצועות, הגשתן למנהל הפרויקט   .23

 ולגורמים המאשרים וטיפול והשלמה עד לקבלת האישורים.
 מסירת העבודות לגורמים המנדטוריים.  .24
 אחזקת הפרויקט בתקופת הבדק. .25
 פת האחריות כמוגדר בחוזה למרכיבי העבודה השונים.אחריות לעבודה לתקו .26
אחריות לתיאום העבודות ולוחות הזמנים מול ספקי המתקנים הרלוונטיים לכל גן כולל מול   .27

 האומנים. 
 עבודות מול יועצי הפרויקט ואישורם לביצוע הפרויקט.  .28
 תיאום והזמנות מתקני משחק מול ספקים.  .29
 מכל סוג שהוא. תיאום ואישור כל תקן נגישות, בטיחות  .30

 
התאמות וחיבורים למים, ביוב, ניקוז,  .אחריות לתיאום עם קבלנים חיצוניים ותשתיות

  חשמל ותקשורת עפ"י הנחיות יועתים מקצועיים.
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מודגש כי על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה בדיקה של המצב הקיים של כל ההתחברויות  
טיות לעומת המצב הקיים וההתחברויות  של הפרויקט אל הסביבה ולוודא שאין סתירות וס

  .המתוכננות בתוכניות
 

הקבלן אחראי לכל התיאומים הנדרשים לרבות מנהל קהילתי, תושבים, משטרה, מוסדות  
  .ציבור בסמוך לאתר ביצוע העבודות וכל תיאום נדרש אחר

 מובהר כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין גם בפירוט
עבודות נלוות כלשהן, כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט תכלול את כל העבודות הנלוות ו/או  

 הנדרשות לביצוע הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש. 
 

במקרה ואופן הביצוע המפורט הנדרש לביצוע מלא ומושלם של סעיף מסויים בכתב הכמויות  
ת בתכניות, בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד, תבוצע העבודה על פי  אינו מתואר בצורה מספק

ההנחיות המתאימות לעבודה זו המהווה מפרט מיוחד משלים למפרט הכללי הבינמישרדי 
  .,תבוצע העבודה לפי ההנחיות במפרט הכללי

 
כל  .בהיעדר הנחיה מפורשת גם שם ינחה מנהל הפרויקט לגבי אופן ביצוע פרטי העבודה

הנילוות והנדרשות הנ"ל, הנדרשות לביצוע מושלם של פריט מסויים בכתב   העבודות
  .לא יימדדו בנפרד לתשלום ,הכמויות

 
העבודות הינן לעיתים בהיקף קטן ואף לעיתים באתרים ללא גישה לכלים מכניים ניידים 

 .וממונעים
 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות .2
 

  :כדלהלןהעבודה תבוצע בשלבים 
  .הקבלן יקבל הוראות עבודה הכוללת תכניות וכתבי כמויות

 
 למען הסר ספק, הכמויות בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד.

 
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים  

 והאינפורמציה המובאים בהם.
 

הכמויות לבין    בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני, בכתבבכל מקרה שתמצא טעות או סתירה 
 המצב באתר על הקבלן להודיע על כך למפקח. 

 
  .המפקח יחליט על פי איזה מהמסמכים תבוצע העבודה וייתן הוראותיו בכתב

 
החלטת המפקח תהיה סופית ולא תתקבלנה מצד הקבלן תביעות על סמך טענה שלא הבחין  

 ."לבסטיות ו/או באי התאמות הנ
 

 סימון ומדידה .3
 

 ובנוסף  11ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק 
הערה: יש להקפיד ולדייק בדרישות המדידה והסימון בכדי לבצע את העבודה לפי המפורט  

  :בסעיפים הבאים
 

לפני תחילת העבודה ימסור הקבלן את שם המודד המוסמך ו/או משרד המדידות אשר  א. 
שירותי המדידה לקבלן בעת ביצוע העבודה. כמו כן ימסור הקבלן למפקח העתק  יספק את 

המודד המוסמך יאושר בכתב  .של תעודת הסמכה של המודד האחראי על המדידות באתר
  .ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה

הקבלן   ,המדידות שיערכו ע"י המודד המוסמך של הקבלן יהיו חתומות ע"י המודד המוסמך ב. 
ח, וישמשו בסיס לכל חישובי הכמויות בפרויקט. קובץ המחשב של המיפוי יימסר והמפק 

  .לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו .ע"י הקבלן למפקח
 

כל המידות יהיו ביחידות עפ"י הרשום בכתב הכמויות, בתכניות ובפרטים. יש להקפיד על   ג. 
  .משרדי והנחיות המפקח-סימון וביצוע לפי המפרט הבין

 
כל שלב יתקבל רק על ידי מדידת מודד הקבלן אשר תאושר בכתב ע"י המפקח וזאת   ד. 

  .בהתאם לתכניות, פרטים ומפרט מיוחד. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו
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תחילת העבודה, רק לאחר אישור המפקח להתוויית הגיאומטריה בשטח, כמפורט במסמכי   ה. 

 .התכנית והפרטים
 

 גידור השטח  .4
 
מטר לפחות תוך   2קבלן יגדר על חשבונו את השטח המיועד לפיתוח בגדר איסכורית גובה ה

 עבודה מיום קבלת פקודת עבודה ייעודית לביצוע העבודה.  -חמשה ימי
 

רשאי הקבלן לבצע גדר אסכורית בצבע שאינו צבע לבן, לפי שקול דעתה ומבלי שתשולם לקבלן  
ת תחום העבודה באופן כזה שתימנע כניסת מי שאינם  הקבלן נדרש לגדר א .תוספת מחיר בשל כך

 מורשים לכך לאתר העבודות. 
 

הגידור יהיה מתאים לדרישות משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה ולדרישות המפקח. על  
הגידור יציב הקבלן שילוט אזהרה, המתריע בפני כניסת מי שאינם מורשים לכך אל תחום  

 האתר.  
 

 רשאי להציב כל שילוט אחר בנוסף לשילוט המפורט לעיל. הקבלן לא יהיה 
 

  .לא תאושר תחילת עבודה ללא ביצוע הגידור כמתואר לעיל
 

ביצוע הגדר עפ"י המאושר על ידי המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק  
  .שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

 
 ביצוע  התארגנות באתר העבודה לקראת  .5

 
  :ובנוסף 11ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק 

 ההתארגנות באתר העבודה תהיה בתיאום עם המפקח.  
 

רק לאחר קבלת אישור המפקח לאזור ההתארגנות יוכל הקבלן להתארגן במקום ולבצע את  
 .העבודות בהתאם לתכניות ולהנחיות

 
 עבודות הכנה, ציוד וחומרים .6

 
 :ובנוסף 11במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק ראה 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים:
 באחריות הקבלן לבקר באתר וללמוד את כל הפרטים הקשורים לביצוע.  א.
הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, החומרים וכל הדרוש לביצוע היעיל של העבודה   ב. 

  .בקצב הדרוש
התחלת העבודה יגיש הקבלן את רשימת הציוד שבו יש בכוונתו להשתמש בביצוע לפני  ג. 

  .העבודה, לאישור מוקדם של המפקח
על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין מכל הסוגים אך ורק עבור הנדרש  ד. 

  .לביצוע העבודה
יותקנו על ידי ספק  על הקבלן לתאם מראש ובעוד מועד את מועד התקנת המתקנים אשר   ה. 

  חיצוני ראה דגשים מיוחדים.
 

 טיב החומרים והמלאכה: 
  .על הקבלן לקבל ממנהל הפרויקט אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם .א

מנהל הפרויקט רשאי להגיש בדיקות מעבדה מוסמכת המאשרות התאמה של החומרים 
  .לתקן

לבקרת איכות תהיה על חשבון הקבלן ותנוכה מחשבונות  כל העלות לכל העבודות ובדיקות  ב. 
  .הביצוע של הקבלן

  .דו"ח התוצאות יועבר ע"י המבדקה ישירות למפקח וכן יועברו העתקים למועצה ולמפקח ג. 
החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את מידת   ד. 

בטיב החומר מן הדגימה המאושרת וממקור   התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה
החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוק המידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון  

  .הקבלן
בנוסף לבדיקות המעבדה, על הקבלן לבצע ביקורת חזותית שוטפת באתר העבודה, כדי   ה. 

  .לוודא שהביצוע יעשה עפ"י דרישות החוזה והוראות המפקח
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בכל מקום שבו הוזכר במסמך ממסמכי המכרז חומר או מוצר   – "שווה ערך ואיכות"  מוצר  ו. 
פירושו  – מסוים הנקובים בשמם המסחרי או בשם היצרן, או בשם המפעל המייצר אותם

באישור  .חומר או מוצר שווה ערך מבחינת הטיב והאיכות לחומר או למוצר הנקוב כאמור
ע תוך שבועיים (בלבד) מקבלת פקודת עבודה לכל גן  הקבלן רשאי להצי  .בכתב מאדריכל נוף

את רשימת החומרים ו/או המוצרים שהוא רואה אותם ומבקש להציע אותם כתחליפים 
  .שווי ערך לחומרים/ מוצרים שבתכניות האדריכל

מובהר בזה לקבלן כי ללא הגשת כל החומר הטכני כנדרש, יראו אותו כמי שלא הגיש שום  ז. 
וה ערך ואיכות והצעתו לא תידון. לא הגיש הקבלן הצעה כאמור או הגיש  הצעה לתחליף שו

והצעתו נדחתה, יידרש הקבלן לספק באופן מיידי וללא דיחוי את הדרישה המקורית, כפי  
  .שנקבעה במסמכי המכרז

למנהל הפרויקט, בהתייעצות עם האדריכל תהיה הזכות הבלעדית לקבוע שאכן החומר  ח. 
החליפי המוצע הוא אומנם שווה ערך ואיכות, או לא לאשר את התחליף המוצע ואז  והמוצר  

  .הקבלן יהיה חייב להשתמש בחומר/ מוצר המתוכנן
ימים מקבלת   3הקבלן יוכל לערער על קביעת ועדת בדיקת הצעות שווי הערך והאיכות, תוך   ט. 

ה חייב הקבלן לספק את  התשובה. לא ערער הקבלן על הקביעה או ערער והערעור נדחה, יהי 
 המוצר שהתבקש במכרז, במקור, ללא כל דיחוי ומבלי שתהיה לו כל טענה בענין 

  .תשובתו של מנהל הפרויקט לקבלן על ערעורו תהיה פסיקה סופית בנדון י. 
 

 עבודות פירוק וסילוק עודפי חומרים ופסולת מאתר העבודה  .7
  :ובנוסףראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה 

 עבודות עפר ופיתוח על אחריותו הבלעדית של הקבלן. עבודות העפר.  
חישוף שטח יבוצע בהתאם לתכניות, פרטים ולהוראה בכתב של המפקח. פני הקרקע לאחר   א. 

  החשוף יהודקו הידוק מבוקר בהתאם לסוג קרקעי היסוד.
 
  .אין לפגוע בעצים הקיימים ללא אישור בכתב מהרשות המקומית .ב

 
אי ביצוע הוראת המפקח בהגנה על העצים הקיימים והצמחייה תגרור לקנס בהתאם   ג. 

 להוראות המכרז. 
 

הגדרת פסולת לפינוי כוללת כל חומר על ו/או תת קרקעי יהיה בהתאם לתכניות ולהוראה   ד.
 בכתב של המפקח באתר. 

 
ן לאתר סילוק מאושר  סילוק פסולת וחומרי חפירה שאינם מאושרים למילוי יבוצע ע"י הקבל  ה. 

  ע"י מועצה מקומית. 
 

עבור איסוף, סילוק ופינוי פסולת וחומרי חפירה שאינם מאושרים לביצוע לא ישולם לקבלן   ו. 
בנפרד והתמורה עבור פעילות זו כלולה בתמורה שיקבל הקבלן עבור עבודות בשאר סעיפי  

הקבלן על מחירי היחידות  כתב הכמויות שיבואו לידי ביטוי בעבודתו ובהחלת ההנחה שנקב 
  .שבכתב הכמויות

 
על הקבלן לשאת במלוא תשולם האגרות, לרבות תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל ככל  ז. 

שיעשה שימוש מכל סוג שהוא בעודפי העפר ו/או במחצבים באתר) ככל שתינתן על ידה 
אמור בדרישה כזו, מבלי שתשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהו. על הקבלן להביא את ה

 .בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו
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 עבודות עפר ומצעים .8
 

 :ובנוסף ואחזקה סלילה ,פיתוח לעבודות  הכללי במפרט ראה
 
עבודות חפירה ו/או חציבה יבוצעו לאחר גמר כל עבודות הפירוק, חישוף וסילוק הפסולת   .א

 ולאחר ביצוע תיאום עבודות תשתית לפי המפורט לעיל.
 

החפור רק זה שיאשרו ע"י המפקח למילוי והידוק בשכבות באזורי  חפירה והעברת החומר  .ב
 מודיפייד או אחר ש"ע. 97%המילוי לדרגת הידוק של 

 
מעברי   8-ס"מ ויהודק ב 21עפר מטיב מאושר יפוזר בשטחי מילוי מתוכננים בשכבות של  .ג

 מכבש. עפר שלא מאושר יפונה מהאתר לאתר שפיכה מורשה.
 

המילוי החסר יעמוד בדרישות מילוי מובא מחומר נברר כמפורט בספר    –מילוי חסר מובא  .ד
 הכחול ובאישור המפקח בלבד.

 
בכל המקומות עליהם יורה המפקח תבוצע בהתאם לרישום ביומן   – החלפת הקרקע  .ה

העבודה. העבודה תכלול חפירה לעומק הדרוש, סילוק החומר החפור ומילוי בחומר ראוי  
  21- עובי השכבות המרבי לאחר ההידוק יהיה לא יותר מ .רוהידוקו בשכבות הידוק מבוק

  .ס"מ
 

בבדיקת מודיפייד   %97המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות הספר הכחול, ויהודק לצפיפות  .ו
טיב החומר  .+ס"מ מהמפלס המתוכנן/- 1א.א.ש.ו. פני המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס  

 .נחיות המפקח באתרובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכל יבוצע בהתאם לה
 

 תאום תשתיות  .9
 

  :בנוסף על האמור בחוזה , במוקדמות ובמפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה
 

על הקבלן לבצע תיאום תשתיות מול כל הגורמים העירוניים והחוץ עירוניים ולקבל כל 
 :האישורים והמידע הנדרשים לגבי תשתיות כולל

 
  .תקוה כולל תיאום תשתיות מלא האגפים השונים בעיריית פתח א. 
 חברת הגיחון מים, ביוב, ניקוז. ב. 
 חברת החשמל. ג. 
 חברות התקשורת השונות )בזק, הוט, סלקום...(. ד.

 .כל גוף או רשות אחרת הקשורים לביצוע העבודה ה. 
 

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים וכל המידע לגבי התשתיות מהמחלקה  
  .לתאום תשתיות במועצה ומכל גורמי התשתיות האחרים 

 
על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי  

המזמין ו/או מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל דין ו/או  
  .התיאום בהתאם לסעיף זהעל פי הוראות המפקח. לא ישולם בנפרד עבור  

 
כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל, 
חברת תקשורת, וכו' לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן.  

עבורן  הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם 
  .בנפרד

 
במהלך כל ביצוע עבודות הפיתוח, על הקבלן להימנע מכל נזק למערכות ותשתיות קיימות באתר  

ומחוץ לו בהסתמך על תכניות, תאומים והוראות המפקח באתר. במידה ויגרמו נזקים, יתקנם  
  .הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, הרשות החלה והגורם הנפגע

 
ר קיימים מתקנים וכל נזק שיגרם למתקנים אלו יחול על אחריותו ועל  מודגש שבשטח האת

חשבונו של הקבלן, לא ישולם בנפרד עבור הטיפול מול הרשויות והגורמים ועבור נקיטת 
 .האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות התשתיות התת קרקעיות והמתקנים העיליים

 תאורה .10
 :ובנוסף 43פרק  -ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה 
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בתיאום עם   ,כל עבודות החשמל ועבודות תאורת חוץ יבוצעו בהתאם לתכניות, להנחיות המפקח
על הקבלן לוודא   - .מחלקת מאור בעירייה ולפי מפרט מחלקת המאור במהדורתו האחרונה

 חיבור של התאורה למערכת העירונית. 
ומתקני התאורה יבוצעו בהתאם   על הקבלן לוודא שבמהלך העבודה בשטח כל עבודות החשמל

 לדרישות ובכפוף לחוק החשמל ולמפרט הטכני לעבודות המאור של המועצה. 
 

 המסירה של כל עבודות החשמל ומתקני התאורה תבוצע מול מחלקת מאור במועצה. 
 

 .הקבלן יעסיק לצורך עבודות אלו חשמלאים מוסמכים רשויים בלבד וכן בודקי מוסמך ורשוי
 

 עבודות פיתוח .11
  :ובנוסף 41ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק 

 
הקבלן יכין דוגמאות לכל פרטי הפיתוח בהתאם לדרישת האדריכל והמפקח באתר. עבור  

הדוגמאות לא ישולם בנפרד והן תהיינה על חשבון הקבלן. ביצוע האלמנטים השונים מותנה  
 .המפקח ומזמין העבודה, באישור הדוגמאות ע"י אדריכל הנוף

 
 :ריצוף באבן משתלבת/ חיפוי אבן שכבות טבעית

 
כל עבודות הריצוף כוללות את הספקת והנחת המרצפות כולל ריפוד החול, החיתוכים והעיבודים  
הנדרשים. העבודה כוללת הנחת המרצפות בדוגמאות ובגוונים, בהתאם לתוכנית ולמפרטים עפ"י  

השתמש במרצפות שלמות שיוצרו ע"י היצרן וניסור מותר רק  הנחיות המהנדס , על הקבלן ל
על   ."במידות שונות מהנ"ל. חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גיליוטינה

ס"מ בין הריצוף לאלמנטים   3- הקבלן לקבל הנחיות מהמפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ
ומה. המפקח ראשי לדרוש שהמילויי יהיה בבטון  כגון: קירות , ערוגות מוגבהות , ספסלים וכד

הקבלן נדרש לבצע דוגמא על   .הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות , כל זאת ללא תוספת מחיר
מ"ר ורק לאחר קבלת אישור מהמפקח לטיב ולדוגמא יורשה הקבלן להמשיך   20  -פני שטח של כ

ס"מ. לפני הנחת   5בעובי  האבנים המשתלבות תונחנה על גבי שכבת חול .בעבודת הריצוף
האבנים יש לרסס את החול בחומר מונע נביטה וחומר נגד עשביה. לאחר הריצוף יש לפזר חול  

נקי ויבש ולפזרו עד שימלא את כל המרווחים בין המרצפות , יש לחזור על הפעולה לאחר הרטבה  
 .קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס יותר חול בין המרצפות

 
 שפה, גן ותיחום לעצים אבני 

והעבודה כוללת גם   15-אבני שפה, גן וסגמנטים לעצים מכל סוג טרומי , יונחו ע"ג מסד בטון ב
ס"מ לפחות מתחתית האלמנטים , רוחב גב הבטון יהיה   10שיהיה  - את המסד , בטון בגב האבן 

אבני גן    .ס"מ 30ס"מ לפחות רוחב מסד הבטון יהיה לפי פרט או אם לא צויין אחרת לפחות  10
לתיחום משטח מתקני המשחק יבוצעו כשראש האבן במישור אחיד עם גובה אבני הריצוף מצד  

אחד וגובה המשטח הבטיחותי מצד שני לקבלת משטח בגובה אחיד מהריצוף למשטח 
  הכל ללא מדידה ותשלום נפרד. .הבטיחותי

 
 הידוקי ריצופים

המלצות היצרן. כל פגם בריצופים בעקבות הידוק לא  הידוק כלל הריצופים בפרויקט יבוצע על פי 
  .על פי המלצת היצרן יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו

 
 מדרגות

 .גוון המדרגות על פי תוכניות העבודה   .מדרגות גושניות במידות על פי תוכניות עבודה ופרטים
 תשתית המדרגות על פי הנחיות הקונסטרוקטור ו/או פרטים בגליונות העבודה 

 
וצרי הריצוף למיניהם כולל גמרים, אבני שפה, פתחי נטיעה וכיוב', יסופקו ע"י הקבלן  מ .א

אך ורק כמפורט בתכניות או שווה איכות באישור של המתכנן, המפקח ומזמין  
   .העבודה

 
הריצוף יבוצע באבנים טרומיות בחיתוך מדויק עפ"י מידות במפעל, לא יורשו חיתוכם  .ב

 באתר.
 

יציקת בטון להשלמת הריצוף, אלא שימוש בחלק אבנים מנוסרים לגודל  לא תורשה   .ג
 . המתאים בלבד

 
 סוג האבן יהיה בהתאם למצוין בפרטים בלבד  .ד
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עובר נפה    91 – 61%שכבת החול מתחת לאבנים: תהיה מחול דיונות שפיך, עובר נפה   .ה

לדרישות   יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבן, לכלוך וחומרים אורגניים, ויתאים, 1 – 141%
 .מעורב בצורה הומוגנית %21ת"י לגבי אגרגט דק. לרבות תוספת צמנט בשיעור של  

 
לפני פיזור החול, תנוקה התשתית מלכלוך וגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת החול  

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי   .לפני אישור המפקח ופילוסו ולפני הנחת האבנים
לקבלת הגבהים המתוכננים לפני הנחת הריצוף ללא הידוק,  הנדרש תוך גירוף ופילוס 

לשביעות רצון המפקח. לא תותר תנועה על גבי שכבת החול לאחר פיזורו ופילוסו ולפני 
 .הנחת האבנים

 
 סטיות מותרות בביצוע: 

 
  .על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט בתכניות .א

 
  .מ"מ  11המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על הסטייה  .ב

 
 

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום   .ג
מ' הבנוי כך ששקיעתו המקסימלית עקב  1ס"מ ובאורך של לפחות   1ברוחב של לפחות 

  .מ"מ 1משקלו העצמי, בהישענו על קצותיו לא תעלה על 
 

בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן  סטיות גדולות יותר .ד
 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, בשטח כפי שיקבע ע"י המפקח. 

 
 

 .מ"מ 1אבנים סמוכות לא יעלה על   2הפרש הגובה בין  .ה
 

 :אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה
 

גובה  תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות ה .א
  .והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות ולפרטים

 
חודשים מיום הנפקת   12- אחריות הקבלן לטיב האבן, הביצוע וכו' כנדרש, תהיה ל .ב

אישור מסירה. במסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים סדוקות  
ותיקוני המשטחים סמ"ר (בהיטל אופקי)  2ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על 

  .בהם היו שקיעות, הכל לשביעות רצון המפקח
 

אופן יישום אחריות הקבלן: אחת לשישה חודשים ממועד קבלת אישור מסירה לאתר,  .ג
יערך בשטח סיור בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן. בסיור זה יראה המפקח  

ת התיקונים  לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו ויסוכם בכתב אופי ומהו
יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של המפקח   31הנדרשים. תיקונים אלה יבוצעו תוך  

 .תהיה סופית לגבי מהות הנזקים שיש לתקן
 

 קירות בטון וחיפוי: 
קירות   .קירות קירות הפיתוח יהיו בגמרים על פי המופיע בתוכניות העבודה, בפרישות ובחתכים

 . ס"מ ביציקה 3ברמה "מעולה" כולל קיטום פינות בסרגלי פסלטיק  בגמר בטון חשוף יהיו בגמר  
קירות בגמר חיפוי אבן נסורה בגוון וטקסטורה בהתאם להנחיות המתכננת ואדריכלית המבנה  

דוגמאות לאישור מתכננת הפיתוח ואדריכלית המבנה שיבוצעו על גבי קירות   5בשטח כולל עד 
לכל גוון וגמר על פי הנחיות המתכננת / הפיקוח ללא   מ' 0.5/0.5הפיתוח במקום מאושר ובגודל 

 קופינג / מושבי קופינג מאבן נסורה בראש קירות פיתוח.   . תוספת תשלום
 

 ריצוף גומי ודשא סינטטי מסוג סמרט פליי בטיחותי תוצ' דשא או ש"ע:
 משטח לפי מפרט טכני כללי של חברת דשא עוז  או ש"ע. 
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 עבודות השקיה   .12
 

  :כללי
כתב הכמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד הבטחון ובמיוחד פרק   -המפרט הבינמשרדי 

כל המצוין במפרט   .18-1במהדורתו האחרונה וכן המפרט הטכני של המחלקה לייעול השקיה, עמ'  41
המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינוי, במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי והמפרט  

  .וחד, יהיה המיוחד קובעהמי
לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה המתוכננת וליידע את  

  .המתכנן
כל האביזרים, הצינורות,   -טיב החומרים  .תחילת הבצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן

קנים (מיא"מ), למוצרים שאין תקן,  והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון של מכון הת
אם חלפו שנתיים ויותר   -מועד ביצוע העבודה  .תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם בידי המפקח בלבד

מיום התכנון, יהיה על הקבלן לקבל אישור מחדש לבצוע. כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז, חייבת לקבל  
  .אישור המפקח לביצוע

 
  :שרוולים

למעבר צנרת השקיה. כולל השחלת חוט   - מסוג וקוטר על פי תוכניות עבודה אספקה והנחה שרוול 
שוחות ביקורת לשרוולים על פי התוכניות וכתבי הכמויות עם מכסה מרובע במידות   .משיכה מניילון

50X50 ס"מ   10שרוולי פוליאתילן יש להבליט לגובה   .ס"מ ומילוי ריצוף כדוגמת הריצוף שסביב המכסה
 .גינון המתוכנניםלפחות בשטחי ה

ימים לאחר סיום כל   11אישור ביצוע עבודות הגינון והכנסת הגינון לתקופת אחזקה ובדק תתבצע לפחות  
עבודות הגינון. לא תתאפשר מסירת הגינון בלבד אלא לאחר סיום כל העבודות הנדרשות בגן והמצאת כל  

 הגומי וההצלות.  ,האישורים הנדרשים לכך כולל אישורי המתקנים
קילטור ערוגות   ,תשלום יבוצע בש"ח לדונם לחודש לאחזקת שטחי גינון, שתילות, טיפול בצמחייהה

העצים, ניקיון השטח, ריצופים, מערכות השקייה, ספסלים, אשפתונים וכל מה שבוצע במסגרת עבודת  
שי(  התשלום על האחזקה החל מהחודש השלי -הפיתוח. סה"כ שנה )כולל שעוני מים ותשלום עבור המים 

כאשר שלושת החודשים הראשונים ע"ח הקבלן ללא תשלום נוסף. בתום תקופת האחזקה , תתבצע  
 מסירה סופית של שטח העבודות שאזורי הצמחיה נקיים מעשבים, והעצים במצב צמיחה תקין.  

 
 עבודות גינון  .13

  בוגרים: העתקת וכריתת עצים
וצמחיה על פי התוכניות ובכפוף לאישור ורישיונות  במסגרת העבודות יעתיק, יעקור ויכרות הקבלן עצים 

כל עבודות העתקת העצים על פי הנחיות קק"ל ובמפרטים על פי דרישתם, תשלום על   .או פטור מקק"ל
העתקות על פי מפרטים מיוחדים על פי כתבי הכמויות וללא תוספת תשלום על מחירי היח' בכתב  

  .הכמויות
 

  :אדמת מילוי גננית
חולית ממקור אשר יאושר ע"י המפקח לפני  -י בשטח תהיה אדמת מילוי גננית מסוג חמרהאדמת המילו

 .שנתיים ומכל פסולת שהיא-הבאתה לשטח. האדמה תהיה משכבת קרקע עמוקה נקיה מעשבים חד ורב
  .המדידה: במ"ק מילוי לרבות פיזור וישור עפ"י הגבהים הנדרשים
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 .אחרי המילוי תרוסס האדמה בקוטל עשבים
 

 עבודות מסגרות  .14
 מעקה בטיחות / מעקה מוסדי 

המעקה ימוקם על גבי קיר או בריצוף. על הקבלן לבצע מדידה בשטח לצורך התאמת המעקה לקיר /  
   .מידת השדות של המעקה תקבע על פי אורכי הקירות בשטח ויש לשאוף למידה זהה ככל הניתן .ריצוף

המרווח בין הפרופילים של     .של משרד החינוך המרווחים בין השדות יהיו תואמים לתקני הבטיחות
יש לדאוג לסגירת העמודים עם מכסי   .המעקה עצמו יתאם את תקני הבטיחות של משרד החינוך 

  .פלסטיק
 

 ביסוס ועיגון המעקה
  :א. עיגון בקירות או מסדים מבטון

קירות הבטון או קידוח  ביסוס ועיגון עמודי המעקה יעשה באמצעות הכנת מקומות לעמודים בעת יציקת 
ס"מ, בהתאם למקומות שיסומנו בתכניות. עיגון העמודים יעשה ע"י   50גלילים בקירות מבטון ועומקם 

  .מילוי בטון בחורים לאחר שהעמוד הוכנס לתוכו ויוצב אנכית במקומו הנכון
 

  :ב. עיגון בריצוף
אחר היציקה והתקשות הבטון יתוקן  ל  400/300/300ביסוס ועיגון בקרקע יעשה ע"י יסוד בטון במידות  

 ובהתאם להוראת יועץ.  המשטח המרוצף מסביבו תוך החזרתו למצב ההתחלתי ככול הניתן
 

 מעקות כללי: 
הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ייצור בקנ"מ כנדרש על ידו אשר יכללו    :תהליכי אישור המעקות

. כמו כן יגיש הקבלן חישובים סטטים לאישור  תיאור מלא של כל הפרופילים, האבזרים ושיטת הרכבתם
המפקח לכל חלקי המעקה. הקבלן לא יחל בייצור הדוגמאות בפרט וכלל המעקות אלא לאחר אישור  

 תכניות.
 

  :דוגמאות לעבודות המעקות
תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע כולל של עבודות המעקות כחלק בלתי נפרד מהוראות העבודה   א. 

  .הקבלן לבצע דוגמאות של המעקות לאישור ולבחירת האלטרנטיבה המועדפתהוא שעל 
הקבלן ייבנה קטע מעקה לדוגמה עבור כל אחד מסוגי המעקה בכפוף לתכניות ולפרטים אשר אושרו   ב. 

 מטר אורך לפחות  4בהליך האישור כמפורט לעיל. כל דוגמה 
  .של כל עבודות ההקמה  הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש דגם להשוואה ג. 
עבור הדוגמאות לא ישלום   .הדוגמאות יוקמו במיקום שבו ניתן לשמרן עד גמר עבודות הקבלן ד. 

  .בנפרד
 

  :צביעת מתכת מגולוונת במעקות ובשערים
  .עבודות צבע ובגוון על פי בחירת המתכנן - 11של המפרט הכללי פרק   11057הצביעה תבוצע לפי סעיף 

 
 והמחירים לעבודות מעקות אופני מדידה

  .עבודות המעקות מתייחסות לכל גובה שהוא כמפורט בתכניות, וברשימת הכמויות א. 
אביזרי   ,המחירים כוללים את כל חומרי חלקי המעקה כגון: עמודים, צינורות, רשת, חוטים, כבלים ב. 

  .כוללים גלוון וצבעחיבור, ברגים, ווים וכד', בהתאם לכל הפרטים בתכניות ובמפרט. המחירים 
המחיר כולל את כל הציוד ועבודות ההקמה, כולל עיגון וביטון ביסודות וקירות לקבלת מעקות   ג. 

  .מושלמים במקומם
עבודות שימדדו בנפרד אינם כוללים את הכנת החורים לעמודים בתוך קירות ומסדי הבטון אך   ד.

 כוללים קידוח ויציקת כלונסאות עיגון 
מהווים   'י המעקה המבוטנים ומעוגנים בתוך קירות מסדי בטון, כלונסאות, עיגון וכדחלקי עמוד  ה. 

  .חלק ממרכיב המעקה ולא ימדדו בנפרד ואינם מהווים גורם משפיע בציון גובה המעקה
כפי   ,בקירות קיימים כוללים המחירים את הפלטות, ברגיי עיגון קדוחים ופרטי התחברות אחרים ו. 

  .בתכניות ו/או כפי שידרוש להתאמה במקום בהתאם למצב הקייםשמפורטים 
 .המחירים כוללים את כל תהליכי האישור כמתואר לעיל ז. 
 

 מאחזי יד ממתכת 
המאחז ימוקם על גבי קיר או בריצוף. על הקבלן לבצע מדידה בשטח לצורך התאמת המאחז לקיר /  

  .גישה או רום אלכסון המדרגותס"מ מרום רמפות ה 90המאחזים ימוקמו בגובה   .ריצוף
 

 ביסוס ועיגון המאחז
  :א. עיגון בקירות או מסדים מבטון
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ביסוס ועיגון עמודי המאחז יעשה באמצעות הכנת מקומות לעמודים בעת יציקת קירות הבטון או קידוח  
 ס"מ, בהתאם למקומות שיסומנו בתכניות.  50גלילים בקירות מבטון ועומקם 

 ע"י מילוי בטון בחורים לאחר שהעמוד הוכנס לתוכו ויוצב אנכית במקומו הנכון. עיגון העמודים יעשה 
 

  :ב. עיגון בריצוף
לאחר היציקה והתקשות הבטון יתוקן    400/300/300ביסוס ועיגון בקרקע יעשה ע"י יסוד בטון במידות  

  .המשטח המרוצף מסביבו תוך החזרתו למצב ההתחלתי ככול הניתן
 

 מאחזים כללי 
  :תהליכי אישור המאחזים

הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ייצור בקנ"מ כנדרש על ידו אשר יכללו תיאור מלא של כל  
הפרופילים, האבזרים ושיטת הרכבתם. כמו כן יגיש הקבלן חישובים סטטים לאישור המפקח לכל חלקי  

  .חר אישור תכניותהמאחזים. הקבלן לא יחל בייצור הדוגמאות בפרט וכלל המאחזים אלא לא 
 

  :דוגמאות לעבודות המאחזים
תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע כולל של עבודות המאחזים כחלק בלתי נפרד מהוראות העבודה   א. 

  .הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של המאחזים לאישור ולבחירת האלטרנטיבה המועדפת
המאחז בכפוף לתכניות ולפרטים אשר אושרו  הקבלן ייבנה קטע מאחז לדוגמה עבור כל אחד מסוגי  ב. 

  .מטר אורך לפחות 4בהליך האישור כמפורט לעיל. כל דוגמה 
  .הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש דגם להשוואה של כל עבודות ההקמה ג. 
  .עבור הדוגמאות לא ישלום בנפרד .הדוגמאות יוקמו במיקום שבו ניתן לשמרן עד גמר עבודות הקבלן ד. 

 
 אופני מדידה והמחירים לעבודות מאחזים  

  .עבודות המאחזים מתייחסות לכל גובה שהוא כמפורט בתכניות, וברשימת הכמויות א. 
 ,המחירים כוללים את כל חומרי חלקי המאחז כגון: עמודים, צינורות, רשת, חוטים, כבלים ב. 

  .בתכניות ובמפרטאביזרי חיבור, ברגים, ווים וכד', בהתאם לכל הפרטים 
המחיר כולל את כל הציוד ועבודות ההקמה, כולל עיגון וביטון ביסודות וקירות לקבלת מאחזים   ג. 

  .מושלמים במקומם
עבודות שימדדו בנפרד אינם כוללים את הכנת החורים לעמודים בתוך קירות ומסדי הבטון אך   ד. 

  .כוללים קידוח ויציקת כלונסאות עיגון
מהווים   'די המאחז המבוטנים ומעוגנים בתוך קירות מסדי בטון, כלונסאות, עיגון וכדחלקי עמו ה. 

  .חלק ממרכיב המאחז ולא ימדדו בנפרד ואינם מהווים גורם משפיע בציון גובה המאחז 
כפי   ,בקירות קיימים כוללים המחירים את הפלטות, ברגיי עיגון קדוחים ופרטי התחברות אחרים ו. 

  .ת ו/או כפי שידרוש להתאמה במקום בהתאם למצב הקייםשמפורטים בתכניו
 .המחירים כוללים את כל תהליכי האישור כמתואר לעיל ז. 
 

  :עבודות המסגרות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי ובנוסף
  .918כל החלקים טובלים באבץ חם לאחר יצור, לפי ת"י  א. 
  .צביעה בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור ב. 
 .מיקרון לפחות 61שכבת הציפוי  ג. 
 . 1918התאמת העבודות לתקני בטיחות ותקן נגישות  ד. 
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 שונות .15
  :ריהוט גן

התקנה בשטחי ריצוף כולל החזרת השטח לקדמותו   . ריהוט הגן על פי הסעיפים בכתב הכמויות
ריהוט    .המתכננתריהוט מתכת מגולוון ובצבע בתנור בגוון על פי בחירת   .לאחר התקנת הריהוט

ריהוט כולל משטחי בטון,    .הכולל עץ, עץ לאחר אימפרגנציה וחיטוי. כולל צבע ושכבת בגנה / לכה
 .בטון בגוון ובגמר על פי הנחית המתכננת

 ביצוע והובלה לפי הוראות יצרן.
 חברה מבצעת על פי בחירת אדריכל נוף, פרטי ביצוע, כתב כמויות ומפרט טכני כללי. 

 
 רוק:הכנה ופי

  .במפרט הכללי 5101כל העבודות כמפורט בפרק 
כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים מהפירוק  

יימסרו לידי המפקח במחסני היזם או יאוכסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על החומר,  
העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על  ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח 

  .חשבונו ועל אחריותו
 ,חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון: מכסים של שוחות, עמודי תמרורים, גדרות וכיו"ב

ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב  
  .רים אלה לשם קביעת מחירי הצעתובמצב חומ

חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים לפני הביצוע  
ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הקבלן. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה והבטחת  

 ם מחדש מפני חבלות, גניבות וכו'. החומרים המפורקים במשך זמן אכסונם עד למועד הרכבת
 

  :סילוק עודפים ופסולת
  .עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן :לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת

  .פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח א. 
  .כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח ב. 
  .ת ואשפה אחרתכל חומר זר או פסול ג. 

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת והעודפים  
תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה. המקום אליו תסולק  

יתואמו ע"י   הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה
אלא אם כן דרש המפקח   ,הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן

במפורט כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין במחסן הרשות המקומית, באתר העבודה  
העבודה, בין אם הדבר  ו/או בקרבתו. סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי  

נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. הכל כמפורט בסעיף  
 2.51 .במפרט הכללי 51017

 
 עבודות עפר: 

  .המונח "חפירה" מתייחס לחפירה או חציבה בכל סוג של קרקע
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור   ."ו"סלעיםהמונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם ל"אבנים"  

מתחת לגובה המתוכנן , ו/או יחרוג מגבולות התוכנית , ימלא הקבלן את עודף החפירה על חשבונו ,  
מודיפייד   %98ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של   15בחומר מילויי מאושר ע"י המפקח בשכבות בנות 

ר מתחת ליסודות , ימולא בטון רזה עם כמות של  כל חלל שיווצר עקב חפירה/חציבת ית  .א.א.ש.ה. ו
על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים    -גבהים  .ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 150לפחות 

המסומנים בתוכנית , הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה , יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין  
 .אין להשתמש בחומרי נפץ במסגרת עבודה זו . י המפקחלהתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"

3.51 
 

 עבודות מצעים: 
הכורכר   . ס"מ 4מצעי הכורכר בשבילים וברחבות יהיו מכורכר סוג א' מנופה מאבנים בגודל העולה על 

ס"מ תוך הידוק מבוקר והרטבה לצפיפות של    10ס"מ ויפוזר בשתי שכבות של   20יהיה בעובי כולל של  
מוד א.א.ש או. העבודה כוללת את עיבוד צורת הדרך או המשטח עפ"י הגבהים הנדרשים וכן את  לפי  %98

  .המדידה: במ"ר שטח מצע  .הידוק השתית לצפיפות כנ"ל 
 

 :הידוקים
הידוק כלל הריצופים בפרויקט יבוצע על פי המלצות היצרן. כל פגם בריצופים בעקבות הידוק לא על פי  

 .קבלן ועל חשבונוהמלצת היצרן יתוקן ע"י ה
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 - תשתיות חוץ  – 57פרק 

 עבודות עפר  57.01

 כללי  •
והבניה התכנון , חוק 40עבודות פיתוח נופי יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק 

 המעודכנים ביותר, אדריכל נוף ומפרט זה.ותקנותיו, התקנים הישראליים, 
 

 : מערכת מים •

 - צנרת מי צריכה וכיבוי אש •
פלדה עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית של פוליאטילן שחול תלת שכבתי או  צינורות   -

 פקסגול עובי דופן וקוטר עפ"י תכנית. 
 - הנחת צינורות -

כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בהם, אחסונם,   
תעשינה בהתאם לתקנים  השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם, 

 ומפרטים והנחיות היצרנים. 
 - ריתוך צינורות -

כל הריתוכים יבוצעו בהתאם להוראות יצרן וסוג צנרת. יש לבצע את הריתוך עם הציוד   
 השייך לאותו צינור. 

 - המגופים •
או עפ"י המצוין בתכנית כולל יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם     3המגופים בקוטר " 

ואום נעילת ציר עליון חוץ או    EPDMמאיל פנים וחוץ, טריז מגופר עם ציפוי א  4001
 אטמ' העומדים בת"י הרלוונטיים לציוד מסוג זה.  10שו"ע ללחץ עבודה של 

 - בדיקת לחץ •
 של המפרט הטכני הבינמשרדי.  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף   
בדיקה הידראולית בלחץ פנימי  כל קטע של הקו המוכן ולפני  כיסוי המחברים יש לבדוק   

אטמ'. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו   12של 
בדיקת לחץ כביח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות. 

בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק  
ח תכוסה החפירה. את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור לאחר אישור המפק

אטמ' מבלי   12באגנים אטומים ופקקים ולעגנים בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 
 להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. 

ש לעשות ידי המזמין. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, י-המים לבדיקות אלה יסופקו על 
בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל האביזרים. על 

הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים  
והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות  

 ומנומטרים ליצירת לחץ ומדידתו. 
ל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ ייחשב ככלול במחירי היחידה  עבור כ 

 השונים. 

 - שטיפה וחיטוי הקווים •
עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת   

 נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. 
ם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי  לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה ה 

)הכלרה( של הקווים כמפורט להלן. פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות 
 והאביזרים.  

 
 - מערכת ביוב 57.02

 סוג הצינורות  •
קטרים ועוביים עפ"י דרישת יועץ האינסטלציה.  הנחת   H.D.P.E או     P.V.Cצינורות :  

ת"י ועפ"י הוראות בית החרושת. הקפדה  הצינורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י 
מיוחדת יש להקדיש לפריקת הצינורות הורדתם לתעלה והטיפול מהם למניעת שבירתם 

 ופגיעה בהם.  

 - הנחת הצינורות ביוב •
הצינורות יונחו בדייקנות לפי השיפועים המתוארים בתוכנית. בדיקת גובה תעשה  

לצינור כך שהתעלה תהיה ברוחב הצינור ועוד  במכשיר מדידה. הקבלן יחפור את התעלה 
ס"מ התוספת   50ס"מ, מעל  50ס"מ משני צידי הצינור לצינור בקוטר עד  20תוספת של  
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ס"מ מתחת לצינור ולרפד בחול נקי   15  -ס"מ. יש להעמיק את החפירה בעוד כ 35תהיה  
נקי בעטיפה  לפני הנחת הצינור. לאחר מיקום הצנרת בשיפוע הנדרש יכוסה הצינור בחול 

ס"מ מעל הצינור.     סיום הצינור יקבע בדופן התא בעזרת אביזר מיוחד תוך  20 -של כ
אבטחת אטימות מוחלטת. קצה הצינור יסתיים עם פני הדופן הפנימי של התא בצורה 

של הפרש הגובה בין שני   1%חלקה ללא כל זיזים או בליטות. הסטייה לא תעבור על  
נור לצינור. הסטייה מהקו הישר, לא תעלה בשום נקודה, על  מ"מ בין צי -1.0התאים ו 

עשירית מהקוטר הפנימי. הסטייה המותרת במפגש צירי שני הצינורות בתוך תא ביקורת  
ס"מ. לפני מילוי הצינורות במים לצורך בדיקה, יהדק הקבלן את מצע  2.0לא תעלה על  

ל הצינורות והחיבורים  החול מתחת לצינורות לכל אורכם וישאיר את החצי העליון ש
ס"מ מעל לקודקודו,  20גלוי עבור הבדיקה. מיד אחרי הבדיקה יכוסה הצינור בחול עד 

שעות לאחר ביצוע   24בעבודת ידיים. במקרה שהקבלן לא יכסה את הצינור בחול תוך 
 בדיקת המים, רשאי המהנדס לדרוש בדיקת מים נוספת. 

 ניקוי הביבים  •
מין ניקוי לקווי הביוב ותאי הביוב )ביובית( לניקיון  בסיום העבודות על הקבלן להז

 משאריות פסול בניה אדמה ושאר לכלוכים.

 תאי ביקורת  •
לרבות מחברי   658תאי הביקורת יהיו עגולים מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י  

 9833שוחה מסוג "איטוביב" או שוחות מפוליאטילן עם ת.י  
   טון.  12.5.ב. לעומס התקרה תהיה טרומית עם מכסה ב 

 בשטח מרוצף יותאם גובה השוחות לפי הריצוף.   
  

 -מערכת תיעול / בורות חילחול 57.03

 - סוג צנרת •
 מערכות ביוב.   57.02כפי שמובא בתת פרק  

 - הנחת צינורות ביוב •
 מערכות ביוב.   57.02כפי שמובא בתת פרק  

 -תאי בקרה / קולטנים לתיעול •
מרובעים מבטון בקטרים / מידות עפ"י תכנית. בנצ'יק יש לבצע תאי בקרה עגולים או 

 אם נדרש.  מכסה רשת ניקוז מברזל.
 

 - בור חילחול •
 יבוצע עפ"י פרט שיתקבל ע"י מחלקת תיעול עירונית או תאגיד המים. 

 מטר בתוכה.  2 - קידוח הבור יגיע עד לאדמה מחלחלת ויועמק עד לכ
 

 - אישור תאגיד מים 57.04

 עבודות מים וביוב וניקוז יש לקבל את אישור תאגיד המים לתעודת גמר. בסיום  •
 

 מרחבים מוגנים  58/59פרק 

 
 - כללי 59.01

התכנון  , חוק 58/59עבודות מרחבים מוגנים יענו על דרישות: המפרט הבין משרדי פרק  •
 זה.ומפרט המעודכנים ביותר, תקנות פיקוד העורף והבניה ותקנותיו, התקנים הישראליים, 

כל עבודות מרחב המוגן מבניית המרחב ועד לביצוע הבדיקות הנדרשות ומערכות סינון ושאר   59.02
 עבודות גמר יהיו עפ"י הנחיות פיקוד העורף עדכניות.

 חלון הדף מסוג חלון חדש ולא קיפ.  59.03
יש לבצע הכנות בשלבי היציקה של צנרות מעבר לתשתית חשמל ,בזק, מים וביוב.  פרט עומר   59.04

 בור מזגן מפוצל. בנוסף יש להכין מעברים של צנרת למערכת סינון אב"כ כפי הנדרש.לחי
על כל חלקיו. יש לבצע    4422כל פרטי המסגרות )חלונות, דלתות, צנרת מעבר וכו'(יעמדו בת"י   59.05

 חלון מסוג חדש )כנף על כנף( ולא קיפ. 
 . 5451יסופקו מכלי אסלה כימיים כנדרש ת"י   59.06
 בצע אטימה מלאה לכל צינורות המעבר שבוצעו. בסיום הכנת תשתית יש ל  59.07
 . 5075 -ו  921ריצוף וחיפוי קירות פנים יבוצעו עפ"י ת"י  59.08
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 . 4חלק  5104תקרה תותב פריקה עפ"י ת"י  59.09
 פרטי מסגרות יצבעו בשתי שכבות יסוד ושתי שכבות צבע בגוון לבחירת האדריכל.  59.10
הסימון והשילוט בתוך המרחבים המוגנים/המקלטים לשם התמצאות, יבוצעו   -סינון ושילוט  59.11

דקות. אופן הסימון יהיה עפ"י    90  - באמצעות צבע זרחורי פולט אור לפרק זמן של יפחת מ
 הנחית פיקוד העורף ומפרט כללי מרחב מוגן. 

כל השלטים יהיו מסוג המאושר על ידי פיקוד העורף. השלטים יחוברו לקירות הבטון    -שילוט 59.12
ברגים מגולוונים מעוגנים לקירות בארבע פינות השלט. הברגים יקבעו באמצעות   4באמצעות 

מ"מ לפחות. שלטים קטנים, המיועדים    31מיתדים פלסטיים מתאימים ויחדרו לתוך הבטון  
ונקודות תקשורת, יחוברו באמצעות הדבקה ובורג אחד כנדרש   למפסקים, בתי תקע חשמליים

 לעיל. פני הבטון, במקום המיועד להדבקה, ינוקו מצבע, אבק ומכל חומר אחר. 
סיום הבנייה, ולפני התקנת מערכת   4422בדיקת איטום פריטי מסגרות מגן תהיה כנדרש בת"י   59.13

 על ידי מעבדה מאושרת.  4577סינון, ייבדק איטום המרחב מוגן/המקלט כנדרש בת"י 
 מערכת סינון אב"כ תהיה מתוצר "תעשיות בית אל זכרון יעקב" סמויה בתקרה. 59.14
  8מתקני החשמל והתקשורת יבוצעו לפי תקנות ההתגוננות האזרחית, מסמכי החוזה, פרק   59.15

 תשתיות תקשורת.)המפרט הבין משרדי( 18עבודות חשמל ופרק 
 בצינורות כמפורט להלן: כבלי הזנת חשמל או תקשורת למקלט יותקנו  59.16

. הצינורות יהיו רציפים   22חלק    61386הצינורות דרכם עוברים הכבלים יהיו לפי ת"י   -
 מהמקלט עד לתא הבקרה; 

 הזנות תקשורת וחשמל יהיו בצינורות למעבר צנרת )שרוולים( נפרדים; -
  21  יהיו כנדרש בתקנות והנחיות פקע"ר למקלטים או למרחבים מוגנים, ת"י  -גופי תאורה 59.17

גופי תאורה, יעמדו בדרישות ת"י    8ופרק   גופי תאורה  .  4חלק    5113מתקני חשמל.  התקנת 
 :במרחבים מוגנים / מקלטים תהיה כאמור להלן

גוף,   • כל  יחוברו,  המוגן/המקלט,  המרחב  של  הבטון  לתקרת  הצמודים  תאורה  גופי 
  6בקוטר  מוטות הברגה מגולוונים 2ברגים מעוגנים במיתדים או  2לפחות באמצעות 

 מ"מ לפחות, עם מיתדי מתכת.

מ"מ לפחות. כל בורג יוכל לשאת משקל של לפחות    41עומק המיתדים בבטון יהיה   •
 ק"ג מבלי להישלף.  111

. גופי  1וכאמור להלן:    4חלק    5113גופי תאורה בתקרות תותב יותקנו כאמור בת"י   •
עד   של  יחוב  1111תאורה המורכבים במרחק  ידי מ"מ מתחת לתקרת הבטון  על  רו 
בקוטר   מגולוונים  הברגה  בתוספת    6.1מוטות  אחת  חידה  העשויים  לפחות,  מ"מ 

מוט   של  העליון  בחלק  אחד  ההברגה,  מוט  צידי  משני  חיזוק  ואום  קפיצית  דסקה 
מ"מ מתחת   1111. גופי תאורה במרחק גדול מ 2ההברגה ואחד בחלקו התחתון.         

של פרופילי זווית מפח פלדה מגולוון    לתקרת הבטון יחוברו על ידי מערכת קשיחה
 כאמור בת"י. 

בסיום העבודה וביצוע כל הבדיקות הנדרשות על הקבלן להוציא אישור    -אישור הג"א לאכלוס 59.18
 הג"א לאכלוס.  
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 - מפרט מיוחד מתקני משחק +הצטידות באולם  61פרק 
 

   - איפון מתקני ספורט באולמות -61.01פרק 

עמידה   • גם  כמו  מכון התקנים,  דגמים מאושרים של  ו/או  בתקני  יעמדו  המתקנים 

 בדרישות הרשויות השונות )כפי שידוע עליהם עת נכתב קובץ זה(. 

 יש לאשר את ספק המתקנים מול מנהל הפרויקט ואגף הספורט העירוני. •

 ללא אישור לא יתקבלו המתקנים.  •

 
 -פרקט אולם ספורט  -61.02פרק 

 ( : V.CP.פוליאריטן רב תכליתי )רצפת  .א

ו/או   .1 והלחמות  תפרים  ללא   , מעולה  נקודתית  גמישות  בעלת  איכותית  רצפה 

 חיבורים. 

 מ"מ.   2מ"מ הציפוי העליון   9רצפה בעובי של   .2

 גוונים לבחירת אדריכל. 5 .3

 יבוצע על מדה מפולס.  .4

 מערכת רצפה מאושרת ע"י רשות הספורט במשרד החינוך.  .5

 ועמידה בתקן אש ישראלי.   FIBAבעלת אישור  .6

 

 - לאולמות ציוד ומתקני ספורט 61.03פרק 
 :   FLUKIדגם  לקיר קבועסל קירי  .א

 מתקן פלדה בעל זרוע מרכזית  .   .1

 מ"מ.   3.25עובי דופן   .2

 ס"מ מהקיר.)סל משני או ראשי(  320 -  220  -מרחק הבליטה יהיה מ .3

 לסל יהיה מבנה מסבך.  .4

העגונים    4ברגים מגולוונים העוברים לעברו השני של הקיר )בין  עיגון הסל לקיר עם   .5

  120מ"מ, כדלהלן: זרועות עד    40מ"מ ברוחב של    3יותקן פס פלדה מגלוון בעובי  

סמ' מהקיר, ברגים    120מ"מ, זרועות מעל    14או    1/2סמ' מהקיר ברגים בקוטר "

 מ"מ. 19או  3/4בקוטר "

מ"מ גודל הלוח יהיה    15ח פוליקרבונט  מ"מ /או לו  15המתקן יישא לוח פרספקס   .6

 .FIBAע"פ דרישות איגוד הכדורסל ואו 

קפיצים הניתנים למתיחה(, ע"פ דרישות איגוד    3המתקן יישא חישוק קפיצי )בעל  .7

  FIBAהכדורסל ואו

 .FIBAהחישוק יישא רשת סל מקצועית ע"פ דרישות איגוד הכדורסל ו/או  .8
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מ"מ.    350ובצדדים עד לגובה של    Uבצורתיהיה מרופד בחלקו התחתון  :  וח הסלל .9

מ"מ מהשפה התחתונה.    30הריפוד יכסה את המשטח האחורי והקדמי עד גובה של  

חיזוק  בעל  מגן הלוח יהיה  .  על המגן להיות כיחידה אחת יצוקה )לא בנויה מחלקים(

בדיק  אישור  לצרף  יש  המגן  גוף  כל  לאורך  מתכת  או  מעץ  התאמה  פנימי  בעל  ה 

 של מכון התקנים.   EN 1177 -ו  1חלק    5515בת"י   4.5מלאה לסעיף 

תקן   .10 תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  לצרף  על הספק 

מכון   ע"י  מאושר  דגם  ו/או  כזה  תקן  להם  למתקנים  דגם  אישור  או  ישראלי 

התקני ממכון  והתקנה  בדיקה  אישור  ליתן  הספק  על  כן  כמו  לכך  התקנים,  ם 

 .  5515שהמתקנים והפרטים שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 

 מנגנון שינוי ידניע"י הזזת מוט נשיאה.  .11

בסיום ההתקנה על המתקין להזמין בודק מוסמך לפעולת המנועים ולקבל אישור   .12

 על תקינות המנוע.  

בסיום התקנת מתקני הסל נדרש לקבל אישור ע"י מעבדה מוסמכת בהתאם לת"י   .13

5515 . 

 

 : חשמלי בעל מנגנון לשינוי גובה חשמלי מאושר סל קירי מתקפל לקיר  .ב

 מתקן פלדה בעל זרוע מרכזית  .   .14

 מ"מ.   3.25עובי דופן   .15

 ס"מ מהקיר.)סל משני או ראשי(  320 -  220  -מרחק הבליטה יהיה מ .16

 לסל יהיה מבנה מסבך.  .17

 שניות על הסל.  24מתקן   .18

העגונים    4עיגון הסל לקיר עם ברגים מגולוונים העוברים לעברו השני של הקיר )בין   .19

  120מ"מ, כדלהלן: זרועות עד    40"מ ברוחב של  מ  3יותקן פס פלדה מגלוון בעובי  

סמ' מהקיר, ברגים    120מ"מ, זרועות מעל    14או    1/2סמ' מהקיר ברגים בקוטר "

 מ"מ. 19או  3/4בקוטר "

מ"מ גודל הלוח יהיה    15מ"מ /או לוח פוליקרבונט    15המתקן יישא לוח פרספקס   .20

 .FIBAע"פ דרישות איגוד הכדורסל ואו 

קפיצים הניתנים למתיחה(, ע"פ דרישות איגוד    3פיצי )בעל המתקן יישא חישוק ק .21

  FIBAהכדורסל ואו

 .FIBAהחישוק יישא רשת סל מקצועית ע"פ דרישות איגוד הכדורסל ו/או  .22

ס"מ לבוגרים בעל    305-260  - סל מ-למתקן יותקן מנגנון שינוי גובה חשמלי לקט  .23

 5515אישור דגם 
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מ"מ.    350ובצדדים עד לגובה של    Uבצורתיהיה מרופד בחלקו התחתון  :  וח הסלל .24

מ"מ מהשפה התחתונה.    30הריפוד יכסה את המשטח האחורי והקדמי עד גובה של  

חיזוק  בעל  מגן הלוח יהיה  .  על המגן להיות כיחידה אחת יצוקה )לא בנויה מחלקים(

בדיק  אישור  לצרף  יש  המגן  גוף  כל  לאורך  מתכת  או  מעץ  התאמה  פנימי  בעל  ה 

 של מכון התקנים.   EN 1177 -ו  1חלק    5515בת"י   4.5מלאה לסעיף 

תקן   .25 תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  לצרף  על הספק 

מכון   ע"י  מאושר  דגם  ו/או  כזה  תקן  להם  למתקנים  דגם  אישור  או  ישראלי 

התקני ממכון  והתקנה  בדיקה  אישור  ליתן  הספק  על  כן  כמו  לכך  התקנים,  ם 

 .  5515שהמתקנים והפרטים שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 

בסיום ההתקנה על המתקין להזמין בודק מוסמך לפעולת המנועים ולקבל אישור   .26

 על תקינות המנוע.  

בסיום התקנת מתקני הסל נדרש לקבל אישור ע"י מעבדה מוסמכת בהתאם לת"י   .27

5515 . 

 

   - מתקן כדורעף  .ג

מ"מ לפחות, גובה העמודים    3  -, עובי דופן כ 4אלומיניום בקוטר של "זוג עמודי   .1

 מ'.  2,55-מעל פני הקרקע יהיו כ 

 סמ'. 35-ובעומק של כ 4.25העמודים יוכנסו לקרקע לשרוול פלדה בקוטר " .2

 על עמודי הכדורעף יותקן מנגנון שינוי גובה    .3

 כדורעף. על עמודי הכדורעף יותקן מנגנון מתיחה לכבל העליון של רשת ה  .4

מ'    2עמיד בגובה של    PVC-כל עמוד יישא ריפוד הגנה היקפי עשוי מספוג מצופה ב  .5

 לפחות. 

 מ',  1מ' וברוחב של  10-9.5המתקן ישא רשת כדורעף אולימפית עבה באורך של  .6

סמ' ובחלק התחתון סרט אופקי    7בחלקה העליון של הרשת יותקן סרט ברוחב של   .7

יותקן אביזר אשר דרכו תמתח הרשת לעמודים בצדי  ס"מ ' בקצות הסרטים    5של  

מ' עם אביזרי ריתום    1- סמ' ובאורך של כ  5הרשת יותקנו סרטי סימון ברוחב של  

של   באורך  יהיו  הסימון אשר  אנטנות  יושחלו  אלו  ים  סרט  לתוך  מ'     1.8לרשת, 

 מ"מ. עשויים מפיברגלס או חומר דומה.  10ובקוטר של  

ן התקנים המאשר שהמתקנים הינם בעלי תו תקן  על הספק לצרף אישור ממכו   .8

מכון   ע"י  מאושר  דגם  ו/או  כזה  תקן  להם  למתקנים  דגם  אישור  או  ישראלי 

התקנים, כמו כן על הספק ליתן אישור ממכון התקנים לכך שהמתקנים והפרטים  

 שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי רלוונטי. 
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 שרוול אלומיניום תיקני . .9

התקנת   .10 כדובסיום  בהתאם    רעף מתקן  מוסמכת  מעבדה  ע"י  אישור  לקבל  נדרש 

 . 5515לת"י 

 
 - סולם שוודי כפול .ד

 מ"מ.  1800מ"מ וברוחב של  2700סולם שבדי יחיד בגובה של   

 שלבי הסולם ועמודי הנשיאה שלו עשויים מעץ בוק מלוטש.  14 .1

 מ"מ.  40/30שלבי הסולם יהיו במבנה אליפטי בקטרים   .2

עמיד  .3 שקופה  בלכה  יצבע  יבוצע  הסולם   ( שכבות  ובשתי  חוץ  תוצרת  בשחיקה  ה 

 ליטוש בין שכבה ראשונה לשניה (.  

 הסולם יורחק מהקיר ע"פ דרישות התקן. .4

 זרועות העיגון לקיר מוכנסות לתוך שקעים מכורסמים בעמודי הנשיאה.  .5

 לאחר ההתקנה לא יבלטו כל ברגים מהסולם .  .6

תקן   .7 תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  לצרף  על הספק 

מכון   ע"י  מאושר  דגם  ו/או  כזה  תקן  להם  למתקנים  דגם  אישור  או  ישראלי 

לכך   התקנים  ממכון  והתקנה  בדיקה  אישור  ליתן  הספק  על  כן  כמו  התקנים, 

 .  5515שהמתקנים והפרטים שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 

התקנ .8 כדורעף ת  בסיום  בהתאם    מתקן  מוסמכת  מעבדה  ע"י  אישור  לקבל  נדרש 

 . 5515לת"י 

 
   -ריפודים .ה

של   .1 בגובה  יהיה  הקיר  על  הגנה  ואורך    200ריפוד  ועובי    100ס"מ    100ס"מ  

בפריסה    100/200/10מ"מ) שמובא  כפי  לסלים  מתחת  יבוצע  הריפוד  לריפוד( 

 בתכנית האדריכלית.

 ריפוד ההגנה יותקן על גבי לוח עץ לביד ) סנדביץ'(   .2

 גר' למר' לפחות.  600שמשונית בעלת משקל של   -PVCריפוד ההגנה יצופה באריג  .3

 הריפוד יותקן עם פנל עץ היקפי.   .4

תקן   .5 תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  לצרף  על הספק 

ו כזה  תקן  להם  למתקנים  דגם  אישור  או  מכון  / ישראלי  ע"י  מאושר  דגם  או 

לכך   התקנים  ממכון  והתקנה  בדיקה  אישור  ליתן  הספק  על  כן  כמו  התקנים, 

 .  5515שהמתקנים והפרטים שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 
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 - מחיצת הפרדה . ו

בד   .1 מיריעת  תבוצע  מחוזק במשקל    PVCמחיצת ההפרדה  פוליאסטר  גר  1200או 

, חוזק למניעת המשך קריעה  DIN  345'53 קג' לפי תקן  275למר' חוזק קריעה של  

 . DIN 4102 CLASS B1וחסין אש לפי תקן   DIN 53,356קג' לפי תקן   70של 

 המחיצה תותקן משכבה כפולה של הבד הנ"ל.  .2

בצדי המחיצה יותקנו רצועות הסמוכות לשולי המחיצה שימנעו אפשרות כניסה   .3

 לרווח שבין היריעות. 

עם בלם    V220/330 באמצעות מנוע חשמלי תלת פזי המחיצה תוכל להתקפל למעלה   .4

 פנימי על המנוע.  

לפחות   .5 יהיו  למניעת    2למחיצה  ש"ע  או  אוטולוק  מסוג  צנטרפוגליים  מנגנונים 

 נפילה.  

למחיצה תהיה מערכת הנעה מבוססת ציר אורכי בעלת רצועות הרמה סינטטיים   .6

 טון לפחות.  1מ"מ לפחות בעלי עומס קריעה של   50ברוחב של 

את המחיצה יש להתקין על האגדים של גג המתקן אשר תוכננה או אשר תאושר   .7

ע"י מהנדס קונסטרוקציות של המבנה, הספק יכין פרט מיוחד לחיבור המחיצה  

 לאגדי הגג עם תוכנית ואישור מהנדס קונסטרוקציות. 

 המחיצה במצב תחתון שלה תגיע עד רצפת האולם. .8

גופי  המחיצה במצב עליון שלה לא תהיה   .9  ( נמוכה ממתקן אחר המותקן באולם 

 תאורה, מערכת מיזוג וכו' (. 

תחתון   .10 למצב  עליון,  למצב   : הבאים  מפסקים  )מיקרוסוויצ'ים(  יותקן  למחיצה 

יתר  עומס  מפסק  עליון,  כמשבת  נוסף  מפסק  בקופסת    -)ומיקרוסוויץ'(  יותקן 

 הפיקוד למחיצה יותקן ממסר משבת חוסר פזה. 

בק .11 יותקן  ההפעלה  למרכז  מפסק  בסמוך  תוקם  אשר  נעילה  בעלת  פיקוד  ופסת 

 המגרש בשוליו, או סמוך לשולחן השיפוט או בהחלטת האדריכל. 

הנחתת    –אקוסטיקה   .12 המאפשרות  בתכונות  תעמוד  הבד  בתחום    DB  27יריעת 

 . HZ 100-3150  התדירות של 

תקן   .13 תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  לצרף  על הספק 

מכון    ישראלי ע"י  מאושר  דגם  ו/או  כזה  תקן  להם  למתקנים  דגם  אישור  או 

לכך   התקנים  ממכון  והתקנה  בדיקה  אישור  ליתן  הספק  על  כן  כמו  התקנים, 

 . 5517שהמתקנים והפרטים שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 

אישור  בסיום ההתקנה על המתקין להזמין בודק מוסמך לפעולת המנועים ולקבל   .14

 נוע.  על תקינות המ
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   -מתקן חבלי טיפוס .ז

מהנדס   .1 ע"י  שתאושר  קונסטרוקציה  באמצעות  יבוצעו  התקרה  לאגדי  הריתום 

 קונסטרוקציה. 

 החבלים לטיפוס.  4מחברי מתכת לחיבור   4בחלק העליון של המתקן יהיו   .2

, בחלק התחתון יהיה אביזר סינטטי  2חבלי הטיפוס יהיו מחבל "|סיזל" בקוטר "  .3

 פרימה של החבל. או מעור למניעת 

 למתקן יהיה מנגנון איסוף להצמדה לקיר.  .4

 למתקן יהיה מנגנון הצמדה/איסוף של החבלים בחלקם התחתון לקיר.  .5

תקן   .6 תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  לצרף  על הספק 

ישראלי למתקנים להם תקן כזה ו/או דגם מאושר ע"י מכון התקנים, כמו כן על  

אי ליתן  והפרטים  הספק  שהמתקנים  לכך  התקנים  ממכון  והתקנה  בדיקה  שור 

 .   5515שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 

 
 - מתקן טבעות  .ח

מהנדס   .1 ע"י  שתאושר  קונסטרוקציה  באמצעות  יבוצעו  התקרה  לאגדי  הריתום 

 קונסטרוקציה. 

 גלגלות לפחות לכיוונון גובה הטבעות.    4המתקן יכלול  .2

יותקנו   .3 זה  "  2על מתקן  יותקנו    1.5חבלי "סיזל" בקוטר של  אשר בצידם האחד 

 הטבעות ובצידם האחר יותקן מנגנון לשינוי גובה  

 הטבעות יהיו מאלומיניום או מעץ רב שכבתי ויעמוד בדרישות איגוד ההתעמלות.  .4

 על הקיר יותקן מנגנון שינוי הגובה החלק הנייח הכולל אבטחה משולשת.  .5

ל .6 תקן  על הספק  תו  בעלי  הינם  שהמתקנים  המאשר  אישור ממכון התקנים  צרף 

ישראלי למתקנים להם תקן כזה ו/או דגם מאושר ע"י מכון התקנים, כמו כן על  

והפרטים   שהמתקנים  לכך  התקנים  ממכון  והתקנה  בדיקה  אישור  ליתן  הספק 

 .  5515שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי 

 
 
 

 - שניות  24לוח  .ט

 . תוצרת "סטרמטל " SC24דגם שניות  24מערכת  סט   
 - לוח תוצאות .י
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דגם  הכולל שעון זמן ,תוצאה    452MB7020לוח תוצאות תקני תוצרת "סטרמטל "  
מיועד למשחקי כדור   ,LEDס"מ לפחות בעל נוריות    25עבירות קבוצה,גודל אותיות  

 או עפ"י בחירת האדריכל.   סל כדור עף וכדור יד כולל פיקוד שיונח בעמדת השופטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אש מחסומי   - 70 פרק
 

 תנאים כלליים  70.1
 

 תאור: 70.1.01
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במעטפת  , רצפות, תונה התקנת מחסומי האש הנדרשים בתקרי העבודה המתוארת להלן עני 
לקבלת מחסום אש תקני המונע מעבר אש, עשן, וגזים למשך   - פירים וורטיקליים ובמחיצות אש

בכל מקום בו קיים פתח או מעבר בתקרות ובמחיצות האש )פתחים למעבר   -לפחות  שעתיים
מוליכים, כבלים, צנרות, תעלות וכיו"ב; תפרים בתקרות ובקירות אש; מישקים  - תשתיות 
 וכיו"ב(.

ים לביצוע העבודה עצמה, העבודות העבודה כוללת את כל הפעולות והחומרים הנדרש
המקדימות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של הפתח/השרוול בו נדרש מחסום האש ואת  

 כל הפעולות והחומרים הנדרשים להשבת המצב לקדמותו.
 

 בדיקה ע"י מכון בדיקות מוכר:  70.1.02
  

כל מערכות מחסומי האש המוצעות במסגרת עבודה זו יהיו בעלי אישור בדיקה להתאמתם  א.
 ליעודם ולקבלת עמידות האש הנדרשת.  

 ובנוסף תבדק בכפוף לפחות לאחד 2חלק   931הבדיקה תבוצע בכפוף לתקן ישראלי   
 מהתקנים הבאים:  

 - (1479 UL  )814 E ASTM  ; 
 - 4102 DIN  ; 
 - 20 PART :476 BS.   

או מכון בדיקות אחר  UL ,FM ,ULC ,IFBTהבדיקה תבוצע במכון בדיקות מוכר דוגמת 
 מאושר ע"י המזמין. 

 
הקבלן ידרש להציג אישור בדיקות מכון מוכר כנ"ל לעמידות המערכת במבחן זרנוק   ב.

 המים.  
 

 מסמכים כללים:   70.1.03
 הקבלן ידרש להציג את המסמכים הבאים:  

 
 מסמכים מקדימים:     70.1.3.1

ספרות ומפרטי היצרן למערכות המוצעות לרבות אישורים ותעודות היצרן כי   א.
 המערכות המוצעות מתאימות ליעודן במבנה כמפורט להלן. 

שנים לפחות   10אישורי היצרן כי תוחלת החיים של מחסומי האש המוצעות הינה   ב.
 לאחר יישומם.  

מוצעת, התאמה ליעודה במבנה ולקבלת  אישור מכון בדיקות מוכר למערכת ה ג.
 לעיל.   1.2עמידות האש הנדרשת כמפורט בסעיף  

אישור פיקוד העורף לחומרי איטום המיועדים לשימוש במקלטים ובמרחבים   ד.
 מוגנים.

 הוסמך לבצוע העבודה.   מבצעאישור יצרן מערכת מחסום האש כי ה ה.
בחמש השנים האחרונות   מבצערשימת עבודות מחסומי האש שבוצעו על ידי ה ו.

 במקום.   המבצעלרבות היקף העבודה, שם וטלפון מפקח על הביצוע מטעם 
שרטוטי ביצוע המתארים את המערכות המוצעות ואופי יישומם בסוגי הפתחים   ז.

השונים במבנה. בשרטוט יפורטו הפתח, החומרים והאבזרים בהם יעשה שימוש  
י הפתח, עובי שכבות החומרים ויציין  השרטוט יכלול ממד -ואופן קביעתם במקום  

 עמידות האש ועמידות למעבר החם המתקבלים.  
 

 מסמכים עם תום העבודה:    70.1.3.2
 

אישור הקבלן כי כל הפתחים לגביהם נדרשה  רשימת הפתחים שנאטמו כולל  א.
 העבודה נאטמו כפוף למפרטי היצרן לסוג הפתח הנדון לפי להלן. 

שנים מיום אישור   10העבודה לשלמותה ותקינותה למשך אחריות הקבלן לטיב  ב.
  .השלמת העבודה ע"י המפקח 

 
 מידע מקדים:  70.1.04

הקבלן יוודא שיש בידיו את כל המידע הנדרש לצורך מתן הצעתו. על הקבלן לבדוק את  
תכניות המבנה ולוודא את כל התנאים שמערכת המחסומים צריכה לעמוד בהם לצורך מתן  

בבקשת פרטים משלימים   מפקחיפנה אל ה  -דה וחסרים בידו מידע או פרטים הצעתו. במי
 לפני הגשת הצעתו.  

מודגש בזאת שלא כל הפתחים והמעברים מסומנים בתוכניות. שינוי בכמות הפתחים,  
 במעברים ובקירות במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה.



                                                                                                                                                              

                                                                                                               146  

 
 התאמת המערכת ליעודה:   70.2

 
 עמידות אש: 70.2.01

מחסום האש יבטיח עמידות אש שוות ערך או גדולה יותר מעמידות אש של הקיר או   
התקרה בה המערכת מיושמת, אך לא פחות משתי שעות. המערכת תהיה יציבה  

ותתמוך בצנרת שנשרפה ושניתקה בזמן שריפה כך שלא תיפול דרך המעבר, המערכת 
להבטיח אטימותה ועמידותה בפרק   - שריפה  תעמוד בכוחות הנוצרים עליה בזמן

 הזמן הנדרש. 
 

 סווג בשריפה:  70.2.02
בחומרים המוצעים לא יהיה משום סיכון אש שהוא בעת אחסונם, בעת ישומם ולאחר ישומם.  

  V.4.4יהיה   755בכל מקרה סווג החומרים בשריפה בבדיקה על פי תקן ישראלי ת"י 
 לפחות.  

 
 קורוזיביות:  70.2.03

חומרים ואביזרים של מערכות מחסומי האש יהיו תואמים לחומרים ולצנרות איתם  
הם באים במגע. לא יעשה שימוש בחומרים העשויים ליצור קורוזיה או להתקיף את  

חלקי הבנין, הצנרת או התשתית הסמוכים להם. לא יעשה שימוש בחומרים על בסיס  
 ממיסים.  

 
 רעילות: 70.2.04

ילו אסבסט, חומרים מסרטנים או חומרים רעילים שהם. חומרי  חומרי האיטום לא יכ
 האיטום לא ישחררו גזים רעילים בעת יישומם, לאחר יישומם או בזמן השריפה.  

 
 התאמה למקום:  70.2.05

סוג וגודל   -המערכות המוצעות במסגרת עבודה זו יתאימו ליעודם ולמקומם במבנה  
 קום. הפתח, סוג התשתית והתנאים הסביבתיים במ

 : סוג הפתח א.
 פתח ברצפה, פתח בקיר בטון, בלוק או גבס, תפר התפשטות בבנין וכו'.  

 
   ממדי הפתח: ב.

 עומק הפתח, מידות הפתח.  
 

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

 וכו'.  
 

 איטום נגד מים:   ד.
איטום מעברי צנרת מים   -במקומות בהם נדרשת אטימות למעבר מים  

יעשה שימוש במערכת אשר בנוסף   -ומעברים חשופים בתקרות בין קומות וכו'  
 לאטימת האש תבטיח גם אטימות נגד מים.  

 
   עמידות במים: ה.

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

 במקום.  
 
 
   טמפרטורה אופיינית: ו.

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

 
   ויברציה: ז.

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

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

 ללא פגיעה בעמידות האש של המערכת.  
 

 כבלי חשמל ותקשורת: ט.
ציפוי כבלי חשמל לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים. ציפוי כבלים יהיה   

ס"מ ללא   3כופף עד לקוטר של מ"מ י 12אלסטי ויאפשר כי כבל בקוטר 
היווצרות סדקים. מערכות מחסומי אש לכבלים תהיינה גמישות לפי סעיף ח'  
לעיל. מערכת מחסום האש וציפוי הכבלים תהיה בעלת אישור ממכון בדיקות  
מוכר להתאמתה לשימוש עם סוגי הכבלים )כבלי כח, בקרה, תקשורת, סיבים  

)כבל בודד, צמות כבלים, סולמות כבלים(  אופטיים וכו'(, צורת העברת הכבלים 
והחומרים )מעטפת הכבלים, מגשים או מובילים עשויים פלדה, אלומיניום, 

 חומרים פלסטיים וכו'(.  
 
 צנרת מתכתית:  י.

חומר האיטום במעברי צנרת מתכתית יהיה כזה המעכב התפשטות החום מצידו  
חומרים  שימוש ב -האחד של הפתח אל צידו השני באמצעות הצנרת 

 אנדוטרמים או שווה ערך. 
 

 תנאים מקדימים לביצוע:  70.3
 

 ביקורת מקדימה:  70.3.01
על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ע"מ לבדוק היכן יש צורך במעבר אש. הקבלן לא   

יקבל כל תוספת שהיא עקב מעברים אשר אינם מופיעים בתוכניות ויתווספו במהלך 
 שיבוצעו מחדש במהלך העבודה.הביצוע או עבור מעברים 

 
 אישורי המזמין:  70.3.02

לשרטוטי הביצוע של מערכות   פקחהקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני קבלת אישור המ  
 מחסומי האש המוצעות.  

 
 דוגמא:  70.3.03

, יבצע הקבלן דוגמת אטימת אש בפתח מפתחי הבנין כפי שיקבע מפקחעל פי דרישת ה  
 .  פקחדם של המלאישורו המוק  -  מפקחע"י ה 

 
 מיומנות:  70.3.04

 ביצוע העבודה בפועל יעשה ע"י אנשים מיומנים ומנוסים בלבד.
 

 בטיחות:  70.3.05
הקבלן ינקוט בכל אמצעי המגן והבטיחות הנדרשים להגנה על העובדים במבנה, על  

בכפוף להוראות היצרן, פקודת הבטיחות בעבודה  -אלמנטי בניה, ליוד וריהוט במבנה 
 תיה ולפי כללי המקצוע המתחייבים. ותקנו 

 
 אספקה ואחסון:  70.3.06

וכאשר  כל החומרים יובאו לאתר במיכליהם המקוריים, כאשר הם סגורים וללא נזקים
תוויות הזיהוי שלהם ברורות. חומרי האיטום יאוחסנו באתר במקום מאושר ע"י  

כפוף   -יבה  המפקח המוסמך מטעם המזמין כאשר הם מוגנים מפגיעה או מתנאי סב
 למפרטי היצרן. מיכלים פגועים או מקולקלים יסולקו מיידית מאתר הבניה.  

 
 

 ביצוע: 70.4
 

 הכנות:  70.4.01
הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של סביבת עבודתו   א.

לרבות על חלקי בנין וצנרות סמוכים, תוך שימוש בכיסויים, יריעות, סרטי  
 הדבקה וכיו"ב.  

הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של   ב.
 השרוול/הפתח בו נדרש מחסום האש. 
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זהיר ובאחריותו שלא לפגוע בכבלים ובצנרות אותם הוא אוטם. על   הקבלן יהיה ג.
כל נזק ופגיעה בצנרת, או בכבל )לרבות בידוד מוליכים( יש להודיע מיד למפקח  

 המוסמך מטעם המזמין.  
על הקבלן לוודא אם קיים מקור סיכון שהוא במקום בו מבוצעות עבודות   ד.

לתאום עם המפקח   -סיכון אחר  איטום האש. על הקבלן לוודא ניתוק כל מקור
 באחריות הקבלן.   - המוסמך מטעם המזמין 

כל שטחי המגע של פני הפתח והצנרות יהיו נקיים מלכלוך, מחלקים רופפים,   ה.
 באחריות הקבלן.   -העלולים לפגוע באטימת הפתח  - מחלודה, שמן וכו' 

סביבת עבודתו  הקבלן ידאג לכל ההגנות הנדרשות להגנה מפגיעה או לכלוך של   ו.
סרטי   יריעות,  בכיסויים,  שימוש  תוך  סמוכים,  וצנרות  בנין  חלקי  על  לרבות 

 הדבקה וכיו"ב.  
 

 יישום:   70.4.02
 מערכת מחסום האש תבוצע כפוף לנדרש ולפי הוראות היצרן.  א.
הקבלן יוודא איטומו המלא של הפתח, לרבות חדירת חומר האיטום בין צנרות,   ב.

הצורך תפורק ארעית צנרת, חומרי האיטום יוחדרו היטב בין  בין כבלים. במידת 
 באישור ובתאום מוקדם עם המפקח.  -הצינורות והצנרת תחובר מחדש 

 
 השלמות:  70.4.03

הגיעו   א. האטימה  שחומרי  לאחר  רק  יוסרו  אחרים  עזר  ואמצעי  תמיכה  אביזרי 
 כפוף להוראות היצרן.   - למלוא חוזקם 

תעלות,   ב. צנרות,  בנין,  מחלקי  עבודתו  שגרמה  ולכלוך  שאריות  כל  ינקה  הקבלן 
 כבלים וכו'.  

מערכת מחסום האש לא תחופה בחומרי גמר או חלקי בניה אחרים עד אשר לא   ג.
 ע"י המפקח.  תאושר 

לדרישות   ד. וכפוף  היצרן  הוראות  לפי  המערכת  תחופה  המפקח,  ע"י  אישורה  עם 
 המפקח.  

עם השלמת התקנת מערכות מחסומי האש, ישולטו המערכות ע"י שילוט מזהה   ה.
מ"מ אותיות    75X125שלטים בגודל    -הפגיעה אסורה!"    -מתאים "מחסום אש  

 בגוון שחור על רקע צהוב זוהר. 
קבלת אישור המפקח המוסמך מטעם המזמין, הקבלן יבצע את כל הנדרש  עם   ו.

להשבת המצב לקדמותו ויבצע כל תיקון והשלמה הנדרשים עקב עבודתו, לקבלת  
 לשביעות רצון המפקח.    -עבודה מושלמת מוכנה למסירה למזמין 

 
 אחריות הקבלן:  70.5

 
בפועל הינה באיכות הגבוהה ביותר  הקבלן יגיש כתב אחריות היצרן כי התוצרת שסופקה 70.5.01

 וללא פגמים שהם.  
 

הקבלן יגיש כתב אחריותו כי נאטמו מלוא הפתחים והשרוולים בתקרות ובמחיצות האש  70.5.02
בבנין וכי העבודה בוצעה באופן המקצועי והמושלם כפוף לשרטוטי הביצוע שאושרו ע"י  

 היזם.  
 

יגיש כתב אחריותו לטיב ושלמ 70.5.03 שנים מיום אישור השלמת   10ות העבודה למשך  הקבלן 
 העבודה ע"י המפקח.  

 
 

 :עבודהתכולת ה 70.6
 

, לא תשולם תיכלל במחירי היחידה שבכתב הכמויות  בקירות אשהאש  מי  מערכת מחסוכל   70.6.01
בגינה   תשלום  או  תוספת  לשם היא  וכל  הנדרשים  והאביזרים  החומרים  כל  את  תכלול 

, גם באם ידרשו תיקני ונאות של העבודה ולקבלת עמידות האש הנדרשת  ,ביצוע מושלם
 בעת העבודה איטומים חוזרים.

 
 כוללת את כל העבודות הבאות:עבודה בנוסף לנאמר בתנאים הכללים למכרז זה, ה 70.6.02

את כל הפעולות הנדרשות לאפשר נגישות אל וחשיפה של שרוול/הפתח בו נדרש   א.
טרם   האש  הנדרשות  מחסום  וההשלמות  העבודות  כל  האיטום,  עבודת  ביצוע 

 להשבת המצב לקדמותו עם השלמת עבודת האיטום. 
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   הכללי ובמפרט המיוחד.. את כל המפורט במפרט .ב
 הכנת כל המסמכים לרבות שרטוטי ביצוע.   .ג
כל עבודה הנדרשת, כל החומרים וחומרי העזר, לרבות התאמות וניקוי הפתחים   .ד

ני איטומם, ההשלמות והתיקונים לאחר ביצוע עבודת האיטום ניקוי  והצנרות לפ
האיטום   עבודת  השלמת  עם  העבודה  מושלמת    - סביבת  עבודה  לקבלת  הכל 

 מאושרת ע"י המפקח  
סילוק   .ה באתר,  אחסונם  לאתר,  ואביזריהם  איטום  חומרי  והובלת  אספקת 

 "י הקבלן.  חומרים שלא אושרו ע"י המזמין, סילוק פסולת ולכלוך שנגרמו ע 
 תאום עם כל הגורמים הנדרשים.  .ו
שמירה והגנה על חלקי בנין וצנרת סמוכים למניעת פגיעה בהם, הגנה על מערכות   .ז

 מחסומי האש שבוצעו מפגיעה עד למסירתם ואישורם ע"י המפקח  
 שילוט המערכות בשלטי אזהרה. .ח
 אחריות הקבלן.  .ט
 

והמ  70.6.03 הפתחים  כל  שלא  בזאת  הפתחים  מודגש  בכמות  שינוי  בתוכניות.  מסומנים  עברים 
 ובמעברים במהלך הביצוע לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה. 

 
 על הקבלן לקרוא פרק זה ביחד עם כל מפרטי המערכות האלקטרומכניות.  70.6.04

 עברי אש, כלולים במחיר כמו כן, כל המפרטים המתייחסים לאיטום מ  
  

 טכני:מפרט  70.7
  2( למחיצות אש עמידות אש 04-6521141המפרטים שלהלן מבוססים על מפרטי אורבונד )טלפון: 

)טלפון:    -שעות; על מפרטי סגיב     תוצרת  KBS( למערכות  08-9428999מערכות מיגון אש בע"מ 
GRUNAU GMBH    שעות. הקבלן רשאי להציע מערכות שוות ערך ובתנאי    2גרמניה עמידות אש

ה את  ליעודה  שיציג  מתאימה  המוצעת  המערכת  כי  המוכיחים  א'  פרק  לפי  הנדרשים  אישורים 
 ומבטיחה את עמידות האש הנדרשת. 

 
 שעות:  2איטום מעברי צנרת וכבלים בקירות ובתקרות לקבלת עמידות אש   70.7.01

 
 :KBSמחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת לוחות    70.7.1.1

 
לר א. כנדרש,  השטח  והכנת  וסולמות  ניקוי  תעלות  מכסי  של  פינוי  בות 

 כבלים. 
 C KBS-11מריחת דפנות הפתח, הצנרות והכבלים החודרים בפתח ב   ב.

FOAMCOATבכל שטח המגע בינם ובין לוחות ה ,-KBS  .  מריחה כנ"ל
 . KBS  -על דפנות לוחות ה

לוחות   ג. שני  ביניהן    KBSהתקנת  אויר  מרווח  סלעים    -עם  צמר  לוחות 
ק"ג כל אחד לפחות מצופים מצידן    140מ"מ בצפיפות של    50דחוס בעובי  
ב   כ   KBS FOAMCOAT  -החיצוני  של  מ"מ לאחר    1  - בשכבה אחידה 

מ"מ לאורך    3יחתכו לפי מידות הפתח בתוספת    KBS- ייבוש. לוחות ה
ההתקנה בעת  לחץ  ליצור  מנת  )על  הלוח  מידות הכבלים  ולרוחב  ולפי   )

 העוברים במעבר. 
צמר   ד. בתפזורת  הלוחות  התקנת  לאחר  גלויות  שנותרו  נקודות  איטום 

 .KBS FOAMCOATסלעים וציפוי נוסף של  
של   ה. ברוחב  פס  ב  30ציפוי  לפתח  מסביב    KBS FOAMCOAT  - מ"מ 

 )מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב ע"מ ליצור גמר נקי וישר(.
  KBS -וצנרת החודרים דרך המעבר ב   ציפוי כבלי חשמל ו.

FOAMCOAT   ס"מ מכל צד של המעבר. יישום החומר   50למרחק של
או ידנית באמצעות מברשת, ללא  " AIRLESSבריסוס באמצעות "

  1 -צורך בניקוי הכבלים לפני היישום. עובי הציפוי לאחר הייבוש כ 
 מ"מ. )מומלץ להשתמש

 ציפוי וליצור גמר נקי וישר(.  בנייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק ה
 KBS INTUFLEX 957יעטפו ע"י סרט    2בקוטר עד כולל "  PVCצנרות   ז.

ס"מ מכל צד של מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק    20בעובי כפול, לאורך של  
)צנרות   לפני איטום הפתח(.  יבוצע  )הכיסוי  פיברגלס  רצועות    PVCע"י 

 יחסמו בקולר   2על "מ
 וכו'. יישור, החלקה, ניקוי  ח.
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 הפגיעה אסורה!" משני צידי הפתח.  -התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  ט.
 

 MORTARמחסום אש במעברי כבלים וצנרת במערכת טיט חסין אש     70.7.1.2

SEAL KBS: 
 

וסולמות   א. תעלות  מכסי  של  פינוי  לרבות  כנדרש,  השטח  והכנת  ניקוי 
 כבלים. 

תבנית   ב. או    -לוח  גבס  או    ש"עלוח  סלעים  צמר  גדולים,    ש"ע לפתחים 
יש להסירם   לוחות תבנית מחומרים דליקים  )הערה:  לפתחים קטנים. 

 לאחר התייבשות הטיט(. 
הכבלים   ג. בין  הצנרות,  בין  הטיט  חדירת  על  הקפדה  תוך  הטיט  יציקת 

הפתח   דפנות  לבין  בעובי    -וביניהם  טיט  שכבת  לקבלת    מ"מ  100עד 
 לפחות. 

  KBS FOAMCOAT  -ציפוי כבלי חשמל וצנרת החודרים דרך המעבר ב   ד.
ס"מ מכל צד של המעבר. יישום החומר בריסוס באמצעות    50למרחק של  

"AIRLESS  "  הכבלים בניקוי  צורך  ללא  באמצעות מברשת,  ידנית  או 
כ   עובי הציפוי לאחר הייבוש  מ"מ. מומלץ להשתמש    1  -לפני היישום. 

 רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור גמר נקי וישר. בנייר דבק 
 KBS INTUFLEX 957יעטפו ע"י סרט    2בקוטר עד כולל "  PVCצנרות   ה.

ס"מ מכל צד של מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק    20בעובי כפול, לאורך של  
)צנרות   לפני איטום הפתח(.  יבוצע  )הכיסוי  פיברגלס  רצועות    PVCע"י 

 ר יחסמו בקול 2על "מ
 יישור, החלקה, ניקוי וכו'. ו.
 הפגיעה אסורה!" משני צידי הפתח.  -התקנת שלט אזהרה "מחסום אש  ז.

 
 שעות: 2איטום שרוולים למעבר צנרת וכבלים בתקרות ובקירות לעמידות אש  70.7.02

 
 :C KBS FOAMCOAT-11איטום שרוולים ע"י מערכת מרק  70.7.2.1

, כבלים או צמות כבלים  2עד "  PVCאיטום שרוולים למעבר צנרת מתכתית, צנרת  
 מ"מ.  65עד 
 ניקוי והכנת השטח כנדרש.   א.
מ"מ מפני הקיר/התקרה    20החדרת צמר סלעים אל תוך חלל לעומק של   ב.

  60משני צידי השרוול )כגב נגד יציקת החומר האוטם( ולקבלת עובי של  
 מ"מ צמר סלעים לפחות. 

משני צידי השרוול לקבלת שכבה   C KBS FOAMCOAT- 11יישום מרק  ג.
 מ"מ מכל צד של השרוול, בהתיישרות עם פני הקיר.   20בעומק 

מבודדת   ד. סרט    -צנרת  ע"י  כפול,    KBS INTUFLEX 957תעטף  בעובי 
ס"מ מכל צד של מרכז הפתח. הכיסוי יחוזק ע"י רצועות    20לאורך של  

 ני איטום הפתח(. פיברגלס )הכיסוי יבוצע לפ
ב   ה. השרוול  דרך  החודרים  וצנרת  חשמל  כבלי    KBS  -ציפוי 

FOAMCOAT    ס"מ מכל צד של המעבר. יישום החומר    50למרחק של
או ידנית באמצעות מברשת, ללא צורך  "  AIRLESSבריסוס באמצעות "

כ   הייבוש  לאחר  הציפוי  עובי  היישום.  לפני  הכבלים  מ"מ.    1  -בניקוי 
נייר דבק רחב על מנת לסמן את מרחק הציפוי וליצור  מומלץ להשתמש ב

 גמר נקי וישר. 
 יישור, החלקה, ניקוי וכו'.   ו.

 
 :2" -6שרוול במחיצת אש לצנרת פלסטית "  70.7.2.2

לצינור בצמר סלעים דחוס, התקנת קולרי    KBSמילוי המרווח שבין המחיצה 

PIPE SEAL S/M/OSI   בעוגנ אליה  ומהודקים  המחיצה  עברי  פלדה  משני  י 
 מתאימים.  

 
 :2" -6שרוול בתקרת בטון לצנרת פלסטית "  70.7.2.3

 KBS PIPEמילוי המרווח שבין התקרה לצינור בצמר סלעים דחוס, התקנת קולר  

SEAL S/M/OSI   מצידה התחתון של התקרה ומחוזק אליה 
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 - שונות 99פרק 

 
 - אורשילוט פולט   99.01

 "סכנה חשמל", מפסק זרם ראשי ,מפסק זרם משני ,ארון חשמל. - ארונות חשמל •

 בזק, תקשורת כללית.  -אורנות תקשורת  •

אש, מגוף מים ראשי , מד מים כיתתי, הסנקת מים לצרכי    -ארונות כיבוי אש ומים •
 כיבוי. 

 אזור מחסה, מרחב מוגן.  •

 מספור כיתות, ייעוד הכיתה.  •

 דלתות אש  •

   - שילוט הכוונה 99.02

 מורה על כיוון יציאה ממרחב המוסד עפ"י תכנית בטיחות. •

 יציאה , יציאת חרום. –שלט תאורת לד בעל גוון ירוק וכיתוב בלבן עם חץ הכוונה  •

 מ"מ.   15ס"מ ועובי  15גובה האות תהיה מינימום   •

 שילוט משרדי הממשלה:  99.03

 - שלט משרד החינוך •
 הנחיות להתקנת שלט משרד החינוך: 

 ס"מ אנכי.  40/30  -שלט יהיה כ גודל .א

 . C2728עשוי נירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון   .ב

 פונט אריאל.  .ג

 ס"מ מהריצוף.  180-150התקנה בגובה עליון בין  .ד

 התקנה בסמוך לכניסה הראשית למבנה המרכזי.  .ה

 
 שלט משרד התמ"ת: •

 הנחיות להתקנת שלט: 
למעונות יום ומשפחתונים  יש לכתוב על השלט כי המבנה נבנה במימון האגף   .א

 והשירותים החברתיים.  במשרד העבודה, הרווחה 

על השלט להיות מוצב בחזית המבנה, במקום בולט על מבנה הקבע, ולא על   .ב
 שער או גדר. 

 ס"מ. 100/100 -גודל השלט כ .ג
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   -שילוט ממ"מ / ממ"ק 99.04

י חשמל,  דלת יציאה, יציאת חרום, מי שתיה, לוח חשמל, שירותים , חלון חילוץ, מתג •
 שקעי חשמל , תקשור וכבלים, מערכת סינון, וכו'. 

גבי רקע    כל הסימונים של מתח חשמלי שעל הקירות והתקרות ייכתבו בצבע אדום על •
האותיות יהיו    מ"מ ובאורך הנדרש, הצבוע בצבע צהוב פולט אור. מידות  75ברוחב  
 .מ"מ 41מ"מ וברוחב  52בגובה 

 
 
 

 בדיקות מעבדה  99.05

ככל    מכל סוג,    כל בדיקות המעבדה,של  וביצוע  י להזמנה ותאום  הקבלן יהיה אחרא •
על ידי  שידרש,לפני ביצוע ולאחר ביצוע, ,על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח ו 

כללית   בדיקות  פרוגרמת  פי  על  וכדומה(  התקנים  מכון  )יועצים,  חיצוניים  גורמים 
המפקח מעת לעת או על פי  שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה  

 .  המפרטים הטכניים
 

הבדיקות  • ותוצאות  המזמין,  ע"י  שתאושר  מוסמכות  במעבדות  תבוצענה  הבדיקות 
הבדיקות יועברו למפקח    הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. העתקי תעודות של תוצאות  

 במקביל להעברתם לקבלן .  
                                       

למהלך העבודה    תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן. כל עיכוב שיגרם   •
ועל   זמנים  לוח  תביעות  לצורך  יחשב  לא  הבדיקות  בצוע  זאת    בגין  לקחת  הקבלן 

      בחשבון בתכנון בצוע מערך הבדיקות.
                                 

בז • יכלול  מודגש  הבדיקות  מערך  כי  מוצריהם  גם  את  כל  על  המשנה  קבלני  כל  את 
 את הבדיקות כדלקמן:  גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 

 בדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכלונסים.  •
 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •
 בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר.  •

 לרבות ספרינקלרים. בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש  •
 בדיקות ריתוך, בדיקות עובי גלוון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצבע.  •

 בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ומערכות סינון.  •
 שרברבות )אינסטלציה סניטרית( לרבות:  -בדיקות מתקני תברואה  •

 בדיקת נקזים מתחת לבניין. •
 בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ.  •

 בדיקת נקזים, שפכים ודלוחים בתוך המבנה.  •
 בדיקת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה.  •
 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 בדיקת התקנה של מערכות ביוב ותיעול הבניין.  •
 בדיקות למערכת ההסקה  •

 בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות.  •

 בדיקת מערכת אוויר דחוס  •

 פריקות ולא פריקות. בדיקת התקנה של תקרות תותב •
 בדיקות התקנה של מערכות סולריות ומערכות אספקת גז )גפ"מ(.  •
 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית.  •

 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה.  •
 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. •

 בדיקות התקנה של מעקים.  •
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 בדיקה טרמוגרפית בלוחות חשמל בסיום הפרוייקט  •

 5וטופס  4בדיקות לקבלת טופס   •

 כל בדיקה אחרת שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח.  •
ככל  על חשבון הקבלן כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי   •

 על פי שיקול דעתו הבלעדית  שימצא לנכון
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל   •

 ישירות על ידי המעבדה אל המפקח.  בדיקה, 
 כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת  מטעם הקבלן ועל חשבונו   •
  14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך   •

 יום מקבלת צו התחלת העבודה.
 

 האישורים הדרושיםתיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקבלת כל עבור כל הבדיקות הנ"ל,  
 ועד אישור סופי של המפקח לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן. 

  
 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות ) 99.06
 

תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל  , על חשבונו , על הקבלן להכין א.
,מיזוג  כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ

וכד' כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות אוויר,מעליות,מערכות שונות,אדריכלות 
 במפרט הכללי.  00.12.01, הכל בהתאם לאמור בסעיף המקוריות(

 
 המתכנן. גרסתבהתאם ל ת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה  ב.
 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות  ג.

 המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל. 
 

 של תכניות   CD -סטים ו 5,  הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו ד.
התכניות  לאחר שהציגן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו.   AS MADE-ה

תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ועומקים  
, ותימסרנה למפקח כחלק חדשים ו/או קיימים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים

פי. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של ממסמכי החשבון הסו 
 הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

 
ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק  סטים של  5עם סיום עבודתו  כמו כן יספק הקבלן  ה.

 במפרט הכללי.  00.12.02ף בהתאם לאמור בסעי הוראות הפעלה, קטלוגים וכו' הכוללים 
 
ומסירתן למפקח,    וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  ו.

 חול על הקבלן. כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה   

 לשביעות רצון המפקח.
  
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד   וספרי המתקן ר הכנת התכניותעבו .ז

 חול על הקבלן. והתמורה לכך ת 
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה   

 לשביעות רצון המפקח.
 
 

 



 
 
 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 
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אולם ספורט-פאושלי01

עבודות עפרתת פרק 01.011.0

עבודות עפר

הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 01

המחירים כוללים חפירה וחציבה לכל עומק שיידרש.

המחיר כולל החזרת חומר חפור כמילוי באישור
המהנדס,סילוק יתרת החומר החפור עד למקום שפך

מותר בהתאם להוראות המפקח, ובאחריות הקבלן הקבלן
יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חלקי בנין

קיימים.

חפירה ו/או חציבה לכל סוגי יסודות (עוברים פלטות) וכמו01.01.0080
קורות מסד וכו' כולל חפירה בצורה ידנית אשר קרוב

לחלקי בנין קיים

45.0069.003,105.00מ"ק

עבודות הריסה,פירוק ופינוי למטמנה מורשת של מגרש01.01.0081
קיים בהתאם לתוכנית פירוקים של אדריכל הנוף גליון מס'

.8

1.0080,000.0080,000.00יח'

83,105.00סה"כ לעבודות עפרתת פרק 1.0

עבודות בטון תת פרק 01.022.0

עבודות בטון

הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 02 המחיר כולל תבניות ועבודות טפסנות וכן

קיטומים ואפי מים בכל מקום שיידרש, הכל לפי פרטי
אדריכלות.

וכן כולל כל סוגי חריצים, מעברים וחורים בתוך קירות או
תקרות עבור אינסטלצית סניטרית או חשמל,או מערכות

אחרות.

כל עבודות צביעה למיניהם בבטון טעונות לפני כן : קיצוץ
כל חוטי ברזל, החלקת הבטון בתערובת צימנטית,

סתימת חורים והורדת בליטות בטון.

מחיר הבטונים כוללים

שימוש בתבניות חלקות מלבידים וחדשות, או בלוחות עץ
מהוקצעים ברוחב 10 ס"מ, ליצירת בטון חשוף חלק,

ושיהיה מוכן לצביעה. למען הסרת ספק,לא תשולם כל
תוספת עבורביצוע בטון חשוף.

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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כל סוגי הבטון הוא ב-30 אם לא צוין אחרת, על הקבלן
לקחת בחשבון כי באלמנטים מסוימים יהיה צורך בגדלי

אגרגטים שונים או בסומך כלשהוא,מובהר בזאת כי מחיר
הבטון הינה סופי ולא תשולם תוספת כלשהוא עבור בטון

מסוג ב-30 או ב-40

על הקבלן להיות בתיאום מלא עם עבודות הקשורות
להכנות חשמל, אינסטלציהומיזוג אוויר.

המחיר כולל ביצוע בגובה כל שהוא מפני הריצוף, וביצוע
בקו מעוגל.

כלול ביציקות רצפות בטון עצר מים מתנפח מסוג
BENTORUB או ש"ע, בקו הפסקות יציקה, הכל בהתאם

לדרישות מניעת חדירת גז רדון למבנה. כלול בכל
היציקות הסיתותים הדרושים להתחברות עם בטון קיים,

לפי המסומן בפרטים בתכניות קונסטרוקציה.

כלונסאות מבטון הכוללים קידוח ויציקה בקוטר 50 ס"מ,01.02.0120
בעומק עד כ 12 מטר. שיטת CFA כולל הכנסת ברזל

ופינוי עודפי עפר.

450.00216.0097,200.00מ'

1.001,400.001,400.00מ"קבטון בראשי כלונסאות במידות שונות01.02.0130

קורות יסוד מבטון במידות שונות ובצורות שונות כמו01.02.0140
בליטות ותושבות הכל בהתאם לפרטי קונסטרוקציה

37.001,400.0051,800.00מ"ק

מצע ארגזי פוליביד-כוורת בגובה 25 ס"מ מתחת לרצפות01.02.0150
בטון, קורות יסוד וראשי כלונס, כולל 2 שכבות פוליאותילן

לפי המסומן בתכניות קונסטרוקציה.

530.0069.0036,570.00מ"ר

507.00270.00136,890.00מ"רמרצפי בטון בעובי 20 ס"מ01.02.0160

22.00280.006,160.00מ"רמרצפי בטון בעובי 25 ס"מ01.02.0170

6.001,460.008,760.00מ"קקירות קירות בטון בעובי עד 20 ס"מ01.02.0180

8.001,380.0011,040.00מ"קקירות קירות בטון בעובי עד 25 ס"מ01.02.0190

265.001,270.00336,550.00מ"קקירות קירות בטון בעובי עד 40 ס"מ01.02.0200

6.001,300.007,800.00מ"קעמודי בטון בודדים , במידות שונות01.02.0210

7.00289.002,023.00מ"רתקרות בטון בעובי 20 ס"מ01.02.0220

94.00340.0031,960.00מ"רתקרות בטון בעובי 25 ס"מ01.02.0230

15.00320.004,800.00מ"רתקרות בטון בעובי 40 ס"מ01.02.0240

7.00994.006,958.00מ"קמעקות בטון במידות שונות01.02.0250

28.001,150.0032,200.00מ"קקורות בטון במידות שונות01.02.0260

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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50.004,900.00245,000.00טוןאומדן מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים, לזיון הבטון01.02.0270

עיבוי לא קונסטרוקטיבי על פי דרישת יועץ מזג אוויר01.02.0280
במידות כ 300/400 ס"מ, ובעובי כ 50 ס"מ

1.002,300.002,300.00קומפ

400.0040.0016,000.00מ"רתוספת עבור רצפת בטון אולם ספורט בהליקופטר01.02.0290

1,035,411.00סה"כ לעבודות בטון תת פרק 2.0

עבודות בניהתת פרק 01.044.0

עבודות בניה

הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 04

המחירים כוללים פסי ניר זפת מודבקים ברוחבים שונים
ובמקומותהדרושים, מסביב לפתחים

מחיר בנית מחיצות כולל קוצים של 6 מ"מ כל 20 ס"מ
בחיבור בין בטון לבלוקים, ומילוי בטון בין הבלוקים
לאלמנטי בטון או בזוייות חיבור.לא תשולם תוספת

כלשהוא עבור השטרבות.

מחיר בנית המחיצות כולל יציקת חגורות בטון ב-20
(אנכיות ואופקיות) כולל זיון 2?8 בקירות 7 ו 10 ס"מ ו
4?8 בקירות 15 ו 20 ס"מ +חישוקים ? 8 כל 30 ס"מ.

אלא אם סומן אחרת בתכניות.

המחיר כולל ביצוע בגובה כל שהוא מפני הריצוף,וכן
ביצוע בקו מעוגל,

לעיבויי בניה במפגשים בין קירות, בצורות שונות בהתאם
לתכניות אדריכלות.

בבנית מחיצות בבלוקי בטון השורה התחתונה (ראשונה)
תהיה טבולה בזפת 25/25 , בגובה של בלוקה (20 ס"מ)

בנית הבלוקים יעשה בבניה הפוכה (חור מלמעלה) ומילוי
חול.

39.00164.006,396.00מ"רבניה בבלוקי בטון חלולים, עובי 10 ס"מ01.04.0090

61.00201.0012,261.00מ"רבניה בבלוקי בטון חלולים, עובי 22 ס"מ01.04.0100

18,657.00סה"כ לעבודות בניהתת פרק 4.0

עבודות איטום01.05

עבודות איטום-קונסטרוקטור01.05.001

עבודות איטום

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הקבלן מופנה ומחויב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 05.

אחריות על טיב הבידוד והאיטום הינה לתקופה של 10
שנים לפחות.

המחיר כולל העיבודים מסביב למעקות (רולקות) ומוצאי
ניקוז למים.

לפני ביצוע בידוד בגג יש לנקות את שטח הגג מכל פסולת
שהיא, לחתוך קוצים, ולישר את הגג מכל הבליטות

והשקעים, ההכנות לאיטום כלולות במחיר האיטום ולא
ישולם עבורם בנפרד. השמוש בחומרי איטום ובידוד יהיה

כפוף להוראות היצרן ויכלול את כל חומרי העזר
המומלצים על ידו

איטום קירות וקורות באדמה על ידי יריעות ביטומניות01.05.001.0070
מרותכות וחיפוי על ידי לוחות קלקר בעובי 5 ס"מ.

265.00101.0026,765.00מ"ר

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים01.05.001.0080
אלסטומריים מסוג "מסטיק MB"או ש"ע בכמות 300

גר/מ"ר,2 שכבות ציפוי בכמות כוללת 2 מ"מ,הביצוע כולל
גם מדה בשיפועים .02

20.00101.002,020.00מ"ר

איטום מחיצות בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה01.05.001.0090
"PCI או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג "לאסטוגום
או ש"ע, המיוצר ע"י חברת "פזקר" במריחה או בהתזה,
לרבות פריימר מסוג "גיזוג ראונד" או ש"ע בכמות 200

גר/מ"ר ו 2 שכבות .אזור מקלחות בלבד

55.00101.005,555.00מ"ר

בידוד גג ומרפסות הכולל: יצירת מחסום אדים מסוג01.05.001.0110
סיבסט לפי הוראות היצרן או ש"ע מאושר,עם מריחת שתי

שכבות ביטומניות 75/25 להדבקת לוחות רונדופן בעובי
4 ס"מ.יצירת שיפועים ע"י בטקל ואיטום ע"י שתי יריעות

ביטומניות SBS מולחמות בעובי 5 מ"מ + סיבי
פוליאסטר 250 גר'/למ"ר.יריעה עליונה עם אגרגט לבן או

הלבנה, גימור

105.00189.0019,845.00מ"ר

הרולקה תחובר למעקה הגג בשיטת קיבוע מכני על ידי
פרופיל אלומיניום ,כולל פריסת היריעות הלחמתן, עיבוד

רולקות ומרזבים וגימור בקצוות ע"י פרופיל עם מסטיק
מסוג סיליקון או ש"ע. המדידה לפי שטח היטל אופקי

בלבד. כולל עיבוד רולקות מטיט צימנט לאורך מעקות ,
במידות מינימליות של 7/7 ס"מ.

54,185.00סה"כ לעבודות איטום-קונסטרוקטור

עבודות איטום01.05.002

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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איטום מתחת לציפוי פח בחזיתות בטורוסיל FX-100 או01.05.002.0010
סיקהטופסיל 107 בשתי שכבות בכמות כללית של 4

ק"ג/מ"ר, לרבות הכנת התשתית, רולקות בטון,איטום
מעברי צנרת וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי

מפרט היצרן.

275.0074.0020,350.00מ"ר

גשרי קור מלוחות קלקר F-30 בעובי 2 ס"מ לרבות אדקס,01.05.002.0020
רשת XPM וכו'.

60.0055.003,300.00מ"ר

23,650.00סה"כ לעבודות איטום

77,835.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06

הערות01.06.001

- מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט ברשימות
הנגרות/מסגרות/דלתות,במיפרט המיוחד, בפרטים

בתוכניות, בהנחיות יועץ אקוסטיקה, בהנחיות יועץ
הבטיחות ושאר יועצי הפרויקט. הכל קומפלט מושלם

וקבוע במקומו.

- מחירי היחידה כוללים גם את כל הפרזול כנדרש לרבות
מחזירי שמן,מעצורים,ידיות

בהלה,צירים,מנעולים,צוהר,מתאמי סגירה, איטומים
ובידודים אקוסטיים,אביזרי נגישות על פי תקן וכו'

- מחירי היחידה כוללים גם גילוון, צבע בתנור, ביטון
ועיגון המשקופים וכו'.

- מחירי היחידה כוללים גם מפתח מאסטר שיפתח את כל
הדלתות במתחם העבודה.

SHOP מחירי היחידה כוללים הכנת תוכנית
DRAWINGS והגשתן טרם תחילת הייצור לאישור

האדריכל.

0.00סה"כ להערות

רשימת נגרות01.06.002

דלת, טיפוס מס' 301 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.002.0010
ברשימה.

2.003,220.006,440.00יח'

דלת, טיפוס מס' 302 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.002.0020
ברשימה.

1.003,220.003,220.00יח'

ארון שרות + ספסל עץ, טיפוס מס' 303 ברשימה. הכל01.06.002.0030
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.005,060.005,060.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מערכת מחיצות ודלתות ל-2 תאי שרותים, טיפוס מס'01.06.002.0040
303 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

2.004,600.009,200.00קומפ

23,920.00סה"כ לרשימת נגרות

רשימת מסגרות01.06.003

דלת הדף, טיפוס מס' 101 ברשימה. הכל קומפלט01.06.003.0010
כמפורט ברשימה.

1.003,864.003,864.00יח'

דלת, טיפוס מס' 102 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0020
ברשימה.

1.006,900.006,900.00יח'

ארון, טיפוס מס' 103 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0030
ברשימה.

1.006,440.006,440.00יח'

ארון, טיפוס מס' 104 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0040
ברשימה.

1.001,840.001,840.00יח'

ארון, טיפוס מס' 105 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0050
ברשימה.

1.001,932.001,932.00יח'

תריס, טיפוס מס' 106 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0060
ברשימה.

2.002,760.005,520.00יח'

תריס, טיפוס מס' 107 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0070
ברשימה.

2.00736.001,472.00יח'

דלת יציאה לגג, טיפוס מס' 108 ברשימה. הכל קומפלט01.06.003.0080
כמפורט ברשימה.

1.001,380.001,380.00יח'

מדרגות מתקפלות, טיפוס מס' 108 ברשימה. הכל01.06.003.0090
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.003,220.003,220.00יח'

דלת, טיפוס מס' 109 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0100
ברשימה.

1.008,280.008,280.00יח'

1.00368.00368.00יח'צינור אוויר תקני קוטר "4 במרחב מוגן.01.06.003.0110

3.00552.001,656.00יח'צינור אוויר תקני קוטר "8 במרחב מוגן.01.06.003.0120

1.00920.00920.00יח'שסתום הדף תקני לצינור אוויר קוטר "8 במרחב מוגן.01.06.003.0130

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מערכת מודולרית דגם "התקן עומר" או ש"ע משולבת01.06.003.0140
ביציקה לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן

מפוצל במקלט/מרחב מוגן, המערכת מאושרת ע"י פיקוד
העורף, בקיר פנימי בעובי 20 ס"מ ועד 50 ס"מ, לרבות

צינור אוויר מפלסטיק בקוטר 100 מ"מ ("4), פלאנג' תקני,
אטם מעוצב מובנה "4, שתי טבעות הארכה 5 ס"מ כל

אחת, ברז בורר, מחבר הפעלה לחירום, תושבת לחיפוי
טיח וצבע, מכסה ניתק לברז בורר, ומערכת ניקוז מובנת
בקיר מקלט הכוללת 3 מ' צינור פוליאתילן קוטר 20 מ"מ

דרג 10, מחבר מעבר 220-3 מ"מ

1.001,104.001,104.00יח'

44,896.00סה"כ לרשימת מסגרות

68,816.00סה"כ לעבודות נגרות ומסגרות אומן

מתקני תברואה01.07

צינורות פלדה סקדיול 40 לאספקת מים קרים וחמים01.07.002

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "3/4 עם01.07.002.0010
(HDPE) ציפוי חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי
לפי מפמ"כ 266.5.2 מחובר בהברגה, מותקן סמוי בתוך

קירות ומחיצות

10.00138.001,380.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "1/2 1 עם01.07.002.0012
(HDPE) ציפוי חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי
לפי מפמ"כ 266.5.2 מחובר בהברגה, מותקן סמוי בתוך

קירותומחיצות

10.00207.002,070.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "2 עם ציפוי01.07.002.0013
חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי (HDPE) לפי

מפמ"כ 266.5.2 מחובר בהברגה, מותקן סמוי בתוך
קירות ומחיצות

21.00230.004,830.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "4 עם ציפוי01.07.002.0014
חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי (HDPE) לפי

מפמ"כ 266.5.2 מחובר בריתוך, מותקן סמוי בתוך קירות
ומחיצות

15.00423.006,345.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "3 עם ציפוי01.07.002.0015
חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי (HDPE) לפי

מפמ"כ 266.5.2 מחובר בריתוך, מותקן סמוי בתוך קירות
ומחיצות

20.00313.006,260.00מ'

צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00551/2
1 מותקן גלוי

280.00156.0043,680.00מ'

צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00562
מותקן גלוי

10.00170.001,700.00מ'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00583
מותקן גלוי

20.00239.004,780.00מ'

צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00594
מותקן גלוי

60.00368.0022,080.00מ'

סה"כ לצינורות פלדה סקדיול 40 לאספקת מים קרים
וחמים

93,125.00

צינורות פוליאתילן (PE) לאספקת מים01.07.007

צינור פוליאתילן מצולב (PE-X) דרג 10 לפי ת"י 01.07.007.00575433
בקוטר חיצוני 16 מ"מ בתוך צינור מתעל מותקן סמוי.

המחיר כולל צינור מתעל.

60.0076.004,560.00מ'

צינור פוליאתילן מצולב (PE-X) דרג 10 לפי ת"י 01.07.007.00585433
בקוטר חיצוני 20 מ"מ בתוך צינור מתעל מותקן סמוי.

המחיר כולל צינור מתעל.

20.0086.001,720.00מ'

6,280.00סה"כ לצינורות פוליאתילן (PE) לאספקת מים

מערכת נקזים ואוורור01.07.019

קופסת ביקורת מפוליפרופילן (PP) לפי ת"י 1682 בקוטר01.07.019.0075
100/50 מ"מ ובגובה 130 מ"מ בעלת 4 חיבורים צידיים

ויציאה תחתית בקוטר 110 מ"מ עם טבעת ומכסה מפליז.

8.00276.002,208.00יח'

קופסת ביקורת נופלת מפוליפרופילן (PP) בקוטר01.07.019.0081
100/100 מ"מ עם מסגרת מרובעת ומכסה מפליז.

1.00368.00368.00יח'

מחסום רצפה מפוליפרופילן (PP) לפי ת"י 1119 בקוטר01.07.019.0083
100/50 מ"מ ובגובה 140 מ"מ בעל 3 כניסות ויציאה

אחת עם טבעת ומכסה רשת מפליז.

2.00294.00588.00יח'

3,164.00סה"כ למערכת נקזים ואוורור

קבועות תברואיות01.07.020

אסלה תלויה לפי ת"י 146 מחרס סוג א' בגוון עפ"י בחירת01.07.020.0010
המזמין, לרבות מכסה כבד מפלסטיק.

2.001,748.003,496.00יח'

אסלה תלויה לנכים מחרס סוג א' בגוון לבן, לרבות מושב01.07.020.0011
ומכסה כבד מפלסטיק, מכל הדחה דו כמותי עם פנל

פלב"מ בהתקנה סמויה, ואבזרים מפלב"מ לנכים

2.002,300.004,600.00יח'

כיור רחצה מלבני מחרס סוג א' לפי ת"י 239 במידות01.07.020.0044
57/40 ס"מ בגוון עפ"י בחירת המזמין.

2.00534.001,068.00יח'

כיור רחצה מעוגל בחזית מחרס סוג א' לפי ת"י 01.07.020.0048239
במידות 41/25 ס"מ בגוון עפ"י בחירת המזמין.

2.00414.00828.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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9,992.00סה"כ לקבועות תברואיות

מתקן כיבוי אש01.07.025

עמדת כיבוי אש פנימית הכוללת ברז כיבוי בקוטר "2 לפי01.07.025.0001
ת"י 448 עם מצמד מתוברג לחיבור מהיר לפי ת"י ,449 2

זרנוקים לפי ת"י 365 בקוטר "2 ובאורך 15 מטר עם
מצמדים לחיבור מהיר, ומזנק סילון/ ריסוס "2 רב שימושי

בעל ברז כדורי (הארון נמדד בנפרד)

2.001,932.003,864.00קומפ

מתז תלוי PENDENT לפי ת"י 1596 בעל תגובה רגילה,01.07.025.0091
מקדם זרימה של K=5.6, קוטר תבריג "1/2, טמפרטורת

הפעלה 68 מעלות צלזיוס, בגימור פליז.

14.0083.001,162.00יח'

מתז צידי SIDEWALL לפי ת"י 1596 בעל תגובה רגילה,01.07.025.0103
מקדם זרימה של K=5.6, קוטר תבריג "1/2, טמפרטורת

הפעלה 74 מעלות צלזיוס, בגימור פליז.

1.0087.0087.00יח'

5,113.00סה"כ למתקן כיבוי אש

117,674.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל ותקשורת01.08

נקודות חשמל ותקשורת.01.08.001

הערות:1. כל האבזרים והקופסאות ישולטו בשלט דימו
מותקן על האביזר. 2.כל הנקודות יהיו בכבלים כבים

מאליהם FR2 בסולמות בפוזדורים וכבל וצנרת מהסלמת
ועד לנקודה מוצמדים לתקרה ע"י סרגלי פח מגולוונים

הכלולים במחיר הנקודה. 3.כל הצנרת כבה מאליה בצבע
לפי היעוד.

4.מחיר ממצוע לכל סוגי הנקודות מהלוח ועד לנקודה
כולל קו הזנה בכל אורך. 5. כל הנקודות תה"ט בחציבה או

בקיר כפול , בריצפה כולל חציבה בטופניג וכיסוי
בבטוןרזה,מתחת לריצפה בקומה למטה, כולל קדיחת חור

בתקרה דרוכה ותיקון 6. מחיר נקודה כולל שימוש
בתשתיות קימות (צינור וקופסא) המותקנות בבטון כולל
גילוי הצנרת תיקון שבירה בצנרת החלפת קופסא במידה

ונדרש וכל העבודות והחומרים הנדרשים להפעלת
תשתית שבוצעה בשלב הקודם 7. כל האבזרים חייבים

לעמוד במפרט קופ"ח כללית.

נקודת מאור חד פאזית בצנרת מריכף בקוטר 20 מ"מ01.08.001.0010
כבה מאליו או מרירון, וכבלים 1.5 ממ"ר כוללים מספר
גידים לפי הצורך כולל קוי הזנה מהנקודות ועד ללוח ,

מפ"זאו לחצן מאור 10 א' כפול או מחליף כולל קופסאות
הסתעפות לפי הצורך עם מהדקים ויציאה לגוף תאורה

בקופסת חיבורים ומהדקים, מחיר ממוצע לכל סוגי
הנקודות כולל שלט מואר.

119.00101.0012,019.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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נקודת לחצן המפעיל אביזרים בלוח בטוצינו לייט כולל01.08.001.0030
נורת סימון בצנרת בקוטר 20 מ"מ מריכף כבה מאליו או

מרירון, וכבלים 1.5 ממ"ר כוללים מספר גידים לפי
הצורךכולל קוי הזנה מהנקודה ועד ללוח , לחצן מואר

בצבע שיבחר ע"י המהנדס יחיד כולל קופסאות הסתעפות
לפי הצורך. מחיר לכל כמות לחצנים על מעגל, כולל שילוט

ליעוד הלחצנים.

8.00110.00880.00יח'

נקודת ח"ק חד פאזית בצינור 20 מ"מ מריכף כבה מאליו01.08.001.0040
או צינור מרירון וכבלים בחתך 2.5 מהנקודות ועד ללוח

כולל קופסאות הסתעפות כדרוש ללא אביזר סופי שנמדד
בניפרד כמות כלשהי של שקעים על מעקף (כולל אחד).

21.00120.002,520.00יח'

קופסת שקעים עבור 8 מודולים עבור עמדת מכשירים01.08.001.0045
תה"ט או עה"ט הכוללת הכנה ל-4 שקעי RJ-45 בודדים
מסוככים CAT7 ,6 שקעי חשמל כולל תריס הגנה בפועל

וחיבורם, ומסתמים בהתאם לצורך- הקופסא תוצרת
ע.ד.א או קשטן בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

1.00598.00598.00יח'

קופסת שקעים עבור 4 מודולים עבור עמדת מכשירים01.08.001.0055
תה"ט או עה"ט הכוללת הכנה לשקע RJ-45 בודדים

מסוככים CAT7 שקע טלוויזיה בפועל וחיבורו,ו-2 שקעי
חשמל כולל תריס הגנה בפועל וחיבורם - הקופסא תוצרת

ע.ד.א או קשטן בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

2.00230.00460.00יח'

אביזר סופי שקע בודד כולל תריס הגנה שיבחר ע"י01.08.001.0060
האדריכל כולל קופסא תה"ט לגבס או טיח (לפי מיקום

ההתקנה) ומתאמים כנידרש.

6.0023.00138.00יח'

אביזר סופי שקע כפול כולל תריס הגנה שיבחר ע"י01.08.001.0070
האדריכל כולל קופסא תה"ט לגבס או טיח (לפי מיקום

ההתקנה) ומתאמים כנידרש.

8.0037.00296.00יח'

אביזר סופי שקע בודד מוגן מים כולל תריס הגנה שיבחר01.08.001.0080
ע"י האדריכל כולל קופסא תה"ט ומתאמים כנידרש.

4.0037.00148.00יח'

אביזר סופי שקע כפול מוגן מים כולל תריס הגנה ע"י01.08.001.0090
האדריכל כולל קופסא תה"ט ומתאמים כנידרש.

2.0046.0092.00יח'

3.0037.00111.00יח'אביזר סופי שקע מרובע N-4 עה"ט או תה"ט .01.08.001.0097

5.009.0045.00יח'אביזר סופי שקע מרובע N-1 עה"ט או תה"ט.01.08.001.0098

01.08.001.010016A שלושה מגעים CEE בית תקע יחיד תעשייתי סוג
כולל מפסק זרם מחוגר חשמלית ומכנית עשוי מחומר

פלסטי קשיח ,התקנה על או תחת הטיח

3.0051.00153.00יח'

01.08.001.010532A שלושה מגעים CEE בית תקע יחיד תעשייתי סוג
כולל מפסק זרם מחוגר חשמלית ומכנית עשוי מחומר

פלסטי קשיח ,התקנה על או תחת הטיח

1.0064.0064.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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01.08.001.011016A חמשה מגעים CEE בית תקע יחיד תעשייתי סוג
כולל מפסק זרם מחוגר חשמלית ומכנית דגם אירופאי לפי

תקן CEE 17 עשוי מחומר פלסטי קשיח ,התקנה על או
תחת הטיח

1.0069.0069.00יח'

נקודת ח"ק למזגן או יחידת F.C חד פאזית בצינור 01.08.001.019020
מ"מ וכבלים בחתך 2.5 ממ"ר , בקו ישיר ללוח קרוב כולל

מפסק פאקט 25 ליד היחידה או שקע ישראלי בהתאם
לדרישתקבלן המיזוג.

2.00129.00258.00יח'

נקודת ח"ק למזגן או יחידת F.C חד פאזית בצינור 01.08.001.019525
מ"מ וכבלים בחתך 4 ממ"ר , בקו ישיר ללוח קרוב כולל

מפסק פאקט 25 אמפר.

1.00147.00147.00יח'

נקודת ח"ק למזגן או יחידת F.C תלת פאזית בצינור 01.08.001.020025
מ"מ וכבלים בחתך 2.5 ממ"ר , בקו ישיר ללוח קרוב כולל

.4x25A מפסק פאקט

1.00230.00230.00יח'

נקודת אנטנה/כבלים בצינור 20 כולל כבל קואקס קופסא01.08.001.0207
ואביזר סופי תיקני בטוצינו לייט.

1.00115.00115.00יח'

הכנה לנקודת מתח נמוך מאוד עבור בקרת כניסה, טמ"ס,01.08.001.0208
פריצה וכל מנ"מ אחרת (למעט גילוי אש, כריזה ובקרת

מבנה) בצינור 20/25 מ"מ מהנקודה ועד לתעלה
בפרוזדור אולארון תקשורת כולל קופסה וחוט משיכה

תה"ט.

34.0060.002,040.00יח'

נקודת הארקה 16 מ"מ לציוד תקשורת או הידרנט מים01.08.001.0250
PVC אשר תכלול צינור בקוטר 25 מ"מ מוליך 16 ממ"ר
צהוב ירוק מחובר בצידו האחד לפס הארקה בלוח קרוב

ובצידו השני למיתקן המוארק.

3.0092.00276.00יח'

נקודת הארקה 10 מ"מ לתקרה אקוסטית או F.C או01.08.001.0255
שירותים מתכתיים אחרים אשר תכלול צינור בקוטר 20

מ"מ מוליך 10 ממ"ר PVC צהוב ירוק מחובר בצידו האחד
לפס הארקה בוח קרוב ובצידו השני למיתקן המוארק.

8.0074.00592.00יח'

נקודת לחצן ניתוק כללי עבור תאורה או מיזוג אשר תכלול01.08.001.0260
צנור בקוטר 20 מ"מ. מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר ולחצן עם

שני מגעים מותקן בקופסא עם מסגרת תה"ט ושילוט
בקליט סנדוויץ חרוט.

2.00202.00404.00יח'

הכנה לטרמוסטט ע"י צינור 20 מ"מ וחוט משיכה ממיקום01.08.001.0280
יחידת מ"א ועד לנקודה כולל קופסא 55 או מלבנית גויס 3

מקום למיקום הנקודה.

3.0064.00192.00יח'

השלמת נקודת טלפון ע"י השחלת כבל 4 זוגות וסיום01.08.001.0290
באביזר תקני של בזק.

3.0092.00276.00נק'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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נקודת לחצן חרום אשר תכלול צנור בקוטר 20 מ"מ.01.08.001.0295
מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר ולחצן חרום עם שני מגעים

מותקן בקופסא עם מסגרת תה"ט כולל כיסוי פלסטי שקוף
לשבירהושילוט בקליט סנדוויץ חרוט.

1.00442.00442.00יח'

01.08.001.03004x25A נקודת חשמל הכוללת מפסק פאקט תלת פאזי
מוגן מים וקרינת UV בכבל חשמל N2XY 5x4 בצנרת

מריכף סמויה בהתאם לצורך.

3.00193.00579.00יח'

01.08.001.03104x16A נקודת חשמל הכוללת מפסק פאקט תלת פאזי
מוגן מים וקרינת UV בכבל חשמל N2XY 5x2.5 בצנרת

מריכף סמויה בהתאם לצורך.

4.00212.00848.00יח'

01.08.001.0320UV 2 אמפר מוגן מים וקרינתX32 מפסק פאקט חד פאזי
בכבל חשמל N2XY 3x6 בצנרת מריכף סמויה בהתאם

לצורך.

1.00193.00193.00יח'

נקודת דוד מים חמים הכולל מפסק דופול כולל נורת סימון01.08.001.0360
ומפסק פאקט 2x25A מוגן מים

1.00184.00184.00יח'

מפסק דופול כולל נורת סימון עבור חיבור מערכות מתח01.08.001.0370
נמוך מאוד

2.0074.00148.00יח'

01.08.001.0380UV 2 מוגן מים וקרינתx25A 3.00110.00330.00יח'מפסק פאקט

01.08.001.0390UV 4 מוגן מים וקרינתx25A 1.00166.00166.00יח'מפסק פאקט

01.08.001.0400UV 4 מוגן מים וקרינתx125A 1.00322.00322.00יח'מפסק פאקט

העברת ביקורת מהנדס בודק סוג 3 מוסמך כולל ליווי01.08.001.0500
הבודק בזמן הבדיקה, ותשלום עבור הביקורת.

1.002,760.002,760.00קומפ

28,095.00סה"כ לנקודות חשמל ותקשורת.

מובילים (שלא במסגרת נקודות).01.08.002

הערות:1. כל המובילים כבים מאליהם או לא דליקים,
צנרת בצבעים שונים ע"פ היעוד. 2. המובילים כוללים

חדירה בקירות ותקרות בטון קימים ותיקון 3. מובילים
כולליםסרגלי פח מגולוון להצמדה לתקרה 4. סימון ליעוד

של שינוי כיוון או 5 מטר מקסימום ע"י שלט סנדויץ חרוט.
6. לתעלות רשת/פח מחורץ תמוכות וזויות מוצרי מדף

בלבד התקנה לתקרת או ריצפת הבטון בלבד ע"י תומך כל
1 מטר מקסימום.7. לתעלות פי.וי.סי זויות וסופיות מוצרי

מדף בלבד. 8. לתעלות כולל תמוכות לריצפה כולל
הגבהת או תקרה. 9. כל הצנרת כוללת במחירה חפירה
מתחת למבנה/מרתף. 10. כל הצנרת "4 ומעלה כוללת

פקקים. 11. כל הצנרת כוללת חבלי משיכה ושילוט. 12.
מחיר תעלות/צנרת חשמל כולל בתוכו אטימה למעברי אש

כמצויין במפרט בכל מקום הנדרש לכך.

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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צינורות מריכף כבים מאליהם בצבעים שונים קוטר 01.08.002.001020
מ"מ, סמוי או גלוי כולל קופסאות וחומרי עזר וחוט

השחלה.

90.003.00270.00מ'

צינורות מריכף כבים מאליהם בצבעים שונים קוטר 01.08.002.001525
מ"מ, סמוי או גלוי כולל קופסאות וחומרי עזר וחוט

השחלה.

120.003.00360.00מ'

80.005.00400.00מ'כנ"ל אך בקוטר 32 וחבל השחלה.01.08.002.0020

10.007.0070.00מ'כנ"ל אך בקוטר 40? וחבל השחלה.01.08.002.0025

10.009.0090.00מ'כנ"ל אך בקוטר 50? וחבל השחלה.01.08.002.0030

תעלת רשת מגולוונת כולל תמוכות - התעלה בעומק 01.08.002.00518.5
ס"מ וברוחב עד 10 ס"מ.

24.0041.00984.00מ'

תעלת רשת מגולוונת כולל תמוכות - התעלה בעומק 01.08.002.00558.5
ס"מ וברוחב עד 20 ס"מ.

36.0046.001,656.00מ'

תעלת פיויסי ברוחב 4*12 ס"מ כולל מכסא מחזיקי כבלים01.08.002.0075
וסגירה ע"י אזיקונים מוגני UV וכולל שילוט סנדויץ ליעוד

התעלה.

18.0028.00504.00מ'

תעלת פיויסי ברוחב 10*20 ס"מ כולל מכסא מחזיקי01.08.002.0080
כבלים וסגירה ע"י אזיקונים מוגני UV וכולל שילוט סנדויץ

ליעוד התעלה.

12.0060.00720.00מ'

תעלת פח מגולוון במידות 6*4 ס"מ כולל מכסה עם01.08.002.0085
ברגים.

10.0046.00460.00מ'

תעלת כבלים כולל מכסה מחורצות מגולוונות בעובי 01.08.002.01281
מ"מ ברוחב 10 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על התקרה

כולל תמכים מגולוונים.

300.0070.0021,000.00מ'

צביעת תעלת כבלים הכולל מכסה מחורצות מגולוונות01.08.002.0129
בעובי 1 מ"מ ברוחב 10 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על
התקרה כולל תמכים מגולוונים בצבע לבחירת אדריכל.

300.004.001,200.00מ'

תעלת כבלים כולל מכסה מחורצות מגולוונות בעובי 01.08.002.01301
מ"מ ברוחב 20 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על התקרה

כולל תמכים מגולוונים.

32.0088.002,816.00מ'

צביעת תעלת כבלים הכוללת מכסה מחורצות מגולוונות01.08.002.0131
בעובי 1 מ"מ ברוחב 20 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על
התקרה כולל תמכים מגולוונים בצבע לבחירת אדריכל.

32.004.00128.00מ'

30,658.00סה"כ למובילים (שלא במסגרת נקודות).

כבלים ומוליכים (שלא במסגרת נקודות).01.08.003

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הערות:1. כל הכבלים עם בידוד פוליאטילן מוצלב (א"א
נכתב במפורש אחרת) FR2 כבה מאליו 2. כל הכבלים
מונחים בסולמות או מושחלים בצינרות. 3. כל הכבלים

משולטיםכל 20 מטר לחתכם, ויעודם בשלט סנדויץ חרוט
מוצמד. 4. כבלים עבור קוי הזנה בלבד ולא עבור הנקודות

5. המחיר כולל חיבור הכבלים ב-2 קצות גם ללוח קיים.
6. בכבלי אלומניום כלול נעלי כבל לחיבור בין כבלי

אלומניום לפסי צבירה או מפסקים מנחושת.

01.08.003.0020P.V.C מוליכי נחושת "ט" בחתך 16 ממ"ר עם בידוד
בצבעים שונים מושחלים בצינורות או מונחים בתעלה

(המחיר אינו כולל הצנרת)

18.0013.00234.00מ'

01.08.003.0035P.V.C מוליכי נחושת "ט" בחתך 25 ממ"ר עם בידוד
בצבעים שונים מושחלים בצינורות או מונחים בתעלה

(המחיר אינו כולל הצנרת)

120.0022.002,640.00מ'

01.08.003.0047P.V.C מוליכי נחושת "ט" בחתך 95 ממ"ר עם בידוד
בצבעים שונים מושחלים בצינורות או מונחים בתעלה

(המחיר אינו כולל הצנרת)

15.0039.00585.00מ'

30.0018.00540.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר01.08.003.0110

20.0023.00460.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 5X4 ממ"ר01.08.003.0115

20.0028.00560.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 5X6 ממ"ר01.08.003.0120

50.0046.002,300.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 4X25 ממ"ר01.08.003.0130

25.0014.00350.00מ'כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X25 ממ"ר01.08.003.0135

18.0055.00990.00מ'כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X50 ממ"ר .01.08.003.0175

6.00274.001,644.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 4X150 ממ"ר .01.08.003.0225

15.00101.001,515.00מ'כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X240 ממ"ר .01.08.003.0230

מוליך נחושת גלוי בחתך 16 ממ"ר, עבור הארקת תעלות01.08.003.0250
רשת ו/או מגשים כולל מהדקים כל 3 מטר לחיבור החוט

לתעלה.

482.0012.005,784.00מ'

60.0015.00900.00מ'כבל טלפון 20 זוג01.08.003.0600

בלוק קורונה 10 זוגות לרבות תושבת התקנה במס"ר או01.08.003.0620
במסד וסימון בשני קצוות

1.0032.0032.00יח'

2.00184.00368.00קומפהפעלת שלוחות טלפון לרבות ג'ימפור במס"ר01.08.003.0630

2.00414.00828.00יח'פס הארקות תיקני 40/4 מ"מ בעל 5 חורים לפחות.01.08.003.0640

19,730.00סה"כ לכבלים ומוליכים (שלא במסגרת נקודות).

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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לוחות חשמל.01.08.004

הערות:1. כל המאזים תוצרת ABB, שניידר, מולר או
ש"ע. 2. כל המאזים יהיו אופין B או C ולז"ק מינימלי של

10 ק"א לפי תקן IEC 898 3.כל המאמתים יהיו תוצרת
ABB,שניידר, מולר או ש"ע ולז"ק מינימלי של 35 ק"א

א"א צוין אחרת . 4.כל הלוחות יכללו סימון חד קוי בצבע
עמיד ע"ג הפנלים. 5. כל האביזרים כוללים הספקה

והתקנה בלוח כולל כל הדרוש לרבות פס יצבירה שילוט
וחיווט .6 ראה המפרט 7. כל הלוחות כוללים במחירים

בדיקה תרמית בעומס מלא וכולל התקנת מאווררים
בהתאם לנדרש. 8. כלהמאמתים 630A ומעלה כוללים

מגע עזר אחד לפחות במחיר המפסק. כל המאמתים
1000A ומעלה יהיו כיבוי באויר בלבד אף אם לא מצויין

במפורש בכ"כ.

9.הלוחות יהיו לפי תקן 61439 תו התקן יסומן ויוטבע על
גבי הלוח כולל מספר סידורי. כל המבנים ללוחות החשמל
כוללים דלתות פח עם נעילה. 10. מחיר לוח החשמל כולל

הובלה אחסנה הרכבה והתקנה בשטח ללא תוספת
תשלום. 11. מחיר לוח החשמל כולל בדיקת תרמית

בעומס מלא שלושה חודשים לאחר מסירתו ללקוח. 12.לא
יגבה תשלום נוסף עבור תכנון לוח החשמל ע"י יצרן לוח

החשמל, הלוח יתוכנן מספר פעמים ככל שידרש. 13.
Form 2B מבנה לוח

מבנה ללוח חשמל עד וכולל 3X315A המיועד לגישה01.08.004.0020
וטיפול מהחזית בלבד מפח צבוע בתנור עם פנלים
פלסטיק או פח בלתי דליקים תוצרת תמ"פ או ש"ע

בהתאם למפט כולל כל הדרוש. המדידה לפי מ"ר חזית
ארון - עומק הלוח כנידרש - כולל שילוט, פסי צבירה

ודיאגרמה מימיק , ודלתות.

5.003,220.0016,100.00מ"ר

מבנה ללוח חשמל עד 3X315A מוגן מים IP55 להתקנה01.08.004.0030
חיצונית המיועד לגישה וטיפול מהחזית בלבד מפח צבוע

בתנור עם פנלים פלסטיק או פח בלתי דליקים תוצרת
תמ"פ או ש"ע בהתאם למפט כולל כל הדרוש. המדידה

לפי מ"ר חזית ארון - עומק הלוח כנידרש - כולל שילוט,
פסי צבירה ודיאגרמה מימיק , ודלתות.

1.405,980.008,372.00מ"ר

תיבות הסתעפות לטלפונים לרבות גב מעץ לבן מהוקצע01.08.004.0045
בעובי 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ

ומנעול לפי דרישות חב' בזק.

1.00690.00690.00יח'

34.0037.001,258.00יח'מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25 אמפר חד קוטבי .01.08.004.0050

2.0037.0074.00יח'מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 40 אמפר חד קוטבי .01.08.004.0060

מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25 אמפר דו קוטבי עם01.08.004.0080
מנגנון נעילה.

2.0083.00166.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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6.00110.00660.00יח'מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 25 אמפר תלת קוטבי .01.08.004.0090

6.00129.00774.00יח'מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 40 אמפר תלת קוטבי .01.08.004.0100

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x40A עם הגנה תרמית01.08.004.0140
בתחום (32-40A) כושר ניתוק 35KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.00552.00552.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x63A עם הגנה תרמית01.08.004.0155
בתחום (40-63A) כושר ניתוק 35KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.00704.00704.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x80A עם הגנה תרמית01.08.004.0160
בתחום (63-80A) כושר ניתוק 35KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.001,501.001,501.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x100A עם הגנה תרמית01.08.004.0180
בתחום (80-100A) כושר ניתוק 120KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.001,838.001,838.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי 3x315A עם הגנה תרמית בתחום01.08.004.0270
(250-315A) כושר ניתוק 120KVA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

2.003,519.007,038.00יח'

תוספת מחיר למפסק זרם חצי אוטומטי עבור טריפ כויל01.08.004.0420
.MD לכל סוג מפסק באויר או -.

3.00184.00552.00יח'

מגענים חד קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0500
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 16 אמפר חד פאזי

בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

5.0092.00460.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0503
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של עד 32 אמפר תלת

פאזי בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

2.00184.00368.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0505
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 40 אמפר ל בעלי 2

מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

4.00198.00792.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0510
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 63 אמפר בעלי 2

מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

1.00248.00248.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0515
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 100 אמפר בעלי 2

מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

1.00331.00331.00יח'

13.00110.001,430.00יח'ממסר צעד 16 אמפר כולל 2 מגעים לפחות.01.08.004.0520

ממסרי פחת 4 קטבים לז"נ 40 אמפר רגישות 01.08.004.054030
.A מיליאמפר דגם

6.00276.001,656.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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ממסרי פחת 2 קטבים לז"נ 40 אמפר רגישות 01.08.004.055030
.A מיליאמפר דגם

2.00230.00460.00יח'

ממסרי פחת 2 קטבים לז"נ 40 אמפר דגם SI רגישות 01.08.004.055530
מיליאמפר.

4.00340.001,360.00יח'

שעון פיקוד דיגיטלי שבועי רזרבה מכנית ל 12 שעות01.08.004.0590
לפחות.

2.00322.00644.00יח'

נורות סימון לד שקועות בלוח לרבות מכסה מחומר שקוף01.08.004.0640
בלתי שביר בצבעים שונים.

6.0046.00276.00יח'

4.0069.00276.00יח'מפסקים בוררים 1 קוטביים ו-3 מצבים 10 אמפר01.08.004.0642

2.00147.00294.00יח'מפסקים בוררים 3 קוטביים ו-3 מצבים 10 אמפר.01.08.004.0649

מתנע כדוגמאת PKZM להגנה על נורות סימון או מנועים01.08.004.0655
עד 16 אמפר.

2.00156.00312.00יח'

סט מגיני מתח יתר 4x20KA כולל מא"ט 4x25A נורת01.08.004.0665
מגע עזר ונורת סימון וכל הציוד הנדרש לחיבור באופן

מלא היחידה תיהיה בלוק אחד תוצרת שניידר אלקטריק
או שו"ע.

1.00846.00846.00יח'

1.00110.00110.00יח'משני זרם עד 01.08.004.0740100/5

רב מודד דיגיטלי תוצרת סאטאק דגם PM135EH PM או01.08.004.0820
ש"ע.

1.001,472.001,472.00יח'

1.00497.00497.00יח'ממסר ISO 2 יציאות לגילוי אש01.08.004.0840

הערות

1. מחיר העבודה יכלול אביזרים כנידרש ע"פ המפורט
בפרק08.04 ותוספות עבור התקנה בלוח קיים ע"פ

המקרה.

2. העבודה בלוחות הקיימים תבוצע בשטח ע"י חווט
לוחות מקצועי.

3. העבודה כוללת חיווט, התקנה, תוספת מהדקים,
שילוט סנדביץ חרוט, התאמות מכניות וכל חומרי העזר

ועבודות העזר הדרושים.

52,111.00סה"כ ללוחות חשמל.

גופי תאורה.01.08.005

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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1.כל הגופים כוללים 5 שנים אחריות . 2. כל הגופים
צבועים בגון אדרכלי כלול במחיר 3. כל הגופים יתיאמו

לכל סוג תקרה מ"מ, אינץ, fine line או כל סוג תקרה
אחראשר נדרש לו תפסנים לגוף. 4. כל גופי תאורת הלד

יהיו אינטגראלים לא יתקבלו נורות לד בגוף תאורה. 5. כל
הגופים חייבים לקבל את אישור קופ"ח מכבי .6.מחיר

גופי תאורה כוללים אספקה התקנה וכל ציוד אחר אשר
נדרש לצורך התקנה תקינה של גוף התאורה מחיר נקודת

החשמל תמדד בנפרד בפרק 01 "נקודות חשמל
ותקשורת".

גוף תאורת חירום דקורטיבי לשילוט והכוונה דו תכליתי-01.08.005.0030
עובד בזמן אספקת מתח סדירה ובעת הפסקת מתח

3.6V /:לבן סוג נורה LED (בחירום) אופן פעולה:7 נורות
1.7AH.ניקל קדמיום או ניקל מטאל. סוללות:יעודי

לסוללות בעלות היתר תו תקן ישראלי (ת"י 61347.2.7)
בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 2.22 מטען:180 דקות זמן
תאורה בחירום:בסיס מוסתר ממתכת מכסה צבוע בלבן

(אפשרות לצבע עפ"י דרישה) מבנה:שקוע בתקרת גבס/
מינרלית התקנה:פרספקס מודפס אותיות 15 ס"מ (מתאים

לדרישות תקנות הבניה)כיתוב יציאה עם או ללא חץ
Elctrolight הכוונה, חד צדדי או דו צדדי שילוט כדוגמת

EL-616 LED או שו"ע.

2.00276.00552.00יח'

גוף תאורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 01.08.005.00502.22
להתקנה חיצונית עה"ט מבוסס LED בהספק 1X3 ווט עם
L- סוללה ניקל מטל ובדיקה עצמית תיקני ל-90 דקות דגם

731Elctrolight E או שו"ע.

2.00414.00828.00יח'

גוף תאורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 01.08.005.00552.22
להתקנה שקוע תקרה מבוסס LED בהספק 1X3 ווט עם
t סוללה ניקל מטל ובדיקה עצמית תיקני ל-90 דקות דגם

EL-631Elctroligh. או שו"ע

5.00414.002,070.00יח'

גוף תאורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 01.08.005.00602.22
להתקנה חיצונית עה"ט מבוסס LED בהספק 2X3 ווט עם
L- סוללה ניקל מטל ובדיקה עצמית תיקני ל-90 דקות דגם

715Elctrolight E או שו"ע.

12.00506.006,072.00יח'

9,522.00סה"כ לגופי תאורה.

גופי תאורה דקורטיבים.01.08.006

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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1.כל הגופים כוללים 5 שנים אחריות . 2. כל הגופים
צבועים בגון אדרכלי כלול במחיר 3. כל הגופים יתיאמו

לכל סוג תקרה מ"מ, אינץ, fine line או כל סוג תקרה
אחראשר נדרש לו תפסנים לגוף. 4. כל גופי תאורת הלד

יהיו אינטגראלים לא יתקבלו נורות לד בגוף תאורה. 5. כל
הגופים חייבים לקבל את אישור קופ"ח מכבי .6.מחיר

גופי תאורה כוללים אספקה התקנה וכל ציוד אחר אשר
נדרש לצורך התקנה תקינה של גוף התאורה מחיר נקודת

החשמל תמדד בנפרד בפרק 01 "נקודות חשמל
ותקשורת".

גוף תאורה בעל מערכת אופטית משולבת המאפשרת01.08.006.0010
נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת
משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות

וכד'.להתקנה שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. צבע
לבחירת אדריכל כדוגמת פאנלד 60x60 מיוצר ע"י געש או

שו"ע

7.00331.002,317.00יח'

גוף תאורה מעוצב בדרגת אטימות IP66 להתקנה01.08.006.0020
חיצונית על קיר או תקרה.מתאים לחדרי מדרגות, תקרות

חשופות, כניסה לבתים ואלמנטים מעוצבים.ניתן לקבל
את הגוף בגימור אפור גרפיט, לבן או שחור. כדוגמת

FRAME עגול מקסי מיובא ע"י געש או שו"ע

2.00819.001,638.00יח'

גוף תאורה שקוע תקרה בעל נצילות אורית גבוהה.01.08.006.0030
מתאים לתאורה כללית, מסדרונות, מעברים, חנויות,

משרדים וכד'. להתקנה שקועה בתקרה. צבע לבחירת
אדריכל כדוגמת פיקסלד 11W 800LM 135 של געש או

שו"ע.

9.00166.001,494.00יח'

גוף תאורה מדגם קירון לד לתאורה חיצונית בדרגת01.08.006.0050
אטימות IP65. מיועד להתקנה חיצונית על גבי

קירות,מבנים ומבנים. בעל 6000LM, 60W של של געש
או שו"ע.

4.00414.001,656.00יח'

גוף תאורה טופז לד 1.2 מטר שקוע 2500 לומן שקוע01.08.006.0060
בתקרת גבס 'סטריפ לד' 80 של געש תאורה - רציף כולל

האביזרים.

11.00534.005,874.00יח'

גוף תאורה אטום לתאורה היקפית. מתאים להתקנה על01.08.006.0070
קירות מבנים, מעברים, כניסות לחניונים וכדומה.

להתקנה חיצונית כדוגמת סטאר לד 2624Lm, 27W של
געש או שו"ע.

18.00607.0010,926.00יח'

01.08.006.011036W בהספק IP65 אינטגראלי לינארי מוגן מים LED ג"ת
מתח 230V 3000 לומן אורך 120 ס"מ בעל תקן ישראלי

תוצרת געש דגם נעם לד אטום או שו"ע.

5.00267.001,335.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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גוף תאורה לד לתלייה , שטוח בחתך מלבני עשוי יציקת01.08.006.0120
אלומיניום בטיפול כימי מקדים וציפוי אבקת פוליאסטר

,UV למניעת קורוזיה עם מפזר אור עשוי טכנופולימר מוגן
עדשות פוליקרבונט מיוחדות לפיזור סימטרי רחב , אטום
למים ואבק IP66 , כולל ברגי נירוסטה , בהספק כולל של
0hL70 101 וואט , מקדם מסירת צבע 80 , דעיכה אורית

B10 60,00 ,תפוקה אורית בפועל 12,775 לומן , כולל
מחבר מהיר PLUG & SOCKET , לרבות תעודת מכון

התקנים הישראלי , ENEC , CB TEST , ותעודת בדיקה
LAMA +MINI דגם , DIN18032-3 עבור פגיעות כדור

SEW תוצרת PERFORMANCE IN LIGHTING יבוא
ישראלוקס ג.י או שו"ע.

20.001,086.0021,720.00יח'

46,960.00סה"כ לגופי תאורה דקורטיבים.

הארקות והגנות.01.08.011

ברזל שטוח מגולבן בחתך 40X4 מ"מ עבור יציאות01.08.011.0010
מטבעת הארקת יסוד לרבות חיבורים וריתוכים

4.0013.0052.00מ'

פס להשוואת פוטנציאלים, עשוי נחושת בחתך 40X4 מ"מ01.08.011.0020
ואורך עד 50 ס"מ עם 15 חורים לפחות בקטרים

הנדרשים, מבודדי אוקלון, אומים, ברגים ודיסקיות

2.00230.00460.00קומפ

זיז היוצא מטבעת הארקת יסוד מברזל 40X4 מ"מ מגולוון01.08.011.0030
ומרותך ליסודות וסיום בקופסא תה"ט.

4.00460.001,840.00יח'

6.00414.002,484.00יח'פס הארקות תיקני 40/4 מ"מ בעל 5 חורים לפחות.01.08.011.0040

טבעת הארקת יסוד כולל מערכת השוואת פוטנציאלים01.08.011.0090
מברזל עגול 10 מ"מ מונח בקורות היסוד או ביסידות

בהיקף המבנה וחוצה אותו ע"פ חוק החשמל.

1.005,980.005,980.00קומפ

10,816.00סה"כ להארקות והגנות.

מערכת מוסיקה וצלצולים.01.08.019

1. כל ציוד המערכת יהיה זהה ותחת חברה אירופאית
אחת.2. כל הרמקולים כוללים שנאי קו.3. המערכת תיהיה

כדוגמת בוש או ש"ע.

מסד כריזה מתכתי 36U לפחות "19 כולל: מאמ"ת01.08.019.0010
DC/AC, מוניטור בקרה, מיתוג, דלת נעילה נייד עם
גלגלים להתקנת כל מערכות הגברה כמתואר במפרט

הטכני. כולל 30 אחוז מקום רזרווי.

1.004,600.004,600.00קומפ

מגבר הספק 240W R.M.S עם הגנות: קצר, נתק ועומס01.08.019.0030
יתר. להתקנה במסד "19 כמתואר במפרט הטכני.

1.002,300.002,300.00יח'

מטריצת שמע להתקנה במסד "19 כמתואר במפרט כולל01.08.019.0040
מערכת בדיקת קוים.

1.0012,696.0012,696.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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1.002,392.002,392.00יח'תוספת מחיר לכרטיס הרחבה ל 4 אזורים למערכת01.08.019.0050

מערכת מצברים 24VDC כולל מטען אוטומטי כמתואר01.08.019.0060
במפרט הטכני.

1.003,128.003,128.00קומפ

1.004,048.004,048.00יח'עמדת כריזה שולחנית כולל מיקרופון צוואר גמיש.01.08.019.0070

רמקול מקצועי TWO-WAY "6 לאזורי מוסיקה כמתואר01.08.019.0130
במפרט הטכני בקופסא על הקיר או שקוע בתקרה עם

גריל דקורטיבי.

11.00202.002,222.00יח'

1.004,600.004,600.00קומפתכנות חבור הפעלה והרצת מערכת ומסירתה למזמין01.08.019.0140

נקודת מוסיקה כולל צינור 20 מ"מ כבה מאליו ןכבל01.08.019.0150
תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת

אלקטרוליטית בקוטר של 0.8 מ"מ לפחות לכל איזור.

12.00120.001,440.00נק'

37,426.00סה"כ למערכת מוסיקה וצלצולים.

מערכת גילוי אש וכריזת חרום.01.08.034

1.המערכת תיהיה בעלת תקן UL ע"פ דרישותה בטיחות.
2.המערכת תיהיה בעלת פרוטוקול פתוח תוצרת טלפייר
קבלן G1 כפי שקיים היום באתר. 3. הקבלן יספק את כל

הקודיםהנדרשים לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות
במערכת ללא הגבלה.

מרכזית גילוי אש משולבת כריזת חרום של חברת טלפייר01.08.034.0010
או שו"ע כולל כל הקודים הנדרשים לטיפול שוטף במערכת

ע"י כל קבלן גילוי אש המיועדת לכמות הרכיבים כולל
20אחוז מקום רזרווי כתובות או שו"ע עם לוח מקשים

יחידת ספק כח ומטען ומצברים. כוללת 2 לופים לכל
יציאה. כולל תקשורת מלא בין הרכזות

2.007,360.0014,720.00יח'

יח' הפעלה מכותבת ומבוקרת להפעלות Output - תוצרת01.08.034.0100
טלפייר.

10.00230.002,300.00יח'

6.00276.001,656.00יח'נצנץ01.08.034.0120

1.00635.00635.00יח'חייגן טלפון כולל לוח תצוגה01.08.034.0130

11.00322.003,542.00יח'גלאי עשן אנלוגי אופטי.01.08.034.0150

6.00276.001,656.00יח'צופר להתקנה פנימית 85DB תוצרת טלפייר.01.08.034.0230

2.00106.00212.00יח'מנורת סימון לגלאי.01.08.034.0250

01.08.034.0270RESET לחצן הפעלה ידני עם ידית משיכה ומפתח ל
תוצרת טלפייר.

6.00202.001,212.00יח'

יחידת כתובת המקבלת מגע Input מכל מערכת. תוצרת01.08.034.0290
טלפייר

2.00193.00386.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מערכת אינטרקום דו כיוונית לאזור מחסה וחיבור לפאנל01.08.034.0305
הכבאים

1.00331.00331.00יח'

1.00313.00313.00יח'אלקטרומגנט לדלתות.01.08.034.0330

2.002,760.005,520.00יח'גלאי קרן עד 100 מ' כולל יח' כתובת ומשדר מקלט.01.08.034.0340

01.08.034.0360AWG18 נקודה הכוללת צינור אדום,חיווט בכבל דו-גידי
# מפותל מסוכך אדום עבור רמקול, גלאי , מגנט מנורה

וכו' וכל רכיב אחר במערכת המופיע בפרק זה.

81.00110.008,910.00נק'

רמקול משולב נצנץ תוצרת טלפייר מאושר UL או שו"ע01.08.034.0390
שקוע בתקרה.

8.00322.002,576.00יח'

01.08.034.0391IP65 UL רמקול משולב נצנץ תוצרת טלפייר מאושר
לפחות להתקנה חיצונית קירי או שו"ע.

3.00414.001,242.00יח'

כבל חסין אש למערכת גילוי אש, כריזה וטלפון כבאים01.08.034.0450
שלא במסגרת נקודות.

180.005.00900.00מ'

הפעלת המערכת כולל 3 סטים של תוכניות לבצוע01.08.034.0510
והוראות ההפעלה של הציוד כולל שנת אחריות.

1.001,104.001,104.00קומפ

1.001,840.001,840.00יח'תוכנת שרות.01.08.034.0520

1.002,024.002,024.00קומפבדיקת מכון תקנים לכלל המערכת.01.08.034.0530

1.002,024.002,024.00קומפבדיקת אינטגרציה ע"י מכון תקנים לכלל המערכת.01.08.034.0540

רמקול בקוטר "8 בהספק RMS 15W להתקנה פנימית01.08.034.0556
כולל שנאי קו להתקנה שקועה בתקרה כולל גריל

דקורטיבי לבחירת האדריכל, או בארגז דקורטיבי להתקנה
גלויה על הקיר.

7.00276.001,932.00יח'

מיקרופון לכריזת חירום בפנל כבאים או בתוך קופסת פח01.08.034.0570
עם דלת לפתיחה.

1.00552.00552.00יח'

חיבור מרכזית אש חדשה למרכזית גילוי אש קיימת כולל01.08.034.0580
הנדרש להפעלה מלאה ותקינה מאושרת על ידי מכון

התקנים ורשות הכיבוי.

1.004,140.004,140.00קומפ

59,727.00סה"כ למערכת גילוי אש וכריזת חרום.

רכזת חלונות עשן.01.08.035

רכזת חלונות עשן חשמליים לעד 30 חלונות חשמליים,01.08.035.0010
כולל ספק כח, מפסק הפעלה וחיבור לרכזת גילוי אש.

הרכזת מסוג מאושר UL-FM תוצרת מלטרפרס או ש"ע.

1.006,440.006,440.00יח'

נקודה לחלון עשן כולל צינור 20 מ"מ וכבל חסין אש 5 * 01.08.035.00202
וחיבור הכבל למנוע באישור קבלן החלונות.

8.00322.002,576.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מפסק או לחצן ידני להפעלת חלונות עשן באופן אוטומטי01.08.035.0030
כולל קו מהמפסק לרכזת וישלוט המפסק.

2.00460.00920.00קומפ

1.001,104.001,104.00קומפהעברת אישור מכון תקנים ואינטגרציה01.08.035.0060

11,040.00סה"כ לרכזת חלונות עשן.

306,085.00סה"כ למתקני חשמל ותקשורת

עבודות טיח01.09

עבודות טיח01.09.001

טיח פנים בשתי שכבות, סרגל בשתי כיוונים, ע"ג שטחים01.09.001.0010
מישוריים,לרבות שיכבת הרבצה על אלמנטי בטון, חיזוק

X.P.M כל הפינות האופקיות והאנכיות בזוויתני רשת
מגולבנים עם פינות P.V.C לכל אורך הפינה, טיח על

חשפי פתחים,גליפים, שטחים קטנים וצרים, עמודים,
קורות,רשתות P.V.C ברוחב 80 ס"מ בין בנייה לאלמנטי

בטון ובין בנייה חדשה לקיימת.

850.0089.0075,650.00מ"ר

טיח חוץ לרבות שכבת הרבצה תחתונה למניעת חדירת01.09.001.0020
רטיבות,שתי שכבות טיח , תוספת דבק בי.ג'י.בונד

לתערובת הטיח, חיזוק כל הפינות האופקיות והאנכיות
בזוויתני רשת X.P.M מגולבנים עם פינות P.V.C לכל

אורך הפינה,טיח על חשפי פתחים,גליפים, שטחים קטנים
וצרים,עמודים,קורות,רשתות P.V.C ברוחב 80 ס"מ בין

בנייה לאלמנטי בטון ובין בנייה חדשה לקיימת וכו'.

750.00120.0090,000.00מ"ר

טיח רב תכליתי PL130 או PL770 למרחב מוגן תוצרת01.09.001.0030
תרמוקיר או ש"ע, בעובי 10 מ"מ, לרבות הכנת

התשתית,רשת סיבי זכוכית, שליכט בגר וכל השכבות
כנידרש לפי מיפרטהיצרן.

36.00120.004,320.00מ"ר

טיח חוץ בחלק הפנימי של מעקות בגג, לרבות שכבת01.09.001.0040
הרבצה תחתונה למניעת חדירת רטיבות,שתי שכבות

טיח, תוספת דבק בי.ג'י.בונד לתערובת הטיח, חיזוק כל
X.P.M הפינות האופקיות והאנכיות בזוויתני רשת

מגולבנים עם פינות P.V.C לכל אורך הפינה,טיח על חשפי
פתחים, שטחים קטנים וצרים,עמודים,קורות,רשתות

P.V.C ברוחב 80 ס"מ ביןבנייה לאלמנטי בטון ובין בנייה
חדשה לקיימת וכו'.

130.00110.0014,300.00מ"ר

שכבת שליכט אקרילי צבעוני מתוצרת דקוליין או ש"ע,01.09.001.0050
בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, ע"ג טיח חוץ

חדש לרבות הכנת התשתית, פריימר, שכבת יסוד
אקרילי, כל השכבות כנדרש, שילוב גוונים ודוגמאות,

סרגלי חלוקה מאלומיניום 2* 2 ס"מ וכו'. הכל קומפלט לפי
מפרט היצרן.

750.00110.0082,500.00מ"ר

266,770.00סה"כ לעבודות טיח

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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266,770.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי01.10

עבודות ריצוף וחיפוי01.10.001

מחירי היחידה בכל הסעיפים בפרק זה כוללים גם את כל
הפרופילים, הספים, פרופילי ההפרדה, פרופילי פינה,
פרופילי ניתוק, פרופילים סופיים, פרופילים היקפיים,

פרופילי חלוקה,פרופילים המשמשים כפנלים,פרופילים
במיפגש רצפה/קירות,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,כל
פרופיל אחר שיידרש, מנירוסטה/פליז/אלומיניום,במעבר

בין ריצופים/חיפויים ובקצה ובפינות ריצופים/חיפויים,
פרופילי הגמר למיניהם מכל סוג,

אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, ככל שידרש בכל
מקום שידרש, הכל לפי דרישות האדריכל וכמתואר

בתוכניות ובפרטים בתוכניות ופי פרטי ומפרטי
היצרנים.הפרופילים מתוצרת "אייל ציפויים" או ש"ע או

תוצרת חברה אחרת לפי בחירת האדריכל

מחיר כל הריצופים כולל הגנתם מפני פגיעות מכניות או
כתמים או כל פגיעה אחרת, באמצעות יריעות המורכבות

ממצע פוליאתילן מנופח בעובי 4 מ"מ, מסוג F4 בעל
מרקם ספוגי עליו מודבק קרטון מחוזק בסיבים, עמיד

בלחות, תוצרת מגינית פתרונות הגנה בבנייה, וזאת עד
למסירתם הסופית לידי המזמין. המחיר כולל הסרת

ההגנות ופינוייןטרם המסירה.

מודגש בזאת שמחירי היסוד המצויינים בכתב הכמויות
כוללים פחת

מדה מתפלסת בעובי 15 מ"מ, כהכנה לריצוף באולם01.10.001.0010
ספורט.

405.00120.0048,600.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן-פול בודי-במידות 01.10.001.002060/120
ס"מ, דגם CONPTOJECT LAP, משווק על ידי ויה

ארקדיה או ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,
מסוג נגדהחלקה R9 ,R10 על פי תקן, לרבות כל המצעים

כנדרש כגון מצע סומסום/חול מיוצב/מדה בטון, הכנת
השתית,הדבקה, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה

אקרילית, שילובגוונים ודוגמאות,עיבוד שיפועים,חיתוכים
A1* והתאמות,עיבוד פתחים וחורים וכו'. (ראה סימון

A1, בתוכנית גמרים)

50.00258.0012,900.00מ"ר

47.0046.002,162.00מ'פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ.01.10.001.0030

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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ריצוף באריחי גרניט פורצלן-פול בודי- במידות 01.10.001.004060/60
ס"מ, דגם פורטופינו, משווק על ידי ויה ארקדיה או ש"ע,

בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, מסוג נגד החלקה
R9 על פי תקן, לרבות כל המצעים כנדרש כגון מצע

סומסום/חול מיוצב/מדה בטון, הכנת השתית,הדבקה,
מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה אקרילית, שילוב

גוונים ודוגמאות,עיבוד שיפועים,חיתוכים והתאמות,
עיבוד פתחים וחורים וכו'. (ראה סימון A2 בתוכנית

גמרים)

26.00239.006,214.00מ"ר

28.0046.001,288.00מ'פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ.01.10.001.0050

ריצוף באריחי גרניט פורצלן-פול בודי-במידות 01.10.001.006060/60
ס"מ, דגם GREY MIDTOWN LIGHT, משווק על ידי ויה
ארקדיה או ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,

מסוגנגד החלקה R10 על פי תקן, לרבות כל המצעים
כנדרש כגון מצע סומסום/חול מיוצב/מדה בטון, הכנת

השתית,הדבקה, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה
אקרילית, שילוב גוונים ודוגמאות,עיבוד

שיפועים,חיתוכים והתאמות,עיבוד פתחים וחורים וכו'.
((ראה סימון A7 בתוכנית גמרים)

18.00230.004,140.00מ"ר

ריצוף באולם ספורט - רצפת P.V.C רב תכליתית מסוג01.10.001.0070
SPORT M GERFLOOR משווק על ידי ספורט הדרום

או ש"ע, לרבות הכנת התשתית וכל השכבות כנדרש. הכל
קומפלט. (ראהסימון A3 בתוכנית תגמירים)

405.00230.0093,150.00מ"ר

85.0023.001,955.00מ'פנלים בגובה 10 ס"מ מסוג הריצוף הנ"ל.01.10.001.0080

חיפוי קירות בלוק או בטון, באריחי גרניט פורצלן במידות01.10.001.0090
60/120 ס"מ, עובי 5.6 מ"מ, דגם BOB של ויה ארקדיה

או ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,
לרבותהכנת התשתית, שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור,

הדבקה בדבק, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה
אקרילית, שילוב פסים בגוון שונה, שילוב גוונים

ודוגמאות, פנלים דקורטיביים של שירן, חיפוי חשפי
פתחים, שטחים קטנים וצרים, חיתוכים והתאמות,עיבוד

A4 פתחים וחורים וכו'. הכל קומפלט. (ראה סימון
בתוכנית תגמירים) (בפרוזדור)

40.00368.0014,720.00מ"ר

חיפוי קירות בלוק או בטון, באריחי קרמיקה או גרניט01.10.001.0100
D.EVO WALL P B פורצלן במידות 20/20 ס"מ, דגם

CIANO, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות
הכנת התשתית, שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור,

הדבקה בדבק, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה
אקרילית, שילוב פסים בגוון שונה, שילוב גוונים
ודוגמאות , חיפוי חשפי פתחים,שטחים קטנים

וצרים,חיתוכים והתאמות, עיבוד פתחים וחורים וכו'. הכל
קומפלט. (ראה סימון E1 בתוכנית תגמירים) (בשרותים)

30.00230.006,900.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון

עמוד 13/10/202125

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 1אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חיפוי קירות בלוק או בטון, באריחי קרמיקה או גרניט01.10.001.0110
BLANCO MAT פורצלן במידות 20/50 ס"מ, דגם

BA5050, משווק על ידי ויה ארקדיה או ש"ע, בגוונים
ודוגמאות לפיבחירת האדריכל, לרבות הכנת התשתית,

שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור, הדבקה בדבק, מישקים
ברוחב על פי תקן, גמר רובה אקרילית, שילוב פסים בגוון

שונה, שילוב גווניםודוגמאות, חיפוי חשפי פתחים,
שטחים קטנים וצרים, חיתוכים והתאמות,עיבוד פתחים

וחורים וכו'. הכל קומפלט. (ראה סימון F1 בתוכנית
תגמירים) (בשרותים)

46.00230.0010,580.00מ"ר

משטחי עבודה מאבן קיסר דגם 4100 בעובי 01.10.001.01202
ס"מ,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, ע"ג כיורים

בשרותים לרבות עיבוד פתח לכיורים, לוחות אנכיים
קדמיים ואחוריים, חורים לסבוניות, ברזים,

קונסטרוקציית נשיאה וכו'. הכל קומפלט. (המדידה נטו).

3.001,656.004,968.00מ"ר

מראות קריסטל בעובי 6 מ"מ, במידות שונות, לרבות01.10.001.0130
מסגרת אלומיניום או עץ צבוע.

2.50552.001,380.00מ"ר

מערכת מאחזי יד תקנית לשרותי נכים מצינורות01.10.001.0140
נירוסטה,אנטי בקטרילי,עם ציפוי פלסטיק,כולל מאחז

מתרומם,מאחז קבוע על הקיר ומאחז קבוע על הדלת.

2.001,932.003,864.00קומפ

2.00368.00736.00יח'מדף נירוסטה תקני מעל כיורים בשירותי נכים.01.10.001.0150

2.00414.00828.00יח'מראה תקנית מעל כיורים בשירותי נכים.01.10.001.0160

אביזרים בשרותים כגון: סבוניות, מחזיקי נייר, מתקנים01.10.001.0170
לסבון נוזלי וכו' במחיר יסוד של 100 ש"ח/יח'.

20.00138.002,760.00יח'

אדני חלונות משיש חברון בעובי 3 ס"מ, רוחב עד 30 ס"מ01.10.001.0180
לרבות אף מים.

22.00350.007,700.00מ'

224,845.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

224,845.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה01.11

עבודות צביעה01.11.001

צבע סופרקריל או ש"ע ,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת01.11.001.0010
האדריכל,ע"ג טיח פנים ו/או לוחות גבס או בטון חשוף

שלוש שכבות לפחות ועד לקבלת גוון אחיד לרבות שילוב
גוונים ודוגמאות, הכנת התשתית, שכבת יסוד וכל

השכבות כנידרש לפי מיפרט היצרן.

925.0028.0025,900.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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שילוט וסימון המרחב המוגן בצבע פולט אור לפי תקן01.11.001.0020
הג"א. לרבות שילוט פולט אור לאביזרי חשמל

ותקשורת,טלפון,שלטי יציאה,שילוט כניסה ויציאה,יציאות
חירום,שירותים כימיים,מערכת סינון,סימון פינות,צינורות

אוויר,משקופים,סולמות,מדרגות וכו',הכל קומפלט לפי
תקן פיקוד העורף.

1.001,380.001,380.00קומפ

צבע סופרקריל מ.ד או ש"ע ,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת01.11.001.0030
האדריכל,על טיח חוץ שלוש שכבות לפחות ועד לקבלת

גוון אחיד, לרבות שילוב גוונים ודוגמאות, הכנת
התשתית,שכבת יסוד וכל השכבות כנידרש לפי מיפרט

היצרן. (בחלק פנימי של מעקות בגג טכני)

130.0032.004,160.00מ"ר

שילוט פולט אור/שילוט פיקטוגרמות, לארונות חשמל,01.11.001.0040
אינסטלציה, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים

טכניים, מרחבים מוגנים, מחסנים, חדרי מדרגות, ברזי
כיבוי, מדי מים,שרותים, מטבחונים, מסלולי מילוט

ובטיחות, שילוט למכשירי החייאה, סוגי צנרת, ציון מס'
מעגלים, מערכת בקרה, שילוט הדרכה

לאגפים/מחלקות/קומות/מבואות, שילוט לחדרים,פינות
עישון, שילוט לבעלי מוגבלויות ומוגבלי תנועה וכל שילוט

אחר שידרש, הכל קומפלט לפי דרישות כיבוי אש וכל
התקנים. המדידה קומפלט לכל השילוט הנדרש בכל

מתחם העבודה בתוך המבנה, בחזיתות המבנה ובחצר.

1.001,656.001,656.00קומפ

33,096.00סה"כ לעבודות צביעה

33,096.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום01.12

הערות01.12.001

- מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט ברשימות
האלומיניום,במיפרט המיוחד, בפרטים בתוכניות,

בהנחיות יועץ אקוסטיקה, בהנחיות יועץ הבטיחות ושאר
יועצי הפרויקט. הכל קומפלט מושלם וקבוע במקומו.

כל הזכוכיות יהיו מחוסמות ויהיו עפ"י ת"י.

SHOP מחירי היחידה כוללים הכנת תוכנית
DRAWINGS והגשתן טרם תחילת הייצור לאישור

האדריכל.

- מחירי היחידה כוללים גם את כל הפרזול כנדרש לרבות
מחזירי שמן,מעצורים,ידיות

בהלה,צירים,מנעולים,מדבקות נגישות,אביזרי נגישות על
פי תקן,איטומים ובידודים אקוסטיים,איטום כנגד חדירת

מיים וכו'

- מחירי היחידה כוללים גם משקופים עיורים ככל שידרש.

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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0.00סה"כ להערות

רשימת אלומיניום01.12.002 רשימת אלומיניום01.12.002

חלון, טיפוס מס' 201 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0010
ברשימה.

4.0030,000.00120,000.00יח'

חלון, טיפוס מס' *201 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0020
ברשימה.

1.0030,000.0030,000.00יח'

חלון, טיפוס מס' 202 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0030
ברשימה.

2.006,200.0012,400.00יח'

חלון, טיפוס מס' *202 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0040
ברשימה.

1.006,200.006,200.00יח'

חלון, טיפוס מס' 203 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0050
ברשימה.

2.006,000.0012,000.00יח'

פריט, טיפוס מס' 204 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0060
ברשימה.

1.008,740.008,740.00יח'

חלון, טיפוס מס' 205 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0070
ברשימה.

1.0010,120.0010,120.00יח'

חלון + חיפוי אלומיניום, טיפוס מס' 206 ברשימה. הכל01.12.002.0080
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.006,440.006,440.00יח'

חלון + חיפוי אלומיניום, טיפוס מס' 207 ברשימה. הכל01.12.002.0090
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.007,360.007,360.00יח'

חלון + חיפוי אלומיניום, טיפוס מס' 208 ברשימה. הכל01.12.002.0100
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.008,740.008,740.00יח'

דלת, טיפוס מס' 209 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0110
ברשימה.

1.006,900.006,900.00יח'

חלון, טיפוס מס' 210 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0120
ברשימה.

1.002,760.002,760.00יח'

מנוע לחלונות שחרור עשן מתוצרת מטלפרס או ש"ע.01.12.002.0130
ראה פריטים 202, *202 ברשימת אלומיניום.

9.002,000.0018,000.00יח'

249,660.00סה"כ לרשימת אלומיניום

249,660.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מיזוג אוויר ואוורור01.15

יחידות מיזוג אויר מרכזי01.15.001

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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יחי' עיבוי מטיפוס VRF לתפוקת קירור של 23.9 ט.ק01.15.001.0001
,עם משאבת חום,חיבורי צנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז

למעבה.

2.0064,400.00128,800.00יח'

יחידת טיפול באוויר (DX) אנכית עם אספקת אוויר01.15.001.0002
מהחלק העליון מותאמם לחיבור למערכת VRF, מבנה
פרופילים אלומיניום TTC, צבועה עם חציצה טרמית,
פנלים "דבל סקין" עם בידוד פנימי בעובי "2 , נחשון
קירור עם 6 שורות עומק, תפוקת קירור של 45 טון

קירור, וספיקת אוויר של - CFM 18,000 לחץ סטטי של
"1.75, מפוח עם הינע רצועות , תלת פאזי יושב על

קפיצים, דרגת סינון אוויר אחת מטיפוס אמרגלס לזריקה,
תא שסתומי התפשטות,כולל השסתומים, קופסת חשמל

CI עם מגען להנעת המנוע. יחי' עמידה לתנאי חוץ קשים
עם גגון נגד מים,הגבהת היחי' מפני הגג ע"ג רגליים ,

בולמי רעידות וכו'.

1.0078,200.0078,200.00יח'

בקר מרכזי למעגל קירור עם שליטה על יחי' טיפול באוויר01.15.001.0003
והמעבים מטיפוס צג דיגיטלי.

1.001,656.001,656.00יח'

תעלת פח עם מכסה להובלת צנרת חיצונית על הגג01.15.001.0005
במידות 30X20 ס"מ., לרבות מרצפות רחוב להנחת

התעלה בגג

15.00110.001,650.00מ'

בסיס צף ליחי' מ.א מרכזי בגובה 15 ס"מ מפני הגג01.15.001.0006
ובתוספת 10 ס"מ מכל צד היחי'.

1.001,380.001,380.00קומפ

בסיס צף ליחי' עיבוי וליחידת טיפול באוויר בתוספת01.15.001.0007
רוחב של 10 ס"מו מכל צד ובגובה של 15 ס"מ מפני הגג

לכל מע' קומפ'.

2.001,380.002,760.00קומפ

שתי שכבות סילפס לצנרת גז מחוץ לתעלות הפח עד01.15.001.0008
לברזי השירות של היחי' כולל ליחי' טיפול באוויר.

1.00460.00460.00קומפ

מערכת צנרת גז,חשמל,פיקוד וניקוז לרבות בידוד טרמי01.15.001.0014
לצנרת , מחלקים מנחושת , מפצלים , וכל אביזרי גז הכל

קומפ' לפי הנחיות והגדרות היצרן, לרבות וואקום
VRF והלחמות צנרת תוך שימוש בחנקן ייבש - למערכת

.

1.007,360.007,360.00קומפ

222,266.00סה"כ ליחידות מיזוג אויר מרכזי

יחידת מפוצל עילי01.15.002

מזגן מפוצל מטיפוס עילי כדוגמת תוצרת "אלקטרה או01.15.002.0001
"אלקו" או "תדיראן" בלבד, לתפוקת קירור של 12,500

btu/h לרבות חיבורי צנרת גז, חשמל פיקוד וניקוז, מפסק
( A דירוג אנרגטי ) .ביטחון מוגן מים בסמוך ליחי' העיבוי

1.003,220.003,220.00יח'

צנרת גז מדוד בתוואי בין היחי' מכל סוג ודגם למזגן01.15.002.0002
מטיפוס עילי.

10.00110.001,100.00מ'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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תושבת / שולחן ליחי' עיבוי מכל סוג ודגם למזגן מפוצל01.15.002.0003
מטיפוס עילי או מיני מרכזי, לרבות הגבהה באמצעות
מרצפות רחוב ושתי שכבות גומי מחורץ, סורג ומנעול

בריח.

1.00368.00368.00קומפ

תעלות פח מגולוון עם מכסה מתברג במידות 6*12 ס"מ,01.15.002.0004
לרבות מרצפות אקרשטיין להגבהה מפני הגג.

10.00101.001,010.00מ'

ציפוי סילפסט לצנרת גז חיצונית עד לברזי הניתוק בשתי01.15.002.0005
שכבות למזגן מפוצל או מיני מכל סוג ודגם.

1.00230.00230.00קומפ

5,928.00סה"כ ליחידת מפוצל עילי

מערכת פיזור אויר01.15.003

תעלות אויר מפח מגולוון ללחץ גבוה מרובעות, בעובי פח01.15.003.0001
מתאים לחתך התעלה לרבות מיתלים וחיזוקים, מכסים

ופעמוני אטימה, ולרבות צביעה בגוון שייבחר ע"י
האדריכל.

150.00185.0027,750.00מ"ר

תעלת פח עגולה ( ספירוקל ) צבוע בגוון שיבחר ע"י01.15.003.0002
האדריכל בקוטר של 85 ס"מ לרבות בידוד פנימי בעובי

"1, תליות חיזוקים גמישים וכו'.

65.00782.0050,830.00מ'

150.0069.0010,350.00מ"רבידוד אקוסטי פנימי "01.15.003.00032

50.0051.002,550.00מ"רבידוד אקוסטי פנימי "01.15.003.00041

מפזר אויר קירי להתקנה בתעלה עגולה כדוגמת תוצרת01.15.003.0005
"יעד מפזרי אוויר" מדגם - SK-2 במידות צוואר של

225*625 מ"מ, כולל ווסת כמויות אוויר., וכולל צביעה
לבחירתהאדריכל.

20.00552.0011,040.00יח'

01.15.003.0006300X100 תריס אויר חוזר מאלומיניום במידות צוואר של
ס"מ מטיפוס להבים שתי וערב.

2.003,680.007,360.00יח'

תריס אויר צח מאלומיניום מטיפוס נגד גשם לרבות מסנן01.15.003.0007
אוויר נפתח על ציר, ווסת כמות אוויר עם ידית

נעילה,במידות צוואר של 55*55 ס"מ .

1.00552.00552.00יח'

110,432.00סה"כ למערכת פיזור אויר

שונות01.15.004

"מקל סבא" לצינור בקוטר "3 לרבות זויות ואטמים,01.15.004.0001
אטימה מוחלטת.

1.00690.00690.00קומפ

צנרת פלדה בקוטר "2, דרג ב' לניקוז מזגן מרכזי לרבות01.15.004.0003
סיפון מפלדה ובידוד לצנרת הניקוז, כולל הגבהה

באמצעות מרצפות אקרשטיין מפני הגג.

15.00110.001,650.00מ'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הפעלה הרצה וויסות כל מערכות מיזוג אוורור ופינוי עשן01.15.004.0004
לרבות דו"ח וויסות כמויות אוויר, לחצי עבודת מדחסים,

בדיקת זרמים וכו' .

1.00920.00920.00קומפ

תיק מתקן בשלושה העתקים לרבות הוראות הפעלה01.15.004.0005
ואחזקה ברמת המפעיל הפשוט, ולרבות תוכניות עדות

מעודכנות לאחר ביצוע.

1.00690.00690.00קומפ

3,950.00סה"כ לשונות

342,576.00סה"כ למיזוג אוויר ואוורור

תשתיות תקשורת01.18

תשתיות תקשורת פאסיבית01.18.001

01.18.001.0002W8 1 לקוויU אספקה, התקנה, בדיקה ושילוט לוח ניתוב
בנוי 24 שקעי 45RJ מסוככים (KYSTONE ) לפי מפרט

CAT 6A Connecting -בעל הסמכה לעמידה ב
RIT ,FIBERNET ,R&M מתוצרת hardware STP

2.00414.00828.00יח'

01.18.001.0003CAT 7A אספקה, התקנה, בדיקה וסימון כבל תקשורת
SFTP 1200MHZ בודד 8 גידים סיכוך מילר נפרד לכל

זוג וסיכוך רשת. הגידים יהיו AWG 22 וישאו תו תקן של
SFTP Cat 7A : מעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות תקן
per ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed. 2, באורך

עד 90 מטר מעטה הכבל יהיה HFFR. העבודה תכלול את
שילוט הכבלים וחיבורם בשתי הקצוות שקע/ פנל.

DRAKA הכבלים יהיו מתוצרת: טלדור, או

36.00230.008,280.00יח'

מגשר מסוכך בתקן CAT 6A ללוח ניתוב ועבור תחנת01.18.001.0004
עבודה קיר באורך עד 0.5 ס"מ המגשר המוצע יהיה של

RIT, היצרן לוחות הניתוב ושקעי הקצה תוצרת
FIBERNET ,R&M

36.007.00252.00יח'

מגשר מסוכך בתקן CAT 6A ללוח ניתוב ועבור תחנת01.18.001.0005
עבודה קיר באורך 100 ס"מ המגשר המוצע יהיה של

RIT, היצרן לוחות הניתוב ושקעי הקצה תוצרת
FIBERNET ,R&M

36.0012.00432.00יח'

אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב חיצוני01.18.001.0006
60/60 ס"מ תוצרת CPI, APC ,PANDUIT בגובה עד

30U לארון יחוברו פסי שקעים במסגרת 19" כולל מתג
מתאם 16A מסוג G וישא תו תקן

1.001,840.001,840.00קומפ

פס שקעי חשמל הכולל 6 שקעי מתאימים לחבור הציוד01.18.001.0007
בארון כולל כבל הזנה באורך עד 4 מטר עם תקע חד פאזי

EATON 16 אמפר כולל מד זרם וחצי אוטומט תוצרת
,APC

2.00202.00404.00קומפ

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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אספקה והתקנת פסי שערות להעברת כבלים כבלים01.18.001.0008
1U או U 1/2 בגובה

5.0041.00205.00יח'

1.00460.00460.00קומפהכנת תיק תיעוד מלא עפ"י המפרט01.18.001.0009

12,701.00סה"כ לתשתיות תקשורת פאסיבית

מתגי תקשורת סיסקו01.18.002

רשת תקשורת וטלפוניה ומתגים מדגם סיסקו בלבד
שישולב לרשת המטרו של העירייה

על הספק לבצע תכנון רשת מלא ולהגיש תכנית קווית01.18.002.0002
ותכנית פריסה כולל הגדרת קונפיגרציה מלאה של

המתגים, תאום התקנה בארונות התקשורת וגישור כל
הנקודות הפעילות.כל המתגים יהיו מנוהלים מסוג

POE 10/100/1000+ ויחוברו באמצעות סיב אופטי מסוג
MM/SMבהתאם לתצורת המתגים המפורטת להלן. כל
המתגים יהיו חדשים ומקוריים שלהיצרן סיסקו מאושר

ע"י היועץ לרבות אחריות מורחבת 24X7X4. כמו כן כל
המתגים יכללו את כל התוכנה הנדרשת וכן את כל

האביזרים הנדרשים להתקנה בארונות "19

1.002,760.002,760.00יח'

01.18.002.0003C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+,
4 x 10G, Network Essentials

1.0012,880.0012,880.00יח'

01.18.002.0004CON-PSRT-C9200L4XPRTNR SS 8X5XNBD
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne

1.001,380.001,380.00יח'

01.18.002.0005C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license

1.00920.00920.00יח'

01.18.002.0006C9200L-STACK-KITCisco Catalyst 9200L Stack
Module

1.00920.00920.00יח'

תכנון מלא של הרשת לביצוע, העמדה בארונות תקשורת,01.18.002.0007
הגדרות, התקנה, בדיקה והפעלה מלאה כולל שירות ל-36

חודשים באתר הלקוח 24X7X4 כולל עדכוני תוכנה לכל
המתגיםוכולל גישור כל הפורטים בהתאם לתכנית הפעלה

1.00644.00644.00קומפ

01.18.002.0008GLC-LH-SMD 1000Mbps Single Mode  SFP'3.00782.002,346.00יח

01.18.002.0009MR42-HW Meraki MR42 Cloud Managed AP'3.001,380.004,140.00יח

01.18.002.0010LIC-ENT-3YR Meraki MR Enterprise License, 3YR'3.00644.001,932.00יח

27,922.00סה"כ למתגי תקשורת סיסקו

מערכת מצלמות CCTV לבית הספר01.18.003

HIKIVISION המצלמות מחברת

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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אספקה והתקנת מערכת צפיה והקלטה דיגיטלית מסוג01.18.003.0002
4M הקלטה חולוציה ,H264 ,לעד 32 מצלמות NVR

Pixel לפחות, כולל תכנת צפיה והקלטה בשרתים מלל
דיסק קשיח בנפח ra6Te לפחות מסוג SATA, במארז

להתקנה"19, כולל צפיה מרחוק וכל הנדרש, כולל ליווי
והדרכה, התקנה בארון תקשורת על דגם יצרן

HIKIVISION DS-7732NI-I4

1.003,128.003,128.00קומפ

אספקה והתקנת מצלמת צינור להתקנה חיצונית כולל:01.18.003.0003
עדשה משתנה 2.8-12 מ"מ, תאורת א"א עד 30 מי, צבע
,DOME IP IR , D/N ,4M Pixel CMOS ,WDR, H264
מתח VDC / POE12, בתקן IP66, כולל רישונות כנדרש
DS-2CD4A25FWD-IZ-I HIKIVISION להפעלה מלאה

15.001,546.0023,190.00יח'

1.00920.00920.00יח'דיסק קשיח 6TB למערכת הצילום במעגל סגור01.18.003.0004

אספקה והתקנת מצלמת כיפה להתקנה חיצונית כולל:01.18.003.0005
עדשה משתנה 2.8-12 מ"מ, תאורת א"א עד 30 מי, צבע
,DOME IP IR, D/N ,4M Pixel CMOS ,WDR, H264
מתח 12VDC / POE, בתקן IP66, כולל רישונות כנדרש

2DC2742FWD-I HIKIVISION להפעלה מלאה

3.00919.002,757.00יח'

אספקה והתקנת קופסאת חיבורים עה"ט למצלמה דנם01.18.003.0006
HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8 או שו"ע טכני,
HIKVISION DS-2CD2622FWD-I או שו"ע טכני,

HIKVISION DS-2CD4A25FWD-IZאו שו"ע טכני,
HIKVISION DS-2CD2T42WD-I5 או שו"ע טכני,

HIKVISION DS-2CD2642FWD-I

15.0074.001,110.00יח'

התקנה והפעלה של כל המערכת קומפלט כולל חיבור כל01.18.003.0007
המצלמות אל מערכת ניהול צפיה והקלטה, תכנות מלא

והדרכת משתמשים

1.001,104.001,104.00יח'

01.18.003.0008HDMI עם 2 יציאות לחיבור LG מסך 65 אינצ' סמסונג או
כולל יח' הרחקה לחיבור כבלים עם ממירים על כבל

תקשורת, כולל כבלי HDMI להפעלה

1.002,760.002,760.00קומפ

1.00736.00736.00יח'מרחיק HDMI כולל חיבור USB לעכבר אלחוטי01.18.003.0009

35,705.00סה"כ למערכת מצלמות CCTV לבית הספר

מערכת פריצה01.18.005

01.18.005.0002IP 1.00736.00736.00יח'רכזת פימא 8144 דגם פורס עם כרטיס רשת

מרחיב חיצוני עד 16 אזורים עם ספק 4.2 אמפר פורס01.18.005.0003
לפי כמות אזורים

1.001,012.001,012.00יח'

15.00184.002,760.00יח'גלאי תיקרתי לונר קטן עד גובה של 3,5 מטר01.18.005.0004

5.00184.00920.00יח'גלאי נפח בעל חיים עד 26 קילו01.18.005.0005

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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2.00276.00552.00יח'מרחיב פנימי פורס01.18.005.0006

01.18.005.0007RXN 1.00368.00368.00יח'לוח מקשים פורס

ביצוע ביקורת תקינות למערכת פריצה ומצוקה עבור01.18.005.0008
מתקן עירוני כולל מתן אישור תקינות לאישור משטרת

ישראל

1.00184.00184.00יח'

01.18.005.0009OUTDOOR 1.00138.00138.00יח'צופר+נצנץ

2.00110.00220.00יח'מגנט כניסה על דלת ברזל גלי מתכתי01.18.005.0010

1.00966.00966.00יח'התקנה חווט קומפלט כולל הפעלה01.18.005.0011

7,856.00סה"כ למערכת פריצה

01.18.006UPS

יחידת גיבוי מתח 3000VA להתקנת Indoor במארז "01.18.006.000219
כולל מצברים ל-30 דקות

1.003,680.003,680.00יח'

UPS3,680.00סה"כ ל

87,864.00סה"כ לתשתיות תקשורת

עבודות מסגרות חרש וסיכוךתת פרק 01.1919.0

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

הקבלן מופנה לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין פרק
.19

המחיר כולל קונסטרוקצית פלדה.

גילוון כל חלקי פלדה למעט חלקים קבועים בבטון יעברו
אחרי השלמת יצורם וריתוחם, ציפוי בטבילה באבץ חם

(גילוון) כמפורט בסעיף 1904 בפרק 19 של המפרט
הכללי עובי הציפוי יהיה 80 מיקרון לפחות. מקומות

שבהם יפגע הציפוי, יתוקנו ע"י צבע עשוי אבץ.

הציפוי של פרופילי RHS יהיה בהתאם לתקן הבריטי
BS1387

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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צביעת פלדה מצופה (מגולוונת) פלדה מצופה תצבע
בשכבת פוליצינק בעובי 50 מיקרון לפחות ושכבת צבע

עליון בעובי 70 מיקרון לפחות, בגוון לפי בחירתו של
האדריכל. הצביעה תעשה במסגריה ולא האתר. מקומות
בהם יפגע הצבע בשעת הקמת המבנה יתוקנו כנ"ל. כמו

כן יצבעו הברגים והאומים. מערכת הגלוון והצבע תבטיח
עמידה בדרישות התקן הבריטי BS 5493 להגנה בפני

קורוזיה. אלמנטי פלדה עליהם יורה המפקח ייצבעו בצבע
מגן נגד התפשטות אש מסוג "אושן 477 אפוקסי" של

טמבור או "טרמולג" מסדרה 200תוצרת שמטן או ש"ע
מאושר. מערכת הצבע תספק הגנה בפני אש למשך שעה

אחת לפחות. ביצוע כל האלמנטים יכללו כל הריתוכים
וחיבורים ופרופילי חיזוק ברגים פלטות וצביעה, הכל לפי

פרטים בתכנית קונסטרוקציה

10.0018,000.00180,000.00טוןבנית תקרת גג01.19.0080

בקורות פלדה מעוגלת HEA400 (8.8 טון)

RHS 70/70/3.2 בחיזוקים אלכסונים מפרופילי פלדה
RHS 40/40/3.0 (0.77 טון)

זוויתנים מפרופיל PL100/100/10 (0.50 טון)

חיזוקים מפרופילי RHS100/100/5 (0.76 טון) וחיזוק
IPE160 (0.10 טון)

גג טרמואקוסטי ע"ג קונס' גג הנ"ל בשיפוע של 7 אחוז01.19.0110
הכולל שכבה תחתונה קסטות פח בעובי עפ"י קונס'

מזרוני צמר סלעים בעובי "3 ובמשקל מרחבי 24
ק"ג/מ"ק,עטופיםבעטיפות פלב צמר זכוכית "2 24 ק"ג עם

גיזה שחורה שכבה עליונה לוחות OSB וגמר פח
אלומיניום מסוג "קלזיפ" בגוון לבחירת אדריכל.היח'

כוללת את כל הפלשונגים, הרוכבים וכו' הנדרשים.מקדם
בליעה אקוסטי: לפחות NRC=0.85 לפי פרט יועץ

אקוסטי.

445.00850.00378,250.00מ"ר

תעלות ניקוז סביב לגג הנ"ל עשוי מאלומינום 2 מ"מ01.19.0120
משווק ע"י IPLA פרוייקטים הכל בהתאם לפרטי

אדריכלות

92.00450.0041,400.00מ'

599,650.00סה"כ לעבודות מסגרות חרש וסיכוךתת פרק 19.0

אלמנטים מתועשים בבנייןהערות01.22

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה-מחיצות
גבס/תקרות גבס/תקרות אקוסטיות/חיפויים שונים וכו'-

כוללים גם פתיחת פתחים וחיזוק הפתחים ואת כל
החיזוקים וההכנות הנדרשים לצורך הרכבת כל

האלמנטים/האביזרים/ המוצרים/חיפויים וכו' בפרויקט זה
, התלויים והמשולבים במחיצות גבס/תקרות גבס/תקרות
אקוסטיות/חיפויים שונים וכו', לפי פרטי חברת אורבונד

ולפי מפרט יצרן האלמנט וכפי שידרש,בין אם האלמנטים
יסופקו ויבוצעו על ידי הקבלן ובין אם האלמנטים יבוצעו

ויסופקו על ידי אחרים,לרבות דלתות,חלונות,מחיצות
זכוכית,מעקות,מאחזי יד,ארונות,כלים סניטריים,אביזרי

שרותים,מאחזים לנכים,אביזרי
אינסטלציה,ספרינקלרים,גלאים,גופי תאורה,אביזרי

חשמל,אביזרי מיזוג אוויר,תריסים,חיפויים שונים מכל
סוג,טלויזיות וכו' וכל אביזר אחר כנידרש.

מחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה כוללים גם את
כל הפרופילים מכל סוג, פרופילי L,T,Z,L+Z, פרופילי
פינה,פרופילי הפרדה, פרופילי אומגא, פרופילי סיום,

פרופילי חלוקה, פרופילי ניתוק,פרופילים
היקפיים,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פרופילים

במיפגש רצפה/קיר, כל פרופיל אחר שיידרש, מכל סוג,ככל
שיידרש ובכל מקום שיידרש, הכל לפי דרישות האדריכל

וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ולפי פרטי
ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנור בגוונים

ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.

הקבלן יגיש על חשבונו אישור קונסטרוקטור ואישור מכון
התקנים עבור תליית כל האלמנטים המתוארים בפרק זה

והמתוארים בכל הפרקים בכתב הכמויות

אלמנטים מתועשים בבניין01.22.001

תקרת תותב ממגשי פח אטומים מגולבנים וצבועים01.22.001.0010
בתנור,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, עובי הפח
0.8 מ"מ, רוחב המגשים 30 ס"מ. לרבות קונסטרוקציית

נשיאה, פרופילי L ,T ,Z ,L+Z,פרופילי אומגא,כל פרופיל
אחר שידרש, פתיחת ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל

מטרה,חיזוק הפתחים, כל החיבורים והחיזוקים וכל
חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.

18.00202.003,636.00מ"ר

תקרה אקוסטית מינרלית חצי שקועה דגם פוקוס E של01.22.001.0020
אקופון או ש"ע,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,

,NRC=0.9 ,קונסטרוקצייה פיין ליין, במידות 60/60 ס"מ
לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי פיין ליין,כל פרופיל

אחר שידרש, פתיחת פתחים ועיבוד מכל סוג ולכל
מטרה,חיזוק הפתחים, וכל החיבורים, החיזוקים וכל

חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.

41.00230.009,430.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון

עמוד 13/10/202136

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 1אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תקרות גבס ו/או סנורי גבס ו/או קורות גבס ו/או קרניזים01.22.001.0030
מגבס - אופקי, אנכי, משופע, מעוגל,שטחים קטנים

ורצועות, במקומות שונים ובגבהים שונים וכו' - מלוח
גבסלבן 4 פזות בעובי "1/2 לרבות קונסטרוקציית נשיאה

מפרופילי פח מגולבנים וכל החיבורים, החיזוקים,
האיטומים,פתיחת ועיבוד ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל

מטרה,חיזוק הפתחים, הכנה לצבע, שפכטל, זוויתני הגנה
בפינות, פרופילי ניתוק,כל פרופיל אחר שידרש, וכו' וכל
חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. (המדידה נטו לפי

פרישה שלהשטח הניראה לעין לאחר קביעת כל התקרות)

43.00212.009,116.00מ"ר

תוספת מחיר לתקרה אקוסטית/תותב/גבס מכל סוג עבור01.22.001.0040
קונסטרוקצית נשיאה למרחב מוגן מאושרת על ידי פיקוד

העורף,לרבות חיזוקים לגופי תאורה ולכל האלמנטים
המשולביםבתקרה.

10.0092.00920.00מ"ר

ציפוי קירות מאחורי אסלות בשרותים בלוח גבס ירוק01.22.001.0050
בעובי "½ לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח

מגולבנים וכל החיבורים, החיזוקים,
האיטומים,קומפריבנד, עיבוד פתחים,חיזוק הפתחים,

פינות מגן,כל פרופיל אחר שידרש וכו'. הכל קומפלט. עובי
כולל של הציפוי על פי הנידרש.

6.00184.001,104.00מ"ר

ציפוי קירות בגג מערכות בחומר בולע קול עם מקדם01.22.001.0060
בליעה NRC=0.70 לפחות - פנלים אקוסטיים מחוררים

דגם ROCK של חברת מבנה דרום, עם מילוי צמר סלעים
חסין אש, מגולבנים וצבועים בתנור,בגוונים ודוגמאות לפי

בחירת האדריכל, אחוז חירור וצורת חירור לפי בחירת
האדריכל, ובאישור יועץ האקוסטיקה, לרבות

קונסטרוקצית נשיאה, פרופילי סיום מכל סוג,כל פרופיל
אחר שידרש, פתיחת ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל מטרה
וכל החיבורים, החיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל

קומפלט. (ראה סימון A6בתוכנית תגמירים)

55.00368.0020,240.00מ"ר

חיפוי קירות וגגון בחזיתות המבנה בפח אלומיניום דגם01.22.001.0070
מכולה, בעובי 2 מ"מ, מכופף, במידות שונות, תוצרת

חברת UNIKIT, צבועים בתנור, גמר P.V.D.F, בגוונים
ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות קונסטרוקצית

נשיאה, אביזרי חיבור ועיגון, ברגים,עוגנים, הכנות
למעבר מערכות וכבילה,מיתדים,קופינגים,חלוקות

אופקיות ואנכיות,הגשת SD וחישוב הנדסי לאישור
המפקח וכל החיבורים, החיזוקים ,פלשונגים ככל

שידרש,איטומים ככל שידרש, חשפי פתחים,שטחים
קטנים וצרים, חיפוי עמודים וקורות,פשיות,בליטות,

קופינגים, אדני חלונות, גגונים, עיבודי פינות,שטחים
אופקיים ואנכיים, פרופילי סיום,פרופילי פינה,פרופילי

חלוקה, וכל הנדרש לקבלת מראה אחיד, ישר ללא עיוות
ועקמומיות,פתיחת ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל

מטרה,חיזוקים בהיקף הפתחים, איטום הפתחים וכו'.

275.00552.00151,800.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הכל קומפלט מושלם וקבוע במקומו עד לקבלת חזית
מושלמת ואטומה לפי פרטים בתוכניות ולפי פרטי ומפרטי

היצרן. (המדידה נטו ללא חפיפות לפי שטח פח דגם
מכולה בלבד)

1.00736.00736.00יח'בית כיסא כימי תקני למרחב מוגן לרבות וילון.01.22.001.0090

חיפוי קירות באולם בלוחות הרקליט, בגוונים ודוגמאות01.22.001.0100
לפי בחירת האדריכל, במידות 60/120 ס"מ, עובי "1,

לרבות קונסטרוקצית נשיאה, פרופילי סיום,פרופילי
חלוקה,בידוד במזרוני צמר זכוכית בעובי "1 במשקל 24

ק"ג/מ"ק וכל החיבורים, החיזוקים וכל חומרי העזר
למיניהם. הכל קומפלט. (ראה סימון A10 בתוכנית

תגמירים)

120.00350.0042,000.00מ"ר

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח"01.22.001.0110
Hidden- סמויה" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם"

30 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית
(הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית

סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח
אחודים - ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית

בלבד - ללא חיבוריצנרת. מספקת 180 מק"ש במצב סינון
ו-360 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 30 איש.

המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח
התקנה ותו-תקן ת"י 4570

1.0014,720.0014,720.00קומפ

253,702.00סה"כ לאלמנטים מתועשים בבניין

253,702.00סה"כ לאלמנטים מתועשים בבנייןהערות

מתקני ספורט01.30

מתקני ספורט01.30.001

1.002,944.002,944.00יח'סימון מגרש כדורסל בצבע פוליאוריטני באולם01.30.001.0010

1.002,944.002,944.00יח'סימון מגרש כדורעף בצבע פוליאוריטני באולם01.30.001.0020

מתקן כדורסל 3.2 מתקפל חשמלית לקט סל ולקיר בעל01.30.001.0030
תו תקן ממכון התקנים הישראלי, היתר מספר 90284,

ת"י 5515 חלק 1, סלים מפרופיל פלדה מלבני RHS צבוע
בתנור מחובר לקיר בבליטה באמצעות מנוע כולל לוח

שקוף בלתי שביר מפוליקרבונט (אחריות ל-10 שנים כנגד
שבר של הלוח), ריפוד מיוחד עשוי גומי לתחתית

הלוח,ריפוד הגנה מיוחד לקונסטרוקציה המתקן בחלקו
התחתון.חישוק כדורסל קפיצי אולימפי (חיבור מיוחד

לרשת עם צינורות) + רשת. כולל בולם נפילה.

2.0025,000.0050,000.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מתקן סל 2.25 מתקפל הצידה עם מנגנון שינוי גובה. בעל01.30.001.0040
תו תקן ממכון התקנים הישראלי, היתר מספר 90284 ,

ת"י 5515 חלק 1, סלים עשוי מפרופיל RHS צבוע בתנור.
מסופק כולל שרטוט ההתקנה בפועל מאושר ע"י מהנדס

החברה. כולל לוח זכוכית מחוסמת. כולל מנגנון שינוי
גובה המאפשר שינוי גובה לקט סל בעזרת ידית

בורגית.כולל חישוק קפיצי דגם אולימפי בעל שלושה
קפיצים פנימיים, כולל ריפוד הגנה ללוח.

4.0015,000.0060,000.00יח'

זוג עמודי כדורעף כולל ריפוד הגנה מסביב דגם אולימפי01.30.001.0050
כולל רשת.בעל תעודת התאמה לת"י 5515 חלק 2 -

כדורעף.

1.005,060.005,060.00ק"מ

שרוול לעמודי כדורעף הכולל שרוול מגולוון בעובי 5 מ"מ,01.30.001.0060
רוזטת אלומיניום מעוגנת, מכסה אלומיניום נשלף בציפוי

מסוג הרצפה כולל חציבה ביסוס והתקנה.

2.00874.001,748.00יח'

ריפוד הגנה על קירות בעובי 50 מ"מ - גוון לבחירה עם01.30.001.0070
שטיח חסין אש ופרופיל עץ מסביב -(כנדרש עפ"י התקן

הישראלי).

56.00368.0020,608.00מ"ר

מתקן טבעות במבנה קונזולי מחובר לקיר המבנה01.30.001.0080
מתקפלות לתקרה הנעה על גבי גלגלי פליז, כולל מערכת

אבטחה כפולה כך שבמקרה של כשל באבטחה אחת
האבטחה השניה תמנע נפילת המשתמש, כולל מערכת

לשינוי גובה הטבעות קלה לשימוש, מהירה ורציפה,
לרבות אספקת שרטוט התקנה מותאם לאתר הביצוע

מאושר ע"י מהנדס בעל תעודת התאמה ממכון התקנים
הישראלי לתקן 5515 - ספורט, חלק 4 - טבעות.

1.006,200.006,200.00יח'

מתקן 4 חבלי טיפוס במבנה קונזולי מחובר לקיר המבנה01.30.001.0090
מתקפל הצידה,לרבות אספקת שרטוט התקנה מותאם

לאתר הביצוע ,מאושר ע"י מהנדס בעל תעודת התאמה
ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 - ספורט, דרישות

בטיחות וחלק 4 - חבלים.

1.006,200.006,200.00יח'

סולם שבדי כפול מקצועי - 14 שלבים 180X250 ס"מ01.30.001.0100
בעל שלבי עץ בוק ועמודי נשיאה עשויים עץ בוק מלוטש

חלק ובעל גימור גבוה, כולל ראש עליון בולט קדימה וכולל
הרחקות אחוריות מהקיר לבטיחות ולמניעת פגיעה בקיר

בזמן השימוש, בעל 14 שלבים, זויות העיגון מוכנסות
בתוך שקעים מיוחדים מכורסמים ברגל העץ כך שלא

יבלטו לבטיחות מירבית, לאחר ההתקנה לא נראים ברגים
בולטים וחזית הסולם נקייה וחלקה ללא ברגים. בעל

תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 -
ספורט, חלק 3 - סולמות.

8.001,932.0015,456.00יח'

מסך חלוקה אקוסטי במידות ½15/8 מטר, לחלוקת שטח01.30.001.0110
האולם לקטעים, לרבות הרמה לתקרה על ידי מנגנון

חשמלי, כל אמצעי הבטיחות למניעת נפילה ובלם
צנטרפוגלי.

1.0095,000.0095,000.00קומפ

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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לוח תוצאות חברת BODET דגם BT-8015-F6 לוח01.30.001.0120
.BT-8015-F6 דגם FIBA תוצאות אלקטרוני מאושר

מידות הלוח: 100*215 ס"מ. גובה ספרות 15 ס"מ. כולל
נורית LED, שעון זמן, עבירות קבוצה, כולל עבירות
אישיות בלוח התוצאות, כולל מודול חדש של מספרי

,FIBA שחקן מתחלפים בהתאם לדרישות העדכניות של
והתאחדות הכדורסל. פיקוד מזכירות בסגנון טאבלט

מיוחד עם יציאות חיצוניות מגוונות והתאמה ל-25 ענפי
ספורט.

1.0035,000.0035,000.00יח'

301,160.00סה"כ למתקני ספורט

301,160.00סה"כ למתקני ספורט

מערכות גילוי אש וכיבוי01.34

לוחות בקרה/ רכזות01.34.001

1.007,176.007,176.00יח'לוח בקרה אזור יחיד01.34.001.0001

7,176.00סה"כ ללוחות בקרה/ רכזות

מערכות כיבוי אוטומטיות- ברזים , התקנים ,נחירים01.34.004

מתז תלוי UPRIGHT RECESSED G.B.-Q.R, "תגובה01.34.004.0033
מהירה" ,טמפ' הפעלה 68 מעלות צלזיוס, קבוע זרימה

K=5.6, בקוטר "1/2, צינורות גמישים ,כולל התאמה
לתקרה אקוסטיתותאום בין מפזרי מזוג אוויר וגופי

תאורה

105.0083.008,715.00יח'

רגש זרימה PRESSURE SWITCH לאל חוזר אזעקה01.34.004.0035
UL/FM לפי ת"י 1220 בקוטר "4

1.00736.00736.00יח'

סה"כ למערכות כיבוי אוטומטיות- ברזים , התקנים
,נחירים

9,451.00

16,627.00סה"כ למערכות גילוי אש וכיבוי

4,083,533.00סה"כ לאולם ספורט-פאושלי

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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סה"כ לאולם ספורט בן גוריון

סה"כ לאולם ספורט בן גוריון

4,083,533.00אולם ספורט-פאושלי01

4,083,533.00סה"כ עלות

694,200.61מע"מ בשיעור 17%

4,777,733.61סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז קהילתי יהודה הנשיא01

עבודות עפרהערות01.01

חפירה או/ו חציבה בשטח לעומקים שונים כנדרש, יכללו
מילוי חוזר ממיטב החומר החפור, מהודק בשכבות לפי

דרישות יועץ קרקע/קונס, סילוק הפסולת למקום שפך
מאושר אוחומר חפור למטמנה מאושרת ללא הגבלת

מרחק מהאתר.המחיר כולל תשלום אגרות.המדידה נטו
ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה אשר כלולים

במחיר.

הכשרת השטח01.01.001

945.0010.009,450.00מ"רחישוף בשטח 20 ס"מ01.01.001.0010

עבודות פירוק והריסה לפי תוכנית כולל פינוי הובלה01.01.001.0020
ופינוי למטמנה מורשה.

1.0075,000.0075,000.00קומפ

עבור הנפה הובלה ופריקה של ממ"מ נייד הנמצא01.01.001.0021
בשטח.

מקום פריקה בתאום מול הפיקוח והעיריה.

1.0025,000.0025,000.00יח'

109,450.00סה"כ להכשרת השטח

עבודות חפירה01.01.002

חפירה למגרש עד לגובה של 1 מ' כולל פינוי למטמנה01.01.002.0010
מורשת וכולל פינוי והובלה.

504.00110.0055,440.00מ"ק

55,440.00סה"כ לעבודות חפירה

164,890.00סה"כ לעבודות עפרהערות

עבודות בטון יצוק באתרהערות01.02

סוג הבטון ב-30 אלא אם צוין/יצוין אחרת.כל הסעיפים
בפרק זה (למעט במקום שצוין אחרת) אינם כוללים

הזיון. זיון הבטונים נמדד בנפרד לפי המחירים בתת
פרק 02.100 .מחירי היחידה כוללים ביצוע כל הנדרש

לקבלת דרגת חשיפת הבטון ע"פ תקן ישראלי 118.

מצעים01.02.011

222.0054.0011,988.00מ"רמצע מבטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים01.02.011.0040

מצע ארגזי פוליביד מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות01.02.011.0050
40 ס"מ, לפי הנחיות יועץ קרקע

143.0030.004,290.00מ'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ לפי הנחיות01.02.011.0090
יועץ קרקע

222.0050.0011,100.00מ"ר

לוחות צמנטבורד לקורות בגובה 50 ס"מ מחושב לשני01.02.011.0100
צידי הקורה

145.0039.005,655.00מ'

33,033.00סה"כ למצעים

ראשי כלונסאות01.02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.012.0010
במידות שונותם סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי

כלונסאות

20.001,300.0026,000.00מ"ק

26,000.00סה"כ לראשי כלונסאות

קורות יסוד01.02.041

קורות יסוד בטון ב-30 ברוחב 40 ס"מ יצוקות עם01.02.041.0010
הרצפה על גבי מצע או הקרקע

17.001,100.0018,700.00מ"ק

פרט שן לאבן בקורות רצפה בהיקף המבנה לקירות01.02.041.0020
האבן

2.001,300.002,600.00מ"ק

קורות יסוד בחתכים משתנים (רוחב וגובה) לפי תוכנית01.02.041.0030
קונס', ראה חתך קורות יסוד (תוכנית קונס') מחיר 1250

ש"ח/מ"ק

143.00110.0015,730.00מ'

37,030.00סה"כ לקורות יסוד

מרצפים ורצפות01.02.050

מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי01.02.050.0050
20 ס"מ

260.00278.0072,280.00מ"ר

מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי01.02.050.0070
30 ס"מ

5.00294.001,470.00מ"ר

73,750.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון01.02.061

75.001,460.00109,500.00מ"קקירות בטון בעובי 20 ס"מ01.02.061.0030

5.001,330.006,650.00מ"קקירות בטון בעובי 30 ס"מ01.02.061.0050

6.001,300.007,800.00מ"קקירות בטון בעובי 35 ס"מ01.02.061.0060

123,950.00סה"כ לקירות בטון

עמודים01.02.062
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6.001,500.009,000.00מ"קעמודים בדלים ב-30 בחתך 25/60 ס"מ01.02.062.0010

עמודים בדלים בטון ב-30 בחתך שאינו מלבני בשטחי01.02.062.0020
חתך שונים

12.001,500.0018,000.00מ"ק

27,000.00סה"כ לעמודים

קורות ומעקות01.02.071

הקורות נממדת עד לתחתית התקרה

6.001,125.006,750.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/100 ס"מ01.02.071.0010

1.001,350.001,350.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/148 ס"מ01.02.071.0020

1.001,400.001,400.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/73 ס"מ.01.02.071.0025

1.001,350.001,350.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 25/100 ס"מ01.02.071.0030

1.001,400.001,400.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/18 ס"מ01.02.071.0040

1.001,400.001,400.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/26 ס"מ01.02.071.0050

34.001,350.0045,900.00מ"קקורות תחתונות תלויות בחתכים משתנים כולל שן01.02.071.0060

18.001,350.0024,300.00מ"קקורות עליונות ברוחב 20 ס"מ מעקה גג כולל קרניז01.02.071.0240

18.001,400.0025,200.00מ"קקורות עליונות ברוחב 25 ס"מ מעקה גג כולל קרניז01.02.071.0250

3.001,350.004,050.00מ"קקורות עליונות ברוחב 20 ס"מ01.02.071.0260

1.001,350.001,350.00מ"קקורה תלויה בדלה בחתך 20/50 ס"מ01.02.071.0270

114,450.00סה"כ לקורות ומעקות

תקרות וגגות בטון מלא01.02.081

8.00192.001,536.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ01.02.081.0009

69.00240.0016,560.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 14 ס"מ01.02.081.0010

152.00290.0044,080.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 22 ס"מ01.02.081.0020

5.00340.001,700.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 25 ס"מ01.02.081.0030

63,876.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות01.02.085

בטון טופינג ב-30 בעובי 6 "סמ על גבי פלטות טרומיות01.02.085.0010
וקורות, לרבות ברצועות ברוחב עד 30 ס"מ בין הפלטות

28.00756.0021,168.00מ"ק
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שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי01.02.085.0200
1200 ק"ג/מ"ק

134.00580.0077,720.00מ"ק

98,888.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

משטחים ומשולשי מדרגות01.02.092

משטחי ביניים מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ בחדרי01.02.092.0030
מדרגות

12.00225.002,700.00מ"ר

21.00234.004,914.00מ"רמשטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ01.02.092.0070

70.0054.003,780.00מ'משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך מדרגה 17/28 ס"מ01.02.092.0090

11,394.00סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות

פלדת זיון01.02.093

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים01.02.093.0010
לרבות רשתות לזיון הכלונסאות והבטון

60.004,100.00246,000.00טון

246,000.00סה"כ לפלדת זיון

855,371.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתרהערות

מוצרי בטון טרום ודרוך01.03

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים)01.03.030

פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-50 בעובי 01.03.030.009022
ס"מ לעומס נוסף עד 1500 ק"ג/מ"ר ואורך עד 7.5 מ',
מורכבות באתר, המחיר כולל את חוטי הדריכה כולל

מילויבטון בין הלוח"דים

458.00355.00162,590.00מ"ר

סה"כ לפלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות
(לוח"דים)

162,590.00

162,590.00סה"כ למוצרי בטון טרום ודרוך

עבודות בנייההערות01.04

כל עבודות הבנייה יכללו חגורות אופקיות, אנכיות,
היקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

קוצים וכד' וכו', הכל במידת הצורך.

קירות בלוקים01.04.020

14.00108.001,512.00מ"רבלוק 7 ס"מ על איטום הקירות01.04.020.0010

355.00122.4043,452.00מ"רקירות בלוקים עובי 10 ס"מ01.04.020.0020
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325.00153.0049,725.00מ"רקירות בלוקים עובי 20 ס"מ01.04.020.0040

208.00166.5034,632.00מ"רקירות בלוקים עובי 25 ס"מ01.04.020.0050

129,321.00סה"כ לקירות בלוקים

129,321.00סה"כ לעבודות בנייההערות

עבודות איטוםהערות01.05

כל הסעיפים יבוצעו ע"פ מפרט האיטום ויכללו את כל
האלמנטים המצוינים לצורך השלמת העבודה במלואה.

איטום רצפות01.05.021

222.0090.0019,980.00מ"ראיטום בטון רזה לפי הנחיות יועץ איטום01.05.021.0010

19,980.00סה"כ לאיטום רצפות

איטום חדרים רטובים01.05.028

62.0063.003,906.00מ"ראיטום רצפת חדרים רטובים לפי הנחיות יועץ איטום01.05.028.0200

3,906.00סה"כ לאיטום חדרים רטובים

איטום קירות מבנים01.05.034

14.0090.001,260.00מ"ראיטום קירות מעלית והגנה לפי פרט קונס'01.05.034.0030

1,260.00סה"כ לאיטום קירות מבנים

איטום גגות01.05.035

איטום גגות ביריעות איטום לרבות רולקות במפגש עם01.05.035.0010
קורה לפי הנחיות יועץ איטום ופרט אדריכלי

134.0090.0012,060.00מ"ר

12,060.00סה"כ לאיטום גגות

37,206.00סה"כ לעבודות איטוםהערות

נגרות אומן ומסגרות פלדההערות01.06

מחירי הדלתות כולל משקופי פחמחירי מסגרות פלדה
ונגרות אומן, לפי מפרט אדריכלי ויכללו את כל הפרטים

לצורך ביצוע העבודה אשר מופיעים במפרט.

דלתות מסגרות01.06.001

דלת חוץ דו כנפית ,ד. בהלה 240/210 פלדה01.06.001.0010
דקורטיבית ,שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

1.005,580.005,580.00יח'
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דלת חוץ דו כנפית , ד. בהלה 220/210 פלדה01.06.001.0020
דקורטיבית ,שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

1.005,580.005,580.00יח'

דלת חוץ חד כנפית ,ד. בהלה 125/210 פלדה01.06.001.0030
דקורטיבית ,שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

2.004,950.009,900.00יח'

דלת חוץ יציאת חירום חד כנפית+קבוע עליון 01.06.001.0040125/240
שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

1.005,580.005,580.00יח'

דלתות ארון חשמל ותקשורת 210/360 ס"מ, מסגרת01.06.001.0050
פרופיל מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

2.002,700.005,400.00יח'

דלתות ארונות חשמל תקשורת ופיר מיזוג 01.06.001.0060250/360
ס"מ, מסגרת פרופיל מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

2.003,420.006,840.00יח'

דלת פיר-נישת תקשורת 130/320ס"מ, מסגרת פרופיל01.06.001.0070
מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

1.001,440.001,440.00יח'

דלת פיר-נישת חשמל 205/320ס"מ, מסגרת פרופיל01.06.001.0080
מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

1.002,340.002,340.00יח'

דלת חד כנפית- ד. בהלה א.צ 125/210 ס"מ דלת אש01.06.001.0090
DEFENCEשריונית חסם או 400 ש"ע

4.003,060.0012,240.00יח'

דלת חד כנפית- ד.אש 125/210 ס"מ דלת אש01.06.001.0100
DEFENCEשריונית חסם או 400 ש"ע

1.003,240.003,240.00יח'

דלת חד כנפית- ד.אש 90/210 ס"מ דלת אש01.06.001.0110
DEFENCEשריונית חסם או 400 ש"ע

1.003,240.003,240.00יח'

דלת יציאה לגג עם בידוד.אקוסטי להפחתת רעשי גשם01.06.001.0220
שיפוע קל לזריקת מים - 95/90 ס"מ

2.001,620.003,240.00יח'

64,620.00סה"כ לדלתות מסגרות

חלונות מסגרות01.06.002

חלון רפפה קבוע- ש.ע אוטומטי 60/150 ס"מ -פלדה01.06.002.0010
יצוקה

2.00585.001,170.00יח'

חלון רפפה קבוע- ש.ע אוטומטי 60/170 ס"מ -פלדה01.06.002.0020
יצוקה

1.00585.00585.00יח'

1.002,025.002,025.00יח'סולם גישה לגג+כלוב הגנה, גובה 450 ס"מ01.06.002.0030

3,780.00סה"כ לחלונות מסגרות

מטבחים01.06.003

שיש מטבחון קומת קרקע 200/60/3 -משטח אבן קיסר01.06.003.0010
6131 א וש"ע+ אף מים

1.001,800.001,800.00יח'
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שיש מטבחון קומת א 227/60/3 -משטח אבן קיסר01.06.003.0020
6131 א וש"ע+ אף מי ם

1.001,890.001,890.00יח'

ארונות מטבח תחתון סנדוויץ מחופה פורמייקה, מגירות01.06.003.0030
+קבוע ראה נספח ,ידיות אינטגרליות אלומיניום

צבעסטנדרט-אפור, לרבות סוקל 10 ס"מ מחופה ריצוף -
קרקע 57/77198/

1.002,520.002,520.00יח'

ארונות מטבח עליונים סנדוויץ מחופה פורמייקה, דלת01.06.003.0040
קלאפה HF ידיות אינטגרליות אלומיניום
צבעסטנדרט-אפור. - קרקע 200/30/50

1.002,340.002,340.00יח'

ארונות מטבח תחתון סנדוויץ מחופה פורמייקה, מגירות01.06.003.0050
+קבוע ראה נספח ,ידיות אינטגרליות אלומיניום

צבעסטנדרט-אפור, לרבות סוקל 10 ס"מ מחופה ריצוף -
קומה א 77/225/57

1.003,060.003,060.00יח'

ארונות מטבח עליונים סנדוויץ מחופה פורמייקה, דלת01.06.003.0060
קלאפה HF ידיות אינטגרליות אלומיניום

צבעסטנדרט-אפור. - קומה א 60/30/227

1.002,340.002,340.00יח'

13,950.00סה"כ למטבחים

דלתות עץ01.06.004

דלת דקורטיבית-עץ אגוז אמריקאי דו כנפית בית מדרש-01.06.004.0010
ד. בהלה 200/210 ס"מ

1.007,200.007,200.00יח'

דלת חד כנפית כניסה לבית מדרש 125/210 ס"מ או01.06.004.0020
ש"ע IN DOOR שריונית חסם 102

2.005,400.0010,800.00יח'

דלת דקורטיבית-עץ אגוז אמריקאי דו כנפית בית מדרש-01.06.004.0030
ד. בהלה200/210 ס"מ

1.008,100.008,100.00יח'

01.06.004.0040IN דלת מוסדית חד כנפית 90/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

6.002,160.0012,960.00יח'

01.06.004.0050IN דלת מוסדית חד כנפית 95/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

3.002,160.006,480.00יח'

01.06.004.0060IN דלת מוסדית חד כנפית 105/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

2.002,160.004,320.00יח'

01.06.004.0070IN DOOR דלת שרותים צוהר 70/210 ס"מ - או ש"ע
שריונית חסם 102

8.002,250.0018,000.00יח'

דלת מחסן 70/210 ס"מ - או ש"ע IN DOOR שריונית01.06.004.0080
חסם 102

1.002,250.002,250.00יח'

01.06.004.0090IN דלת שרותי נכים צוהר 90/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

2.002,250.004,500.00יח'
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דלת דקורטיבית עץ אגוז אמריקאי בית מדרש 01.06.004.0100125/210
ס"מ

2.008,100.0016,200.00יח'

90,810.00סה"כ לדלתות עץ

דלתות פלדה ומשקופי פח01.06.031

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 01.06.031.001025.1
מ"מ או 5.1 מ"מ לרבות משקוףצבוע, סוגר קפיצי שקוע

וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל

דלת בשטח מעל 1 מ"ר

9.001,200.0010,800.00מ"ר

10,800.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

מעקות פלדה01.06.052

מעקה אחיזה+מאחז י ד, מעקה אלפא מטאל מוטות דגם01.06.052.0010
22.10 \ רגיל לסרוגין+עיטור 03.01 אלפא מטאל או

ש"ע

135.00450.0060,750.00מ'

66.00360.0023,760.00מ'מאחז יד מברזל בגובה תקני ולפי מפרט אדריכלי01.06.052.0020

מעקה ברזל- מעקה אלפא מטאל מוטות דגם 22.10 \01.06.052.0030
רגיל לסרוגין+עיטור 03.01 אלפא מטאל או ש"ע

3.00405.001,215.00מ'

85,725.00סה"כ למעקות פלדה

269,685.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדההערות

מתקני תברואההערות01.07
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מחירי מתקני התברואה, יכללו את כל הפרטים הדרושים
לבנייתם אשר מופיעים בתכניות הרלוונטיות.הנחת

הצינורות כוללת עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת
האביזרים, חפירה/חציבה, חפירת ידיים במקומות

הנדרשים.סילוק עודפי אדמה, שטיפת הקווים, בדיקה
הידראוליות.אספקת ריפוד החול, כלולה במחיר היחידה
של הנחת הצינורות.מחירי היחידה למ"א צינור כוללים:

אספקה והתקנת כל האביזרים והספיחים, הדרושים
לביצוע התקנה מושלמת של מערכת בצינורות ( ברכיים,

מסעפים, מופה התפשטות, מופהחשמלית, מצרות,
צינורות עם עין, ביקורת, ברכיים לאסלה עם עין
ביקורת, נקודות ביקורת בקוטר הנדרש בתקרות

אקוסטיות, בכל שינוי כיוון, נקודות ביקורת
לקולטניםבכל קומה, אטמים, פקקים, אביזרי תליה

תקניים, כולל חבקים ונטות הברגה וכו.)מחירי היחידה
כוללים קיבוע בטון לצנרת בקוטר הנדרש

לרצפות/תקרות וקירות לכל אורכם.כל האביזרים יהיו
לפי תקןכל המכסים לק.ב ומ.ר יהיו מפליז עם מסגרת

מרובעת אלא אם נאמר אחרת, הכלולים במחיר היחידה
של של ק.ב / ק.ב.נ ומ.ר, המכסה יהיה צבוע בגוון

הריצוף אלא אם נאמראחרת.כל התיאורים בסעיפים
השונים מתייחסים לאספקה והתקנה.

כלים סניטריים01.07.001

אספקה והתקנה של כיור רחצה לחדר נכים מדגם אוסלו01.07.001.0020
60 130 חברת חרסה או ש"ע לרבות כל האביזרים,

תמיחות, סיפון, חיבור למערכת דלוחין.

2.00360.00720.00יח'

אספקה והתקנה של כיור מטבח, מדגם גלדור 01.07.001.003060/40
503 כולל תוצרת חב' אסטרה או ש"ע כוול כל

האביזרים, תמיחות, סיפון " ,2 חיבור למערכת דלוחין.

2.00522.001,044.00יח'

11.00144.001,584.00יח'ברז שוקת תוצרת חמת 303210 או ש"ע01.07.001.0040

2.00504.001,008.00יח'ברז חמת מטבח ניצב מצדה 305252 אוש"ע01.07.001.0041

כיור נטילת ידיים שקוע מדגם נופר 162 צבע לבן תוצרת01.07.001.0050
חרסה או ש"ע לרבות ברז חמת דגם 309312 או ש"ע

4.00414.001,656.00יח'

אספקה והתקנה סוללה עומדת למים קרים וחמים, עפ01.07.001.0080
פיה ארוכה לכיור מטבח, כולל כל האביזרים, ברזי "ניל",

וחיבור לצינורות מים.

2.00585.001,170.00יח'

אסלה תלויה +מיכל הדחה סמוי תוצרת אסטרה 381 של01.07.001.0090
חב' חרסה או ש"ע מאושר, כולל מתקן התקנה מקורית,

חיזוקים, חיבורים למים וביוב, ברז "ניל" למים.

17.001,440.0024,480.00יח'
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אסלה תלויה לנכים ברקת נכים 386 תוצרת חב' חרסה01.07.001.0100
או ש"ע כולל מכל הדחה סמוי מאושר, כולל מתקן

התקנה מקורית, חיזוקים, חיבורים למים וביוב, ברז
"ניל" למים.

2.002,160.004,320.00יח'

אספקה והתקנת ציוד לשירותי נכים תיקני מנירוסטה01.07.001.0110
לפי התקן ולאישור יועץ נגישות

2.001,440.002,880.00יח'

עמדה כבוי אש מלאה הכוללת - ארון לעמדה כבוי אש01.07.001.0120
במידות 120x80x30ס"מ, מפח פלדה בעובי 1.5מ"מ,
כולל דלת, מצופה צבע יסוד בשתי שכבות וצבע שמן
בשתי שכבות,עם שלט "אש" - גלגלון תקני " 3/4עם
צנור בד-גומי באורך 25מ', מורכב על טוף מסתובב

בקוטר 50ס"מ, כולל ברז פתיחה מהירה " 1ומזנק " -
1ברז שריפה בקוטר " 2תי

2.001,440.002,880.00קומפ

01.07.001.013080X80 2.00450.00900.00יח'ארון לעמדת כיבוי אש מפח

אספקה והתקנה של דוד חשמלי 80 ליטר עומק כולל01.07.001.0140
טרמוסטט עד 450 מעלות צלזיוס או מחמם מים חשמלי

2.001,170.002,340.00קומפ

44,982.00סה"כ לכלים סניטריים

צנרת מים ואביזרים01.07.002

הצנרות מחשובות כתוספת לפרק פיתוח

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,עם עטיפה חיצונית01.07.002.0010
תלת שכבתית, מונחים בתוך הקרקע, כולל חפירה

ומילוי חוזר, קוטר הצנור " ,4לרבות ספחים.

40.00162.006,480.00מ'

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,עם עטיפה חיצונית01.07.002.0020
תלת שכבתית, מונחים בתוך הקרקע, כולל חפירה

ומילוי חוזר, קוטר הצנור " ,3לרבות ספחים.

40.00144.005,760.00מ'

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,עם עטיפה חיצונית01.07.002.0030
תלת שכבתית, מונחים בתוך הקרקע, כולל חפירה

ומילוי חוזר, קוטר הצנור " ,2לרבות ספחים.

40.00121.504,860.00מ'

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,מונחים גלוי או01.07.002.0040
ברצפה, כולל חיזוקים ותמיכות, כולל צבע חרושתי,

קוטר הצנור " ,2לרבות ספכים.

50.0094.504,725.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0050
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 16מ"מ

140.0045.006,300.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0060
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 20מ"מ

140.0054.007,560.00מ'
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צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0070
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 25מ"מ

80.0063.005,040.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0080
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 32מ"מ

80.0067.505,400.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0100
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 50מ"מ

60.0081.004,860.00מ'

בידוד מקליפות "ארמופלקס" או ש"ע מאושר בעובי01.07.002.0110
25מ"מ, לצנורות בקוטר " ,3"2-כולל בידוד אביזרים

ועטיפה בפח מגולבן בעובי 0.4מ"מ עבור צינורות גלוים.

80.0045.003,600.00מ'

בידוד מקליפות "ארמופלקס" או ש"ע מאושר בעובי01.07.002.0120
19מ"מ, לצנורות בקוטר "½-"½ ,1כולל בידוד אביזרים

ועטיפה בפח מגולבן בעובי 0.4מ"מ עבור צינורות גלוים.

80.0054.004,320.00מ'

4.00360.001,440.00יח'ארגז למחלק מים תקני01.07.002.0130

4.00400.001,600.00יח'מחלק מים חמים/קרים לרבות ברז ניתוק על כל יציאה01.07.002.0140

2.001,100.002,200.00יח'נקודת מי-קר בהתאם לדרישת משרד הברחאות01.07.002.0150

64,145.00סה"כ לצנרת מים ואביזרים

מערכת ביוב וניקוז01.07.003

מחיר היחידה כולל חפירה ומילוי חוזר מאושר לרבות
חציבה במידת הצורך,כיסוי הבטון וזיון וכולל את

העבודות הנדרשות בפרק הפיתוח (40)

צנורות ניקוז יחידות מ"א מפי.וי.סי. קשיח, כולל כל01.07.003.0010
הספחים הדרושים, מחוברים בהדבקה, כולל חיזוקים,

תמיכות, קוטר הצנור 32מ"מ.

50.0054.002,700.00מ'

צנורות ניקוז יחידות מ"א מפי.וי.סי. קשיח, כולל כל01.07.003.0020
הספחים הדרושים, מחוברים בהדבקה, כולל חיזוקים,

תמיכות, קוטר הצנור 40מ"מ.

50.0063.003,150.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0030
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 50מ"מ.

90.0072.006,480.00מ'
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צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0040
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 63מ"מ.

20.0081.001,620.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0050
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 75מ"מ.

20.0090.001,800.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0060
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 110מ"מ.

140.00117.0016,380.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0070
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 160מ"מ.

40.00135.005,400.00מ'

16.00225.003,600.00יח'מחסום רצפה " ,4"/2 כולל רשת פלדה.01.07.003.0080

4.00540.002,160.00יח'מחסום רצפה " ,6"/4 כולל רשת פלדה.01.07.003.0090

12.00225.002,700.00יח'קופסת ביקורת ".01.07.003.01004

תעלת ניקוז נירוסטה רגילה או נופלת קומת קרקע וניקוז01.07.003.0120
CO Shower Drain E קומה א', רוחב 10ס"מ, כדוגמה

Aאו ש"ע מאושר, כולל רשת נירוזטה.

7.00585.004,095.00מ'

50,085.00סה"כ למערכת ביוב וניקוז

סילוק מי גשם01.07.004

קופסת ניקוז גגות, קוטר הצנור " ,4כדוגמה תוצרת01.07.004.0010
HARMER 490או ש"ע מאושר.

4.00720.002,880.00יח'

קופסת ניקוז מרפסות עם רשת שטוח, קוטר הצנור "01.07.004.0020
,4כדוגמה תוצרת HARMER 490או ש"ע מאושר.

2.00630.001,260.00יח'

צנורות HDPE למי גשם, קוטר הצנור "4 לרבות ספחים01.07.004.0030
וחיבור בהלחמה.

30.0090.002,700.00מ'

6,840.00סה"כ לסילוק מי גשם

משטחי אבן קיסר01.07.005
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משטח כיורי נטילת ידיים משטח אבן קיסר + כיורים01.07.005.0010
שקועים משטח אבן קיסר 2400 א וש"ע במידות

50X20X190 לרבות מדידה, הובלה והרכבה

1.002,475.002,475.00יח'

משטח כיורי נטילת ידיים משטח אבן קיסר + כיורים01.07.005.0015
שקועים משטח אבן קיסר 2400 א וש"ע במידות

50X20X160 לרבות מדידה, הובלה והרכבה

1.002,250.002,250.00יח'

שוקת נגישה חב' אורטגה דגם 3 או ש"ע לרבות פתחים01.07.005.0020
לברזים וסבוניות, מדידה, הובלה והרכבה לפי פרט

גיליון שירותים

3.001,710.005,130.00יח'

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע דגם 6313, בעובי01.07.005.0030
2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר

בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור
במידות 40/60ס:מ בהתקנה תחתונה, לכיור סטנדרט

ברז מהשיש)

5.001,350.006,750.00מ'

16,605.00סה"כ למשטחי אבן קיסר

182,657.00סה"כ למתקני תברואההערות

עבודות חשמל01.08

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ01.08.021.0010
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

50.004.32216.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ01.08.021.0020
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

50.005.12256.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ01.08.021.0030
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

25.007.12178.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 40 מ"מ01.08.021.0040
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

25.008.96224.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 50 מ"מ01.08.021.0050
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

25.0011.20280.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.010020
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.004.72118.00מ'
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צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.011025
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.006.40160.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.012032
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.009.60240.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.013040
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.0011.68292.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.014050
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.0016.80420.00מ'

2,384.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים01.08.023

תעלות מרשת ברזל מגולוונת

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל01.08.023.0100
מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות

ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

10.0040.80408.00מ'

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל01.08.023.0110
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות

ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

65.0049.603,224.00מ'

תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל01.08.023.0120
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות

ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

65.0054.403,536.00מ'

תעלות פלסטיות

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק,01.08.023.0265
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה

וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0044.801,120.00מ'

תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק,01.08.023.0270
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה

וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0044.801,120.00מ'

תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ01.08.023.0530
מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה,
לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0062.401,560.00מ'

תעלות מחולקות ברוחב 140 מ"מ ובעומק 60 מ"מ01.08.023.0540
מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה,
לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0076.801,920.00מ'
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12,888.00סה"כ לתעלות כבלים

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר01.08.031.0010
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.005.44136.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר01.08.031.0020
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.006.08152.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר01.08.031.0030
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.007.36184.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר01.08.031.0110
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

50.009.20460.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר01.08.031.0200
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

80.0028.402,272.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר01.08.031.0230
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.0040.801,020.00מ'

(XLPE) N2XY 4,224.00סה"כ לכבלי נחושת

01.08.032(XLPE) NA2XY כבלי אלומיניום

01.08.032.00654X120 בחתך XLPE) NA2XY) כבלי אלומיניום מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק

ע"י "ארכה" או ש"ע

40.0057.602,304.00מ'

(XLPE) NA2XY 2,304.00סה"כ לכבלי אלומיניום

מוליכי נחושת מבודדים01.08.034

01.08.034.0030P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 4 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

25.002.5664.00מ'
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01.08.034.0040P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

25.004.40110.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0050
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

50.007.44372.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0060
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

50.0010.56528.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 50 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0090
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

45.0028.001,260.00מ'

2,334.00סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

מוליכי נחושת גלויים01.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים בקרקע01.08.035.0009
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

50.007.04352.00מ'

מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע01.08.035.0010
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

160.008.161,305.60מ'

1,657.60סה"כ למוליכי נחושת גלויים

כבלים חסיני אש01.08.037

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך01.08.037.0500
3X1.5 ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות

50.008.56428.00מ'

01.08.037.0510FE180 E90 NHXH 5X1.5 כבלים חסיני אש מסוג
חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,

לרבות חיבור בשני הקצוות

50.0013.60680.00מ'

01.08.037.0530FE180 E90 NHXH 12X1.5 כבלים חסיני אש מסוג
חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,

לרבות חיבורבשני הקצוות

25.0022.40560.00מ'

1,668.00סה"כ לכבלים חסיני אש

הארקות והגנות אחרות01.08.040
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פסים להשואת פוטנציאלים עשוים מנחושת במידות01.08.040.0035
400x40x4 מ"מ

5.00344.001,720.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח01.08.040.0040
קומת היסוד של הבנין

250.009.202,300.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת01.08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

15.00120.801,812.00נק'

נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת01.08.040.0060
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

2.00156.80313.60נק'

פס פלדה במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון01.08.040.0120
ביציקות לרבות ריתוכים

5.0028.00140.00מ'

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ01.08.040.0150
לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

4.00232.00928.00יח'

נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או01.08.040.0200
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג
מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל

יתר הנדרשלחיבור הנקודה

2.0033.6067.20נק'

10.0016.00160.00יח'מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר01.08.040.0500

7,440.80סה"כ להארקות והגנות אחרות

01.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

הערה: מבנה הלוחות כולל הובלה, התקנה וחיבור הלוח.

מבנה ללוחות חשמל

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,01.08.061.0135
לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה,

מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל
A630 X3 הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

6.503,680.0023,920.00מ"ר

C.I 23,920.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

01.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי,01.08.062.0060
כושר ניתוק 10 קילואמפר

185.0037.606,956.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר01.08.062.0070
ניתוק 10 קילואמפר

5.0045.60228.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי,01.08.062.0080
כושר ניתוק 10 קילואמפר

5.0066.40332.00יח'
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מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי עם01.08.062.0117
ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

5.0088.00440.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי עם01.08.062.0119
ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

25.0080.002,000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם01.08.062.0122
ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

5.0094.40472.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי01.08.062.0124
עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

3.00141.60424.80יח'

C 10,852.80סה"כ למא"זים אופיין

מאמ"תים01.08.063

מאמ"תים תלת-קוטביים

מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0010
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

15.00525.607,884.00יח'

מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0020
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

10.00536.005,360.00יח'

מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0030
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

1.00752.00752.00יח'

מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0040
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

2.001,136.002,272.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 400X3 אמפר עבור הגנה01.08.063.0340
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

2.00408.00816.00יח'

01.08.063.0600A630X3 או סליל סגירה למאמ"ת עד TC 14.00240.003,360.00יח'סליל הפסקה

01.08.063.0700630A 10.00144.001,440.00יח'מגעי עזר למאמ"ת עד

21,884.00סה"כ למאמ"תים

מפסקי זרם01.08.065

מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X25 אמפר,01.08.065.0682
עם מצב מופסק

15.00184.002,760.00יח'

2,760.00סה"כ למפסקי זרם

ממסרים ומגענים01.08.066
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ממסרי פיקוד

01.08.066.0060A16 60.00112.006,720.00יח'ממסר צעד דו קוטבי

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם01.08.066.0330
A, מתוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

15.00328.004,920.00יח'

6.00328.001,968.00יח'מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי01.08.066.0518

01.08.066.0601AC3 50.00216.0010,800.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר

01.08.066.0605AC3 5.00288.001,440.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 30 אמפר

01.08.066.0610AC3 5.00536.002,680.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 55 אמפר

01.08.066.0620AC3 5.00784.003,920.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 80 אמפר

01.08.066.0625AC3 3.001,680.005,040.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 160 אמפר

2.00336.00672.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה01.08.066.0800

2.00376.00752.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR16.7, עם נגדי פריקה01.08.066.0810

1.00440.00440.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR20, עם נגדי פריקה01.08.066.0820

39,352.00סה"כ לממסרים ומגענים

נתיכים ומנתקי מבטיחים01.08.068

01.08.068.0010HRC 3 לרבות נתיכיX32A 12.00118.401,420.80יח'מנתק מבטיחים

1,420.80סה"כ לנתיכים ומנתקי מבטיחים

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי01.08.069
מדידה

1.00180.00180.00יח'שנאים עד 100 וולט אמפר01.08.069.0010

1.00192.00192.00יח'קבל תלת פזי 5 קוא"ר01.08.069.0210

1.00232.00232.00יח'קבל תלת פזי 7.5 קוא"ר01.08.069.0220

1.00248.00248.00יח'קבל תלת פזי 10 קוא"ר01.08.069.0230

1.00416.00416.00יח'קבל תלת פזי 20 קוא"ר01.08.069.0250

1.001,360.001,360.00יח'בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות01.08.069.0325

01.08.069.0350A5 דוגמת "למדא" או ש"ע עד VDC24 1.00520.00520.00יח'ספק כח מיוצב

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת01.08.069.0380
4B 556 - ISO מצג בקרה

2.00640.001,280.00יח'
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ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 12 יציאות דוגמת01.08.069.0382
12B 556 - ISO מצג בקרה

1.00896.00896.00יח'

12.0060.80729.60יח'לחצן הפעלה/הפסקה01.08.069.0460

1.00145.60145.60יח'לחצן הפסקה ננעל, שחרור ע"י מפתח01.08.069.0490

6.00116.00696.00יח'משנה זרם עד 250/5 אמפר01.08.069.0630

3.00148.00444.00יח'משנה זרם עד 600/5 אמפר01.08.069.0640

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים,01.08.069.0670
תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת

"סטק" דגםPLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם)

5.001,680.008,400.00יח'

25.0049.601,240.00יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת מולטילד01.08.069.0710

01.08.069.07303PH+O) 100) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
C+B קילואמפר

5.002,480.0012,400.00יח'

מוני אנרגיה

סה"כ לשנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי
מדידה

29,379.20

נקודות מאור01.08.070

הערות: 1. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה או
למאוורר המחובר למעגל מאור. לדוגמה: אם 5 גופי

תאורה מופעלים ע"י מפסק אחד - התשלום יחושב לפי
5 נק' מאור.2.מדידת נקודות מאור ונקודות בתי תקע
דירתיות - לפי שינוי במפרט הכללי פרק 08 מהדורה
שביעית שנת 2015, בוטל באופני המדידה חלקן של

הנקודות הנ"ל בלוח הדירתי,בהארקת הדירה ובהזנת
הדירה.

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות01.08.070.0010
בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או
מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח

עד היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י
זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או

לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד" דגם
"פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום,

אם נדרש, לרבות וו תליה

440.00120.0052,800.00נק'

52,800.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע01.08.071
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נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת01.08.071.0010
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך

3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או
חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר,
דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן תה"ט,

הכל מושלם לרבות מתאמים

120.00117.6014,112.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט01.08.071.0030
או תה"ט

54.0017.60950.40יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 01.08.071.00702.5
ממ"ר

85.0020.001,700.00יח'

25.0015.20380.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים01.08.071.0080

עמדות עבודה

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.01.08.071.0185
פלסט" דגם D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי
תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים

2.5 ממ"ר, מתאמיםלשקעי תקשורת ומודולים עוורים,
צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח

נמוך כולל אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות
CAT7A ,N2XY אביזרים וכבלים

13.00664.008,632.00יח'

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.01.08.071.0190
פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי

תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים
2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים,
צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח

נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות
, CAT7AN2XY אביזרים וכבלים

2.00888.001,776.00יח'

27,550.40סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות שונות01.08.072

נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת01.08.072.0010
סימון ושלט, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע,

מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך

3x1.5 ממ"ר (או3X2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת
בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד,

חיבור חשמלי לדוד המים,לרבות צינור הגנה מהיציאה
מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט

4.00164.80659.20נק'

נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה,01.08.072.0110
כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר

בצנרת 20 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה
וכן בית תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או

ש"ע

25.00312.007,800.00נק'
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25.0046.401,160.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר01.08.072.0130

נקודה למזגן (תלת פזי) עם מגען לרבות לחצני01.08.072.0170
הפעלה/הפסקה, עם השהיה בהפעלה, בכבלי נחושת
N2XY/FR ו/או במוליכים 5X1.5 ממ"ר בצנרת תה"ט

מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם
בריטי

5.00380.801,904.00נק'

5.0028.00140.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר01.08.072.0180

01.08.072.0200N2XY/FR נקודת פעמון לרבות צינורות, כבלי נחושת
ו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן,

פעמון עם שנאי ולחצן מואר

1.00122.40122.40נק'

נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים או כבלים01.08.072.0800
מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני

וחיבור המנוע, הכל מושלם קומפלט

5.00204.001,020.00נק'

12,805.60סה"כ לנקודות שונות

בדיקת בודק מוסמך01.08.073

01.08.073.0040910X3 בדיקת בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל
אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה,

הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות

1.002,800.002,800.00קומפ

2,800.00סה"כ לבדיקת בודק מוסמך

איטום מעברים נגד אש01.08.074

איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש,01.08.074.0008
בשטח עד 0.2 מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי

160 ק"ג/מ"ק בעובי"2 ועליו מריחת מסטיק מסוג
"PILOCOAT FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב'

"פילו אש". המדידה לפי יח' פתח

5.0080.00400.00יח'

איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש,01.08.074.0023
בשטח עד 0.2 מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי

160 ק"ג/מ"ק בעובי"2 ועליו מריחת מסטיק מסוג
"PILOCOAT FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב'

"פילו אש". המדידה לפי שטח הפתח

2.00368.00736.00מ"ר

1,136.00סה"כ לאיטום מעברים נגד אש

מערכות אל-פסק01.08.075
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מערכת אל-פסק חד פזית 2KVA לרבות מצברים,01.08.075.0020
לפעולה בעומס מלא למשך 10 דקות, לרבות התקנה

G וחיבור, הרצה בעומס מלא, דוגמת "גמאטרוניק" דגם
NET SA 1KVA שנתייםאחריות

1.002,560.002,560.00יח'

2,560.00סה"כ למערכות אל-פסק

גופי תאורה01.08.076

ג.ת. לד תוצרת אורעד מהנדסים דגם פאנל בק-לייט01.08.076.0010
60*60 ס"מ 40W להתקנה בתקרה אקוסטית, הכולל

דריבר עמעום ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב
אירופה או ארצותהברית.

45.00250.0011,250.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם מילד קומפורט לד 16W קוטר01.08.076.0020
100 מ"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65 לפי בחירת האדריכלית.

180.00250.0045,000.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם מילד קומפורט לד 32W קוטר01.08.076.0030
220 מ"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65 לפי בחירת האדריכלית.

15.00250.003,750.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם שובל UP/DOWN לד עגול 01.08.076.00402
נורות 4.5W התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות

לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

25.00300.007,500.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם FRAME לד 24W קוטר 01.08.076.0050280
מ"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65 לפי בחירתהאדריכלית.

10.00280.002,800.00יח'

01.08.076.006045W ג.ת לד. תוצרת געש דגם טופז תלוי או שקוע
אורך 180 ס"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום

ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

15.00440.006,600.00יח'

01.08.076.007036W ג.ת לד. תוצרת געש דגם טופז תלוי או שקוע
אורך 120 ס"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום

ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

28.00360.0010,080.00יח'

01.08.076.008028W ג.ת לד. תוצרת געש דגם טופז תלוי או שקוע
אורך 100 ס"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום

ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

15.00280.004,200.00יח'
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ג.ת.פ. תוצרת געש דגם דיסקוס לד עגול 16W התקנה01.08.076.0090
בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד תוצרת פילפס או

CREE מערב אירופה או ארצות הברית.,IP65 לפי
בחירת האדריכלית.

36.00280.0010,080.00יח'

01.08.076.0100REA 130 ג.ת.פ. תוצרת אורעד מהנדסים דגם
PENDANT עגול 16W תלוי בתקרה, דריביר עמעום
ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או

ארצות הברית.,IP65 לפי בחירת האדריכלית.

2.00432.00864.00יח'

01.08.076.0110LED ג.ת.פ. תוצרת רשתות תאורה דגם סנטר מרובע
16Wשקוע בתקרת גבס , דריביר עמעום ונורות לד
תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות

הברית.,IP65 לפי בחירתהאדריכלית.

2.00256.00512.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם לונה לד 40W קוטק 40 ס"מ01.08.076.0120
תלוי התקנה בתקרה תלוי, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית, לפי בחירת האדריכלית. צבע לפי בחירת

האדריכלית.

5.00520.002,600.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם מספר בית לד 8W התקנה על01.08.076.0130
הקיר IP65, צבע לפי בחירת האדריכלית.

1.00232.00232.00יח'

ג.ת.פ. לתאורת חרום מואר כל הזמן מותקן על הקיר עם01.08.076.0140
לוח פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ

הבטיחות ונורות LED, זמן פעולה אוטונומי 120 דקות.

22.00168.003,696.00יח'

ג.ת.פ. LED לחירום, חד תכליתי עם מנגנון בדיקה01.08.076.0150
אינטגראלי (ראה מפרט מיוחד) לפעולה אוטומטית של

120 דקות, פיזור סימטרי בהתקנה משוקעת (או גלויה,
לפי החלטת המפקח).

75.00288.0021,600.00יח'

130,764.00סה"כ לגופי תאורה

תקשורת מחשבים01.08.077

התקנת נקודת קצה בודדת במסגרת פרויקט הכוללת01.08.077.0010
שקע קצה RJ-45 מסוכך, להתקנה עה"ט / תה"ט /

הכולל ת את כל מרכיבי המערכת:כבילה ( מסדרת כבלי
GIGA, מעטפת FRHF ) מדבקות סימון,שילוט

חרוט,ובדיקותכולל כל המתאמים הדרושים, בעל הסמכה
Cat-7 -לעמידה ב

35.00165.605,796.00יח'

01.08.077.0020HP תוצרת RJ-45 נתב רשת 24 כניסות/יציאות מחברי
אקטבי

5.001,280.006,400.00יח'

לוח ניתוב 24 מחברי RJ-45 מסוככים על הסמכה01.08.077.0030
לעמידה ב- Cat-7 כולל שלט פלסטי חרוט

5.00482.402,412.00יח'
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הכנת שילוט עשוי PVC חרוט בגודל 5X10 ס"מ לסימון01.08.077.0040
ארון תקשורת

5.001.447.20יח'

ארונית תקשורת "19 תלויה U 22 כולל דלת חזית01.08.077.0050
שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6 שקעים ומאוורר

בתפוקת CFM45 בעומק 70 ס"מ

1.001,800.001,800.00קומפ

ארונית תקשורת "19 תלויה U 16 כולל דלת חזית01.08.077.0060
שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6 שקעים ומאוורר

בתפוקת CFM45 בעומק 70 ס"מ

4.00684.002,736.00קומפ

ארונית תקשורת "19 תלויה U 12 כולל דלת חזית01.08.077.0070
שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6 שקעים ומאוורר

בתפוקת CFM45 בעומק 70 ס"מ

4.00640.002,560.00קומפ

כבל ניתוב מסוכך RJ-45/RJ-45 באורך עד 0.3 מ' בעל01.08.077.0080
הסמכה לעמידה ב- Cat-6 מסומן ב2 קצוות

50.004.32216.00יח'

תיאום, תכנון, תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה, הטמעה,01.08.077.0090
וכל הנדרש להפעלה מלאה עפ"י המפורט במפרט הטכני

1.0072.0072.00קומפ

21,999.20סה"כ לתקשורת מחשבים

בקרת תאורה מקומית01.08.078

בקר משולב נוכחות + תאורה לשליטה על מקורות אור01.08.078.0010
+ מזגן מקומי, תוצרץ אלקטרוזן דגם OS-420P, רדיוס

שליטה 360 מעלות, כמתואר במיפרט המיוחד, תחום
רגישות לאור10 עד 1000 לוקס. המחיר לגלאי ראשון

עם מערכת הבקרה הנלווית. המערכת לפעולה על מתח
אספקה של 230 וולט.

10.00560.005,600.00קומפ

גלאי נוסף למערכת הנ"ל, כמתואר במיפרט המיוחד01.08.078.0020
ולרבות כבל חיבור בין הגלאים.

10.00200.002,000.00קומפ

חווט וחיבור הגלאי למערכת התאורה באזור הנשלט01.08.078.0030
לרבות צנרת וכבלים עד 50 מטר.

10.00144.001,440.00נק'

חווט וחיבור הגלאי למערכת מיזוג אויר מקומית (בקר01.08.078.0040
המזגן) באזור הנשלט בצנרת הנמדדת בסעיפים אחרים.

10.0080.00800.00נק'

9,840.00סה"כ לבקרת תאורה מקומית

מוני חשמל01.08.079

תכנון וביצוע 5 מוני חשמלקריאה מרחוק תוצרת "מפה"01.08.079.0010
TCP/IP כולל , מונה , משנה זרם, חיווט, כיול , חיבור ל
, כל העבודות הנלוות לקבלת העבודה בשלמותה לרבות

תוכנה ורישיוןם לקריאה מרחוק.

1.005,000.005,000.00קומפ

5,000.00סה"כ למוני חשמל
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431,724.40סה"כ לעבודות חשמל

עבודות טיחהערות01.09

מחירי היחידה יכללו את כל הפינות / גליפים שטחים
מישוריים או מעוגלים, עובי טיח מינימלי לפי אדריכל אך

לא ירד מ 1.5 ס"מ. המחירים כוללים מייקים ומקצועות
/סרגל לשני הכיוונים. לא תהיה תוספת במחיר עבור

גוונים שונים. העבודה כוללת פיגום.

טיח פנים01.09.011

טיח פנים על קירות שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על01.09.011.0010
שטחים מישוריים הכולל מייקים ומקצועות

709.0057.6040,838.40מ"ר

טיח פנים על תקרות שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על01.09.011.0020
שטחים מישוריים

29.0063.001,827.00מ"ר

42,665.40סה"כ לטיח פנים

טיח ממ"מ01.09.013

"טיח רב תכליתי" על קירות מאושר לממ"ד בעובי 01.09.013.00107-20
מ"מ, לרבות רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" הכולל

מייקים ומקצועות ,(המחיר כולל מייקים ומקצועות)

10.0081.00810.00מ"ר

"טיח רב תכליתי" על תקרות מאושר לממ"ד בעובי 01.09.013.00207-20
מ"מ, לרבות רשת סיבי זכוכית

53.0086.404,579.20מ"ר

5,389.20סה"כ לטיח ממ"מ

48,054.60סה"כ לעבודות טיחהערות

עבודות ריצוף וחיפויהערות01.10

מחירי הריצוף כוללים את מקדמי ההחלקה כפי שמצוין
בתכנית / מפרט. מחירי הריצוף והחיפוי כוללים את כל

התשתית, הפילוס.

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

ריצוף דגם 1 במידות 80/80 ס"מ, מחיר יסוד 01.10.031.0120100
ש"ח/מ" ר

536.00207.00110,952.00מ"ר

7.0040.50283.50מ'שיפולים לריצוף הנ"ל במידות 80/07 ס"מ01.10.031.0122

ריצוף דגם 2 במידות 60/120 ס"מ מחיר יסוד 01.10.031.0130150
ש"ח/מ"ר

83.00270.0022,410.00מ"ר

ריצוף דגם 3 במידות 60/60 ס"מ מחיר יסוד 01.10.031.014090
ש"ח/מ"ר

18.00198.003,564.00מ"ר
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18.0040.50729.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל במידות 01.10.031.015060/07

137,938.50סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

ריצוף באריחי שיש01.10.032

חיפוי מדרגות בטון, רום ושלח במידות 16/28 ס"מ,01.10.032.0101
מחיר יסוד 140 ש"ח/מ"א

70.00252.0017,640.00מ'

17,640.00סה"כ לריצוף באריחי שיש

חיפוי קירות01.10.050

חיפוי קירות פנים עד לגובה 1.5 ס"מ דגם 1 במידות01.10.050.0010
80/80 ס"מ , מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר ע"פ פרט חתכים

ותוכנית ריצוף

353.00207.0073,071.00מ"ר

חיפוי קירות חדרים רטובים עד לגובה 2.1 מ' מחיר יסוד01.10.050.0020
150 ש"ח/מ"ר

195.00261.0050,895.00מ"ר

78.00211.5016,497.00מ"רחיפוי קירות למבואת המדרגות לפי תוכנית אדריכלית01.10.050.0030

13.00211.502,749.50מ"רחיפוי קרמיקה בגוון כהה01.10.050.0170

143,212.50סה"כ לחיפוי קירות

אדני חלונות ותוספות לריצוף וחיפוי01.10.080

9.0063.00567.00מ'פס הפרדה משיש01.10.080.0040

אדני חלונות מלוחות שיש לפי בחירת האדריכל, מחיר01.10.080.0110
יסוד 60 ש"ח/מ"א

46.00135.006,210.00מ'

5.0090.00450.00מ'סף שיש לדלת כניסה01.10.080.0160

7,227.00סה"כ לאדני חלונות ותוספות לריצוף וחיפוי

306,018.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפויהערות

עבודות צביעההערות01.11

הצבעים והשליכט הצבעוני לבחירת האדריכל ללא
תשלום נוסף, יש להראות דוגמאות לאישור האדריכל

לפני ביצוע. המחיר כולל את כל השכבות.

צבע פנים01.11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס לרבות01.11.011.0220
שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות

"סופרקריל" או ש"ע

800.0022.5018,000.00מ"ר
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18,000.00סה"כ לצבע פנים

18,000.00סה"כ לעבודות צביעההערות

עבודות אלומיניוםהערות01.12

אלומניום לפי גוון שיבח"ר ע"י האדריכל ובהתאם
למפרטמחיר היחידה כולל משקופים

חלונות01.12.010

קיפ עליון (ציר תחתון ) פתיחה פנימה 50/90 ס"מ -01.12.010.0010
אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

6.001,636.009,816.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים 100/100 ס"מ -אלומיניום01.12.010.0020
קליל קלאסי או ש"ע 4500

3.001,272.003,816.00יח'

קיפ עליון (ציר תחתון ) פתיחה פנימ ה 50/100 ס"מ -01.12.010.0030
אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

6.001,636.009,816.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע עליון קשת 01.12.010.0040125/178
ס"מ -אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500 , חלון שחרור

עשן כול למנגנון ש.ע אוטומטי

1.004,909.004,909.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון+קבוע עליון01.12.010.0050
קשת 90/195 ס"מ -אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע
4500 חלון שחרור עשן כול למנגנון ש.ע אוטומטי

16.005,000.0080,000.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון 90/180 ס"מ01.12.010.0060
-אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500 חלון שחרור עשן

כול למנגנון ש.ע אוטומטי

15.003,273.0049,095.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון+קבוע עליון01.12.010.0070
קשת 90/195 ס"מ -אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע

4500

1.003,273.003,273.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון 90/180 ס"מ01.12.010.0080
-אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

1.003,273.003,273.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע עליון 125/178 ס"מ01.12.010.0090
-אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

1.003,454.003,454.00יח'

קיר מסך קליל מנהט ן SG 8300 או ש"ע 240/438 ס"מ01.12.010.0100
-קבוע+ פתיחה החוצה ש.ע אוטומטי

1.0023,500.0023,500.00יח'

קיר מסך קליל מנהט ן SG 8300 או ש"ע 220/438 ס"מ01.12.010.0110
-קבוע

1.0025,000.0025,000.00יח'

חלון זכוכית 'צבעונית-ויטראז 200/910 ס"מ -צבעוני.01.12.010.0120
מעוצב ע"י החברה המבצעת לפי בחירת המזמין\אדריכל

1.0017,000.0017,000.00יח'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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חלון זכוכית 'צבעונית-ויטראז 200/910 ס"מ -צבעוני.01.12.010.0130
מעוצב ע"י החברה המבצעת לפי בחירת המזמין\אדריכל

1.0017,000.0017,000.00יח'

249,952.00סה"כ לחלונות

חלון מרחב מוגן01.12.015

חלונות ממ"ד תקני מאלומיניום, במידות 100\100 ס"מ,01.12.015.0010
תלוי צד אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית

בטיחותית לפי הנחיות פיקוד העורף

1.001,755.001,755.00יח'

1,755.00סה"כ לחלון מרחב מוגן

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומניום01.12.091

חיפוי קירות בקסטות אלומיניום ימדד לפי פריסת הפח
הנראה לעין,איטום הקיר כבסיס לחיפוי אלומיניום כלול

במחיר היחידהקסטות אלומיניום מפח יהיו מותאמות
לתקן אש עם חומר מעכבבעירה, לרבות אישור מכון
VI.4.3 - התקנים לפי ת''י 755 בתוצאה שלא תפחת

חיפוי תקרות או גגות בטון ע"י קסטות אלומיניום01.12.091.0010
תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (5.0+3+5.0 מ"מ),דוגמת

"אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע, צבוע בחלקו
החיצוני בצבע DFPV (לבחירת האדריכל) ,לרבות

קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילים נושאים ואלמנטי
תליה (בגובה עד 0.1 מ'). המחיר לשטח חיפוי של עד

50 מ

18.001,200.0021,600.00מ"ר

21,600.00סה"כ לחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומניום

273,307.00סה"כ לעבודות אלומיניוםהערות

עבודות אבן01.14

חיפוי קירות חוץ01.14.050

חיפוי קירות חוץ מבטון בלוחות אבן נסורה בעיבוד01.14.050.0010
"מסמסם" בעובי 5 ס"מ. עובי כולל של החיפוי 8- 10

ס"מ, לרבות סיכות ועוגני נירוסטה 304 ובניית האבן ע"י
טיט מוכן ועוגני נירוסטה. מחיר יסוד לאבן 150
ש"ח/מ"ר כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון

777.00450.00349,650.00מ"ר

חיפוי קירות חוץ באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור01.14.050.0020
בגוונים ואגרגטים שונים, במידות 30/30 ס?מ ובעובי

1.2 ס"מ, מסדרת "נגיעות בזלת" או "בזלת" תוצרת
"איטונג" או ש"ע, בהדבקה, מחיר יסוד 108 ש"ח/מ"ר.

כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון

89.00350.0031,150.00מ"ר

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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אבן קופינג 5 ס"מ בשיפוע ע"י בורג דפיקה +הדבקה01.14.050.0030
,השלמה ע"י דבק שיש ,קיבוע לפי תק"י , מעקה גג

ברוחב 55 ס"מ בחיפוי אבן נסורה חלק (פרט 10)

38.00450.0017,100.00מ'

קרניז היקפי במעקה גג (פרט 10) אבן נסורה בעיבוד01.14.050.0040
חלק עובי 3 ס"מ, חיבור ע"י בורג דפיקה +הדבקה

השלמה ע"י דבק שיש קיבוע לפי תק"י. מחושב במ"א
הקרניז כולל מדרגות

29.00450.0013,050.00מ'

אבן בצורת "ח" במידות מיוחדות ,חיבור ע"י בורג01.14.050.0050
דפיקה+הדבקה, השלמה ע"י דבק שיש, קיבוע לפי

תק"י, פרט -3 חיבור אבן מסגרות א.ק, גודל אבן
35/89+ ,כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון

82.00350.0028,700.00מ'

אבן בצורת חצי עגולה במידות מיוחדות, חיבור ע"י בורג01.14.050.0060
דפיקה+הדבקה, השלמה ע"י דבק שיש, פרט -3 חיבור
אבן מסגרות א.ק, גודל אבן 35/89+ , כולל רשת פלדה

מגולונת לרבות עיגון

21.00360.007,560.00מ'

חיפוי אבן תלטיש, כולל רשת פלדה מגולונת לרבות01.14.050.0070
עיגון

27.00400.0010,800.00מ"ר

אבן נסורה בעיבוד חלק 6 ס"מ תלויה ע"י רשת קיבוע01.14.050.0080
לפי ת"י רלוונטי , כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון.

184.00400.0073,600.00מ'

531,610.00סה"כ לחיפוי קירות חוץ

531,610.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אווירהערות01.15

התקנה סטנדרטית כוללת: הובלה, אביזרי תלייה,
תושבת ליחידת העיבוי,ניקוז המזגן, חיבור היחידה

לניקוז, 4.0 מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל ופיקוד,
פתיחת פתח בקיר חיצוני עד "3 למעבר צנרת גז

ואיטומם.

מזגנים01.15.001

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) תוצרת "אלקטרה" דגם01.15.001.0010
A19 לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 14400 לרבות
4.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

2.003,780.007,560.00קומפ

מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית01.15.001.0020
BTU/HR 76000 (התקנה סטנדרטית) תוצרת

"אלקטרה" דגם EMDV75, לרבות 4 מ"א צנרת גז, לא
כולל תעלת מ.א., עבודותבניה וגבס, מותקן מושלם

2.0022,500.0045,000.00קומפ

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית01.15.001.0030
BTU/HR 63100 (התקנה סטנדרטית) תוצרת

"אלקטרה" דגם EMDV65, לרבות 4 מ"א צנרת גז, לא
כולל תעלת מ.א., עבודותבניה וגבס, מותקן מושלם

4.0020,700.0082,800.00קומפ

יחידת אוויר צח מפוצלת (מאייד בלבד) המותקנת בגג01.15.001.0040
לספיקה של 600CFM כנגד לחץ של "0.75 כולל סוללת
מאייד ואמבטית ניקוז,היחידה תותקן על בולמי רעידות

ותהיה מוגנת לעבודה בתנאי חוץ. לרבות לוח חשמל
ולוחית הפעלה שתותקן בתוך המבנה

1.003,780.003,780.00קומפ

01.15.001.0050800CFM 1.004,320.004,320.00קומפכנ"ל אך בתפוקה של

צנרת גז וחשמל למזגן (צמ"א) הכוללת צינורות נחושת01.15.001.0060
מבודדים בקטרים עד "1/2, "7/8, צינור חשמל עם כבל

רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 4 מ"א
הראשוניםהכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז

ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו

50.00126.006,300.00מ'

149,760.00סה"כ למזגנים

תעלות01.15.002

130.00110.0014,300.00מ"ראספקה והתקנת תעלות פח בעובי 0.8 מ"מ01.15.002.0010

90.0047.004,230.00מ"ראספקה והתקנת בידוד אקוסטי בעובי "01.15.002.00201

60.0072.004,320.00מ'תעלות גמישות "שרשורי" מבודדות בקוטר "01.15.002.00306

30.0081.002,430.00מ'תעלות גמישות "שרשורי" מבודדות בקוטר "01.15.002.00408

30.0090.002,700.00מ'תעלות גמישות "שרשורי" מבודדות בקוטר "01.15.002.005010

27,980.00סה"כ לתעלות

מפוחים01.15.003

מפוח יניקת אווויר בתא אקוסטי לספיקת אוויר של01.15.003.0010
400CFM מפל לחץ "0.75

2.004,000.008,000.00יח'

מפוח יניקת אווויר שקט דגם TD250/100 שקט מפל01.15.003.0020
לחץ "0.5

2.002,500.005,000.00יח'

01.15.003.003030X30 2.00540.001,080.00יח'דמפר ויסות במידות

14,080.00סה"כ למפוחים

אוויר חוזר01.15.004

תריס אספקה קירי כמצויין בתוכניות גובה 10 ס"מ כולל01.15.004.0010
מתאמים(צבע לפי בחירת המזמין)

55.00585.0032,175.00מ'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה

עמוד 13/10/202131

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 3אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תריס אוויר חוזר במידות כמצויין בתוכניות (צבע לפי01.15.004.0020
בחירת המזמין)

3.002,070.006,210.00מ"ר

תריס נגד גשם במידות 40X30 ס"מ כולל רשת (צבע לפי01.15.004.0030
בחירת המזמין)

2.00495.00990.00יח'

39,375.00סה"כ לאוויר חוזר

231,195.00סה"כ למתקני מיזוג אווירהערות

מעליות01.17

מעלית01.17.001

01.17.001.0010MRL מחיר לאספקה והתקנת מעלית נוסעים חשמליות
8 נוסעים. 2 תחנות. 1 מ/ש מטיפוס 2 כולל דמי שירות
לשנת האחריות הראשונה הכול על פי התכניות ומפרט

הטכני

1.00175,000.00175,000.00קומפ

תוספת מחיר לפיקוד שבת על פי מכון "ההלכה" כולל01.17.001.0020
אישור המכון.

1.005,400.005,400.00קומפ

180,400.00סה"כ למעלית

180,400.00סה"כ למעליות

רכיבים מתועשים בבנייןהערות01.22

צפיפות הניצבים תהיה ע"פ המפרט הטכני בהתאם
לגובה הנתון, עיבודי פינות לא ימדדו בניפרד והם

כלולים במחיר המחיצות.

תקרת גבס01.22.022

תקרת גבס, כולל סינרים בחתכים משתנים לרבות לוח01.22.022.0010
גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה כולל ביצוע שפכטל

מלא 3 שכבות והכנה לצבע

264.00210.0055,440.00מ"ר

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים,01.22.022.0039
ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים

הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי
1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה

ונדרש)

52.00200.0010,400.00מ"ר

65,840.00סה"כ לתקרת גבס

תקרות פריקות מאריחי מינרלים01.22.023

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים דגם פוקוס E יבו01.22.023.0110
יצוא יהודה או ש"ע חצי שקועים דגם לפי בחירת

האדריכל או ש"ע , אריח במידות 60/60 ס"מ או 60/120
ס"מ. בעובי 20 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים

הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד
1.0 מי), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

לאריחים 108 ש"ח/מ"ר)

280.00250.0070,000.00מ"ר

70,000.00סה"כ לתקרות פריקות מאריחי מינרלים

מערכת מחיצות מודלריות לשירותים ומקלחות01.22.041

מערכת מחיצות לשרותים לפי תוכנית אדרכלית,01.22.041.0010
המחיצות עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת

"פנלפרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם
ועמידה בפנישריטות, שחיקה, מים ולחות.

9.001,800.0016,200.00קומפ

16,200.00סה"כ למערכת מחיצות מודלריות לשירותים ומקלחות

152,040.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבנייןהערות

כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפוןהערות01.23

סוג הבטון ב-30 אלא אם נאמר אחרת.

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה01.23.010

הזיון נמדד בפרק 02.100

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ01.23.010.0020
ובעומק עד 12 מ'. קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת

כלוב זיון ופינוי עודפי עפר.

72.00197.0014,184.00מ'

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ01.23.010.0040
ובעומק 12 מ'.קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת כלוב

זיון ופינוי עודפי עפר.

36.00273.009,828.00מ'

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 70 ס"מ01.23.010.0050
ובעומק 15 מ'. קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת כלוב

זיון ופינוי עודפי עפר.

492.00329.00161,868.00מ'

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 80 ס"מ01.23.010.0060
ובעומק 15 מ'. קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת כלוב

זיון ופינוי עודפי עפר.

62.00415.0025,730.00מ'

211,610.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

211,610.00סה"כ לכלונסאות לביסוס מבנים ולדיפוןהערות

מערכת ספרינקלרים01.34
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צנרת אספקות, ברזים, ואביזרים01.34.001

במחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה
וחיבור, מוכן לשימוש.כל הגלאים והלחצנים ממוענים

אנלוגים או אינטראקטיביים .

במחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים,
מנורות סימון וכו' ייכלל גם החיווט עד לארגז הסתעפות

קומתי וכן יחידות כתובת הדרושות (לאינפורמציה

במחיר המתקן, כלולה גם בדיקת מכון התקנים.

המערכת תהיה מאושרת ע"י העירייה/פיקוח/אדריכל.

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר " ,01.34.001.00104
NFPA13, כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUP או
,VICTAULIC צבוע חרשתי.

20.0099.001,980.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר "01.34.001.00203
NFPA13, כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUP או
,VICTAULICצבוע חרושתי.

35.0090.003,150.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר "01.34.001.00302
NFPA13, כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUPאו
,VICTAULIC צבוע חרושתי.

40.0081.003,240.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר "½01.34.001.0040
,1כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

,NFPA13מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUPאו
,VICTAULICצבוע חרושתי.

40.0086.403,456.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH40קוטר "01.34.001.0050
NFPA13, 1כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בהברגה.

70.0077.405,418.00מ'

01.34.001.0060LIGHT HAZARD, -ל PENDENT, ראש ספרינקלר
תגובה מהירה ,(QRעם ,K=5.6כולל מעבר קוטר "½-"

TY323, דגם (TYCO-TY-FRB, 1כדוגמה תוצרת,
טמפאטורה = 68מעלות.

15.0067.501,012.50יח'

01.34.001.0070LIGHT HAZARD, -ראש ספרינקלר שקוע בתקרה, ל
תגובה מהירה ,(QR עם ,K=5.6 כולל מעבר קוטר "½-"

,1כדוגמה תוצרת ,TYCO-TY-FRB)דגם
,TY323טמפאטורה = 68מעלות.

30.0072.002,160.00יח'
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01.34.001.0080LIGHT, -ראש ספרינקלר שקוע בתקרה, ל
HAZARDתגובה מהירה ,(QRכיסוי רחב ) ,(ECעם

,K=11.2כולל מעבר קוטר "½-" ,1כדוגמה תוצרת
,TYCOדגם ,ELOC TY5522טמפרטורה 27מעלות.

5.0081.00405.00יח'

01.34.001.0090LIGHT, -ראש ספרינקלר שקוע בתקרה, ל
HAZARDתגובה מהירה ) ,(QRעם ,K=5.6כולל מעבר

קוטר "½-" ,1כדוגמה תוצרת ,TYCO-TY-FRBדגם
,TY323טמפאטורה = 68מעלות.

30.0079.202,376.00יח'

תחנת ספרינקלרים ראשית, הכוללת מגוף ספרינקלרים "01.34.001.0100
,4ברז אזעקה " ,4מד זרימה על קו " ,4שסתום שיחרור

לחץ " ,1 1/4מדי לחץ, ברז ניקוז, הכל לפי תקן
,NFPA13להרכבה חיצונית.

1.004,410.004,410.00קומפ

תחנת ספרינקלרים קומתית, הכוללת מגוף ספרינקלרים01.34.001.0120
" ,4שסתום אל חוזר " ,4ברז שיחרור לחץ " ,3/4מד
זרימה על קו " ,4מדי לחץ, ברז ניקוז, הכל לפי תקן

NFPA13.

1.005,220.005,220.00קומפ

תחנת ספרינקלרים קומתית, הכוללת מגוף ספרינקלרים01.34.001.0130
" ,2שסתום אל חוזר " ,2ברז שיחרור לחץ " ,3/4מד
זרימה על קו " ,4מדי לחץ, ברז ניקוז, הכל לפי תקן

NFPA13.

1.005,040.005,040.00קומפ

מערכת ניקוז קווים, כוללת ברז כדורי " ,1צינור "01.34.001.0140
1לנקודה ניקוז

2.00990.001,980.00יח'

מרכזיה כבוי אש, עם חייגן למכבי אש, כולל חיווט,01.34.001.0150
התקנה, בדיקות

1.003,150.003,150.00יח'

צינור גמיש לספרינקלרים, כולל כל האביזרים הדרושי,01.34.001.0160
אורך 1.5מ'

45.00180.008,100.00יח'

51,097.50סה"כ לצנרת אספקות, ברזים, ואביזרים

אביזרים לרכזת אזורים01.34.011

70.00240.0016,800.00יח'גלאי עשן מטיפוס יוניזציה (למערכת רגילה)01.34.011.0010

10.0096.00960.00יח'מנורת סימון אזעקת אש01.34.011.0060

12.00184.002,208.00יח'לחצן אזעקת אש01.34.011.0070

1.005,040.005,040.00יח'רכזת גילוי ל - 8 אזורים01.34.011.0090

25,008.00סה"כ לאביזרים לרכזת אזורים

אביזרים לרכזת ממוענת01.34.012

5.00272.001,360.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית01.34.012.0070

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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1.00360.00360.00יח'צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים01.34.012.0080

6.0096.00576.00יח'מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת01.34.012.0300

2,296.00סה"כ לאביזרים לרכזת ממוענת

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש01.34.013

1.00800.00800.00יח'חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר01.34.013.0010

80.0011.20896.00מ'חווט למערכת גילוי אש01.34.013.0020

1,696.00סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

מערכות כיבוי אש01.34.020

מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 01.34.020.00105
מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200, זוג גלאים

(מחוברים בהצלבה), נחירי התזה, צנרת בין הנחירים
והמיכל וחווט

1.005,120.005,120.00יח'

5,120.00סה"כ למערכות כיבוי אש

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים01.34.022
ומערכת גילוי אש/עשן

מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של W100 לפחות01.34.022.0020
מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר

הספק) לפי תקן 1220

1.005,200.005,200.00יח'

יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 01.34.022.003024
אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת

להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

1.003,904.003,904.00יח'

רמקול/פרוז'קטור חיצוני OUTDOOR מוגן מים מותקן01.34.022.0050
על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד W20 ועוצמה של
DB96, לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם

קופסא אחורית מתאימה

3.00360.001,080.00יח'

חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של01.34.022.0120
AWG16 לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה

מותאם לדרישות

5.00108.00540.00נק'

יחידת טלפון כבאים אינטגרלית כוללת מארז עם דלת01.34.022.0160
ויחידת כתובת לזיהוי העמדה

1.001,520.001,520.00יח'

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי אש/עשן

12,244.00

מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן01.34.025
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01.34.025.0010A3 עד SHEV3 מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם
24vdc מתוצרת Simon Rwa גרמניה משווק ע"י חב'
"מטלפרס בע"מ" או ש"ע, עומדת בתקן אירופאי חדש

EN12101-9/10 ובתקן הישראלי 21927-9/10 לרבות
מצברים למשך 150 שעות עבודה בחירום, מנגנון בקרת

טעינה לסוללות, התראה קולית וויזואלית למצב
המערכת בחירום (צנרת וכבלים חסיניאש משולמים

בנפרד)

1.005,384.005,384.00יח'

5,384.00סה"כ למערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן

102,845.50סה"כ למערכת ספרינקלרים

בקרת מערכות במבנים01.35

מערכות כריזה - הפצת מוזיקה01.35.030

מגבר לכריזה/מוזיקה 100 ווט RMS הזנה במתח נמוך,01.35.030.0010
לרבות מטען/ספק ומצבר ל-3 שעות, לרבות יחידת

מיתוג עד 8 אזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה

1.003,440.003,440.00יח'

1.001,520.001,520.00יח'עמדת כריזה ל-8 אזורים לרבות מיקרופון ופנל הפעלה01.35.030.0030

25.00200.005,000.00יח'רמקול 20 ווט "8, לרבות ארגז עץ ושנאי קו01.35.030.0050

25.0040.001,000.00יח'תוספת גריל דקורטיבי עבור תקרה אקוסטית01.35.030.0060

שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור01.35.030.0070
120X60, הספק 15 ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי

התקנה

1.00448.00448.00יח'

מקלט "טיונר" AM/FM לרבות קדם מגבר וספק, מחובר01.35.030.0110
למגבר הכריזה

1.001,280.001,280.00יח'

12,688.00סה"כ למערכות כריזה - הפצת מוזיקה

מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות01.35.042
ביטחון רמה א'

סה"כ למערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות
ביטחון רמה א'

0.00

12,688.00סה"כ לבקרת מערכות במבנים

עבודות פיתוח01.40

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.40.006

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 01.40.006.001025.1
מ"מ או 5.1 מ"מ לרבות משקוףצבוע, סוגר קפיצי שקוע

וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל

דלת בשטח מעל 1 מ"ר

9.001,200.0010,800.00מ"ר

10,800.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

10,800.00סה"כ לעבודות פיתוח

מרחבים מוגנים ומקלטים01.59

מסגרות פלדה01.59.040

חלון הדף לפי תקן הג"א בממ"מ, חלון דו כנפי לכיס01.59.040.0200
100/100

1.002,700.002,700.00יח'

1.002,745.002,745.00יח'דלת הדף לפי תקן הג"א בממ"מ 01.59.040.0300100/200

צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר01.59.040.0310
חיצוני בעובי מינימלי של 20 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי

תקנות פיקוד העורף

1.00450.00450.00יח'

צינור אוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר01.59.040.0320
חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי

תקנות פיקוד העורף

1.00378.00378.00יח'

צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר01.59.040.0330
פנימי בעובי מינימלי של 20 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי

תקנות פיקוד העורף

1.00450.00450.00מ'

6,723.00סה"כ למסגרות פלדה

6,723.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

4,318,735.50סה"כ למרכז קהילתי יהודה הנשיא

פיתוח ותשתיות המבנההערות02

הערות02.00

כל הכמויות של עבודות הפיתוח הינן למדידה בלבד.

גם אם לא נכתב, מחייבים כל סעיפי הפרק את הקבלן
בביצוע סעיף הספציפי מתוך אותו פרק.כל האמור בכתב

הכמויות הוא לפי התכניות הפרטים והוראות מטעם
מזמין העבודה.מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל

האמור במפרט, בתכניות ובפרטים, לרבות אספקת
החומרים, דוגמאות וביצוע מושלם.

0.00סה"כ להערות
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עבודות פיתוח02.40

עבודות בטון יצוק באתר02.40.001

סעיף או הערה שמופיע בתכניות ובמפרט ואינו מופיע
בנפרד בכתב הכמויות, רואים אותו כלול בסעיף הביצוע

המתאים. לאחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טענות
והערות בעניין זה.

כל הסעיפים במבנה זה הינם למדידה ולאישור הפיקוח

קידוח כלונסאות קוטר 50 ס"מ ובעומק של עד 12 מ'02.40.001.0010
כולל החדרת כלוב זיון ופינוי עודפי עפר

72.00197.0014,184.00מ'

קורת יסוד הקפית למבנה 40/50 ס"מ לפי פרט כולל02.40.001.0020
ביסוס גדר היקפית מבטון המחיר כולל ברזל זיון

14.001,500.0021,000.00מ"ק

34.0045.001,530.00מ'ארגזי פוליביד ברוחב 40 ס"מ , גובה 25 ס"מ02.40.001.0040

קיר תומך ברוחב 20 ס"מ עד גובה 1 מ' (המחיר כולל02.40.001.0050
זיון הקיר)

3.001,500.004,500.00מ"ק

41,214.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה02.40.006

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 02.40.006.001025.1
מ"מ או 5.1 מ"מ לרבות משקוףצבוע, סוגר קפיצי שקוע

וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל

דלת בשטח מעל 1 מ"ר

9.001,200.0010,800.00מ"ר

10,800.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מערכות אינסטלציה02.40.007

מגוף טריז למי שתייה, לחץ עבודה 16בר, עם ציפוי02.40.007.0180
פנים אמייל וציפוי חוץ אפקסי, לרבות אוגנים נגדיים,

בקוטר "4

4.001,890.007,560.00יח'

מגוף טריז למי שתייה, לחץ עבודה 16בר, עם ציפוי02.40.007.0190
פנים אמייל וציפוי חוץ אפקסי, לרבות אוגנים נגדיים,

בקוטר "3

1.001,800.001,800.00יח'

שסתום אל-חוזר כפול למערכת כבוי אש, כדטגמה02.40.007.0210
תוצרת " "WILKINSאו ש"ע מאושר, קוטר ".4

1.004,050.004,050.00יח'

1.001,260.001,260.00יח'ברז שרפה חיצוני, קוטר " ,3לבדיקה.02.40.007.0220

אביזר כפול להסנקה מים לספרינקלרים, קוטר "02.40.007.0230
,2x3כולל שסתום אל חוזר לכבוי אש

1.002,610.002,610.00קומפ

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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אביזר להסנקה מים לכבוי אש, קוטר " ,3כולל שסתום02.40.007.0240
אל חוזר לכבוי אש

1.002,520.002,520.00קומפ

חיבור קו מים חדש בקוטר " 4לקו מים קיים בקוטר "02.40.007.0260
,4כולל כל העבודות הדרושות, חפירות, מילוי מחדש.

1.001,080.001,080.00קומפ

חיבור קו מים חדש בקוטר " 3לקו מים קיים בקוטר "02.40.007.0270
,4כולל כל העבודות הדרושות, חפירות, מילוי מחדש.

1.00900.00900.00קומפ

חיבור קו מים חדש בקוטר " 2לקו מים קיים בקוטר "02.40.007.0280
,2כולל כל העבודות הדרושות, חפירות, מילוי מחדש.

1.00720.00720.00קומפ

צנור ביוב חיצוני מפי.וי.סי. קשיח, דרג ,6 לפי ת"י ,02.40.007.0290884
כולל עבודות חפירה, מילוי, קוטר הצנור 160מ"מ.בכל

עומק נדרש.

55.00153.008,415.00מ'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, לעומס של עד 8 טון02.40.007.0300
דוגמת "חופית " או ש"ע, כולל כל העבודות חפירה,

מילוי, יציאות, כניסות, המכסים וכו', קוטר התא 80ס"מ

1.002,520.002,520.00יח'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, לעומס של עד 8 טון02.40.007.0310
דוגמת "חופית " או ש"ע, כולל כל העבודות

חפירה,יציאות, כניסות, מילוי, המכסים וכו', קוטר התא
100ס"מ

5.002,880.0014,400.00יח'

1.00720.00720.00יח'חיבור קו ביוב חדש לשוחה קיימת.02.40.007.0320

נקודה לברז גן כולל חיבור למערכת הביוב והרכבת02.40.007.0330
הכלים

1.00520.00520.00קומפ

49,075.00סה"כ למערכות אינסטלציה

עבודות ריצוף02.40.010

אבנים משתלבות , בגובה 6 ס"מ, כולל חול וכרכר02.40.010.0010
מהודק, לפי פרט אדריכלי ,כולל שיפוע בכניסה למבנה

410.00108.0044,280.00מ"ר

91.0081.007,371.00מ'אבן שפה גננית גוון חום02.40.010.0020

90.0072.006,480.00מ'יסוד בטון ב-30 , לאבן שפה02.40.010.0030

10.00315.003,150.00מ"רבלוק בטון כורכרי דגם אקרשטיין, כולל קופינג02.40.010.0040

61,281.00סה"כ לעבודות ריצוף

חפירות ובסיסי בטון02.40.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 02.40.011.0009100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי

50.0028.801,440.00מ'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 02.40.011.0025120
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי

50.0046.402,320.00מ'

3,760.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון

גומחות בטון ללוחות מונים02.40.013

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים02.40.013.0010
80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה

והתקנה

2.001,280.002,560.00יח'

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים02.40.013.0030
200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה

והתקנה

1.002,920.002,920.00יח'

5,480.00סה"כ לגומחות בטון ללוחות מונים

תאי בקרה "בזק"02.40.014

הערה: במקרה של בניית תא על צנרת קיימת כאשר
התא מובא מהמפעל עם חריצים וללא רצפה, תשולם
תוספת בהתאם לסעיף 08.014.0400 שלהלן (מלבד

.(P עבור תא

תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות פנים02.40.014.0030
57/127 ס"מ וגובה חוץ 192 ס"מ, לרבות

חפירה/חציבה, ללא מכסה

1.003,880.003,880.00יח'

מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה במדרכה,02.40.014.0230
מסוג B-125, לרבות סמל "בזק"

1.001,200.001,200.00יח'

5,080.00סה"כ לתאי בקרה "בזק"

צנרת חשמל פלסטית02.40.021

צינורות פוליאתילן קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה02.40.021.0490
מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון

בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה
מוכנה לרבות כל חומרי החיבור

250.0014.803,700.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל02.40.021.0500
משיכה

75.009.60720.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל02.40.021.0510
משיכה

75.0012.80960.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 160 מ"מ עם02.40.021.0530
חבל משיכה

150.0057.608,640.00מ'

14,020.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.40.032(XLPE) NA2XY כבלי אלומיניום

02.40.032.00954X150 בחתך (NA2XY (XLPE כבלי אלומיניום מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק

ע"י "ארכה" או ש"ע

80.0064.005,120.00מ'

(XLPE) NA2XY 5,120.00סה"כ לכבלי אלומיניום

מוליכי נחושת מבודדים02.40.034

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד02.40.034.0080
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

80.0024.001,920.00מ'

1,920.00סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

הארקות והגנות אחרות02.40.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת02.40.040.0010
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית

בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים

1.00230.40230.40יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה02.40.040.0020
להתקנה במדרכה

1.00344.00344.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך02.40.040.0030
40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים

1.00219.20219.20יח'

793.60סה"כ להארקות והגנות אחרות

אדמת גן02.40.041

164.0080.0013,120.00מ"ראדמת גן - כולל דשא לפי מתכנן פיתוח02.40.041.0010

13,120.00סה"כ לאדמת גן

211,663.60סה"כ לעבודות פיתוח

211,663.60סה"כ לפיתוח ותשתיות המבנההערות

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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סה"כ למרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה

סה"כ למרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה

4,318,735.50מרכז קהילתי יהודה הנשיא01

211,663.60פיתוח ותשתיות המבנההערות02

4,530,399.10סה"כ עלות

770,167.85מע"מ בשיעור 17%

5,300,566.95סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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 מבוא  .1

ברחוב יהודה הנשיא  ללא קומת מרתף    קומתי  מרכז קהילתי דו   קרקע וביסוס עבור פרויקטמובא להלן דו"ח   .1.1

 .(529, מגרש 107 חלקה, 5482)גוש  פתח תקווה, 45

הדו"ח מתייחס לביסוס המבנה וקונסטרוקציות המפורטים בהמשך. עבור קונסטרוקציות אחרות, או שינויים  .1.2

 בכתב ואחרי קבלת תכניות מתאימות.בתכנון, יינתן דו"ח בנפרד לפי פנייה 

וחומות,    מתייחס  איננו"ח  הדו .1.3 גדרות  השטח,  לפיתוח  לרבות  במגרש,  אחרים  בנויים  ואלמנטים  למבנים 

 שבילים, חניות וכיו"ב. 

 הדו"ח הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין להעבירו ליזם אחר ללא אישורנו.  .1.4

האדריכליות והתכנוניות נכון ליום כתיבת הדו"ח. יש לעדכן את הח"מ על כל מתבסס על התכניות  דו"ח זה   .1.5

 שינוי בתכניות. הנחיות מעודכנות יועברו במידת הצורך. 

 שנים מיום הפקתו.  3דו"ח הביסוס הינו בתוקף עד  .1.6

 קט המתוכנןתיאור האתר והפרוי .2

 :תמונה מצורפת()ראה  וסמוך למבנים וכבישים קיימים בנויבשטח הפרויקט נמצא  .2.1

 

 .בשטח הפרויקט קיימים מבנים יבילים המיועדים להריסה ופינוי  .2.2

 .+ מ'36.5-37.5 -פני הקרקע באתר יחסית מישוריים ונמצאים ברום כ .2.3

 .ףתללא קומת מרמרכז קהילתי דו קומתי הקים ל םם ובמקוממיקיי יםלהרוס מבנבמסגרת הפרוייקט מתוכנן  .2.4

 . + מ'37.25ברום מתוכנן להיות   "מפלס ה"אפס .2.5

מ' לטובת    1.0-0.5  -למעט מילוי של כ  במסגרת הפרויקט לא מתוכננות עבודות עפר משמעותיות  עבודות עפר: .2.6

 הגעה למפלסי ה"אפס" והפיתוח המתוכננים.

 נתונים על עומסי השרות טרם נתקבלו.  .2.7
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 תנאי הקרקע  .3

ליאור קידוחי    מ' שנקדח ע"י  12.45לעומק של  שנקדחו    ניסיון   יקידוח  2  באתר  ובוצע  2020  ביוליבמסגרת חקירת הקרקע  

למשרדנו   והובא   יםמדגמים מופרים מהקידוחמ'.    2( כל  SPTבמהלך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית )  .ניסיון

   לצורך מיון הסתכלותי.

 

על כן לא מן הנמנע שיתגלה    בשטח מזערי מכלל המגרש  וניסיון שבוצע  יהערכה של חתך הקרקע מתבססת על קידוח

 שוני בין החתך המוערך לבין החתך שיתגלה בפועל, יש לדווח על אי התאמה כדי לבחון שינויים בביסוס. 

 פרופיל הקרקע:  .3.1

 : מצורף( חתך קרקע)ראה   הניסיון הקרקע עפ"י סדר הופעתן בקידוח שכבותלהלן תיאור 

 מ': 1.0מפני הקרקע עד עומק 

 . חרסיתימילוי 

 מ': .4512מ' ועד לסוף הקידוחים בעומק  01.מעומק 

בתכולת  וייתכן ועם השינוי  גבוהה. החרסית הינה בעלת פלסטיות שמנה עם צרורותחרסית 

 תפעיל לחצי תפיחה ניכרים על המבנה.בקרקע  הרטיבות

החתך   חתך הקרקע המצורף הינו תיאור גרפי של הממצאים מקידוחי הניסיון שבוצעו בשטח. –הערה 

משמש להמחשה בלבד של שטח הפרויקט ואין להשתמש בו למטרות תכנון או קביעת מפלסים 

 מדוייקים או עובי של שכבות הקרקע. 

ייתכן כי בעונות הגשומות מי נגר עילי יופיעו על השכבות החרסיתיות    מי תהום לא הופיעו בקידוחי הניסיון.  :מים .3.2

 האטומות. 

 תכן סייסמי:  .3.3

 (. 2017, מהדורה משולבת )דצמבר 413מקדמי תאוצת הקרקע יילקחו לפי נספח ג' של ת"י 

 . D( קרקע באתר הנדון משתייכת לסוג 2017, מהדורה משולבת )דצמבר 413ע"פ ת"י 
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 מסקנות והמלצות .4

להריסה ופינוי. טרם תחילת עבודות העפר והביסוס יש לפנות   יםהמיועדיבילים    ים ם מבנמיבשטח הפרויקט קיי .4.1

 משטח הפרויקט את כל פסולת הבניה כתוצאה מהריסת המבנה.

 1.0  -בעובי כ  צרורותהמכוסה במילוי    שמנה עיקריות של חרסית  הקרקע בשטח הפרויקט מאופיינת בשכבות   .4.2

 מ'. 

 קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה. ביסוס המבנה יהיה על כלונסאותשכבות הקרקע הנ"ל, בהתאם ל .4.3

ומנוסה בסוג קדיחה  את הכלונסאות ניתן לבצע בשיטה ה"יבשה". ביצוע בשיטה כנ"ל מחייב קבלן מקצועי   .4.4

 ופיקוח צמוד בזמן העבודה.רסיתי "יבשה" בחתך קרקע ח

על מנת להימנע מסדיקה עתידית של קירות הבית ועקב הימצאות קרקע המורכבת משכבות של חרסית שמנה   .4.5

מומלץ  בדמות סדקים או שברים קטנים,  העשויה לתפוח ולגרום לנזקים קוסמטיים בבית  בעלת פלסטיות גבוהה  

 לבנות את כל קירות הבית מבטון מזוין.

מ' בחלקו    2חרסיתיות, יש להחדיר "קייסינג" מקרטון באורך של לפחות  מילוי ושכבות  עקב הימצאות שכבות   .4.6

 העליון של הקידוח על מנת למנוע פטריות ולצמצם את עומסי השליפה העתידיים להתפתח.

עקב הימצאות קרקע חרסיתית תופחת יש לצמצם את מספר הכלונסאות ולדאוג לעומס קבוע של  .4.7

 טון לפחות לכלונס. 15

מומלץ לתכנן את משטחי הפיתוח    ,בשטח הפרויקטחרסיתי  במילוי    החתך קרקע חרסיתי המכוסהימצאות    עקב .4.8

כגון מדרכות, חניות, שבילי הליכה, מערכות ביוב וניקוז כתלויים על מנת למנוע תזוזות ונזקים שעלולים להיגרם 

 החרסיתית. מתזוזות הקרקע כתוצאה משינויי תכולת הרטיבות בקרקע 

 מ' לפחות.  1.5יש לדאוג להרחקה של מים מסביב למבנה כולל ריצוף ברוחב של  .4.9

לפני תחילת הביצוע יש לבדוק המצאות של תשתיות בתחום המבנה המתוכנן כגון: מים ,ביוב ניקוז, וכו' במקרה  .4.10

 וימצאו תשתיות ,יש להעבירם מחוץ למבנה המתוכנן.

  



 

 
5 

 בכלונסאותביסוס  .5

 ללא הרחבה.  ויצוקים באתר המבנה יהיה באמצעות כלונסאות קדוחיםביסוס  .5.1

 כל הקידוחים יבוצעו בשיטה ה"יבשה". .5.2

 קשר וכל הכלונסאות ייקדחו ממפלס ה"אפס".עומק הכלונסאות יימדד ממפלס תחתית קורות  .5.3

 קוטר הכלונסאות ייקבע בהתאם לעומסים המתוכננים כדלקמן: .5.4

קוטר  
 )ס"מ( 

מפלס  מעומק  
 )מ'(  ה"אפס" 

 עומס מותר )טון( 

50 12 40 

60 12 55 

70 12 75 
 

 ייתכנו שינויים בקוטר ובעומק הכלונסאות ע"פ ממצאי הקדוחים, האורך הסופי באתר יקבע ע"י הח"מ.  .5.5

פעמים   3על מנת לקבל את מלוא התסבולת הרשומה בטבלה, המרחק בין צירי כלונסאות סמוכים יהיה לפחות   .5.6

 הכלונס הגדול. קוטר 

  - פחות מ  לא   עבור עומסים העולים על הנקוב בטבלה ניתן לבצע קבוצות כלונסאות במרווח נטו ביניהם של .5.7

 כלונסאות בודדים.  2מתסבולת של   85%ס"מ. התסבולת במקרה זה תהיה  40

  קי.אופ 2  -אנכי ל 1זה לזה יהיה לפי  )חדשים או קיימים( הפרש הגובה בין תחתית כלונסאות סמוכים .5.8

, בהסתמך על תקן  שיעור הזיון בכלונס ייקבע גם בהתחשב בכוח מתיחה המופעל על ידי הקרקע התופחת .5.9

יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של  ,  940ישראלי   יהיה    16הזיון  פרומיל   5מ"מ. שעור הזיון המינימלי 

  משטח החתך.

 ס"מ בהמשך.   20עליונים ולפסיעה של מ'   3ס"מ לאורך   10הזיון הספירלי יצופף לפסיעה של  .5.10

 מ' מאורך הקידוח.  0.5 -אורך כלוב הזיון יהיה קצר ב .5.11

ביצוע העבודה יעשה בפיקוח הנדסי צמוד אשר ידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הביסוס ויאשר  .5.12

 יציקת היסודות. 

לעומס קבוע של עקב הימצאות קרקע חרסיתית תופחת יש לצמצם את מספר הכלונסאות ולדאוג   .5.13

 טון לפחות לכלונס. 15

 מהנדס הביסוס יאשר את הכלונסאות הראשונים באתר טרם יציקתם. .5.14

 כל הכלונסאות ייבדקו בשיטה הסונית. את תוצאות הבדיקות יש להעביר למשרדנו לעיון.  .5.15

 המפקח בשטח ינהל יומן קידוחים מסודר. עם סיום העבודה היומן יועבר למשרדנו לאישור.  .5.16

של משהב"ט ובכפוף למפרט המצורף כנספח    23כל הכלונסאות יבוצעו בכפוף למפרט הכללי  פרק   .5.17

 לדו"ח זה. 
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 )יש לכתוב על תכנית הביסוס( ייעוץ בזמן ביצוע .6

יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות  שני   .6.1

 סופי של היסודות ולהדריך את המפקח הצמוד באתר.העומק ה את הביסוס, לקבוע

 שעות לפחות. 48הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן הביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של  .6.2

קיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד באתר   .6.3

 נתוני הקרקע( ולאחריותנו המקצועית בפרויקט.הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת 

 רצפות וקורות מסד  .7

ומופרדת מן הקרקע ע"י ארגזי פוליביד .7.1 ס"מ    25עובי הארגזים    או שווה ערך  רצפת המבנה תתוכנן כתלויה 

 )ארגזים עם דפנות מוצרות ומיועדות לרצפות תלויות(. קורות הקשר והיסוד יבודדו על ארגזים כנ"ל. 

שום אלמנט המחובר   בולטים מהמבנה כגון מדרגות ומרפסות יתוכננו כזיז או יצוקות ע"ג כלונסאות.אלמנטים  .7.2

 מונוליטית למבנה לא יהיה במגע עם הקרקע )להוציא כמובן היסודות(. 

 יש להקשיח את המבנה בחגורות שיחברו בין העמודים מעל ומתחת לפתחים.  .7.3

 חפירה זמנית ומילוי חוזר .8

 . H2:V 1חפירה זמנית בתקופה היבשה )למספר חודשים( בשיפוע של  .8.1

במידה והחפירה חודרת לפיתוח או למגרש שכן ו/או בצמוד לבית קיים שאינו מכיל מרתף יש לבצע   .8.2

 הנחיות יועברו לפי בקשה בכתב. . החפירהכלונסאות דיפון לפני ביצוע  באמצעותהגנה 

 המקובלים.העבודה תבוצע לפי כללי הבטיחות  .8.3

פרק ט'    1988-ביצוע הגנת החפירות וסביבתה יעשה על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התש"ח   .8.4

 חפירות ועבודות עפר. 

 יש לגדר את סביבת העבודה ולמנוע קרבה של אנשים אל האתר. .8.5

 . של פני השטח במטרה לסלק צמחיה ,מילוי ישן ופסולת לפני ביצוע המילוי יש לבצע חישוף  .8.6

 ס"מ או חדירה לקרקע טבעית.  20עובי החישוף יהיה מינימום  .8.7

חול חרסיתי   A-2-4יעשה עם חומר אנרטי )לא תופח( מסוג  טמונים לאורך קירותומתחת לרצפת האפס מילוי  .8.8

, אין לבצע מילוי  "מחומר נברר" )מצע סוג ג'( לפי המפרט הכלליאו    200חומר דק עובר נפה   20-30%המכיל 

 נקי. עם חול 

מהצפיפות המירבית על פי בדיקת   96%  -ס"מ כ"א ויהודק לצפיפות יחסית של  20המילוי יהודק בשכבות של   .8.9

Mod.AASHTO.  מ' מגב הקיר. 0.5הויברציה תופסק במרחק של 

ומשקל מרחבי של   0.5קירות המבנה הנתונים ללחץ עפר צידי יחושבו לפי מקדם לחץ עפר אופקי במנוחה של   .8.10

 . טון/מ"ק 1.9
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 ביוב וניקוז .9

שירותינו ההנדסיים אינם תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומע' ניקוז תת קרקעית של  

 המרתפים ע"י מתכנני ניקוז ואינסטלציה.

 כמו כן אין דו"ח זה תחליף לתכנון מפורט של מע' איטום ע"י יועץ איטום.

מערכת הניקוז תרחיק מים מאזור המבנה    .ניקוז או יועץ אינסטלציהיש לתכנן מערכת ניקוז וביוב באמצעות יועץ   .9.1

 .1525בהתאם לתקן ישראלי לאחזקת מבנים ת"י  ותמנע חדירת מים אל מתחת לרצפות.

יהיה גדול   .9.2 בקרקע   3%  -מפיתוח השטח יעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר עילי. שיפוע הניקוז 

 לפחות בפיתוח כך שלא יצטברו מים מתחת לרצפת המבנים. 1.5%-חשופה ו

או  .9.3 למבנה  מסביב  אוטמת  ממברנה  של  בפריסה  מומלץ  בקרקע  הרטיבות  שינויי  את השפעת  להקטין  כדי 

 מ'. 1.5מדרכה מרוצפת מבטון ברוחב  

 מ' מגבולות המבנה.  5יש להימנע מנטיעת עצים במרחק של  .9.4

ומקורות אחרים של מים העלולים מוצאות מים   .9.5 )מי מרזבים(  ניקוז  כגון ברזים שוחות ביוב, פתחי מוצא של 

 מטר לפחות מגבולות המבנה. 3לדלוף, ימוקמו במרחק של 

 הנחיות נוספות  .10

 לעיון ותאום.  מהנדס הביסוס תכנית מתווה היסודות, כולל עומסים, תועבר ל .10.1

 הקבלן יהיה קבלן רשום.

לפני תחילת  .10.2 לפחות  יומיים  נאותה של  לאישור היסודות, בהתראה  את המהנדס הגיאוטכני לאתר  לזמן  יש 

 העבודה. המהנדס הגיאוטכני יבדוק ויאשר את הציוד ושיטת הביצוע באתר.

שני יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות  

 לקבוע עומק סופי של היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר.הביסוס, 

של   בכתב  דיווח  וקבלת  היסודות  כל  ביצוע  במהלך  צמוד  הנדסי  פיקוח  וקיום  עליון  פיקוח  קיום 

ולאחריותנו   הקרקע(  נתוני  )מבחינת  יסודות  תקינות  לאישור  תנאי  הינם  באתר  הצמוד  המפקח 

 במקצועית בפרויקט.

 שור בכתב של המהנדס הביסוס. אין לגשת ליציקה ללא אי .10.3

 יש ליידע את המהנדס הביסוס על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.  .10.4

 התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.  .10.5

ל ואין להעבירו ליזם אחר  הדו"ח ישמש לביסוס המבנה המוגדר לעיל והוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעי .10.6

 ללא אישורינו. 

 

 בכבוד רב, 

 יובל רימון 
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 בשיטה ה"יבשה"מפרט לביצוע כלונסאות 

 

 כללי .1

מפרט זה מתייחס לכל עבודות קידוח הכלונסאות והציוד הדרושים לביצוע תקין של כלונסאות קדוחים ויצוקים  1.1

 באתר ללא הרחבה בשיטה ה"יבשה".

לתי על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבניה הציוד והעובדים, וימנע כניסת אנשים ב 1.1

 מוסמכים לאתר.

 מי גשמים ושיטפונות על ידי ניקוז היקיפי של השטח ובמיוחד של איזור הקדיחה.יש להגן על אתר הבניה מפני  1.1

 על הקבלן לנהל יומן עבודה שיאושר על ידי מהנדס הביסוס. יומן העבודה יכיל את הסעיפים הבאים: 1.1

 תאריך יום הקדיחה 

 שעת תחילת הקדיחה 

 מספר הכלונס 

 תוכנןעומק מ 

 עומס מתוכנן 

 עומק בפועל 

 שעת יציקה 

 על הקבלן להיות רשום. 1.1

על הקבלן להצהיר טרם תחילת העבודה שתנאי העבודה ברורים מבחינת אפשרויות  הגישה, קדיחת ויציקת  1.1

 הכלונסאות.

 

 קדיחה .2

ם על הקבלן לבצע את הקדיחה באמצעות ציוד המסוגל לחדור לעומקים המצוינים בתכנית היסודות ובקטרי 1.1

 ס"מ. 14המצוינים בתכנית היסודות. הקוטר המינימאלי עבור כלונס בשיטה ה"יבשה" יהיה 

מקדחים סגורים לקדיחה  –הקידוח יבוצע בעזרת מקדחים שיהיו מותאמים לסוגי הקרקעות הקיימות בשטח  1.1

 בקרקעות חוליות וחרסיתיות ומקדחי ווידיה לקדיחה בקרקעות קשות לרבות צרורות וסלעים רכים.

 יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת האנכיות לפני ובמהלך הקדיחה. 1.1

 מקוטר הכלונס. 1%וסטיית מרכז הכלונס המקסימלית תהיה  1%סטטית הציר המקסימלית תהיה  1.1

מידות הכלונסאות )אורך וקוטר( יהיו בהתאם לתכנית היסודות. כל שינוי מחייב אישור של מהנדס  1.1

 הקונסטרוקציה.

 יש להרחיק את חומר העפר מגבולות הקידוח לפני שמכונת הקידוח תצא מנקודת הקדיחה.בעת הקדיחה  1.1

 לפני הכנסת הזיון לקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת. 1.2

במידה ובמהלך הקדיחה יווצרו מפולות בדפנות הקידוח, אין לצקת את הכלונס ולהודיע מיד למהנדס הביסוס  1.2

 שך הביצוע.ולקבל הנחיות מפורטות להמ

 יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תיעשה מיד עם גמר הקדיחה. 1.2

 את היציקה יש לבצע בצורה רצופה וללא הפסקות. אין להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות היציקה. 1.14

על הקבלן לבצע בשלב הראשון את הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה בהתאם להוראות המפקח, על  1.11

 ה סופית של אורך הכלונסאות.מנת לאפשר קביע

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 הזיון .3

על הקבלן לחזק את כלוב הזיון על מנת למנוע התכופפותו בעת ההרמה והכנסת הכלוב לבור הקידוח. במידת  1.1

 הצורך יש לחבר לכלוב חישוקים מרותכים או חיזוקים נוספים, בהתאם לדרישות המפקח.

ס"מ  2.1י הזיון על ידי הבטון יהיה בעובי מינימאלי של ס"מ. כיסו 14המרחק המינימאלי בין מוטות הזיון יהיה  1.1

ויובטח על ידי גלגלי פלסטיק )ספייסרים( שיורכבו על החישוק הספירלי וימוקמו בשלושה חתכים לפחות 

 לאורך כלוב הזיון. גלגלי הפלסטיק יאושרו על ידי המפקח באתר.

 מעל תחתית הקידוח.ס"מ  14-14כלוב הזיון יתלה במרכז הקידוח וקצה הכלוב יהיה  1.1

הקבלן יבדוק את איכות כלוב הזיון כאשר הכלוב תלוי באוויר בצורה חופשית. ברשותו של המפקח לאסור  1.1

הכנסת הכלוב במידה ואינו עונה על הדרישות לעיל. במקרה כנ"ל הכלוב יתוקן ויוכנס לבור על פי הנחיות 

 המפרט.

מבלי לפגוע בדפנות בור הקידוח. במערכת זיון כבדה  הכנסת כלוב הזיון תיעשה בעזרת מנוף, בצורה אנכית 1.1

 מומלץ להשתמש בשני מנופים, האחד להרמת הזיון והשני להכוונתו לבור הקידוח.

לן להחדיר את כל הכלוב בצורה רציפה, הכלוב במידה והכלונסאות מתוכננים בתוך מבנה ואין באפשרות הקב 1.1

יחולק למספר קטעים ויחובר בחיבור נאות על פי תוכניות מפורטות של מהנדס הקונסטרוקציה. קבלן הביצוע 

יהיה אחראי למימוש הנחיה זו. על המפקח לדאוג לביצוע מושלם של חיבור הכלובים בהתאם לדרישות ולפרט 

 של מהנדס הקונסטרוקציה.

 

 ןהבטו .4

עם  14-במידה ואין דרישות מיוחדות לסוג הבטון, יש להבטיח את איכותו על ידי תערובת מתאימה לבטון מסוג ב 1.1

 ס"מ. 14וגודל האגרגט המקסימלי יהיה  4.1ק"ג למ"ק בטון טרי. מנת המים בבטון תהיה  144תכולת צמנט של 

וכן עבידות  2-2שקיעת קונות של  על מנת לאפשר יציקת הכלונסאות דרך צינור טרמי, יש להבטיח לבטון 1.1

 גבוהה )יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולאי אוויר ומעכבים לפי הצורך(.

 תכנון תערובת הבטון ייעשה על ידי הטכנולוג של מפעל הבטון. 1.1

 יציקת הכלונס תיעשה מיד עם גמר הקידוח. 1.1

 1.4עבור כלונס בקוטר עד  2"-1יהיה "היציקה תיעשה דרך צינור טרמי היורד לתחתית בור הקידוח. קוטר הצינור  1.1

 עבור כלונס בקוטר גדול יותר. 11"-14מ' ובקוטר "

 ס"מ מעל תחתית הקידוח. 14 -עם התחלת היציקה יורם הצינור כ 1.1

 מ' בתוך הבטון על מנת להבטיח את רציפות היציקה. 1.4במשך היציקה יש להשאיר את הצינור לפחות  1.2

קות ותימשך עד להופעת בטון נקי ללא קרקע או פסולת אחרת שתצא היציקה תיעשה באופן רצוף ללא הפס 1.2

 מבור הקידוח.

שעות לאחר היציקה והתייבשות הבטון יש לסתת עודפי הבטון בראש הכלונס  11בחתך קרקע חרסיתי,  1.2

 )פטריות( במידה וייווצרו וזאת למניעת הפעלת כוחות שליפה על הכלונס בעתיד עקב תפיחת החרסית.

ננו כלונסאות שמפלס הראש שלהם יהיה מתחת לפני הקרקע, יש לצקת עד לפני הקרקע ולסתת במידה ויתוכ 1.14

 את הבטון עד המפלס המתוכנן.

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 פיקוח ובקרה .5

 על הקבלן לאפשר למהנדס הביסוס גישה חופשית לאתר, למקורות החומרים וציוד העבודה. 1.1

 (.1סעיף  1פרק המפקח ינהל יומן קידוחים על פי ההנחיות המופיעות לעיל ) 1.1

 

 בקרת כלונסאות יצוקים .6

ס"מ ייבדקו בבדיקה  24 -ס"מ ייבדקו בבדיקה סונית. כלונסאות בקוטר גדול מ 24כל הכלונסאות עד קוטר  1.1

 אולטראסונית.

 בכל מקרה הבדיקה תיעשה על ידי מעבדה מוסמכת. 1.1

סיתות הבטון עד לקבלת בטון יש לנקות את פני הכלונס. הניקוי ייעשה על ידי  –עבור בדיקה בשיטה הסונית  1.1

 באיכות גבוהה.

מ"מ. הצינורות יבלטו  1מ"מ ובעובי דופן  11צינורות הבדיקה יהיו בקוטר פנימי של  –עבור בדיקה אולטראסונית  1.1

ס"מ מעל תחתית הקידוח. שני קצוות  14מ' מפני הקצה העליון של הכלונס. הצינורות יגיעו עד  4.1לפחות 

 י פקק שיבטיח אטימות הצינורות.הצינורות ייסגרו על יד

 מספר הצינורות שיוכנסו לכלונסאות לצורך הבדיקה האולטראסונית ייקבע על פי הטבלה שלהלן: 1.1

 

 מספר הצינורות קוטר הכלונס ]ס"מ[

144-14 1 

114 1 

114 1 

 

 תיקונים .7

לבצע תיקונים על פי במידה והביקורת תעורר ספקות ביחס לרציפות הבטון או ניקוי הקרקעית, הקבלן יידרש  2.1

 ההנחיות של מהנדס הביסוס או מתכנן הקונסטרוקציה.

במידה ויעלה חשש כי ביצוע הכלונסאות לא עולה בקנה אחד עם ההנחיות לביצוע, ייתכן וידרש לבצע קידוחי  2.1

 גלעין על מנת לזהות את טיב ורציפות הכלונס.

על העומס המתוכנן ולפי הוראות מהנדס  14%-בבמקרים מסוימים הקבלן יחויב בביצוע ניסיון העמסה העולה  2.1

 הקונסטרוקציה.

 התיקונים יהיו על חשבון הקבלן. 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגסי רימון מהנדסים בע"מ 



 
 
 
 
 

 
 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 2021/35מכרז פומבי מס' 

 

הקמת אולם ספורט בחטיבת הביניים ע"ש דוד בן גוריון  

 בפ"ת 

 
 

 אישורי מפעל הפיס-ז' מסמך

 מפעל הפיס

 תנאים כלליים ומוקדמות

 (המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

 
 
 
 

 



 - שילוט באתר .1
להוסיף לוגו מפעל הפיס ולרשום "הפרויקט נבנה  בשלט הכניסה לאתר יש  

 בסיוע מפעל הפיס". 
 

 - ואישורו במפעל הפיס תכנון האולם .2
של  מאחר והמכרז הינו תכנון ביצוע, על הקבלן לתכנן בהתאם לפרוגרמה  .א

 מפעל הפיס. 
 ות,  ש המבנה יתוכנן ויבוצע בהתאם לחוק התכנון והבניה, לחוק הנגי       
 לדרישות ולקובץ ההנחיות העדכניים לתכנון וביצוע של משרד הבינוי        
 והשיכון, חוזר מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, הנחיות ותקנים לתכנון         
 מתקני התעמלות משחקים וספורט, חוק החשמל, התקנים הישראלים        
 והמפרט הכללי לעבודות בניין של הוועדה הבין משרדית )הספר הכחול(.        
 בתכנון יש להתייחס להדגשים בפרוגרמה.       

 שבאחריות הקבלן להציג טרם הבניה :  להלן המסמכים .ב
הכוללת בתוכה העמדה   1:100שלשה העתקים של תכניות ההגשה  -

 ותכנית פיתוח. יש לאשר את התכנית במפעל הפיס.
 דו"ח יועץ קרקע.  -
הצהרת מתכננים ויועצים בהתאם לדרישות הפיס )יועץ בטיחות, יועץ   -

,  שות מתו"סאקוסטיקה, מתכנן תאורה, יועץ מיזוג אויר, מורשה נגי
 (. אדריכלות

 . ציוד ספורט וריהוט .ג
 

 - אבני דרך לתשלום ממפעל הפיס .3
הקבלן יגיש חשבון מפורט בכל עת שיגיע לאחת מאבני הדרך המפורטות בסעיף  

שייבדק ויאושר ע"י המפקח. החשבון ישולם רק אם הסכום שאושר  זה להלן,  
והחשבון המאושר יהיה נמוך שנקבעו להלן. היה תואם את אבני הדרך כפי  

הקבלן זכאי לתשלום עד אשר  מאבן  הדרך, בשלב ו/או בסכום, לא יהיה  
הדרך, בשלב  החשבון הבא אחריו יגיע לאבן הדרך. היה והחשבון עובר את אבן  

 ו/או בסכום, יקבל הקבלן תשלום עד לגובה אבן הדרך ולא יותר מכך.  
טור כמות חוזה וטור כמות בפועל,  בכל השלבים : הגשת חשבון מצטבר הכולל 

 חתום בחותמת הקבלן. 
 .החוזה מהיקף  25%עד  –חצי שלד תשלום ראשון   .א
 . , במצטברמהיקף העבודה 50%עד  –תשלום שני גמר שלד וגג   .ב
 . , במצטברמהיקף העבודה 80%עד   –  גמר טיח וריצוף תשלום שלישי  .ג
מהיקף העבודה,   90%עד   -תשלום רביעי עם גמר עבודות בניה ופיתוח .ד

 במצטבר. 
 חשבון סופי.  –עם סיום כל העבודות במבנה ובפיתוח   חמישיתשלום   .ה

 נספח ב' מצ"ב נספח תנאי תשלום.
 

 -אישורים נדרשים בפיס   .4
 

 בהתאם למפרט המצ"ב.   –אישורים נדרשים בתשלום טרום סופי וסופי  .א
 ' גנספח                    

 בהתאם למפרט המצ"ב.  –  סופיאישורים נדרשים בתשלום  .ב
 נספח ד'                    

 
 - התייקרויות   .5

 המכרז איננו כולל התייקרויות. 
 



 '.בנספח 
 

 תשלומים  נספח 
 תנאי תשלום 

שייבדק   להלן,  זה  בסעיף  שיגיע לאחת מאבני הדרך המפורטות  עת  בכל  מפורט  יגיש חשבון  הקבלן 
ויאושר ע"י המפקח. החשבון ישולם רק אם הסכום שאושר תואם את אבני הדרך כפי שנקבעו להלן.  

והחשבון המאושר יהיה נמוך מאבן  הדרך, בשלב ו/או בסכום, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום עד    היה
והחשבון עובר את אבן הדרך, בשלב ו/או בסכום, יקבל    היהר החשבון הבא אחריו יגיע לאבן הדרך.  אש

 ולא יותר מכך.   הקבלן תשלום עד לגובה אבן הדרך
 

 מערך החוזה 25%עד   -חצי שלד  תשלום  ראשון  – 1אבן דרך 
תנאי לאישור    .המערך העבוד   25%מפקח הפרויקט ביצוע בפועל של  ל ידי החשבון מפורט ומאושר ע 

 ביצוע חצי שלד מבנה.   –החשבון 
 מעלות החוזה כולו )בנייה ופיתוח(. 25%מודגש שהסכום שישולם בשלב זה לא יעלה על 

 גמר שלב שלד וגג – 2אבן דרך 
מערך עלות הקמת המבנה ועבודות הפיתוח שבוצעו עד למועד הגשת החשבון,  במצטבר,    ,50%  –עד ל

שישולם  כפוף   קודמים(  תשלומים  )כולל  המצטבר  שהסכום  מודגש  ומאושר.  מפורט  ביצוע  לחשבון 
 מעלות החוזה כולו )בנייה ופיתוח(.  50%בשלב זה לא יעלה על  

 גמר טיח וריצוף  – 3אבן דרך 
הקמת המבנה ועבודות הפיתוח שבוצעו עד למועד הגשת החשבון, כפוף  מערך עלות    , במצטבר,80%עד  

מעלות    80%לחשבון ביצוע מפורט ומאושר. מודגש שהסכום המצטבר שישולם בשלב זה לא יעלה על  
 החוזה כולו )בנייה ופיתוח(. 

   – גמר עבודות הבניה ועבודות הפיתוח – 4אבן דרך 
, כפוף לחשבון  ועבודות הפיתוח שבוצעו עד למועד הגשת החשבוןעלות הקמת המבנה  מערך    90%עד  

  5מפעל הפיס )לרבות  מפורט. התשלום בשלב זה מותנה באישור התשלום לשלב הטרום סופי על ידי  
לדרוש  אינו זכאי  . במידה והמשרד המממן לא ישלם שלב זה, הקבלן  האישורים לשלב הטרום סופי(

על  מהעירייה תשלום לשלב זה. מודגש שה יעלה  מעלות    90%סכום המצטבר שישולם בשלב זה לא 
    החוזה כולו )בנייה ופיתוח(.

 - עם גמר עבודות הבניה והפיתוח  – 5אבן דרך 
ותעודת גמר, כפוף לחשבון סופי    4לרבות קבלת מלוא האישורים הדרושים לצורך קבלתם של טופס  

עיל, ימציא  להתאם לאבני הדרך המפורטים  מפעל הפיס וב הלי  ווכל המסמכים הנדרשים בהתאם לנ 
 הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו: 

המצורף   הבדיקות  למפרט  בהתאם  הפיס,  ממפעל  הנדרשים  האישורים  כל  בהצגת  מותנה  תשלום 
 לחוזה. 

ואומדן ערכו של חלק מעבודות    שלב הביצוע ההנדסי ופרוט העבודות שבוצעו במסגרת הקמת המבנה
חלת ביצוע העבודה עד סוף החודש האמור, שיהיה מבוסס על כתבי כמויות  הפיתוח שבוצעה מיום הת

  ודפי מדידה מאושרים. 
מ  יאוחר  ולא  בו,   הנקובים  והמחירים  כמויות  לרבות  החשבון,  את  יבדוק  מיום    14-המפקח  ימים 

ויצרף את ערכו של חלק מהעבודה שבוצע כאמור,   בו,ההגשה יאשר או ישנה את האומדנים האמורים  
לצורך מבנים ארעיים או ציוד    כפי שנקבע על ידו הוא, ובאם פורשו בכתב הכמויות סכומים מיוחדים

 מיוחד, יוסיף המפקח אחוז מסוים, לפי שיקול דעתו מהסכומים הנקובים. 
 

וכל סעיף  )התשלום הינו נומינלי    מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ההתייקרויות
 המתייחס למדד והתייקרויות לא רלוונטיים  לחוזה ( 

המיועד מהמשרד המממן ובאופן    כל מקרה מובהר כי העירייה תשלם לקבלן רק לאחר קבלת התשלום
יחסי לפי התקבול בפועל.  בגין תלות העירייה בהעברת מימון מאת גורמים חיצוניים לביצוע העבודות  

שאית, בכל שלב, לקבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות, ביצוע חלקי  ר  העירייהתהיה  נשוא חוזה זה,  
לקבלן כל תביעה או טענה בקשר לשימוש    הי או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונה, וזאת מבלי שתה

ומבלי שתהא לו זכות לקבל פיצוי כלשהו מהעירייה בגין שימוש בזכות כאמור    חוזהפי ה-בזכות על
 בסעיף זה. 

 
 ________________ 

 חתימת הקבלן

 
 



 '.גנספח 
 

 מפעל הפיס 
ספורט מרפ"קים ואולמות בניה של   -לשלב הטרום סופי מפרט לאישורים דרושים 

 לרבות עבודות הפיתוח 
 
 
 
 

 לשלב הטרום סופי של הבניה אישורים נדרשים   

 או אישור מעבדה מוסמכת לתקינות מערכות גילוי וכיבוי אש  אישור רשות הכבאות לאכלוס 1

 ( 5/ תעודת גמר )טופס  4טופס  2

3 
 אישור בודק חשמל מוסמך ו/או חברת החשמל לחיבור

 
 למבנה ולפיתוח החוץ אישור יועץ בטיחות לסיום העבודה 4

 נגישות לסיום העבודה למבנה ולפיתוח החוץמורשה אישור  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 '.דנספח 
 מפעל הפיס 

לרבות  ספורט מרפ"קים ואולמות בניה של  -לשלב סופי  מפרט לאישורים דרושים 
 עבודות הפיתוח 

 
 בגמר בניה אישורים נדרשים   

אישור מהנדס הרשות והמפקח לביצוע לפי התכנון שאושר ע"י מפעל הפיס, כולל השינויים   1
 ועמידה בתקנים כדין ואישור שהמבנה מוכן לאכלוס  שבוצעו בכל המערכות

 ופיתוח חוץ של אדריכלות  AS MADEהצהרת מהנדס הרשות על קבלת תוכניות  2

 אדריכל המבנה להתאמה לתכניות הביצוע של המבנה ופיתוח החוץ אישור  3

 למבנה ולפיתוח החוץ אישור יועץ בטיחות לסיום העבודה 4

 נגישות לסיום העבודה למבנה ולפיתוח החוץמורשה אישור  5

 ועמידה בדרישות התקן והחוק פיתוח החוץלמבנה ול תכנון מול ביצועאישור קונסטרוקטור  7

 אישור מתכנן החשמל תכנון מול ביצוע למבנה ולפיתוח החוץ ועמידה בדרישות התקן והחוק 8

 ועמידה בדרישות התקן והחוק פיתוח החוץלמבנה ול תכנון מול ביצוע מתכנן אינסטלציה אישור 9

 בדרישות התקן והחוקועמידה  תכנון מול ביצוע מתכנן אקוסטיקה אישור 10

 אישור מתכנן מיזוג אויר תכנון מול ביצוע ועמידה בדרישות התקן והחוק. 11

   מעבדה מאושרת לתליית התקרה האקוסטית בדיקת 12

 בטיחותית /אישור שזכוכיות המבנה מחוסמות 13

 בדיקת מעבדה מאושרת לאיטום גג/הצפת גג לפי העניין  14

15 
 מוסמך ו/או חברת החשמל לחיבוראישור בודק חשמל 

 
 אישור רשות הכבאות לאכלוס 16

 אישור פיקוד העורף 17

 מעבדה מאושרת לתקינות מתקני הספורט והמשחק  בדיקת 18

 ( 5תעודת גמר )טופס  / 4טופס  19

 / תעודת סיום ערבות בדק 20

 רישיון עסק/פטור מרישיון עסק 21

 פרוטוקול בקורת מהנדס בודק מטעם מפעל הפיסהשלמת דרישות לפי  22

 אישור מסירה.  23

 



 
 
 

 
 

 החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ 
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הקמת אולם ספורט בחטיבת הביניים ע"ש דוד בן גוריון  

 בפ"ת 

 
 

 דרישות כלליות ודגשים בבטיחות  -ח' מסמך

 (המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

 
 
 
 



סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרכז קהילתי יהודה הנשיא01

עבודות עפרהערות01.01

חפירה או/ו חציבה בשטח לעומקים שונים כנדרש, יכללו
מילוי חוזר ממיטב החומר החפור, מהודק בשכבות לפי

דרישות יועץ קרקע/קונס, סילוק הפסולת למקום שפך
מאושר אוחומר חפור למטמנה מאושרת ללא הגבלת

מרחק מהאתר.המחיר כולל תשלום אגרות.המדידה נטו
ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה אשר כלולים

במחיר.

הכשרת השטח01.01.001

945.0010.009,450.00מ"רחישוף בשטח 20 ס"מ01.01.001.0010

עבודות פירוק והריסה לפי תוכנית כולל פינוי הובלה01.01.001.0020
ופינוי למטמנה מורשה.

1.0075,000.0075,000.00קומפ

עבור הנפה הובלה ופריקה של ממ"מ נייד הנמצא01.01.001.0021
בשטח.

מקום פריקה בתאום מול הפיקוח והעיריה.

1.0025,000.0025,000.00יח'

109,450.00סה"כ להכשרת השטח

עבודות חפירה01.01.002

חפירה למגרש עד לגובה של 1 מ' כולל פינוי למטמנה01.01.002.0010
מורשת וכולל פינוי והובלה.

504.00110.0055,440.00מ"ק

55,440.00סה"כ לעבודות חפירה

164,890.00סה"כ לעבודות עפרהערות

עבודות בטון יצוק באתרהערות01.02

סוג הבטון ב-30 אלא אם צוין/יצוין אחרת.כל הסעיפים
בפרק זה (למעט במקום שצוין אחרת) אינם כוללים

הזיון. זיון הבטונים נמדד בנפרד לפי המחירים בתת
פרק 02.100 .מחירי היחידה כוללים ביצוע כל הנדרש

לקבלת דרגת חשיפת הבטון ע"פ תקן ישראלי 118.

מצעים01.02.011

222.0054.0011,988.00מ"רמצע מבטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים01.02.011.0040

מצע ארגזי פוליביד מתחת לקורות יסוד, רוחב הקורות01.02.011.0050
40 ס"מ, לפי הנחיות יועץ קרקע

143.0030.004,290.00מ'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ לפי הנחיות01.02.011.0090
יועץ קרקע

222.0050.0011,100.00מ"ר

לוחות צמנטבורד לקורות בגובה 50 ס"מ מחושב לשני01.02.011.0100
צידי הקורה

145.0039.005,655.00מ'

33,033.00סה"כ למצעים

ראשי כלונסאות01.02.012

ראשי כלונסאות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4)01.02.012.0010
במידות שונותם סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי

כלונסאות

20.001,300.0026,000.00מ"ק

26,000.00סה"כ לראשי כלונסאות

קורות יסוד01.02.041

קורות יסוד בטון ב-30 ברוחב 40 ס"מ יצוקות עם01.02.041.0010
הרצפה על גבי מצע או הקרקע

17.001,100.0018,700.00מ"ק

פרט שן לאבן בקורות רצפה בהיקף המבנה לקירות01.02.041.0020
האבן

2.001,300.002,600.00מ"ק

קורות יסוד בחתכים משתנים (רוחב וגובה) לפי תוכנית01.02.041.0030
קונס', ראה חתך קורות יסוד (תוכנית קונס') מחיר 1250

ש"ח/מ"ק

143.00110.0015,730.00מ'

37,030.00סה"כ לקורות יסוד

מרצפים ורצפות01.02.050

מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי01.02.050.0050
20 ס"מ

260.00278.0072,280.00מ"ר

מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי01.02.050.0070
30 ס"מ

5.00294.001,470.00מ"ר

73,750.00סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון01.02.061

75.001,460.00109,500.00מ"קקירות בטון בעובי 20 ס"מ01.02.061.0030

5.001,330.006,650.00מ"קקירות בטון בעובי 30 ס"מ01.02.061.0050

6.001,300.007,800.00מ"קקירות בטון בעובי 35 ס"מ01.02.061.0060

123,950.00סה"כ לקירות בטון

עמודים01.02.062
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

6.001,500.009,000.00מ"קעמודים בדלים ב-30 בחתך 25/60 ס"מ01.02.062.0010

עמודים בדלים בטון ב-30 בחתך שאינו מלבני בשטחי01.02.062.0020
חתך שונים

12.001,500.0018,000.00מ"ק

27,000.00סה"כ לעמודים

קורות ומעקות01.02.071

הקורות נממדת עד לתחתית התקרה

6.001,125.006,750.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/100 ס"מ01.02.071.0010

1.001,350.001,350.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/148 ס"מ01.02.071.0020

1.001,400.001,400.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/73 ס"מ.01.02.071.0025

1.001,350.001,350.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 25/100 ס"מ01.02.071.0030

1.001,400.001,400.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/18 ס"מ01.02.071.0040

1.001,400.001,400.00מ"קקורות תחתונות תלויות בטון ב-30 בחתך 20/26 ס"מ01.02.071.0050

34.001,350.0045,900.00מ"קקורות תחתונות תלויות בחתכים משתנים כולל שן01.02.071.0060

18.001,350.0024,300.00מ"קקורות עליונות ברוחב 20 ס"מ מעקה גג כולל קרניז01.02.071.0240

18.001,400.0025,200.00מ"קקורות עליונות ברוחב 25 ס"מ מעקה גג כולל קרניז01.02.071.0250

3.001,350.004,050.00מ"קקורות עליונות ברוחב 20 ס"מ01.02.071.0260

1.001,350.001,350.00מ"קקורה תלויה בדלה בחתך 20/50 ס"מ01.02.071.0270

114,450.00סה"כ לקורות ומעקות

תקרות וגגות בטון מלא01.02.081

8.00192.001,536.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ01.02.081.0009

69.00240.0016,560.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 14 ס"מ01.02.081.0010

152.00290.0044,080.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 22 ס"מ01.02.081.0020

5.00340.001,700.00מ"רתקרות או גגות בטון ב-30 בעובי 25 ס"מ01.02.081.0030

63,876.00סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות01.02.085

בטון טופינג ב-30 בעובי 6 "סמ על גבי פלטות טרומיות01.02.085.0010
וקורות, לרבות ברצועות ברוחב עד 30 ס"מ בין הפלטות

28.00756.0021,168.00מ"ק
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שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי01.02.085.0200
1200 ק"ג/מ"ק

134.00580.0077,720.00מ"ק

98,888.00סה"כ לבטון טופינג ובטון שיפועים לגגות

משטחים ומשולשי מדרגות01.02.092

משטחי ביניים מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ בחדרי01.02.092.0030
מדרגות

12.00225.002,700.00מ"ר

21.00234.004,914.00מ"רמשטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ01.02.092.0070

70.0054.003,780.00מ'משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך מדרגה 17/28 ס"מ01.02.092.0090

11,394.00סה"כ למשטחים ומשולשי מדרגות

פלדת זיון01.02.093

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים01.02.093.0010
לרבות רשתות לזיון הכלונסאות והבטון

60.004,100.00246,000.00טון

246,000.00סה"כ לפלדת זיון

855,371.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתרהערות

מוצרי בטון טרום ודרוך01.03

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים)01.03.030

פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-50 בעובי 01.03.030.009022
ס"מ לעומס נוסף עד 1500 ק"ג/מ"ר ואורך עד 7.5 מ',
מורכבות באתר, המחיר כולל את חוטי הדריכה כולל

מילויבטון בין הלוח"דים

458.00355.00162,590.00מ"ר

סה"כ לפלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות
(לוח"דים)

162,590.00

162,590.00סה"כ למוצרי בטון טרום ודרוך

עבודות בנייההערות01.04

כל עבודות הבנייה יכללו חגורות אופקיות, אנכיות,
היקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

קוצים וכד' וכו', הכל במידת הצורך.

קירות בלוקים01.04.020

14.00108.001,512.00מ"רבלוק 7 ס"מ על איטום הקירות01.04.020.0010

355.00122.4043,452.00מ"רקירות בלוקים עובי 10 ס"מ01.04.020.0020

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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325.00153.0049,725.00מ"רקירות בלוקים עובי 20 ס"מ01.04.020.0040

208.00166.5034,632.00מ"רקירות בלוקים עובי 25 ס"מ01.04.020.0050

129,321.00סה"כ לקירות בלוקים

129,321.00סה"כ לעבודות בנייההערות

עבודות איטוםהערות01.05

כל הסעיפים יבוצעו ע"פ מפרט האיטום ויכללו את כל
האלמנטים המצוינים לצורך השלמת העבודה במלואה.

איטום רצפות01.05.021

222.0090.0019,980.00מ"ראיטום בטון רזה לפי הנחיות יועץ איטום01.05.021.0010

19,980.00סה"כ לאיטום רצפות

איטום חדרים רטובים01.05.028

62.0063.003,906.00מ"ראיטום רצפת חדרים רטובים לפי הנחיות יועץ איטום01.05.028.0200

3,906.00סה"כ לאיטום חדרים רטובים

איטום קירות מבנים01.05.034

14.0090.001,260.00מ"ראיטום קירות מעלית והגנה לפי פרט קונס'01.05.034.0030

1,260.00סה"כ לאיטום קירות מבנים

איטום גגות01.05.035

איטום גגות ביריעות איטום לרבות רולקות במפגש עם01.05.035.0010
קורה לפי הנחיות יועץ איטום ופרט אדריכלי

134.0090.0012,060.00מ"ר

12,060.00סה"כ לאיטום גגות

37,206.00סה"כ לעבודות איטוםהערות

נגרות אומן ומסגרות פלדההערות01.06

מחירי הדלתות כולל משקופי פחמחירי מסגרות פלדה
ונגרות אומן, לפי מפרט אדריכלי ויכללו את כל הפרטים

לצורך ביצוע העבודה אשר מופיעים במפרט.

דלתות מסגרות01.06.001

דלת חוץ דו כנפית ,ד. בהלה 240/210 פלדה01.06.001.0010
דקורטיבית ,שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

1.005,580.005,580.00יח'
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דלת חוץ דו כנפית , ד. בהלה 220/210 פלדה01.06.001.0020
דקורטיבית ,שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

1.005,580.005,580.00יח'

דלת חוץ חד כנפית ,ד. בהלה 125/210 פלדה01.06.001.0030
דקורטיבית ,שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

2.004,950.009,900.00יח'

דלת חוץ יציאת חירום חד כנפית+קבוע עליון 01.06.001.0040125/240
שריונית חסם 7020 -סורג 23 או ש"ע

1.005,580.005,580.00יח'

דלתות ארון חשמל ותקשורת 210/360 ס"מ, מסגרת01.06.001.0050
פרופיל מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

2.002,700.005,400.00יח'

דלתות ארונות חשמל תקשורת ופיר מיזוג 01.06.001.0060250/360
ס"מ, מסגרת פרופיל מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

2.003,420.006,840.00יח'

דלת פיר-נישת תקשורת 130/320ס"מ, מסגרת פרופיל01.06.001.0070
מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

1.001,440.001,440.00יח'

דלת פיר-נישת חשמל 205/320ס"מ, מסגרת פרופיל01.06.001.0080
מגולוון עובי 1.5 מ"מ , 20/40.

1.002,340.002,340.00יח'

דלת חד כנפית- ד. בהלה א.צ 125/210 ס"מ דלת אש01.06.001.0090
DEFENCEשריונית חסם או 400 ש"ע

4.003,060.0012,240.00יח'

דלת חד כנפית- ד.אש 125/210 ס"מ דלת אש01.06.001.0100
DEFENCEשריונית חסם או 400 ש"ע

1.003,240.003,240.00יח'

דלת חד כנפית- ד.אש 90/210 ס"מ דלת אש01.06.001.0110
DEFENCEשריונית חסם או 400 ש"ע

1.003,240.003,240.00יח'

דלת יציאה לגג עם בידוד.אקוסטי להפחתת רעשי גשם01.06.001.0220
שיפוע קל לזריקת מים - 95/90 ס"מ

2.001,620.003,240.00יח'

64,620.00סה"כ לדלתות מסגרות

חלונות מסגרות01.06.002

חלון רפפה קבוע- ש.ע אוטומטי 60/150 ס"מ -פלדה01.06.002.0010
יצוקה

2.00585.001,170.00יח'

חלון רפפה קבוע- ש.ע אוטומטי 60/170 ס"מ -פלדה01.06.002.0020
יצוקה

1.00585.00585.00יח'

1.002,025.002,025.00יח'סולם גישה לגג+כלוב הגנה, גובה 450 ס"מ01.06.002.0030

3,780.00סה"כ לחלונות מסגרות

מטבחים01.06.003

שיש מטבחון קומת קרקע 200/60/3 -משטח אבן קיסר01.06.003.0010
6131 א וש"ע+ אף מים

1.001,800.001,800.00יח'
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שיש מטבחון קומת א 227/60/3 -משטח אבן קיסר01.06.003.0020
6131 א וש"ע+ אף מי ם

1.001,890.001,890.00יח'

ארונות מטבח תחתון סנדוויץ מחופה פורמייקה, מגירות01.06.003.0030
+קבוע ראה נספח ,ידיות אינטגרליות אלומיניום

צבעסטנדרט-אפור, לרבות סוקל 10 ס"מ מחופה ריצוף -
קרקע 57/77198/

1.002,520.002,520.00יח'

ארונות מטבח עליונים סנדוויץ מחופה פורמייקה, דלת01.06.003.0040
קלאפה HF ידיות אינטגרליות אלומיניום
צבעסטנדרט-אפור. - קרקע 200/30/50

1.002,340.002,340.00יח'

ארונות מטבח תחתון סנדוויץ מחופה פורמייקה, מגירות01.06.003.0050
+קבוע ראה נספח ,ידיות אינטגרליות אלומיניום

צבעסטנדרט-אפור, לרבות סוקל 10 ס"מ מחופה ריצוף -
קומה א 77/225/57

1.003,060.003,060.00יח'

ארונות מטבח עליונים סנדוויץ מחופה פורמייקה, דלת01.06.003.0060
קלאפה HF ידיות אינטגרליות אלומיניום

צבעסטנדרט-אפור. - קומה א 60/30/227

1.002,340.002,340.00יח'

13,950.00סה"כ למטבחים

דלתות עץ01.06.004

דלת דקורטיבית-עץ אגוז אמריקאי דו כנפית בית מדרש-01.06.004.0010
ד. בהלה 200/210 ס"מ

1.007,200.007,200.00יח'

דלת חד כנפית כניסה לבית מדרש 125/210 ס"מ או01.06.004.0020
ש"ע IN DOOR שריונית חסם 102

2.005,400.0010,800.00יח'

דלת דקורטיבית-עץ אגוז אמריקאי דו כנפית בית מדרש-01.06.004.0030
ד. בהלה200/210 ס"מ

1.008,100.008,100.00יח'

01.06.004.0040IN דלת מוסדית חד כנפית 90/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

6.002,160.0012,960.00יח'

01.06.004.0050IN דלת מוסדית חד כנפית 95/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

3.002,160.006,480.00יח'

01.06.004.0060IN דלת מוסדית חד כנפית 105/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

2.002,160.004,320.00יח'

01.06.004.0070IN DOOR דלת שרותים צוהר 70/210 ס"מ - או ש"ע
שריונית חסם 102

8.002,250.0018,000.00יח'

דלת מחסן 70/210 ס"מ - או ש"ע IN DOOR שריונית01.06.004.0080
חסם 102

1.002,250.002,250.00יח'

01.06.004.0090IN דלת שרותי נכים צוהר 90/210 ס"מ - או ש"ע
DOOR שריונית חסם 102

2.002,250.004,500.00יח'
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דלת דקורטיבית עץ אגוז אמריקאי בית מדרש 01.06.004.0100125/210
ס"מ

2.008,100.0016,200.00יח'

90,810.00סה"כ לדלתות עץ

דלתות פלדה ומשקופי פח01.06.031

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 01.06.031.001025.1
מ"מ או 5.1 מ"מ לרבות משקוףצבוע, סוגר קפיצי שקוע

וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל

דלת בשטח מעל 1 מ"ר

9.001,200.0010,800.00מ"ר

10,800.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

מעקות פלדה01.06.052

מעקה אחיזה+מאחז י ד, מעקה אלפא מטאל מוטות דגם01.06.052.0010
22.10 \ רגיל לסרוגין+עיטור 03.01 אלפא מטאל או

ש"ע

135.00450.0060,750.00מ'

66.00360.0023,760.00מ'מאחז יד מברזל בגובה תקני ולפי מפרט אדריכלי01.06.052.0020

מעקה ברזל- מעקה אלפא מטאל מוטות דגם 22.10 \01.06.052.0030
רגיל לסרוגין+עיטור 03.01 אלפא מטאל או ש"ע

3.00405.001,215.00מ'

85,725.00סה"כ למעקות פלדה

269,685.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדההערות

מתקני תברואההערות01.07
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מחירי מתקני התברואה, יכללו את כל הפרטים הדרושים
לבנייתם אשר מופיעים בתכניות הרלוונטיות.הנחת

הצינורות כוללת עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת
האביזרים, חפירה/חציבה, חפירת ידיים במקומות

הנדרשים.סילוק עודפי אדמה, שטיפת הקווים, בדיקה
הידראוליות.אספקת ריפוד החול, כלולה במחיר היחידה
של הנחת הצינורות.מחירי היחידה למ"א צינור כוללים:

אספקה והתקנת כל האביזרים והספיחים, הדרושים
לביצוע התקנה מושלמת של מערכת בצינורות ( ברכיים,

מסעפים, מופה התפשטות, מופהחשמלית, מצרות,
צינורות עם עין, ביקורת, ברכיים לאסלה עם עין
ביקורת, נקודות ביקורת בקוטר הנדרש בתקרות

אקוסטיות, בכל שינוי כיוון, נקודות ביקורת
לקולטניםבכל קומה, אטמים, פקקים, אביזרי תליה

תקניים, כולל חבקים ונטות הברגה וכו.)מחירי היחידה
כוללים קיבוע בטון לצנרת בקוטר הנדרש

לרצפות/תקרות וקירות לכל אורכם.כל האביזרים יהיו
לפי תקןכל המכסים לק.ב ומ.ר יהיו מפליז עם מסגרת

מרובעת אלא אם נאמר אחרת, הכלולים במחיר היחידה
של של ק.ב / ק.ב.נ ומ.ר, המכסה יהיה צבוע בגוון

הריצוף אלא אם נאמראחרת.כל התיאורים בסעיפים
השונים מתייחסים לאספקה והתקנה.

כלים סניטריים01.07.001

אספקה והתקנה של כיור רחצה לחדר נכים מדגם אוסלו01.07.001.0020
60 130 חברת חרסה או ש"ע לרבות כל האביזרים,

תמיחות, סיפון, חיבור למערכת דלוחין.

2.00360.00720.00יח'

אספקה והתקנה של כיור מטבח, מדגם גלדור 01.07.001.003060/40
503 כולל תוצרת חב' אסטרה או ש"ע כוול כל

האביזרים, תמיחות, סיפון " ,2 חיבור למערכת דלוחין.

2.00522.001,044.00יח'

11.00144.001,584.00יח'ברז שוקת תוצרת חמת 303210 או ש"ע01.07.001.0040

2.00504.001,008.00יח'ברז חמת מטבח ניצב מצדה 305252 אוש"ע01.07.001.0041

כיור נטילת ידיים שקוע מדגם נופר 162 צבע לבן תוצרת01.07.001.0050
חרסה או ש"ע לרבות ברז חמת דגם 309312 או ש"ע

4.00414.001,656.00יח'

אספקה והתקנה סוללה עומדת למים קרים וחמים, עפ01.07.001.0080
פיה ארוכה לכיור מטבח, כולל כל האביזרים, ברזי "ניל",

וחיבור לצינורות מים.

2.00585.001,170.00יח'

אסלה תלויה +מיכל הדחה סמוי תוצרת אסטרה 381 של01.07.001.0090
חב' חרסה או ש"ע מאושר, כולל מתקן התקנה מקורית,

חיזוקים, חיבורים למים וביוב, ברז "ניל" למים.

17.001,440.0024,480.00יח'
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אסלה תלויה לנכים ברקת נכים 386 תוצרת חב' חרסה01.07.001.0100
או ש"ע כולל מכל הדחה סמוי מאושר, כולל מתקן

התקנה מקורית, חיזוקים, חיבורים למים וביוב, ברז
"ניל" למים.

2.002,160.004,320.00יח'

אספקה והתקנת ציוד לשירותי נכים תיקני מנירוסטה01.07.001.0110
לפי התקן ולאישור יועץ נגישות

2.001,440.002,880.00יח'

עמדה כבוי אש מלאה הכוללת - ארון לעמדה כבוי אש01.07.001.0120
במידות 120x80x30ס"מ, מפח פלדה בעובי 1.5מ"מ,
כולל דלת, מצופה צבע יסוד בשתי שכבות וצבע שמן
בשתי שכבות,עם שלט "אש" - גלגלון תקני " 3/4עם
צנור בד-גומי באורך 25מ', מורכב על טוף מסתובב

בקוטר 50ס"מ, כולל ברז פתיחה מהירה " 1ומזנק " -
1ברז שריפה בקוטר " 2תי

2.001,440.002,880.00קומפ

01.07.001.013080X80 2.00450.00900.00יח'ארון לעמדת כיבוי אש מפח

אספקה והתקנה של דוד חשמלי 80 ליטר עומק כולל01.07.001.0140
טרמוסטט עד 450 מעלות צלזיוס או מחמם מים חשמלי

2.001,170.002,340.00קומפ

44,982.00סה"כ לכלים סניטריים

צנרת מים ואביזרים01.07.002

הצנרות מחשובות כתוספת לפרק פיתוח

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,עם עטיפה חיצונית01.07.002.0010
תלת שכבתית, מונחים בתוך הקרקע, כולל חפירה

ומילוי חוזר, קוטר הצנור " ,4לרבות ספחים.

40.00162.006,480.00מ'

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,עם עטיפה חיצונית01.07.002.0020
תלת שכבתית, מונחים בתוך הקרקע, כולל חפירה

ומילוי חוזר, קוטר הצנור " ,3לרבות ספחים.

40.00144.005,760.00מ'

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,עם עטיפה חיצונית01.07.002.0030
תלת שכבתית, מונחים בתוך הקרקע, כולל חפירה

ומילוי חוזר, קוטר הצנור " ,2לרבות ספחים.

40.00121.504,860.00מ'

צנורות פלדה מגולוונת, SCH 40,מונחים גלוי או01.07.002.0040
ברצפה, כולל חיזוקים ותמיכות, כולל צבע חרושתי,

קוטר הצנור " ,2לרבות ספכים.

50.0094.504,725.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0050
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 16מ"מ

140.0045.006,300.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0060
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 20מ"מ

140.0054.007,560.00מ'
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צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0070
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 25מ"מ

80.0063.005,040.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0080
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 32מ"מ

80.0067.505,400.00מ'

צינורות מפוליתילאן מוצלב מחוזק באלומיניום לאספקת01.07.002.0100
מים קרים וחמים, כדגם "מולטיגול", מחוברים באביזרים

מסגוגת נחושת מקוריים, קוטר 50מ"מ

60.0081.004,860.00מ'

בידוד מקליפות "ארמופלקס" או ש"ע מאושר בעובי01.07.002.0110
25מ"מ, לצנורות בקוטר " ,3"2-כולל בידוד אביזרים

ועטיפה בפח מגולבן בעובי 0.4מ"מ עבור צינורות גלוים.

80.0045.003,600.00מ'

בידוד מקליפות "ארמופלקס" או ש"ע מאושר בעובי01.07.002.0120
19מ"מ, לצנורות בקוטר "½-"½ ,1כולל בידוד אביזרים

ועטיפה בפח מגולבן בעובי 0.4מ"מ עבור צינורות גלוים.

80.0054.004,320.00מ'

4.00360.001,440.00יח'ארגז למחלק מים תקני01.07.002.0130

4.00400.001,600.00יח'מחלק מים חמים/קרים לרבות ברז ניתוק על כל יציאה01.07.002.0140

2.001,100.002,200.00יח'נקודת מי-קר בהתאם לדרישת משרד הברחאות01.07.002.0150

64,145.00סה"כ לצנרת מים ואביזרים

מערכת ביוב וניקוז01.07.003

מחיר היחידה כולל חפירה ומילוי חוזר מאושר לרבות
חציבה במידת הצורך,כיסוי הבטון וזיון וכולל את

העבודות הנדרשות בפרק הפיתוח (40)

צנורות ניקוז יחידות מ"א מפי.וי.סי. קשיח, כולל כל01.07.003.0010
הספחים הדרושים, מחוברים בהדבקה, כולל חיזוקים,

תמיכות, קוטר הצנור 32מ"מ.

50.0054.002,700.00מ'

צנורות ניקוז יחידות מ"א מפי.וי.סי. קשיח, כולל כל01.07.003.0020
הספחים הדרושים, מחוברים בהדבקה, כולל חיזוקים,

תמיכות, קוטר הצנור 40מ"מ.

50.0063.003,150.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0030
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 50מ"מ.

90.0072.006,480.00מ'
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צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0040
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 63מ"מ.

20.0081.001,620.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0050
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 75מ"מ.

20.0090.001,800.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0060
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 110מ"מ.

140.00117.0016,380.00מ'

צנורות למי דלוחין או שופכים מפוליאטילן בצפיפות01.07.003.0070
גבוהה - ,HDPEכולל כל הספחים הדרושים, מחוברים
בהלחמהנ, כולל חיזוקים, תמיכות, נקודות קבע, לפי

פרט היצרן,כולל מופות חיבור ומופות התפשטות, קוטר
הצנור 160מ"מ.

40.00135.005,400.00מ'

16.00225.003,600.00יח'מחסום רצפה " ,4"/2 כולל רשת פלדה.01.07.003.0080

4.00540.002,160.00יח'מחסום רצפה " ,6"/4 כולל רשת פלדה.01.07.003.0090

12.00225.002,700.00יח'קופסת ביקורת ".01.07.003.01004

תעלת ניקוז נירוסטה רגילה או נופלת קומת קרקע וניקוז01.07.003.0120
CO Shower Drain E קומה א', רוחב 10ס"מ, כדוגמה

Aאו ש"ע מאושר, כולל רשת נירוזטה.

7.00585.004,095.00מ'

50,085.00סה"כ למערכת ביוב וניקוז

סילוק מי גשם01.07.004

קופסת ניקוז גגות, קוטר הצנור " ,4כדוגמה תוצרת01.07.004.0010
HARMER 490או ש"ע מאושר.

4.00720.002,880.00יח'

קופסת ניקוז מרפסות עם רשת שטוח, קוטר הצנור "01.07.004.0020
,4כדוגמה תוצרת HARMER 490או ש"ע מאושר.

2.00630.001,260.00יח'

צנורות HDPE למי גשם, קוטר הצנור "4 לרבות ספחים01.07.004.0030
וחיבור בהלחמה.

30.0090.002,700.00מ'

6,840.00סה"כ לסילוק מי גשם

משטחי אבן קיסר01.07.005

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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משטח כיורי נטילת ידיים משטח אבן קיסר + כיורים01.07.005.0010
שקועים משטח אבן קיסר 2400 א וש"ע במידות

50X20X190 לרבות מדידה, הובלה והרכבה

1.002,475.002,475.00יח'

משטח כיורי נטילת ידיים משטח אבן קיסר + כיורים01.07.005.0015
שקועים משטח אבן קיסר 2400 א וש"ע במידות

50X20X160 לרבות מדידה, הובלה והרכבה

1.002,250.002,250.00יח'

שוקת נגישה חב' אורטגה דגם 3 או ש"ע לרבות פתחים01.07.005.0020
לברזים וסבוניות, מדידה, הובלה והרכבה לפי פרט

גיליון שירותים

3.001,710.005,130.00יח'

משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע דגם 6313, בעובי01.07.005.0030
2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר

בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור
במידות 40/60ס:מ בהתקנה תחתונה, לכיור סטנדרט

ברז מהשיש)

5.001,350.006,750.00מ'

16,605.00סה"כ למשטחי אבן קיסר

182,657.00סה"כ למתקני תברואההערות

עבודות חשמל01.08

צנרת חשמל פלסטית01.08.021

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ01.08.021.0010
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

50.004.32216.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ01.08.021.0020
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

50.005.12256.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ01.08.021.0030
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

25.007.12178.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 40 מ"מ01.08.021.0040
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

25.008.96224.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 50 מ"מ01.08.021.0050
התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות

וחומרי עזר

25.0011.20280.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.010020
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.004.72118.00מ'
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צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.011025
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.006.40160.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.012032
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.009.60240.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.013040
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.0011.68292.00מ'

צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 01.08.021.014050
מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש),

קופסאות וחומרי עזר

25.0016.80420.00מ'

2,384.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים01.08.023

תעלות מרשת ברזל מגולוונת

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל01.08.023.0100
מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות

ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

10.0040.80408.00מ'

תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל01.08.023.0110
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות

ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

65.0049.603,224.00מ'

תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל01.08.023.0120
מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות

ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

65.0054.403,536.00מ'

תעלות פלסטיות

תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק,01.08.023.0265
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה

וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0044.801,120.00מ'

תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק,01.08.023.0270
קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה

וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0044.801,120.00מ'

תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ01.08.023.0530
מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה,
לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0062.401,560.00מ'

תעלות מחולקות ברוחב 140 מ"מ ובעומק 60 מ"מ01.08.023.0540
מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה,
לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

25.0076.801,920.00מ'
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12,888.00סה"כ לתעלות כבלים

01.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר01.08.031.0010
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.005.44136.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר01.08.031.0020
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.006.08152.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר01.08.031.0030
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.007.36184.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר01.08.031.0110
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

50.009.20460.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר01.08.031.0200
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

80.0028.402,272.00מ'

כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר01.08.031.0230
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או

מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק
ע"י "ארכה" אוש"ע

25.0040.801,020.00מ'

(XLPE) N2XY 4,224.00סה"כ לכבלי נחושת

01.08.032(XLPE) NA2XY כבלי אלומיניום

01.08.032.00654X120 בחתך XLPE) NA2XY) כבלי אלומיניום מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק

ע"י "ארכה" או ש"ע

40.0057.602,304.00מ'

(XLPE) NA2XY 2,304.00סה"כ לכבלי אלומיניום

מוליכי נחושת מבודדים01.08.034

01.08.034.0030P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 4 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

25.002.5664.00מ'
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01.08.034.0040P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

25.004.40110.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0050
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

50.007.44372.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0060
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

50.0010.56528.00מ'

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 50 ממ"ר עם בידוד01.08.034.0090
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

45.0028.001,260.00מ'

2,334.00סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

מוליכי נחושת גלויים01.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 10 ממ"ר, טמונים בקרקע01.08.035.0009
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

50.007.04352.00מ'

מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע01.08.035.0010
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור

בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

160.008.161,305.60מ'

1,657.60סה"כ למוליכי נחושת גלויים

כבלים חסיני אש01.08.037

כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך01.08.037.0500
3X1.5 ממ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים

למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות, לרבות חיבורבשני הקצוות

50.008.56428.00מ'

01.08.037.0510FE180 E90 NHXH 5X1.5 כבלים חסיני אש מסוג
חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,

לרבות חיבור בשני הקצוות

50.0013.60680.00מ'

01.08.037.0530FE180 E90 NHXH 12X1.5 כבלים חסיני אש מסוג
חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות,

לרבות חיבורבשני הקצוות

25.0022.40560.00מ'

1,668.00סה"כ לכבלים חסיני אש

הארקות והגנות אחרות01.08.040
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פסים להשואת פוטנציאלים עשוים מנחושת במידות01.08.040.0035
400x40x4 מ"מ

5.00344.001,720.00יח'

הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח01.08.040.0040
קומת היסוד של הבנין

250.009.202,300.00מ"ר

נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת01.08.040.0050
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

15.00120.801,812.00נק'

נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת01.08.040.0060
הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות

צנרת מגן ושלה תקנית

2.00156.80313.60נק'

פס פלדה במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון01.08.040.0120
ביציקות לרבות ריתוכים

5.0028.00140.00מ'

יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ01.08.040.0150
לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט

4.00232.00928.00יח'

נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או01.08.040.0200
לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג
מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל

יתר הנדרשלחיבור הנקודה

2.0033.6067.20נק'

10.0016.00160.00יח'מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר01.08.040.0500

7,440.80סה"כ להארקות והגנות אחרות

01.08.061C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות

הערה: מבנה הלוחות כולל הובלה, התקנה וחיבור הלוח.

מבנה ללוחות חשמל

מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים,01.08.061.0135
לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה,

מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל
A630 X3 הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד

6.503,680.0023,920.00מ"ר

C.I 23,920.00סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות

01.08.062C מא"זים אופיין

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי,01.08.062.0060
כושר ניתוק 10 קילואמפר

185.0037.606,956.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר01.08.062.0070
ניתוק 10 קילואמפר

5.0045.60228.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי,01.08.062.0080
כושר ניתוק 10 קילואמפר

5.0066.40332.00יח'
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מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי עם01.08.062.0117
ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

5.0088.00440.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי עם01.08.062.0119
ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

25.0080.002,000.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם01.08.062.0122
ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

5.0094.40472.00יח'

מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי01.08.062.0124
עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר

3.00141.60424.80יח'

C 10,852.80סה"כ למא"זים אופיין

מאמ"תים01.08.063

מאמ"תים תלת-קוטביים

מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0010
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

15.00525.607,884.00יח'

מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0020
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

10.00536.005,360.00יח'

מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0030
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

1.00752.00752.00יח'

מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר01.08.063.0040
בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית

רגילה)

2.001,136.002,272.00יח'

תוספת למאמ"ת בגודל עד 400X3 אמפר עבור הגנה01.08.063.0340
אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)

2.00408.00816.00יח'

01.08.063.0600A630X3 או סליל סגירה למאמ"ת עד TC 14.00240.003,360.00יח'סליל הפסקה

01.08.063.0700630A 10.00144.001,440.00יח'מגעי עזר למאמ"ת עד

21,884.00סה"כ למאמ"תים

מפסקי זרם01.08.065

מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 4X25 אמפר,01.08.065.0682
עם מצב מופסק

15.00184.002,760.00יח'

2,760.00סה"כ למפסקי זרם

ממסרים ומגענים01.08.066
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ממסרי פיקוד

01.08.066.0060A16 60.00112.006,720.00יח'ממסר צעד דו קוטבי

ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם01.08.066.0330
A, מתוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

15.00328.004,920.00יח'

6.00328.001,968.00יח'מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי01.08.066.0518

01.08.066.0601AC3 50.00216.0010,800.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר

01.08.066.0605AC3 5.00288.001,440.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 30 אמפר

01.08.066.0610AC3 5.00536.002,680.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 55 אמפר

01.08.066.0620AC3 5.00784.003,920.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 80 אמפר

01.08.066.0625AC3 3.001,680.005,040.00יח'מגענים תלת קוטביים לזרם עד 160 אמפר

2.00336.00672.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה01.08.066.0800

2.00376.00752.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR16.7, עם נגדי פריקה01.08.066.0810

1.00440.00440.00יח'מגענים למיתוג קבלים KVAR20, עם נגדי פריקה01.08.066.0820

39,352.00סה"כ לממסרים ומגענים

נתיכים ומנתקי מבטיחים01.08.068

01.08.068.0010HRC 3 לרבות נתיכיX32A 12.00118.401,420.80יח'מנתק מבטיחים

1,420.80סה"כ לנתיכים ומנתקי מבטיחים

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי01.08.069
מדידה

1.00180.00180.00יח'שנאים עד 100 וולט אמפר01.08.069.0010

1.00192.00192.00יח'קבל תלת פזי 5 קוא"ר01.08.069.0210

1.00232.00232.00יח'קבל תלת פזי 7.5 קוא"ר01.08.069.0220

1.00248.00248.00יח'קבל תלת פזי 10 קוא"ר01.08.069.0230

1.00416.00416.00יח'קבל תלת פזי 20 קוא"ר01.08.069.0250

1.001,360.001,360.00יח'בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות01.08.069.0325

01.08.069.0350A5 דוגמת "למדא" או ש"ע עד VDC24 1.00520.00520.00יח'ספק כח מיוצב

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת01.08.069.0380
4B 556 - ISO מצג בקרה

2.00640.001,280.00יח'
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ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 12 יציאות דוגמת01.08.069.0382
12B 556 - ISO מצג בקרה

1.00896.00896.00יח'

12.0060.80729.60יח'לחצן הפעלה/הפסקה01.08.069.0460

1.00145.60145.60יח'לחצן הפסקה ננעל, שחרור ע"י מפתח01.08.069.0490

6.00116.00696.00יח'משנה זרם עד 250/5 אמפר01.08.069.0630

3.00148.00444.00יח'משנה זרם עד 600/5 אמפר01.08.069.0640

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים,01.08.069.0670
תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת

"סטק" דגםPLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם)

5.001,680.008,400.00יח'

25.0049.601,240.00יח'מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת מולטילד01.08.069.0710

01.08.069.07303PH+O) 100) רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
C+B קילואמפר

5.002,480.0012,400.00יח'

מוני אנרגיה

סה"כ לשנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי
מדידה

29,379.20

נקודות מאור01.08.070

הערות: 1. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה או
למאוורר המחובר למעגל מאור. לדוגמה: אם 5 גופי

תאורה מופעלים ע"י מפסק אחד - התשלום יחושב לפי
5 נק' מאור.2.מדידת נקודות מאור ונקודות בתי תקע
דירתיות - לפי שינוי במפרט הכללי פרק 08 מהדורה
שביעית שנת 2015, בוטל באופני המדידה חלקן של

הנקודות הנ"ל בלוח הדירתי,בהארקת הדירה ובהזנת
הדירה.

נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות01.08.070.0010
בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או
מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח

עד היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י
זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או

לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד" דגם
"פוקוס" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום,

אם נדרש, לרבות וו תליה

440.00120.0052,800.00נק'

52,800.00סה"כ לנקודות מאור

נקודות בתי תקע01.08.071
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נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת01.08.071.0010
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך

3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או
חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר,
דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן תה"ט,

הכל מושלם לרבות מתאמים

120.00117.6014,112.00נק'

תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט01.08.071.0030
או תה"ט

54.0017.60950.40יח'

תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 01.08.071.00702.5
ממ"ר

85.0020.001,700.00יח'

25.0015.20380.00יח'תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים01.08.071.0080

עמדות עבודה

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.01.08.071.0185
פלסט" דגם D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי
תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים

2.5 ממ"ר, מתאמיםלשקעי תקשורת ומודולים עוורים,
צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח

נמוך כולל אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות
CAT7A ,N2XY אביזרים וכבלים

13.00664.008,632.00יח'

עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.01.08.071.0190
פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי

תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים
2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים,
צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח

נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות
, CAT7AN2XY אביזרים וכבלים

2.00888.001,776.00יח'

27,550.40סה"כ לנקודות בתי תקע

נקודות שונות01.08.072

נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת01.08.072.0010
סימון ושלט, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע,

מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת
N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך

3x1.5 ממ"ר (או3X2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת
בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד,

חיבור חשמלי לדוד המים,לרבות צינור הגנה מהיציאה
מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט

4.00164.80659.20נק'

נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה,01.08.072.0110
כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר

בצנרת 20 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה
וכן בית תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או

ש"ע

25.00312.007,800.00נק'
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25.0046.401,160.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 4 ממ"ר01.08.072.0130

נקודה למזגן (תלת פזי) עם מגען לרבות לחצני01.08.072.0170
הפעלה/הפסקה, עם השהיה בהפעלה, בכבלי נחושת
N2XY/FR ו/או במוליכים 5X1.5 ממ"ר בצנרת תה"ט

מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם
בריטי

5.00380.801,904.00נק'

5.0028.00140.00יח'תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר01.08.072.0180

01.08.072.0200N2XY/FR נקודת פעמון לרבות צינורות, כבלי נחושת
ו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן,

פעמון עם שנאי ולחצן מואר

1.00122.40122.40נק'

נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים או כבלים01.08.072.0800
מהלוח דרך המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני

וחיבור המנוע, הכל מושלם קומפלט

5.00204.001,020.00נק'

12,805.60סה"כ לנקודות שונות

בדיקת בודק מוסמך01.08.073

01.08.073.0040910X3 בדיקת בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל
אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה,

הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות

1.002,800.002,800.00קומפ

2,800.00סה"כ לבדיקת בודק מוסמך

איטום מעברים נגד אש01.08.074

איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש,01.08.074.0008
בשטח עד 0.2 מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי

160 ק"ג/מ"ק בעובי"2 ועליו מריחת מסטיק מסוג
"PILOCOAT FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב'

"פילו אש". המדידה לפי יח' פתח

5.0080.00400.00יח'

איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש,01.08.074.0023
בשטח עד 0.2 מ"ר של תעלת כבלי חשמל או תקשורת.
האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי

160 ק"ג/מ"ק בעובי"2 ועליו מריחת מסטיק מסוג
"PILOCOAT FIRESEAL" או ש"ע משווק ע"י חב'

"פילו אש". המדידה לפי שטח הפתח

2.00368.00736.00מ"ר

1,136.00סה"כ לאיטום מעברים נגד אש

מערכות אל-פסק01.08.075
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מערכת אל-פסק חד פזית 2KVA לרבות מצברים,01.08.075.0020
לפעולה בעומס מלא למשך 10 דקות, לרבות התקנה

G וחיבור, הרצה בעומס מלא, דוגמת "גמאטרוניק" דגם
NET SA 1KVA שנתייםאחריות

1.002,560.002,560.00יח'

2,560.00סה"כ למערכות אל-פסק

גופי תאורה01.08.076

ג.ת. לד תוצרת אורעד מהנדסים דגם פאנל בק-לייט01.08.076.0010
60*60 ס"מ 40W להתקנה בתקרה אקוסטית, הכולל

דריבר עמעום ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב
אירופה או ארצותהברית.

45.00250.0011,250.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם מילד קומפורט לד 16W קוטר01.08.076.0020
100 מ"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65 לפי בחירת האדריכלית.

180.00250.0045,000.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם מילד קומפורט לד 32W קוטר01.08.076.0030
220 מ"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65 לפי בחירת האדריכלית.

15.00250.003,750.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם שובל UP/DOWN לד עגול 01.08.076.00402
נורות 4.5W התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות

לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

25.00300.007,500.00יח'

ג.ת. לד תוצרת געש דגם FRAME לד 24W קוטר 01.08.076.0050280
מ"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית.,IP65 לפי בחירתהאדריכלית.

10.00280.002,800.00יח'

01.08.076.006045W ג.ת לד. תוצרת געש דגם טופז תלוי או שקוע
אורך 180 ס"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום

ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

15.00440.006,600.00יח'

01.08.076.007036W ג.ת לד. תוצרת געש דגם טופז תלוי או שקוע
אורך 120 ס"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום

ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

28.00360.0010,080.00יח'

01.08.076.008028W ג.ת לד. תוצרת געש דגם טופז תלוי או שקוע
אורך 100 ס"מ התקנה בתקרת גבס, דריביר עמעום

ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או
ארצות הברית.,IP65לפי בחירת האדריכלית.

15.00280.004,200.00יח'
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ג.ת.פ. תוצרת געש דגם דיסקוס לד עגול 16W התקנה01.08.076.0090
בתקרת גבס, דריביר עמעום ונורות לד תוצרת פילפס או

CREE מערב אירופה או ארצות הברית.,IP65 לפי
בחירת האדריכלית.

36.00280.0010,080.00יח'

01.08.076.0100REA 130 ג.ת.פ. תוצרת אורעד מהנדסים דגם
PENDANT עגול 16W תלוי בתקרה, דריביר עמעום
ונורות לד תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או

ארצות הברית.,IP65 לפי בחירת האדריכלית.

2.00432.00864.00יח'

01.08.076.0110LED ג.ת.פ. תוצרת רשתות תאורה דגם סנטר מרובע
16Wשקוע בתקרת גבס , דריביר עמעום ונורות לד
תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות

הברית.,IP65 לפי בחירתהאדריכלית.

2.00256.00512.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם לונה לד 40W קוטק 40 ס"מ01.08.076.0120
תלוי התקנה בתקרה תלוי, דריביר עמעום ונורות לד

תוצרת פילפס או CREE מערב אירופה או ארצות
הברית, לפי בחירת האדריכלית. צבע לפי בחירת

האדריכלית.

5.00520.002,600.00יח'

ג.ת.פ. תוצרת געש דגם מספר בית לד 8W התקנה על01.08.076.0130
הקיר IP65, צבע לפי בחירת האדריכלית.

1.00232.00232.00יח'

ג.ת.פ. לתאורת חרום מואר כל הזמן מותקן על הקיר עם01.08.076.0140
לוח פרספקס בעובי 8 מ"מ ושלט לפי הנחיות יועץ

הבטיחות ונורות LED, זמן פעולה אוטונומי 120 דקות.

22.00168.003,696.00יח'

ג.ת.פ. LED לחירום, חד תכליתי עם מנגנון בדיקה01.08.076.0150
אינטגראלי (ראה מפרט מיוחד) לפעולה אוטומטית של

120 דקות, פיזור סימטרי בהתקנה משוקעת (או גלויה,
לפי החלטת המפקח).

75.00288.0021,600.00יח'

130,764.00סה"כ לגופי תאורה

תקשורת מחשבים01.08.077

התקנת נקודת קצה בודדת במסגרת פרויקט הכוללת01.08.077.0010
שקע קצה RJ-45 מסוכך, להתקנה עה"ט / תה"ט /

הכולל ת את כל מרכיבי המערכת:כבילה ( מסדרת כבלי
GIGA, מעטפת FRHF ) מדבקות סימון,שילוט

חרוט,ובדיקותכולל כל המתאמים הדרושים, בעל הסמכה
Cat-7 -לעמידה ב

35.00165.605,796.00יח'

01.08.077.0020HP תוצרת RJ-45 נתב רשת 24 כניסות/יציאות מחברי
אקטבי

5.001,280.006,400.00יח'

לוח ניתוב 24 מחברי RJ-45 מסוככים על הסמכה01.08.077.0030
לעמידה ב- Cat-7 כולל שלט פלסטי חרוט

5.00482.402,412.00יח'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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הכנת שילוט עשוי PVC חרוט בגודל 5X10 ס"מ לסימון01.08.077.0040
ארון תקשורת

5.001.447.20יח'

ארונית תקשורת "19 תלויה U 22 כולל דלת חזית01.08.077.0050
שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6 שקעים ומאוורר

בתפוקת CFM45 בעומק 70 ס"מ

1.001,800.001,800.00קומפ

ארונית תקשורת "19 תלויה U 16 כולל דלת חזית01.08.077.0060
שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6 שקעים ומאוורר

בתפוקת CFM45 בעומק 70 ס"מ

4.00684.002,736.00קומפ

ארונית תקשורת "19 תלויה U 12 כולל דלת חזית01.08.077.0070
שקופה/פח מנעול,פס שקעי כח 6 שקעים ומאוורר

בתפוקת CFM45 בעומק 70 ס"מ

4.00640.002,560.00קומפ

כבל ניתוב מסוכך RJ-45/RJ-45 באורך עד 0.3 מ' בעל01.08.077.0080
הסמכה לעמידה ב- Cat-6 מסומן ב2 קצוות

50.004.32216.00יח'

תיאום, תכנון, תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה, הטמעה,01.08.077.0090
וכל הנדרש להפעלה מלאה עפ"י המפורט במפרט הטכני

1.0072.0072.00קומפ

21,999.20סה"כ לתקשורת מחשבים

בקרת תאורה מקומית01.08.078

בקר משולב נוכחות + תאורה לשליטה על מקורות אור01.08.078.0010
+ מזגן מקומי, תוצרץ אלקטרוזן דגם OS-420P, רדיוס

שליטה 360 מעלות, כמתואר במיפרט המיוחד, תחום
רגישות לאור10 עד 1000 לוקס. המחיר לגלאי ראשון

עם מערכת הבקרה הנלווית. המערכת לפעולה על מתח
אספקה של 230 וולט.

10.00560.005,600.00קומפ

גלאי נוסף למערכת הנ"ל, כמתואר במיפרט המיוחד01.08.078.0020
ולרבות כבל חיבור בין הגלאים.

10.00200.002,000.00קומפ

חווט וחיבור הגלאי למערכת התאורה באזור הנשלט01.08.078.0030
לרבות צנרת וכבלים עד 50 מטר.

10.00144.001,440.00נק'

חווט וחיבור הגלאי למערכת מיזוג אויר מקומית (בקר01.08.078.0040
המזגן) באזור הנשלט בצנרת הנמדדת בסעיפים אחרים.

10.0080.00800.00נק'

9,840.00סה"כ לבקרת תאורה מקומית

מוני חשמל01.08.079

תכנון וביצוע 5 מוני חשמלקריאה מרחוק תוצרת "מפה"01.08.079.0010
TCP/IP כולל , מונה , משנה זרם, חיווט, כיול , חיבור ל
, כל העבודות הנלוות לקבלת העבודה בשלמותה לרבות

תוכנה ורישיוןם לקריאה מרחוק.

1.005,000.005,000.00קומפ

5,000.00סה"כ למוני חשמל

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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431,724.40סה"כ לעבודות חשמל

עבודות טיחהערות01.09

מחירי היחידה יכללו את כל הפינות / גליפים שטחים
מישוריים או מעוגלים, עובי טיח מינימלי לפי אדריכל אך

לא ירד מ 1.5 ס"מ. המחירים כוללים מייקים ומקצועות
/סרגל לשני הכיוונים. לא תהיה תוספת במחיר עבור

גוונים שונים. העבודה כוללת פיגום.

טיח פנים01.09.011

טיח פנים על קירות שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על01.09.011.0010
שטחים מישוריים הכולל מייקים ומקצועות

709.0057.6040,838.40מ"ר

טיח פנים על תקרות שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על01.09.011.0020
שטחים מישוריים

29.0063.001,827.00מ"ר

42,665.40סה"כ לטיח פנים

טיח ממ"מ01.09.013

"טיח רב תכליתי" על קירות מאושר לממ"ד בעובי 01.09.013.00107-20
מ"מ, לרבות רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" הכולל

מייקים ומקצועות ,(המחיר כולל מייקים ומקצועות)

10.0081.00810.00מ"ר

"טיח רב תכליתי" על תקרות מאושר לממ"ד בעובי 01.09.013.00207-20
מ"מ, לרבות רשת סיבי זכוכית

53.0086.404,579.20מ"ר

5,389.20סה"כ לטיח ממ"מ

48,054.60סה"כ לעבודות טיחהערות

עבודות ריצוף וחיפויהערות01.10

מחירי הריצוף כוללים את מקדמי ההחלקה כפי שמצוין
בתכנית / מפרט. מחירי הריצוף והחיפוי כוללים את כל

התשתית, הפילוס.

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה01.10.031

ריצוף דגם 1 במידות 80/80 ס"מ, מחיר יסוד 01.10.031.0120100
ש"ח/מ" ר

536.00207.00110,952.00מ"ר

7.0040.50283.50מ'שיפולים לריצוף הנ"ל במידות 80/07 ס"מ01.10.031.0122

ריצוף דגם 2 במידות 60/120 ס"מ מחיר יסוד 01.10.031.0130150
ש"ח/מ"ר

83.00270.0022,410.00מ"ר

ריצוף דגם 3 במידות 60/60 ס"מ מחיר יסוד 01.10.031.014090
ש"ח/מ"ר

18.00198.003,564.00מ"ר

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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18.0040.50729.00מ'שיפולים לריצוף הנ"ל במידות 01.10.031.015060/07

137,938.50סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה

ריצוף באריחי שיש01.10.032

חיפוי מדרגות בטון, רום ושלח במידות 16/28 ס"מ,01.10.032.0101
מחיר יסוד 140 ש"ח/מ"א

70.00252.0017,640.00מ'

17,640.00סה"כ לריצוף באריחי שיש

חיפוי קירות01.10.050

חיפוי קירות פנים עד לגובה 1.5 ס"מ דגם 1 במידות01.10.050.0010
80/80 ס"מ , מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר ע"פ פרט חתכים

ותוכנית ריצוף

353.00207.0073,071.00מ"ר

חיפוי קירות חדרים רטובים עד לגובה 2.1 מ' מחיר יסוד01.10.050.0020
150 ש"ח/מ"ר

195.00261.0050,895.00מ"ר

78.00211.5016,497.00מ"רחיפוי קירות למבואת המדרגות לפי תוכנית אדריכלית01.10.050.0030

13.00211.502,749.50מ"רחיפוי קרמיקה בגוון כהה01.10.050.0170

143,212.50סה"כ לחיפוי קירות

אדני חלונות ותוספות לריצוף וחיפוי01.10.080

9.0063.00567.00מ'פס הפרדה משיש01.10.080.0040

אדני חלונות מלוחות שיש לפי בחירת האדריכל, מחיר01.10.080.0110
יסוד 60 ש"ח/מ"א

46.00135.006,210.00מ'

5.0090.00450.00מ'סף שיש לדלת כניסה01.10.080.0160

7,227.00סה"כ לאדני חלונות ותוספות לריצוף וחיפוי

306,018.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפויהערות

עבודות צביעההערות01.11

הצבעים והשליכט הצבעוני לבחירת האדריכל ללא
תשלום נוסף, יש להראות דוגמאות לאישור האדריכל

לפני ביצוע. המחיר כולל את כל השכבות.

צבע פנים01.11.011

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס לרבות01.11.011.0220
שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות

"סופרקריל" או ש"ע

800.0022.5018,000.00מ"ר

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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18,000.00סה"כ לצבע פנים

18,000.00סה"כ לעבודות צביעההערות

עבודות אלומיניוםהערות01.12

אלומניום לפי גוון שיבח"ר ע"י האדריכל ובהתאם
למפרטמחיר היחידה כולל משקופים

חלונות01.12.010

קיפ עליון (ציר תחתון ) פתיחה פנימה 50/90 ס"מ -01.12.010.0010
אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

6.001,636.009,816.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים 100/100 ס"מ -אלומיניום01.12.010.0020
קליל קלאסי או ש"ע 4500

3.001,272.003,816.00יח'

קיפ עליון (ציר תחתון ) פתיחה פנימ ה 50/100 ס"מ -01.12.010.0030
אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

6.001,636.009,816.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע עליון קשת 01.12.010.0040125/178
ס"מ -אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500 , חלון שחרור

עשן כול למנגנון ש.ע אוטומטי

1.004,909.004,909.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון+קבוע עליון01.12.010.0050
קשת 90/195 ס"מ -אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע
4500 חלון שחרור עשן כול למנגנון ש.ע אוטומטי

16.005,000.0080,000.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון 90/180 ס"מ01.12.010.0060
-אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500 חלון שחרור עשן

כול למנגנון ש.ע אוטומטי

15.003,273.0049,095.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון+קבוע עליון01.12.010.0070
קשת 90/195 ס"מ -אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע

4500

1.003,273.003,273.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע תחתון 90/180 ס"מ01.12.010.0080
-אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

1.003,273.003,273.00יח'

הזזה כנף על כנף, 2 כנפיים+קבוע עליון 125/178 ס"מ01.12.010.0090
-אלומיניום קליל קלאסי או ש"ע 4500

1.003,454.003,454.00יח'

קיר מסך קליל מנהט ן SG 8300 או ש"ע 240/438 ס"מ01.12.010.0100
-קבוע+ פתיחה החוצה ש.ע אוטומטי

1.0023,500.0023,500.00יח'

קיר מסך קליל מנהט ן SG 8300 או ש"ע 220/438 ס"מ01.12.010.0110
-קבוע

1.0025,000.0025,000.00יח'

חלון זכוכית 'צבעונית-ויטראז 200/910 ס"מ -צבעוני.01.12.010.0120
מעוצב ע"י החברה המבצעת לפי בחירת המזמין\אדריכל

1.0017,000.0017,000.00יח'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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חלון זכוכית 'צבעונית-ויטראז 200/910 ס"מ -צבעוני.01.12.010.0130
מעוצב ע"י החברה המבצעת לפי בחירת המזמין\אדריכל

1.0017,000.0017,000.00יח'

249,952.00סה"כ לחלונות

חלון מרחב מוגן01.12.015

חלונות ממ"ד תקני מאלומיניום, במידות 100\100 ס"מ,01.12.015.0010
תלוי צד אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית

בטיחותית לפי הנחיות פיקוד העורף

1.001,755.001,755.00יח'

1,755.00סה"כ לחלון מרחב מוגן

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומניום01.12.091

חיפוי קירות בקסטות אלומיניום ימדד לפי פריסת הפח
הנראה לעין,איטום הקיר כבסיס לחיפוי אלומיניום כלול

במחיר היחידהקסטות אלומיניום מפח יהיו מותאמות
לתקן אש עם חומר מעכבבעירה, לרבות אישור מכון
VI.4.3 - התקנים לפי ת''י 755 בתוצאה שלא תפחת

חיפוי תקרות או גגות בטון ע"י קסטות אלומיניום01.12.091.0010
תלת-שכבתיות בעובי 4 מ"מ (5.0+3+5.0 מ"מ),דוגמת

"אלוקובונד" או "אלקופלה" או ש"ע, צבוע בחלקו
החיצוני בצבע DFPV (לבחירת האדריכל) ,לרבות

קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילים נושאים ואלמנטי
תליה (בגובה עד 0.1 מ'). המחיר לשטח חיפוי של עד

50 מ

18.001,200.0021,600.00מ"ר

21,600.00סה"כ לחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומניום

273,307.00סה"כ לעבודות אלומיניוםהערות

עבודות אבן01.14

חיפוי קירות חוץ01.14.050

חיפוי קירות חוץ מבטון בלוחות אבן נסורה בעיבוד01.14.050.0010
"מסמסם" בעובי 5 ס"מ. עובי כולל של החיפוי 8- 10

ס"מ, לרבות סיכות ועוגני נירוסטה 304 ובניית האבן ע"י
טיט מוכן ועוגני נירוסטה. מחיר יסוד לאבן 150
ש"ח/מ"ר כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון

777.00450.00349,650.00מ"ר

חיפוי קירות חוץ באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור01.14.050.0020
בגוונים ואגרגטים שונים, במידות 30/30 ס?מ ובעובי

1.2 ס"מ, מסדרת "נגיעות בזלת" או "בזלת" תוצרת
"איטונג" או ש"ע, בהדבקה, מחיר יסוד 108 ש"ח/מ"ר.

כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון

89.00350.0031,150.00מ"ר

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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אבן קופינג 5 ס"מ בשיפוע ע"י בורג דפיקה +הדבקה01.14.050.0030
,השלמה ע"י דבק שיש ,קיבוע לפי תק"י , מעקה גג

ברוחב 55 ס"מ בחיפוי אבן נסורה חלק (פרט 10)

38.00450.0017,100.00מ'

קרניז היקפי במעקה גג (פרט 10) אבן נסורה בעיבוד01.14.050.0040
חלק עובי 3 ס"מ, חיבור ע"י בורג דפיקה +הדבקה

השלמה ע"י דבק שיש קיבוע לפי תק"י. מחושב במ"א
הקרניז כולל מדרגות

29.00450.0013,050.00מ'

אבן בצורת "ח" במידות מיוחדות ,חיבור ע"י בורג01.14.050.0050
דפיקה+הדבקה, השלמה ע"י דבק שיש, קיבוע לפי

תק"י, פרט -3 חיבור אבן מסגרות א.ק, גודל אבן
35/89+ ,כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון

82.00350.0028,700.00מ'

אבן בצורת חצי עגולה במידות מיוחדות, חיבור ע"י בורג01.14.050.0060
דפיקה+הדבקה, השלמה ע"י דבק שיש, פרט -3 חיבור
אבן מסגרות א.ק, גודל אבן 35/89+ , כולל רשת פלדה

מגולונת לרבות עיגון

21.00360.007,560.00מ'

חיפוי אבן תלטיש, כולל רשת פלדה מגולונת לרבות01.14.050.0070
עיגון

27.00400.0010,800.00מ"ר

אבן נסורה בעיבוד חלק 6 ס"מ תלויה ע"י רשת קיבוע01.14.050.0080
לפי ת"י רלוונטי , כולל רשת פלדה מגולונת לרבות עיגון.

184.00400.0073,600.00מ'

531,610.00סה"כ לחיפוי קירות חוץ

531,610.00סה"כ לעבודות אבן

מתקני מיזוג אווירהערות01.15

התקנה סטנדרטית כוללת: הובלה, אביזרי תלייה,
תושבת ליחידת העיבוי,ניקוז המזגן, חיבור היחידה

לניקוז, 4.0 מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל ופיקוד,
פתיחת פתח בקיר חיצוני עד "3 למעבר צנרת גז

ואיטומם.

מזגנים01.15.001

מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) תוצרת "אלקטרה" דגם01.15.001.0010
A19 לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 14400 לרבות
4.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

2.003,780.007,560.00קומפ

מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית01.15.001.0020
BTU/HR 76000 (התקנה סטנדרטית) תוצרת

"אלקטרה" דגם EMDV75, לרבות 4 מ"א צנרת גז, לא
כולל תעלת מ.א., עבודותבניה וגבס, מותקן מושלם

2.0022,500.0045,000.00קומפ
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מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית01.15.001.0030
BTU/HR 63100 (התקנה סטנדרטית) תוצרת

"אלקטרה" דגם EMDV65, לרבות 4 מ"א צנרת גז, לא
כולל תעלת מ.א., עבודותבניה וגבס, מותקן מושלם

4.0020,700.0082,800.00קומפ

יחידת אוויר צח מפוצלת (מאייד בלבד) המותקנת בגג01.15.001.0040
לספיקה של 600CFM כנגד לחץ של "0.75 כולל סוללת
מאייד ואמבטית ניקוז,היחידה תותקן על בולמי רעידות

ותהיה מוגנת לעבודה בתנאי חוץ. לרבות לוח חשמל
ולוחית הפעלה שתותקן בתוך המבנה

1.003,780.003,780.00קומפ

01.15.001.0050800CFM 1.004,320.004,320.00קומפכנ"ל אך בתפוקה של

צנרת גז וחשמל למזגן (צמ"א) הכוללת צינורות נחושת01.15.001.0060
מבודדים בקטרים עד "1/2, "7/8, צינור חשמל עם כבל

רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 4 מ"א
הראשוניםהכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז

ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו

50.00126.006,300.00מ'

149,760.00סה"כ למזגנים

תעלות01.15.002

130.00110.0014,300.00מ"ראספקה והתקנת תעלות פח בעובי 0.8 מ"מ01.15.002.0010

90.0047.004,230.00מ"ראספקה והתקנת בידוד אקוסטי בעובי "01.15.002.00201

60.0072.004,320.00מ'תעלות גמישות "שרשורי" מבודדות בקוטר "01.15.002.00306

30.0081.002,430.00מ'תעלות גמישות "שרשורי" מבודדות בקוטר "01.15.002.00408

30.0090.002,700.00מ'תעלות גמישות "שרשורי" מבודדות בקוטר "01.15.002.005010

27,980.00סה"כ לתעלות

מפוחים01.15.003

מפוח יניקת אווויר בתא אקוסטי לספיקת אוויר של01.15.003.0010
400CFM מפל לחץ "0.75

2.004,000.008,000.00יח'

מפוח יניקת אווויר שקט דגם TD250/100 שקט מפל01.15.003.0020
לחץ "0.5

2.002,500.005,000.00יח'

01.15.003.003030X30 2.00540.001,080.00יח'דמפר ויסות במידות

14,080.00סה"כ למפוחים

אוויר חוזר01.15.004

תריס אספקה קירי כמצויין בתוכניות גובה 10 ס"מ כולל01.15.004.0010
מתאמים(צבע לפי בחירת המזמין)

55.00585.0032,175.00מ'
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תריס אוויר חוזר במידות כמצויין בתוכניות (צבע לפי01.15.004.0020
בחירת המזמין)

3.002,070.006,210.00מ"ר

תריס נגד גשם במידות 40X30 ס"מ כולל רשת (צבע לפי01.15.004.0030
בחירת המזמין)

2.00495.00990.00יח'

39,375.00סה"כ לאוויר חוזר

231,195.00סה"כ למתקני מיזוג אווירהערות

מעליות01.17

מעלית01.17.001

01.17.001.0010MRL מחיר לאספקה והתקנת מעלית נוסעים חשמליות
8 נוסעים. 2 תחנות. 1 מ/ש מטיפוס 2 כולל דמי שירות
לשנת האחריות הראשונה הכול על פי התכניות ומפרט

הטכני

1.00175,000.00175,000.00קומפ

תוספת מחיר לפיקוד שבת על פי מכון "ההלכה" כולל01.17.001.0020
אישור המכון.

1.005,400.005,400.00קומפ

180,400.00סה"כ למעלית

180,400.00סה"כ למעליות

רכיבים מתועשים בבנייןהערות01.22

צפיפות הניצבים תהיה ע"פ המפרט הטכני בהתאם
לגובה הנתון, עיבודי פינות לא ימדדו בניפרד והם

כלולים במחיר המחיצות.

תקרת גבס01.22.022

תקרת גבס, כולל סינרים בחתכים משתנים לרבות לוח01.22.022.0010
גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה כולל ביצוע שפכטל

מלא 3 שכבות והכנה לצבע

264.00210.0055,440.00מ"ר

תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים,01.22.022.0039
ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים

הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי
1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה

ונדרש)

52.00200.0010,400.00מ"ר

65,840.00סה"כ לתקרת גבס

תקרות פריקות מאריחי מינרלים01.22.023
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תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים דגם פוקוס E יבו01.22.023.0110
יצוא יהודה או ש"ע חצי שקועים דגם לפי בחירת

האדריכל או ש"ע , אריח במידות 60/60 ס"מ או 60/120
ס"מ. בעובי 20 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים

הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד
1.0 מי), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

לאריחים 108 ש"ח/מ"ר)

280.00250.0070,000.00מ"ר

70,000.00סה"כ לתקרות פריקות מאריחי מינרלים

מערכת מחיצות מודלריות לשירותים ומקלחות01.22.041

מערכת מחיצות לשרותים לפי תוכנית אדרכלית,01.22.041.0010
המחיצות עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת

"פנלפרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ''מ, אנטי ונדליזם
ועמידה בפנישריטות, שחיקה, מים ולחות.

9.001,800.0016,200.00קומפ

16,200.00סה"כ למערכת מחיצות מודלריות לשירותים ומקלחות

152,040.00סה"כ לרכיבים מתועשים בבנייןהערות

כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפוןהערות01.23

סוג הבטון ב-30 אלא אם נאמר אחרת.

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה01.23.010

הזיון נמדד בפרק 02.100

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ01.23.010.0020
ובעומק עד 12 מ'. קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת

כלוב זיון ופינוי עודפי עפר.

72.00197.0014,184.00מ'

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ01.23.010.0040
ובעומק 12 מ'.קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת כלוב

זיון ופינוי עודפי עפר.

36.00273.009,828.00מ'

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 70 ס"מ01.23.010.0050
ובעומק 15 מ'. קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת כלוב

זיון ופינוי עודפי עפר.

492.00329.00161,868.00מ'

קידוח ויציקת כלונסאות מבטון ב-30 בקוטר 80 ס"מ01.23.010.0060
ובעומק 15 מ'. קידוח בשיטה יבשה כולל החדרת כלוב

זיון ופינוי עודפי עפר.

62.00415.0025,730.00מ'

211,610.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

211,610.00סה"כ לכלונסאות לביסוס מבנים ולדיפוןהערות

מערכת ספרינקלרים01.34
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צנרת אספקות, ברזים, ואביזרים01.34.001

במחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה
וחיבור, מוכן לשימוש.כל הגלאים והלחצנים ממוענים

אנלוגים או אינטראקטיביים .

במחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים,
מנורות סימון וכו' ייכלל גם החיווט עד לארגז הסתעפות

קומתי וכן יחידות כתובת הדרושות (לאינפורמציה

במחיר המתקן, כלולה גם בדיקת מכון התקנים.

המערכת תהיה מאושרת ע"י העירייה/פיקוח/אדריכל.

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר " ,01.34.001.00104
NFPA13, כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUP או
,VICTAULIC צבוע חרשתי.

20.0099.001,980.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר "01.34.001.00203
NFPA13, כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUP או
,VICTAULICצבוע חרושתי.

35.0090.003,150.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר "01.34.001.00302
NFPA13, כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUPאו
,VICTAULIC צבוע חרושתי.

40.0081.003,240.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH10קוטר "½01.34.001.0040
,1כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

,NFPA13מחוברים בעזרת אביזרים QUIKCOUPאו
,VICTAULICצבוע חרושתי.

40.0086.403,456.00מ'

צינור פלדה מגולוונת לספרינקלרים, ,SCH40קוטר "01.34.001.0050
NFPA13, 1כולל כל האביזרים הדרושים לפי תקן

מחוברים בהברגה.

70.0077.405,418.00מ'

01.34.001.0060LIGHT HAZARD, -ל PENDENT, ראש ספרינקלר
תגובה מהירה ,(QRעם ,K=5.6כולל מעבר קוטר "½-"

TY323, דגם (TYCO-TY-FRB, 1כדוגמה תוצרת,
טמפאטורה = 68מעלות.

15.0067.501,012.50יח'

01.34.001.0070LIGHT HAZARD, -ראש ספרינקלר שקוע בתקרה, ל
תגובה מהירה ,(QR עם ,K=5.6 כולל מעבר קוטר "½-"

,1כדוגמה תוצרת ,TYCO-TY-FRB)דגם
,TY323טמפאטורה = 68מעלות.

30.0072.002,160.00יח'
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01.34.001.0080LIGHT, -ראש ספרינקלר שקוע בתקרה, ל
HAZARDתגובה מהירה ,(QRכיסוי רחב ) ,(ECעם

,K=11.2כולל מעבר קוטר "½-" ,1כדוגמה תוצרת
,TYCOדגם ,ELOC TY5522טמפרטורה 27מעלות.

5.0081.00405.00יח'

01.34.001.0090LIGHT, -ראש ספרינקלר שקוע בתקרה, ל
HAZARDתגובה מהירה ) ,(QRעם ,K=5.6כולל מעבר

קוטר "½-" ,1כדוגמה תוצרת ,TYCO-TY-FRBדגם
,TY323טמפאטורה = 68מעלות.

30.0079.202,376.00יח'

תחנת ספרינקלרים ראשית, הכוללת מגוף ספרינקלרים "01.34.001.0100
,4ברז אזעקה " ,4מד זרימה על קו " ,4שסתום שיחרור

לחץ " ,1 1/4מדי לחץ, ברז ניקוז, הכל לפי תקן
,NFPA13להרכבה חיצונית.

1.004,410.004,410.00קומפ

תחנת ספרינקלרים קומתית, הכוללת מגוף ספרינקלרים01.34.001.0120
" ,4שסתום אל חוזר " ,4ברז שיחרור לחץ " ,3/4מד
זרימה על קו " ,4מדי לחץ, ברז ניקוז, הכל לפי תקן

NFPA13.

1.005,220.005,220.00קומפ

תחנת ספרינקלרים קומתית, הכוללת מגוף ספרינקלרים01.34.001.0130
" ,2שסתום אל חוזר " ,2ברז שיחרור לחץ " ,3/4מד
זרימה על קו " ,4מדי לחץ, ברז ניקוז, הכל לפי תקן

NFPA13.

1.005,040.005,040.00קומפ

מערכת ניקוז קווים, כוללת ברז כדורי " ,1צינור "01.34.001.0140
1לנקודה ניקוז

2.00990.001,980.00יח'

מרכזיה כבוי אש, עם חייגן למכבי אש, כולל חיווט,01.34.001.0150
התקנה, בדיקות

1.003,150.003,150.00יח'

צינור גמיש לספרינקלרים, כולל כל האביזרים הדרושי,01.34.001.0160
אורך 1.5מ'

45.00180.008,100.00יח'

51,097.50סה"כ לצנרת אספקות, ברזים, ואביזרים

אביזרים לרכזת אזורים01.34.011

70.00240.0016,800.00יח'גלאי עשן מטיפוס יוניזציה (למערכת רגילה)01.34.011.0010

10.0096.00960.00יח'מנורת סימון אזעקת אש01.34.011.0060

12.00184.002,208.00יח'לחצן אזעקת אש01.34.011.0070

1.005,040.005,040.00יח'רכזת גילוי ל - 8 אזורים01.34.011.0090

25,008.00סה"כ לאביזרים לרכזת אזורים

אביזרים לרכזת ממוענת01.34.012

5.00272.001,360.00יח'צופר אזעקה להתקנה פנימית01.34.012.0070

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה

עמוד 13/10/202135

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 3אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.00360.00360.00יח'צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים01.34.012.0080

6.0096.00576.00יח'מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת01.34.012.0300

2,296.00סה"כ לאביזרים לרכזת ממוענת

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש01.34.013

1.00800.00800.00יח'חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר01.34.013.0010

80.0011.20896.00מ'חווט למערכת גילוי אש01.34.013.0020

1,696.00סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

מערכות כיבוי אש01.34.020

מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 01.34.020.00105
מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200, זוג גלאים

(מחוברים בהצלבה), נחירי התזה, צנרת בין הנחירים
והמיכל וחווט

1.005,120.005,120.00יח'

5,120.00סה"כ למערכות כיבוי אש

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים01.34.022
ומערכת גילוי אש/עשן

מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של W100 לפחות01.34.022.0020
מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר

הספק) לפי תקן 1220

1.005,200.005,200.00יח'

יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 01.34.022.003024
אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת

להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

1.003,904.003,904.00יח'

רמקול/פרוז'קטור חיצוני OUTDOOR מוגן מים מותקן01.34.022.0050
על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד W20 ועוצמה של
DB96, לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם

קופסא אחורית מתאימה

3.00360.001,080.00יח'

חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של01.34.022.0120
AWG16 לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה

מותאם לדרישות

5.00108.00540.00נק'

יחידת טלפון כבאים אינטגרלית כוללת מארז עם דלת01.34.022.0160
ויחידת כתובת לזיהוי העמדה

1.001,520.001,520.00יח'

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים
ומערכת גילוי אש/עשן

12,244.00

מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן01.34.025

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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01.34.025.0010A3 עד SHEV3 מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם
24vdc מתוצרת Simon Rwa גרמניה משווק ע"י חב'
"מטלפרס בע"מ" או ש"ע, עומדת בתקן אירופאי חדש

EN12101-9/10 ובתקן הישראלי 21927-9/10 לרבות
מצברים למשך 150 שעות עבודה בחירום, מנגנון בקרת

טעינה לסוללות, התראה קולית וויזואלית למצב
המערכת בחירום (צנרת וכבלים חסיניאש משולמים

בנפרד)

1.005,384.005,384.00יח'

5,384.00סה"כ למערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן

102,845.50סה"כ למערכת ספרינקלרים

בקרת מערכות במבנים01.35

מערכות כריזה - הפצת מוזיקה01.35.030

מגבר לכריזה/מוזיקה 100 ווט RMS הזנה במתח נמוך,01.35.030.0010
לרבות מטען/ספק ומצבר ל-3 שעות, לרבות יחידת

מיתוג עד 8 אזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה

1.003,440.003,440.00יח'

1.001,520.001,520.00יח'עמדת כריזה ל-8 אזורים לרבות מיקרופון ופנל הפעלה01.35.030.0030

25.00200.005,000.00יח'רמקול 20 ווט "8, לרבות ארגז עץ ושנאי קו01.35.030.0050

25.0040.001,000.00יח'תוספת גריל דקורטיבי עבור תקרה אקוסטית01.35.030.0060

שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור01.35.030.0070
120X60, הספק 15 ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי

התקנה

1.00448.00448.00יח'

מקלט "טיונר" AM/FM לרבות קדם מגבר וספק, מחובר01.35.030.0110
למגבר הכריזה

1.001,280.001,280.00יח'

12,688.00סה"כ למערכות כריזה - הפצת מוזיקה

מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות01.35.042
ביטחון רמה א'

סה"כ למערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות
ביטחון רמה א'

0.00

12,688.00סה"כ לבקרת מערכות במבנים

עבודות פיתוח01.40

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.40.006

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 01.40.006.001025.1
מ"מ או 5.1 מ"מ לרבות משקוףצבוע, סוגר קפיצי שקוע

וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל

דלת בשטח מעל 1 מ"ר

9.001,200.0010,800.00מ"ר

10,800.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

10,800.00סה"כ לעבודות פיתוח

מרחבים מוגנים ומקלטים01.59

מסגרות פלדה01.59.040

חלון הדף לפי תקן הג"א בממ"מ, חלון דו כנפי לכיס01.59.040.0200
100/100

1.002,700.002,700.00יח'

1.002,745.002,745.00יח'דלת הדף לפי תקן הג"א בממ"מ 01.59.040.0300100/200

צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר01.59.040.0310
חיצוני בעובי מינימלי של 20 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי

תקנות פיקוד העורף

1.00450.00450.00יח'

צינור אוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר01.59.040.0320
חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי

תקנות פיקוד העורף

1.00378.00378.00יח'

צינור אוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר01.59.040.0330
פנימי בעובי מינימלי של 20 ס"מ ועד 40 ס"מ, לפי

תקנות פיקוד העורף

1.00450.00450.00מ'

6,723.00סה"כ למסגרות פלדה

6,723.00סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים

4,318,735.50סה"כ למרכז קהילתי יהודה הנשיא

פיתוח ותשתיות המבנההערות02

הערות02.00

כל הכמויות של עבודות הפיתוח הינן למדידה בלבד.

גם אם לא נכתב, מחייבים כל סעיפי הפרק את הקבלן
בביצוע סעיף הספציפי מתוך אותו פרק.כל האמור בכתב

הכמויות הוא לפי התכניות הפרטים והוראות מטעם
מזמין העבודה.מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל

האמור במפרט, בתכניות ובפרטים, לרבות אספקת
החומרים, דוגמאות וביצוע מושלם.

0.00סה"כ להערות

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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עבודות פיתוח02.40

עבודות בטון יצוק באתר02.40.001

סעיף או הערה שמופיע בתכניות ובמפרט ואינו מופיע
בנפרד בכתב הכמויות, רואים אותו כלול בסעיף הביצוע

המתאים. לאחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טענות
והערות בעניין זה.

כל הסעיפים במבנה זה הינם למדידה ולאישור הפיקוח

קידוח כלונסאות קוטר 50 ס"מ ובעומק של עד 12 מ'02.40.001.0010
כולל החדרת כלוב זיון ופינוי עודפי עפר

72.00197.0014,184.00מ'

קורת יסוד הקפית למבנה 40/50 ס"מ לפי פרט כולל02.40.001.0020
ביסוס גדר היקפית מבטון המחיר כולל ברזל זיון

14.001,500.0021,000.00מ"ק

34.0045.001,530.00מ'ארגזי פוליביד ברוחב 40 ס"מ , גובה 25 ס"מ02.40.001.0040

קיר תומך ברוחב 20 ס"מ עד גובה 1 מ' (המחיר כולל02.40.001.0050
זיון הקיר)

3.001,500.004,500.00מ"ק

41,214.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה02.40.006

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 02.40.006.001025.1
מ"מ או 5.1 מ"מ לרבות משקוףצבוע, סוגר קפיצי שקוע

וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל

דלת בשטח מעל 1 מ"ר

9.001,200.0010,800.00מ"ר

10,800.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

מערכות אינסטלציה02.40.007

מגוף טריז למי שתייה, לחץ עבודה 16בר, עם ציפוי02.40.007.0180
פנים אמייל וציפוי חוץ אפקסי, לרבות אוגנים נגדיים,

בקוטר "4

4.001,890.007,560.00יח'

מגוף טריז למי שתייה, לחץ עבודה 16בר, עם ציפוי02.40.007.0190
פנים אמייל וציפוי חוץ אפקסי, לרבות אוגנים נגדיים,

בקוטר "3

1.001,800.001,800.00יח'

שסתום אל-חוזר כפול למערכת כבוי אש, כדטגמה02.40.007.0210
תוצרת " "WILKINSאו ש"ע מאושר, קוטר ".4

1.004,050.004,050.00יח'

1.001,260.001,260.00יח'ברז שרפה חיצוני, קוטר " ,3לבדיקה.02.40.007.0220

אביזר כפול להסנקה מים לספרינקלרים, קוטר "02.40.007.0230
,2x3כולל שסתום אל חוזר לכבוי אש

1.002,610.002,610.00קומפ

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
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אביזר להסנקה מים לכבוי אש, קוטר " ,3כולל שסתום02.40.007.0240
אל חוזר לכבוי אש

1.002,520.002,520.00קומפ

חיבור קו מים חדש בקוטר " 4לקו מים קיים בקוטר "02.40.007.0260
,4כולל כל העבודות הדרושות, חפירות, מילוי מחדש.

1.001,080.001,080.00קומפ

חיבור קו מים חדש בקוטר " 3לקו מים קיים בקוטר "02.40.007.0270
,4כולל כל העבודות הדרושות, חפירות, מילוי מחדש.

1.00900.00900.00קומפ

חיבור קו מים חדש בקוטר " 2לקו מים קיים בקוטר "02.40.007.0280
,2כולל כל העבודות הדרושות, חפירות, מילוי מחדש.

1.00720.00720.00קומפ

צנור ביוב חיצוני מפי.וי.סי. קשיח, דרג ,6 לפי ת"י ,02.40.007.0290884
כולל עבודות חפירה, מילוי, קוטר הצנור 160מ"מ.בכל

עומק נדרש.

55.00153.008,415.00מ'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, לעומס של עד 8 טון02.40.007.0300
דוגמת "חופית " או ש"ע, כולל כל העבודות חפירה,

מילוי, יציאות, כניסות, המכסים וכו', קוטר התא 80ס"מ

1.002,520.002,520.00יח'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן, לעומס של עד 8 טון02.40.007.0310
דוגמת "חופית " או ש"ע, כולל כל העבודות

חפירה,יציאות, כניסות, מילוי, המכסים וכו', קוטר התא
100ס"מ

5.002,880.0014,400.00יח'

1.00720.00720.00יח'חיבור קו ביוב חדש לשוחה קיימת.02.40.007.0320

נקודה לברז גן כולל חיבור למערכת הביוב והרכבת02.40.007.0330
הכלים

1.00520.00520.00קומפ

49,075.00סה"כ למערכות אינסטלציה

עבודות ריצוף02.40.010

אבנים משתלבות , בגובה 6 ס"מ, כולל חול וכרכר02.40.010.0010
מהודק, לפי פרט אדריכלי ,כולל שיפוע בכניסה למבנה

410.00108.0044,280.00מ"ר

91.0081.007,371.00מ'אבן שפה גננית גוון חום02.40.010.0020

90.0072.006,480.00מ'יסוד בטון ב-30 , לאבן שפה02.40.010.0030

10.00315.003,150.00מ"רבלוק בטון כורכרי דגם אקרשטיין, כולל קופינג02.40.010.0040

61,281.00סה"כ לעבודות ריצוף

חפירות ובסיסי בטון02.40.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 02.40.011.0009100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי

50.0028.801,440.00מ'

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 02.40.011.0025120
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי

50.0046.402,320.00מ'

3,760.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון

גומחות בטון ללוחות מונים02.40.013

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים02.40.013.0010
80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה

והתקנה

2.001,280.002,560.00יח'

גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים02.40.013.0030
200X65 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה

והתקנה

1.002,920.002,920.00יח'

5,480.00סה"כ לגומחות בטון ללוחות מונים

תאי בקרה "בזק"02.40.014

הערה: במקרה של בניית תא על צנרת קיימת כאשר
התא מובא מהמפעל עם חריצים וללא רצפה, תשולם
תוספת בהתאם לסעיף 08.014.0400 שלהלן (מלבד

.(P עבור תא

תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 1A במידות פנים02.40.014.0030
57/127 ס"מ וגובה חוץ 192 ס"מ, לרבות

חפירה/חציבה, ללא מכסה

1.003,880.003,880.00יח'

מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם P להתקנה במדרכה,02.40.014.0230
מסוג B-125, לרבות סמל "בזק"

1.001,200.001,200.00יח'

5,080.00סה"כ לתאי בקרה "בזק"

צנרת חשמל פלסטית02.40.021

צינורות פוליאתילן קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה02.40.021.0490
מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון

בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה
מוכנה לרבות כל חומרי החיבור

250.0014.803,700.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל02.40.021.0500
משיכה

75.009.60720.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל02.40.021.0510
משיכה

75.0012.80960.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 160 מ"מ עם02.40.021.0530
חבל משיכה

150.0057.608,640.00מ'

14,020.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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02.40.032(XLPE) NA2XY כבלי אלומיניום

02.40.032.00954X150 בחתך (NA2XY (XLPE כבלי אלומיניום מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק

ע"י "ארכה" או ש"ע

80.0064.005,120.00מ'

(XLPE) NA2XY 5,120.00סה"כ לכבלי אלומיניום

מוליכי נחושת מבודדים02.40.034

מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד02.40.034.0080
P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

80.0024.001,920.00מ'

1,920.00סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

הארקות והגנות אחרות02.40.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת02.40.040.0010
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית

בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים

1.00230.40230.40יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה02.40.040.0020
להתקנה במדרכה

1.00344.00344.00יח'

פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך02.40.040.0030
40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים

1.00219.20219.20יח'

793.60סה"כ להארקות והגנות אחרות

אדמת גן02.40.041

164.0080.0013,120.00מ"ראדמת גן - כולל דשא לפי מתכנן פיתוח02.40.041.0010

13,120.00סה"כ לאדמת גן

211,663.60סה"כ לעבודות פיתוח

211,663.60סה"כ לפיתוח ותשתיות המבנההערות

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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סה"כ למרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה

סה"כ למרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה

4,318,735.50מרכז קהילתי יהודה הנשיא01

211,663.60פיתוח ותשתיות המבנההערות02

4,530,399.10סה"כ עלות

770,167.85מע"מ בשיעור 17%

5,300,566.95סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

מרכז קהילתי יהודה הנשיא
מרכז קהילתי יהודה הנשיא 45 פתח-תקווה
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

אולם ספורט-פאושלי01

עבודות עפרתת פרק 01.011.0

עבודות עפר

הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 01

המחירים כוללים חפירה וחציבה לכל עומק שיידרש.

המחיר כולל החזרת חומר חפור כמילוי באישור
המהנדס,סילוק יתרת החומר החפור עד למקום שפך

מותר בהתאם להוראות המפקח, ובאחריות הקבלן הקבלן
יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חלקי בנין

קיימים.

חפירה ו/או חציבה לכל סוגי יסודות (עוברים פלטות) וכמו01.01.0080
קורות מסד וכו' כולל חפירה בצורה ידנית אשר קרוב

לחלקי בנין קיים

45.0069.003,105.00מ"ק

עבודות הריסה,פירוק ופינוי למטמנה מורשת של מגרש01.01.0081
קיים בהתאם לתוכנית פירוקים של אדריכל הנוף גליון מס'

.8

1.0080,000.0080,000.00יח'

83,105.00סה"כ לעבודות עפרתת פרק 1.0

עבודות בטון תת פרק 01.022.0

עבודות בטון

הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 02 המחיר כולל תבניות ועבודות טפסנות וכן

קיטומים ואפי מים בכל מקום שיידרש, הכל לפי פרטי
אדריכלות.

וכן כולל כל סוגי חריצים, מעברים וחורים בתוך קירות או
תקרות עבור אינסטלצית סניטרית או חשמל,או מערכות

אחרות.

כל עבודות צביעה למיניהם בבטון טעונות לפני כן : קיצוץ
כל חוטי ברזל, החלקת הבטון בתערובת צימנטית,

סתימת חורים והורדת בליטות בטון.

מחיר הבטונים כוללים

שימוש בתבניות חלקות מלבידים וחדשות, או בלוחות עץ
מהוקצעים ברוחב 10 ס"מ, ליצירת בטון חשוף חלק,

ושיהיה מוכן לצביעה. למען הסרת ספק,לא תשולם כל
תוספת עבורביצוע בטון חשוף.

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כל סוגי הבטון הוא ב-30 אם לא צוין אחרת, על הקבלן
לקחת בחשבון כי באלמנטים מסוימים יהיה צורך בגדלי

אגרגטים שונים או בסומך כלשהוא,מובהר בזאת כי מחיר
הבטון הינה סופי ולא תשולם תוספת כלשהוא עבור בטון

מסוג ב-30 או ב-40

על הקבלן להיות בתיאום מלא עם עבודות הקשורות
להכנות חשמל, אינסטלציהומיזוג אוויר.

המחיר כולל ביצוע בגובה כל שהוא מפני הריצוף, וביצוע
בקו מעוגל.

כלול ביציקות רצפות בטון עצר מים מתנפח מסוג
BENTORUB או ש"ע, בקו הפסקות יציקה, הכל בהתאם

לדרישות מניעת חדירת גז רדון למבנה. כלול בכל
היציקות הסיתותים הדרושים להתחברות עם בטון קיים,

לפי המסומן בפרטים בתכניות קונסטרוקציה.

כלונסאות מבטון הכוללים קידוח ויציקה בקוטר 50 ס"מ,01.02.0120
בעומק עד כ 12 מטר. שיטת CFA כולל הכנסת ברזל

ופינוי עודפי עפר.

450.00216.0097,200.00מ'

1.001,400.001,400.00מ"קבטון בראשי כלונסאות במידות שונות01.02.0130

קורות יסוד מבטון במידות שונות ובצורות שונות כמו01.02.0140
בליטות ותושבות הכל בהתאם לפרטי קונסטרוקציה

37.001,400.0051,800.00מ"ק

מצע ארגזי פוליביד-כוורת בגובה 25 ס"מ מתחת לרצפות01.02.0150
בטון, קורות יסוד וראשי כלונס, כולל 2 שכבות פוליאותילן

לפי המסומן בתכניות קונסטרוקציה.

530.0069.0036,570.00מ"ר

507.00270.00136,890.00מ"רמרצפי בטון בעובי 20 ס"מ01.02.0160

22.00280.006,160.00מ"רמרצפי בטון בעובי 25 ס"מ01.02.0170

6.001,460.008,760.00מ"קקירות קירות בטון בעובי עד 20 ס"מ01.02.0180

8.001,380.0011,040.00מ"קקירות קירות בטון בעובי עד 25 ס"מ01.02.0190

265.001,270.00336,550.00מ"קקירות קירות בטון בעובי עד 40 ס"מ01.02.0200

6.001,300.007,800.00מ"קעמודי בטון בודדים , במידות שונות01.02.0210

7.00289.002,023.00מ"רתקרות בטון בעובי 20 ס"מ01.02.0220

94.00340.0031,960.00מ"רתקרות בטון בעובי 25 ס"מ01.02.0230

15.00320.004,800.00מ"רתקרות בטון בעובי 40 ס"מ01.02.0240

7.00994.006,958.00מ"קמעקות בטון במידות שונות01.02.0250

28.001,150.0032,200.00מ"קקורות בטון במידות שונות01.02.0260

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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50.004,900.00245,000.00טוןאומדן מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים, לזיון הבטון01.02.0270

עיבוי לא קונסטרוקטיבי על פי דרישת יועץ מזג אוויר01.02.0280
במידות כ 300/400 ס"מ, ובעובי כ 50 ס"מ

1.002,300.002,300.00קומפ

400.0040.0016,000.00מ"רתוספת עבור רצפת בטון אולם ספורט בהליקופטר01.02.0290

1,035,411.00סה"כ לעבודות בטון תת פרק 2.0

עבודות בניהתת פרק 01.044.0

עבודות בניה

הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 04

המחירים כוללים פסי ניר זפת מודבקים ברוחבים שונים
ובמקומותהדרושים, מסביב לפתחים

מחיר בנית מחיצות כולל קוצים של 6 מ"מ כל 20 ס"מ
בחיבור בין בטון לבלוקים, ומילוי בטון בין הבלוקים
לאלמנטי בטון או בזוייות חיבור.לא תשולם תוספת

כלשהוא עבור השטרבות.

מחיר בנית המחיצות כולל יציקת חגורות בטון ב-20
(אנכיות ואופקיות) כולל זיון 2?8 בקירות 7 ו 10 ס"מ ו
4?8 בקירות 15 ו 20 ס"מ +חישוקים ? 8 כל 30 ס"מ.

אלא אם סומן אחרת בתכניות.

המחיר כולל ביצוע בגובה כל שהוא מפני הריצוף,וכן
ביצוע בקו מעוגל,

לעיבויי בניה במפגשים בין קירות, בצורות שונות בהתאם
לתכניות אדריכלות.

בבנית מחיצות בבלוקי בטון השורה התחתונה (ראשונה)
תהיה טבולה בזפת 25/25 , בגובה של בלוקה (20 ס"מ)

בנית הבלוקים יעשה בבניה הפוכה (חור מלמעלה) ומילוי
חול.

39.00164.006,396.00מ"רבניה בבלוקי בטון חלולים, עובי 10 ס"מ01.04.0090

61.00201.0012,261.00מ"רבניה בבלוקי בטון חלולים, עובי 22 ס"מ01.04.0100

18,657.00סה"כ לעבודות בניהתת פרק 4.0

עבודות איטום01.05

עבודות איטום-קונסטרוקטור01.05.001

עבודות איטום

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הקבלן מופנה ומחויב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין
פרק 05.

אחריות על טיב הבידוד והאיטום הינה לתקופה של 10
שנים לפחות.

המחיר כולל העיבודים מסביב למעקות (רולקות) ומוצאי
ניקוז למים.

לפני ביצוע בידוד בגג יש לנקות את שטח הגג מכל פסולת
שהיא, לחתוך קוצים, ולישר את הגג מכל הבליטות

והשקעים, ההכנות לאיטום כלולות במחיר האיטום ולא
ישולם עבורם בנפרד. השמוש בחומרי איטום ובידוד יהיה

כפוף להוראות היצרן ויכלול את כל חומרי העזר
המומלצים על ידו

איטום קירות וקורות באדמה על ידי יריעות ביטומניות01.05.001.0070
מרותכות וחיפוי על ידי לוחות קלקר בעובי 5 ס"מ.

265.00101.0026,765.00מ"ר

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים01.05.001.0080
אלסטומריים מסוג "מסטיק MB"או ש"ע בכמות 300

גר/מ"ר,2 שכבות ציפוי בכמות כוללת 2 מ"מ,הביצוע כולל
גם מדה בשיפועים .02

20.00101.002,020.00מ"ר

איטום מחיצות בחדרים רטובים מתחת לאריחי קרמיקה01.05.001.0090
"PCI או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג "לאסטוגום
או ש"ע, המיוצר ע"י חברת "פזקר" במריחה או בהתזה,
לרבות פריימר מסוג "גיזוג ראונד" או ש"ע בכמות 200

גר/מ"ר ו 2 שכבות .אזור מקלחות בלבד

55.00101.005,555.00מ"ר

בידוד גג ומרפסות הכולל: יצירת מחסום אדים מסוג01.05.001.0110
סיבסט לפי הוראות היצרן או ש"ע מאושר,עם מריחת שתי

שכבות ביטומניות 75/25 להדבקת לוחות רונדופן בעובי
4 ס"מ.יצירת שיפועים ע"י בטקל ואיטום ע"י שתי יריעות

ביטומניות SBS מולחמות בעובי 5 מ"מ + סיבי
פוליאסטר 250 גר'/למ"ר.יריעה עליונה עם אגרגט לבן או

הלבנה, גימור

105.00189.0019,845.00מ"ר

הרולקה תחובר למעקה הגג בשיטת קיבוע מכני על ידי
פרופיל אלומיניום ,כולל פריסת היריעות הלחמתן, עיבוד

רולקות ומרזבים וגימור בקצוות ע"י פרופיל עם מסטיק
מסוג סיליקון או ש"ע. המדידה לפי שטח היטל אופקי

בלבד. כולל עיבוד רולקות מטיט צימנט לאורך מעקות ,
במידות מינימליות של 7/7 ס"מ.

54,185.00סה"כ לעבודות איטום-קונסטרוקטור

עבודות איטום01.05.002

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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איטום מתחת לציפוי פח בחזיתות בטורוסיל FX-100 או01.05.002.0010
סיקהטופסיל 107 בשתי שכבות בכמות כללית של 4

ק"ג/מ"ר, לרבות הכנת התשתית, רולקות בטון,איטום
מעברי צנרת וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי

מפרט היצרן.

275.0074.0020,350.00מ"ר

גשרי קור מלוחות קלקר F-30 בעובי 2 ס"מ לרבות אדקס,01.05.002.0020
רשת XPM וכו'.

60.0055.003,300.00מ"ר

23,650.00סה"כ לעבודות איטום

77,835.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות נגרות ומסגרות אומן01.06

הערות01.06.001

- מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט ברשימות
הנגרות/מסגרות/דלתות,במיפרט המיוחד, בפרטים

בתוכניות, בהנחיות יועץ אקוסטיקה, בהנחיות יועץ
הבטיחות ושאר יועצי הפרויקט. הכל קומפלט מושלם

וקבוע במקומו.

- מחירי היחידה כוללים גם את כל הפרזול כנדרש לרבות
מחזירי שמן,מעצורים,ידיות

בהלה,צירים,מנעולים,צוהר,מתאמי סגירה, איטומים
ובידודים אקוסטיים,אביזרי נגישות על פי תקן וכו'

- מחירי היחידה כוללים גם גילוון, צבע בתנור, ביטון
ועיגון המשקופים וכו'.

- מחירי היחידה כוללים גם מפתח מאסטר שיפתח את כל
הדלתות במתחם העבודה.

SHOP מחירי היחידה כוללים הכנת תוכנית
DRAWINGS והגשתן טרם תחילת הייצור לאישור

האדריכל.

0.00סה"כ להערות

רשימת נגרות01.06.002

דלת, טיפוס מס' 301 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.002.0010
ברשימה.

2.003,220.006,440.00יח'

דלת, טיפוס מס' 302 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.002.0020
ברשימה.

1.003,220.003,220.00יח'

ארון שרות + ספסל עץ, טיפוס מס' 303 ברשימה. הכל01.06.002.0030
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.005,060.005,060.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מערכת מחיצות ודלתות ל-2 תאי שרותים, טיפוס מס'01.06.002.0040
303 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

2.004,600.009,200.00קומפ

23,920.00סה"כ לרשימת נגרות

רשימת מסגרות01.06.003

דלת הדף, טיפוס מס' 101 ברשימה. הכל קומפלט01.06.003.0010
כמפורט ברשימה.

1.003,864.003,864.00יח'

דלת, טיפוס מס' 102 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0020
ברשימה.

1.006,900.006,900.00יח'

ארון, טיפוס מס' 103 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0030
ברשימה.

1.006,440.006,440.00יח'

ארון, טיפוס מס' 104 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0040
ברשימה.

1.001,840.001,840.00יח'

ארון, טיפוס מס' 105 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0050
ברשימה.

1.001,932.001,932.00יח'

תריס, טיפוס מס' 106 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0060
ברשימה.

2.002,760.005,520.00יח'

תריס, טיפוס מס' 107 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0070
ברשימה.

2.00736.001,472.00יח'

דלת יציאה לגג, טיפוס מס' 108 ברשימה. הכל קומפלט01.06.003.0080
כמפורט ברשימה.

1.001,380.001,380.00יח'

מדרגות מתקפלות, טיפוס מס' 108 ברשימה. הכל01.06.003.0090
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.003,220.003,220.00יח'

דלת, טיפוס מס' 109 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.06.003.0100
ברשימה.

1.008,280.008,280.00יח'

1.00368.00368.00יח'צינור אוויר תקני קוטר "4 במרחב מוגן.01.06.003.0110

3.00552.001,656.00יח'צינור אוויר תקני קוטר "8 במרחב מוגן.01.06.003.0120

1.00920.00920.00יח'שסתום הדף תקני לצינור אוויר קוטר "8 במרחב מוגן.01.06.003.0130

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מערכת מודולרית דגם "התקן עומר" או ש"ע משולבת01.06.003.0140
ביציקה לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן

מפוצל במקלט/מרחב מוגן, המערכת מאושרת ע"י פיקוד
העורף, בקיר פנימי בעובי 20 ס"מ ועד 50 ס"מ, לרבות

צינור אוויר מפלסטיק בקוטר 100 מ"מ ("4), פלאנג' תקני,
אטם מעוצב מובנה "4, שתי טבעות הארכה 5 ס"מ כל

אחת, ברז בורר, מחבר הפעלה לחירום, תושבת לחיפוי
טיח וצבע, מכסה ניתק לברז בורר, ומערכת ניקוז מובנת
בקיר מקלט הכוללת 3 מ' צינור פוליאתילן קוטר 20 מ"מ

דרג 10, מחבר מעבר 220-3 מ"מ

1.001,104.001,104.00יח'

44,896.00סה"כ לרשימת מסגרות

68,816.00סה"כ לעבודות נגרות ומסגרות אומן

מתקני תברואה01.07

צינורות פלדה סקדיול 40 לאספקת מים קרים וחמים01.07.002

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "3/4 עם01.07.002.0010
(HDPE) ציפוי חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי
לפי מפמ"כ 266.5.2 מחובר בהברגה, מותקן סמוי בתוך

קירות ומחיצות

10.00138.001,380.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "1/2 1 עם01.07.002.0012
(HDPE) ציפוי חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי
לפי מפמ"כ 266.5.2 מחובר בהברגה, מותקן סמוי בתוך

קירותומחיצות

10.00207.002,070.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "2 עם ציפוי01.07.002.0013
חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי (HDPE) לפי

מפמ"כ 266.5.2 מחובר בהברגה, מותקן סמוי בתוך
קירות ומחיצות

21.00230.004,830.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "4 עם ציפוי01.07.002.0014
חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי (HDPE) לפי

מפמ"כ 266.5.2 מחובר בריתוך, מותקן סמוי בתוך קירות
ומחיצות

15.00423.006,345.00מ'

צינור פלדה סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "3 עם ציפוי01.07.002.0015
חיצוני של פוליאתילן שחול תלת-שכבתי (HDPE) לפי

מפמ"כ 266.5.2 מחובר בריתוך, מותקן סמוי בתוך קירות
ומחיצות

20.00313.006,260.00מ'

צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00551/2
1 מותקן גלוי

280.00156.0043,680.00מ'

צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00562
מותקן גלוי

10.00170.001,700.00מ'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00583
מותקן גלוי

20.00239.004,780.00מ'

צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 לפי ת"י 593 בקוטר "01.07.002.00594
מותקן גלוי

60.00368.0022,080.00מ'

סה"כ לצינורות פלדה סקדיול 40 לאספקת מים קרים
וחמים

93,125.00

צינורות פוליאתילן (PE) לאספקת מים01.07.007

צינור פוליאתילן מצולב (PE-X) דרג 10 לפי ת"י 01.07.007.00575433
בקוטר חיצוני 16 מ"מ בתוך צינור מתעל מותקן סמוי.

המחיר כולל צינור מתעל.

60.0076.004,560.00מ'

צינור פוליאתילן מצולב (PE-X) דרג 10 לפי ת"י 01.07.007.00585433
בקוטר חיצוני 20 מ"מ בתוך צינור מתעל מותקן סמוי.

המחיר כולל צינור מתעל.

20.0086.001,720.00מ'

6,280.00סה"כ לצינורות פוליאתילן (PE) לאספקת מים

מערכת נקזים ואוורור01.07.019

קופסת ביקורת מפוליפרופילן (PP) לפי ת"י 1682 בקוטר01.07.019.0075
100/50 מ"מ ובגובה 130 מ"מ בעלת 4 חיבורים צידיים

ויציאה תחתית בקוטר 110 מ"מ עם טבעת ומכסה מפליז.

8.00276.002,208.00יח'

קופסת ביקורת נופלת מפוליפרופילן (PP) בקוטר01.07.019.0081
100/100 מ"מ עם מסגרת מרובעת ומכסה מפליז.

1.00368.00368.00יח'

מחסום רצפה מפוליפרופילן (PP) לפי ת"י 1119 בקוטר01.07.019.0083
100/50 מ"מ ובגובה 140 מ"מ בעל 3 כניסות ויציאה

אחת עם טבעת ומכסה רשת מפליז.

2.00294.00588.00יח'

3,164.00סה"כ למערכת נקזים ואוורור

קבועות תברואיות01.07.020

אסלה תלויה לפי ת"י 146 מחרס סוג א' בגוון עפ"י בחירת01.07.020.0010
המזמין, לרבות מכסה כבד מפלסטיק.

2.001,748.003,496.00יח'

אסלה תלויה לנכים מחרס סוג א' בגוון לבן, לרבות מושב01.07.020.0011
ומכסה כבד מפלסטיק, מכל הדחה דו כמותי עם פנל

פלב"מ בהתקנה סמויה, ואבזרים מפלב"מ לנכים

2.002,300.004,600.00יח'

כיור רחצה מלבני מחרס סוג א' לפי ת"י 239 במידות01.07.020.0044
57/40 ס"מ בגוון עפ"י בחירת המזמין.

2.00534.001,068.00יח'

כיור רחצה מעוגל בחזית מחרס סוג א' לפי ת"י 01.07.020.0048239
במידות 41/25 ס"מ בגוון עפ"י בחירת המזמין.

2.00414.00828.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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9,992.00סה"כ לקבועות תברואיות

מתקן כיבוי אש01.07.025

עמדת כיבוי אש פנימית הכוללת ברז כיבוי בקוטר "2 לפי01.07.025.0001
ת"י 448 עם מצמד מתוברג לחיבור מהיר לפי ת"י ,449 2

זרנוקים לפי ת"י 365 בקוטר "2 ובאורך 15 מטר עם
מצמדים לחיבור מהיר, ומזנק סילון/ ריסוס "2 רב שימושי

בעל ברז כדורי (הארון נמדד בנפרד)

2.001,932.003,864.00קומפ

מתז תלוי PENDENT לפי ת"י 1596 בעל תגובה רגילה,01.07.025.0091
מקדם זרימה של K=5.6, קוטר תבריג "1/2, טמפרטורת

הפעלה 68 מעלות צלזיוס, בגימור פליז.

14.0083.001,162.00יח'

מתז צידי SIDEWALL לפי ת"י 1596 בעל תגובה רגילה,01.07.025.0103
מקדם זרימה של K=5.6, קוטר תבריג "1/2, טמפרטורת

הפעלה 74 מעלות צלזיוס, בגימור פליז.

1.0087.0087.00יח'

5,113.00סה"כ למתקן כיבוי אש

117,674.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל ותקשורת01.08

נקודות חשמל ותקשורת.01.08.001

הערות:1. כל האבזרים והקופסאות ישולטו בשלט דימו
מותקן על האביזר. 2.כל הנקודות יהיו בכבלים כבים

מאליהם FR2 בסולמות בפוזדורים וכבל וצנרת מהסלמת
ועד לנקודה מוצמדים לתקרה ע"י סרגלי פח מגולוונים

הכלולים במחיר הנקודה. 3.כל הצנרת כבה מאליה בצבע
לפי היעוד.

4.מחיר ממצוע לכל סוגי הנקודות מהלוח ועד לנקודה
כולל קו הזנה בכל אורך. 5. כל הנקודות תה"ט בחציבה או

בקיר כפול , בריצפה כולל חציבה בטופניג וכיסוי
בבטוןרזה,מתחת לריצפה בקומה למטה, כולל קדיחת חור

בתקרה דרוכה ותיקון 6. מחיר נקודה כולל שימוש
בתשתיות קימות (צינור וקופסא) המותקנות בבטון כולל
גילוי הצנרת תיקון שבירה בצנרת החלפת קופסא במידה

ונדרש וכל העבודות והחומרים הנדרשים להפעלת
תשתית שבוצעה בשלב הקודם 7. כל האבזרים חייבים

לעמוד במפרט קופ"ח כללית.

נקודת מאור חד פאזית בצנרת מריכף בקוטר 20 מ"מ01.08.001.0010
כבה מאליו או מרירון, וכבלים 1.5 ממ"ר כוללים מספר
גידים לפי הצורך כולל קוי הזנה מהנקודות ועד ללוח ,

מפ"זאו לחצן מאור 10 א' כפול או מחליף כולל קופסאות
הסתעפות לפי הצורך עם מהדקים ויציאה לגוף תאורה

בקופסת חיבורים ומהדקים, מחיר ממוצע לכל סוגי
הנקודות כולל שלט מואר.

119.00101.0012,019.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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נקודת לחצן המפעיל אביזרים בלוח בטוצינו לייט כולל01.08.001.0030
נורת סימון בצנרת בקוטר 20 מ"מ מריכף כבה מאליו או

מרירון, וכבלים 1.5 ממ"ר כוללים מספר גידים לפי
הצורךכולל קוי הזנה מהנקודה ועד ללוח , לחצן מואר

בצבע שיבחר ע"י המהנדס יחיד כולל קופסאות הסתעפות
לפי הצורך. מחיר לכל כמות לחצנים על מעגל, כולל שילוט

ליעוד הלחצנים.

8.00110.00880.00יח'

נקודת ח"ק חד פאזית בצינור 20 מ"מ מריכף כבה מאליו01.08.001.0040
או צינור מרירון וכבלים בחתך 2.5 מהנקודות ועד ללוח

כולל קופסאות הסתעפות כדרוש ללא אביזר סופי שנמדד
בניפרד כמות כלשהי של שקעים על מעקף (כולל אחד).

21.00120.002,520.00יח'

קופסת שקעים עבור 8 מודולים עבור עמדת מכשירים01.08.001.0045
תה"ט או עה"ט הכוללת הכנה ל-4 שקעי RJ-45 בודדים
מסוככים CAT7 ,6 שקעי חשמל כולל תריס הגנה בפועל

וחיבורם, ומסתמים בהתאם לצורך- הקופסא תוצרת
ע.ד.א או קשטן בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

1.00598.00598.00יח'

קופסת שקעים עבור 4 מודולים עבור עמדת מכשירים01.08.001.0055
תה"ט או עה"ט הכוללת הכנה לשקע RJ-45 בודדים

מסוככים CAT7 שקע טלוויזיה בפועל וחיבורו,ו-2 שקעי
חשמל כולל תריס הגנה בפועל וחיבורם - הקופסא תוצרת

ע.ד.א או קשטן בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

2.00230.00460.00יח'

אביזר סופי שקע בודד כולל תריס הגנה שיבחר ע"י01.08.001.0060
האדריכל כולל קופסא תה"ט לגבס או טיח (לפי מיקום

ההתקנה) ומתאמים כנידרש.

6.0023.00138.00יח'

אביזר סופי שקע כפול כולל תריס הגנה שיבחר ע"י01.08.001.0070
האדריכל כולל קופסא תה"ט לגבס או טיח (לפי מיקום

ההתקנה) ומתאמים כנידרש.

8.0037.00296.00יח'

אביזר סופי שקע בודד מוגן מים כולל תריס הגנה שיבחר01.08.001.0080
ע"י האדריכל כולל קופסא תה"ט ומתאמים כנידרש.

4.0037.00148.00יח'

אביזר סופי שקע כפול מוגן מים כולל תריס הגנה ע"י01.08.001.0090
האדריכל כולל קופסא תה"ט ומתאמים כנידרש.

2.0046.0092.00יח'

3.0037.00111.00יח'אביזר סופי שקע מרובע N-4 עה"ט או תה"ט .01.08.001.0097

5.009.0045.00יח'אביזר סופי שקע מרובע N-1 עה"ט או תה"ט.01.08.001.0098

01.08.001.010016A שלושה מגעים CEE בית תקע יחיד תעשייתי סוג
כולל מפסק זרם מחוגר חשמלית ומכנית עשוי מחומר

פלסטי קשיח ,התקנה על או תחת הטיח

3.0051.00153.00יח'

01.08.001.010532A שלושה מגעים CEE בית תקע יחיד תעשייתי סוג
כולל מפסק זרם מחוגר חשמלית ומכנית עשוי מחומר

פלסטי קשיח ,התקנה על או תחת הטיח

1.0064.0064.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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01.08.001.011016A חמשה מגעים CEE בית תקע יחיד תעשייתי סוג
כולל מפסק זרם מחוגר חשמלית ומכנית דגם אירופאי לפי

תקן CEE 17 עשוי מחומר פלסטי קשיח ,התקנה על או
תחת הטיח

1.0069.0069.00יח'

נקודת ח"ק למזגן או יחידת F.C חד פאזית בצינור 01.08.001.019020
מ"מ וכבלים בחתך 2.5 ממ"ר , בקו ישיר ללוח קרוב כולל

מפסק פאקט 25 ליד היחידה או שקע ישראלי בהתאם
לדרישתקבלן המיזוג.

2.00129.00258.00יח'

נקודת ח"ק למזגן או יחידת F.C חד פאזית בצינור 01.08.001.019525
מ"מ וכבלים בחתך 4 ממ"ר , בקו ישיר ללוח קרוב כולל

מפסק פאקט 25 אמפר.

1.00147.00147.00יח'

נקודת ח"ק למזגן או יחידת F.C תלת פאזית בצינור 01.08.001.020025
מ"מ וכבלים בחתך 2.5 ממ"ר , בקו ישיר ללוח קרוב כולל

.4x25A מפסק פאקט

1.00230.00230.00יח'

נקודת אנטנה/כבלים בצינור 20 כולל כבל קואקס קופסא01.08.001.0207
ואביזר סופי תיקני בטוצינו לייט.

1.00115.00115.00יח'

הכנה לנקודת מתח נמוך מאוד עבור בקרת כניסה, טמ"ס,01.08.001.0208
פריצה וכל מנ"מ אחרת (למעט גילוי אש, כריזה ובקרת

מבנה) בצינור 20/25 מ"מ מהנקודה ועד לתעלה
בפרוזדור אולארון תקשורת כולל קופסה וחוט משיכה

תה"ט.

34.0060.002,040.00יח'

נקודת הארקה 16 מ"מ לציוד תקשורת או הידרנט מים01.08.001.0250
PVC אשר תכלול צינור בקוטר 25 מ"מ מוליך 16 ממ"ר
צהוב ירוק מחובר בצידו האחד לפס הארקה בלוח קרוב

ובצידו השני למיתקן המוארק.

3.0092.00276.00יח'

נקודת הארקה 10 מ"מ לתקרה אקוסטית או F.C או01.08.001.0255
שירותים מתכתיים אחרים אשר תכלול צינור בקוטר 20

מ"מ מוליך 10 ממ"ר PVC צהוב ירוק מחובר בצידו האחד
לפס הארקה בוח קרוב ובצידו השני למיתקן המוארק.

8.0074.00592.00יח'

נקודת לחצן ניתוק כללי עבור תאורה או מיזוג אשר תכלול01.08.001.0260
צנור בקוטר 20 מ"מ. מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר ולחצן עם

שני מגעים מותקן בקופסא עם מסגרת תה"ט ושילוט
בקליט סנדוויץ חרוט.

2.00202.00404.00יח'

הכנה לטרמוסטט ע"י צינור 20 מ"מ וחוט משיכה ממיקום01.08.001.0280
יחידת מ"א ועד לנקודה כולל קופסא 55 או מלבנית גויס 3

מקום למיקום הנקודה.

3.0064.00192.00יח'

השלמת נקודת טלפון ע"י השחלת כבל 4 זוגות וסיום01.08.001.0290
באביזר תקני של בזק.

3.0092.00276.00נק'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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נקודת לחצן חרום אשר תכלול צנור בקוטר 20 מ"מ.01.08.001.0295
מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר ולחצן חרום עם שני מגעים

מותקן בקופסא עם מסגרת תה"ט כולל כיסוי פלסטי שקוף
לשבירהושילוט בקליט סנדוויץ חרוט.

1.00442.00442.00יח'

01.08.001.03004x25A נקודת חשמל הכוללת מפסק פאקט תלת פאזי
מוגן מים וקרינת UV בכבל חשמל N2XY 5x4 בצנרת

מריכף סמויה בהתאם לצורך.

3.00193.00579.00יח'

01.08.001.03104x16A נקודת חשמל הכוללת מפסק פאקט תלת פאזי
מוגן מים וקרינת UV בכבל חשמל N2XY 5x2.5 בצנרת

מריכף סמויה בהתאם לצורך.

4.00212.00848.00יח'

01.08.001.0320UV 2 אמפר מוגן מים וקרינתX32 מפסק פאקט חד פאזי
בכבל חשמל N2XY 3x6 בצנרת מריכף סמויה בהתאם

לצורך.

1.00193.00193.00יח'

נקודת דוד מים חמים הכולל מפסק דופול כולל נורת סימון01.08.001.0360
ומפסק פאקט 2x25A מוגן מים

1.00184.00184.00יח'

מפסק דופול כולל נורת סימון עבור חיבור מערכות מתח01.08.001.0370
נמוך מאוד

2.0074.00148.00יח'

01.08.001.0380UV 2 מוגן מים וקרינתx25A 3.00110.00330.00יח'מפסק פאקט

01.08.001.0390UV 4 מוגן מים וקרינתx25A 1.00166.00166.00יח'מפסק פאקט

01.08.001.0400UV 4 מוגן מים וקרינתx125A 1.00322.00322.00יח'מפסק פאקט

העברת ביקורת מהנדס בודק סוג 3 מוסמך כולל ליווי01.08.001.0500
הבודק בזמן הבדיקה, ותשלום עבור הביקורת.

1.002,760.002,760.00קומפ

28,095.00סה"כ לנקודות חשמל ותקשורת.

מובילים (שלא במסגרת נקודות).01.08.002

הערות:1. כל המובילים כבים מאליהם או לא דליקים,
צנרת בצבעים שונים ע"פ היעוד. 2. המובילים כוללים

חדירה בקירות ותקרות בטון קימים ותיקון 3. מובילים
כולליםסרגלי פח מגולוון להצמדה לתקרה 4. סימון ליעוד

של שינוי כיוון או 5 מטר מקסימום ע"י שלט סנדויץ חרוט.
6. לתעלות רשת/פח מחורץ תמוכות וזויות מוצרי מדף

בלבד התקנה לתקרת או ריצפת הבטון בלבד ע"י תומך כל
1 מטר מקסימום.7. לתעלות פי.וי.סי זויות וסופיות מוצרי

מדף בלבד. 8. לתעלות כולל תמוכות לריצפה כולל
הגבהת או תקרה. 9. כל הצנרת כוללת במחירה חפירה
מתחת למבנה/מרתף. 10. כל הצנרת "4 ומעלה כוללת

פקקים. 11. כל הצנרת כוללת חבלי משיכה ושילוט. 12.
מחיר תעלות/צנרת חשמל כולל בתוכו אטימה למעברי אש

כמצויין במפרט בכל מקום הנדרש לכך.

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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צינורות מריכף כבים מאליהם בצבעים שונים קוטר 01.08.002.001020
מ"מ, סמוי או גלוי כולל קופסאות וחומרי עזר וחוט

השחלה.

90.003.00270.00מ'

צינורות מריכף כבים מאליהם בצבעים שונים קוטר 01.08.002.001525
מ"מ, סמוי או גלוי כולל קופסאות וחומרי עזר וחוט

השחלה.

120.003.00360.00מ'

80.005.00400.00מ'כנ"ל אך בקוטר 32 וחבל השחלה.01.08.002.0020

10.007.0070.00מ'כנ"ל אך בקוטר 40? וחבל השחלה.01.08.002.0025

10.009.0090.00מ'כנ"ל אך בקוטר 50? וחבל השחלה.01.08.002.0030

תעלת רשת מגולוונת כולל תמוכות - התעלה בעומק 01.08.002.00518.5
ס"מ וברוחב עד 10 ס"מ.

24.0041.00984.00מ'

תעלת רשת מגולוונת כולל תמוכות - התעלה בעומק 01.08.002.00558.5
ס"מ וברוחב עד 20 ס"מ.

36.0046.001,656.00מ'

תעלת פיויסי ברוחב 4*12 ס"מ כולל מכסא מחזיקי כבלים01.08.002.0075
וסגירה ע"י אזיקונים מוגני UV וכולל שילוט סנדויץ ליעוד

התעלה.

18.0028.00504.00מ'

תעלת פיויסי ברוחב 10*20 ס"מ כולל מכסא מחזיקי01.08.002.0080
כבלים וסגירה ע"י אזיקונים מוגני UV וכולל שילוט סנדויץ

ליעוד התעלה.

12.0060.00720.00מ'

תעלת פח מגולוון במידות 6*4 ס"מ כולל מכסה עם01.08.002.0085
ברגים.

10.0046.00460.00מ'

תעלת כבלים כולל מכסה מחורצות מגולוונות בעובי 01.08.002.01281
מ"מ ברוחב 10 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על התקרה

כולל תמכים מגולוונים.

300.0070.0021,000.00מ'

צביעת תעלת כבלים הכולל מכסה מחורצות מגולוונות01.08.002.0129
בעובי 1 מ"מ ברוחב 10 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על
התקרה כולל תמכים מגולוונים בצבע לבחירת אדריכל.

300.004.001,200.00מ'

תעלת כבלים כולל מכסה מחורצות מגולוונות בעובי 01.08.002.01301
מ"מ ברוחב 20 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על התקרה

כולל תמכים מגולוונים.

32.0088.002,816.00מ'

צביעת תעלת כבלים הכוללת מכסה מחורצות מגולוונות01.08.002.0131
בעובי 1 מ"מ ברוחב 20 ס"מ בגובה 8.5 ס"מ מותקן על
התקרה כולל תמכים מגולוונים בצבע לבחירת אדריכל.

32.004.00128.00מ'

30,658.00סה"כ למובילים (שלא במסגרת נקודות).

כבלים ומוליכים (שלא במסגרת נקודות).01.08.003

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הערות:1. כל הכבלים עם בידוד פוליאטילן מוצלב (א"א
נכתב במפורש אחרת) FR2 כבה מאליו 2. כל הכבלים
מונחים בסולמות או מושחלים בצינרות. 3. כל הכבלים

משולטיםכל 20 מטר לחתכם, ויעודם בשלט סנדויץ חרוט
מוצמד. 4. כבלים עבור קוי הזנה בלבד ולא עבור הנקודות

5. המחיר כולל חיבור הכבלים ב-2 קצות גם ללוח קיים.
6. בכבלי אלומניום כלול נעלי כבל לחיבור בין כבלי

אלומניום לפסי צבירה או מפסקים מנחושת.

01.08.003.0020P.V.C מוליכי נחושת "ט" בחתך 16 ממ"ר עם בידוד
בצבעים שונים מושחלים בצינורות או מונחים בתעלה

(המחיר אינו כולל הצנרת)

18.0013.00234.00מ'

01.08.003.0035P.V.C מוליכי נחושת "ט" בחתך 25 ממ"ר עם בידוד
בצבעים שונים מושחלים בצינורות או מונחים בתעלה

(המחיר אינו כולל הצנרת)

120.0022.002,640.00מ'

01.08.003.0047P.V.C מוליכי נחושת "ט" בחתך 95 ממ"ר עם בידוד
בצבעים שונים מושחלים בצינורות או מונחים בתעלה

(המחיר אינו כולל הצנרת)

15.0039.00585.00מ'

30.0018.00540.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר01.08.003.0110

20.0023.00460.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 5X4 ממ"ר01.08.003.0115

20.0028.00560.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 5X6 ממ"ר01.08.003.0120

50.0046.002,300.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 4X25 ממ"ר01.08.003.0130

25.0014.00350.00מ'כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X25 ממ"ר01.08.003.0135

18.0055.00990.00מ'כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X50 ממ"ר .01.08.003.0175

6.00274.001,644.00מ'כבלים מסוג N2XY בחתך 4X150 ממ"ר .01.08.003.0225

15.00101.001,515.00מ'כבלים מסוג NA2XY בחתך 4X240 ממ"ר .01.08.003.0230

מוליך נחושת גלוי בחתך 16 ממ"ר, עבור הארקת תעלות01.08.003.0250
רשת ו/או מגשים כולל מהדקים כל 3 מטר לחיבור החוט

לתעלה.

482.0012.005,784.00מ'

60.0015.00900.00מ'כבל טלפון 20 זוג01.08.003.0600

בלוק קורונה 10 זוגות לרבות תושבת התקנה במס"ר או01.08.003.0620
במסד וסימון בשני קצוות

1.0032.0032.00יח'

2.00184.00368.00קומפהפעלת שלוחות טלפון לרבות ג'ימפור במס"ר01.08.003.0630

2.00414.00828.00יח'פס הארקות תיקני 40/4 מ"מ בעל 5 חורים לפחות.01.08.003.0640

19,730.00סה"כ לכבלים ומוליכים (שלא במסגרת נקודות).

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון

עמוד 13/10/202114

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 1אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

לוחות חשמל.01.08.004

הערות:1. כל המאזים תוצרת ABB, שניידר, מולר או
ש"ע. 2. כל המאזים יהיו אופין B או C ולז"ק מינימלי של

10 ק"א לפי תקן IEC 898 3.כל המאמתים יהיו תוצרת
ABB,שניידר, מולר או ש"ע ולז"ק מינימלי של 35 ק"א

א"א צוין אחרת . 4.כל הלוחות יכללו סימון חד קוי בצבע
עמיד ע"ג הפנלים. 5. כל האביזרים כוללים הספקה

והתקנה בלוח כולל כל הדרוש לרבות פס יצבירה שילוט
וחיווט .6 ראה המפרט 7. כל הלוחות כוללים במחירים

בדיקה תרמית בעומס מלא וכולל התקנת מאווררים
בהתאם לנדרש. 8. כלהמאמתים 630A ומעלה כוללים

מגע עזר אחד לפחות במחיר המפסק. כל המאמתים
1000A ומעלה יהיו כיבוי באויר בלבד אף אם לא מצויין

במפורש בכ"כ.

9.הלוחות יהיו לפי תקן 61439 תו התקן יסומן ויוטבע על
גבי הלוח כולל מספר סידורי. כל המבנים ללוחות החשמל
כוללים דלתות פח עם נעילה. 10. מחיר לוח החשמל כולל

הובלה אחסנה הרכבה והתקנה בשטח ללא תוספת
תשלום. 11. מחיר לוח החשמל כולל בדיקת תרמית

בעומס מלא שלושה חודשים לאחר מסירתו ללקוח. 12.לא
יגבה תשלום נוסף עבור תכנון לוח החשמל ע"י יצרן לוח

החשמל, הלוח יתוכנן מספר פעמים ככל שידרש. 13.
Form 2B מבנה לוח

מבנה ללוח חשמל עד וכולל 3X315A המיועד לגישה01.08.004.0020
וטיפול מהחזית בלבד מפח צבוע בתנור עם פנלים
פלסטיק או פח בלתי דליקים תוצרת תמ"פ או ש"ע

בהתאם למפט כולל כל הדרוש. המדידה לפי מ"ר חזית
ארון - עומק הלוח כנידרש - כולל שילוט, פסי צבירה

ודיאגרמה מימיק , ודלתות.

5.003,220.0016,100.00מ"ר

מבנה ללוח חשמל עד 3X315A מוגן מים IP55 להתקנה01.08.004.0030
חיצונית המיועד לגישה וטיפול מהחזית בלבד מפח צבוע

בתנור עם פנלים פלסטיק או פח בלתי דליקים תוצרת
תמ"פ או ש"ע בהתאם למפט כולל כל הדרוש. המדידה

לפי מ"ר חזית ארון - עומק הלוח כנידרש - כולל שילוט,
פסי צבירה ודיאגרמה מימיק , ודלתות.

1.405,980.008,372.00מ"ר

תיבות הסתעפות לטלפונים לרבות גב מעץ לבן מהוקצע01.08.004.0045
בעובי 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/40/20 ס"מ

ומנעול לפי דרישות חב' בזק.

1.00690.00690.00יח'

34.0037.001,258.00יח'מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25 אמפר חד קוטבי .01.08.004.0050

2.0037.0074.00יח'מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 40 אמפר חד קוטבי .01.08.004.0060

מא"ז חד פאזי לזרם נומינלי עד 25 אמפר דו קוטבי עם01.08.004.0080
מנגנון נעילה.

2.0083.00166.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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6.00110.00660.00יח'מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 25 אמפר תלת קוטבי .01.08.004.0090

6.00129.00774.00יח'מא"ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד 40 אמפר תלת קוטבי .01.08.004.0100

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x40A עם הגנה תרמית01.08.004.0140
בתחום (32-40A) כושר ניתוק 35KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.00552.00552.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x63A עם הגנה תרמית01.08.004.0155
בתחום (40-63A) כושר ניתוק 35KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.00704.00704.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x80A עם הגנה תרמית01.08.004.0160
בתחום (63-80A) כושר ניתוק 35KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.001,501.001,501.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי עד 3x100A עם הגנה תרמית01.08.004.0180
בתחום (80-100A) כושר ניתוק 120KA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

1.001,838.001,838.00יח'

מאמ"תים זרם נומינלי 3x315A עם הגנה תרמית בתחום01.08.004.0270
(250-315A) כושר ניתוק 120KVA מצויידים בהגנה

תרמית ומגנטית מתכוונת

2.003,519.007,038.00יח'

תוספת מחיר למפסק זרם חצי אוטומטי עבור טריפ כויל01.08.004.0420
.MD לכל סוג מפסק באויר או -.

3.00184.00552.00יח'

מגענים חד קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0500
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 16 אמפר חד פאזי

בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

5.0092.00460.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0503
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של עד 32 אמפר תלת

פאזי בעלי 2 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

2.00184.00368.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0505
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 40 אמפר ל בעלי 2

מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

4.00198.00792.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0510
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 63 אמפר בעלי 2

מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

1.00248.00248.00יח'

מגענים תלת קוטביים בעלי סליל 400/230 וולט משטר01.08.004.0515
עבודה "A.C" מס' 3 לזרם רצוף של 100 אמפר בעלי 2

מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים

1.00331.00331.00יח'

13.00110.001,430.00יח'ממסר צעד 16 אמפר כולל 2 מגעים לפחות.01.08.004.0520

ממסרי פחת 4 קטבים לז"נ 40 אמפר רגישות 01.08.004.054030
.A מיליאמפר דגם

6.00276.001,656.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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ממסרי פחת 2 קטבים לז"נ 40 אמפר רגישות 01.08.004.055030
.A מיליאמפר דגם

2.00230.00460.00יח'

ממסרי פחת 2 קטבים לז"נ 40 אמפר דגם SI רגישות 01.08.004.055530
מיליאמפר.

4.00340.001,360.00יח'

שעון פיקוד דיגיטלי שבועי רזרבה מכנית ל 12 שעות01.08.004.0590
לפחות.

2.00322.00644.00יח'

נורות סימון לד שקועות בלוח לרבות מכסה מחומר שקוף01.08.004.0640
בלתי שביר בצבעים שונים.

6.0046.00276.00יח'

4.0069.00276.00יח'מפסקים בוררים 1 קוטביים ו-3 מצבים 10 אמפר01.08.004.0642

2.00147.00294.00יח'מפסקים בוררים 3 קוטביים ו-3 מצבים 10 אמפר.01.08.004.0649

מתנע כדוגמאת PKZM להגנה על נורות סימון או מנועים01.08.004.0655
עד 16 אמפר.

2.00156.00312.00יח'

סט מגיני מתח יתר 4x20KA כולל מא"ט 4x25A נורת01.08.004.0665
מגע עזר ונורת סימון וכל הציוד הנדרש לחיבור באופן

מלא היחידה תיהיה בלוק אחד תוצרת שניידר אלקטריק
או שו"ע.

1.00846.00846.00יח'

1.00110.00110.00יח'משני זרם עד 01.08.004.0740100/5

רב מודד דיגיטלי תוצרת סאטאק דגם PM135EH PM או01.08.004.0820
ש"ע.

1.001,472.001,472.00יח'

1.00497.00497.00יח'ממסר ISO 2 יציאות לגילוי אש01.08.004.0840

הערות

1. מחיר העבודה יכלול אביזרים כנידרש ע"פ המפורט
בפרק08.04 ותוספות עבור התקנה בלוח קיים ע"פ

המקרה.

2. העבודה בלוחות הקיימים תבוצע בשטח ע"י חווט
לוחות מקצועי.

3. העבודה כוללת חיווט, התקנה, תוספת מהדקים,
שילוט סנדביץ חרוט, התאמות מכניות וכל חומרי העזר

ועבודות העזר הדרושים.

52,111.00סה"כ ללוחות חשמל.

גופי תאורה.01.08.005

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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1.כל הגופים כוללים 5 שנים אחריות . 2. כל הגופים
צבועים בגון אדרכלי כלול במחיר 3. כל הגופים יתיאמו

לכל סוג תקרה מ"מ, אינץ, fine line או כל סוג תקרה
אחראשר נדרש לו תפסנים לגוף. 4. כל גופי תאורת הלד

יהיו אינטגראלים לא יתקבלו נורות לד בגוף תאורה. 5. כל
הגופים חייבים לקבל את אישור קופ"ח מכבי .6.מחיר

גופי תאורה כוללים אספקה התקנה וכל ציוד אחר אשר
נדרש לצורך התקנה תקינה של גוף התאורה מחיר נקודת

החשמל תמדד בנפרד בפרק 01 "נקודות חשמל
ותקשורת".

גוף תאורת חירום דקורטיבי לשילוט והכוונה דו תכליתי-01.08.005.0030
עובד בזמן אספקת מתח סדירה ובעת הפסקת מתח

3.6V /:לבן סוג נורה LED (בחירום) אופן פעולה:7 נורות
1.7AH.ניקל קדמיום או ניקל מטאל. סוללות:יעודי

לסוללות בעלות היתר תו תקן ישראלי (ת"י 61347.2.7)
בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 2.22 מטען:180 דקות זמן
תאורה בחירום:בסיס מוסתר ממתכת מכסה צבוע בלבן

(אפשרות לצבע עפ"י דרישה) מבנה:שקוע בתקרת גבס/
מינרלית התקנה:פרספקס מודפס אותיות 15 ס"מ (מתאים

לדרישות תקנות הבניה)כיתוב יציאה עם או ללא חץ
Elctrolight הכוונה, חד צדדי או דו צדדי שילוט כדוגמת

EL-616 LED או שו"ע.

2.00276.00552.00יח'

גוף תאורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 01.08.005.00502.22
להתקנה חיצונית עה"ט מבוסס LED בהספק 1X3 ווט עם
L- סוללה ניקל מטל ובדיקה עצמית תיקני ל-90 דקות דגם

731Elctrolight E או שו"ע.

2.00414.00828.00יח'

גוף תאורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 01.08.005.00552.22
להתקנה שקוע תקרה מבוסס LED בהספק 1X3 ווט עם
t סוללה ניקל מטל ובדיקה עצמית תיקני ל-90 דקות דגם

EL-631Elctroligh. או שו"ע

5.00414.002,070.00יח'

גוף תאורה חד תכליתי בעל תו תקן ישראלי 20 חלק 01.08.005.00602.22
להתקנה חיצונית עה"ט מבוסס LED בהספק 2X3 ווט עם
L- סוללה ניקל מטל ובדיקה עצמית תיקני ל-90 דקות דגם

715Elctrolight E או שו"ע.

12.00506.006,072.00יח'

9,522.00סה"כ לגופי תאורה.

גופי תאורה דקורטיבים.01.08.006

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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1.כל הגופים כוללים 5 שנים אחריות . 2. כל הגופים
צבועים בגון אדרכלי כלול במחיר 3. כל הגופים יתיאמו

לכל סוג תקרה מ"מ, אינץ, fine line או כל סוג תקרה
אחראשר נדרש לו תפסנים לגוף. 4. כל גופי תאורת הלד

יהיו אינטגראלים לא יתקבלו נורות לד בגוף תאורה. 5. כל
הגופים חייבים לקבל את אישור קופ"ח מכבי .6.מחיר

גופי תאורה כוללים אספקה התקנה וכל ציוד אחר אשר
נדרש לצורך התקנה תקינה של גוף התאורה מחיר נקודת

החשמל תמדד בנפרד בפרק 01 "נקודות חשמל
ותקשורת".

גוף תאורה בעל מערכת אופטית משולבת המאפשרת01.08.006.0010
נצילות מירבית תוך מניעת סינוור. מתאים להארת
משרדים, חדרי ישיבות, חללים פתוחים, מעבדות

וכד'.להתקנה שקועה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית. צבע
לבחירת אדריכל כדוגמת פאנלד 60x60 מיוצר ע"י געש או

שו"ע

7.00331.002,317.00יח'

גוף תאורה מעוצב בדרגת אטימות IP66 להתקנה01.08.006.0020
חיצונית על קיר או תקרה.מתאים לחדרי מדרגות, תקרות

חשופות, כניסה לבתים ואלמנטים מעוצבים.ניתן לקבל
את הגוף בגימור אפור גרפיט, לבן או שחור. כדוגמת

FRAME עגול מקסי מיובא ע"י געש או שו"ע

2.00819.001,638.00יח'

גוף תאורה שקוע תקרה בעל נצילות אורית גבוהה.01.08.006.0030
מתאים לתאורה כללית, מסדרונות, מעברים, חנויות,

משרדים וכד'. להתקנה שקועה בתקרה. צבע לבחירת
אדריכל כדוגמת פיקסלד 11W 800LM 135 של געש או

שו"ע.

9.00166.001,494.00יח'

גוף תאורה מדגם קירון לד לתאורה חיצונית בדרגת01.08.006.0050
אטימות IP65. מיועד להתקנה חיצונית על גבי

קירות,מבנים ומבנים. בעל 6000LM, 60W של של געש
או שו"ע.

4.00414.001,656.00יח'

גוף תאורה טופז לד 1.2 מטר שקוע 2500 לומן שקוע01.08.006.0060
בתקרת גבס 'סטריפ לד' 80 של געש תאורה - רציף כולל

האביזרים.

11.00534.005,874.00יח'

גוף תאורה אטום לתאורה היקפית. מתאים להתקנה על01.08.006.0070
קירות מבנים, מעברים, כניסות לחניונים וכדומה.

להתקנה חיצונית כדוגמת סטאר לד 2624Lm, 27W של
געש או שו"ע.

18.00607.0010,926.00יח'

01.08.006.011036W בהספק IP65 אינטגראלי לינארי מוגן מים LED ג"ת
מתח 230V 3000 לומן אורך 120 ס"מ בעל תקן ישראלי

תוצרת געש דגם נעם לד אטום או שו"ע.

5.00267.001,335.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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גוף תאורה לד לתלייה , שטוח בחתך מלבני עשוי יציקת01.08.006.0120
אלומיניום בטיפול כימי מקדים וציפוי אבקת פוליאסטר

,UV למניעת קורוזיה עם מפזר אור עשוי טכנופולימר מוגן
עדשות פוליקרבונט מיוחדות לפיזור סימטרי רחב , אטום
למים ואבק IP66 , כולל ברגי נירוסטה , בהספק כולל של
0hL70 101 וואט , מקדם מסירת צבע 80 , דעיכה אורית

B10 60,00 ,תפוקה אורית בפועל 12,775 לומן , כולל
מחבר מהיר PLUG & SOCKET , לרבות תעודת מכון

התקנים הישראלי , ENEC , CB TEST , ותעודת בדיקה
LAMA +MINI דגם , DIN18032-3 עבור פגיעות כדור

SEW תוצרת PERFORMANCE IN LIGHTING יבוא
ישראלוקס ג.י או שו"ע.

20.001,086.0021,720.00יח'

46,960.00סה"כ לגופי תאורה דקורטיבים.

הארקות והגנות.01.08.011

ברזל שטוח מגולבן בחתך 40X4 מ"מ עבור יציאות01.08.011.0010
מטבעת הארקת יסוד לרבות חיבורים וריתוכים

4.0013.0052.00מ'

פס להשוואת פוטנציאלים, עשוי נחושת בחתך 40X4 מ"מ01.08.011.0020
ואורך עד 50 ס"מ עם 15 חורים לפחות בקטרים

הנדרשים, מבודדי אוקלון, אומים, ברגים ודיסקיות

2.00230.00460.00קומפ

זיז היוצא מטבעת הארקת יסוד מברזל 40X4 מ"מ מגולוון01.08.011.0030
ומרותך ליסודות וסיום בקופסא תה"ט.

4.00460.001,840.00יח'

6.00414.002,484.00יח'פס הארקות תיקני 40/4 מ"מ בעל 5 חורים לפחות.01.08.011.0040

טבעת הארקת יסוד כולל מערכת השוואת פוטנציאלים01.08.011.0090
מברזל עגול 10 מ"מ מונח בקורות היסוד או ביסידות

בהיקף המבנה וחוצה אותו ע"פ חוק החשמל.

1.005,980.005,980.00קומפ

10,816.00סה"כ להארקות והגנות.

מערכת מוסיקה וצלצולים.01.08.019

1. כל ציוד המערכת יהיה זהה ותחת חברה אירופאית
אחת.2. כל הרמקולים כוללים שנאי קו.3. המערכת תיהיה

כדוגמת בוש או ש"ע.

מסד כריזה מתכתי 36U לפחות "19 כולל: מאמ"ת01.08.019.0010
DC/AC, מוניטור בקרה, מיתוג, דלת נעילה נייד עם
גלגלים להתקנת כל מערכות הגברה כמתואר במפרט

הטכני. כולל 30 אחוז מקום רזרווי.

1.004,600.004,600.00קומפ

מגבר הספק 240W R.M.S עם הגנות: קצר, נתק ועומס01.08.019.0030
יתר. להתקנה במסד "19 כמתואר במפרט הטכני.

1.002,300.002,300.00יח'

מטריצת שמע להתקנה במסד "19 כמתואר במפרט כולל01.08.019.0040
מערכת בדיקת קוים.

1.0012,696.0012,696.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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1.002,392.002,392.00יח'תוספת מחיר לכרטיס הרחבה ל 4 אזורים למערכת01.08.019.0050

מערכת מצברים 24VDC כולל מטען אוטומטי כמתואר01.08.019.0060
במפרט הטכני.

1.003,128.003,128.00קומפ

1.004,048.004,048.00יח'עמדת כריזה שולחנית כולל מיקרופון צוואר גמיש.01.08.019.0070

רמקול מקצועי TWO-WAY "6 לאזורי מוסיקה כמתואר01.08.019.0130
במפרט הטכני בקופסא על הקיר או שקוע בתקרה עם

גריל דקורטיבי.

11.00202.002,222.00יח'

1.004,600.004,600.00קומפתכנות חבור הפעלה והרצת מערכת ומסירתה למזמין01.08.019.0140

נקודת מוסיקה כולל צינור 20 מ"מ כבה מאליו ןכבל01.08.019.0150
תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת

אלקטרוליטית בקוטר של 0.8 מ"מ לפחות לכל איזור.

12.00120.001,440.00נק'

37,426.00סה"כ למערכת מוסיקה וצלצולים.

מערכת גילוי אש וכריזת חרום.01.08.034

1.המערכת תיהיה בעלת תקן UL ע"פ דרישותה בטיחות.
2.המערכת תיהיה בעלת פרוטוקול פתוח תוצרת טלפייר
קבלן G1 כפי שקיים היום באתר. 3. הקבלן יספק את כל

הקודיםהנדרשים לביצוע עבודות תחזוקה שוטפות
במערכת ללא הגבלה.

מרכזית גילוי אש משולבת כריזת חרום של חברת טלפייר01.08.034.0010
או שו"ע כולל כל הקודים הנדרשים לטיפול שוטף במערכת

ע"י כל קבלן גילוי אש המיועדת לכמות הרכיבים כולל
20אחוז מקום רזרווי כתובות או שו"ע עם לוח מקשים

יחידת ספק כח ומטען ומצברים. כוללת 2 לופים לכל
יציאה. כולל תקשורת מלא בין הרכזות

2.007,360.0014,720.00יח'

יח' הפעלה מכותבת ומבוקרת להפעלות Output - תוצרת01.08.034.0100
טלפייר.

10.00230.002,300.00יח'

6.00276.001,656.00יח'נצנץ01.08.034.0120

1.00635.00635.00יח'חייגן טלפון כולל לוח תצוגה01.08.034.0130

11.00322.003,542.00יח'גלאי עשן אנלוגי אופטי.01.08.034.0150

6.00276.001,656.00יח'צופר להתקנה פנימית 85DB תוצרת טלפייר.01.08.034.0230

2.00106.00212.00יח'מנורת סימון לגלאי.01.08.034.0250

01.08.034.0270RESET לחצן הפעלה ידני עם ידית משיכה ומפתח ל
תוצרת טלפייר.

6.00202.001,212.00יח'

יחידת כתובת המקבלת מגע Input מכל מערכת. תוצרת01.08.034.0290
טלפייר

2.00193.00386.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מערכת אינטרקום דו כיוונית לאזור מחסה וחיבור לפאנל01.08.034.0305
הכבאים

1.00331.00331.00יח'

1.00313.00313.00יח'אלקטרומגנט לדלתות.01.08.034.0330

2.002,760.005,520.00יח'גלאי קרן עד 100 מ' כולל יח' כתובת ומשדר מקלט.01.08.034.0340

01.08.034.0360AWG18 נקודה הכוללת צינור אדום,חיווט בכבל דו-גידי
# מפותל מסוכך אדום עבור רמקול, גלאי , מגנט מנורה

וכו' וכל רכיב אחר במערכת המופיע בפרק זה.

81.00110.008,910.00נק'

רמקול משולב נצנץ תוצרת טלפייר מאושר UL או שו"ע01.08.034.0390
שקוע בתקרה.

8.00322.002,576.00יח'

01.08.034.0391IP65 UL רמקול משולב נצנץ תוצרת טלפייר מאושר
לפחות להתקנה חיצונית קירי או שו"ע.

3.00414.001,242.00יח'

כבל חסין אש למערכת גילוי אש, כריזה וטלפון כבאים01.08.034.0450
שלא במסגרת נקודות.

180.005.00900.00מ'

הפעלת המערכת כולל 3 סטים של תוכניות לבצוע01.08.034.0510
והוראות ההפעלה של הציוד כולל שנת אחריות.

1.001,104.001,104.00קומפ

1.001,840.001,840.00יח'תוכנת שרות.01.08.034.0520

1.002,024.002,024.00קומפבדיקת מכון תקנים לכלל המערכת.01.08.034.0530

1.002,024.002,024.00קומפבדיקת אינטגרציה ע"י מכון תקנים לכלל המערכת.01.08.034.0540

רמקול בקוטר "8 בהספק RMS 15W להתקנה פנימית01.08.034.0556
כולל שנאי קו להתקנה שקועה בתקרה כולל גריל

דקורטיבי לבחירת האדריכל, או בארגז דקורטיבי להתקנה
גלויה על הקיר.

7.00276.001,932.00יח'

מיקרופון לכריזת חירום בפנל כבאים או בתוך קופסת פח01.08.034.0570
עם דלת לפתיחה.

1.00552.00552.00יח'

חיבור מרכזית אש חדשה למרכזית גילוי אש קיימת כולל01.08.034.0580
הנדרש להפעלה מלאה ותקינה מאושרת על ידי מכון

התקנים ורשות הכיבוי.

1.004,140.004,140.00קומפ

59,727.00סה"כ למערכת גילוי אש וכריזת חרום.

רכזת חלונות עשן.01.08.035

רכזת חלונות עשן חשמליים לעד 30 חלונות חשמליים,01.08.035.0010
כולל ספק כח, מפסק הפעלה וחיבור לרכזת גילוי אש.

הרכזת מסוג מאושר UL-FM תוצרת מלטרפרס או ש"ע.

1.006,440.006,440.00יח'

נקודה לחלון עשן כולל צינור 20 מ"מ וכבל חסין אש 5 * 01.08.035.00202
וחיבור הכבל למנוע באישור קבלן החלונות.

8.00322.002,576.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מפסק או לחצן ידני להפעלת חלונות עשן באופן אוטומטי01.08.035.0030
כולל קו מהמפסק לרכזת וישלוט המפסק.

2.00460.00920.00קומפ

1.001,104.001,104.00קומפהעברת אישור מכון תקנים ואינטגרציה01.08.035.0060

11,040.00סה"כ לרכזת חלונות עשן.

306,085.00סה"כ למתקני חשמל ותקשורת

עבודות טיח01.09

עבודות טיח01.09.001

טיח פנים בשתי שכבות, סרגל בשתי כיוונים, ע"ג שטחים01.09.001.0010
מישוריים,לרבות שיכבת הרבצה על אלמנטי בטון, חיזוק

X.P.M כל הפינות האופקיות והאנכיות בזוויתני רשת
מגולבנים עם פינות P.V.C לכל אורך הפינה, טיח על

חשפי פתחים,גליפים, שטחים קטנים וצרים, עמודים,
קורות,רשתות P.V.C ברוחב 80 ס"מ בין בנייה לאלמנטי

בטון ובין בנייה חדשה לקיימת.

850.0089.0075,650.00מ"ר

טיח חוץ לרבות שכבת הרבצה תחתונה למניעת חדירת01.09.001.0020
רטיבות,שתי שכבות טיח , תוספת דבק בי.ג'י.בונד

לתערובת הטיח, חיזוק כל הפינות האופקיות והאנכיות
בזוויתני רשת X.P.M מגולבנים עם פינות P.V.C לכל

אורך הפינה,טיח על חשפי פתחים,גליפים, שטחים קטנים
וצרים,עמודים,קורות,רשתות P.V.C ברוחב 80 ס"מ בין

בנייה לאלמנטי בטון ובין בנייה חדשה לקיימת וכו'.

750.00120.0090,000.00מ"ר

טיח רב תכליתי PL130 או PL770 למרחב מוגן תוצרת01.09.001.0030
תרמוקיר או ש"ע, בעובי 10 מ"מ, לרבות הכנת

התשתית,רשת סיבי זכוכית, שליכט בגר וכל השכבות
כנידרש לפי מיפרטהיצרן.

36.00120.004,320.00מ"ר

טיח חוץ בחלק הפנימי של מעקות בגג, לרבות שכבת01.09.001.0040
הרבצה תחתונה למניעת חדירת רטיבות,שתי שכבות

טיח, תוספת דבק בי.ג'י.בונד לתערובת הטיח, חיזוק כל
X.P.M הפינות האופקיות והאנכיות בזוויתני רשת

מגולבנים עם פינות P.V.C לכל אורך הפינה,טיח על חשפי
פתחים, שטחים קטנים וצרים,עמודים,קורות,רשתות

P.V.C ברוחב 80 ס"מ ביןבנייה לאלמנטי בטון ובין בנייה
חדשה לקיימת וכו'.

130.00110.0014,300.00מ"ר

שכבת שליכט אקרילי צבעוני מתוצרת דקוליין או ש"ע,01.09.001.0050
בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, ע"ג טיח חוץ

חדש לרבות הכנת התשתית, פריימר, שכבת יסוד
אקרילי, כל השכבות כנדרש, שילוב גוונים ודוגמאות,

סרגלי חלוקה מאלומיניום 2* 2 ס"מ וכו'. הכל קומפלט לפי
מפרט היצרן.

750.00110.0082,500.00מ"ר

266,770.00סה"כ לעבודות טיח

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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266,770.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי01.10

עבודות ריצוף וחיפוי01.10.001

מחירי היחידה בכל הסעיפים בפרק זה כוללים גם את כל
הפרופילים, הספים, פרופילי ההפרדה, פרופילי פינה,
פרופילי ניתוק, פרופילים סופיים, פרופילים היקפיים,

פרופילי חלוקה,פרופילים המשמשים כפנלים,פרופילים
במיפגש רצפה/קירות,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,כל
פרופיל אחר שיידרש, מנירוסטה/פליז/אלומיניום,במעבר

בין ריצופים/חיפויים ובקצה ובפינות ריצופים/חיפויים,
פרופילי הגמר למיניהם מכל סוג,

אופקיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, ככל שידרש בכל
מקום שידרש, הכל לפי דרישות האדריכל וכמתואר

בתוכניות ובפרטים בתוכניות ופי פרטי ומפרטי
היצרנים.הפרופילים מתוצרת "אייל ציפויים" או ש"ע או

תוצרת חברה אחרת לפי בחירת האדריכל

מחיר כל הריצופים כולל הגנתם מפני פגיעות מכניות או
כתמים או כל פגיעה אחרת, באמצעות יריעות המורכבות

ממצע פוליאתילן מנופח בעובי 4 מ"מ, מסוג F4 בעל
מרקם ספוגי עליו מודבק קרטון מחוזק בסיבים, עמיד

בלחות, תוצרת מגינית פתרונות הגנה בבנייה, וזאת עד
למסירתם הסופית לידי המזמין. המחיר כולל הסרת

ההגנות ופינוייןטרם המסירה.

מודגש בזאת שמחירי היסוד המצויינים בכתב הכמויות
כוללים פחת

מדה מתפלסת בעובי 15 מ"מ, כהכנה לריצוף באולם01.10.001.0010
ספורט.

405.00120.0048,600.00מ"ר

ריצוף באריחי גרניט פורצלן-פול בודי-במידות 01.10.001.002060/120
ס"מ, דגם CONPTOJECT LAP, משווק על ידי ויה

ארקדיה או ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,
מסוג נגדהחלקה R9 ,R10 על פי תקן, לרבות כל המצעים

כנדרש כגון מצע סומסום/חול מיוצב/מדה בטון, הכנת
השתית,הדבקה, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה

אקרילית, שילובגוונים ודוגמאות,עיבוד שיפועים,חיתוכים
A1* והתאמות,עיבוד פתחים וחורים וכו'. (ראה סימון

A1, בתוכנית גמרים)

50.00258.0012,900.00מ"ר

47.0046.002,162.00מ'פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ.01.10.001.0030

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון

עמוד 13/10/202124

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 1אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ריצוף באריחי גרניט פורצלן-פול בודי- במידות 01.10.001.004060/60
ס"מ, דגם פורטופינו, משווק על ידי ויה ארקדיה או ש"ע,

בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, מסוג נגד החלקה
R9 על פי תקן, לרבות כל המצעים כנדרש כגון מצע

סומסום/חול מיוצב/מדה בטון, הכנת השתית,הדבקה,
מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה אקרילית, שילוב

גוונים ודוגמאות,עיבוד שיפועים,חיתוכים והתאמות,
עיבוד פתחים וחורים וכו'. (ראה סימון A2 בתוכנית

גמרים)

26.00239.006,214.00מ"ר

28.0046.001,288.00מ'פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ.01.10.001.0050

ריצוף באריחי גרניט פורצלן-פול בודי-במידות 01.10.001.006060/60
ס"מ, דגם GREY MIDTOWN LIGHT, משווק על ידי ויה
ארקדיה או ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,

מסוגנגד החלקה R10 על פי תקן, לרבות כל המצעים
כנדרש כגון מצע סומסום/חול מיוצב/מדה בטון, הכנת

השתית,הדבקה, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה
אקרילית, שילוב גוונים ודוגמאות,עיבוד

שיפועים,חיתוכים והתאמות,עיבוד פתחים וחורים וכו'.
((ראה סימון A7 בתוכנית גמרים)

18.00230.004,140.00מ"ר

ריצוף באולם ספורט - רצפת P.V.C רב תכליתית מסוג01.10.001.0070
SPORT M GERFLOOR משווק על ידי ספורט הדרום

או ש"ע, לרבות הכנת התשתית וכל השכבות כנדרש. הכל
קומפלט. (ראהסימון A3 בתוכנית תגמירים)

405.00230.0093,150.00מ"ר

85.0023.001,955.00מ'פנלים בגובה 10 ס"מ מסוג הריצוף הנ"ל.01.10.001.0080

חיפוי קירות בלוק או בטון, באריחי גרניט פורצלן במידות01.10.001.0090
60/120 ס"מ, עובי 5.6 מ"מ, דגם BOB של ויה ארקדיה

או ש"ע, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,
לרבותהכנת התשתית, שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור,

הדבקה בדבק, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה
אקרילית, שילוב פסים בגוון שונה, שילוב גוונים

ודוגמאות, פנלים דקורטיביים של שירן, חיפוי חשפי
פתחים, שטחים קטנים וצרים, חיתוכים והתאמות,עיבוד

A4 פתחים וחורים וכו'. הכל קומפלט. (ראה סימון
בתוכנית תגמירים) (בפרוזדור)

40.00368.0014,720.00מ"ר

חיפוי קירות בלוק או בטון, באריחי קרמיקה או גרניט01.10.001.0100
D.EVO WALL P B פורצלן במידות 20/20 ס"מ, דגם

CIANO, בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות
הכנת התשתית, שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור,

הדבקה בדבק, מישקים ברוחב על פי תקן, גמר רובה
אקרילית, שילוב פסים בגוון שונה, שילוב גוונים
ודוגמאות , חיפוי חשפי פתחים,שטחים קטנים

וצרים,חיתוכים והתאמות, עיבוד פתחים וחורים וכו'. הכל
קומפלט. (ראה סימון E1 בתוכנית תגמירים) (בשרותים)

30.00230.006,900.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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חיפוי קירות בלוק או בטון, באריחי קרמיקה או גרניט01.10.001.0110
BLANCO MAT פורצלן במידות 20/50 ס"מ, דגם

BA5050, משווק על ידי ויה ארקדיה או ש"ע, בגוונים
ודוגמאות לפיבחירת האדריכל, לרבות הכנת התשתית,

שכבת הרבצה, שכבת טיח שחור, הדבקה בדבק, מישקים
ברוחב על פי תקן, גמר רובה אקרילית, שילוב פסים בגוון

שונה, שילוב גווניםודוגמאות, חיפוי חשפי פתחים,
שטחים קטנים וצרים, חיתוכים והתאמות,עיבוד פתחים

וחורים וכו'. הכל קומפלט. (ראה סימון F1 בתוכנית
תגמירים) (בשרותים)

46.00230.0010,580.00מ"ר

משטחי עבודה מאבן קיסר דגם 4100 בעובי 01.10.001.01202
ס"מ,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, ע"ג כיורים

בשרותים לרבות עיבוד פתח לכיורים, לוחות אנכיים
קדמיים ואחוריים, חורים לסבוניות, ברזים,

קונסטרוקציית נשיאה וכו'. הכל קומפלט. (המדידה נטו).

3.001,656.004,968.00מ"ר

מראות קריסטל בעובי 6 מ"מ, במידות שונות, לרבות01.10.001.0130
מסגרת אלומיניום או עץ צבוע.

2.50552.001,380.00מ"ר

מערכת מאחזי יד תקנית לשרותי נכים מצינורות01.10.001.0140
נירוסטה,אנטי בקטרילי,עם ציפוי פלסטיק,כולל מאחז

מתרומם,מאחז קבוע על הקיר ומאחז קבוע על הדלת.

2.001,932.003,864.00קומפ

2.00368.00736.00יח'מדף נירוסטה תקני מעל כיורים בשירותי נכים.01.10.001.0150

2.00414.00828.00יח'מראה תקנית מעל כיורים בשירותי נכים.01.10.001.0160

אביזרים בשרותים כגון: סבוניות, מחזיקי נייר, מתקנים01.10.001.0170
לסבון נוזלי וכו' במחיר יסוד של 100 ש"ח/יח'.

20.00138.002,760.00יח'

אדני חלונות משיש חברון בעובי 3 ס"מ, רוחב עד 30 ס"מ01.10.001.0180
לרבות אף מים.

22.00350.007,700.00מ'

224,845.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

224,845.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה01.11

עבודות צביעה01.11.001

צבע סופרקריל או ש"ע ,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת01.11.001.0010
האדריכל,ע"ג טיח פנים ו/או לוחות גבס או בטון חשוף

שלוש שכבות לפחות ועד לקבלת גוון אחיד לרבות שילוב
גוונים ודוגמאות, הכנת התשתית, שכבת יסוד וכל

השכבות כנידרש לפי מיפרט היצרן.

925.0028.0025,900.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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שילוט וסימון המרחב המוגן בצבע פולט אור לפי תקן01.11.001.0020
הג"א. לרבות שילוט פולט אור לאביזרי חשמל

ותקשורת,טלפון,שלטי יציאה,שילוט כניסה ויציאה,יציאות
חירום,שירותים כימיים,מערכת סינון,סימון פינות,צינורות

אוויר,משקופים,סולמות,מדרגות וכו',הכל קומפלט לפי
תקן פיקוד העורף.

1.001,380.001,380.00קומפ

צבע סופרקריל מ.ד או ש"ע ,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת01.11.001.0030
האדריכל,על טיח חוץ שלוש שכבות לפחות ועד לקבלת

גוון אחיד, לרבות שילוב גוונים ודוגמאות, הכנת
התשתית,שכבת יסוד וכל השכבות כנידרש לפי מיפרט

היצרן. (בחלק פנימי של מעקות בגג טכני)

130.0032.004,160.00מ"ר

שילוט פולט אור/שילוט פיקטוגרמות, לארונות חשמל,01.11.001.0040
אינסטלציה, תקשורת, כיבוי אש וכו', לדלתות אש, חדרים

טכניים, מרחבים מוגנים, מחסנים, חדרי מדרגות, ברזי
כיבוי, מדי מים,שרותים, מטבחונים, מסלולי מילוט

ובטיחות, שילוט למכשירי החייאה, סוגי צנרת, ציון מס'
מעגלים, מערכת בקרה, שילוט הדרכה

לאגפים/מחלקות/קומות/מבואות, שילוט לחדרים,פינות
עישון, שילוט לבעלי מוגבלויות ומוגבלי תנועה וכל שילוט

אחר שידרש, הכל קומפלט לפי דרישות כיבוי אש וכל
התקנים. המדידה קומפלט לכל השילוט הנדרש בכל

מתחם העבודה בתוך המבנה, בחזיתות המבנה ובחצר.

1.001,656.001,656.00קומפ

33,096.00סה"כ לעבודות צביעה

33,096.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום01.12

הערות01.12.001

- מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט ברשימות
האלומיניום,במיפרט המיוחד, בפרטים בתוכניות,

בהנחיות יועץ אקוסטיקה, בהנחיות יועץ הבטיחות ושאר
יועצי הפרויקט. הכל קומפלט מושלם וקבוע במקומו.

כל הזכוכיות יהיו מחוסמות ויהיו עפ"י ת"י.

SHOP מחירי היחידה כוללים הכנת תוכנית
DRAWINGS והגשתן טרם תחילת הייצור לאישור

האדריכל.

- מחירי היחידה כוללים גם את כל הפרזול כנדרש לרבות
מחזירי שמן,מעצורים,ידיות

בהלה,צירים,מנעולים,מדבקות נגישות,אביזרי נגישות על
פי תקן,איטומים ובידודים אקוסטיים,איטום כנגד חדירת

מיים וכו'

- מחירי היחידה כוללים גם משקופים עיורים ככל שידרש.

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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0.00סה"כ להערות

רשימת אלומיניום01.12.002 רשימת אלומיניום01.12.002

חלון, טיפוס מס' 201 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0010
ברשימה.

4.0030,000.00120,000.00יח'

חלון, טיפוס מס' *201 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0020
ברשימה.

1.0030,000.0030,000.00יח'

חלון, טיפוס מס' 202 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0030
ברשימה.

2.006,200.0012,400.00יח'

חלון, טיפוס מס' *202 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0040
ברשימה.

1.006,200.006,200.00יח'

חלון, טיפוס מס' 203 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0050
ברשימה.

2.006,000.0012,000.00יח'

פריט, טיפוס מס' 204 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0060
ברשימה.

1.008,740.008,740.00יח'

חלון, טיפוס מס' 205 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0070
ברשימה.

1.0010,120.0010,120.00יח'

חלון + חיפוי אלומיניום, טיפוס מס' 206 ברשימה. הכל01.12.002.0080
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.006,440.006,440.00יח'

חלון + חיפוי אלומיניום, טיפוס מס' 207 ברשימה. הכל01.12.002.0090
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.007,360.007,360.00יח'

חלון + חיפוי אלומיניום, טיפוס מס' 208 ברשימה. הכל01.12.002.0100
קומפלט כמפורט ברשימה.

1.008,740.008,740.00יח'

דלת, טיפוס מס' 209 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0110
ברשימה.

1.006,900.006,900.00יח'

חלון, טיפוס מס' 210 ברשימה. הכל קומפלט כמפורט01.12.002.0120
ברשימה.

1.002,760.002,760.00יח'

מנוע לחלונות שחרור עשן מתוצרת מטלפרס או ש"ע.01.12.002.0130
ראה פריטים 202, *202 ברשימת אלומיניום.

9.002,000.0018,000.00יח'

249,660.00סה"כ לרשימת אלומיניום

249,660.00סה"כ לעבודות אלומיניום

מיזוג אוויר ואוורור01.15

יחידות מיזוג אויר מרכזי01.15.001

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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יחי' עיבוי מטיפוס VRF לתפוקת קירור של 23.9 ט.ק01.15.001.0001
,עם משאבת חום,חיבורי צנרת גז, חשמל, פיקוד וניקוז

למעבה.

2.0064,400.00128,800.00יח'

יחידת טיפול באוויר (DX) אנכית עם אספקת אוויר01.15.001.0002
מהחלק העליון מותאמם לחיבור למערכת VRF, מבנה
פרופילים אלומיניום TTC, צבועה עם חציצה טרמית,
פנלים "דבל סקין" עם בידוד פנימי בעובי "2 , נחשון
קירור עם 6 שורות עומק, תפוקת קירור של 45 טון

קירור, וספיקת אוויר של - CFM 18,000 לחץ סטטי של
"1.75, מפוח עם הינע רצועות , תלת פאזי יושב על

קפיצים, דרגת סינון אוויר אחת מטיפוס אמרגלס לזריקה,
תא שסתומי התפשטות,כולל השסתומים, קופסת חשמל

CI עם מגען להנעת המנוע. יחי' עמידה לתנאי חוץ קשים
עם גגון נגד מים,הגבהת היחי' מפני הגג ע"ג רגליים ,

בולמי רעידות וכו'.

1.0078,200.0078,200.00יח'

בקר מרכזי למעגל קירור עם שליטה על יחי' טיפול באוויר01.15.001.0003
והמעבים מטיפוס צג דיגיטלי.

1.001,656.001,656.00יח'

תעלת פח עם מכסה להובלת צנרת חיצונית על הגג01.15.001.0005
במידות 30X20 ס"מ., לרבות מרצפות רחוב להנחת

התעלה בגג

15.00110.001,650.00מ'

בסיס צף ליחי' מ.א מרכזי בגובה 15 ס"מ מפני הגג01.15.001.0006
ובתוספת 10 ס"מ מכל צד היחי'.

1.001,380.001,380.00קומפ

בסיס צף ליחי' עיבוי וליחידת טיפול באוויר בתוספת01.15.001.0007
רוחב של 10 ס"מו מכל צד ובגובה של 15 ס"מ מפני הגג

לכל מע' קומפ'.

2.001,380.002,760.00קומפ

שתי שכבות סילפס לצנרת גז מחוץ לתעלות הפח עד01.15.001.0008
לברזי השירות של היחי' כולל ליחי' טיפול באוויר.

1.00460.00460.00קומפ

מערכת צנרת גז,חשמל,פיקוד וניקוז לרבות בידוד טרמי01.15.001.0014
לצנרת , מחלקים מנחושת , מפצלים , וכל אביזרי גז הכל

קומפ' לפי הנחיות והגדרות היצרן, לרבות וואקום
VRF והלחמות צנרת תוך שימוש בחנקן ייבש - למערכת

.

1.007,360.007,360.00קומפ

222,266.00סה"כ ליחידות מיזוג אויר מרכזי

יחידת מפוצל עילי01.15.002

מזגן מפוצל מטיפוס עילי כדוגמת תוצרת "אלקטרה או01.15.002.0001
"אלקו" או "תדיראן" בלבד, לתפוקת קירור של 12,500

btu/h לרבות חיבורי צנרת גז, חשמל פיקוד וניקוז, מפסק
( A דירוג אנרגטי ) .ביטחון מוגן מים בסמוך ליחי' העיבוי

1.003,220.003,220.00יח'

צנרת גז מדוד בתוואי בין היחי' מכל סוג ודגם למזגן01.15.002.0002
מטיפוס עילי.

10.00110.001,100.00מ'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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תושבת / שולחן ליחי' עיבוי מכל סוג ודגם למזגן מפוצל01.15.002.0003
מטיפוס עילי או מיני מרכזי, לרבות הגבהה באמצעות
מרצפות רחוב ושתי שכבות גומי מחורץ, סורג ומנעול

בריח.

1.00368.00368.00קומפ

תעלות פח מגולוון עם מכסה מתברג במידות 6*12 ס"מ,01.15.002.0004
לרבות מרצפות אקרשטיין להגבהה מפני הגג.

10.00101.001,010.00מ'

ציפוי סילפסט לצנרת גז חיצונית עד לברזי הניתוק בשתי01.15.002.0005
שכבות למזגן מפוצל או מיני מכל סוג ודגם.

1.00230.00230.00קומפ

5,928.00סה"כ ליחידת מפוצל עילי

מערכת פיזור אויר01.15.003

תעלות אויר מפח מגולוון ללחץ גבוה מרובעות, בעובי פח01.15.003.0001
מתאים לחתך התעלה לרבות מיתלים וחיזוקים, מכסים

ופעמוני אטימה, ולרבות צביעה בגוון שייבחר ע"י
האדריכל.

150.00185.0027,750.00מ"ר

תעלת פח עגולה ( ספירוקל ) צבוע בגוון שיבחר ע"י01.15.003.0002
האדריכל בקוטר של 85 ס"מ לרבות בידוד פנימי בעובי

"1, תליות חיזוקים גמישים וכו'.

65.00782.0050,830.00מ'

150.0069.0010,350.00מ"רבידוד אקוסטי פנימי "01.15.003.00032

50.0051.002,550.00מ"רבידוד אקוסטי פנימי "01.15.003.00041

מפזר אויר קירי להתקנה בתעלה עגולה כדוגמת תוצרת01.15.003.0005
"יעד מפזרי אוויר" מדגם - SK-2 במידות צוואר של

225*625 מ"מ, כולל ווסת כמויות אוויר., וכולל צביעה
לבחירתהאדריכל.

20.00552.0011,040.00יח'

01.15.003.0006300X100 תריס אויר חוזר מאלומיניום במידות צוואר של
ס"מ מטיפוס להבים שתי וערב.

2.003,680.007,360.00יח'

תריס אויר צח מאלומיניום מטיפוס נגד גשם לרבות מסנן01.15.003.0007
אוויר נפתח על ציר, ווסת כמות אוויר עם ידית

נעילה,במידות צוואר של 55*55 ס"מ .

1.00552.00552.00יח'

110,432.00סה"כ למערכת פיזור אויר

שונות01.15.004

"מקל סבא" לצינור בקוטר "3 לרבות זויות ואטמים,01.15.004.0001
אטימה מוחלטת.

1.00690.00690.00קומפ

צנרת פלדה בקוטר "2, דרג ב' לניקוז מזגן מרכזי לרבות01.15.004.0003
סיפון מפלדה ובידוד לצנרת הניקוז, כולל הגבהה

באמצעות מרצפות אקרשטיין מפני הגג.

15.00110.001,650.00מ'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הפעלה הרצה וויסות כל מערכות מיזוג אוורור ופינוי עשן01.15.004.0004
לרבות דו"ח וויסות כמויות אוויר, לחצי עבודת מדחסים,

בדיקת זרמים וכו' .

1.00920.00920.00קומפ

תיק מתקן בשלושה העתקים לרבות הוראות הפעלה01.15.004.0005
ואחזקה ברמת המפעיל הפשוט, ולרבות תוכניות עדות

מעודכנות לאחר ביצוע.

1.00690.00690.00קומפ

3,950.00סה"כ לשונות

342,576.00סה"כ למיזוג אוויר ואוורור

תשתיות תקשורת01.18

תשתיות תקשורת פאסיבית01.18.001

01.18.001.0002W8 1 לקוויU אספקה, התקנה, בדיקה ושילוט לוח ניתוב
בנוי 24 שקעי 45RJ מסוככים (KYSTONE ) לפי מפרט

CAT 6A Connecting -בעל הסמכה לעמידה ב
RIT ,FIBERNET ,R&M מתוצרת hardware STP

2.00414.00828.00יח'

01.18.001.0003CAT 7A אספקה, התקנה, בדיקה וסימון כבל תקשורת
SFTP 1200MHZ בודד 8 גידים סיכוך מילר נפרד לכל

זוג וסיכוך רשת. הגידים יהיו AWG 22 וישאו תו תקן של
SFTP Cat 7A : מעבדה מוסמכת לעמידה בדרישות תקן
per ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed. 2, באורך

עד 90 מטר מעטה הכבל יהיה HFFR. העבודה תכלול את
שילוט הכבלים וחיבורם בשתי הקצוות שקע/ פנל.

DRAKA הכבלים יהיו מתוצרת: טלדור, או

36.00230.008,280.00יח'

מגשר מסוכך בתקן CAT 6A ללוח ניתוב ועבור תחנת01.18.001.0004
עבודה קיר באורך עד 0.5 ס"מ המגשר המוצע יהיה של

RIT, היצרן לוחות הניתוב ושקעי הקצה תוצרת
FIBERNET ,R&M

36.007.00252.00יח'

מגשר מסוכך בתקן CAT 6A ללוח ניתוב ועבור תחנת01.18.001.0005
עבודה קיר באורך 100 ס"מ המגשר המוצע יהיה של

RIT, היצרן לוחות הניתוב ושקעי הקצה תוצרת
FIBERNET ,R&M

36.0012.00432.00יח'

אספקה התקנה ושילוט מסד תקשורת ברוחב חיצוני01.18.001.0006
60/60 ס"מ תוצרת CPI, APC ,PANDUIT בגובה עד

30U לארון יחוברו פסי שקעים במסגרת 19" כולל מתג
מתאם 16A מסוג G וישא תו תקן

1.001,840.001,840.00קומפ

פס שקעי חשמל הכולל 6 שקעי מתאימים לחבור הציוד01.18.001.0007
בארון כולל כבל הזנה באורך עד 4 מטר עם תקע חד פאזי

EATON 16 אמפר כולל מד זרם וחצי אוטומט תוצרת
,APC

2.00202.00404.00קומפ

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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אספקה והתקנת פסי שערות להעברת כבלים כבלים01.18.001.0008
1U או U 1/2 בגובה

5.0041.00205.00יח'

1.00460.00460.00קומפהכנת תיק תיעוד מלא עפ"י המפרט01.18.001.0009

12,701.00סה"כ לתשתיות תקשורת פאסיבית

מתגי תקשורת סיסקו01.18.002

רשת תקשורת וטלפוניה ומתגים מדגם סיסקו בלבד
שישולב לרשת המטרו של העירייה

על הספק לבצע תכנון רשת מלא ולהגיש תכנית קווית01.18.002.0002
ותכנית פריסה כולל הגדרת קונפיגרציה מלאה של

המתגים, תאום התקנה בארונות התקשורת וגישור כל
הנקודות הפעילות.כל המתגים יהיו מנוהלים מסוג

POE 10/100/1000+ ויחוברו באמצעות סיב אופטי מסוג
MM/SMבהתאם לתצורת המתגים המפורטת להלן. כל
המתגים יהיו חדשים ומקוריים שלהיצרן סיסקו מאושר

ע"י היועץ לרבות אחריות מורחבת 24X7X4. כמו כן כל
המתגים יכללו את כל התוכנה הנדרשת וכן את כל

האביזרים הנדרשים להתקנה בארונות "19

1.002,760.002,760.00יח'

01.18.002.0003C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+,
4 x 10G, Network Essentials

1.0012,880.0012,880.00יח'

01.18.002.0004CON-PSRT-C9200L4XPRTNR SS 8X5XNBD
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne

1.001,380.001,380.00יח'

01.18.002.0005C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license

1.00920.00920.00יח'

01.18.002.0006C9200L-STACK-KITCisco Catalyst 9200L Stack
Module

1.00920.00920.00יח'

תכנון מלא של הרשת לביצוע, העמדה בארונות תקשורת,01.18.002.0007
הגדרות, התקנה, בדיקה והפעלה מלאה כולל שירות ל-36

חודשים באתר הלקוח 24X7X4 כולל עדכוני תוכנה לכל
המתגיםוכולל גישור כל הפורטים בהתאם לתכנית הפעלה

1.00644.00644.00קומפ

01.18.002.0008GLC-LH-SMD 1000Mbps Single Mode  SFP'3.00782.002,346.00יח

01.18.002.0009MR42-HW Meraki MR42 Cloud Managed AP'3.001,380.004,140.00יח

01.18.002.0010LIC-ENT-3YR Meraki MR Enterprise License, 3YR'3.00644.001,932.00יח

27,922.00סה"כ למתגי תקשורת סיסקו

מערכת מצלמות CCTV לבית הספר01.18.003

HIKIVISION המצלמות מחברת

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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אספקה והתקנת מערכת צפיה והקלטה דיגיטלית מסוג01.18.003.0002
4M הקלטה חולוציה ,H264 ,לעד 32 מצלמות NVR

Pixel לפחות, כולל תכנת צפיה והקלטה בשרתים מלל
דיסק קשיח בנפח ra6Te לפחות מסוג SATA, במארז

להתקנה"19, כולל צפיה מרחוק וכל הנדרש, כולל ליווי
והדרכה, התקנה בארון תקשורת על דגם יצרן

HIKIVISION DS-7732NI-I4

1.003,128.003,128.00קומפ

אספקה והתקנת מצלמת צינור להתקנה חיצונית כולל:01.18.003.0003
עדשה משתנה 2.8-12 מ"מ, תאורת א"א עד 30 מי, צבע
,DOME IP IR , D/N ,4M Pixel CMOS ,WDR, H264
מתח VDC / POE12, בתקן IP66, כולל רישונות כנדרש
DS-2CD4A25FWD-IZ-I HIKIVISION להפעלה מלאה

15.001,546.0023,190.00יח'

1.00920.00920.00יח'דיסק קשיח 6TB למערכת הצילום במעגל סגור01.18.003.0004

אספקה והתקנת מצלמת כיפה להתקנה חיצונית כולל:01.18.003.0005
עדשה משתנה 2.8-12 מ"מ, תאורת א"א עד 30 מי, צבע
,DOME IP IR, D/N ,4M Pixel CMOS ,WDR, H264
מתח 12VDC / POE, בתקן IP66, כולל רישונות כנדרש

2DC2742FWD-I HIKIVISION להפעלה מלאה

3.00919.002,757.00יח'

אספקה והתקנת קופסאת חיבורים עה"ט למצלמה דנם01.18.003.0006
HIKVISION DS-2CD2T22WD-I8 או שו"ע טכני,
HIKVISION DS-2CD2622FWD-I או שו"ע טכני,

HIKVISION DS-2CD4A25FWD-IZאו שו"ע טכני,
HIKVISION DS-2CD2T42WD-I5 או שו"ע טכני,

HIKVISION DS-2CD2642FWD-I

15.0074.001,110.00יח'

התקנה והפעלה של כל המערכת קומפלט כולל חיבור כל01.18.003.0007
המצלמות אל מערכת ניהול צפיה והקלטה, תכנות מלא

והדרכת משתמשים

1.001,104.001,104.00יח'

01.18.003.0008HDMI עם 2 יציאות לחיבור LG מסך 65 אינצ' סמסונג או
כולל יח' הרחקה לחיבור כבלים עם ממירים על כבל

תקשורת, כולל כבלי HDMI להפעלה

1.002,760.002,760.00קומפ

1.00736.00736.00יח'מרחיק HDMI כולל חיבור USB לעכבר אלחוטי01.18.003.0009

35,705.00סה"כ למערכת מצלמות CCTV לבית הספר

מערכת פריצה01.18.005

01.18.005.0002IP 1.00736.00736.00יח'רכזת פימא 8144 דגם פורס עם כרטיס רשת

מרחיב חיצוני עד 16 אזורים עם ספק 4.2 אמפר פורס01.18.005.0003
לפי כמות אזורים

1.001,012.001,012.00יח'

15.00184.002,760.00יח'גלאי תיקרתי לונר קטן עד גובה של 3,5 מטר01.18.005.0004

5.00184.00920.00יח'גלאי נפח בעל חיים עד 26 קילו01.18.005.0005

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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2.00276.00552.00יח'מרחיב פנימי פורס01.18.005.0006

01.18.005.0007RXN 1.00368.00368.00יח'לוח מקשים פורס

ביצוע ביקורת תקינות למערכת פריצה ומצוקה עבור01.18.005.0008
מתקן עירוני כולל מתן אישור תקינות לאישור משטרת

ישראל

1.00184.00184.00יח'

01.18.005.0009OUTDOOR 1.00138.00138.00יח'צופר+נצנץ

2.00110.00220.00יח'מגנט כניסה על דלת ברזל גלי מתכתי01.18.005.0010

1.00966.00966.00יח'התקנה חווט קומפלט כולל הפעלה01.18.005.0011

7,856.00סה"כ למערכת פריצה

01.18.006UPS

יחידת גיבוי מתח 3000VA להתקנת Indoor במארז "01.18.006.000219
כולל מצברים ל-30 דקות

1.003,680.003,680.00יח'

UPS3,680.00סה"כ ל

87,864.00סה"כ לתשתיות תקשורת

עבודות מסגרות חרש וסיכוךתת פרק 01.1919.0

עבודות מסגרות חרש וסיכוך

הקבלן מופנה לתוכן המפרט הכללי לעבודות בנין פרק
.19

המחיר כולל קונסטרוקצית פלדה.

גילוון כל חלקי פלדה למעט חלקים קבועים בבטון יעברו
אחרי השלמת יצורם וריתוחם, ציפוי בטבילה באבץ חם

(גילוון) כמפורט בסעיף 1904 בפרק 19 של המפרט
הכללי עובי הציפוי יהיה 80 מיקרון לפחות. מקומות

שבהם יפגע הציפוי, יתוקנו ע"י צבע עשוי אבץ.

הציפוי של פרופילי RHS יהיה בהתאם לתקן הבריטי
BS1387

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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צביעת פלדה מצופה (מגולוונת) פלדה מצופה תצבע
בשכבת פוליצינק בעובי 50 מיקרון לפחות ושכבת צבע

עליון בעובי 70 מיקרון לפחות, בגוון לפי בחירתו של
האדריכל. הצביעה תעשה במסגריה ולא האתר. מקומות
בהם יפגע הצבע בשעת הקמת המבנה יתוקנו כנ"ל. כמו

כן יצבעו הברגים והאומים. מערכת הגלוון והצבע תבטיח
עמידה בדרישות התקן הבריטי BS 5493 להגנה בפני

קורוזיה. אלמנטי פלדה עליהם יורה המפקח ייצבעו בצבע
מגן נגד התפשטות אש מסוג "אושן 477 אפוקסי" של

טמבור או "טרמולג" מסדרה 200תוצרת שמטן או ש"ע
מאושר. מערכת הצבע תספק הגנה בפני אש למשך שעה

אחת לפחות. ביצוע כל האלמנטים יכללו כל הריתוכים
וחיבורים ופרופילי חיזוק ברגים פלטות וצביעה, הכל לפי

פרטים בתכנית קונסטרוקציה

10.0018,000.00180,000.00טוןבנית תקרת גג01.19.0080

בקורות פלדה מעוגלת HEA400 (8.8 טון)

RHS 70/70/3.2 בחיזוקים אלכסונים מפרופילי פלדה
RHS 40/40/3.0 (0.77 טון)

זוויתנים מפרופיל PL100/100/10 (0.50 טון)

חיזוקים מפרופילי RHS100/100/5 (0.76 טון) וחיזוק
IPE160 (0.10 טון)

גג טרמואקוסטי ע"ג קונס' גג הנ"ל בשיפוע של 7 אחוז01.19.0110
הכולל שכבה תחתונה קסטות פח בעובי עפ"י קונס'

מזרוני צמר סלעים בעובי "3 ובמשקל מרחבי 24
ק"ג/מ"ק,עטופיםבעטיפות פלב צמר זכוכית "2 24 ק"ג עם

גיזה שחורה שכבה עליונה לוחות OSB וגמר פח
אלומיניום מסוג "קלזיפ" בגוון לבחירת אדריכל.היח'

כוללת את כל הפלשונגים, הרוכבים וכו' הנדרשים.מקדם
בליעה אקוסטי: לפחות NRC=0.85 לפי פרט יועץ

אקוסטי.

445.00850.00378,250.00מ"ר

תעלות ניקוז סביב לגג הנ"ל עשוי מאלומינום 2 מ"מ01.19.0120
משווק ע"י IPLA פרוייקטים הכל בהתאם לפרטי

אדריכלות

92.00450.0041,400.00מ'

599,650.00סה"כ לעבודות מסגרות חרש וסיכוךתת פרק 19.0

אלמנטים מתועשים בבנייןהערות01.22

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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מחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה-מחיצות
גבס/תקרות גבס/תקרות אקוסטיות/חיפויים שונים וכו'-

כוללים גם פתיחת פתחים וחיזוק הפתחים ואת כל
החיזוקים וההכנות הנדרשים לצורך הרכבת כל

האלמנטים/האביזרים/ המוצרים/חיפויים וכו' בפרויקט זה
, התלויים והמשולבים במחיצות גבס/תקרות גבס/תקרות
אקוסטיות/חיפויים שונים וכו', לפי פרטי חברת אורבונד

ולפי מפרט יצרן האלמנט וכפי שידרש,בין אם האלמנטים
יסופקו ויבוצעו על ידי הקבלן ובין אם האלמנטים יבוצעו

ויסופקו על ידי אחרים,לרבות דלתות,חלונות,מחיצות
זכוכית,מעקות,מאחזי יד,ארונות,כלים סניטריים,אביזרי

שרותים,מאחזים לנכים,אביזרי
אינסטלציה,ספרינקלרים,גלאים,גופי תאורה,אביזרי

חשמל,אביזרי מיזוג אוויר,תריסים,חיפויים שונים מכל
סוג,טלויזיות וכו' וכל אביזר אחר כנידרש.

מחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה כוללים גם את
כל הפרופילים מכל סוג, פרופילי L,T,Z,L+Z, פרופילי
פינה,פרופילי הפרדה, פרופילי אומגא, פרופילי סיום,

פרופילי חלוקה, פרופילי ניתוק,פרופילים
היקפיים,פרופילים במיפגש קירות/תקרה,פרופילים

במיפגש רצפה/קיר, כל פרופיל אחר שיידרש, מכל סוג,ככל
שיידרש ובכל מקום שיידרש, הכל לפי דרישות האדריכל

וכמתואר בתוכניות ובפרטים בתוכניות ולפי פרטי
ומיפרטי היצרנים.כל הפרופילים צבועים בתנור בגוונים

ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.

הקבלן יגיש על חשבונו אישור קונסטרוקטור ואישור מכון
התקנים עבור תליית כל האלמנטים המתוארים בפרק זה

והמתוארים בכל הפרקים בכתב הכמויות

אלמנטים מתועשים בבניין01.22.001

תקרת תותב ממגשי פח אטומים מגולבנים וצבועים01.22.001.0010
בתנור,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, עובי הפח
0.8 מ"מ, רוחב המגשים 30 ס"מ. לרבות קונסטרוקציית

נשיאה, פרופילי L ,T ,Z ,L+Z,פרופילי אומגא,כל פרופיל
אחר שידרש, פתיחת ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל

מטרה,חיזוק הפתחים, כל החיבורים והחיזוקים וכל
חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.

18.00202.003,636.00מ"ר

תקרה אקוסטית מינרלית חצי שקועה דגם פוקוס E של01.22.001.0020
אקופון או ש"ע,בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,

,NRC=0.9 ,קונסטרוקצייה פיין ליין, במידות 60/60 ס"מ
לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי פיין ליין,כל פרופיל

אחר שידרש, פתיחת פתחים ועיבוד מכל סוג ולכל
מטרה,חיזוק הפתחים, וכל החיבורים, החיזוקים וכל

חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.

41.00230.009,430.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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תקרות גבס ו/או סנורי גבס ו/או קורות גבס ו/או קרניזים01.22.001.0030
מגבס - אופקי, אנכי, משופע, מעוגל,שטחים קטנים

ורצועות, במקומות שונים ובגבהים שונים וכו' - מלוח
גבסלבן 4 פזות בעובי "1/2 לרבות קונסטרוקציית נשיאה

מפרופילי פח מגולבנים וכל החיבורים, החיזוקים,
האיטומים,פתיחת ועיבוד ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל

מטרה,חיזוק הפתחים, הכנה לצבע, שפכטל, זוויתני הגנה
בפינות, פרופילי ניתוק,כל פרופיל אחר שידרש, וכו' וכל
חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. (המדידה נטו לפי

פרישה שלהשטח הניראה לעין לאחר קביעת כל התקרות)

43.00212.009,116.00מ"ר

תוספת מחיר לתקרה אקוסטית/תותב/גבס מכל סוג עבור01.22.001.0040
קונסטרוקצית נשיאה למרחב מוגן מאושרת על ידי פיקוד

העורף,לרבות חיזוקים לגופי תאורה ולכל האלמנטים
המשולביםבתקרה.

10.0092.00920.00מ"ר

ציפוי קירות מאחורי אסלות בשרותים בלוח גבס ירוק01.22.001.0050
בעובי "½ לרבות קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח

מגולבנים וכל החיבורים, החיזוקים,
האיטומים,קומפריבנד, עיבוד פתחים,חיזוק הפתחים,

פינות מגן,כל פרופיל אחר שידרש וכו'. הכל קומפלט. עובי
כולל של הציפוי על פי הנידרש.

6.00184.001,104.00מ"ר

ציפוי קירות בגג מערכות בחומר בולע קול עם מקדם01.22.001.0060
בליעה NRC=0.70 לפחות - פנלים אקוסטיים מחוררים

דגם ROCK של חברת מבנה דרום, עם מילוי צמר סלעים
חסין אש, מגולבנים וצבועים בתנור,בגוונים ודוגמאות לפי

בחירת האדריכל, אחוז חירור וצורת חירור לפי בחירת
האדריכל, ובאישור יועץ האקוסטיקה, לרבות

קונסטרוקצית נשיאה, פרופילי סיום מכל סוג,כל פרופיל
אחר שידרש, פתיחת ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל מטרה
וכל החיבורים, החיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל

קומפלט. (ראה סימון A6בתוכנית תגמירים)

55.00368.0020,240.00מ"ר

חיפוי קירות וגגון בחזיתות המבנה בפח אלומיניום דגם01.22.001.0070
מכולה, בעובי 2 מ"מ, מכופף, במידות שונות, תוצרת

חברת UNIKIT, צבועים בתנור, גמר P.V.D.F, בגוונים
ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, לרבות קונסטרוקצית

נשיאה, אביזרי חיבור ועיגון, ברגים,עוגנים, הכנות
למעבר מערכות וכבילה,מיתדים,קופינגים,חלוקות

אופקיות ואנכיות,הגשת SD וחישוב הנדסי לאישור
המפקח וכל החיבורים, החיזוקים ,פלשונגים ככל

שידרש,איטומים ככל שידרש, חשפי פתחים,שטחים
קטנים וצרים, חיפוי עמודים וקורות,פשיות,בליטות,

קופינגים, אדני חלונות, גגונים, עיבודי פינות,שטחים
אופקיים ואנכיים, פרופילי סיום,פרופילי פינה,פרופילי

חלוקה, וכל הנדרש לקבלת מראה אחיד, ישר ללא עיוות
ועקמומיות,פתיחת ועיבוד פתחים מכל סוג ולכל

מטרה,חיזוקים בהיקף הפתחים, איטום הפתחים וכו'.

275.00552.00151,800.00מ"ר

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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הכל קומפלט מושלם וקבוע במקומו עד לקבלת חזית
מושלמת ואטומה לפי פרטים בתוכניות ולפי פרטי ומפרטי

היצרן. (המדידה נטו ללא חפיפות לפי שטח פח דגם
מכולה בלבד)

1.00736.00736.00יח'בית כיסא כימי תקני למרחב מוגן לרבות וילון.01.22.001.0090

חיפוי קירות באולם בלוחות הרקליט, בגוונים ודוגמאות01.22.001.0100
לפי בחירת האדריכל, במידות 60/120 ס"מ, עובי "1,

לרבות קונסטרוקצית נשיאה, פרופילי סיום,פרופילי
חלוקה,בידוד במזרוני צמר זכוכית בעובי "1 במשקל 24

ק"ג/מ"ק וכל החיבורים, החיזוקים וכל חומרי העזר
למיניהם. הכל קומפלט. (ראה סימון A10 בתוכנית

תגמירים)

120.00350.0042,000.00מ"ר

מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח"01.22.001.0110
Hidden- סמויה" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם"

30 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית
(הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית

סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח
אחודים - ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית

בלבד - ללא חיבוריצנרת. מספקת 180 מק"ש במצב סינון
ו-360 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 30 איש.

המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח
התקנה ותו-תקן ת"י 4570

1.0014,720.0014,720.00קומפ

253,702.00סה"כ לאלמנטים מתועשים בבניין

253,702.00סה"כ לאלמנטים מתועשים בבנייןהערות

מתקני ספורט01.30

מתקני ספורט01.30.001

1.002,944.002,944.00יח'סימון מגרש כדורסל בצבע פוליאוריטני באולם01.30.001.0010

1.002,944.002,944.00יח'סימון מגרש כדורעף בצבע פוליאוריטני באולם01.30.001.0020

מתקן כדורסל 3.2 מתקפל חשמלית לקט סל ולקיר בעל01.30.001.0030
תו תקן ממכון התקנים הישראלי, היתר מספר 90284,

ת"י 5515 חלק 1, סלים מפרופיל פלדה מלבני RHS צבוע
בתנור מחובר לקיר בבליטה באמצעות מנוע כולל לוח

שקוף בלתי שביר מפוליקרבונט (אחריות ל-10 שנים כנגד
שבר של הלוח), ריפוד מיוחד עשוי גומי לתחתית

הלוח,ריפוד הגנה מיוחד לקונסטרוקציה המתקן בחלקו
התחתון.חישוק כדורסל קפיצי אולימפי (חיבור מיוחד

לרשת עם צינורות) + רשת. כולל בולם נפילה.

2.0025,000.0050,000.00יח'

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקן סל 2.25 מתקפל הצידה עם מנגנון שינוי גובה. בעל01.30.001.0040
תו תקן ממכון התקנים הישראלי, היתר מספר 90284 ,

ת"י 5515 חלק 1, סלים עשוי מפרופיל RHS צבוע בתנור.
מסופק כולל שרטוט ההתקנה בפועל מאושר ע"י מהנדס

החברה. כולל לוח זכוכית מחוסמת. כולל מנגנון שינוי
גובה המאפשר שינוי גובה לקט סל בעזרת ידית

בורגית.כולל חישוק קפיצי דגם אולימפי בעל שלושה
קפיצים פנימיים, כולל ריפוד הגנה ללוח.

4.0015,000.0060,000.00יח'

זוג עמודי כדורעף כולל ריפוד הגנה מסביב דגם אולימפי01.30.001.0050
כולל רשת.בעל תעודת התאמה לת"י 5515 חלק 2 -

כדורעף.

1.005,060.005,060.00ק"מ

שרוול לעמודי כדורעף הכולל שרוול מגולוון בעובי 5 מ"מ,01.30.001.0060
רוזטת אלומיניום מעוגנת, מכסה אלומיניום נשלף בציפוי

מסוג הרצפה כולל חציבה ביסוס והתקנה.

2.00874.001,748.00יח'

ריפוד הגנה על קירות בעובי 50 מ"מ - גוון לבחירה עם01.30.001.0070
שטיח חסין אש ופרופיל עץ מסביב -(כנדרש עפ"י התקן

הישראלי).

56.00368.0020,608.00מ"ר

מתקן טבעות במבנה קונזולי מחובר לקיר המבנה01.30.001.0080
מתקפלות לתקרה הנעה על גבי גלגלי פליז, כולל מערכת

אבטחה כפולה כך שבמקרה של כשל באבטחה אחת
האבטחה השניה תמנע נפילת המשתמש, כולל מערכת

לשינוי גובה הטבעות קלה לשימוש, מהירה ורציפה,
לרבות אספקת שרטוט התקנה מותאם לאתר הביצוע

מאושר ע"י מהנדס בעל תעודת התאמה ממכון התקנים
הישראלי לתקן 5515 - ספורט, חלק 4 - טבעות.

1.006,200.006,200.00יח'

מתקן 4 חבלי טיפוס במבנה קונזולי מחובר לקיר המבנה01.30.001.0090
מתקפל הצידה,לרבות אספקת שרטוט התקנה מותאם

לאתר הביצוע ,מאושר ע"י מהנדס בעל תעודת התאמה
ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 - ספורט, דרישות

בטיחות וחלק 4 - חבלים.

1.006,200.006,200.00יח'

סולם שבדי כפול מקצועי - 14 שלבים 180X250 ס"מ01.30.001.0100
בעל שלבי עץ בוק ועמודי נשיאה עשויים עץ בוק מלוטש

חלק ובעל גימור גבוה, כולל ראש עליון בולט קדימה וכולל
הרחקות אחוריות מהקיר לבטיחות ולמניעת פגיעה בקיר

בזמן השימוש, בעל 14 שלבים, זויות העיגון מוכנסות
בתוך שקעים מיוחדים מכורסמים ברגל העץ כך שלא

יבלטו לבטיחות מירבית, לאחר ההתקנה לא נראים ברגים
בולטים וחזית הסולם נקייה וחלקה ללא ברגים. בעל

תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 -
ספורט, חלק 3 - סולמות.

8.001,932.0015,456.00יח'

מסך חלוקה אקוסטי במידות ½15/8 מטר, לחלוקת שטח01.30.001.0110
האולם לקטעים, לרבות הרמה לתקרה על ידי מנגנון

חשמלי, כל אמצעי הבטיחות למניעת נפילה ובלם
צנטרפוגלי.

1.0095,000.0095,000.00קומפ

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

לוח תוצאות חברת BODET דגם BT-8015-F6 לוח01.30.001.0120
.BT-8015-F6 דגם FIBA תוצאות אלקטרוני מאושר

מידות הלוח: 100*215 ס"מ. גובה ספרות 15 ס"מ. כולל
נורית LED, שעון זמן, עבירות קבוצה, כולל עבירות
אישיות בלוח התוצאות, כולל מודול חדש של מספרי

,FIBA שחקן מתחלפים בהתאם לדרישות העדכניות של
והתאחדות הכדורסל. פיקוד מזכירות בסגנון טאבלט

מיוחד עם יציאות חיצוניות מגוונות והתאמה ל-25 ענפי
ספורט.

1.0035,000.0035,000.00יח'

301,160.00סה"כ למתקני ספורט

301,160.00סה"כ למתקני ספורט

מערכות גילוי אש וכיבוי01.34

לוחות בקרה/ רכזות01.34.001

1.007,176.007,176.00יח'לוח בקרה אזור יחיד01.34.001.0001

7,176.00סה"כ ללוחות בקרה/ רכזות

מערכות כיבוי אוטומטיות- ברזים , התקנים ,נחירים01.34.004

מתז תלוי UPRIGHT RECESSED G.B.-Q.R, "תגובה01.34.004.0033
מהירה" ,טמפ' הפעלה 68 מעלות צלזיוס, קבוע זרימה

K=5.6, בקוטר "1/2, צינורות גמישים ,כולל התאמה
לתקרה אקוסטיתותאום בין מפזרי מזוג אוויר וגופי

תאורה

105.0083.008,715.00יח'

רגש זרימה PRESSURE SWITCH לאל חוזר אזעקה01.34.004.0035
UL/FM לפי ת"י 1220 בקוטר "4

1.00736.00736.00יח'

סה"כ למערכות כיבוי אוטומטיות- ברזים , התקנים
,נחירים

9,451.00

16,627.00סה"כ למערכות גילוי אש וכיבוי

4,083,533.00סה"כ לאולם ספורט-פאושלי

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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סה"כ לאולם ספורט בן גוריון

סה"כ לאולם ספורט בן גוריון

4,083,533.00אולם ספורט-פאושלי01

4,083,533.00סה"כ עלות

694,200.61מע"מ בשיעור 17%

4,777,733.61סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

אולם ספורט בן גוריון
אולם ספורט בן גוריון
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