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1. The contractor sould carefully check the details,
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prior to execution starting date of work.

2. The Plans are an integral part,
from the technical specifications of waterproofing.
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to the existing situation on the site,
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the works should be stopped immediately,

to updated the plans.
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 חכ"ל רהט

 מכרז פומבי מס' 

05/2021 

 
 עבודות להקמת ביצוע 

 
 " ברהטמרכז סחר תיירותי מבנה " 

 
 חוברת הנדסית 

 ) מפרט טכני + דו"ח קרקע + אומדנים (
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 מ פ ר ט -מרכז מורשת רהט 

 יועצים רשימת -מרכז מורשת רהט 
 
 

 
 
 

 

 email מס' טלפון  איש קשר שם תפקיד

 fauzialk@rahat.muni.il 050-550638  פאוזי אלקרינאוי מהנדס  סגן מהנדס עיר רהט

    רומחמוד אלעמ מנכ"ל חכ"ל  רהט

 sameeh@ecrahat.com 054-6417544  מהנדס סמיח אבו זאיד מנהל פרויקט מטעם חכ"ל

  054-6744274 יאסמין שביטה שביטה אדריכילים אדריכלות

 shbitarc@gmail.com 09-8331706 משרד

 shbitarc@gmail.com 050-7357504 מוחמד שביטה

 shafhee@inter.net.il 054-7800004 יוסף אלשאפעי מהנדס בניין-אלשאפעי יוסף היקונסטרוקצ

     יועץ קרקע

 Injazs2000@gmail.com 054-2096010 תייסיר אלזבארגה אינג'אזס חשמל*

 n.ayaeng10@gmail.com 04-6216201  נ.איה מהנדסים אינסטלציה

 n.ayaeng10@gmail.com 04-6216201 נגם איה נ.איה מהנדסים מיזוג אוויר

 victor@tes-eng.com 054-2424890 ויקטור פרדמן

 Ziadna.eng@gmail.com 050-5206409 עאדל זיאדנה זיאנה הנדסה בע"מ בטיחות 

 Basem8000@gmail.com 050-2463646 באסם אלקרנאוי א.פ. הנדסה נגישות

 Injazs2000@gmail.com 054-2096010 תייסיר אלזבארגה אינג'אזס ומיגון/קרינה*

 firasjh@gmail.com 050-5725408 פיראס אלחלוו  פיתוח נוף

 bitelman@office.com 09-7741595  ביטלמן איטום

 goldinel@netvision.net.il 054-4474506 גולדיןאלי  אלי גולדין כמאי
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 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 
 ורשימת מסמכי מכרז ן הענייניםתוכ

 

 הינם לביצוע הבלפניה לקבלני הזמנת הצעותכתב  – 1-מסמך א .1

 הקבלן הצעת  – 2-מסמך א .2

 נפרדת בחוברת  –ונספחיו  החוזה – 1-סמך במ .3

 מצורףלא  –ינמשרדי )ספר כחול( י בטכנמפרט  –מסמך ג'  .4

 מיוחדים לחוזהתנאים  – 1מסמך ג' .5

 מיוחדיםי ותכולת המחירים מפרטים  – 2מסמך ג' .6

נחה הכמויות מ; כתב 1-י סיכום במסמך הפותשלום )חלק פאושלי, ל שלבי ביצוע - 'נספח ד .7

 לעבודות פאושליות( 

 )בנין תלמוד תורה( כמויות מנחה לפאושליכתב  – 1מסמך ה' .8

 )סלילה, פיתוח וקווי חוץ( כמויות למדידהכתב  – 2מסמך ה' .9

 תוכניותמת שיר –' ו מסמך .10
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 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 כתב ההזמנה - 1-מסמך א

  תאריך  
 לכבוד

 _________________הקבלן : _____
 

 בנייה  ות לביצועצעהזמנת ה : דוןנה 

  מבנה מורשת רהט, מורשת רהט בעיר רהט  

 

כל עבודה . ומורשת רהט בעיר רהט הנמבל לביצוע עבודות בניה שים הנך מוזמן בזה להגיש הצעת מחיר .1

 (.קט"ויירפלהלן: "הו. )פיעה בתכניות הפנייה להצעות ובכתב הכמויות המצורף לנוספת המו

ת הנדסה בנאית, תשכ"ט רישום קבלנים לעבודוק חובפנקס הקבלנים לפי  היות רשוםחייב לע ציהמ .2

לפחות, וכן הצהרה על אי  2ג'סיווג  100דכן בענף מעושור על רישום , ולצרף להצעתו העתק אי1969

 ול הרישום.ביט

ים כחוק, כ"כ ספר ניהולעל ור שיעל המציע להמציא אישור שהנו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וא .3

 דבר ניכוי מס במקור.ב קףהמציע לצרף אישור ת על

 /אישור עו"דתופיות, וכן חברות/רשם השיהיה המציע תאגיד, יצרף המציע תמצית רישום מרשם ה .4

 תם בצרוף דוגמאות חתימה.המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימרו"ח בדבר שמות מורשי החתימה 

ג ובהיקף דומה סומ פרוייקטים 3נייה של ביצוע עבודות ב רבדבורים אישתו עצעל המציע לצרף לה .5

השנים ויות(, בחמש נקוב בכתב הכמוהיקף העבודה בפנייה להצעות זה )בהתאם לסך הכולל לסוג 

הקשר, עמם ניתן יהיה רם נבנו המבנים ופרטים של אנשי ונות, בצרוף המלצות מהגופים עבוהאחר

 ציע.די המל יו ערסלבחון את הנתונים שנמ

 :ולליםצעות/חוזה זה כמסמכי פנייה לה .6

 צעות/חוזה.ת הצעות לפנייה להמנהז .א

 טופס הצעת הקבלן. .ב

 דוגמת ערבות בנקאית. .ג

 דוגמת הסכם. .ד

 .ריכת ביטוחדוגמת טופס ע .ה

צעות/חוזה זה, בנוסף מיוחדים המתייחסים לפנייה לה מפרטים מיוחדים ותנאים כלליים .ו

 יין".ת בנעבודוי לכלל ט"מפר-למפרטים הכלולים ב

 ניות.מערכת תוכ .ז

 ןמדכתב כמויות/או .ח

עיריית רהט, במשרד מהנדס במשרדי ניתן יהיה לקבל עות/חוזה והתוכניות את מסמכי הפנייה להצ .7

 ₪ שלא יוחזרו. 300תמורת   העיר

    .שאמרמקום הפגישה יתואם .                  בשעה                       סיור קבלנים יערך ביום .8

למשרד לעיל,  4בסעיף ורט כמפ המציע ייחתם על כל מסמכי הפנייה להצעות/חוזה שסופקו ע"י המזמין .9

 _______בשעה ______ עד ליום העיר רהט  מהנדס

  סיכום פרקי האומדן וכן סיכום כללי.את  2-מסמך א בדף הצעת מחיר דיועל המציע לרשום ב .א

    הצמדה למדד.פנייה להצעות/חוזה זה אין ב .ב

וא, מעבר למחירים וסוג שהכל מין לא יהיה זכאי לכל תשלום, ממציע שיזכה בפנייה להצעות ה .ג

 ננקבו על ידו. ש
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הסעיפים שיהיו למדידה. ימים ם מסופיסעי ים/פרק ן יהיה "פאושל" למעטלעם הקב ה שיחתםוזהח .ד

 מרוכזים בקובץ נפרד של כתב הכמויות.שיהיו למדידה 

 תב הכמויות.חירן ייקבע לפי מחירי היחידה בכמת , עבודו אם יוחלט על הפחתת  .ה

לפי דידה ק המובחלתשלום המצ"ב. יבוצעו לפי טבלת שלבי הלי הפאוש : בחלקהתשלומים .ו

 מות הפרויקט. תקדה

 . םבלת עזר למחירי תוספות וחריגיו ישמשו כטריות ומחיכתב הכמוי .ז

פים ולהתאים ההסכם יף סעלהוסי/או במהלך העבודה להפחיתהמזמין רשאי לפני חתימת חוזה  .ח

 .שיחתם לתקציב

 .לום לקבלןם והם יופחתו מהתשמהחומריישירות חלק מהסעיפים או  המזמין רשאי להזמין בעצמו .ט

בשלבים, או להפסיק העבודה עם הקבלן  -ףיופן לא רצבאהעבודה לעצמו הזכות לבצע שומר  המזמין .י

ישולם לקבלן רק ע"פ טבלת שלבי  ושההדה תובבמקרה והע לבי ביצוע (.)ע"פ טבלת ש בסוף כל שלב

 תשלום בתוספת הצמדה.ה

 חודשים.  3ראה של ודות עם הקבלן בהתלעצמו הזכות להפסיק כל העבשומר  המזמין .יא

 ום חתימת החוזה.ישנים מ 4 – קף עד להסכם עם הקבלן יהיה בתו .יב

ל מנכ"וזר חלהעובדים ויעבוד בהתאם  המציע שיזכה יהיה אחראי לבטיחות באתר ולביטחון .יג

 כלס.ובמיוחד לבטיחות בבניין מאומשרד החינוך בכל נוגע לבטיחות 

 חשבונו.המציע שייבחר יגדר האתר על  .יד

בהתאם להנחיות  הכלבודה. ע כל קטעיאתר ע"י שומרים חמושים בלשמירה בכה, ידאג המציע שיז .טו

 קב"ט המועצה לרבות העסקת עובדים .

ו כל ה, אהחוזהצעת הקבלן או בתנאי  טופסי, בהטכנ במפרטאו תוספת שייעשו ה הפחתכל שינוי  .10

בו לפי רת, ייחשכל דרך אחבמכתב לוואי או ב מכים וביןבין ע"י תוספת בגוף המסהסתייגות לגביהם, 

 .עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותהב.    נכתבו.א כאילו ל  בחירת המזמינה:

על כך של סעיף מסוים יש להודיע נו תוכבפק כלשהו התאמה או סשגיאה, או אי אם תתגלה סתירה או  .11

 הצעות.ום הגשת הימים לפני י 5חות תב, הודעה כאמור יש למסור לפן בכמיד וללא דיחוי למזמי

 התוכניות או התיאורים הטכניים.הכמויות,  קיוערבה לדעמותת סוכת עובדיה אין  .12

לים לשם הכנת אשמו הם וש המזמין,לעיל הם רכ 4רטים בסעיף כל מסמכי הפנייה להצעות המפו .13

 ן אם לאו. הצעות בין אם הוגשה הצעה ובישת השתה. יש להחזירם עד מועד הגההצעה והג

 .ש בהם לשום מטרה אחרתתמאו להשעתיקם לה אין  

קבלת בפנייה להצעות, הנך מתבקש להודיע על כך תוך שבעה ימים מיום ונך להשתתף רצב אם אין .14

 ההצעה.

שנה, לני מדה בעצמו. עבודה באמצעות קברש לבצע את העבוייד צעותפנייה להתו תזכה במציע שהצעה .15

 משנה ובכפוף לכךו קבלן הע לה מיהישהוד אחר, למזמיןבכתב של התותר רק בכפוף לאישור 

 ותן הינה של המציע. בלעדית על ביצוען המושלם של העבודות ועל איכה ותשהאחרי

ג אוויר וחשמל מתוך יה , מיזוסטלצבאינשנה עסיק קבלני מחייב להקבלן מתבות העבודה המורכבשל  .16

זמין קבלן משנה יאשר המ אלא אם כן זמין  )נספח ו'(,שתוצע על ידו ותאושר מראש ע"י המהרשימה 

 תאים לביצוע העבודה .וא משהשיוכח  לאחר אחר

זה ויגיש מצורף בהחוזה העל חוזה, כדוגמת המציע מתחייב כי אם יזכה בפנייה להצעות יחתום  .17

ייה בפניה יימים מיום ההודעה על הזכ 10 בתוך 5%בסך  הקבועה בהסכם  את ערבות הביצוע ה ינזמלמ
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וכה לא תהווה זהות הז גביל םכצעותיתן המלצת ועדת הפנייה להם מכי עצבהר בזאת להצעות. מו

 ההסכם לתוקף. קיבול להצעת הקבלן, ורק עם חתימה על הסכם ייכנס 

על ההודעה יום מיום מסירת  14וע בתוך הביצ ערבות ש אתהגי ההסכם ו/או לא מציע עלא חתם הל .18

 .טלטל ומבומפנייה להצעות זה, יהא בם הנובע בין הצדדי שום, כל קשר חוזיה למשלוח הדואר ריהזכי

על  בנוסףבת( להתחשב )אך לא חיי המזמיןבעת בחינת ההצעות תהא רשאית  מזמיןגרת שיקולי המסב .19

בניסיונה עם  ה רשאית להתחשבעמותכן תהיה ה המלצותיו.וב ונויסיותק של המציע בניר גם בהמח

 ם ובאיכות הבנייה שלו. חות זמנימידתו בלודמות, ובכלל זה בעמציע בעבודות קוה

זכותה  על שומר מזמיןלקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ה מתחייב וינא המזמין .20

 זוכה ו/או לא להתקשר בהסכם עם יז עללהכרלא  ליל או את חלקו, ו/אוהצעות כפנייה לל את הלבט

מזמין ההיה יפי שיקול דעתה. כן יעים, לצין מספר מת ההזמנה בלפצל א שאיהמזמין רהיה יכה. כן הזו

 ןא מעונייוין הפרקים או רכיבים שונים מהפרויקט לפי שיקול דעתה, וזאת בין אם אלבטל  ישאר רשאי

אי לקבל יה זכן אחר, כל זאת מבלי שהקבלן יהות קבלאמצעאו באם כדי לבצעם בעצמה , ובין בביצועם

 ם. או רכיבי ביטול אותם פרקים פיצוי כלשהו בגין

ן הקבל. גורמים ממסדיים שונים ותרומותאמורה להגיע מויקט פרביצוע הקבלן כי התמורה בגין ע לידו .21

או פיצוי יבית כל ראי ל, ולא יהיה זכמהגורמים הנ"ל בפועל ת התמורה אשר תגיעיהיה זכאי לקבל א

  אשר תהא. הממניםהמוסדות יבה לאיחור בקבלתו מהסא בגין קבלת הסך, תה

 ( חודש.ה)עשר  10ט ע לפרויקזמן ביצו .22

ה להצעות המפורטים לעיל על נספחיהם, ובכלל זה עמוד ממסמכי הפניי לתום בר"ת על כלחעל המציע  .23

 ך.ם לכועדימה מלאה כולל חותמת במקומות המיעל התוכניות ובחתי

השטח  ת כל פרטיא מכיר או וכי הוברורים ל כי פרטי העבודהאישור  הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה .24

 פרט כלשהו.לו לא ידע טענה כאי ן לא תשמע מפיובללוציו. לאחר הגשת ההצעה ע"י הקואי

ה עה לפנייה להצעות ובהשתתפות בפנייכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצ .25

 על המציע.תחולנה  צעותלה

או תיקונים במסמכי ויים ו/ניס שינהכהצעות, ללהגשת ה אחרוןעד הלמו ל עת, קודם, בכאיהמזמין רש .26

ים. השינויים והתיקונים כאמור, יובאו שאלות המציען בתשובה לביוזמתה ביבין , הפנייה להצעות

ות סימיליה עפ"י הכתובפקאו בשי מסמכי הפנייה להצעות בדואר רשום בכתב לידיעתם של כל רוכ

 אי הפנייה להצעות.פרד מתנבלתי נ לקויהוו ח להצעות, כי הפנייהע"י רוכשי מסמ שנמסרווהפרטים 

יעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש . המצמזמיןות שמורות לכי הפנייה להצעסמכל הזכויות במ .27

  ה.ות זלצורך הכנת והגשת הצעה בפנייה להצע במסמכי הפנייה להצעות אלא

ות התייחס סרו בשל חותנאיה א של מחירה,א בלתי סבירה בעה שהישלא להתחשב בהצ המזמין רשאי  .28

 הצעה.ה מונע הערכת הותעמי הפנייה להצעות באופן שלדעת הלתנא

 עה למשתתפים שלא זכו בפנייה להצעות. יתן הוד המזמין .29

 לא לחתום על החוזה ו/או לא  יה להצעות ו/אואת הזכות לבטל את הפני לעצמה שומר ןהמזמי א(  .30

 והסופי. המלא ועתשיקול דל אםבה שהיא, בהתל סילבצעו מכ

, לא ל החוזה ו/או לא לבצעואו לא לחתום ע/ו זמין כאמור, שלא לבצע את העבודותחליט המאם י ב(  

טענה מכל סוג שהוא, למעט תהיה למשתתפים בפנייה להצעות כל תביעה ו/או דרישה ו/או 

 ת בלבד.ה בפנייה להצעולזוכעות שתוחזרנה שת טפסי הפנייה להצכיין רההוצאות בג

 8 חודש.  חוזה–' ב הצעת הקבלן ומסמך 1-במסמך אפורט התאם למתהיה ב דהצוע העבותקופת בי .31

 . יםחודש
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הביטוח למקרה להמציא העתק מפוליסת הביטוח קבלנים כל הסיכונים כאשר ערך  הזוכה ידרש .32

  וטב.כשהעמותהתופיע כמג'  ______ ₪ וכולל ביטוח צד

י הפנייה להצעות ו/או מתנא לגרועו שנות ו/אהם כדי לה, אין בזי הוראות טופס ורש, כמוסכם במפ .33

 סיף עליהן.הוהחוזה, אלא ל

 שלא יוחזרו. ₪ 300 תפות בפנייה להצעוהשתת עלות .34

         

 בכבוד רב,           

 העיר רהטמהנדס            
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  2-מסמך א

 הצעת הקבלן 
 בלתי נפרד מחוזה זה  ה חלקהמהוו 

 לכבוד
 העיר רהט מהנדס 

 
   הזמנה לקבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות  הנדון:

 
חד להוות חוזה על  יה והעתידים כולם אנו הח"מ קראנו ועיינו בכל המסמכים המפורטים מט .1

 כל מסמכיו ונספחיו. 

 הזמנה להציע הצעה  - מסמך א'
 

 הצעתנו זו. - 1 - א'מסמך 
 

 (ת)ערוך בחוברת נפרד חוזה ונספחיו - מסמך ב'
 

 מצורף. שאינו   הספר הכחול. מסמך  – המפרט הכללי לעבודות בנין - מסמך ג'
 

 תנאים כלליים מיוחדים.  - 1 –מסמך ג' 
 

 .+ דו"ח יועץ קרקע המפרט המיוחד - 2 –מסמך ג' 
 

 לוח תשלומים - מסמך ד'

 . יות מנחיםכמו כתבי   -  1 –' המסמך 

 כתבי כמויות )למדידה(  - 2-מסמך ה'
 

 .רשימת התוכניותתוכניות ו - 'ומסמך 
 

 לוח זמנים )יצורף ע"י הקבלן(. - 'חמסמך 
 

מכי ההזמנה, והמזמין שומר לעצמו הזכות, אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מס
י ההזמנה ו/או לשנות מסמכים ללפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספ

 ם. המסמכים הקיימי את

 : קבלן ראשי .2
 

הן   כקבלן ראשיהננו מצהירים ומסכימים בזה, כי במסגרת חוזה זה אנו נמונה, נהיה ונפעל  
 עבודות בנייה( והן לצורך ביצוע העבודה. על פי החוק )תקנות הבטיחות ל

                     את  כל המטלות והחובות לבצעאת  צמנועל מנת למנוע כל ספק, אנחנו לוקחים על ע          
 העבודות כקבלן ראשי לכל דבר עפ"י כל דין ועל פי חוזה זה.

מו את הזכות לנהל משא ומתן עם הובהר לנו באופן הברור ביותר כי המזמין שומר לעצ  .3
 , על בסיס ההצעהו/או אף לא עם אחד מהמציעים מספר מציעים מבין ההצעות שיוגשו

למען הסר ספק, חובת  רים בזה שאנו מסכימים לתנאי זה.זמין והננו מצהייותר למבה בהטו
 מכרזים אינה חלה על פרויקט זה.

 
של חוזה זה על כל פרטיהם, וכי בדקנו  הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל המסמכים הנ"ל   .4

זה וזה את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר, ושביצוע  העבודות  כמפורט במסמכי ח
ל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים "העבודה"( וכן כ -להלן:)

וכי   ומוכרים לנו היטב, וקיבלנו את כל ההסברים שביקשנו ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו
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ידיעה כלשהי של -הבנה או אי-לא נציג שום תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי
 כל טענות אלו.  ו מוותרים בזאת מראש עלואנ כיו תנאי החוזה על מסמ

 
טחוני ואפשרויות העסקתם של פועלים וקבלני משנה יהננו מצהירים כי ידוע לנו המצב הב .5

, וכי ננקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של  משטחי יהודה, שומרון ועזה )יש"ע(
ייגרם שום פיגור   שלא בלבדבכל המקצועות או פועלים זרים מחו"ל ו אזרחי ישראלפועלים 

מנים התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושלבי הביניים של לוח זבקצב 
 זה.

 
השטחים ו/או פועלים זרים לא הננו מצהירים ששום בעיה הכרוכה בהעסקתם של פועלים מ 

 ח עליון.ותתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או ככ
 
המחיר הינו  כי חוזה זה. ידוע לנו שבכפיפות לכל מסמ העבודהאת  לבצעהננו מתחייבים  .6

של העבודה שתבוצע בפועל, כמתואר   אבני דרךוהתשלום בפועל יחושב על בסיס  פאושלי
 .בהתאם למחירים הנקובים במסמך ד' לחוזהבמסמכי החוזה, ו

 
אחרת צעה כל ההובא לידיעתנו כי זכותכם המלאה לדחות את הצעתנו, כולה או חלקה, או  .7

היו רשאים למסור את ביצוע העבודות, אם בכלל במלואן או בחלקן, שתינתן לכם, וכי ת
, על פי שיקול ולה ביותר, וכי הינכם רשאיםלבעל ההצעה הנראית לכם גם אם אינה הז

 דעתכם הבלעדי, לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, או עם אחרים. 
 

ביצוע )פאושלי(, למעט   י מחיר סופי בהתאם לשלבילפ היא הובא לידיעתנו כי שיטת התשלום .8
תשתיות מים, ביוב וחשמל שעבורם ישולם לפי מדידה  סלילה, פיתוח וקוי חוץ של עבודות 

 של ביצוע בפועל.
 
 הובא לידיעתנו כי אין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם בדרך כלשהי וכי אתם שומרים .9

ת המחיר וכי רק בהצעה ובמסמכי בקשת הצעוים שינ לעצמכם את זכותכם להכניס בכל עת
סכומים והצהרות אשר יכללו בהסכם שייערך וייחתם )אם בכלל( אותן הוראות, הסכמים, 

 בינינו, יחייבו אתכם. 
 

הובא לידיעתנו שתקנות המכרזים הציבוריים אינם חלים על מסמכים אלה וכי אין המזמין   .10
 מתחייב לנהוג בשוויון בין המציעים.

 
 ____________ש"ח________ של:ם )ללא מע"מ( סכוייבים לבצע את העבודה במתח הננו .11
 

 (₪ _          ____________________________________ )במילים:  

 במסמך זה.  22הערה : ראה גם טבלת פירוט לפי פרקים : סעיף           
 

תנאי החוזה בידיכם  קיוםות לננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על החוזה, הפקדת הערבה .12
 ה ולוח הזמנים.צאת צו התחלת עבודה, נתחיל בביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזוהו

 
עם קבלת תעודת השלמת העבודה ולפני תשלום החשבון האחרון אנו מתחייבים להחליף את  .13

 הערבויות בהתאם לאמור במסמכי החוזה ולמסור למזמין ערבות לתקופת הבדק.
 

  עשרה)חודשים  8 תוךצונכם המלאה את העבודה לשביעות ר  ים להשלבים הננו מתחיי .14
 -, מיום מתן צו התחלת העבודה על ידכם, כדלקמן:חודשים( קלנדריים

 .למדד הצמדה תשולםלא  ,4 טופסוקבלת   פרק זמן זה כולל גם את תקופת ההתארגנות
 

המועד ום מי 90ימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של נו מסכא .15
מר  יום הנ"ל גם אם  90עות וכי לא נוכל לבטל הצעה זו תוך הגשת ההצשנקבע ל  האחרון

לנו כי החליטה להתקשר עימנו בחוזה   "( טרם הודיעו/או החברה "המזמין -)להלן: קובי סלע
 לבצוע העבודה. 

ו סמכיבזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו, מחייב אותנו החוזה על כל מהננו מצהירים  .16
חתום על ידינו ואם נידרש להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת  צורפים אליו כאילו היההמ
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הוראות החוזה. מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותינו לפי   החוזה נפעל בהתאם לדרישה על פי
ע העבודה בתאריך שיידרש מאיתנו בהתאם לצו החוזה הננו מתחייבים להתחיל בביצו

 י המזמין. ל ידתן ע התחלת העבודה שיינ

לעיל, הננו מתחייבים לחתום על החוזה וכל נספחיו ומסמכיו   16 באמור בסעיף מבלי לפגוע  .17
 ימים מקבלת דרישה לכך מהמזמין.  7וזאת תוך 

חוזה זה במהדורתם הננו מצהירים בזה, כי ברשותנו נמצאים כל המפרטים הנזכרים ב .18
נו את כל ההסברים אשר בקשלנו קיב כמפורט ברשימת המסמכים, קראנו והבנו את תוכנם,

 ואנו מתחייבים לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 

ידוע לנו שהחוזה הסופי, על מסמכיו, שייחתם עימנו, אם הצעתנו תתקבל, יהיה בר תוקף אך  .19
 ין.ורק לאחר חתימת המזמ

 ידוע לנו כי המחירים הנקובים בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף.  .20

 הוא פרט.  כולל היחיד במקרה והמציע" יםרב"ה .21

 פירוט ההצעה:  .22

  טבלת פירוט הצעה )חלק פאושלי( 22.1

 סכום )₪( תיאור עבודות פרק

  עבודות עפר 01פרק 

  עבודות בטון 02פרק 

  עבודות בניה  04פרק 

  עבודות איטום ובידוד  05פרק 

  עבודות מסגרות ונגרות  06פרק 

  עבודות תברואה  07פרק 

  עבודות חשמל 08ק פר

  עבודות טיח 09פרק 

  עבודות ריצוף וחיפוי  10פרק 

  עבודות צביעה  11פרק 

  עבודות אלומיניום  12פרק 

  בטון  עבודות  14פרק 

  מיזוג אויר 15פרק 

  אלמנטים מתועשים  22פרק 

  כלונסאות 23פרק 

  סה"כ הצעה פאושלית  

 
 

 
  עבודות למדידה  .222
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 ₪(ם )סכו ודותעבר אותי פרק

  תשתיות חשמל ותאורת חוץ 08פרק 

  וסלילה  עבודות פיתוח 40פרק 

  גינון והשקיה  41פרק 

  קוי חוץ )מים, ביוב(  57פרק 

  סה"כ הצעה למדידה 

 

        סה"כ הצעה

 __________        מע"מ : 

 __________                       סה"כ כולל מע"מ :  

 __________                   : קטלפרויסה"כ 

 __________        מע"מ : 

 __________      כולל מע"מ : לפרויקט סה"כ 

 

       :  חתימת הקבלן 
 
 

     :  ___________  שם הקבלן 

 
       :  איש הקשר:

 
 

 :________________________________  כ ת ו ב ת 

 ________________________________:  ט ל פ ו ן

 ________________________________:  סימיליהקפ

       :  מספר עוסק מורשה 

 

       :   ת א ר י ך
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 חדים לחוזהמיותנאים  – 1ג' סמךמ

 מהחוזה נפרד בלתי חלק המהווה

 העבודה תאור 00.01

 בין המזמין לקבלן.  מהווה השלמה לחוזה 1מסמך ג' 00.01.1

 מרכז מורשת רהט, מבנה חד קומתי. מת מבנה ייחס להקמתה ז מכרז/חוזה 00.01.2

 מבנים: נילש לקכתב הכמויות מתח 00.01.3

  מחיר סופי -. תשלום בשיטת פאושלי מרכז מורשתמבנה  - 1ה נמב  - 1מסמך ה' 

 )פאושלי(.

תשלום  סלילה, פיתוח, גינון ותשתיות חוץ של המערכות, – 2מבנה   - 2סמך ה'מ 

, תיעול  ובוקווי חוץ )מים, בי יתוחסלילה, פ  תודועב –דידה למ טתבשי

 .וחשמל(

  להלן הדגשים ודרישות לסדרי עבודה באתר:  00.01.5

קבלן  מה לות רגילה.נמשכת פעי השב בישותחום הוך  מצא בתבודה נאתר הע .1 

 נדרש:

 ת המפקח.נחיוובשעות עבודה לפי הלבצע עבודה בשלבים  1.1  

 ביבה. יפגע בפעילות ובתנועה בסציוד שלא ים וחומר לבנות מערך הספקת  1.2  

 ים ומכונות הרמה בתאום עם המפקח. גומלהקים פי 1.3  

יוחד  עות המפקח, את כל הפעילות ובמה באמצהמכינ לתאם עם הנהלת 1.4  
 מות לרעש ו/או לכלוך. ורגאלה ש

במבנה ובסביבתו ועליו   בטיחות אשעל  חראי הבטיחות לרבותלקבוע א 1.5  
המקום ולהנחיות  עי כיבוי בהתאם לדרישות האתר באמצאת  ציידל

 . המפקח

ם שיידרש  כל מקורכב ובלבנות גגונים מעל מסלולי תנועה הולכי רגל ו/או  1.6  
 על ידי המפקח. 

ים מסביב לאתר  ויד בשערים, מעברים להולכי רגל וגגונמצ להקים גדר 1.7  
 קח. רטים מאושרים על ידי המפהכל לפי פדה. העבו

עבודה ודרכי  י הנים אחרים וניקוי שטחבות של קבלנוי הפסולת לרלבצע פי 1.8  
 גישה בסוף כל יום עבודה. 

ף  עיסם לדרישות סופי והעברת מבנה למזמין בהתאיומי וי יום לבצע ניקו 1.9  
 בפרק זה.

קיימים וכבישים   על מבנים הגנהמפקח ולבצע סידורי לתכנן ולאשר אצל ה 1.10  
 .שבסביבה

 ה ובשטח. כות במבננטגרציה של המערלעשות אי 1.11  
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 שור איכלוס מהרשויות.אי לקבל 1.12  

 ר. הישוב שלטי הכוונה ברורים לאתהנהלת אישור להכין ולהתקין )בתאום וב  1.13  

לם  ישו לא ימדדו ולא 1.1-1.13בודות והפעולות המתוארות בסעיפים הע כל . 2 
 ת.תב הכמויום בכקוביעלותן כלולה במחירים הנ בנפרד,

 פים של פרק זה וסעיפי מפרט המיוחד.סעיראה להלן ב -ות הנ"ל  פרוט נוסף לדריש . 3 

 כולת המחיר של המערכות: יים לתים כלללהלן הדגש 00.01.6

ות כמוישל כתב ה 35, 34, 15, 08, 07מכל הסוגים המתוארים בפרקי ת ומחירי מערכ . 1 
 גם: כוללים

פתיחה וסתימת  ות גגות/קירות ומחיצות לרב/דרך תקרותיים תיקנביצוע מעברים  1.1 
תימת כולל סמאושרים על ידי המפקח  חריצים, שימוש באביזרים ואטמים ם ו פתחי 

 עברי אש.מ
 הרצת מערכות.  1.2 
 בדיקה כולל כל ההוצאות הכרוכות בזה. ה יכל סוג 1.3 
 מתקן. וספרי As Madeהכנת תוכניות  1.4 
 . זמיןי המהדרכות עובד 1.5 
 ומרי אטימה  וח חריצים לרבות אביזריםם ולאטום פתחים וצע לסתולב 1.6 

 מפקח. תיקניים, הכל לפי פרטים מאושרים על ידי ה
 ם.קבלת רשיונות ממוסדות רלוונטיי 1.7 

כן הצגת כמו קים לרעידות אדמה. המערכות יכללו גם תכנון וביצוע חיזו ריימח . 2 
ק חיות משרד הבריאות לחיזו נים או הנהתק )לפירטי ביצוע לאישור המפקח פ

 ת(.ליו מערכות לא סטרוקטור

 המפרט הכללי 00.02

ת ין בהוצאה הבין משרדית המיוחדדות בני לעבופירושו, הפרקים של המפרט הכלל 
ורה ומע"צ. כל פרק במהדהמשרד הבטחון, משרד הבינוי והשיכון  של בהשתתפות

 האחרונה.

 מפרטי היצרן 00.03

דה שהיא, עבו לשיטת יישום וביצוע ל  ות ו/או מפרטים מיוחדיםניתנו מפורש אה ולבמיד 
פק כפי שייקבע המפקח. ו/או סיבואן  היישום והביצוע ייעשה לפי הוראות יצרן ו/או 

 י מחיר החוזה. )ספק( של החומר לא מהווה עילה לשינו רןצפי מפרט היביצוע ל

 רטמפ 400.0

 (. 2ני המיוחד )מיסמך ג'המפרט הטכים וכלליפירושו צרוף המפרטים ה -מפרט  

 בכתב הכמויות(  1ה פאושלי )למבנ  -ם מחיר סופישלווהתשיטת ההקמה  00.05

( לפי שלבי ביצוע באחוזים זהו"כ בהצעת/חמחיר סופי )סה  -חשבנות: פאושליההת שיטת 00.05.01
סמך מ - ות עם הקבלן ראה בנספחיםבי התחשבנ . שלה בכל תשלום ותשלוםמסה"כ החוז

 ד'.

ולא לתשלום, רואים את הקבלן כמי דה  מש אך ורק לתאור העבוכתב הכמויות מנחה מש 00.05.02
ב תויות זה. כההצעה ואינו מסתמך על כתב כמ י הגשתרם לפנשבדק את הכמויות ותאו

 ת והפחתות.הכמויות ישמש כטבלת עזר ומחירי תוספו

 . סופימחיר  -דה הכלולה בהצעת חולת העבות  00.05.03
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 ם. ין וכן חומריצעו ע"י מזמסעיפים שיבו

רטים ם המפויר בזה כי בעת קביעת המחיר הסופי הוא התחשב בכל התנאימצההקבלן  00.05.03.1
ת הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים אוצאת ערך ההומכרז זה, על כל מסמכיו, וכלל ב

תוכר על  , לאת בואי כל שהוא או אי התחשבוי הבנת תנם. אתם מסמכים על פרטיהבאו
 שלום נוסף מכל סוג שהוא.לת לשינוי מחירו או עילהידי המזמין כסיבה מספקת 

 כימתוארות במסהקבלן כוללת את כל העבודות המבהצעת כלולה תכולת העבודה ה   00.05.03.2
ת(. ם ותוכניופרטידו"חות היועצים, מ המכרז )החוזה, תנאים מיוחדים לחוזה,

אפיוני  מבחינת תאור תנאי ביצוע,את השני  אחד ימיםהמסמכים הנ"ל הם משל
 ת. ולוהעבודות והפע

א מתאימה לתכניות, חוזה, עת שהיוכח לדרואים את הקבלן כמי שבדק את הצעתו ונ   00.05.03.3
לם והגמור כאמור, ולמשתמע מתוכן ומבטאות את המבנה המושט רקרקע ולמפ דו"ח

מכל סיבה שהיא לרבות  כפי שנקבעופי ר הסכל תביעות לשינויים במחיא תוכרנה כן לל
המפרט, המחיר הסופי ישונה רק אם יחולו תוספות  ביןהתאמות בין התכנית ל  אי

 בכתב מאת מנהל הפרויקט.  דרישה ים לפיושינוי

גוע ומבלי לפ אות,ודה, החומרים, ההוצם את המחיר סופי הכולל את ערך כל העבאיור   00.05.03.4
 להלן:  המפורטות צאותההו בכלליות האמור אף את

החוזה, כולל את כל העבודות   נאיאם לתה לשם ביצוע בהתכל העבודה הדרוש 
ת, תנאים מיוחדים לחוזה, תוכניו  חוזה, המפרט,המתוארות בפרק המתאים של 

ות דרושהמצורפים, אבל הן  דות שתאורן לא מצא את ביטויו במסמכיםבועולרבות 
הנוספות הכרוכות בביצוע ההוצאות  ן כלמו כעבודה מושלמת ובמידה וכ לביצוע

 המיוחדים.  איםהעבודה והמתוארות בתנ

  יבוצעו על ידו אלא ע"י המזמיןות לא הכמוי ידוע לקבלן, כי חלק מסעיפי כתב 00.05.03.5
 ישירות.

 דה( למדי 2ב כמויות )למבנה הגשת חשבונות חלקיים וסופיים וחישו 6.000
 

 כללי .1 
 

נות. כל הנאמר כנה המיועדת לניהול חשבובמחשב בתושבו  ויחוהחשבונות יערכו   
 בא להוסיף ולפרט על הנדרש בגוף החוזה. זה בסעיף 

 
 ללי( יות )כחישוב כמו .2 

 
דידות ו/או דפי יומן בהתאם  מ יתכניות, דפחישוב הכמויות יהיה מבוסס על  .א

 ם לחישוב הכמויות. פו כנספחייצורהנחיות המפקח, והם להוראות ל

 . יו ממוספריםהים יהנספח .ב

 . עיףבדף נפרד לכל סעיף וסחישוב הכמויות ייעשה  .ג

דף  מספר  תכנית,בכל דף של חישוב כמויות יצוין כמקור החישוב )מספר  .ד
 מדידות או מספר דף יומן(.

יס לחישוב  דפי המדידה, סקיצות וכו' המשמשים כבס, תכל התכניו .ה
 וחתומים ע"י המפקח. מאושרים  יהיוהכמויות 

יך החתימה( וע"י ארים ע"י מגישם )בציון תחתומ יהיויות דפי הכמו .ו
 לאחר בדיקתם. ח, המפק

 חישוב כמויות לחשבונות חלקיים .3 
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בפועל באותו  ו עות אשר בוצבונות החלקיים יכללו את הכמויות לחשהכמוי א.  
 ונים שהוזכרו לעיל. חודש תוך התבססות על הנת

פרד מדפי חישוב  תי נק בלו חלויות של החשבונות החלקיים יהידפי הכמ .ב  
 הסופיים. הכמויות 

 ות לחשבון הסופימויחישוב כ .4 

ו בנפרד מהחשבונות החלקיים, ויאוגד יאספו דפי הכמויות לחשבון הסופי יצולמו,   

 ם לליווי דפי הכמויות: שירמסמכים הנדה

חסים לסעיפי הכמויות  ידה המתייהמד שבתוכו כל דפי –ות תיק מדיד א.  

 נציג הקבלן והמפקח. ע"י מים החתוהסופיים 

מדודות בפועל או   –כניות עם מידות מעודכנות ה ת בתיק תהיינ –יות תכנ ב.  

ע  וה לאחר ביצשל הפיקוח( הכוללות נתוני קבלנן או ל המתכסקיצות )ש

 הפיקוח.  )גבהים ומידות( של המבנה מאושרות ע"י

ייחסות  ש התהם ים שבזה ירוכזו אך ורק דפי היומני בתיק –ים יומנתיק  ג.  

כמויות. במידת הצורך יצולמו  י המנים ירוכזו לפי סעיפלכמויות. דפי היו

 ש החלק הנדרש לסעיף הרלוונטי. ם יודגל צילואותם דפים מספר פעמים ובכ

עיף  שיכלול את מספר הס בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז –וז יכרדפי  ד.  

הכמויות הסופי  כוז ת ריף ואהכמויות המתייחסים לאותו סעי ומספר דפי

 תוחי מחירים. ני יטי התשלום וכן ריכוזבהתאם לפר

מוחשבים באוטוקד על  ים מקבצ – תיק תכניות לאחר ביצוע של התכניות ה.  

 י היועץ הרלוונטי. ע"  ות מאושרותהתכניות להי

 . ריותהפעלה + תעודות אח תיק הוראות ו.   

 ת חשבונותהגש .5 
 

 חשבונות חלקיים:  .א

"י הקבלן בתאריך שיקבע עיוגשו ע"י בונות חלקיים  חשור, כאמ ( 1
 .מזמין/המפקח אך ורק לאחר ביצוע מדידה משותפת עם המפקח

 לחשבון יצורפו המסמכים הבאים: ( 2
 לעיל.  4וס"ק  3כמפורט בס"ק ת וישוב הכמויח ( 3
 המדידה המשותפת. דפי  ( 4
 עודכן לתאריך הגשת החשבון. ח זמנים מלו  (5
 ספות.רים לעבודות נוחיחי מניתו ( 6
י: כתאריך קבלת החשבון ייחשב אך ורק  חלקתאריך קבלת החשבון ה ( 7

 ם הנ"ל. הדרושיסמכים תאריך קבלת כל המ
 

 חשבון סופי: ב.  

)כולל מידות   ופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודההסהחשבון  (1  

 י המזמין.וקבלתה ע"ות( משותפ
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 שבון הסופי ועל חשבונו:לחצרף לן להמסמכים שעל הקב (2  

 תיק כמויות. א( 

 מדידות. תיק ב( 

 תיק יומנים. ג( 

 תיק ניתוח מחירים.  ד( 

 ית.ובה תכנית תאום מערכות סופ  AS MADE תכניות ה( 

ם שבמסגרת מתקן )בעברית( עבור כל הציוד והמתקני ריספ ו( 

 העבודה.

 ריות למוצרים והמתקנים השונים. תעודות אח ז( 

 בהסכם.  התקפה המוגדרתשרות עבור י הסכמ ח( 

החשבון ע" הקבלן ייחשב אך ורק תאריך קבלת  ירתבתאריך מס (3

 ( כנ"ל.מושלמיםהמסמכים )

 : תשלום .6 

י וכל יתר כמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופה טוט, חישובהמדידות, השר  

 ונו. שבעל חלן וורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבדסיים כמפ ההנ השירותים

ת כל הנתונים, הדרישות ן אבוקבלן כאילו לקח בחשהמזמין רואה את ה  

 מחירי היחידה שלו. ב בהם ב ו והתחשוההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעת

 בורם.ע ם כל תשלוםלא ישול  

 בדיקות מוקדמות  00.08

ל בם שכניות, המפרטים, כתב כמויות, טיהחוזה, התנאי ל הקבלן ללמוד את תע 00.08.1
והנסיבות הקשורים  איםבנה, לבחון את כל התנרים והעבודות הדרושים במומהח

 נה וכל דבר אחר שנוגע לביצועקום המבגישה למלביצוע המבנה ולסביבתו, את דרכי ה
ת ביעויה רשאי לבסס שום תבודה תוך פרק הזמן שנקבע. הקבלן לא יההעמושלם של 

י ידיעה כלשהו מתנאי החוזה, או אי תנא ה שלאו אחרות על אי ידיעה או אי הבנכספיות 
 .ים ממנונאי או נסיבה כלשהם הקשורים לביצוע המבנה ו/או הנובעל תאו אי הבנה ש

בלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים הקלעיל, על  מבלי לפגוע בכלליות האמור 00.08.2
ויתר  דםח האד, כזה, בנוגע להספקת החומרים, הציופי חוזה  ו עללביצוע התחייבויותי

תישמע כל טענה בדבר חוסר כל אלה  לא דרושים לביצוע החוזה.הנתונים אשר יהיו 
ר חוכהסבר לאי ר בחומרים, בציוד או בכח אדםכי מחסול טענה ובמיוחד לא תישמע כ

מבנה להשלמת ה ה אולב ושלב הקבוע בחוזכלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה בכל ש
 כולו במועד הקבוע בחוזה. 

. טרם הגיש את הצעתו, קוםיר את תנאי העבודה במבאתר כדי להכהקבלן לבקר על  00.08.3
 .בנה של תנאי כלשהו, לא תתקבלאו אי הידיעה  שום תביעה של הקבלן הקשורה לאי

דה כמנהל עבווסף השלד, ישמש באתר בננדס הביצוע של הקבלן, אחראי על ביצוע מה 00.08.4
שימסור לו  נוי מול המזמין לפי נוסחמיכי המסמ מוסמך. מהנדס ביצוע יחתום על

א יכול נין, הויצרף את הרשיונות הרלוונטיים. במידה והקבלן יהיה מעואף לחתימה, ו
 כוחו יאשר את הפיצול. י זמין או באלפצל בין התפקידים ובלבד שהמ

 הבסיס ההצע 00.09

המתוארת  דהעבו י כלווים השלמה לתכניות ואין הכרח ככמויות מה תב ההמפרט וכ 00.09.2
צוע העבודות, אם לא צוין אחרת, יהיה לפי בי הנוסף במפרט ולהיפך. תמצא את ביטויה

בידי ה יניהם, יהיפרט הכללי. במקרה של סתירה בוחד, המפרט המיהתכניות, המ
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לשינוי או ווה עילה א מההביצוע. כל הנ"ל ל המפקח הרשות הבלעדית לקביעת אופן
 תוספת במחיר החוזה. 

תנו בעקבות אספקת תכניות יש מודע לכך שמחיריו לא ה יהיה הקבלןישו את ההצעבהג 00.09.3
ות שיכללו פרטים הנובעים מהדרישריכלות לד והאדעבודה מפורטות של אלמנטי הש

רטים מפו השונות. למרות שלא ניות והפונקציונליות והקונסטרוקטיביותטוהארכיטק
יודע את היזם את הקבלן כמתמצא ו  אה, רויצועיות כל פרטי השלד וכל דרישות הבבתכנ

ת בתביעו מסוג זה, ומסיר מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא  ודהכל הנדרש בעב
 טות.ורת עבודה מפכשימסרו לו, בבוא העת תכניו כלשהן

 ל.הקבלן בהצעתו מאשר את האמור לעי 

 תכניות 00.09.4

 יות בדיקת תכנ א. 

לו:  סרות ון, התכניות והמידות הנמימת הסוק אעל הקבלן מוטלת החובה לבד  
ירה/אי  לביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכל החסרה/ סת ן ו למכרז, לעיו 

לפי איזה מהם  יחליט  קחהמפ מויות. ין התכניות, המפרטים וכתב הכ התאמה ב 
 עת.ומכר ופית יה ס לטת המפקח בנדון תה תבוצע העבודה. הח 

לבצע על   ור לעיל, תחייב את הקבלןאמעד כבמו אי הפניית תשומת לב המפקח  
ויים או התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד  שינחשבונו את ה

 "ל.נה שלא הרגיש באי ההתאמות כנ סמך טע קבלן עלה

  יצועת המפקח, תוך כדי בלפעם, ימציאו המתכננים לקבלן, באמצעו עםמפ ב. 
המבנה. הכל לפי שיקול  ועביצ סברתוראות, לרבות תכניות לפירוט ולההמבנה, ה

 את הקבלן.  בנהעתם, הוראות אלה תחיי ד
 אחרים.עם ע"י או לבצ המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל סעיפים ג. 

 התארגנות באתר  00.10

תימשך   השביבה ישלקחת בחשבון שהעבודות יבוצעו בתחום ה לןעל הקב .1 
ישוב באמצעות ה נהלתעם העליו לתאם את כל הפעילות בשטח  ת הרגילה.עילוהפ

שעל הקבלן לקבלם לצורך ביצוע ו/או   ריםקט. להלן רשימת האישומנהל הפרוי
 השלמת העבודות. 

 ות(. לאי בודק )ראה גם בכתב הכמוישור חשמאי 1.1  
 ישור קונסטרוקטור לתקרה תלויה.א 1.2  
 התאם לתקנים. ידרנטים בש והאישור ציוד כיבוי א 1.3  
 ה גם בכתב הכמויות(. על ידי מעבדה מאושרת )רא ש וי אגיל אישור מערכת 1.4  
 כנ"ל בלוחות חשמל.  1.5  
 )ראה גם בכתב הכמויות(. יציאה  ם ושלטיאישור חשמלאי לתאורת חרו 1.6  

יו סן חומרים וציוד יהת בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר, לאחנושטח ההתארג .2 
 בלבד שיוגדר על ידי המפקח.  תחום האתרב

בה במתחם( על הרחה שמיועד להקמה ו/או מבנה ומבנ ר את האתר )כל גדלן יהקב .3 
בהתאם לדרישות  מ'  2ה ית בגובחשבונו בגדר אטומה ואסטטית מפחי איסכור

ם העבודה פקח, בתוואי מאושר בגידור זמני עד סיוהמת ובאישור המועצה האזורי
מחומרים  גלכי רלהולח. כמו כן יורכב שער לרכב ושער ראות המפקי הוויפרקה לפ

זהרה וכן תאורת אזהרה על פי דרישות י אגבי הגדר יותקנו שלט דוגמת הגדר. על
י  גל, הכל לפני בטיחות מעל מעברי הולכי רבצע גגוהקבלן ל החוק. כמו כן על 

חזותה  על  חזק את הגדר וישמורפרטים מאושרים על ידי המפקח. הקבלן ית
 קבלן לפרק את הגדר. ה  ט עלרויקמותה בכל מהלך הפרויקט. בסוף הפושל

וואי ומיקום הגדר מפעם לפעם בהתאם לקטעי  ת תהקבלן יצטרך לשנו כן שית  
 שלום נוסף.ה ללא תה. כל זושלבי העבוד
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 עיות דרכי גישה אר .4 

ונו חשב   ה על ידי הקבלן ועל הן תבוצענ   -שידרשו דרכי גישה ארעיות    דה במי   
דרש יחזיר הקבלן את מצב יי דה ש במי  נה על ידי הקבלן עם גמר העבודה. ותוסר 

לה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה  ם א המקום בו הועברו דרכי
נה לפי הש בכל עונות  בלן ישמור על עבירות הדרכים  פקח. הקו של המ באישור 

ר שימוש  קבלן יאפש ן וה יות אינן רכוש הקבל הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארע 
 ה.ור א תמ ר לל בדרכים אלו לבל גורם אח

 ל ידי עיריית תל אביב. ם עיהיו מתאימים ומאורי דרכי הגישה אל האתר  

 שמירה על איכות הסביבה  .5 

ו/או  המוסמכות  ותע"י הרשוי ל חשבונו בכל האמצעים שנקבעוינקוט עהקבלן   
לשביעות רצון   טרדי רעש, ה ומלמנוע זיהום הסביב   ייקבעו ע"י המפקח, כדי 

המפקח מבנה שירותים  חשבונו במקום שיורה עליול ין עלהתקהמפקח. על הקבלן 
הרשות   יים ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח ובהתאם לדרישותכימ

 .המקומית

נות בשטח לרבות גידור, שיטת הרמת רגהמפקח התא  על הקבלן להגיש לאישור .6 
רי סידוים, דרכי גישה, סידורי בטיחות, סון החומרלאיכרים והציוד, מיקום  החומ

וכו', אולם אישורים קח מירה, משרדי קבלן ומפוש במים וחשמל, סידורי שימש
 שלום מיוחד לקבלן.  ל ללא תכל הנ" אלה לא מסירים מהקבלן כל אחריות.

ודות של כל  פתיחת האתר ולסגירתו לאחר סיום כל העבל יהיה אחראיהקבלן   
 ום העבודה.י סיוםעל  ם נעילת האתר יודיע הקבלן לשומרכל יום. ענה בקבלן מש

   חותבטיינוי אחראי לעבודה ומבטיחות ב .7 

עבודה  טיחות בחוק הב הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת קיום  
א וידרוש שגם קבלני המשנה נוקטים  ודיבדוק, יו ,1970-)נוסח חדש( תש"ל

 דה. יחות בעבוהבט ימים את דרישות חוקומקי
בחוק ויודיע אתר )מנהל עבודה( כנדרש ה יחותל בטהקבלן ימנה מטעמו ממונה ע  

ידריך, ימים לפני תחילת העבודה. הממונה על הבטיחות  7בכתב  פקחעל כך למ
העובדים באתר וכן על   כלבטיחות על יבדוק וכיסה את דרישות חוק היסביר, 

 בלנים האחרים.קבלני המשנה והק

סכם זה והוא ה נשואדות ות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבועל הבטיח חראיהא  
ם הקבלן כך ששרותי הבטיחות יינתנו מטעלעזוב את השטח באתר  יהיה האחרון

 עבודה.סיום ה ע"י הקבלן עד לרגע

 אמצעי זהירות .8 

עבודה ו/או  לטי אזהרה וכיו"ב כנדרש במפרטי משרד הושקין אורות הקבלן ית  
רם בשל  יגת להלולודי להזהיר את הציבור מתאונות העו מע"צ, כו/א התחבורה

דים או קירות וכן בורות, ערמות  עמוי עבודה כגון קורות, הימצאותם של חומר
עם סיום ים ומכשולים אחרים באתר. יד ות חומראו ערמ עפר, פגומים וכל ציוד

כל את  המצב לקדמותו למלא דה בכל חלק של האתר חייב הקבלן להחזירבוהע
  ת כל המכשולים שנשארו א   לסלק פר ו הערמות והע והחפירות, ליישר את  הבורות

 מהעבודה.תר כתוצאה  בא 

 הגנה על המבנה וסידורי ניקוז זמניים .9 
כל   שךל המבנה במהאמצעים הדרושים כדי להגן ע נו, בכלעל חשבוהקבלן ינקוט,   

  לות אדמה,מפו עלול להיגרם על ידיתקופת הביצוע ועד למסירתו, מנזק ה
שת המפקח בלן, על חשבונו, לפי דריהקקוט ד ינשטפונות, רוח, שמש וכו' ובמיוח

י כל , בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפנונוולשביעות רצ
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ם, החזקת האתר במצב מית להרחקת האחר, כולל חפירת תעלות זמניוור מים מק
 ת העבודה.מסירשמים וסתימתן לפני תקין במשך עונת הג

שבון  דנה לתשלום ותהיינה על חמדא תיית לכל עבודות העזר להתנקזות זמנ  
 הקבלן.

גנה  יגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל הן אם הקבלן נקט באמצעי השי כל נזק  
יחוי, על חשבונו ולשביעות ד הקבלן בלי  אם לא עשה כן, יתוקן על ידי תים והןנאו

 ה של המפקח. רצונו הגמור

 תיםשירו . 10 
 . מייםלן יספק וירכיב באתר שירותים כיהקב  

 שמירה .11 
רים והמבנים הזמניים. אם יקרה  חומד, הירה באתר על הציוהקבלן ידאג לשמ  

ו ע"י  , ציוד, כלים ומכשירים שהונחחומרים למבנים,קלקול, אבדה או גניבה 
ריות ל אחל ההפסד ולא תחול כאו בידיעתו בשטח המבנה, יישא הקבלן בכן הקבל
 ושים.דרות הזהירמזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי העל ה

 קב"ט המועצה.ות נחירים באתר בהתאם לההקבלן יעסיק חומ  

 משרד המפקח .12 

אים משרד המפקח שיצויד בריהוט מתממוזג לה מבנה יש להקים בשטח העבוד  
האוויר מזג מוגן בפני השפעות  שיבות יועצים ופגישות עם נציגי הקבלן,י להארחת

רסא, יש לספק שולחן משרדי וכוד במשרזו. זגן מפוצל(, אשר ישמש רק למטרה )מ
יבות/לתכניות. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי לישכסאות ושולחן  6
פחות(. כמו כן, ל מ"ר 16ום )שרד בהתאם להוראות המפקח במקגודל הממסודר, ו

ט ויצויד  רת אינטרנתקשומל ותקשורת קווית והמשרד יחובר למערכת חש
יקיון על חשבון  . הוצאות חשמל, טלפון ונוםציל כונתבמכשירי טלפון, פקס ומ

 .הקבלן

מ' או עפ"י  4.0X4.0ידות הקבלן יתקין על חשבונו שלט לרבות קונסטרוקציה במ .13 
אישור בסמוך לו. גודל ומיקום השלט יקבל את  אותר הבנייה דרישות העירייה בא

שם ,  עציםהיו את שם האתר, הדמייה גרפית, שמותשלט יכיל ת. ההרשות המקומי
. תוכן השלט, החומר ממנו  פיםקט, הקבלן ופרטים נוסהמפקח, שם מנהל הפרוי

הקשור  ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר, צורת האותיותייעשה, גודלו, צורתו, גודל  
ישור את אקבל באחריות הקבלן ייקבעו/יאושרו ע"י המפקח. כל הנ"ל י –ט בשל

אשר יידרשו ע"י העירייה  י  רישוות הת המקומית. הקבלן יישא בכל הוצאהרשו
ט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא באישור המפקח. לשלבגין הצבת השלט. פרט 

 מקומית.ת פריסת השלט למפקח ולרשות האישור איגיש ל הקבלן

 חשמל ומים 1.100

מל ומד מים כולל כל כיב מד חשלהר ן בתשלום. על הקבלןהחשמל והמים יסופקו לקבל 
ות מנקודת ההתחבר קומית, חברת חשמל ועם המועצה המם  ות עתקשרהסידורים וה

אתם אל מים והב חשמל והלמקורות האשר תקבע על ידי המפקח, התחברות וקו אספקה  
 על חשבונו. ו ידי הקבלן מקום העבודה, תעשה על

 יור הקבלנים. נקודת ההתחברות תצויין בס 
בלן מוטלת האחריות הקועל ו', ראי על הפסקות חשמל, ניתוקים וכא יהיה אחין להמזמ 

חשבונו לאספקת חשמל עצמית )גנרטור וכו'(  על מראש סידורים מתאימיםלבצע 
 .למקרים אלה

 הכנות לעבודה בתקופת הגשם 200.1

יהיה לעבוד במגרש האמצעים הנדרשים על מנת לוודא שניתן  כללן לנקוט בעל הקב 
בה וכד'. כל עבודות יהשא ורותגון פיזור מצעים, הצבת משאבות בבת החורף כתקופב
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באחריות הקבלן הראשי למסירת כלל העבודות ללקוח  הן  וז, פינוי המים והבוץהניק
 ה.יסודי לחוזוספות במועד החוזי היא תנאי ודות הנכל העב כולל

 ה למזמין כרזרב חומרים .3100

י פון סשבוונים( יספק בגמר עבודתו וכתנאי לאישור חהשהיחידה  הקבלן )כלול במחירי 
. החומרים נים כגון ריצופים, חיפויים ותקרות מונמכותחומרים שו  5% רזרבה של

 ל לפי הנחיות המפקח. וללא תשלום נוסף.הכ המזמין בצורה מסודרת,יסופקו למחסן 

 

 עברים פתחים ומ תאומי 400.1
 

מעברים, קידוחי יהלום וכד' על כל  (,ת אספקתםתאומי פתחים, שרוולים )לרבו 
יר. יחד עם זאת בכתב הכמויות מופיעים תוספת מח ללא ע"י הקבלן שויעי ותהמערכ

לו ייעשה רק למקרים בהם ם את אלו, השימוש בסעיפיים הקשורים בביצוע עבודוסעיפ
 ם המזמין.בלנים מטעלו עבור קיידרש הקבלן לבצע עבודות א

 עים וכדומהפותות, בשיביצוע בקש 500.1

זהים לגבי כל זה יהיו  הסכםודות נשוא עבל לןקבמחירי היחידה, אותם ינקוב ה 
ם ו/או בעלי צורה  או יבוצעו בשטחים משופעיהעבודות והמוצרים שיסופקו ו/

ן עבודות ילו אם איוזאת אפ –רית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה ומטגיא
 ם בכתב הכמויות.פישל הסעי אלו מוזכרות במפורש בתיאור

כנ"ל לא תשולם כל תוספת  ו/או אופיורה רים בעלי צוצומת דו מודגש בזאת, שבגין עבו 
ף נפרד בכתב סעים צוין הדבר בפירוש כבכתב הצעת הקבלן, אלא א כספית מעבר לנקוב

צורות  –י לנושא )קרי  חסות כלשהוינת התיי הכמויות. בעבודות, שלגביהן לא תהיה מצ
 קבלןאותם נקב ה, דהחיהיחדות, שיפועים וכדומה(, רואים אם מחירי יומטריות מגיאו

את ללא כל תוספת כספית תו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזבכתב הצע
 קבלן.ל

 הקבלן עם השגחה מט 600.1

 הקבלן יחזיק באתר:  

וע של "המהנדס האחראי" על ביצת התפקיד וע ימלא אמהנדס אחראי על הביצ (1 
 היתרמקומית על ה ותרשב מוגדר בחוק התכנון והבניה. המהנדס יחתום כ עבודה

 חראי הנ"ל. הבניה כא
 לפי דרישות העירייה.נדס דו"ח ביקורת והשלמה בתום תקופת הביצוע יעביר המה  
תכנון  בתקנות ה מהנדס יהיה אחראי למדידות ולדיווחים לעירייה כנדרשה  

 ניה ובתנאי ההיתר. והב

ל עבודה  ש זהכ וגוסמכים בעלי ידע ונסיון מקצועי מתאים לסמ לי עבודהמנה (2 
כל הנדרש  דה כאחראי על בטיחות האתר ועל האתר עצמו ומשרד העבוום ברש

 ל עבודה. מעקב היותו מנה

 סוג זה. שנים לפחות בביצוע עבודות מ 10רישוי בעל וותק של  סמךמודד מו (3 

 י העבודה ושעות העבודה. ימ היה בכל  נוכחות צוות ההשגחה מטעם הקבלן ת  (4 

של מחלה/מילואים/ חופשה ים במקרה  חליפצאותם של מימה יחבטעל הקבלן לה (5 

 המקצוע דלעיל. וכו' של אחד מבעלי
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 בקורת העבודה   700.1

כלים  חייב יעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הלן הקב א. 
ה תמיד הרשות להיכנס יה. למפקח תנחוצים לצורך בחינת העבודותכשירים הוהמ

ה אחו ים, בהם נעשית ומות עבודלמק הקבלן, או לשדה עבולמבנה, או למקום ה
 עבודה בשביל המבנה. 

של עבודה, אשר לא בוצעה   יסהבלן תיקון, שינוי והרהמפקח רשאי לדרוש מהק  ב. 
צע את הוראות המפקח תוך  חייב לב ו והקבלןבהתאם לתכניות או להוראותי

 ל ידו. ע ופה שתקבעהתק

תי מתאימים ים לו כבלהנראכלי עבודה,  או ומרהמפקח יהיה רשאי לפסול כל ח ג. 
נוסף   -כל חומר  י לדרוש בדיקה ובחינה שללעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשא

נמסר  הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר ש קותלבדי
 אישור המפקח.יקה בלי לבד

ה  בודיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עספה רשאי לההמפקח יהי ד. 
אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט  לפי דעתו אם  צוע מסוים,קמב

עה כספית כלשהי או תביהפסקה לא תהיה עילה לכני או הוראות המהנדס. ההט
 לשינוי במועד מסירת העבודה.

לטיב החומרים,  סחתתעורר ביהיחידי והאחרון בכל שאלה ש  יה הקובעהמפקח יה ה. 
 .ועהלטיב העבודה ולאופן ביצ

ודה  מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבקח הודעה  למפ הקבלן יתן .ו 
יה את אופן הבצוע הנכון של  סוילבקרה ולקבוע לפני כישהיא בכדי לאפשר לו 

 את רשאי המפקח להורות להסירהודעה כזא תתקבל העבודה הנדונה. במקרה של
 הקבלן.  ןשבול חמעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה ע יאת הכיסו

ותו המלאה של  והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחרי חת המזמיןהשג ז. 
 הסכם. י הוע העבודה לפי כל תנאהקבלן לביצ

 בדיקת מידות 800.1

  ומנות בתכניות יכולות להיותידות המסלק מן המעל הקבלן להתחשב בכך כי ח 
נים למנטים השואהוע ביצקבלן חייב לבדוק אותן באתר ולהתאים את ה מקורבות.

בחשבון כי פרטי הביצוע  מיתיות כפי שנמדדו. כמו כן על הקבלן להביאלמידות הא
להיות עקרוניים בלבד ועשויים להשתנות בהתאם למצב  ייםהמסומנים בתכניות עשו

המהנדס ו/או המתכנן  םיתואמו ע התאמות המידות ופרטי הביצועשטח. כל מתחייב בה
כלשהן מצד הקבלן לרבות ביחס ודרישות  יעותן עילה לתבפווא ניםוהם לא יהיו בשום פ

 ל לוח הזמנים.להשפעת הנ"ל ע

 קותבדי .1900

וכל  דמי בדיקות לרבות הכנת דגימות, העברתן למכון מוסמך לו על הקבלן יחו א. 
 ווים. ותים הנלהשיר

 ן לבצע על חשבונו: לבות שעל הקלהלן רשימת הבדיק ב. 
 .סאותנכלו לרבות בדיקות בטון (1  
 בדיקות תברואה )אינסטלציה וביוב( וספרינקלרים.  (2  
 .ועיםו/או בטון שיפבטקל  יקותבד (3  
ת מים  ם, בריכוים רטוביהצפת גגות ומרפסות חדרי שירותים, חדר (4  

 ומשאבות.
 ומרים. דליקות ח (5
 (. יתוחם )לרבות בעבודות פדיקת צפיפות המצעים מתחת לרצפות וריצופב (6
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פורצלן, קרמיקה, מרצפות  -קניות חומרי גמר )אבן, שיש, גרניטת קתדיב (7
 כו'(.טרצו ו

 אקוסטיות. תליה של תקרות בדיקת מערכות ל (8
 ום.אלומיני (9

 בדיקת טיח )כל השכבות(.  (10
   בחזיתות.של אבן  בדיקות מערכת תליה (11
 ה קוטה.בדיקות חוזק ציפוי טר (12
 מוך. תח נבדיקות מערכת חשמל לרבות מ (13
 נגרות עץ ללא תו תקן.  (14
הקבלן  ימן השגחה )תו תקן/ס יםאשוצרים והמלאכות הנוזיהוי כל המ (15

ב להשתמש במוצרים ומלאכות נושאי תו תקן/סימן השגחה( כולל עב'  מחויי
 , סלילה ומערכות. תוחפי

 מערכת גילוי וכיבוי אש.  (16
 ארקות.ה (17
 . תכננים והתקנים השוניםת המצוו ש המפקח,ו רות אשר ידבדיקות נוספ (18

ן. על הקבלן אושרת ע"י המזמימעבדה המעל ידי  נה אך ורקבוצעכל הבדיקות ת ג. 
ימים מיום הודעת   7 עד תום עם המעבדה המאושרת להעביר למפקח הסכם ח

ל האישורים מהמעבדה  וכן את כ הקבלן,  המזמין על כוונתו לחתום חוזה עם
לצורך קבלת  ות מסכמים לכל הבדיקותדו"חות ו"י הרשויע , הנדרשיםהמאושרת

 גמר.תעודת 

ן תאור המקום ממנו או בו בוצעה  ע הבדיקות יצוייעל ביצו הדיווחיםבכל  ד. 
ו העתקים ישירות ע"י המכון גם למזמין וגם  שלחבדיקה. מכל הדיווחים י ה

 למפקח.

תקן  תו  גחה ו/אושהלקיום תו ר למפקח אישור מכון התקנים לן להעביעל הקב .ה 
 טרומיים.אלמנטים לן, כולל הקב ם ו/או מיוצרים ע"ילכל המוצרים אשר נרכשי 

ם קני מזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מכון התפק, מובהר כי הלמען הסר ס ו. 
 ולחייב את הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות. 

 וספר מתקן (AS MADE)ות עדות תכני 000.2

עבודות ( לAS MADEניות עדות )תוכ לספקל הקבלן ע  ז/חוזה זהבמסגרת מכר א. 
ויר לפרקים של תח נמוך ומזוג אחשמל, מ תברואה, ( ומערכותפלדהשלד )בטון ו

 עותקים. 5-כתבי הכמויות ב

כל   רו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהםיתאהתוכניות  ב. 
על  ושרות יאיות העדונכקורית. תוטיות שנעשו ביחס לתוכנית המויים והסהשינ

 ו. ידי המפקח ובחתימת
קבצי  CDאו מגנטית )דיסקט  גבי מדיהעדות על תכניות ה ש אתעל הקבלן להגי  

D.W.G  דפסים. מו  ( וגם בחמישה העתקים14בגירסת אוטוקד 

תנאים כלליים,   - 1מך ג'רטות במס תכניות העדות יוכנו עפ"י הדרישות המפו ג.  
 נטיים. הרלבדים ים המיוחטר ליים ובמפבמפרטים הכל

כשהם מעודכנים לעבודות לציוד ו ל המפרטיםאת כוכניות יגיש הקבלן יחד עם הת ד. 
להנחיות אם  בהת גיש את ספר המתקן, כן הוראות אחזקה מונעת. כמו כן יו

 .חוזה והנחיות המפקח במקרה העדר הדרישות במסמכי ה 

ועליו לקחת בלן ל הקתחולנה ע ,ראות לעילכל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההו . ה 
 . הפאושלית הצעהבעת קביעת מחירי ה זאת בחשבון
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 מפרטי היצרן 100.2

לעבודה שהיא, וע פורשות ו/או מפרטים מיוחדים לשיטת יישום וביצא ניתנו מבמידה ול 
או ספק כפי שייקבע המפקח. ואן ו/או יב/היישום והביצוע ייעשה לפי הוראות יצרן ו

 שינוי מחיר החוזה. ומר לא מהווה עילה לל החק( שיצרן )ספה טוע לפי מפרביצ

 נה  חלקי מב הגנה על 200.2
ו ט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרבמפר 0046סעיף  00ק בנוסף על האמור בפר 

 מים.או קיישים ו/אן מספר הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה חדכ

 רות ונגרותפרטי אלומיניום, מסג .1 
ות ידאג  ונגראלומיניום מסגרות  תבוצע בקירבה לפריטיודה שהעבבמקומות   

וכו' על ידי  יות ו/או פגיעה של סיד, טיח, צבעפני פגיעות מכאנן עליו מקבלן להגה
 ון. ייליריעות נ

 ריצוף במרצפות מסוגים שונים .2 
  טרצו ו/או צפות, במהלך העבודה, המרצפות,עה במרני פגיהקבלן יקפיד מפ  

 מסקינטייפ. וגבס לרבות קיבוע ב יוטהנו במיקה יוגקר

 ניטריים ים סכל .3 
 יים בקרטון גלי ודיקטים.תם באמצעות כיסובלן להגנידאג הק  

את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל  ור אין בביצוע הנ"ל כדי לפט א.  
 אלו שאינם מוזכרים.מעלה וכרים ל חלקי המבנה המוז

קבלן  ל סיבה שהיא, ידאג הה מכההגנדה תוסר בועה ובמהלך הבמיד ב.  
 . יידילחדשה באופן מ

לקלו חלקי המבנה ו/או אביזרים  ינזקו ו/או יתק ך העבודהידה ומהלבמ ג.  
 ליפם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח. יח שהם, יתקנם הקבלן ו/אוכל

ל  ע תהמבנה חלו יצוע מושלם של ההגנות על חלקיכות בבת הכרוכל ההוצאו ד.  
 הקבלן.

 מין למז נה וחלק ממנו לרשותניקוי סופי ומסירת מב .3200

אתר ולפנותו על קות ניקוי מוחלט של המבנה ושטח הדות על הקבלן לנכל העוב בגמר 00.23.01
 ותר אתקום ויסולת, שיירי בנין, שיירי צבע וחומרים אחרים שהובאו לממפ חשבונו

 המפקח.הבנין נקי לשביעות רצונו של 

תעלות, הבורות, הכל  והצריפים ויסתום אתקבלן את כל המחסנים לק הן יסכמו כ 00.23.02
ר את כל העבודות תמש בהם לצרכי הבניה, עליו להשאימשטחי החניה שהשיתקן את ו

 את כל הבנין וסביבתו נקיים, הכל לפי הנחיות המפקח. ות,מושלמ

 מזמיןהעברת מבנה ו/או חלק ממנו לרשות ל 3.030.20

ך הקבלן ייערמזמין ו/או למשתכן רת מבנה וחלק ממנו לומסיודה קבלת העבת אלקר 
 דלהלן:כ

 אביזרי חשמל וכו'( ינוקו היטבומסגרות, כלים סניטריים, הפרזול, פריטי נגרות  .1 
 תמי צבע, אבק ולכלוך. מכ

 סיבובית. במכונהשימוש רצפת תשטף במים ותנוקה תוך  .2 
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חות, וכן סטים של המפת 3תליה זו בירוכות עליו תחפזמין לוח מיוכן למסירה למ .3 
 יקה.חיפוי קרמוף ושל ריצ 2%

רים שבמבנה ימסרו  המתייחסות לחומרים ו/או מוצכל תעודות האחריות  א(  .4 
 ירת המבנה.מס למזמין עם

ומערכות המורכבים  הציוד ת לכל ספרי מתקן, ספרי הדרכה ותעודות אחריו ב(  
 נה. המב ה עלירת החזקמס  למזמין עם במבנה ימסרו

 ות על הקבלן.חל 1ך ג'רות במסמשות המתואהדריות הכרוכות במילוי כל ההוצא  00.24

 

 



25 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 ותכולת מחיר ים מיוחדיםמפרט – 2מסמך ג'

 עפר  עבודות -  01 פרק

 מותקדומ 01.01

  הבין  הועדה של - עפר  לעבודות 01 פרק - כללי ני טכ מפרט לפי  ה צענותב בודותעה כל 01.01.1 

 לא  אם( לאור ההוצאה) חוןיטהב משרד, צ"מע - השיכון משרד של תוחדהמי משרדית

 .זה המיוחד במפרט אחרת סומן

 למפרט  כשינוי  או הדגשה לצורכי בא הכמויות  בכתב נוסף פירוט  או המיוחד המפרט  

 המפרט  יקבעו המיוחד והמפרט יללהכ המפרט בין הירתס של קרהמל. רדישמ הבין

 .המנחה הכמויות וכתב המיוחד

ור שיטות ישא אחרי עבודות הנ"ל יש לבצע אך ורקכמו כן יש לקחת בחשבון שה 01.01.2 

 ויתכן בנוכחותו כל זה ללא תאום נוסף. גי הציוד ע"י המפקח העבודה וסו

 ומפגעים ק פסולתשטח וסילות הנהכ 01.01.3 

ל  לפרק ריצופים, לסלק צמחיה ואדמה גגנית וכות עפר על הקבלן לפני התחלת עבוד  

  זה ל כ –ה והפרעות המצויות בשטח העבודיתוח, לסלק כל פסולת, אבנים קי פחל

קום שפך מאושר על ידי הרשויות ייחשב ומפגעים אחרים אל מ לרבות סילוק הפסולת

לא יהיה  ן והוא ת והקבלתב הכמויוכח הנקוב בשוף השטהיחידה של חי ככלול במחירי

 זכאי לכל תשלום נוסף. 

 חפירה 01.01.4 

 ם ל"חציבה" או חפירה/חציבה. חפירה" המופיע במפרט מתיחס גשג "המו .1  

קום החפירה. החפירה דמה בהתאם לקרקע שבמלן יחפור בכל סוגי אהקב .2  

מיכת תיש צורך בם, באם בעבודות ידיי  בשטח תבוצע בכלים מכניים ו/או

 המהנדס ומחירי  ן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראותצע הקבלרות, יבהחפי

 ת הקשורות לתמיכות הנ"ל. ככוללים את כל ההוצאו ייחשבוידה היח

 ( ביסוס יועץ ח"דו עם  ביחד ראה) הקרקע וראת 0201.

 ס. סווהבי הקרקעל יועץ שדו"ח  המכונה מצורף בנספח מתוארות ותכונותיה הקרקע 

 חתכי וכן הקרקע תכונות, הקרקע פרופיל , הקרקע של לוגיאוגי  תאור נתונים הז ספחבנ

 קת הס. ןהמזמי את מחייב ואינו בלבד  אינפורמציה נותן הנספח . פיינייםוא קעקר

 באחריותו יהיו הביצוע לגבי והן המחירים לגבי הן וישומן פחמנס הקבלן י"ע סקנותמ

 . הקבלן של הבלעדית

 מיידי לניקוז לדאוג חייב הקבלן יהיה יהוחלק שלביה כל על העבודה פתתקו כל במשך 

  סידורי  הבטחת, בודהעה שטח אל המתנקזים השטחים כל של וכן  החפירה שטחי כל של



26 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 ובהתאם  חשבונו ועל הקבלן י"ע תבוצע בותחר תעלות פתיחת לרבות ייםהזמנ הניקוז

 .המהנדס והוראות להנחיות

 . חשבונו על הנזק את  הקבלן יתקן וזיקנה של עוצו בי אי בעק נזק יגרם םא  

 סידורי ניקוז 01.03

 מיידי לניקוז לדאוג חייב הקבלן יהיה וחלקיה שלביה כל על דהבוהע תקופת כל במשך 

  סידורי  הבטחת, העבודה שטח אל המתנקזים טחיםשה כל של וכן  החפירה שטחי כל לש

 תאם ובה חשבונו ועל ןלהקב י"ע עתבוצ ותרחב תעלות חתיפת לרבות הזמניים הניקוז

 .המהנדס והוראות להנחיות

 . ונוחשב על הנזק את  הקבלן יתקן וזיקהנ לש ביצועו אי עקב נזק יגרם אם 

 יבה שיטת החפירה/החצ 01.04

אושר ע"י המפקח ו/או ידנית לפי הנחיות בוצע בציוד מתאים )מהחפירה/החציבה ת 01.04.01

   הכמויות. וב בכתבפי המחיר הנקלהמפקח הכל 

 החפירה גבולות 2.0401.0

.  אלו גבולות לפי  חופר הוא  שאכן להקפיד הקבלן ועליקבעו ע"י המפקח  החפירה גבולות 

 . םהשוני החפירה לגבהי  תאםהב צעויבו מעלה כלפי והדירוג ועיםהשיפ

, זה סללמפ מתחת הקרקע ערעור או  הנדרש מהמפלס יותר עמוקה  חפירה של במקרה 

  להנחת יתאים אשר  הקרקע יועץ י"ע  תנו שינ הנחיות לפי קדומהו  ורגדמ מילוי יידרש

 .הבטון רצפת

 .הקבלן  ח"ע היעש זה מילוי 

 המבנה בשטח כללית  חציבה או/ו חפירה 3.0401.0

 דיוק  על הקפדה תוך, והנחיות המפקח בשטח כניותתל בהתאם תבוצע חציבה, רההחפי 

 ימפלס של סופית עהיקב. שיםדרהנ ועיםוהשיפ פלסיםמה, החפירה גבולות ביצוע

 . עבודה כדי תוך המפקח י"ע תקבע הבניין בתחום החפירה תחתית

ות עוברים, ולקירות ודיסד יסוות דדים, הנמכות במרצף, קורחפירה וחציבה ליסודות בו 04.0401.

 תומכים

 ים בר עו וליסודות  דיסו לפלטות וכן יסוד  לקורות, חציבה או/ו חפירה  יבצע הקבלן .א 

 של  דרישה  ותהיה במידה. המפקח י"ע שרושיאו ובאמצעים יםלבכ - ותירלק

 לאזורי בסמוךפגוע בחלק המבנה ל  שלא מנת על יהכל גודל  את להגביל פקחמה

 קטנים  בכלים בידיים ו/או לעבוד הקבלן יעבור אזי, ביצי להשאר וחייב הריפהח

 . אחרת וא כספית דרישה  ללא וזאת, ההוראה פי על

 תומכים ולקירות הבניין לקירות עוברים יסודות, בודדים תוליסוד סוסהבי מקוע .ב 

 ן.תכנ מה ידי על סופית יקבע
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 אגרות וםשל ות מאושר שפיכה אתר 5.0401.0

 מאושרים באתרים החפורים ריםומהח לשפיכת המתאימים וריםהאיש את ישיג הקבלן 

 על מוטלת ךלכ תריוחהא. הל האתרנו/או באתר חיריה באישור מוקדם בכתב של מ

ת  עלויות הכרוכות בשינוע והטמנ בגין מחיר  תוספת  כל תשולם לא . עליו ורק הקבלן

 ים.ם באתרי סילוק מאושרומריהח

 לצורכי  באתר רהחפו אדמה של מסוימת כמות אירלהש לקבלן להורות רשאי יןזמהמ 

  תילקח  שכבות איזהמו באתר השארתה על שיוחלט  החפורה האדמה  סוג . בעתיד מילוי

 . זמיןמה י"ע קבעיי

 י ועודפי חפירה לומי 01.05

רשים, שברי בטונים ופסולת , שומחיהעודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צ 

 ר. ודה למקום שפך מאושבר העלאת יסולקו אל מחוץ -חרת שתמצא א

אי שעפר זה נהקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך, לצורך ביצוע וסדור המילויים בת 

שר על ידי המפקח, עודפי  לת ושימושו יאוומפסו מלכלוךמצמחיה,  יןשי לחלוט היה חופי

י למכרם או לשפכם אל מחוץ ושו של הקבלן והוא יהיה רשאכרכ חשבוהחומר החפור יי

חריותו. התשלום עבור עבודות הכל על חשבונו וא -לחוקים העירוניים  םבהתאשטח ל

 רה. יל במחיר החפל המילוי החוזר והדוקו נכ

 בנים תת קרקעיים ו/או למ  יב למבנהוזר מסבח מילוי .0601

הידוקו ו ומילוי ליתרת הבור, פיזורמר הת חועבודות המילוי החוזר כוללות הכנס 

פייד לפי מודי 98%לפחות רציוני לצפיפות של בש וימכב ס"מ עם 20בשכבות של 

ן פין. לחילופת הבטוצעד לתחתית ר מעברים ותיקון פני התשתית  4-א.א.ש.הו ולפחות ל

 ש במילוי חוזר בחול ים נקי מהודק בהצפה. קח ניתן להשתמלפי אישור המפ

ים דרושהקבלן לנקוט בכל האמצעים ה פר )אם נותרו( יסולקו מהאתר. עלת העיתרו 

המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת בוצע )אם בוצע( של נוע פגיעה באיטום שמל

ו  שבון עבודה זהקבלן יקח בחד ופרישולם בנ וזר לאחלוי הוע המיצעל ביהמילוי החוזר. 

 . החוזה ככלולה במחירי

 תכולת המחירים  01.07

רק  ת בפזכרולכל העבודות הנתמורה מלאה  ה יהוו בכתב הכמויות הנקוב זההחויר חמ 

ל תוספת עבור: מדידה, חציבה, חפירה בידיים, עבודה  שולם כט לא תשל המפרזה 

 ה.ע חפורפינוי קרק, לוי חוזרישה, מיגמפות ודרכי רבדירוג, הכנה 

 להסרת כל ספק המחיר כולל בין היתר גם:  

 וא.מרחק שה לכל פורהפינוי קרקע ח א. 

 המפקח.ת ע"י מאושר  בקרקעחוזר  מילוי .ב 

 ניות והנחיות המתכנן.פי תוככות( ל)מער ניקוז עבודות . ג 

 . לרשויות אגרות תשלומי ד. 
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 . רהחפי ונותלמכ ריםב ק רמפות ומעוביצוע וסיל ה. 

 ת.ר מהודק בשכבו מילוי חוז ו. 

 ניקוז מי תהום ו/או מי גשם. ז. 

 באתר  יצוק בטון תודובע -  02 רקפ

 כללי 2.010

 לדרישות  כפוף בכללותו תרבא  וקצי בטון עבודות עביצו, לןלה ורטלמפ בנוסף א. 
 יםקנת ל הקשור, זכרמה הוצאת ליום ם העדכני 59, 50, 02 יםפרק - כללי מפרט

 )מפרטים האזרחית ההתגוננות ותקנות  מקלטים ו/או גניםומ םחדרי יצועבל
 הישראלי.  התקנים מכון של תקנים (1990-ן)התש" מקלטים לבניית

או לקשר  השייכים למערכות שונות  בוטנים מנטים המכל האל הבטון, תי יציקלפנ ב. 
יקבלו את  ו ות בני ו מחוזקים לת י עם פריטים טרומיים, ו/או עם פרטי מסגרות, יה 

של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריות על   המפקח. אישורו של רו ישו א 
ולת  פע בגלל  קלקול  ל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או ה וכ עבוד ביצוע ה 

 חומרים לא נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן.מוש ב יש היציקה או  

ק של כל  דוימיקומם המ תא אוודקבלן לברר ולהלפני יציקת הבטונים יהיה על  ג. 
קת החורים, החריצים, השרוולים, פלטות החיבור כדי שיוכל להתקינם ביצי 

 . לא תורשה חציבה בבטון.בטוןה

המערכות ולברר עם קבלני  וכניותבלן לבדוק את תקה היה על ורים ילצורך הבר ד. 
 אמתלבדוק את הת םמשנה למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר ג

ות יסוד, מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, הארק יותתכנן לניות הבנייכתו
ים ההכרח שכל הסידור  ודגש בזאת שאין זה מן'. מוכו  המעליות, מיזוג אויר

ציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את סטרוקנויעו בתכניות הקופכנות יוהה
ן הקבלן י יכ ניםי יציקת הבטונתוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים. לפ

כו' כדי שיוכל לעצבם ל החורים, השרוולים, החריצים השקעים ול כת שכניתו
כדי  עבודתםהפרטים הקשורים ב ל הנוגעים בדבר את כלעם כברר מראש, וי

נת כל החומרים, השרוולים, השקעים, החריצים וכו', ש. הכרדין עבורם את הנהכל
 יהיו כלולים במחירי הבטון.

השונות, יש להשתמש בשירותיו של ות בודבע וק מקסימלייח דבטיעל מנת לה ה. 
 מודד מוסמך הכלולים במחירי הבטונים. 

מטעם הקבלן. ע הביצו מהנדס יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של כל ו. 
חוצה בכל שלבי היציקה. דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה, כל עוד ותו נחכנו

דס הביצוע של מהנן. קבלכ אחר של ה"ת בכחופקח בכתב לנומלא הסכים ה
ביצועה ובדק  לפנייקה כי אישר את הזיון ובדק כל יצ הקבלן יאשר ביומן העבודה

 עה.את ביצו

בלת הבטון בצורה במידות לשם ק הטפסים הדרושים ןוי לתכנה אחראהקבלן יהי ז. 
זק לחומהנדס הקבלן  הנתונות בתוכניות. תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של

 הכללית.  ני לחץ הבטון הנוזלי, הריטוט ויציבותוד פעמום לערכת הטפסימ

עות ש 48פקח על כל יציקה לפחות באמצעות המ תכנןס המיש להודיע למהנד ח. 
משרד( לצורך מתן אישור לפני היציקה של ה הדחשב בשעות העבוהתאש )ובמר

בדוק לדס מהנחר ובכוונת הא אין לצקת ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח. מ
רגנותו שעליו להודיע ני היציקה, על הקבלן לקחת בחשבון בהתאלפ יוןת זעבודו

ידרשו היה וית הזיון הושלמו. ומפקח בכל מקרה שעבודו ות האמצעלמהנדס ב
הטפסנות, הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש יון ו זהקונים לעבודות תי

ין בניהבטון של ה ודיועממצדו. קורות  דחיית היציקה לשם ביקורת נוספת
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בת רכבת הזיון בצורה נאותה ומחושלות אחוז זיון גבוה וצפוף, ויש לבצע המכי
ים בתכנית ינם המצוהברזלינקל. המרחקים בין ר מעבר הבטון היצוק בתאפשש

 מינימליים לביצוע, ולא תאושר הפחתה מהם. קים החרהם מ

 

 תמיכות ופיגומים  ט. 

וק, יתכנן את התמיכות  כח שוימהנדס ר ותובהילביצוע השלד  האחראי .1  
ים אחרים,  יגומץ ופלקורות, תקרות, עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חו

 . יציקהבטרם יבקר אותם בהקמתם ויאשר אותם 

על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית, יפנה  העומס  בכל מקום בו .2  
  שרות לתכןהסי עומהשלד לקביעת  האחראי לביצוע השלד למתכנן

 ת.וכוהתמ

 לתמיכות ופיגומים.  904כל התומכות יעמדו בת"י   .3  

על   החובבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו קרות "גן לתיינתדגש מיוחד  .4  
לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את  בלן הק טעםביצוע השלד מאי להאחר

 התמיכות.

 סוגי הבטון 02.02
וכניות ובהתאם  ת בת אחר ין  אלא אם יצו ,  30-ב   י המבנה יהיה ק סוג הבטון לכל חל  

 שלי.הפאו להוראות המפקח. שימוש בבטון מכל הסוגים כלול במחיר  

כל  אתח יר הקבלן למפקיעבבאתר יקות במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היצ 
פרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים למיניהם. ה

 ק בנפרד.ספ מכלים ועברו נתוניים  שונרה של ספקים קבמ

ות  ווחין מרכל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכ א. 
 תימת השקע. ן סדר וכע מסו)ספייסרים( נתיקות המשאירות בבטון שק

להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של נת על מ ב. 
 טונים. בי החירותו כלולה במלמודד מוסמך שע

לגבי כל סוגי   118של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י אי בקרה תנ ג. 
 . 250יהיה לפחות צמנט פורטלנד  צמנטן. ההבטו

 ןבטות היקיצ 02.03

בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו  תהיינה  סקות היציקה הפ א. 
י בלת סקת יציקה פת הרבוסקה ביציקה לפמראש ובכתב על ידי המפקח. בכל ה

 של המפרט הכללי.   2045ננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף תוכמ

  במקוםיות. תבוצע בין הרצפה לבין הקירות בהתאם לתכניקה ת יצהפסק ב. 
  -או על פניו רצועות פי.וי.סי. וליצור מדרגה )שן( /טון ובבס פסקה יש להכניהה

 . כנןוהוראות המת תהכל בהתאם למפורט בתכניו
עת הפי.וי.סי. תהיה זקופה הן בשעת יציקת הרצפה והן שרצויד הקפעל הקבלן ל  

 ות. הקירבעת היציקה של 
ועת רצת הקפיד לנקות אן להקבל מה עלרצועות הפי.וי.סי. יחוברו באמצעות הלח  

פי.וי.סי. הבולטת לאחר יציקת החלק התחתון משאריות בטון ומכל לכלוך  ה
 .יוןהעליציקת החלק  ישהוא לפנ

 בטונים והשלמות יציקה וניתיק 02.04



30 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

ים, ידרש הקבלן  לקוירים באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים, או תפרים/חיבו א. 
אם  ם בהתקוהמפרט, ולסלקם מלמ אימיםנם מתלהרוס את חלקי הבטון שאי

 להוראות המפקח. 
  02096ק רבמקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פ  

 ידי המפקח.  יוכנו לצורך זה עלם שחדימיוולמפרטים   יכללט הבמפר

ידי   גלו על פני הבטון ויאושרו עלשית אחר שקעים, או כיסי חצץ, או כל ליקוי ב. 
( ובתוספת ערב 1:3במלט צמנט ) ון אובטב על ידי הקבלן תמון, יסלתיקוהמפקח 

 מתאים להגברת ההדבקות.

. אין להתחיל  'וכוות או מגרעות טבליון מעל פני הבט קהקבלן, יסתת ויחלי ג. 
קונים התי שיטתבסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור 

 על ידו בכתב.

התקנת מערכות  , לאחר של הבצוע  כל שלב, ביציקהלמות למקרה שידרשו הש ד. 
קבלן במפקח  היוועץ  -שונות, או ציוד, או מעליות, או משקופים, או כגון אלו 

מא  השלמה האלו יבוצעו באופן הרגיל, או שת היקויצ חיותיו באםנל היקבו
טון(, או כל  י, המוחדרים לקדחים בבפוקסם באנדרשים עוגנים )קוצים טבולי

 אחר. פתרון

 בטונים בפני מים ימות( היקת חסימות )אטדב 02.05

ונים בפני  טלאחר השלמת היציקות ולאחר בצוע האיטום תיבדק אטימות הב א. 
 .םמי ירתחד

 בהתאם למיקום:ה תעשקה הבדי ב. 

או בתחתית  קיר של הבאם יופיעו סימני רטיבות מהצד הפנימי או החיצוני   -  
ות  וממקוח את הבטון בלפתקבלן דרש ההתקרה )בהתאם לסוג הבדיקה(, י

קויים ולתקנם בחומרים מיוחדים לכך, בשיטה שיקבע המפקח. לאחר מכן  הל
התיקונים עד  וע בצ  על ידרש לחזור בלןוהקדיקת חסימות בתבוצע שוב 

 ביעות רצונו של המפקח.שהמבנה יעמוד בדרישות לש
ת  חתיאו מתבו ו/בדיקה, יורחקו המים מתוך המבנה ו/או מסביר הר גמלאח -  

 או שאיבתם ומקום העבודה ינוקה מרפש. יקוזםנ דיהחפירה על י

 :גיםת משני הסוושונת העבור המערכו םבמסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברי  
 מעברים "נקיים" ביציקה.  -  
 שרוולים. -  
 .Link seal-ו MCTמעברי  -  

גירת  . סכניותט בתומעברים השונים יבוצעו בדיוק מירבי כמפורום המיק  
ע ע"י הקבלן בבניה, או ביציקה, או בפוליאוריטן מוקצף, תתבצ לההאהמעברים 

 וג שהוא.ל סמכ וסףלו תשלום נ ולםשישהמפקח מבלי   עאו בכל חומר אחר שיקב

לה במחירי כלו לותםכל השרוולים והמעברים לא נמדדים ולא משולמים בנפרד. ע ג. 
 בטונים הנקובים בכתב הכמויות.

  כללי - לבטוניםהתבניות   וקשירתטפסים  602.0

ה היא  נבכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא טפסנות, הכוו :הערה 
שים שיותאמו  לעין ותבניות פלדה חד איםנר שלאור השטחים בץ עמע תבניות

 ין. ם לענראיבמיוחד לפרויקט עבור שטחי בטון ה

 .904' מס שראליקן היהטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות הת א. 
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ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על  התבניותעיצוב   
 פרט הכללי. במ 02067פורט בסעיף מידי ברגי פלדה כ

סתימת החורים של ברגי הפלדה ו/או מקומות קשירה אחרים יש לבצע במלט   
 פים.בת הבטון בכדי לקבל פני בטון חלקים ורצותערומין צמנט מ

בנין לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין הטפסים ון של הטון הבטאלמנטי בבכל  ב. 
 השונים.

ה )ספייסרים(  דפל לקיבעזרת חרק ואך מר ות הקירות ישיהרווח הנכון בין תבנ  
וצא בשעת זה ירוט פטנטיים שחתכם מוקטן קרוב לפני הקיר עם חרוט )קונוס(. ח

ולא מו ימעצע ע החרוט, והשקשק בתוך קוצצופירוק התבניות, לולבי המתיחה י
 במלט צמנט בתוספת ערב המגביר הדבקות. 

ושרו א, ירים בבטון(ום חירילשליפה )המות  שימוש בלולבים מתברגים המיועדים  
ס  אך ורק בקירות פנימיים הנמצאים מעל גובה הקרקע, והחורים יסתמו בדיי

 מתאים שטיבו יסוכם עם המפקח.נטי צמ

ביצוע תבניות ועשיית כל   ים בשלבוביצוע הפתח  נוןתכ תאום,כולל המחיר  ג. 
ל, מ חש יר,יה, מיזוג אוצהחורים למיניהם עבור הפתחים, דלתות, אביזרי אינסטל

לות למיניהן. כמו כן ות, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעעלין ממתקחורים ל
ם  שקופיות, מושים למערכות השוניות של כל הפריטים הדרלתבנזוק סידור וחי

 גנים בתוך הבטון. ומעו יםונכו' שיהיו מבטו

  כל תעשינה רקיהפסקות יציקה, באם תורשינה על ידי מנהל הפרויקט והאדר ד. 
 נן.מתכר הת לפי אישווקומבמ

ור  כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, הזמן המיוחד, וכל הקש
של ההצעה. לי ר הכלבמחי ת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים הפסקל

בוע מראש את הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי  גיש שי לןהקב
 ור המפקח.שהפרטים המוצעים, לאי

 דרישות מינימליות()זל בר בטון עלוי כיס 0702.

ביותר לפני הבטון. רוב ל הקכיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברז 
 ן:קמדלהברזל יהיו כ על הבטוןשכבת העוביים המזעריים של 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע )קירות(. 5 .א 
 .ופיםחש יהםהמבנה ופנ ךבתוים הבטון הנמצא יס"מ בכל רכיב 3 ב. 
הוא כל שוסף ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נ 2.5 ג. 

 )לדוגמא ריצוף של תקרות(.
 ה.ברצפ ס"מ 4 ד. 

  אשפרה 02.08
על הקבלן לבצע אשפרה המתאימה  0205תת פרק  02מפרט הכללי פרק לאמור בבנוסף  

התחברות האלמנטים חי בשטם. ביותר לטיב שובם חונים היא גורטמאחר ואשפרת הב
ולהחזיק את  כבותי שבשת)( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה )שטחי הפסקות יציקה

 ימים. 7משטח הבטון רטוב למשך  
יפתם ביוטה סמיכה עד ראש העמוד אשר תישמר ידי עט תהיה על העמודיםאשפרת  

 רטובה במשך שבוע ימים. 

 ם וכו' יוטנאלמנטים מב ים, וולצים, שר, חריםחורי 02.09

פי של אויק לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המד א. 
ו ודות אלעל ביצוע עבאש. מר  לבצעםיוכל מים, אביזרים, חריצים ושרוולים כדי ש

 . לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים

וכל הקשור ם מי ריצים, אפיח ם, וליהחורים, שרו להקבלן יכין תכנית מפורטת ש ב. 
כל קום כל מביציקת הבטונים. התכנית תועבר לאישור האדריכל לפני הביצוע. מ
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יר  מחב לן והנ"ל כלולהקבא על  "ל היהאחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ
 ללי של ההצעה. הכ

 קירות בטון מזוין 02.10

 שני)מ רות בטפסותיהק את  אים. יש לצקתשקירות הבטון המזוין הינם קירות נו א.
צידיהם(. הקירות הבאים במגע עם הקרקע יקבלו איטום לפי פרטים מאושרים  

 ח. המפקע"י 
  ברזלה טילקציצת כל חו אוג יש לדקרקע לכל קירות הבטון הבאים במגע עם ה ב.

ומריחתם בבטון, החלקת הבטון, סתימת חורים והורדת בליטות בטון כמו כן  
היציקה לפי פרטי יועץ  ות פסקר המתנפח באזו מיםצר  אלה יש לתת ע בקירות
 איטום.

 להעברת המערכת וקיטום פינות. וריםם, חביצוע הקירות יכללו גם שקעים, חורי ג.

 ירות מקכיות ות אנו/או בליט מזוין וןבטדי עמו 02.11
כים ת העמודים יבוצעו לפי תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות בגבהים שונים ובח 

 שונים.
 שקעים ו/או חורים להעברת צנרת, וכמו כן פינות מעוגלות. לוכלעמודים יהרי מחי 

 לי כל -פלדת הזיון  02.12

ין בתכניות כמצוי , עת או פלדה מצול   לים ם רגי עגולי מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה   א. 02.12.1
( ללא כל 739, מצולע ת"י 893שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים )עגול ת, י 

  ו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט. עלופקשיסדה מוטות הפל .שהןות סטי
שתמש מוסמכת שהפלדה שהוא מ עבדהדת מהקבלן להוכיח למפקח בעזרת תעו

 התקן:ישות עומדת בכל דר
 ל קוטר.יעשו לכבדיקות הפלדה  -  
 כל משלוח של פלדה יבדק בנפרד, אפילו באם קיים תו תקן לספק. -  

וטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מ קוםיוחד על מימד בקפיהקבלן להעל   ב. 
 מעל מפלס התקרות. 

ינים המצו פלדה לזיון במקומות שונים מאלהור מוטות בחיבורך במידה ויהיה צ ג. 
ני חיבורים בין מוטות ברזל שונים טעון אישור  בין שק רחניות, יהיה המבתכ

 ן. וגיחיבורים לסיר המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד
יעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי שחוזק  נן ימתכת הלפי הוראו  

פיפה מחוזק המוט, והריתוך יעמוד גם בבדיקות כקטן היה  הריתוך למתיחה לא י
 קרה.

תוך וכן ריתוך מוטות מצולעים לפלטקות מבוטנות עים ברית מוטות מצולארכה  

ר ירווק צלסיוס 200-ל ביםימום הרכיך חות ZIKA  4יתבצעו ע"י אלקטרודה 
 רגתי.הד

 . ויותהכמ כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחיר הנקוב בכתב  
 ח.המפק  אישורמיקום ופרטי ביצוע ריתוכים חייבים ב  

 דה שתות פלזיון בר 02.12.2

לרשתות פלדה מרותכות.  580המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי  
שוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו ל מברזו מזל מצולע אר מב כיםטות יהיו משווהמ

 ישות דלהלן: הדר
 מינימום.  -"ר ג/סמק" 5900חוזק למשיכה  
 מום.מיני -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות  
בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על  ת מותנהוסידור הרשתוחר מא 

ת ראו ההופי ובקירות ל תצפובר ופרטי הרשתות הקבלן את הכנת תכניות הרכבת
   צוע.ות יוגשו לאשור המתכנן לפני הבונתונים שיתקבלו מאת המהנדס. התכני
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 תכולת המחירים  02.13

ציה, דרישות המפרט ונסטרוקיכלות וקיות אדרתכנפיע בל המומחיר חוזה כולל את כ 
 ם:ם ג בטונים כוללי הודרישות המפקח, להסרת כל ספק מחירי  הכללי והמפרט המיוחד 

ם בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד, כולל שימוש  טפסין בבטויציקת ה .1 
 שים.ה חד בתבניות מלוחות פלד

ים רבע ים כולל זיון, שונטים ההאלמנ כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין  .2
 כמפורט וכד'. PVCוספות שונות לבטונים, עיבוד הבטון, רצועות ות

בכל האלמנטים, ביצוע  כו'ם ושרווליות, רולקם, פי מים, שקעיאעיצוב חריצים,  .3
 כל השקעים/חריצים/בליטות. 

ות מלבנית, עגולה, דפנות משופעצורה שהיא ) בכל וכו'עיצוב פתחים, מעברים  .4
 האלמנטים.  בכלו'(, וכ

 אלמנטי פלדה, לרבות צביעתן כנדרש.  טוןן/ביעיגו .5

 המפקח. תמדידות ושירותיו של מודד מוסמך לפי דריש .6

 אטימות בחלקי בטון חשופים. רתגבה ים שונים לוספמם וערבי .7

ר רצפות, חגורות, חיבובור הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה ע .8
 קירות ועמודונים. 

 יים.קופים סמופים ומשוקן משביטו .9

מיכות מיוחדות מסוג אקרו או שווה ערך, מכל סוג שהוא, בכל מקום מוש בתיש .10
 העבודה.  ךשיידרש, במהל

 בדיקת בטון. ת לסמכת מעבדה מוהזמנם ותאו .11

 אלמנטים בקו או מישור מתעגל או קשתי בקו מפולס או בשיפוע. .12

 תקרות רצפות בשיפוע.קת יצי .13

יידרש עפ"י התקן ל זמן ששונים ולכגבהים ם לשוני בטון תימוך תקרות ואלמנטי .14
 ו/או עפ"י הנחיות הקונסטרוקטור והמהנדס. 

 מטרה. הופה הצ לרבות בדיקות בדיקות מכל הסוגים .15

צורת הפתח, עיבוד פתחי מעברים, שקעים, תעלות וחריצים, עיבוד וביטון וד עיב .16
 , בליטות אופקיות ואנכיות ספיםים, משקופ

טון אחרים, בצורות חלקי ב לבין עצמם ובין רותין קיות לבביצוע התחברוי .17
 גיאומטריות שונות. 

ריצים  וח ת  ו ע יצירת מגר וכן    ון בט ין מישורי  ב חד כמפגש  פינות ודפנות עגולות, חיתוך  .18
 ואופקיים. אנכיים 

 עיבוד שפות תקרות בצורות גיאומטריות שונות.  .19

 ים. הנדרשומים ופיגומים לרבות תמיכות זמניות, תכנונם והפיג כותתמי .20
 במרחבים מוגנים לצביעה גמר בטון מוכן  .21
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 ברזל לזיון הבטונים  .22

  ות,פים, פיגורוכיפון א של ברזל כגולא תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשה א.  
 ל"ציפורים" וכיו"ב.  פוףכי

 מ"מ. 25וטר על ק לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מ ב.  

  12מעל ם כיש בברזלים ארוימועל ש כל עתהמפקח רשאי להורות לקבלן ב ג.  
מ' ובלבד שהוראה זו תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים  

טות הפלדה בתכניות  מו בהםים חל גם למקר זו  סקהים. האמור בפכארו
 ים.ארוכותינתן הוראה לשנותם לברזלים  משורטטים עם חפיות

,  בין אם בחפיפהון ת הזימוטו לא ישולם כל תשלום נפרד עבור הארכת ד.  
או באביזרים לחיבור בין מוטות. צורת הארכת המוטות נתונה  בריתוך 

 להחלטת המפקח. 

כן "ספסלים" לרשתות פלדה   כמומרי מרחק וול של שחשב משקאין ל ה.  
 ולם.א משה ולבכמויות לתשלום עלות של אלמנטים הנ"ל כלול בחוז
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 בניה  עבודות -  04 פרק

 שא המפרטונ 0004.

 ן חלולים. בטואיטונג ו יצות מבלוקימחו רותקי 

 בנית מבלוקי בטון  04.01

 חר רלוונטי אחלק כל או , 04רק פ הכללימפרט הפי הוראות העבודה תבוצע כולה ל  04.01.01

 בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:

לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה בהתאם  יניהםות בהקירכל חיבורי  .1

אלמנטי הבטון ע"י הוצאה הקירות ל בוריח חילהבט פרט הכללי, ישין במלמצו

 . בזמן היציקה של קוצים עבור "שטרבות" בטון

 תקן. תו  בעלעל ת מפוצרמת יהיווקים לכל הב .2

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים. . 3

 ים על צידם. בטון מונחוקי בבל לא יותר שימוש . 4

 ח הבלוק(. כל שטהטיט במישקים יהיה מלא )על  . 5

 20/30ללא עמוד בתווך, תינתן בו חגורה אנכית בגודל  מ' 5רכו מעל ר שאוכל קי .6

ה וגנת ברצפ, מעאיםמת וחישוק "ממ 12 בקוטר ות מצולעיםמוט 6ס"מ עם 

 ובתקרה.

 יות(אנכ חיבור קירות ומחיצות )חגורות 04.01.02

צות של קירות ומחישיות חיבורי קירות ומחיצות בינם לבין עצמם, וכן פיאות חופ

ידי דלתות, יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטון, מזוזות מצזה בכלל ו

ספק לא תורשה החדרת להסרת כל ין, בנ דותלי לעבוכלפרט השל המ 04.042עיף בס

מת עוגני פיליפס ושטרבות. אם לא נדרש  דוגרים חיבודוח וידרשו קוצים באמצעות קי

 4משת ליעוד כנ"ל, אנכית המשרה ל חגונו בכפקח אחרת יותק"י המבתכניות או ע

 "מ.ס  20כל מ"מ  6רזל בקוטר מ"מ שיחוברו בחשוקים מב  8ברזלים אנכיים בקוטר 

 ירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות(ד לקבידו .0301.04

ן בכל המקומות של מגע הקירות מרצפי הבטון וכעל  נחיםתחת כל קירות הבניה המו

ל" כדוגמת תוצרת חב' ת "טורוסיכבוש 2ל יחה שש ליצור פס מרחוץ יעם קירות 

 "כימאדיר" או שווה ערך מאושר.

 ד.נפרתשולם בא יה ולר הבניל תכלל במחכל העבודה הנ"

 הצבה וביטון משקופים  4.01.004
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יר לתוך שקע וף ע"י הכנסת קצה הקהמשקוצב בפתחים בתוך קירות בנויים, י א.

 בטון.ה בהגוב ר לכלוי הרווח הנשאל מילבמשקוף תוך הקפדה ע

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט  ב.

כך שבין פני המשקוף תוך הקיר ים בוקמומממהאנך  יה י סטים בפניואנך, תמוכ

 ין אחרת בתוכניות. לא צואם  מ"מ 15רווח לפחות לפני הטיח יישאר 

 שמילוי רהמק . בכלבמלט וי שקע המשקוף ל מיליש להקפיד באופן מיוחד ע ג.

 נו. המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבו

 ם והמחירידה העבוולת כת 04.02

ם, אחריכולל את כל המתואר בתוכניות מפרטים ומסמכי חוזה  הפאושלי  זהחוהיר חמ

 הסרת כל ספק מודגש בזה שהמחיר כולל גם: ל

ן בכל סוגי הגבהות בטוות בלוקים ו/או רית בקפקיוואוטון אנכיות חגורות ב א.

 קח. הקירות. ביצוע לפי פרטים מאושרים על ידי המפ

ו לאלמנטים מבטון ומפלדה, בהתאם ם אעצמ ביןם להת ביניהקירו יחיבור כל ב.

לים במחירים )לרבות יציקות בטון, הוצאות ככלושבו למצוין במפרט הכללי, ייח 

 '(.בשנני קשר וכו גמרקוצים, 

קומות ולכל הקומות במבנה, ללא התחשבות בניה יהיה אחיד לכל המחיר להמ ג.

כמפורט  ידרש ה יגובות לכל יצות/מחת קיר י, לרבות בנבגודל השטח הנבנה

יגומים, , הפבודהכולל את כל החומרים, העתכניות. מחיר עבודות הבניה ב

ט מפורעבודות הבניה כההובלה והשרותים הנדרשים להשלמת כל  הציוד,

 ט הכללי.רפבמ

 רט זה. כל דרישות מפ ד. 
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 עבודות איטום  –  05פרק 

 כללי 05.01

או כל חלק רלוונטי אחר, של   05כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי פרק   .1

 המפרט הכללי.

ך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות, ועל כן ום צרייטהאב טי .2

 העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח. 

, התכניות המצורפות, מנחה עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות .3

ן מו כד. כהתקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרט הכללי והמיוח

וצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ברי תוקף יב

מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי 

 סמכותה הרשמית. 

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום, יש לראות כאילו  .4

 שר".ערך מאו-רשום לידו "או שווה

ע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט הזה ו/או המפרטים ביצו .5

 של יצרן חומרי האיטום, ובמקרה של סתירה או אי התאמה על פי החלטת המפקח.

לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי   

 האיטום שברצונו להשתמש. 

 גם:  החוזה כוללמחירי  .6

שנים   5יות בצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של אחר  א.

 לפחות.

המומחה בתחומו, לבקרת איכות במהלך  מהנדס מטעם הקבלןנוכחות של   .ב

הבצוע. הכל לפי דרישת המפקח ובכל זמן ו/או תהליך ו/או תקופה של ביצוע 

 .מהנדס מטעם הקבלןשלפי דעת המפקח דורשת נוכחות 

והקבלן מערער על יכולתו לספק את הפריט אטום עפ"י ההנחיות במפרט במידה  .7 

 ובכתב הכמויות יציין זאת במכרז כולל החלופה המוצעת ועלותה.

כל שינוי שיבקש הקבלן להציע בשלב הביצוע יקבל תוקף עם אישור המפקח  .8

 שום תוספת. מחיר החוזה ללא ולקבלן ישולם לפי 
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 חומרים 05.02

   כללי .02.105

כל החומרים  יסופקו לאתר במיכלים סגורים כאשר הם נושאים סימני היכר  א.

 ברורים של היצרן וסוג החומר.

על הפועלים והממונים עליהם העוסקים בעבודות האיטום להיות עובדים מנוסים  ב.

בתחום עבודות האיטום. הקבלן יציג למפקח תעודות ופרוייקטים שבוצעו ע"י 

 טום. קבוצת האי

 תאור החומרים 05.02.2

 יריעות איטום ביטומניות משוכללות א.

יריעות האיטום תהיינה חלקות )ללא אגרגט(, מלבד יריעות בגגות לא מרוצפים 

אשר תהיינה מצופים באגרגט במקורן. מעבר לרשום להלן, בכל המקומות 

דות המשמשים לאיטום גינות, ו/או אדניות על היריעות להיות מצויידות בתעו 

 .DIN 4062נגד שורשי צמחים בהתאם לתקן הגרמני דות בעמי

 עבודות וחומרים שונים  ב.

פרופילי המתכת לקיבוע עליון של היריעות, יהיו מאלומיניום מאולגן )עובי   .1

 מ"מ.  2מיקרון לפחות( בעובי מזערי של  10האילגון 

ד משר מעלות להקשחה )טיפוס 45הפרופיל יהיה בעל שני כיפופים בזוית 

 (.טחוןהב

 50-הדיבלים לקיבוע יהיו בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשעור שלא יפחת מ .2

מ"מ וקוטר   35-ס"מ. עומק הקידוח לא יפחת מ 30"ג. הם יבוצעו בכל ק

 6/5מ"מ. הדיבל יהיה מסוג המוחדר במכה דוגמת "הילטי  5הקדוח יהיה 

HPS" 36/6/5" או UPAT-UN. 

גרם   400מפוליאסטר לא ארוג במשקל  יהיהיל( טקסטבד הניקוז/ההגנה )גיאו .3

 " תוצרת קבוץ אורים או ש"ע. 400למ"ר כגון "אורים 

אטם כימי מתנפח בחדירת צנרת דרך הגג תורכב ע"ג הצינור במרכז התקרה בטרם  ג. 

 יציקה.

 איטום ראשי כלונסאות  05.03
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אשי עד תחתית רוהיקפה  אותהכלונס יאטימה יכלול את פני ראשמשטח ה : הערה
 אות.נסהכלו

 שטחההכנת  . 1

יציקת ראשי כלונסאות תבוצע בהתאם לתוכנית של קונסטרוקטור. יש לנקות את פני   
   .לכלוך, אבק, וכו', ףרופ חומר מכל הבטון

את כל  עד שימצא בטון בריא. יש לחתוךקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת במ  
הבטון ולמלא את  בתוךס"מ  2 -הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ 

 . " או שו"ע620מוכנה מסוג |ספיר החורים באמצעות 
 

 לונסאות איטום ראשי הכ . 2

ו " א-730Eספירקוט " מסוג הברשות של חומר איטום צמנטי 2יש לבצע על פני הבטון   
 "ג/מ"ר(.  ק 2ק"ג/מ"ר כל אחת. )הכמות הכללית תהיה  2 ות שלשו"ע בכמ

 
יטב את פני הבטון. יש לערבב את ה יש להרטיב האשונם הרלפני יישום שכבת האיטו  

 סל"ד(.  600החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות סיבובים נמוכה )עד 
 

מושלם של יטום )לבן ואפור( ע"מ להבטיח כיסוי יש להשתמש בשני גוונים של חומר א  
 המתוכננות.  פני השטח בכל שכבות האיטום

 
בוצע במשך יש להתחיל באשפרה שתטום האי לאחר ייבוש מינימאלי של שכבת  

 פעמים ביום.  3-יומיים, כ

 איטום קורות יסוד ברצפת קומת קרקע 05.04

 הכנת  השטח .1

ם  על גבי הדופן החיצונית של הקורות ההיקפיות בקומת הקרקע, יבוצע איטו
 ביטומני.

היטב את דופן הקורות ולחשוף את חלקה התחתון של יריעת האיטום  יש לנקות
 צפה. העולה מהר

האנכית של  יש לוודא כי רצועת יריעת האיטום העולה מהרצפה מוצמדת לדופן
 הקורה ומודבקת בצורה מלאה לשטח הבטון היצוק. 

סרגל אלומיניום במידה והיריעה נראית רופפת, יש להצמידה לשטח הקיר בעזרת 
 ס"מ. את קצה הסרגל יש 20לוונים כל ומ"מ,  וברגים מג  X 50 3מכופף במידות של 

 " או שו"ע. 18 סטיק ביטומני מסוג "פזקרולא במלמל
 

מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקוצים  את שטח הקורה יש לנקות היטב
ש לסתת ולהסיר אזורי ס"מ. י 2הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  

ת סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים באמצעות תערוב
לקבלת   או שו"ע. על השטח להיות חלק, נקי ורציף"  620ה מסוג "ספיר כנמו

 האיטום.
 

, יש להצמיד לדופן בספי דלתות כניסה ויציאה, וויטרינות וכד' בקומת הקרקע
לחבר שקוף עיוור בהתאם לפרטי האלומיניום על מנת הקורה פס אלומיניום או מ

 את האיטום בצורה אטומה לסף הדלת.
 

 י טומנאיטום בי .2

ריימר מסוג , יש לבצע שכבת פבמריחה או הברשה בלבדביישום חומר האיטום 
 . 1:10" מדולל במים ביחס של 1" או "נאפופלקס פרופיטק GIP"נאפופלקס 
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 וע פריימר. ביישום חומר בהתזה, אין צורך בביצ
 

מספר הברשות של חומר איטום ביטומני מסוג  לבצע  על גבי הפריימר, יש 
 מ"מ )שכבה יבשה(. 3" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 1ק ופיטנאפופלקס פר"
 

 הדפנות האנכיים של קורות היסוד.האיטום יכלול את 
 

מנית יבוצע האיטום בחפיפה ליריעת האיטום הביטו של הקורות בחלקם התחתון
 ס"מ. 20 -העולה מהרצפה לרוחב של כ

 
 כלונס. אש הני ריבוצע האיטום עד לפבאזורי ראשי הכלונסאות הבודדים 

 
 רטיבות כמפורט:יבוצע נדבך חוצץ הקורה העליון של דופן  הבחלק

 יבוצע עד לפני הקורה. האיטום 
של   להעלות עם השכבה הביטומנית עד לגובה יש קייםכבר במידה והקיר החיצוני 

יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס ברוחב פיתוח. בין המריחות ס"מ מעל פני ה 15-כ
רה ממורכזת לקו החיבור בין הקורה התחתונה לקירות  בצו ס"מ 20-של כ

 . העליונים
בשלב מאוחר יותר במידה והקיר החיצוני אינו קיים, תושלם רצועת האיטום הנ"ל 

ביטומנית האיטום התושלם רצועת  זי, אבזמן ביצוע איטום הקירות החיצוניים
 ים.  צונילחיבור בין האיטום התת קרקעי של הקורות לאיטום הקירות החי

 
האלומיניום או למשקוף  יעלה האיטום בחפיפה לפס בספי דלתות, וויטרינות וכד'

 העיוור ויחובר בצורה חופפת ואטומה.
 

 הגנת האיטום .3

ס"מ להגנת  3ע בעובי של שו"  " אוF30לשטח האיטום יש להצמיד לוחות "קלקר 
 האיטום.

 
 מילוי .4

 ם.איטונת הביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהג

 B-PRE איטום רצפה ביריעה ביטומנית 05.05

 איטום ראשי כלונסאות  .1

תערובת הכנת השטח כוללת סיתות חלקי בטון רופפים, תיקוני בטון באמצעות 
קשירה בולטים   לרבות חיתוך חוטי " או שו"ע,620צמנט בלתי מתכווץ "ספיר 

יקוי , נ בטוןוני ס"מ, מילוי חורים וכיסי סגרגציה באמצעות תערובת לתיק 2לעומק 
 שטח יסודי ע"י מים בלחץ. 

על פני הבטון שהוכנו לפי הנחיות הנ"ל יישום מערכת איטום על בסיס צמנטי  
להשתמש   מ"ר. יש\ק"ג 2שכבות, בכמות כוללת  2-" או שו"ע ב730"ספירקוט 

בחומר איטום בשני גוונים אפור ולבן. וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של פני 
 בה ראשונה תהיה בצבע לבן.שכ  ימה.ר אטהשטח בחומ

 בטון רזה  .2

 ס"מ. 5צע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי יש לב
יבים  פני הבטון הרזה יהיו חלקים ללא בליטות בטון או אגרגט חדות, נקיים ויצ

 לקראת קבלת האיטום. 
שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש משטח 

 . וםהאיטצוע לבי
 שעות לפני תחילת עבודות האיטום.  48יש להמתין לייבוש הבטון לפחות 
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כגון דפנות במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים "עולים" 

רוחב של לס"מ ו 15 -גובה של כלהרזה  מפלס הבטוןצע הנמכה בתבו -קורות יסוד
 .  דופן האנכיתלה הרצפטום ס"מ על מנת ליצור חפיפה גבוהה יותר בין אי 30-כ
 

 הכנת השטח .3

יש לנקות היטב את פני תשתית הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד' 
במקומות לקבלת יריעת האיטום. אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח. בכל 

 שיתגלו יש לסתת את פני הבטון ולתקן באמצעות  
  מכמות הצמנט(. 1/3)ע שו" " אוSAPIR M 140חול, מים ו" 3צמנט,  1תערובת 

 
יש להכין שרוולים למעברי צינורות או כבלים ברצפה המרחק המינימאלי בין  

 ס"מ.  50השרוולים יהיה 
 

האיטום המיועד לחיבור עם יש להרכיב תבניות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה  
ה מתוכננים ליציקה במרווח עבודה. בקצה האיטום יעלמערכת האיטום בקירות ה 

 ס"מ נמוך יותר מפני רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית.  5-כס מפל עד
 

 איטום .4

 "PRE-B" ה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוגבטון יש לפרוס יריעתשתית העל גבי 
 מ"מ. 5או שו"ע בעובי  של חברת פזקר

 
וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים של קורות, קירות בחפיפות בין היריעות חיבור 

 יהיה בהלחמה מבוקרת. ביטומני  קיים איטום ם לא' בהתת קרקעיים וכד
 

במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים בהם בוצע איטום  
ות סרגל אלומיניום יש לקבע את קצה היריעה על גבי השטח האנכי באמצע ביטומני

 או " EASYGUM" מסוגביטומני מ"מ, ולסתום במסטיק  30X2שטוח במידות 
 תאים.מר מפריישו"ע על גבי 

 
ס"מ  10תעלה היריעה בצורה אנכית על גבי התבנית עד למפלס של  ף הרצפהבהיק

 מעל למפלס פני הרצפה המתוכננת.
 

טום, קרוב ת יריעת האי, יש לבצע אבחיבור למקבץ צינורות שרשוריים של חשמל
 ככל שניתן לגוף הצינורות. 

פיכה ע"י התקנת ם בשאיטועל גבי יריעת האיטום, יש לבצע תבנית ליציקת חומר 
 צינורות.ס"מ סביב ה 3זויתן בגובה 

 
ביטומני -לתוך תבנית היציקה שנוצרה ע"י הזויתנים, יש לצקת חומר פוליאוריטן

 ו"ע." או ש LASTOFLEX PB 2Kבשפיכה מסוג "
 

צינורות, ובחפיפה ליריעת האיטום יש לוודא כי חומר האיטום מתפלס היטב בין ה
 . האופקית של הרצפה

 
לראשי כלונסאות יעלה האיטום על גבי ראש הכלונס בריתוך, בחפיפה של יבור חב
 . הצמנטי שבוצע בשטחהס"מ לאיטום  10-כ
 

לקוצים שהוכנו ס"מ מעבר   30תמשך יריעת האיטום לפחות  בכל הפסקת יציקה
 להמשך יציקת הרצפה. 
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ת  לוחויש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות 
אחד לשני על מנת מ"מ מונחים מעל יריעות האיטום, מחוברים רק  8קט בעובי די

 זתם. למנוע את תזו
לקראת המשך עבודות האיטום יש לפנות את לוחות ההגנה ולנקות את החלק  

 של היריעות.  החשוף
 

מלכלוך,  היטב את היריעה לנקות לאחר קשירת הברזל ולפני יציקת הרצפה יש 
 פסולת וכד'.

 
 עברי צינורות ל במטיפו .5

יזרים , יש להרכיב אבהאיטוםמסביב למעברי צינורות וכבלים שונים דרך יריעת 
עה ביטומנית  " או שו"ע בעל צווארון עשוי ירידלמר דלביטמסוג "לאטימה 
 צפה.לתשתית האיטום שבר שתולחם

 
 על גבי הצינור ע"י חבק נירוסטה.את האביזר יש להדק 

 
עיל. דל ו מראש לפי הנחיות שבסעיף רוולים שהוכנרך שעו דמעברי כבלי חשמל יבוצ

 " או שו"ע.P-Cableימה מתועשים "האיטום יבוצע באמצעות אביזרי אט
 

 שומרי מרחק להגנת האיטום .6

ומרי מרחק עשויים בלטות בטון או בצורה מבוקרת, שעל גבי היריעה   להרכיביש 
  1-ק יהיה כהמרחמרי ס"מ. המרחק בין שו 5X5X10  -בלוקי בטון במידות של כ

 טר לכל כוון. מ
 

קירות אנכיים  וכד' ס"מ מדפנות של  30-פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ
 תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום. 

 
 עצר מים מתנפח  .7

, סביב צינורות או כל מקום אחר כמופיע בפרטים יש ברצפה יקהסקת יצבכל הפ
 10" או שו"ע במידות של ELASTOSWELL"מתנפח של עצר מים  להצמיד רצועה

X 20 .לפי הנחיות יצרן.  הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי מתאים מ"מ 
 

 יציקת רצפת בטון  .8

 יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה. 

  ומלתחותאיטום רצפת חדרי שרותים  05.06

,  טון רת בחגו החדר הרטוב ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני 
קטן יותר מרוחב  ס"מ 1-לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

 הקיר על מנת להטביע רשת להחזקת הטיח במקום. 

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.   10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

ף  ריצומתחת לתחתית הס"מ  1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ
 קום.במ

 הכנת השטח  .1

לפני תחילת עבודות האיטום, יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע  
. ו'האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות, פינות, שרוולים, קירות וכ

יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום. לנקות את  
 להכינו לקבלת האיטום. ו' ון וכהשטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומ
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 ביטון צינורות  .2

יש להניח את כל הצינורות בהתאם לתוכניות האינסטלציה ולבטן אותם בשכבת 
ס"מ. פני מעטפת הבטון יהיו   2-3 -בטון, כיסוי בטון מינימאלי מעל הצינור יהיה כ

 יציבים. 
 

 פריימר .3

במים ביחס ולל ר מדק"ג למ" 0.2בכמות של  110יש לבצע מריחה של סיקה לסטיק 
 .1:1של 

 
 ביטומני פוליאוריטן איטום  .4

ביטומני מסוג  של חומר איטום פוליאוריטןת ומריחמספר על גבי הפריימר יש לבצע  
 . מ"מ 3ובי שכבה של לת עעד לקבאו שו"ע " 110סיקה לסטיק "
 

"מ מעל ס 10-כהאיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של 
 י, כלומר על כל גובה חגורת הבטון.  סופוף ההריצפני 

 
חגורת הבטון ברצף. לפני ביצוע ריצוף החדר, יעלה האיטום על גבי  בסף הדלת

 ק פוליאוריטן טימסיודבק על האיטום סרגל אלומיניום על גבי 

 תואם," או שו"ע על גבי פריימר 11FCסיקה פלקס מסוג "

 ס"מ לפחות עם  2-3לחפיפה של עד  החדרגובה הסרגל יהיה מפני ריצוף חוץ של 
 מערכת האיטום. 

 
  מחסומי רצפהחיבור האיטום ל .5

" דלמריהיו מסוג "במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה  לניקוז כפול, המחסומים 
 וליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים.  בעלי ששו"ע או 

 .  תח הניקוזד לפום עהאיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איט
 

במקומות בהם קיימים מחסומים רגילים )לא כפולים(, סביב פתח המחסום יבוצע 
 עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה עבה. 

 
 ברי צנרת  במע טיפול .6

דרך רצפת  החודרים , מתכת וכד'PVC, גבריט"" רות שונים כדוגמתצינו מעבריב
"איזיגום" של חברת מלגול או  ג מסו מסטיקבצע מריחה של החדרים הרטובים יש ל

 בצורת רולקה עבה סביב הצינור.שו"ע 
  

 .  כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום
 

 נייר טול להגנה  .7

 ם יש להניח נייר טול להגנת האיטום. האיטוגבי  על
 

 מילוי חול מיוצב   .8

 ק"ג צמנט 100 ט שלצמנ כולתלמלא שכבת חול מיוצב, התערובת תהיה בעלת ת  יש
, יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה  מ"ק חול 1-ל

 לפני הדבקת הריצוף.יציבה 
 מדה בטון.ביוצב במידת הצורך ניתן להחליף את החול המ

 הריצוף. מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת 
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 יצוף. סים ויבשים לקראת הרמפולים, פני המילוי יהיו חלקים, יציב
 

 גמר ריצוף .9

 כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.בהדבקה ריצוף  עביצו
 
 

   איטום קירות חדרים רטובים 05.07

 הכנת השטח  . 1

כד' ולגרד את כל החומר היה ללא אבק, לכלוך, שומן ויש להכין את השטח ולדאוג שי
סתום את כל לקה, החל בצע על גבי קיר הבלוקים שכבתהלא מודבק )כמו חול(. יש ל

 1של החורים בין הבלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' בתערובת 
 .  (1:3מדולל במים שו"ע )" או M-140ספיר " ל ומים בתוספתחו 3נט, צמ

   לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים, מעברים וכד'.
 

 איטום  . 2

. " או שו"ע505מסוג "הרבצה צמנטית הרבצה צמנטית  צעש לבמטר י 2לגובה של מינ'  
 מ"מ. 8 -היה  כ י עובי השכבה

 יש להרטיב את שטח הקירות לפני תחילת העבודה. 
ביע רשת ום הביטומני העולה על הקיר יש להטבחלקו התחתון של הקיר על גבי האיט

עד  ינטהצמ  האיטוםעל גבי הרשת . "מס 10 ברוחב של "ר/מ"רג 60משקל  אינטרגלס
 .  של האיטום הביטומני לכיסוי מושלם

 
בשתי  " דו רכיבי730Eמסוג "ספירקוט  צמנטי איטוםיש לבצע על גבי שכבת ההרבצה 

 ק"ג /מ"ר. 2שכבות, סה"כ 
צועת יש להטביע רמהרצפה, י האיטום העולה על הקיר של הקיר על גבבחלקו התחתון 

האיטום יבוצע על גבי הרשת . "מס 10 ברוחב של "ר/מ"רג  60משקל  שת אינטרגלסר
 עד לכיסוי מושלם.  הצמנטי

טלאים של יריעה פלסטית   צמידורות  היוצאים מהקירות יש לההצינסביב 
 ס"מ.   X10  10 " או שו"ע במידות שלPCI-WANDמסוג"

 '. מ  2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר
 

 מר ג . 3

 יכל.אדר ניותאריחי קרמיקה בהתאם לתוכ חיפויביצוע 
 רמיקה מסוגלבצע את חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק ק מומלץ

   "SAPIR BOND 225.או שו"ע המתאים לסוג חומר האיטום שבוצע על הקירות " 

 איטום גג  מעל חדרים  05.08

 ח השט הכנת .1

האלמנטים שמשפיעים על האיטום,  כל לפני תחילת העבודה יש להשלים את 
מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים,  טום,לאי לדוגמא: מעקות, צינורות החודרים

יך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק,  פינות, וכד'.  צר
 כן לקבלת מחסום האדים.  ל וכו' על המשטח להיות מואבנים, שומן, חוטי ברז

 
ויציקת  בגג אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכני לפני ביצוע עבודות האיטום

להגנה. יציקת הבסיסים תבוצע על גבי בטון הגנה, בהתאם לתוכנית ן בטו מדה
 קונסטרוקציה.
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ת הבטון על מנת לקבל פרופיל אלומיניום שיקובע לחגוריש לקבע , גגבספי יציאה ל

הווה את החלק העליון של מערכת האיטום  איטום בחפיפה. אלמנט זה יאת ה
ל בעלות עבודת הכנת  תיכלשי, באזור הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הרא

 השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
 

 מחסום אדים  .2

 על פני רצפת הבטון:  
 

באמצעות תערובת  רצפה, ה"מ סביב ס X 3 3 של  במידותיש לבצע רולקות  2.1
 ." או שו"ע620ה מסוג "ספיר כנמו

 ג"ר/מ"ר.   300של שו"ע בכמות " או GS 474" יש למרוח פריימר ביטומני מסוג 2.2

ו  " א105/25אלסטקס " יבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוגתיה חרלא 2.3
ק"ג/מ"ר כל   1 שכבות בכמות של 2"ג/מ"ר, יש למרוח ק 2 בכמות שלשו"ע 
 אחד. 

 " בת אלומיניום מסוגן, יריעה ביטומנית עם שכ יש להצמיד על גבי הביטומ  2.4
  וכותהסמ הצדדיות לאורך היריעותהחפיפות " או שו"ע. ביטוגלס אלומיניום

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות   10-מ יהיו לא פחות
הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה   .ס"מ 20-הסמוכות יהיו לא פחות מ 

 ע חריכת החומר.  בעזרת אש מבוקרת כדי למנו

סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד לגובה  מח 2.5
,  גגמחסום האדים יתחברו ברולקות מסביב לום והאיטקצה האיטום. מערכת 

 לעמודים, לצינורות וכו'.  

 רמי  תבידוד  .3

  5 שו"ע בעוביאו  "L""פוליפאן" דגם לוחות  על גבי מחסום האדים יש להדביק
  "מ.ס

   
 שיפועים .4

פני  1.5% בשיפוע לפחות של"מ ס 4בעובי מינימלי של או  20-בטון ב  לצקתיש 
 קים לקבלת האיטום.  ו חליהי שכבת השיפועים

 
 מערכת ניקוז  .5

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של 
פוע למניעת הצטברות רציף והמשכי עם כיוון השיהאיטום לשולי המרזב באופן 

 ביבו.מים ס
  

 צווארון ביטומניבעלי או שו"ע " דלביט-DALLMER"אביזרים לניקוז יהיו מסוג 
איטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים  לת הלקב

 ממפלס האיטום וממפלס המדה להגנה.  
יועץ  יקוז יהיה בהתאם להנחיות דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הנ

 אינסטלציה. 
 

 וקיטומים   רולקות .6
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באמצעות  מ ס" X 5 5ת יש לבצע רולקו , עמודים וכד'קירות, לקראת מעקות
" או SAPIR M-140מסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  3מנט, צ 1ת ערובת

 .1:3שו"ע, מדולל במים ביחס  
 4-ת של כנה של המפלס העליון במידובקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפי

X 4 מ. ס" 
 

 פריימר  .7

יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג  ומוכן לקבלת האיטום על גבי שטח נקי
"GS 474 "ג"ר/מ"ר.  300 שו"ע בכמות של או 

 
 שכבת ביטומן   .8

 1ו שו"ע בכמות של " א105/25  אלסטקסריחות של חומר ביטומני מסוג "מ 2ביצוע 
  "ג/מ"ר(.ק 2כ כמות כללית ק"ג/מ"ר )סה"

 
 
 

 
 יריעת חיזוק .9

על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.  לקראת שטחים אנכיים,
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי  30של  וםנימב מיהיריעה תהיה ברוח

ס"מ על גבי  15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15הרולקה, כך שמינימום 
 .  השטח האנכי

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" M5פוליפז  ג "מסויריעת החיזוק תהיה 
 

 יריעה ראשונה לאטימה   .10

   S.B.S סיסב על" 5Mפוליפז הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
 מ"מ.  5 בעובי

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י 
יעות  הצדדיות לאורך הירחפיפות ה ר.אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומ

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות  10-לא פחות מ  הסמוכות יהיו
בודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך עה מ.ס" 20-הסמוכות יהיו לא פחות מ 

 כלפי מעלה עם השיפוע. 
 

 ריעת חיפוי תחתונה י .11

נוספת של יריעת חיפוי על גבי הרולקות יש להלחים רצועה  לקראת שטחים אנכיים,
ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה  ונה. היריעה תולחם בצורה תחת

יריעת החיזוק ותעלה פה לבחפיהביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי 
 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.  3בהמשכיות עד לגובה של 

 מ."מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" 5Mפוליפז  "יריעת החיפוי תהיה מסוג  
 

 יה לאטימה  יריעה שני .12

 5 עוביב S.B.Sאו שו"ע על בסיס " 5Mפוליפז  הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "
למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה  בקהההד"מ. מ

הצדדיות לאורך היריעות  החפיפות  .ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר
ות של היריעות החפיפות לרוחב בשתי הקצו ס"מ, 10-ת יהיו לא פחות מ הסמוכו

שיך העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמ ס"מ. 20-הסמוכות יהיו לא פחות מ 
 מעלה עם השיפוע.  כלפי

 
 יריעת חיפוי עליונה  .13
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על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת     לקראת שטחים אנכיים,
רולקה, תחפוף ליריעה  ם בצורה ממורכזת על גבי החיפוי. היריעה תולחה

ומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה הביט
 ת החיזוק.ריעעל יס"מ מ 5 של

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיס" בגמר אגרגט 5Mפוליפז  "יריעת החיפוי תהיה 
 

 : הערה
 

תזוזה של חצי ובהקבלה ליריעה הראשונה בעל היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה 
 יריעה.

 
 איטום במעברי צינורות  .14

מקל רת "בצו יש להלביש שרוול סביב מעברי כבלי חשמל, צנרת מיזוג אוויר וכד'
הצינור בחיבור היריעות הביטומניות יש סביב  עם פלנג' להתחברות האיטום. סבא"

 " או שו"ע .18למרוח מסטיק ביטומני מסוג "פזקרול 
 

יש להרכיב אביזר אטימה מסוג דרך שכבות האיטום בגג במעברי צינורות בודדים 
"GOLD BT ם.  איטוכת ה" בעל אטם גומי וצווארון ביטומני לחיבור עם מער

הביטומני על גבי היריעה הביטומנית  רוןהרכבת האביזר תבוצע ע"י הלחמת הצווא
התחתונה מהאיטום הכללי של הגג. היריעה העליונה תעלה בהלחמה על גבי  

ס"מ. בזמן הלחמת היריעות על גבי  10-הביטומני, בחפיפה לא פחות מ הצווארון
 ם. איטוהצווארון אין לפגוע באטם הגומי של אביזר ה

 וסטה.סגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חבק ניר
 

יש לצקת מעקות  במעברי תעלות מיזוג אוויר אנכיות דרך פתחים בתקרת הבטון
של יועץ קונסטרוקציה. גובה המעקות יהיה  בטון מסביב לפתחים בהתאם להנחיות

יש עקה ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. בהיקף התעלות במישור קצה המ 20לפחות 
מ על גבי דבק מסוג  ס" 20-ברוחב כ  EPDMהדביק רצועה של יריעת  ל
"SILIRUB." 
 

מעל המעברים יבוצע כיסוי פח מגלוון מעל מעקות בטון היצוקות מסביב לפתח. 
יבוצע בצורת "פעמון" למניעת כניסת המים, בהתאם להנחיות יועץ מיזוג הכיסוי 

 אוויר.
 

 גמר האיטום  .15

 שוניםהחיבור האיטום לאלמנטים מעל חדרים.  הגג שטח את כלהאיטום יכלול 
 כמפורט: יבוצע 

 
 10-בגובה של כ יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות  שטחים אנכייםלקראת 

 וחלקומכופף במ"מ,  X 50 3במידות של  פס אלומיניוםעם מ מעל פני גמר סופי "ס
" או שו"ע על גבי 230 ספירטאןמסטיק פוליאוריטן מסוג " העליון, כדי לסתום עם 

 ".230ן פריימר לספירטאפריימר מסוג "
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י 

 "מ. ס 25כל  מסמרים או ברגים מגולוונים
 

בחיבור לפס   ,היריעות הביטומניות על גבי השטח האופקי תבוצע בסף הדלת
מסוג   מריחות איטום ביטומניבצע יש להמתכת בדלת או למשקוף העיוור 

, בין המריחות תוטבע רצועת רשת  מ"מ 4בעובי כולל שו"ע  " אואלסטומיקס"
ס"מ  20-לרוחב של כאינטרגלס. המריחות יבוצעו בחפיפה על גבי קצוות היריעות 

 ועל גבי פס המתכת או המשקוף העיוור בחפיפה. 
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ומניות למסגרת המרזב טהבי יעותחיבור הירי יבוצע ע"גמר האיטום סביב הנקזים 
כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת באופן אטום ביחד עם 

 הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.  
 

 בתקרות  בדיקת הצפה .16

השטחים תעשה בדיקת הצפה של האיטום הגנת ת האיטום ולפני ביצוע בסיום עבוד
ברום השטח יוצף  ( 1ות חלק על חלקיו )לרב 1476 בהתאם להנחיות שבת"ישנאטמו 

 שעות.  72מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  50של 
עבור ביצוע מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום נוסף 

 בדיקות.
 

על   לחזור המקום הפגום וש לתקן את  י –באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה 
ם,  ימולאו במיעל מנת שכל קטעי הגג . תקרה אטומהת  לקבלבדיקת ההצפה עד 

  או יאטום זמנית פתחים  , "סטופרים"יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות
 . קיימים

 
 

ן ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה יהבני את ההצפה יש לתאם עם משתמשי
  נתנהין וכן תיידליפה. במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבנ

כל  פק מובהר בזאת כי לא תוכרות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר סיהנח
 עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.  תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף

 
באופן אשר לא יזיק למערכת  רק בעזרת בלונם תבוצע סתימת פי המרזבים 

 האיטום, אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג.  
 

ן של יריעות גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליואינם ם המי פני יש לוודא כי
החיפוי. אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את 

ם המפקח. במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית קיום ההצפה. דבר זה יתואם ע
 ההכרחית לביצוע ההצפה. 

 
מים ורק  ב המלא התקרהוד ובע התקרהשעות הצפה מלאה של  72לאחר סיום 

יאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו  לאחר שהמפקח בדק את יצ
 הסתיימה ההצפה בהצלחה. 

 
גלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנת

 חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים-הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקונים יהיו על
. הצפות ותיקונים חוזרים מבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(ים הבפנ

 חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח. -יבוצעו אף הם על
 

יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו  התקרה ההצפות ושלב קבלת האיטום של
   פקח.נזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת, באישור בכתב מהמ

 
 על פי המפורט בתקן ישראלי. יערוך הקבלן דוח מתאיםבכל בדיקת הצפה שהיא 

 
 בד גאוטכני  .17

 300 קל במש" או שו"ע אורים" מסוג  על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני
 . ס"מ  10של ג"ר/מ"ר בחפיפות 

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים. 
 

  הגנהדה למ .18

 ס"מ.   5 יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של
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המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק  
 לאיטום. 

רשתות זיון לשכבת המדה. סוג הרשתות ועובי  באזורים לציוד טכני כבד יש להוסיף
 שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י קונסטרוקטור.

 
 כני בסיסים לציוד ט .19

נה. יש לדאוג כי יציקת הבסיסים יציקת בסיסים לציוד טכני תבוצע על גבי בטון הג
תבוצע ללא פגיעות באיטום או שכבת ההגנה וללא יצירת מכשולים בדרכי המים 

 לניקוז.

 יםאיטום גגוני בטון מעל פיר  05.09

 על גבי גגון הבטון המשופע יש לבצע:
 

 הכנת השטח  . 1

אבק וכד'  יקף הקירות מכל לכלוך כל הון ויש לנקות היטב את שטח גגון הבט
 2לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 

 ת כל החורים של המשטח ה ולסתום אס"מ. יש לנקות חורי סגרגצי
 " או שו"ע.620מסוג "ספיר בתערובת 

 
 פריימר . 2

רוח יש למ וטיןלחל , נקיים ויבשיםכל שטח הגגון, תקרה וקירות היקפייםעל פני 
 ג"ר/מ"ר. 200" או שו"ע בכמות של EP-W פריימר מסוג "

 
 איטום . 3

 סוג ליאוריטן מעל גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פו
"PU-W  הבטון  מ"מ. האיטום יכלול את כל השטח הפני 2" או שו"ע בעובי כולל

 ס"מ. 10-ל כבה שבהיקף על גבי השטח האנכי עד לגויעלה המשופע ו
 

 איטום מעבר תעלת מ.א. דרך קירות הפיר  . 4

סגירת מרווחים בין התעלות והצינורות היוצאים מדפנות הפיר תבוצע ע"י פח  
מסטיק פוליאוריטן מ. בחיבורים בין הפחים תבוצע סתימה במ" 1בעובי מגולוון 
 " או שו"ע, על גבי פריימר מסוג SAPIR THANE 230מסוג "

 " או שו"ע.SAPIR THANE-פריימר ל"
 

 צינורות וכבלים דרך קירות הפיר איטום מעבר  . 5

להתקין אל תוך הפתח שבקיר, תעלה מקומית המשופעת כלפי הגג דרכה יהיה יש 
 ר את כל הכבלים, צינורות, תעלות וכד' גם לאחר גמר עבודות האיטום.ניתן להעבי

ליאוריטן פו טיקמססתימה בה לדופן הקיר, תבוצע ע"י  סגירת מרווחים בין התעל 
 וג " או שו"ע, על גבי פריימר מסSAPIR THANE 230מסוג "

 " או שו"ע.SAPIR THANE-פריימר ל"
בכל היקפה. מריחות חומר האיטום לדופן הקיר ולתעלה  EPDMיש להדביק יריעת 

 יחפפו את היריעה בעת הביצוע.
ם  חלקך שכ יש להקפיד על תעלות אלו.במידת הצורך יש להרכיב גגוני פח מעל 

 החיצוני של צינורות ותעלות יהיה משופע כלפי חוץ. 
 

 ביב תריסי פיר האוורורסגירה ס . 6
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מריחות של חומר בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסגרת התריס יש לבצע 
" או EP-W, על גבי פריימר מסוג "" או שו"ע PU-W" מסוג  ןאיטום פוליאוריט

 .מ"מ 2שו"ע. עובי שכבת האיטום יהיה 
 

 ם קירות חיצוניים בשיטה קונבנציונאלית טואי 05.10

בשיטה   בחיפוי אבן ו/או בלוקים  יצוקים סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון
   וכד'. הצדדים המעקות משני ,פתחים פנותכולל ד כד'ו טיחבגמר , רטובה

  
 הכנת השטח  .1

כלוך, מלי קנ וכד'. השטח יהיה יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות
יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד'  .אבק, שאריות חומר לא מודבק וכד'

רגציה וכד'  אזורי סג ,לסתום את כל החוריםו ס"מ  2משטחי בטון בעומק של 
 " או שו"ע.620תערובת מוכנה מסוג "ספיר באמצעות 

 
 הרבצה צמנטית אטומה  .2

"הרבצה צמנטית  סוגמ מהו אטעל גבי הקירות יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית 
 מ"מ.  8-כ  לי של השכבהאעובי מינימ. " של חברת א.צ שיווק או שו"ע505

 
ת וכד' לקירות בלוקים,  בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורו

 איטונג וכד' יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס  
ס"מ מכל צד של  5 מדס"מ והיא תוצ 10 ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה יהיה 60 במשקל

 קו החיבור. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן. 
 

 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן .3

 עוגנים הרצויים לתליית האבן. לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל ה
 וח מסטיק פוליאוריטן  יש למרסביב כל עוגן 

 "ע. שו או "ן" או שו"ע על גבי "פריימר לספירטא230ספירטאן מסוג "
 

 חיבור למשקופי החלונות   .4

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום. 
 

יש להצמידה לשטח הכללי , EPDMיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו
 של חברת דבטק או" סילירבשל הקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "

 לקיר האטום.   EPDM – הת יריעת ה אטומא שו"ע. המסטיק יחבר בצורה
 

ה יש להצמיד יריע  סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת  
או שו"ע ברוחב  של חברת דבטק "318וטיל ב " מסוגלהדבקה עצמית בסיס בוטילי 

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.   10-ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו 10"מ )ס 20-של כ
 

 בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה ות טימאה הערה:
" או שו"ע על גבי "פריימר  230ספירטאן במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 להנחיות יועץ האלומיניום. ובהתאם לספירטאן או שו"ע.
 

 גמר .5

 כמתוכנן.  תליית אבן או טיחביצוע גמר 

 והנחיות כלליותאחריות הביצוע  05.11
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שנים החל מתאריך קבלת    10בודתו במהלך ע עיצוב  הקבלן יהיה אחראי לטיב .1
או חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם   כללית העבודה

 דה, אחריות זו תכלול:  במסמך מתאים בגמר העבו

 קון האיטום באזור הנפגע. תי 1.1
 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(.  1.2
 האיטום. של ב כעק יםכיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמ 1.3

ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול  אם .2
תקן ם, יהיה הקבלן מחויב למסיבות שונות לספק את התנאים הדרושים לביצוע 

מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י י 7 את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ
ים והן את כח האדם ככל הנדרש  ומרהח אתהמזמין. אחריות הקבלן תכלול הן 

 לביצוע תיקונים.  

א לידי ב אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  .3
,  וכדומה טחשפועל בביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

 יועץ האיטום/המפקח,את בעוד מועד  באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע
רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן  כיצד לנהוג.  ועיקבשר א

 בעבודתו.
עות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך יוודא שעבודות ההגנה המבוצהאיטום קבלן  

לו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל  זה הוא יפקח על ביצוע עבודות א
 הערותיו להבטחת דרישה זו. 

ויקבל את  מטעם מזמין העבודה יבדק ע"י המפקחייטום הא  דותבוכל שלב משלבי ע .4
לן בשלב הבא לא יתחיל הקב שלב הבא של עבודות האיטום.באישורו לפני שיתחיל 

 של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם. 

 )לספק ולאחסן באתר( ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטחלפני  .5
 . איטוםביצוע עבודות לים דרשהנאת כל החומרים 

על התחלת  מטעם מזמין העבודה מהמפקח בכתב לקבל אישורעל קבלן האיטום  .6
 העבודה. 

התאם להנחיות הבטיחות  באוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו  על הקבלן לד .7
הבניה ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה. לפני תחילת בענף 

ת הנדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים תיקנים, כנוהה כלהעבודה יש לבצע את 
ם, ציוד מטף כיבוי אש במקרה של עבודה עם חומרים דליקים, רתמות, קווי חיי

 הגנה אישי וכד'. 
ות באתר העבודה ויקבל את אישורו כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיח

 בכתב.

על הקבלן   הפנימייםים חללב במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות .8
האיטום, וזאת  התאם להנחיות מתכנןהדרושים ב האיטום תיקוניכל לבצע את 

  של הקבלן על מערכות האיטום. מבלי להפחית את אחריותו

יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם   באופן כללי .9
 בתקופת החורף.  

ו על משטחים רטובים, יש  ף אחורה במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת
ות ושינויים להודיע ליועץ האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמ

 הדרושים בתכנון.  
נה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המת

 צורך להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.
החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש ל: כלול התאמות אלה עשויות

 באלמנטים לאוורור וכד'.   
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 תאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום. עלות התוספות וה

 ביקורת על הביצוע   05.12

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.  .1
  צד הרלוונטי )פנימי אות ליבורט אובכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים 

חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או 
 שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם.  

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 
 ע"י גשם טבעי 

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 
 השטח )בריכת מים(. פת והצים  המע"י סתימת יציאות 

 
 יבדק ע"י הצפה.  יכל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .2

 על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.   .3

 הערות כלליות  05.13

דות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ  העבו .1
 לפני תחילת העבודה. האיטום

איטום ללא הקבלן  אתהזכות לא לאשר  ו/או למתכנן ישנה למזמיןאו /ו לפיקוח
 מתן הסבר כל שהוא והנמקות.

 
אוטם  בתוקף, תעודת קבלן  קבלן רשום האיטום הנבחר להציג תעודתעל קבלן 

בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת  ךמוסמ
1752. 

 
יומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור ם מבדיעועבודות האיטום יבוצעו ע"י  .2

 להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר. 

עבודה . על מנהל העבור האתרבאופן קבע מנהל עבודה ו כן על הקבלן להעסיק  כמ
 לכל עבודות האיטום הנעשות באתר. פרוגרמת בקרת איכות עצמיתלנהל רישום ל

 
יסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את כנ רגעמ ,האיטום  חובתו של קבלןמ .3

ם, בדיקת איטום ע"י השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטו
 הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.  

לץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות מומ .4
חייב להיות נוכח באתר בזמן   האיטום לןקבנציג  לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר, 

 ביצוע ההגנה.  

עור, לדאוג לשלמותו ותקינותו ל הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערע .5
ד למסירת השלב הרלוונטי, וינקוט בכל של האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות ע

רם יגהאמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. כל נזק ו/או פגם שי
טום, לפני מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל  לאי

 ה.חשבון האחראי על הפגיע 

יועץ  לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של 
 האיטום.
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בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות  .6
זור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה, גמר או הא מסריי מטעמו והמפקח בטרם 

 ריצוף.

 שלהלן.  2נספח זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם 

ערכת האיטום  ודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת לממ .7
 המתוכננת. כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק.  

 הנחיות המפורטות במסמכים הבאים: ף לכפוב כל עבודות האיטום יבוצעו  .8

 מפרט טכני לאיטום  -
 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3ת"י   -
 במפרט כללי לעבודות בניה )ספר כחול(  05פרק  -
 יצרנים של חומרי האיטוםהוראות ה -

במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני 
 וח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה. לדוקח מפלאיטום על ה

וכל חומרי העזר הדרושים  נלוות הערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות מ .9
ולקות ואיטומן, תגבור האיטום  לביצוע מושלם של העבודה: לרבות פריימר, ר

ברולקות, איטום מסביב למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים 
יבוד מסביב עלקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, ק ויזולח

למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי 
שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד  סרגלי קיבוע וכו'

 כני לאיטום. הט פרטבמנדרש כהכל  תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד'

מפרטי ביצוע של  לה גם ערכות האיטום המתוכננות, תבוצענה בהתאמה מלאמ .10
 יצרני החומרים. 

 כני לאיטום. פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הט .11

 תכולת המחיר 05.14

שהם מתוארים במפרט עבודות איטום ובידוד כלולים במחיר החוזה הפאושלי כמו ל כ
 ב הכמויות מנחה. להסרת כל ספק המחיר כולל גם:בכתד ווחהמי

 הכנת משטחים מיועדים לאיטום. .1

 ביצוע רולקות.  .2

 איטום מעברי צנרת וקוי מערכות. .3

 הצגת דוגמאות חומרים.  .4

 שכבות הגנה. .5

 יטום במעקות.א קיבוע יריעות .6

בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים,  איטום רצפות כולל שטחי איטום .7

 ת, איטומים משופעים וכד'. וטובו יםאיטומ

ת יסוד יכלול בתוכו עיבוד פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו איטום קורו .8

 חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים אנכיים וכד'. חפיפות, בדיקת  .9

 '. וכדת אטימות הגגו

 . בדיקת האיטום ע"י הצפות, המטרות וכד' .10
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 שיפועים בבטון ו/או בטקל ו/או מדה. .11

 בידודים תרמיים.  .12

 עליה על גבי שטחים אנכיים, חפיפות וכד'.כולל  –איטום רצפות חדרים רטובים  .13

 מ'.  2קירות חדרים רטובים עד לגובה של יטום א .14

ות, דפנות פתחים, צוע, ריםשטח הקיר, שטחים צר כולל :איטום הקירות החיצוניים  .15

 מעקות משני צדם, חפיפות לשאר האיטומים, איטום מסביב לעוגנים. 

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ביצוע  .16

או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי  לקוי

 הכמויות.

הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד לו יכלם מחירי עבודות האיטו .17

 לשלמותה. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה.

 האיטום. ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות מחיר  .18

המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב  .19

 הכמויות.

ום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע עבודות בתקופת החורף או איטרי ומהוספת ח .20

 טובים. משטחים ר על

 

 

 פיקוח עליון  – 1ח פסנ
 

 מבוא .1

לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו בשטח  . 1
 נחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.לה

כל שלב משלבי אתר, יבדוק המפקח הצמוד באתר, ם ביטו האבעת ביצוע עבודות  . 2
 שלב הבא של עבודות האיטום. תחילת האת אישורו לפני  תןייו עבודהה

שלב ה אישור המפקח על את  בליקשא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי ל . 3
 קודם. ה

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות  . 4
היו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום, גודל האזור שנאטם, שיטת עבודת ם ייטוהא

 האיטום, סוג החומרים וכד'.

בהתאם לשלבי העבודה, לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח,  תזמון היועץ יהיה . 5
 הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן. ואישורו של המפקח 

הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים  םיטות אודעבשל לפני ביצוע כל שלב  . 6
 , ולקבל אישור מהמפקח עלראוי  לאחסנם במקוםאותו אזור,  הנדרשים לאיטום
 התחלת העבודה.  

 אש. שעות מר 48באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  . 7
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: גון כ לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים . 8
ולמות, פיגומים, רתמות, תאורה, חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים בדיקת ס

. יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני הגעת העבודות בצורה בטיחותית ויסודית
 המתכנן לאתר. 

אוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל באחריות המפקח באתר לד . 9
 הגורמים הרלוונטיים. 

ור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול )מפקח באתר(, נציג ביקכל ב . 10
 קבלן ראשי ונציג קבלן האיטום.

לך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות במה . 11
 באתר. 

חריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום בא . 12
צב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך והמים ננהמתוכ

 בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן.

האיטום  לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת   הכנת השטחגמר עבודות  . 13
 כגון: 

ברצפות במגע עם קרקע, קירות בטון יצוקים במרווח עבודה, קירות דיפון, בטון רזה  
וד, רצפות וקירות בחדרים רטובים, תשתית לקבלת האיטום בגגות יס ודיעמקורות ו

ורות, מאגרים, בריכות או כל אלמנט ומרפסות, קירות חיצוניים, שטחים פנימיים של ב
 אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.

בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת  צוע עבודות האיטוםבמהלך בי . 14
קות הצפה, המטרה וכו', לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י בדיוע יצהאיטום ולפני ב

 שכבות הגנה וגמר. 

תערך בדיקת  במסגרת פיקוח עליוןבשלבים,   במידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות . 15
יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי פיקוח קטע ניסוי של כל אלמנט. כל קטע ניסוי 

יבוצעו בשלבים הבאים ולדווח ת שודועבעליון. באחריות המפקח באתר לבדוק את ה
 למתכנן על התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד.

ליועץ להודיע או מי מטעמו  /המזמין ו  , באחריותו שלכנדרש  לצורך ביצוע פיקוח עליון . 16
מתואר סיום השלבים העיקריים של העבודות כסבירה על  מבעוד מועד, ובהתראה

 שלהלן.  2בסעיף 

 
 על פי החלטת המפקח –זימון ביצוע פיקוח עליון ם לריייקמועדים ע .2

 טום.לפני יישום אי קומת קרקעגמר עבודות הכנת השטח ברצפת  . 1

 .רקעקומת קעבודות איטום בכל השטח של רצפת  במהלך . 2

 ורות יסוד גמר עבודות הכנת השטח בק . 3

 קורות יסודאיטום במהלך  . 4

 הכנת השטח ברצפה וקירות חדרים רטובים לדוגמא  . 5

 ם רצפת חדרים רטובים לדוגמא טואי לךבמה . 6

 הכנת השטח בגגות  . 7
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 איטום גגות במהלך  . 8

 הכנת השטח בקירות חיצוניים . 9

 ום קירות חיצונייםאיטבמהלך  . 10
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 ונגרות מסגרות עבודות -  06 פרק

 כללי 00.60

 ת ומסגרות. לרשימות נגרו אדריכל המצורףהשלמה למפרט ה מהווה מפרט זה 

 כללי 06.01

 פלדה. ותמסגרנגרות אומן ו והרכבת מוצרי צועבי ט,נושא המפר 

בהוצאתם  11ופרק  06פרק  רט הכללי ספת למפהוא בתוכל האמור במפרט זה  א. 

 אמים. הישראלים המת לתקניםהמעודכנת, ו

מידות הפתחים  יבדוק הקבלן את  ומסגרות אומןבנין  נגרות  צוע עבודותלפני בי ב. 

י ות העבודה. הקבלן יהיה אחראכנילת מםויתאי , עובי הקירות מטויחיםאתרב

 אי התאמה.  ע על כלם ויודימת מידות הפריטים למידות הפתחיתאלה

זכותו של דריכל. יש לפנות לא ,תכניותשל סתירה בין המפרט וה מקרה בכל  

ט שהתכניות, המפר ו כן ידוע לקבלןון מחייב. כמזה פתרליט איחאדריכל להה

 ו של ה ראשונית מחייבת וכי מוצרימציפורינהכללי והמפרט המיוחד מהווים א

-עשו עליישבכתב הכמויות, היחידה במחירי קבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים ה

 קח. ל והמפידי האדריכעלו על לדרישות שיו ו ך שיענידו ויורכבו בבנין כ

 שרין לעבודתו. שנה הקשורים במידתו עם קבלני המי לתיאום עבון אחראהקבל  

 מה שינויים, התא .ג 

ו התאמות בפרטים השונים אם לדעת/יםינויהקבלן רשאי להציע לאדריכל ש .1  

מה  העבודה, קבלת חוזק נוסף, התא צים לצורך פישוטיים נחוהשינו

 '.יים וכדפילים סטנדרטולפר

 הקבלן. יר הצעתו של יחשב ככלולה במחהנ"ל תן לפרטים ת התכנועבוד   

דריכל, יהא על הקבלן  הא של תובמידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דע   

היחידה וללא במחיר  א שינוילפי התכנון המקורי וכל זאת לל עםולבצלתקנם 

 ו.למחירים שהגיש הקבלן בהצעת תפתוס

בו שינוי של מחיר א יחייבכל מידה, ל 25%טים של עד דות פרישינויים במי .2  

דות המיפי כלס"מ  4נוי רוחב המשקופים בגבולות של כן גם שי פריט, כמוה

לום לה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשעיווה בתוכניות ובפרטים לא מה

 הו.כלש

 רים תאום ייצור המוצ .ד 



59 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

מפעלים התי מלאכה ועד על ביכל מבעוד מוראו האדהקבלן יודיע למפקח  .1  

 בכל עת.לבדוק שיוכל קי המסגרות ונגרות כך רים חלבהם מיוצ

ה. ם בצורה שיופעלו בצורה תקיניריע צצוהקבלן יהיה אחראי לתכנון וב .2  

  חריותו של הקבלןיגרע מאפקח לא ור דוגמת הציר ע"י האדריכל והמישא

 .םרך ימילגבי תפעול ועמידות הציר לאו

וטרים את  וברשימות אינם פכניות למנטים בתלים והאובי הפרופיגודל ועציון  .3  

 ים. ימ רךלגבי תפעול של האלמנטים השונים לאולן מאחריותו הקב

 המפלסים הסופיים של הרצפה.ת תח אעל הקבלן לבדוק לכל פ .4  

יים.  בתוספת כל שכבות הטיח והחיפו ותאם לעובי הקיר המשקף ירוחב  .5  

ותו פריט נות לארוחב שום במידות פרד משקופירטים בנשימות לא מפורב

  רי ת את רוחב המשקוף הנדרש עפ"י חומדוק לגבי כל דלכך על הקבלן לב ולפי

 של הקיר בו מותקן המשקוף.מר הג

 ווני פתיחה.  כי .6  

אותו הפריט.  פתיחה שונים ל תות לפי כיוונידלבנפרד  מציינותהרשימות אינן    

 אם. בהתיט את הפר  חה ולייצריווני הפתיות את כלבדוק בתכני ןל הקבלע

 חומר הקיר. .7  

בין   רדההפ יןן מפרטות את חומר הקיר בו מוצב הפריט. אמות אינהרשי   

את   ולייצר ת גבס. על הקבלן לבדוק בתכניותצומחי קירות בטון ובניה לבין

 יט בהתאם. הפר

 תכניות ייצור, דוגמאות  06.02

 כללי.מפרט ה של ה   0601בסעיף    קנה כמפורטוהת צור  ת ייין תכניו כ בלן י ק ה  .1 

 ת. ן בנוסף להכנת הדוגמאותכניות הייצור הינ .2 

התחלת  צובלת שבועות מק 4ור וההתקנה תוך ייצת היוהקבלן יגיש את תכנ .3 

ועיים מקבלת בשפקח, ייעשה תוך ערות המעפ"י ה העבודה. תיקון התכניות, 

 ההערות.

מ',  25על  ו עולהל פריט שאורכולכ יח', 10על עולה  השכמותו ברשימ ל פריטלכ .4 

ור ייצה ו קטע כדוגמא לאישור המפקח לפני תחילתמושלמת א בלן יחידהיכין הק

 של כל הכמות.
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וכן מספקים הנרכש ממוגמר  פרזול, מקבע או צבע שהינו מוצרט פרי מכל מוצר, .5 

א תלות סוג לל פריט אחד מכל המפקח לים, על הקבלן להגיש לאישורעפאו מ

 ה. יטים ברשימות הפרבכמ

שאר המוצרים  שהן דוגמאות ותשמשנה לבחינת הדוגמאות יסומנו באופן ברור .6 

טים הנדרשים ולא רימהפ פקים אולם תוכלנה לשמש כחלקמסום הטיוהפרי

 הדוגמא.  תת נוספת רק למטרשל כמו ו אספקהיידרש ייצור א

 ל בחומריםום וטיפאפיוני חומרי 06.03

 כותתמ 03.106.

על  סגרות יענוהנגרות והמהמשולבים בפריטי  י מתכתט אחרת, חלקא פוראם ל 

 הדרישות הבאות: 

ה בהתאם לקביעת  וב ה רטמיקרומטר או צבוע בצביע 20 וביבע גןמאול אלומיניום: 

 המפקח.

 .265תתאים לת"י  :  גולוונתפלדה מ 

 חלוטין. ללוטשו ריטים המיוצרים בחריטה יפ ז:פלי 

 מ"מ. 2י מינימלי , עוב4גמר ליטוש מס'  ,316ירוסטה נ :וסטהניר 

 יתוכזכ 06.03.2

 לת העבודות. תחיני לפדוגמא מכל סוג זכוכית תובא לאישור המפקח  

 תר: היבין העבודה כוללת  

לא פחות מהנדרש כית והזכו הוראות יצרן ן ולפי פוף לתקקביעת עובי הזכוכית בכ .1 

 .בתכניות

קות או סימון ות מדבקיומה באמצע ע עלבולט להתריבאופן  הזכוכיתימון ס .2 

 יש הקבלן לאישור המפקח.פרטים שיגחול לפי  בהתזת

מאפשרת התפשטות ה טמיםדי אש יהיו נתונים במערכת אעמיים גגחלקים מזו .3 

 וג. ללא שבירת הזיג

 נים לפני מסירת העבודה. נקיון וסילוק כל הסימו  .4 

 ותמסגר ןגלוו 306.0

  70בי חם בעוה הגלוון בטבילה באבץ ן, יהידרש פריט מגולוונ רשימות בו ם במקו בכל 

ריט המושלם, יגיש היצרן הפ בלתהט מיקרומטר. כאשר תהליך הייצור אינו מאפשר 
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 ןום ואת אמצעי תיקגולווניפילים מפקח את שלבי הייצור מפחים ופרוהמשור לאי

 הגילוון במקומות הריתוכים.

 יבוי ריתוכים.ישנו רי במקרים בהם ליטוון אלקטרולבצוע גלדרוש רשאי  חהמפק 

במפורש  ורטא פל צבוע במערכת צבע מלאה, אף אם הדברלוון יהיה גם כל אלמנט מגו 

 ברשימות המסגרות. 

 ביעת נגרות אומן ומסגרות פלדהצ 6.040

 ות.ת תהיה לפי המפורט ע"ג הרשימי הנגרות והמסגרועת פריטצבי .1 

 ודות צביעה. עב 11 וחד פרקהמפרט המיצביעה לפי תהיה ה בהעדר פרוט, .2 

דה לפלע מפח מגולוון וצבועים במערכת צב לדלתות עץ יהיו משקופי הפח . 3 

 .11 בפרקמגולוונת לפי המפרט המיוחד 

ארו נקיים שיש ה כךת לפני הצביעבקפדנו ו יכוסואביזרי הפרזול יפורקו א .4 

 11024ה סעיף קופים. ראחוברים למשירים המלצבוע את הצ ןוד, אילחלוטין. בייח

 י. של המפרט הכלל

 המוגן: סגרות המרחבצביעת מ .5 

 ימי במערכת צבע מלאה.הפנדם ציצנורות אוורור יצבעו גם ב   

 שקופים.ביעת המטימה לדלתות יורכבו לאחר גמר צאהיות גומ  

 .טכמפור לל את הצביעהרות והמסגרות כומחיר פריטי הנג 

 ון ברצוףמהמשקוף הט חלקעל  הגנה 06.05

פלדה הטמון ברצוף,  עץ ושל משקופי  יוור, של משקופיאו המשקוף העמשקוף חלק ה 

 ת. מניטויצבע בלכה בי

 ות:ההגנה תענה על הדרישות הבא 

 בצוע לפני ההרכבה.  .1 

 על המשקוף. סימון קו פני הריצוף  חרבאתר לאבצוע  .2 

 כבות. צביעה בשתי ש .3 

 ף. ים מתחת לריצום טמונם נשארייפורקו והרוחב שלא  חיזוקי ייצבעו גם .4 

 ם.צוף יטופל כמפורט לעיל לגבי המשקופיר הטמון ברימשקוף עיוו 

 ת לחוד. דדה נמנה כלולה במחיר הפריטים ואינהגה 

 ת משקופי פח לדלתו 06.06

 ופים בדרישות הבאות:ין אחרת יעמדו המשקא צויאם ל 
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 ם.ני יהיו מגולוו חופי הפמשק .1 

 לבד. ע"י "שטנץ" בייעשו משקוף ם לפרזול בכל החורי .2 

 "מ.מ 26/4עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח  3ות ת יהיו לפחלמזוזו .3 

 מ"מ.  2וון, מכופף בעובי ולח מגמשקופי הדלתות יהיו מפ  .4 

ני פמעבר ל מ מ" 5לל שכבות הטיח ויבלוט ף יותאם לרוחב הקיר כוקומשוחב הר .5 

 (.Bס ש.ב.א. )לפי טיפו בכל צד חומר הגמר

וף וללא דבק, בשתי בתוך שקע מוכן במשקס אטם נאופרן חלול שקוף יוכנבכל מ .6 

 פרט לדלתות השרותים(. ף )שקובמהמזוזות ו

 ימה.תורי בלתקנו כפוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל, יוקשכל מב .7 

 5עובי ף בפח ביחוזק המשקו ,ר השמןם ולמנעול ולמחזיחיבור לציריבמקום ה .8 

 .מ"מ

 לצירים.מנעול והיינה קופסאות הגנה לקים, תנוסף לחיזו .9 

 ך שתתאפשר החלפתם בקלות. ך כיתוברהצירים יורכבו למשקוף בברגים ולא  .10 

ס"מ  40 מ"מ כל 2.25ובי שטוח בעים מפח קופים במחיצות הגבס יהיו חיזוקמשל .11 

 כמתואר בפרטים. 

מותקנת נעול, טה ללשונית המרוסמנית הגנה תקן פחיופי הפלדה תוקבכל מש .12 

 ף. משוקעת במשקו

. החריצים יבוצעו ול(כפ ”S“במלבנים עם חריצים לקבלת אטמים )כדוגמת טיפוס  .13 

 וך. יתא ברבכיפוף ול

 2ולים לקבל ים כפחריצ אדריכל כוללפרטי ה ות עפ"ימלבני הדלתות האקוסטי .14 

 . נאופרןאטמי גומי 

 ת צבע יסוד. י שכבוועים בשתם כבר צבו לאתר כשהם יסופקהמלבני .15 

במשקוף  ויהסמ וקם ללא ריתוכים, יש לבצע פלטת חזיותקנו ע"י ברגיכל הצירים  .16 

 מות עבור צירים ומחזיר דלת.אית מת מ"מ והברזו 6בעובי 

 במשקוף עפ"י דגם הדסה. חית נגדית למנעולהתקין פיש ל .17 

 , כבוי אשלציהשמל, אינסטרונות חעשות לאת מתווחזית 706.0

ש תהיינה מתועשות , אינסטלציה וכבוי אלארונות לנישות חשמלמתועשות תות זיח 

 בתוך בנינים. ה התקנ( ארונות תשתית ממתכת ל7/1998) 4376עפ"י ת"י 

 ת הבאות:יתות גם בדרישוחזמודנה התקן, תע בנוסף לדרישות ה 

פיים, מ"מ לכנ 1.25ובי ובע משקוף,מ"מ ל 1.5ופף בעובי כמפח מ החזיתות תהיינה .1 

 המפקח.  לפי בחירתסי בגוון מגולוון וצבוע אפוק

 י.נימהפהצביעה תהיה מלאה גם בצד  .2 

 הצירים יהיו סמויים.  .3 
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התקנת המערכות  רק לאחרסופית  קה של החזית לכנפי הדלתות תקבעלוהח .4 

 חיות המפקח.נתאם להוחות חשמל פנימיים ותהיה בהלו

 רת.ותקשו מלרונות חשול צילינדרי לכנפי אף ומנעקפיצי לכל כנ סגרול זול יכלהפר .5 

 ל. רזוהפ טיהקבלן יגיש לאישור המפקח את פר .6 

 :העבודה כוללת, בין השאר  

 . ןוס בגובה המתוכנעל פיל  ך הקפדההצבת המשקוף במדוייק במקומו תו .1 

מיכות ק תדיוס וסילוהשלמת הוע זמני עד לביח בקיקיבוע המשקוף באופן קש .2 

 גמר הדיוס. עזר ב וחיזוקי

ד וע קוףמשמשקוף לבניה בצידי הפתח ומעל למנט בין מזוזות הדיוס בדיס צ . 3 

 לבניה.

 דלתות אש 06.08

 . 1212ת"י  ת אש תהיינה בעלות תו תקן עפ"יתודל .1 

 גחה של מת"י. שסימן הן הדלת בר תקף של הספק לסימוהקבלן יציג אישו .2 

מערכת רן כחלק מזול יורכבו ע"י היצים, פררים הידראולימחזילה, יות בהיד .3 

 ת.הדל

 ם.יימחזירים הידראוליים יהיו חיצונ .4 

בין רשאי המפקח לבחור את הפרזול מ  ד,מיוחאם לא פורט הפרזול במפרט ה .5 

 ק היצרן. חר שמספהמב

 ינטור(. )קואורדירת הכנפיים גסדר ס פית יכלול המגיף מתאםת דו כנלדל .6 

 ר אש.ת מעבותקן רוזטה אטומה למניעינדר תבדלתות ללא ציל .7 

 אש כמו הדלת.ות מידע צוהרים המשולבים בדלתות אש יהיו בעלי .8 

 ה.י הנעילת יאשר הקבלן אצל המפקח את פרטדלנת הלפני הזמ . 9 

 פרזול 06.09

עון אשור יהיה ט לק של הפרזולחת, כל על פי ההגדרה ברשימוול יהיה הפרז א. 

ל אם לא צוין שלא מתאימה לא יתקבל באיכות רזום פוש ריכל מפקח והאדה

שימה כדלקמן. בלכ מקרה לר תאםבהברשימת הפריטים יהיה בפרזול אחרת 

 "י האדריכל. בכתב ע רת מראשול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרזת הפהזמנ

 צירים ב. 

 ים יהיו". הצירFBB 179 4"/4.5מדגם " STANLEY צירי -לכל הדלתות  -  

 ק המשקוף. שור פרט חיזולן להגיש לאילשמקוף. על הקב יוברגושקועים ו
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 ויה.סמ ורהבצהצירים יחוברו לכנף  -  

 ם מחזירים הידראוליי ג. 

 הכנף במצב פתוח חזיק אתמסוג שמכל המחזירים ההידראוליים יהיו  -  

או  EP 4034דגם , LCNמתוצרת  מעלות 180לאחר פתיחה לזווית של עד 

הן מבחינת   מתואמים ליעודם ות והמסגרות,ת הנגרברשימו"י המפורט עפ

 פיות. כנ-דו אוורוחב הכנפיים, והן לדלתות חד  משקל

ו  ויאפשר  רו התקנה על המשקוף או על הכנףפשם יאהמחזירים העליוני -  

נף, כיוון כתיחת הת הכנף, הפחתת כוח הדרוש לפרית זמן השהיית סגוויסו

 סופית.  ח טריקהכו

מחזורים,  500,000ים, חרור לחץ, שסתומים טרמיסתום שהמחזיר יכלול ש -  

 .HOLD-OPENבלם, סגירה משוהית, מנגנון 

ם ההידראוליים לבדיקה ולאישור  רימחזיעל הקבלן להגיש דוגמת ה -  

 .רמנתם והבאתם לאתלפני הזהמפקח, 

 זירים.ב, ירכשו המחתפקח בכרק לאחר קבלת אישור המ -  

הבחנה  ואר ברשימות ללאל הדלתות כמתקנו בכים יותם הידראולימחזירי -  

 הדלתות.  בין סוגי

 ן בפריטים. ויהמצ גנון מתאם סגירת כנפים עפ"ימנ  תקןיולדלתות דו כנפיות  ד. 

או בגוון ניקל מט לפי  RALן קטרוסטטי בגו ע אלעים בצבטות צבוגמר ידיות ורוז ה. 

 אדריכל. הבחירת 

או  BBWתוצרת  W12Xדגם וסטה מותקנו מעצרי ניריתות נגרות הדלבכל  ו. 

DORMA 360/2 .הכל עם הברגה ע"י ברגי נירוסטה . 

 ול פרזת הכבהר ז. 

רץ,  דיוק נמייעשו בעזרת "שטנץ" ב -הפרזול ת לקבלכל הפתחים המבוצעים  -  

 זול. רפי הוראות יצרן הולפ

ובאותו הגמר  רי הפרזולפק אביזפקו על ידי סוזול יסהברגים להרכבת הפר -  

 ם. קדמיו. בהעדר גמר זהה מצופי הפרזולכמו 
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 :תכולת מחיר 06.10

 - בתקניםים ו דרישות המתוארות בתכניות, במפרטל הת כא כוללהפאושלי החוזה  מחיר 

 לשם הסרת כל ספק מודגש:

ת בכתב ראמר אחפים )אם לא נלט כולל גם משקולפי יחידות קומפמחיר ה .א 

פרים ומחזירים אוטומטיים טוס יים,ם, ציפום, מנעוליזול, בריחיות( פירהכמוי

וחדים בדלתות מי זיםאח, משמלית וידיות בהלהידראוליים, הכנות לפתיחה חה

 יכל, צברים.רסוגים, סטופרים לפי בחירת האדמכל ה  יסיםשל שרותי נכים, תר

 .ויים למיניהםפעה וצייגוג, גילוון, צבים כוללים זהמחירי ב. 

שונים נו גוונים בטון והצביעה, יתכילוי בוללים את המפים כהמשקוחירי מ ג. 

ם ומסגרות פלדה כוללים ופימשק. וף ולדלת ועלותה כלולה במחירי היחידהלמשק

 שנידרשים ע"י יועץ אקוסטיקה. לאטימהרים כל האביז

ון בין הקצה טוף הביך משקקופים הכוונה מילוי בתוהערה: מילוי בתוך המש  

 גורת בטון.לם כח והמשו ר הנמדדלבין הקי של המשקוף החיצוני

 מת רב מפתח כנדרש. כוללים התא המחירים ד. 

 נגד אש ומזיקים בחלקי העץ.ול טפ יםהמחירים כולל ה. 

י שהוא נגרות ו/או מסגרות, כפ רית לקבלן: מודגש בזאת שכל מוציה כללכהנח ו. 

יות, כנ התדרש לפי ת כל הנחיר יחידתו א מכלול במופיע בכתב הכמויות י 

ו אם כל הדרישות לא את אפילבנין וזביצוע מושלם במקומו בכו'. להמפרטים ו

 מושלם. צוע או במפרטים, אולם הם דרושים לביות כניבתבאו לידי ביטוי מלא 

 .ות ופרטים לאישור המפקחאתוכניות בית מלאכה, דוגמ  ז. 

 ולה וף קיים כל ירת משקימים אחרי עקיתחים קהרכבת המשקופים בתוך פ ח. 

 וף.טון המשקרכבת הבטון לצורך בירבות הבמחיר הדלת ל

קי משקוף הנכנסים למילוי חל על פתכמו כן מחירי הדלתות כוללים גם מריחת ז ט. 

 ף. ריצומתחת ל

דוגמת ציפוי  ורמאיקהת כוללים ציפוי פנים בפוכמו כן מחירי דלתות של הארונ י. 

 הדלת.  לזיתי שבחלק הח
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 מתקני תברואה לעבודות   פרט מיוחדמ -  07רק פ
 

 תיאור העבודה 07.01

 .לביצוע עבודות תברואה מפרט זה מתייחסתבהעבודה המפורטת 

 כוללת:העבודה 

 .ביצוע מערכת אספקת מים בגבולות המגרש -

 .ך המבנהוביצוע מערכות אספקת מים קרים וחמים בת -

 ביצוע מערכת כיבוי אש בתוך המבנה. -

 .ריותהתקנת קבועות סניט -

 .ביצוע מערכות דלוחין ושופכין בתוך המבנה -

 ביצוע מערכת סילוק מי גשם במבנה. -

 .ור לתשתית קיימתביצוע מערכת ביוב בגבולות המגרש עד לחיב -

 ביצוע מערכת תיעול בגבולות המגרש. -

 מפרטים 07.02

חוזה תוספת ל המפרטים הטכניים והתקנים הישראלים המתייחסים למרכז זה אינם מצורפים אך מהווים

 וחלק בלתי נפרד ממנו והם:

, מפרט כללי למתקני תברואה – 07פרק  :משרדית-מפרט טכני לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין -

 .קווי ביוב ומים חיצונייםל מפרט כללי - 57 רקפ

 .הוראות למתקני תברואה הל"ת -

 .התקנת מתקני תברואה ובדיקתם –על כל חלקיו  1205ת"י מס'  -

 .יים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשיםכל התקנים הישראל -

 , תאגיד המים,משרד הבריאות –כמו כן כל העבודות תיעשינה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 

 מכבי אש, מכון התקנים וכו'.

מפרט מיוחד זה והתוכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקנים אשר על 

ק ולהתקין. הקבלן יחויב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הקבלן לספ

 בהן.הדרישות הנובעות מתנאי כל שהוא הכלול 

 היקף העבודה וטיבה 07.03

והעזר וכל יתר  יהלוואהעבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי 

בתכניות וכמתואר באופן כללי במפרט,  טידיאגרמן כמתואר באופן הדברים הדרושים להתקנת המתק

המתקן על כל חלקיו יבוצע  ם אחרים.או קבלניו/במפורש כי יבוצעו ע"י המזמין  צויןלמעט העבודות אשר 

 באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.

נון המפורט, שינויים והשלמות בתכנון העבודה עלולה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה, התכ

ימו ובבצוע ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. עבודות הצנרת לדוגמא, ישתנו במיקומם על מנת שיתא

למבנה ולשינויים בתכנון. כל השינויים והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך שטיב המתקן לא 

 ניות והדרישות, יוגשו לאישור המהנדס לפני הבצוע.כל שינוי וסטייה מהתכיפגע בשום צורה ואופן. 
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 תכניות 07.04

 תכניות למכרז. 07.04.01

בלבד". תכניות אלו באות להבהיר את היקף  התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז

על הקבלן לפני הגשת  ת סוגי העבודה והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.העבודה וא

כל התוכניות גם מענפי הבניין האחרים שעלולים להיות קשורים בעבודתו ואת כל  הצעתו לבדוק את

 התנאים בבניין.

 תכניות לביצוע. 07.04.02

, ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע. כמו כן ודה, וגם במהלכהלקראת ביצוע העב

לו תוספות, הבהרות ושינויים יתכן כי לפני ו/או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שיכל

 ל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתכניות ובהוספת תכניות כדי. למרות האמור לעיביחס לתכניות המקוריות

 שנות את לוח הזמנים לביצוע העבודה.לשנות את מחירי היחידה שהוגשה ע"י הקבלן בהצעתו, או ל

 בדיקת תכניות. 07.04.03

כניות הנמסרות לו לביצוע העבודה. להפנות את תשומת על הקבל מוטלת החובה לבדוק את הסימון והת

. אי הפניית תשומת התאמה בין תכניות, מפרטים וכתב הכמויות-לבו של המנהל לכל החסרה/סתירה/אי

לב המפקח במועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או תיקונים המתבקשים. 

טוטים לפני תחילת הביצוע ולהשלים את כל המידות החסרות. בדוק את כל המידות שבשרעל הקבלן ל

 ע"י הקבלן. עבודות המדידה המידות בשרטוטים הן לאינפורמציה בלבד. כל המידות החסרות ימדדו בשטח

 והסימון והתאמת המידות כלולים במחירי העבודה שנקב הקבלן בכתב כמויות בכל סעיף וסעיף.

בתחום האתר והמערכות השונות האחרות וכיבוי האש ינסטלציה הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הא

ליו להכיר את שלבי העבודות וכן את תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עוסביבתו 

 מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את עבודותיו הוא. המבוצעות בשטח ולקחת בחשבון את

יום מיום חתימת החוזה, על  14באתר ובמבנה וזכותו להודיע למהנדס תוך רואים את הקבלן כאילו ביקר 

, אם בוצעו דמות שבוצעו ע"י קבלן אחרת מוקעבודוגם סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות 

 ביחס למידות הפתחים אפשרויות גישה וכד', ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

ול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הביצוע, לשינויים בציוד או תח -לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל 

 כד'.באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרות גישה ו

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לביצוע העבודות, שהבין את כל 

ן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון שביכולתו לבצע לפיהם מתק םוהתיאוריהתכניות, המפרטים 

 המהנדס.

בהתאם  תן לתיקוןויהיה ני מדויקבתכניות, אינו  כמצוין', וכו צינורותמיקום הציוד, פתחי היציאה, ה

לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, התוואי, 

, החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים רהאוויזוג המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין, מי

מלאה ובלעדית עבור דיוק  ריותבאח אויישהמציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, 

 הביצוע.

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע 

תאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים למהנדס על אי ה

ל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכ

 דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותבנה מחדש ע"י הקבלן בצורה נכונה ועל חשבונו.

 השתתמסרנת לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן תכניות ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפו

 לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי.



68 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן אחראי לוודא לפני הביצוע  שתימסר לקבלן תכנית שינויים

 שבידיו התכנית העדכנית.

 ( WORKSHOP DRAWINGS תכניות בצוע ) 07.04.04

ל חלקי מערכות ש תכניות בצועו/או המפקח רשאים לדרוש מהקבלן, במסגרת החוזה, להכין  המהנדס

 .רת וציודצנ

הוצאות הכנת תכניות הביצוע, נכללות . ןוהביצוע יחל רק לאחר אישור התכניות יוגשו לאשור המתכנן

 במחירי היחידה, ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי.

תכניות המכרז ו/או תכניות שימסרו לקבלן במשך בצוע הפרויקט ועל תכניות הבצוע של הקבלן יתבססו על 

רישות כל עוד התכניות לא אושרו הדרישות הכלולות במפרטים.  המהנדס רשאי לשנות ולהשלים את הד

 סופית.

הקבלן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת המפרט הטכני שיוכן על 

 מפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא אושרו שינויים במפרט.ידו, אך דרישות ה

 ןניסיוכנון ע"י מהנדסים ו/או מומחים בעלי הקבלן אחראי לטיב התכנון, הקבלן מתחייב לבצע את הת

בעבודות הנדונות ובעלי ידע הנדסי מתאים בעבודות התכנון שיבוצעו על ידם והמכירים את כללי המקצוע, 

 ת התקנים, החוק והתקנות, אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי החוזה.הוראו

ותו של הקבלן לטעות, אי התאמה וכד', אישור התכניות ע"י מהנדס לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחרי

 שיתגלו בזמן מן הזמנים.

 הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי.

בהם בארץ, יהיה עליו להוכיח, בעזרת חוות  ןניסיוחדשים שטרם נרכש  הציע הקבלן שיטת עבודה או חומר

זה. הקבלן אינו רשאי לייצר או דעת של מעבדה מוסמכת, התאמתם למטרתם ועמידתם בדרישות החו

 המהנדס וקיבל את אישורו.להשתמש בעבודות או בחומרים הנ"ל אלא לאחר שנתקבלה חוות הדעת על ידי 

ועליו לתאם את  ןבבנייניות העבודה שלו לתכניות העבודה של שאר העבודות הקבלן אחראי להתאמת תכ

 .הפרויקטהמתכננים והמבצעים את  תכנון וביצוע עם המהנדס, המתכננים, היועצים והקבלנים

ביחד עם התכניות יגיש הקבלן לאישור המהנדס את כל המסמכים המתארים את העבודות כגון מפרטים 

 ת אחזקה, הוראות כיוונים, ספרי חלקי חילוף וכד'.טכניים, הוראו םותיאורי

בוצעו ואושרו במקום הקבלן יעדכן באופן שוטף את התכניות לפי כל ההוראות ויתאימן לעבודות כפי ש

 למעשה.

הקבלן בכל האחריות לעיכובים בעבודות ובהזמנה ואספקת  איישמבלי לפגוע ביתר האמור בחוזה 

 , ובהגשת מסמכים ודגמים שנגרמו באשמתו.המוצרים כתוצאה מעיכובים בתכנון

ים כננהמתיתר התכנון המפורט יכלול גם תאום כל הפרטים, הדרישות ואופני הביצוע עם המהנדס, 

 מזמין.וה

המתכננים יתר הקבלן יגיש את התכניות לאישור המהנדס ויסייע למהנדס בביקורת התכניות ע"י 

שינויים והשלמות או שיבטלם או שידרוש תכנון מחודש, והמהנדס. המהנדס יאשר את התכניות או ידרוש 

 .מזמיןהתכניות סופיות המאושרות יהוו חלק מהחוזה בין הקבלן וה

עותקים. לאחר שיבדוק יחזיר  4-אשורו של המהנדס את מפרטי הציוד והתכניות ובן ויגיש להקבלן יכי

ה יכללו המפרטים ותכניות את המהנדס עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל מקר

 המסמכים הבאים:

פר קטלוגי, תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם מסחרי ומס -

 תפוקות והספקים.

תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם בבחינת מוצר מוכן ושיש צורך  -

כלול בין השאר את שם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפריטים השונים לייצרם. הפירוט הטכני י

 במכלול וכן תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.

 ציוד שאושרו ואשר יסופק למעשה.האלמנטים של ה תכנית הרכבה כל -
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 ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת וחשמל. 1:25השרטוט יהיה קנה מדה  -

טות של כל שינוי בתכניות העבודה של הצנרת, החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן תכניות מפור -

 ואושרו עקרונית ע"י המהנדס.

 מור באם יהיו שינויים לגבי התכניות המקוריות.המבנה ועבודות גי תכניות פתחים בשלד -

בות תכנית יסודות לציוד שאושר, לרבות מיקום מחסומי רצפה לניקוז, תעלות חשמל ברצפה ולר -

 חתכים ופרטים הדרושים לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו.

 ה.תכניות לקונסטרוקציות עזר, קונזולות ואמצעי חיזוק ועיגון למבנ -

אישור תכניות העבודה ע"י המהנדס לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות  -

ן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של וכן ייצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתק

עבודה אשר המהנדס ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דחוי 

 ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בקצב התקדמות העבודה.

, וזאת הפרויקטור הסופי של הנהלת לאחר אישור התכניות ע"י המהנדס, על הקבלן לקבל את האיש -

 לפני ביצוע העבודות הנדונות או הזמנת הציוד.

 תכניות עדות 07.04.05

תרשימים מעודכנים ומפרטים שיכללו את קח "תכניות לאחר ביצוע", עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפ

במידת הצורך השינויים והתיקונים שנעשו במתקן תוך כדי ביצוע. הצנרת כפי שבוצעה ואת כל  מהלכיכל 

יספק הקבלן קטלוגים, הוראות תחזוקה, הוראות תפעול של המתקנים ויתדרך את איש התחזוקה של 

סטים של תכניות על גבי נייר ותכניות  3גבי בסיס של המתכנן. הקבלן ימסור ל ע תעשנהתכניות  המזמין.

לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה עבור תכניות עדות  בפורמט דיגיטלי. התכניות יאושרו ע"י המתכנן והמפקח.

של העבודות השונות הנקובות בכתב כמויות. מסירת תכניות עדות מהווה תנאי בל  כלול במחירי היחידה

 עבור לאישור החשבון הסופי.י

 ותכלליהוראות  07.05

ין על מנת להכיר את דרכי הגישה אליו ולהכיר את יעל הקבלן לבקר במקום, ללמוד את המגרש המיועד לבנ

נאים היכולים להשפיע את ביצוע העבודה. הקבלן מצהיר שביקר בשטח העבודה, שקיבל את כל הת

תקנים, שהבין את כל התוכניות והמפרטים שביכולתו התוכניות והאינפורמציה הדרושים לו להתקנת המ

 לבצע על פיהם מערכות מושלמות ופועלות כהלכה.

רשתות הביוב והמים ועליו לבצע מדידות לפני תחילת העבודה הקבלן יברר את נקודת ההתחברות ל

 מדויקות של נקו. על הקבלן לתאם עם המפקח בשטח את מועדי ביצוע ההתחברויות.

ות התקנים הישראלים ותבוצענה בהתאם לתקנות ולהוראות של משרד עמודנה בדרישכל העבודות ת

 שויות המוסמכות.העבודה, חברת החשמל, משרד הבריאות, העירייה, מכבי אש, הג"א וכל יתר הר

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט ולתוכניות המצורפות אליו. אין לבצע כל שינוי בלי אישור מוקדם מאת 

 ה ויבוצע שינוי כל שהוא בלי אישורו יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו.המתכנן ובמיד

ה השונים כגון: חשמל, על הקבלן לתאם את מהלך עבודתו עם הקבלן הראשי או עם ענפי קבלנים ענפי הבני

 ריצוף, טייח, וכו' עליו לבצע את עבודתו להתקדמות ביצוע יתר העבודות בבניין.

את החומרים ואת רמת הביצוע בשלבי  ולמהנדס לבקר ולבדוק במקוםהקבלן יאפשר לנציג המזמין 

תאימים העבודה השונים, כאשר בסמכותם לדחות או לסרב קבלת כל עבודה או חומרים שלדעתם אינם מ

 לרמה המקצועית המקובלת.

על הקבלן לבצע את העבודות במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות המפקח והמהנדס ולהחזיק באופן 

 צוות פועלים מנוסים עם מנהל עבודה מעולה שיפקח בקביעות על התקנת המתקן.קבוע 

ת טיב העבודה הקבלן יעמיד לרשות המתכנן והמפקח את כלי העבודה והכוח שיידרש לשם ביקור

 והחומרים.
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כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהסוג המשובח ביותר ויתאימו לכל הדרישות של התקן 

ני. הם יתאימו כמו כן לדגימות של אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו ראויים לתפקידם הישראלי העדכ

ודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, שר לא יתאימו לתנאים הנ"ל יסולקו ממקום העבע"י המפקח. החומרים א

ויוחלפו ע"י חומרים מתאימים. על הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה להיות מאושר 

מפקח לפני התחלת הביצוע. ציוד אשר לא יאושר על ידו יסולק מהמקום ע"י הקבלן, על חשבונו ע"י ה

לתוכניות ולמפרטים באופן מקצועי,  ודות תבוצענה בהתאםויוחלף בציוד אחר  מסוג מאושר. כל העב

 בכפיפות ולדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו המלא של המפקח.

א הבטיחות, על הקבלן לבצע את כל את כל האישורים הקשורים בנושהקבלן חייב להשיג על חשבונו 

גרם תוך או סידורי הבטיחות ויהיה אחראי כלפי המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או גופני אשר י

 בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו.

 מוצרים וביצוע 07.06

יהיו מהמין המשובח ביותר ויעמדו כל המוצרים, הציוד, האביזרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, 

בדרישות התקנים  -נים הישראליים העדכניים, ובהיעדרם מכל הבחינות בדרישות המפרט, התק

תאימים. הם יתאימו, כמו כן, לדוגמאות אותם חומרים, מוצרים ואביזרים האמריקאיים והגרמניים המ

יסולקו  -ו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל אשר נבדקו ואושרו על ידי המהנדס. מוצרים, ציוד, אביזרים וכי

 המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור. -מהאתר על ידי הקבלן ויוחלפו באחרים 

גבוהה ביותר, בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, כל העבודות תבוצענה ברמה מקצועית 

כולל וביחוד המחלקות ) בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת

, אשר הפיקוח על העבודות בחוזה זה, הוא במסגרת סמכותה הרשמית. הרלוונטיות של עיריית חיפה(

ציא לידו אשור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן להמ

 וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.

ודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם, ובעזרת קבלני משנה בע

המהנדס אינם נכללים בתחום הרגיל של עבודת  ויצרנים מתאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת

 הקבלן.

לאחר מסירתם  על הקבלן לוודא לפני רכישת כל מוצר וביצוע עבודה, כי במהלך ביצוע העבודות וגם

 ושינויים. למזמין, תתאפשר אחזקה קלה ויעילה ותחלופת מוצרים במקרה של תקלות

ה ממוסד מוסמך המאשרת את יכולתם בביצוע כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך, חייבים להמציא תעוד

 עבודות ריתוך בהתאם לסוגי הריתוך.

 דוגמאות ובדיקות 07.07

ת המוצרים ובטרם החל עבודות וציוד ואביזרים, בטרם יזמין אהקבלן יספק דוגמאות של מוצרים, חלקי 

ה אך לא בביצוע העבודות באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבוד

 יום לפני התחלת הביצוע או מועד ההזמנה. 30-יאוחר מ

שוואה לציוד ולמוצרים עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו לה פקחהדוגמאות יישמרו באתר במשרד המ

 כה המבוצעת.שיסופקו ולמלא

 , יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות ועבודות, על מנת לוודא התאמת המוצרים והציודפקחלפי דרישת המ

בחוזה. בהתאם למנגנון המוגדר לתקנות, חוקים ותקנים. הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת ע"ח הקבלן 

 צאות.בלן במלוא ההוילית יחויב הקמקרה של תוצאה של לבכ

 אישור מוצרים וציוד 07.08

כל המוצרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, ויהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה. מיד עם חתימת החוזה 

פני הזמנת מוצרים או ציוד כלשהם, ימציא הקבלן לאישורו של המהנדס רשימה מלאה של המוצרים ול

העתקים, תכיל גם את שמות היצרנים ומפרטים נוספים  3-והציוד הדרושים. רשימה זו, שיש להמציאה ב
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ומפרטים  תכניות -, ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי קטלוגיהכגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו 

טכניים של היצרנים, נתוני פעולה מחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל 

גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה, משחות סיכה, המוצרים, יכלול בין היתר 

 צבעים וכו'.

בלן את כל היחידות מאותו הסוג ומאותה בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות, יספק הק

 תוצרת, זאת באם הורה המהנדס אחרת.

ללא אישור, יסולק  ןלבניייובא כל ציוד אשר ויותקן בו.  ןלבניירק ציוד אשר יאושר על ידי המהנדס יובא 

מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה 

 בחירה נכונה של הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה.ל

כיח שהינם בעלי ידע אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוהמהנדס יאשר הזמנת ציוד ומוצרים רק 

ם להוכיח כי ציוד בייצור ציוד ומוצרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש לביצוע העבודות. על היצרני וניסון

שנים לפחות.  3ומוצרים דומים שיוצרו על ידיהם נמצאים בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בהם במשך 

עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר למתן שרות יעיל. להזמנת  ןייתרות תקופתי, המהנדס לגבי הציוד הדורש ש

ש להם בארץ סוכנים המחזיקים מלאי ציוד ומוצרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שי

 של חלקי חילוף, ולציוד הדורש שרות לכאלה שיש להם בארץ ארגון שרות יעיל.

רת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד והמוצרים ומוצרים כל שהם משום הס אין באישור המהנדס לציוד

 ופעולתם התקינה והמושלמת.

 השגת מוצרים וציוד 07.09

ם והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו או שהוא יכול הקבלן מתחייב כי כל המוצרי

פי התקנות הקיימות בעת להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן, ל

 חתימת החוזה.

 התחייבות זו כוללת גם את כל המכשירים וכלי העבודה והעזר הדרושים לשם ביצוע העבודות.

 תחליפים 07.10

או בעל איכות שווה", או "שווה לו" או בגופו של הסעיף המתאים המלים " צוינוקומות שלגביהם בכל המ

מתאימים. המהנדס יהיה מוכן לאשרם בתנאי שלדעתו  "שווה ערך" וכד', רשאי הקבלן להציע תחליפים

יר או איכות שווה לפריט המפורט, ו/או שיש צדקה לכך מבחינת המחהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל 

מבחינות אחרות. במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו את כל 

 כיו"ב.הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מקורה ו

תחליף על ידו, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש  עלא אושר התחליף שהציע הקבלן או לא הוצ

 לפי שפורט.

 קבלת מתקן 07.11

ודה יבצע המתכנן, ביחד עם הקבלן והמפקח, ביקורת ראשונה לקבלת המתקן. המתכנן יכין עם סיום העב

לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את כל ועד ה לאחר בקורת ראשונ. שימצאו בזמן הביקורתם רשימת פגמי

 העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות שנתנו מיום רשום הדו"ח עד למועד הסופי לקבלה.

הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן  יחויב צע את כל התיקוניםיפית ימצא שהקבלן לא באם בקבלה הסו

 .מתקןקור נוסף לקבלת הישל כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל ב

 לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.

 אחריות 07.12

אליו יהיה להחליף כל עבודה או קבלן יהיה אחראי על עבודתו עד סיומה וקבלה הסופית ע"י נותן העבודה ו

 חומר שיתקלקל, יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית.



72 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

והפעולה תקינה של המתקנים שהתקין במשך הקבלן יהיה אחראי לפי המזמין על טיב העבודה, החומרים 

ת העבודה. במקרה שהתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או בפעולה התקינה של שנה מתאריך קבל

נים תוך תקופת הביצוע או בשנת האחריות, רשאי המזמין לדרוש מהקבלן לתקן או להחליף את המתק

בון הקבלן. אחריות הקבלן לגבי ציוד זה תהיה הציוד או האביזרים הפגומים תוך תקופה סבירה על חש

יר לתקופה של שנה מתאריך ההחלפה או התיקון. במקרה ולא יוחלף או יתוקן הציוד הפגום תוך זמן סב

שיקבע בחוזה בכתב מאת המזמין, יהיה רשאי המזמין לתקן את הטעות תיקון על חשבון הקבלן באמצעות 

 קבלן אחר.

כל המערכות המצב תקין מכל הבחינות כולל הקבלן את הבניין למזמין כש לאחר גמר שנת האחריות ימסור

 תיקוני צבע וזאת לאחר הודעה מוקדמת למזמין שבועיים לפני גמר השנה.

 חוקים, תקנות וקנים 07.13

כל ציוד המוצרים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות 

משרד הבריאות, מכון התקנים, ההוראות למתקני תברואה של משרד הבריאות משנת , הייעיר המוסמכות,

רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד  , מכבי אש ומשרד העבודה. כל החוקים, הוראות ותקנות מטעם1980

של המפרט הזה, על הקבלן חלה החובה למסור למהנדס את אישורי הרשויות מיד עם קבלתם ולא יאוחר 

 ום העבודות או חלקי עבודות.ממועד סי

כל הציוד והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם יתאימו 

. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט, DINלדרישות תקני 

המהנדס יחליט על אופן ביצוע העבודה לידיעת המהנדס לפני תחילת העבודה.  ןהעניייביא הקבלן את 

 והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

 בטיחות 07.14

תקנות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות  כל הציוד והמוצרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות

נגד התהוות דלקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים ע"ג 

לקים הנעים, על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם הח

 ם בגדר סמכותה הרשמית.ינאלה ה םניינישעלדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות 

 הגנה, ניקוי וצביעה 07.15

 םלהיגרהעלולות במשך כל תקופת ביצוע על הקבלן להגן על העבודות או כל חלק מפני פגיעות אפשריות 

תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או קבלנים וגורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה מידה 

 תקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה.האחריות להגנה הציוד המו

הציוד על מנת למנוע כתמי טיח, סיד או צבע עקב עבודות  עלבין היתר על הקבלן להגן בעזרת כיסוי מתאים 

 צעות ע"י אחרים.המבו

כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציוד לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות,  תמתייחסאחריות הקבלן 

 או אחרות. וירמזג האו ,קורוזיביות

הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו ע"י עובדי הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד או 

המקומות שבהם הוא עובד  ןניקיור על ושבוצעו ע"י אחרים. הקבלן ישמ חומרים שסופקו על ידו לעבודות

 אתר.ויסלק מדי יום ביומו כל פסולת, לכלוך וכד' אל המקום המיועד לכך ב

 רובאווי, בתנאים חיצוניים מתאימים ןהבניישכבת הצבע הסופית תצבע ע"י הקבלן אך ורק בגמר עבודות 

 יבש וחופשי מאבק.

יו למהנדס כשהוא במצב נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל סר המתקן על כל חלקעם סיום העבודה יימ

 הבחינות.
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 הוקורוזיהגנה בפני חלודה  07.16

הדרושים לשם הגנה יעילה של כל חלקי הציוד והמוצרים בפני חלודה  הקבלן ינקוט בכל האמצעים

 וקורוזיה. למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות.

לה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי, וא םמגולוונייהיו הבאים במגע עם רטיבות כל חלקי הברזל והפלדה 

ודה, קליפה וכיו"ב. מיד בגמר הניקוי נוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל חלי

ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון מומלץ ע"י יצרן צבע היסוד ומאושר ע"י המהנדס וזאת בגוונים אשר 

ייצבעו אף הם פעמיים  םמגולווניבעו ע"י המהנדס. השטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה ייק

גון אלה של משאבות וכו' יהיו מצופים קדמיום. כל חלקי הציוד כ יברגיבצבע שמן סינטטי כאמור, כל 

 ו של המהנדס.המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות, לשביעות רצונ

הפלדה הבלתי מבודדים, תליות המתכת, התמיכות, הבסיסים וכל יתר חלקי המתכת של  צינורותכל 

ד מגן כגון חלודה בעזרת מברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות צבע יסוינוקו מ םמגולווניהמתקן שאינם 

רן צבע היסוד ומאושר ע"י "ע ולאחר מכן בשתי שכבות צבע מגן עליון מומלץ ע"י יצ"האוטוקוט ז.נ." או ש

 ע"י המהנדס.המהנדס בגוונים אשר ייקבעו 

 .מניעת רעש ורעידות 07.17

או יותקנו במסגרת חוזה זה לא יגרמו לרעש ולרעידות הקבלן יוודא שכל ציוד אביזרים וצנרת שיסופקו ו/

 בלתי סבירים במבנה כולו לרבות בחדרי המכונות.

וסטי, משתיקים )בולמי רעידות, חיבורים גמישים, בדוד אקבנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש 

רת וממוצרים אל וכד'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד הרוטטים או המרעישים או מצנ

המבנה במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר ע"י יועץ האקוסטיקה של 

 המבנה.

( במטרה למנוע מעבר רעש ורעידות אל לעילדות" הקבלן )כמפורט בסעיף "יסו היסודות לציוד יתוכננו ע"י

ם יבוצעו על ידו או ע"י אחרים( על מנת המבנה. בנוסף לכך יפקח הקבלן על בצוע יסודות והתמיכות )בין א

 להבטיח שיתאימו ליעדם כשמטרה זו לנגד עיניו.

ות למבנה. לשם כך תותקן ביר רעש ורעידבאופן שלא תע ןלבנייהצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר 

כל הצנרת בחדרי המכונות על גבי מתלים קפיציים )כמפורט בסעיף "צנרת" להלן(ץ. כמו כן יותקנו בצנרת 

 .ןלבניי ןאביזרים אחרים )מחברים גמישים, אביזרי התפשטות וכד'( הדרושים למניעת רעידות ועברת

וברים את ת אקוסטיות גורם הציוד לרעש או רעידות העאם לדעת המהנדס, או כמסקנה מתוצאות בדיקו

דוד אקוסטי, הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המהנדס בולמי רעידות, חיבורים גמישים, בי

 משתיקים וכד' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש.

 .לאחר הביצועמים וביוב  צנרות ניקוז, צילום 07.18

 ל י  ל כ 07.18.01

חזותית  בדיקה, על הקבלן לבצע מכל סוג שהואצנרת  הנחתתקין של עבודות ביצוע או  ביצועהבטחת  לשם

. הצילום ייערך באמצעות העבודותהקו המונח, לאחר סיום  לאורך" וידאובאמצעות פעולת צילום "

 ל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.וידאו במעג הטלוויזימצלמת 

 ואת)מובל( ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה  רהצינולצלם את תוך הביט והיא ל הבדיקה מטרת

 אופן ביצוע הנחתה.

מכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך חלק מהמפרט הכללי של מס מהווהזה  מפרט

 .זה

ת תקינות הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר א צילום פעולת

 של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות הביצוע
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לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות  ןיסיוונקבלן משנה, בעל ציוד  להעסיקרשאי  הקבלן

 ועיצהבובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה  לעיל

 יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע. )חלק כללי(. הקבלן

בודה לאחר הביצוע, הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת הע צילום ביצוע

 עדות". תכניתהצילום יהוו חלק מתוך " ומסמכי

 .י פ ה  ט ש 07.18.02

 אחריםה מכל חומרי בניה וחומרים הצילום על הקבלן לדאוג לכך הצנרת שהונחה תהיה נקיי ביצוע לפני

לחץ באמצעות  שטיפתכנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות 

 .אותומתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים  מכשור

 .העבודה עיתוי 07.18.03

והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות  יכיסוהצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, או ביצוע המובל,  ביצוע

 העבודות הקשורות בביצוע השוחות. והשלמת כל

 או המהנדס.מין ויועציו, המפקח ו/בנוכחות נציג המז ייערך הצילום

שר שבעה ימים לפני ביצוע , לא פחות מאהצילוםהקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע  געל

 העבודה.

 ם ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.ילוצוע הצאת בי יתחיללא  הקבלן

 .הביצוע מהלך 07.18.04

בהתאם למגבלות  במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים הטלוויזיבאמצעות החדרת מצלמת  יבוצע הצילום

 .CDבתקליטורותוקלט  הטלוויזי. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך הציוד

 .י ע ו ד ת 07.18.05

קולי, בעזרת  תיעודרישום תמידי וכן בעזרת  לשם CDתקליטור .בי כל שלביו יתועד על ג על הצילום

 '.וכדמפגעים הבצורת הערות המבצע לגבי מיקום  תקליטורמיקרופון, על גוף ה

 ייעשההצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה  מבצע על

 .CDתקליטור עוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התי

 .מפגעים תיקון 07.18.06

 ולחוותיתגלו מפגעים המתועד,  תקליטורפעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של ה ובמהלך במידה

של  המלאהדעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו 

 המהנדס.

 ישירים. ירים והבלתיהנזקים היש יתקן הקבלן

 בהתאםהמפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה  תיקון לאחר

 העבודה". עביצולנאמר בסעיף "

 .ממצאים הצגת 07.18.07

, שנערך הצילום מסירת תיעוד המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר יע" העבודה קבלת

 .ממצאיםלגבי  מפורט  חודו" CDתקליטור נדס. תיעוד הצילום יכלול לשביעות רצונו של המה

 .CDתקליטור  07.18.08

 זיהויסימון   ל הקו לכל אורכו, ויכלולכלול תיעוד מצולם שיברשות המזמין,  רשיושא, CDתקליטור 

 שוחות.
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 צע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.יכלול הערות מב תקליטורשל ה הקול פס

 .צילום ח"דו 07.18.09

מבטל את הדרישה  אינוצילום  חמבצע עבודה זו. דו" ימפורט, אשר יוכן ע" חיוגש דו" ליטורקתל במצורף

 את הפרטים הבאים: לפחותרורה ופשוטה ויכלול יהיה כתוב בצורה ב חלהכנת תכניות עדות. הדו"

בתכניות הביצוע, וכל  לסימוניהם, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם רהצינומצבי )סכמה( של  מרשם -

 טח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.ותאור אחר על פני הש סימן

ע, הערות המפג רתיאו, תקליטור נקודתשוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו,  ח"דו -

 סמוכה. משוחההקו  לאורךרץ"  מרחקוציון מיקום המפגע ב"

 .המפגעיםוחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות  ממצאים סיכום -

 .והמלצות מסקנות -

בעזרת  ההטלוויזיאלו יצולמו מעל גבי מסך  תמונותילווה בתמונות של התקלות שנתגלו.   ח"הדו -

 הצילום החוזר לאחר תיקון התקלות.שיבוצעו בשלב  תבתמונו חילווה הדו" בנוסףמתאימה.   מצלמה

 .הקבלן אחריות 07.18.10

 ויתגלושל הקבלן. במידה המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות  שומר בנוסף

הקשורות בביצוע  אחרותנזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות 

נזקים הדרושים תיקון, תחול על  ויתגלואשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה  הנחת הצינור

המזמין על חשבונו של הקבלן.  יו ע"ן, ו/אהמזמי דרישתהקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי 

ל ת כפוף לתנאים הכלליים ש, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאהקבלןבהמשך ייערך, על חשבון 

 החוזה.

 .המדידה אופני 07.18.11

 חשב ככלול במחירי היחידה השונים.בנפרד והמחיר י לקבלן והצילום לא ישולם השטיפה עבור

 .תקופת האחריות, הבדק והשרות 07.19

תקופה  חודשים כמוגדר בחוזה, 24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 

את פעולות השרות  )תקופת הבדק( תקופה זובנוסף במשך  ויבצע ,מיום קבלת המתקן ע"י המהנדסשתחל 

 המפורטות להלן.

אלא אם כן נגרם הפגם או  הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או לקוי אשר נתגלו תוך תקופה זו,

ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו  הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות

שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו  24-אך לא יאוחר מללא דחוי 

עד שנדרש, רשאי המזמין או חברת התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע תיקונים במו

יב האחזקה להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחי

 בלן בכל ההוצאות.את הק

יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כלקוי.  בדקתוך תקופת הב

 שים מיום החלפתם.חוד 24למשך תקופת בדק פו תחול על חלקים ופריטים שהוחל

 מכלייערוך הקבלן בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן הכולל: משאבות,  בדקבמשך תקופת ה

התפשטות, מחליפי חום וכו' להבטחת פעולתם התקינה, תוך תיקון הליקויים ורישום הממצאים. 

 אחת לחודשיים לפחות.תערכנה קורות יבה

 יבצע הקבלן את עבודות השירות הבאות וינהל לגביהן רישום: בדקפת הבמשך תקו

 בדיקת לוחות החשמל ומערכות הפיקוד והבקרה. -
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 .ומסביםהמנועים  בדיקה, גירוז ושימון כל -

 החלפה ו/או ניקוי מסננים. -

 בדיקה של מערכות המים לרבות מסננים, אביזרי ביוב, מים וכו'. -

 ים, תאומים וכו'.בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברג -

 בדיקה, מתיחה והחלפה של חגורות. -

עולה תקין במצב פ המזמיןעל הקבלן למסור את המתקן לטיפול אנשי האחזקה של  בדקעם תום תקופת ה

שבועיים לפני תום  פקחמכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למ

על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא במתקן מתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור את ה בדקתקופת ה

ד למועד בו יימסר המתקן ע בדקבמצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר תקופת ה פקחבעת בדיקת המ

 לשביעות רצונו המלאה. פקחלמ

 .כללי – צינורות 07.20

 .קטרים נומינליים 07.20.01

יות הם קטרים נומינליים, ומידותיהן, כשהן כל הקטרים המסומנים בתכניות והמפורטים ברשימת הכמו

י של או במ"מ התואם את הקוטר החיצונ רהצינוב"אינטשים", תאומות בקרוב לקוטר הפנימי של מוגדרות 

 .רהצינו

 .ושלמות הצינורות ןניקיו 07.20.02

מבעלי חיים  זעירים. כדי להבטיח זאת יש  םוזיהומיכל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן נקיה מלכלוך 

 להקפיד על:

 .צינורותה ךבאתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ושלא יחדור לכלוך לתו צינורותנאות של ה אכסון -

 פגום לא יורשה להתקנה. רצינוהרכבתו.  לפני רהצינובדיקת וניקוי כל  -

 מידי יום אחרי גמר העבודה. צינורותאיטום קצות ה -

או מחסומים על מנת למנוע חדירת בטון ים, שפכ צינורותסתימה בפקקי עץ או אמצעי אחר של קצוות  -

 קת בטונים, טיח או עבודות אחרות.בזמן יצי

 .שיפועים 07.20.03

, בהתאם למסומן םוניקוזם פועים הנכונים כדי להבטיח אוורוראופקיים מכל הסוגים יורכבו בשי צינורות

 בתכניות.

ון את השברים, כך בצנרת לאספקת מים מכל הסוגים, במקום שאין את הפיכת כוון השיפוע יש לכו

מעלה ולאחר מכן במקום שהוא מורכב כלפי  שהמפנה של השיפוע יהיה פעם במקום בו מורכב סעיף כלפי

 מטה.

בלתי מאווררת ע"י סעיף או נקודה בלתי מנוקזת ע"י סעיף, יש להרכיב הסתעפות "½  בכל נקודה גבוהה

 קה.זה שסתום לאוורור או להור , ויש להרכיב במקום2מעל " צינורותל 3/4"-, ו2עד " צינורותל

 .ההתפשטות החופשית 07.20.04

בהתאם  תצינורוובטח לכל סוגי הת, בהשפעת טמפרטורת הנוזל הזורם צינורותשל ה התפשטות חופשית

 מורכבים בחריצים וגם בהרכבה חופשית.  צינורות. הדבר מחייב גם לרהצינולמקדם ההתפשטות של חומר 

ות קביעה כדי לכוון כניות ונקודקין נקודות התפשטות בהתאם לתארוכים של מים חמים, יש להת םבקווי

 את ההתפשטות.
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 .צינורות בחריצים 07.20.05

יצים ברשת מתוחה מבודדים יכוסו החר צינורותמ"מ. ל 12ייקבעו כך שיהיה הכסוי לפני הטיח לפחות 

 מפלדה מגולוונת.

 .הרכבת צנרת גלויה 07.20.06

תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה  רצינוך שלכל )תקרות ביניים ובפירים( תבוצע כהרכבת צנרת גלויה 

הקבלנים של המקצועות האחרים. התאום עם  צינורותאחרים של המתקנים וגם לא  צינורותמבלי לפרק 

 .גלויהשל המקצועות האחרים בהתאם לתנאים הכלליים, מתייחס במיוחד להרכבת צנרת 

 .תמיכת ותליית צינורות 07.20.07

בקים )"שלות"( מכל הסוגים בהתאם לפרטים קונסולים(, מתלים וחיורכבו על תמיכות ) צינורותה

ים אלו לאישור. לכל . על הקבלן להכין דגמים ממוצרShop Drawingאו בתכנית  הסטנדרטיים בתכנית

, יכין הקבלן תכנית הקונסול שבה יסומנו צינורותהמקומות בהם ידרשו קונסולים להרכבת מספר 

חם ולפי  בגלווןיהיו מגולוונים  -, חבקים וכו' התמיכותל התליות מתלים. כוסוגי ה צינורותהמרחקים בין ה

 .918ת"י 

 "פיליפס". יברגי רתקביעת הקונסולים לקירות, לתקרות וכו' תעשה בעז

 יתמכו בהתאם לתקנות היצרן. מפוליאתילןשפכים  צינורות

התאם לצלעות התקרות(. מטר )ב 2.50עד  2.00יהיה בין  צינורותהמרחקים בין הקונסולים למספר 

 ביניים.-ו בעזרת מתליקשבהתאם לנ"ל דרושים מרחקים קצרים יותר, יחוז צינורותה

 מ"מ עובי. 3קים בטבעות גומי יבודדו למניעת רעש מהחוב צינורות

לקונסולים לתמיכות או נקודות קביעה שהן שונות וחייבות להיות תואמות למרחקים מהתקרות והקירות, 

 ן תכנית לאישור המפקח.על הקבלן להכי

 .צירייםהקונסולים חייבים להיות חזקים במיוחד שיעמדו בלחצי ההתפשטות ה

 . מגופים 07.21

 .המגופים במערכות 07.21.01

 והתושבות לטמפרטורה של המערכות. יתאימו ללחצי העבודה במערכות רכותהמגופים במע

וספים, אם ברצונו להציע הקבלן יספק למפקח דגמים מכל סוג של מגוף המפורט בכתב הכמויות ודגמים נ

איזה  לאחר בדיקת הדגמים, יחליט המפקחתחליפים או שהמפקח ידרוש אספקת דגמים נוספים. 

 כת.שסתומים יורכבו בכל מער

 .רקורדים ואוגנים 07.21.02

 אחרי כל שסתום הברגה בכוון הזרימה ובחבור למכשירים, יש להרכיב רקורד. - רקורדים ואוגנים

קוטרי האוגנים של המכשירים או השסתומים סתומים יתאימו במידותיהם לאוגנים נגדיים למכשירים וש

 ויהיו אוגני פלדה חרוטים.

 ל נוחים.ופירות גישה וטהאוגנים והרקורדים יורכבו כך שתהיה אפש

 .נורות למים חמיםיבידוד צ 07.22

 .נורות גלוייםיבידוד טרמי לצ 07.22.01

וצרת "ענביד" בעובי דופן , "וידופלקס" תדליקובלתי גמיש  מפוליאתילןהבידוד ייעשה על ידי שרוולי בידוד 

 מ"מ. 19

 נורות )לא יחתכו לאורך(.יעל הצ יושחלוהשרוולים 
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 .סוגי עטיפות 07.22.02

 זוקי רצועות פח.יוח 150%פוי של טיפת פח פלסטי חע -

 מ"מ  0.8ובעובי  2עד " צינורותמ"מ ל 0.6פח מגולוון בעובי  -

 ס"מ. 3החפיפה לאורך תהיה  כלפי מטה.. סגירת הפח ע"י מנעולי פחחות 2מעל " צינורותל

 .בידוד אביזרים 07.22.03

 . רותצינויבודדו לכל אורכם כולל ההסתעפויות והקשתות ומעל החובקים לקביעת ה צינורותה

 ס"מ לפני האוגן, הרקורד או האביזר.  3שסתומים ואביזרים לא יבודדו, והבידוד יפסק 

מפח מגולוון, גם אם המעטפה היא מחומר אחר  בכל הפסקת הבידוד כנ"ל יש לסדר לגמר הבידוד רוזטה

 ח מגולוון.מאשר פ

 .בידוד צינורות במילוי ובחריצים 07.22.04

קירות או במילוי מתחת לרצפות, יבודדו בשרוולי בידוד מים חמים המורכבים בחריצים, ב צינורות

 מ"מ.  13גמיש ובלתי דליק, "וידופלקס" תוצרת "ענביד" בעובי דופן  מפוליאתילן

 3לוי יסתיימו השרוולים ימהמ צינורות)לא יחתכו לאורך( במקום עליית ה צינורותעל ה יושחלו השרוולים

 ס"מ מעל מפלס הריצוף.

 .200-בידוד תעשה ע"י עטיפה בבטון עם הב צינורותהגנת ה

 ש ר ו ו ל י ם 07.23

 נורותיצהעוברים דרך מחיצות, קירות או תקרות, פרט לצורות נקזים, יסודרו שרוולים מ צינורותלכל ה

 העובר בשרוול. רהצינושל  יהחיצונמ"מ גדול יותר מהקוטר  15פלסטיק קשיח. הקוטר הפנימי לפחות 

 מ"מ מכל צד. 2 מטויחיםצדדים של מחיצה או קיר השרוולים חייבים לבלוט משני ה

 מ"מ. 20העוברים דרך רצפות יבלטו השרוולים  צינורותל

 .מערכת אספקת מים בחוץ 07.24

 מתקני מים 07.24.01

למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל חפירה ו המים חיבור ק

ורך , יש לבדוק קוטר קו מים קיים לפני תחילת וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצ

 הביצוע .

 תאום עם תאגיד מים.ופרט. כל האביזרים מדידת מים יותקן לפי תכנית מערכת ראש 

 .2נת בקוטרים עד "ה מגולווצנרת פלד 07.24.02

צנרת אספקת מים המונחת לאורך מדרכות, כבישים פנימיים ושטחים ציבוריים תהיה צנרת פלדה 

"½ עובי דופן יהיה -דרג ב' )עם תפר או בלי תפר(. לצנרת אספקת מים בקוטרים "¾ 103י מגולוונת לפי ת"

עובי דופן יהיה  2" - 2לצנרת בקוטרים "½.מ, מ" 4.05עובי דופן יהיה  1"-1מ"מ, לצנרת בקוטרים "½. 3.25

 ה.ספחים ואביזרים מיציקת ברזל חשיל מ"מ. חיבורי צנרות יהיו מתברגים ויעשו באמצעות 4.50

המונח לאורך מדרכות וכבישים פנימיים עד למדי מים ראשיים  2לחילופין צינור אספקת מים בקוטר "

 מ"מ. 4.50בעל עובי דופן  530לפי ת"י תי עם ציפוי פלסטי חרושיהיה צינור פלדה לריתוך 

 .2" מעלצנרת פלדה בקוטרים  07.24.03

ה פעמון לריתוך, המיוצרים לפי ת"י פלדה מרותכים עם קצ צינורותאספקת המים יהיו עשויים מ צינורות

+ בטון  פוליאתילןעם ציפוי פנימי של מלט קולואידלי רב אלומינה וציפוי חיצוני חרושתי דו שכבתי של  530

 ונה.ס בשכבה עלידחו
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 .3/16יהיה " צינורותעובי דופן של ה

 ס והמפקח בלבד.(.בכפוף לאישור מיוחד של המהנד.P.Pפוליפרופילן ) צינורותקיימת אלטרנטיבה של 

 "ע עם ציפוי חרושתי.ספחים יהיו תוצרת "אברות" או ש

 .מרחקים מותרים למעבר סמוך של צינורות מים לצנרת אחרת 07.24.04

מ' מכבל תאורה, כבל חשמלי, כבל טלפון או צינור ביוב.  1פחות במרחק אופקי של ל צינורות מים יונחו

מטר כשצינור המים יהיה  0.3לי או טלפון יהיה בהצטלבות בין צינורות מים לבין כבל תאורה, כבל חשמ

תמיד מתחת לכבל האמור. במקומות הצטלבות של צנרת מים וצינור ביוב תונח צנרת המים מעל לצינור 

ס"מ מהפנים העליונים של צינור הביוב. אם אי  0.3-יוב, כאשר קרקעית צינור המים גבוה לפחות ב  הב

 ור צנרת אספקת המים בשרוול מגן.אפשר לשמור על הפרש גבהים כנדרש תעב

 .ין מפני שיתוך )קורוזיה( חיצונייהגנת הצנרת המותקנת מחוץ לבנ 07.24.05

 .266שראלי ממ"כ הגנת הצנרת תעשה בהתאם למפרט מכון התקנים הי

 המונחת בקרקע תוגן ע"י אחת מהשיטות הבאות או בשילוב שניהן: 2צנרת פלדה בקוטרים עד "

 .266.2ן חם בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ צביעה: ציפוי חיצוני בביטומ -

ת אברות צרתו ,266.5.1שכבתי לפי ת"י -ציפוי די –חול יליפוף: ציפוי מגן חיצוני פוליאתילן מיוצר בש -

 תעשיות בע"מ או ש"ע.

 כל שיטה חרושתית אחרת, לפי אישור המתכנן והמפקח. -

 ס"מ. 15-ים, שעובייה לא יהיה קטן מהיקף הצינור ירופד כולו בשכבת חול יבש ונטול מלח

 APC-4 המונחת הקרקע תוגן ע"י ציפוי בטון בפנים ועטיפה חיצונית של 4"-ו 3צנרת פלדה בקוטרים "

. ( תוצרת אברות תעשיות בע"מ או ש"עPEדחוס על גבי עטיפת פוליאתילן ) כבתית מבטוןעטיפה רב ש

ושכבת בטון  ת יסוד, שכבת הדבקה, שכבת הגנההיא עטיפה המורכבת מארבע שכבות: שכב APC-4עטיפה 

 ה.קורוזיבית ומכנית מעול-דחוס, מיושמת על גבי הצינור באופן רציף בטכנולוגית שיחול ומקנה הגנה אנטי

יש לעשות תיקוני העטיפה לאחר גמר ההרכבה להשלמה מלאה של הגנה חיצונית, תוך ביקורת שדה של 

 .היצרן

 .אביזרי צנרת 07.24.06

אטמ' ו/או בהתאם  16)מגוף טריז( לחץ עבודה של  T-200יהיו מיציקת ברזל דגם  4"-ו 3מגופים בקוטר "

 לדרישות העירייה.

 ה.בהתאם לדרישות העיריי יהיו מדגם כדורי ו/או 2ברזים בקוטר עד "

 ממוקמים בשטח ציבורי בהתאם להנחיות שירותי הכבאות. 3חיצוניים בקוטר " יםהידרט

 .תוך וריתוך, הנחה, חיצינורותפיזור ה 07.24.07

בזמן העבודה חייב להיות זהיר מאוד ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגמים  צינורותהטיפול ב

נשען  רכשהצינואלא רק ע"ג מסילות,  רהצינו. אין לגלגל את רהצינושל  תהחיצוניבציפוי הפנימי והעטיפה 

 צינורותעל פני הקרקע. תמיכת ה רוהצינ. אין בשום פנים לגרור את תהחיצוניעל הקצוות חסרי העטיפה 

 תעשה על שקי חול.

 הפלדה יעשה בריתוך קצה פעמון ברתכת חשמלית בלבד, לאחר ניקוי הקצוות מלכלוך צינורותחבור 

דו" בהתאם וחלודה בעזרת מברשת פלדה ולאחר מריחה של קצוות הציפוי הפנימי במשחת "אקספנ

מ"מ  4תפר הראשון, יעשו התפרים הבאים באלקטרודה מה . לאחר ניקוי השלקצינורותלהוראות יצרן ה

פני ולאחר הצגת אישור זה ב צינורות. הריתוך יעשה על ידי רתכים מוסכמים לכך ע"י מפעל ה6010מסוג 

 המפקח.

 .צינורותבסרט וביריעה מתכווצת בחום מדגם מאושר ע"י מפעל יצרן ה -מיקום הריתוך יש לעטוף 
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אייר" בלבד. לא יורשו -אם לצורך תוך שימוש במכשיר חיתוך "ארקפלדה יעשה בהת צינורותחיתוך 

 חיתוכים וריתוכים אוטוגניים.

צמנט.  1חול,  2מלפלסט,  0.2ביחס של  3סט" מס' תיקוני הציפוי הפנימי יעשו ע"י מלט מעורב ב"מפלפל

 תחלת התיקון.לפלסט יוסף תחילה לתערובת עבידה. יש להרטיב את הציפוי הפנימי הקיים במים לפני ההמ

 .בדיקות "שרות שדה" 07.24.08

. הזמנת הבדיקה צינורותבזמן עבודות הריתוך יבדקו הריתוכים ע"י אנשי "שרות השדה" של ביח"ר ל

של  הרדיוגרפיס. הבדיקה תכלול גם צלום לאחר הודעה מתאימה מראש למהנד תעשה ע"י הקבלן

 .אשר יקבע ע"י המפקח רבשיעו הריתוכים

לבדיקת  צינורותיוזמנו אנשי "שרות שדה" של מפעל ה יהחיצונת תיקון הבידוד כמו כן לאחר גמר עבודו

 תהחיצונילו על ידם בעטיפה בעזרת "הולידיטקטור". הקבלן יתקן את הפגיעות שנתג תהחיצוניהעטיפה 

ללא  כל הבדיקות הנ"ל מבוצעות לפני כיסוי הקו ובמידת האפשר. התיקונים יאושרו ע"י "שרות שדה" 

 תמורה.

 .דיקת לחץב 07.24.09

 24למשך  אטמוספירות 12כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים, ייבדק הידראולית בלחץ של 

עברו בדיקת לחץ  צינורותת המחברים, מתוך הנחה כי ה. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק אשעות לפחות

 .צינורותבביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של ה

 הלחץ והכנסת המים לקו, יש לדאוג שכסוי הבטון עבר תקופת אשפרה והתחזקות.לפני בדיקת 

ורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם בצ

 בעת הכנסת הלחץ לקו. חלהיפתאטמ' מבלי  12

 רהאוויבאיטיות, כדי לאפשר יציאת  יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. מילוי הקו במים יעשה

 הכלוא ולמנוע תופעות הלם.

 .אישור מכון התקנים 07.24.10

דה מכון התקנים או כל מעבדה אחרת, על הקבלן להמציא למפקח, באם יידרש, ללא כל תשלום נוסף, תעו

 מהמשלוח שסופק עמד בדרישות התקן. צינורותשה

 עבודה לבדיקות נוספות על חשבון הקבלן.ממקום ה צינורותח והמפקח משאיר לעצמו את הזכות לשל

 .כיסוי הקו 07.24.11

לאחר המורד לתעלה יכוסה בהקדם האפשרי, אולם לא יוחל בכיסוי כל קטע אלא  צינורותכל קטע של קו ה

שעות לפחות ואחר שהמפקח נתן אישורו לכך. הכיסוי יבוצע לאחר  24אטמ' במשך  12בדיקת הלחץ של 

עלה, ולאחר בידוד כל הריתוכים והקשתות ותיקון כל הפגמים שהקטע הונח באופן סופי בתחתית הת

 יממה.נמוכה ביותר בתוך ההבבידוד. יש לכסות כל קטע בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הטמפ' היא 

 אישור הכיסוי מצד המפקח לא משחרר את אחריות הקבלן. הקבלן הינו היחידי האחראי על כל העבודה.

 צינורותממקומם ולא יפגע בשלמות ה צינורותפן שלא יגרמו לתזוזת היש לבצע את הכיסוי בזהירות באו

של חול  התעלה בשכבותומלוי יתרת  רלצינוס"מ מעל  20ובידודם. הכסוי יעשה באמצעות כסוי חול בגובה 

באזור  98%צפיפות באזור שאיננו כביש ועד  96%דלעיל, עד  כמצויןס"מ תוך הידוק בשכבות  15בעובי 

 כביש.

 .ספקת מים קרים וחמים במבנהמערכת א 07.25

 .2צנרת פלדה מגולוונת בקוטר עד " 07.25.01



81 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

לי תפר( ם תפר או בדרג ב' )ע 103צנרת אספקת מים המותקנת במבנה תהיה צנרת פלדה מגולוונת לפי ת"י 

 )בלי תפר(. 40סקדיול  593או צנרת פלדה מגולוונת לפי ת"י 

עובי דופן  1"½.-ו 1מ"מ, לצנרת בקוטרים " 3.25"¾ עובי דופן יהיה -צנרת אספקת מים בקוטרים "½ ו

 מ"מ. 4.5עובי דופן יהיה  2"½.-ו 2מ"מ, לצנרת בקוטרים " 4.05יהיה 

 ברזל חשילה. באמצעות ספחים ואביזרים מיציקת חיבורי צנרת יהיו מתברגים ויעשו

לחלופין צנרת אספקת מים קרים וחמים לצריכה ביתית תהיה צנרת מפוליתילאן מוצלב מחוזק 

 באלומיניום. העבודה נעשית בהתאם להוראות יצרן ולפי תקנים שבתוקף.

 SP –אלומיניאום עם ציפוי פלסטי פנימי וחיצוי צנרת  07.25.02

, מחוברים עם אביזרי לחיצה. כל  SPצוני יהיה צינורות ציפוי פלסטי פנימי וחיצינורות אלומיניום עם 

 מפעל.האביזרים יהיו מקוריים, מפליז או מפלדה מסופקים ע"י ה

 התקנת הצינורות בהתאם להוראות היצרן, כולל תעודת אחריות.

 .מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות

 . PPRצנרת אספקת מים בשיטת  07.25.03

. הצינורות יותקנו בתוך  PPRותים ומטבח תבוצע באמצעות צנרת וך יחידות השירצנרת החלוקה בת

 צינורות מגן פלסטיים המאפשרים שליפה לאחר ההתקנה

 הצינורות בהתאם להוראות היצרן, כולל תעודת אחריות. התקנת

 " תכלול את האביזרים הנדרשים להתחברות לנקודה ותכלול שרוול מתעל. PPRצנרת "

 .ות ואחריותד יכללו שרמחירי הציו

 .עמדות כיבוי אש 07.25.04

 בהתאם להנחיות שירותי הכבאות יותקנו בקומות הבניין ארונות לציוד כיבוי אש אשר יכללו:

 .מטר ובקצהו מזנק רב שימושי 25לון קבוע בעל צינור בקוטר "¾, באורך גלג

 .עם חצי מצמד מדגם "שטורץ" 2הידרנט בקוטר "

 .מטר כל אחד 15ובאורך  2זרנוקים בקוטר " 2

 .1מזנק רב שימושי בקוטר "

 ק"ג. 3מטפים בי. סי. אף. במשקל  2

 .אספקת מים לעמדות כיבוי אש 07.25.05

 .2לצינור מים בקוטר " 2ים והידרנטים תובטח ע"י חיבור בקוטר "אספקת מים לעמדות גלגלונ

 )בלי תפר(. 40סקדיול  593צינור יהיה צינור פלדה מגולוון לפי ת"י 

 .יין בפני שיתוך )קורוזיה(המותקנת בבנהגנת הצנרת  07.25.06

כל פת יימנע כתבמערכת הספקת מים המזרימה מים ברשת צינורות משו -הגנת הצנרת בפני שיתוך פנימי 

האפשר השימוש בצינורות העשויים ממתכות שונות, אם למרות זאת נעשה שימוש בצנרת נחושת מחוברת 

 ונת לפני )ובכיוון הזרימה( צנרת הנחושת.לצנרת פלדה מגולוונת תותקן צנרת הפלדה המגולו

המותקנת צנרת פלדה תוגן מפני רטיבות ויימנע מגע ישיר בין הצנרת  -הגנת הצנרת מפני שיתוך חיצוני 

בהתקנה סמויה לבין חומרי הבניין שסביבה. הגנת הצנרת הסמויה תיעשה ע"י ציפוי שיוצר ביצור חרושתי 

 על חלקיו. 266.5.1 לפי מפרט מכון התנים הישראלי מפמ"כ

מחיצות או גלוי  המותקנת מתחת לרציף, בתוך הקירות, 2"-ו 1צנרת פלדה מגולוונת בקוטרים: "½, "¾, "

בשיטת שיחול לפי תוצרת  שכבתי מוצר-בניה עטופה מבחוץ בציפוי מגן בפוליאתילן דותסופק לאתר ה

 אברות תעשיות בע"מ או ש"ע.
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ת ע"י המתכנן, המפקח באתר פי שפורט או לפי שיטה אחרת המאושריש להגן על הצינורות המגולוונות כ

 וגוף בודק.

 .1205כיסוי צנרת בהתקנה סמויה לפי ת"י  07.25.07

נה  סמויה חריצים או מתחת לריצוף, תכוסה בחומרים שאינם פוגעים בה, כגון בטון צנרת המיועדת להתק

כך שהצינור יכוסה בשלמותו. הצנרת  ללא מוסיפים )סיד, גבס וכדומה(. הכיסוי יעשה ע"י מילוי החריץ 

תכוסה רק לאחר שתיבדק בבדיקות לחץ ותעבור שטיפה. אין להשתמש בגבס לכיסוי צינורות פלדה 

 ים.מגולוונ

 .התקנת צנרת לתוך האלמנטים הטרומיים 07.25.08

מותר להכניס את הצינורות לתוך האלמנטים הטרומיים או המתועשים לפני יציקת האלמנט בתבנית 

נאי שהצינור עטוף בחומר נקבובי קל שאינו סופג מים ובתנאי ששכבת הבטון המכסה את מיוחדת, בת

 מגולוונים וציס מלט(. ס"מ )רשת חוטי פלשה 20-ה עבה מהעטיפה הנ"ל לא תהי

 .בידוד תרמי 07.25.09

צינורות אספקת המים בתוך הבניין יבודדו באמצעות שרוולים לא חתוכים מפוליאתילן או כל בידוד תרמי 

חדיר למים, לא דליק ובעל מוליכות חום נמוכה. עובי הבידוד לצינורות מים חמים יהיה: לצנרת אחר לא 

 6 –מ"מ, לצנרת סמויה מתחת לריצוף  4 –צנרת בתוך קיר מ"מ כולל עטיפת סרט פלסטי, ל 19 –גלויה 

מרים בידוד צנרת המיועדת להתקנה גלויה או חשופה יוגן באמצעות ליפוף סרט פלסטיק או בחו מ"מ.

 בדיקת לחץ.אחרים ובשיטות אחרות לפי הנחיות המתכנן. הבידוד התרמי של הצנרת ייעשה לאחר 

 .התפשטות תרמית 07.25.10

תונח כל שמנע כל נזק לצינור מחמת התפשטות תרמית של הצינור. לשם כך יש  צנרת לאספקת מים חמים

ת, מתלים המאפשרים תנועת להשתמש באמצעים אלה: שינוי תאווי הצינור, מתלים ותמוכות לקיבוע הצנר

 הצינור, לולאות התפשטות או מחברי התפשטות.

 התקנת צנרת ברצפה 07.25.11

ית ישרה כלפי הקירות והתקרות או כלפי הצינורות והצינורות יותקנו בקווים ישרים ומקבילים בזו

ים האחרים ומתאים בדיוק לתוואי שבתוכנית. צינורות מתחת לרצפות יותקנו בתוך חול נקי בקווים ישר

 ומקבילים לקוי הריצוף.

 .התקנת צנרת גלויה 07.25.12

וקים יוצמדו במקומות שהצינורות גלויים הם יחוזקו לתקרות ולקירות ע"י מתלים, ווים וחיבוקים. החיב

לצינורות מים קרים ללא מרווח, לצינורות מים חמים לא יוצמדו החיבוקים והם יהיו רפים בצורה 

ללא פגיעה בבידוד. על הקבלן לקבל אישורו המוקדם של המאפשרת התפשטות חופשית של הצינורות 

קים לפני ביצוע המהנדס עבור הבידוד נגד החלודה שבין החיבורים לצינורות ולצורת התמיכות והחיזו

 העבודה.

 .מעבר צנרת דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים 07.25.13

ת פלדה מגולוונים מעבר הצינורות דרך רצפות, קירות, תקרות וגגות יעשה באמצעות שרוולים וצינורו

 שיותקנו בזמן היציקה והבניה.
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 .אביזרי צנרת 07.25.14

כו', יהיו מאיכות מעולה. על כל האביזרים כגון השסתומים למיניהם, ברזים, מגופים, ברזים מערבבים ו

הקבלן לקבל אישור מוקדם של המפקח על איכות האביזרים. המפקח רשאי לפסול כל אביזר, שסתום, ברז 

 אישורו. וכו', שלא קיבל את

יהיו מטיפוס כדורי מסגסוגת נחושת מצופים כרום. בכל מקום בו יותקן ברז  -ועד בכלל  2ברזים עד קוטר "

 יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל זה במחיר הברז או האביזר. -ברגה או אביזר עם חיבור ה

 .בדיקת קווים 07.25.15

 שות המפקח ובהתאם להוראות הל"ת.כל הקווים יבדקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בזמן העבודה לפי דרי

 שעות לפחות לפני ביצוע הבדיקה. 48לא יכוסה שום קו ללא אישור המפקח. הקבלן יודיע למפקח 

של מערכת אספקת מים או המערכת כולה יש לבדוק ולהוכיח כי היא אטומה בלחץ מים, שאינו  בגמר קטע

 12-ימוש, אך בשום מקרה לא פחות מלעומת לחץ העבודה שבו תימצא המערכת כשהיא בש 1½-פחות מ

אטמ'. הקבלן יספק על חשבונו את הכלים הדרושים לבדיקה כגון: מנומטר, חומרים זמניים הדרושים 

 רת הקו וכו'.לסגי

 ומערכת הידרנטים פנימיים חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמים 07.25.16

 של הל"ת. 2.11יף ר, בהתאם לסעתמיסת מי כלוקבלן מורשה מטעם משרד הבריאות באמצעות תבוצע ע"י 

העבודה היא האחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של מנהל 

 ומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.העבודה מ

 ומסירתו לשימוש. מתחםה אכלוסהעבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני 

כל ברז יוצא ומכל שסתום ניקוז, רה את כל המערכת במים נקיים, שמאחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצו

 דקות. 5יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך 

 ע גם למיכל האגירה הראשי לפי הוראות הל"ת.כלור יבוצ-חטוי ע"י תמיסת מי

 בדיקות לחץ 07.25.17

 .לפחות שעות 24אטמוספירות, במשך  12כל מערכת המים תיבדק במבחן הידראולי בלחץ של 

 .ריםמחי 07.25.18

 .המחירים לסעיפים בכתב הכמויות לעבודות צנרת כוללים את כל העבודות הנ"ל

 .מערכת שופכין ודלוחין 07.26

 .ןלצנרת ואביזרים מפוליפרופי 07.26.01

כל הצינורות למי דלוחין ושופכין ואביזריהם המותקנים בתוך הבניין בגובה המילוי יהיו מפוליפרופילן, 

 בקוטרים המסומנים בתכנית. 958ם לפי ת"י עמידים במים חמים ומיועדים לשפכים ביתיי

בכות קופסאות ביקורת מחסומי רצפה ותופי, יהיו דוגמת תוצרת "חוליות" קומפלט ויכללו מאריכים, ס

יציבותם. במקומות שידרשו  ומכסים, חצאי רקורדים וגומיות ויבוטנו בבטון רזה סביב להבטחת 

בועים בגוון הקרמיקה, דוגמת תוצרת מ.פ.ה. יותקנו מאריכים מפליז מרובעים עם מכסה מתברג צ

 הכלולים במחיר היחידה.

 בחיבור קופסאות ומחסומים יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הריצוף.

 .HDPEבצפיפות גבוה  מפוליאתילןנרת ואביזרים צ 07.26.02

של מכון  , בעלי תו השגחהHDPEבצפיפות גבוהה  מפוליאתילןהצינורות, הספחים והאביזרים יהיו 

ובכפוף  2, חלק 349. התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 1, חלק 349י מפמ"כ ם הישראלי, לפהתקני

 להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן.

במכונת ריתוך עם ראשי ריתוך  WELDING BUTTור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים חיבור הצינ

 הברגה. חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי
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העבודה, יעשה בהסכמתו  מוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיביש

ע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים ובאחריותו הישירה של יצרן זה. הקבלן המבצ

יעשה שימוש שונים, ללא אישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפורש של המפקח. בכל מהלך העבודה 

 בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.

 צרן., הוראות הי2, חלק 349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ 

הקבלן אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה 

 מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.

 X2.5, עם קטע ישר ביניהם באורך קוטר °45קשתות של  2הכיוון מאנכי לאופקי יבוצעו ע"י נויי כל שי

 בכיוון הזרימה. °45לון חיבור הסתעפות למאסף ראשי באמצעות אפסי

יפנו תמיד לצד המאפשר גישה. יש להשתמש  תהביקוריעשו בהתאם להל"ת. פתחי  תהביקורכל פתחי 

פי הנדרש. אין להתקין גישה מלמטה בשום מקרה, גם אם סומן בתכניות באביזרים בעלי גישה צדדית ל

 וחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן.לנ

יותקנו מתחת לרצפה, או  8/ " 4בצפיפות גבוהה. מחסומי רצפה " מפוליאתילןיהיו  8/ " 4" מחסומי רצפה

אטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק בתוך היציקה לפי התכניות. הקבלן יתקין שרוול מאריך וי

 ס"מ(. המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע. 5-3החלק החופף )לפחות 

 .נטים קונסטרוקטיבייםמעבר צנרת דרך אלמ 07.26.03

במקומות מעבר של צינורות שופכין ודלוחין דרך קירות היסוד, תקרות וכו' יותקנו בעת היציקה שרוולים 

שר מעבר חופשי של הצינורות עם אפשרות "משחק" של שקיעת הבניין מבלי לפגוע בקוטר מתאים כדי לאפ

 בצינורות.

סוד, המרווח בין פני הצינור לבין השרוול יאטם בקצוות ס"מ לפחות מכל צד של קורת הי 10השרוול יבלוט 

 ע"י מילוי של חומר ביטומני או חומר שווה ערך לא חדיר למים.

 .צנרת מתחת למבנה 07.26.04

לצינורות המותקנים מתחת למבנה באמצעות תמיכות, מחזיקי ברזל מגולוון או חיזוקים יש לצבע 

 פרופילים מתאימים.

ין עד לחיבורם לתאי בקרה הקרובים יהיו  ים והמונחים בקרקע מתחת לבנכל הצינורות למי ביוב ואביזריה

המונחים בקרקע מתחת  בקוטרים המסומנים בתוכנית. צינורות שופכין HDPEבצפיפות גבוה  מפוליאתילן

 ס"מ לפחות מסביב לצינור. 10ין יעטפו בבטון מזוין בעובי ילבנ

  םמגלווניים לרצפה באמצעות תמיכות, מחזיקי ברזל צינורות שופכין המתקנים מתחת לרצפה יהיו מחוזקי

 או פרופילים מתאימים.

 ס"מ לפחות. 10–ה כהמרווח בין קודקוד עטיפת הבטון של הצינור לבין תחתית קורת היסוד יהי

 .שיפוע צינורות 07.26.05

ורות , פרט אם יצוין במפורש אחרת בתוכנית. להנחת צינ2%שיפוע מינימלי לצינורות דלוחין ושופכין יהיה 

 שופכין ודלוחין בשיפוע קטן מהנ"ל יש לקבל אישור מהמהנדס.

 .בדיקת לחץ 07.26.06

בפרק זמן זה ממלים את הנקז ו  בר 0.3דקות לפחות בלחץ  30בדיקת נקזים ומערכת האוויר תבוצע במשך 

 .1205.6הנבדק במים שנפחם מדוד, הכל בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

 .אויר צינורות 07.26.07

 50יוארך בצינור אוויר, שקוטרו כקוטר הקולטן. צינור אוויר, הנמצא במרחק עד כל קולטן צואים ודלוחים 

ס"מ, ממעקה הגג,  50–חק יותר מס"מ מעל המעקה. צינור אוויר המרו 30ס"מ ממעקה הגג, יבלוט לפחות 

 ס"מ מעל פני הגג. 30יבלוט 
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מטר  3ים בתחום של והביוב לא יסתי הנזקים"שום קטע ממערכת  1205.2ובהתאם לתקן הישראלי ת"י 

במרחק אופקי, מכל דלת, חלון או פתח אוויר אחר של הבניין או של בניין סמוך, אלא אם קצה צינור אוויר 

 ף שלא ותו פתח".ל המשקוס"מ מע 60נמצא לפחות 

מטר מעל הגג לקצהו העליון של צינור אוויר  1.80-כשגג משמש למגורים, יהיה קצה צינור אוויר לא פחות מ

 .677ברדס מתאים. ברדסי אוויר עשויים מפח, יתאימו לתקן הישראלי ת"י  יותאם

 .מערכת ביוב חיצונית 07.27

 .סוג הצינורות 07.27.01

צינורות יוצרים בהתאם  6 –ב עבה" י. סי. קשיח לביוב, עובי דופן "ביורשת הצינורות תותקן מצינורות פי. ו

 (.ISOלאומיים )תקן  -ותואמו לתקנים בין 884לתקן הישראלי ת"י 

הצינורות יעמדו בלחץ החיצוני הנדרש, יהיו ללא חריצים, סדקים או פגמים אחרים ושטחם הפנימי יהיה 

 חלק לחלוטין.

 .סימון הקווים 07.27.02

ת כל הדרוש לסימון מרכזו של כל תא ומקומם המדויק של הקווים ע"י צע על חשבונו אהקבלן יספק ויב

נו כל ליקוי הנובע מסימון בלתי נכון. הקבלן יבדוק מודד מוסמך, הוא אחראי לדיוק הסימון ויתקן על חשבו

 את כל המפלסים המסומנים בתוכניות ביחס לגבהים בשטח ובכל מקרה שתימצא אי התאמה.

 .ותפתיחת תעל 07.27.03

משרדי(. -של המפרט הבין 02כל עבודות העפר תבוצענה לפי הנחיות הרשומות בפרק לעבודות עפר )פרק

י ביקורת סמוכים לכל עומקה, ותמולא חזרה לאחר גמר הנחת התעלה תפתח לאורך הקו בין שני תא

 הצנרת וקבלה ע"י המפקח.

 מחיר. 07.27.04

צמחים, שורשים וכל מכשול אחר )אם יש מחיר החפירה כולל גם ניקוי, הכשרת המקום והסרת עצים, 

הנדס(. חפירה עצמה והעלאת החומר החפור לגובה פני הקרקע והנחתו לצד התעלה, צורך בכל  דעת  מ

יסוי התעלה והרחקת עודף העפר. חפירת התעלה תיחשב כגמורה ברגע שהמהנדס יאשר את התעלות כ

 נורות.יכראויות להנחת הצ

 .בטיחות 07.27.05

פולות בכל מקום שנדרש ע"י בנית תבניות וחיזוקים לתמיכת רה על חשבונו מפני מהקבלן יבטיח את החפי

וך במקרה ולפי דעתו קיימת סכנה לפועלים קירות החפירה. המפקח יהיה רשאי לדרוש ביצוע אמצעי תימ

 העובדים בתעלה או שיגרם נזק לעבודה.

 .הנחת הצינורות 07.27.06

ס"מ ובעטיפה של חול מסביב ברוחב התעלה, ועמל  15הצינורות יונחו בתעלות על מצע חול נקי בעובי 

נדרש.  ס"מ לפחות. באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר בהתאמה גמורה לשיפוע ה 10הצינור 

הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה נור אחד עם תחתית ישרה וחלקה, הביקורות תיעשה בעזרת פנס או 

 מראות.קרני שמש שישלחו לתוך הצינורות ע"י 

 .בדיקת הקו 07.27.07

לפני כיסוי הקווים בחול ובמילוי יבדקו הצינורות בלחץ הידרוסטטי בהתאם לדרישות התקן ובשיטה 

 0.25הלחץ שהצינורות יצטרכו לעמוד בו יקבע לפי הוראות המקפח אך לא יעלה על שתאושר ע"י המפקח. 

לן לספק את כל הציוד והמים אטמ'. אין לכסות קווים לפני קבלת אישור המפקח על הבדיקה. על הקב

 לום נוסף וההוצאות יחשבו ככלולות במחיר ההצעה כולה.הדרושים לביצוע הבדיקה הנ"ל ללא כל תש
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 .תכיסוי התעלו 07.27.08

ס"מ מעל  10לאחר הנחת הצינורות, חיבורם ובדיקתם יש למלא את התעלה בחול לכל רוחבה עד לגובה 

בנים ומגופים וי. המילוי יעשה בשכבת אדמה נקיה מאנור ורק באישורו של המפקח יוחל במיליהצ קדקוד

 ס"מ מעל לעטיפת החול. יתר החפירה תמולא באדמת החפירה. 30זרים אחרים עד לגובה 

 .אי בקרהת 07.27.09

בהתאם  200 -עגולים, מחוליות בטון טרומי. בטון מזוין לתאים יהיה ב  –התאים יהיו בהתאם לתוכניות 

ס"מ לפחות  15(. קירות בלוקים יבנו בעובי של 02צוק באתר )פרק לנדרש במפרט הכללי לעבודות בטון י

ס"מ מעבר  10דופן, המובלטת  ובעובי הולך וגדל עם העומק. תחתית תאי הבקרה עשויה ריצפה טרומית עם

לקירות התא לצורך ביסוס הקירות ומניעת חדירה של מי תהום. מעל הבסיס מעבדים את אפיקי התא 

ם ובצורה חצי עגולה. פנים קירות תאי הבקרה יהיו חלקים ביותר. הרצפות בכיווני הזרימה הדרושי

כל הפינות ברצפות ובקירות תעוגלנה. ם חול ווהקירות יטויחו בטיח המורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקי

 פני הטייח יוחלקו בכף ברזל ובתוספת צמנט יבש.

רזל יציקה. השלבים יעוגנו היטב בתוך מ' יותקנו שלבי טיפוס תקניים עשויים ב 1בתאים שעומקם מעל 

ס"מ מתחת  50ס"מ ולסירוגין. השלב העליון יהיה  40נות התאים לכל גובהם במרווחים אנכיים של דפ

למכסה התא. עיגון השלבים יובטח גם מהצד החיצון של התא ויתבצע לפני במילוי החוזר. השטחים 

 .הגלויים של השלבים ינוקו היטב ויצבעו בצבע ביטומני

, העומדים 489ב.ב( לפי ת"י  –ס"מ )בטון ברזל  50המכסים שעל תאי הבקרה יהיו מכסים עגולים בקוטר 

ה מהבטון ול הגבוטון עם טבעות ברזל כפולה. המכסה ייקבע בתוך שרוטון, עשויים ב 8בעומס מרוכז של 

 כך, שתקרת תא הבקרה תכוסה באדמה ופני המכסה יהיו עם פני הקרקע.

 .הבקרהרות אל תאי חיבור הצינו 07.27.10

הצינורות יוכנסו עד לקיר הפנימי של התא ומקום החיבור בין הצינור והקיר יאטום היטב ע"י עטיפת בטון 

 מסביב.

 ור הצינורות לתא בקרה יותקנו מחברים מיוחדים לשוחות.בחיב

 .חיבור ביוב למערכת הקיימת 07.27.11

ראות המפקח ובאישור הרשות חיבור קו חדש לשוחה הקיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הו

יר השוחה, חיבור הצינור ועיגונו בקיר השוחה כולל אספקה והתקנה המקומית. חיבור הקו כולל שבירת ק

קיר, סתימת זמנית, הטיית או שאיבת השפכים כדי לאפשר עבודה בשוחה יבשה. עיבוד  של מחבר

 הקרקעית מחדש, תיקון קירות השוחה,

קון העיבוד בשוחה, הוצאת כל חומר הפסולת י הצינור במקום הסתימה, תיפתיחת החסימה הזמנית, ניקו

 מהשוחה והפעלת הקו מחדש.

 .מידות תאי הבקרה 07.27.12

מידותיהם  לשרטוטים, המידות הנקובות בכתב הכמויות מתייחסות למידות תאי הבקרה יתאימו ב

תית הפניית של הצינור הפנימיות של התאים לאחר הטייח. עומק התא מתייחס לעומק פני הקרקע ועד לתח

המוצא מהתא. מחירי תאי הבקרה כוללים גם חפירה וחציבת מעברם וכמו כן מילוי בחזרה והרחקת 

 העודף.

 .ריות ואביזריהםקבועות סניט 07.28

 .כ ל ל י 07.28.01

כל הקבועות הסניטריות יהיו מחרס, נקיים מכל פגם ושבר, מסטנדרט מעולה, סוג א'. לא תורשה הרכבת 

בדיקה מדוקדקת ע"י המפקח מבחינת טיבו, שטח פנים חלק, חוסר גבשושיות,  הקבועות לפי שיעברו

אם להנחיות המפקח ולפי המפורט בכתב צבעים אחרים בהתכתמים וכו'. הכלים יהיו בצבע לבן או בגוון 

 הכמויות.
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יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד למסירת הבניין. לקראת המסירה יש לנקותן ולמסרן מבריקות 

 ל פגם.מכ

 יש להקפיד על המרחקים מפני הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות מאותו הסוג.

 ו נגישים לניקוי.קבועות סניטריות יותקנו כך שיהי

 מקום המגע בין קבועה סניטרית לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט( יהיו אטים מים.

ת הנקזים, אלא אם אפשר לגשת חיבורים סמויים של קבועות למערכאסור להתקין מחסומים סמויים או 

 .לחיבורים או למחסומים לשם ביקורת, תיקון או פירוק, בלא לפגוע בקבועות

הברזים והאביזרים לכלים הסניטרים יהיו אף הם מסטנדרט מעולה סוג א', מצופים כרום ניקל. שטחם 

 גורמות לרעש.הפנימי יהיה חלק ביותר למניעת מערבולות מים ה

 חומר, דגם, צבע וסוג הקבועות הסניטריות והברזים טעון אישור אדריכל.

 וסוגם לפני הבאתם לאתר העבודה. על הקבלן לקבל את אישור האדריכל לקבועות, ברזים

מערכות  –"התקנת מתקני תברואה ובדיקתם  1205.3קבועות סניטריות יתאימו לתקן בישראלי ת"י 

 ברבות ואביזריהן" או למפרט מכון התקנים הישראלי החל עליהן.שרברבות: קבועות שר

גמאות של כלים באתר שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לכתב הכמויות. הקבלן יכין דו כלים מחרס

 יום לפני הרכבתם, לאשור המזמין והאדריכל. 90הבניה, 

של ברזים פנימיים,  יהחיצונחלק כגון: סוללות למים קרים וחמים, ברזים יוצאים, רוזטות ה כל האביזרים

מזרמים, ווי חיזוק והברגים שלהם, ונטילים לכיורים, שרשרות לפקקים, סיפונים, רשתות לעביטי שופכים 

"ע, לפי כתב פים כרום מלוטש תוצרת "חמת" או שומצו 171)לסלופסינק( יהיו מסגסוגת נחושת ת"י 

יום לפני הרכבתם, לאישור מהמזמין  90, הכמויות. הקבלן יכין באתר דוגמאות של כל האביזרים

 והאדריכל.

 יהיו ממתכת.  הידיות לסוללות וברזים

יו עם כפות כרום מלוטשות ויורכבו לכל כיור ומשטף אם ברזים הפנימיים המורכבים מתחת לכיורים, יהא

 לא פורט אחרת בתכנית.

 ת בגובה אחיד מהרצפה הגמורה.יורכבו אם לא פורט אחרת בתכניות, במרכזי הכיורים והאסלו האביזרים

 עם המהנדס והמפקח. םבתכנית, יתוא צויןאם לא  גובה הרכבת האביזרים

של אריחי החרסינה ורוחב החריצים,  המדויקותשי את המידות על הקבלן לתאם ולברר עם הקבלן הרא

 כדי שהמוצאים מהקיר יהיו תמיד בין שני אריחים.

 .כיור 07.28.02

צבע כמפורט בכתב הכמויות ויאושרו ע"י בח ואחרים( יהיו מדגם, גודל וכל הכיורים למיניהם )רחצה, מט

 המפקח.

 .1205.3ובהתאם לתקן הישראלי ת"י  הכיורים יותקנו באיתור ובמפלס מדויקים כמתואר בתוכניות

 הכיורים יותקנו לפני הוראות היצרן באחד האופנים האלה:

 ;על הקיר באמצעות ברגים -

 מ"מ; 15-טרים הנומינלי אינו קטן מנורות פלדה מגולוונים, שקועל הקיר באמצעות זיזים מצי -

 בתוך משטח עבודה או ריהוט; -

דה מגולוונים או צבועים בתנור המחוברות לרצפה, על מחיצה קלה עם מסגרת הרכבה מפרופילי פל -

 והמתאימות לייעודן;

מגולוונים או על הקיר באמצעות מסגרות הרכבה המתאימות לייעודן. המסגרות מפרופילי פלדה  -

 צבועים בתנור יחוברו לקיר או לרצפה.

 30/30/3זויתנים יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה, בתוך החרסינה, על זיזים מ כיורי רחצה

. המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם 3/16קבועים בקיר. הכיור יחוזק לזיז ע"י וו מכופף "

 יצירת מגע מלא.

 ות גבס יותקנו על זיזים מיוחדים לקירות מסוג זה.צעל מחי המותקניםהכיורים 

 .918בגילוון חם לפי ת"י  זוקים והזיזים לתמיכת כלים סניטריים ושיש יהיו מגולווניםיכל הח
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אביזרי הכיור )מחסומים, ברזים, שסתומים וכו'( יהיו בהתאם לתוכניות, כתב הכמויות ויתאימו לדרישות 

 .1205.3 תקן הישראלי ת"י

 הכיור יצויד במחסום להתקנה גלויה וייעשה פלסטיק או סגסוגת נחושת.

 לן:המחסום יתאים לתקנים הישראליים  החלים עליו כמפורט לה

 ;1138מחסום עשוי פלסטיק יתאים לתקן הישראלי ת"י  -

 .679מחסום עשוי סגסוגת נחושת יתאים לתקן הישראלי ת"י  -

 יקוז של המזגנים, או מדיחי כלים.צדדית לפני המחסום, לקליטת מי נחלק מהמחסומים יסופקו עם יציאה 

 האביק יתאים לתקנים בישראליים החלים עליו, כמפורט להלן:

 ;802יור מטבח ולכיור כביסה יתאים לתקן הישראלי ת"י אביק לכ -

 .803אביק לכיור רחץ יתאים לתקן הישראלי ת"י  -

 ו, כמפורט להלן:האביק לכיור יסופק יחד עם המחסום או בלעדי

ללא אביק, כאשר מחסום עשוי סגסוגת נחושת ומיועד לכיור רחץ, לכיור מטבח או לכיור כביסה העשויים 

 חומר קרמי;

 יק, כאשר מחסום עשוי פלסטיק.עם אב

 .שסתומים, ברזים, סוללות לכיור 07.28.03

 אביזרי קבועות להספקת מים קרים וחמים ייעשו מחומרים אלה:

 ;1171שראלי ת"י ושת יהיה לפי התקן הישסתום קיר מסגסוגת נח -

 ;169ברז בית מסגסוגת נחושת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י  -

 ;1317ישראלי ת"י סוללות ברזים ממתכת יהיו לפי התקן ה -

 .1347ברז ערבוב ממתכת בעל ידית הפעלה אחת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י  -

 ר המפקח.דגם של כל הברזים והסוללות לפי בחירת אדריכל ובאישו

 .אסלות לבית שימוש 07.28.04

אסלות תישטף במים על ידי מיכל הדחה דו כמותי. שטיפת האסלה על ידי מזרם )שסתום הדחה אוטומטי( 

ק באישור מיוחד. המחסום לאסלת ישיבה ואסלה תלויה יהיה בנוי כחלק מהאסלה. קוטר נקז מותרת ר

 מ"מ. 100האסלה יהיה 

 ום או ברגיי נירוסטה(.ה לא מחלידים )ברגיי פליז מצופים כרהאסלה תחובר לרצפה בעזרת ברגים מפלד

עידה שהוא עומד בכל מיכל ההדחה יהיה בעל תו תקן ישראלי או בעל תעודה מטעם מעבדה מאושרת המ

דרישות התקן הישראלי החל עליו. מיכל ההדחה יהיה ממין גבוה, או נמוך, או צמוד. מיכל הדחה נמוך 

 יפה.יותקן בהתקנה גלויה או חש

מיכל ההדחה יחובר לצינור הספקת מים באמצעות שסתום זוויתי וצינור פלסטיק משוריין גמיש המיועד 

 15ניקל. קוטר הנומינלי של השסתום הזוויתי והצינור המחבר יהיה -לכך או צינור נחושת מצופה כרום

 מ"מ.

לה ומחוברים מרכיבים מושב ומכסה מטיפוס כבד העשויים מחומר פלסטי בצבע האס לכל אסלה

 באמצעות צירים ממתכת מצופים כרום.

 .ניקוז, מי גשם מהגגות צינורותמערכת  07.29

( תוצרת "גבריט" או שו"ע מאושר HDPEצפיפות גבוהה ) בעלי פוליאתילן צינורותמי גשם יהיו  צינורות

 .. הרכבת הצנרת תהיה בהתאם להוראות היצרן4476בהתאם לת"י 

" ויותקנו ע"י הקבלן JOSAM" או "SMITH" או "HARMERוצרת ""הראשים" לקליטת מי גשם יהיו ת

 בגג בעת יציקת הגג.

 י והגגונים הבולטים.יציאות מיוחדות מותקנים בתעלות הפח של גג המבנה הראש

 למפלסים הסופיים של פני הגגות. צינורותהקבלן אחראי לתאום והתאמת מפלסי יציאת ה
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 .צביעה ומניעת קורוזיה 07.30

 כ ל ל י. 07.30.01

 09.0.19, 09.0.18במפרט הכללי, סעיפים  16073, 07091וסעיפים  11יבוצעו לפי פרק  צביעה עבודות

 והוראות פרק זה.

תוצרת אברות כולל  APC-Dקו עם צבע מהמפעל בצבע פוליאסטר חרושתי הספרינקלרים יסופ צינורות

 מיקרון. 60י בעוב RAL-9010וצפוי אברות פוליאסטרי גוון לבן  SA-2.5נקוי גרגרי פלדה דרגה 

 .טיב הצביעה 07.30.02

עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים. הצוות המקצועי יכלול לפחות צבעי אחד 

א. על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מקצועי מוסמך של יצרן הצבעים יסייע למהנדס בבחירת -עי אבדרג מקצו

עים ויבדוק ויאשר את העבודות שבוצעו. שכבת הצבעים ופיקוח על הבצוע, ידריך את הצבעים ביישום הצב

 צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה ולאחר ניקוייה מאבק ושמן.

 .צ ב ע 07.30.03

מרי הצביעה ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות מוכנות לשימוש במפעל ייצור צבעים מוכר, שיאושר חו

אות של נציג יצרן הצבעים. חומר הצביעה ע"י המהנדס, תוספת מדללים לצבע תעשה רק לפי הור

רשו המתקלקל או מתיישן מאכסון ממושך, יירכש ע"י הקבלן בכמויות תואמות לזמן הבצוע. לעבודות שיד

 להן שתי שכבות צבע יסוד, הן תהיינה בגוונים שונים.

 .הכנת שטחים 07.30.04

בות החלודה שנוצרו ותורחק הכנת השטחים תבוצע ע"י ניקוי במברשות פלדה ביד או באופן מכני. ינוקו שכ

(. האבק יוסר בעזרת סמרטוטים WASH PRIMER) הקשקשת, כתמי שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים

 יבשים ונקיים.

 .מניעת קורוזיה במהלך הבצוע 07.30.05

 צוע העבודות, על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כלהלן:יתוך תקופת ב

ולתקן מיד לאחר הריתוכים את המקומות  צינורותהרכבת השכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני  -

 הדרושים תיקון.

ו עם צבע יסוד שיבוצע כמתואר מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופק -

 לעיל.

פלדה או חובקי פלדה, יש ללפף את הצנור במקום  צינורותאל ברזליים ו צינורותלמניעת מגע ישיר בין  -

 מודבק או להשחילו בתוך שרוול מצנור פלסטיק. PVCט המגע בסר

יש להוסיף פלדה שחורים כתוצאה משאריות מים מניסויי לחץ,  צינורותלמניעת קורוזיה פנימית ב -

 .8-9בין  PHלמי הניסוי חומרים אלקליים מאושרים ע"י המהנדס, כך שהמים יהיו בעלי 

 לאחר גמר הניסויים יש לנקז את הקוים. -

 .הנדרשות שכבות הצבע 07.30.06

 :צינורות פלדה מגולוונים -

 מיקרון. WASH-PRIMER - 40שכבה אחת צבע  א. 

 מיקרון. 35 -שכבת צבע לכה סינטטית  ב. 

 :ה שחוריםצינורות פלד -

 כל שכבה בעלת גוון שונה. -מיקרון כל אחת  40 -שתי שכבות צבע יסוד מיניום עופרת  א. 

 .מיקרון 35 -שכבה אחת צבע לכה סינטטית  ב. 
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 .ציוד צבוע ע"י היצרן 07.30.07

ציוד שיסופק למקום עם צביעה סופית שבוצעה ע"י היצרנים, ייצבע לפני מסירת המתקן בשכבת צבע עליון 

 חיד.נוסף בגוון א

 גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן: צינורותגוון צבע של שכבה עליונה ל

 ירוק כהה   מים קרים רגילים צינורות -

 ורוד    מים חמים צינורות -

 סגול  מים חמים צירקולציה צינורות -

 אדום   מים לכיבוי אש צינורות -

 לבן    מי שפכים צינורות -

 שתוכן לפי הוראותיו. ע"י המהנדס במקום ע"פ דוגמא עוכל שאר גווני הצבע ה סופיים ייקב

 .זיהוי המערכות 07.31

 .י ל ל כ 07.31.01

, וכן לשרטט בעזרת צבעי שילוט צינורותהלזיהוי הציוד, הברזים,  ם מפחעל הקבלן לספק ולהרכיב שלטי

 על כל צנור את תפקידו ואת כיוון הזרימה.

לאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י המהנדס, את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר צבע סופי ו

. מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים ןלבנייבכל החדרים, שכטים, חללים בתוך ומחוץ 

, הברזים או שהציוד, או לפי צינורותה מאושרים ע"י המהנדס. צבע השלטים בהתאם לצבע הלקריא

בבצוע מושלם של דרישות בצוע וזיהוי  דרישת המהנדס. קבלת העבודות או חלקן מותנת בין היתר

 לשביעות רצון המהנדס.

 צינורותזיהוי  07.31.02

 5.00-עות זיהוי, במרחק שלא יותר מיסומנו לאחר צביעתם ו/או בידודם לכל אורכם עם טב צינורותכל ה

 או שסתום.מ', ע"י כל הסתעפות 

 טבלת הצבעים והטבעות תקבע ע"י המהנדס.

מ'  6י )מים קרים, מים חמים וכו'( וחיצים לכוון הזרימה במרחקים של יסופקו שלטי זיהו צינורותלכל ה

ר או חלל. השלטים יהיו מינימום בקו ישר, אחד אחרי כל זוית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חד

 .צינורותמודבקים או מחוזקים היטב ל

, 83ת בנימין רח' נחל -" )"ארטא" BRANDYיהיו מסרט פלסטי תוצרת " צינורותהשלטים והחיצים ל

או חלק מזה )חצי, רבע או שמינית( בהתאם לקוטר הצנור. צבע  7X¼2ת"א( מודבקים לצנור, במידות "

 ם לטבלת צבעים ולפי הדרישה.שלט או חץ ואותיות יהיה בהתא

 .זיהוי לציוד וברזים 07.31.03

ה במידות לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה. השלט יהי

5x5  ס"מ. השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו עגולים  3ס"מ עם מספרים בגובה

ס"מ. השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים. במקרים מסויימים,  5 ס"מ עם מספרים בגובה 7בקוטר 

 בהתאם לאישור המהנדס, תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז.

מ"מ צבוע בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי בהתאם לאישור  3ד ולברזים יהיו מברזל בעובי השלטים לציו

 המהנדס.

 .אופני המדידה והתשלום 07.32

 . י ל ל כ 07.32.01

ות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט המיוחד, ידה לעבודמחירי היח

 פורש.במפרט הכללי, בתקנות ובתכניות כל עוד לא נאמר אחרת במ
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מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות במפרט, 

על הקבלן לשים לב בעת קביעת רישות שנקבע כי ימדדו בנפרד. יחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום ד

תחשב בתאורים ועליו לה מחירי היחידה לעובדה שתאור הסעיפים בכתב הכמויות הוא תמציתי ביותר,

 המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה ולכלול אותם במחירי היחידות.

המפקח כסיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב  אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר ע"י

 לה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.הכמויות ו/או כעי

 מחירי היחידה 07.32.02

 ערך עבודות עזר וכן כל המפורט להלן:מחירי היחידה ייחשבו ככוללים גם את 

כל החומרים, בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה, הפחת  -

 , הוצאות בדיקתם ואחריות לטיבם ותקינותם.אחסונם, הובלתם, שלהם, שבר

 כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה. -

 שירים, מכונות, תמיכות ופיגומים.השימוש בציוד, כלי עבודה, מכ -

 כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות, כמפורט. -

מציוד, צנרת ושאר המוצרים הגורמים כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים  -

 לרעידות.

הובלת והזזת כל החומרים, המוצרים, הציוד, כלי העבודה וכו' כמפורט, ובכלל זה העמסתם  -

 . הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.ןהבניים והעברתם בתוך ופריקת

 שבוצעו. אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות -

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מיסי קניה, דמי שחרור, בלו, מכס היטלים ומיסים אחרים. -

ת והן עקיפות(, לרבות תכנון החל על הקבלן והוצאות הוצאות כלליות של הקבלן )הן הישירו -

הנובעות מהכנה והספקה של תכניות ומפרט עבודה, הכנת דיאגרמות, תכניות התקנה, הוראות 

הפעלה ואחזקה, קטלוגים, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי החילוף הדרושים וכן כל 

 הוצאות מוקדמות ומקריות.

 (.Workshop Drawingsתכניות בצוע ) -

 (.AS-MADEתכניות לאחר בצוע ) -

 עבודות הגנה, ניקוי וצביעה לפי המפרט. -

 בתוך הבטונים. צינורותרושים ו/או עבודות הכנה בטפסנות לפני היציקה, כולל כל השרוולים הד -

חומרי איטום, ברגים, קונסולים, מתלים, תמיכות, תליות, שרוולים, ווים, ריתוכים, הלחמות,  -

 רי בנין וכד'.חבורים, חומ

צוע מראש או ע"י חיתוך, קדוח וחציבה של כל הפתחים, חללים, חורים, הנמכות, חריצים, יב -

 גם קדוחים בלוחות בטון טרום כגון ספנקריט וכו'.מעברים וכד' שלא הוכנו מראש, כולל 

ע"י סתימות הפתחים, חללים, חורים, הנמכות, חריצים, מעברים וכו'. בין שבוצעו ע"י הקבלן או  -

 אחרים והחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני התקנת העבודות.

 פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפגומים הקיימים. -

 של כל חלקי הצנרת לפי המפרט. ת לחץבדיקו -

 עבודות בטיחות, דיפון, גידור וכד'. -

 .כולל פלדת הזיון מצעים ועטיפות חול, מלט ובטון -

 כל המוצרים והציוד, לרבות אלו המסופקים ע"י אחרים.טיפול בהזמנות  -

 חיטוי מערכות המים. -

ת המהנדס, עובדי המזמין כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כיוון, וויסות, הרצת המתקן, הדרכ -

 מיום קבלת המתקן והפעלתו. יםשחוד 24ירות למשך וחברת האחזקה, בדק ותיקונים, אחריות וש
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 שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. הוצאות אחרות, מאיזה סוג -

 רווחי הקבלן. -

וצרים מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר, כמות ספחים בצנרת וכמות מ

 הכלולים במחירי היחידה ואינם נמדדים בנפרד.

 אופני מדידה 07.32.03

כשהיא גמורה, מושלמת פרט למקרים שלגביהם צויין במפורש אחרת להלן, תמדד כל עבודות מדידה נטו 

 ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך פחת, חפיות, שבר וכיו"ב.

בסעיפים נפרדים, עם זרי העזר ועבודות הלואי אשר לא נמדדו המחירים כוללים את ערך כל הספחים, אבי

 הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר, התקין והשוטף.

ידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים הכלליים ובמפרט המיוחד, במקרה של סתירה אופני המד

הכלליים, עדיף המפרט ששנת הוצאתו  עדיפים הוראות המפרט המיוחד. במקרה של סתירה בין המפרטים

 מאוחרת יותר.

 .עבודות חפירה ומילוי 07.32.04

 הן כוללות את שלב המילוי.בקרקע מחוץ למבנה נמדדות בסעיפים נפרדים ו צינורותעבודות עפר ל

 .צינורותבקרקע, בתוך המבנה, לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיף ה צינורותעבודות עפר ל

 ופיקוח על עבודות עפר.סימון תאום  לייכל צינורותבמחירי ה

 .צינורותבמפרט הכללי נכללת במחירי ה 511.01יצירת תושבת, מצע ועטיפת חול כמפורט בסעיף 

 במפרט הכללי כלול במחירי הצנרת. 511.013כמפורט בסעיף הראשון של מילוי 

. צינורותה חירבמ לתיכלבסעיפים נפרדים ולא  דתימד -מים, ביוב וניקוז  צינורותחפירת תעלות עבור 

נחשב ממפלס הקרקע הקיים עם  רצינו, תוך ציון העומק. עומק הנחת רהצינוהמדידה תעשה לעומק הנחת 

בסעיף הכמויות הוא העומק הכולל )לא  המצוין. העומק רהצינונים תחתית תחילת החפירה ועד למפלס פ

א העומק הממוצע שבין שני תאי בשלבי עומק( ופירושו עד עומק הנקוב ועד בכלל. העומק של קו הביוב הו

פעם  דתימד צינורותבקרה סמוכים או בין תא בקרה מצד אחד ומחסום מצד שני. חפירה משותפת לכמה 

 אחד(. רלצינוי מחיר אחת בלבד )לפ

 מחיר עבודות חפירה כולל גם חיצוב בסלע והרחבות לשוחות.

 .מוצרים וציוד 07.32.05

תב הכמויות, דגם ו/או שם של היצרן נעשה הדבר או בכ במפרט צויןמוצרים, מכשירים או ציוד שלגביהם 

או  וצמספק בעיזמין או ילמטרת קביעת טיבו וסוגו בלבד, ומחיר היחידה לא ישתנה באם המזמין 

 -באמצעות אחרים מוצרים, מכשירים וציוד מטיב וסוגים דומים של אותו יצרן ו/או של יצרנים אחרים 

 הכל לפי בחירת המהנדס.

וצר או חלק ציוד הזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים, אביזר או מבכל מקרה ש

 גמה הינה רכוש המזמין.אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית לבצוע. הדו

ממחיר הדוגמה יופחת התשלום בעד הרכבת האביזר או חלק הציוד המתאים באותם מקרים שהדוגמה 

 רכב במבנה.בידי המזמין ולא תו רתישא

 .מדידה לפי יחידות אורך 07.32.06

לכל סוגיהם ולפי קוטריהם ימדדו לאורך ציריהם, כולל אורך רקורדים ושסתומי  -אספקה  צינורות

ועד בכלל יכלול  2עד קוטר " צינורותהנמדד. מחיר  רהצינואורך שסתומים ואוגנים יופחת מאורך הברגה. 

 את כל הספחים כהגדרתם במפרט הכללי.

 ומעלה לא יכלול את הספחים אשר ימדדו בנפרד לפי הכמות שבוצעה למעשה. 3מקוטר " רותצינומחיר 

 רי היחידה.יכללו במחי-אספקה ישרים צינורותב Quick-Upאביזרי 

שפכים ודלוחים ימדדו לאורך ציריהם, כולל אורך הספחים. הספחים ימדדו לאחר מכן בנפרד  צינורות

 מויות.וישולם עבורם לפי המחירים בכתב הכ
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 .רהצינויכללו במחיר יחידה של  פוליאתילן צינורותמחברי מופות חשמליות ב

לפי אורך ציר  דיימדהמבודדים. האורך  צינורותי הלפי סוגי הבידוד ולסוגי וקוטר דיימד - צינורותבידוד 

 בלתי מבודדים ליד שסתומים. צינורותהמבודד, ללא הורדה עבור קטעי  רהצינו

 .צינורותוקוטרי ה צינורותנימי של תא ביקורת אחד למשנהו, מסווג לפי סוגי הדו מקצה פביוב ימד צינורות

בבטון  רהצינו. מחיר המפלים כולל עטיפת רהצינוסוג מאותו קוטר  רהצינוימדדו במטר אורך של  -מפלים 

 וחיזוקו לתא ואביזרים מאסבסט או מבטון.

שתות והסתעפויות המפורטים ברשימת הכמויות, תוספת מעל למדידת האורך תשולם רק עבור ספחים, ק

 ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות בפועל )ראה סעיפים א' וב' הנ"ל(.אשר 

 ימדדו בהתאם לסעיף ב' הנ"ל. ןבבנייגשם  ניקוז מי צינורות

 .רצינומ"א נוסף לכל חבור של  1פרט למדידות 

יצות, מתחת לתקרות, דרך ת על קירות, מחעל המבנה לרבו צינורותגלויים מתייחס ל צינורותהמונח 

 המבנה, בחללי תקרות ביניים, בחללי ציפויים, ארונות מחיצות גבס וכו'.

בתוך המבנה, לרבות בתוך בטונים ובניה של קירות, מחיצות, תקרות  צינורותלסמויים מתייחס  צינורות

 ורצפות ומתחת לריצוף.

 .מדידה לפי יחידות 07.32.07

רקורדים, אוגנים, למעט פרטים אלו הנמדדים  גופים, שסתומים למיניהם,כלים, מכשירים, ברזים, מ

 כיחידות כוללות, ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות.

 רד כיחידות, אביזרים הנכללים במחירי יחידות ציוד.לא ימדדו בנפ

כללו בסעיף ועד בכלל לא ימדדו וי 2לקטרים עד " 3, "4, "6" לקטרים "Quickup הסתעפויות ע"י אביזרי "

 .רהצינומחיר 

 .בדיקות לחץ 07.32.08

ציוד  -מחירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ. הבדיקות כוללות את כל הנדרש במפרטים, לרבות 

וכל הסידורים לאפשר בדיקה חלקית ובשלבים.  םהקווייקה, אביזרי העזר הזמניים הדרושים לסגירת הבד

 בודות אחרות.כמו כן את כל הסידורים לניקוז המים והגנה על ע

 .כמויות 07.32.09

הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאית לשנות את הכמויות בכל 

קטנה, בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי סעיף ע"י הגדלה, ה

דידה ולפי מחירי היחידה שנקבעו המדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל למעשה. לפי אופני המ

 מראש בכתב הכמויות בעת חתימת החוזה.
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 מתקני חשמל  -08פרק  
 

 תוכן עניינים 
 

  כללי 08.01

  אינסטלציה חשמלית 08.02

  מערכת הארקות 08.03

  לוחות חשמל מתח נמוך 08.04

  מערכת בקרת מבנה חיבור ל 08.05

 ותאורת חרום גופי תאורה 08.06

 איטום מעברים 08.07

 רשימת ציוד שווה ערך 08.08

 .נספחים 08.09

 .הצהרות 08.10

 
 כללי  08.01

 פתיח 08.01.01

 בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות בסדר גודל דומה לפחות 2א/בעל רישיון חשמל יהיה הקבלן  .1

 .שנים האחרונות 5שהסתיימו במהלך 

החברה ולא יועץ חיצוני. מהנדס א שכיר ח תמיכת מהנדס חשמל בחברה שהויקבלן החשמל יוכ .2

 בתוקף. החשמל יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס

מהנדס ביצוע אשר יהיה אחראי ) אם יהיה צורך (  קבלן החשמל חייב להקצות לעבודות מתח גבוה  .3

 ליישום התכנון ובעל ניסיון בביצוע ניהול עבודות חשמל מתח גבוה.

אות והמפרטים כמפורט להלן )בכל מקרה של סתירה ת, ההורהעבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנו .4

 (:או אי התאמה בדרישות בין המסמכים יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט

 .ותקנותיו העדכניותחוק החשמל  .א

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי, מוליכים, כבלים, צינורות למתקני  .ב

 חשמל ותקשורת. 

 ג ובקרה למתח נמוך.יתוות מלוח – 61439ת"י  .ג

 מערכות גלוי אש . 1220ת"י   .ד

 לכריזת חירום.  NFPA72תקן בינלאומי  .ה

 .ומרחבים מוגניםתקנות הג"א למקלטים  .ו

  של חברת החשמל. ת. לרבות כללי הרשת הארציוהוראות חברת החשמל תקנות .ז

 ( YES/HOTתקנות והוראות בזק לקוי טלפון  וחברות הכבלים והלווין ) .ח

בנושאי חפירות, צנרת, סימון,  םהרלוונטייכל הפרקים י הבין משרדי כולל את הכלל המפרט .ט

למערכות גילוי  34, לחשמל 08וכו' במפרט הכללי  הבין משרדי  ובמיוחד פרקים  ,תאי בקרה

 לתקשורת ,בהוצאת משרד הביטחון.  18ו  לבקרת מערכות במתקן 35, וכיבוי אש

 . 1173י ת"–ברקים תקן ישראלי להגנה בפני  .י
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 . E01נוהל מתקני חשמל באתרים רפואיים  .יא

 מסמכי החוזה.התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד ל .יב

 ורשימת הכמויות  נספחים טכניים .יג

 .1966תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו  .יד

 הנחיות משרד החינוך למוסדות חינוכיים. .טו

 ומית.תקנים והנחיות של מזמין העבודה ו/או הרשות המק .טז

 סמכים הנ"ל הכוונה היא למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת והמפורסמת.המ בכל

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות מיוחדות של הרשויות המוסמכות כגון: חברת החשמל 

 לישראל בע"מ, בזק בע"מ, משרד התקשורת, קופת החולים הכללית, משרד הבריאות, משרד האנרגיה,

משטרה וכו' תבוצענה בהתאם לאותן דרישות או הוראות ועל המבצע/קבלן להצטייד  רשות הטבע והגנים,

לשום  באישור שאכן מילא אחרי כל ההוראות המיוחדות מאת הרשויות הנ"ל. הקבלן לא יהיה זכאי

 גין סתירה בין מסמכי המכרז להוראות המיוחדות הנ"ל ולתקנים המפורטים לעיל.בתוספת מחיר 

 ישור כזה.מהקבלן/מבצע הצגת אהמזמין רשאי לדרוש 

זה או  מפרטכל הסכסוכים אן חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים ב .5

עניינים הדנים בתנאי תשלום יובאו להכרעת בורר דין שיתמנה ע"י הצדדים בחלקים ממנו למעט 

פארק תעשייה עומר.  2ת בהסכמה. בהיעדר הסכמה כזאת יהיה הבורר מר פייביש אירוינג מרח' הג

הרשות לקבל החלטות חתימת הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות ולבורר ניתנת 

 ניים, לפסוק בדרך של מטרה והוא לא יהיה קשור בדינים כלשהם לצדדים.חלקיות או להוציא צווי בי

 הקף העבודה:  08.01.02

 זה: פרויקטהעבודות הכלולות ב .1

ת רושוקופסאות שקעי  לוחות במתח נמוך, , גנראטורק"ו 33/0.4 שנאי, תשתיות חלוקה .א

(400\230V) . 

 (.33KV) מ"ג ציודו לוח חשמל במתך גבוה, תשתיות חלוקה .ב

 וחלונות אוטומטיים לשחרור עשן. כריזת חרום, תשתית ורכזות למערכת גילוי אש .ג

 פסי צבירה בין שנאי ללוח מ"נ ראשי. .ד

 סולמות, צנרת וכו'(. כבלי הזנה ומובילים )תעלות, .ה

 ת קרקעיות בפיתוח.תתשתיות חשמל  .ו

 בפיתוח. תת קרקעית הכנות לתשתית תקשורת .ז

 מערכת הארקות.  .ח

 כח, שקעים.  חשמלית לתאורה,אינסטלציה  .ט

 ומערכת תאורת חרום. גופי תאורה פנים .י

 מערכת תאורת חוץ .יא

 מערכות תקשורת.תשתיות הכנה ל .יב

 .ויקטיטת הזנה שתידרש ע"י מנהלת הפרתאום וחיבור חשמל זמני במ"נ בשביצוע  .יג

 ביצוע תאומים עם בדבר החיבור הקבוע. .יד

 המזמין שומר לעצמו את הזכות:  .2
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 לפצל את העבודה בין מספר קבלנים. ו/או  חלק מהעבודותלקבלן רק  למסור .א

 לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.  .ב

 וסוג.להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג  .ג

 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. .ד

 העבודות. לקבוע לוח זמנים לבצוע ו/או  לבצע את העבודה בשלבים .ה

, שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן

 והקבלן מחויב לספק מידע, הדרכה וכל הדרוש להשלמת העבודה.

בודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר. ייתכן והעבודה תבוצע בשעות לילה עה

רות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים ובשעות לא שגרתיות לא או בשעות בלתי שגרתיות אח

 תשולם תוספת למחירי היחידה או כל פיצוי אחר.

 הצעת ציוד שווה ערך )ש"ע(    .030108.

 .כש"ע יחד עם הצעתו של הקבלןע תתאפשר בכפוף להגשת רשימת הציוד המוצע  יוד ש"הצעת צ .1

 בעת הליך בחירתו.לא פורט יחד עם הצעת הקבלן  אם תעיקריולא יתקבל ציוד ש"ע למערכות  .2

 הצעת הקבלן תיבחן יחד עם רשימת הציוד ש"ע ביחס להצעות המתחרים. .3

 בחוזה.יסופק הציוד המאופיין במידה ולא הוגשה רשימת ש"ע יחד עם ההצעה ,  .4

התאמת הציוד . הקביעה הסופית של מידת מודגש בזאת שהאחריות להוכחת ציוד כש"ע חלה על הקבלן

 וקביעתה תהיה סופית וללא עוררין. למתכנן החשמל של הפרויקטכש"ע תישמר  שהוצע ע"י הקבלן

 (:AS MADEתכניות עדות  ) .4.00108

 ם שבוצעו לעומת התכנון המקורי.תכניות שברשותו את כל השנוייבמהלך הבצוע יסמן הקבלן על ה .1

 פרטות את מתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(.עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המ .2

או שרטוט ממוחשב אחר  AUTOCAD –תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

 בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.

 מתכניות העדות שהכין. ודיסקסטים  3מזמין הקבלן ימסור ל .4

 .............(  בתאריך ......."הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י  ) .5

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו. .6

 תיאור המתקן   .5.00108

 , הפרויקט כולל:הט מרכז מורשת ברמבנה הקמת הינו הפרויקט 

 ללוח חברת חשמל ביצוע הזנת חשמל למבנה ע"י התחברות  .1

 ובהתאם לדרישת המזמין. מצורפותתוכניות לוחות החשמל ההקמת לוחות חשמל מתח נמוך לפי  .2

 .וחיבור אביזרי חשמל, ג"א וכריזת חרום  ההתקנ .3

קבלן החשמל אחראי  יקט.מנהלת הפרואשר יאושר ע"י מערכת גילוי אש תבוצע ע"י קבלן גילוי אש  .4

על תיאום ביצוע העבודות עם קבלן גילוי אש כולל מועדי ביצוע, אופן ביצוע וכל הדרוש להכנת 

 התשתיות ושילוב קבלן ג"א בעבודה.
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 רשימת תוכניות: .5

 

  מספר תכנית תאור

 1 09 לוחות חשמל 

 2 01 הארקות יסוד

 3 02 מאור קומת קרקע

 5 06 כח קומת קרקע

 6 07 קומת קרקע ליםמובי/תעלות

 :  וספר מתקן בדיקות, אישורים, תאומים 6.0108.0

 :כללי .1

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה אפשרויות הביצוע   .1.1

  אתר.ב

קשיים  ,למכשוליםהצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע   .1.2

 תן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. ' ופוטר בזה את נובהתקנה וכד

על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל   .1.3

 האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. 

אה מפעולותיו, תוגש תביעה לפיצויים כתוציות ובכל ההוצאות במקרה שהקבלן ישא בכל האחר  .1.4

מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו על  ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה 

 או באי כוחם אשר להם ימסר חלק כל שהוא מהעבודה. 

העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים באחריות   .1.5

כל תביעה  אושרתקרות, טיח, צבע, רצוף, וכו' לא תודות כגון הרכבות ,יציקות ,מחיצות, העב

 לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

 כל תוספת. התאומים בשטח עם בזק, חח"י וכו' יבוצעו ע"י הקבלן דרך המפקח ולא תשולם בגינם  .1.6

או תקשורת \מעברים וכו' עבור קווי החשמל ו ע כל הפתחים, שרוולים,הקבלן יהיה אחראי לבצו  .1.7

 או כל מתקן אחר שבתחום טיפולו  .\או צנרת דלק ו\ו

כל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן אשר חייב למדוד במדויק   .1.8

 הלוחות בפרויקט.ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את 

באחריות  בשטח ושל מקומם הפיזי המערכתכל המידות של ת פסי הצבירה, תכנון מהלך מערכ .1.9

כל חלקי  תולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין אלאמת  ,הקבלן אשר חייב למדוד במדויק

 המערכת.
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 בדיקות: .2

לבדיקת המתקן בשלמותו או בחלקו  מתאים לסוג העבודהשיון יבעל ר חשמלעל הקבלן להזמין בודק 

על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע נו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, וכן לבצע לפי הדרוש ממ

שהבודק  ידרוש. כל זה יחול אפילו אם לא מופיע הסעיף  ע"י המפקח, כל התיקונים וההשלמות

 .לצורך זה נחשבת כתקינההכמויות של החוזה. בדיקת חברת החשמל  מפורשות בכתב

יהיה מושלם ומוכן ליום  המתקןנציגי המזמין לביקורת ויוודא שהקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת 

וספרי מיתקן בהתאם של תוכניות "מצב סופי"  סטים 3הביקורת. כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן 

שבון הקבלן וזאת בנוסף עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על ח . תשלומיםלמפורט בהמשך

 ו במהלך הביקורות )במידה וימצאו(.לתיקונם של כל הליקויים אשר ימצא

, כל חיבור חשמל לחלק למתקני החשמל במהלך ההרצה של המתקן קבלן החשמל יהיה אחראי 

 מהמתקן יחויב בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן . 

 :דו"ח הבודק יכלול  את הפרוט להלן 

 , בודק.שם, כתובת, גודל חיבור, מתכנן, מבצע -פרטי המתקן   .א

 הצהרת חשמלאי שהמתקן בוצע עפ"י חוק. .ב

תוצאות בדיקת מערכת הארקות התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה והתאמתן לצורת  .ג

 .חשמולההגנה בפני 

 ) אם יש ( תוצאות בדיקת מערכות מ"ג .ד

 תוצאות בדיקת לוחות חשמל ,התאמתם לחוק החשמל וכיול מפסק ראשי. .ה

 כים והכבלים.תוצאות מדידות של בידוד מולי .ו

 .אם יש  לופיים )אל פסק, גנרטור(תוצאות בדיקה של מקורות אספקה ח .ז

 בדיקת שילוט: כבלים, צנרת, קופסאות, בתי תקע ומפסקים. .ח

 אישור לחיבור חשמל וחתימת הבודק. .ט

דאג הקבלן לקבל אשור אחראי התקשורת ימתח נמוך מאוד מחשבים ובהשלמת ביצוע תשתיות ל .2.1

 .בוצעולתשתיות ש של המזמין

יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים למערכת שהכין  וכריזת חרום בהשלמת מערכת גילוי אש .2.2

 ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שביצע.

 המזמין בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג  .2.3

ה תחשב כגמורה רק לאחר ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים, שידרשו על ידם. העבוד

 .שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין

 :בודות חשמל בשלביםע .3

לקראת שלבי חשמול והרצה הקבלן יבודד את כל שאר חלקי המערכת כגון: אביזרים, הזנות,   .3.1

חיבורים, כבלים, לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל כל השילוט הנדרש. 

 ישולם בנפרד. כלול במחיר העבודה ולא הנ"ל

 כללית, בכל השלבים אין להשאיר מוליכים חשופים ללא מהדקים או מחוץ לתיבות חיבור ולוחות.  .3.2

באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י שימוש באמצעי נעילה, שילוט 

 אזהרה מתאים.
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 כללים המחמירים של חשמול אתרי בנייה כולללכל ה בכפוף וייעש והזנות זמניות חשמול בשלבים  .3.3

 ל בתאום מלא עםו, הכפחת ראשי לכל אזור מחושמל שיפורק לאחר חשמול קבוע שילוטים,

 . הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.המפקח

 על כל לוח נעול יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח.  .3.4

 SYSTEMוע הדרוש במהלך הרצת מערכות /תף ולספק את כל הסיבאחריות הקבלן להשת .4

INTEGRATION מחיר העבודה ולא כפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל שלבי הפרויקט. הנ"ל כלול ב

 ישולם בנפרד.

 ATA100או  spec 2000I  ,1000DSעל בסיס תקני  – ספר מתקן .5

 ספר המתקן יכלול את המסמכים הבאים:

 ודים.העברית עבור כל הציהוראות הפעלה בשפה  •

 הוראות אחזקה בשפה העברית כולל משטר טיפולים נדרש. •

 הוראות טיפול בתקלות בשפה העברית.  •

 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות מספרים קטלוגיים , שם וכתובת היצרן/ ספק . •

 לעיל.כמוגדר  AS-MADEתכניות עדות  •

 וד וציוד.הוראות בטיחות והתנהגות בשעת חירום לגבי כל צי •

 וכו'. התקנים , מכוןמשרד האנרגיהרישוי כל התעודות והאישורים כגון: תעודת בודק,  •

 אחריות 7.0108.0

נציגי המזמין  והן ע"י \תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות .1

קים כולל ציוד המתכנן והמפקח.  בכל מהלך הביצוע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות שה

 , נורות, משנקים וכד'.UPS"מתבלה" כגון סוללות לתאורת חרום, מצברים של 

 חודש מתאריך המסירה האחרונה.  24  ההיית תהמינימלתקופת האחריות  .2

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  .3

ל חשבונו. תקופת פת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועכל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקו .4

 מיום ההחלפה. חודשים  24האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  .5

 במידת הצורך. "תקוליםגופי תאורה "האחריות למתקן כוללת גם החלפת  .6

  אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 8.0108.0

 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  .1

בכל התנאים המפורטים במפרט  מוצעיםהצגת המחירים הרואים את הקבלן כאילו התחשב עם 

ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי  המוצעים ע"י הקבלןובתכניות. המחירים 

מסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא התנאים הנזכרים באותם ה

הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל  ין כסיבה מספקת לשינוי מחירתוכר ע"י המזמ

 סוג שהוא. 

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת 

התנאים הכלליים המצוינים במסמך זה, באים להשלים האמור בפרקים המתאימים חוזה זה. כל 

 משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.  יןבמפרטים הכללים בהוצאת הועדה הב
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והחומרים הדרושים לביצוע  נלוותעבודות ההבכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל  .2

 . נפרדת הנו במפורש באותו סעיף שהם באספקהעבודה, פרט לציוד או חומרים שצוי

חיבור וכו' וגם את ההוצאות  העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, מחירי .3

לצביעה , בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, 

 דות. כולל תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות ע

מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל  .4

עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים, התנאים. בין אם 

 בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

העבודה, הפסקות או הפרעות לביצוע, בצוע  לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול .5

 מה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות. בכל שעות הימ

 הבאים: לן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים רואים את הקב  .6

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם בדיקות  .6.1

 התקנים או הטכניון.  ע"י נציגי מכון

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  .6.2

 , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים. ל האביזרים, הלוחותסימון זיהוי ושלטים לכ .6.3

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.  .6.4

 ים המרכזיות המגברים וכו'. הרכבת החלקים וכיוון של המפסק .6.5

 בורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן. יכל הח .6.6

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  .6.7

. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות בלבד ע"י המתכנן בהערכההכמויות שבכתב הכמויות ניתנות  .7

 מרים שידרשו לבצוע העבודה. ואביזרים וחציוד המדויקות של 

מחירי     לא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו. השלמתה, נטו ל עבודה תימדד עםה .8

העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, 

 כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. 

יר המחירון של מר היחס בין מח"ב פרורטה ,כלומחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה ע .9

הציוד המתוכנן לבין מחיר החוזה כפול מחיר המחירון של הציוד החריג לחילופין יחושבו עבודות 

 .10%" בהנחה של  דקלחריגות ע"ב מחירון "

מזמין על  \" נתונה לשיקול דעתו של  המפקח דקלההחלטה אם לחשב את החריג ע"ב פרורטה או "

 דרישת תשלום חריגה.  ירים מפורט לכללהגיש ניתוח מחהקבלן 

ולפי ההנחיות המפורטות  18 –ו  08המדידה לפי נקודות תבוצע בהתאם למפורט ולהגדרות במפרט  .10

 :בהמשך

חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל  .א

 תוספת. 

 PGרציפים ומסוג  מסוג מרירון לקטעיםצנרת גלויה, תהיה  –בגג טכני ובחדרים טכניים  .ב

 ( לקטעים מפותלים במרחקים קצרים .  PVC)שרשורי מתכתי מצופה 
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הצנרת לפי דרישות פיקוד  מעברים ביצוע איטום לכל במרחבים מוגנים כולל מחיר הנקודה ג .ג

 העורף.

 מוגן מים ליד כל מעבה. )כדוגמת פקט( נקודת הכנה למזגן תכלול התקנת מ"ז בטחון .ד

ם הסופי של מיקום אביזרי מיזוג אוויר, יבוצע ע"י החשמלאי עם יועץ מיזוג אוויר ומחלקת אוהת .ה

 .ו/או הלקוח אחזקה של המוסד

 קנים מספר שקעים צמודים, יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת.בכל מקום בו מות .ו

 .ימיעם תריס פנאו ש"ע,    BTICINO LUNA ,GEWISS SYSTEMכל האביזרים יהיו מסוג .ז

. שקעים בגוון כחול או ) לפי דרישת האדריכל ( השקעים יסופקו בגוון לבן או כחול או אדום

גנרטור או אל פסק ללא תוספת מחיר צבע השקע יהיה מקורי אדום יסופקו למעגלים עם גיבוי 

  מהיצרן, לא תתקבל צביעה מקומית.

 :קוטר הצינורותתיאור 

קוטר הצינור יהיה כדלהלן  נקודה.סוג י הנדרש עבור כל התיאור מתייחס לקוטר הצינור המינימל

 .או ע"י יועץ ייעודי של כל מערכת אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז

 .מ"מ  20צינור מריכף  ע"י : נקודת מאור .ח

 .מ"מ  20צינור מריכף  ע"י : נקודת הזנה למנוע דלת או חלון שחרור עשן .ט

 .מ"מ  20ף  צינור מריכע"י :  16Aנקודת חיבור קיר  .י

 .מ"מ 20צינור מריכף  ע"י  נקודת כח להזנת פס אספקה: .יא

מ"מ עם חוט   25ע"י צינור מריכף  קריאת אחות(:נקודת חיבור לפס אספקה )תקשורת/ מנ"מ /  .יב

 .משיכה

 .מ"מ עם חוט משיכה  25 מריכף : ע"י צינור נקודת הכנה לתקשורת .יג

 .מ"מ עם חוט משיכה 25 מריכף : ע"י צינור נקודת הכנה למערכת ביטחון .יד

 .מ"מ עם חוט משיכה 25 מריכף : ע"י צינורמולטימדיהנקודת הכנה לרמקול  .טו

 .מ"מ עם חוט משיכה 02 מריכף ע"י צינור: נקודת טלוויזיה .טז

 .מ"מ עם חוט משיכה 02 מריכף ע"י צינור: ן )לא אחודה(נקודת טלפו .יז

 מ"מ. 25 מריכף ע"י צינור :16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  .יח

 מ"מ.  32 מריכף : ע"י צינור32Aחיבור קיר תלת פאזית דת נקו .יט

מ"מ עם חוט משיכה מיחידת  מ.א.  20: ע"י צינור מריכף   נקודת הכנה לתרמוסטט מיזוג אויר .כ

 ועד לנקודה.

 .מ"מ 20: ע"י צינור מריכף אדום  גלוי אשהכנה ל נקודת .כא

  .צהובמ"מ  20מריכף  צינור ע"י  : ת חירוםנקודת הכנה לכריז .כב

  .חוט משיכהמ"מ עם  20ע"י צינור מריכף  : נקודת הכנה לאינטרקום .כג

 .מ"מ 25: ע"י צינור מריכף  N.O/N.Cמגעים  3עד  נקודת לחצן חרום .כד

 אינסטלציה חשמלית 08.02

 הוראות טכניות כלליות 08.02.01

מובילים מתכתיים: כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין ותמיכותיהם יהיו  .1

. כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד'  )תעלות, סולמות, צינורות, תעלות רשת(  ולווניםמג

 יבוצעו לפני הגלוון. אין לבצע אחרי הגלוון כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.  
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מ"מ לפחות. התמיכות, לסולמות , לתעלות ולמגשים  5מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי    .2

ועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס המירבי של  ציוד מתיהיו 

הסולם/תעלה עם הכבלים. גלוון התמיכות יעשה לאחר כל עבודות הריתוך והקידוחים.  התמיכה 

תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה אחת )וצבועה במידת הצורך(. לא יתקבלו חיזוקים לתעלות 

מטר לכל היותר.  1.5רגה או מתלים שאינם קשיחים(. מרחק ההתקנה בין התמיכות וטות הבע"י מ

באחריות הקבלן להגיש חישוב למרחקי התמיכות על בסיס נתוני היצרן לציוד שיבחר לספק. הקבלן 

יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. סטייה כל שהיא 

 רש במפרט/כמויות מחייב אישור מוקדם של המתכנן. נקוב/נדמעובי ה

או יחסום חלונות, דלתות, קופסאות הסתעפות תוואי התעלות הפנימיות והחיצוניות לא יחצה  .3

 לחשמל, מרזבים, ניקוזים או כל דבר הדורש גישה חופשית לצורך אחזקת המבנה.

ספת מחיר. המחיר כלול במחיר ללא תו כל התעלות כוללות גם אביזרי הסתעפות והתפצלויות סופיות .4

 התעלה.

ביציקות: כל הצנרת הפלסטית ביציקות תהיה חלקה. אין להשתמש בצינורות  פלסטייםצינורות  .5

 מ"מ. 20 -שרשורים ביציקות. כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם קטן מ

 צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה. .6

 ס"מ מצינורות מים. 50-ורות במרחק הקטן מקין צינאין להת .7

שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור. לצינורות עד ההכנה צינורות : כל חוטי משיכה .8

מ"מ  חבלי ניילון שזור שחור בקוטר   63מ"מ עד  42מ"מ לצינורות   2מ"מ חוטים בקוטר   36קוטר  

עת מ"מ. סיום החוט בקצה הצינור עם טב 8יילון שזור שחור בקוטר ומעלה חבלי נ 3מ"מ. לצינורות "4

 )קטע צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

 כבלים ומוליכים:  .9

 .08כל הכבלים והמוליכים יהיו בהתאם למפרט  .א

 כל הכבלים יסופקו עם גידים בעלי חתך עגול בלבד. .ב

 רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל. הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת .ג

 שם היצרן ותאריך הייצור. לא יתקבל כבל מתאריך ייצור ישן על הכבל יסומן לכל אורכו .ד

 .)מקסימום שנתיים(

כבלים המותקנים בחפירה משותפת יונחו במרחקים אחד מהשני כמפורט בחוק החשמל  .ה

תב להתקנת הכבלים כמפורט לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכ ותקנותיו.

 לעיל.

יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה קווי הזנה למערכות חרום  .ו

דקות ושמירת בדוד  180( במשך FEמעלות צלזיוס  שמירת בדוד מעטה חיצוני ) 800בטמפרטורה  

   90E 180 FEפוס דקות מטי 90במשך   VDE 4102-12( עפ"י תקן גרמני Eמעטה מוליכים )

NHXHX. 

קים לתעלה ע"י קשירתם לגב התעלה, בתוך התעלה למניעת הכבלים בתעלות החשמל יהיו מחוז .ז

 נפילתם בעת פתיחת המכסה.

 חיבורים: .10
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שיותקנו בחלל תקרה   רלוונטייםחיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים  .א

 פשית אליהן.ותמיד תתאפשר גישה חו או מחיצות או תקרות

לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו קופסאות  חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו .ב

 עם מכסים גלויים.

 לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק למניעת נפילתו. .ג

 שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה. .ד

  שילוט אביזרים 08.02.02

שיבוצע  ,כבלים ויתר הציוד החשמליתעלות וסולמות  ,,פסי אספקהסי הארקה זרים ,פכל האבי .1

 ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל.

אפס \באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון פאזה  וכבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולט .2

יציאה מלוחות ( ייעשה \כניסהמטר . שילוט הכבלים בקצוות ) 2הארקה במרחקים קבועים של עד \

  .הבאמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון, כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומ

 בכל ישולטו ,בתוך הלוח( והפנימיים וברים אל הלוחהמח ופיקוד הארקה ,אפס ,מופע(המוליכים  כל .3

 מספרי את ישאו מעגלים יכילמול סימונים.פלסטיים מסומנים שרוולים באמצעות ,המוליך של קצה

 המופע. וסימול המעגלים

 חרוט שכבות )סנדוויץ( ועליהם 3 בעל פלסטי מחומר עשויים יהיו ,אחרת נדרש לא אם ,הסימון שלטי .4

-על שתסופק ברשימה יפורט אשר הנוסח או  ,מעגל ומכשיר כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות נוסח

 המפקח. ידי

 שלט "מוזן ממערכת אל פסק".ממערכת אל פסק ישולטו ב בתי תקע ומפסקים המוזנים .5

 מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין. .6

 לטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים.נקודות הארקה סמויות ישו .7

 מטר. 3סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על  ,תשתיות .8

 בודה ולא ישולם בנפרד.ל במחיר העהשילוט כלו .9

 חומרים וציוד 08.02.03

ורות בצבע ירוק. הצינ כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו מטיפוס כבה מאליו. הצינורות לחשמל יהיו .1

הצינורות לטלפונים ולמחשבים יהיו בצבע  הצינורות לכריזה בצבע צהוב,יהיו בצבע אדום ,לגילוי אש 

 בטחון יהיו בצבע חום. צינורות לבקרה בצבע לבן.כחול. הצינורות למערכות 

 כבה מאליו .  PVCמצופה  PGצינורות גמישים להתקנה גלויה יהיו מטיפוס שרשורי ממתכת  .2

או ניסקו או  או קופסה GEWISS והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת   בוריםיתיבות הח .3

 ות מרירון. "שוודית" עם מכסה מחוזק בברגים. אין להשתמש בקופסא

( יהיו קוניות )בקירות בנויים( וקופסאות "תגיב" תה"טקופסאות האביזרים להתקנה שקועה ) .4

סאות לשקעים יתאימו לחזוק השקע אל המתהדקות ע"י ברגים במחיצות גבס או דומות. הקופ

 הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" השקע מהקיר. 
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שולם קופסת "עומק" שתשמש גם בהסתעפות. לא תבמקומות מסוימים יידרש הקבלן להשתמש ב .5

 תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת "עומק".

פיקוד וכד'( להתקנה גלויה וסמויה  יהיו לחצני  האביזרים )שקעים לחשמל ,תקשורת ,מפסקי מאור,  .6

 כמפורט להלן :

או ש"ע,  GEWISS SYSTEMאו   BTICINO LUNA -אביזרים להתקנה שקועה בקיר  .א

בגוון שייקבע במועד רים ואישור נציגי הלקוח. המסגרות יהיו בהרכבים וצגת אביזבהתאם לה

 הביצוע.

ים" או קופסאות ומסגרות השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכב

 "משולבות" ע"פ המתואר בתכניות. 

 שקעי החשמל יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית. .ב

או ש"ע  MFKהרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת ולמות הכבלים ולתעלות התמיכות )קונזולות( לס .7

 בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם + הכבלים )לא יתקבלו קונזולות עם ניטים(.

אליו מחובר או התקרה כל אביזר אשר יותקן על הקיר או התקרה, תהיה התקנתו מתאימה לקיר  .8

 האביזר. 

הישראלי. יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  ם שיסופקו ע"י הקבלןכל החומרים והאביזרי .9

תו של אחד  ויישאתו תקן ישראלי. אביזרים מתוצרת חוץ  ויישאחומרים ואביזרים מתוצרת הארץ 

 .EC ,NEC ,UL ,VDE ,BSאו יותר מהתקנים הבאים: 

בהם לאישור המתכנן. על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש  .10

האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת 

כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל 

שיידרש לנמק את  רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי המתכנן  /חשבונו. המפקח

של מידת התאמת הקביעה הסופית  חלפה מיד ועל חשבונו.הה החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את

הציוד שהוצע ע"י הקבלן )במידה ולא מוצע ציוד מהתוצרת המצוינת( תשמר למתכנן החשמל של 

 הפרויקט וקביעתה תהיה סופית וללא עוררין.

 תקשורתהכנה לתשתיות    08.02.05

וקבלן התקשורת  התקשורת. עבור נקודות הכנהה בצע את תשתיתיקבלן החשמל  הפרויקטבמסגרת  .1

 אביזרי קצה וארונות תקשורת . ,יבצע את המערכת כולל חיווט

. הלקוח/מזמין העבודהתקשורת יבוצעו ע"י קבלן אחר בהתקשרות ישירה עם העבודות יכול להיות ו .2

רת עם קבלן התקשורת שימונה לפרויקט ולקבל באחריות קבלן החשמל לתאם את כל ההכנות לתקשו

 אישור לתשתיות שהכין עבורו. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. ממנו

 צנרת, חוטי משיכה ומתאם להתקנת אביזר קצה. נקודות התקשורת כוללות: .3

 ,מ.נ.מ/תקשורת בטחון ,תקשורת מחשביםבהגדרת מערכות "תקשורת" נכללות התשתיות למערכות:  .4

 כד'ו זיהתקשורת אודיו/וידאו ,תקשורת טלפונים, טלווי
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 מערכת הארקות   08.03

 הארקת יסוד   08.03.01

תקנות החשמל )הארקת יסודות(  4271מערכת הארקת יסוד תבוצע בכפוף לקובץ התקנות הממשלתי  .1

 בתוקף . בעל רישיון מוסמך לפחות והתשמ"א. הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי 

אמצעות פס ברזל שטוח מגולוון ת פוטנציאלים: פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באוופס הש .2

מסמכי בהתאם למוגדר בלפי חוק החשמל ויהיו ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס 

שני לפחות ועוד  )בבורג נפרד לכל מוליך( באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקהו חוזהה

 מקומות שמורים. 

תוך לטבעת הגישור והקצה השני יוצא אל יע"י רוץ: פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ות חיציא .3

 ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ. )לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט( ןלבניימחוץ 

מ"מ שיונח בקורות היסוד וברצפה  12: תבוצע ע"י ברזל עגול חלק בקוטר מינימום טבעת גישור .4

חפיפה בריתוך מלא בין שני ברזלים  ת.מטר לפחו 5ובר לברזלי הזיון של יסודות כל הראשונה ויח

 ס"מ לפחות. 5תהיה 

את פוטנציאלים, אלקטרודות הארקת והארקת יסודות: המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השו .5

 יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם. 

ו'( יש להתקין פס מעבר, תפר וכר מיציקת הבטון )יציאות חוץ, בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישו .6

מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך תחום הבטון. בשום מקרה  40X4מגולוון 

 אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור. 

וח הראשי של המתח המתקן יוגן בשיטת האיפוס. האיפוס יבוצע בסמוך ללש אם מתוכנןאיפוס:  .7

בין פס האפסים הראשי בלוח לבין פס השוואת פוטנציאלים ע"י  חיבורהחשמל ע"י בנישת הנמוך 

חתכי המוליכים לפי צהוב ירוק בשני הקצוות. סימון מוליכי נחושת שזורים עם בדוד בצבע כחול עם 

 .ותהארק סכמת חיבור תוכנית

המתכתי, מובילי כבלים, קונסטרוקציות מתכת, בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד  .8

ל בהתאם לדרישות התקנות והכ, וחות חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת וכו'ל

חיבור ההארקה ייעשה בברגים מיוחדים המיועדים לכך בכל  ובהתאם להוראות הביצוע בתוכניות.

לו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפי אביזר.

 המכרז. 

שיונח לכל אורך התעלה ויחובר לתעלה  חשוף חיבור הארקה לתעלות כבלים יבוצע ע"י מוליך נחושת .9

שיטת החיבור  .עם מוליך מבודד בשתי נקודות )רצוי בקצוות( לחילופין או באמצעות מהקד קנדי

במידה ואין רצף גלווני  קטע תעלה בנפרד. החיבור יבוצע עבור כלתקבע בהתאם למסמכי המכרז. 

 את כל הגישורים יש לעשות במוליך גמיש עם נעלי כבל וברגים עם אומים )לא קודחים(. ,באותו הקטע

בתעלות באמצעות מהדקים  לאלמנטים מתכתיים יבוצע בהסתעפות מהמוליךחיבור נקודות הארקה  .10

 קנדיים בגודל מתאים להסתעפות.

 :שלטי הארקה .11

השלט יבוצע  לטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב בלבןובמתקן יש הארקה כל פסי .א

 .ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג הלקוח 5X5במידות 
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, החיבור ט מתחת לתקרה וע"ג הציוד המוארקדות החיבור של הארקה ישולטו באופן בולכל נקו .ב

 קופסאת מעבר מתאימה. באמצאות  - 1להארקת היסוד יבוצע בקומה 

כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת פוטנציאלים ישולטו  .ג

 לסטיק )אזיקונים( למוליך הארקה . באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי פ

ול כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל . השילוט כל .ד

 במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 לוחות חשמל מתח נמוך 08.04

ולפי ההנחיות  08למפורט ולהגדרות במפרט  לחוק החשמל ותקנותיו, כל נושא לוחות החשמל יהיה בהתאם

 המפורטות בהמשך:

 הגדרות 08.04.01

1. ASSEMBLY- בקרה, צרופים של אביזרי מיתוג לזרם נמוך, אחד או יותר, יחד עם ציוד תואם ל

 -כאנייםחשמליים ומ -( הפנימייםinterconnectionsמדידה, איתות , הגנה, וויסות, עם כל החיבורים )

 וחלקים מבניים.

2. ASSEMBLY SYSTEM ( להלןSYSTEM )–  מכלול שלם של אביזרים מכאניים וחשמליים

הניתנים  מקורי,)מעטפות, פסי חלוקה, יחידות פונקציונאליות וכיו"ב(, כפי שהוגדרו על ידי יצרן 

 שונים. ASSEMBLIESלהרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי, לשם ייצור 

, תיעד אותו בשרטוטים, חישובים, קטלוגים ASSEMBLYי שעסק בתכן המקורי של מ -יצרן מקורי .3

 מותים הדרושים בהתאם לתקן .יובמסמכים דומים וביצע את הא

 תחו ע"י יצרן מקורי אחד.מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפו -יצרן מרכיב .4

 כללי 08.04.02

 ולחוק החשמל.   61439ת"י  -הישראלי הלוחות יתאימו לדרישות התקן .1

 בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן.מרכיב  -הלוחות ייוצרו ע"י יצרן .2

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר  -היצרן .3

ורק מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי, יעבוד אך  -מרכיב. היצרן -הידע הנ"ל ליצרןאת 

בהתאם להנחיותיו, לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו 

 בסיסטם של היצרן המקורי.

חריות הקבלן אבלפחות,  250Aהקבלן המשתתף יהיה בעל ניסיון ייצור, התקנה והפעלת לוחות  .4

המערכות הנ"ל כולל: שם )חמש(  5 )שלוש( שנים אחרונות 3-המשתתף לצרף אישורים על ביצוע ב

בלי אישור זה  מבצע יצרף אישורים הנ"ל להצעתו.ההמתקן, איש קשר ומספר טלפון. הקבלן/

 מבצע תיפסל.ההקבלן/

 :בלבד של אחת מהחברות הבאותשיאושר לשימוש יהיה בלוח ציוד  .5

 EATON, ABB ,SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS .א

 ELNET ,SCHNEIDER ELECTRIC, SATEC -רבי מודדים   .ב
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 קטלוג יצרן מקורי                                                                                                          08.04.03 

וונת היצרן המקורי, הכולל נתונים של הלוח שאותו בכמרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין  -ברשות היצרן

מרכיב לייצר ולספק. הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה  -היצרן

במבנה הלוח. כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה, הוראות הרכבה, חיווט, פסי צבירה, התאמה 

ה, ת הובלה, אחסנה וטיפול לאחר האספקה, טבלאות עליית טמפרטורלתקנים, שיטות מידור, הוראו

 תוספת ציוד עתידית, נתונים מכאניים וצבע וכן רשימת בדיקות ואישורים.

 הגשת תוכניות לאישור  08.04.04

מרכיב להכין   -תוכניות החשמל שאותן מספק המזמין יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע". על יצרן .1

 מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני. תוכניות ייצור 

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה של הציוד בו הוא  .2

משתמש. רק לאחר אישור היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל, רשאי היצרן להתחיל לייצר את 

 הלוחות.

טח שבו ון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם לשבאחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנ .3

משורטטים במחשב   3Aעותקים מתוכנית העדות בגודל  3ו. עם גמר ביצוע ימסרו למזמין יותקנ

 .CDכולל  PDF+AUTOCADבתכנת 

 יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים: .4

 דיאגרמה חד קווית . .א

 תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב. .ב

 יות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח.כנתו .ג

 חזית הלוח עם דלתות.מבט  .ד

 תרשים זרימה על חזית הלוח. -דיאגרמת "מימיק" .ה

 תוכנית העמדה על הרצפה. .ו

 מבט מלמעלה. .ז

 תוכנית מהדקים. כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה. .ח

 שילוט .ט

 רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכניים. .י

 סימון חוטים. .יא

 כניסת כבלים .יב

 התוכניות:מידע שיש לצרף עם  .יג

 . lccאו  lcwכושר עמידה בזרם קצר  .יד

 מתח עבודה ותדירות. .טו

 )מתח הלם(. Uimpמתח אימפולס  .טז

 .Uiמתח בידוד  .יז

 זרם נומינלי של כל אביזר. .יח

 .IK\IPדרגות ההגנה  .יט

 מידות. .כ

 משקל. .כא
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 דרגת המידור. .כב

 חתכי כבלים המתחברים ללוח. .כג

 סה.מקדם העמ -RDF .כד

 דרגת הזיהום. .כה

 פנימית או חיצונית.ציון אם הלוח מיועד להרכבה  .כו

 תנאי שרות מיוחדים, אם יש צורך. .כז

 חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח. .כח

 אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע. .כט

 המרכיב. -תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן .ל

 לוח ואספקתו למזמיןהגיש בגמר ייצור המסמכים שאותם יש ל .5

 מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: -היצרן

 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן. .א

 ניתוח שדה מגנטי  ללוח שיוצר ומחושמל. .ב

 הוראות אחסנה והובלה. .ג

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. .ד

קנה יימצא מידע מדויק למרכיב על ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות. בהוראות ההת .ה

 גם לאחר ההרכבה. IPשמור על דרגת ההגנה מנת ל

 (.As Made תוכניות סופיות כמבוצע ) .ו

 הצהרת יצרן  -מכתב התחייבות להתאמה לתקן .ז

 הוראות טכניות כלליות  5.0408.0

ט ופיקוד לוחות להרכבה חיצונית יציידו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי )גוף חימום ,תרמוסט .1

 הכלולים  במחיר המבנה(.

מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר, הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא  הקבלן .2

 ישולם בנפרד.

 מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. .3

דופן צמוד ל ,וליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרדמוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מ .4

 .הלוח

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם לכבלים  .5

 מחוברים בלוח.

 דסקית\חיבור לפס"צ וכד'( ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון  ,בקרה פיקוד, ,כל המוליכים )כח .6

 דגלון .\פלסטית 

במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה )על מנת להקטין את בקרבת מהדק הפאזות הן  פס יהיהמהדק הא .7

 השדות האלקטרומגנטיים(. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.
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כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או  .8

ספר המופיע כל האביזרים במדבקה עם ציון מ מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את

 בתכנית. 

כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל. השילוט יותקן  .9

בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה, פסי אפס והארקה, מפסקים, אמצעי 

 פיקוד, מהדקים, וכד'.

ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח, השילוט שיותקנו ע" משלטי סנדוויץ חרוטשילוט פנלים יבוצע  .10

 יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.

 סלקטיביות והגנה עורפית .0608.04

כל האביזרים בלוחות יהיו  בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר.

המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך  אי לכך, לאחר אישור סוג ם קצר.מוגנים בהגנה עורפית מפני זר

חישוב )בעזרת תוכנת מחשב( של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין, יגיש אותה לעיון היועץ 

 ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית.

 איזון פאזות .0708.04

מדוד את הזרם בשלושת הפאזות. במידה והזרמים על הקבלן ל, חשמל למעגלי החשמלעם סיום חיבור לוח 

חודשים ממועד  6, לאחר על הקבלן לבצע איזון פאזות 5-10%מ  המדודים שונים אחד מהשני ביותר

איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא  המסירה יבוצע בדיקה נוספת של איזון הפאזות ויתוקן בהתאם.

 .ו בנפרדישולם עבור

 בדיקות .0808.04

ובנוסף ייבדקו ע"י בודק  61439הלוחות ייבדקו במפעל בדיקות סיסטם ע"פ הוראות התקן ת"י  .א

 .כמפורט  בפרק "תיאומים ,אישורים ובדיקות " באתר מוסמך

 .08בהתאם להנחיות המפורטות במפרט  לאחר התקנת הלוחות, תבוצע סריקה תרמוגרפית .ב

 וכיבוי אשהכנות לגילוי  .0908.04

 .08ומפרט  תוכניויכללו הכנה להתקנת גלאי עשן וכיבוי אש בהתאם להנחיות בתהלוחות 

 .מבלי לפתוח את הלוחלצורך תחזוקה תאפשר גישה לגלאי עשן ת

  הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח.

 

 ותאורת חירום גופי תאורה 08.06
 ולפי ההנחיות המפורטות בהמשך: 08בהתאם למפורט ולהגדרות במפרט כל נושא גופי התאורה יהיה 

 כללי: 08.06.01

כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו אישור של מכון  .1

 במרחבים מוגנים. ותקני פיקוד העורף על כל חלקיו 20התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

 ים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט.ק אישור מכון התקנבאחריות הקבלן לספ .2

גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים. באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו  .3

גוף תאורה לצרכי אחזקה  גופים שקועים.  גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת

, בחללים מוגנים גופי התאורה יחוברו באמצעות שימוש בכלים תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או

 מוטות הברגה.
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בתקרות מונמכות הגופים יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות סרטי מתכת גמישים עם "שיניים" או עם  .4

וצעו חיזוקים עם מוטות הברגה קשיחים עבור פסי תאורה רציפים יב שלבים שיפשרו כוונון ומתיחה.

 נסטרוקציית גבס לחיזוק אל תקרת הבטון.או פרופילים של קו

 : הוראות טכניות כלליות 08.06.02

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה, התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני  .1

מושלמת של גופי התאורה לרבות כל . כן כוללים המחירים התקנה וכל הדרוש לתפעולם ונורות

 זוק, קידוחים, כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. החיזוקים, המתלים, ברגי החי

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן בשלב  .2

 .המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים

 תאורה. יסוייר בעת נהקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות, בעיק .3

 ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי גופי התאורה ולא ישולם עבורם בנפרד. .4

הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך ,לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו. ההצעה  החלופית  .5

ניים לגבי גודל מסודר ומלא ותכלול שם יצרן, מס' קטלוגי וצילום , נתונים טכ תוגש  למתכנן באופן

יוד, נתונים פוטומטרים. ללא חומר זה המאפשר בדיקת פיזי, סוגי חומרים וכו', סוג הנורות, סוג הצ

. המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של תאושר הבקשה לא 

 ל סיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו.הספק או מכ

ניתוח פרמטרים פיזיים ופוטומטרים ע"י  ה לדגם המתוכנן בחוזה ע"יהצעות ש"ע יכללו גם השווא .6

 הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן. 

במידה והקבלן מציע גופי תאורה ש"ע, על הקבלן להגיש לאישור היועץ חישוב תאורה מלא לצורך  .7

 ה בתקנים.בדיקת ההתאמה והעמיד

יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות ד ציוהלצורך אישור , ע"י המזמין או המתכנן אם יידרש .8

( אם הקבלן רוצה להציג ש"ע וה ערךוש ולידו מכל פריט של ציוד תאורה )מקורי מתוך כתב הכמויות 

הנ"ל כלול במחיר העבודה , וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום בו יקבע המפקח

בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה  היועץיכל ודרהא. רק אם יאושר הציוד ע"י ולא ישולם בנפרד

שאר בידי המזמין כדוגמא להשוואה עד שיותקנו, יופעלו ילבצע הזמנת הציוד. ציוד שיבחן ויאושר י

 30ים יסופקו לאתר לאישור תוך הדוגמאות של כל המוצר ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג. ןבבניי

האישור הסופי  כוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות ו

מאושר לביצוע בדיקות פוטומטריות מוסמך ובודק ע"י  יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה

 והאפקט האדריכלי של המוצר מבעוד מועד, לחישוב התאורה שהציג תההתאמו הקבלןשבאחריות 

ול כל ציוד או מוצר ים לעצמם את הזכות לפסהמזמין או המתכנן שומרכשהגופים מותקנים בפועל. 

או ו/ חדש לאישור ציודיהיה להגיש או הקבלן ועל הספק/ים על כל אי התאמה לפי ראות עיניהם 

 .שבונולהתקין גופי תאורה נוספים על ח

הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים )או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג את המקוריים( לציוד  .9

שנים  6שנים אחרי ההזמנה או  8זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של לפחות התאורה תוך 

 אחרי תחילת התפעול המלא.

מתרחש בשטח מבחינת סוגי הרכבת הציוד תהיה עפ"י הנחיות היצרנים. על הקבלן להיות ער ל .10

גורם תקרות, מערכות מיזוג  אויר ומערכות אחרות, אלמנטים קונסטרוקטיביים, עמקי שיקוע וכל 

אחר שיש לו השלכה לנושא ההתקנה. במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה סטנדרטית, יציע 

התקנה יציבה מים ויביאם לאישור המתכננים. בכל מקרה הקבלן אחראי להקבלן פתרונות מתאי

 ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.

, נורות, מפזרים, ריםייבדר/ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: משנקים .11

 אלמנטים קישוטיים וכו'. וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.

החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח הקבועה, זאת בכדי  תאורתחיבור  .12

 להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.
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לבד. גוף תאורה עצמו לא ישמש גוף תאורה יחובר במעגל חשמלי דרך קופסת חיבורים תקנית ב .13

שמש לחיבור מספר גופי ה אחרים. קופסת חיבורים אחת יכולה לכקופסת הסתעפות לגופי תאור

תאורה בהתאם למספר היציאות שיצרן הקופסא תכנן. במעבר הכבלים/מוליכים דרך דפנות 

 הקופסאות יבוצע איטום.

ם, באמצעות ברגים ולא יונחו בשום הקופסאות יחוזקו לתקרת הבטון או לקיר או לתעלת הכבלי

 סטית.מקרה על התקרה האקו

אמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. חיבורים חיצוניים גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה ב .14

רק בתוך קופסאות אטומות מים עם ציפוי סיליקון  -. חיבורים בתנאי חוץ תקני חיבור מהיר -לגופים  

 בנקודות פתיחה וחדירה.

 ה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.תאורגוף  .15

 

 איטום מעברים 708.0

 יש לשים לב לעבודות איטום המעברים במספר מקרים: 

 א(  חדירה של קירות המרחבים המוגנים ע"י צנרת חשמל ותקשורת.      

 ב(  מעבר צנרת ו/או מגשים בין הקומות.  

 ת חיצוניים.ג(  מעבר קירו  

 את כל המעברים בגין הנ"ל יש לאטום מפני : 

 א(  חדירת גזים רעילים.  

 ב(  התפשטות האש.  

החשמל, בין אם צוין בכתב הכמויות  האטימה תבוצע ע"י הקבלן, על חשבונו, כחלק בלתי נפרד מעבודות

 ובין אם לא צוין, בהתאם לתקני הג"א ומכבי אש.

ומכבי אש לבדיקת האטימה ויתקן על  יזמין על חשבונו את נציגי הג"אקבלן בגמר ביצוע העבודות הנ"ל ה

 חשבונו כל הערה שתירשם על ידם עד לקבלת אישור בכתב על תקינות עבודות האיטום.

 

  ציוד שווה ערך מאושר ע"י משרדנו ספקי/יצרני רשימת  .0808

 תאורת חוץ  .1

 המאושרות על ידנו כשוות ערך:להלן החברות 

 , ח.י.ש.מ. יוניברס ,ן השופטאלתם עי

  עמודי תאורה .2

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:

 חור, געש אורות, פ.ל.ה. -בן

 תאורת חירום .3

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:

 אלקטרולייטי.שאול טכנולוגיה, אנלטק, ישראלוקס, 

 אביזרי קצה .4

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:

 ביטיצ'ינו, גוויס, ניסקו 

 פסי צבירה .5

 להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:

 שניידר אלקטריק, סימנס



112 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 

כל שווה ערך שיוגש מתוך הרשימה הנ"ל חייב בכל מקרה את אישור האדריכל ומתכנן  

 החשמל 
 

  נספחים .9008

 ופנל כבאים כריזת חרום, מפרט מערכות גילוי אש

 מפרט תשתיות חוץ

 

  תהצהר  10.08

 

 61439התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי ת''י  –הצהרה 

 שם הפרויקט  ________________________

 כתובת : ____________________________

 __________________________שם היצרן:  

 מצהירים  על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

 שם ודגם המוצר : _____________________

 רויקט ______________________פקו בפאשר סו

 על כל חלקיו 61439עומד בכל דרישות תקן ישראלי ת''י 

 ____________המסמך נכתב )מקום( ___________________ תאריך 

 באנו על החתום :

 יצרן לוח חשמל א.

 שם החותם ________________

 תפקיד החותם ______________

 החשמל מהנדס חשמל המתכנן את מתקן ב.

 שם החותם ____________________

 מספר רישיון ___________________

  61439יאשר התאמה לתקן ת''י  -חשמלאי בודק עם רישיון מתאים ג.

 שם החותם ____________________

 מספר רישיון ___________________
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 הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל והתקשורת
 

 

______ ______________________            ________________ 

 שם הצרכן                                              מס' צרכן              

 

 _______________________            ______________________ 

 מס' עמוד                       ישוב                שכונה 

 

______________ ________________________             _______ 

 מס'         כניסה             קומה               צד               דלת             רחוב

 

 

 הצהרה               

על  המתואר בתוכנית זו בוצע _________________      הריני/ו מצהירים שהמתקן  א. 

-להוראות חוק החשמל תשי"דהטובים בהתאם חות, והבטי  ו לפי כללי המקצוע ידינ

הנוגעים למתקני צריכה   ני מכון התקנים הישראליפיו תקלתקנות שפורסמו על  1954

החשמל  לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת ובהתאם לכללי חברת החשמל  חשמלית, 

                 לצרכנים.                     

 והוא במצב תקין וראוי לשימוש.                ל נבדקהנני/ו מצהירים כי המתקן הנ" ב. 

 

 

      _______________   

 כתובת  שם החשמלאי המבצע    

 

 

      _______________   

 מס' רישיון  טלפון   

 

    _______________ 

 סוג רישיון         

                                                                     _ 

 

 

                                            _____________  ______________ 

 חתימה  תאריך 
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 חוץ   מפרט תשתיות
 

 חפירות חשמל, בזק וטל"כ .א

 חפירות חשמל. .1

 חפירות בזק. .2

 חפירות טל"כ. .3

 

 צנרת חשמל, בזק וטל"כ. .ב

 צנרת חשמל .1

 צנרת חדשה מפרט מיוחד( -צנרת בזק )נספח א' .2

 צנרת טל"כ .3

 

 כבליםהנחת ה .ג

 כבלי חשמל חל"ב+ תאורה .1

 כבלי בזק. .2

 כבלי טל"כ. .3

 

 תאורת רחובות )כללי/ מיוחד( .ד

 מרכזיית מאור רחובות. .1

 עמודי תאורה וזרועות לפנסים. .2

 

 עבודות חריגות .ה

 

 .תחנות טרנספורמציה ומיתוג . ו

 

 א פרק 

 חפירות חשמל, בזק, טל"כ
 

 חפירות חשמל. 1

 

 היקף העבודה. 1.1

 

  הפרויקט.ר לביצוע עלות והנחת כבלים בשטח המוגדהעבודה מקיפה חפירת /חציבת ת 1.1.1

 המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממונה בשטח. 1.1.2

או בחלק ממנו תוך כדי תאום מלא  הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח  1.1.3

 עם העיריות, המועצות המקומיות, בזק, מקורות, קו מוצרי הדלק ועוד… לצורך קבלת כל

 האישורים הדרושים.

 

 הציוד וביצוע העבודה. 1.2

 

בודה, וטעונים  אישורו של מערך הציוד של הקבלן והכלים חייבים להתאים לדרישות ביצוע הע 1.2.1

 המפקח הממונה והממונה על הבטיחות באתר.

מ' )עם  X 1מ' 0.5על הקבלן להיות ערוך ומצויד באביזרים שידרשו לגידור תעלות, שלטים בגודל  1.2.2

 מחסומים, תאורות אזהרה, מעברים, זרקורים, גנרטורים וכו'.בתו ומס' הטלפון(, שמו, כתו

 קשר,  שיאפשר איתורו בכל זמן שיידרש. על הקבלן להיות מצויד בציוד 1.2.3
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 מדידה וסימון 1.3

 

 כל עבודות המדידה והסימון יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו. 1.3.1

כל עבודה בונו  ון היא מוחלטת ויהא עליו לתקן על חשאחריותו של הקבלן לגבי המדידה והסימ   1.3.2

 מוטעה או לקוי.שבוצעה עקב שגיאה או סטייה, הנובעת מסימון 

 שעות מראש על עבודות החפירה. 48על הקבלן להודיע למפקח באתר או בא כוחו   1.3.3

 

 חפירה בידיים   1.4

 

עבודות העפר יה על הקבלן לבצע את מחמת הסכנה לפגיעה במתקנים  תת קרקעיים קיימים יה  1.4.1

 הדרושות בידיים בלבד וזאת ללא כל תמורה נוספת.        

וחציבה  כבישיםבבצוע עבודות בידיים אין להשתמש במכונות פרט לפטיש אויר לצורך פתיחת   1.4.2

 בסלע.   

ת המצב שבוהקרה ונפגע מתקן תת קרקעי כתוצאה מפעולת חפירה של הקבלן, חובת התיקון   1.4.3

 לקדמותו בזמן מינימלי אפשרי, תחול על הקבלן ועל חשבונו.

 

 כיסוי תעלות, שיקום מדרכות וכבישים   1.5

 

בהתאם המדרכות מיד עם גמר כל חלק מן העבודה יהיה על הקבלן לשקם את הכבישים ו/או   1.5.1

 לצורך וללא שהות, וזאת עפ"י ההוראות של הרשויות המקומיות.        

הקנסות וההיטלים במידה ועבודות השיקום לא תבוצע במועד יישא הקבלן בכל הוצאות השיקום,   1.5.2

 הנובעים כתוצאה מכך.

 חפירה.מ'  500ושות בגמר כל קטע של יש לבצע את כיסוי התעלה ואת עבודות השיקום הדר  1.5.3

 

 סדורים לבטיחות  1.6

 

דיפון וסידורים דורי הבטיחות, השמירה וההגנה לרבות הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל סי  1.6.1

 אחרים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה.        

וציוד שאינו תוך כדי העבודה יש להרחיק מהמקום כל עודפי חפירה, אדמה, פסולת, וכן כל חומר   1.6.2

 רוש לעבודה ושעלול להפריע או לסכן את העוברים והשבים.         ד

פסולת  בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשאיר אחריו שטח נקי, ויסלק, על חשבונו, כל חומר,  1.6.3

 .ועודפי חפירה למקום שיורה המפקח בשטח
 

 אור העבדהית 1.7

 

מ'   0.85מינימלי של  שבירת האספלט ו/או הרמת המרצפות, חפירת התעלה בעומק סדר העבודה:   1.7.1

 או המפקח בשטח./או יותר לפי דרישת התוכניות ו

או כתוצאה במקרים מיוחדים בהתאם להוראת המפקח )כגון: עיקולים, מקומות כניסה למעברים   1.7.2

לצורך התשלום הרוחב תורחב התעלה לפי הצורך, אולם מהתקלות במכשולים ובמתקנים שונים( 

 הקובע יהיה הרוחב בתוכניות.        

 קטעים,עים של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטבמקומות שיש בהם סכנת התמוטטות   1.7.3

, והתעלה 6בקוטר " P.V.Cכשהאורך של כל קטע לא יעלה  על שני מ'. בכל קטע יונחו צינוריות 

 תכוסה מיד עם הדוק מתאים.         
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החפירה גישושים, במקומות שבהם מונחים מתקנים תת קרקעיים על הקבלן לבצע לפני התחלת   1.7.4

 שיסומנו ע"י המפקח.חפירה במקומות מ' לערך, לאורך תוואי ה 20ז"א חפירה כל 

יונחו על פני ת, חצרות גינות ולכל מקום שבו יש צורך במעבר לבני אדם ליד כניסות לבתים, חנויו  1.7.5

 התעלה מעברים.         

החפירה כגון: מפולות, המצאות מתקנים תת  לא תשולם כל תוספת בעד קשיים שיתגלו בעת ביצוע  1.7.6

 קרקעיים, עקירת שורשים, הריסת גושי בטון, עקיפת מתקנים ועוד…       

 

 ריפוד הכבלים בחול, כיסוי והנחת סרט אזהרה   .81

 

ס"מ   10לכבל+  ס"מ מתחת   10ס"מ  )  20תחתית התעלה תרופד בחול נקי מאבנים וצדפים בעובי   1.8.1

ס"מ ויקבל על כך  30בעובי במידה ותהיה דרישה מהמפקח יבצע הקבלן גם ריפוד מעל לכבל( 

 תוספת מחיר כמקובל.          

 לצורך.החול יפוזר על ידי הקבלן בערמות ליד התעלות ולאחר מכן יוכנס לתעלה בהתאם   1.8.2

את כל  לן לכסותבגמר הנחת הכבלים ו/או הצינורות וכסויים כנדרש ע"י המפקח יהיה על הקב  1.8.3

 המפקח.          ו/או הבורות בהתאם להוראות הרשויות המקומיות ו/או אישורהתעלות 

ע"י המפקח בדרך כלל תשמש למילוי וכיסוי האדמה שהוצאה מהתעלה אלא אם כן נדרש הקבלן   1.8.4

 למלא את התעלות בחול אשר יובא מבחוץ.         

   P.V.C -הגנה מעל לריפוד הכבלים בחול גם פלטות לות יש להניח מבזמן כיסוי הכבלים בתוך התע  1.8.5

( וכן סרט פלסטי )אזהרה( בצבע חובה בכל מקרה כבלי מתח גבוה לפי ההנחיות בחוזה אך עבור)

צהוב תקני, שיוצב בגובה  מחצית התעלה אחרי ההידוק הראשון של שכבת המילוי. התמיכה עבור 

השחלת הכבל, ולא  מ.א הנחת/ ט האזהרה כלולים במחירת סרוהנח P.V.Cהנחת פלטות ההגנה מ 

 ישולם עבורם בנפרד.          

 ס"מ. 30המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאינו עולה על   1.8.6

 

 שיטת המדידה והתמורה  1.9
       

חציבה( כפי  . בהתאם להגדרה )חפירה אובכל המקרים נטועבודות החפירה ו/או החציבה השונות תימדדנה 

 ,הכמויות והמחירים שהוא חלק בלתי נפרד מהחוזה(, מפרט הכללי הבין משרדיבמפרט )לרבות השצוין 

ה ע"י תבוצע בהתאם למידות אשר בתוכנית או במפרט או בתרשימים אשר נקבעו בכל מקרה  ומקרו

 המפקח כדלקמן:
  

שצוין וצע לפי רוחב התעלה כפי ותב מ"ק נטושל התעלות תימדדנה לפי  חפירה ו/או חציבה  1.9.1

 .בתוכנית, ובעומקים ובאורכים אשר נדרשו ע"י המפקח בכתב

 

  הריסת משטחי וכבישי אספלט  1.9.2

התעלה כפי שצוין בתוכנית ובאורך לפי רוחב  ותבוצע מ"ר נטותימדדנה ותימדדנה ותשולמנה לפי           

וחב ההריסה למעשה יהיה גדול יותר כלשהי ראשר נדרש ע"י המפקח. זאת גם כאשר מסיבה 

 מהמצוין בתוכנית.         

של התעלה  מ.א נטופרוק מרצפות מדרכה כולל מיום וריכוזם סמוך לשטח העבודה תימדדנה לפי   1.9.3

 כפי שנדרש ע"י המפקח מבלי להתחשב ברוחב המדרכה שפורקה. 

  על הקבלן.  האחריות הבלעדית על אובדן או גניבת המרצפות המפורקות תחול

עבודות החפירה בודות החפירה ו/או החציבה השונות תכלולנה בכל המקרים את התמורה  עבור ע  1.9.4

הריפוד והמילוי בחזרה בחומר ו/או החציבה עצמה,  עבודות הסימון ו/או הדיפון/ריפוד הדרושות, 

עבודה למקום החצוב אל מחוץ לשטח ההחפירה ו/או החציבה ו/או סילוק החומר החפור ו/או 
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המפקח. סילוק החומר החפור תהיה באחריות הקבלן אשר יבחר בו הקבלן ואשר יתקבל על דעת 

   ועל חשבונו.

פיצול  הממונה,או חציבת גישוש שידרשו ע"י /לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין: חפירה ו  1.9.5

ם או עצמים תת קרקעיים קות העבודה; מיקום, מרחק, קשיים עקב גילוי מכשולים, מתקניוהפס

   וכן כל שאר הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כפי שתואר לעיל.

עבודות המילוי בחומר המובא מן החוץ תימדדנה לפי מ"ק נטו בהתאם לרוחב התעלה כפי שצוין   1.9.6

 ורך ובעומק הנדרשים ע"י המפקח.בתוכנית, בא

שתואר לעיל ת הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודות כפי התמורה תכלול את כל הוצאו  1.9.7

 פיצול והפסקת העבודה,ללא שם תוספת עבור מילוי נוסף בגלל חפירה ו/או חציבה מיוחדת, 

 מיקום, מרחק, קשיים וכדומה.

 

 חפירות בזק . 2

 

 תורישיונוהיתרים   2.1

בתאום עם ות לבצוע העבודה וההיתרים מהרשויות המוסמכ תהרישיונועל הקבלן לדאוג לקבלת 

שעות לפני תחילת  48ה מוקדמת עבא כוח המנהל ולהעביר לכל הגורמים הנוגעים בדבר הוד

 העבודה. 

 מינוח  2.2

ובמדחסים, בכל  חפירה לפי הגדרת מפרט זה משמעה, חפירה בכל עומק שהוא, בידיים, במכונות        

במדרכות, בגינות, במטעים, ם, בכבישים, סוגי קרקע, בשטחים ציבוריים ופרטיים, במסלולי

 הל.     ל לפי הוראות המנובפרדסים וכו'. הכ

 הכנות לחפירה  2.3

גידור, דיפון, לפני תחילת העבודה, יכין הקבלן במקום את החומרים הדרושים לעבודה, וכן חומרי 

מהדק מסוג  שילוט, משאבות ניקוז, מרטט קרקע או תאורה, סולמות, גשרים למעבר להולכי רגל,

 צפרדע", וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש. 

 שרת השטחהכ 2.4

 הכשרת השטח, לפני בצוע החפירה, כוללת את העבודות הבאות:

 ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו. .א

הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע, כגון: יסודות ישנים של  .ב

, םלמיניהוברזלים (, צינורות "בולדרים"גיהם, לרבות גושי בטון, אבנים גדולות )מבנים לסו

זבל, פסולת, עקירת עצים כולל שורשיהם ופינוי כל החומרים הנ"ל למקום כפי  ערמות עפר,

 שייקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.

 ת, ספסלי ישיבה.פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל, מעקים, תמרורים מכל הסוגים, לוחות מודעו .ג

 שבירת אספלט ומשטחי בטון. .ד

 מרצפות ,אבני שפה ו/או תעלה.פרוק  .ה

 מ', לרבות הרטבה והידוק. 5הכשרת דרך עפר, לפי הוראות המנהל, ברוחב של עד  . ו

 

 יישור השטח )גילוח ו/או מילוא(  2.5

       

 יישור ייעשה בהתאם לתוכנית או לפי הסכמתו של המנהל. .א
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ל את העבודות ( כול1שברשימת הכמויות )תוספת  1דה המופיע בסעיף מודגש כי מחיר היחי .ב

מ'( בהתאם  5לעיל, וכן גם את יישור השטח )גילוח ו/או מילוי עד לרוחב של  1.4הנזכרות בסעיף 

 לתוכניות או בהתאם להוראות המנהל.

 

 חפירה מעל לעומק הדרוש.  2.6

       

הל, המנהדרוש בתוכנית, או מעל לעומק שהורה כל החפירות שתבוצענה ע"י הקבלן מעל לעומק 

אשר יורטב במים בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות, תמולאנה על ידו בחול או חומר מודרג מתאים, 

המיותרת והמילוי הדרוש ס"מ ויהודק היטב לשביעות רצון המנהל. החפירה  20בשכבות של 

 בסעיף זה יהיו על חשבון הקבלן.
 

 ך תשלוםאופן המדידה לצור  2.7

       

תשלום, הקבלן יישור השטח בהתאם לתוכנית, המדידה של עומק החפירה ורישומו לצורכי  ביצע

  לתחתית התעלה.ייעשו בכל מקרה לפי הקו החדש שנוצר לאחר היישור )גילוח או מילוי( ועד 

שומו, החפירה וריבשטחים בהם לא נדרש הקבלן יישור השטח )גילוח או מילוי( המדידה של עומק 

 ייעשו לפי החפירה מגובה פני הקרקע שבתכנית.

 

המפקח ביומן לאורך שנמסר לביצוע. דיווח –חישוב העומקים ייעשה ע"י אינטרפולציה לפי החתך 

או במקום(, יבוצע וצאה מגילוי  מכשולים בלתי צפויים )בקוטר, בעומק של שינוי בחתך כת

 .  החישוב בהתאם לנתונים החדשים לאחר תיקון החתך

 

 דיפון   2.8

הבטיחות כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות 

השיפועים יעשו באופן של משרד העבודה בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לאו. הדיפון או 

מבנה  חלקי נפילת אבנים, גושי עפר,שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות, 

הקבלן, כי חפירה ליד יסודות בתים, גדרות וצינורות או כבישים ומדרכות סמוכים. במיוחד מוזהר 

חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או תזוזתם , כבישים, מדרכות מעקות, םלמיניה

 ועה. סמוכים במהלך העבודה, או כתוצאה מביצממקומם או סכנה למבנים 

     

 בטיחות  2.9
    

תוך ביצוע עבודות החפירה, החציבה, הפיצוץ והמילוי, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות 

הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, דהיינו, לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן 

ושל בא כוחו באתר העבודה, להציב שלטי הסברה של חברת בזק שיסופקו לקבלן במחסן המנהל: 

חוק כל חפירה או בור, בהתאם לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות, להבטיח כלהאיר 

מעברים  לה ולכי רגל, להציב שמירה מתאימה. כן עליו לנקוט בכל האמצעים למנוע פגיעות או נזק 

 לעובדיו הוא במהלך העבודה ולא לסכנם ע"י העדר אמצעי בטיחות או אמצעים בלתי מספיקים.

 

 :הערה

לעיל פוטרים את הקבלן מכל חובה שהיא הנזכרת בסעיפי החוזה או  2.8 -2.9עיפים אין הנאמר בס

בסעיף אחר של המפרט, או מחובה כלשהי המוטלת עליו בתוקף החוק ותקנות הרשויות 

המוסמכות. מטרת הסעיף להזכיר את עיקרי הדברים בתחום הדיפון והבטיחות הנוגעים לעבודות 

 חפירה.
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 ת התעלהתיחיפור חול בתח  2.10

        

דיונות בגובה של בחפירות בכל סוגי הקרקע, להוציא אדמת חול, לפזר בתחתית התעלה שכבת חול 

סלעית, בהתאם להוראות ס"מ בקרקע  10ס"מ לפחות באדמות רגילות )חמרה וכורכר(, ועד  5

 המנהל.

        

 הערות כלליות   2.11

        

בבצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק את  את המקום בו יחל הקבלןהמנהל יקבע  .א

העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי לחייב את המנהל בתשלום העברת הכלים 

ממקום למקום. לא יבוא הקבלן בתביעות כספיות עבור בטלה, כלי ואו עובדים ,בגלל עיכוב או 

 .הפסקת העבודה באתר מסיבה כלשהי

בפיצוצים רק לאחר קבלת היתרים מהרשויות המוסמכות ומאותם הקבלן יורשה להשתמש  .ב

 גורמים שמתקניהם או רכושם עלולים להיפגע עקב הפיצוצים.

בלי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם לחוזה לגבי נזיקין. על הקבלן למנוע נזק לרכוש הנמצא  .ג

 ב מהמנהל.ק לאחר קבלת הסכמה בכתבשטח החפירה ולידה הוא יורשה לעבוד בכלים מכניים ר

החפירה בכבישים ובמדרכות והרחקת הפסולת ועודפי חפירה יעשו לפי התנאים בהיתרים  .ד

לעיל. לפני התחלת החפירה יש לחתוך את האספלט/ בטון בסכין או במסור  1.1הנזכרים בסעיף 

לחיתוך בטונים. הקבלן יהא אחראי לנזקים מיותרים שיגרמו לאספלט/ בטון  בצידי החפירה 

 דה.  שלנות בעבוכתוצאה מר

אבני שטח, אבני תעלה ומרצפות יישמרו בקרבת התעלה לשימוש בעת התיקון הסופי של  .ה

 הכבישים והמדרכות.

במקרה של חדירת מים מכל סיבה שהיא לשטח החפור של התעלות או הבורות לתאים, או גילוי  .ו 

להחזיק אותו ה המשך העבודמים בעת חפירה, לרבות מי תהום, על הקבלן לייבש את השטח לפני 

 .יבש כל זמן העבודה על חשבונו

 

 אופן המילוי וההידוק  2.12

 

המדידות.עם קבלת  אין להתחיל במילוי החפירה לפני קבלת אישור המנהל, על מנת לאפשר ביצוע  

ול ראשונה של חול דיונות והח אישור המנהל, יש לבצע את המילוי מייד. התעלה תכוסה בשכבה 

 ן הצינור לבין דופן התעלה.ימלא את הרווח שבי

הקרקע(, עד ס"מ  מתחתית התעלה )בהתאם לסוג  10או  5-השכבה הראשונה נחשבת החל מ 

שכבה נוספת שמעל  ס"מ  מעל לפני הצינורות העליונים או הכבל שהונח. מילוי  30לגובה של 

בשלבים:  הוחזרה אדמה מקומית, יעשההחלפת החומר ובין אם  לשכבה הראשונה, בין אם בוצעה

היטב בהתאם לסוג הקרקע ובהתאם להוראות המנהל ס"מ אשר תהודק  20בכל שלב  שכבה של 

 ומע"צ במילוי תעלות בכבישים ובמדרכות.ודרישות הרשויות המקומיות 

 

 אשונההחלפת החומר החפור מעל לשכבה הר  2.13

  

החפור ף את החומר דרשו הרשויות המקומיות או היזם, או שמצא המנהל לנכון כי יש להחלי 

 ההחלפה בהתאם לדרישה.שמעל לשכבה הראשונה ,בחומר גרנולרי מתאים ,חייב הקבלן לבצע את 

 :הערה

אם בהסכמת המנהל השתמש הקבלן בקרקע מקומית הנמצאת ליד החפירה או שצבר בצידי 

 התעלה, לצורך מילוי התעלה, לא תשולם לו תמורה כלשהי עבור מילוא זה.
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 כבישים ומדרכותתיקון   .142

  

 הכמויות.שימת המנהל ישלם לקבלן עבור תיקון כבישים ומדרכות לפי המחירים הנקובים בר

 

 תיקון זמני  2.15

 

וכן את על הקבלן לתקן זמנית על חשבונו את הכבישים כולל ציפוי בטונים לייצוב פני המילוי, 

)רשויות מקומיות מכות המדרכות והכניסות לבתים, לשביעות רצון המנהל והרשויות המוס

 משטרה, מע"צ(.      

 

 תיקון סופי של מדרכות אספלט  2.16

 

בהתאם הקבלן יבצע תיקון סופי של מדרכות בכל מקרה שידרוש זאת המנהל. התיקון יבוצע 

המקומיות, או היזם יש לדרישות הרשויות המקומיות. בהעדר הוראות מיוחדות מטעם הרשויות 

 :לבצע את התיקון כדלהלן

 דפת למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.פינוי האדמה העו .א

 והידוקו.–ס"מ  20אספקת ומילוי כורכר בעובי של  .ב

 ס"מ. 5אספקה, פיזור וכבישה של בטון/ אספלט דק בעובי של  .ג

 

 :הערות

 

דרשו העיריות או המועצות המקומיות ציפוי מחדש של המדרכות והכבישים שנהרסו או  .א

לא ישולם בנפרד, והתמורה כלולה כבר במחירי היחידה של  -קב עבודות הקבלןניזוקו ע

ע"י  -בהוצאות הציפוי אם הותנה הדבר מראש ובכתב איישהחפירה והמילוי. הקבלן לא 

 ב ניתנה לו ע"י המנהל.הרשות המקומית, והוראת ביצוע בכת

גן/ תעלה והמרצפות תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק אבני שפה/  .ב

שבמדרכות בשלמותן, ועליו לשאת בנזקים של כל השברים שהיו לפני תחילת העבודה או 

 (1שבתוספת  16-15שנגרמו במהלך העבודה ולהחליפן על חשבונו. )סעיפים 

 

 של כבישי אספלט תיקון סופי  2.17

  

 ל. התיקון הקבלן יבצע תיקון סופי של כבישיש אספלט בכל מקרה שידרוש זאת המנה 

 יבוצע בהתאם להוראות מע"צ או הרשויות המקומיות, בהעדר הוראות מטעם הרשויות  

 המקומיות, יש לבצע את התיקון כדלקמן: 

 

 שיקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.פינוי האדמה העודפת למקום כפי  .א

 ס"מ. 20ס"מ(, הרטבה והידוק בשכבות של  40אספקה או מילוי מצע סוג א' ) .ב

 ס"מ. 5אספלט גס בעובי של  -קה, פיזור וכבישה של שכבת בטוןאספ .ג

 ס"מ. 3אספקה, פיזור וכבישה של בטון/ אספלט דק בעובי  .ד

 

 2.17 -ו 2.16הערה לסעיפים 

תיקוני כבישים ומדרכות מעל ומסביב לתאי כבלים, לרבות אבני שפה, מרצפות התשלום עבור 

 ואספלטים כלול במחיר בניית התא.

מציא אישור מהרשות המקומית או מבעל הקרקע שבתחומו בוצע התיקון או ממע"צ, על הקבלן לה

 ודה.כי התיקון בוצע לשביעות רצונם. לא יאושר חשבון ללא אישור כנ"ל המצורף ליומן העב
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 אחריות הקבלן לתיקון הכבישים והמדרכות  2.18

סיבה בעת התיקון מכל במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו ע"י הקבלן ושקעו אחרי הסלילה או  

שקבע המנהל, לא נענה מעבודת הקבלן, יתקן הקבלן את השקיעה על חשבונו. אם תוך זמן סביר 

 התיקון ע"י המנהל על חשבון הקבלן.הקבלן לדרישה יבוצע 

שיתהוו גם אם התיקון בוצע ע"י הרשויות המקומיות יהיה הקבלן אחרי עבור תיקון השקיעות  

 שבוצעו על ידו  שלא כהלכה.  כתוצאה ממילוי והידוק

    

 סילוק עודפי חפירה   2.19

עודפי היטב את הכביש והמדרכה ולהסיר את  תוך הזמן שידרוש המנהל חייב הקבלן לנקות

הוראה מיוחדת החפירה להעבירם למקום כפי שיקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל. בהעדר 

 החפירה.מים מכיסוי לגבי מועד גמר הניקוי, ייעשה הדבר תוך שלושה י

 

 העמדת פועלים לרשות המנהל  2.20

פועלים  5)עד  הקבלן יעמיד לרשות המנהל, לפי דרישתו, ביום או בלילה, פועלים בלתי מקצועיים 

, כגון: 1הכמויות שבתוספת לכל היותר( בשכר יומי, לביצוע עבודות בלתי מוגדרות ברשימת 

אחרים או לצורך כל עבודה אחרת, לפי רך גילוי שירותים חפירה לצורך גילוי כבלים פגועים או לצו

)השכר הנ"ל כולל הוצאות ניהול והוצאות  50%בתוספת השכר המינימלי המקובל בביטוח לאומי 

 עקיפות אחרות. 

        

 מדת ציוד לרשות המנהלהע  2.21

 

י צפויות, שלא נכללו הקבלן יעמיד לרשות המנהל, לפי דרישתו, ציוד מכני לביצוע עבודות בלת      

בתוכניות העבודה ושלא ניתנות לביצוע במסגרת הסעיפים המפורטים ברשימת הכמויות 

 . התשלום עבור כלים אלה יהיה לפי תעריפי מע"צ.1שבתוספת 
 

 חפירות לטל"כ . 3

 

 הנחיות כלליות  3.1

        

 וע עבודות תשתית:להלן רשימת ההכנות בשטח שיבצע הקבלן לפני ובסמוך לביצ 3.1.1     

 יש לסמן את תוואי החפירות. .א

הקיימות, לאתר את כל המכשולים הנראים לעין והתת קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות  .ב

סריקה עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות(, לסמן על התוואי את החצייה או הקרבה לתשתיות 

 האחרות.

פירה ידנית על מנת לא להזיק לתשתיות לקבוע ולסמן את התוואי במקומות בהם יש צורך בח .ג

 אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.

המכשולים הניידים כגון רכבים, עגלות וחפצים אחרים שיכולים להפריע לדאוג לסילוק בזמן של  .ד

 ולעכב את ביצוע קטע התשתיות בזמן המוקצב.

 ים לביצוע העבודות.יוסרו בשלמות כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריע .ה

 יש להכין שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י מע"צ והמשטרה. . ו
 

 ביצוע העבודות 23.1.

חפירה פתוחה לאחר עבודות חפירה יבוצעו בקטעים ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח. לא תישאר 

 סיום העבודה.
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אין לפזרם במקום חקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית, יור  

 ת, ויש לנקות את השטח.ביצוע העבודו

 המשטרה.הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי מע"צ והנחיות   

 

 חפירות 3.2

 

 ,יהיו  חדיםלא  תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/ כבלים עם מינימום כיפופים. שינוי התוואי  3.2.1

הצנרת. יש להקפיד על קווי יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי, למניעת לחצים על 

 חפירות ישרים.

ס"מ  70לפחות עליון בחפירה יהיה בעומק של באספלט ובריצוף החפירה תבוצע כך שהצינור ה  3.2.2

ר העליון בחפירה יהיה בעומק שהצינומתחת לפני הקרקע. באדמת בור וכורכר החפירה תבוצע כך 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע.  120של לפחות 

 רוחב החפירה יהיה בהתאם לכמות הצנרת.

 הוראת המפקח.יות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי כמו כן יבוצעו חפירות ידנ

 

 שחזור  3.2.3

 

 שחזור בכביש אספלט 3.2.3.1

 

ס"מ מעל קרקעית החפירה. יש לנקות את התעלה  5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  .א

 מחפצים חדים לפני הנחת הצינור.

ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי באספלט  30מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  .ב

. בין שתי 98%תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות, תוך הידוק והרטבה לצפיפות של 

 ובה אחיד.השכבות יש להניח סרט סימון בג

יש לרסס חומר ביטומן על החפירה ולכסות בשכבת אספלט חם או קר בתאום עם המפקח,  .ג

 ס"מ. 8בעובי של לפחות 

 תיקוני הכביש יבוצעו בהתאם לתנאי הרשיון שינתן ע"י הרשות המקומית או מע"צ. .ד

 

 שחזור ריצוף 3.2.3.2

יש לנקות את התעלה  ס"מ מעל קרקעית החפירה. 5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  .א

 מחפצים חדים לפני הנחת הצינור.

החפירה לפני הכיסוי באספלט ס"מ ויתרת  30מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  .ב

. בין שתי 98%תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות, תוך הידוק והרטבה לצפיפות של 

 השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.

ס"מ, להרטיב ולהדק  בעזרת כלים  5 -יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ מעל שכבות המצע .ג

 מתאימים ולהרכיב את האריחים.

פיד על פילוס וקרקוע נכון של האריחים. במידה ונעשה שימוש באריחים חדשים, יש יש להק .ד

לוודא שהנם בגודל, בצורה ובגוון דומים לאריחים הקיימים. אין להחזיר מרצפות שבורות 

 מות.פגו/

יש לבצע מסגרות מבטון או חיזוקים באמצעות בטון: לצינורות, לארונות, לסיום שורות  .ה

 ני שפה.האריחים ולחיזוק אב

 

 שחזור דרך כורכר או אדמת בור 3.2.3.3

ס"מ מעל קרקעית החפירה ויוצמדו כך שלא יוצלבו בזמן  5הצינורות יונחו על מצע חול בגובה  .א

 הכיסוי.
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ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי באספלט  30י חול ים בשכבה של מעל הצנרת יבוצע כיסו .ב

. בין שתי 98%ידוק והרטבה לצפיפות של תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות, תוך ה

 השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.

 ס"מ לפחות עד לגובה פני הקרקע. 20מעל לשתי השכבות יש להוסיף אדמה בשכבה של  .ג

 

 החפירה סימון 3.3

 

ושיונח בחפירה. החפירה תסומן לכל אורכה בסרט סימון סגול שמיועד לסימון תשתיות טל"כ   3.3.1 

         הסרט יסופק ע"י הקבלן.

מ' לאורך תוואי רציף ישר ובכל פנייה  300החפירה תסומן באמצעות שלטים שיוצבו במרחקים של   3.3.2

 ק ע"י החברה.ים בתוואי. השילוט יסופחדה ומעברי קידוח

לפני הקרקע ס"מ מתחת  50אינץ' שקוע ומבוטן בעומק של  2עמוד הסימון יהיה מצינור מגלוון   3.3.3

 מ' מעל לפני הקרקע. 1ובגובה של 
       

 ב פרק 

 צנרת חשמל, בזק וטל"כ 

 
     צנרת חשמל. 1

 בד בלבד.בהתקנה באדמה מותר להשתמש בצינורות בטון, חרס, אסבסט צמנט, פלדה ופלסטי כ 1.1

ועובי דופן  4" -קשיח בקוטר החל מ P.V.C -בדרך כלל הצינורות המוטמנים יהיו צינורות לחץ מ 1.2

 , ואשר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.728מ"מ לפחות בהתאם לתקן ישראלי  7של 

במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים, כשהאורך  1.3

והתעלה תכוסה מיד  6בקוטר " P.V.Cא יעלה  על שני מ'. בכל קטע יונחו צינורות לחץ של כל קטע ל

     מר ההנחה.עם ג

הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר ידרשו ע"י המפקח, וירופדו במעטפת חול  1.4

בלת אישור : אין לכסות את הצינורות לפני קהערהס"מ מסביב לצינורות. החיבורים . 10של לפחות 

 של המפקח בכתב, שאומנם העבודה בוצעה בהתאם לדרישות.

-12-03הנחת הצנרת יש לפעול לפי הוראת הרשת הארצית של חברת החשמל מס'   בכל מקרה בעת 1.5

ויש לדאוג להנחת הצנרת בקו ישר עד מידת האפשר, למנוע כיפופו ויצירת לחץ לא רצוי בניצב  08

 לציר הצינור.

לפני השחלת הכבלים יש לצקת בטון רזה על נקודות החיבור של הצינורות על בגמר הנחת הצנרת ו 1.6

 להבטיח קיבועם.מנת 

 בצנרת רזרבית, שלא הושחלו בה כבלים, יש להשחיל חבל משיכה מתאים. 1.7

 שיטת המדידה והתמורה 1.8

הצינורות ימדדו לפני מ.א נטו של צינורות שהונחו למעשה כפי שנדרש ע"י המפקח  1.8.1

 על ידו בכל מקרה ומקרה. והתרשימים שסופקו

הנחת הצינורות כולל הריפוד במעטפת החול, החיבורים  המקריםהתמורה תכלול בכל  1.8.2

 הדרושים, סתימת קצוות הצינורות וביצוע העבודה בשלמות כפי שנדרש לעיל.



124 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פחת, שבר, פיצול והפסקות בעבודה, מיקום, מרחק,  1.8.3

 ולים או מתקנים תת קרקעיים וכד'.קשיים עקב גילוי מכש
 

 צינורות בזק  . 2

 

 הגדרות   2.1

 

בהתאם לדרישות  המאושרים ע"י חברת בזק לספקמפעלים אספקת הצינורות והאביזרים תהיה מ  2.1.1

 .חברת בזק

 

ואביזריהם אך ורק מהמפעלים התקניים הנ"ל, לפי בחירתו  P.V.Cהקבלן חייב לרכוש צינורות  2.1.2

     כאשר הצינורות וכל האביזרים הם תחת פקוח מכון התקנים.ועל חשבונו. 

 

לכבל  P.V.Cהנושאים סמל ותו תקן ועליהם מוטבע "  P.V.Cעל הקבלן לרכוש רק צינורות  2.1.3

      טלפון".

 

 זה, פירושו: " במפרט P.V.C"אביזרי צינורות  2.1.4

מים, תמיכות , משחה להחלקה, אוט1124מצמדות כפולות, מצמדות קצרות ,גומיות לפי ת' 

 (.3-351-44-921)מק"ט  3943/1ושרטוט  0659לצינורות לפי מפרט 

 

 הנחיות כלליות 2.2

 

 מ"מ רצוף ללא קשרים. 8כל הצנרת תהיה עם חוט משיכה מניילון  2.2.1

 

בזק ולסטנדרטים של חברת הצנרת תונח בהתאם למפרט הטכני ובהתאם למפרט הטכני הכללי של     2.2.2

 מפקח בזק במקום.בזק. כמו כן לפי הנחיות 
   

מ' לפחות כל אחד למניעת  6-. מ"מ ותונח על גבי ספייסרים כ3.5תהיה בעובי דופן  4הצנרת " 2.2.3

 )בטן(.היוצרות עקמומיות כלפי מטה 

 

 הצנרת תונח במקומות ובמרווחים בהתאם לפרטים הטכניים בגיליון הפרטים.  2.2.4
 

ביצוע עטיפת בטון לצנרת, תעשה במקומות בהם מודגש בכמויות או ע"ג התוכניות שיש צורך ב 2.2.5

 העטיפה בהתאם לפרטים בגיליון הפרטים.

 

רטים בגיליון פרטים אל גובי הבזק תהיה ע"י מפות בלבד והכל לפי הפ  4החדירה של צנרת " 2.2.6

 לתקשורת.

 

כוללת במחיר היחידה גם קשתות זווית, פקקים, ספייסרים וחוט  P.V.C "4 -הצנרת הקשיחה מ 2.2.7

 משיכה.
 

מיוחדים מפאת חוסר אפשרות לעמוד בחפירות העומקים הדרושים, כתוצאה רק במקרים  2.2.8

ת הצנרת לרוחב ממגבלות שונות, רשאי הקבלן בתאום עם המפקח להרחיב את התעלה ולפרוס א

 ולא בקומות.
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ס"מ נטו מעל פני הקרקע הסופיים תיעטף הצנרת  90-במקרה והעומק של הצינור האחרון קטן מ 2.2.9

 ס"מ הכל בהתאם להנחיות המפקח. 10-י של כבעטיפת בטון רזה בעוב

 

סיום הצנרת בתוך הגוב יהיה באותו מפלס עם הקיר של הגוב לרבות תיקוני בטון והחלקה. קצה  2.2.10

 ולא ישירות. 4ר החודר לגוב יהיה ע"י מופת חיבור לצינור "הצינו

 

צנרת באחסון ממושך אין להחזיק את הצנרת חשופה לקרינת השמש. המפקח רשאי לפסול את  2.2.11

לפני הטמנתה אם הגיע למסקנה שהייתה חשופה לשמש לאורך זמן ואין היא ראויה לשימוש, וכן 

 ביומן בגין האיסור.מסיבות אחרות, שאותן יציין המפקח 

 

 -הצנרת הקלה לתקשורת תהיה מהסטנדרט החדש של בזק. הצנרת תהיה עשויה מפוליאתילן 2.2.12

 .עם פסי צבע 13.5י.ק.ע 

 

נותנות את עובי דופן  13.5וטר עובי, כלומר חלוקת הקוטר של הצינור במקדם י.ק.ע פירושו יחס ק 2.2.13

 של הצינור.

 

 ם:קוטרי הצינורות הקיימים בצנרת מסוג זה ה 2.2.14

 מ"מ לשימוש בין הגומחה לראש מגרש. 40   

 מ"מ לשימוש מגוב לגומחה או בין גומחות. 63   

 .התוכניותהכל לפי  -ין גוב לגובמ"מ לשימוש בין גומחות או בין גוב לגומחה, או ב 75   

 

 רדיוס כיפוף של צנרת זו ראה בהתאם לטבלה בגיליון פרט. 2.2.15
 

 צנרת זו תונח בתעלה ללא ספייסרים. 2.2.16
 

ות מפורט הנמסר הצנרת תונח בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להוראות היצרן לפי ספר הנחי 2.2.17

 לקבלן עם רכישת הצנרת.
 

 רת אחרת שאינה מהסטנדרט החדש.אין אישור להשתמש בצנלתשומת לב הקבלן:  2.2.18
 

 בשום מקרה אין להכניס צנרת תקשורת אל גובי הטל"כ, או צנרת טל"כ אל גובי תקשורת. 2.2.19
 

התקשורת לצנרת אין להצליב צינורות בכניסה לגומחות או גובים. ההצלבה אסורה בין צנרת  2.2.20

חות לפי הסדר הטל"כ ובין צנרת התקשורת לבין עצמה. כל הצינורות יוחדרו לגובים או לגומ

ס"מ, מהו ייעודו של כל צינור ולאן מחובר קצהו השני.  5X 3ויסומנו בשלט סנדויץ' חרות בגודל 

   לדוגמא: 

 __________ או מגומחה מס' ___ צנרת תקשורת מגוב מס'

 אל מגרש מס'___________ או בית מס'___________

 .כלול במחירי יחידההנ"ל ללא תוספת כספית 
 

מ' לפחות ויצא אל  2אל המגרש מ"מ מגומחה לראש מגרש יחדור  40קצה הצנרת הקלה בקוטר  2.2.21

ממולא בטון  P.V.Cאסבסט או  4ס"מ, כשהוא מוגן ע"י צינור " 60 -מעל פני השטח בגובה של כ

 רזה לפי הפרוט בגיליון פרט.

 

זמני תסומן על גבי פני הקרקע הסופיים כל סוג צנרת שהוא אשר אינו מסתיים בגוב קבוע או  2.2.22

"מ מעל פני הקרקע הצבוע בצבע בולט זוהר ומבוטן בבסיס ס 50בסימון בר קיימא כגון יתד בגובה 
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30X30X30  5ס"מ ועליו שלט מתכת בגודלX10  ס"מ עם הכיתוב: סיום צנרת תקשורת בנקודה זו

שים לב!!! הנ"ל ללא קים. כמות הקנים______ קוטר הקנים_____ ובנוסף לכך תיאטם בפק

 תוספת כספית כלול במחירי היחידה.

 

 צינורות חיבור ה 2.3

 

שיתקבל קונוס . על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים, עד 2קצה התקוע ינוקה בנייר זכוכית מס'     2.3.1

  ס"מ כשקצהו הצר של הקונוס פונה אל קצה הצינור.  2קטן שרוחבו 

  .לא סופק מראש עם קונוס כזהפעולה זו תעשה  רק אם הצינור 

             

היצרן, לאחר אל תוך החריץ ההיקפי שבקצה השקוע יש להכניס את הגומייה, באופן המוכתב ע"י     2.3.2

והגומייה נקיים מלכלוך מריחת הגומייה כולה בסבון צמחי מתאים יש לוודא שהשקוע, החריץ 

לדחוף את התקוע בזהירות פנימה, עד , יש וגושים זרים. לאחר שהגומייה "התיישבה" בחריץ

 בזמן הפעולה אם הגומייה נקרעה או לא יצאה ממקומה.לקצה השקוע תוך סיבוב קל, ולהקשיב 
 

בעזרת שקע כפול המסופק ע"י היצרן. יש לשייף בעזרן  םביניהקטעי צינורות )עודפים(, יש לחבר  2.3.3

ת ומבלי לפצוע את הצינור. החיבור עצמו ינור בזהירומעלות בקצה הצ 15 -שופין רגיל שיפוע של כ

 נעשה בהתאם ליתר ההוראות בסעיף זה.

 

בדרך כלל אין להשתמש בצינורות פגומים, אולם במקרה שיש צורך הכרחי לעשות תיקון בזמן  2.3.4

מעלות. שיוף בעזרת  90של  תבזוויהעבודה, ייעשה תיקון כדלקמן: חיתוך ישר של החלק הפגום 

 לפי הוראות דלעיל. ור הצינורותשופין וחיב

 

  P.V.Cבדיקת צינורות פלסטיים מ  2.4

 

לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים יש להעביר בכל צינור וצינור מברשת ברזל ולנקותם  2.4.1

על פעולה זו יש לחזור עד שלא יצא מפי הצינור שום חול, עפר או  משאריות חול וצרורות אבק.

 ל הקנים.להעביר מנדרול בכלכלוך. לאחר מכן יש 

 

חוט משיכה. את קצות  -עם גמר הבדיקה יש להשחיל באותם צינורות בהם ידרוש זאת המנהל 2.4.2

החוט יש לקשור אל הלולאה באוטם. לאחר השחלת החוט יש לאטום את פי הצינור באוטם 

 מתברג.
 

 ה במקביל למערכותמרחקי בטיחות והצטלבויות בין קווי בזק וטל"כ ובין מערכות אחרות, וכן הנח 2.5

  הנחה במקביל אחרות

  ס"מ לפחות. 50בין צנרת בזק לצנרת מים 

 מ"מ לפחות. 50בין צנרת בזק לצנרת גז         

 ס"מ לפחות.  50בין צנרת בזק לקווי חשמל         

 ס"מ לפחות. 200בין צנרת בזק לצנרת מים חמים או קיטור         

 ס"מ לפחות. 500בין צנרת בזק למסילת ברזל         

 

 ]הצטלבויות  2.6

עטופה בבטון מעלות, והצנרת תהיה  90-בהצטלבות בין צנרת בזק למערכות אחרות החצייה תהיה כ       

 רזה עטיפה היקפית.

הבזק בתוך  לקווייחצו מתחת ס"מ לפחות, כאשר קווי החשמל  50בין קווי חשמל לצנרת בזק החצייה        

 ם.שרוול מבוטן לפי הפירוט בגיליון פרטי
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שרוול מבוטן  לפי בזק בתוך  המים מעל לצנרתס"מ לפחות, כאשר  50בין קו מים לצנרת בזק החצייה       

 הפירוט בגיליון פרטים.

נמצא בתוך שרוול . הבזק מתחת לקו הגזס"מ לפחות, כאשר הבזק  50בין קו גז לצנרת בזק החצייה  

 מבוטן לפי הפירוט בגיליון פרטים.

 

למסילת הברזל ת ס"מ, כאשר צנרת הבזק מתח 100הברזל לצנרת בזק החצייה במרחק של בין מסילת        

יתבצע ע"י קידוחי אופקי. והכל  – P.V.C "4שבתוכה מושחלים צינורות  10בתוך צנרת פלדה "

של תעלות  IL-מ' מתחת ל 1הצנרת גם במקרה שיש משני צידי מסילת הברזל תעלות ניקוז תעבור 

 הניקוז.

 צנרת בזק לצנרת כימיקלים יש לקבל הנחיות ממפקח בזק. בין      

 

 .2' סעיף  בנספח א' לפרק 

 
 מפרט טכני מיוחד לצנרת התקשורת. הסטנדרט החדש של בזק מתוצרת פלסטרו גבת, מצרפלסט או פלגל.

 

או    13.5החדש המאושר ע"י חברת בזק מפוליאתילן קשיח י.ק.ע צנרת הבזק והטל"כ יהיו מהסוג  .1

 כמפורט בכתב הכמויות. 11י.ק.ע 

 מפרט טכני מושלם של הצנרת ניתן להשיג במשרדי בזק.  .2

 להלן התכונות העיקריות של המוצר: .3

 1248D( שחור נקי ובתול, העומד בתקן HPPEהמוצר עשוי מחומר פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה )

ASTM-  סוגIII  ות להלן.דרג ב' או ג', ויעמוד בתוכניות המכניות הרשומ 5קטגוריה 

 

 1 טבלה

 התכונות המינימליות לחומר הבסיס
 

 מינימום או תחום ASTMשיטת  התכונה

 גר' לסמ"ק D 0.95-0.94  1505 צפיפות

 מ' 10-ל D 0.35-0.10  1238 אינדקס חתך

ESCR 1639  D 1000 שעות 

 פס"י D 2599    638 ס"מ בדקה( 5מתיחה )

 D 300%    638 % התארכות

 פס"י D 115000    790 מודול כפיפה

 2240  D 60 (SHORE Dקשיות )

 D  1525 נקודת התרככות 

746    D  

C 104 

C 21 

 

 75-ו  63, 50, 40בצינורות מפוליאתילן בקוטרים חיצוניים לרשת תקשורת תת קרקעית משתמשים  .4

 מ"מ עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה שלהלן ובהתאם למיונים:
 

 יהקוטר המינימל

 )מ"מ(
הסטייה המותרת של הקוטר 

החיצון הממוצע מהקוטר 

 הנומינלי )מ"מ( 

 עובי הדופן הנומינלי )מ"מ( 

 

 מיון: 

 13.5י.ק.ע 

 מיון: 

 11י.ק.ע 

40 0.4  + 0 - 3.0 3.7 

50 0.5  + 0 - 3.7 4.6 
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63 0.6  + 0 - 4.7 5.8 

75 0.7  + 0 - 5.5 6.8 

 

 

 להלן טבלת הסטיות המותרות בעובי דופן. .5
 

עובי הדופן הנומינלי  

 )מ"מ(

הסטייה המותרת של עובי הדופן הנמדד מעובי הדופן 

 הנומינלי )מ"מ(

 - 0 +  0.6 4.0עד  3.1 -מ

 - 0 +  0.7 5.0עד   4.1-מ

 - 0 +  0.8 6.0עד  5.1 -מ

 - 0 +  0.9 7.0עד  6.1 -מ

 

 סימון האריזה: .6

 

 קיימא הפרטים שלהלן:בסימון ברור ובר  ( תוצמד תווית, שעליה יסומנו8לכל תוף )ראה סעיף  6.1

 מספר התוף ומשקלו -

 הצינור על פי קוטרו החיצוני. -

 שם היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום )אם קיים סימון כזה(. -

 המילים: "צינור פוליאתילן לבזק" -

 מיון הצינור )י.ק.ע( -

 הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור.הקוטר  -

 אורך הצינור בתוף. -

 

שתובטח הובלת התופים המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים לגדלים סטנדרטיים כך   6.2      

 לאתר העבודה בלי סכנה.

 

 סימון הצינור: .7

 

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בהטבעה בצבע או בהבלטה עם צבע, בסימון ברור ובר קיימא 

 במרווחים של מטר אחד. 

 מ"מ. 0.2בצינור לא יעלה על עומק הסימון הטבוע 

 ההטבעה לא תגרום להחלשת הצינור.

 הצינור יכלול את הפרטים שלהלן:

 כל צינור עפ"י קוטרו החיצוני.  -

 סימנו המסחרי הרשום.שם היצרן או  -

 שם המוצר: "צינור פוליאתילן קשיח" -

 לוגו "בזק" -

 מיון הצינור )י.ק.ע( -

 קוטר נומינלי של הצינור. -

 יצרן.סימון לזיהוי מנת ה -

 שתי הספרות האחרונות של שנת היצור. -

 אורך רץ במטרים. -
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  הספקה ואריזה: .8

 

 הצינורות יסופקו כשהם מגולגלים על תופים. 8.1

 על התוף יגולגל צינור רציף אחד באופן מסודר.

 

 .20הצינור כפול קוטרו הפנימי של התוף )קוטר הליבה( לא יהיה קטן מקוטרו הנומינלי של  8.2

       

מנת למנוע פגיעה בצינור ס"מ על  10אוגני התוף יבלטו מעל השכבה החיצונית של הצינור לפחות  8.3

 .בזמן ההובלה

 

 להלן.על התוף ניתן יהיה ללפף כמות צינור לפי גודל הצינור באורכים, כמפורט  8.4
 

 קוטר חיצוני של הצינור 

 )מ"מ(

 כמות על התוף

 )מ"מ(

40 

50 

63 

75 

1600 

1000 

700 

600 

 

אחר וכדי לספק שני קצוות הצינור על התוף יאטמו במכסים למניעת חדירת בוץ, מים וזיהום  8.5

 אמצעי לסיום המשיכה.

על הקבלן לקבל מהיצרן חוברת הנקראת מדריך למשתמש והוראות התקנה, ולבצע את העבודה בדיוק  .9

ודה וקבלתה ע"י טח העבודה עד לסיום העבבהתאם להנחיות שבחוברת. החוברת חייבת להיות בש

 .מפקח בזק
 

 רדיוס כיפוף הצנרת .10
 

 (.SDR 13,5) 8צינורות דרג  .א
 

 

קוטר חיצוני 

של הצינור  

 במ"מ

 

עובי דופן 

 במ"מ

 

קוטר פנים 

 במ"מ

 

רדיוס כיפוף 

מינ' לצינור 

 במ"מ

 

 -משקל ל

מ'  1000

 בק"ג 

 

כוח משיכה 

 בק"ג 

 

0.3+25 

 

0.3+1.9 

 

20.6 

 

330 

 

140 

 

205 

 

32 

 

0.3+1.4 

 

26.6 

 

360 

 

228 

 

330 

 

40 

 

0.4+3.0 

 

32.2 

 

440 

 

350 

 

530 

 

50 

 

5.4+3.7 

 

41.8 

 

550 

 

537 

 

720 

 

63 

 

0.5+4.7 

 

52.6 

 

700 

 

855 

 

1330 

 

75 

 

0.5+5.5 

 

63.0 

 

830 

 

1190 

 

1800 
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 צנרת טל"כ. 3

 

"מ( בהתאם מ 63)או מ"מ  50סיליקור חלק בקוטר פנים של  P.Eצינור התקשורת יהיה מסוג  3.1     

 לתכנון.

 

 התקנת צינורות 3.2     

 

ה וישנם. יש להקפיד שכל במידהצינורות יונחו על מצע החול או על הכבלים המשולבים,      3.2.1           

אורך החפירה , כך שלא יעלה צינור על גבי צינור. צינורות הצינורות ילכו זה לצד זה לכל 

 בעלי הקוטר הגדול יותר.  בעלי קוטר קטן יונחו על גבי הצינור

יוחזקו בתוך התעלה על מנת ו חפצים חדים. הצינורות יש לנקות את התעלה מאבנים א        

 מילוי החפירות.למנוע  הצלבת צינורות בזמן 

בפניות וכיפופים יש לשמור על רדיוס הכיפוף של הצינורות כך שלא תיפגע האיכות של  3.2.2

רדיוס כיפוף הגדול  P.Eבהתאם לתכנון. לצינורות ( הצינורות ותתאפשר השחלת הכבל)ים

 ס"מ. 60-מ

 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם ניתן אישור המפקח. 3.2.3
 

  חוטי המשיכה 3.3

לכל קצה של הצינור. ס"מ לכל סוגי הצינורות. החוט יחוזק  4חוט המשיכה יהיה שזור ובעובי של        

אמצעות פקק ובמקרה של קטעי הצנרת יש בבסיום העבודה יש לחבר את קצות החוט בגובים 

 הקטעים.לוודא חיבור חזק של החוט בין 
 

 . גמר הצינורות     

פקקי אטימה ייחודיים. קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים באמצעות      

רזרבה באורך  לתוך הגוב או ארון, יש להשאירבמקרה שאין אפשרות בזמן הנחת הצינורות להכניסם 

 קצה הצינור או לכופפו.מ' לפחות ולאטום את  0.5

                      

  סימון צנרת 3.4

מ' בין סימון לסימון, הכיתוב בסימון  1הצנרת תסופק עם סימון מוטבע לכל אורכה במרחקים של 

ן בפס אחד הצינורות בתוואי יסומ .זהירות סיב אופטי" -יהיה: "ט.ל.מ טלוויזיה למנויים בלבד

  פיגמנט אדום לכל אורכו וישמש להשחלת הסיב, והשני בפס פיגמנט כחול.
 

 תקנים מנחים לצנרת.  3.5
      Tensile at Break: ASTM-D-638 

P.E Extrusion Materials: ASTM-D- 1248 

 SDR 13.5דרג מינימלי: 

 מקדם חיתוך. 3.6

וך ישמר לכל אורך חיי ללא משחת החלקה. מקדם החיכ N/M 0.14מקדם החיתוך לא יעלה על 

 הצינור.
      

 אטימה 3.7

 אטימת צנרת רזרבית תבוצע בגובים באמצעות פקקי אטימה מתרחבים. -

 חיבור בין הצנרת יבוצע באמצעות מופות מתאימות לקוטר הצנרת ואטומות. -
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 גפרק 

 הנחת כבלים 
 

 כבלי חשמל .1

 

 הגדרת כבלים 1.1

 

 ו.ותקנותיהנחת התקנת הכבלים תעשה בהתאם לחוק החשמל  1.1.1

הכבל יהיה מסוג המותאם לתנאי המקום. מבנה הכבל יענה על הדרישות המכניות  1.1.2

 הפיזיקליות והכימיות של מקום ההתקנה.

 סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתנאים ולדרישות החשמליות של המתקן החשמלי. 1.1.3

הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים, כאשר סידורי על הכבל יהיו התקנתו של  1.1.4

 יעילים.נאותים ו

 הכבל יותקן כך שלא ישפיע השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע מהם. 1.1.5

 .547,735ולתקן ישראל  056כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות תקן ישראל  1.1.6

 

 אספקת הכבלים. 1.2

 

 הכבלים לסוגיהם וסרטי האזהרה יסופקו ויבלו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

  אספקת ציוד העזר 1.3

 

)מפשתן או ברזל(, וכן ן: גלגלים מיוחדים להנחת כבלים, הגרב והחבלים למשיכת הכבלים כגו

מעבר לכבלים  מעצור לתופי הכבלים , גלילמקלות מברזל להשחלת הכבלים לתוך הצינורות, 

למדידת כוח המשיכה, קונוסים להכנסת כבלים לצינורות, עיני מותקן על משאית, דינמומטר 

ע"י הקבלן ק"ג יסופקו  500יים וחבלי המשיכה המיועדים לקריעה מעל גלגלים פינתמשיכה, 

וחדים בהם יידרש לפי הוראות מיומחירם ייכלל במחירי יחידות העבודה השונות. במקרים 

 באמצעות מכונה למשיכת כבלים.המפקח, יעבוד הקבלן 
 

  כללים להנחת כבלים 1.4

 

קח גלגילות מיוחדות המיועדות בתוך התעלות החפורות על הקבלן לפזר לפי הוראות המפ 1.4.1

 למשיכת והנחת הכבלים.

וישחילם בצינורות ובמעברים )על הקבלן לנקות את הקבלן יניח את הכבלים בתעלות  1.4.2

הצינורות שימצאו סתומים ע"י התזת מים או בשיטה אחרת שתתקבל על דעת הממונה( 

הקבלן רשאי משיכת הכבל תעשה בדרך כלל בידיים, אולם באישורו של הממונה, יהיה 

 להיעזר לשם כך במכונות.

ובמקומות, ובמשך כל הזמן בהם הקבלן ידאג לשמירה לפי הוראות המפקח, במקרים  1.4.3

יהיה צורך להשאיר כבל גלוי בתוך התעלה או על גבי גלגיליות המשיכה, וזאת כדי לשמור 

 על שלמות הכבל לבל יפגע.

כבל קיים, כאשר יהיה צורך לפי הוראות המפקח, יוסרו המרצפות ו/או הלבנים מעל  1.4.4

 להניח את הכבל החדש ליד הקיים.

 המפקח, יסודרו "שמיניות" של כבל לאורך התוואי.לפי הוראות  1.4.5

 אין להניח כבל על הכביש. 1.4.6
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מופנית בזאת תשומת הלב של הקבלן כי הוא נושא באחריות בלעדית לשלמות הכבל  1.4.7

וכי כל פגיעה בהם תוך כדי שאותו הוא מניח ,וכן לשלמות הכבל שעל ידו הוא יחפור, 

 ו יהיה לשאת בהוצאות של תיקון הנזק.העבודה או כתוצאה ממנה, תחול על הקבלן ועלי

הקבלן חייב להניח את כל אורך הכבל הנמצא על התוף בשלמות במקרה וידרש ע"י  1.4.8

 המפקח.
                  

 הנחת כבל ליד ובתוך מבנים וליד עמודים 1.5

 

המפקח על יד מ' יוטמן ליד העמוד לפי הצורך ולפי הוראות  15-10קצה הכבל באורך של  1.5.1

יימדד ויחושב כפי שצוין חפירה נוספת, שתקלוט לתוכה את קצה הכבל. גודל החפירה  

  )עבודות חפירה ו/או חציבה(, לנספח זה.                                                                                23.1בסעיף 

              

אריך ביצוע העבודה ע"י עובדי החברה, שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו, ישלח הקבלן בת 1.5.2

על העמוד  ווהעלאתעובד או מספר עובדים שלו לשם גילוי קצה הכבל הטמון הקרקע, 

 הנ"ל לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח או בא כוחו.

 

להשחיל את הכבל דרך על הקבלן  -ניםהנחת הכבל בתוך מבנה או על סולמות בתוך בניי 1.5.3

חורים שיחצבו על ידו בתוך קירות, קורות, תקרות ורצפות, ועליו לסתום את החורים, 

לשקם את השטח בחומר ההנחה, למרוח באמצאות חומר אטום למים ולהביא את הכבל 

כל זה לפי הוראות המפקח  -עד לריכוז המבטיחים ו/או ארגזי הובר ו/או ארונות מדידה

 או בא כוחו.

ם כך ישלח הקבלן עובד או מספר עובדים שלו ביום שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו לש

 בעת ביצוע העבודה ע"י עובדי חברת החשמל.

 

 הנחייה להנחת כבל סיב אופטי בין תט"פים/ עמודים 1.6

 

 כללי 1.6.1

 

 ים הנחייה זו דנה בהנחת כבל סיב אופטי בין תט"פים/ עמוד 1.6.1.1         

 מטר. 1000-במרחקים הקצרים מ .א

 מטר. 1000במרחקים מעל  .ב

תופים. אורך כולל של מ"מ, על גבי  40הכבל האופטי עבור מרחקים קצרים יסופק בתוך צינור  1.6.1.2         

 טר על כל תוף.מ 1000הכבל הינו 

 

 הנחת כבל סיב אופטי בחפירות 1.6.2

 

אחת עם כבלי ק בתוך הצינור, יפרש על גבי מצע חול, בחפירה כבל הסיב האופטי, המסופ 1.6.2.1         

 המתח הגבוה. משיכת הצינור תעשה על גבי גלגלות.

 הכבל הסיב האופטי יכול להיות מונח גבוה מרמת הנחת כבלי המתח. 1.6.2.2         

 . P.V.Cס"מ ומעליו פלטת  10מכל הכבל האופטי יהיה מצע חול בגובה  1.6.2.3         

התעלה עפ"י הנחית סרט הסימון לאזהרה יונח בהתאם לנדרש לכבלי מתח. )הכבל יונח בדופן                      

 המפקח(.                    

 אין לחתוך את הצינור והכבל, אלא בקצוות. 1.6.2.4        

 ס"מ. 40רדיוס כיפוף מינימלי של הכבל הינו  1.6.2.5        

 עפ"י הוראות הספק. –רדיוס כיפוף מינימלי של הצינור+ הכבל  1.6.2.6        
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 אם בחפירה יהיה יותר מכבל אופטי אחד בתוואי יונחו הצינורות צמודים זה  1.6.2.7        

 לזה.                    

                       בנוסף לאמור בהוראות הביצוע להנחת כבלים תת קרקעיים נוהל      1.6.2.8        

 של  חח"י סעיפים: 12-03-08מס'                     

  

 )רוחב החפירה בהנחה ישירה( 2.2 -

 )רוחב החפירה להנחה ולהשחלת כבלים( 2.4 -

 . )מרחקים בין כבלים בחפירה אחת(?5 -

המרחק המזערי בין כבל סיב אופטי לכבל מ.נ./ מ.ג./ צנרת להשחלת כבלים יהיה  -

 כדלקמן:

עפ"י מספר הכבלים/ צנרת השחלה )לא כולל כבל סיב אופטי(  רוחב התעלה ייקבע

 , לא יחול שינוי בעומק חפירת התעלה. ס"מ לרוחב התעלה 15בתוספת וסוג הקרקע 
 

 תחנות 1.6.3

      

 כניסת הכבלים האופטיים תהיה בפתח כניסת כבלי מתח גבוה, בצינור נפרד.  1.6.3.1        

 ס"מ. 30X10בגודל של  ה יהיו שלושה פתחים למעברי כבלים )אופטי ופיקוד(,ברצפה הכפול  1.6.3.2        

 עד ארון הפיקודעודף כבל אופטי בתחנות יגולגל מתחת לרצפה הכפולה. אורך העודף יהיה   1.6.3.3       

 ידוע.מ' אם המרחק אינו  20מטרים נוספים, או באורך של  5ועוד 

 

 גדוליםהנחת כבל סיב אופטי למרחקים  1.6.4

מ"מ עם חבל  50יונחו בחפירה שני צינורות  -כאשר יש צורך לחבר תט"פ לתחנה רחוקה 1.6.4.1        

 מ', שיסופקו ע"י הקבלן.                     1000השחלה מעל 

 בצינור אחד יושחל כבל סיב אופטי אחד. 1.6.4.2        

 .קקים סטנדרטייםלצנרת יש מחברים ופ 1.6.4.3        

 

 עמודים 1.6.5

מ',  10ועוד בעמודים יש להשאיר עודף כבל באורך של גובה העמוד מנקודת המתיחה של התילים  

 לשם ביצוע תיבת חיבור.

 

 משיכת כבל סיב אופטי     1.7

 

 ק"ג.  200כאשר משיכת הכבל מתבצעת ע"י מכונה, אין לעבור על כל משיכה מעל   1.7.1

 כח המשיכה המותר עפ"י הוראות היצרן לכל כבל וכבל.  ובכל מקרה יוגבל ל          

 ס"מ. 40רדיוס הכיפוף המינימלי המותר הינו   1.7.2

חוטית בירידת הכבל בעת השחלת הכבל האופטי לצנרת הפלסטית יש לבצע בדיקה  -בדיקה חזותית  1.7.3

 ת ההשחלה.         האופטי יש להפסיק אמהתוף. במידה ומתגלות פגיעות במעטה החיצוני של הכבל  

מ', או  400של מ' יש להציב עובד שיסיע במשיכה בכל קטע עוקב   400כאשר אורך התוואי מעל   1.7.4

 בקטע הבא.        ", ולאחר מכן להמשיך במשיכה 8לחליפין יש להניח את הכבל בצורת "

 במשיכה.בכל מקום בו יש שינוי בכיוון התוואי יש להציב עובד על מנת לסייע   1.7.5

 עודף הכבל בבריכות מעבר יוגן באמצעות צינור שרשורי.  1.7.6

 בלים אופטיים יבוצע אך ורק באישור ובנוכחות המפקח.חיתוך כ  1.7.7

בפעולת נישוף בהשחלת כבל סיב אופטי בפעולת נישוף, הקבלן יערך בציוד מתאים להשחלת הכבל   1.7.8

 ויפעל עפ"י הוראות המפקח.
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 הנחת תיל הארקה 1.8

 התאם להוראות.כל תיל הארקה יונח בצינור נפרד, או ישירות באדמה ב     

 

 הוצאת כבלים 1.9

המפקח, על אחריותו הוצאת כבל פירושה גילוי הכבל , הוצאתו מהתעלה והעברתו למקום שיקבע ע"י        

 וחשבונו של הקבלן.
       

 שיטת המדידה והתמורה 1.10

שצוין במפרט כפי של כבל  מ.א נטוה להנחת/ השחלת/ הוצאת הכבלים תהיה בכל מקרה לפי המדיד        

הכמויות והמחירים, ותבוצע  שהוא חלק בלתי נפרד מהחוזה( מפרט הכללי הבין משרדי)לרבות ה

בהתאם לאורך הכבלים, שהונחו למעשה לפי ההוראות והתרשימים, שיסופקו ע"י המפקח בכל 

, לרבות פחי וסידורו על יד העמוד ועליונחת הכבל יכלול גם את הנחת הכבל המחיר למ.א ה מקרה.

 הגנה שיורכבו על העמוד.

והנחת  :  עבור עבודות חפירה ו/או ריפוד/ מילוי בחול המובא מבחוץ ו/או הנחת הצינורות הערה      

 הלבנים ישולם בנפרד.

 

 כבלי בזק. 2

 

 הגדרת כבלים 2.1

 

 .1907___________ ולתקן ישראל בזק______  כבלים תעשה בהתאם למפרטיהנחת/ התקנת ה    2.1.1

 

הדרישות המכניות, הפיזיקליות הכבל יהיה מהסוג המתאים לתנאי המקום. מבנה הכבל יענה על  2.1.2

 והכימיות של מקום ההתקנה.

 

התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים, כאשר סידורי ההגנה על הכבל יהיו  2.1.3

 אותים ויעילים.נ

 

 הכבל יותקן כך שלא ישפיע על השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע מהם. 2.1.4

 

 .1907מתאימים לדרישות בזק_______________ ולתקן ישראל כל הכבלים שיונחו יהיו  2.1.5

 
 

 ד פרק 

 תאורת רחובות 

 מרכזיית מאור רחובות   . 1

   

 פרטי מבנה המרכזייה 1.1

 

שהוא חלק בלתי נפרד  מפרט הכללי הבין משרדי)לרבות ה המפרט פיעל ע מרכזיה למאור תבוצ

, ולתוספות המפורטות להלן. מרכזיות המותקנות על עמודים טעונות תיאור במפרט מהחוזה(

 מיוחד.

המרכזייה תיווצר בהתאם לתוכניות עקרוניות. לפני הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח 

אביזרים  9מיקוחד קווית, תוכנית פיקוד, פרטי המבנה,  תוכניות מפורטות הכוללות תוכנית



135 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

ורשימות הציוד החשמלי בציון דמי כל האביזרים ברשימה. אם המרכזייה כוללת שדה אבטחה 

 ומנייה של חברת החשמל יש לקבל גם אישור חברת החשמל למרכזייה.

בתנאי שהמפקח  ן,מ"מ או מפוליאסטר משוריי 2ארון המרכזייה ייבנה מפח פלדה מגלוון בעובי 

חדירת רטיבות ואבק. על הארון יורכב גגון, מסגרת היסוד, מיוצרת יאשר זאת ויהיה אטום ל

מזוויתנים, תחוזק בברגים בתוך יסוד הבטון. הדלת או הדלתות תינעל במנעול וסגירתה תהיה 

 הרמטית. אטימותה תובטח באמצעות אטם ניאופרן.

רוצה ריתוך תפר )אם באי אילו מקומות הקבלן  הפחים והזוויתנים יחוברו רק באמצעות

 להשתמש בריתוך נקודות עליו לקבל את אישור המפקח מראש.

מ"מ על מסגרות. המבנה מאפשר פירוק כל  2לוח החשמל יורכב ממשבצות פח פלדה בעובי 

משבצת בנפרד, וטיפול בציוד החשמלי מחזית הלוח כשהכבלים יכנסו מלמטה. חיבור הכבלים 

ודולריים. פסי הצבירה ייצבעו בגוונים לאבטחות יהיה דרך מהדקים שיהיו כולם מ היוצאים

ממ"ר להארקה החיצונית,  25התקניים. על פס הארקה יהיו ברגי פליז מתאימים לחיבור מוליך 

 כמו כן יצויד הפס בברגים נפרדים לכל מעגל ולהארקת הלוח.

תא למערכת כניסת אבטחה ומונים של במידת הצורך, ולפי דרישה מיוחדת, תכלול המרכזייה 

החשמל, לפי תוכניות ודרישות חברת החשמל. למרכזיות שחיבור חברת החשמל אליהן חברת 

 אמפר ומעלה יוכן מקום גם למונה רדיואקטיבי. 35X3הוא 

 .60947, לפי ת"י אמפר 15,000כל הציוד והלוח יחושבו לעמידה בזרמי קצר של 

 דירת רטיבות.ורכב על גג המרכזייה ויהיה מוגן בפני חתא פוטואלקטרי, אם יידרש, י

 יותקן שלט אזהרה וסימון על הדלת מבחוץ. 08בנוסף לכל יתר השלטים הדרושים, כמצוין בפרק 

של המפרט הכללי למתקני החשמל. הצבע הסופי יהיה אפוקסי  08052הצביעה תבוצע לפי פרק 

 קלוי בתנור.

מעל פני  ס"מ 30ס ליסודות העמודים. היסוד יבלוט היסוד מבטון יהיה יצוק כמפורט ביח

הקרקע הסופיים. בזמן היציקה תורכב מסגרת היסוד עם הברגים שלה, שיימתחו סופית לאחר 

 התקשות הבטון. פני המסגרת יהיו מפולסים.

 

  ממדי המרכזייה 1.2

המרכזייה במידותיה תהיה מספיק גדולה כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט המכשירים 

מהמותקן. הייצרן  25%וד בעתיד בשיעור ורים. כמו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוהחיב

יבדוק את מקום התקנת המרכזייה בשטח ויוודא את גודל מקום ההתקנה ואפשרויות הכנסת 

 הלוח למקום.
      

הברגים, המשמשים לסגירת פנלים, יהיו בעלי ראש משושה ומצוידים בהתקן המונע ברגים  1.3

 מפליז מצופה ניקל קדמיום.פתיחת הפנל. הברגים יהיו נפילתם בעת 
  

המוליכים בתוך המרכזייה יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים, בחתך הנדרש ובידודם  1.4

 מעלות צלסיוס. 105וולט וכן מיועד לטמפרטורה של  600-יתאים ל

 או ש"ע. LEGRANDכל מוליך יסומן בסימניות תוצרת 

 בבורג נפרד., כל מוליך יחובר לפס בפס מוליכי האפס והארקה

      

המחיר שיציג הקבלן עבור מבנה המרכזייה יכלול את כל האביזרים  אופני מדידה ומחירים. 1.5

הדרושים כגון: פסי הארק ואפס, מבודדים לפסים, ברגים , מוליכים, חיזוקים לכבלים ולציוד, 

מרכזייה . המחיר שיוצג עבור הפסי הרכבה, שלטים וכל הדרוש לחיזוק וקביעת הציוד והפנלים

יכלול את הציוד מותקן ומחובר. המחירים כוללים את ערך הציוד, העבודה, רווח וכל הוצאותיו 

 בגין ייצור ואספקת המרכזייה.
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 ציוד בלוחות )מרכזייה( 1.6

 

 הציוד במרכזיה יהיה כמצוין בהמשך:

 מפסקי פחת: תוצרת -

EATON ,ABB ,SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS 

 : יהיו מתוצרת ומא"זיםפסקים יצוקים מ -

EATON ,ABB ,SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS 
לפי ת"י לפחות ) ק"א 15לזרם קצר של ם או דגם אחר, אשר יאושר ע"י המהנדס ויתאי

 אחרת בתוכניות. צוין, אם לא (60947

 מגודל האבטחה הראשית. 50% -פסי צבירה: יהיו לזרם גדול ב -

הלוחות יהיו מטיפוס סנדויץ' שחור מחוברים לפנל באמצעות י שלטים: השלטים על גב -

 ברגים או מסמרות מפלסטיק.

תוכניות עבודה: לפני ייצור הלוח יש לבדוק ולוודא המקום המיועד לקליטת הלוח, וכן  -

להעביר למתכנן תוכניות ייצור של הלוח והן טבלת ציוד ויצרניו. אך ורק לאחר אישור 

ניתן יהיה לייצר את הלוח. אישור  ג החשמל ברשות המקומיתציונ המתכנן ע"ג התוכניות

המתכנן ע"ג התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו להתאמת הלוח למקומו או הכנסתו 

 למקום ההתקנה. כמו כן קבלן אינו פטור מאחריותו לטיב הציוד ותקינותו.   

  

 רחובות.מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד למרכזיית מאור  1.7

 

 .1981הארקת יסוד  -4271קובץ התקנות לרקת היסוד תבוצע בהתאם הא .א

הארקת היסוד תבוצע לפי ההוראות בתכניות והנחיות של מזמין העבודה ו/או הרשות  .ב

המקומית. בהיעדר הנחיות מיוחדות וכהשלמה, הארקת היסוד תבוצע לפי ההנחיות 

 שלהלן: 

קורות היסוד בין הברזלים. מאסף המונח בתוך הארקת היסוד תבוצע באמצעות ברזל עגול  .ג

מ"מ לזיון העמודים.  10הארקת היסוד ירותך באמצעות חתיכות קצרות של ברזל בקוטר 

 החישוק העליון של העמוד ירותך לכל ברזל הזיון ויחובר באמצעות ריתוך למאסף ההארקה.

שר ס"מ, כא 10 חתיכות באורך 2כל קטע של מאסף ההארקה ירותך להמשך ע"י חפיפה של  .ד

הריתוך ייעשה משני צידיו. בתפרים יחובר מאסף ההארקה מחוץ לקורות או לעמודים, כפי 

 .הנמצא מחוץ לבטון יצבע בשתי שכבות זפת שמופיע בפרט המצויד בחוק החשמל. הברזל

מ'  3למקרה שהארקת היסוד לא מספקת, תבוצע באמצעות אלקטרודות הארקה בעומק  .ה

 גלוי.המחוברות בינהם עם מוליך נחושת 

ליד המרכזייה יגיעו קצוות מאסף ההארקה ושם יחוברו לפס השוואה, העשוי מפס נחושת  . ו

במידות כמצוין בתוכנית. אל פס השוואת הפוטנציאלים יאורקו באמצאות מוליכים 

יים מנחושת בחתך לפי תוכנית: עמודי התאורה, פס הארקות של המרכזייה ואביזרים מתכת

 אחרים לפי דרישה.

חייב הקבלן לבדוק את התנגדות הארקה הראשית באמצעות  הפרויקטת עם התקדמו .ז

אינדיקטור אדמה, ולהמציא מכתב בו הוא מציין את הערך שנמדד. הוצאות המדידות הנ"ל 

 כלולות במחירים שיציג הקבלן.

ורך לשפר את , יתברר שיש צהפרויקטבאם לא יבצע הקבלן את המדידות ואחרי שיושלם  .ח

כתוצאה מעבודות שיפור  לפרויקטקבלן בכל הנזקים שיגרמו ה איישטיב ההארקה, 

 ההארקה.
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הודיע הקבלן למתכנן על טיב ההארקה, והמתכנן מצא לנכון להוסיף אלקטרודות כדי  .ט

לשפרה, חייב הקבלן להתקין את האלקטרודות הנוספות לפי הוראות המתכנן והמפקח, 

 ודות והמוליכים הכלולים בחוזה.ובהתאם למחירי האלקטר

 

 עמודי תאורה וזרועות לפנסים  . 2

 

החלקים עמודי התאורה יהיו לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות. העמודים הזרועות ושאר   2.1

       שלהם יהיו נקיים, חלקים וטבולים באבץ חם.

 .918, 414, 812ישראלים העמודים יתוכננו, ייוצרו ויבדקו לפני תקנים  -

ו, יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם העמודים וחלקיהם שיגולוונ  -

(GLAVANIZING QUALITYשתכיל לא יותר    מ )-מנגן,  1.3%זרחן,  0.05%פחם,  0.25%

 מיקרון. 75סיליקון, עובי הגלוון  0.05%

התחמוצות בזמן הטבילה,  על מנת לקבל החלקה מרבית של הצפוי, יש להקפיד על הסרת -

 הגלוון. במיוחד בסמוך להוצאה מאמבט

 תבריגים יוברשו לאחר הגלוון וימרחו במשחת מוליקוט.  -

 אסור לבצע כל ריתוכים לאחר הגלוון. -

 שנים. 3שנים, ולציפויים  5האחריות לריתוכים תהיה למשך  -

 לא יראו במשך תקופה זו כל סימני חלודה. -

 ס"מ, יצופו זפת. 30ס העמוד, עד גובה פלטת היסוד של העמוד ובסי -

מ"מ  1בעובי של  817על גבי הפלטה יש לצקת זפת ביטומן "אסקר" מס'  בתוך העמודים -

 לפחות.

 מ' יותקן בית תקע משוריין, דו פיני, עם מכסה מתברג. 9על העמוד בגובה  -

ויאושר ע"י היזם ( 08.04.02הצבע הסופי לעמודים יבוצע לפי מפרט צביעה )ראה סעיף  -

 והאדריכל בכתב לפני הביצוע.
 

 לוונתות עמודי תאורה מפלדה מגמפרט טכני לצביע 2.2

 

 :הכנת השטח

   

מוצרים שאינם בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת אבץ ו/או איתור  .1

 מתאימים לצביעה.             

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני באמצעות דטרגנט חם בהתזה או לחילופין  .2

 באמצעות אלקלי חם בהתזה

 מ"מ. 1.0-0.5בגודל  GL (ANGULAR )GRIT 40רי פלדה מסוג התזת גרג .3

 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. .4

 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .5

. לפי הנחיית 36במידת הצורך ליטוש בקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  .6

 חזר למגלוון.הלקוח המוצר ייפסל ויו

         

 אלקטרוסטטית של אבקה( או לחליפין בשיטת FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה צביעה: 

 OUT FREE GASING ( בעלת תכונות HIGH BILD)  HBעל בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

 מיקרון בשכבה אחת. 80לפחות בעובי של 

הגרמני לדהייה או שווה   G.S.Bתקן מאושרת לפי  7000האבקה תהיה מתוצרת אונברקול סידרה 

 ערך. הגוון לפי דרישת המזמין.
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דקות. לאחר  10למשך  מעלות 155-140: קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של קלייה          

 דקות נוספות. 20מעלות למשך  220-180מכן 

צר בטרם המוכל פעולה על גבי  : קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצעקירור          

 מעלות צלסיוס לפחות. 40-35ירדה הטמפרטורה לרמה של 

 

 בקרת איכות: 

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. -

 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים של  -

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. -

 .ISO 9002המפעל מאושר לפי תקן  -

 

קצותיו בעזרת מ"מ לפחות שיחוזק בשני  0.05המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי   :אריזה          

 סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול.

 האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן.              

                    

וסימון מזהה שנים נגד דהיית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות  3ך : תינתן למשאחריות         

 של העמודים.

 

 יסודות לעמודי פלדה 2.3

 

מרותכות. הברגים מסגרות  2ברגי היסוד יהיו בהתאם לתוכניות. הברגים מחוברים באמצעות  .א

, דיסקיות 2נקיים ומעובדים להתקנה בבטון. ראשי הברגים מגולוונים. לכל בורג יותקנו 

 אומים. האומים והדיסקיות מצופים קדמיום או מגולוונים. 2-דיסקית קפיצית ו

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד, כך  .ב

מותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. ברגי היסוד יבלטו לגובה של יהיו מאונכים ו

 ס"מ על היסוד. 12

ן שגובה הבסיס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות הנוספות היסוד יותק .ג

 באתר. 

בכוונים  -מ"מ לשם העברת הכבלים 80צינורות שרשורים בקודר  3בתוך היסוד יוכנסו  .ד

סים המרביים. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים. כל הדרושים וברדיו

 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 15-ק והם יבלטו כהצינורות יקשרו יחד במרכז המדוי

צינורות נוספים )אם יידרשו( יבוצעו לפי ההנחיות בתכנית ו/או לפי הנחיות מזמין העבודה  .ה

 פי הנחיות מנהלת הפרויקט.ו/או לפי הנחיות הרשות המקומית ו/או ל

קיות, שרוולי במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג, כולל האומים והדיס . ו

 פלסטיק ממולאים בגריז לכל אורכם.

 יצוק בתבניות במידות לפי הנחיית קונסטרוקטור יועץ קרקע.)לפחות(  30 -היסודות מבטון ב .ז

 

 מגש אביזרים 2.4

 

מ"מ, מצופה באבץ חם. מידות המגש  2מגש מפח ברזל דקופירט בעובי  בתוך עמוד התאורה מורכב

 לפי הצורך. המגש כולל:

לכבלי הזנה הנכנסים והיוצאים לכבל, לנורה או אחרת לפי אישור המתכנן  WAGOמהדקי  -

 מראש.

 בורג לחיבור הארקה. -
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 המותקן על עמוד. עבור כל פנסדו קוטבי  אמפר 10חד פזי  מא"ז -

 , מתוצרת כפי שנרשם במפרט הכללי.FINGER PROOFבעל מבנה נמוך מטיפוס  המא"ז -

 ולמהדקים. למא"זיםמסילה  -

 הכבלים הנכנסים והיוצאים.חבקים לחיזוק  -

לכלוך על הציוד החשמלי  לייפומ"מ לכסוי, כדי שלא  1מעל המגש יותקן גגון מפח  -

 שבמגש.

 

 הארקה 2.5

 

ממ"ר, ישירות  35ארקה חשוף מנחושת בחתך לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך ה .א

 בקרקע, מחוץ לצינור המוביל את הכבל.

צא( בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת. שני קצוות המוליכים )הנכנס והיו .ב

נעל הכבל תחוזק לבורג, הקבוע לגוף העמוד, בתא האביזרים. מהבורג הקבוע בתא האביזרים 

ממ"ר לבורג הארקה במגש האביזרים. מוליכי הארקה לפנסים  2.5 יותקן מוליך גמיש בחתך

 יחוברו לבורג שבמגש.

אלקטרודות ההארקה, בהתאם לתוכנית. האלקטרודות של המרכזיות והעמודים יוארקו ל .ג

מ'. מסביב לאלקטרודה תותקן שוחה בקוטר  3מ"מ ובאורך  19פלדה, מצופות בנחושת, בקוטר 

ממ"ר.  35ן. החיבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף בחתך טו 5 -ס"מ, מכסה השוחה ל 60

 מערך האלקטרודות הנ"ל 

ממ"ר בקרקע וכן בהוראה  35ל המרכזייה, והמוליך נחושת יותקן בתוספת להארקת היסוד ש

 מיוחדת.

 

     אופן הביצוע והבדיקה של אמצעי ההגנה בפני חשמול במתקני תאורה    .62

 

  כללי.  1 

 

התייחסות  אין וולט(,  1000בתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 

עם זאת בהתאם לתקנות הללו, של מתקני תאורה. יחד  מיוחדת לאופן ביצוע הגנה בפני חשמול 

מאמצעי ההגנה בפני חשמול  תוך יישום אחדכל מתקן חשמלי צריך להיות מוגן בפני חשמול 

 מותרים לשימוש. ה

 

( , אולם TT) הגנה אמצעי ההגנה בפני חשמול המקובל במקרה של מתקני תאורה הוא הארקת  

 מול אחרים כגון : ניתן ליישם גם אמצעי הגנה בפני חש

 ( ובידוד מוגן.  S – C TN- ,S- TN) איפוס 

 

 תחום תוקף הנוהל.  2

 

התייחסות  תאורה, תוךניתן ליישם במתקני נוהל זה מגדיר את אמצעי ההגנה בפני חשמול אותם 

האפשריים וכן  ההגנה בפני חשמול להיבטים הטכניים של אופן יישום כל אחד מאמצעי 

 חשמול המיושם במתקן. מצעי ההגנה בפני התייחסות לבדיקת א

 בנוהל מוזכר הנוהל הבא: 

 דרישות כלליות.  –בדיקת מתקני חשמל של לקוחות   -  06 -16 -01
 

  חלות הנוהל .  3

 החשמל.  חברת נוהל זה חל על מתקני תאורה של לקוחות המתחברים למערכת האספקה של 
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 תאורהיישום אמצעי הגנה בפני חשמול במתקני   .  4

שריים במתקני האפלהלן התייחסות לאופן היישום של אמצעי ההגנה בפני חשמול השונים       

 תאורה: 

 (.TTהארקת הגנה ) ▪

 (.  S-C-TN  ,S-TNאיפוס ) ▪

 בידוד מוגן.  ▪

 

  (TTהארקת הגנה )  4.1

הארקה  )מוליךהארקת המיתקן תבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף, השלם לכל אורכו  

אופקית( הטעון באדמה  כאלקטרודהממ"ר לפחות )מכיוון שהוא משמש  35חתך ראשי ( ב

בתקנות החשמל )התקנת כבלים במתח שאינו עולה על בעומק מתאים, בהתאם למוגדר 

 מתח נמוך( 

 העומק המזערי של הנקודה העליונה של הכבל הטעון באדמה הוא :   
 

 ס"מ.  60 -בקרקע סלעית  ▪

  ס"מ. 80  -מה או בחול באד ▪

 ס"מ.  100 –לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה  ▪

 

התאורה יבוצע בהתאם החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין הגוף המתכתי של עמודי  

 . לנוהל 1באיור שבנספח לאחת השיטות המתוארות 

החשמל  בתקנות 42במקרים שבהם עכבת לולאת התקלה לא תתאים לנדרש בתקנה  

אלקטרודות הארקה  וולט( יש להוסיף 1000ת ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד )הארקו

 בפני חשמול אחר.  הנדרשים או ליישם אמצעי הגנהאנכיות עד לקבלת הערכים 

 

 (S-C-TN  ,S-TN איפוס )  4.2

 

הארקה  )מוליךבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף, השלם לכל אורכו הארקת המתקן ת 

אופקית( הטמון באדמה  כאלקטרודהמ"ר לפחות )מכוון שהוא משמש מ 35ראשי( בחתך 

החשמל )התקנת כבלים במתח  ההטמנה המוגדר בתקנותבעומק מתאים, בתאם לעומק 

באדמה  ה של הכבל הטמוןהעומק המזערי של הנקודה העליונ-על מתח נמוך( שאינו עולה

 הוא: 

 

 ס"מ.  60 –בקרקע סלעית  ▪

 ס"מ  80 –באדמה או בחול  ▪

 ס"מ. 100 –אורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה ל ▪

 

התאורה יבוצע בהתאם החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין הגוף המתכתי של עמודי  

 . לנוהל 1באיור שבנספח לאחת השיטות המתוארות 

האדמה )לפני  שלבמקרים בהם ההתנגדות של אלקטרודת ההארקה ביחס למסה הכללית  

הארקה אנכיות עד לקבלת  אלקטרודותאוהם יש להוסיף  20האיפוס( תהיה מעל  ביצוע

 ל אחר. חשמו אמצעי הגנה בפניהערכים הנדרשים, או ליישם 

 ביצוע השוואת פוטנציאליים

 הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס מחייבת ביצוע השוואת פוטנציאליים.
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כל עמוד  הקרובה שלובסביבה  יש לבצע השוואת פוטנציאליים בסביבת מרכזיית התאורה

 תאורה. 

ממ"ר לפחות  35של  ניתן לבצע זאת על ידי הטמנת מוליך נחושת חשוף בעל שטח חתך

מטר  1 -כ התאורה )במרחק שלמסביב למרכזיית התאורה ומסביב כל אחד מעמודי 

מוליך זה יהיה בהתאם  התאורה(. עומק ההטמנה שלמסביב למרכזיה ולכל אחד מעמודי 

 כבלים במתח שאינו עולה כל מתח  המוגדר בתקנות החשמל )התקנתההטמנה  לעומק

 התאורה. של מרכזית התאורה/עמוד  בר אל פס ההארקותנמוך(, כל מוליך כזה יחו

 

של כל  הקרובהניתן לבצע השוואת פוטנציאליים בסביבת מרכזיית התאורה ובסביבה 

מסביב מרכזיית  מעלות 45ית בזוועמוד תאורה על ידי אלקטרודות המוחדרות לאדמה 

 התאורה או עמוד התאורה . 

 

 העמוד אל פסכחלק מהשוואת פוטנציאלים יש לחבר גם את ברזלי הזיון של יסוד 

 ההארקה שבעמוד. 

 

מתכתיים  תאורהלמרות האמור לעיל, כאשר מדובר במערכת תאורה הכוללת עמודי 

 1העמוד עולה על  יעומק בסיסכאשר שלכל אחד מהם בסיס מבטון מזוין הטמון באדמה, 

מוליך נחושת טבעתי חשוף  פוטנציאלים ראויה גם ללא הטמנתמטר, ניתן לקבל השוואת 

העמוד, אותם יש לחבר אל פס  עמוד תאורה. במקרה זה, ברזלי הזיון שלמסביב כל 

 העמוד. פוטנציאלים ראויה בסביבת  ההארקה שבבסיס העמוד, מספקים השוואת

 

הפלדה  רק בפסהארקות העשוי מסגסוגת נחושת, ולא נכון להשתמש  חשוב להתקין פס

פלדה מגולוון  הארקות, מכיוון שפסהמגולוון שיוצא מהארקת היסוד של העמודים כפס 

את פס ההארקות אל פס  עם הזמן. כאשר מחבריםזה הנמצא בתוך עמודי תאורה מחליד 

 "ר לפחות, ואת גוף העמוד ממ 35שבחתך  מוליך ההארקהמחברים את הפלדה המגולוון, 

הארקה לעמודי קורוזיה ביציאת החוץ, עדיין קיימת  . גם במקרה שלאל פס ההארקות

 )המשמש במקרה זהממ"ר  35ההארקה שבחתך  התאורה, המתקבלת ממוליך

 לנוהל(. 2איור בנספח  כאלקטרודה אופקית(. )ראה

 

 : הערה

 

חיצוניים בהם מול במתקני תאורה שום שיטת הגנה נאותה בפני חישאחד הפתרונות ליי

בסביבת העמודים, הוא  מרכזיית התאורה היא מתכתית , ואין השוואת פוטנציאלים

פוטנציאלים סביבה )כלומר הגנה  השוואתביצוע איפוס במרכזיית התאורה )כולל ביצוע 

עמודי התאורה בפני חשמול בשיטת הארקת  ( והגנתS-C-TNבפני חשמול בשיטת איפוס 

   .(TTהגנה )

 ממ"ר לפחות 35כאלקטרודה משמש מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך  במקרה זה

לנוהל.  2לתרשים שבנספח תאם ההמותקן באדמה ומחובר אל פס ההארקות בעמוד ב

העמודים )הארקת  הארקת המרכזייה לבין הארקתרון זה יש להקפיד על הפרדה בין בפת

התאורה(, יש להדגיש שכאשר  ת עמודילתחום ההשפעה של הארקהמרכזייה תהיה מחוץ 

 מהמרכזייה. הגיד החמישי )הארקה(  גידים , ינותק 5העמודים היא בכבל בעל הזנת 

 
 (.S-TN   ,TN-C-S) ( או איפוסTTהארקת הגנה ) אפשרות נוספת להארקה במקרים של  4.3
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הארקת  הואהשיטה המועדפת להארקת עמודי תאורה כאשר אמצעי ההגנה המיושם 

נחושת חשוף, השלם  באמצעות מוליך( היא כאמור TN-S ,TN-C-S ( או איפוס )TTנה )הג

 ממ"ר לפחות.  35לכל אורכו בחתך 

החשמל )מתקני הארקה של עמודי תאורה בהתאם לנדרש בתקנות  יחד עם זאת ניתן לבצע

 מתח נמוך(, מכיוון שבתקנותלתמרורי הוריה )רמזורים( במתח שאינו עולה על  חשמל 

 בהם משולבתהמותקנים ברשות הכלל לו קיימת התייחסות לעמודים מתכתיים הל

 מערכת חשמלית. 

 

במתח  )רמזורים()ב( בתקנות החשמל )מתקני חשמל לתמרורי הוריה 11בתקנת משנה 

 הרמזורים , נקבע:  של עמודישאינו עולה על מתח נמוך העוסקת בהגנה בפני חשמול 

 

-TN-S , TN-C) המוגן בפני חשמול באמצעות איפוס " עמוד מתכת במתקן תהר"ם קבוע,

S( או באמצעות הארקת הגנה )TT מוליך( , יוארק באמצעות ( הארקהPE מנחושת החתך )

בעקיפין לפס ההארקה שבלוח הראשי של  ישירות אוממ"ר לפחות, אשר יתחבר  10של 

 ( הכלול בכבל הזינה".PEמוליך  ההארקה )התהר"ם , נוסף על 

 

מנחושת  הארקה תיים באמצעות מוליךתן להאריק את עמודי התאורה המתככלומר ני

שבמרכזיית התאורה, בנוסף  הראשי ממ"ר לפחות, אשר יחובר אל פס ההארקות 10בחתך 

)אופן החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין  על מוליך ההארקה הכלול בכבל הזינה

  לנוהל. 1פח בנסאחת השיטות המתוארות  עמודי התאורה יבוצע לפי
 

 הערה :

 1000עד  במתחבתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול  25בהתאם לתקנה 

להתקנה הניתן  שזור מנחושת וולט( שטח החתך המינימלי של מוליך הארקה חשוף

לשמש גם כאלקטרודה  אם מוליך זה מיועד 18ממ"ר. בהתאם לתקנה  25באדמה הוא 

 ממ"ר. 35לו צריך להיות ש אופקית שטח החתך המזערי

חשוף  מותקןממ"ר איננו יכול להיות  10לכן, מוליך הארקה שזור מנחושת בחתך של 

 באדמה, ולכן יש להתקינו בתוך צינור. 

 

  בידוד מגן  4.4

המותקן  שהציודי ליישם את אמצעי ההגנה הזה במתקן תאורה יש להקפיד על כך בכד

 במתקן יהיה מסוג בידוד כפול : 

 פנסים בעלי בידוד כפול.  –התאורה פנסי  ▪

תותקן בתוך ארגז מבודד )מפוליאסטר( המיועד להתקנה  –מרכזיית התאורה  ▪

 חיצונית )בעל הגנה מכנית, עמיד בקרינת השמש, עמיד בתנאי מזג אוויר קשים(. 

 המותקן בתוך העמוד, יהיה בעל בידוד כפול.  –מגש אבזרים  ▪

 כבלים ) בידוד כפול(.  כל המוליכים במתקן יהיו –מוליכים  ▪

 כבל המזין את הציוד לא יכלול מוליך הארקה.  ▪
 

להלן  אמצעי הגנה בפני חשמול המותרים אף שאינם מומלצים ליישום במתקני תאורה . 5

 המותרים אףהתייחסות לאופן היישום של אמצעי הגנה בפני חשמול של מתקני תאורה 

 מומלצים ליישום :שאינם 

 

 מתח נמוך מאוד.  ▪

 פסק מגן הפועל בזרם דלף )פחת( כהגנה בלעדית. מ ▪
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 נמוך מאוד  מתח  5.1

מומלץ מכיוון שימוש במתח נמוך מאוד כאמצעי הגנה בפני חשמול אפשרי אולם אינו   

הזרמים הגבוהים  שיאפשר העברתשהוא מחייב שימוש במוליכים בעלי שטח חתך גדול, 

מייקר את המתקן ומסרבל  תך גדולבמוליכים בעלי שטח חהנדרשים במקרה זה. שימוש 

 המתקן. את בניית 

 ביותר.  נמוךאמצעי זה מומלץ רק במקרים בהם ההספק הכולל של מתקן התאורה  

 

 מפסק מגן הפועל בזרם דלף )פחת( כהגנה בלעדית  5.2

אולם אינו מומלץ שימוש במפסק מגן הפועל בזרם דלף )פחת( כהגנה בלעדית אפשרי  

 משתי סיבות : 

וד לקוי באחד מפנסי התאורה עלול לגרום להפעלת מפסק המגן ולהפסקת מתקן ביד ▪

 התאורה בשלמותו, הדבר עלול לגרום לליקוי בטיחותי עקב העדר תאורה. 

מכני העדין והרגיש שבמפסק המגן עלול להיות מושפע  –המנגנון האלקטרו  ▪

ים( , ועלול כבדמהרעידות והזעזועים הנוצרים ברחוב בעת מעבר כלי רכב )בעיקר 

 לגרום להפסקת מתקן התאורה ללא סיבה ראויה. 

 

  הגנה בפני חשמול של בית תקע שירות המותקן במרכזיית התאורה .  6

 ידיהגנה בפני חשמול של בית תקע שירות המותקן במרכזיית התאורה יכולה להתבצע על  

 מפסק מגן הפועל בזרם דלף או בשיטת הפרד מגן.

 

 ל בזרם דלף פועמפסק מגן ה  6.1

 אמפר.  0.03יש להזין את בית התקע באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם העולה על   

 

 הפרד מגן   6.2 

 יש להזין את בית התקע דרך שנאי מבדל.   

 שנאי מבדל יזין בית תקע אחד בלבד.   

 

 בדיקת מערכת ההגנה בפני חשמול של מתקן תאורה.  7

 

 מתקני"בדיקות  06 -16 -01רה יבוצע בהתאם לנוהל תהליך ביצוע הבדיקה של מתקן תאו 

 חשמל של לקוחות דרישות כלליות". 

 

 החשמלאי נדרש להציג את תוכנית ההארקות של מתקן התאורה.  

 

החשמל הבודק יבדוק שאמצעי ההגנה בפני חשמול המיושם במתקן עומד בנדרש בתקנות  

   נוהל זה.ט ( וכן בנדרש על פי וול 1000נה בפני חשמול במתח עד )הארקות ואמצעי הג
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 ה פרק 

 עבודות חריגות 
 

)בהתאם המחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה, יאושרו ע"י המפקח 

רק אחרי שהוא ניתח מחיר לכל חריג/ רק אם המפקח אישר אותם בכתב ביומן למפורט במפרט הכללי( 

 האישור ביומן יכלול:העבודה. 

 שם המפקח וחתימתן. -

 תאריך האישור. -

 אותו סעיף חריג.הערך הכספי של  -

 

 ופנל כבאים כריזת חרום , מפרט מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות .1
 מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת 

 כללי 1.1

 (.ADDRESSABLE ANALOGמערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען ) 1.1.1

 30-וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות מוי מערכות גיל 1.1.2

 חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה שתאפשר -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו 1.1.3

ל ת שהתקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה האינטגרלי

 מעלות. 360הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של 

ערוצי אשר יכללו ממשק -ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד 1.1.4

 לגלאים קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים. 

 ות זהה.תוב( ובמרחב כSLCהמעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים ) 1.1.5

תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת -המערכת המוצעת תישא תו 1.1.6

UL  אוEN-54. 

המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום  1.1.7

 ודואר אלקטרוני. SMSאינטגראלית, הודעות 

 

 לוח הפיקוד והבקרה.  1.2

נומריים, נוריות -פיקסלים ותווים אלפא 260X64( גרפית של LCDוזלי )ש נצג גבי ,תכילתצוגה  ה 1.2.1

 864UL, .EN-54, 1220תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י 

 כתובות של התקני מבוא ומוצא. 1016מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  1.2.2

(. כל SLCלולאות בקרה ) 8ונים למימוש עד מדגמים שמערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו  1.2.3

 התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא. 127לולאה תאפשר בקרה עד 

-או חיווט ב CLASS A – STYLE 7-המערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית, חיווט ב 1.2.4

CLASS B . 

ות נוספות, המחוברות מוש ברכזכתובות תיעשה ע"י שי 1016 -הרחבת קיבול המערכת מעבר ל 1.2.5

( כך Peer-to-Peerברשת המאופיינת בתקשורת מהירה. הרכזות מחוברות ברשת "שוויונית" )

שניתן לתכנת בנפרד כל רכזת שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות כשותף. ניתן 

 מערכות. 32לחבר ברשת עד 

החייגן האוטומטי ושינוי רגישות  מותנית בזמן שללוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה  1.2.6

הגלאים במשטר יום/ לילה בהתאם לשעות העבודה במשך היממה,בהתאם לחגים ולימי השבוע 

 )שישי/שבת(.
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שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה, תקלה, ביצוע  1.2.7

אפשר חיבור למחשב שבו ועוד. המערכת תפעולות כגון: השב, השתקת צופרים, ביצוע תכנות 

 מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית.

התוכנה כוללת תצוגה גרפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה  1.2.8

ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה, 

 אירועים.תכנות המערכת, שליטה מרחוק וניהול 

יהיה להפיק במערכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה, תקלה וכו'. הדוחות כוללים את ניתן  1.2.9

נתוני האירוע, זמן האירוע, סוג ההתקנים, הכינויים ופרטים נוספים. אירועים אלה ניתנים להצגה 

 במסך המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה.

 

 (LOOP SLCלולאות הבקרה )  1.3

סוג ערוצי, הכולל יחידת עיבוד עצמאית. -ו ע"י כרטיס קו חד או דולולאות הבקרה במערכת יבוקר 1.3.1

 כרטיסיומספר כרטיסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים )מסוג כתובתי( והתצורה של המערכת. 

 ההתקנים. אל  כיוונית-הדו  והתקשורת  הבקרה  פעולות  את מבצעים  הקו

נתק את הלולאה במצב קצר ויחזור קטרונית בפני קצר. המעגל ימוגן אל SLCמעגל הקו האנלוגי  1.3.2

 לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי.

לבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מצבי העבודה  LEDמעגל הקו יכלול נוריות  1.3.3

 השונים.

וטים כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג ח 1.3.4

 יחיד.

ל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות כרטיס הקו יתשא 1.3.5

((Broadcastשניות, כולל ביצוע אימות אזעקה  3 -. הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ

(Fire Alarm Verification.) 

 

 (C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ). 1.4

כוח, מטען המצברים וכל הציוד מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה, ספק ה  1.4.1

המקושר לרכזת ובכלל זה צגים, ממשקים וכו'. תקלה ניתוק או הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל 

 תאובחן ותדווח מידית.

בין לולאות,  מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה, 1.4.2

 ביניהן ברשת. בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות

מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון לא מחיק ממנו  1.4.3

 ניתן יהיה לדלות דיווחים עפ"י שיוכם לתאריך.

פרד. כל זיכרון אירועים יכיל ( לאירועי אזעקה ותקלה בנHISTORYמערכת העיבוד תכלול זיכרון ) 1.4.4

מערכת. נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת אירועים אחרונים ב 250לפחות 

 או להדפסה באמצעות מדפסת. LCD -ותצוגת ה

( להצגת הפרמטרים האנלוגיים של MONITORהמערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי ) 1.4.5

 קריאה עכשוויים, ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן.ההתקנים, לרבות נתוני 

 

 ארון 1.5

יהיה מותקן בארון פלסטי "כבה מאליו" דקורטיבי וניתן יהיה להתקנה על הקיר או  לוח הבקרה 1.5.1

 בתוך הקיר, בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.

 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים. 1.5.2

שר ראיית כל האתראות החזותיות. שימוש במקשים יוגבל בדלת הארון יהיה פתח המאפ 1.5.3

 שה ברמות שונות.באמצעות קודי גי

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. 1.5.4
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גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה עתידית  1.5.5

 .50%של לפחות 

 

 פלט –קווי קלט   1.6

לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה עצמית כל קווי הקלט והפלט אל 

דת למקרה של נתק, קצר, או תקלה אחרת. קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית וחזותית ברורה על מתמ

 הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.

 רמות גישה 1.7

קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול  רמות גישה עם 4למערכת יהיו 

ים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה חלק

 קולית חזותית על הניתוק הקיים.

 אזורים לוגיים 1.8

לות בהתניות שיתוכננו מראש אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעו 499המערכת תאפשר הגדרה של עד 

 רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות.באמצעות התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין 

 לוח הבקרה 1.9

-פיקסלים ותווים אלפא 260X64( גרפית של LCDצג גביש נוזלי ) מכילים ולוח המקשיםתצוגה ה 1.9.1

, 1220המקשים יענו על דרישות ת.י נומריים, נוריות תצוגה, ומקשי תכנות ותפעול. התצוגה ולוח 

864UL, .EN-54 מקומי ומערכת תכנה רכזת הגילוי תכלול לוח מקשיםIN – BUILT שבעזרתם

ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות 

 כלשהם.הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה 

למניעת התראות שווא וכמו כן  ALARM VERIFICATIONמרכזיית הגילוי תכלול מערכת  1.9.2

 לצורך זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה. (PRE-ALARM)התראה -ל קדםתכלו

 .מרכזיית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים 1.9.3

מבלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות  TESTבנפרד למצב  ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו 1.9.4

 מכרטיסים אחרים. 

 RS-485)גידי )–לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו  16זיה עד ניתן יהיה לחבר למרכ 1.9.5

 אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. 

הפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה ל 1.9.6

לת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות, הפעלת ושליטה חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפע

 על מפוחים וכו'.

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת הספקי  1.9.7

ברים לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו הספקת אנרגיה גבוהה המערכת ובכללם מערכות מצ

 ע"ג קווים ארוכים או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים. להתקנים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים

להתקני ההפעלה  24Vהספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא  1.9.8

ויחידת העיבוד המרכזית באמצעות לולאות הגילוי בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת 

 האנלוגיות הסטנדרטיות.

ול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של הרכזת. מרכזיית הגילוי תכל 1.9.9

הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות להספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת. המרכזייה 

 ממתח הרשת למצברים ולהפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.תכלול סידור להעברה אוטומטית 

, אשר יאפשרו את חיבור המערכת למחשב ולהדפסת RS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת   1.9.10

 אירועים וצג גרפי.

אשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות רשתות  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת   1.9.11

 אינטראנט / אינטרנט.
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 והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: לוח הפיקוד  1.9.12

 פעולת המערכת במצב תקין. •

 אזעקה. הצגת אירועי •

 הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון אוטומטי ע"י מעבדי המערכת(. •

הצגת כמות אירועי האזעקה, פיקוחים, סטטוסים, תקלות, נטרולים ובדיקות. יוצג האירוע  •

 ון והאירוע האחרון שהתרחשו. כל הנ"ל יופיע על גבי התצוגה הראשית בחלון אחד.הראש

ת מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים ביצוע הפעלו •

 לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.

כן ניתן יהיה להגדיר אזעקה ניפרד לכל גלאי. כמו -קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם •

 .מועדי חגים אשר בהם המערכת תעבוד במשטר רגישות לילה לאורך כל היממה

 תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום בין המצבים. •

 קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים המתחייבים מכך. •

 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-קדםאבחנה בין  •

 (.Compensation Driftעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים ) •

 (.Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ) •

 שניות כולל אימות אזעקה. 3 -תגובה מהירה לאזעקה  •

או לחילופן,  תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת •

 .RS-232 -באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה

ר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד/ ברמת האזור/ ברמת הקבוצה/ מוצאי המערכת תאפש •

 המעגל הראשי ברכזת.

( ואינה עושה שימוש בהתקנים Soft Programmingכתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ) •

 ניים כגון מפסקים או מנופים מכניים.מכ

 Free -ו CLASS-A ,CLASS-B –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה  •

Topology. 

כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא, ספק כוח כתובתי  •

 מחשב.-ומבודדה הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו

( Automatic Filed Programming Featureלתכנות אוטומטי )המערכת תכלול אפשרות  •

 ות.המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודד

( תוך תצוגה ושליטה Peer-to-Peerרכזות ברשת שוויונית ) 32המערכת תאפשר חיבור של עד  •

 על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם. 

ים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף ניתן בדיקת הגלא •

 ".walk testכזת, או על ידי מפסק מגנטי עבור "יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הר

 

 התקנים .2

 
 גלאי עשן אנלוגי ירוק  1.2

 הרכזת.גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפעול עם  1.2.1

 הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה. 1.2.2

מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי -של משדרהגלאי יכלול מבוך ומערכת  1.2.3

 העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(.

ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות -הגלאי יבוקר ע"י מיקרו 1.2.4

 ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת.
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באופן אוטומטי עם היווצרות  (DRIFT COMPANSATION)גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה  1.2.5

משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. בנקודה זו תתקבל 

 התרעת תקלת ניקוי לגלאי.

הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת אישור מת"י להתקנה ועמידה של  1.2.6

 .1220המערכת בדרישות ת"י 

 

 חשמליים נתונים

 מאופנן.  21Vdcעבודה -מתח •

 אמפר ממותג.-מיקרו 290זרם עבודה  •

  ממותג. ללא נורית סימון. -לערך  2.6mAזרם עבודה באזעקה  •

 C060עד  -C010 -תחום טמפרטורה לעבודה מ  •

  ניתנת לכיוון מלוח הבקרה. feet / 2% - 0.8 -רגישות  •

  50mAזרם מיתוג מקסימאלי לעומס חיצוני •

 

 רעה כתובתי למערכות אנלוגיותצופר הת 1.3

התרעת אש, נורית סימון בעלת יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר  1.3.1

 עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

 התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה. 1.3.2

לצורכי  DC V24וזוג למקור מתח  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  4הצופר יוזן באמצעות  1.3.3

 הפעלת הצופר, מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי.

 מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה. במצב עבודה רגיל, 1.3.4

 הצופר יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.  1.3.5

 גלאי גז  1.4

 הנפלט בחדרי מצברים. H2גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן  1.4.1

 אי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול.גל 1.4.2

 למערכת גילוי האש.הגלאי יכלול ממסרים לחיבור  1.4.3

 .LEL 0-100%אפשרות גילוי של  1.4.4

 גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצות. 1.4.5

 .IP-65גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של   1.4.6

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 1.4.7

ו/או ש"ע אשר נבדקו ומתאימים לדרישות התקן  SENSITRONאי הגז יהיו תוצרת חברת גל 1.4.8

 .1220הישראלי 

 

 גלאי קרן.  1.5

הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מובנה ביחידה אחת כאשר ממול ליחידה זו יותקן רפלקטור פאסיבי 

 )ללא חיווט(.

 הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן אשר תגרם ע"י העשן. 

 

 י קרן יפעל על פי העקרונות הבאים:גלא 1.5.1

 מטר.   18טווח הגילוי הרוחבי של גלאי הקרן יהיה עד   1.5.1.1

 . מטר 8-100גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של  1.5.1.2

 ס"מ מהתקרה למעט אם נקבע אחרת בתכנון המפורט.   50  -על הקיר כ   -התקנה   1.5.1.3
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 לסיוס. מעלות צ   55+   -ו   -25טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת: בין   1.5.1.4

 . 1220יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י  ולתקן   1.5.1.5

 יצרן מערכת הגילוי . הגלאי יהיה מאושר ע"י   1.5.1.6

 גלאי קרן ממונע יפעל על פי העקרונות הבאים: 1.5.2

 הגלאי יכיל מנוע סרבו אשר יתכוונן וייתקן אוטומטית ובאופן רציף את הקרן בין המשדר למקלט.  1.5.2.1

 מטר. 5-100ורך של גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים בא 1.5.2.2

 העשן. הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן אשר תגרם ע"י   1.5.2.3

 מעלות צלסיוס.   55+   -ו   -10טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת: בין   1.5.2.4

 בגרמניה.   VDSויתאים לבדיקת    1220יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י    1.5.2.5

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.  1.5.2.6

 

יסות זמן ההשהיה(, ותאם לתכנון תגרום, מידית או לאחר השהייה )עם אפשרות הפעלת גלאי בה 1.6

 לפעולות הבאות:

 צפירה עולה ויורדת בלוח הבקרה הראשי והמשני ובכל יתר הצופרים שבמערכת. •

 סימון האזור בלוח הבקרה הראשי ובלוח המשני. •

 סימון הגלאי שפעל ע"י נורית סימון בגלאי. •

 קבילות לגלאי שפעל )אם ישנו(.הפעלת נוריות הסימון המ •

החירום, כגון: הפסקת מערכות המזוג אויר, הפסקת מערכת החשמל, חיוג הפעלת כל פעולות  •

אוטומטי, אזעקת אש באמצעות מערכת רמקולים, "פיקוד הכבאים" למעליות, מדפי עשן, 

אלה, כיבוי אוטומטי אזורי ועוד )אופציה(, הפעלת מפוחים להוצאת עשן, במידה ויהיו כ

 דלתות מגנטיות.הפסקת חשמל בלוח ראשי במידה ונדרש, שחרור 

בכל מקרה בו תופסק ידנית אחת מפעולות החירום לצורכי מתן שרות אחזקה, תדלק נורית  •

 סימון, שתיכבה עם החזרת המצב לקדמותו.

 הפעלת לחצן יד תגרום מיד לכל הפעולות כפי שצוינו לעיל, או חלקן אם נקבע אחרת.  •

 לגלאי כב 1.7

גלאי הכבל יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל נושאי זרם    המופרדים ע"י בידוד   1.7.1

 .FM/ULרגיש לחום. גלאי הכבל יהיה מאושר 

כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים, ארון חיבורים, נגד סוף קו או כל אלמנט אחר   1.7.2

 המהווה חלק ממערכת גילוי האש.

 טעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת אש.בקניתן להשתמש   1.7.3

 טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה: 1.7.4

 טמפ' הפעלה גלאי כבל טמפ' סביבה מרבית

 °C37.8                                         °C 68.3 

 °C 65.6                                         °C 87.8 

 °C 93.3                                         °C 137.8 

 מ'. 1,200האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על   1.7.5

יש להשתמש בכבל נושא המסופק עם  –בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר  1.7.6

 גלאי הכבל.

 ובאמצעות אביזרי התקנה מקוריים שלו.ן התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצר 1.7.7
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הנמדדת בנפרד  ADDRESSABLEאש, ע"י יחידת כתובת -מעגלי גילוי LOOP-גלאי הכבל יחובר ל 1.7.8

 מגלאי הכבל.

 הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. 1.7.9

 יחידת מבוא ממוענת 1.8

, מגע .F.Sן: גלאי גז, גלאי כבל, יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגו 

וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי  LOOP-ל COLLECTIVEיבש או קבוצת גלאים מטיפוס 

ADDRESS .וחיבורם למעגל הגילוי הממוען 

 יחידת הפעלה ממוענת 1.9

אש והפסקות -ע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוייחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מג 

 הזנות חשמל.חירום ל

 ספק כח כתובתי אנלוגי 1.10

מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנה מזרמי יתר ע"י  V 24מאפשר הפצת  

 הגנה אלקטרונית.

 נוריות סימון גלאים 1.11

הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית תתחבר מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות  1.11.1

 ר הנורית החיצונית.במקביל לנורית לחיבו

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח,     או מותאמת  1.11.2

 לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.

 גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו.נוריות סימון עבור  1.11.3

 מון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.נורית הסי 1.11.4

 

 לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי 1.12

 מ' מהרצפה. 1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של   1.12.1

 של נתק או קצר. לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה  1.12.2

עלת אינדיקציה ויזואלית בלוח הגילוי/כיבוי הפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפ  1.12.3

 שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען".  1.12.4

אשר יש צורך  לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוף  1.12.5

עודו בשוגג, ויסומן בהתאם ליי י לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתולשברו או להסירו כד

 בשפה העברית.

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.  1.12.6

 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך.  1.12.7

 הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(.  1.12.8

 

 מערכת כריזת חרום:  .2

היה לכרוז ממקרופון מטרת המערכת היא מתן הודעות שוטפות ושידור כריזה בשעת חרום כך שניתן י 2.1

 מקומי או מרוחק עם אופציית הרחבה לשליטה לפי איזורי חלוקה.
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מערכת כריזת החירום תיהיה מונוליטית משולבת, המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של מערכת   2.2

 כריזה קולית, ספק כוח וסוללות גיבוי.

ישראלי ותתאים או תישא תקן ישראלי/אישור מכון התקנים לעמידה בתקן ה-המערכת תישא תו  2.3

 .EN-54או  ULאישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת 

הודעות המוקלטות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר בהתאם לדרישות הכריזה וה 2.4

 התקנים. 

   .V100או  V25 ,V70מוצאי קוים של רמקולים מבוקרים עם מתח של  2עד   2.5

של  8רך בקרה בזמן אזעקה או בזמן תקלה וכמות לצו OPEN COLLECTORSהמערכת תכיל   2.6

 לכל היותר. הודעות מוקלטות

 וישנה מוזיקת רקע, המערכת תאפשר עדיפות לכריזת החרום.במידה   2.7

 .DB 90לכל היותר  ויחס אות לרעש יהיה  Dbבניחות שלHz 18000-100 תחום הענות לתדר   2.8

 .25W/50W /150W /100W / W200/ W300מערכת בודדת תיהיה בעלת הספק של  2.9

 

 מבנה כללי

 

  לפחות.מ"מ  1.5מסגרת המסד תבנה מפלדה בעובי של  2.10

 כל חלקי הפלדה יצופו באבקה לצורך מניעת קורוזיה וחלודה. 2.11

 תיהיה במסד אפשרות לנעילה עם מפתח ונעילה ע"י קוד כך שתיהיה גישה רק לאדם מורשה. 2.12

ם, הודעה קולית מושמעת, תקלה, וחוסר המסד יכלול נוריות לציון הדברים הבאים: אספקת המתחי 2.13

 פעולה של אחת הפונקציות במערכת.

 
 מתחי האספקה 

 במידה וישנה העברה בין סוגי מתחים שונים הנ"ל יעשה אוטומטית. 2.14

 המערכת תכלול מצברי חרום נטענים אשר יספקו הזנה לחצי שעה בשידור בהספק מלא. 2.15

ממתח  10%או קפיצות במתח של לפחות  טווח מתחי העבודה של המערכת יהיה חסין לנפילות 2.16

 הרשת.

 וגן ע"י נתיך.כל אחד ממתחי המבוא השונים י 2.17

 
 מערכת שליטה וניהול עשן:  .3

תקן ישראלי/אישור מכון התקנים לעמידה בתקן הישראלי ותתאים או -המערכת המוצעת תישא תו 3.1

 .NFPA70, NFPA72,NFPA92, UL864תישא את האישורים הבינלאומיים של התקנים 

פנל ניהול העשן יתממשק אל הרכזת כך שכל הפעולות המתבצעות בו והמידע יעבור דרך הרכזת והיא  3.2

 תווים.  40שלה את סטטוס העבודה או התקלה עד תציג על גבי התצוגה 

פנל ניהול העשן יתוכנן וייוצר בארץ לצורך מניעת טעויות בהבנת המתקן, כמו כן יהיה במארז אחיד  3.3

עבור כל מפוח בנפרד או קבוצת מפוחים  SCM ((SMOKE CONTROL MODELויכלול כמות 

במקרה והם באותו איזור אש כהגדרת יועץ הבטיחות כאשר כל בורר יתפוס כתובת אחת בלבד, ליד 

נורה עבור מצב אוטומטי,  מצב ידני  -נורות הממחישות את מצב הפעולה של הבורר 3כל בורר יהיו 

ON מצב ידני ,OFF.   

תיהיה בעדיפות עליונה מהמצב האוטומטי כך שהכבאי תמיד יוכל נית של הכבאי בבורר השליטה היד 3.4

 לשנות את סטטוס העבודה של המפוחים כרצונו.

במידה והמפוח אמור להכנס לעבודה אך הוא לא מצליח מכל סיבה שהיא ייתקבל דיווח ברכזת ולא  3.5

 תדלק הנורה שליד הבורר.

י כניסת אויר וקוי הוצאת אויר ץ בחזית הפאנל עם קוסכמה צבעונית המתוכננת ומיוצרת באר 3.6

 הממחישה בבהירות את המבנה והשליטה של המפוחים בכל איזור ואיזור.
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 כבילה

מערכת ניהול העשן מוגדרת כמערכת מצילת חיים, על כן כל הכבילה הקשורה למערכת זו )מהפנל  3.7

בצבע   NHXHFE180E90 מסוג ניהול עשן עד לרכזת ומהרכזת עד למפוחים השונים( תהיה כבילה

 דקות. 90כתום אשר עמידה לאש עד 

 

  חייגן  .4

 מספרי טלפון לכל ערוץ והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. 10תכנות של עד  4.1

ספרות לכל מספר טלפון אשר יופיעו על גבי תצוגה ספרתית המכילה בנוסף  15החייגן יכיל לכל היותר  4.2

 וההפעלה.כנות סימני בקרה לפעולות הת

 (DTMFהחיוג יבוצע בשיטת פולס או טונים ) 4.3

 תכנות החייגן והקלטה יאובטחו באמצעות סיסמא. 4.4

 לצורך קיום בקרת קו טלפון מתמדת יוזן החייגן ממקור מתח קבוע מגובה סוללה מהרכזת. 4.5

 

 אירועי החייגן

 זת אליה הוא מחובר.ברכקו הטלפון וקווי כניסת האירועים יכללו בקרת קו וחיווי על גבי החייגן ו 4.6

כאשר ההודעה תהייה מורכבת משני  Bאו ממבוא   Aהחייגן יכיל הודעות לאירוע המופעל ממבוא  4.7

קטעים הראשון יהיה תאור האירוע והשני אשר יהיה משותף לכל הכניסות הוא מיקום האירוע 

 ומספר טלפון לאימות.

 לילי.ו שברמת מתח חיובי א Bאו  Aהפעלת האירועים תתבצע מכניסה  4.8

 

  227ea-227) HFC-200/FE-(FMמערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג  .5

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי החלל המוגן או בארונות החשמל בריכוז המתאים  –מטרת המערכות 

 .NFPA 2001/  1597ובכמות הנדרשת על פי תקן, ת"י 

כדוגמת  HFC-227ea( FM-200/FE-227) -מערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים ועל גז כיבוי מסוג 

 .12094UL /ENמארה"ב אשר נושאים את התקנים  FIKE -מאיטליה ו SAFE  המכלים מתוצרת החברות

 על המערכת להיות בעלת תו תקן ישראלי.

המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש. המערכות תכלולנה את כל החלקים, 

עשה באמצעות תוכנת מחשב ייעודית/ הוראות דרושות עפ"י תכנית מדויקת שתהחומרים והעבודות ה

. כמו כן יידרש הקבלן להציג תעודה על היותו מורשה  להתקין PRE ENENERINGהיצרן למכלים מסוג 

ולתחזק מערכות מסוג זה ועל היותו מורשה לתחזק ולמלא את מכלי הכיבוי ושברשותו מתקן למילוי גז 

 או מעבדה מאושרת אחרת.  UL בפיקוח מת"י או

 ארגון והפעלת המערכת 5.1

 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב. 5.1.1

המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש על פי תקן, ת"י  5.1.2

1597  /2001 NFPA .ומאושרים בהתאם 

על פי המפורט בתכנית המחשב/  HFC-227ea (FM-200/FE-227)מיכל גז המיועד לגז מסוג  5.1.3

 .1597הוראות היצרן נושא תו תקן ישראלי 

 ע"י נוקר הפורץ דיסק. מפעיל חשמלי )סולונואיד( או 5.1.4

 חבק לעיגון המכל. 5.1.5

מגולוון או נחושת, בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת המחשב/  40צנרת פלדה מטיפוס סקדיואל  5.1.6

 הוראת היצרן.

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -גז תוך פרק זמן של לא פחות מנחיר פיזור שיאפשר פריקת ה 5.1.7

 .1597 נושא את אישור מת"י להתקנה בהתאם לתקן ת"י 5.1.8

 צופר התרעה באזור )החלל( המוגן. 5.1.9
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התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן באמצעות   5.1.10

 מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

 מואר "כיבוי הופעל" בעל תאורת לד באזור המוגן. שלט  5.1.11

 המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות:  5.1.12

(עם או  CROSS ZONINGדי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה )יעל  •

 בלי השהיית זמן, לפי דרישת הרשות המזמינה.

ם או בלי השהיית זמן כפי שיידרש על ידי על ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחצן ידני ע •

 הרשות המזמינה.

 הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על המכל.על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל  •
המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י סולללות   5.1.13

 המותקן על מנגנון המפעל.מערכת גילוי העשן והן באופן מכאני על ידי מנוף ידני 

 .יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן  5.1.14

ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר )מוצלבים בתכנון המערכת   5.1.15

בלוח הבקרה( המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ההוראה להפעלה בלוח 

 פיקוד של מערכת גילוי העשן.ה

שיהיה במקום מאויש הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה   5.1.16

 שעות ביממה )מוקד(. 24שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  24

 .1597המכל יהיה כנדרש ע"י פי ת"י   5.1.17

 המחשב או בהתאם להוראות היצרן.מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית   5.1.18

 מעלות צלזיוס. 30אטמ' בטמפ' של  25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ  5.1.19

המכל יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי )לוח הבקרה(. ויישא אישור של תאימות חשמלית   5.1.20

 לרכזת של היצרן ומת"י.

אוליים שיאפשרו שפיכת הגז כל האביזרים )מכלים, צנרת ונחירי פיזור( יהיו בעלי נתונים הידר  5.1.21

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  6 -תוך פרק זמן שלא פחות מ

 שניות. 10שאר באזור המוגן לפחות הגז צריך להי  5.1.22

 

 שילוט וסימון

שילוט לוח הבקרה ולוחות משנה ייעשה באותיות דפוס קריאות ונראות היטב בתאום עם המנהל.   5.1.23

ים במתקן ובתאום ואישור מנהל המתקן. השילוט יהיה שילוט האזורים יעשה על פי סדר האזור

 מלא וברור להבנה.

 השלטים יהיו מחומר פלסטי בר קיימא.  5.1.24

שילוט חיבורים בלוח הבקרה ייעשה באופן שכל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומנים כך שניתן   5.1.25

סימון יהיה לזהות בצורה ברורה את כל המוליכים המתחברים אליהם. שילוט גלאים, נוריות 

 קיימא.-לחיצים, ישולטו עם חומר פלסטי בר

 
 גילוי וכיבוי אש אוטומטית על ידי גז ותחזוקתןהתקנת מערכות  .6

 
. בגמר ההתקנה, תיבחן המערכת ע"י מבדקה מאושרת ותוגש 1597המערכת תותקן על פי תקן, ת"י  6.1

 תעודת הסמכה למערכת. 

חלל סגור אחר, שתפעל בשילוב עם מערכת התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל  6.2

 או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת משולבת". גילוי האש הקיימת בבניין

 מערכת הגילוי והכיבוי תכלול ארבעה אלמנטים עיקריים להלן: 6.3

 .CROSS ZONINGגלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב  •

 מיכל גז כיבוי. •
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 צנרת לזרימת הגז. •

 נחירי פיזור. •

 ל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות:המערכת תופע 6.3.1

(עם או  CROSS ZONINGפיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה )על ידי  •

 בלי השהיית זמן, לפי דרישת הרשות המזמינה.

על ידי הפעלה חשמלית באמצעות לחצן ידני עם או בלי השהיית זמן כפי שיידרש על ידי  •

 הרשות המזמינה.

 מנוף המותקן על המכל.י הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות על יד •

 הפעלת כיבוי תגרום לפעולות הבאות: 6.3.2

 שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים. •

 הפעלה מידית של השלט המואר "כיבוי מופעל". •

 פתיחת חלון לשחרור עשן. •

 ם(.סגירת תריסי עשן )דמפרי •

 יר וארונות פיקוד דיזל גנרטור.ניתוק מידי של חשמל בארונות חשמל פיקוד מיזוג או •

שחרור גז  שחרור גז כיבוי מידי בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור. •

 שניות בשאר המקומות. 30 -ל 20כיבוי לאחר השהיה מינימאלית בין 

 נפילת לחץ. שעון הלחץ מעל מיכל הגז יורה על •

 במקרים הבאים:חיווי תקלות במערכת הכיבוי יופיעו  6.3.3

 נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו הסולונואיד/הנפץ. •

  התרעה על נפילת הלחץ במיכל הכיבוי. •

  נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו מגנטים לשחרור דלתות. •

 נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו חלון לשחרור עשן.  •

  דמה בקו תריסי עשן )דמפרים(.נתק, קצר, או זליגה לא •

או שווה ערך, בארונות חשמל, בארונות ציוד  FM-200מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז,המערכת  6.3.4

 תקשורת, בחדרים או בכל חלל סגור אחר.

שנים לפחות בשטח הגילוי  20המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של  6.3.5

 והכיבוי האוטומטי בגז.

רכת יהיו  מהמשובחים ביותר והחדישים יוד, החומרים והחלקים המרכיבים את המעכל הצ 6.3.6

אירופה המאשרים עמידות  ENארה"ב/  U.Lביותר בשטח הכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של 

הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה לכל פריט. הקבלן ימציא  . 1597הפריטים עם תו תקן ישראלי 

 ות התקן.אישור מת"י לעמידה בדריש

 .NFPA 2001/  1597דרישות תקן, ת"י איכות גז הכיבוי תהיה על פי  6.3.7

  1597מכלול מיכל הגז: מיכל, ידית הפעלה מכאנית ומנגנון ההפעלה, יהיו בנויים על פי תקן, ת"י  6.3.8

/  1597אטמוספרות, הכל על פי על פי תקן, ת"י  24-25המכל ימולא עם חנקן לתוספת לחץ של  6.3.9

 והוראות היצרן.

ן, נוח לגישה, להפעלה ידנית מכאנית ולמתן שרות המכל ימוקם במקום בטוח מחוץ לחלל המוג 6.3.10

 אחזקה. המכל לא יפריע לפעילויות השוטפות במתקן.

מנגנון ההפעלה והחיווט המוליך אליו יהיו מבוקרים ומוגנים )שמירת קו( כנגד קצר, נתק או  6.3.11

 תי וקולי בלוח הבקרה.זליגה לאדמה. כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזו

 יזור יבוצעו על ידי יצרן הציוד בלבד.קדחים בנחירי הפ 6.3.12

מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן "כמערכת משולבת", פעולתה לא תפגע ולא תפריע לפעולת  6.3.13

 מערכת גילוי האש הכללית הקיימת במתקן.
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 בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה. 6.3.14

 מערכת הכיבוי.צנרת הגז תהיה בהתאם להוראות יצרן  6.3.15

 5שניות בקפיצות של  55שניות ועד  5-ניתן יהיה לתכנת את משך הפולס שבו יפעל הכיבוי מ 6.3.16

 דקות בקפיצות של דקה או עד לביצוע "השב" ברכזת. 239-שניות, מדקה אחת ועד ל

שניות. שלט מואר  60-20 במקרה של שימוש בסולונואיד ינותק זרם החשמל סולונואיד לאחר 6.3.17

 על" יהיה גוף תאורה מוגן מים עם נורות לד."כיבוי הופ

 קפיצים הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת. 6.3.18

 מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת. 6.3.19

עם מכסה אטום למים, במקום נוח  CIלחצן כיבוי ידני חשמלי להתקנה חיצונית יותקן בקופסת  6.3.20

 ר הפעלתו גם שיש דליקה בחלל המוגן.עלה, מחוץ לחלל המוגן ובמרחק שיאפשלהפ

לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את הסולונואיד או הנפץ ללא שימוש במערכת הצלבת  6.3.21

 האזורים.

מכלי הכיבוי שיותקנו מחוץ למבנה יוגנו על ידי כלוב עמיד ויציב שיורכב מרשת מתכת, דלת, גגון  6.3.22

 מתאימה ונאה.גלי, משטח בטון, הכל בצורה  פח גלי או פלסטי

ממסר פיקוד )טריפ קויל( בארונות חשמל יותקן על ידי הקבלן. זרם ההפעלה לממסר הפיקוד  6.3.23

 יהיה למשך זמן קצר בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד.

. או פתרון 1597הקבלן יגיש תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה על פי תקן, ת"י  6.3.24

 יוד. ר כפי שמאושר על ידי יצרן הצאח

הקבלן ימציא, בסיום ההתקנה, תיק מערכת, אישור של מבדקה מאושרת על ביצוע ההתקנה על  6.3.25

 פי דרישות התקן.

 מערכת לכיבוי אוטומטי בגז תותקן על פי ההנחיות שלהלן: 6.3.26

 הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה. •

רה שתבטיח חוזק מתאים ועמידה בלחצי מחוזקים לקיר או לתמיכה בצו חבקי המכלים יהיו •

 הפריקה.

 המכלים יותקנו על גבי משטח מוגבה משטח הרצפה למניעת מגע עם מים. •

 צנרת הגז תהיה מחוזקת בצורה שתבטיח עמידה בלחצי הפריקה. •

 חיר.מ"מ מקוטר מחבר הנ 1קוטר המעבר בתקרת ארון מוגן של נחיר פיזור לא יעלה על  •

 היטב לתקרת הארון המוגן. נחיר הפיזור יהיה מחוזק •

 אין להלחים צנרת נחושת.  •

העבודה עם צנרת נחושת: חיתוכים, כיפופים, קונוסים ועניות, תעשה אך ורק עם מכשירים  •

 מיועדים לכך. אין להשתמש בחומרי אטימה.

 מ"מ. P.V.C 20 X 20צנרת גז כיבוי מנחושת תעבור בתעלות  •

ה כזה שיאפשר מעבר זרם חשמל הפעלה על פי ט אל הסולונואיד או הנפץ יהיעובי החיוו •

 דרישות היצרן.

 .N.P.Tמחברים ודיזות יהיו קוניות לפי. 40כל ההברגות בצנרת סקדואל  •

עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינמיים  •

 המערכת.שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת 

 בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.צנרת המתכת תצבע  •

 מטר לפחות.1עיגון הצנרת יבוצע לאחר כל ברך בכיוון זרימת הגז, ובקטעים ישרים כל  •

יהיו בעובי ובפרופיל הנדרש. הקבלן יאטום פתחים בארונות  40חבקים לחיזוק צנרת סקדואל  •

 חשמל למניעת בריחת גז כיבוי.
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 אביזרים כמפורט להלן: המערכת תכלול את ה 6.3.27

o מכלי גז  מכל/FM-200 .או שווה ערך, בכמות המפורטת במחירון 

o .מערכת הפעלה חשמלית 

o .הפעלה מכאנית ידנית 

o .שסתום לפריקה מהירה 

o .חבק לעיגון המכל 

o  1597נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בהתאם להוראות היצרן ודרישות ת"י 

o .מד לחץ 

o  הפיזור.ומותאמת לנחירי צנרת פלדה או נחושת מחושבת 

o .קבלת אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז 

o .לחצן כיבוי 

o ."שלט על דלת הכניסה אשר יואר על ידי תאורת לד ובו יהיה כתוב "הופעל כיבוי 

 

 הנחיות להתקנת מערכת גילוי אש 6.1

 הקבלן יבקר באתר ויתאם את עבודתו כך שלא תופרע הפעילות השוטפת במתקן. 6.1.1

המערכת, על הניקיון בשטח כפי שידרוש מנהל המתקן. הקבלן ידאג התקנת  הקבלן ישמור בשלבי 6.1.2

לניקיון ויפנה מהאתר את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים, בגמר כל יום עבודה וכן באופן 

 יסודי לפני מסירת המערכת.

יכסה  על הקבלן לבצע את קדיחותיו וחציבותיו תוך שימוש בשרוול גומי המותקן על המקדחה וכן 6.1.3

 יריעות פלסטיות את הציוד, הכל כדי למנוע פיזור אבק, לשביעות רצון המנהל ומנהל המתקן.ב

קיימא, -כל מעבר וחציבה דרך קירות מחיצות וכד', יאטמו מחדש עם חומר איטום מתאים ובר 6.1.4

 בצורה טובה ונאה, ויצבעו בצבע ובגוון הרקע, הכל לשביעות רצון המנהל ומנהל המתקן.

שיעשה על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודותיו, יוחזר לקדמותו מיד לאחר סיום  במבנהכל שינוי  6.1.5

 התקנת המערכת ולפני מסירתה.

 

 טיב ביצוע ומיומנות

הקבלן מתחייב שכל העבודות, לרבות חיווט והתקנה יבוצעו על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה   6.1.6

 הנאותה.

ן בצורה ישרה ונאה. צנרת המחירון תותק-P.V.Cתעלת ה  -על הקבלן לבצע גימור טוב ונאה   6.1.7

תותקן באמצעות טפסי מתכת מגולוונת. קצה הצינור ו/או התעלה יותקנו במרחק שלא יעלה על 

או צנרת  P.V.Cמילימטר מכל אביזר במערכת הגילוי. החיווט הגלוי יצופה בשרוול בידוד. תעלת 5

 1.50בקרה יותקן בגובה של וח ההמחירון תותקן על קו הסימטריה מכל פריט מפרטי המערכת. ל

ס"מ מהם. נוריות הסימון בגלאים או  160ס"מ מהרצפה ובסיס הלוח. לחיצים יותקנו בגובה של 

בבסיסי הגלאים יפנו לכיוון שבו יראו בצורה טובה מכיוון הכניסה המקובלת לחדר או לאולם וכן 

אם נאמר אחרת. כל  אלא ס"מ מהתקרה, 50מכיווני הגישה. צופרים יותקנו בדרך כלל במרחק 

 המערכת תותקן בצורה הטובה והמושלמת ביותר.

 הקבלן יוודא שמידות הציוד על כל פרטיו מתאימים למקום המיועד להם במתקן.  6.1.8

 התקנת גלאים

התקנת גלאים בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, וכן בחדרי מדרגות, יותקנו כך שתתאפשר   6.1.9

אחזקה או לצורך טיפול בתקלה. יש לתאם עם המפקח ונציג רות גישה נוחה אליהם לצורך מתן שי

 הרשות המזמינה אם נוצר קושי בהתקנה או במיקום.

 התקנת הגלאים תהיה במרכז המכסה העליון של ארון החשמל, ככל שניתן.  6.1.10
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קידוח החור עבור הגלאי יבוצע באמצעות מקדח "כוס". יש להכין לפני הקידוח יריעה או לוח   6.1.11

מ"מ מקוטר הגלאי.  3 -סוף את השבבים. קוטר הקדח עבור הגלאי לא יהיה גדול מי לאקרטון, כד

 הגלאי ייתמך על ידי פח בפרופיל "ח".

גלאים מתחת לרצפה צפה יתמכו על ידי פרופיל מתכת יציב בצורת "אומגה" באישור מראש   6.1.12

 ס"מ מתחת לרצפה הצפה. 5 -ובכתב, בגובה שלא יעלה ולא יפחת מ 

 

 צופרים

 ס"מ מהתקרה אלא אם נאמר וצוין אחרת. 50 -ופרים יותקנו במרחק של כל הצכ  6.1.13

   לחצן

 ס"מ מפני הרצפה. 160גובה התקנת לחצני היד יהיה   6.1.14

 

 חיווט תעלות וצנרת

 אלא אם נאמר במפורש אחרת. P.V.Cכל החיווט יעבור בתעלות   6.1.15

ות זוויות וקופסאות החיווט, התעלות והצנרות יועברו בדרך הקצרה ביותר, במינימום קשת  6.1.16

 חיבורים.

 כל התעלות והצנרות המותקנות על קיר יותקנו על הקיר בצמוד לתקרה.  6.1.17

 כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים חשמליים. 6.1.18

 רה קונסטרוקטיבית ובכל מקרה לא תונח על תקרה תלויה.צנרת הפלסטיק תוצמד אל תק  6.1.19

 נרת והחיווט יישאו תו תקן ישראלי.התעלות, הצ  6.1.20

כל קופסאות החיבורים, נוריות הסימון, הלחיצים וכו', יותקנו בצורה ישרה אסתטית וחזקה ללא   6.1.21

שימוש בתעלה או בצנרת נוספת. מכסי קופסאות החיבורים יהיו מכוסים במדבקה בצבע אדום בת 

נן על קופסאות החיבורים. קיימא, או יצבעו בצורה אסתטית בצבע אדום ויוחזקו בסרט משו

 חיבורים יאטמו בפקק מיועד.קופסאות ה

לצנרת הפלסטית, יעשה דרך קופסאות הסתעפות. פתחים וסדקים  -P.V.Cהחיבור בין תעלות ה   6.1.22

 יאטמו על ידי חומר סיליקון.

 -או הצנרת שהותקנה ע"י אחרים -P.V.Cהקבלן יבדוק לפני ההתקנה את ההתאמה של תעלת ה   6.1.23

 ביצוע שבידו.לתכניות ה

 -תקנה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או הצנרת שהותקנה ע"י אחרים הקבלן יבדוק לפני הה  6.1.24

 לתכניות הביצוע שבידו.

הקבלן יעיר את תשומת לבו של המזמין לכל סטייה או סתימה של צנרת קיימת לאחר הבדיקה   6.1.25

 מוקדם ככל האפשר.שביצע ולפני התחלת ההשחלה, כדי לאפשר את תיקון התכניות במועד 

 .1220/3ט יעשו בהתאם להוראות חוק החשמל ותקן כל פעולות החיוו  6.1.26

 יומן עבודה

הקבלן יחזיק באתר העבודה יומן עבודה וינהלו באופן שוטף תוך פירוט העבודה במתקן. ביומן   6.1.27

ם, ירשמו בסוף כל יום עבודה, כמויות מדויקות של תעלות, צנרת וחיווט באופן ברור על פי אזורי

ציג הרשות המזמינה הזכות לבדוק בכל עת את פירוט הרישום קומות חדרים וכו'. למפקח ו/או נ

 ביומן זה.

 בדיקה וקבלת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית .7

על הקבלן להודיע על סיום מלא של עבודות ההתקנה. ההודעה תימסר לאחר שהמערכת נבדקה על ידי  7.1

בתיקון כלשהו, הופעלה ב תקין ללא דופי וללא צורך מבקר איכות מטעם הקבלן ונמצאה במצ

ימים לפחות, ללא תקלות ו/או אזעקות שווא, ובתנאי תפעול רגילים, מושלמת  7לתקופת ניסיון של 

 ומוכנה למסירה.

 על הקבלן להמציא אישור מבדקה מאושרת לאחר ביצוע ההתקנה ולפני קבלתה הסופית. 7.2
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 עוד טכני כמפורט להלן.)אוגדנים( כנדרש בסעיף תי הקבלן ימציא בעת המסירה חמישה תיקים 7.3

הקבלן יערוך טבלת רשימת ציוד שהותקן עם ספירת כמויות הציוד גלאים, לחיצים, צופרים, חיווט,  7.4

תעלות, צנרת וכל פריט אחר שהוזמן על פי הזמנת העבודה. צוות זה יאשר ויחתום על גבי הטבלה 

ם בדיקת תפקוד מקצועית בעת ספירת מלאי זו תיערך גשכל הציוד אשר מופיע בטבלה אכן הותקן. 

 של כל פרטי המערכת.

לאחר גמר עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות יסודיות למערכת. הבדיקות יכללו בדיקות טיב ההתקנה  7.5

ובדיקות תפעוליות. הבדיקות יערכו על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן, על פי המפורט לעיל ובחתימת 

יודיע שהמערכת נבדקה ונמצאה מושלמת ופועלת כל סעיף. רק לאחר שהקבלן ידו של המבקר מול 

 ללא דופי ותקלות במשך יומיים רצופים לפחות, תתקיים, לאחר תאום, מסירת המערכת למזמין.

המערכת תימסר כשהיא גמורה, מושלמת ופועלת כנדרש לפי המפרט והתכניות המאושרות. עם  7.6

הבדיקה תעשה בהתאם להוראות  טכני מושלם כמפורט להלן.מסירת המערכת ימסור הקבלן תיעוד 

 היצרן, כל גלאי ייבדק בנפרד וכל מרכיב אחר במערכת והמערכת כיחידה שלמה.

 לא תתקבל מערכת אם נמצא שיש פריטים וחלקים בה שאינם פועלים כנדרש. 7.7

 עם המסירה תיערך הדרכת צוות המזמין על אופן פעולת המערכת ותפעולה השוטף. 7.8

 ערכת.וד טכני למסירה עם המתיע 7.9

יהיה  -אוגדן  -עם מסירת המערכת לידי ימסור הקבלן חמישה עותקים )אוגדנים( כאשר בכל עותק  7.10

 החומר התיעודי כמפורט מטה:

 קובץ שרטוטים מעודכנים של כל מרכיבי המערכת כפי שהותקנו בפועל. •

 הוראות הפעלה, בדיקה וניסוי של כל מרכיבי המערכת. •

פריטי המערכת וציוד העזר כולל מצברי החירום עם ציון  ואחזקה תקופתית לכל הוראות בדק •

מרווחי הזמן המומלצים בין פעולה הוראות פעולה אחזקה יומית, שבועית, חודשית או שנתית 

 מקומי או ע"י טכנאי(. -לפעולה לצד כל פעולות האחזקה, יצוינו דרכי הביצוע 

סוגיהם, מספר המנורות או ערכת )מספר הגלאים ורשימה מלאה של הציוד ממנו מורכבת המ •

 נוריות הסימון, לחיצי אזעקה וכדומה(.

 קטלוגים ופרוספקטים מפורטים של היצרן עבור כל הפריטים של המערכת. •

 על כל חלקיו. 1220אישור מעבדה מוסמכת לאישור התאמת המערכת לדרישות ת"י  •

 תזרים ביצוע מערכות גילוי וכיבוי •

תכנון, אישור מבדקה מוסמכת לתכנון, כתב כמויות, ביצוע, אישור מת"י על  דרישה, יעוץ,  •

 ביצוע, אישור כיבוי אש ומסירה למזמין.

 באירוסול ותחזוקתו התקנת מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטית על ידי מתקנים לכיבוי .8

 חר ההתקנה. ותאושר ע"י מבדקה מוסמכת לא 5210המערכת תותקן על פי דרישות ת"י   8.1

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, שתפעל בשילוב עם מערכת   8.2

 גילוי האש הקיימת בבניין או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת משולבת".

 מערכת הגילוי והכיבוי תכלול שני אלמנטים עיקריים להלן:  8.3

 .CROSS ZONINGגלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב  •

 י באירוסול.מתקן כיבו •

 הפעלת כיבוי תגרום לפעולות הבאות:  8.4

הפעלה מידית של  שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים. •

 השלט המואר "כיבוי מופעל".

  סגירת תריסי עשן )דמפרים(. •

 ר.וארונות פיקוד דיזל גנרטוחשמל, פיקוד מיזוג אויר  -ניתוק מידי של חשמל בארונות  •

 שחרור חומר כיבוי. •



161 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 תקלות במערכת הכיבוי יופיעו במקרים הבאים:  8.5

 נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו מוצא לכיבוי. •

 נתק, קצר או זליגה אדמה בקו מגנטים לשחרור דלתות. •

 נתק, קצר או זליגה לאדמה בקו חלון לשחרור עשן.  •

 עשן )דמפרים(. נתק, קצר, או זליגה לאדמה בקו תריסי •

 או אדמה בקו חייגן או בנתק של קו החיוג.נתק, קצר  •

 
המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי באירוסול, בארונות חשמל, בארונות ציוד  -כיבוי באירוסולים  8.6

 .5210לת"י  1, גיליון תיקון מספר 5210תקשורת, בחדרים או בכל חלל סגור אחר בהתאם לת"י 
שנים לפחות בשטח הגילוי והכיבוי  20ניסיון של צרת חברה בעלת מוניטין והמערכת צריכה להיות מתו 8.7

 האוטומטי באירוסול.

כל הציוד, החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו מהמין המשובח ביותר והחדיש ביותר  8.8

המאשרים עמידות   EN/UL ושל בשטח הכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי

ומכון התקנים הישראלי הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה   NFPA 2010ים בדרישות התקן הפריט

 לכל פריט.

 .5210/ ת"י  N.F.P.A. 2010איכות חומר הכיבוי תהיה על פי דרישות של  8.9

המכל ימוקם במקום בטוח בתוך החלל המוגן, נוח לגישה, ולמתן שרות אחזקה. המכל לא יפריע  8.10

 ן.לפעילויות השוטפות במתק

והחיווט המוליך אליו יהיו מבוקרים ומוגנים )שמירת קו( כנגד קצר, נתק או  מנגנון ההפעלה החשמלי 8.11

 זליגה לאדמה. כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.

מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן "כמערכת משולבת", פעולתה לא תפגע ולא תפריע לפעולת מערכת  8.12

 הכללית הקיימת במתקן.גילוי האש 

 קרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה.בכל מ 8.13

 צופרי פינוי יותקנו בחללים סגורים להוציא ארונות חשמל. 8.14

במקרה של הפעלת כיבוי קו המוצא לכיבוי יהיה מוגן על ידי כרטיס אלקטרוני להגבלת צריכת הזרם  8.15

 בהתאם להוראת יצרן המחולל.

 יה גוף תאורה מוגן מים עם נורות לד ויופעל על ידי לוח הבקרה.שלט מואר "כיבוי הופעל" יה 8.16

 קפיצים הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת.  8.17

 מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת.  8.18

 לחצן כיבוי ידני חשמלי יופעל בשיטת הפעלה כפולה. 8.19

עם מכסה אטום למים, במקום נוח  CIקנה חיצונית יותקן בקופסת לחצן כיבוי ידני חשמלי להת 8.20

 להפעלה.

 לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את מנגנון ההפעלה ללא שימוש במערכת הצלבת האזורים. 8.21

 63ממסר פיקוד )טריפ קויל( יותקן על ידי הקבלן בפיקוח נציג הרשות המזמינה בארונות חשמל מעל  8.22

הפעלה לממסר הפיקוד יהיה למשך זמן קצר ופיקוד דיזל גנרטור. זרם ה אמפר, פיקוד מיזוג אויר

 בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד.

הקבלן יגיש למזמין תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי כמות חומר הכיבוי בהתאם לתקן  8.23

 .5210הקובע ת"י 

 יבוי כולל מיכלהקבלן יגיש לאישור הרשות המזמינה מראש תרשים איזומטרי על מהלך הכ 8.24

, בסיום ההתקנה, אישור של מכון בדיקה על ביצוע ההתקנה על פי דרישות התקן ת"י הקבלן ימציא 8.25

 .1220ו ת"י  5210

 מערכת לכיבוי אוטומטי באמצעות מתקני כיבוי באירוסול תותקן על פי ההנחיות שלהלן: 8.26

 הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה. •
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יר או לתמיכה בצורה שתבטיח חוזק מתאים ועמידה בלחצי חבקי המכלים יהיו מחוזקים לק •

 הפריקה.

 בהתאם להוראות התקנה של היצרן. –מכלי הכיבוי יותקנו בטווח ביטחון מחומר בעיר  •

 עובי החיווט אל המחולל יהיה כזה שיאפשר מעבר זרם חשמל הפעלה על פי דרישות היצרן. •

כת הגילוי לתאימות חשמלית בין לוח הבקרה ול יהיו בעלי אישור יצרן מערמכלי הכיבוי באירוס •

 למתקן הכיבוי. ובנוסף תאושר התאימות החשמלית ע"י מכון התקנים הישראלי.

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן: 8.27

 מתקן כיבוי באירוסול. •

 מערכת הפעלה חשמלית. •

 מתלה לעיגון המכל. •

בוי באירוסול בהתאם לכתוב בת"י התנהגות בעת הפעלה וחיווי שבחלל מותקן כישילוט הוראות  •

5210. 

 לחצן כיבוי. •

שלט על דלת הכניסה אשר יואר על ידי תאורת לד ובו יהיה כתוב " כיבוי  -בחלל שאינו ארון חשמל  

 הופעל"

וסול לפי ת"י וכיבוי אוטומטי בגז/באיר עבודות שירות ואחזקה שנתיים של מערכות גילוי אש/עשן, .9

 5210/ ת"י  1220/11

, ת"י 5210, ת"י 1220ת"י  –מערכת גילוי וכיבוי אש תקופתית תתבצע בהתאם לתקנים  תחזוקת 9.1

1597. 

ניקוי ובדיקה באופן יסודי של כל המרכיבים את לוח הבקרה במצבים השונים. ייבדק הקשר אל הלוח  9.2

היציאות אל הבקרה הארצית וכל היציאות האחרות, אם הראשי ואל לוח או לוחות המשנה, יבדקו 

ו, יבדקו כל האפשרויות והתקלות למיניהם והפעולות האוטומטיות שעל לוח הבקרה לבצע, הן חובר

 במתח רשת והן במתח חירום.

סידור כל החיווט, בלוח הבקרה בצורה נאה ואסתטית. בדיקת כל הדגלונים על גבי החיווט והתקנה  9.3

 .1220/3שים במקומות שחסר, לפי הוראות חוק החשמל ותקן של דגלונים חד

בדיקת כל הגלאים במערכת על ידי הפעלתם באמצעות מתקן גז מאושר או אמצעי אחר, על פי  9.4

 הוראות היצרן ובאישור המזמין. 

תדירות החלפת כל הגלאים בחדשים או בכאלה אשר נוקו ועברו טיפול במעבדתו של נותן השרות,  9.5

 וראות היצרן.יעשה על פי ה

ר מרכיבי המערכת: לחיצים, צופרים, נוריות סימון בדיקת תפקוד אינדיבידואלי של כל אחד משא 9.6

 וכו'.

בדיקת הגלאים של מערכת הכיבוי האוטומטי תתבצע בכל גלאי ללא שחרור גז/אירוסול הכיבוי ועל  9.7

 פי הוראות היצרן.

 בתאום ועל פי הנחיות היצרן. בדיקת כמות גז הכיבוי תתבצע בלי להסתמך על שעון הלחץ, 9.8

ז או באירוסול יתבצע תוך ניתוק הסולונואיד/נפץ/ אירוסול למניעת שפיכת בדיקת כל מערך הכיבוי בג 9.9

 גז הכיבוי/אירוסול.

 נפצים יש להחליף במועדים על פי הוראות היצרן. 9.10

ים, צופרים, לוח בדיקת יציבות כל הרכיבים במערכות: חיווט, צנרת, בתי גלאים, נוריות סימון, לחיצ 9.11

 השייך למערכות וחיזוקם כדבעי אם אינם יציבים.או לוחות בקרה משניים וכל פריט נוסף 

שעות ממועד  5 -כל פריט שנבדק ונמצא שאינו תקין, יוחלף יחוזק או יתוקן במקום ולא יאוחר מ 9.12

 הבדיקה.
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לאים, עם בואו נותן השירות יביא עמו את מלוא כמות הגלאים הנדרשת אם יש צורך בהחלפת הג 9.13

 למתקן למתן שירות.

 כמות מספיקה של חלקי חילוף לצורך מתן השירות. נותן השרות יביא עמו 9.14

 
 פירוט עבודות/תיקוני תקלות

מקוריים זהים תיקון ו/או החלפת חלקי מערכת ופרטי ציוד פגומים, יוחלפו או יתוקנו עם חלקים  9.15

 לאלה הפגומים.

חלק פגום בחלק מקורי, מכל סיבה שהיא, יש לקבל מיד ובסמוך בכל מקרה שבו לא ניתן להחליף 

 מועד תיקון התקלה אישור בכתב מהמנהל.ל

ביניים, הלחמות יתבצע על ידי החלפתו בקטעים שלמים ללא שום חיבורי  -אם נדרש  -תיקון חיווט  

 וכדומה.

 )לפי צורך(   לגנראטורטלפון כבאים מערכת כריזה , פנל כבאים, פנל חיווי  
 

 טלפון כבאים 

תקשורת בעת אירוע גם טרתה לאפשר לכבאים לקיים א.  טלפון כבאים הינו מערכת תקשורת קווית שמ

 כאשר המערכות הסלולריות לא מתפקדות.

כבל ותקע או טלפון  ב.  מערכת טלפון כבאים כוללת פנל שליטה ראשי, חיווי קווי לשקעים, שפופרת עם

 קבוע שימוקמו במקומות מוגדרים. 

 מערכת כריזה 

 להעביר הודעות לשוהים במבנה. מערכת כריזה הינה מערכת הגברה קולית שמטרתה 

 

 להלן ההנחיות : 

 

 טלפון כבאים ומערכת כריזה 

הכבאות. מערכת טלפון טלפון כבאים נדרש להתקנה עפ"י דרישת התקנות או על פי דרישת רשות א.  

הוראות היצרן, הנחיות שיפורטו להלן ובכפוף ויותקן לפי  UL/FM 1220/2כבאים תהיה מאושרת ת"י 

 ויות הכיבוי.לדרישות רש

בהם המערכת היא חלק ל הנוגע לתשתיות במקרים בכ 1220/3המערכת תותקן בהתאם לתקן ישראלי ב.  

 מהמערכת הגילוי אש.

ובכפוף  FM/ULבתקן ג.   כאשר המערכת אינה משולבת עם מערכת הגילוי המערכת צריכה לעמוד 

 .NFPA-72לדרישות 

האש תיתן חווי על כל כת גילוי משק למערכת הגילוי אש. מערלטלפון הכבאים ולמערכת הכריזה יהיה מד.  

 קצר חשמלי.תקלות בקו טלפון הכבאים. המערכת תהיה מבוקרת נגד 

 .FM/UL/ULCציוד נלווה : שפופרת יישאו תקן       

 .FM/UL/ULCנקודות חיבור שקע טלפון יישאו תקן       

 5 -מוקד )לא פחות מלנק' תקשורת במבנה  המערכת תאפשר תקשורת משותפת )שיחה ועידה( מכלה.  

 משתתפים בו זמנית בשיחה ועידה(.

או הרמת השפופרת חיבור הטלפון יהיה מסוג שקע/תקע או עמדת טלפון קבועה אשר כל חיבור וניתוק ו.   

למיקום ההתחברות וניתוק או הרמת  הותהיה אינדיקצישל טלפון כבאים יזוהה בלוח הבקרה 

 .השפופרת

לאפשר זיהוי המתקשר דת טלפון או שקע התחברות יסומנו לצמיתות באופן ברור ובולט על מנת עמז.   

 בפנל.



164 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

 10הקבועות(. בבניינים מעל שפורפרות נישאות )מלבד השפופרות  5מערכת טלפון כבאים תכלול לפחות ח.  

 קומות נוספות. 5שפרפרות על כל   2קומות תכלול המערכת לפחות 

 שפופרת בקומה.יע על מצב "שפופרת מורמת " בעת חיבור שקע או הרמת לוח הבקרה יצבט.  

 דקות. 60 -ווט למערכת טלפון הכבאים תהיה בעלת עמידות אש לפחות להחיי.   

אופן גלוי בסמוך ללוח בפנל שליטה ראשי של מערכת טלפון כבאים וכריזה יותקן בלובי הכניסה לבניין יא. 

 ש.בקרה ראשי או משני של גילוי הא

 הבאים: אים בחלקי הבניין בבניין הנדרש להתקין טלפון כבאים יותקנו שקעים לטלפון כביב. 

 .  בכל קומה בחלל חדרי מדרגות מוגנים.1

 .  בכל קומה בחלל לובי מעלית.2

טלפון כבאים קבוע יותקן בכל אחד מהמקומות הבאים : בחדרי מכונות, מעליות, )לרבות חרום( חדרי יג.  

 בוי אש, חדר גנראטור חרום.משאבות כי

 

 פנל כבאים 

 ש פנל כבאים עליו לקיים את הדרישות המפורטות להלן: במקומות בהם נדר

 א.   מפסק ניתוק חשמל )בקופסה שבירה( למערכות בלתי חיוניות.

 ב.   מפסק ניתוק גנראטור עם מפתח )בלבד(.

 אוט'/ ידני/ כבוי. לת מצביג.    מפסק שליטה על מפוחים לשחרור חום ועשן במבנה בורר ת

 (.1001.2.2ד.   בורר שליטה למערכת "על לחץ" במבנה )בהתאם לת"י 

 ה.   פנל כבאים ימוקם בסמוך לפנל שליטה ראשי של מערכת טלפון כבאים וכריזה.

 

 חיווי למצב גנראטור ברכזת גילוי/ כיבוי אש

 ורט להלן: בלוח גילוי / כיבוי אש יתקבל חיווי לכל מצבי הגנראטור כמפ

 א.   תקלה בגנראטור.

 סגור. –ב.   מצב מפסק אוט' 

 ג.    מצב סולר.

 ד.   מצב מצברים.

 ה.   מצב שמן.

 

 .5000ותקן ישראלי  NFPA110וזאת בהתאם להוראות תקן 
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 טיח  עבודות -  09 פרק

 כללי 9.010

 רטימפול המיוחד רטמפלו הכללי המפרט של 09 פרק לתנאי כפופות ותהעבוד כל 

 .םספקי

  השטחים הכנת 0209.

 יש  ששיידר קוםמ או מוחלקת רצפה הםבש באזורים טיח וצעמב בהם במקומות א. 

 הטיח.  עבודות עצובי לפני הגנהכ וליאתילןפ  ותיריע הרצפות על להניח

 מקום את לכסות שי ובניה בטון  וןגכ ,שונים חומרים שני של כיסוי במקומות ב. 

 ס"מ  15 יהיה הרשת רוחב פלדה. ריסמבמ קתחוזמ לסאינטרג רשתב ההפגיש

 מ"מ. 0.7 החוט ועובי מ"מ 12 יהיה החור גודל לפחות.

 השטח לפני עד ויכוסו 1:3 סביח צמנט במלט יסתמו סמויה לצנרת חריצים ג. 

 נדיתפסאק ברשת החריץ את לכסות יש ,ס"מ 15 על עולה החריץ שרוחב במקומות

 ן. ווכ לכל יץחרה רוחב  מעל מס" 10 ברוחב הנ"ל

 ישום המיועד. המשטח את היטב  הרטיב ל יש ,כלשהיא טיח עבודת התחלת עם ד. 

 . הטיח ביצוע לפני האיטונג קירות הרטבת על דגש

 דה רפה וחריצי נותפי 09.03

 גליפיםהו הקנטים כל .ותחד יהיו לתקרה קיר בין פינות וכן לקיר קיר בין הפינות א. 

 נים. ווהכ ניבש גלסר פיל לחלוטין יםשריו חדים יהיו

 האדריכל.  פרטי  בחוברת פרט לפי חריץ דלעב יש ,והתקרה קירות בין ב. 

 )כמו  שונים םמאלמנטי יחיםמטו  שטחים בית וכן  טיח ותקרות  גלויים קירות בין ג. 

 "מ. מ 10 ובעומק מ"מ 3-5  בעובי חריץ לבצע יש ,בטון( תקרות או רביץ תקרות

 תיקונים ד. 

 ,מסגרים ,נגרות )כגון: השונים המקצוע  בעלי יאחר ושבוצע יחהט תעבודו יקוןת  

 הכז ןתיקו כל הקבלן. ע"י יבוצעו  ,אויר( גמיזו ,ברביםרש ,חשמלאים ,רצפים

 שלא כך , וכד' סדקים ,התנפחויות ,מישור שינוי וםש יהיו שלא ורהבצ ייעשה

 ן. התיקו מקום יובחן

 העגלות. ללא יחהט ורבמיש  היוי קהוקרמי סינהחר ומעל פנלים עלמ טיח יתיקונ  
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 דוגמאות 09.04

 לאישור טיח סוג מכל לפחות מ"ר 5.0-כ של טחבש טיח של דוגמאות  להכין בלןהק על 

  גמר  עד להרוס או לסלק  אין המפקח ידי על  תרושהמא הדוגמא תא  ,והמפקח ריכלהאד

 וקבלתו.  יןיהבנ

 ילגר פנים חיט  09.05

 15 בעובי הכללי במפרט ,090232 ףעיבס רטכמפו ,ותכבש בשתי טיח היהי רגיל פנים חטי 

 לבד. גמר - כיוונים בשני ישר לסרג לפי  יבוצע הטיח לפחות. ממ"

 הטיח  את השניה. השכבה את ליישם כאח" רק ימים 2 התחתונה שכבהה את לאשפר יש 

 ונית קרעכ זו דרישה  תלראו יש ,לפחות ם ימי 3 במשך לח במצב  להחזיק יש הגמור

  הטיח  מחירי בדרישות. עומד לא והקבלן במידה  בודהעה תא  לפסול  אירש חוהמפק

  קווים ב ודעיב  וכן ,המפקח דרישת לפי מקום בכל קטנים יםטחבש עבודות יכללו

 הכמויות(.  בכתב אחרת  וייןצ אם )אלא גליםהמעו

 רגיל חוץ טיח 09.06

 תשכב תרבול ,יהכלל במפרט 090244 בסעיף טכמפור עציבו בותכש בשתי רגיל חוץ טיח 

 של ול"ידר"אה או בונד" "בי.ג'י. כגון רטיבות נגד ערבין כולל מלט טיח של צההרב

  בכל  קטנים י טחבש עבודות  גם יכללו טיח ה רימחי המפקח. באשור ערך  שווה או כרמית

 המפקח.  דרישת לפי מקום

 .יםהכוונ בשני סרגל עם יבוצע הטיח 

 מתכת פינות .7009

 לוהכ ,הגרמני תוצרת ,מגולוונים רשת מזויתני היווי יםנטהק נתגהל יבוצעו תכתמ פינות 

 תותבות.  קרותלת ועד הפנל מעל נותיהפ גובה הכללי. המפרט של  09.061 בסעיף כמפורט

 קיר  קידסב טיפול 9.080

 כדלהלן:  יטופלו הבית למסירת עד שיתגלו סדקים 

 .יללע 09.02 בסעיף רטפומכ יטופלו ,יםהבנוי תובקיר גלושית סדקים .1 

 לן:כלה יטופלו ,ראשונה שכבה יעתצב ולאחר הטיח ביצוע לאחר שיתגלו קיםסד .2 

  או  ליפילהבפו החריץ תימתס תבוצע - הטיח תחת "תחבושת" בוצעה אם -  

 התיקון.  גבי על צבע ויבוצע המפקח ע"י מאושר "עשו

  ן קו ותי חבישה  צעותב ,הטיח וסר י - יח טה תחת שת""תחבו בוצעה  לא אם -  

 ח.הטי

 המחירים  ולתכת 90.09

  לים כול ספק כל להסרת  ,המפרטים של הדרישות  כל  את ללכו הפאושלי  החוזה מחיר 

 גם: המחירים
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 ם.ומשופעי עוגליםמ יםבשטח ביצוע .1 

 כלשהו.  גובהב ביצוע .2 

 צרות. וברצועות קטנים בקטעים ביצוע .3 

 שונים.  מקצוע בעלי תעבודו יראח מותשלוה תיקונים .4 

 האדריכל.  לבחירת מסוג  מתכתיים זויתיים פרופילים ידי על עותצוקמ יזוקח .5 

 קיר.  קיבסד טיפול .6 

 ד. המיוח במפרט 09.03 בסעיף ארכמתו ,ותקרות קירות בין התחברויות .7 

 מתכתיים. מפרופילים הגנה פינות .8 
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 וחיפוי  ריצוף עבודות -  10 רקפ

 כללי 10.01

רט המיוחד כמפורט הכללי ולמפשל המפרט  10 קפר תנאיל כפופות  בודותכל הע א. 
 להלן.

נים סרגל ופלס בכל הכיוובהחלט לפי  ישרים השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ב. 
 חרת בתכניות.פרט אם צויין א

קיים מחומרים ועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נחים המיפני השט .ג 
י חול, החול ל מילומקרה שבכל  ח.טהש בכל לטטיט מ ל וצע עהעבודה תבים ורז

 ב בצמנט )מילוי מיוצב(.יהיה מעור

ה צורך להשתמש יהי השטחים. במקומות בהםצוף דרך כל בקו ר התפרים יעברו ד. 
וך צורך לבצע חלקים עגולים, ייעשה החיתאו שיהיה אריחים,  וא בחלקי מרצפות

לול וש כטליהך וחיתוה )מחיר ו ילוטשהאריחים  ת אוופות המרצור וקצבמש
 ודת הריצוף והחיפוי(.חיר עבבמ

ונה של הריצוף ם ליטוש במכריהם געבודות הריצוף והמוזאיקה כוללים במחי ה. 
 ירת הבנין.ווקס"( לפני מס ה )"והברק

מ"ר  5טח של חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בש ין עלן יתקהקבל ו. 
רוס עד גמר או לה ן לסלקח איק מפ ה"י רת עושמה המאג ת הדוכל סוג. אות מחפל

 תו. הבנין וקבל

 וליםאבן יעבדו בקוים עג פורצלן ו/אוגרניט שקעים ופתחים בתוך הריצוף קרמי,  ז. 
 במסור.

 דוגמאות 10.02

לווים לאישור ישור דוגמאות חומרי ריצוף וחיפוי לרבות אביזרים נלאש לן להגיבהקעל  
ל המסמכים קים וכמת הספרשי םג ראשויש ליגהקבלן  מו כן אדריכל. כפקח/מה

 מפקחים מאשרים תקינות המוצר. שלדעתו של ה

 יפויות ריצוף וחלעבוד מצעים 10.03

 בי מלוי מיוצב על גריצוף  10.03.1

לוי זה  . מי1:5ב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור י מיוצגבי מילו לע הריצוף יונח 
יחסית לפי מידת  קטעים שטחים גבי לע רפוזוי יילון. המטפת הבעל גבי רצרות ישיונח י

ש לפזר לשטח שבו י ה מחוץמות של הנחת הריצוף. התערובת תיעשה בערימההתקד
ערובת  שמתקבלת תביותר כך  נהוי זה היא קטם שתתווסף למילהמי המילוי. כמות

 ט.עם הטי רצפותה עליו המתונחנ והידוקומילוי יזור היבשה יחסית )לחה(. מיד לאחר פ
יד( בתוספת ערב למניעת חדירת הצמנט )ללא כל תוספת סטוהרת יה על ף יהויצרט להטי

 שווה ערך.  או 2קורה, או בי.ג.בונד  של חב' פ A-155מת רטיבות כדוג

 לחיפוי באריחים בהדבקה   -שיר צמנט עח מצע מטי .03.210

 מצע טיח עשיר צמנטי  .1 

סולן וספת "לל תוכ 5 -כובי בעו 1/2.5נט = חול ים/צמביחס  שכבת הרבצה א.  
 ק"ג למ"ק טיח מוכן או שווה ערך. 80" של "שחל" בכמות 413
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 1.5/2/8ים/צמנט/סיד = ד ביחס חול בת יסושכ ב.  
 . 1/1/4 -סיד /טמניחס חול ים/צ שכבת גמר ב ג.  

  טייחים" ל ב"גלג פן אין להשתמשעל מנת להגיע לרמת היישור הנדרשת, בשום או .2 
ספייסרים  מ' לפחות וכן להשתמש ב  1.80 אורך יחים ב י ט  שור מ לא ב א  ר הטיח ו לייש 

 יד וישר.ובי אח מרווחנים ושבלונות לקבלת טיח בע 

( 1920 "י בת המותרת  יהומיושרת )הסטישרה, מוחלקת  היות שכבת המצע חייבת ל .3 
טר אורך מ למ " מ  3-לא יותר מ המינימום הדרוש להדבקת פסיפס הוא סטייה של 

 ון.ו כל כי ב 

 הדבקת הפסיפס.  יה משמנים, לכלוך ואבק לפני יע להיות נק צהמ כבת  על ש  .4 

 ופף או "חלול".טיח סדוק ר חים עלאין להרשות הדבקת ארי .5 

 .שור המפקחהטיח ובאי ותלפני התייבש להדביק אריחים אין . 6 

 ניט פורצלן ריצוף באריחי קרמיקה ו/או אריחי גר 10.4

 ב וצלוי מייגבי מריצוף על  04.1.10

גמא וסידור הנחת הקרמיקה יעשה לפי מילוי מיוצב כמפורט לעיל דו יונח על גביף צוריה 
היה כמתואר  הטיט לריצוף י ודה.מסר לקבלן במהלך העבהאדריכל שת צוף של תכ' רי

 .10.03.01ף יסעב

 מילוי משקים )רובה(  10.04.2

 ך ה כדליל" ב"רובה מחופהטח מרצוף/את הש דבקה יש למרוחלאחר גמר הנחת/ה .1 
הרובה לבחירת האדריכל. לאחר חים בצורה טובה. גוון המרוו את כל מלאויש

בחומצת מלח  " אוריחים "קאוסטיק סודהלנקות את האמר יש התייבשות החו
הקבלן חייב לקבל אישור המפקח בכל מקרה לניקוי.  ד ע 15%-10%וללת מד

 ניקוי. לחומר 

אושר שווה ערך מ אורה" "פקות של חבר "DEVCON 120ג "מסו היהרובה תה .2 
 . מפרט הספק "כמאדיר"לפי 

עודף הרובה היטב יחתו ינוקה אחר מרהרובה תמלא את החריצים לכל אורכם. ל  
יו רצופים וחלקים משיקים יהוי. פני ה פחיל פני ריצוף/ישאר כל עודף ע שלא עד 

 ל. כהאדריובאישור  סיפספהלגוון  יותאם  הרובה וללא בליטות. גוון
 ע"י המפקח. בה אפוקסי מסוג מאושר וצע רוצמודים תב םריוחד מטבחב .3 

 שיפולים טרומיים 10.05

  ו הי כך שתפריהם ישיפולים יונחו מ. הס" 7פות, ובגובה של ו מסוג המרצ ים יהישיפול 
 45 -תוך בוצע חינות יבמ"מ מפני הטיח. בפי 5מרצפות ויבלטו עם תפרי הבקו ישר 

 (ות )גרונגמעל

 הדבקה ב -מיקה נה ו/או קרירסת בחקירוי חיפו 10.06

בהדבקה.  ות מטוייחיםעל קירפורצלן יונחו -ה ו/או הקרמיקה ו/או גרניטאריחי החרסינ 
פרישת קירות של  פי תכנית ים ו/או לנ וושרים בשני הכקווים עוברים יצע בהחיפוי יבו

חת הנהתחלת  לפני ת מי צמנטהרבצ ום ויקבלו ישריות יהיהאדריכל. משטחי הקיר
 צלן.יט פורקה/גרנקרמי/נהיחרסה
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  שלא ישאר אףים כך י, יש לדאוג למילוי שכבת הדבק מתחת לאריחבזמן הנחת החיפו 
ם קו האריחייקים יפוררו מקומות שימצאתיעשה בדיקה ובודה מקום ריק. בגמר העב

יחים השתמש באריש ל ,מקצועותרונה ברה האחויורכבו מחדש על חשבון הקבלן. בשו
ח יותקנו פרופילי ין החיפוי עם שטח מטוימפגש בבקוי  דק(.ב)א ליםמעוגם ם קנטיע

 ל. דריכייל; הכל לפי פרט האל פרופילי אש RONDE R08אלומיניום כדוגמת 

כל מקרה חייב הדבק להיות ה ערך. ברה או שוות חב' פקורוצת  155-מסוג אהדבק יהיה  
 פקח.מידי המראש על  ישורא ביד בפני מים ומסוג העמ

ויים להשתנות. אין בשינוי הנתונים בכתב הכמויות עשצוף חיפוי והריהי אריחדות מי 
 החיפוי. נוי במחירי לה לשיהמידות משום עי

 .  10.04.02אר בסעיף לוי משקים כמתוומי ביצוע 10.07

 תכולת מחיר לעבודות ריצוף וחיפוי 810.0

 הריצוף תדולעבוי שלאווזה פח מחיר כולליוחד ט המרפפרט הכללי ובמבנוסף לאמור במ 
 וי את כל המפורט להלן:חיפוה

 כיו"ב. ותריצוף בשטחים קטנים, משופעים ו/או ברצועות צר .1 

 צעים אחרים. ומיצוף, דבקים מתחת לאריחי הרדרש י המיוצב הנהמילו .2 

 ברקה במכונה לפני מסירת הבנין. טוש והלי .3 

ין. בנני מסירת ה פל ברקהל והכ יי האדר"בחר עיגוון שרובה" ב"רים במילוי התפ .4 
 ר עיבוד פינות ומפגשים. לא תינתן כל תוספת עבו

ת ירות גבס, קירון, קג קירות בטותייחסים לחיפוי ע"מ מחיר עבודות החיפוי .5 
כל הבדל במיקום בגודל ובצורה של השטח קירות מטויחים ללא ו בנויים ו/א

 המחופה.

פי דרישת ל עזר אחרים רמוי וח ופילרפיפוי, חיצוף רמאות לסוגי ה גוכנת דה .6 
 האדריכל.

 וע ומילוי פוגות )תפרים(.ביצ .7 
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 ביעה צ עבודות -  11פרק 

 כללי 11.01

עה אם לא צוין לעבודות צבי 11פרק  -טכני והכללי נה לפי המפרט הבוצעל העבודות תכ
ם נוסימוומנים אצוע מקבעלי מ על ידי ך ורקאחרת במפרט. עבודות הצביעה תבוצענה א

ביעת הקירות והתקרות יעשו אך  ות צבע חתומות ומסומנות. צסאהשתמש בקופל שוי
שיורה יעה, ובמקומות הצב מפקח לביצועת מפורשות בכתב מהאוורק לאחר קבלת הור

 ביעה יעשו לפי הוראות היצרן חברת "טמבור" בלבד.פורש. כל עבודות הצבמהמפקח 

 ה שטחים לצביע תנהכ .0211

גירי חול, זנבות, נקות את השטחים היטב מגריש לודות טיח, בע - 09פרק ב רלאמו ףבנוס
ים, ולנקות את  אחר דקים ופגמים, ולסתום חורים, ס"במלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו

 כהכנה לקבלת צבע וליישם צבע יסוד. ר רופף, הכל מושלם ומהשטחים מכל ח

 דוגמאות  11.03

שור, שבועיים לפני איר ועבודה למוחצר, ל מוכ יות שלפות סואע להכין דוגמצבעל המ 
הדוגמאות ולהחליף ן יישום המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקתחילת ה

פקח, עד לגמר ישארו באתר/בידי המי מאות מאושרותיות המפקח. דוגהנח הפריטים לפי
 העבודות.

 הנחיות לבצוע 11.04

 ןוגוו גימור .1

חלק ואחיד, בהתאמה ה הסופי יהי ר ומהגי יכל.רדירת האחלפי ב הגוונים יהיו 
 האדריכל.  לדרישות

מא שתאושר הגוון שעל פי הדוגת הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמיר
 עבודה. ה ורך כל ביצועקבוע ואחיד לא אופןב

 ת אישה זש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרה רשאי לדרוהאדריכל יהי
לאחר אישור הדוגמא ק הדוגמא ור ריקלב בתשו רשוספת אנוגמא דיבצע הקבלן 

 כל הקבלן להמשיך בצביעה.מחדש יו

 מספר השכבות .2 

ספר מינימלי , הוא מ11פרק  ם שלעיפים השוניבות הצבע שפורט בסשכמספר 
כל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל רש של שכבות צבע. בנד

שכבות נוספות ב ידי הקבלן לע צבעו, יידילא אח םבע בהצשגוון השטחים  השטח.
ובעת. כל  ק ן אחיד. מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח לענין זה עד לקבלת גוו

 על חשבון הקבלן. ו ון אחיד, יהינוספת לקבלת גויעה הכרוכות בצבההוצאות 

 סיוד קירות ותקרות )מטויח ו/או גלוי( 0511.

ות ראבהתאם להו ל כהות, לפח תו וש שכבליד בשסיעשה בפולית ו רת ותקסיוד קירו
סופר.  ולי מלא, וקבלת גוון אחיד לרבות שימוש ביסוד בנדרהיצרן או עד לקבלת כיסו

 יל" לטיח חדש. בורפושימוש ב"טמ לטיח קיים 

 קרה(י טיח )קירות ותשטחמ צביעת  11.06

 .1103 הצביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי בסעיף .1 
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יעה ע"י נקיון פני צבני התחלת הפל הקירפני  תהכין אלצורך המודגש בזאת  
 תימה ותיקון של כל החורים הקיימים באמצעות מרק.הטיח, ס

רה אולם תקונקיון פני הסתימת החורים  לאחר וצע אף היא צביעת התקרה תב . 2
 התקרהה תהיה בהתאם לאמור כאשר מודגש הצורך לשפשף את פני הצביעה עצמ

 . תוהשונצבע ה שכבות םיישו ילטש לפנבנייר 

ם ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע יסוד, צעות צבעים סינטטייתהיה באמ הצביעה .3
כבות המרק ולהחליקן. על שורך רק בהתאם לצע שכבות דקות של מבצעליו יש ל

עליה שכבת גמר עמום )מט או משי לפי דרישות בצע שכבת ביניים ומל יש
 .האדריכל(

וג להכנת פני הקיר דא( ואז יש להיסאמוליב )לחצבעי ת מצעותאהצביעה תהיה ב .4 
לצבוע בצבע  , ודדלעיל. ולאחר מכן יש לבצע מריחה בצבע יס 1סעיף בהתאם ל

 היצרן. ות רא, הכל לפי הו שכבות   3-2בין  רילי ב או צבע אק תחלי 

 ת משטחי גבס )קירות ותקרות(יעצב 11.07

יא תבוצע הו קובלר כמיקפני ה ןונקיו סתימת חורים רחצע לאצביעת הקירות תבו .1 
במקום שכבות הצבע הסינטטי יבוצעו שכבות  אולם 11.04אם לאמור בסעיף התב

מריחה  וצענה בהתזה אוה תבש כאשר השכבם לצבע המרקם הנדרתאצבע בה
 ת היצרן.בגליל בהתאם להוראוד ועיבו

לם וקרה אתונקיון פני ה םהחוריצביעת התקרה תבוצע אף היא לאחר סתימת  . 2
צורך לשפשף את  ה כאשר מודגש  11.04בסעיף  ורבהתאם לאמ היהמה תה עצעיהצב

 בות הצבע השונות. שכ פני התקרה בנייר לטש לפני יישום  

 קייםעל ההגנה  11.08

ה עבודות הצביעה, עבודות הנגרות, מקומות שבהם תבוצענה בזאת כי ברובמודגש  .1
לציפוי  גאולדש י – םיומושלמ מוריםגוכו' יהיו  תויאקוסטהתקרות הציפויים, 

ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של ודות הגמורות לרבות הרצפות בעה
ת ליאטילן והנחת את הדבקת הפוכוללמות. ההגנה פני העבודות המושלל צבע ע

 קום שיש למנוע את לכלוכו. סרטי הדבקה על כל מ

זק נ לו. כנקותל לדאוג שרות יוהעבודות הגמ ינעל פ בכל מקום שבו ימצא צבע .2
ל קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו, צרים הגמורים עקב עבודתו שמושיגרם ל

 של המפקח. טתו בהתאם להחל  מוצר בשלמותו, הכלה לרבות החלפת

 ומחירים ה תכולת עבוד 911.0

יות, נככמו שהם מתוארים בתו המחיר הפאושלי בחוזה כולל את כל עבודות הצביעה
 ק גם: פס ת כללהסרו  כמויותהכתבי מפרטים ו

 ביזרי עץ ומתכת. מוצרי ואקורוזיה על כל  נגד הגנה .1
 מ"ר כ"א  5מאות שונות בשטח של גוונים שונים של צבע והכנת דוג .2
 גוון.דרוש לקבלת לד יוחבמפרט המ ה נוספת כמתוארצביע .3
 הוראות המפקח.  יצביעה במספר גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות, הכל לפ .4
 מ'.  3ל הים מעוגבים ועוגלמ םשטחי תצביע .5
 כנים כגון צבעים מקטלוג סופרמיקס וכו'. וונים מו שימוש בצבע עם ג .6

 .צבעים או קוים סוגיעל קו אחיד במקומות שיש הפרדת  שמירה  
 כטלית" )על גבי טיח גבס(. כטל או ב"שפפבשוש שימ . 7
 יסודב ושימוש  קיים  ל שטחים של טיחכשימוש בשכבת יסוד בונדרול סופר ב . 8

 חדש. ם הצבועים בטיח שטחי כל ה" בפילרבו"טמ
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קיימים צבועים, בכל מקרה אין הבדל בין המחירים ע"ג שטחים חדשים ושטחים   .9
 כתב הכמויות. חיר הנקוב במב ולההשטחים כלבהתאם לאיפיון שטח הכנת ה

 הגנה על השטחים הצבועים. .10
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 אלומיניום עבודות -  12 פרק
 

 : הדוהעב מהות 0012.01.

  של ומלא מושלם לביצוע תמתייחסו ,חוזה/רימח הצעת לקבלת וז בקשה  נשוא םהאלומיניו תעבודו

 ומיניוםהאל וברשימות  הפריטים( ותיאור וחדמיה )במפרט בהמשך המפורטות העבודות כלל

 מן:לקכד ביותר תנודכהמעו

 האלומיניום. עבודות לכל ומפורט בית מלאכה תכנון הגשת .1

 השונים.  טיםפרבמ רשיםדנה המסמכים כל הגשת .2

 בהתאם לדרישות המפקח.  השונים הפריטים לסוגי דגמיםו םדוגמאות חומרים ומוצרי הצגת .3

 זה טלמפר בהתאם ,וםהאלומיני ברשימת הכלולים המוצרים נתוהתק תרוא הספקה ,צוריי .4

 ות.ושרהמא העבודה תותוכני פי-ועל  אליו מצורפותה וסקיצות

 העבודות.  של מושלם יצועב לצורך תוצונחה  המדידה תעבודו כל ביצוע .5

 הזיגוג. עבודות לרבות המפורטות האלומיניום עבודות כל ביצוע .6

 ורטיםהמפ השונים האלומיניום  פריטי תקנתלה רושותדה התשתית  ודותבע כל ביצוע .7

 ריטים.פב ובתיאור חדוהמי  במפרט ,באלומיניום מותברשי  ,האדריכל בתוכניות

 מנהל דרישות פי-על בהמשך האיכות" תטח"אב עיףסב רטכמפו המטרה יקותדב ביצוע .8

 יקט.יהפרו

 רצונו תלשביעו  המותקנים קיםוצהמ  וניקוי העבודה בגמר ההתקנה איזור ניקוי ביצוע .9

 הפרוייקט. מנהל   של המלאה

 האחריות. ו הבדק  בתקופות תיקונים ביצוע .10

 

 ת: ודועבה ביצוע לתתחי  נילפ הקבלן ע"י שהלהג ומסמכים תתוכניו 12.02.00

 לייצור הנדרש כל את שיתארו (SHOP-DRAWINGS) ביצוע  תוכניות להגיש הקבלן על  .1

 לכלול: יצועהב  כניותות על בבניין. םבשלמות הפריטים והתקנת

 צוע.לבי מידות  עם תכלליו תוכניות  .1.1 

 מה. לש יחידה המהווה פריט לכל תחופל 1:20 של מידה-בקנה כניותתו  .1.2 

 מרכיבי  כל את ריםאהמת 1:1 או 1:2 של מידה-בקנה לפריטים בהרכוה ייצור תיותוכנ  .1.3 

 הקבלן  של נסיונו פי-לע זאת ,למבנה איטומם ןואופ השונים  החיבורים כולל ,הפריטים

 למוצרים  ויתייחסו יתאימו עיצי שהקבלן יטהוהש הפרטים ים.דומ בפרויקטים

 . ייקטבפרו הנדרשים

 ביי רכ ,חיזוקים ,אביזרים ,פרופילים רכיבים:ה כל את ת והזל ניתן יהיה ניותוכבת  .1.4 

 בין םשימפג  ,יםשונ רכיבים בין חיבורים ,עבודה שיטות ,איטום חומרי ,ועיגון תשתית

 בשלמותה.  ודההעב ביצוע את רשיאפש פרט וכל שונים חומרים

 אלו יותנכתו ופריט. יטפר בכל הנדרשות יותופקוהא האנכיות תלתמיכו עבודה תוכנית  .1.5 

 נפרדת.  יחידה מהווה אשר פריט לכל גשויו
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 הוהבהר רהסב לצורך ,עתולהצ לצרף לנכון יראה שהקבלן טכני חומר או מסמך כל  .1.6 

  במפרט הנדרשים וצריםלמ רלוונטיים ושיהי ובתנאי ,שיבחר העבודה לשיטות

 . האלומיניום וברשימות

 ף: בנוס ישיג הקבלן .2

 יםלמוצר  בדיקה תותעודו תקנים המוצרים ותידעמ את  ותרשהמא בדיקה ותתעוד  .2.1 

 הם.כיביולמר

 ים. מרוהחו השיטה  להדגמת המוצרים של ודגמים חומרים לש דוגמאות  .2.2 

 . האדריכל ישורלא אביזרים של דוגמאות  .2.3 

 האדריכל. לאישור וצביעה אילגון  כגון מוריםיג של דוגמאות  .2.4 

 מהנדס יוע" יכלדרהא ע"י בדקויי הקבלן של ההרכבהו הייצור י טרופ העבודה ותתוכני כל  .3

 עד ,תכנוןל הערות פי-על שיידרש כפי  התוכניות את ישנה ו/או יתקן הקבלן וייקט.הפר

 ט. הפרוייק מהנדסמו  מהאדריכל אישור לקבלת

 של כתבב אישור קבלת אחרי רק הייצור להתחלת אסמכתא תהוונה המתוקנות תהתוכניו  .4

 .לכהאדרי

  הקבלן ,האדריכל ע"י ,הייצור כניותותו ת המפורטו יותהתוכנ של בכתב רהאישו שניתן רחלא  .5

 אחר.  פרט בכל או במוצרים ,הייצור תבתוכניו שינוי כל לבצע רשאי יהיה  לא

  הוא ואין ,חשבונו על ,לעניין הנוגעים הגורמים לכל תוכניות סט יפיץ הקבלן ,ורהאיש לאחר     

 .כך יןבג מחיר פתסות לקבל זכאי

 :בדיקות 12.04.00

 את להבטיח בכדי התקנים פי-על הנדרשות  בדיקות לבצע לקבלן רותלהו רשאי המנהל .1.1

 המוצר. טיב

 הקבלן  ועל כנ"ל קותדיהב לזכות  פיםכפו וההתקנה הייצור ילבוש החומרים כל .1.2

 שיידרש.  כפי מוצר או  פריט כל לבדיקה להמציא

 אטימותם תלבדיק ותיפוסיט יחידות לש אלמ בגודל יםדגמ ייבדקו הבדיקות במהלך .1.3

 ואופקיים. אנכיים בעומסים ולמידות ירואו ,מים תלחדירו

 פי-על ייקטרוהפ באתר ו/או המנהל יע" שתאושר בדיקה במעבדת תתבצענה הבדיקות .1.4

 המנהל.  יעתבק

 דרישות ,והרלוונטיים המפורטים התקנים לדרישות בהתאם התבוצענ הבדיקות .1.5

 את עיםהמבצ המוסמכים יםהגופ או/ו ועץיהו אדריכלה  ותאהור ,טכניה המפרט

 ת.יקודהב

 חלו  את ישבש לא הבדיקות שביצוע  כך בזמן לבדיקה יימסרו והדגמים המוצרים .1.6

 ע. לביצו המתוכנן הזמנים
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 חשבונו על  להחליף הקבלן את תחייבנה שמהנדר נמוכות התהיינ הןאותיוצשת בדיקות .1.7

 ות.אגמהדו פרשווה וא הדגם וצרי שממנה המצורים סדרת את

 פעולה מתבצעת בו מקום או מפעל בכל תע בכל לבקר רשאי המפקח ו/או האדריכל .1.8

 וכד'(. הגימורים עלמפ ,המצורים )בפעל  בעבודות בביצוע הקשורה

 נדרשים:  תקנים 12.04.0

 התקנים דרישות פי-ועל מושלמת בצורה בבניין ויתפקדו בויורכ ,ייוצרו םהפריטי כל  .1

 המפרט אותרהו  פי-על וכן ,יצועהב חיום  העדכנית ורתםהדבמ ,פריטו פריט לכל יםיהרלוונט

 להלן: טים ורהמפ לתקנים בהתאם  היתר ובין 12.00 פרק האלומיניום לעבודות הכללי

 .ברזליות מתכות ציפוי -  265 ת"י .1.1 

 )אלגון(. אנודיים מיפויים -  325 ת"י .1.2 

 . בבניינים יםיאופיינ עומסים - 412 ת"י .1.3 

 זה. קןתב הקבועים והמקדמים רוח עומסי – החדש 414 ית" .1.4 

 בשריפה. לתגובות השונים חלקיהם על  - 921 ת"י + 755 ת"י .1.5

 מתכות. ןגלוו - 918 "ית .1.6

   בשריפה. לתגובות ניםהשו חלקיהם על  - 2931 ת"י + 931 ת"י .1.8

 חלקיו. על זיגוג - 938 ת"י .1.9

 ום.ינמיאלו ותנוחל - 1068 י"ת .1.10

 ומסעדים. מעקים – 1142 ת"י .1.11

 חלקיו.  על זיגוג – 1099 ת"י .1.12

 מסך. קירות – 1568 ת"י .1.13

 םאיטו חומרי - 1542 ת"י .1.14

 ישות. נג – 1918 ת"י .1.15

 .דלתות – 4001 ית" .1.16

 חלקיו. על  חלונות – 4068 ת"י .1.17

 . חלקיו לע אלומיניום  יפרופיל – 4402 ת"י .1.18

 אלומיניום. ת דלתו – 263 מפכ"מ .1.19

 בהמשך.  הפריטים ותיאור זה מפרט במסגרת שיאוזכרו אחרים תקנים .1.20

 וגדרכמ והרלוונטיים הזרים התקנים יחולו  ,מסויימים טיםרילפ  ישראליים םתקני בהעדר  .2

 הכללי. למפרט 12.00 בפרק

 הםשב והחומרים םצריהמו של העמיד לע אישורים אצימי הקבלן ,המנהל דרישת פי-על  .3

 לרבות ,אחרים  רלוונטיים בתקנים  ו/או הנ"ל התקנים ,העבודות צועלבי שימוש ייעשה

 אוו/ אקוסטי ידודלב וכן חומרים של פה ריבש לתגובה ו/או באש  עמידותל הנוגעים תקנים

 תרמי.

 

 : הרכבה 00512.0.
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 את יבדוק לןהקב ה.כבוההר רוצהיי טרם תותיוהחז הפתחים את ויבדוק ימדוד הקבלן .1

 שונה להיות עלול בשטח שהמצב בחשבון וייקח ,הפתחים של יותשורומי אופקיות ,ותאנכי

  המערכות  תא לשלב שניתן  איווד לןהקב לומיניום. אה ולרשימת ל יכהאדר לתוכניות ביחס

 המאושרות.  הביצוע לתוכניות ובהתאם ותהשונ

 הפתחים.  בין להיות ליםלוהע םליבדבה חשבתי השונים טיםיהפר והרכבת ייצור ,תכנון .2

 הפתחים.  לנתוני יתאימו לביצוע הנבחרים והפרופילים הסמוי  המשקוף של ריההגיאומט

  מר הג פעולות שכל  לאחר רק מיניוםהאלו רי מוצ התקנת  את עלבצ  להתחיל כליו הקבלן .3

 הפרוייקט. מנהל של רצונו ולשביעות הסתיימו הפתח בהיקף

  גרותמס הנחת לצורך יקיםמדו מדידה כשירימו טיופא-אלקטרו דבציו ישתמש ןהקבל .4

 ואנכיים. אופקיים  קווים על שמירה  תוך במקומן האלומיניום

 הקבלן על ,חהשט  הקיים לבין הביצוע תוכניות בין הסתיר ו/או האמהת-אי של במקרה .5

  םיפתח פתח/ תוולא בהרכבה או בייצור יתקדם  לא הקבלן הפרוייקט. מנהל בפני תריעלה

  מפורשת הנחייה ללא  הקבלן של מותהתקד כל  רוייקט.הפ ממנהל בכתב  יההמחי תלבק ללא

 המיוצר  הפריט הסרת כולל ,לןהקב של הבלעדית אחריותו על תהיה הפרוייקט ממנהל

 אים.ומת  חדש במוצר והחלפתו

 ותודבע בביצוע נסיון ובעלי מיומנים צוותים ע"י תבוצע האלומיניום טיפרי הרכבת .6

 זו.  בקשה נשוא  ודותעבה מסוג םויאלומינ

 ואנכי( )אופקי מרחבי פילוס ביצוע לצורך כנדרש המדידה בציוד צוידיםמ ויהי ההרכבה וותיצ .7

 בודות. הע של מדויק

 וימדדו יישמרו השונים נותבחלו המסומנים מפלס סימוני ,ספל לפי יותקנו העזר פימשקו .8

  בשלמותה  קנההת ה את ללתוכ העבודה נה.בבמ קומה/מפלס בכל  שיסומן 0.00 מגובה

 המבנה. לקירות העזר משקופי יןב המרווחים ילויוביטון/מ

  ךתו את יוחדרו ההמבנ לשלד רעזה משקופי או האלומיניום מסגרות את במחברים הברגים .9

  ייקדחו  מיתר עם  ברגים להחדרת המשמשים םחורי לפחות. "ממ 50 של לעומק הבטון

    ן.וטהב משולי מ"מ  50-מ קטן שאינו במרחק

  קבלנים של לעבודתם ו/או לבניין רמושנג ליקויים לתקן יאחרא יהיה  וםמיניהאלו ןבלק .10

 בריצוף הפגיע ,ןאב בחיפוי יעהגפ ,בצבע עותגיפ ,בבטון חציבה כגון: עבודתו במהלך אחרים

 וכד'.

 של יתדהבלע באחריותו יהיו ההרכבה של הראשונים בשלבים לרבות ,הפריטים ויציבות חוזק .11

 .הקבלן

  השונים  ההרכבה בשלבי  הפריטים ובייצו  חיזוק לצורך  ןהקבל וירכיב נן תכשי רעזה מערכות .12

 ות.אחר עבודות של סדיר ביצוע  שרלאפ ע"מ ושלב שלב בכל העבודה סיום עם יפורקו

 של  בשלמותם אפשרית פגיעה למניעת מתאימיםו נאותים אכסון תנאי יבטיח לןהקב .13

 המוצרים.

  הם  כאשר ,נאותה ורהבצ לאתר השונים םכיביהרו מוצריםה את להוביל ן להקב באחריות .14

 ויוחלפו.  ייפסלו פגום חלק או פגום מוצר אפשריות. פגיעות מפני מוגנים
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 באתר.  נההאחס או ההובלה בעת עושנפג ממוצר  חלק או מוצר יןתקלה אין .15

 ניפל הבניין של המדיד לבצע הקבלן על לבניין. מוצריו להתאמת בלעדית אחראי יהיה הקבלן .16

  בכרוכות הכספיות ההוצאות למבנה. צרהמו  של  המידות תהתאמ על  ולשמור רייצוה לתתחי

 הקבלן.  על יחולו זה סעיף במילוי

 

 :וזכוכית אלומיניום טיריבפ איטומים 12.06.0

 לתהליך בסיסית דרישה הינה ומים אויר רותחדי כנגד למבנה הפריטים של מתמושל האטימ .1

 הביצוע.

  שך בהמ שיוזכרו יםהתקנ לפי הן ומים אויר תוחדיר ניפב לעמידות םומהמיני דרישות .2

 האחרונה.  במהדורתם

 ם.אלומיניו תותדל ,1068 ת"י  לפי הנדרשות בבדיקות יעמדו והדלתות החלונות כל .3

 אלומיניום.  דלתות ,4001 ת"י לפי ותהנדרש בבדיקות תעמדנה הדלתות  כל .4

 מסך.  ותריק ,1568 י"ת לפי הנדרשות בבדיקות יעמדו המסך קירות כל .5

  הבניין  שלד לבין בינם  , עצמם לבין שבינם םגשיבמפ הנ"ל רישותבד יעמדו הפריטים  כיבימר .6

 יטים. פרה של השונים  הרכיבים שבין ובמפגשים

-כמו הפריטים. לאיטום םותהליכי שיטות המנהל באמצעות נניםתכהמ לאישור יביא הקבלן .7

 . זםוניק פןוא ואת לחצים תאלהשוו החללים את בפרטים יציג הקבלן ,כן

 הקבלן. של בלעדית היא הפריטים של טתמוחל לאטימה תריוהאח .8

  ר. ותהי הטובים יםמרמהחו רציפים אטמים עם יאטמו  לתפעול המתוכננים האלמנטים כל .9

 לא מקרה ובשום ,בפרופילים אשמר מתוכננים יםחריצ בתוך אמים מות יויה האטמים

 בהדבקה.

  של  יםהפנימי בחלקים ברלהצט םליהעלו ם ימ ניקוז פשראי האלומיניום מוצרי תכנון .10

 עיבוי.   או גשם-מי מוכ המוצרים

 קסהפלסיק באמצעותו EPDM יריעת באמצעות יבוצע לבניין סמויים עזר משקופי איטום .11

FC11, מתאימים בוטיליים איטום )סרטי מאושר וטילייםב איטום סרטי תבאמצעו או 

 בלבד(.  תקולח ותשתיות משטחים גבי על ליישום

  את  תואם מקשר חומר עותאמצב שטח והכנת  קויני לאחר יתבצע וםהאיט ימרחו שוםיי .12

 או EPDM ותיעיר הדבקה חברו האיטום. חומרי ספק ע"י ומומלץ )פריימר( האיטום חומרי

 לפחות. ס"מ 10 יהיה הבטון לתשתיות טילייםבו טיםרס

 כל או/ו יםויסמ עזר יפומשס ,עזר ותילקונסטרוקצ ,לבניין האלומיניום מוצרי בין מפגש כל .13

 או ILLMOD מתנפח ספוג הכוללת כפולה איטום מערכת "יע ייאטם לחיבור אחר אביזר

 שכל  ,ערך-שוות או   DOW CORNING 911 כדוגמת רלייטני סיליקון ,ומסטיק ערך-שווה

 אצטי.  בסיליקון שימוש יותר לא הקבלן. אחריות  עלו היועץ באישור

 עותבירי האיטום יל.לע כמוזכר EPDM תמערכב שהיע וםטי אה ,סמוי ףקושמ בהיעדר  .11

EPDM 1-מ יפחת שלא בעובי מגולוון פח כגון  וחלקה יציבה תשתית גבי על להימצא חייב 

 . אחורית תמיכה אלל עהריבי שימוש לבצע אין מ"מ.
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 קצה קהבלהד ולסיליקון ליריעה EPDM-ה לדבק תואם פריימר חומר עם ייעשה האיטום      

 פרופיל באמצעות יהודק יריעהה הקצ ערך.-שווה או 'דבטק' חברת יית הנח פיל הכל – העהירי

 לבטון. חודרים ברגים עם שטוח

 יםקבלנ של  פעולותמ או שלו פעולהמ  פגעויי שלא ע"מ וםיטהא  יריעות לע להגן הקבלן על  .12

 אחרת. ביריעה להחליפה יש ,נפגעה והיריעה היה אחרים.

 חיבורים או  שריםי םחיבורי כגון יוםהאלומינ חלקי בין ריםצ ציחרי  וםטיבא שימוש שהעי  .13

 ערך-שווה או ARBO כדוגמת צרים לבדקים יעודי אנארובי  בחומר מעלות( 45) בגרונג

 ש. מרא באישור

 מתאים  דבק עם יעשה אלומיניום לחלקי  בינם או מםעצ לבין EPDM יאטמ בין איטום  .14

  .דבלב EPDM לאטמי

 בשריפה. ולתגובה באש ותמודלע הרלוונטיים םהתקני בדרישות  דויעמ וםיטהא מריוח כל  .15

 פגשמה את  לאטום יש ,קרמיקה יחיאר ו/או אבן חיפוי עם בטון  בקיר המורכבים בפריטים  .16

 היקף בכל  הבטון תשתיות גבי על ,לעיל כמפורט הבניין קיר לבין סמויה העזר משקוף ןבי

 וי. החיפ יגב על םוטיא  לבצע רשהוי לא המלבן.

 לא החיפוי  שביצוע לוודא מנת-על ,החיפוי של בקיבוע רטיפ םע  הפרטים את תאםי הקבלן  .17

 באיטום. יפגע

 בקבלן "יע תעשה ,יבוריםוח פינות  ,ונותחל כולל ,המעטפת של בהההרכ איטום קתבדי  .18

   היועץ. ובאישור

 טימפר פי -על ו/או םאחרי םיירלוונט םתקני ו/או 1476 ת"י-ל  בהתאם תיעשה הבדיקה       

 שראלי. הי התקנים מתכון

 ליקויים .חוזרת בדיקה תעשה יתוקן האיטום ,מים חדירת בבדיקה  שהתגלתה במידה  .19

 עטפת. במ הדומות ידותהיח  בכל יתוקנו ייםיינאופ

  דיקהב גם יזמין לןבהק ,המנהל דרישת פי-ועל לעיל כמוגדר הקבלן  של עצמית לבדיקה סףבנו  .20

 עבודות לאישור תעודה קבלת המכון. של  מתאימה תעודה תלקבל וידאג קניםתה וןמכ לש

   העבודות. מתלהשל היועץ ורלאיש תנאי הינה התקנים מכון ע"י האלומיניום

 :חומרים 12.07.0

 ומיניום: האל פרופילי .א

  ( יר)פריימ מעולה באיכות T5 טרמי טיפול 6063 מסגסוגת  יהיו חלולים אלומיניום ליפרופי .1

  הגימור לסוג והמתאימה 1068 ת"י פיול 1 חלק 211 ומפמ"כ 2 חלק 4402 ת"י שותריד ולפי

 מיוצרים  יהיו הפרופילים א.שהו וריעש בכל זרממוח גלם-בחומר להשתמש אין .שהנדר

  י קורוזיב-אנטי הגנה תהליך יעברו הפרופילים הישראלי. םהתקני מכון שוראי שקיבל במפעל

 משך. הב ורטשיפ כפי

 וכד'.  הובלה ,ורייצמ  הנובעים ליקוי או פגם וללא חדשים והיי ופיליםרפה .2

 ופיליםפרה דופן לש הסופי העובי .בקצוותיהם יםרסגו יהיו הפרופילים כל .3

 הסטטיים. מהחישובים ייבכמתח  יהיה הקונסטרוקטיביים
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 אלומיניום: יפח .ב

 ,AL-MAG 3 סוגת גסה קבוצת וגמתכד ,הפחים  לתפקודי מתאימה מסגסוגת יהיו הפחים כל .1

 הנדרש. לגימור ומתאימה ההגבו קורוזיבית-אנטי עמידות בעלת

 לויטרינות )ספים תלפחו ממ" 2 בעובי יהיו בייסטרוקטקונ-לא ימוש של האלומיניום פחי .2

 וכד'(.

 חרושתית.  מראש  מוגמרים בפחים היהי האלומיניום פח כיפוף הליךת .3

 מלאה  להפרדה לדאוג שי אחרות ותכתמ לבין יניוםאלומ פחי בין מפגש של מקרה בכל .4

 ר.חא או ניאופרן ,.P.V.C כדוגמת ספוגי לא פלסטי מחומר  הציצח הדבקת באמצעות

 

 : יםסמוי עזר משקופי .ג

  העבודה  בתוכניות תאחר צוין אם עטלמ , ודלתות נותחלו להתקנת המיועדים  הפתחים בכל .1

 בבניין יחהט עבודות םרט תבוצע תקנההה וון.ולמג מפח עזר משקוף יותקן ,המאושרות

 הפרוייקט.  הלמנ מול יתואם התקנתם ומועד

 2-ומ ונותבחל "ממ 1.5-מ חתיפ שלא יבעוב נתמגולוו פלדה חבפ יבוצעו סמויים עזר משקופי .2

  הסביבה  ולתנאי הבניין  של הסיבולת אילתנ ,היועץ שותלדרי המתאים תך ובח  ,בדלתות מ"מ

 קובעת. – המיוחד במפרט יעשתופ כפי תאחר הדרהג כל מותקנים. העזר משקופי בה

 מ"מ. 3-מ יפחת שלא בעובי תנמגולוו פלדה בפח יבוצעו המסך לקירות יםמויס עזר משקופי .3

 בהתזה(. )לא באבץ עשיר בצבע וייצבעו ורציפים מלאים יהיו העזר פיבמשקו יםהריתוכ לכ .4

  א )ל  באבץ ריעש  בצבע צבעו יי באתר ו שיבוצע ריתוכים נקודתיים. ריתוכים יאושרו לא

 ות. לפח מיקרון 20 יהיה  הציפוי עובי בהתזה(.

  תאם בה מבוטנים ויהיו םסבירי םובמרחקי ותידמב בפתחים יותקנו סמויים עזר משקופי .5

  מלא.  באופן תעשה ס/גראוטהדיי תערובת מרחו מילוי ישור.לא פרטים פי-ועל הבנייה יטתלש

 . רדבנפ שלוםת עבורו םישול ולא חידהיה במחיר כלול יהיה זה מילוי

  , רתחא צוין לא אם  המאושרות. העבודה תוכניות  פי-על ייקבע העזר משקופי התקנת מישור .6

 טיח/גבס/קרמיקה./החיפוי לש הפנימי במישור יותקנו המשקופים

  במצב  ,הסמוי המשקוף  של לעין חשוף חלק אף ריישא לא ,יניוםהאלומ פריטי בתכרכ בסיום .7

 .ריטיםהפ של ורגס או פתוח

 באופן  תעוגן שתחתיתם כך יותקנו המסך קיר למסגרות ש או דלתות לש סמויים םמלבני .8

  יימרח לריצוף תמתח צאנמה הסמוי המשקוף קחל ,צוףהרי לפני חת תמ הבטון לרצפת יציב

 הפרוייקט.  של האיטום יועץ ידי-על שרשיאו קורוזיה תלמניע בחומר

 2.5 בעובי מגולוון חמפ עשויים םיעוגנ ותבאמצע תבוצע יןלבני הסמוי המשקוף מסגרת עיגון .9

 את ויאפשר םהעוגני מ"מ. 40 על יעלה לא העוגנים בין המרחק לפחות. "ממ 40 וברוחב מ"מ

  ד תעמו המסגרת נהההתק שבסוף כך ,הכיוונים בכל  הסמוי המשקוף מסגרת  ןוכיוו וספיל

 .החזית לכל אחידים ובקווים  חזק ,יציב באופן במקומה

  הברגים  ,(לים)דיב מיתדים עם ברגים באמצעות תבוצע  יןלבני עזרה  משקופי  קיבועו התקנת .10

 חות.לפ מ"מ 40 של קומלע הבטון קירות לתוך העוגנים דרך יחדרו ,316 פלב"מ עשויים
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  דיבל  דוגמת חומר לאותו  מיםמתאי במיתדים ש שימו ייעשה טוןב  עשויים שאינם בקירות

 הבטון.  פתמש לפחות ממ" 50 לש רחקבמ יהיו  ןהעיגו ברגי 'טורבו'. מסוג

  מחשש  יוהסמ המשקוף מסגרת  דרך אחר אמצעי כל או רזלב מוטות או ברגים  להחזיר אין .11

 במסגרת.  עיוות תלגרימ

 

 

 :דהפל .ד

  שיקולים פי-על המתאים ובעובי במידות יבחר הקבלן ,דהפל רכיבי לשלב נדרש בו וםמק בכל .1

 מהנדס  לאישור ןבלהק של מועטמ וישר מהנדס ע"י גששיו סטטי חישוב סמך-ועל חוזק של

 מ"מ. 2 יהיה פלדה לפחי המינימלי ביהעו ,מקרה בכל הפרוייקט.

  ונים.מגולו יהיו  חיבור( ואמצעי אביזרים ,נושאת קציהסטרו)קונ  פתבמעט הפלדה יקחל לכ .2

  וונים ולמג יהיו פלדה  בפחי מבוצעים שאינם אחרים  מבנה  וחלקי לדה פ עוגני ,פלדה פרופילי .3

 (HOT-DIP GAVANIZING) גר'/מ"ר 270 של בשיעור בץבא חמה  ילהבט ,חם בגלוון

   .918 ת"י-ל בהתאם

 וריתוך. קידוח  ,יתוךהח עולותפ כל  חראל ,מיםשלמו םצריבמו רק נולווויג הפלדה חלקי .4

 העבודה  ,כלשהו חלק בריתוך צורך של במקרה באתר. ךריתו בפעולות ןהנית ככל המעיטל יש .5

 זההשח כגון האמצעים הריתוך תפר את לנקות שי קצועיים.מו םמכימוס כיםרת ע"י תבוצע

 יש בעהצ את ץ.באב עשיר בצבע עשנפג לציפוי ןתיקו לבצע מכן לאחר ומייד פלדה ומברשת

 הריתוך.  בהיקף ס"מ 5-כ סהיכ הצבע תיקון מיקרון. 100-110 של  בעובי שכבות בשתי צעלב

 שכבתית.-ד עהבצבי אבץב עשיר בצבע נויתוק בהההרכ בעת  ,באתר שנפגעו חלקים .6

 שתית.חרו  מגולוונים יהיו פלדה פחי .7

 זכוכית: .ה

 גם הזכוכית על יחולו יםהאחר ונטייםלוהר בתקנים ו/או 1099-ו  938 "ית-ב לאמור בנוסף

 להלן: ורטותהמפ הדרישות

 ג וסו סוג מכל תהנדרשו ובתכונות FLOAT בשיטת מיוצרת ,מעולה כותמאי תהיה כוכיתהז .1

 כלשהם. פגמים ללא תהיה הזכוכית ך. בהמש ורטפמכ ,זיגוג של

  בתיאור  היטהש הגדרות  פי -על המפרט דרישות את התואמת בשיטה יזוגגו  הזכוכית לקיח כל .2

  בעזרת  תזוגג זכוכיתה המפורט.  כנוןהת פי -ועל וכית הזכ יצרן והנחיות מפרט  פי-על ,יםטריהפ

 ת"י -ב תוארהמ לפי היהי הצבתם ואופן ממ" 70-מ יפחת שלא באורך PVC פלסטיק כפיסי

 הזכוכית.  מהתקנת כתוצאה המים זיקולנ הפרעה תיווצר לא .1099

  כי  היא הקבלן של אחריותו  מינימלי. יגוגז  יעוב מהווה  טיםהפרי וריא בת רט פוהמ הזיגוג ביוע .3

 סוג וכן ,הסכנ באיזור הזכוכית לעובי האמור הכל ,1099 ת"י לדרישות תתאים הזכוכית

 הנדרש.  ולפיהט
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-ועל הסטטיים החישובים פי-על קבעיי השונים הפריטים שהזיגוג לכך אחראי ןהקבל ,סףונב .4

 התקנים.  יפ-על הותר  המירבי הכפף  בלותגמ פי

 הפריטים.  תיאורב כמפורט זיגוגה מעובי יפחת לא  הזיגוג עובי ,רהקמ בכל .5

  כיות וכהז כל ריטים.פה בתיאור טפורוכמ האדריכל בחירת לפי יהיו הזכוכית וגוון סוג .6

 גוון.  באותו הינתהי

  כוכיותזה גליות .ייןנבב הזכוכיות לכל אחיד יהיה וסמותמח בזכוכיות  החיסום כיוון .7

 . 938 ת"י-ב עבומהק תחרוג לא המחוסמות

 לא מקרה ובכל מ"מ 300 לכל מ"מ 0.05 של תגליו עם תהיינה חיסום לאחר זכוכיות 7.1

 הזכוכית. זבמרכ מ"מ  0.1-מ יותר

  את  ציגי ןהקבל ספונטני.  שבר למניעת HEAT SOAK יךתהל עברו י מחוסמות יותכוזכ 7.2

  חתומים  הם שכ , זה ךליתה עברה הזכוכית כי םהמאשרי המקורי הספק מסמכי

 המבצע. הקבלן ע"י ריםשאוומ

  לאחר  גם נסתר יהיה לא והוא הזכוכית שמשת בפינת היהי הזכוכית של  הההקשי סימן 7.3

 את שביצע הזכוכית מפעל ע"י הוייעש יקחמ-בלתי יהיה ןוהסימ זיגוג. יסרגל הרכבת

 החיסום.

  עם  מראש םתיאו ולפי בלותקוהמ מהשיטות ת חא באמצעות תסומן סכנה באיזורי יתכוכז .8

 ל.כריהאד

 ההתקנה מסיום נתייםש ולמשך ,כלשהו כשל בה שנתגלה שמשה כל להחליף מתחייב הקבלן .9

 זכוכית של הירסב כמות ומלעצ ישמור ןלבהק מחבלה. צאהכתו שנגרם שבר למעט ,בבניין

 זו. רהמט לצורך שהותקן סוג מכל

 בידודית:  זכוכית .ו

 זכוכית  לייצור הישראלי ניקהת ממכון אישור ובעל ושראמ במפעל תיוצר דיתדויב זכוכית .1

 ת.בידודי

  באתר.  הסופי לייעודה המתאימים חומרים באמצעות יבוצע תבידודי זכוכית יחידת ייצור .2

 סיליקוני ומרח  או ,ולפיד ופוליס פוליאוריתן מסוג וםואיט בקהד ה בחומרי ימושש ייעשה

 אחר.

 לפי  המרווח מידות .יבעט בגוון םיניואלומ ווחרמ פס ושפר יהיה תוכיכהז לוחות שני בין .3

 המאושרות.  יצועהב ובתוכניות טבמפר המצויין

 ן שי איטום עיבוצ יניום(מואל פרופיל ללא) בידודיות זכוכיות שתי של פינתי או ישר במפגש .4

 DOW חברת של 797 סיליקון דוגמת קוףש סיליקוני חומר בסיס על היחידות שתי

CORNING. מ"מ. 10 על הליע לא הזכוכיות  שתי בין המרווח גודל 

 החלל. לפנים  פונה הציפוי כאשר דודיתבהי  יחידת של יהחיצונ בצד רכבתו ציפוי עם זכוכית .5

  כגנד  במיוחד שלו העבודה יכות א על שנה 12 למשך אחראי הייה הבידודית תהזכוכי ספק .6

 . הזכוכיות שתי בין המרווח לחלל ותטיבר חדירת
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  כיות הזכו שתי בין  רטיבות  בה נתגלתה רש א  בידודית וכיתכז יחידת ףלהחלי במתחיי הקבלן .7

  או  החלון תגרמס של חלקי ופירוק ההרמה אמצעי של עלויות כולל ,חשבונו ועל דימיי באופן

 מכך.  האשתוצ המסך ירק

  בכל  ו/או באתר בפרוייקט  לשימוש שנבחר וגס מכל  זכוכית של דוגמא ויתקין  יספק ןבלהק .8

  כל  את וישריין יזמין הקבלן לדוגמא ופיס  ראישו קבלת חראל רק קש.בי כלדרישהא מקום

 קט.לפרויי  לו רושההד הכמות

 )טריפלקס(: רבודה זכוכית .ז

 PVB יריעת באמצעות לזה זה מודבקים תזכוכי לוחות ימשנ עשויה יה הת רבודה זכוכית .1

  ותברשימ עותהמופי תלהנחיו התאםבו מ"מ 1.52 בעובי יריעה או , לפחות "ממ 0.76 בעובי

 המיוחד. מפרטבו האלומיניום

   .1038 ת"י-ב וכנדרש ראח  פגם כל או תבועו ללא ומלאה רציפה תהיה ההדבקה .2

 עם תהיה פיאותיה לבכ חבוקה הניוא אלומיניום מסגרת בתוך נתמותק שאינה רבודה זכוכית .3

 הרבודה. כוכיתזה היקף ובכל תמינימליו במידות נירוסטה או ניוםומיאל U בצורת פרופיל

  אותו ולמלא ות לפח מ"מ  6 של חמרוו להשאיר  יש רבודה זכוכית חות ול שני שבין פגשמב .4

  קו  ךאור לכל ויפה  אחידה ,חלקה הבצור למרוח  יש  העיסה את נייטרלי. סיליקון  בעיסת

 האדריכל.  לבחירת  יהיה העיסה גוון .ההשקה

 שנבחרה ןהסיליקו תבעיס ושלשימ הרבודה תהזכוכי יצרן אישור לקבל הקבלן ותחריבא 

 .PVB ביריעת יפגע  לא האטימה ומרחש בכדי

 : זיגוג התקנת .ח

 תהיה  סך(מה בקירות גוגיז לחצני או זיגוג סרגלי )עם מכני זיגוג בשיטת ןשתותק זכוכית .1

  בינה  הזכוכית לוח היקף  בכל מ"מ 20-ל ועד  לפחות מ"מ 10 של חפיפה יחובטשי מידות תבעל

 חלקיו. כל על 1099 י"ת להנחיית בהתאם מקרה כלבו  ,ניוםהאלומי מסגרת לבין

  הזכוכית  שבין ברווח מתאימים.  זיגוג רגלי ס בעזרת  למקומה תהודק מכני  וגבזיג זכוכית .2

 ,המערכת מפתחת החברה הנחיות פיל , בגודלם םימתאימ גומי י מאט יפרשו ניוםלאלומי

 לייצור  ממפעל ויסופקו EPDM יםעשוי יהיו וגגהזי אטמי הזכוכית. של יציבותה את חוויבטי

 התקנים. מכון ע"י מאושר יותמגו

 צד מכל הזכוכית מאורך רבע במרחק שיוצבו  ייםתקנ פלסטיק יסי כפ על תונח כיתהזכו .3

   סימטרי. ופןובא

 לפחות. מ"מ 3 של ובעובי לפחות N"מ  40 היהי הכפיסים אורך 

 פשר שתתא כל ,הזכוכית היקף בכל פשוח השארת יבטיחו  הזכוכית ורוחב רך או מידות .4

  למסגרת  הזכוכית בין  אפשרי מדע יימנע זאת  עם ויחד הזכוכית של תירמט התפשטות

 האלומיניום.

  רתלמסג כיתוכ הז בין  איטום יבוצע הדלתות  בקבועי ו/או בחלונות קבוע חלק בכל .5

 של התחתונים הצדדים בשני ס"מ 15-20 של ולגובה התחתון האורך לכל האלומיניום
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  שיפגע  מבליו אורכו לכל ומלא אחיד יהיה והוא לינייטר סיליקון עם יבוצע האיטום הזכוכית.

  למים. הניקוז יפתח את יחסום וו/א

 פרזול: אביזרי .ט

  מחויב  הקבלן ופריט.  פריט כלל בהתייחס דחהמיו במפרט עפייו לאביזרים מדוייק  פירוט .1

  א לש אחרים ים באביזר שימוש  אליו. ךער -שווה במוצר  או המוגדרים זריםאביב להשתמש

 יפם.להחל יחויב והקבלן פסילתם את רורגי מראש אושרו

  ובתיאור במפרט שנדרש וכפי הרלוונטיים התקנים פי-על דגםמ יהיו הפרזול אביזרי כל .2

 והאדריכל.  הפרוייקט  מנהל ,היועץ ורישלא יובא הרמק בכל אך ,םטיהפרי

 רלאח והיועץ. להאדריכ שורלאי יןעל הגלויים יםרהאביז כל של דוגמאות להביא קבלןה לע .3

 והיועץ.  ריכלהאד ידי-על לו שאושרו באביזרים ישתמש הקבלן ,כןמ

 "יעפ יהיה םיהאביזר גוון ן.בבניי וםמיניהאלו מוצרי של לזה זה בגימור יהיו הפרזול ביזריא .4

 האדריכל.  בחירת

 מראש. רשאוש  ערך-והוש ספק של או שנבחרה המערכת של יםורימק יהיו האביזרים כל .5

 הנדרש פי-לוע סביר ובכוח נוח לתפעול הנדרשות  הפעולות כל עויצב יאפשרו ולרזהפ אביזרי .6

 הרלוונטיים.  ניםבתק

 .םימתאימ בתפסים וא בברגים יוםלאלומינ יחוברו הפרזול חלקי כל .7

 נוחה הרבצו הבניין מתוך ממנו חלק ו/או יזראב כל של תיקון ו/או החלפה יאפשר בורחיה     

 ה.ובטוח

  נגד  יפולט שקיבלו ומריםח או אוקולון כגון מחליד בלתי מרומח יהיו וכד' יםמיסב ,וניםגלגל .8

 יה.קורוז

 .316 מ"ב מפל יהיו תוחפ במצב קביעתםלו החלונות פתיחת להגבלת ומנגנונים מספריים 

 ות.חלפ 316 מחלידה-בלתי נירוסטה היוי הנירוסט עשויות אחיזה וידיות פתיחה ותדיי .9

  כפי  באטמים להשתמש  יש  – יושחלו הם םהב התעלות  ולכל םלייעוד ימו יתא גוגהזי אטמי .10

  לאורך  עמידות בעלי EPDM יהיו האטמים כל שנבחרה. מערכתה של  הטכני לוגבקט שמופיע

 במפגש  פיל.פרוה לאורך יתאים האטמים אורך .UV קרינת ול יצונייםק אויר  מזג נאיבת שנים

 ספק  יע" לשימוש שאושר EPDM קתדב לה וחדימ בסיליקון שו שימ ייעשה אטמים בין

 הגומיות.

  צידי  משני הכנף. לרוחב ויתאימו י(ק-)מאסטר מפתח-רב מסדרות יהיו לדלתות צילינדרים .11

  האדריכל. לבחירת הפרופילים גווןב )רוזטה( יוהפינ להסתרת דייעו כיסוי  קןיות הצילינדר

  ללא  וזאת קחהמפ  יורה םעליה ותבמקומ ימיים נפ פרפר מנגנוני יתקין הקבלן צורךה תבמיד

  הפריט. למחיר מעבר תשלום תפוסת

 איטום: ומריח .י

 האיטום עץיו ו/או ועץיה ע"י שיאושרו כפי ו/או להלן כמפורט בחומרים עויבוצ האיטומים כל .1

 רוייקט. פה  של

 .מעצמן  נדבקות בוטיליים ות/סרטיםריעי ו/או EPDM מחומר תהיינה איטום יעותיר .2
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 .ILLMOD ומרחמ יהיו האיטום סרטי .3

 או SIKA עיסות ע"י עשה יי בטון ו/או ןאב קירות עם האלומיניום פריטי  של יםמישק איטום .4

TREMCO. 

 סמוכים.  יןבני חלקי תלהכתמ גורמיםה אחר ו/או אלינייטר בסיליקון שימוש יאושר לא .5

   :מוצרים גימור 12.08.0

 דריכל. אה בחירת יפל מרקםבו באבקה עהביצב ו/או באילגון יהיה האלומיניום  ליפרופי גימור .1

 או AL-15 7300 מסדרה באבקה 'אוניברקול' רתחב של 15 דור-סופר  בפוליאסטר יעהבהצ     

 ערך.-שווה

 הצבעים יצרן וע"י יםהפרופיל ןריצ ע"י אושרתמ מצבעה ע"י עויבוצ צביעה ו/או אילגון .2

 רקול'.'אוניב חברת של הסמכהוב התקנים מכון ושבפיקוח אלגון עה/צבי עבודות לביצוע

 תהסר לרבות ,שטח הכנת של תהליך הסופי הגימור יישום לפני יעברו םחיוהפ הפרופילים כל .3

  תקן  ותשיולדר הצבעים רןיצ להנחיות םבהתא  הכל ,וכרומנטיזציה צריבה ,טיפהש ,שומנים

QUALICOAT ילים.מקב בתקנים מקבילות לדרישות ו/או 

 פי-לע תהיה הצביעה בטי של כותיא בקרת ,הצבעים יצרן ע"י מאושרת במצבעה הצביעה .4

  מדגמית  בדיקה ,הצבועים המשטחים של יתויזואל בדיקה תלפחו ותכלול  הצבע יצרן דרישת

 ון.מיקר מד עם הצבע עובי של

  אחרות. ו תשריטו ,מכאניות פגיעות מפני מוגנים םשהכ לאתר ואב יו אלומיניוםה מוצרי כל .5

  הוראות  יפול למזמין  דות בוהע של פיתו ס סירהמל עד  המוצרים גבי  על יישאר  המגן כיסוי

 הגלם.  חומרי ספק

 ות לוח ו/או RAL מסדרת גוונים לוח פי-על יהיה לגוןאי ו/או ופחים פרופילים בציעתל גוון .6

 כל.ירהאד לבחירת םריאח גוונים

 התקן. י פ-לע מיקרון 60-80-מ יפחת לא באבקה ביעהצ עובי .7

 בתקן.  רותהמות טיותסה פי-לעו מיקרון 15 ת לפחו יהיה האילגון עומק .8

 קווי  ,משריטות לחלוטין חלקים יהיו אלומיניוםה שטחי האילגון ו/או הצביעה הליךת רלאח .9

 יחיד. ים יטהפר וכל ומעצ בפני פריט לכ ,אחיד וןגווב אחרים פגמים או  טרידה( )פסי

 ריטיםפל סופי גוון תבחיר במועד. הנבחרים הגוונים את כלמהאדרי לקבל לדאוג הקבלן על .10

  לעיל.  כמפורט גמאותוד אישור לאחר שהתע  השונים

 המיישמת.  למצבעה ברקול''אוני חברת של הסמכה אישור פקלס הקבלן על .11

 פחות.ל שעות 2000 של מלח  בתא עבצה עמידות תיקבד תעודת לספק הקבלן על .12

 הצבע. לעמידות שנה 15 של אחריות תעודת לספק הקבלן על .13

 בחיבורי  מוגנים. יהיו 'כדו חורים ,םומיכרס ,יםנויהפי ,יםהחתכ שכל פידקלה הקבלן על .14

  לבצע יקפיד הקבלן שקוף. נייטרלי סיליקון עם  ובשאר צרים קיםלסד אטימה  חומר עם גרונג

 ם.יליהפרופ נצבעו שבה המצבעה ע"י שיסופק םליהפרופי ןווג את התואם עצב עם צבע ניקותי

 : למיניהם חיבורים 12.09.0

 אחרת. סמויה  בשיטה או מהעין סמויים ברגים עותבאמצ רק  יבוצעו םנייאמכ חיבורים .1
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 אטימה בחומר מריחה או טבילה ע"י יבוצעו יגלתבר הברגים יןב ו/או מכאנייםה החיבורים כל .2

 המוצרים. בגימור לפגוע מבלי רומהח שיירי תא מייד להסיר שי 'רטובה'. הבשיט

  ים מיוחד כלים בעזרת ייעשו סגרותמה  והרכבת ייצור לצורך הדרושים יםבודהעי כל .3

 לבין השונים ופיליםהפר בין מלאה ההתאמ נדרשת וכדומה(. מכבשים ,מיםורסכ ,)מבלטים

 עיבודים .םהפרופילי תוךוב על שיורכבו השונים האביזרים לבין הפרופילים ובין עצמם

 תוספת אלל ולהחלפתו רכיב אותו לפסילת וםיגר מתאימים שאינם ידניים באמצעים ייעשוש

 ם.תשלו

 הסיסטמה את השפיתח מהחברה הייעודיים העבודה ילכ את אליו לקבל לדאוג בלןקה על .4

 . המערכת של הטכניות  שבחוברות הטכניות להנחיות אםבהת איתם לעבודו

  במפעל  עובוצי השונים הניקוז אביזרי וקליטת מים יוזניק טובתל בפרופילים יםויופינ קדחים .5

  פתיח  מספר ח.ט בש שונים וחיםידוק פינויים לבצע  ן אי המערכת. ן ריצ הנחיות פי-על הקבלן

 . 1068 ת"י לפי מקרה לובכ  המערכת צרןי הנחיות לפי  היהי ומיקומם הניקוז

  יתאים  מיקומיםו והמיתדים םהברגי סוג .AISI 316 פלב"מ מסגסוגת יהיו החיבור ברגי .6

 .םעליה הפועלים  ולעומסים הפריטים שקללמ  ,ההנדסיים לחישובים

 ואומים אוקולון שרוול דרך ברגים אמצעותב ויבוצע אחרות תומתכו ניוםאלומי ןבי חיבורים .7

 יכל.דר הא אישור את דורשים , חיבור פרט כולל ,אלו בוריםחי אוקולון. ותדסקי עם

  כתמים ופיעוי א של ובתנאי מותרים ,דומה( )או  ארגון זג בריתוך ם יחופ אלומיניום יחיבור .8

 .הריתוך ואחר ןלעי גלויים במקומות

 יטה. הש יצרן של  ייםסמו פינה אביזרי באמצעות או נייםאמכ באמצעים עדויי הפינות יחיבור .9

  חיבור ה שיטת ההשקה.  קו  לאורך ומהודק אטום חיבור  מחוברת תהיה  הפינה ,מקרה בכל .10

 אחרת. סיבה מכל רגיםהב התרופפות  בשל יפגעו ולא יישמרו הידוקוה האיטום יכ תבטיח

  האביזרים  הפריטים. תכבלהר הדרושים ,מפלדה וריבהח רייזאב את ויתקין יספק הקבלן .11

   וכו'. ברגים ,פלטות לרבות ,הז במפרט כנדרש ,חמה בטבילה יםמגולוונ יהיו

 ובחוזק בגודל ומיתדים גיםבר באמצעות קור אר יבוצע יןלבני סמויים עזר משקופי חיבור .12

 קילחל המשקוף של כיםסמו החיבורים בין  מרווח אקדח. במסמרי שימוש ריות לא כנדרש.

 לשנייה. אחת ורהחיב נקודות בין ס"מ  50-מ גדול הייה לא הבניין

 ורךאהמ רבע של  קרחבמ ,למרכז סימטרי באופן הממוקמים מייצבים גבי לע תוצב זכוכית .13

 המייצבים  עובי כוכית.ז רמ" לכל מ"מ 30 – המייצבים אורך טיים.ונהרלו ניםקתה פי-ועל

 לפחות.  ממ" 3 יהיה

 וימנעו תהזכוכי של טרמית התפשטות יאפשרו תתכהמ לחלקי תוכיהזכ קצה יןשב וחיםהמרו .14

 כת. למת הזכוכית יןב מגע

 פק ס הוראות פי-עלו המתאימים ניםהתר דרישות פי-על יבוצעו ניזוק וחורי קדחים .15

 ים.ילהפרופ

  שנים  לאורך םי עמיד ,מעולה ובטיב הנדרש לתפקוד יםומתאימ משוחלים יהיו הזיגוג אטמי .16

 .UV נתוקרי קיצוניים   אויר מזג בתנאי

 : מחירים תכולת 12.10.0
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  הםשכ האלומיניום פריטי לקבלת הדרוש  כל את כלולי מחיר החוזה הפאושלי ,ספק הסר למען

 גם: יכללו ת עבודו מחירי ,רהאמו ליותכלב עלפגו לימב .שהיא ינהבח מכל םומוכני ריםגמו

  במפרט  האמור מתוקף הקבלן  על החל טכניים(ף ומסמכים פרטים )תוכניות רטהמפו נוןהתכ .1

 צמו. ע והקבלן הקבלן  מתכנני מצד פיקוח לרבות ,חדהמיו רטמפהו כלליה

  ור יאבת אוו/ המיוחד רטבמפ כנדרש ,הישראלי התקן פי-על עמידות ובדיקות בדהמע בדיקות .2

 .יטיםרהפ

 בניין.ה אל ומםואיט סמויים ומשקופים עזר משקופי .3

 ותיעיר ,EPDM יריעות בותלר ,ואקוסטי התרמי והבידוד האיטום חומרי  וכל אטמים .4

 .ואחרים בידוד ימזרונ ,   ILLMOD סרטי ,ליותבוטי

 מאלומיניום.  גמר  ופחי חיפוי יפח ,פרופילים .5

 . השונים לסוגיו זיגוג .6

 . השונים יולסוג פרזול .7

 הפריטים.  בתיאור  דרכמוג אילגון ו/או בצבע  האלומיניום מוצרי ימורג .8

 אטימות.  בדיקות .9

 תר. בא בתםוהרכ מושלמים ודגמים דוגמאות הכנת .10

 לעלי.  כמפורט וצביעתם הפלדה מוצרי לווןגי .11

 ח.והמפק היועץ שתדרי פי-על (AS MADE) עדות תוכניות הכנת .12

 .למבנה האלומיניום רימוצ מתתאה לצורך שוויידר במידה וחציבה סיתות עבודות .13

 תוספת כך על םשתשול מבלי וצרומ מוצר בכל ותהפנימי וקותהחל ובצורת קוםימב נוייםשי .14

 מחיר.

 ברק. פגיעת כנגד בבניין הארקות צועבי .15

 העבודה. מרכיבי אחד לכל ביחס החוק פי-על הנדרשת בדק תפולתק ןבלהק אחריות .16

 אלומיניום: ותדבולע משנה(ן )קבל הקבלן תבחירל סף דרישות 12.11.0

  וג מס ציבוריים יםפרויקט בביצוע ומוכח ידוע ותק בעל יהיה םהאלומיניו לעבודות בלןהק .1

  200 תולפח מהם אחד כל  ששטח מסך קירות ליםהכול קטיםפרויי 3 לפחות וסיים זה מכרז

 האחרונות. השנים 4 במהלך מ"ר

  ה. ז באתר משנה בלןקל ה בחלק או אהבמלו העבודה את  ורלמס רשאי אינו  ניוםהאלומי קבלן .2

  היועץ ו הפרוייקט נהל מ ע"י המשנה לןקב באישור תותנה אחר לקבלן מהעבודה חלק העברת

 מראש.

  קבלן  על  גם אםו במל יחולו  זה  במפרט כמפורט הקבלן לע החלים ם הכללי כל  ,מקרה בכל .3

 המשנה.

 יניום.האלומ קבלן על חלה כוללתה האחריות  ספק: הסר למען 

 ובתנאי ,האחרונות שניםה בחמש צעבי עצמו שהוא ופרויקטים ודותבע תרשימ גישי קבלןה .4

 זה.  במכרז לעבודה זהה גודל בסדר שהן

 אושר בלןקשה לאחר  זאת ,הפרוייקט מנהל ע"י תןיינ יניוםהאלומ לןקב של הסופי אישורו .5

 האלומיניום.  יועץ ע"י
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 אבן עבודות -  14 פרק

 כללי 14.01

בעיבוד ילה בן חלי קירות חוץ באריחי אסות לחיפוחי ק זה מתירפהעבודות ב א. 

 ת. אר בכתב הכמויורה מסוגים כמתונה נסומוטבה גס מכו

יה שתועבר לאישור הקונסטרוקטור באמצעות זוק/תלרכת חיתכנן מעהקבלן י ב. 

 ח.מפקה

בלן הציפוי מיוחד להלן מחייבות את קי וכל יתר ההוראות במפרט השיטת החיפו ג. 

אבן , מפרט ספק 378כ במפמ"ו 14פרק  -פרט הכללי האמור במ עלעדיפות  ןהו

 נג. ות איטוים מיוחדים לקירים, לרבות עוגנתקנים הרלוונטיעשת והמתו

נוגדות את האמור  ינןארלוונטיות של המפרט הכללי והמפמ"כ אשר  הוראות  

 חד להלן. ומשלימות את המפרט המיו במפרט המיוחד ייראו כתקפות

 יפוי ולריצוף ועיבודהתכונות לחו סוג אבן .2014

 תב הכמויות. ואר בכי בשני סוגי אבן כמתחיפו א. 

טון. מידות  2.65ל מרחבי , משק1%מלית ות מקסיס"מ, ספיג 5ובי האבן יהיה בע .ב 

 בשטח. האדריכל והנחיות  יותנוסידור לפי תוכ

, חורים, יםיות, סדקופגידים, התקל מבנה הומוגני בלא שכבות,האבן תהיה בעלת  ג. 

וכל חומר זר   סדקים,א כל סתימות, בל -ק וחז יציב נקודות התפוררות במצב

כתמים. על הקבלן ללא  -בגוון אחידות לאיטום פגמים,  משמש לסתימה אוה

 של לוחות האבן.  לוחשלקבל אישור המפקח לכל מ

בולטים  רם, סימני משוי נקי בלא בליטות, שינייהקנט סביב ליחידת החיפו ד. 

ידים, סימני גהאבן(, בלא  )צד  הקנט מישוש(, אחידות במבנהדיקה ע"י בב)

 ם. סדקים, או חורי

לא יצויין אחרת בתכניות ו/או  אות אםבי ומלדות בעוהחיפוי יהיו אחייחידות  ה. 

 ות. יבכתב הכמו

 90יות של ת והן תהיינה חתוכות בזוהחיפוי יהיו בהתאם לתכניו מידות יחידות ו. 

 נדרש.מהמידה ה יהת בלא סטולמע

 מקיר.   האתר, או תפורקתוצא מ יפים והדרישות הנ"ל הסע נה עלאבן שלא תע ז. 

 בל בציפוי".יב מקועל "ט כל טענהיפוי ולא תתקבל הצ ח. 
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 דוגמאות ט. 

מין רשאי וגמאות אריחי החיפוי. המזש לאישור המתכנן דלהגי על הקבלן .1  

 האספקה.לקבוע את מקור 

דוגמת החיפוי וי י החיפזמנה הכללית של אריחצע לפני ההלבהקבלן  לע .2  

יטים  תכלול את רוב הפרכל סוג החיפוישמ"ר נטו מ 4-כ טח שלבאתר בש

ת וראוהחיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוסי בהתאם לם של הטיפוסייה

 המפקח.

 ודות חיפויעב 14.03

 שטחי החיפוי  הכנת 14.03.01

ם טחיות, משחי עמודים, מרפס, שטטון תלויותב חי קורותשטות יחופו גם מלבד הקיר 

ות  אלה יבוצעו עבוד תכניות. בשטחיםלמוצג במפרט ובהתאם קונזוליים וכיו"ב ב

 : הבאות ה/הכשרההכנ

ם, הרחקת כל הגופים וחלקי בטון בולטי בטון חוטים שזורים, סיתות מיץ - קיצוץ א. 

 ובדיקת פילוס פני הקיר. הזרים

בצפיפות יה תזה תהדבקת שכבה אוטמת; הה, לשיפור הירהק יספוס לח - התזה ב. 

 ז.חוז מהשטח המותא -75של לא פחות מ

יסי החצץ. לרבות את ברזלי ם כל כיש לסתווערב  ה בעזרת טיט צמנטלפני ההתז  

 . םהזיון הגלויי

מנט צ  1 -של צמנט חול ביחס  ותז  מורכבת מתערובת יבשהשכבת  החיספוס  שת  

 .חול  2-ל

ים ולא יוספו מ  1:1פחים ס נקס ביח בנוזל מים: סיקה לט הנ"ל תדוללת התערוב  

 אחוז 50ערבוב ל ידי ע 1פורמולה -לטקס-ם להשתמש בשחלבר לכך. אפשר גמע

 ם מים.לח ע לטקס, ההתזה של מצע-אחוז שחל 50-מים ו

 "מ מ 3יץ בעובי יו"ב לשכבה סופית של שפרבת יש להתיז על הקירות וכאת התערו  

ר ה תאושפם(. שכבת ההתזוריודל החפריץ ניתן לוסת את גבמכונות הש) מינימום

של   ת הלחות בדוק א. בימים אלה יש לרטבה לפי הצורךך יומיים ע"י הבמש

 כבה המותזת ולא להניח לה להתייבש. הש

  איטוםכבת ש ג. 

 של המפרט וכתב הכמויות מנחה.  05ראה בפרק   
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 ים. רלפי פרטי ביצוע מאושל הכ –קצף מואורטן מפולי שכבת הבידוד .ד 

שכבת בטון להדבקת   מבודד )שכבת הקצפה(גון בין קירות שלד לשכבה לעיהכנה  14.03.02

 וחות ציפויל

עוגנים,  כגון נירוסטה, כל פריטי הפלדהלמנטי יעדר הנחיה/דרישה לאבה :הערה 

 רוסטה. יו מניכן צויין שיה מגולוונים אלא אםורשתות, יהיו  קוצים

וטר הוציא עוגני ברזל מצולע קש לת בטון וכד', יקירו יה ויציקת שלד בנין,בנבזמן  .1 

יח'  6ס"מ בכמות  23ולל של מידת אורך כ מ"מ מגולמים ניצבים לקיר הבטון ב 8

 "מ(.ס 42/40)משבצות  "ר קירלמ

צא יב להממוט העוגן חי ס"מ 30ולל כיפוף ת עוגן הברזל כרות בלוקים מידבקי .2 

 (.קיריח' למ"ר  6מ )ס" 42/40ס"מ בקצב   1פחות ק ומק הבלוע לכל

 עוגני הקיר.מ"מ המעוגנת ומחוזקת ל 5.5ולוונת קוטר מג 15X15יצוב רשת  .3 

 גב שיש הציפוי.ין לב וח בין שכבה בידודיתבמרכז מר

יפוי, מעל ת יסוד כתושבת לצמהרצפה או מקורתוצא שן בטון  הקרקעבקו  .4 

 כתושבת.ן ן מגולוויתקבע זוחים ייהפת

 גני בטחון למרווח אחורי.עו ציפוי האבן עם ידותחהדבקת י .5 

 ציפוי. וגב לוחות היציקת בטון במרווח בין שכבה טרמית  .6 

 י לשלד הבניןהחיפו קישור בין 14.03.03

פשר יהיה ושרו ע"י המפקח אמתואר לעיל שיאעבודות ההכנה כיצוע אחרי ב א. 

ים בהם כמתואר ותקנמוגני חיבור/חיזוק ע חיפוי עםת כבת לוחובהר יללהתח

 בנין חומר הציפוי/חיפוי.ן ובמילוי בטון בין שלד הללה

רובת תהיה ן והתע"מ מאחורי לוחות האבס 4-א כיוצק הבטון הוהמרווח שבו   

פשר אגרגט מסמסם. א 1-חול ים גס, ו 15-צמנט ו 1של ביחס דלילה "שמנת" 

מתאים יותר תר ווום למים, לאלסטי יאטת הבטון א די להפוךים כספלהוסיף מו

 ן הבטון עצמו לבין השיש/האבן. הבדלי התפשטות הטרמית בי תלספיג

לגמרי את החלל שבין ולמלא ו כדי שיוכל להתפשט דליל דייך להיות ן צרהבטו ב. 

 לבין השלד. האבן לוח 

ונשנות ת ות חוזרויציקת ן תמנע באמצעוית של יציקת הבטוהשפעה ההידרוסטה  

והיציקה הבאה תתבצע רק  ס"מ, 15-10גובה  ר אתור כל יציקה לא תעבאשכ

 שר הקודמת התקשתה דייה.כא
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יפוי. את הנ"ל אבן החלא יגרמו לכתמים על לבטון  פיםוודא שהמוסעל הקבלן ל ג. 

קטע מחופה  ת ניסוי של דוגמת ו/או לפי בדיקובדיקות מעבדה  ק לפי עליו לבדו

י לני המוספים או בעיצר םים )תוך התיעצות עתאעליו לה יםוש במוספהשמ נילפ

 מוסף לסוג האבן שיבטיח העדר כתמים.מקצוע מנוסים( את סוג ה 

 י חירוץ פני צד הדבקות נין ע"וחות החיפוי לשלד הבדבקות לשיפור ה .03.0414

מנט  סיג "יועיבוד האבן ע לק )מסיבת חיתוך ש לשלד הבנין חוצד הדבקות השי מאחר  

יחידת החיפוי, חייבים לומר בטון הקישור ין חבוחה התקשרות מלאה ד ומצב זה ם(יהלו

ים אלו יתקבלו ( ומקדמשר לעגון מכניור מקדמי בטחון ברמת ההדבקות )בלא כל קליצ

 לפרוט הבא:התאם יבוצע בו סיתות הלוחות שירוץ אע"י ח

פקי אוובכיוון מ מ" 2-ל כמק שעוחיפוי שיעשה בדבקות של יחידת הרוץ פני שטח ההחי 

 או אלכסוני.

חידת החיפוי ויבוצע ע"י חירוץ משטח פני הדבקות של י 70%-ץ יהיה לא פחות מחירוה 

 ומר החיפוי. חוזק חעל אי החלשת מבנה, ובבקרה  חירוץ יד, אך מכונה או

 ויה על קיר השלדהשיש( לפני חיפיחידת החיפוי )פול בטי 14.03.05

 ם. ודמיקלמפורט בסעיפים ה אםיפוי בהתהחת יחידת שלמוו בדיקת טיב א. 

דקות, ונקיון מכל  10-אמבטיה במשך כהחיפוי במים ע"י טבילה ב רהספגת חומ ב. 

ם עת היווצרות כתמית למניהיא דרך יעילה יחסי ההספגה רי זהום ואבק. חומ

ן המילוי את ון של התקשות בטודוחה בזמן הראשות החיפוי וגם יחיד בחזית

 לוחות החיפוי.  נייעברו לפש המזהמים מריםחוה

 10-ווי מים למשך זמן מה )כשאיר  את  הלוחות  כשהם רהר  ההספגה  יש  ללאח .ג 

אחרים )מי  ע ממיםמצב זה של רוויה מונהאויר. ש בהתאם למזג דקות( לייבו

שטח נקי לשים לייבוש על מאת הלוחות יש  לכל עובי הלוח.יספג רות( להההתקש

 זיהום. לכל ע ולמנו

 האבןשל   (העיגונים )אנקרים מרחו 03.064.1

ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים יב להיות מחומר יציב שלא יכל עיגון ח 

ת או מרטיבו מסים או המותקפיםים המוומרים כימיים או אחרכגון: חלהמצא סביבו, 

יו יהנים אלה עוג (.קפים בקורוזיהת אל חלד )לא מות גנים יהיו מפלדממי גשמים. העו

קה ם ולעטפם בבטון בזמן היציתקבלן לצפותם/לכסועל הוידות מכנית מעולה עמבעלי 

 טון.לא מכוסים בב מבלי להשאיר חלקים גלויים של עוגנים

ף לפי מ"מ כיפו 5היה וגן י. קוטר הע316כדוגמת מס' הפלדה מת הגנה קורוזית של ר 

 פרט.
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 החיפוי  אריחח/רות העוגן ללו צורה והתחב .03.0714

 ים ועוגנים תומכים. מיקוםאגנים, עוגנים נוש עו 4-יפוי חייב להתמך בח כל לוח .א 

)פני הלוח( כך  של הלוחהצד החיצוני  קידוח חור לעיגון יימצא ככל האפשר לצד

ובי מירבי, בי תהיה בעלת עהמיר  ל המאמץנימית שעליה מופעיצה הפשהמח

 גן. עומש לחפות על החיצה החיצונית תשוהמ

מ"מ ועומק  6וטר קחדר לקידוח חור במ יו"מ 5.0-ל לא פחות מש בעל קוטרן עיגו ב. 

ור דת החיב את לאפשר לנקומ"מ מעל עומק חדירת העיגון וז  8-ל 6ין הקידוח ב

פחות האבן יהיה לא  י לוחבי חיפוהנדרש. כאמור עו תפשטותלקבל את מרווח הה

יוצמד א הבנין ל  לדמתחבר לשון ה יגהכלל כי כל ע "מ. יחוייב להשמרס 3מעובי 

מ"מ  15מצא יוצא מחור הקידוח חייב לההפוי. חוט העיגון החי רבדבקים לחומ

יזור יחידת החיפוי ולא בא ת לקצה נטו אבן( מתח לפחות פנימה מגב האבן )מידת

 פוגה.מרווח הרווח החיבור או במ

ן לק העליוד בחהצתומך, כלומר מים ישמשו כעיגון ת העוגנים ששנייש למקם א ג. 

ון נושא, במרחקים גהתחתון ישמשו כעיחלק בשניים האחרים בצד והשל הלוח 

לא  קוטר שלי עוגני חוט במ מפינת היחידה. הסעיף הנ"ל מתייחס לגבס" 7של 

 וי. בכל יחידות החיפ מוקמיםמ"מ המ 4-פחות מ

 זווית נושאת .03.0814

ץ חם אבגולוון בשי 70/70/5וית ז מד לשלד הבטוןשמעל לתחתונה יוצבכל מפלס קומה  

הגילוון בתעודות  רון. הקבלן יוכיח את עובי קמי 100לות לעובי טבי 2ע"י מקסימום 

בקוטר  UPATיים תהיה ע"י מיתדים מכנלבטון  קביעת הזויתן ותערך בדיקת ת"י לכך.

 50 -מיתדים חה כפולים, קצב העלי כנפוני פתימ"מ לבטון ב 100של  מ"מ ובחדירה 12

 ."מס

 תוחי פוגורומ 03.0914.

 פי הנחיות האדריכל.לואופקיות ברוחב  כיותנהפוגות יהיו א א. 

ת שמתחתיו ל הלוחולוח לא יעיק עתקנת הלוחות צריכה להעשות כך שכל לוח וה ב. 

מר החפוי ץ חלש יותר מחושל לחהפוגה יימצא תמיד במצב  של ימהוחומר האט

רה קוורץ ודלבן עם פט תמש בצמנלהש תןה שונים אך ניישנם חומרי אטימ  עצמו.

ת קו עיגונים לעבודה. בין קירות לתקרו חרובת מים למצב נוובתע 2:1ביחס 

יש  האטימה -ני(. לפני הכיחול סיס שומגמיש )לא על במכניים ניתן לאטום בחומר 

ו חומר זר ולאחר דחיית כל אבן את והשיש במים להקירוחים את להספיג במרוו

לאי ש בממאופקיים אפשר להשתם בחיבורי ר.ימים מספמשך ו האיטום להרטיב
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את האחידות הדרושה. אלה מורכבים ם" חד פעמיים, כדי להשיג ירווח "ספייסר

 ק. הטריזים הללו,ה מספיבוע, אך חוזקו בקריסך ולא צם עשויים עץ רמטריזי

ו לפני אטימת ת של הלוח ויסולקורי השפה הקדמיס"מ מאח 2-ת וכאופקייונחו 

ש יחיבורים אנכיים  לגבי . גםות לאחר הנחתםשע 50-ות מפחאך לא , וגותהפ

 עץ הושרה במים וספג אותם.להשתמש בטריזים לאחר שה

 תפשטותי התפר 14.03.10

פרדה מלא תפר היותר לאורך המבנה יינתן לכל ה מ' 5.0ה קומה, ובכל בכל גוב - 

סטיק "י מע ס"מ 2ם לעומק ס"מ. תפר זה ייאט 1ומק הטיט של לכל ע

SIKAFLEX ת תוצרSIKA .או שווה ערך  

יהיה ע"י פרופיל גיבוי עגול המתוארים בפרטי האדריכל  םסתימת תפרים אחרי - 

 קומפונטטי. -טיק דוליפרופילן ומס ומצולב מפו

 נקיון חומרי הציפוי ירה עלשמ 14.04

  בודההעכלוך תוך כדי פי קיימת ספיגת לליטוש מלא וסו יפוי שאינו בעל ומר צבח 

לק מבעוד מועד כל  סריותו של הקבלן לבאח . : טיט, מלט וכדומהוןלווים כגנ מחומרים

שעה  1ל עד ק זמן שמזהם. הטיפול המינימלי הוא כי לאחר חיפוי האבן, בפר חומר זר

 זור. ף את הארטוב ומים, ולשטוספוג  לנקות עם

 תכולת המחיר 14.05

 תב פרטים וכמ רטי האדריכל,מחיר חוזה פאושלי כולל את כל הדרישות המתאורות בפ

 הכמויות.

 דות אבןבו מחירי החוזה לעתכולת  614.0

בכתב  ת,יונ מתואר בתוכת כל עבודות האבן כמו שזה כולל אחוזה פאושלי  מחיר .1 

טי ביצוע מאושרים ותקנים אמור במפרט הכללי והמיוחד, פרכמויות וה

 בת, מצעים שכועיצלמשך כל תקופת הב רלוונטיים; לרבות הפיגומים הדרושים

זרי חיבור ים, זויתנים, אביתדת מגולוונת, מי יב לעוגנים, רשטום מסביואהאיטום 

ים קטנים גות, ביצוע בקטעפות מחוטי נירוסטה, אבן כנדרש, ניקוי וסתיניהם, למי

מסוג  (Siler)חלונות וכו'(. תפרי התפשטות, שכבת הגנה  וברצועות צרות )חשפי

 וכד'. נהפיע"י המפקח, אבני   מאושר

פוי ן, ו/או ביצוע צי אבגים שונים של הילוב קטעים מסוכולל ש יפומחיר הצי  .2 

 ם של האבן.ה סוגימורכב מכמ

 .ות למערכת נושאת לאישור המפקחלל גם הכנת תכניכוף ומחיר ציפוי/חיפוי/ריצ .4 
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 רטקומם יקבע לפי המפכמו כן המחיר כולל גם ביצוע ומילוי תפרים למיניהם שמי .5 

אישור י תימת התפרים לפיבוי, מילוי וסחומרי ג גימפקח )סו ה לפי הנחיותו

 המפקח(.

שיטה שתקבע י פ ל טחים מרוצפים או מחופים כלול במחיר עעל מש שמירה והגנה .6 

 המפקח בהמלצת היצרן.ע"י 

 י סופי של השטח המחופה לפי שיטות מאושרות על ידי המפקח. ניקו .7 
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 מתקני מיזוג אוויר -  15פרק 

 כללי 15.00

מיוחד זה מהווה השלמה   ינטכט  המפר .מסמכי החוזה מפרט טכני מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר
המפרט מתייחס לעבודות . (8( ולמתקני חשמל )פרק 15)פרק  לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג אויר

 .רהט-ורשת ז ממרכפרויקט עבור  מיזוג אוויר ואוורור

 העבודה  ותיאור היקף   15.00.01

 .וקומת גג סהכני ומתק -קומות 2הפרויקט כולל 

 

 :שירותיםאוורור 

. בגג יותקן הנפלט לכיוון פיר האוורור, אשר יזרים את האוויר מפוח אוורוריותקן ים ותשיר עבור -

 נוסף, כדי ליצור תת לחץ מזערי בפיר האוורור. מפוח אוורור משותף

 :בקומת כניסהאוויר  מיזוג

או ים בחדר ויותקנת האיוד ויחידרכזית, כאשר האוויר תהיה מערכת מיזוג מיני מ מערכת מיזוג -

 בגג. יותקנועיבוי ת הוויחיד  ם הרלוונטייםחלליב

 מערכת מיזוג תבוצע באופן הבא: -

 קתפולתבמילוי הרצפה. קוטר הצנרת יתאים  PVCותקן צנרת מזגנים מבודדת בתוך שרוול ת .א

 .)התפשטות ישירה( DXגן רגיל יתאים למז סוג הצנרת רי.המקו פי התכנוןן לקירור של המזג

ותוקן אחרי  תקנת הצנרת היא תנוקהזל, חשמל ובקרה. טרם הונהצנרת תכלול קו של גז, 

 .שפקקים אטומים מותקנים על כל קצה שלה

 עינית הבקרה. לכיוון המסדרון דרכו יושחל כבל של  PVCהקיר יעבור שרוול בתוך  .ב

קבלן מיזוג יסמן לקבלן  תבוצע הכנה לחיבור הניקוז, אשר תסתיים בזקף ליד יחידת מיזוג. .ג

 ף.הזקמיקום המדויק של ה את האינסטלציה

ליד יחידת אשר תסתיים ליד יחידת איוד ויחידת עיבוי כנדרש. , לחיבור חשמלתבוצע הכנה  .ד

 העיבוי ההכנה תסתיים באמצעות מפסק פאקט.

 מיזוג יסמן לקבלן בנין וקבלן גבס את כל הפתחים הדרושים למעבר תעלות והתקנת קבלן  .ה
 .ם במהלך היציקהתחיון יש לבצע את הפבטת ומפזרים, לפי התכנון המקורי.  בקיר

 בשירותים פנימיים יותקן מפוח אוורור לפי התכנון המקורי, כולל תעלת אוויר וגריל פליטה. .ו
 , כפי שנראה בתוכנית.RAINBOWמסוג אוויר אב"כ ת סינון מערכתותקן ממ"ד  בחדר .ז
 .בחורףר בקיץ וחימום ירות המיזוג תאפשר קרכמע 

 
 :מיזוג השדרוג מערכת להלן אפשרויות ל

 תקנת מערכת מיזוג אוויר בסיסית לפי התכנון המקורי.האפשרות ל .א

 שודרגת מסוג אינוורטר.יזוג אוויר מתקנת מערכת מהאפשרות ל .ב

 יםיצוניתנאי תכנון ח .1
  

 של מערכות מזוג האוויר יובאו בחשבון תנאי החוץ כדלהלן: ולבחירת הציודלחישוב הגדלים , והתפוקות 
 

 ץ:נון בקיתנאי תכ
 C°24לח ר מטטמפרטורת תרמו  C°35מטר יבש רת תרמוטמפרטו
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 בקיץ צוןתנאי קי
 C°26טמפרטורת תרמומטר לח  C°43 יבש תרמומטר  טמפרטורת

 
 רףתנאי תכנון בחו

 C°0טמפרטורת תרמומטר לח   C°1פרטורת תרמומטר יבש טמ
 

 תנאי קיצון בחורף
 -C°3מטר לח טמפרטורת תרמו C°-2 טמפרטורת תרמומטר יבש

 

 .תנאי קיצון פיל ולא נים יתוכננו לפי "תנאי תכנון"תקהמ .2
 
כרח הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים הממוזגים לא בה –תנאי קיצון" וררים  "בהם ש מיםבי
 ואולם ציוד מזוג האויר ימשיך לפעול ללא תקלה. מרויש

  תנאי תכנון פנים .3
 

  ת לא מבוקרתמעלות צלזיוס, לחות יחסי ±23  1   :בקיץ

    קרתחות יחסית לא מבול ס,מעלות צלזיו ±21  1  חורף: ב
 

 A בסקלה דציבל 35עד    רמת רעש
                      Aבסקלה  דציבל 55עד  באזורי העמדת ציוד רועש

         

 עבודות ע"י אחרים   215.00.0

 יצרן., על פי הנחיות העבור יחידות פנימיות וחיצוניותהזנות חשמליות  .א

 לן(.י הקבע" חיבור הסופי ללוח)הת הזנות חשמליות ליחידות עצמאיו .ב

 י ריצפה .וז ומחסומניק זקפי .ג

 פתחים, קידוחים ואטימתם. .ד

 ויר בדלתות.תריסי מעבר א .ה

 וולים בקירות ותקרות בהתאם למסומן בתוכניות.ביטון שר .ו

ותקנו בצורה נכונה אשר תבטיח הציוד המתוארים יעבור סעיפים אלה, ידאג קבלן מיזוג אויר שהעבודה ו
 שמה נועדו. ל רהאת המט

 והתקניםתחום הפרק   30.015.0

בשם הכולל "עבודות  זוג אויר הנקראים להלןיחס לעבודות אוורור, סינון, חמום, קירור ומה מתיפרק ז
 מזוג אויר".

ם )השייכים ישראליים העדכנייכל העבודות, החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקנים ה
 לדרישות הבאות:ן כ לביצוע עבודות אלה( וכמו

 ( על כל פרקיו.ASHRAEם, קירור ומזוג אויר )י חמוקאית של מהנדסגודה האמריך הארידמ .1

 (.SMACNAית של קבלני עבודות פח )מדריך האגודה האמריקא .2

 (.NFPAהוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש ) .3

 . 755,  1001העוסקים בבטיחות אש ת"י  הופרט אל ישראלייםהתקנים כל ה .4

האחרונה של כל תקן. במקרה של דרישות ( REVISIONה )המופיעות בהוצאות הכוונה היא לדריש
 חמיר יותר הוא הקובע.התקן המ –התקנים הנ"ל סותרות בין 

 פרקים אחרים במפרט הכללי   415.00.0

אמר הנל י נוסף על כים נוספים של המפרט הכללזה גם פרקלחוזה  שייכים ,בהיותו השלמה למפרט הכללי
 ד זה.יוחבמפרט טכני מ
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 בצע עבודותיו על פיהם:קבלן לשעל ה הפרקים בין יתר

  ן ומסגרות פלדהנגרות אומ - 06פרק 
  מתקני תברואה - 07פרק 
  מתקני חשמל - 08פרק 
  עבודות צביעה - 11פרק 

מפרט ה שלמפרט טכני מיוחד זה להוראות הפרקים תירה בין הוראות עם זאת יצוין שבכל מקרה של ס
 זה.ט טכני מיוחד הן הוראות מפר עותהכללי, הקוב

 ציוד וחומרים   515.00.0

הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפרט, חדשים  ר האביזרים שיסופקו ע"יהציוד, החומרים ושא .א
לתי נפרד מהמפרט הטכני יוד המהוות חלק בומתאימים לתפקידם. הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הצ

 והחוזה.ת יוהמיוחד, התכנ

רנים או מספר קטלוגי או מודל מסוים הזה לשמות יצבסעיפי המפרט ד וטבלאות הציות בההתייחסו .ב
 ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים. באה לציין את דרגת הטיב

 ם, בעלי אותה רמת איכותך של יצרנים אחריהקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ער .ג
וינה רשימת מסוימים, או צים או חומרים מפורש ציוד מסוש בצועים אלא אם נדרביו ואותם פרטים

 תו.על הקבלן להתייחס בהצע יצרנים מוגדרת אשר אליה

זו אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל, עליו לפרט את ההצעה ה .ד
 מה.ציוד הנמצא ברשי שלר לטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיבנפרד במחיר א

בלת האישור, הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית. לשם ק נדס לגבי היותקביעתו של המה .ה
אינפורמציה מספקת של הציוד. בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג, פעמיים  יגיש הקבלן
 אחרת מהמהנדס.ה ראומאותה תוצרת, אלא אם קיבל הקבלן הויהיו מאותו סוג  או יותר, הן

 א תקלות.שכת ללמו לפעולה ממומרים יתאיוהחו דיוהצ .ו

 חוקים ותקנות   615.00.0

י דרישות החוק המקומי והארצי ולתקנות של הרשויות המוסמכות, נים והעבודות יבוצעו לפכל המתק
 בנוסף לכל הנדרש במפרט זה.

כבלים,  יםפזרם, תעלות, מאיטו ד,דוחומרי בי –תו שהוא מספק לצורך עבוד בלן החומריםות הקבאחרי
 .1001ות"י  921תקנים ולתקנות בדגש על ת"י תאימו לוכו' י ת חשמללוחו

צע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות ולחוקים. לפי דרישת המהנדס, יב
בביצוע ת כוע"י המהנדס לצורך זה. ההוצאות הכרו דה מוסמכת שתאושרהבדיקות יבוצעו ע"י מעב

נוכה ינם מתאימים לדרישות, יאו החומר א יתגלה שהעבודההמזמין אך אם בדרך כלל ע"ח  היוהבדיקות י
 ן.מחיר הבדיקה מהקבל

. 1001על הקבלן להזמין את מכון התקנים על חשבונו לעריכת בדיקת התאמת מערכות מיזוג האוויר לת"י 
 וספת מחיר. ת לאלתקן כל שיידרש בהתאם לבדיקה הנ"ל לעל הקבלן 

 טיב העבודה   70.015.0

סים ועית ע"י בעלי מקצוע מנוה ומקציובה ביותר, בצורה יציבה, נקיוצע בצורה הטכל העבודה תב
רות בעבודתם. בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיעשה בסוף העבודה. כל הבדיקות והביקורות האח

 ט.פרהמנדרש במסמכי ת כמאחריותו הבלעדי לןקבדיקות והאישורים אינם משחררים את הבההן זמניות. 

 תנאים מיוחדים   815.00.0

 יצוע מתקני ועבודות מזוג אויר:לן דרישות מיוחדות לגבי בבנוסף לדרישות הסטנדרטיות, לה

וונה היא שכל מזוג האוויר. הכ כאשר מצוין במפרט או בתכנית המונח "קבלן" הכוונה היא לקבלן .א
 וויר"."קבלן מזוג האבודה הזו שהוא הע יבוצעו ע"י קבלן זהט העבודות המתוארות במפר

ע"י אחרים ובצורה  שה בהתאם להתקדמות העבודההקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרו .ב
הקבלנים האחרים כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלנים. מתפקידו של הקבלן לבוא בדברים עם 

 צורך תאום העבודה.ל
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ע על כך יב להודיים עצמם, מתחיהשרטוט ים וביןטוטהשר ן המפרט לביןביה במידה וישנה סתיר .ג
א הודיע על הסתירות, ישא הוא בכל העבודה. לא ראה הקבלן ול למפקח ורק לפי הנחיותיו לבצע את

 ההוצאות הנובעות מכך.

ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. את הסדור הכללי  התכניות המלוות את המפרט הזה מראות .ד
ואם  זאת בפרוש". אם צוין ת "למכרז בלבדכו' הנם תכניו, מקום הציוד ונרתות מהלך תעלות וצניתכ

וע כנדרש. המקום המדויק והסדור של הציוד צריך להיקבע הקבלן תכניות סופיות לבצ לאו יבצע
 יות הייצור של הקבלן כפי שאושרו ע"יוד וזאת עפ"י תכנבהתאם לצורה שתתאים ביותר למבנה ולצי

 קח.מפה

עפ"י תכניות הבניין. במקרה שר קות במידת האפהציוד הן מדויאת צורת הרכבת ות התכניות המרא .ה
להיתקל בצנרת אחרת, קווי חשמל או בהפרעות אחרות יודיע על כך ת, תעלות או ציוד עלולים שצנר

עה. פרה מקום הציוד ו/או הצנרת כך שלא תהיה הוראותיו ישנה אתהקבלן למפקח לפני הבצוע ולפי 
 וך.צע" שעליו לערלתכניות "כמבוכנס ע"י הקבלן יו שינוי כזה גם

העקרונית של ההתחברות. החבור  ת בעיקרן להראות את הצורהתכניות התחברות ליחידות מיועדו .ו
ם והפחתה פשטות, מעבר אנשיהמציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה בכל מקרה כדי לאפשר הת

 במקום כנדרש.

 ת, תקרות ורצפוותעלות בקירות נרתותיקונים, מעבר צ בוצח   .9015.00

לות, צינורות וכבלים החורים והמעברים עבור תע הקבלן ילמד את תכניות הבניין ויאתר את הפתחים, .א
מעברים כאלה.  של מערכות הכלולות בעבודתו. הקבלן יספק שרוולים, מסגרות והלבשות עבור

מסגרת השרוול ו/או ה את יו"ב, הקבלן יקבעוכת דרש ביטון שרוולים, מסגרויקרים בהם יבמ
אם שה ע"י קבלנים אחרים בהתוע של עבודות הביטון יעיציבה, הביצהמדויק בצורה במקומם 

 להנחיות המפקח ובתאום עם הקבלן.

בלו"ז שלא במקומם ובמדויק, ובאחריות הקבלן לתאם עם הקבלנים האחרים התקנת האביזרים  .ב
 לעצמו.  אום יגרום עיכוב לקבלנים אחרי

 עבור הנ"ל.פית ל תוספת כסם כלא תשול .ג

 התעלות החוצים אותם.ים בקירות בניה או גבס כלולים במחיר הצנרת או ברמע

 תכניות עבודה, קטלוגים ומפרטי ציוד   .000.115

המידע  הוא מגיש לאישור אתבדפי הקטלוגים ש ןמסכל הציוד וכל החומרים יוגשו לאישור. הקבלן י .א
 אלה יוחזרו ללא אישור.כ ם ללא סימוניםקטלוגים כלליי ור,ד שהוא מגיש לאישיולצהרלוונטי 

או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתכניות  יסופק ולא יותקן כל חומרלא תיעשה כל עבודה ולא  .ב
 העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.

קח המפלאשור רת ויגישם ודמסעותקים בצורה  3 -וגי ומפרטי ציוד בה, קטלתכניות עבודהקבלן יכין  .ג
 בודה ע"י המפקח.תחילת העשיקבעו בישור הלי אולפי נ

 רמות: -3 חד מכל מסמך לקבלן באחת ממסמכים הוא יחזיר עותק אלאחר שהמפקח יבדוק את ה .ד

 ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים. - מאושר .ה

להערות  פותמנת החומרים בכפיהזו ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/א - ותמאושר בהתאם להער .ו
 עבירם לאישור סופי.עולות אלה( ובמקביל לתקן את המסמכים ולהריעות לפאינן מפ ת )אםרשומוה

בודה יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בביצוע שום ע - אושרלא מ .ז
  .המר בלתי מאושר זהקשורה לחו

מתו יוד, התאיב הצתו לטלן מאחריוהקבד אינו משחרר את יוהצאישור המפקח לתכניות העבודה ו/או  .ח
 המתקן.האחריות של  תקופתלסיום ידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לתפק

 להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין: .ט

ל נהיצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממל התעלות. לצורך בתכניות עבודה של כל הצנרת וכ (1
קבלן יכניס השינויים ן שעליהן הניות המתכנתכ של קבציםקבלן( ן ההפרויקט )על חשבו
כנדרש. אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל ותמת שלו ויעביר לאישור הדרושים, יוסיף ח

ליט שאין ביכולתו הל. היה והמנהל יחלספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנ
להכין  לן מהתחייבותור משחרר את הקבהדברשות הקבלן, אין ל "ללהעמיד דיסקטים כנ

 ת העבודה כנדרש.את כל תכניוולספק 
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 ות, את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.אלה יכללו את סדור התעל תכניות (2

ה יערכו לאחר שהציוד ציוד. שרטוטים אל של חדרי מכונות ומערכי מפורטיםשרטוטי הרכבה  (3
 אושר.  -לאישור  ישהגהשייך, שהקבלן 

רו, אויר בחדרי המכונות. תכניות אלה, לאחר שיאוש זוגגבהות לציוד מות בסיסים והניתכ (4
 ן וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין.יועברו למתכנן הבניי

תכניות אלה יועברו למתכנן בי תכניות החוזה. תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לג (5
 ן.בור קבלן הבנייע עפכן לתכניות ביצויהה הבניין וז

ש יכללו את כל הפרטים כנדרת הטיפול באוויר והתקנתן. תכניות אלה ע של יחידותכניות בצו (6
 בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך שינועו למקום.

נתונים מפורטים על הרעש שהם  אספקת הקבלן, כוללתכניות ייצור של כל המפוחים שב (7
 .יוצרים

 מסננים. ת מסננים ובתית בצוע של התקנניופרטים ,קטלוגים ותכ (8

 ופי חמום משני ובתיהם.ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, ג (9

 כמות מפורטות של לוחות חשמל.ס (10

 תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות. (11

 יוד שיסוכם עליו.לצם ות אל הציוד בהתאי, כוח ופקוד מהלוחניות החווט החשמלכת (12

 יידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח.י שצור נוספות כפות עבודה וייניתכ (13

טלוגי. בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד לוגים מפורטים של ציוד קקט (14
 המוצע.

ף סית שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יויו על גבי גיליונושרטוטי בצוע תכניות העבודה יה •
 יאשר את התכניות. שגםקט ינדס הפרוהיתר את שם מה ביןהקבלן את פרטיו ו

 ת יותר.או מתקדמ 2010ד גרסה אטוקיהיו בתוכנת או CADשרטוטי  •

ו ארוך עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל הציוד המיובא שזמן אספקת
 ע"י המזמין. ושלא נרכש

 ם צומיו ת הפרויקטי הנהלדר על ידמוגזמן היסתיים תוך ר שוהכוונה היא שתהליך האי - 08  פרק
 ללא פיגורים.התחלת העבודה על מנת להבטיח שהעבודה תבוצע 

בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכנת מסמכים לאישור, כולל בצוע תיקונים לפי כל ההוצאות 
 לן ויהיו כלולות במחיריו. קח, יחולו על הקבדרישת המפ

 דוגמאות   115.00.1

מלאכה ואביזרים, בטרם יזמין את  חומרים, חלקי ח, דוגמאות שלפקלפי דרישת המק, הקבלן יספ
 בודה.וצרים ובטרם החל בבצוע העהמ

כמפורט,  הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת, לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות
המתקן  לאחר גמר בצוע עד ישמרו במשרד באתרי ותואביזרים נוספים כאמור לעיל. הדוגמאמפזרים 
 צעת.ם שיסופקו ולמלאכה המבורים ולמוצרילהשוואה לחומ וישמשו

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               זון, ויסות, הפעלה והרצותבדיקות אי  215.00.1

נו, יווסתו, יופעלו ויורצו ה זה יבדקו, יאוזהעבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוז
רצון המהנדס ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים. במצבה בעת המסירה יהיו כל המכשירים בכל לשביעות 

 לים כנדרש.מכוי -מערכות הבקרה, הנטור, האינדיקציה 

 ותדיקות איזון וויסב   315.00.1

 עם גמר התקנת המתקן יערוך הקבלן את כל הבדיקות והוויסותים הנדרשים. 

הקבלן ימנה נציג מטעמו שיהיה אחראי בפני המפקח על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי לדרוש מספר 
 ד ארבע בדיקות.בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות, לאמור סתיו, חורף, אביב וקיץ, ע
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י ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח. תוצאות הבדיקות ירשמו בטפסים סוג הבדיקות, סידרן ומועד
ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות. המפקח יאשר את הבדיקות 

 בחתימתו.

 חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר

, יחזור הקבלן על הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למהנדס לאחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות
סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים של המפוחים, מצב התריסים ומצערות הויסות 

 ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שיידרש כתוצאה מסדרת הבדיקות הראשונה.

 הנדס.ת תגיע למצב המתוכנן לשביעות רצונו של המהקבלן יחזור על התהליך כפי שיידרש עד שכל המערכ

 אישור המהנדס להשלמת הבדיקות

לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והויסות כנדרש וכמפורט בפרק זה ובמפרט הטכני כולו 
בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון המהנדס, יחשבו העבודות האלה 

 בכפיפות לאישורו של המהנדס המתכנן.כגמורות 

 הרצה והדגמה   4.115.00

 הרצה .א

בהתאם לאשור  -הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו 
 המפקח. 

)חמישה עשר( יממות פעולה רצופה ללא  15כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך 
)כפי שבא לידי ביטוי בלוחות הזמנים וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי העבודה  תקלות. במידת הצורך

 יקט(, יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות. הפיצול לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח. של הפרו

 בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת.

 הדגמה והדרכה .ב

ל עת לפחות טכנאי בכיר כבתיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול הדגמת פעולתם של המתקנים 
ימי עבודה לפחות. במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפני צוות התפעול של המזמין  4מיומן ועוזר, במשך 

 וידריך אותו בהפעלת המתקנים, התגברות על התקלות ובצוע פעולות שרות שוטפות.

 .ימהיתזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתחילת תקופת ההדגמה וההדרכה ה

הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגים ומדריך. במידת 
טכנאי   -מומחה לבקרה, למפוחים    -ל סוג של מערכת טכנאי אחר. לדוגמא, לבקרה  כהצורך יוצג ל
 מתאים וכו'.

 הרשום בטיוטת ספר המתקן.ההדרכה תיעשה בהסתמך על 

ה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שיידרש בנוסף לשנויים ולתיקונים כרלאחר תקופת ההד
שיוכנסו בהתאם להערות המהנדס והמפקח במידה וסיום העבודות במתקנים השונים לא יהיה באותו 

 מועד, יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה מפוצלות.

ח ולסיום העבודות בחלקי המתקן קפהפיצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות המהפרש הזמנים ומידת 
 השונים.

 מסירת המערכות   515.00.1

 מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה:

 התנאים למסירת המערכות הן:

 הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל. .א

 כים מתאימים עם תוצאות הבדיקות.מסם את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מהקבלן סיי .ב

  הקבלן בצע את הרצת המתקנים. .ג

 הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה ודלעיל. .ד

  הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט , ראה להלן. .ה

ללות של המערכות תוך  הסתייעות המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או כו .ו
 בלן.קהבטכנאי 
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 וקיבל את אישורו.  1001הקבלן הזמין את מכון התקנים לבדיקת התאמת המערכת לת"י  .ז

הקבלן הגיש מסמך ובו הוא מאשר שכל המערכות שהותקנו נעשו בכפיפות להוראות ת"י בכלל ות"י  .ח
 בפרט. 1001 -

 וקבלה. וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח

יקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת המתקנים בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרו
 בהתאם למערכות הנמסרות.

תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המהנדס והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן וכפי שיבוא 
 בדיקות הקבלה. לידי ביטוי בדוחות

 רשומככיולים של    615.00.1

 מכשירי הבדיקה והבקרה יהיו מכוילים והקבלן יספק לפי דרישה מסמכים מתאימים בנושא זה.

 מסמכים ותכניות עדות   715.00.1

 עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן: 5לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס 

, התוספות והסטיות יםויעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנסט מלא של תכניות התקנה מ .א
שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים. התכניות ימסרו בתוך תיקים 

 נאים ומסודרים.

 טפסים מסודרים ממולאים ,בדוקים, מאושרים וחתומים גם ע"י מבצע הבדיקות מטעם הקבלן וגם .ב
 נוכח בבדיקות.ע"י נציג המזמין ש

 ספר המתקן .ג

 ן היתר:ביל ספר זה יכלו 

 תאור המתקנים. .1

 הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול בהן. .2

הוראות אחזקה. הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות: אחזקה יומית, שבועית, חודשית ועונתית  .3
 כנדרש.

געים נוה ימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטיםרשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם ס .4
 כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בדוד וכו' כמופיע בשלט, כוון אוברלואד וכו' כנדרש.

 קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק. .5

 רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין. .6

 .או מתקדמת יותר Autocad-2010ת בתוכנת שרטוטי המערכו .7

 או מתקדמת יותר. Autocad-2010שרטוטי יחידות מיזוג אוויר בתוכנת  .8

 או מתקדמת יותר. Autocad-2010שרטוטי חשמל בתוכנת  .9

לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י המהנדס, ימסור הקבלן 
בתוך אוגדנים מתאימים,  אהנ לידי המפקח כשהוא ערוך בצורה - המתקן ספר -את כל החומר שיקרא 
 ובנוסף יסופקו כל התכניות ע"ג מדיה מגנטית בגרסת אוטוקאד.  סה"כ חמישה עותקים

 תנאי לקבלת המתקן. -כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר 

מה שרשום במסמכים שבספר המתקן ובעיקר בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי 
 ות ההפעלה והתחזוקה.ראהו

 ".AS MADEכל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים "

 תקופת הבדק והשרות   815.00.1

חודשים מיום מסירת המתקן. כל  12 -משך תקופת הבדק יהיה כמפורט בחוזה אולם לא פחות מ .א
רך זה ושישמר אצל מפעיל צול ידו ל על0שרות ירשמו ע"י הקבלן בספר  פעולות הקבלן לצורך בדק או

 המתקן.
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במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות  .ב
 השרות כמפורט בסעיף זה.

מך תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת יעשה על ס .ג
שעות ביתר  12ותוך  20:00 – 08:00במהלך היום בין  ה,יאהקר שעות ממועד 6קריאת המפקח, תוך 

 בבוקר. 08:00בערב ועד  20:00 -יממה לאמור מ חלקי ה

הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, ויספק ויתקין חלק חדש ותקין  .ד
 במקומו.

שרו הפעלת המתקן במשך פאים שקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחריחלקי ציוד פגומים שנלקחו לת .ה
 תקופת התיקון.

כמו כן, ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו  .ו
 התקינה.

 במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות וינהל לגביהן רישום.  .ז

 

 ציוד טיפול באוויר   15.02

 , מפוחים, יחידות שונות וציוד למיזוג וטיפול באוויר.ריובאופרק זה עוסק בתיאור הציוד לטיפול 

 מפוחים   15.02.01

 המפוחים יהיו מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד, התכניות וכמפורט להלן: .א

ה עם חבורי ריתוך מ"מ לפחות, במבנ 2המפוחים יהיו תעשייתיים כבדים עשויים מפח שחור בעובי של  .ב
 וברגים. 

 אלף שעות. 100,000כדוריים, מתייצבים מאליהם, בעלי אורך חיים מחושב של  וייה סביםיהמ .ג

 כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה. .ד

. התמסורת HCהתמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם  .ה
  רצועות. ישת הספק המנוע. בכל תמסורת יהיו לפחותשל  150% -תחושב ל

 סידור מתיחת הרצועות יהיה אוטומטי או שווה ערך שיוגש לאישור.

. מנועים סימנס, או  ABBסל"ד נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז,  1450המנועים יהיו  .ו
 .הציוד טבלת נדרש בלא יאושרו אלא במקרים מיוחדים או אם  –סל"ד  2900למהירות 

 .או מנחושת ולא מפלדה מאלומיניום םישויפעמוני הכניסה יהיו תמיד ע .ז

 כל מפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס. .ח

 מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור. .ט

מטר מכל  1במרחק מדוד  Aדציבל בסקלה  76לא יעלה על  מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים .י
 בטבלת הציוד או בתכנית . תרחש אאלא אם נדר ,כיוון

 mills 1.0 -הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית. האיזון יעשה עד להשגת אמפליטודה של פחות מ .יא
peak to peak 25, כלומר M  וזאת בתדירות שלCPM 1000.  האיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ

 ובה תוצאות האיזון. תשמיהסטטי המתוכנן. היצרן יספק תעודה ר

לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן, יוזמן המפקח לבדיקת  .יב
 הציוד.

 ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה. .יג

 רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר. .יד

ותפת למפוח ולמנוע. הבסיס והמפוח יותקנו ע"ג שמ לדהפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פהמ .טו
 מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים.

מנוע ובחירת מבדדים הכל -לשרטוטי ההרכבה הכללית יתלוו בין היתר חישוב משקלי מערכת המפוח .טז
  ע"י הקבלן.

הם לציוד, לתעלות ירוחיבלו כל הפרטי היצור, העמדת מפוחים ובשרטוטים שיגיש הקבלן לאישור יכל
  ולארובות.

 הקבלן יערוך בדיקה של עקומת כל המפוחים וימציא את תוצאות המדידות.
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בית המפוח יהיה במבנה "מלכודת  ק,ציריים עם כנפיים מאלומיניום יצו יהיו מפוחי שחרור עשן .יז
 250ºC של יבחרו לפעולה בטמפרטורההמפוחים  – ז חיצוניוריאפשרות ג םמסבי המפוחים ע רעש",

במשך שעתיים לפחות. לאותם תנאים יבחרו המנוע, החיבורים הגמישים, משתיקי קול, כונס אויר 
 חוזר במידה ונדרש.-ומדף אל

מפוחים או בפתחי כניסת האויר יבטיחו את רמות הרעש הנדרשות. הקול שיותקנו או על  משתיקי .יח
ח.נ.א או שווה ערך מאושר.  תוצרבאורך כנדרש או ריבועיים כדוגמת ת יהיו עגוליםהמשתיקים 

לוודא כי מפל הלחץ האמיתי במעבר אויר דרך המשתיקים מתאים ללחץ הנבחר באחריות הקבלן 
  במפוח וספיקת האויר וגודל המנוע מתאימים לנתוני הספיקה הנדרשים.   

 כל התליותמעמד ברזל וכן או בקיר ו התעלהבמחיר המפוח כלולה פלטת ברזל להתקנה על גבי  .יט
 וקים הנדרשים. זיחוה

 לעמידות באש.  1001המפוחים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .כ

 מנועי המפוחים יותאמו לפעולה עם משנה תדר. .כא

 מסנני אויר   515.02.0

שווה  נמוכה, כדוגמת מסנן דורלקס אויצוידו במסננים בדרגות סינון שונות ובעלי יעילויות  כל המזגנים
 ערך מאושר.

 םאיימתקנים עצמ .0315

 במפרט הכללי. 1503פרק זה עוסק במתקנים עצמאיים. הפרק מקביל לפרק 

 מזגנים מפוצלים 15.03.01

רור כמצוין יהמזגנים המפוצלים יהיו מתוצרת אלקטרה, תדיראן או שווה ערך מאושר. תפוקת הק .א
 בתכניות. 

 
גז  תרצנ חיות יצרן המזגנים ובאישורם. מעברקוטרי צנרת הגז וגודל קווי החשמל יעשו בהתאם להנ .ב

 וחשמל דרך קיר חיצון תיאטם היטב מסביבה כדי להגן בפני חדירת מים. 
 רור בחורף. יהיחידות יכללו מערכת לשמירת לחצי דחיסה ו"שסתום זינגר" לאפשר פעולת ק .ג

 צנרת ניקוז   15.04

ורות ניצ. העם תפר ועם חבורי הברגות 103צנרת הניקוז תהיה עשויה מצינורות מגולוונים דרג ג' ת"י  .א
, ההברגות 1% -יונחו בשיפוע יורד לכוון נקודות הניקוז בהתאם לרשום בתכניות אך לא פחות מ

תהיינה לפי ת"י עם אטימות טפלון או פשתן ומיניום. הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים 
 מגולוונים סטנדרדיים מפלדה חשילה או ברונזה.

ניתן. בנקודות המתאימות יש להשאיר פקקים  רהדבות תהיינה ארוכות בכל מקום שהקשת .ב
 והסתעפויות כדי לאפשר ניקוי הצינורות.

יציאות הניקוז מאגני הטפטוף של יחידת המזוג יובילו עד אל מעל זקפי הניקוז או למחסומי הרצפה  .ג
 יוצא מהיחידה יהיה חיבור. ישכפי הנראה בתכנית הסטנדרד. אסור שבין זקף הניקוז לקצה הצינור ה

 .Atmospheric Air Break-ס"מ לפחות כ 3על רווח אויר של  רומלש

 מערכות פיזור אויר 15.05

פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר, ארובות אויר ואביזריהן. התעלות יבוצעו לפי הסעיף 
 המתאים במפרט הכללי וכדלהלן.

 2עד "ללחץ  תעלות אוויר מפח מגולוון 15.05.01

 כללי .א

ועמידות באש על כל  1001בנושא מובילי אויר יעמדו בתקן הישראלי  ןינבהמבוצעות בכל העבודות  .ב
 חלקיו ונספחיו.  

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין. העבודה כוללת  .ג
 את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים כנדרש. 



205 

 

 פ ר ט מ –מרכז מורשת רהט 

  .הפחהן מידות  המצויינות בתכניות מידות התעלות .ד

 עלות אספקת האוויר תהיינה תעלות לחץ נמוך אטומות.ת .ה

התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה. העובי והמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים  .ו
 . התעלות תהיינה קשיחות, ואטומות.SMACNAובכפיפות להוראות המדריך של 

 1:5האפשר, בשיפוע ביחס של  תדימייעשו, במידה ולא צוין אחרת וב הצרויות והתחברויות בתעלות .ז
 .1:3ובמקרה והמקום לא מאפשר זאת ביחס 

קשתות ייעשו, במידה ולא צוין אחרת, ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס. לא  
 יהיו זוויות חדות בתעלות.

 10 לש דות תיעשה קשת מינימלית ברדיוס אחיבמידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין בתכני 
 ס"מ עם כנפי כוון פנימיות כמצוין בתכנית הסטנדרד.

 "מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים. .ח

 ( יותקן מדף ספליטר.גם אם לא מסומן בתכניותבכל התפצלות ) .ט

מיוחדת לוודא אטימה מוחלטת לחדירת לתעלות יניקה משירותים ומטבחונים תבוצע אטימה נוספת  
 . ריוא

בכל חדירת תעלה דרך קיר חיצון או תקרה יותקן פעמון הגנה נגד חדירת מים. הפעמון יאטם היטב.  
 מחיר הפעמון כלול במחיר תעלות האויר. 

 תעלות חיצוניות יחוברו באמצעות אוגנים כמקובל בתעלות לחץ בינוני .          

לדוגמא ולאישור. קטע אחד יהיה  תולעעבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תלפני תחילת ביצוע  .י
באם יאושרו יישארו ברשות המפקח עד לסיום  -מעבר קוני והשני מכנסיים. קטעי הדוגמאות האלה 

העבודה כולה. היה וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנה לפחחות 
 -דה מזו שאושרה בדוגמאות ויר בודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד מאיכותבאחר. היה ובמשך הע

 יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.

מ"מ מים בתוך התעלות ולוודא שכל  50הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לחץ של  .יא
כן ע"י השוואה בין ספיקת האוויר הנזילות אותרו. הבדיקה תיעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו 

יחידה לזו היוצאת דרך הפתחים. הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא תשולם ל קפהמסו
 בנפרד.

היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות, והאטימה, יפורקו קטעי התעלות להרכבה מחודשת,  
 הכל בהתאם לשיקול המפקח.

בקיר עץ לביטון  תרגלול בין היתר פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס, מסמחיר התעלות יכ   - 09פרק 
 .בניה או בטון או "רוזטה" מפח לקיר גבס, ואטימה בין התעלה לבין המסגרת 

 תעלות להוצאת עשן 15.05.02

מפח צ' למשך שעתיים ייבנו  º250תעלות המשמשות להוצאת עשן יותאמו לעמידה בטמפרטורה של  .א
 ים כנ"ל. עמידנים עם אטמים מתאימים גאו מ"מ ובחיבורי 1.25של בעובי מינימלי  גולווןמ

יריעה  – באזורים המסומנים בתכניות התעלות פינוי עשן ייצפו בבידוד הגנה נגד אש למשך שעתיים  .ב
 לוחות פיירבורד. 2קרמית או 

 סוג הבידוד יוחלט ע"י המפקח.

 
 תעלות גמישות  15.05.03

ד עמו 3דה בלחץ סטטי של עד "ולעבמותאמות אויר תהיינה עבור מערכת אספקת או יניקת  תעלות גמישות
 שכבות( או שווה ערך מאושר. 3) DECמים, דוגמת 

תיוצרנה ממכלול גרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש, ובדוד התעלות תהיינה בעלות חתך עגול ו
  וציפוי אלומיניום חיצוני. עם חסימת אדים  1בעובי "

 ות.רים פלסטיים לא מאושרתעלות עשויות מחומ

ור התעלות באמצעות חבקים מתאימים עם בית חרושת מאושר מראש. חיבלם מהתעלות תהינה מוצר מוש
הקפדה על אטימה מוחלטת. קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק למניעת נשירת חלקיקים. אורך 

 לפי הוראות היצרן. מטר. יש להתקין התעלות מתוחות במידת האפשר  2מקסימלי לתעלה 
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ות"י  921מתאים לת"י  פוס בלתי דליק, כבה מאליו,מטי ת יהיו עשויות מחומריםועלתה - 10פרק 
1001. 

  

 ראביזרי תעלות אוי   15.05.04

 .כווניים, שסתומים לאוויר(-)מדפי ויסות, חבורים גמישים, מדפים חד

 מפזרי אויר ותריסי אויר   15.05.05

 אושר:רך מו לפי הדגמים הבאים או שווה עמפזרי האוויר יסופק .א

 תוך וצווארון מאלומיניום או פח לחיבור לתעלרובעים מאלומיניום משים ממפזרי אויר תקרתי (1
  . ACPאו , מפזרי יעד או כדוגמת תוצרת מטלפרסאוויר 

 עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמת מלבניים או תריסי יניקת אוויר בשירותים יהיו (2
 . LVSדגם  TROXתוצרת 

 . SWIRLדגם  TROXצווארון עגול כדוגמת תוצרת וך ור עגולים מאלומיניום משאווימפזרי  (3

 כדוגמת תוצרת מטלפרס.  מפזרי אויר קיריים מאלומיניום משוך (4

דוגמת תוצרת  SLמפזרי אויר קוויים דקורטיביים מאלומיניום כדוגמת דקור אויר או סלוט או  (5
   ת. יאות החיבור לתעלה ראשיויצ רים אלה יכלול את פלנום האוירמחיר מפזטלפרס. מ

מיקרון ו/או צבועים בתנור  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  .ב
 .בגוון שיאושר ע"י האדריכלמיקרון לפחות  60בשכבה בעובי של 

 ל אתאריחי התקרה המתוכננים, ולקב לפני הזמנת המפזרים יש לוודא עם המפקח והמזמין את גודל .ג
 אישורו לביצוע ההזמנה.

 פיד על התקנה אסתטית של המפזרים ותריסי האוויר לשביעות רצון המהנדס והאדריכל.להקיש  .ד

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י  2מפזרי ומחזירי האוויר קיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  .ה
ת ותיכלל במחירי שייכהתאם למפורט בתכנית הסטנדרד ההקבלן ועל חשבונו. המסגרת תהיה ב

 יר האוויר.ומחזהמפזר 

 תריסי ויסות   915.05.0

תריסי הויסות שיורכבו בתעלות האספקה יהיו מאלומיניום כדוגמת תוצרת חברת מטלפרס. תריסי  .א
טנדרד מ"מ לפחות ויבוצעו בהתאם להנחיות תכנית הס 2ויסות אחרים יהיו ממסגרות וכנפיים בעובי 

 שרת.,על פי תכנית ביצוע מאו

מפלדה, מותאמים לפעולה בטמפרטורה של ות הוצאת עשן יהיו עשויים בתעלתריסי ויסות המותקנים  .ב
º250  צ' למשך שעתיים. מיסבי הצירים בתחומי ויסות אלה יהיו עשויים מחומר מסונטר או מתכתי

 עמיד בטמפרטורות ובזמנים כנ"ל.

 ל אוטומטי.מפעילוט כדי שתחובר אליו ידית או הציר המרכזי בכל תריס יב .ג

  י אשתריס   15.05.10

או שווה ערך.  מטלפרסכדוגמת תוצרת  תו תקן ישראליתריסי אש יהיו מוצר סטנדרדי של יצרן בעל  .א
 הם יחוברו לקירות או לתעלות בהתאם למסומן בתכניות, באמצעות אגני פלדה וברגים.

ים "מודוטרול" מותאמים מתא ם ונסגרים באמצעות מנוע חשמליהתריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחי .ב
. התריסים יהיו פתוחים במצב פעולה וסגורים במצב בלבד V 24במתח כת הפיקוד ומופעלים למער

 הדממה, כאשר החזרה למצב סגור ע"י קפיץ עם הפסקת המתח למנוע החשמלי.

. תמסורת ע"י כבל פלדה לא התמסורת בין המנוע לחלקי המדף תהיה ישירה ע"י מוטות מתכת .ג
 שר.תאו

ים יסגרו. במקומות שיצוין לגביהם יופסק המתח למנועים והתריס עשן כאשר יתקבל סיגנל אזעקת .ד
  ויפתח במצב גילוי אש. (N.C)במפורש יהיה התריס 

הזנת מנועי התריסים הממונעים האלה תהיה מלוח החשמל של מערכת מיזוג האוויר. הפעלת/סגירת 
ת האוויר של מערכשל מדפי האש הקשורים ל תאמהאוויר תגרום לפתיחה/סגירה בה יחידת טפול
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ל מדפי האש יהיו מפסיקי גבול שבאמצעותם יוצג מצב התריס במערכת הבקרה: אותה יחידה. לכ
 פתוח לגמרי או סגור לגמרי.

שמלי של החיווט וכל מערכות הפיקוד הדרושות למדפי האש ומתוארות לעיל כלולות במחיר החיווט הח
 מחוברות אליו.ות הכל לוח חשמל אל היחיד

הוצאת עשן מהבניין יבוצע בכבלים חסיני אש מתאימים לפעולה האש במערכת  מדפיהחיווט ל .א
 דקות לפחות. 180במשך  800ºCבטמפרטורה של 

כל לוח חשמל יחובר למרכזת גילוי האש דרך מגע יבש. קבלת סיגנל ממרכזת גילוי האש תגרום  .ב
חשמל בין לוח גילוי ית הרת תריסי האש. אינסטלצילסגיידת טפול האוויר לאותו אזור ולהפסקת יח

 חשמל מיזוג אוויר תבוצע ע"י אחרים.  אש ללוח

תריסי האש יכללו בנוסף למנוע החשמלי רגש טמפרטורה בתעלת האוויר שיסגור התריס בעליית  .ג

 .70C -טמפרטורה ל

תריס ופעולתו. או שווה ערך, שיאפשר בדיקת ה ACP הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה דוגמת חברת .ד
 במחיר התריס. ולכלה ישפתח הג

 חיבורים גמישים בתעלות אויר  15.05.11

חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בכל מקום בו עוברת תעלה קו התפשטות בבניין, בחיבור  .א
 ם יוגשו לאישור.וגיהליחידת מזוג האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש. החיבורים הגמישים לס

שויים ארג כבד ואטום מטיפוס שמשונית ן יהיו עופח מגולוומזוג אויר החיבורים הגמישים בתעלות  .ב
, בלתי דליקים, עמידים בלחץ המתפתח במקום וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים לתעלה, אך 650

המפקח. החיבור שור ס"מ. סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אי -20לא פחות מ
 הגמיש יורכב רפוי במידת מה. רד. החיבורכנית הסטנדמיש יחוזק לתעלה בהתאם לתהג

 כנפי כוון   15.05.12

 . ס"מ יבוצעו כנפי כיוון 30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב 

. בזויות ישרות ASHRAE-GUIDEו SMACNA הסטנדרד, הוראות   כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות
פי המקורות דלעיל. למען הסר בעיקרון ל כר שיבוצעוטנות רדיוס תוצרת מפעל מוקבלן כנפי כוון קין היתק

  ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות, יגיש הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן כנפי כוון כמצוין לעיל.

 בדוד   15.06

דוד יעמוד ר ואביזריהן. הביאוויפרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת ותעלות במערכות מזוג ה
 . 921ות"י  1001בדרישות ת"י 

 בדוד תרמי חיצוני לתעלות אויר    15.06.01

בדוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית )פיברגלס( מטיפוס חצי מוקשה שאינו משיר  .א
מקדם מעבר החום , pcf 1.5סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות. הצפיפות המזערית של החומר תהיה 

. בצידו החיצוני של הבידוד יותקן מחסום אדים מרדיד in x BTU/h x sqft x ºF] 0.28מרבי ]ה
 מיקרון עוביו, מחוזק בסיבי פיברגלס.  50אלומיניום 

 יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על ידי המפקח והמזמין. -לרבות מחסום האדים  -הבידוד  .ב

בסרט וות יוגנו ע"י עטיפה דליק, כנדרש להלן. כל הקצהתעלה בדבק בלתי נות הבידוד יודבק לדפ .ג
מ"מ. הדבקת הקצוות תהיה תוך  50מ"מ וברוחב  0.6הדבקה מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון, בעובי 

ס"מ לפחות. כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזווית שאורך כל צלע שלה הוא  1חפיה של 
 ס"מ. 40תח נעילה מתאים כל רצועות פח מגולוון עם מפ האלה יהודקו ע"י פסיםס"מ. ה 3

מ"מ במבנה תעלת לחץ נמוך ובאטימות  0.6בדוד תעלות מחוץ למבנה יכלול עטיפת פח מגולוון בעובי  .ד
 כמתחייב מהיות התעלה בחוץ. התעלה תכלול שיפועים למניעת היקוות מים עליה.

 הכמות. לי ביצוע כור על הדוגמא לפנאיש הקבלן יבצע דוגמת בידוד ויקבל .ה

 אקוסטי של תעלות מזוג אויר-בדוד תרמי   .0215.06

 1בודדות מבפנים ע"י בדוד אקוסטי בעובי "ה מתעלות האספקה של האוויר החיצוני הממוזג, תהיינ .א
מת חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית כדוגלתעלות חיצוניות.  2לתעלות בתוך הבנין ובעובי "
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נינג ארה"ב או שווה ערך מאושר לפי דוגמא. הבידוד נר" כמיוצר ע"י אואנס קוראירופלקס דקט ליי"
שאינו מסייע לבעירה לאחר  המיוצר ע"י ורוליט 81-51יודבק אל פנים התעלה באמצעות דבק כדוגמת 

, פחותס"מ ל 40ובתוספת זוויתני פח לכל אורך התעלה וסרטי פח לרוחב בכל חבור וכל  שהתייבש
 יהודק קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף מתאים. רגי פח. בקצה כל קטע תעלהמחוזקים ע"י בו

 . לפרטי בצוע נוספים ראה בתכנית הסטנדרד.הפח ברוטובתכניות הן מידות  מידות התעלות הרשומות .ב

 

 מערכות שונות ועבודות עזר 15.07

 קים קודמים.נכללו בפר פרק זה עוסק במערכות שונות, עבודות עזר ועבודות שלא

 יםהגנה על ציוד וחלק   15.07.02

כל הציוד, האביזרים וכן תעלות, ארובות, צנרת וכד', יותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות  .א
הבטיחות העדכניות. כל החלקים הנעים, גלגלי רצועה, רצועות, מצמדים, ברגים בולטים וכו' יצוידו 

 עולתם.שים בזמן פבמגינים מתאימים למנוע פגיעות באנ

ת השונים וכן הציוד המאוחסן במחסנים, בבתי מלאכה תקן בחדר המכונות ובמקומוהציוד המו .ב
ובאתר הבנייה, יוגן בצורה מתאימה מפני לכלוך ופגיעות. במיוחד יוקפד על הגנת הציוד המותקן או 

של  קיימת סכנההמאוחסן באתר בזמן הבנייה; ציוד זה ייעטף בעטיפת ברזנט או פלסטיק כל עוד 
 בנין. פגיעה מפסולת

חומרים של הקבלן, או שהקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני לכלוך, פגיעה כל העבודה, ציוד ו .ג
וכו' במשך העבודה והרכבה עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציוד שיגרם כתוצאה מאי 

לי הקבלן או ע"י י ישירות ע"י פועא נגרם בלתמלוי התנאי הזה, בין אם הוא נגרם ישירות ובין אם הו
 אחרים.

ל קצות התעלות והצנרת צריכים להיות סגורים ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך ההתקנה, כ .ד
ובעיקר עם גמר יום העבודה. הקבלן חייב לכסות את הציוד באמצעות מכסים, יריעות פוליאתילן או 

ם, וכן לנקוט בכל בנין אחרים כלשה טיח וחומריבצורה אחרת שתבטיח הגנה נגד לכלוך, צבע, 
 להגנה מפני פגיעה. האמצעים

מנהל העבודה של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י אחרים במקום העבודות  .ה
 ולהגן על הציוד בהתאם. על הקבלן לתקן או להחליף ציוד שניזוק כפי שיורה המפקח והמזמין.

 שמניעת רע   15.07.03

בלתי רצוי למבנה, לחללים שבתוכו ולידו. שהתקין אינן מעבירות רעש ודא שכל המערכות הקבלן יו .א
 .1004המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י 

הקבלן יתקין את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות האקוסטיים והבידוד האקוסטי הנדרשים  .ב
עש בכל מקרה לא יעלה על המערכות. מפלס הרהתקינה של בתכניות, בכדי להבטיח את הפעולה 

מצוין בתכניות ובמפרטים. אם לדעת המפקח והמזמין, גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או ה
המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח והמזמין, ובמקומות בהם יורה המפקח והמזמין, משתיקי 

 די המפקח והמזמין.לרמה שתאושר על ירמת הרעש  קול ובדוד אקוסטי נוספים על מנת להוריד את

 מפוחים/משתיקי רעש בתעלות/ יחידות מיזוג אוויר .0415.07

משתיקי הרעש בתעלות וביחידות הטיפול באוויר יעמדו בכל הדרישות כפי שבאות לידי ביטוי בסעיף זה. 
כמפורט להלן. ערך מאושר מתוצרת ח.נ.א. או שווה  M, H, SHהמשתיקים יהיו בעלי חתך מלבני כדוגמת 

או ביחידות, בין אוגני זוויתן עם ברגי מכונה מגולוונים, אומים נת המשתיקים תהיה בתעלות התק
 ודסקיות ואטמי ניאופרן.

המשתיקים יוגשו לאישור עם טבלת ביצועים שבהם תפורט רמת ההשתקה באוקטבות השונות כפי שנדרש 
 כדלהלן:

מ'  1.00 -רגל לדקה ו 1500ה )עבור לפחות בערכים האלפן טיפוסי הפחתת הרעש של המשתיק תהיה באו
 אורך(:

Octave Band 

Center 
Frequencies 

M 

Dynamic 
Insertion  (DIL) 

H 

Dynamic 
Insertion (DIL) 

SH 

Dynamic Insertion 
(DIL) (dB) 
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(Hz) (dB) (dB) 

63 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

6 

9 

14 

20 

33 

25 

18 

5 

8 

12 

21 

30 

44 

45 

33 

7 

10 

15 

25 

37 

49 

49 

38 

10 

 

מנת -על או משתיקים מרובעים יותקנו משתיקי קול עגולים עם ליבה באורך כנדרש שחרור העשןפוחי על מ
  לעמוד ברמות הרעש הנדרשות. המילוי כדוגמת תוצרת ח.נ.א או שווה ערך מאושר. 

 בר צנרת ותעלה בקירותמע   15.07.05

או שווה ערך. את הצינורות בגומי ארמפלקס  ירות יש לעטוף אתועדת דרך קבמעבר צנרת ר .א
את המרוח בין הצינור  ולא דליק  בחומר אטימה אלסטומרי אהגומי יש לעטוף בשרוול פח ולמל

ס"מ או  1.0לקיר. במעבר של תעלות דרך קירות יש לעטוף את התעלה באזור המעבר בלבד בעבי 
 .בארמפלקס ולאטום מסביב במלט

 -שיותקן בפתח ויבלוט כ  מ"מ 1.5בי ובע במעבר שבקיר שרוול מפחור התעלות יותקן לפני חיב .ב
לקיר כמפורט, ויכלול בקצה שלו הברגות  ןס"מ מכל צד של הקיר. השרוול הזה יבוט 15-10

המאפשרות חיבור תעלות אליו משני הצדדים. רק לאחר בדיקת האטימה סביב "שרוולים" סמוכים 
 ולים.ות אל השרויחוברו תעל

צע מסגרת עץ או מתכת סביב הפתח לחבר אל עלות דרך קירות גבס יש לבבמעבר של ת .ג
זכוכית את המרוח בין  בסיבילמלא יש מ"מ שיבלוט משני הצדדים,  1.5בי והמסגרת שרוול פח בע

 שרוול הפח למסגרת ולאטום את המרוחים עם שתי רצועות גבס מכל צד.

 כות ולא ישולמו בנפרד.לולות במחיר המערות בסעיף כהאטימות והעבודות המתואר .ד

 ובמערכות מזוג אויר  ציודמרעידות מניעת    07.0615.

 הציוד והצנרת והתעלות לא יעבירו רעידות למבנה ו/או לחלקי מערכת אחרים.

 וגי המבדדיםס   15.07.07

 מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן:

. יש Mason NDכדוגמת  n Neoprene MountDeflectio Doubleמבדדי רעידות מטיפוס  - Aדגם  .1
אבל המבדד לא  0.3" -פיד שבחירת המבדד תותאם לעומס האמיתי עליו כך שתושג שקיעה של כלהק

 ימעך.

 . VMאו שווה ערך מתוצרת  Mason SLFמבדדי רעידות קפיציים פתוחים תוצרת  - Bדגם  .2

 הבסיסים. מאושר, לפי סעיף ו שווה ערךא Kדגם  Masonבסיס בטון "צף", כדוגמת  - Cדגם  .3
עם מסגרות פרופילי פלדה מרותכים. מסגרות אלה יצוידו באוזניים לתמיכת  הבסיסים יבוצעו

המבדדים כדי לחסוך בגובה. המרווח הנומינלי בין תחתית הבסיס הצף לפני הבסיס הקבוע לאחר 
 ס"מ. 5השקיעה יהיה 

שכבות של  המורכבים משתי SWW-ON SUPERMASכדוגמת  PAD-מבדדי רעידות מ - Dדגם  .4
PADS  פלדה ביניהן.עם פחיות 

 .Mason PC-30בולמי זעזועים קפיציים משולבים בניאופרן, כדוגמת מתלים – Eדגם  .5

נגד קורוזיה חלקי הפלדה של מבדדי הרעידות המותקנים תחת כיפת השמים יהיו מגולוונים או מוגנים 
 בצורה מאושרת אחרת.

 במחיר הציוד.ות והתליות כלול ולמי הרעידחשוב: מחיר ב
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 פרוט והתאמת המבדדים לציוד   15.07.08

 להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:
 

  מבדדי רעידות 

 הערות שקיעה סטטית דגם תאור הציוד

 ע"ג ריצפה צפה.  B "2 מכונות קירור מים

 2:1בסיס צף ביחס משקלי  B+C "2 משאבות

 B "1 אווירות טיפול ביחיד
ים יותקנו בין המפוח הקפיצ

. היחידה תוצב היחידה לגוף

 ע"ג בסיס מופרד מהיסוד. 

  A "0.3 מפוחי יניקה 

צנרת או תעלות בחדר 

 מכונות קומתי או על הגג
E "1 

 

 
 

אסור ילוס כזה. יש להקפיד שהציוד יישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה. במידת הצורך יוחלפו המבדדים עד לקבלת פ
 מ"מ. 3 -ת פעולה יהיה קטן מחצו עד כדי כך שהמרווח בעשהקפיצים יל

 כל המערכות , צנרת, תעלות וכל הציודים יוגבלו לאחר התקנתם נגד תנועה אופקית.

 חיבורים גמישים לתעלות וצנרת   15.07.09

רים גמישים יותקנו חבוציוד סובב )המותקן על מבדדי רעידות(  אלכל הצינורות והתעלות בחיבורי  .א
 ר או התעלה.ת העברת רעידות דרך הצינולמניע

 כפי שנראה בתכניות. חבורים גמישים יותקנו גם בכל מעבר של תפר הפרדה בבניין .ב

 החבורים הגמישים בצנרת יהיו כמפורט בסעיף המתאים.  . ג

 חלקו הפנימי צמודגמיש שאל  הצנרת העולה לאורך פירים תחובר באופן גמיש אל הקירות באמצעות צמיד מפח אלסטי .ד
 או שווה ערך מאושר.  FLAMCO MUFROגומי אלסטי דוגמת תוצרת 

הקבלן צריך להגיש לאישור תכניות מתאימות ולאחר אישורן להתקין תמיכות תליות, תמיכות מובילות ונקודות קבע  .ה
 בור הגמיש.בצנרת ובתעלות כדי שלא יועברו מאמצים ולא תהיה סטייה מתוואי המוביל בגלל החי

 י חשמל לציוד סובבחבור   15.07.10

 .NZXYהחשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו עשויים ע"י לולאה של כבל חבורי 

 גישה ושינוע ציוד   15.07.11

הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק  .א
אכה לשם בקרה בכל עת ישה לציוד באתר ובבתי המללן יאפשר למפקח גהצורך. הקבוהרכבה במקרה 

 שידרוש המפקח והמזמין.
כל חלקי הציוד הכבדים, כגון: מנועים, יחידות מזוג אויר, מעבים, מפוחים וכו' יצוידו בווי הרמה או  .ב

 סידורים מתאימים לאחיזה, כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה בו.
בבניין ויתחשב בכך בבצוע העבודה  י השינוע של הציוד למקומוני הייצור את דרכן יבדוק לפהקבל .ג

 ובהרכב הציוד.

 גלוון צביעה וגמר שטח    15.07.12

כל חלקי הציוד, האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו 
. צביעה" ולמתואר בסעיף זה פרט כללי לעבודות"מ - 11רק בהתאם להוראות המפקח והמזמין ,למפורט בפ

 בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה.

 ביעת חלקים ברזלייםצ   15.07.13

 צביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה .א
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עו כל חלקי הקונסטרוקציה, תמיכות, צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין יצב
מיקרון לפחות, כל  50בע סולפט אלומיניום בעובי רגה מסחרית, בשתי שכבות צקוי חול יסודי בדלאחר ני

מיקרון  50"לקונסטרוקציות" בגוונים שונים בעובי מינימלי של  -שכבה בגוון אחר, ושתי שכבות צבע עליון 
 מיקרון(. 100 -יפחת מבגוון שיקבע ע"י המפקח והמזמין )סה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא 

 שחור, וציוד חיצוני למבנהחלקים ברזליים תעלות פח  צביעת .ב

 2.5ציוד, מפוחים, תעלות, חלקים מפח שחור וצינורות שחורים יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמעט לבן" 
 לפי תקן שוודי. לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן:

כולל בור או שווה ערך, העובי ההמיוצר ע"י טמ 6031נות מס' ושתי שכבות עליו 6030שתי שכבות יסוד מס' 
 מיקרון. 150של השכבות יהיה לפחות 

 תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של המקום ע"י מברשת מכנית.

 צביעת צנרת .ג

אחר ניקוי ע לצבכל הצינורות ינוקו מבפנים ומבחוץ מכל סיגים, לכלוך ושמן. צנרת פלדה מבודדת, ת
מיקרון כ"א. בשום אופן אין לצבוע  50י בעובי מינימלי של י שכבות צבע מיניום סינתטבמברשות פלדה בשת

 מיקרון. 2x50על חלודה. צנרת שאינה מבודדת תצבע בנוסף בצבע גמר מאושר 

צירים  כל אביזרי הצנרת יצבעו כאמור לעיל אך יש להקפיד שכל החלקים הנעים כגון ברגים, מובילים או
 התקינה.יפוי אחר שיפריע לפעולתם יכוסו בצבע  או צלא 

 צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון     15.07.14

תעלות גלויות מפח מגולוון, כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת יצבעו לאחר 
ו שווה א HB - 13נכרומט בע יסוד ציפריימר, שכבה אחת צ-ניקוי בממיס שומנים מתאים, שכבה אחת ווש

 מיקרון מינימום. 25ון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי מיקר 40ערך בעובי 

 הגוון יקבע ע"י המפקח והמזמין.

 ברגים ואביזרים איכות הגלוון של פחים   15.07.15

 Lockם מאיכות כפוף ו מגולווניכל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות )תעלות, ציפויי בדוד וכו'( יהי
Quality  90רגה ד 525לפי תקן - G  מיקרון מכל צד(. 20)עובי מינימלי של הגלוון 

 איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים

 מיקרון. 60בעובי מינימלי של  918כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגלוונו לפי תקן ישראלי 

 רוזיההגנת ברגים ואביזריהם מקו

מיקרון או מצופים  25יו מגולוונים בעובי מינימלי של המוטות המתוברגים וכו' יהברגים, הדסקיות, כל ה
 מיקרון. 40מיקרון. כל המסמרות יהיו מגולוונות בעובי מינימלי של  12.5קדמיום בעובי מינימלי של 

 מכשירי מדידה    15.07.16

המערכת ואפשרות מלאה  פעולתה התקינה שליש להבטיח מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו 
 רתה ולויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם. לבק

מיקום המכשירים יאפשר במידת האפשר קריאתם בצורה נוחה כאשר עומדים על הרצפה. מיקום המכשירים והתקנתם הסופית 
 והמזמין.יהיה לפי הוראות או באישור המפקח 

  כרת ומאושרת ע"י המזמיןיה מכויל על ידי מעבדה מול מכשיר מדידה יהכ

הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצוינים להלן על פי הוראות היצרן ובמקומות המצוינים 
 בסכמות ובתכניות וכך שקריאתם תהיה נוחה ככל שניתן.

 מכשור עזר   15.07.17

בצוע בדיקות והפקוד וכן אלה הדרושים לות המים, האוויר איזון מערככל המכשור והכלים הדרושים ל
 הציוד במפעלי היצרנים, יסופקו ע"י הקבלן לצורך בצוע פעולות אלה.

 מכשירים אלה יהיו וישארו רכוש הקבלן ויושארו ברשותו בתום העבודה.
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 סביםימ   15.07.19

-יו מטיפוס גרוזעבודה. המסבים יהשעות  50,000 -בהיעדר הוראה אחרת המסבים יהיו כדוריים ויחושבו ל
. לחלופין יתקבלו גם מסבים שיותקנו בתוך בית עם סדור מיוחד לתקלת NSKאו  SKFתוצרת פעמי מ-חד

או שווה ערך. יש לציין את תוצרת המסבים בכל ציוד שיוגש לאשור  SKFלחץ יתר של הגריז כמיוצר ע"י 
 ים שאושרו.בים המתאימולוודא שיצרן הציוד אמנם מתקין את המס

 ימון אביזריםס   2015.07.

 50ן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז, מצערת ואביזר פונקציונלי, דסקית מפלסטיק סנדביץ בקוטר הקבל
מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה. יש להגיש דסקית לאישור המפקח 

 והמזמין.

 המזמין(.פי שיורה המפקח ולקמן )או כהדסקיות יהיו מצבעים כד

 וכווני זרימה ן אלמנטים ציודסימו   15.07.21

מ"מ ועליהם יהיה  50X100כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדביץ' בגדלים של עד 
 מוטבע מספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות.

 זמין.יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המ

 זרימהחצי 

את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת המתארת את החומר נורות יסומנו חצים שיראו על גבי הצי
מטר. על גבי  5הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד. המרווחים בין החצים בתוך המבנים לא יעלו על 

 רתן יוגשו לאישוראותיות וצוהתעלות יסומנו חצים ברורים לסימון כוון הזרימה כנ"ל. גודל החצים, ה
 המפקח והמזמין.

 שמל של מערכות מזוג האווירעבודות ח 15.08
במפרט הכללי - 08מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות פרק  .א

למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות וכן בהתאם למפרט המיוחד לעבודות חשמל 
 שבמסגרת מכרז/חוזה זה.

רור ומזוג אויר החל מהמקום בו נגמרת ערכות החשמל הקשורות לאווק וירכיב את כל מהקבלן יספ .ב
עבודת קבלן החשמל, לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות מזוג האוויר. קבלן החשמל יניח 
ג כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר. החבורים הסופיים אל הלוח יעשו על ידי קבלן מיזו

 אוויר.

חווט בין הלוחות הלוחות והתחברות אליהם, ו בין השאר אספקת והרכבת בודות הקבלן יכללע .ג
, קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר יעשה כנדרש

 ע"י קבלן אחר(, קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות חברת החשמל.

 ם הקבלן.י מהנדסי חשמל מורשים מטעוורור יתוכננו ע"האויר והא לוחות החשמל של מיזוג .ד

בעלי רשיונות חשמל ממשלתיים  טכנאיםכל עבודות החשמל של מערכת מיזוג האוויר תבוצענה ע"י  .ה
 לסוג העבודה ובפיקוח וניהול של מהנדס חשמל מטעם קבלן מיזוג האוויר. 

 תקנהה  15.08.01

, השקעים רוולים, הצינורות, הפתחיםווט, המעברים, השת תוואי החעם קבלת העבודה על הקבלן להכין א
וכו' הדרושים לשם העברת כבלים, קופסאות הסתעפות בתאום עם שאר המערכות במבנה. האינסטלציה 

או בתוך קירות ומחיצות סמויה מעל תקרות פריקות  או  תותקן גלויה על הקירות או התקרה החשמלית
ראי להתקנת כות החשמל במבנה הקבלן אחולסידור שאר מער קח והמזמיןהכל בהתאם לאישורו של המפ

כל הצינורות הדרושים ביציקות בקירות וברצפות )כגון קוים לתרמוסטטים, לוחות הפעלה וכו'( במועד 
 המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבניין.

 ובילים מוליכים וכבלים מ

ו על גבי סולמות שיעבר טולי הלוגןנ N2XHFים כבלבדרך כלל קווי הכוח מהלוחות לצרכנים יהיו  .א
או צבועים אפוקסי  PVCמ"מ מצופה  6כנו ע"י קבלן החשמל, יבוצעו מחוט ברזל מגולבן רשת, שיו

לעמידה בתנאים קורוזיביים במיוחד. החיבור הסופי למנועים , יטאו"ת וכו' יבוצע באמצעות כבל 
יהיו מלמטה  . כניסות למנועיםבלתי מחלידבתוך צינור גמיש או משוריין או שרשורי מחומר 
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ס"מ מהמנוע או  50קוטבי מוגן מים במרחק -ר אנטיגרון. יותקן מפסק ניתוק תלתבאמצעות חיבו
 המתקן אלא אם צוין אחרת.  

, חוטים  PDSסיכוך  4x6005ממ"ר ,  4x0.5רגשי טמפרטורה, מתמרי לחץ, וכו' ע"י כבלים מסוככים  .ב
ת כבלים לוחות החשמל תעשה באמצעו . חיווי בקרה ביןרת "טלדור"שזורים , גמיש תוצרת חב

, חוטים שזורים, גמיש תוצרת כנ"ל )כל גיד בצבע שונה(. גיד  PDSממ"ר סיכוך  12x0.5מסוככים 
 הסיכוך יוארק בצד הלוח בלבד.

 1000. לפי תקן ישראלי בעלי רמת בידוד של N2XHFמנחושת בדרך כלל הכבלים במתקן החשמל יהיו  .ג
 . ºC 90של  על כל גיד עמיד לטמפרטורהי הלוגן עם בדוד וולט נטול

הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני וזאת על  .ד
ממ"ר יחוברו באמצעות מהדקים  25 -מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם. מוליכים אשר חתכם קטן מ

 בגודל תקני. 

כבל מתאימות ע"י מכשיר ממ"ר יש להתקין נעלי  10 -שווה או גדול מ יכים שחתכםאל קצות המול .ה
לחיצה מיוחד, אשר יחוברו על ידי ברגים עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על מבודדים 

 תקניים.

כבלים לתריסי אש, למפוחי הוצאת עשן, לאביזרים וכיו"ב מתקני בטיחות החייבים לפעול גם במצב  .ו
 ו חסיני אש.בבנין יהי שריפה

דקות  180במשך  C 800מותאמים לפעול בטמפרטורה של  NHXHXם חסיני אש יהיו מדגם כבלי .ז
  לפחות.

 וחות חשמל של מערכות מזוג אויר ל

"עבודות חשמל" ובהתאם למפרט הטכני - 0805הלוחות יבוצעו בהתאם להוראת הסעיף המתאים בפרק 
סעיפים עץ החשמל של הפרוייקט,  לכפוף להנחיות יו חוזה זה,/המיוחד לעבודות חשמל שבמסגרת מכרז

 של מסמך ג' וכדלהלן )על הלוחות ואביזריהם להתאים לסטנדרד הקיים במבנה(: 15המתאימים בפרק 

 .2002ותקן בקרת איכות מס'  22יצרן הלוחות יהיה בעל תקן ישראלי ליצור לוחות חשמל מס' 

 טמפרטורות הסביבה .א

, אלא  0ºCומינימלית  45ºCרות סביבה מכסימליות ם לעבודה בטמפרטולהיות מותאכל הציוד צריך  
 אם נאמר אחרת.

 מתח הרשת .ב

תדירויות לשניה, אלא אם מצוין אחרת.  50פאזות ואפס,  3וולט,  400 ± 10%כל הציוד מיועד למתח  
 וולט. 230 ± 10%ציוד חד פאזי, אם יאושר, יתאים למתח 

כל הלוחות יצוידו באמפרמטר ראשי, בממסרי חוסר מתח וחוסר פאזה, שינתקו את מעגלי הפקוד  
 (.SYRELECהמתאימים במקרה זה ויפעילו התראה פנימית וחיצונית )תוצרת  

 גילוי וכיבוי אש .ג

י וכיבוי אש התקנת מערכת גילובוצעו הכנות לי ומעלה, 63Aבתוך לוחות החשמל בהספק של  
אם לתקן שתאושר ע"י יועץ הבטיחות )כלול במחיר הלוח(. התקנת המערכת תבוצע אוטומטית בהת

 ע"י הקבלן המתקין של מערכת הגילוי והכיבוי הכללית של המבנה.

 השלמת הציוד .ד

לקחת בחשבון בר במקומו. יש כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחו 
 אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט.מחירי הלוחות השלמה כזו  בתוך

 גודל הלוח .ה

 .20%גודל הלוח יתאים למכלול אביזרי הלוח ולתוספות עתידיות של  

 תכניות לאישור .ו

עם התרשימים שבתכניות באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית בלבד. התכניות המפורטות,  
ל ידי הקבלן ויוגשו לאישורו של המורכבים עליהם, יעובדו על כ"א מהאלמנטים ציון התוצרת ש

המזמין לפני התחלת ביצוע העבודה. הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור והציוד לשאר הלוחות 
 בבניין.
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ל ידו וע"י לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו. רק לאחר שאותן תכניות אושרו ע 
רשאי הקבלן להתחיל בביצוע  -ם ידרשו נסת שינויים ותיקונים, באתוך הכ -והמזמין המפקח 
 הלוחות.

 .1:20תכניות היצור של הלוח יהיו בק"מ  

 .הקבלן ילמד אל לוח הזמנים ויגיש את התכניות לאישור בזמן 

 אוורור הלוחות .ז

ני לנושא זה בתאי משק. בעיקר יש לשים לב מבנה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספי 
 יש להתקין גם מאוורר להוצאת האוויר החם. התדר ובתאי הקבלים בהם

הקבלן יוודא שספיקת האוויר ואמצעי האוורור יהיו מספיקים על מנת שהטמפרטורה בתוך הלוח לא  
 מעל טמפרטורת הסביבה.  3ºC -תעלה ביותר מ

 הרכבת סכמות .ח

 ך בדופן הפנימית של הדלת.מיועד לכך ומרות מדויקת בתוך כיס ממתכת כל לוח יכלול סכמה 
 הסכימה תהיה מעודכנת "כמבוצע".

 שלוט .ט

ולהתאים את כל השלטים למצב  וכל האביזרים בלוח על הקבלן לדאוג לשלוט נכון של כל המעגלים 
שחור( -ןלב-המתקן המושלם. בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סנדביץ פלסטיים )שחור

משמעי גם לאחר פרוק מכיסאות -חדיהוי של כל הרכיבים יהיו ם בצורה כזאת שהזמוברגים ומסודרי
 מגן. השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של הלוח.

 בנוסף לשלטים האחרים , בחזית כל לוח יופיעו שלט עם מספר, תאור, ומקור ההזנה של הלוח. 

 מספור .י

דוגמת גרפופלסט או ההדק ע"י סימניה . הגיד ע"י שרוול ממוספר וכל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים 
 ק.טלמכני

 מהדקים .יא

או שווה ערך מאושר שבהם ישנו סדור סימון אינטגרלי. כל מהדק  WEIDMULLERיהיו תוצרת  
 הוא נפרד והלחיצה של הבורג היא על פחית ולא ישירות על גבי המוליך. יש להגיש המהדקים לאישור.

 התאמה במקום .יב

חות לבנין ולמקום עליו להבטיח את התאמת הלובת הלוח. כמו כן על הקבלן לבדוק את מקום הרכ 
הרכבתם, מבחינת המידות, השינוע למקום וכווני ההזנות אל ומהלוח. מפסק הכוח הראשי חייב 

  להיות בצד נוח לגישה.

 פחים .יג

גולוונים וצבועים בצבע מ"מ עובי צבוע בתנור בהתקנה חיצונית הפחים יהיו מ 2יהיו דקופירט  
 סטטי.אלקטרו

 פסי צבירה .יד

ת קדוחים תקניים מותקנים על מבודדים נושאי תו תקן ומותאמים פסי צבירה יהיו מפסי נחוש 
 60זרם המנתק הראשי של הלוח. כל המוליכים בהם זרם של מעל  150% –לזרמים השווים לפחות ל 

A .אמפר( יהיו פסי צבירה מבודדים( 

 גלים סופייםמנתקי זרם למע .טו

 כאמצעי ניתוק יחשבו:ד באמצעי ניתוק. כל מעגל סופי יצוי 

 חים חצי אוטומטיים.מבטי •

 מפסיקי זרם חצי אוטומטיים ללא הגנות. •

 דרגת אטימות .טז

לפחות ואילו אלו  IP54כל הלוחות המיועדים להתקנה פנימית יהיו אטומים בדרגת אטימות  
 לפחות. IP55גת אטימות המיועדים להתקנה חיצונית יהיו אטומים בדר
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 ידה מכשירי מד .יז

ל מדידה של כל הפרמטרים בחשמל באמצעות רבי מודדים ומעלה יכלו 100A × 3לזרם כל לוח מ"א  
" עם כרטיס ופרוטוקול תקשורת לצורך חיבור למערכת SATECמתוצרת " C191HMדיגטליים דגם 
 בקרת המבנה. 

 . לפחות CLASS 0.5ם בעלת רמת דיוק של רבי המודדים יחוברו בלוח עם משני זרם תקניי 

 על מקדם כופל הספקמערכת לשמירה  .יח

 (. Øcos=  0.92יצוידו במערכת אוטומטית לשמירה על מקדם כופל הספק) הלוחות 

יהיו מתוצרת "אסאה" או שווה ערך מאושר. כל קבל יצויד  -לשפור מקדם כופל הספק  קבליםה 
קבל לא יישאר יבטיחו כי לאחר לא יותר מדקה מניתוק הבאמצעים לפריקת מטענו. אמצעי הפריקה 

 ולט.ו 50הדקיו מתח שיעלה על  בין

כ"ס ומעלה יצויד בכבל/ים לשיפור כופל ההספק, כלול במחיר הלוח.    לכל קבל  4כל מנוע בהספק של  
 יהיה מאמ"ת נפרד, בזמן פעולת גנרטור תנותק פעולת הקבלים. 

 לוחות חרום למפוחי שחרור עשן  .יט

 חשמל(. )ראה סכמת לוחות  כפולים.לשחרור עשן יהיו קוי הזנה להספקת החשמל ללוחות מפוחים  
 
 )או חברת חשמל(. אספקה חיונית .1

 
 + כבל פיקוד למערכת החלפה. חירום אספקה ישירה מלוח חשמל גנרטור .2

 
הזנה חיונית מגנרטור  בין ההזנות, מערכת של מגענים להחלפה 2מפסיקי זרם, עבור  2בלוח החשמל יהיו 

 ות מתח בהזנה החיונית.אשר בודק נוכח וחוסר מתח ו ממסר חוסר פאזהבעזרת כבל פיקוד א
 

 שני המגענים יתואמו מכנית וחשמלית כדי למנוע אפשרות מיתוג בו זמני של שניהם. 
 
 נוסף לכך בהספקת הכח יהיה מפסק בורר תלת מצבי:ב

 
 הזנה מגנרטור  א.
 )ח"ח( הזנה חיונית ב. 
 אוטומטי ג. 

 
 . 1001"י ת"י מפוח חסיני אש עפכל הכבלים בחיווט ל

 
 ת החשמלציוד לוחו 15.08.02

 
קלוקנר תוצרת "כדוגמת מהדגמים שיותקנו ע"י קבלן החשמל בבניין , והציוד יהיה מאותה התוצרת 

 מילר". ממסרי עזר מתוצרת "אלן ברדלי".

 מפסיקי זרם .א

ניתוק בזרם ומתאים להפעלה ו ידית בחזיתרי לוח פח עם מפסיקי זרם יהיו מטיפוס להרכבה מאחו 
ר הצפוי בלוח )על הקבלן חלה החובה לבדוק את זרם הקצר הצפוי(, נלי לפחות ויעמדו בזרם קצהנומי

 ק"א. 10לזרם קצר  FAZ-Sתוצרת "מילר" דגם 

 מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים )מא"זים( .ב

וולט  400, במתח  IE898קילו אמפר לפחות לפי תקן  10מבטיחים אלה יעמדו לפחות בזרם קצר של  
 ים בפסי הצבירה אליהם הם מחוברים.כל מקרה לזרמי הקצר הצפויויתאימו ב

 מבטיחים .ג

אין להשתמש במבטיחים במתקן זה למעט מבטיחים מהירים מיוחדים המיועדים להבטחת מעגלים  
 אלקטרוניים והמהווים חלק אינטגרלי מהציוד האלקטרוני.

 ת סימוןנורו .ד

-מ"מ מסוג "מולטי 12ון זעירות יהיו בקוטר מ"מ. נורות סימ 22נורות גדולות תהיינה "לד" בקוטר  
 לד" נורות סימון לעבודה רגילה יהיו בצבע ירוק. 
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נורות סימון "תקלה" תהיינה בצבע אדום. נורות המראות זרימה יהיו צהובות עם חץ מסומן על  
 וולט.  500רות יהיו מתואמות למתח כיפתן. דיודות למערכת ניסוי נו

 וחלחצנים בל .ה

לן החשמל. קופסאות לחצנים משוריינות להפעלה עם גענים שיעשה בהם שימוש קביהיו תוצרת המ 
 . ראה גם סעיף פקוד והפעלה. .R.S.Tניצרה. בכל לוח יהיה לחצן לבדיקת נורות סימון 

 מתגים בוררים .ו

-ומצבים: "אוט 3ו מטיפוס סיבובי )רוטטיבי( בעלי כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהי 
ילה כאשר כל החגורים וההתניות פועלים במערכת. ב "אוטו" מיועד לעבודה רגיד". המצ-מופסק

המצב "יד" קיים לצורך הפעלה ביד במקרים בהם רוצים לעקוף מערכת חגורים ואולם מצב "יד" לא 
 ו בתוך הלוחות על פס דין.יעקוף הגנות. המתגים כולם מלבד מפסק ראשי יהי

 רםוממסרים ליתרת ז מתנעים )קונטקטורים( .ז

 .מיליון פעולות 1 -ול 3AC-ימוש המתנעים יבחרו לדרגת ש 

כל המתנעים יכללו לפחות שני מגעי עזר אלא אם צוין אחרת. הממסרים ליתרת זרם יהיו בעלי שני  
 מגעים נפרדים, להפסקת הפעולה ולהפעלת נורת סימון.

 (.ABBתוצרת  UBרת לקבלים )דוגמת סדים עבור קבלים יכללו נגדים ויהיו מותאמים במיוחד מתנע 

 ממסרים .ח

א' לפחות, כמו כן יכללו הממסרים לחצני אילוץ  10 –ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים ויכללו מגעים ל  
 ונוריות "לד" לסימון, ויהיו כדוגמת "איזומי" או "אלן ברדלי".

 שעוני שעות פעולה .ט

 ירות.ח ובעלי מידות זע" , להרכבה בחזית הלו2000יו כדוגמת "מונוטרון פלאש יה 

 טרנספורמטור פקוד .י

 כדלהלן. 108הבינמשרדי פרק במפרט הכללי  080567היה כנדרש בסעיף י 

הטרנספורמטור יהיה מחושב כך, שכאשר כל אלמנטי הלוח, נורות, ממסרים, סלילי מתנעים וכו'  
תח אחרי ביותר בלוח נכנס לפעולה וצורך זרם התנעה לא ייפול המ מחוברים והאלמנט הגדול

 .10% -מטור ביותר מהטרנספור

 . 85% -תו של הטרנספורמטור לא תפחת מיעילו 

, דוגמת "גרשון קליין" או "שנאי חולדה" עם  V/2x12 VAC 230יהיו ביחס השנאה שנאי הפקוד  
 קוטבי במשני.-הגנה של מאמ"ת דו

 סוג  המתנעים .יא

לל צילום הדף יוגשו לאישור כו המתנעים יהיו ישר לקו. המתנעיםבמקום שלא נדרש משנה תדר,  
 אים ותאור בחירתם לפי הקריטריונים המפורטים לעיל .הקטלוגי המת

 משני תדר .יב

הם יהיו  .או "אלן ברדלי" ABBאו דנפוס, או ,  Reliance Electricמשני התדר יהיו כדוגמת תוצרת 
שורת להתחברות מכונות צנטריפוגליות כמו משאבות ומפוחים ויכללו כרטיס תקמתאימים להפעלת 

 ערכת בקרת מבנה.למ

יותקנו ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם או לחילופין בתוך  משני תדר
 -. בחזית הלוח תהיה תצוגה של פנל החיוויים של האך בתא מאוורר היטב כנ"ללוח החשמל הכללי 

VSD . 

לט ממערכת הבקרה. משני וו 0-10ו של מתח א ma 20÷4 משנה התדר יופעל לפי סיגנל או של זרם 
)מקסימום  IECוהרמוניות לפי תקן אירופאי  RFלביטול הפרעות  (Chokes)דר יצוידו במשנקים הת

THD 5%  משני התדר יכללו קבלים לשיפור .)cos φ ופקו עם של המנוע המחובר אליו. משני התדר יס
ף במתנע רך. משני התדר דולים יצויד העוקלמקרה תקלה, כאשר במנועים ג (By pass)עוקף ידני 

 וברו ע"י כבלים עם סיכוך מאורק.יח

תאור העבודה והציוד הם כלליים. הקבלן יבדוק בסעיפי המפרט הבאים להלן ובפרק בסעיף פקוד 
מעלה נדרש לבצוע עבודה זו. הקבלן רשאי והפעלה חשמליים ובתכניות איזה מתוך הציוד המתואר ל
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בו למקרה שיידרש לספק דווקא ך חייב להיות מכוסה בתקצירך כמפורט לעיל אלהציע ציוד שווה ע
 את הציוד המפורט לעיל.

וינקטו אמצעי סיכוך למניעת הפרעות  כל ציוד הבקרה והפיקוד יותקן בתא נפרד בלוח החשמל
 אלקטרומגנטיות לפעולה הבקרה.

 בדיקת הלוח  8.0315.0
 

ידו כלול  ת ולוחות החשמל שסופקו עלות קבלה של עבודוהקבלן יזמין את חברת החשמל לעריכת בדיק
במחיר הלוחות. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הנדרש ע"י חברת החשמל ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת 

 המתקן ע"י חברת החשמל. טופס הבדיקה המאשר אפס תקלות יוגש למפקח.

קבלן כלפי בדיקות ל, אך התחייבות הנהל יהיה רשאי למנות בודק אחר מטעמו אשר יבצע הבדיקות הנ"המ
קווית. הקבלן יפרט את -ה ללא שינוי. לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה החדאלה תהי

 המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור.

 מנועים 15.08.04

 ABBשפיז, אלא אם צוין אחרת. המנועים יהיו מתוצרת או TEFCוולט  400 כל המנועים יהיו תלת פאזיים
 או שווה ערך מאושר. ס סימנ, 

סל"ד אלא אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה. כל המנועים  2900ן להשתמש במנועים של אי
 שבאספקת הקבלן יהיו במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופי המאוחד. 

. המנועים יהיו "ס ומעלה יצוידו בהגנה תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופיםכ 25המנועים בהספק 

מהסיבובים הנומינליים ללא  120%30דר ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של תאימים להפעלה ע"י משני תמ
 תקלה ו/או התחממות.

 

 יצרני הלוחות 15.08.05

ע"י  הביא לידי כך שכל הלוחות במבנים יבנו ע"י אותו יצרן מאושרבכוונת המזמין ומנהל הפרוייקט ל
ר אחד מהם יהיה זה שיבחר בסיכומו של דבר כיצרן הלוחות ן רשימת יצרנים מוכרים אשהמתכנן. להל

 במבנים : 

 .תמכאניהנדסה אלקטרו  •

 קצנשטיין אדלר –אלקו  •

 פויכטוונגר בע"מ •

 ארדן בע"מ. •

 אלקטרה בע"מ •

  שריג בע"מרם -בן •

המפקח, המזמין ומתכנן  אישור מוקדם אצל ל יצרן אחר העומד בתנאי הסף שצוינו לעיל ושיאושרכ
 שמל.הח

 

 השוואת פוטנציאלים 15.08.06
 

 פוטנציאלי של מסת האדמה.-כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי
נרת  באמצעות מוליכי הארקה אל פס הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר ,מערך תעלות מיזוג האוויר וצ

 ת יסוד.להארקו 3854י קובץ תקנות לים של המבנה, לפהשוואת פוטנציא
המוליכים חייבים להיות רציפים. הקשר בין קטעי תעלות פח ו/או צינורות שבהם מותקנים מחברים 

ת מוליכי נחושת, גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל ציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יבוצע באמצעו
פות גלוונית בין כל חלקי כך שתהיה רצי -מ"ר לפחות מ 10מינימלי של  נעלי כבל וגישור מתאים בשטח חתך

 המתכת וכל פוטנציאל אלקטרוסטטי שעלול להיווצר, יוארק.
עם חריטה שתציין את  -P.V.Cכל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ

 ותו הוא מאריק.האלמנט א
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מחיר  קות יסוד(.אחרונה )הארחשמל, מהדורה על דרישות חוק ה מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה
 סעיף זה כלול במחיר מתקן החשמל.

 
  גילוי אש /עשן

מדפי האש  בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר והאוורור ויסגרו.     1
הבטיחות. במקביל בתאום עם הנחיות . הדממת המערכת או חלקי מערכת יהיו השייכים בקומה

, ויסגרו ויפתחו בהתאמה לנדרש יניקת העשן השייכים לאזורים בהם התגלתה האשפוחי מיופעלו 
 מדפי אש ממונעים בתעלות שחרור עשן.

 בכל מקרה, כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה. (over-ride)הפעולות הנ"ל תעקוף  
 
 פי אשמד .2

 נע בתעלה. יבוצע מדף אש ממובכל מעבר דרך קיר אש         
רו למערכת גילוי אש/עשן דרך מגע בלוח החשמל של היחידה/מפוח אותו היא מדפי האש יקוש 

 משרתת. 
באחריות קבלן עבודה זו לתאם את כל הדרישות לסגירה/פתיחת המדפים בהתאם לדרישות יועץ  

 הבטיחות. 
 

בקרה יהיה רישום הבקרה. במערכת ה גע עזר לסימון מצב פתוח או סגור במערכתלכל מדף יהיה מ 
 לל מיספור לכל מדפי האש.  מפורט כו

 
 מפסק כבאים  .3

לכל המערכות המשמשות לשחרור עשן יותקן מפסק כבאים בקופסא מוגנת במקום שייקבע ע"י יועץ  
 הבטיחות. 

 ם, מפוחי שחרור עשן. מפסק זה יפעיל באופן ידני את מדפי העשן הממונעי 
 ק. צבי אוטו/הפעל/נתמ-כל מפסק יהיה תלת 
 לכל מערכת מפסק נפרד. 
 אינדיקציה למצב המפסק תועבר למערכת הבקרה.  
 . 1001כל החיווט חסין אש בהתאם לת"י  

 
 " COגלאי " . 4
 

ה, או כל " . הגלאים יהיו מהסוג המאושר ע"י המשרד לאכות הסביב COמ"ר ירכב גלאי " 400לכל  
 רשות אחראית אחרת. 

ג מפה של החניון עם סימון הבקרה הממוחשבת ויוצגו ע"ם יועברו למערכת כל קריאות הגלאי 
 הקריאה בכל אזור. להלן אפיון של מערכת הגלאים. 

 
 דרישות ברמת הגלאי הבודד . 14.
 

וניות. ועמיד רובוסטי, שהוא חסר לחצנים ו/או נוריות חיצ-הגלאי יהיה מוגן מארז קשיח א.
 טרוכימי.עקרון הפעולה יהיה אלק לקורוזיה.

 .PPM 0-300ם מדידה תחו ב.
 . -+ /  CO PPM 3 -סטיה של לא יותר מ-גישותר ג.

 רציף.-זמני ניטור/קריאה ד. 
 שניות. 60 –(  I – 90זמן תגובה מקסימלי ) ה.
 , בכל תחום המדידה.%2  -סטיה מקסימלית מלינאריות-לינאריות ו. 
 .מ"צ 0 –)+(  40 -עבודה  יחסית, תחום טמפ'אינו מושפע משינוי לחות -השפעות סביבתיות ז.

לחומרים אחרים,  2% ( של עדCROSS SENSITIVITY, ערך הגבה ) CO –ספציפי ל -ספציפיות ח. 
 פרית, וכד'.וחמצני, אדי מים, תחמוצות חנקן, ותחמוצות ג-בנזן, פורמאלדהיד, פעמן דו כגון

 שנים(. 2 – 3גבוה )לפחות -ייםאורך ח ט. 
 בקרה, אך גם ישירות בגלאי.טה. אפשרות כיול ממערכת המינימאלית ופשו-התחזוק י.

 יכולת עמידה בדרישות יתר חלקי המערכת. יא.
 

קרקעיים כגון -" בחניונים תתCOהגלאים יהיו בעלי תקן של גורם מקצועי או ממשלתי המתייחס לגלאי "
 .VOI-2053התקן הגרמני 
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 התקנת הגלאים . 5
 
 א:תעשה באופן הב   

 
 מ' בין גלאי למשנהו(. 20 -ל כמ"ר )מרחק ש 400אחד לכל  גלאי א.     

 מ'. 1.5 – 1.8 –צפת המפלס גובה הגלאי מר ב. 
 
 
 דרישות ברמת מערכת הגלאים . 6

 
 מע' הגלאים, תתבסס פרט לגלאים הבודדים שהדרישות עבורם פורטו לעיל,     

 ויר,ואמע' בקרת מיזוג המערכת פיקוד חיצונית ממוחשבת, שתחובר לגם מ  
 רשם.-ואוגר  

 
 דרישות ממע' הפיקוד החיצוניתה  

 
 דקתי לנתוני גלאי. 5מיצוע  א.  

 
 ( רמות התראה לפחות: 2שתי ) ב. 

 להפעלה אוטומטית של המפוחים. –התראה א    
 .להפעלה אוטומטית של אזעקה )קולית( –התראה ב     

 
 ,CO PPM 150 – 10 ראה, בערכים שביןהמערכת תאפשר שינוי ברמות ההת ג. 

 גבי הפעלת מפוחים, הפסקת פעילות מפוחים, וכן הפעלות והפסקת ל     
 האזעקה.                    

 
 תעשה בצורה הבאה: –הפעלה אוטומטית של המפוחים  –התראה ראשונה  ד. 

 
 ידה עצמאית אחת.יפעלו כיח המפוחים בכל מפלס - 

באותו  ( גלאים3) שלושה כאשרבמהירות נמוכה, דית, יחלו בפעולתם, מימפוחי כל מפלס  -  
, COדקות, ריכוזי  5שאורכו  רציף )או יותר(, ימדדו סימולטנית, בפרק זמן מפלס,

 PPM 30 הנמדד בגלאי יחיד בקומה , עולה עלאו כאשר הריכוז  PPM 30 העולים על
הגבוהה תעשה כנ"ל רק  ת מפוחים במהירותהפעל דקות. 15שאורכו  בפרק זמן רציף

 דקות או בגלאי יחיד 5גלאים בפרק זמן רציף שאורכו  3ב  PPM 60ידת הריכוז של במד
 דקות. 15בפרק זמן רציף של 

 
 הפסקת פעולה אוטומטית של המפוחים: ה. 

       
ו באותה הקומה ימדד ים( גלא3פעולת המפוחים במפלס תופסק, כאשר לפחות שלושה ) -

. המעבר PPM 10 הקטנים מ  COיכוזי ר דקות, 5יף שאורכו סימולטנית, בפרק זמן רצ
 .PPM 40ממהירות גבוהה לנמוכה יהיה כנ"ל אך במדידת ערך ריכוז של 

                            
 כל הערכים ניתנים לכיוון.   -  

 
 – הפעלה אוטומטית של אזעקה –התראה שניה  ו. 
 

בפרק  (גלאים ימדדו סימולטנית,3שלושה ) האזעקה תופעל מידית, כאשר –הפעלת האזעקה 
בגלאי  או כאשר הריכוז הנמדד , PPM 80ל העולים ע COריכוזי  דקות, 5זמן רציף שאורכו 

  דקות. 15שאורכו  , בפרק זמן רציףPPM 80 ל עולה ע יחיד בקומה,
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 שים מתוע  אלמנטים -  22 פרק

 ןמיוחדים ותכנון על ידי הקבלרטים פ .0122

 " ולפישל "אורבונד זה, הקבלן יבצע את העבודה בהתאם למפרטבמפרט בנוסף לאמור 

 רת פרטי האדריכלות.פרטים בחוב

יבוצע על ידי ות ואקוסטי תבותליה לתקרות תותכנון מערכת ת הקבלן:לתשומת לב  

על ידי המפקח לא  הנדס המן ור תכנום הקבלן ועל חשבונו. אישעוסמך מטמהנדס מ

 ות התקרות. ל יציבבלן מאחריות עקמשחרר את ה

 תקרות תותבות 222.0

 כללי 01.222.0

 22שבפרק  22.04 הכללי בסעיף בנוסף לאמור במפרט שלהלן באות הנחיותכל ה

 טים מתועשים. אלמנ

כריזה, זרי מ"א, גלאים, מערכות פאורה, ממבטיות תאורה, גופי תו אות ישולבבתקר

 .קבלן בדרך כללהרכות אחרות אשר יורכבו ע"י ם ומעזימת

 דרישות כלליות 02222.0.

נת ותים הדרושים, להתקהציוד, השר ומרים,ספק את כל החעל הקבלן המבצע ל 

המפקח ור גיש לאישן להשרות. על הקבלניות עבודה מאואם לתכהתקרה בהת

אישורים לגבי  בחן ומ ות וכן דוחים בהם הוא עומד להשתמש רות החומ והאדריכל דוגמא

 חות )אש(, סוג גמר וגוון.ני בטית ועמידות בתקותכונות אקוסטי

 .22ת בקומה מה בחצי קומה מזרחיצוע הם כדוגרטי ביגי התקרות ופכעקרון, סו 

 פרטי ביצוע 03.222.0

ת את שיטת ות, המראתכניות ביצוע מפורטו פקחאישור המיא להקבלן ימצ .1 

אש, אויר, כיבוי  גטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוכן פרו ש,ם בשימוהתליה, החומרי

 רינקלרים וכו'. ספ

 ייזר, הספקת והתקנתם באמצעות לוגבהי ת סימון קויםעבודות הקבלן כולל .2 

בחיבורים שבין ע, לוון צבומגו ו צבוע או מפחיניום מאולגן אמאלומ פרופילי גמר

 זרים אחרים. ואבי יראומפזרי   קורות וסביב גופי תאורה,ולקירות התקרה 

ת אחרות תסתיים התקרה בפרופילים לתקרו ת ובקוי חיבורולאורך הקיר .3 

 L-ו Zיהיו מסוג . הפרופילים T-י הדות לפרופילן ובמיים זהים בגווהיקפי

ילים . פרופZ+L -יה בצבע היה  ם לחיבורייטיצבע הנ דריכל.מתואר בפרטי האכ

L+Z רגלים.בקוים מעוגלים יהיו מאו 
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 ילים.וגר Z, L, Tילי עץ, פקפיד על אחידות גוונים בפרויש לה .4 

טרי או עפ"י במיקום סימ , יהיומגשים/תותביםכל האביזרים החודרים את התקרה/ 

 האדריכל. בחירת 

היו י Z-ס"מ. פרופילי ה 40ל א יעלו עם שלם לקיר במרחקייהיו מחוברי  L-ופיל הפר 

רופיל  פפתחים לתאורה נסתרת יותקן  בהיקף  .יבור לקירללא ח Z-ים על פרופילי החמונ

 אם לפרט מאושר על ידי האדריכל. ום בהתאלומיני

 כל. על ידי האדרימאושר   וע לפי הפרטשונה, הביצ אדריכלומופיע פרט  במידה 

צא  ואש וכי ל, מיזוג אויר, כיבוי חשמאביזרי  תקנת, המיועדים להל הפתחים בתקרהכ 

שר חיבורי  א למימדים ולצורת האביזרים, כאמים ותמ Lי גמר באלה, יעובדו בפרופיל

 מעלות או עפ"י המצויים בפרט.  -45עים בה מבוצפינ

 נטים שונים.י של התקרה בין אלממחלקה הגלו יבוריםלא יראו הח 

 שיטת הביצוע 04.222.0

ם המשמשים לכל סוג  יל החומרמכ 10%-במלאי שוטף כ זיקשהוא מח וכיחעל הקבלן לה 

 בודתו.ילת עתחרה, לפני של תק

 -רים הותקנו במקומם ועבודת הגמר ים האחאחר שכל הרכיבל התקנת התקרה תבוצע  

 נסתיימו. טובות" חד עבודות "רבמיו

בות מורכשכל המערכות הר המפקח על כך ר אישותהיה רק לאח תחילת עבודות התקרה 

 קרה הותקנו ונבדקו.הת בחלל

כני הכללי והמיוחד. הקבלן  רט הטמפה בהתאם לפק ויתקין את מערכת התליסהקבלן י 

זרים ק של כל האביבשטח בזמן הביצוע וייודא מיקום מדויי , יבקרמד את התכניותלי

קרה בשלב  ת להרכיב את התאפשרו ישקול המפקח התקרה. בזמן הביצועחודרים דרך ה

 אלה. םאביזרי ור למיקום המדוייק שללעזתר, כדי ם יומוקד

  חופשי מרעידות וידים. כל המכלול יהיה קשיח ואח םקיחלת יהיו פני התקרה המוגמר 

ינם תקנים או שאחים מווונים כשהאריות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיותנוד

 בדיקת על לחץ. ויה בעמידותה בפקח תלהתקרה ע"י הממותקנים, קבלת 

וכל מערכת התקרה למבנה   הות התקרריותו, להתאים את תליבאחהקבלן ו על 

אויר, צנרת   מיזוג לות, כבלים או עלל בליטות, שקעים, קורות, ת ה, כוציהקונסטרוק

את לבנות כדי להתאים  ם שעל הקבלןם אחריים" או אמצעיוכיו"ב, הקונזולים, ה"גשר

עוברות מעליה  ת הי המערכורכיבציה הבסיסית ולוצי הקונסטרוקרה לאימערכת התק

 כלולים במחיר. ,גוע בהןמבלי לפ
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 גים וכו' ר, ברבואמצעי חי 05222.0.

רו המוקדם של המפקח, לרבות אמצעי עזר באישו החיבור חייבים כל אמצעי ואביזרי 

אם הם  פציפיתצבע התקרה הסידים ובצבע התואם ליו בלתי מחלרים יהאחרים. האביז

 עין.נראים ל

ר והמפקח לגבי כל פרט חיבו האדריכללן חייב לקבלן אישור הקבש בזאת שמודגמאידך,  

בברגים, מסמרות  השימוש, לרבות צורת עבור( אותו מתכוון הקבלן לבצעי חימצ)כולל א

 וכו'.

ו/או   תקרות תותב לקירות ים כלשהם שלאלמנט סמרים לחיבוראין להשתמש במ 

ר,  יהיה הבורג המחב –ו' וכ , לתקרותירותזרים אחרים לקן פרופילי ואביבעיגו תקרות,

בורג המ"מ.  60לבניה קשה, לפחות  יוחדרש )"דיבל"( מ"מ לתוך מיתד 50לפחות  סמוכנ

 תד )"דיבל"( בהברגה.וך המייוחדר לת

היו מוחדרים קרה. כל העיגונים יח המכופף בתאל הפ ם אשר נסמכיםלא יותרו עיגוני 

 ציה. טרוקור יועץ הקונסון שבתקרה באישאל הבט

בלבד חייבים יחות קשה לתקרות מ.א. וחיבורי גופי תאור תור תעלוחיבורי תקרות, חיב 22.02.06

רה.  מערכת תלית התקרות לתליות של גופי תאור בין מזה, אין לקש הלהיות נפרדים ז

 ה ע"י שני בנדים. יחוברו לתקרתאורה כל גופי 

 ים בתקרות ם וחורפתחי 2.02.072

ם ככל הנדרש יטים אחרע פתחים, חורים ואלמניצוכלולנה בתב ת דות תקרות התועבו 

 (.האלקטרומכניות , כיבוי אש וכל יתר המערכותקשורתת זוג אויר,)לתאורה, מי

תחים  ים לביצוע פהדרוש ובחומרי העזרבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות הע 

ום יניילי אלומפרופקים והשלמות בב לפתחים, חיזו ם מסבילרבות העבודיוחורים כנ"ל, 

כו' יהיה כלול חים ופתהחורים, הושלם של העבודות ומחירי מלביצוע הכל כנדרש  –וכו' 

 . במחירי התקרה

 הי תאורגופ 08222.0.

החשמלית  וכל המערכת יבוריםקרות אולם החהרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן הת 

נות  כהכהתאורה  עלותרים ופתחים בתהתקרות יכין חוקבלן  מבצע החשמל.  תתבצע ע"י

 ה עצמם.התאור י הרכבת גופל יתר המערכות הנדרשות וכשמלית ולהתקנת המערכת הח

את מידות התקרות למידות גופי  ים להתאת קבלן התקרו ות יאחרמודגש בזאת כי  

 ה.התאור

 תדוגמאו 09222.0.
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י והבלעדי של יה לאישור הסופמרכיב ל תקרה על כלין דוגמא מכל סוג שהקבלן יכ 

יה קטנה  ל, אולם בשום אופן לא תהכ ע האדריתהיה בגודל כפי שיקב גמאיכל. הדוהאדר

עלות, חסימות  וגי התם, לרבות כל סימ"ר, ותכלול את כל המרכיב 5-חה משטב

 וכדומה. אקוסטיות, סגירות צד בפח

אות ת האדריכל, הורדרישו ף במדוייק אתת מכל הבחינות ותשקתהיה מושלמ דוגמא כל 

 ל.פי שאושרו ע"י האדריכה כות העבוד תכניהמפרטים ו

ל כופי של הדוגמא על ידי האדרישור סאירק לאחר  וע הכולל של העבודה יעשהצהבי 

ישור ות חייבים באנויים כפי שידרשו. גווני הצבע של התקרכל השיוהכוללת את 

 . אדריכל מראשה

 –ת בדוגמאו דרשול השינויים שיגמאות וביצוע כנת הדוין הכנת והתקהוצאות הקבלן בג 

 שבכתב הכמויות.  השונים יכללו במחירי היחידה

ובשום פנים   ל משוךר יהיו מפרופיחובכל מקום א  L+Zום בהיקפים ומיניאלפרופילי  22.02.10

 ואופן לא מפח מכופף. 

 שים במבנה למנטים מתועאר של תכולת המחי 322.0

כלליים לחוזה  איםבתנ ארות במפרטים,את הדרישות המתו כוללי הפאושלהחוזה  מחיר 22.03.01

 ודה, ובין היתר גם:ר העבאותשמשלימים אחד את השני ב ב הכמויותים שבכתובתאור

לות וחלקי יבוד פתחים שונים, כולל פתחים עבור תעצוע וערים כוללים בייהמח .1 

 ח. יב הפת"י המפקח מסבל שידרשו ענים כולל חיזוקים ככרכת שומע

עים ים, בקטם, תקרות ופריטים אחרוייציפ ביצוע מחיצות,המחירים כוללים  .2 

ות לצנרת ית לארונות וכיסוי תעלות אנכדפנו ם,יורצועות צרות כגון: פיר קטנים

 ני.ים ורצועות תקרות משולבים אחד בתוך השת, קטעאנכי

 שונים.ות לחומרים ולפרטים דוגמא הכנת .3 

 שור המפקח.ים ע"י הקבלן והגשה לאיים שונתכנון אלמנט .4 

 .במיוחד עם קבלני המערכות ים בשטח ום שעובדעבודה עם קבלנים אחריום תא .5 

מחירן כלול במחיר תבות, של תיקרות תו םנמדדים בנפרד קטעים משופעי לא .6 

 מויות.התקרה הנקוב בכתב הכ

ימוש בחיזוקי ללים שגובה מגבס כוות ומגשרי תקרות, סינרים, מחיצחירי המ .7 

 המפקח. בפרטים ומאושרים ע"י וארכמת  יתנים מתכתייםפינות מזו

ן החלפת כבע אחרי בעלי מקצוע שונים וטל וצפכשי היחידה כוללים תיקוני מחיר .8 

 ם.  קבלנים אחרי ות אקוסטיות מכל הסוגים שיפגעו על ידילתיקר פלטות
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רות התותבות. מחיר ל התיקהשטח הכללי שא מנוכים משטחי גופי תאורה ל .9 

 ורה.דרשות לתליית גופי תא הנ  כנותרות כולל גם ההתיק

 ונים לפי בחירת האדריכל. פר גומסבכולל ביצוע תיקרת מגשים המחיר  .10 

ות לוחהגובה של  במטר אורך לפי מתואריםגבס י התאורה מומסתורמגשרי אורך  .11 

כלולה במחיר הסינור, ותהיה חות לא תמדד ציה ללא לוס הגלויים, קונסטרוק הגב

 נורים.ם הדרושים לקיבוע הסיניי לכסובות חיזוקים אלר

 10רות מגשים כמגשרים בגובה ר לתקבוילקים אנכיים מגבס בקוי חהערה: ח  

 אים לעין.לא נר ס"מ, גם אם הם

 חוברת פרטים. ראה – פרטי האדריכלכל הדרישות המתוארות ב  .12 

ם אחרים משולבי ופרופילי פח היקפיים; L ,Z+L ות כלולים גםבמחיר התקר .13 

ים, ה"גשרים", הקורות השינוי ל,האדריכ התייקרות בהתאם לפרטיוך בת

תליה  יאפשרות ומתליהם לא ווספות הדרושות במקרה שהמערכות הנליתוה

 רגילה של התקרה. 

סים שונים, ונים ובמפלב של תקרות מסוגים שר שילוכל תוספת עבולא תשולם  .14 

 ם.ועיי סוניים או שיפבור בקוים ישרים או אלכבור חיע

 וסמך. י מהנדס מה על ידתכנון מערכת תלי .15 
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 ים ויצוקים באתר אות קדוחכלונס: 23 פרק

 ליכל .1

 י. במפרט הכלל 23 קרישות פריות להלן ודפוף להנחביצוע הכלונסאות יעשה בכ .א

ים לביצוע תקין של כלונסאות  הדרוש ל העבודות, החומרים  והציוד ה מתייחס  לכט זמפר .ב

 היבשה.  יטהבאתר ללא הרחבה בש קדוחים ויצוקים

 ת הבטיחות וחוקי העבודה. תקנו כלודה בהתאם לעל הקבלן  לבצע את העב .ג

 .וסח הביסמפורטים בדו"ש יוהסלע כפתנאי הקרקע ילמד את ני  תחילת  הביצוע  הקבלן  לפ .ד

 .שטח לפני תחילת ביצוע הקידוחיםימצא ב רוש לעבודת הקידוח והיציקה כל הציוד הד .ה

 .ודות הביסוסבעת עב אתרלן לדאוג לניקוז הבבאחריות הק .ו

 הקדיחה .2

הסלע שבאתר. הקבלן יביא  ת ציוד המתאים לקדיחה בתנאיבעזר עוידוחים יבוצהק .א

 ך מעברי וידיה לצורשינים עם צויידת במקדחהמ דוח חזקהך במכונת קי שבון צורבח

 .ועדשות צור ירטונישכבות קשות של גיר ק

  -עליון באורך של עד כ  גן מנור את הצורך בשימוש בצי הביא בחשבוןהמצאות מילוי יש לב .ב

 מטר. 2

וחים וכן תוך  דיותה לפני התחלת הקיאת אנכו ת  מרכזיות מכונת  הקידוחודא אלויש   .ג

 , וסטיית מרכזו מהמרכז 2%ירו מהאנך עולה של טיית צידוח שסושר ק. לא יאצועםכדי בי

ווח  הנ"ל תדסטייה גדולה מ  .ס"מ 5-לא יותר ממקוטרו ובכל מקרה  5%נן עולה על המתוכ

 .קלמהנדס ותחייב חיזו

ור שללא אי ות את הממדיםין לשנא יה בהתאם לדרישות התכנית.ם יהחיקוטר המקד .ד

 .המהנדס

ולהרחיק את החומר המוצא במהלך הקדיחה קידוח סביב ה האזורניקיון על  יש לשמור .ה

 ות. ומפול קיה מחומר מופרית הקידוח נדיחה יש לוודא שתחתבגמר הק .ידוחבור הקמפתח 

 יוןהז .3

 .דוחהקי כזוב הזיון למרהכנסת כל להקפיד על .א

 רת מנוף, ללא פגיעה בדפנות הקידוח.ת הזיון תיעשה בעזהכנס .ב

 יציקת הבטון .4

 .פחותל 3דרגת חשיפה   6עם שקיעת קונוס " 30-סוג בבטון מנסאות תעשה ביציקת הכלו .א

ה תעשה היציק .ך הלילהידוח יצוק במשהיציקה תבוצע מיד בגמר הקדיחה. אין להשאיר ק .ב

 .סקותהפ אללראש הכלונס ועד ל ציףרבאופן 

 . משפך קוני וצינור יציקה העובר את המילוייקה תעשה באמצעות  היצ .ג
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ית מיד בסיום הקדיחה וללא המתנה כדי למנוע עליהבור  דוח, יש לצקתצאו מים בקיאם ימ .ד

ש לקבל הירה ימית מים במקרה של עלי  .ם. ביציקה כנ"ל ידרש צינור היורד עד לתחתיתהמי

 מיוחדות.  הנחיות

 .יד לאחר היציקהמ  בראשי הכלונסאותהנוצרות  טוןבת לנקות הרחבו .ה

 פיקוח ובקרה .5

בעל הכשרה מקצועית מתאימה.  מנוסה ודה של מהנדסה בהשגחה צמביצוע היסודות יעש .א

 .ל הוראות המפרט וידווח למהנדסילוי כהמהנדס ידאג למ

את  תר יה וד יכלול ביןות. התיעאצוע של הכלונסני הביונתכל ל ישום ותיעוד שינהל ר קבלןה .ב

   ם הבאים:הנתוני

 .שעת התחלת הקידוח ושעת גמר הקידוח תאריך, •

 .בדיקה ויזואלית בזמן הביצועעל פי ילוי והקרקע של שכבות המתאור כללי  •

 .דיחה ולפני היציקהגמר הקעומק הקידוח ב •

 תאריך ושעת היציקה.  •

  פועל.יצוע בבטי מול תיאור –יציקה נפח  •

 היציקה. או  חהת במהלך הקדיאו חריגו הפרעות •

 ע"י הקבלן בתום כל יום עבודה ויימסר למפקח. רישום הנ"ל ייחתם ה •

קידוח  די המהנדס רק לאחר בדיקת אנכיות ומרכזיות הן על יכלונסאות ינתור ליציקת האיש .ג

 תית. ובחינת  שלמות הבור והעדר מפולות בדופן ובתח

 : ןיב הבטובדיקת ט .6

 היציקה.  מוך למועדבס  הודעות מעבדה צמעשה באמצתקת טיב הבטון בדי 
להכין  ר, על הקבלן לונסאות באתסופיות, לבדיקת רציפות הכלונס ייעשו לגבי כל הכבדיקות  

 פני הכלונס להנ"ל. 

 רים:אופני המדידה ותכולת מחי .7

 די.של המפרט הבינמשר  23ופני מדידה כמפורט בפרק א .7.1

 מחירים: תכולת ה .7.2

המחיר כולל גם  ב הכמויותבכת ם ימפרטים ותאוריועץ קרקע  מתואר בדו"חבנוסף ל 
ירות למקום ינוי עפר חפתות ראשי כלונסאות והתאמתם למפלסים המתכננים, פסי
 אושר, בדיקות הנדרשות.מ פיכהש

 



 
 
 

 

 חכ"ל רהט

 מכרז פומבי מס' 

05/2021 

 
 ביצוע עבודות להקמת 

 
 מבנה "מרכז סחר תיירותי " ברהט

 
 דו"ח קרקע
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   13.10.2020 :תאריך                         

  לכבוד :

  עיריית רהט 

  ה ט+ אינג' מוחמד שבי  יסמין שביטה  אדרכ'דרך 

  

  א,נ 

  

  

  חד קומתי  ברהט  מבנה מורשת בניית   הנדון : דוח קרקע.
  3/1006מגרש  3חלקה  226/3100בגוש 

  
  

י חפירה והמילוסוס הפיתוח הבילתיאור ה , הוכן דוח קרקעבנייןמתכנן של הע"פ בקשתך ובקשת ה

   .   הנ"להבניין החדש עבור , והתמוך קרקע ב

  

  

  

  

  ב כ ב ו ד    ר ב         

  מ.א. יועצים            

  קרקע וביסוס   -יעוץ הנדסי                   
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  דוח יעוץ קרקע והנחיות ביצוע כלליות 
  

  

  

     רהט מקום : 

  226/3100גוש : 

  3לקה :ח

  306/10מגרש : 

   :כונה  ש

  : בקשה מספר 

  

  

  

  ברהט למבנה מורשת  קומה אחתמבנה חדש בעל בניית יעוד הבניין : 

  
  

   עיריית רהט  -:המזמין 

                  אדריכלות ועיצוב פים-   םשביטה אדריכלי :משרד דרך 

 

  

  

  מהנדס הקרקע והביסוס :
  

  

  

  יסאם היועץ : ו
  837ת.ד.  16972עילבון 
   052-5759541ייד :  

  04-6778455פקס : טל' 
  
  
  
  

  2020         אוקטובר   
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 עמוד                          נושא                         מס' הפרק            
  4      ..............מבוא ....................................................................... .1

 5     ...............................................הטופוגרפיה והרקע.................... .2

 6   ..................................  המלצות להמשך העיבוד של השטח לבניה 2.3

 7      ..............רעידות אדמה............................................................. .3

 8     .........................................................הביסוס  ......................... .4

 11   . .........קירות תומכים................................................................ .5

 12     ..................................................................................רצפות    .6

 12   .......   ..................................................................  ה בסלע חציב .7

 14     ..........הוראות כלליות .............................................................. .8
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  מבוא  : . 1
  

וכנן הביסוס ית. מה אחת קועל ב חדשלמבנה מורשת   –ציבורי מבנה  בנייתב בפרויקטדוח זה עוסק 

  .1006/3  מגרש 3חלקה  100226/3בגוש  , רהטקומות בלבד באדמות  2לעמוד בעומסים של 

  

   מצב מתוכנן :

י במילוי מלאכותבפני השטח  חול צרורות חול חרסיתי , בצבע חום וצהוב  מגרש זה מבוסס על 

הביסוס בהמלצה חווארי קרטון ינוני גיר בהסלע , מתחת קיים סלע  טר מעל פני מ  2-6בגובה בין 

  . יבוצע מכלונסאות 

  

  :הבניין החדש תרשים  המצאתי למיקום בניית 

  
  הערה : 

בצע בדיקות תכונות הקרקע לעיל בוצעו בצורה ניסיונית, מומלץ לפני ביצוע העבודה בפועל ל

 פיזיקאליות דרך ביצוע קידוחי ניסיון לבדיקת המצאות שכבות אחרות , ולבדיקת מאפייני 

עם ביצוע הקידוחים הראשוניים קרקע המקורית , ניתן לשלב בדיקת איכות השכבות הקרקע

הקרקע הקיימת איכות לבדיקת  של המבנה ,בביצוע קידוחים בפינות הבניין בהתחלה 

  תת המלצות משלימות בהמשך ביצוע העבודה . בקידוחים אלו ול
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 הטופוגרפיה והקרקע :  . 2
  . מצב קיים : .12
החלקה הנה חלק ממדרון קיים , נראה באזור ש ,אם לסיורים שבוצעו באתר והסביבהבהת 

- 2משופע  כולל עבודות חציבה ומילוי בצורה מלאכותית במילוי לא מבוקר בגובה ממוצע של 

מטר ,  1.0היום לאחר פילוס הפרש גובה בי קצוות המגרש  , מקוריתמטר מעל פני  הקרקע ה 6

,  סלע קרטון חווארי , הקרקע המקורית מתחת למילוי היינה  במדרון משופע המגרש היום 

  לקחו בחשבון בביצוע הביסוס  .יילא הסלע  בה מילוי שמעל לפני גו

  

   -קרקע : 2.2

  

  -כללי : 2.2.1

  

  ולות הבאות :לשם הגדרת חתך הקרקע הטבעית בוצע באתר הפע

מילוי מקומי , והסתכלות במגרשים הסמוכים על  הכוללת מגרשהסתכלות בחתך קיים,של ה

  מטר חפירה  5.0עבודות חפירה בממוצע גבהים של 

  מ'. 0.50 עד  בפני הקרקע שכבת חרסית שמינה בעומק של -

ע צבמעלות  , ב 10סלע גירי בינוני רציף סדוק נטוי בשכבות בזוית נטייה של שכבה  -

  צהוב לכל גובה החפירה .
  

  - תכונות הקרקע : 2.2.2

  - תכונות הקרקע :

 מטר  2.0 -טר  מ 1.0-בגובה כ  וחול חרסיתי   שכבת הצרורות   :  

  : משקל מרחבי





3

18
m

kn
 -קוהזיה :,      24 -זווית חיכוך :,    





2

0
m

kn
 

ותר : ממגע  מאמץ 





2

25
m

kn
 

 י/חלש   שכבת סלע קרטון גיריוחווארי בי: 

משקל מרחבי :  .2





3

20
m

kn
קוהזיה : ,    30זווית חיכוך פימית : ,  





2

0
m

kn
  

מותר : מגע מץ מא .3





2

300
m

kn
מותר : חיכוך מאמץ , 





2

50
m

kn
 

  . 940מאמץ מותר ע"פ ת"י 
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  : המלצות להמשך העיבוד של השטח לביה  .32
  

 . די דות הביסוס באופן מיון לבצע את עבית השטח מוכן לביה ,  .1
 

מטר ומקצה קירות קיימים  5יש להתרחק בעבודת העפר מקצה בייים קיימים לפחות  .2
 מטר .  3.0לפחות 

  

ס"מ  50יש לבצע בביסוס אבן ראשוה בתוך הסלע בגובה מיימאלי של ביסוס מסלעה  .3
-1.5ס"מ ואורך בין  80ס"מ רוחב  60, תוך כדי ביצוע המסלעה מאים מלביות  בגובה 

 מטר .  2.0
  

מטר. מילוי  4-2קיימים כיום מילוי לא מבוקר שלא עבר הידוק בשטח בגובה משתה  .4
רום לשקיעות בפיתוח בהמשך ולהתמוטטות דפות זה מסוכן במידה ולא יטופל, יכול לג

 הקידות ( מפולות ) בזמן הקידוח .
  
  

אשר חודרים לתוף  60או  70מקוטר היו ביסוס מכלוסאות של הביין הביסוס המומלץ  .5
חור קרקע המקורית  ( או יתן לבחדירה ב מטר 10-12לפחות  קרקע המקוריתשכבת ה

 , יש לבצע מטר מפי השטח כיום  15- כ  בהתאם לטבלת התסבולות בהמשך הדוח )
לפי  לבצע קידוח יסיון דוק לביש  מתאימה ,במוכת  קדיחה בשיטה רגילהה

הקידוחים של היסודות לוודא שלא קיימים שכבות מילוי אחרות או שכבות חול 
  שמקשה הקדיחה .

  

ן לבצע את היסוד והמידות של הקיר יש לתכן לפי החיות התכון בהמשך הדוח ,ית  .6
מערך הקירות בהמלצה מבטון מזוין, במידה ובוחרים קירות כובד יש להתקין לכל גובה 

ס"מ לכל  10X10מ"מ במרחקים של  10הקיר בצד האחורי רשת פלדה מצולעת בקוטר 
 גובה הקיר . 

  

מומלץ לבצע  על גבי  אולם ספורטיסודות קירות תומכים ומשטחי בטון מסביב  .7
 מטר מפי השטח .  13מטר בקרקע המקורית כלומר  10ה ירוחד 50כלוסאות מקוטר 

  

,  3:1ללא תמוך לטווח ארוך יש לבצע בקרקע בשיפוע אכי לכל היותר של  פירהעבור ח .8
 1מטר גובה  2( לכל  1:2מטר אופקי או בסלע בשיפוע של  3 מטר גובה 1כלומר  לכל 

חפירה זמית לביצוע  מטר אופקי) , יש לדאוג לתאי יקוז מתאימים בפי השטח. 

 ( לכל מטר גובה מטר אופקי ) . H1  :V1הקירות יש לבצע בשיםוע של  
 

מאחורי הקירות ולגובה כל הגב האחורי של הקיר יש לשים שכבת חצץ לכל גובה הקיר  .9
מטר, שתבטיח יקוז המים מאחורי הקיר.  יש להתקין במפלס תחתית  0.50ברוחב של 

להבטחת זרימת המים בתוכו,  1%עם שיפוע אורכי של  6הקיר ציור שרשורי מקוטר "
קצוות של הציור יהיו בתוך שוחות בקרה שיאפשרו שטיפה וטיפול בציור במידה 

 ותתגלה סתימה מכל סיבה שהיא בציור השרשורי . 
  

במידה ובוחרים ביסודות רדודים ( פלטות/ יסוד רץ / רפסודה )  , יש לדאוג שחפירת  .10
מטר  2.0וך  שכבת הקרקע המקורית חול חרסיתי לפחות בגובה היסודות יהיו לת

 מטר לפחות . 2.0-בקודה המוכה ביותר כלומר מפי הסלע הקיימים יש לחפור כ
  

, וליקוז וח ליקוז כל מי הגשם מאחורי הקירות יש לדאוג לאחר גמר העבודות הפית .11
 .  הכביש , כך שלא יפעילו לחץ אופקי וסף ללחץ עפר על הקירות
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על מצע אלסטי, בתאי להוצאת כל המילוי שיהיה  שפה  יתן לבצע את הרצפה כרצפה .12
ס"מ תוך  100ולבצע החלפת קרקע בקרקע המקורית לפחות קרקע המקורית מעל פי ה

 98%ס"מ כל שכבה עם הידוק של  20בעלות עובי של  בררשכבות מחומר מספר ביצוע 
לאחר מכן , מפי בטון  60-עד גובה  המשופר מצפיפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו 

 100%פיפות של ס"מ בהידוק  לצ 20עובי של ' בשכבות מצעים  סוג א 2יש לבצע עוד 
 20מכן רצפת הבטון בעבי מציפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר. ולאחר 

  .  ס"מ 
   

בי קלקר בעובי ל הקורות על גכוליש לבצע את הרצפה במידה ומתכים רצפה תלויה,  .13
 ס"מ לפחות . כשומר מרחק  25של 

  

מטר  1.0לבצע תוך ביצוע החלפת קרקע של יש   כבישים מבה לעבודות פיתוח מסביב  .14
 7.4 -ו 12לפחות בקרקע המקורית והידוק השתית בהתאם ולעבוד בהתאם לפרק

 בהמשך .
  

שור בכתב יש להעביר תכיות הביסוס והקירות והפיתוח למהדס הקרקע לעיון ואי .15
 לפי הביצוע .

  

יש לבצע לכל הכלוסאות בגמר העבודה בדיקה סוית  , ולהעביר התוצאות לבדיקה  .16
 ואישור יועץ הקרקע לפי המשך העבודה . 

  

 20תשתיות הביוב והיקוז שיש חשיבות לשיפוע ולשקיעות , יש לבצע על גבי חפירת  .17
ס"מ 20ת ומעל למערכות לפחת ס"מ מתחת למערכות ומילוי בחול ים קי מתחת בדפו

  50-במידה והחפירה בתוך קרקע שפיל לא בקרקע המקורית , יש לבצע חפירה עד 

 עבודות חפירה / חציבה / מילוי  יש לבצע בהתאם להוראות בהמשך הדוח . .18
  

מטר  כמו  1.0כולל החלפת קרקע בגובה טון יש לבצע לדוגמת רצפה שפה משטחי ב .19
  מטר . 10וחדירה  50לויה על מערך כלוסאות מקוטר או רצפה  ת לעיל  12בסעיף 

  

ס"מ בהידוק  25חומר המילוי בשכבות יש לבצע ממילוי ברר מהודק בשכבות  של עד  .20
 טון לפחות .  25מעברים בכל שכבה במכבש גדול של  8של מעבר 

  
  

יותר קרובה ליסודות קיימים , יש לבצע חיזוק ליסודות במידה ויש לבצע החפירה  .21
מים דרך קירות דיפון למשל או כל שיטה שתועבר לעיון יועץ הקרקע ותאושר הקיי

 בכתב לפי הביצוע . 
  

תכן רכיבים החורגים משלד המבה , כגון מדרגות ,ייעשה בסכמה סטטית המאפשרת  .22
קבלת תועות הקרקע. רכיב ושא מקשי לא גמיש לא יהיה במגע עם החרסית התופחת 

דה בין הרכיבים לבין הקרקע שמתחתם כמפורט בסעיף , למעט היסודות . תהיה הפר
 רצפות או בהחיות לעיל  .

  

יש לבצע רישום בקדיחת הכלוסאות טבלה של עומק קדיחה וכמות בטון שכס  .23
לכלוסאות ולבצע השוואה עם הכמות התיאורטית בכל כלוס  , ולבצע בדיקה סוית 

 שור בכתב להמשך עבודה . לכל הכלוסאות ולהעביר ליועץ הקרקע לבדיקה ואי

 

 - רעידות אדמה : . 3
 אדמה , יש לתכנן מבניםלרעידת   רהט , יש לתכנן מבנים באזור  413על פי תקן ישראלי מס 

  . 1.2( תאוצת הכובד ) , מקדמי השתית הוא  0.10gבאזור תאוצה אופקית של 
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 יסודות : .4
 ברפסודה כלונסאות קדוחים , בפלטות יסוד , או בלבצע את הביסוס  ניתן 

ס"מ ולעומק שלא  60או  70ביסוס בכלונסאות יעשה בקוטר מינימאלי של   4.1
מטר מפני  51- כתחת למילוי מקרקע המקורית חדירה במטר   12.0מ יפחת 

 .השטח

 

 בהתחשב בתנאי הקרקע באתר המבנה יבוסס ע"י כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר, ללא הרחבה .1

כמו בטבלה המצורפת . עומק הכלונסאות דירה בסלע נטר ח 12בתחתית, לעומק של לפחות   

  ייקבע סופית באתר בהתאם להשתנות של חתך הקרקע, ואפשריות הקדיחה, כמפורט בהמשך.
  

  המרחק בין שני כלונסאות סמוכים לא יפחת משלוש פעמים הקוטר של הכלונס הגדול. .2
  

של  גות של כוחות לזוגותהעומס על הכלונסאות יהיה צירי, מומנטים על היסודות יועברו כזו  .3

  כלונסאות.
  

  סמ"ר. /ק"ג 50.0מומלץ שהמאמץ בבטון של הכלונס, בהזנחת הזיון, לא יעלה על   .4
  

 מכמות הזיון האורכי בכלונסאות תקבע בהתאם לתקן הישראלי, המתייחס לחרסית. ולא תפחת   .5

 לולייני יהיהס"מ. החישוק ה 20. המרחק בין המוטות האורכים של הזיון לא יעלה על 0.65%

ס"מ בשלוש המטרים העליונים של הכלונסאות. יש לחזק  10ס"מ שתצופף ל  20עם פסיעה של 

 5.0את כלוב הזיון, כדי למנוע עיוותים בזמן הרמתו והכנסתו לקדוח. יש להשאיר מרווח של 

,  ס"מ 40 -ס"מ בין הזיון לדופן הקדוח, והזיון צריך להיות מרוחק מקצה התחתון של הכלונס ב

  מ"מ 14  -קוטר המזערי של מוטות הזיון האורכי לא יהיה פחות מ
  

הכלונסאות יבוצעו, ע"י קבלן מאושר, עם ציוד מתאים, המסוגל לבצע את העבודה בקטרים   .6

 ובעומקים המתוכננים. בצוע הכלונסאות יעשה בתאום עם המתכנן ומהנדס הביסוס. יש לבדוק

ום מויות התיאורטיות לכמויות בפועל. יש לערוך רישאת איכות הבטון המובא, ולהשוות את הכ

  של העומקים המדודים של הקדוחים ושל השכבות אליהן חדרו עם הקדוחים.
  

 פגומים, תינתנה המלצות משלימות. במקרה של גילוי כלונסאות  .7
  

העומס המותר על הכלונסאות בעומקים השונים, ובהתאם למאמצים המותרים הנ"ל, ובהזנחת  .8

 הוא כמפורט בטבלה: באורך חדירה נקייה לסלע רציף  מטר, 1ורך של החיכוך לא

קירות  0.50  קוטר ( מטר)
  ומשטחי בטון

יסודות  .600
  בניין

יסודות  .700
  בניין

  עומס מותר (טון) ( מטר)חדירה נקייה בסלע עומק 

 77 66 55  מתחת למילויסלע חדירה במטר  8
 99 85 71  מתחת למילויסלע חדירה במטר  10
 121 104 86  מתחת למילויסלע חדירה במטר  12
 143 123 -----  מתחת למילויסלע חדירה במטר  14
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  ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם להנחיות הבאות:  4.1
הקדוח יבוצע ע"י קבלן מאושר, מצויד במכונה מתאימה, במקדחי וידיא ובמקדחים סגורים   .א

  מקרה הצורך.ל

לית ורק אהקדיחה תבוצע ללא שימוש במים. בקידוח עם מקדח וידיא , ההרטבה תהיה מינימ   .ב

  בשכבה הקשה.

  מ' עליון ע"י צינור מגן. 1.0יש להגן על דפנות הקידוח לאורך    .ג

  בזמן הקידוח יש לנקות את השטח מסביב לבור על מנת למנוע נפילת גושי קרקע.   .ד

על מיקום מדויק, מרכזיות ואנכיות הקדוח. הנטייה מהאנך לא הקדיחה תעשה תוך שמירה    .ה

  ס"מ מהציר. 2.0והסטייה מהמרכז לא תעלה על  1%תעלה על 

ל יש לבצע תחילה את הקידוחים בפינות של המבנה, לערוך מעקב אחר חתך הקרקע, ולוודא שכ   .ו

עית, גם אם הקידוחים חודרים לתוך שכבה טבעית כנדרש. יש להקפיד על החדירה לשכבה הטב

  יהיה צורך להעמיק את הכלונסאות מעל למתוכנן.

  הפרש הגובה בין התחתית של שני כלונסאות סמוכים לא יעלה על המרחק החופשי ביניהם.   .ז

  מטר מתחתית הקידוח . 2היציקה תעשה דרך צינור שוקת היורד לפחות עד גובה    .ח

  יש לנקות היטב את תחתית הקדוח ע"י מקדח שטח.   .ט

יון ון תעשה בעזרת מנוף, במאונך, ללא פגיעה בדפנות. יש להקפיד על מרכזיות הזהכנסת הזי   .י

  בקדוח, בעזרת גלגלים ושומרי מרחק מתאימים, הזיון יתלה על פני הקרקע.

ת יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקדוח והניקוי. אם יש עיכוב באספק   .יא

 מ' מעל התחתית, ולעכב 1.0הבטון הדרוש ליציקת כלונס שלם, יש להפסיק את הקדוח לפחות 

  את גמר הקדוח עד סמוך למועד היציקה.

  אין להשאיר קדוח פתוח למשך הלילה.   .יב

  . 6" לפחות, עם שקיעה של -30הבטון לכלונסאות יהיה ב   .יג
יציקת הכלונסאות תעשה תוך זמן קצר אחרי גמר הקדוח, עם שימוש בצינור שוקת. אין    .יד

להפסיק את היציקה לפני שיופיע בראש הכלונס בטון נקי מעפר או פסולת וללא סגרגציה, 

המתאים לחבור אלמנטי קונסטרוקציה. כלונס שחלה בו הפסקה ביציקה או תחתית הצינור 

  ציאה מהבטון, ייפסל.י

גמר היציקה של הכלונסאות יהיה במפלס של תחתית קורות היסוד וללא פטרייה עליונה של    .טו

  בטון, וללא עמודוני יסוד.

 .יש לנקות את סביבת הכלונס היצוק, מכל פסולת ושיירי בטון וכן להבטיח את תנאי הניקוז  .טז

ומנט ומס צירי אופקי או אנכי ללא מאין צורך בראש מעל לכלונסאות  , הכלונסאות יתוכננו לע  .יז

 בראש הכלונסאות .

יש לבצע קורות קשר לכל הכלונסאות שמקשרים את הכלונסאות ביחד ומקטינים שקיעות   .יח

 דיפרנציאליות  . 
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 קירות תומכים : .5
  קירות תומכים יחושבו לפי    5.1 

 : זווית חיכוך פנימית של העפר   30 . 

  : זווית החיכוך בין גב הקיר לבין המילוי תהיה 2032 . 

  : משקל מרחבי של הקרקע לתכנון הקיר יהיה 38.1 mt
t
 . 

  : 36.0מקדם לחץ עפר צדדי אקטיבי
a

K  . 

  :   77.2מקדם לחץ עפר צדדי פסיבי
P

K . 

  : 66.00מקדם לחץ עפר במנוחה K 

ס"מ  50ס"מ מדוד בחזית הקיר ותוך כדי חפירה לפחות  100 עומק היסוד ( הביסוס ) לפחות   5.2

  5ל לי שאלסלע רציף נקי מחרסית , במקרה של קרקע טבעית יש לצקת שכבה מישרת בעבה מינימ

  ס"מ מבטון רזה.

  שקול הכוחות יעבור בתחום גרעין הקיר .   5.3

  ד .מגובה הקיר  הגבוה כולל עובה היסו H*0.5 -יסוד הקיר לא יקטן מ   5.4

מ"ר , עם מסנן חצץ  2.0לפחות לכל  4יש לתכנן פתחי ניקוז בחזית הקיר בקוטר של "   5.5

  ס"מ  בגב הקיר . 40X40X40בגודל לפחות  של קוביה 

  ס"מ לפי המרחקים הברים : 2יש לבצע תפרים בקיר וביסוד בקלקר בעבה  של    5.6

  מ' אחד מהשני . 10.0מ' תפר במרווח של  3.0גובה קיר עד   

  מ' אחד מהשני . 8.0מ' תפר במרווח של   5.0עד  3.0 -גובה קיר מ  

  .מ' אחד מהשני  6.0תפר במרווח של    ומעלה  5.0 -גובה קיר מ  

החומר למילוי מאחורי הקיר יהיה מקרקע גרנולארית בלבד( תכולת דקים שעוברים נפה    5.7

אם במקרה של חפירה בסלע  לקרקע הטבעית . או 1:1) עם שיפוע של  20%לא יעלו על  200#

,  אשתו 96%ס"מ עם דרגת צפיפות של   25לכל רוחב החפירה , גודל אבן מקסימלית לא תעלה על 

  ס"מ כל שכבה . 40המילוי יבוצע בשכבות לא יעלה על 

  מקדמי בטחון : 5.8

 : 1.8         מקדם בטחון נגד היפוך=S.F . 

 : 1.5         מקדם בטחון נגד החלקה=S.F . 

 1.5     ון נגד למאמצי מגע מותרים  :מקדם בטח=S.F . 

  הערה :  

מטר צריך לבצע את הקיר בעזרת ביסוס  7.0במקרה של חפירה גבוהה של יותר מ  

בכלונסאות בצד האחורי של יסוד הקיר על מנת לתת לקיר יציבות להחלקה ולהיפוך , לפי 

  הסקיצה הזאת 

  מפלס קרקע סופי        

  

  

  

  

  

  כלונס חיזוק מחושב לשליפה וגזירה
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 רצפות :   .6

 
חות על מצע אלסטי , מתחת לרצפות אם במקרה של תן ין את הרצפות כמוו של חול לתכ

ס"מ  100רי ( מתחת למילוי ) לפחות חפירה לתוך החול החרסיתי המקויש לבצע  חרסיתי  
ס"מ כל שכבה עם  20 מספר שכבות ממילוי מחומר ברר בעלות עובי של 2מ תוך ביצוע 

מפי  60-מצפיפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר עד גובה  98%הידוק של 
ס"מ בהידוק   20שכבות מצעים  סוג א' בעובי של  2הבטון , לאחר מכן יש לבצע עוד 

מציפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר. ולאחר מכן רצפת  100%לצפיפות של 
 .  ס"מ   20הבטון בעבי 

   

  
על גבי כלוסאות וקורות קשר תוך כדי שמירת  הקצפה כרצפה תלויה בהמלצה לתכן את 

, ואז יתן ס"מ לכל הפחות  25מרחק בין תחתית בטון הקורות והרצפה לפי הקרקע של 
  כבת יילון . על גבי שאת הרצפה  לצקת 

  
  

  

  

  עבודות פיתוח  : –ביצוע חפירות ומילוי  .7
  

  רה יש להקפיד על הדברים הבאים :במצב של חפי   7.1
i .  בסלע  3:1 -בקרקע טבעית ו 1:1את החפירה יש לבצע בשיפוע של לפחות

  . מטר אופקי )  1מטר גובה  3( לכל רציף ואחיד 
ii . . את כל גובה החפירה יש לתמוך בקירות תומכים לכל גובה החפירה 

iii.  יתן לבצע מערכת של קירות תומכים אם גובה החפירה הוא גדול
בין מערך הקירות שלא  ילסים כך שצריך לשמור על מרחק מיימאלבמפ

 שי שליש מגובה התמיכה . 2/3יפחת מ
  
  במצב של מילוי  יש להקפיד על הדברים הבאים :   7.2 

המילוי צריך להיות מחומר גרולארי  ( צרורות חול כורכר מצעים שברי אבן   .א
  . 20%-תר מפסולת מחצבה ) ואסור להיות מכיל חרסית בשיעור יו

מטר כל שכבה שתהיה מהודקת בצורה  0.5המילוי יש לבצע  בשכבות של עד    .ב
 טון . 20מבוקרת במכבש סטדרטי עד 

אם המילוי לא תמוך יש להקפיד על שיפוע סופי אחרי המילוי של המדרון   .ג
 ( כל מטר גובה שי מטר אופק ) ליציבות המדרון . 1:2בשיפוע של 

רות תומכים והמילוי צריך להיות בגובה מעל אם המילוי הוא מאחורי קי  .ד
לראש הקיר , יש להקפיד על השיפוע המוזכר לעיל , או אם מעל לקיר 

מחליטים לבצע מסלעה לתמיכת שאר המילוי אזי המסלעה צריכה להיות 
 לפחות ( לכל מטר גובה מטר אופקי ).   1:1בשיפוע של 

צריך לדאוג לשיפוע של  אם המילוי הוא ללא קיר תומך ומאחורי מסלעה , גם  .ה
 ( לכל מטר גובה מטר אופקי ) . 1:1המסלעה לפחות 
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  יש להקפיד על הדברים הבאים : בסלע  במצב של חפירה   7.3
את החציבה בסלע לצורך פילוס המגרש או לצורך בניית קירות תומכים יש לבצע לפי 

  התנאים הבאים : 

רות תמך ניתן לבצעה החציבה בסלע רציף  באופן שמני עד לביצוע קי 7.1

  מטר אחד באופק. 1.0מטר בגובה  3כלומר לכל  1:3בשיפוע אנכי של 

 את גבהי החציבה יש לקחת מהוראות של מתכנן השלד, או האדריכל . 7.2
בדוח  5יש לדאוג לקיר תומך מסיבי שעומד על הוראות סעיף  7.3

 זה . הקיר יש לבצעו לכל גובה החציבה . 

 מתאימים בגבולות החציבה .  יש לשים שילוט ואמצעי זהירות 7.4

אחרי החציבה יש לנקות היטב את פני החציבה  איפה שיש  7.5

 .מעליה את היסודות לסוגיהם ( עמודים, קירות תומכים, וכדו. )

מומלץ מאוד כי אחרי גמר שלבי החציבה ולפני העמסת  7.6

המפלסים של הבניין יש לבצע את הקירות התומכים ולאחר 
 והמבנה עצמו .  מכן לבצע הביסוס של המבנה

במקרה ושל סלע חוואר יש לדאוג לתנאי ניקוז טובים מאוד  7.7

 להרחקת המים מהסלע . 

אם הסלע החפור הוא סדוק וישנה שכבות קרקע שונות בין  7.8

כלומר לכל  1:4הסלעים יש לחפור את המפלסים בשיפוע של 

 מטר אופקי .  1.0מטר גובה  4.0

אור השכבות המתואר עבור כל שינוי בזמן החציבה שלא לפי תי 7.9

בדוח יש להפסיק את החציבה ולקרוא למהנדס הקרקע והביסוס 

 לתת המלצות חציבה שמתאימים לשכבות בשטח . 

  
  עבודות פיתוח מסביב לביין יש לבצע : 7.4

  
  סטים לתות הקרקע  המקורית . 100חפירת   .א

מצפיפות האופטימאלית    96%להדק את הקרקע הטבעית לדרגת צפיפות של   .ב
 פי שיטת אשתו המשופר.ל

והידוק   ס"מ כל שכבה   20, בעבה של בוג סשכבות של מצעים מ לושלבצע ש  .ג
 %  מצפיפות האופטימאלית לפי שיטת אשתו המשופר. 98ת לצפיפו

ס"מ כל שכבה עם הידוק של  20בי לבצע שתי שכבות של מצעם סוג א' בעו  .ד
 מצפיפות האופטימאלית לפי שיטת אשתו המשופר. 100%

 ע  אספלט , בטון , או עבודות ריצוף וגיון .לבצ  .ה

לכוון חוצה    2%יש לשמור על שיפוע פי הפיתוח הסופיים בשיפוע  של   .ו
 להרחקת המים מתוך המגרש . 
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  אפיון חומר מילוי :   7.5
 :הבאות בדרישות לעמוד חייב הברר המילוי חומר

  ךער שווה או A-2-4 המיון מקבוצת יהיה המילוי חומר =>
   .  מ"ס 8 של מקסימאלי אגרגט גודל=> 

  .20-30%  200#=> אחוז חומר עובר פה 
  .   35% מקסימום - זילות גבול =>

  .  4 /% מקסימום - פלסטיות אידקס=> 
  .    15% מקסימום - חופשית תפיחה =>

  .   5% מקסימום - מעבדתי ק"מת בבדיקת תפיחה שיעור=> 
  .   1% +האופטימאלית הרטיבות תכולת תהיה הרטיבות תכולת=> 
מהצפיפות  98%  לפחות היא הדרשת הצפיפות רמת , מ"ס 1 / של בשכבות יהיה ההידוק=> 

    .  ASTM  1556/7המקסימאלית של פי  תקן 
  .   6% לפחות יהיה התכוי ק"המת ערך=> 
הידוק ס"מ לכל היותר עם  15-20של עד  בעובי להיות חייבת העליוה המצעים שכבת=> 

    .  ASTM  1556/7מהצפיפות המקסימאלית לפי תקן  100%לצפיפות של 
 היקוז לעבודות החיות 7.6

 התרכזות שימע באופן המבים סביבת של השטח לפי ואות טוב יקוז על להקפיד יש -
 . בקרבתם העיליים הגר מי

 וזה סוסהבי בתסבולת להחלשה גורמת , המבה בקרבת מים של ממושכת הצטברות
 . במבה וזקים לשקיעות לגרום עלול

 היקוז , המבה מגבולות 'מ 2 לפחות של במרחק יורחקו , מרזבים כגון  מים מוצאות -
  . הראשי הכביש לכיוון ויהיה עילי יהיה הסופי

 מ"ס /.5 על יעלו שלא ואופקיות אכיות להזזות יתוכן והביוב המים של הצרת מערך כל -
 . זילה פעותתו למוע מ"ע
 בשכבות יהודק היקוז לציור מעל שיוחזר שהמילוי כך היקוז קו את ולבצע לתכן יש -

 . בעתיד שקיעתו את שתמע כזו צפיפות לדרגת
 גם לזקים לגרום עלולה ששקיעתו מכיוון מאוד חשובה היקוז קו יציבות על שמירה -

 . למבה שמסביב לאזורים וגם עצמו לציור
 ולא יציב בסיס על מוחת להיות חייבת , קרקעית-תת צרת וכל בפרט היקוז תציורו -

 .מהעמסות הובעים חיצויים עומסים או הרטיבות בתכולת משיויים מושפע יהיה
 מעל מ"ס 3+ / לרום ועד התעלה תחתית בין מצאת השכבה( . ראשוי מילוי שכבת -

 חומר , מפסולת קי חול : יהיה ויהמיל חומר , ) התעלה רוחב בכל הציור קודקוד
 גובה לבין הראשוי המילוי שכבת של מ"מ 45 מעל שגודלם רגבים , קשים עצמים,אורגי
T.L - מצאת השכבה (. סופי וכסוי מילוי שכבת י ביןיהיה המילוי חומר , ) הפתוח פ : 
 של תבשכבו המפקח לאישור ובהתאם 4886 י"ת של לדרישות בהתאם 'א סוג מצע חומר

 / 8% הצפיפות להשגת עד הרטבה ותוך מכים בכלים שיהודקו  )ההידוק אחרי(  מ"ס 1 /
 מיימום מטר 5 / כל הקבלן חשבון י"ע יבוצעו לצפיפות הבדיקות . לפחות תקי פרוקטור
 . באתר המפקח י"ע שיקבעו ובמקומות שוות ובשכבות

 ההצפות רוב הגשמים בעוות . ההמב סביבת יקוז למערך מאוד חשובות הבקרה שוחות -
 התקת על להקפיד מאוד חשוב כן ועל היקוז במערך מסתימות ובעות למבים מסביב
 . המבה סביבת של היקוז מתכן של לתכון בהתאם בקרה שוחות

  .היקוז מערכת של השוטף התחזוקה מערך מהוות הבקרה שוחות כן כמו
  

 רב ראייה מחייב אלא ,בלבד היקוז יועץ של להמט איו עילי גר משמר תכון : כללי
 גר ושימור יצירת על והשפעתם השוים הקרקע ייעודי פרישת מתכון החל ,תחומית

 שיתוף דרש כך לצורך .והחדרה אצירה ,השהייה מתקי של מפורט בתכון וכלה ,עילי
 ,יקוז ,תוחופי דרכים ,וף ואדריכלות אדריכלות – התכון צוות גורמי כל של פעולה
  . הסביבה ואיכות ההידרולוגיה ,הגיאולוגיה במקצועות ייעוץ וכן ביסוס
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  פיתוח יקוז וביוב / תיעול :  7.7
  

 לתקן בהתאם. איסטלציה יועץ באמצעות וביוב יקוז מערכת לתכן יש  .א

 . 1525     י"ת מבים לאחזקת ישראלי

 שיפוע .עילי גר מי של מהיר סילוק שיובטח כך י"ע יעשה השטח פיתוח  .ב

 כך תוחבפי לפחות- 1.5% ו חשופה בקרקע 3% - מ גדול יהיה היקוז

 .המבים לרצפת מתחת מים יצטברו שלא

 של בפריסה מומלץ בקרקע הרטיבות שיויי השפעת את להקטין כדי  .ג

 .  'מ 1.2 ברוחב מבטון מרוצפת מדרכה או למבה מסביב אוטמת ממברה

 .המבה מגבולות 'מ 5 של במרחק עצים מטיעת להימע יש  .ד

 (מרזבים מי) יקוז של מוצא פתחי ,ביוב שוחות ברזים כגון מים מוצאות  .ה

 מטר 3 של במרחק ימוקמו ,לדלוף העלולים מים של אחרים ומקורות

  .המבה מגבולות לפחות
  

 הוראות כלליות : .8
  

 יותדס הקרקע יועברו למההתומכים  פיתוח הביסוס הרצפות והקירותה תכ לעיון
 .בכתב  ולאישור

  דס והרצפות הקירות אין לצקת את היסודותי קבלת אישור בכתב של מהלפ
 הביסוס והקרקע.

  דס הקרקע והביסוס להמשך העבודה, שולל האחריותאי קבלת אישור בכתב ממה
 . שלו  בעבודה זו  ולכל תביעה גדו לכל זק שיכול להיגרם  למבה ולסביבה  

 ת תמך יהיה בטון עבור יסודות וקירוB-30   " 6עם שקיעה של . 

  ון חוזק הבטון והתסבולת  יהיו לפי ת"ישל רעידות אדמה . 413"י  ת -ן 466תכ 

  ה , יש להזמין אתאי הקרקע ( חתך הקרקע )  או יעוד המבי בתבכל מקרה של שו
 מהדס הקרקע והביסוס לתת תשובה והצעות לשיוי .

   
  

  כ ב ו ד     ר ב  ב                                                                                   
  ויסאם    איג'                
    מהדס קרקע ביסוס                     
  קוסטרוקציה ומדידות                       
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 מרכז מורשת רהט 
תאריך   מהדורה  שם קובץ  שם גיליון  מס גיליון   

 עדכון 
 הערות  סטטוס  קנ"מ 

ת 
יו

כל
רי

אד
ת 

יו
כנ

תו
 

1 50P100 

 

תוכנית קומת  
 PLAN_MORSHIT_level_0.dwg כניסה

5 04/11/

20 
  למכרז 1:50

2 50P101  תוכנית גגות PLAN_MORSHIT_level_1.dwg 2  1:50 למכרז  

3 100P100 , ת העמדה  תכני  PLAN_MORSHIT_level_0.dwg 2 04/11/

20 
  למכרז 1:100

4 50S200  ,חתכים 
ג -ב +ג-א + ב-א  PLAN_MORSHIT_Sec.dwg 3 15/10/

20 
  למכרז 1:50

5 50S201 חתכים 

ה -ד + ה-ד  
PLAN_MORSHIT_Sec.dwg 

2 15/10/

20 
  למכרז 1:50

6 50E300  
חזיתות, דרומית  

 + מערבית 
PLAN_MORSHIT_Eleves.dwg 

4 
04/11/

20 

  למכרז 1:50

7 50E301      , חזיתות
מזרחית +  

 צפונית 
PLAN_MORSHIT_Eleves.dwg 

4 
04/11/

20 

  למכרז 1:50

8 50P400 

 

 תקרות מונמכות 
PLAN_MORSHIT_TM.dwg 

4 04/11/

20 
  למכרז 1:50

9 50F500  תוכנית ריצוף 
PLAN_MORSHIT_RITZOF.dwg 3 15/10/

20 
זלמכר 1:50   

10 50F501  פריסות 
PLAN_MORSHIT_RITZOF.dwg 

3 15/10/

20 
  למכרז 1:50

11 25E600  פרטים כניסה PLAN_MORSHIT_DETAILS_ 
INTERY.dwg 

2 15/10/
20 

 לעיון  1:25
 

 

12 25E601 

 

 פרטי יציאה 
 

PLAN_MORSHIT_DETAILS_ 

INTERY.dwg 

2 15/10/

20 
 לעיון  1:25

 
 

13 5D800  פרטים 
PLAN_MORSHIT_DETILES.dwg 

1 15/10/

20 
1:10 

 

 למכרז
 

 

נגרות רשימות   14  
RAHAT_LISTS.dwg 1 15/10/

20 
  למכרז 1:50

מסגרות רשימות   15  
RAHAT_LISTS.dwg 1 15/10/

20 
  למכרז 150

רשימות    16
/RAHAT_LISTS.dwg 1 15/10 אלומיניום 

20 
  למכרז 1:50

17 

 

101P100 פרגולה 
PLAN_MORSHIT_PIRGOLA.dwg 

1 15/10/

20 
  לעיון  1:100

    
      

ה 
צי

טל
ס

ינ
א

 

10-נ   ניקוז מזגנים  
  למכרז 1:50  01 

10-מ   מים  
  למכרז 1:50  01 

10-ב   ביוב  
  למכרז 1:50  01 

תכנית קומת   11 
  למכרז 1:50  01  גגות

10-ספר  ת  תכני 
  למכרז 1:50  01  ספריקלרים 

    
      

צי
ק

רו
ט

ס
ונ

ק
ה 

 

 מתווה יסודות  1 
  למכרז 1:50   

קורות קשר   2 
  למכרז 1:50    ורצפה 

קורות קשר   3 
  למכרז 1:50    ורצפה 

 פרטי הגא 4 
  למכרז 1:50   

 פרטי הגא 5 
  למכרז 1:50   

mailto:shbitarc@gmail.com


    2מתוך  2עמוד 

 

__________________________________________________________ _____________________
 _______ 

 יסמין ומוחמד שביטה אדריכלות ועיצוב פנים –  טה אדריכליםשבי 
                                                       7357504-50-153פקס 44915מיקוד  6394טירה ת.ד 

shbitarc@gmail.comMail;   /8331706-09טל   
 

 תכנית גג 6  
  למכרז 1:50   

תכנית לאלמנטי   7  
  למכרז 1:50    פלדה

    
      

ג 
זו

מי
יר

וו
א

-מיזוג אוויר 01  
  למכרז 1:50  1  קומת קרקע 

-וירמיזוג או 02 
  למכרז 1:50  1  קומת גג 

          

טו
אי ם
 פרטי איטום  01  

 
1 

 
 למכרז 1:10
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 חכ"ל רהט

 מכרז פומבי מס' 

05/2021 

 
 ביצוע עבודות להקמת 

 
 מבנה "מרכז סחר תיירותי " ברהט

 
 אומדנים 



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020 ןדמוא
דף מס':     001 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  100 ק ר פ      
     
   .  
     
חטשה ףושח תוברל הינבל חטשה תנכה    001.0010
)יולימ/הריפח( רושיי ,היחמצ קוליסו     
םוחתב :םוקימ .מ"ס 05-כ הבוג /קמועל     

.הנבמה ר"מ                      
     

.דוסי תורוקל תולעתו תורוב תריפח ק"מ                     001.0020
     
89% לש תופיפצל קדוהמ 'א גוס עצמ    001.0030

.דייפידומ ק"מ                      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     002 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  200 ק ר פ      
     
   .  
     
טעמל ,03-ב גוסמ םינוטבה לכ :הרעה     
04-ב םהש םידומע     
     
52 הבוגב ןפוד דח דיבילופ יזגרא עצמ    002.0010
מ"מ 3.0 יבועב ןוליינ תבכש + מ"ס     

דוסי תורוקו םיפצרמל תחתמ ר"מ                      
     
תחתמ ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ    002.0020

.דוסי תורוקו םיפצרמל ר"מ                      
     

מ"ס 53-03 בחורב רשקו דוסי תורוק ק"מ                     002.0030
     

מ"ס 52-02 בחורב רשקו דוסי תורוק ק"מ                     002.0040
     

מ"ס 52 יבועב ןוטב ףצרמ ר"מ                     002.0050
     
תוריק תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק    002.0060

םילגעתמ םיוקב ק"מ                      
     
תוברל ,מ"ס 53-03 יבועב ןוטב תוריק    002.0070

.םילגעתמ םיוקב תוריק ק"מ                      
     
גוס( תונוש ךתח תודימב םילדב םידומע    002.0080

)04-ב ןוטב ק"מ                      
     
תונוש ךותיח תודימב תונותחת גג תורוק    002.0090

םילגעתמו םירשי םיוקב ק"מ                      
     
ךותיח תודימב תוקעמ/תונוילע תורוק    002.0100

םילגעתמו םירשי םיוקב תונוש ק"מ                      
     
06x06 ךתח תודימב תולדב גג תורוק    002.0110

מ"ס ק"מ                      
     

מ"ס 01 יבועב אלמ ןוטב גג ר"מ                     002.0120
     

מ"ס 03 יבועב אלמ ןוטב גג ר"מ                     002.0130
     

מ"ס 61 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ                     002.0140
     

מ"ס 02 יבועב םיטסדופ ר"מ                     002.0150
     

תוגרדמ ישלושמ רטמ                     002.0151
     
     

קובץ: רהט   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     003 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

טרפ יפל 'וכו ריווא גוזימ תונוכמל תודוסי    002.0160
.ץעויה ק"מ                      

     
מ"ס 51 רטוקב הדלפ תורוניצמ םידומע    002.0170
תריחב יפל ןווגב סלגמט עבצ תונוולוגמ     
ךרואב םיגועו תוקטלפ ללוכ ,לכירדאה     

.מ"ס 05-כ 'חי                      
     
,םילוגע תוטומ( םינוטב ןויזל לזרב    002.0180

.)תותשר ,םיעלוצמ ןוט                      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     004 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  400 ק ר פ      
     
   .  
     
ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה .1:תורעה     
.402 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמה     
םיקבדומ תפז רינ יספ םיללוכ םיריחמה     
,םישורדה תומוקמבו םינוש םיבחורב     
תוציחמ תינב ריחמ .3םיחתפל ביבסמ     
רוביחב מ"ס 02 לכ מ"מ 6 לש םיצוק ללוכ     
ןיב ןוטב יולימו ,םיקולבל ןוטב ןיב     
.רוביח תוייוזב וא ןוטב יטנמלאל םיקולבה     
רובע אוהשלכ תפסות םלושת אל     
ללוכ תוציחמה תינב ריחמ .4.תוברטשה     
)תויקפואו תויכנא( 02-ב ןוטב תורוגח     
8?4-ו מ"ס 01-ו 7 תוריקב 8?2 ןויז ללוכ     
לכ 8 ? םיקושיח+ מ"ס 02-ו 51 תוריקב     
.5.תוינכתב תרחא ןמוס םא אלא .מ"ס 03     
ינפמ אוהש לכ הבוגב עוציב ללוכ ריחמה     
ייוביעו ,לגועמ וקב עוציב ןכו ,ףוצירה     
תונוש תורוצב ,תוריק ןיב םישגפמב הינב     
תינבב .6.תולכירדא תוינכתל םאתהב     
הנותחתה הרושה ןוטב יקולבב תוציחמ     
,52/52 תפזב הלובט היהת )הנושאר(     
.ריחמב לולכ ,)מ"ס 02( הקולב לש הבוגב     
     
,מ"ס 03 יבועב גנוטיא יקולבב ץוח תוריק    004.0010

.ןוטב יולימ + הלעת יקולב ללוכ ר"מ                      
     
02 יבועב ,םילולח ןוטב יקולבמ תוריק    004.0020

םילולח םיקולב ללוכ ,מ"ס ר"מ                      
     
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ    004.0030

.מ"ס ר"מ                      
     
תוחול תקבדה ידי לע רוק ירשג דודיב    004.0040
,תורוק יבג לע מ"ס 1 יבועב "ןופדנור"     

.סלגרביפ תשר ללוכ תוגג יפס ,תורוגח ר"מ                      
קובץ: רהט   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     005 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  500 ק ר פ      
     
ס נ ו ל כ  י ש א ר  ם ו ט י א  100.500 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 30.50     
.םייטנבלרה     
     
"701 ליס פוט הקיס" גוסמ יטנמצ םוטיא    005.001.0010

תובכש יתשב םשויימ ע"וש וא ר"מ                      
     
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  ם ו ט י א  200.500 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה    005.002.0001
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 40.50     

.םייטנבלרה רטמ                      
     
סקלפופאנ" גוסמ ינמוטיב םוטיא    005.002.0010

מ"מ 3 יבועב ע"וש וא "1 קטיפורפ ר"מ                      
     

מ"ס 3 יבועב םוטיאה תנגהל רקלק ר"מ                     005.002.0020
     

םימ רצע רטמ                     005.002.0030
     
ה נ ב מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  300.500 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 50.50     
.םייטנבלרה     
     

מ"מ 3.0 ןליטאילופ תעירי ר"מ                     005.003.0010
     

מ"ס 5 הזר ןוטב ר"מ                     005.003.0020
     
ןוטבל תקבדנ תינמוטיב םוטיאה תעירי    005.003.0030
םירזיבא תוברל ע"וש וא B-ERP גוסמ     

םיוולנ ר"מ                      
     
ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  400.500 ק ר פ  ת ת      
ב ו ט ר      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 60.50     
.םייטנבלרה     
     

מ"מ 3 ינמוטיב ןטירואילופ םוטיא ר"מ                     005.004.0010
     

ר"ג 002 ינכטואג דב ר"מ                     005.004.0020
קובץ: רהט   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     006 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  500.500 ק ר פ  ת ת      
ב ו ט ר      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 70.50     
.םייטנבלרה     
     
"E-107 סקלפטוק" גוסמ יטנמצ םוטיא    005.005.0010
2 יבועב ע"וש וא קוויש .צ.א תרבח לש     

מ"מ ר"מ                      
     
ת ו ג ג  ם ו ט י א  600.500 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 80.50     
.םייטנבלרה     
     
םוסחמ תעירי + םח ןמוטיב + רמיירפ    005.006.0010
רקזפ תרבח לש "סלגוטיב" גוסמ םידא     

ע"וש וא ר"מ                      
     

מ"ס 5 ימרת דודיב ר"מ                     005.006.0020
     

02-ב םיעופישב ןוטב ר"מ                     005.006.0030
     

גגה ףקיהב תוקלור רטמ                     005.006.0040
     
תועירי 2 + 52/501 םח ןמוטיב + רמיירפ    005.006.0050
העירי ןוגיע תוברל מ"מ 5 + 4 תוינמוטיב     

ןטירואילופ קיטסמו םוינימולא לגרס םע ר"מ                      
     

ר"ג 002 ינכטואג דב ר"מ                     005.006.0060
     

מ"ס 5 הנגהל הדמ ר"מ                     005.006.0070
     
רזיבא י"ע גגב רוניצ רבעמ םוטיא    005.006.0080
תכרעה( "אבס לקמ" תרוצב יתשורח     

)רוחמתל תומכ 'חי                      
     
ן ו ט ב  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  700.500 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 90.50     
.םייטנבלרה     
     

מ"מ 2 ןטירואילופ םוטיא ר"מ                     005.007.0010
קובץ: רהט   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     007 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת י ז ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  800.500 ק ר פ  ת ת      
     
ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה :הרעה     
םיפיעסה רתיו ,דחוימה טרפמב 010.50     
.םייטנבלרה     
     
א תרבח לש 505 המוטא תיטנמצ הצברה    005.008.0010

מ"מ 8 יבועב ע"וש וא קוויש צ. ר"מ                      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     008 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  600 ק ר פ      
     
0.6 ק ר פ  ת ת  000.600 ק ר פ  ת ת      
     
   .  
     
ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה .1:תורעה     
.602 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמה     
ןלבקה לע ,אוהש לכ טרפ רסחש הרקמב     
תא לבקלו לכירדאל עצומ טירפ שיגהל     
הקפסא םיללוכ םיריחמה .3.ורושיא     
ןוגכ םינושה םיקלחה לכ לש הבכרהו     
םילוענמ/לוזריפ ,גוגיז ,עבצ ,םיפוקשמ     
ראותמל םאתהב תרצותו גוס לכמ     
ריחמ .4תולכירדא תומישרב     
ב המיתס ללוכ ינוציח תשר/ןולח/תלד     
תרגסמה ןיב ,ךרע הווש וא "ןוקיליס"     
הדלפ ינבלמל ריחמה .5.ינוציחה ריקהו     
.6.סייד ןוטבמ ןבלמה ללח יולימ תא ללוכ     
לולכי תונורא תונוראה יגוס לכ ריחמב     
ןוטב תהבגה , ןוראה רובע תושינ תינב     
הריגסו לוסרטניאו השינה תיתחתב     
םאתהב לכה סבג חול תינב י"ע הנוילע     
םישרתל     
     
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  100.600 ק ר פ  ת ת      
     
םינפ לזרב תורגסמ לכ לזרב תורגסמ .7     
תורגסמ ריחמב .8תנוולוגמ היהי ץוחו     
יפל ןווגב רונתב עבצו ןווליג ללוכ לזרב     
דחוימ רמיירפ ללוכ לכירדאה תריחב     
תורעהל םאתהב הז לכ ,תנוולוגמ הדלפל     
לכ .9.תורגסמ תומישרב תועיפומה     
ןמזל שאל םידימע ויהי שא ןיסח תותלדה     
יבוע 2121 י"ת יפל תוחפל יצחו העש לש     
ריחמ .01   .רטסמ חתפמו "מ 2 חפ     
םינוולוגמ הדלפ ינבלמ ללוכ ןורא/תלד     
.תולכירדא יטרפ יפל ,)םיפוקשמ(     
     
:תוילנימונ תודימ  1-מ ד"ממל הסינכ תלד    006.001.0010

מ"ס 022x001 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 2-מ תוכרעמ ןורא    006.001.0020

מ"ס 003x003 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 3-מ שא יוביכ ןורא    006.001.0030

מ"ס 052x041 'חי                      
     
     

קובץ: רהט   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     009 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

:תוילנימונ תודימ 4-מ םיאבכ ןורא    006.001.0040
מ"ס 052x041 'חי                      

     
תודימ 5-מ )היברשמ( תונולחל תורגסמ    006.001.0050

מ"ס 092x603 :תוילנימונ 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 6-מ )תלדלפ( טולימ טלד    006.001.0060

מ"ס 022x031 'חי                      
     
תודימ 7-מ תורש ןוראל חפ תלד    006.001.0070

מ"ס 003x002 :תוילנימונ 'חי                      
     
תודימ 8-מ תורש ןוראל חפ תלד    006.001.0080

מ"ס 003x002 :תוילנימונ 'חי                      
     

9-מ ידסומ רדג רטמ                     006.001.0090
     
:תוילנימונ תודימ 01-מ שא תלד    006.001.0100

מ"ס 022x031 'חי                      
     
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  200.600 ק ר פ  ת ת      
     

מ"ס 022x001 :תוילנימונ תודימ 1-נ תלד 'חי                     006.002.0010
     

מ"ס 022x08 :תוילנימונ תודימ 2-נ תלד 'חי                     006.002.0020
     
תודימ )דרשמל הסינכ( 9-נ תלד    006.002.0030

מ"ס 022x001 :תוילנימונ 'חי                      
     
םיתורש יאת 6-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ    006.002.0040

4-נ 'חי                      
     
םיתורש יאת 7-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ    006.002.0050

5-נ 'חי                      
     

מ"ס 022x011 :תוילנימונ תודימ 6-נ תלד 'חי                     006.002.0060
     
יפל :תוילנימונ תודימ 7-נ הלבק קפלד    006.002.0070

תינכות 'חי                      
     
יפל :תוילנימונ תודימ 8-נ תונח קפלד    006.002.0080

תינכות 'חי                      
     
3-נ ףלשנ שישל תחתמ יביטרוקד רותסמ    006.002.0090

מ"ס 06x253 :תוילנימונ תודימ 'חי                      
קובץ: רהט   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     010 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  700 ק ר פ      
     
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  100.700 ק ר פ  ת ת      
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ      
     
םע 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ    007.001.0010
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע     
וא "תורבא" תמגודכ LAG CPA יתבכש     
,עקרקב םינקתומ םימחו םירק םימל ע"ש     
תוברל ,1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ     
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל  ,םיחפס     

רזוח יולימו לוח רטמ                      
     
56.3 ןפוד יבוע ,"2 רטוק הדלפ תורוניצ    007.001.0020
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ     
וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת     
םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש     
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב     
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס     

רזוח רטמ                      
     
23/5 ןפוד יבוע ,"3 רטוק הדלפ תורוניצ    007.001.0030
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ     
וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת     
תוברל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש     
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס     
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע     

רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ                      
     
23/5 ןפוד יבוע ,"4 רטוק הדלפ תורוניצ    007.001.0040
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ     
וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת     
תוברל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש     
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס     
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע     

רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ                      
     
4" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח    007.001.0050
תוברל ,רטוק לכב הדלפ רוניצמ םייק וקל     
זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע     
,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה     
ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק רבעמ     
תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ(     
רוביחל םישרדנה םירזיבאהו תודובעה     

ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ 'חי                      
     

2/1" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי                     007.001.0060
     
     

קובץ: רהט   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     011 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ,2" רטוקב הייקשה תכרעמל הנכה    007.001.0070
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק ירודכ זרב     

דרוקרה תוברל זילפ/הזנורב 'חי                      
     
ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה     
984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא ןייוצמ     
יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס תוברל ,     
םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה לש הדיחיה     
רוביחה יטנמלא לכ תא םיללוכ םירחא     
רבחמ ,םיידגנ םינגוא תוברל םישרדנה     
, םימוא , םיגרב ,)"רסרד יצח"( ןגואמ     
.ב"ויכו םימטא     
     
תרצות "EVATCO" 4" רטוקב םימ דמ    007.001.0080
תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא "הילד דרא"     

הדידמ 'חי                      
     
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ    007.001.0090

.ע"וש וא "בכוכה", SRT/LRT 'חי                      
     

4" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ  'חי                     007.001.0100
     
דרשמ י"ע רשואמ םגדמ 4" רטוקב ח"זמ    007.001.0110

תואירבה 'חי                      
     
,2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש    007.001.0120
א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ     

.ע"וש וא D-050 םגד ".י.ר. 'חי                      
     
ללוכ ,2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש    007.001.0130
םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא ,םינגוא     
"בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד     

.ע"וש וא 406 'חי                      
     
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ    007.001.0140

.ע"וש וא "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי                      
     
ללוכ ,3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש    007.001.0150
םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא ,םינגוא     
"בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד     

.ע"וש וא 406 'חי                      
     
ללוכה ישאר םימ למג לע הקידב ךרעמ    007.001.0160
,ץרוטש דמצמו 3" רטוקב הקידב זרב     

תרשרשו הסכמ תוברל 'חי                      
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     012 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רטוק לופכ ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב    007.001.0170
   "3X2, ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ,  
,ןוגיעל ןוטב שוג ,4" רטוק ףקז תוברל     

םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ 'חי                      
     
רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות    007.001.0180

הפצה תעינמל ,4" 'חי                      
     
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב    007.001.0190
רטוק ףקז ,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע     
זרבו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4"     

.4/3" ןג 'חי                      
     
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  200.700 ק ר פ  ת ת      
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל      
     
ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע    007.002.0010
ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ ןורא     
דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל ,ריק לע     
51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש     
סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ     
ירודכ זרב ,2" דמצמ םע ישומיש בר ,2"     
4/3" רטוק שימג רוניצ םע ןולגלג ,1"     
טולישו םימה וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב     

םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" 'חי                      
     

.ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי                     007.002.0020
     
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  300.700 ק ר פ  ת ת      
ה נ ב מ ב      
     
אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ    007.003.0010
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל הפיטע     
,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא )םיעובצו(     

םיחפס תוברל ,2" רטוק רטמ                      
     
םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    007.003.0020
)G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו     
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 61 רטוק     

םיחפס תוברל םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ                      
     
םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    007.003.0030
)G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו     
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 02 רטוק     

םיחפס תוברל םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ                      
     
     
     

קובץ: רהט   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     013 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    007.003.0040
)G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו     
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 52 רטוק     

םיחפס תוברל םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ                      
     
םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ    007.003.0050
)G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו     
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 23 רטוק     

םיחפס תוברל םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ                      
     
,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב    007.003.0060

דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי                      
     
,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב    007.003.0070

דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי                      
     
,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב    007.003.0080

דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי                      
     
,)הגרבהב( 4/1.1" רטוק םיירודכ םיזרב    007.003.0090

דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי                      
     
,)הגרבהב( 2" רטוק םיירודכ םיזרב    007.003.0100

דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי                      
     
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  400.700 ק ר פ  ת ת      
ה נ ב מ ב      
     
םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא    007.004.0010
םע ע"ש וא "הסרח" תמגוד "םטול 483"     
תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה לכימ     
לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו בשומ     

םיקוזיחה 'חי                      
     
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ    007.004.0020
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק     
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ     
י"ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש     

החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב ןוטב 'חי                      
     
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא-שיגנ    007.004.0030
ע"ש וא "הסרח" תמגוד "993 תקרב"     
,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96 ךרואב ,היולת     
בשומ ,"קולבונומ" החדה לכימ תוברל     
מ"בלפ יגרב םע רבוחמ חישק הסכמו     

ע"ש וא "הסרפ" םגד 'חי                      
     
     
     

קובץ: רהט   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     014 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - שיגנ    007.004.0040
לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח" תמגוד     
5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב ,ע"ש וא     

מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 'חי                      
     
הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב    007.004.0050
וא , P-507 "וטסרפ" תמגודכ טומ י"ע     

. ךרע הווש 'חי                      
     
'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ    007.004.0060
"הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ קבדומ     

ע"ש וא "רפונ" םגד 'חי                      
     
תמח תרצות , םימח / םירק םימל זרב    007.004.0070

. ךרע הווש וא , תסרווא םורכ הפוצמ 'חי                      
     
2/1" רטוק זילפמ הלסאל רוביח זרב    007.004.0080

החדה לכימ דיל םיפסונ םימ האיציל 'חי                      
     
וא "TCM" גוסמ תירלודומ תכרעמ     007.004.0090
   "SMP" וא "TSM-KBJ" וא "SMC" וא  
ןיחולד/םימ תרנצ רבעמ םוטיאל ע"ש     
,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל הסינכב     
תכרעמה .ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ     
רטוקב לוגע חדקל םוטיא תכרעמ תללוכ     
םאתהב םימטא יולימו )4"( מ"מ 001     
אל( םירדוחה תורוניצהו םילבכה רטוקל     

)חדקה עוציב ללוכ 'חי                      
     
- "רוק ימת" תמגודכ םירק םימל ןקתמ    007.004.0100

רק ימל ןוניס תכרע תוברל תרצות 'חי                      
     
ם י ח ו ל ד ו  ם י מ  ת ו ד ו ק נ  500.700 ק ר פ  ת ת      
ה נ ב מ ב      
     
יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ    007.005.0010

'פמוק                    FRV תכרעמ וא  
     
םירק םימ רוניצ תללוכה ,טיבא תדוקנ    007.005.0020
,'מ 0.2 דע 1" דע רטוקב 04 'קס ןבלוגמ     
011 רטוק C.V.P-מ םיכפשל זוקינ רוניצ     
רבעמב וא/ו יולג ןקתומ  'מ 0.2 דע ךרואב     
תוברל ,םייק רורויא רוניצל רבוחמו ריק     
אל( הנקתהה רחאל ונוקיתו ריקב הביצח     

)החדה לכימו הלסא לש הקפסא ללוכ 'חי                      
קובץ: רהט   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     015 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  600.700 ק ר פ  ת ת      
ה נ ב מ ב      
     
.E.P( ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ    007.006.0010
   D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"     

םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ                      
     
E.P( ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     007.006.0020
   .D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"     

םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטוק רטמ                      
     
לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע    007.006.0030
,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב ,גוס     
,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה לזרב תוברל     

) 4"( מ"מ 011 רטוק תורוניצל רטמ                      
     
רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ    007.006.0040

'פמוק                    .מ"מ 011  
     
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ    007.006.0050
םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב     

זילפ תשר/הסכמ 'חי                      
     
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ    007.006.0060

זילפמ תשרו תעבט 'חי                      
     
4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק    007.006.0080

זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי                      
     
ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ    007.006.0090

זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי                      
     
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  700.700 ק ר פ  ת ת      
     
.E.P( ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ    007.007.0010
   D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"     

םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 061 רטוק רטמ                      
     
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ    007.007.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיקפוא האיצי     
   "4X"6 "הרדס "טיבלד S-51 ףוג תוברל  
P.P.U גוסמ סדרבו עקת עקש רוביח םע     

םילע םסוח 'חי                      
     
     
     

קובץ: רהט   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     016 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש    007.007.0030
מ"ס 01/54/03 תודימב עקרקה 'חי                      

     
ץ ו ח מ  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  800.700 ק ר פ  ת ת      
ה נ ב מ ל      
     
ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ    007.008.0010
יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא NS-8 "הבע     
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת     
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל     

רזוח רטמ                      
     
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש    007.008.0020
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט     
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08     
,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק     
ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש     
הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק     
גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש האיציו     
   "F-019" וא "SC019" ןיב המיטאו  
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה     
,'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ     

רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי                      
     
רטוקב םותכ יס.יו.יפ רוניצמ הגיפס חודיק    007.008.0030
רטמ 2 דע 'מ 1 לעמ קמועב ררוחמ 8"     
הסכמ 04X04, ןוטב תרקת ללוכ המדאב     
,םינגזממ זוקינ רוניצל תורבחתהו זילפ     

'פמוק                    הייתש תייזרב  
     
גוס  לכמ 061 רטוקב בויב רוניצ רוביח    007.008.0040
לובגל ץוחמ וא ךותב םייק תרוקיב אתל     
)ינוריע תרוקיב את ללוכ( תודובעה     
,רפעה 'בע תוברל ,שיבכב וא הכרדמב     
םירמוחב שומיש ,תינמז בויב תביאש     
תיינבו רוביחה ,ןוטב תושקתה םיזרזמה     

'פמוק                    .םייקה אתב ןוגלזמה  
קובץ: רהט   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     017 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800 ק ר פ      
     
0.8 ק ר פ  ת ת  000.800 ק ר פ  ת ת      
     
0.8 קרפ תת     
     
:תורעה     
     
תופופכ הז קרפב תודובעה לכ :1 הרעה     
ןיב האצוהב 80 יללכה טרפמב רמאנל     
לש דחוימהו יללכה טרפמלו תידרשמ     
םא אלא ,הדידמ ינפוא ללוכ ,הז טקיורפ     
הז קרפב רומאלכ .ףיעסב תרחא ןייוצ     
טרופמהו שרדנה תא םג ףסונב לולכי     
קרפל ללוכה ריחמה. תוינכותבו םיטרפמב     
םירזיבאהו תודובעה ךס תא אטבי הז     
קייודמו םלשו עוציבל םישורדה     
םיטרפמב ,תויומכה בתכבטרופמכ     
נ"מ תוחול ןרצי :2 הרעה דחאכ תוינכותבו     
תוחול רציימה רכומ ןרצי תויהל בייח     
תוחול רוצייל 93416 ןקתל םאתהב למשח     
תונבשחתה .םינקתה ןוכמ לש למשח     
רבעמ למשחה תוחולב דויצב םייונישל     
תוארוה יפ לע עצובת םייקה ןונכתל     
לכ תא לולכי חולה ריחמ :3 הרעה .םכסהה     
ונייוצ אלש וליפא 80 טרפמ תושירד     
,תיפרגומט הקידב :ןוגכ( תויומכ ה בתכב     
תפסות םוש היהת אלו )וכו תוזפ ןוזיא     
בתכל תוינכותה ןיב המאתה יא ןיגב ריחמ     
.תויומכה     
     

קובץ: רהט   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     018 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  100.800 ק ר פ  ת ת      
ב ו ש ח י מ ו      
     
ללוכ U44 הבוגב 52" תרושקת ןורא    008.001.0010
בחורב דויצל תוצרוחמ הנקתה תוליסמ     
011 היהי ד"סמה קמוע .דצ תופפר 52"     
הירטפ תוילגר ללוכ ,מ"ס 08 בחורו מ"ס     
היושעה תימדק תלד .םילגלג וא תועובק     
תונפדו הליענ תידי ללוכ תמוסוחמ תיכוכז     
םע הליענ י"ע הריגס םע תירוחא תלד ,דצ     
רשא הנוילע הסינכ ליכי ןוראה ,חתפמ     
השיגפ תעינמל שימג CVP ספב הפוחת     
:ללוכ אוהש קפוסי ןוראה .םילבכה ךרעמב     
,םיעקש 6 לש למשח יספ ,םיררוואמ     
תשוחנ ירשגמ ,קזב לבכל הנורק ,תוריגמ     
   A6 TAC, רתי לכו םייטפוא םירשגמ  
םילבכה יגוסל םאתהב רזע ירמוחו דויצה     
היהי תרושקתה ןורא ,שרדנל םאתהבו     

ע"וש וא CPA תמגודכ 'חי                      
     
יוביג רושפאל הביל יגתמ 2 ןיב רושיג    008.001.0020

הבילה יגתמ ןיב אלמ 'חי                      
     
יגתמ רובע תיזכרמ לוהינ תנכות    008.001.0030
לכ רובע  IFIW ה תודיחיו תרושקתה     

'פמוק                    טקיורפה תרגסמב קפוסמה דויצה  
     
BG 01 דע לש בצקל MS יטפוא רבחמ    008.001.0040
רבחמה רומיג תמר CL/CS גוסמ רבחמל     

)קיביג( CPU 'חי                      
     
BG 01 דע לש בצקל תשוחנ רבחמ    008.001.0050

)קיביג( 'חי                      
     
BG 008.001.0060 1 דע לש בצקל תשוחנ רבחמ   

)קיביג( 'חי                      
     
ללוכו םיאתמ ןוישיר ללוכ  IFIW תדיחי    008.001.0070

'פמוק                    .יזכרמה רקבב יסחיה קלחה  
     
חול תנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ תא    008.001.0080
RAWDRAH GNITCENNOC בותינה     
.A6TAC ןקתב םיככוסמ 54JR חול     
םירזיבאה לכ םימאתמו תורגסמ תוברל     
היהי דויצה TIUDNAP/PMA / ודגוי     
DEVORPPA TNENOPMOC תרצותמ     
   E ךרע הווש רשואי אל( דבלב ירבחמ(  

CRONING/RIT. 'חי                      
     

קובץ: רהט   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     019 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תמגודכ םיביס 21-ל 91" יטפוא בותינ חול    008.001.0090
   TIUDNEP/PMA ללוכ ךרע הווש וא  
ללוכ MS יביסל CL/CS הבקנ םימאתמ     
תוילע לנפ ללוכ םילבכל שגמו םיליטגיפ     
ספ ,םירשגמ ףוסיא שגמו חוור תרימשל     
ילעבו םירוגס ויהי בותינה תוחול ,טוליש     

.תפלשנ הריגמ 'חי                      
     
54JR רבחמ :תללוכה תרושקת תדוקנ    008.001.0100
תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב ךכוסמ     
   ADA/AMIC תרחא הספוק לכ וא תינקת  
לבכ ,ט"הת .ט"הע שרדייש םגד לכמ     
RGב PTS 7TAC agig 01 תרושקת     
devorppa תרצותמ היהי דויצה     
   connecting hardware Component  
דע ךרוא 7TAC( .ורדגוי הצקה ירזיבא לכ     
הדבעמ לש ןקת ות אשיי לבכה( 'מ 09     
TIU ןקתב הדימעל תכמסומ     
   DNAP/PMA/TIR/GNINO אל( דבלב  

)ךרע הווש רשואי 'חי                      
     
ל מ ש ח ו  ת ר ו ש ק ת  י ל ב כ  200.800 ק ר פ  ת ת      
     
הנקתהל  EDOM ELGNIS יטפוא לבכ    008.002.0010
9 רטוקב םיביס 21 תינוציח/תימינפ     
לבכה EBUT THGIT זראמב ,ןורקימ     
לבכה ,יכנא סמועל קוזיח יטנמלא ליכי     
תבכש ללוכ לופכ הטעמ לעב היהי     
   RALVEK ללוכ לבכה ריחמ ,םיטעמה ןיב  
לכב MS גוסמ CL/CS םיטפוא םירבחמ     

.םיצווכתמ םילוורשו טוליש ,הצק רטמ                      
     

לופכ דודיב הטעמ לעב  גוז 01 קזב לבכ רטמ                     008.002.0020
     
תרושקתה תודוקנ לכל EKULF תוקידב    008.002.0030

'פמוק                    םחתמב  
     
וידיצ ינשמ רבחמ ללוכה יטפוא רשגמ    008.002.0040

רטמ 01 דע ךרואב 'חי                      
     
ללוכ תרושקת תונוראב A6 TAC רשגמ    008.002.0050
2 דע ךרואב וידיצ ינשמ GR-54 רבחמ     

רטמ 'חי                      
     
ללוכ תרושקת תונוראב A6 TAC רשגמ    008.002.0060
4 דע 2 ךרואב וידיצ ינשמ GR-54 רבחמ     

רטמ 'חי                      
קובץ: רהט   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     020 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  300.800 ק ר פ  ת ת      
     
ללוכ ,PMNS 3 ישאר תרושקת דסמל    008.003.0010
AVK קספ לא תוחפל העש יצחל יוביג     

.תרושקתו 'חי                      
     
תולולכ ןניאש תודובעל ןיקתמ תודובע    008.003.0020

דבלב ןימזמה רושיאבו תויומכה בתכב ע"ש                      
     
EGRUS רובע לבכל םיקרב תנגה    008.003.0030
   VIDEO & amp; POWER  

טקיורפה ללכ רובע ROTCETORP 'חי                      
     
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  400.800 ק ר פ  ת ת      
     
)ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ    008.004.0010
תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 23 רטוק     
תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח     

רזע ירמוחו רטמ                      
     
)ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ    008.004.0020
תוברל  היומס  הנקתה מ"מ 04 רטוק     
תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח     

רזע ירמוחו רטמ                      
     
)ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ    008.004.0030
תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 05 רטוק     
תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ לבח     

רזע ירמוחו רטמ                      
     
רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ    008.004.0040
לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ 011     

הכישמ רטמ                      
     
061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ    008.004.0050

הכישמ לבח םע מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ                      
     
008.004.0060 )ןורירמ( "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ   
הכישמ לבח תוברל יולג ,מ"מ 52 רטוק     

רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ                      
     
לבח םע מ"מ 04 רטוק ןליתאילופ תורוניצ    008.004.0070
מ"מ 8 רטוקב רוזש ןליפורפילופמ הכישמ     
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע ,     
הריפחב םיחנומ ,5.31 ע"קי ,"קזב"     

רוביחה ירמוח לכתוברל הנכומ רטמ                      
     
     
     

קובץ: רהט   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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03/12/2020
דף מס':     021 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ    008.004.0080
  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ   

5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ                      
     
לבח םע מ"מ 36 רטוק םייטסלפ תורוניצ    008.004.0090
  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ   

5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ                      
     
05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    008.004.0100

הכישמ לבח םע מ"מ רטמ                      
     
רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ    008.004.0110

הכישמ לבח םע מ"מ 011 רטמ                      
     
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  500.800 ק ר פ  ת ת      
     
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת    008.005.0010
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ     
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ     

ע"ש וא "הכרא" רטמ                      
     
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ003 בחורב תולעת    008.005.0020
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ     
תמגודכ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ     

ע"ש וא "הכרא" רטמ                      
     

תויטסלפ תולעת  רטמ                     008.005.0030
     
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב הלעת    008.005.0040
העובק ) מ"מ 5.1 חפ יבוע ( ןבלוגמ חפמ     
לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל הנבמ לע     

. תמלשומ הנקתהל רטמ                      
     
"סיווג" עקשל םוינמולא תולעתל םאתמ    008.005.0050

. תרושקתו למשח רשואמ ע"ש וא 'חי                      
     
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  600.800 ק ר פ  ת ת      
     
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ    008.006.0010
   051X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס     

תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב רטמ                      
     
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ    008.006.0020
   4X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס     

תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב רטמ                      
     

קובץ: רהט   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     022 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ    008.006.0030
   6X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס     

תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב רטמ                      
     
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ    008.006.0040
   01X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס     

תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב רטמ                      
     
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  700.800 ק ר פ  ת ת      
     
,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ    008.007.0010
רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט     
ינשב רוביח תוברל  םילבכ םלוס לע וא/ו     

תווצקה רטמ                      
     
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  800.800 ק ר פ  ת ת      
     
HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ    008.008.0010
   081EF 5.1 ךתחבX3 י"ע קוושמ ,ר"ממ  
םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש וא "הכרא"     
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע     

תווצקה ינשברוביח תוברל ,תורוניצב רטמ                      
     
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  900.800 ק ר פ  ת ת      
ת ו ר ח א      
     
טנמלאל ר"ממ 61 ךילומב הקראה תדוקנ    008.009.0010
ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ     
וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ     
טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד ,דויצל ךתורמ     

הדוקנה רוביחל שרדנה רתי לכו 'קנ                      
     
טנמלאל ר"ממ 52 ךילומב הקראה תדוקנ    008.009.0020
ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ     
וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ     
טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד ,דויצל ךתורמ     

הדוקנה רוביחל שרדנה רתי לכו 'קנ                      
קובץ: רהט   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     023 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  010.800 ק ר פ  ת ת      
ת ו ב י ת ו      
     
למשח חול תנקתהו הלבוה ,הקפסא    008.010.0010
םירדשמו םינומ :ללוכ A002 דע הלהנמ     
תוברל םיימינפ םילנפ ,)םזיה תריחב יפל(     
טוליש ,םידדובמ ,םיקדהמ ,הריבצ יספ     
האיציהמו הסינכב םידיגה טוליש,ץיוודנס     
רדנליצ ללוכ ,םינולגיד י"ע םיקדהמה לש     
לכ ,)רטסמ חתפמ( הילת לוענמל הנכהו     
.תמלשומה ותלועפל שורדה רזעה דויצה     

'פמוק                    ALAHNIM-90-33520-1/1 תינכות יפל  
     
ם י ר ז י ב א  110.800 ק ר פ  ת ת      
     
הרקתב הנקתהל תולעמ 063 חפנ יאלג    008.011.0010
.ירטקלא וטופ ןשייחו הנבומ UCB לעב     
תמצוע ןוויכו ףיצר ןפואב םדא רותיא     
   XUL תרצותמ. יאלגה לע תינדי cirtcelE  

.ע"ש וא 918036NTM םג redienhcS  'חי                      
     
הביתב רפמא 52X1 טקפ םרז קספמ    008.011.0020
תרצות "ODOM" תרדס םימ תנגומ     

ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי                      
     
הביתב רפמא 52X3 טקפ םרז קספמ    008.011.0030
תרצות "ODOM" תרדס םימ תנגומ     

ע"ש וא "דרובסיוו" 'חי                      
     
ה ר ו א ת  י פ ו ג  210.800 ק ר פ  ת ת      
     
יושע ט"הע / העוקש הנקתהל םוריח ת"ג    008.012.0010
  W2 לש קפסהב 56PI טנוברקילופ   
דויצה לכ ללוכ XEWA תרצותמ םיפוגה     
וא הכרא י"ע קוושמ תמלשומ הנקתהל     

.רשואמ ע"ש 'חי                      
     
09IRC BOC DEL יראניל הרואת ףוג    008.012.0020
   M/W02,ILAD K0003 יוסיכ  
ןאובי NOGIRT ןרצי יטמזירפורקימ     

'פמוק                    טמלוג  
     
תרוצב ,םיכירא ןיב עוקש הרואת ףוג    008.012.0030
תיביטרוקדה הרקתהמ קלח ףוגה זפרט     
,W27, K0003, ml0027 ,היצקורטסנוקהו     
   ILAD ןרצי AWO םגד ZEPART ןאובי  

טמלוג 'חי                      
     

קובץ: רהט   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     024 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

EYE KRAD W13 הריבצ ספל טופס    008.012.0040
   angel 36d DALI ,3200lm ,3000K  
   maeb 59IRC eerF rekcilF ןרצי  

'פמוק                    GROSNA םגד TIB הרואת ןוגירט ןאובי  
     
לצוטופ ללוכ ,הנבמ רפסמל דעוימ דל ת"ג    008.012.0050
   W22 תינוציח הנקתהל mI0031 תמגודכ  
   ROAN AGEV הנקתהל דויצה לכ ללוכ  
ע"ש וא הכרא י"ע קוושמ .תמלשומ     

'פמוק                    .רשואמ  
     
ת"ג תוגרדמ / "האיצי" םוריח ת"ג    008.012.0060
   SNIWT ריק/הרקת ג"ע הנקתהל םיאתמ/  
W2.3 קפסהב 14PI תומיטא תגרד הילת     
עוקש הנקתהל םאתומ IXLEP ת"ג     
דח טקפסרפ 02PI תומיטא תגרד ,הרקת     
ע"ש וא הכרא י"ע קוושמ ידדצ וד וא ידדצ     

'פמוק                    .רשואמ  
     
K0004 תרצות OPMET םגד הפצה ת"ג    008.012.0070
   ml0021 SPILIHP ירטמיסא המוקע לעב  
חתמ ילושחנ ינפמ הנגה ללוכה     
   AK01/VK01 לש קפסהבו דל W39  
דויצה לכ ללוכ 66PI תינוציח הנקתהל     
וא הכרא י"ע קוושמ .תמלשומ הנקתהל     

'פמוק                    .רשואמ ע"ש  
     
09IRC BOC DEL םוינימולא ליפורפ    008.012.0080
   K0003 ILADת M/W03 EERF  
   REKCILF ןרצי THGIRB ןוגירט ןאובי  

ש"טוק                    הרואת  
     
,09IRC W71 45PI עוקש הרואת ףוג    008.012.0090
   K0003, ILAD ןרצי NIAPS KONO םגד  

'פמוק                    ONOK הרואת ןוגירט ןאובי  
     
,K0003,DEL ml0612 עוקש הרואת ףוג    008.012.0100
   W02,ILAD 44PI  ןרצי XULOIGER  

'פמוק                    הרואת ןוגירט ןאובי ADOL םגד הינמרג  
     
ML0004 W03 K0004 06/06 הרואת ףוג    008.012.0110
   , ILAD 44PI  ןרצי XULOIGER הינמרג  

'פמוק                    הרואת ןוגירט ןאובי ALENAP םגד  
קובץ: רהט   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     025 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  310.800 ק ר פ  ת ת      
     
ףוגל האיצי איה רואמ תדוקנ .1  :תורעה     
.רואמ לגעמל רבוחמה ררוואמל וא הרואת     
י"ע םילעפומ הרואת יפוג 5 םא :המגודל     
'קנ 5 יפל בשוחי םולשתה - דחא קספמ     
תודוקנו רואמ תודוקנ תדידמ.2 .רואמ     
טרפמב יוניש יפל - תויתריד עקת יתב     
תנש תיעיבש הרודהמ 80 קרפ יללכה     
ואב לטוב ,5102     
     
יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ    008.013.0010
הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ תוברל     
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,     
5.1 ךתחב  C.V.P דודיב םע תשוחנ     
וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ ר"ממ     
וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה דעו ריקה     
וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק וד וא לופכ     
תמגוד ,ןיירושמ וא םימ ןגומ וא םינצחל     
ךילומו ע"ש וא "סוקופ" םגד  "דרובסיוו"     
םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ     

הילת וו תוברל ,שרדנ 'קנ                      
     
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  410.800 ק ר פ  ת ת      
     
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ    008.014.0010
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ     
,ר"ממ 5.1X3 ךתחב  C.V.P דודיב     
וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ     
תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב     
51X51 דע תודימב תויטסלפ תולעתב וא/ו     
עקת תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ ,מ"מ     
רשואמ ע"ש וא "סיבג" תמגוד ,רפמא 61     

. 'קנ                      
     
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    008.014.0020
למשחה יעקש )ט"הת וא טה"ע הנקתהל     

.)הנגה סירת םע ויהי 'חי                      
     
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    008.014.0030
למשחה יעקש )ט"הת וא טה"ע הנקתהל     

.)הנגה סירת םע ויהי 'חי                      
     
םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    008.014.0040

ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו 'חי                      
     
ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    008.014.0050

םימ 'חי                      
קובץ: רהט   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     026 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

.לעננ הירטפ ןצחל 'חי                     008.014.0060
     
תיטוחלא תרושקתל בתנ רובע הדוקנ    008.014.0070
םימ תנגומ הלופכ למשח תדוקנ :ללוכה     

תרושקת תדוקנו 'חי                      
     
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  510.800 ק ר פ  ת ת      
     
RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ    008.015.0010
52 תרנצב ר"ממ  61X5 םיכילומב וא/ו     
דע למשחה חולמ ט"הת רטוק מ"מ     
תמגוד ,ןגזמל עקת תיב ןכו גגב הדוקנה     

ע"ש וא"סוקופ" םגד "דרובסיוו" 'קנ                      
     
יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ    008.015.0020
לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב     

רוניצ תוברל ,ר"ממ 5.2 'קנ                      
     
םיכילומ וא/ו םילבכב טטסומרט תדוקנ    008.015.0030
רוניצ תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ 5.1     

םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה רוביחו 'קנ                      
     
הירטפ וא םורח תקספה ןצחלל הדוקנ    008.015.0040
3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ תוברל     

הריבשל תיכוכז םע רזיבאו ר"ממ 'קנ                      
     
ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ    008.015.0050
  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג ,םוקרטניא(   
םע  שרדנכ רטוקב תרנצ היושע  )'ודכו     
תוביתו תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח     
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ רבעמ     
םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ     
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ     

הסכמ תוברל הנכהה 'קנ                      
     
עקת יתב בר :תללוכ הדובע תדמע    008.015.0060
עקת תיב 1 ,טסלפ א.ד.ע תמגודכ     
6 ,רוניצ ללוכ YX2N לבכב תמלשומ     

.תורוניצ ינשו םיעקש 'חי                      
     
םלשומ עקת תיב :תללוכ הדובע תדמע    008.015.0070
+ םיעקש 4 ,רוניצ ללוכ YX2N 5.2 לבכב     

.תוינכותבש טרפ יפל לוצ 23 תורוניצ 4 'חי                      
     
ת ו נ ו ש  610.800 ק ר פ  ת ת      
     
יפל הידמיטלומ תודובעל עוציבו ןונכת    008.016.0010

'פמוק                    .השירד  
קובץ: רהט   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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03/12/2020
דף מס':     027 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  900 ק ר פ      
     
   .  
     
ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה .1:תורעה     
.90.2 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמה     
חיטב ץירח תריצי -:םיללוכ חיטה יריחמ     
תכתמ תשר יספ -הרקתהו ריקה שגפמב     
ןיב יכנא שגפמב מ"ס 02-כ בחור החותמ     
יפסבו .םיקולבמ הלאו ןוטבמ םיטנמלא     
י"ע )םיטנק( חיטב תוניפ תריצי-.תונולח     
עוציב -  CVPX תניפ םע .M.P  ינתיוז     
ינווג לכ .3.הבוג לכב עוציבבו ,לגועמ וקב     
ןמוסמה יפל עצבל שי םהינימל ץוח חיט     
בכרהב .4תולכירדא תוינכתו תותיזחב     
לש דחוימ לוחב שמתשהל שי חיטה     
ומכ( רמג תודובע עוציב ינפל .5.הנומיד     
תוקנל שי)'וכו חיט דודיב תוריק תינב     
לכ תותיס ידי לע םייק ןוטב ינפ רשיילו     
םירוח תואלמל םיצוק ךותחל תוטילב יגוס     
חקפמה תוארוהל םאתהב הקיצי תמלשהו     
עוציב ריחמב תולולכ תונכה חטשב     
.דרפנב םרובע םלושי אלו תודובע     
     
ינשב לגרס,תובכש יתשב םינפ חיט    009.0010
םינפ תורקתו תוריק לכ לע ,םינוויכ     

.םילגעתמ וא/ו םירשי םיחטשב ר"מ                      
     
םע הצברה תבכש תוברל קלח ץוח חיט    009.0020
תרשימ הבכש ,תוביטר םטוא ברע     
,תוגג תיתחת :םוקימ .טכילש תבכשו     
תולדב תורוק ,גג תוקעמ לש תימינפ ןפוד     

םוינימולא וא/ו האפיא ץע יופיצל תחתמו ר"מ                      
     

.ןגומ בחרמב רגב חיט ר"מ                     009.0030
     
תבכש םע קלח רמג םטוא טלמ חיט    009.0040
גוסמ תוביטר דגנ ברע תוברל הצברה     

םיתורש :םוקימ חקפמה י"ע רשואמ ר"מ                      
     
טנמגיפ תבכשב רמג רובע תפסות    009.0050
תריחב יפל ןווגו גוסמ ינועבצ ילרנימ     

םיתורשב תוריק יופיח לעמ לכירדאה ר"מ                      
קובץ: רהט   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     028 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  010 ק ר פ      
     
0.01 ק ר פ  ת ת  000.010 ק ר פ  ת ת      
     
   .  
     
ן ב א  ף ו צ י ר  100.010 ק ר פ  ת ת      
     
ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה .1:תורעה     
.01.2 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמה     
ינווגו תואמגוד דעומ דועב ןיכי ןלבקה     
םינושה תומוקמה יפל יופיחו ףוציר     
תלבקלו תולכירדא תוינכתב םיעיפומה     
.3.הדובעה תליחת ינפל לכירדאהמ רושיא     
תודובע ללוכ םהינימל יופיחו ףוציר ריחמב     
ומכ ינוסכלא וקבו לגועמ וקב דוביע     
ךותיחב ויהי םילנפה ךותיח םילופיש     
לכב תוינוציח תוניפ לכ ומכ ,גנור-יגב     
02 דע ףוצירה לש ללוכה יבועה .4.םוקמ     
בוצייל טנמצו לוח יולמ ללוכ( ,מ"ס     
ללוכ ריחמה .חל םושיב 6:1 ,)תיתשתה     
.ילירקא ברע תפסותב דבלב לוח םע טיט     
לע בוטר םושייו קבדב חרמי חיראה בג     
יגוס לכב .5.יסקופא הבור ללוכ .בוטר     
,םינווג יתש םיללוכםייופיחהו ףוצירה     
תוינכתל םאתהב הרוטסקטהו םינווגה     
תודובע עוציב ינפל .6.לכירדאה רושיאבו     
לע םייק ןוטב ינפ רשיילו תוקנל שי ףוציר     
םיצוק ךותחל תוטילב יגוס לכ תותיס ידי     
לכ קוליסו הקיצי תמלשהו םירוח תואלמל     
חקפמה תוארוהל םאתהב ,תלוספ יגוס     
עוציב ריחמב תולולכ תונכה חטשב     
שי .7.דרפנב םרובע םלושי אלו תודובע     
תפסותב ףוצירב לוח יולימ תא בציל     
םאתהב ויהי םיפוצירה יגוס לכ .8טנמיצ     
םיינקית הקלחה תודגנתה תוגרדל     
.חקפמה תושירדל םאתהבו     
     
תוניפ - :םג םיללוכ יופיחה יריחמ .9     
"ןיילריק" תרבח לש םוינימולא יליפורפמ     
יספ - .לכירדאה י"ע תרשואמ אמגוד יפל     
םיטנק ללוכ םינוש םינווגב הקימרק     
-  .תולכירדא יטרפל םאתהב לכה ,תחתמ     
הניסרח יופחל תחתמ הצברה חיט תבכש     
תבכש הילעו ,'וכו שיש יופיצו הקימרק וא     
אלל( ילירקא ברע טנמצ רישע רשיימ חיט     
.לגרס ינווכ ינשב תרשוימ )דיס     
     
     

קובץ: רהט   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     029 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב יעבט שיש ןבא תוחולב ףוציר    010.001.0010
   021x06 םיאתמה שרבומ זתומ דוביעב  
י"ת יפל 11R וא/ו 01R הקלחה םדקמל     
תבכש יבג לע םוקימל םאתהב 9722     
קרו ךא שומיש( טיט תבכש + בצוימ יולימ     
בוציע ללוכ ריחמה ןכ ומכ ,)ןבל טלמב     
תבכשו ןבא קבדב שומיש םע םירפת     
.ע"ש וא ןד שיש קפס/ןרצי )רליס( הנגה     

תומכהמ 02% :'א הפולח ר"מ                      
     
םילגעתמ וא/ו םירשי םיוקב ןבאמ םילנפ    010.001.0020
02% :'א הפולח מ"ס 01 ללוכו דע הבוגב     

תומכהמ רטמ                      
     
ם י ח י ר א ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  200.010 ק ר פ  ת ת      
ם י י מ ר ק      
     
תודימ ,גוסמ ןלצרופ-טינרג יחיראב ףוציר    010.002.0010
08 ,דוסי יריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו     

תומכהמ 08% :'ב הפולח .ר"מ/ח"ש ר"מ                      
     

תומכהמ 08% :'ב הפולח ל"נל םילנפ ר"מ                     010.002.0020
     
תודימב ןלצרופ-טינרג חיראב ףוציר    010.002.0030
   06x06 01 הקלחה ,מ"סR רופא ןווגב,  

םיתורש :םוקימ ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ ר"מ                      
     
ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח    010.002.0040
רוקד :םגד ןבל ןווגב מ"ס 03x09 תודימב     

הקבדהב שימלח :קפס ר"מ                      
     
יחירא ידי לע )םיתורש יאתב( תוריק יופיח    010.002.0050
המכב ,מ"ס 01x01 תודימב הקימרק     
דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל םינווג     

.ר"מ/ח"ש 001 ר"מ                      
     
טינרג יחיראב )ץוח( תולדב תורוק יופיח    010.002.0060
,לכירדאה תריחב יפל ןווגו תודימב ןלצרופ     

.ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ר"מ                      
     
ת ו נ ו ש  300.010 ק ר פ  ת ת      
     
םירויכ 5-ל םירוח םע רסיק ןבא חטשמ    010.003.0010
ללוכ ,הזאפ דוביעו רוניס תוברל ,םיזרבו     
ליפורפמ ריקל ןוגיעו תאשונ תכרעמ     
:תוילנימונ תודימ .תנוולוגמ הדלפ     

מ"ס 06x053 'חי                      
     

קובץ: רהט   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     030 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

)םיקלח 3( םיכנ יתורשל םיזחאמ תכרעמ    010.003.0020
0071 דוסי ריחמ .לכירדאה תריחבל גוסמ     

'פמוק                    'פמוק/ח"ש  
     
דוביע ללוכ מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ    010.003.0030

מ"ס 06x053 :תודימ .טקיד בגו הזאפ 'חי                      
     
דוביע ללוכ מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ    010.003.0040

מ"ס 06x06 :תודימ .טקיד בגו הזאפ 'חי                      
     
ריחמב לכירדאה תריחבל גוס ריינ יקיזחמ    010.003.0050

.'חי/ח"ש 002 דוסי 'חי                      
     
'חי/ח"ש 001 גוסמ תולסא יוקינל תשרבמ    010.003.0060

. 'חי                      
     
תריחבל גוסמ ילזונ ןובסל תוינובס    010.003.0070

'חי/ח"ש 002 דוסי ריחמב לכירדאה 'חי                      
     
תריחבל גוסמ ריינ תובגמ קיזחמ    010.003.0080

'חי/ח"ש 002 דוסי ריחמב לכירדאה 'חי                      
     
םינוש ףוציר יגוס ןיב הדרפהל ףס ילגרס    010.003.0090

.הטסורינ ליפורפמ רטמ                      
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     031 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  ת ו ד ו ב ע  110 ק ר פ      
     
   .  
     
ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה .1:תורעה     
.11.2 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמה     
ועצובי םהינימל העיבצ וא דויס תודובע לכ     
תרשואמ אמגוד יפ לע רובש ןבל ןווגב     
שולשב היהי עוציבה .לכירדאה לש     
,דיחא ןווג תלבקל דע רתוי וא תובכש     
לכ עוציב ינפל .3.לכירדאה י"ע רשואמה     
:עצבל שי ,ןוטב לעמ העיבצ לש גוס     
ןוטב תקלחה ,םיטלוב םילזרב ץוציק     
רושיי םירוח תמיטס ןכו תורקתו תוריקב     
ןכומו קלח חטש תלבקל הז לכו, תוטילב     
יגוס לכ עוציב ינפלו .4.דויסו העיבצל     
עצבל שי,סבג תוחול לעמ דויסו העיבצ     
קלח חטש תלבקל דע לטכפש תקלחה     
עבצ ,ריחמב לולכ .5   .דויסו העיבצל ןכומו     
ומכ םירדחב שבוע דגנ "לונירקא"     
.חבטמו תחלקמו היטבמא     
     
ילירקא עבצב םינפ תורקתו תוריק תעיבצ    011.0010
תרצותמ 0002 לירקרפוס גוסמ ץיחר     
תבכש ללוכ טמ רומיגב ,ע"ש וא "רובמט"     
יאקירמא לטכפש םע ליפרובמט דוסי     
ןווגב ,םימב ללודמ ,דבועמו קלחומ     

.לכירדאה י"ע רשואמ ר"מ                      
     
לכה .רהז עבצ ידי לע ןגומ בחרמ ןומיס    011.0020
דוקיפ תושירדו טרפמ יפל תומלשב     

'פמוק                    .ףרועה  
קובץ: רהט   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     032 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  210 ק ר פ      
     
   .  
     
ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה .1:תורעה     
.212 קרפ ןינב תודובעל יללכה טרפמה     
יפל עוציבל םיטרפ שיגהל ןלבקה לע     
.3.לכירדאה לש ורושיא לבקלו טרפמה     
לכ לש הבכרהו הקפסא םיללוכ םיריחמה     
לוזריפ ,גוגיז עבצ םינושה םיקלחה     
יפל רדנליצ ילוענמו הלהב תוידי תוברל     
.4.םוינימולא תורגסמ תומישרב ראותמה     
"ןוקיליס" ב המיתס ללוכ ןולח/תלד ריחמ     
ינוציחה ריקהו תרגסמה ןיב ,ךרע הווש וא     
עיפומה םאתהב ויהי לוזיפה יגוס לכ .5.     
יליפורפו תורגסמ .6םוינימולא תומישרב     
עיפומה יסופיט רפסמ יפל היהי םוינימולא     
לכ ללוכ ריחמה .7. .םוינימולא תומישרב     
יטרפל םאתהב םהיבועו גוגיזה יגוס     
.אלמ טרפמ יפל ימוג ימוטא ןכו ,תולכירדא     
םילולכ ל"נה םיחתפה ריחמה .8     
לע בחורב ןבלוגמ חפמ םייומס םיפוקשמ     
ריחמה .9.תולכירדא תונוילגב םיטרפ יפ     
תונולח לכב םיבובז תותשרל הנכה לולכי     
עוציבה ביטו תוארוה לכ .01   .ץוח     
לש תויללכה תורעהל םאתהב ויהי עוציבה     
.לכירדאה לש םוינימולא תמישר     
     
תיטמוטוא החיתפ ילעב ןונגנמ םע ןולח    012.0010

מ"ס 08x103 :תוילנימונ תודימ 1-לא 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 2-לא םיתורש ןולח    012.0020

מ"ס 08x06 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 3-לא תלד + הנירטיו    012.0030

מ"ס 003x005 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 4-לא החיתפל ןולח    012.0040

מ"ס 011x001 'חי                      
     
:תוילנימונ תודימ 5-לא ד"ממ ןולח    012.0050

מ"ס 001x001 'חי                      
     
תודימ )הפיכ( לא תיכוכזמ יוריק    012.0060

מ"ס 56 הבוג ,מ"ס 004 רטוק :תוילנימונ 'חי                      
     
3 יבועב םוינימולא חפב תותיזח יופיצ    012.0070

רונתב עובצ רמג ,מ"מ ר"מ                      
קובץ: רהט   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     033 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  410 ק ר פ      
     
   .  
     
)'וכו תורוק ,םידומע ,תוריק( תותיזח יופיח    014.0010
םירמג בולישב הרוסנ תיעבט ןבא תוחולב     
הקולח יפל "שיטלט" ,"הזבוט" ,הבטומ     
,גוס מ"ס 4 יבועב ,לכירדאה תוינכותב     
עוציב .לכירדאה תריחבל רמגו ןווג     
םוטיא םג תוברל דחוימה טרפמב טרופמכ     
םיטרפ יפל ימרת דודיב תבכשו ריקה     

.חקפמה ידי לע םירשואמ ר"מ                      
     
תשטולמ תעבט ןבאמ תונולח ינדא    014.0020

.םימ ףא ללוכ מ"ס 5x04-כ ךתח תודימב רטמ                      
     
תודימב תיעבט ןבא תוחולמ גניפוק    014.0030

םימ יפא ללוכ מ"ס 4x54-כ רטמ                      
     
תיעבט ןבא תוחולב תונולח יפשח יופיח    014.0040

מ"ס 02-כ בחורבו מ"ס 3 יבועב רטמ                      
     
לכירדאה טרפ יפל האפיא ץע תוחול יופיח    014.0050

.םירשואמ עוציב יטרפו ר"מ                      
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
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03/12/2020
דף מס':     034 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  510 ק ר פ      
     
ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט  ד ו י צ  100.510 ק ר פ  ת ת      
     
,ןוט 57.4 רוריק תקופת ,יזכרמ ינימ ןגזמ    015.001.0010
VDME  תמגודכ ,ד"למר 0081 הקיפס     
תדיחי -  :רתיה לכ ןיב ללוכ  .הרטקלא לש     
הלעפה תיחול -  יוביע תדיחי -  דויא     
הטסורינ לופכ זוקינ שגמ -  תיטטס     
-  רטמ 21 ריווא גוזימ תרנצ -  דייאמל     

'פמוק                    גגב ןקתומ "אבס לקמ"  
     
,ןוט 58.3  רוריק תקופת ,יזכרמ ינימ ןגזמ    015.001.0020
VDME תמגודכ ,ד"למר 0051  הקיפס     
תדיחי -  :רתיה לכ ןיב ללוכ .הרטקלא לש     
הלעפה תיחול -  יוביע תדיחי -  דויא     
הטסורינ לופכ זוקינ שגמ -  תיטטס     
-  רטמ21  ריווא גוזימ תרנצ -  דייאמל     

'פמוק                    גגב ןקתומ "אבס לקמ"  
     
,ןוט 1.3 רוריק תקופת ,יזכרמ ינימ ןגזמ    015.001.0030
VDME  תמגודכ ,ד"למר0031  הקיפס     
תדיחי -  :רתיה לכ ןיב ללוכ .הרטקלא לש     
הלעפה תיחול -  יוביע תדיחי -  דויא     
הטסורינ לופכ זוקינ שגמ -  תיטטס     
-  רטמ 21 ריווא גוזימ תרנצ -  דייאמל     

'פמוק                    גגב ןקתומ "אבס לקמ"  
     
הרטקלא תרצות תמגודכ ,יריק יליע ןגזמ    015.001.0040
,ןוט 2.1  רוריק תקופת ,ןארידת וא     
דויא תדיחי ללוכ ,ד"למר054 ריווא תקיפס     
,ךרוא רטמ01  דע גוזימ תרנצ ,יוביע ,     

'פמוק                    .גגב "אבס לקמ" ,תיטטס הלעפה תיחול  
     
,םיתורישל ילגופירטנצ רורווא חופמ    015.001.0050
יטטס ץחל ,ש"לקמ 0053 ריווא תקיפס     

'פמוק                    .לקספ 005  
     
תיב תרצות תמגודכ ,כ"בא ןוניס תדיחי    015.001.0060
003 רובע HAF 003/008 ,םגד לא     
ימותסש לולכמ ללוכ ,ןנוסמ ריווא ש"לקמ     

'פמוק                    ףדה  
     
ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  200.510 ק ר פ  ת ת      
     
ןוט 6 דע םינגזמ רובע ריווא גוזימ תרנצ    015.002.0010

רוריק רטמ                      
קובץ: רהט   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     035 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת ו כ ר ע מ  300.510 ק ר פ  ת ת      
     
ריוא תקפסא - ןוולוגמ חפמ ריוא תלעת    015.003.0020

2" דע ץחלל ר"מ                      
     
21" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת    015.003.0040
61 תופיפצב 1" דודיבב תדדובמ     
תדמוע ,םוינימולא ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק     

557 י"תב רטמ                      
     
51" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת    015.003.0050
61 תופיפצב 1" דודיבב תדדובמ     
תדמוע ,םוינימולא ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק     

557 י"תב רטמ                      
     
ראווצ םע עבורמ ריווא תקפסא רזפמ    015.003.0051
   "21x"21 תטלפ םילשמ ,םוינימולא יושע  

.חירא 'חי                      
     
ראווצ םע לוגע ריווא תקפסא רזפמ    015.003.0060

.םוינימולא יושע 21" רטוקב 'חי                      
     
ראווצ םע לוגע ריווא תקפסא רזפמ    015.003.0070

.םוינימולא יושע51" רטוקב 'חי                      
     

ןנסמ ללוכ ,03x03 רזוח ריווא לירג 'חי                     015.003.0080
     

.ןנסמ ללוכ ,06x06 רזוח ריווא לירג 'חי                     015.003.0090
     
ללוכ ,6" לוגע םיתוריש רורווא לירג    015.003.0100

.רטסיגר 'חי                      
     
ד ו ד י ב  ת ו כ ר ע מ  400.510 ק ר פ  ת ת      
     
ריוא תולעתל ימינפ יטסוקא-ימרת דודיב    015.004.0010

תוינכותהו ינכטה טרפמה יפל 1" יבועב ר"מ                      
     
ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ  500.510 ק ר פ  ת ת      
ר ז ע  ת ו ד ו ב ע ו      
     
חפ  תפיטעו ןוולוגמ חפ תולעת תעיבצ    015.005.0010
םיטירפל רבעמ תרנצ דודיבל ןוולוגמ     
ינכטה טרפמה יפל תללכנ םתעיבצש     
הייחנהב קר - וז העיבצ( תוינכותהו     

.)חקפמה לש הבותכ ר"מ                      
     
     
     

קובץ: רהט   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     036 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תוריקב וא תורקתב תולעת רבעמל לוורש    015.005.0020
טרפמה יפל ר"מ 1.0 דע לדוגב ןוטב     

תוינכותהו ינכטה 'חי                      
     
ןקתמה רפסו תוינכותו םיכמסמ :הרעה     
לולכ - ןימזמה ילהונו טרפמה יפל     
     

.יאנכטל י'גר תודובע ע"ש                     015.005.0030
     

'פמוק                    .תנכתל י'גר תודובע 015.005.0040
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     037 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  220 ק ר פ      
     
   .  
     
דחוימה טרפמב ראותמל ףסונב :הרעה     
תויומכה בתכב םיבוקנה םיריחמה םיללוכ     
םיוקב תורקתה יפקיהב םירמג םג     
.םילגעתמ     
     
םירדוסמ סבג תוחולמ תורקת יעטק    022.0010
ךותב םיבלושמ תוברל ,םינוש םיסלפמב     
תועוצרבו םינטק םיעטקב תורחא תורקת     
ללוכ( םילגועמו םירשי םיוקב תורצ     
הילת תכרעמ תוברל )"םיזינרק" תיתחתב     
תומאתה ,העיבצל תונכה ,םירפת יוחיא ,     
תוברל ריוא גוזמו למשח תוכרעמל     
לכה .'דכו תונוש תורוצו תודימב םיחתפ     
םירשואמ םיטרפו טרפמה יפל תומלשב     
לכ :ןלבקה בל תמושתל .חקפמה י"ע     
יפל תודדמנ תורקתב םייקפוא םיקלחה     

.הז ףיעס ר"מ                      
     
הבוג ירשגמ( תורקתב םייכנא םיטנמלא    022.0020
ןיבו סבג תורקתב םינוש םיסלפמ ןיב     
52 ללוכו דע תורקתה לש םינוש םיגוס     
םילגועמו םירשי םיוקב סבג תוחולמ מ"ס     
תנכה ,xelF renroC תיתכתמ הניפ םע     
תדימב הרואתו ריוא גוזימל םיחתפ     

.ךרוצה רטמ                      
     
םיילרנימ םיחיראמ תיטסוקא הרקת    022.0030
םינוויכ ינשב ינוסכלא יוק ץוריחב םינבל     
ezeparT :םגדמ תיטסוקא הזיג םע     
וא טמלוג תרצות מ"ס 06x06 תודימב     
Z+L יליפורפ ,הילת תכרעמ תוברל ,ע"ש     
.םירפתב eniL-eniF יליפורפ ,ףקיהב     
,הרואת יפוגל םיחתפ תונכה תוברל     

.םירשואמ םיטרפ יפל ,'וכו היולת תכרעמ ר"מ                      
     
תילרנימ םוימרפ תיטסוקא הרקת    022.0040
תוחולמ latneirO :םגדמ תספדומ     
   021x021 לכ .ע"ש וא טמלוג תרצות מ"ס  

030.22 ףיעסב ראותמכ רתיה ר"מ                      
     
םגדמ )טכילש( תררוחמ תיטסוקא הרקת    022.0050
   anidnaS 06 תודימבx021 תרצות מ"ס  
ףיעסב ראותמכ רתיה לכ ,ע"ש וא טמלוג     

22.030 ר"מ                      
     

קובץ: רהט   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     038 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיעבצו םינוולוגמ תכתמ ישגמ תרקת    022.0060
תודימב niporD ורקימ רוריח רונתב     
   06x06 תזיג תפסותב מ"ס xetdnuoS,  

030.22 ףיעסב ראותמכ רתיה לכ ר"מ                      
     
תונורא לעמ םייקפואו םייכנא סבג תוריגס    022.0070
חטש יפל הדידמה החדה ילכימו םיריפ ,     

.ןיעל הארנה הריגסה ר"מ                      
     
ביבסמ םיסנפה רובע תועוקש תולעת    022.0080

E2EPART תורקתל רטמ                      
     
עוציב רובע תורקת יריחמל תפסות    022.0090
בחרמב ףרועה דוקיפ תושירדל םאתהב     

ןגומ ר"מ                      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     039 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  320 ק ר פ      
     
   .  
     
מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק    023.0010

.רטמ 21 ללוכו דע קמועל רטמ                      
     
מ"ס 06 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק    023.0020

.רטמ 21 ללוכו דע קמועל רטמ                      
     
מ"ס 07 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק    023.0030

.רטמ 21 ללוכו דע קמועל רטמ                      
     
מ"ס 08 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק    023.0040

.רטמ 21 ללוכו דע קמועל רטמ                      
     

.םיבולכ ללוכ תואסנולכ ןויזל לזרב ןוט                     023.0050
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     040 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  430 ק ר פ      
     
. 100.430 ק ר פ  ת ת      
     
גוסמ רלקנירפס    034.001.0010
   ,RECESSED/PENDENT  
   ESNOPSER KCIUQ, רומיג ,העוב  
ריחנ ,םיקלח 2 הטזור תוברל ,םורכ     
   K=6.5," ,2/1, 39,97,86 הלעפהה 'פמט  
תרצות 23YT13 םגד ,סויסלצ תולעמ     

.ע"ש וא "OCYT" 'חי                      
     
דע ךרואב ןוגיע םע מ"בלפ שימג רוביח    034.001.0050

'פמוק                    .מ"מ 0001  
     

'פמוק                    .מ"מ 0021 דע ךרואב ךא ,ל"נכ 034.001.0060
     
. 200.430 ק ר פ  ת ת      
     
04 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ    034.002.0010

1 " רטוק ,םילתמו םיחפס תוברל רטמ                      
     
01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ    034.002.0020
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע     
םיריהמ םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ     
םיחפס תוברל ,PU KCIUQ גוסמ     

1 2/1" רטוק ,םילתמו רטמ                      
     

2" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ                     034.002.0030
     
תוברל ,3" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ    034.002.0040

.םיחפס ללוכ אל ,םיריהמ םירוביח רטמ                      
     

4" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ                     034.002.0050
     
9805 י"ת יפל יעקרק-תת הדלפ רוניצ    034.002.0060

'מ 2.1 הנמטה קמועו 4" רטוקב רטמ                      
     
04 לוידקס הדלפ רוניצל תפסות    034.002.0070
רוניצה תעיבצ רובע ןוולוגמ/רוחש     
תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל     
ירגרגב יוקינ תוברל ,ע"ש וא "תורבא"     
תקב יופיצ , 5.2AS תגרדל הדלפ     
רחא וא LAR-0003 םודא ןווגב רטסאילופ     

.1 " רטוק רוניצ ,ןורקימ 06 יבועב רטמ                      
     
     
     
     

קובץ: רהט   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
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03/12/2020
דף מס':     041 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

01 לוידקס הדלפ רוניצל תפסות    034.002.0080
רוניצה תעיבצ רובע ןוולוגמ/רוחש     
תמגוד P-CPA שא יוביכ תוכרעמל     
ירגרגב יוקינ תוברל ,ע"ש וא "תורבא"     
תקב יופיצ , 5.2AS תגרדל הדלפ     
רחא וא LAR-0003 םודא ןווגב רטסאילופ     

.1 2/1" רטוק רוניצ ,ןורקימ 06 יבועב רטמ                      
     
רטוק רוניצ תעיבצ רובע תפסות ךא ,ל"נכ    034.002.0090

"2 רטמ                      
     
רטוק רוניצ תעיבצ רובע תפסות ךא ,ל"נכ    034.002.0100

"3 רטמ                      
     
רטוק רוניצ תעיבצ רובע תפסות ךא ,ל"נכ    034.002.0110

"4 רטמ                      
     
. 300.430 ק ר פ  ת ת      
     
,תויווז( הרוחש הדלפמ םיחפס    034.003.0010
אל ,)ינכמ T ,רטוק ירבעמ ,תויופעסתה     
,PU KCIUQ גוסמ לק רבחמ ללוכ     

.3" רטוק תורוניצל 'חי                      
     

.4" רטוק םיחפס ךא ,ל"נכ 'חי                     034.003.0020
     
תכרעמל MF/LU הקעזא זרב    034.003.0030
את תוברל 4" רטוק הבוטר םירלקנירפס     
,2" זוקינ זרב , םירטמונמ ינש ,םוליב     
ראשו םינגוא ,םימ עונמ םע הקעזא ןומעפ     
תמלשומ הנקל םישורדה םיביכרמה     

.ע"ש וא "LARTNEC" תרצות תמגודכ 'חי                      
     
)42HCTIWS WOLF( המירז קספמ    034.003.0040
   MF/LU CDV 4" רטוק תרנצ לע ןקתומ  
" תרצות F-RSV םגד תמגודכ     

.ע"ש וא "RETTOP 'חי                      
     
הזנורבמ Y&SO MF/LU רעש ףוגמ    034.003.0050
תרצות תמגודכ 4" רטוק הגרבה ירוביח     

.ע"ש וא "OCBIN" 'חי                      
     
הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ    034.003.0060
  W(G-VFB( םגד תמגודכ 3" רטוק   

ע"ש וא "LARTNEC" תרצות 'חי                      
     

4" רטוק ףוגמ ך א,ל"נכ 'חי                     034.003.0070
     
     

קובץ: רהט   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     042 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1" רטוק לוענמו תרשרש םע ירודכ ףוגמ    034.003.0080
.ע"ש וא "םואילא" תרצות תמגודכ 'חי                      

     
GNIWS MF/LU םגד רזוח לא םותסש    034.003.0090
םגד תמגודכ ,4" רטוק ,הקיצי לזרב יושע     

.ע"ש וא "GNIKIV" תרצות G-1 'חי                      
     
MF/LU תינולח םע זוקינו הקידב זרב    034.003.0100
   )NIARD dna TSET( תמגודכ 2" רטוק  

.ע"ש וא "FGA" תרצות 0001 םגד 'חי                      
     
זרב תוברל 4/1" רטוק MF/LU ץחל קרופ    034.003.0110
וא "LLENNIRG" תרצות תמגודכ קותינ     

.ע"ש 'חי                      
     
םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב    034.003.0120
2*3" לופכ רוביח םע MF/LU רשואמ     
ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה רזיבא(     
םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש ידמצמ     
A-69/59 םגדמגודכ טלפמוק ,תרשרשו     
SRELKNIRPS" תרצות     

ע"ש וא "CITAMOTUA 'חי                      
     
MF/LU 4" רטוק לופכ רזוח לא םותסש    034.003.0130
וא "STTAW" תרצות 477 םגד תמגודכ     

.ע"ש 'חי                      
     

ינקית טוליש 'חי                     034.003.0150
     

הדבעמ רושיא 'חי                     034.003.0160
     

קובץ: רהט   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     043 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  530 ק ר פ      
     
ת ז כ ר ל  ם י ר ז ב א  100.530 ק ר פ  ת ת      
ת נ ע ו מ מ      
     
תכרעמל( היצזינוי סופיטמ ןשע יאלג    035.001.0010

)תנעוממ - ELBASSERDDA 'חי                      
     
םגד ןשע יחתפב הטילשו דוקיפ תכרעמ    035.001.0020
   42VEHS דע cdv42 42A תרצותמ awR  
   nomiS בח י"ע קוושמ הינמרג'  
ןקתב תדמוע ,ע"ש וא "מ"עב סרפלטמ"     
ןקתבו 01/9-10121NE שדח יאפוריא     
םירבצמ תוברל 01/9-72912 ילארשיה     
ןונגנמ ,םוריחב הדובע תועש 051 ךשמל     
תילוק הארתה ,תוללוסל הניעט תרקב     
תרנצ( םוריחב תכרעמה בצמל תילאוזיוו     

)דרפנב םימלושמ שא יניסח םילבכו 'חי                      
     

"תנעוממ" תכרעמל הקעזא ןצחל 'חי                     035.001.0030
     
,"תנעוממ" ,תבשחוממ יוליג תזכר    035.001.0040

תובותכ 052 תלוביק 'חי                      
     

תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי                     035.001.0050
     
תוברל םוריח תעשל ירוזא הלעפה רקב    035.001.0060
סופיא ןצחל תוברל ,הארתהל יוויח תורונ     
awR תרצות EH-08 םגדה תמגוד ינדי     

ע"ש וא "סרפלטמ" י"ע קוושמ ,nomiS 'חי                      
     
DCL הגוצת חול תוברל הנשמ לנפ    035.001.0070

תירבעב 'חי                      
     
ט ו ו ח ו  י ט מ ו ט ו א  ן ג י י ח  200.530 ק ר פ  ת ת      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ל      
     
תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח    035.002.0010

רבצמ םע ןעטמו 'חי                      
     
תכרעמ טווח +שא יוליג תכרעמל טווח    035.002.0020
הנקתהל תונולחב הטילשו דוקיפ     

טלפמוק .תמלשומ 'חי                      
קובץ: רהט   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

03/12/2020
דף מס':     044 הנבמ - תשרומ זכרמ

ילשואפ הנבמ 100 הנבמ
     
כ"הס הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  630 ק ר פ      
     
ת צ פ ה  - ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  100.630 ק ר פ  ת ת      
ה ק י ז ו מ      
     
SMR טוו 004 הקיזומ/הזירכל רבגמ    036.001.0010
קפס/ןעטמ תוברל ,ךומנ חתמב הנזה     
דע גותימ תדיחי תוברל ,תועש 3-ל רבצמו     

הקיזומל תוסינכו רבגמ םדק ,םירוזא 8 'חי                      
     
ןופורקימ תוברל םירוזא 4-ל הזירכ תדמע    036.001.0020

הלעפה לנפו 'חי                      
     
יאנשו ץע זגרא תוברל ,8" טוו 6 לוקמר    036.001.0030

וק 'חי                      
     
הרקת רובע  יביטרוקד  לירג תפסות    036.001.0040

תיטסוקא 'חי                      
     

טלפמוק )גוזל ריחמ( םילוקמר טווח 'חי                     036.001.0050
     

טלפמוק ,ךכוסמ לבכב םינופורקמ טווח 'חי                     036.001.0060
     
ה ל י ב כ ו  ה צ ק  י ר ז י ב א  200.630 ק ר פ  ת ת      
     
יאנשו ץע זגרא תוברל , 8" טוו 02 לוקמר    036.002.0010

וק 'חי                      
     
הרקת רובע יביטרוקד לירג תפסות    036.002.0020

יטסוקא 'חי                      
     

טלפמוק ,ילוקמר טווח 'חי                     036.002.0030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: רהט 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020 ןדמוא
דף מס':     001 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800 ק ר פ       
      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  40.800 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק NS-23 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.04.040
לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ 011      

  4,042.00   100.00    40.42 הכישמ רטמ   
      
061 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     008.04.050

  1,748.40    30.00    58.28 הכישמ לבח םע מ"מ 7.4 ןפוד יבוע מ"מ רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     008.04.080
  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ    

  1,163.25    75.00    15.51 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
      
לבח םע מ"מ 36 רטוק םייטסלפ תורוניצ     008.04.090
  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ    

  1,786.00   100.00    17.86 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
      
רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     008.04.110

  2,820.00   100.00    28.20 הכישמ לבח םע מ"מ 011 רטמ   
      
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  60.800 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     008.06.010
    051X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

 49,350.00   150.00   329.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב רטמ   
      
      
      
      

קובץ: רהט   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     002 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ל מ ש ח  730 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ס ו ס י ב ו  ת ו ר י פ ח  10.730 ק ר פ  ת ת       
      
04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     037.01.010
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס      

 21,714.00   550.00    39.48 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ   
      
תונויד לוחב הריפח יולימ רובע תפסות     037.01.020
תוברל מ"ס 02 לש תובכשב הפונמ      
לש תופיפצ דע הבטרהו רקובמ קודיה      

 12,220.00   125.00    97.76 %98 ק"מ   
      
08X06X06 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     037.01.030
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

 13,912.00    20.00   695.60 ןוגיע יגרבו 'חי   
      
04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח     037.01.040
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס      
רובע יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח      

  6,768.00   200.00    33.84 .תרושקת רטמ   
      
ה ר ק ב  י א ת  20.730 ק ר פ  ת ת       
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     037.02.010
,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס 001      
תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ הסכמ      

  4,483.80     3.00 1,494.60 תיתחתב ץצחו םוטיא ,םיחתפ 'חי   
      
ק ז ב  ה ר ק ב  י א ת  30.730 ק ר פ  ת ת       
      
P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     037.03.010
59 ץוח הבוגו מ"ס 16/16 םינפ תודימב      

  3,158.40     2.00 1,579.20 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח תוברל ,מ"ס 'חי   
      
P םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     037.03.020
תוברל ,521B גוסמ ,הכרדמב הנקתהל      

  2,820.00     2.00 1,410.00 .תרושקתו למשח "קזב" למס 'חי   
      
הנקתהו םיירוזאה "קזב" ינסחממ הלבוה     037.03.030
תוברל P םגד "קזב" תחושל הסכמ לש      

    488.80     2.00   244.40 טלפמוק םישרדנה רזעה ירמוח לכ 'חי   
קובץ: רהט   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     003 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  40.730 ק ר פ  ת ת       
      
לבח םע מ"מ 36 רטוק םייטסלפ תורוניצ     037.04.010
  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ    

  2,143.20   120.00    17.86 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
      
לבח םע מ"מ 57 רטוק םייטסלפ תורוניצ     037.04.020
  םאתהב  ןופלט  יוק רובע הכישמ    

  2,350.00   100.00    23.50 5.31 ע"קי ,"קזב" 'בח תושירדל רטמ   
      
57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     037.04.030

 12,032.00   800.00    15.04 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
רטוקב ,רוזש ןליפורפילופמ הכישמ לבח     037.04.040
טרפמל םאתהב תורוניצב לחשומ ,מ"מ 8      

    320.00   200.00     1.60 קזב לש 9701 רטמ   
      
  YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  50.730 ק ר פ  ת ת     
    (XLPE)  
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     037.05.010
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב      

 25,380.00   500.00    50.76 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  60.730 ק ר פ  ת ת       
      
,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     037.06.010
רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב םינומט      
ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס לע וא/ו      

 12,220.00   500.00    24.44 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,תווצקה רטמ   
      
ן ו פ ל ט  י ל ב כ  70.730 ק ר פ  ת ת       
      
תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     037.07.010
,4.0X2X01 "קזב" תושירדל םאתהב      

  1,720.50   150.00    11.47 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  80.730 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     037.08.010
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ      
תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 5.1 לש      

  1,424.10     5.00   284.82 םיירוקמ םירזיבא 'חי   
      
      
      

קובץ: רהט   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     004 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
,מ"ס 05 רטוק ןוטב רוניצמ תרוקיב תחוש     037.08.020

  2,021.00     5.00   404.20 הכרדמב הנקתהל הסכמ םע 'חי   
      
םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     037.08.030

  2,115.00     5.00   423.00 מ"מ 4x04x004 תודימב תשוחנמ 'חי   
      
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     037.08.040
טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה ספמ      
ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל וא ,יתכתמ      

    728.50     5.00   145.70 תינקת הלשו 'חי   
      
טנמלאל ר"ממ 53 ךילומב הקראה תדוקנ     037.08.050
ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב םלושמ      
טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד ,דויצל ךתורמ      

    286.70     5.00    57.34 הדוקנה רוביחלשרדנה רתי לכו 'חי   
      
דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ     037.08.060

    310.20     6.00    51.70 "6 'חי   
      
ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  90.730 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ ו       
      
67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     037.09.010
תוברל 'מ 4 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ מ"מ      
אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי תטלפ      
םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע םירזיבא      

 24,440.00    20.00 1,222.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה תבצהל 'חי   
      
רונתב יטטסורטקלא עבצב דומע תעיבצ     037.09.020
8.5 דע הבוגב דומע - רטסאילופ תקבאב      

  4,399.20    60.00    73.32 'מ רטמ   
      

  1,742.76    18.00    96.82 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  037.09.030
      
תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     037.09.040
ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
לש דוסיה ןויצל רבוחמו דוסיה לזרבל      
.חולב ןבלאמ הדלפ ספבו היזכרמה סיסב      

    212.53     1.00   212.53 טלפמוק 'חי   
      

  5,499.00    15.00   366.60 .ליבש / בוחר סנפל תידועי דיחי עורז 'חי  037.09.050
      
081/09 בוחר סנפל הלופכ תידועי עורז     037.09.060

  2,655.50     5.00   531.10 .תולעמ 'חי   
      
יטטסורטקלא עבצב דיחי עורז תעיבצ     037.09.070

  2,044.50    15.00   136.30 רטסאילופ תקבאב רונתב 'חי   
קובץ: רהט   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     005 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
עבצב תולעמ 081/09  לופכ עורז תעיבצ     037.09.080

  1,339.50     5.00   267.90 רטסאילופ תקבאב רונתב יטטסורטקלא 'חי   
      
RNJ 66PI LK תמגודכ יביטרוקד דל ת"ג     037.09.090
םייח ךרוא )דרפס( INIDNAKAC תרצות      
םוינמולא תקיצי יושע .תועש 000,001      
דומעה שאר לע הנקתהל V העורז לעב      
    AK01/K01-DPS הנקתהל דויצה לכ ללוכ  

 16,920.00    20.00   846.00 .רשואמ ע"ש וא הכרא י"ע תמלשומ 'חי   
      
ם י ר ז ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  01.730 ק ר פ  ת ת       
      
ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     037.10.010
ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע הרואת      
גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע      
ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה      
טלפמוק טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה      

  5,452.00    20.00   272.60 רזעה ירמוחו 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     037.10.020
תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ םע ז"אמ      
רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה גרוב      
טלפמוק טרופמכ הרואתהףוגל שגמה ןיב      

  1,692.00     5.00   338.40 רזעה ירמוחו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: רהט   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     006 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  040 ק ר פ       
      
    .  
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
תבכשו תיתש קודיה ,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
,ןבל :םיריהב םינווג .מ"ס 5 יבועב לוח      
טנמצ סיסב לע - 'דכו לוחכ ,קורי ,בוהצ      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ .ן בל      
תרחא רמאנ םא אלא ,ןויזה תא םיללוכ      
      
רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
שאר ךבדנ תוברל ריקה תא םיללוכ      
יולימ , הריפח , הזר ןוטב , ןבא / ןוטבמ      
,םיזקנ ,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח      
רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה      
אל ריחמה . 03-ב : ןוטבה גוס .תושורדה      
ריקב טעמל ,דרפנב דדמנ רשא דוסי ללוכ      
יתלב קלח הווהמ דוסיה ובש דבוכ ךמות      
םא אלא ןויותוריקל ריחמה . ריקהמ דרפנ      
תרחא רמאנ      
      
עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     040.010

134,420.00 6,500.00    20.68 15 קרפ יללכב טרפמב שרדנה יפל ק"מ   
      
'ג גוס עצמ ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     040.020
מ"ס 02 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ      
שרדנה יפל רקובמ קודיהב קודיהה רחאל      

  1,504.00    50.00    30.08 15 קרפ יללכב טרפמב ק"מ   
      
,הזתהב 04-ב ןייוזמ ןוטב יחטשמו תוריק     040.030
ינקתמל םהשלכ םיאוותבו תויוזב ,תורוצב      
ןליפורפילופ יביס תוברל 'דכו הקלחה      
תקלחהב הקיחש תבכש רמגו      

 62,190.40    20.00 3,109.52 טרפ פ"ע הבישי ריק-"רטפוקילה" ק"מ   
      
יבועב , תוכרדמו םיליבשל 'א גוס עצמ     040.040
יפל רקובמ קודיה ללוכ ,הנתשמו דיחא      

 34,968.00   310.00   112.80 .תובכש ק"מ   
      
51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ     040.050
03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס      

  6,885.50    25.00   275.42 והשלכ ןווגב , מ"ס רטמ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     040.060
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      
02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01      

 78,302.00   850.00    92.12 םיליבשו תוכרדמ ףוצירל -מ"ס ר"מ   
      

קובץ: רהט   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     007 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     040.070
02/02 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב ןבל      

 11,054.40   120.00    92.12 יתוזח דוגינ ףוצירל -מ"ס ר"מ   
      
תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר     040.080
6 יבועב ופי ןבא סופיטמ והשלכ ןווגב      
תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס( מ"ס      
ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב      
6 לש טס( מ"ס 7  יבועב יבמוק תומר      
סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא      
תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ      

  6,909.00    50.00   138.18 ע"ש וא "גנוטיא" ר"מ   
      
םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר     040.090
מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס 02/02      
וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות      

  1,065.96     6.00   177.66 והשלכ ןווגב ע"ש ר"מ   
      
םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק     040.100
ללוכ ריחמה :הרעה .רטמ 0.1 דע הבוגב      
לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי      

  4,105.92     8.00   513.24 .תושורדה רפעה תודובע ר"מ   
      
לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     040.110
ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב      
תולגועמ תוניפ ללוכ 2"-5.1" רטוקב      
העיבצו תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל      

  2,741.04    12.00   228.42 רונתב רטמ   
      
,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ     040.120
תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ רוניצמ      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ א"ת תייריע      

 13,000.20    10.00 1,300.02 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי   
      
רמגב "06 סוטול" םגד ןוטב ןותפשא     040.130
הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח      
לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו      

  1,970.24     2.00   985.12 ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
      
טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     040.140
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "קפא" םגד      

  2,070.82     1.00 2,070.82 'מ 8.1 ךרואב 'חי   
      
תושיגנ םאתומ( "םגא" םגד היזרב     040.150
יולימל זרבו םיזרב 2 תללוכה )םיכנל      
לש  ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיקובקב      
ףוגמ זגרא ללוכ ע"ש וא "אכירא םחש"      

  6,053.60     1.00 6,053.60 םימ רוקמל רוביחו 'חי   
      

קובץ: רהט   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     008 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     040.160
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא ןווגב      

 20,930.00   460.00    45.50 )ןוטב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: רהט   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     009 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  140 ק ר פ       
      
    .  
      
םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ ,הריפח      
תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ןואסלפ גוסמ      
םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 הקיפסב תופטפט      
תשירד יפל 'מ  0.1 דע 'מ 3.0 לש      
ןתנית .תכתממ ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה      
ףוטפט תרנצ יריחמל 01% תפסות      
)ןיחלוק ימב הייקשה( הלוגס היקשהו      
      
והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     041.010
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטוקב      

 10,152.00 1,200.00     8.46 מ"ס 05 לכ תותסוותמ רטמ   
      
תרצות תכרעמ שארל ןורא     041.020
תודימב ,"ןגסלפ" /"טיילרוא"/"רבנע"      
0011/2 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/011      
    IGF רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע,  
ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ      

  4,560.88     1.00 4,560.88 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו 'חי   
      
ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     041.030
וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61 רטוקב      
4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא      

    932.48    31.00    30.08 'פמוק .'מ  
      
אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ הייקשה תרנצ     041.040

  1,776.60   270.00     6.58 4 גרד מ"מ 61 רטוקב רטמ   
      
ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     041.050
,IV-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא      
    048/2 IGF, 0521/2 IGF רבנע" תרצות"  

  1,458.88     1.00 1,458.88 מ"ס 74/521/7.35 תודימב  ע"ש וא 'חי   
      
אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ הייקשה תרנצ     041.060

  3,929.20   380.00    10.34 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב רטמ   
      
והשלכ גוסמ ןליתאילופמ הייקשה תרנצ     041.070

  5,715.20   380.00    15.04 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב רטמ   
      
גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     041.080
הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 01      

  2,782.40    40.00    69.56 ןוליינמ רטמ   
      
      
      

קובץ: רהט   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     010 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ     041.090
תספוקב ןקתומ C.D/C.A  ע"ש וא "םגא"      
ללוכו ,ע"ש וא "טיילרוא" 'צות הנגה      
תלעפהל םישורדה םירזיבאהו הנטנא      
י"פע תכר עמה שאר לע תמלשומ הטילש      
תלת םידיאנולוס 4 ללוכ .תינכותב תויחנה      
  ע"ש וא "םגא" י"ע םירשואמ םייכרד    
םירוביחה לכ ללוכ לנפ לע םיבכרומ      
ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה      
שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנו( דקופמה      
הרואת דומעמ למשח תנזה ללוכ .)תכרעמ      
,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ יאלמשח 'בע(      
ןעמ ,א"מ 5  1 דע 5.2x3 Y.Y.N לבכ      
ללוכ .)הנקתה ,ןוטב חטשמ לע רבצמו      
תוירחאו הכרדה ,הנקתה ,רשק יושיר      

 18,220.02     1.00 18,220.02 .הנשל 'חי   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     041.100
הלחשה טוח תוברל מ"מ 061 רטוקב      

  3,412.20    30.00   113.74 ןוליינמ רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר     041.110
021 ןנסמ ,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ      
,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח      
רובי ח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר      

  2,989.20     1.00 2,989.20 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל 'חי   
      

 19,740.00 1,500.00    13.16 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי  041.120
      

 14,946.00   530.00    28.20 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי  041.130
      
ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     041.140
,םירגוב םיצע תיבחב ,הלעמו רטיל 0.06      
.'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ עזג יבוע      

 11,082.60    30.00   369.42 2 - םידב רפסמ 'חי   
      
הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד     041.150

  5,329.80     1.00 5,329.80 תוחפל 'מ 4 עזג 'חי   
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא     041.160

 34,874.00   700.00    49.82 ןוניג יחטשב רושיו רוזיפ תוברל ןנכתמה ק"מ   
קובץ: רהט   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     011 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  750 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.750 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ       
      
םע 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     057.01.010
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
וא "תורבא" תמגודכ LAG CPA יתבכש      
,עקרקב םינקתומ םימחו םירק םימל ע"ש      
תוברל ,1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ      
תפיטע ,הריפח תודובע תוברל  ,םיחפס      

    540.50     5.00   108.10 רזוח יולימו לוח רטמ   
      
56.3 ןפוד יבוע ,"2 רטוק הדלפ תורוניצ     057.01.020
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ      
וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת      
םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע ,םיחפס      

 18,800.00   160.00   117.50 רזוח רטמ   
      
23/5 ןפוד יבוע ,"3 רטוק הדלפ תורוניצ     057.01.030
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ      
וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת      
תוברל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש      
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע      

  1,579.20    10.00   157.92 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
23/5 ןפוד יבוע ,"4 רטוק הדלפ תורוניצ     057.01.040
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע ,מ"מ      
וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת      
תוברל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש      
קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע      

  8,798.40    45.00   195.52 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
4" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     057.01.050
תוברל ,רטוק לכב הדלפ רוניצמ םייק וקל      
זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח ,וקה      
ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק רבעמ      
תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,)דמצמ(      
רוביחל םישרדנה םירזיבאהו תודובעה      

  1,532.20     1.00 1,532.20 ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ 'חי   
      

    150.40     2.00    75.20 2/1" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  057.01.060
      
      

קובץ: רהט   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     012 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
תוברל ,2" רטוקב הייקשה תכרעמל הנכה     057.01.070
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק ירודכ זרב      

    705.00     1.00   705.00 דרוקרה תוברל זילפ/הזנורב 'חי   
      
ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא ןייוצמ      
יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס תוברל ,      
םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה לש הדיחיה      
רוביחה יטנמלא לכ תא םיללוכ םירחא      
רבחמ ,םיידגנ םינגוא תוברל םישרדנה      
, םימוא , םיגרב ,)"רסרד יצח"( ןגואמ      
.ב"ויכו םימטא      
      
תרצות "EVATCO" 4" רטוקב םימ דמ     057.01.080
תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא "הילד דרא"      

  2,458.10     1.00 2,458.10 הדידמ 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     057.01.090

  5,696.40     3.00 1,898.80 .ע"וש וא "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      

  2,256.00     1.00 2,256.00 4" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ  'חי  057.01.100
      
דרשמ י"ע רשואמ םגדמ 4" רטוקב ח"זמ     057.01.110

  1,692.00     1.00 1,692.00 תואירבה 'חי   
      
,2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     057.01.120
א" תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      

  1,252.08     1.00 1,252.08 .ע"וש וא D-050 םגד ".י.ר. 'חי   
      
ללוכ ,2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     057.01.130
םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא ,םינגוא      
"בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד      

  1,588.60     1.00 1,588.60 .ע"וש וא 406 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     057.01.140

    836.60     1.00   836.60 .ע"וש וא "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי   
      
ללוכ ,3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     057.01.150
םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא ,םינגוא      
"בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א" תמגוד      

  2,519.20     1.00 2,519.20 .ע"וש וא 406 'חי   
      
ללוכה ישאר םימ למג לע הקידב ךרעמ     057.01.160
,ץרוטש דמצמו 3" רטוקב הקידב זרב      

    940.00     1.00   940.00 תרשרשו הסכמ תוברל 'חי   
      
      
      
      

קובץ: רהט   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     013 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
רטוק לופכ ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     057.01.170
    "3X2, ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ,  
,ןוגיעל ןוטב שוג ,4" רטוק ףקז תוברל      

  4,831.60     2.00 2,415.80 םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ 'חי   
      
רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     057.01.180

  1,541.60     2.00   770.80 הפצה תעינמל ,4" 'חי   
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     057.01.190
רטוק ףקז ,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע      
זרבו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4"      

  2,115.00     1.00 2,115.00 .4/3" ןג 'חי   
      
ץ ו ח מ  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.750 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל       
      
ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.010
יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא NS-8 "הבע      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

  4,512.00    40.00   112.80 רזוח רטמ   
      
ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     057.02.015
יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא NS-8 "הבע      
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488 י"ת      
,'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

  5,640.00    40.00   141.00 רזוח רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     057.02.020
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש האיציו      
    "F-019" וא "SC019" ןיב המיטאו  
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה      
,'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

  9,945.20     4.00 2,486.30 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: רהט   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     014 חותיפ - תשרומ זכרמ

דומצ חותיפ 10 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     057.02.025
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש האיציו      
    "F-019" וא "SC019" ןיב המיטאו  
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה      
,'מ 57.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

 12,032.00     4.00 3,008.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
רטוקב םותכ יס.יו.יפ רוניצמ הגיפס חודיק     057.02.030
רטמ 2 דע 'מ 1 לעמ קמועב ררוחמ 8"      
הסכמ 04X04, ןוטב תרקת ללוכ המדאב      
,םינגזממ זוקינ רוניצל תורבחתהו זילפ      

  1,205.08     2.00   602.54 'פמוק הייתש תייזרב  
      
גוס  לכמ 061 רטוקב בויב רוניצ רוביח     057.02.040
לובגל ץוחמ וא ךותב םייק תרוקיב אתל      
)ינוריע תרוקיב את ללוכ( תודובעה      
,רפעה 'בע תוברל ,שיבכב וא הכרדמב      
םירמוחב שומיש ,תינמז בויב תביאש      
תיינבו רוביחה ,ןוטב תושקתה םיזרזמה      

    752.00     1.00   752.00 'פמוק .םייקה אתב ןוגלזמה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

879,914.54  כ"הס
קובץ: רהט   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב 7002 םיסדנהמ ןזניל יבצ
7562326-80 סקפ 7750826-80  לט - ש"ב 4 םותחנה הדוהי
 

06/12/2020
דף מס':     015 חותיפ - תשרומ זכרמ

הינח 20 הנבמ
      

לכה ךס תומכ הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  040 ק ר פ       
      
עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     040.010
, 15 קרפ יללכב טרפמב שרדנה יפל      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה , יוניפ ללוכ ריחמה      
,טהר ריעה חטש ךותב הדוקנ לכב ליגר      
םולשת ללוכ רשואמ הנמטה רתאל יוניפו      

147,400.00 6,700.00    22.00 .הרגא ק"מ   
      
יבועב , תוינח / תוכרדמל 'א גוס עצמ     040.040

103,400.00   940.00   110.00 .רקובמ קודיה ללוכ ,הנתשמו דיחא ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  

לכה ךס  
 1,130,714.54  יללכ כ"הס  

    192,221.47 מ"עמ %71  
  1,322,936.01 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: רהט 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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25/06/2020 

  לכבוד
 ועדה מקומית לתכון וביה 

 
 לכבוד

עיריית רהטמבקש:   
שביטה יאסמיןעורך הבקשה:   

  
  א.ג.נ.

  עם התייעצות עם מורשה נגישות שירותהנדון : חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס 
  מרכז מורשת

רהטישוב :   
100226/3גוש:   

3חלקה :  
1006/3מגרש :   

  שלום רב,
   ,תאי לאשור או תעודת גמר למקום ציבורי הוא אישור  3ו158לפי חוק תכון וביה סעיף  

  מורשה גישות מתו"ס אחרי שהתייעץ עם מורשה גישות השירות.     
     

  קום ציבורי  (א) לא ייתן היתר ,אישור או תעודת גמר ,לפי העיין ,לבין שהוא מ 3ו158
        (ז) או לבין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף 1ו158חדש,למוסד חיוך חדש כמשמעותו בסעיף       
  ,או לחלק ממו,אלא אם כן התקבלה חוות דעתו של מורשה לגישות מבים,תשתיות  2ו158    

וסביבה,לאחר התייעצות עם מורשה לגישות השירות,כי מתקיימות הוראות לפי כל אחד  
  מאלה לפי העיין: 

  פרק זה ; )1(

 א.  158סעיף  )2(

 . 1יין מוסד חיוך חדש ,גם פרק ה'לע )3(

  
לאחר בדיקה של תוכית    לצורך התאמה לאשים בעלי מוגבלויותלהלן ממצאי חוות הדעת 

שהועברה אלי,יש להטמיע את ה"ל בתוכיות העבודה ולהעביר אלי תוכית עבודה לבדיקה  
 :ואישור

חיות  3ו לרכב גבוה גישות  חיות  3יש לסמן   מבי ציבור  3במגרש שמשרת  –חייה ושילוט .א
בתוואי חופשי ממכשולים והפרשי גובה כל   2חלק  1918ע"פ ת"י לרכב רגיל במידות  , גישות 

,שיפוע החיות הגישות לא יהיה גדול מ שהם ,יש לוודא סימון ושילוט של החיות לכים 
,ושילוט על מיקום חיות גישות בכיסה למגרש,לקראת אכלוס   2חלק  1918כדרש בת"י ,ו2.5%

 מצורף פרט .4חלק  1918ור ומוגש לפי ת"י יש להכין שילוט בר
  

: יש לסמן שיפועים בדרך הגישה מהכיסה למגרש עד לכיסה למבים,שיפוע שיפועי דרך חוץ  .ב
 מעבר לכך יש לתכן את הדרך בכבש וכו'  . 5%לדרך גישה יהיה לכל היותר 

 

ביגוד חזותי לגוון ס"מ  15העמודים יסומו בסימן אזהרה ע"י פס זוהר ברוחב  עמודים בדרך : . ג
ס"מ מפי הקרקע, הרוחב בין העמודים יהיה  150העמוד, סימן האזהרה על העמוד יהיה בגובה 

ס"מ מסביב לעמודים ,כדי לאפשר מעבר   40ס"מ ,ויהיה סימון ע"י משטח אזהרה ברוחב  130
 גיש.

 

קרוב ככל  מקומות להעלאת והורדת וסעים ימוקמו   מקום המיועד להעלאת והורדת וסעים: .ד
או   8%האפשר לכיסה הגישה לביין,המעבר למדרכה יהיה באמצעות משטח משופע בשיפוע עד 

 בהמכת מדרכה 

 

כוח  ,(טו פתח אור )ס"מ 198 -ס"מ וגובה פוי  90 -רוחב פוי למעבר  -בכל סוג דלת  דלתות : . ה
כוח) לדלת פים (למעט דלת עשן, -ק"ג 2.2יוטון ( 22פתיחה מקסימאלי, לרבות עם מגיף דלת: 

כוח) לדלת חוץ; לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, הכוח הדרש -ק"ג 3יוטון ( 30-אש ומרחב מוגן), ו
בעלת ידית   ,יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה –כוח) -ק"ג 3יוטון ( 30-גדול מ
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  הדלת קיים משטח תפקוד תקי,  ,לפי ואחרישאיה ידית כפתור, ואיה כוללת חלקים חדים
-85יותקו הידיות בגובה בין  שימוש בידיות כפתור, ידיות הדלתות יהיו ידיות מוף חל איסור על

לפי  ס"מ , 30ס"מ מפי הרצפה ,במישור ובצד הדלת בסמוך לידית יש לאפשר מישור של  110
ס"מ, כאשר הדלת  135/175ס"מ או   155/155ואחרי הדלת יהיה משטח תפקוד גיש במידות 

 D+  (80ס"מ או כף D+ (◌ׂ110 )פתחת החוצה משטח התפקוד לפי הדלת יהיה גודל כף הדלת (
 ראה פרט משטחי תפקוד. ס"מ 

  

אמצעי הפעלה לרבות מפסקים, כפתורים, :  אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור .ו
,ויתים לזיהוי ומישוש ,ויהיו בגובה מקס' לחצים ומתגים, יהיו וחים לשימוש ,וביגוד חזותי 

 .1חלק  1918ס"מ מהרצפה ,לידם יהיה משטח גיש להגעה , ויעמדו בדרישות ת"י  130של 
 

מדרגות ,כל   3רוחב המדרגות יתאים לדרישות תקות התכון והביה, מדרגות חוץ מי'  מדרגות: .ז
מידות אחידות,גובה רום המדרגה הרומים יהיו בעלי מידות אחידות וכל השלחים יהיו בעלי 

ס"מ, במדרגות פים גובה    31ס"מ ,עומק השלח לא יהיה קטן מ  10-15.0במדרגות חוץ יהיה בין 
ס"מ, משי צידי    26ס"מ ,עומק השלח לא יהיה קטן מ  10-16.5רום המדרגה במדרגות  יהיה בין  

מ"מ עם אפשרות  40ר בקוטר כ המדרגות יש להתקין בתי אחיזה בגוון שוה תקיים עדיף מציו
 30ומוארך ס"מ עם כיפוף בקצה  90מ"מ בגובה של  40המרוחק מהקיר לפחות  גריפה,לכל האורך,

ס"מ אופקיים וספים אם הדבר לא מפריע למעבר,שי קצוות   15ו  ס"מ לאחר שלח המדרגה
לסמן את   ,יש ס"מ  20בתי האחיזה יהיו ביגוד חזותי לבתי האחיזה לאורך קטע שאורכו 

ס"מ ,ולהתקין משטח  2.5ס"מ מקצוות השלח פס קוטרסטי ויזואלית ומישושית בעובי  2במרחק 
ס"מ באורך המדרגות   60ויגוד מישושי לסביבתו ברוחב  60%אזהרה  תקי עם יגוד חזותי 

חלק  1918בכיסה אל מהלכי המדרגות ובמפלסי היציאה מהם .על המדרגות לעמוד בדרישות ת"י 
 דוגמא  צורף פרטמ.2

  

בהצבת מתקי שתייה ,אחת ממתקי השתייה תהיה גישה לאשים עם  ברזייה  גישה : .ח
מוגבלות , ,ולפי אחת החזיתות של מתקן השתייה יישמר שטח רצפה חופשי לגישה חזיתית או 

האמצעי להפעלת המתקן יתאימו לדרישות הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י ,צידית ,לפי הצורך 
ס"מ  75-85,גובה יציאת זרם המים כלפי מעלה יהיה  ,אם המתקן הוא מסוג מזרקה 1חלק  1819

מעל פי הרצפה ותתאפשר גישה למתקן להכסת חלל הברכיים וחלל כפות הרגליים ,אם 
ס"מ ,מתקן השתייה יוצב על הקיר בשטח  110מסופקות כוסות חד פעמיות טווח ההגעה יהיה עד 

 חופשי  עם גישה וחה לחזיתו ולא יימצא בתוך גומחה.

 

יש לציין בתוכית מידות ,שיפוע ומפלסים לפי ואחרי,כאמצעי עליה והתגברות   : כבש ( רמפה) .ט
הרוחב  רברוטו עם התקת מאחזי היד יישא ס"מ לפחות 150  רוחבב על הפרש גובה יש לבצע כבש

עדיף מציור   ,משי צידי הרמפה יש לבצע בתי אחיזה תקיים ס"מ טו  130החופשי הדרוש 
ס"מ   90בגובה  מ"מ 40המרוחק מהקיר לפחות  מ"מ עם אפשרות גריפה,לכל האורך, 40בקוטר כ 
שי קצוות בתי האחיזה יהיו  ,ס"מ מעבר לקצה שיפוע הרמפה עם קצה מכופף 30שיימשכו 

,שיפוע הכבש  2חלק  1918ע"פ ת"י  ס"מ  20ביגוד חזותי לבתי האחיזה לאורך קטע שאורכו 
שיפוע  רוחבי לא יותר  ,2חלק  1918ועומד בדרישות ת"י  8%האורכי יהיה לכל היותר 

ס"מ, משטחי  75,יותקו משטחי בייים תיקים בתחילה ובסוף הכבש וכל הפרש גובה מעל 1%מ
מעלות,   30לפי הכיסה ,היציאה, ושיוי כיוון ביותר מ  הבייים יהיו ביגוד חזותי לפי הכבש,

בסמוך  ס"מ, 175/ 135ס"מ או  155/155במידות   ובמשטי הבייים בכבש יהיה משטח תפקוד
יש לבצע מדרגות תקיות,בשולי הכבש יהיה רכיב הגה לפחות  6%לכבש שהשיפוע שלו יותר מ  

  תהיה דרך גישה לכבש.ס"מ, 10של 
  

  ספסלים גישים .י

  
  ס"מ לפחות .  100יהיה שטח רמפה חופשי לכיסא גלגלים שרוחבו  לצד המושב            
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  הספסלים יוצבו בתוך ישה מרוצפת בגוון יגודי לצד הדרך הגישה .            
  

בחללים שמוצבים בהם רכיבי ריהוט קבועים ,לרבות  מעברים בין רכיבי ריהוט קבועים: .יא
,רוחב  3.2חלק  1918מחיצות יתאימו המעברים הגישים בין הרכיבים הקבועים לדרישות בת"י 

ס"מ,לאורך המעברים יהיה שטח חופשי לסיבוב כסא הגלגלים   90המעברים לא יהיה קטן מ 
כאשר הדלת פתחת החוצה משטח התפקוד לפי הדלת יהיה  ס"מ, 135/175ס"מ או   155/155

 ראה פרט משטחי תפקוד. ס"מ  D+  (80ס"מ או כף D+ (◌ׂ110 )גודל כף הדלת (

 

ס"מ מפי  80-73בישיבה תהיה בין : גובה פי עמדת השירות המיועדת לקהל עמדת שירות  . יב
ס"מ,רוחב עמדת השירות לא יהיה פחות מ  70הרצפה,עומק פי עמדת השירות לא יהיה פחות מ 

ס"מ ,בכל עמדת שירות וכל  105ס"מ ,עם עומק חלל להכסת הברכיים ,גובה עמדה לעמידה  90
ולאת השראה,יוצגו במשרד שבו יתן שירות  או קבלת קהל תימצא מערכת עזר לשימוש מסוג ל

בסעיף הדן בשילוט,מסביב לדלפק יותקן בית   4חלק  1918החיות להפעלת המערכת,לפי ת"י 
,יימצא סמל 1חלק  1918אחיזה לידיים ,המתאים לדרישות עבור מבה בית האחיזה ב ת"י 

ל המציין כי העמדה גישה ,בפית הקפה יש אפשר גישה לאדם עם כסא גלגלים ,כולל גובה פוי ש
ס"מ  עם משטח תפקוד חופשי לפיהם  110ס"מ לברכיים,וגובה מכות הקפה וברזייה מקס'   70

ס"מ  70מ"מ בגובה  30-40,סביב הדלפק יותקן מסעד יד בקוטר  1חלק 1918ובהתאם לת"י 
מ"מ מגוף הדלפק,מעמד לדפי מידע ,וחומר איפורמטיבי יהיה גיש ובטווח גובה בין   40מרוחק 
 ראה פרט להמחשה  ס"מ, 135/175או 155/155לפי יהי מרחב תמרון במידות ס"מ, 60-120

 

והכיסה  ס"מ  בדרך הראשית מכיוון החיות 130יש לבצע שביל גיש ברוחב  דרך גישה : . יג
למגרש עד לכיסה לכל המבים,משי צידי השביל תבוצע אבן בגוון שוה ומרקם שוה להבלטת  

לשלט את הפייה אל הדרך הגישה ,המעברים בשבילים צריכים   ,יש  6חלק  1918השביל לפי ת"י 
שיפוע  5%ס"מ ושיפוע עד  130להיות חופשיים מכל מכשול ,יש לוודא רוחב השביל  של לפחות 

בעיבוד גב או טובזה  ( כמו אבן ,מרקם פי הדרך לא יהיה העיבוד גס2רוחבי לא יותר מ % 
מישקים בדרך לא יהיו יותר  ,גשם ,ומאפשר יקוז מיהמקשה על המתיידים בכיסאות גלגליםוכו')

יש לתכן כמו כבש על פי  5%וכל דרך בשיפוע מעל מ"מ לרוחב המישק,  10מ"מ לגובה ו  5מ  
יהיה לידו מדרגות   6%עם בתי אחיזה מכל צד,כל שיפוע של כבש בשיפוע מעל  2חלק  1918 הת"י

 . תקיות 

  

לפי חלק ג' של תקות התכון והביה בקשה להיתר תאיו   אזור מחסה בעת חירום :  .יד
אזור מחסה,יהיה אזור מחסה המשמש  3.2.11.2-3.2.11.9סעיפים  1970-ואגרות התש"ל  

לעשן בביין המוגן כולו ע"י מערכת כיבוי אש חלק מדרך מוצא גיש, חלל חסום 
מ' מחדר המדרגות המשמש מוצא בטוח,  10אוטומטית ,המצא במרחק שאיו עולה על 

מבואת מעלית חסומה לעשן או חלל מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה 
 המהלך המילוט .

  
ס"מ או  155/155חופשי במידות לפי ואחרי הדלתות יהיה מרחב תמרון תועה במבה : . טו

ס"מ מרצפת הכיסה מחוץ  1ס" במרחבים המוגים יש להבטיח שרצפתם איה גבוהה מ  135/175
 3.1חלק  1918ס"מ יש להתקין רכיב פריק על פי הדרש בת"י  2.0להם,במידה והפרש הגובה עד 

במישור ובצד הדלת  ס"מ, טו פתח אור ,בגומחות , 90,הדלתות לחדרים צריכות להיות ברוחב 
ס"מ, עם  90ס"מ, ,מי קרים יהיו בגובה שאיו עולה על  30בסמוך לידית יש לאפשר מישור של 

רמת   matt) משטח תמרון לכיסא גלגלים, הריצוף יהיה מחומר קשיח יציב ועמיד ,עמום (
בין קיר המגן לממד יש להבטיח  ההשתקפות תהיה מוכה,כשעצמים ותאורה לא ישפיעו עליה 

כאשר הדלת פתחת החוצה משטח התפקוד  ס"מ לפחות, 90,דלת ממ"ד ברוחב  ס"מ 135רוחב 

ראה פרט משטחי  ס"מ  D+  (80ס"מ או כף D+ (◌ׂ110 )לפי הדלת יהיה גודל כף הדלת (
 תפקוד. 

 

 52155/2במידות ברוטו  בכל מדור שירותים יהיה תא גיש  :1שירותים  מותאמים טיפוס  .טז
,משטח תפקוד תקי לפי ואחרי דלת   וגברים, לשים ס"מ 150/200,מידת טו דרשת  ס"מ

ס"מ מהקיר   70מרוחקת  האת האסלה יש להציב כשקדמותהכיסה לשירותים, 
ס"מ מהקיר שלצידה ,עליו מוצב   45ס"מ, וכשמרכזה מרוחק  45שמאחוריה,וגובה מהרצפה וגובה 

יש ידית  ס"מ בין האסלה והקיר בצד ש 80מרחק פוי ממכשולים של  ס"מ, 120הכיור במרחק 
, יש לקחת בחשבון שאם מיכל ההדחה לא  3.1 חלק  1918ארגון ומסעדים לפי ת"י המתרוממת,

ס"מ ,בכדי לאפשר יידות מול  20יהיה הקיר אלא עם בליטה בפים לתא  להאריך את התא ב 
ס"מ,או להתקין אסלת   20האסלה לפי דרישות הת"י,או לבצע את מיכל ההדחה בתוך קיר ה 

ית לכים עם מושב הגבהה, גוון חיפוי הקיר ברקע של הכלים הסיטאריים יהיה מוובלוק תק
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 R-10ברמה של  2279בגוון וגד לגוון הכלים ,רצפת השירותים תהיה וגדת אחלקה לפי ת"י 
כאשר הדלת פתחת החוצה משטח  לפחות,פירוט האביזרים שיש להתקין בפרט המצורף.

ראה פרט  ס"מ  D+  (80ס"מ או כף D+ (◌ׂ110 )דלת (התפקוד לפי הדלת יהיה גודל כף ה
 מצורף פרט  משטחי תפקוד.

  

בכל מקום שמותקות בו משתות,תותקן משתה אחת לפחות לפי הדרישות בת"י   משתות: .יז
ס"מ לכל היותר   50,גובה השפה העליוה הקדמית של המשתה הגישה יהיה  3.1חלק  1918

ס"מ,והקצה התחתון  60מהרצפה,משי צידי המשתה יותקו מאחזי יד אכיים קבועים שאורכם 
ס"מ,והיא תהיה מובחת ע"י  32ו מרוחקים ממרכז המשתה ס"מ ,ויהי 70שלהם יהיה בגובה 
 שיוי הגוון לרקע.

 

בדלת הכיסה למבה מחוץ  -ס"מ,סף בפתח 110רוחב דלת הכיסה יהיה לפחות  כיסה למבה : .יח
 1918ס"מ לכל היותר,במידה ויותר יש להסדיר ולהגיש על פי הדרש בת"י  1.0לפים גובה יהיה 

ים כיסה וסף דלת ומשטחי יגוב,יש לסמן דלתות ,מחיצות וקירות  בסעיפ 3.1וחלק  2חלק 
 155/155לפי ואחרי הדלת יהיה משטח תפקוד גיש במידות  ,4חלק  1918שקופם בסימון לפי ת"י 

כאשר הדלת פתחת החוצה משטח התפקוד לפי הדלת יהיה גודל כף  ס"מ, 135/175ס"מ או  

 ראה פרט משטחי תפקוד. ס"מ  D+  (80ס"מ או כף D+ (◌ׂ110 )הדלת (

  

 

 51ע"ג דלתות וקירות שקופים יותקו סימי אזהרה בגודל סימון דלתות ומחיצות שקופים : .יט

המרחק האופקי בין  ס"מ, 100-ל  90, ובגובה שבין ס"מ  160-ל 150הסימון יהיה בגובה שבין ס"מ, 

על  כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר   ס"מ 60הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על 

שקוף בחלק בניין ציבורי,יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו ,לאורך קו המגע ביניהם ,סימון  
 מצורף פרט. שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף  

 

במסלול הקצר ככל  ס"מ  60:יהיה סימן מוביל  בגוון ובמרקם שוים מהדרך ברוחב סימן מוביל .כ

סימן מוביל אל כניסה לבניין  שיתן ,בצד הדרך הגישה מהכיסה למגרש ועד לכיסה למבה, 
סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת,   110יסתיים במרחק 

  ובפנים, סנטימטרים מקצה אגף דלת סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח  30עד  10ובמרחק 
  המבנה ימשיך עד לעמדת המודיעין וסימן המאתר למעלית המרכזית שבמפלס הכניסה 

  ,ובמוסד חינוך ימשיך לשירותים ,אולם ספורט ,אודיטוריום,חדרי מנהלה ,ספריה , הראשית
 כמתואר בפרט. .  6חלק  1918וניגוד מישושי פי ת"י  50%עם ניגוד חזותי 

  

,בסעיף הדן 4חלק  1918התאורה בדרך הגישה ובאזור המתה יתקיימו הוראות ת"י  תאורה: .כא
,התאורה בתחום המגרש  8995בתאורה ,למעט הסעיפים הדים בתכון תאורה בתוך בייים בת"י 

בדרך אל הביין תהיה רציפה וממקור אור שאיו מסוור ותמע הארה ישירה מגופי תאורה לעיי 
י אדם בתוך הביין, רמת התאורה תהיה אחידה בכל השטח הציבורי ומקומות העבודה, גופי ב

ס"מ,  180ס"מ ולא מתחת  110התאורה יותקו מחוץ לטווח עין של אדם היושב או עומד ,לא מעל 
יש להימע ככל האפשר מהתקת תאורה מהבהבת, מסוורת ובוהקת הגרמת ע"י החזר אור  

 חזק.
  

תהיה תשתית למערכת עזר לשמיעה על פי הוראות חוק שוויון במקום  מערכת עזר לשמיעה: .כב
שהמיועד שייעשה בו דרך קבע ,שימוש באמצעי הגברת קול ,יתאימו מערכות העזר לשמיעה  

  FMאדום או מערכות -.מערכות כגון לולאת השראה, מערכות אור תת4חלק  1918לדרש בת"י 

ת המקומות בהם מותקות המערכות בסמל הבין ,יש לסמן א FM,או ממין אפון גלי רדיו תדר 
  לאומי לשירות גיש לבעלי לקות שמיעה.

  מערכות עזר  ללקויי שמיעה  
  כיתות לימוד ואולמות הרצאות  

  בכיתות לימוד    L100SA-HLV-לולאת השראה דגם  2.1
  

   מערכת הגברה, יש ואין המערכת מיועדת להתחבר למערכת הגברה בכיתת הלימוד. במידה 

  הכוללת מיקרופון אלחוטי למרצה, מערכת הגברה   SOUND FIELDלרכוש גם מערכת מסוג  
  .  2.2ראה סעיף  רמקולים בהשהיה 4 -ו
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דיאמית דגם   SOUND FIELD מערכת -. כיתות לימוד ללא מערכות הגברה 2.2

             D-MHLV2015    
  L100SA-MHLVכולל לולאת השראה דגם 

   – SENNHEISERלאולם  IR מערכת -מערכת שמע לאודיטוריום 
     אישית מיוחדת לכבדי שמיעה מבוססת על התקן קבע של משדרים ומקרים  שמעמערכת 

  העולמי , החל גם על ישראל .  ADAבאולם, לכיסוי כללי של כל שטח המושבים . על פי תקן 
   המשדרים  . ומיקרופוים אלחוטייםהמערכת תכלול חיבור למערכת הגברת הקול של האולם 

  עות אותות איפרא רד שייקלטו ע"י המקלטים ישדרו לחלל האולם את האמר באמצ
  שברשות 

  האשים לקויי השמיעה. שידור באיפרא רד, ימע רגישות להפרעות שידור מחוץ לאולם או 
  השידור עשה בתדר זהה לכל האולמות  להפרעות של שידורי המיקרופוים בתוך האולם.

  "ב.בארץ בהן מותקת המערכת, ובחלק מהאולמות באירופה וארה

  דציבל בין עוצמת הקול של המרצה  20dbלקוי שמיעה יש צורך בהפרש של  לסטודטים
 לרעשי הסביבה. הדרך היחידה להשיג את ההפרש ה"ל הוא ע"י מערכת  

SOUND FILED FM מיתים שטרם  המוצעת המערכת  .דיית וכוללת אפיוה חדשה  

     לסטודטים. המטרה לתת פתרון אופטימלי SOUND FIELD FMהופיעו במערכות 
  שומעים,

    לקויי שמיעה המשתמשים במכשיר שמיעה, לא משתמשים במכשיר שמיעה או  סטודטים 
  .מושתלים כאחד

 

מקומות ישיבה לאשים עם מוגבלות  2: יש לסמן  מקומות מותאמים לאשים עם מוגבלות .כג
מהמושבים המצאים בצמוד למקומות   10%ס"מ בצמוד למושבים הרגילים , 80/120במידות 

,בסעיף הדן 3.2חלק  1918הישיבה המיוחדים יהיו בעלי משעות יד מתקפלות או פריקות, לפי ת"י 
בסידורי  ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכסות. אפשר למקם אותם בטריבוה הראשוה קרוב  

ה טובה, באופן שקהל עומד  לכיסה או באמצע הטריבוה,המקומות יהיו במקום בעל זווית ראיי
לא יסתיר את קווי הראיה לבמה ,למגרש ,או למסך ,ובצלע  הארוכה של המגרש, כמובן שיש  

מצורף  לאפשר הגעה למקום בדרך גישה מהחיות והכיסה למגרש שכוללת גם רמפה אם צריך ,
 . פרט להמחשה

המיועדים והכיסאות מהשולחות  5%לפחות   :לשימוש הציבור  גישים וכיסאות  שולחות  .כד
ס"מ  48לשימוש הציבור יהיו שולחות מותאמים לאשים עם מוגבלות ,בהם עומק חלל לברכיים 

 .1חלק  1918ס"מ, לפי ת"י  80ס"מ ,רוחב שולחן לפחות  70לפחות ,גובה חלל לברכיים חופשי 

 

שבים יהיה ביגוד חזותי  סימון מספרי השורות המו :התאמה לאשים עם לקות ראייה  .כה
  הספרות המזהות מספרי מושבים יהיו מישושיות,גודל  הספרות יאפשר זיהוי ברור ,  לסביבתם 

. 

יש חשיבות רבה לזווית הראיה כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות לצפות  זווית ראייה :  .כו
במסך ההקרה ,זווית הראייה האכית ממקומות הישיבה המיוחדים לא תהיה גדולה מ  

 מעלות . 36

 

בסעיפים הדים בגישות לבמה ולמשטח מוגבה, וכן  3.2חלק  1918יתקיימו הוראות ת"י   מה :בב . כז
סטימטרים יסומו   45-הוראות אלה: שולי משטח מוגבה שאיו מיועד למופעים, וגובהו קטן מ

, וביגוד חזותי למשטח המוגבה; ויכול שמשטח מוגבה כאמור סטימטרים לפחות 10ברוחב בפס 
 וד חזותי לסביבתו. יהיה כולו ביג

 

 מקלט/ממ"ד /ממ"מ .כח
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: דרך גישה תוביל אל הבמה או משטח מוגבה ס"מ 45גישות לבמה משטח מוגבה  מעל  .כט
ממקומות הישיבה המיוחדים, חדר שחקים ומאחורי הקלעים  ,אפשר שתהיה דרך גישה בשיפוע 

, המתאימים  3.1חלק  1918ולפי ת"י  1חלק   2252או  ע"י כבש(רמפה) או מעלון לת"י  5%עד 

בסעיפים הדנים   3.2חלק  1918בבמה יתקיימו הוראות ת"י  , 3.1חלק  1918לדרישות בעיין זה לת"י  

אם כבש המוביל לבמה און משטח מוגבה בתוך האולם ,רוחבו    ,בנגישות לבמה ולמשטח מוגבה
ש סיבוב יהיה משטח תפקוד  ס"מ לפחות ,ובלבד שבתחילתו ,ובמקומות דר 100המשופע יהיה 

 ס"מ. 150/150ס"מ או  130/170במידות  1חלק  1918לפי ת"י 

 

: שולי משטח מוגבה שאינו מיועד למופעים, וגובהו קטן  ס"מ 45גישות לבמה משטח מוגבה  עד  . ל

סנטימטרים לפחות, ובניגוד חזותי למשטח המוגבה; ויכול   10סנטימטרים יסומנו בפס ברוחב  45-מ

, דרך גישה תוביל אל הבמה או משטח מוגבה  גבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי לסביבתושמשטח מו
ממקומות הישיבה המיוחדים, חדר שחקים ומאחורי הקלעים  ,אפשר שתהיה דרך גישה בשיפוע 

, 1חלק   2252ס"מ או  ע"י כבש(רמפה) או מעלון לפי ת"י לת"י  100ברוחב לפחות   5%עד 

  3.2חלק  1918בבמה יתקיימו הוראות ת"י  , 3.1חלק  1918ת בעיין זה לת"י  המתאימים לדרישו

 . בסעיפים הדנים בנגישות לבמה ולמשטח מוגבה 

 

תקין וזמין לשימוש  יתאים לדרישות תקות תכון וביה ויהיה אכי המעלון ה :מעלון אכי  .לא
פן בולט לעין העומס (לדוגמה ע"י שלט ובו מספר טלפון של מפעיל המתקן); מצוין עליו באו

ס"מ ,התקתם יתאים לתקון תכון וביה,  המעלון יכול  להיות  150עד הפרש גובה של ,המרבי  
, 3.1חלק  1918ולפי ת"י , 1חלק   2252מותקן בתוך פיר או בלעדיו ,המעלון יתאים לת"י 

ס"מ אורך   90ברוחב  ,מידות המעלון יהיה   3.1חלק  1918המתאימים לדרישות בעיין זה לת"י  
ס"מ ,המעלון ימוקם כך שלא מכשול בדרך הגישה, והגישה מתחת למשטח ההרמה תהיה  140

 ס"מ . 150/150ס"מ או  130/170מוגת ,לפי פתח המעלון יישמר משטח תפקוד תיקי ,במידות  
  

  ,ובו יהיו מתקים 8חלק  1498אתר מתקי משחק יהיה לפי ת"י  :גישים מתקי משחקים .לב
למתקי המשחקים   1498יש לקבל אישור מכון התקים לפי ת"י גישות מכל סוג לפי התקן ,

 באתר .

 

: באזורים המיועדים להמתת הקהל יש לתכן את המושבים ואת מיקומם כך   אזורי המתה .לג
שיתאפשר תועה גם של אשים עם מוגבלות הרהיטים יהיו ללא פיות חדות ויהיו יתים   

עם ידי אשים עם לקות ראיה,מושבים הדרשים יהיו גם מותאמים לאשים עם   להבחה בקלות
ס"מ מפי הרצפה ,החלק הקדמי של המושב   45-48מוגבלות ביידות ,גובה פי המושב יהיה בין 

ס"מ מחלקו האחורי ,המרחק מחזית המושב עד לגב המושב לא יהיה  2-לא יהיה גבוה ביותר  מ
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יהיו משעות יד שיימשכו מגב המושב עד לחזית המושב ואורכן יהיה ס"מ ,משי צידי המושב  40
 ראה פרט ס"מ מפי המושב. 18-24ס"מ לפחות,גובה פיהם העליוים יהיה בין  30

 

כשדלת המבה לא יתת לפתיחה חופשית מבחוץ ומתוכת מערכת קשר   מערכת קשר פים : .לד
  םם הדים במערכות קשר פים ואיטרקובסעיפי 4חלק  1918) תהיה  לפי ת"י םפים (איטרקו

,והיא תכלול גם חיווי קולי לציון שחרור מגון העילה של הדלת ,הותקן לוח עם מספרי הדירות  
מ"מ לפחות מרקע  0.8עליו במערכת קשר פים בכיסה לבין יהיו המספרים בולטים מפי השלט 

מ' מעל הרצפה עם  1.30ערכת יהיה עד מ"מ ,גובה המ 50 –מ"מ  12השלט גובה האותיות יהיו בין 
 גישה חופשית.

 

דרך   תוביל  , (פיקיק שולחות כגון  )שולחות בו  שמותקים  במקום שולחן פיקיק  גיש : . לה

 :אלה לדרישות יתאימו  הגישים השולחות.מהשולחות  חלק אל גישה

  ס"מ לפחות  110גיש ,משטח זה יימשך  משטח על ממוקמים יהיו;לשימוש ובטוחים יציבים יהיו              
  מעבר לכל צד של השולחן ,בכל שולחן גיש יהיה לפחות מקום ישיבה אחד המיועד לאדם בכיסא                          
  ס"מ )לברכיים ולכפות רגליים ,פי השולחן    45גלגלים והמתאים לדרישות עבור חללים חופשיים (              
  ס"מ מעל פי  45-48ס"מ ,מעל פי הרצפה ,ופי ספסל הישיבה  יהיו בגובה  74-76יהיה בגובה              

  ס"מ יאפשר   60הרצפה, בכל ספסל הצמוד לשולחן ,מקום ישיבה אחד לפחות שאורכו איו קטן מ              
  גישה וישיבה וחה, ללא מכשול פיזי כגון קורת חיזוק.              

  

תשתיות עיליים וכל עצם אחר לא יחדרו לרצועת ההליכה מתחת לגובה  מתקי רחוב :  .לו

תמרורים  וכו' ,ס"מ , מתקי רחוב ומתקי חוץ ,כגון עמודי תאורה ,פחי אשפה', 220
עמודי תאורה או עצים במדרכה ,יותקו ,יוצבו מחוץ לדרך הגישה כך שלא יהוו מכשול ,

ס"מ בעל יגוד מישושי וחזותי  30ויסומו בגומה מסביב ע"י משטח אזהרה ברוחב 
 למדרכה . 60%לריצוף ,לעמוד או העץ בגוון ריצוף עם יגוד חזותי 

כל התשתיות ומתקי הרחוב ,עצים ,תאורה, תמרורים וכו' יהיו רצועה למתקי רחוב:   .לז
בפרד בסמוך לדרך הגישה ,עם סימון הפרדה בעל גיד חזותי ומישושי  ברצועה שתסומן

 ,והגוון של הריצוף של רצועת מתקי הרחוב יהיה שוה מהריצוף במדרכה / דרך גישה.

והשיפוע הרוחבי לא יהיה  5%השיפוע האורכי של המדרכה לא יהיה גדול מ  שיפוע המדרכות : . לח
 . 2%גדול מ 

מקום המפגש בין פי הכביש לפי המדרכה לא יהיה הפרש גובה ב מקומות לחציית הכביש : .לט
% ויגוד מישושי   60ס"מ , ביגוד חזותי  60,לאורך המכת המדרכה יהיה משטח אזהרה ברוחב 

למשטח המדרכה(ריצוף סימון לעיוורים) ,אורך סימן האזהרה יהיה כרוחב מעבר החצייה 
,תהיה א.ש.מ. החצייה)של המכת המדרכה ס"מ בצידה השמאלי (ביחס לכיוון 90בהפחתה של 

 ר מעבר לאשים עם מוגבלות בתועה., כדי לאפשללא פאזה במעברי החציה

ס"מ והוא יימשך לכל  60רוחבו יהיה ביגוד חזותי ומישושי סימן מאתר במעבר החצייה : .מ
וון  רה את כיאורך רצועת ההליכה, ויגיע למרכז המכת המדרכה עד לסימן האזהרה ,באופן שיו

 ההליכה במעבר החצייה

ס"מ, והוא יהיה אחיד ככל האפשר ,לאורך קטע  130רוחב רצועת ההליכה לא יקטן מ  מדרכות : .מא
רחוב מצומת לצומת , על פי רצועת ההליכה לכל אורכה בצידה הגובל עם הכביש  יהיה משטח 

חזותי לסביבתו   ס"מ לפחות (ריצוף גוון שוה מהריצוף של המדרכה ) שיהיה ביגוד 20שרוחבו 
,דוגמא אם הריצוף אדום אזי המשטח בצד המדרכה יהיה בגוון לבן או צהוב, יתן להקטין את  

ס"מ, בשל מיקום מתקים   500ס"מ ,לאורך קטע שלא יהיה גדול מ  110רוחב המדרכה ל 
 ס"מ. 500,תשתיות או צמחייה ,ובלבד שהמרחק בין שתי היצריות עוקבות לא יהיה קטן מ 

  

את הדרך מהחות  להכיסה למבה  ועד בשלטי הכווה וזיהוי לפי אכלוס יש לשלט  :שילוט .מב
 1918להגעה לאזור קבלה ראשי אם קיים , ואזורים מרכזיים , מקומות הדורשים שילוט לפי ת"י 

, כיסות לחדרים,   ת,חיון ,כיסות ,יציאות, עמדות שירות ,מעליות, דרכי מוצא, מסדרוו4חלק 
, אזורי התקהלות , אזורים מסוכים , אזורי מחסה ,מרחבים מוגים גישים וסימון   בתי שימוש

,כשרקע 4חלק  1918ותאורה מתאימה לפי ת"י  4חלק  1918, השילוט לפי ת"י וכל חדר ומה ייעוד
מ"מ,לשילוט  12השלט יהיה בהיר והכיתוב בגוון כהה,גודל האותיות לשילוט חדרים יהיה לפחות 

 140-160מ"מ,מיקום השלט יהיה מצד ידית הדלת ,בטווח גובה  80ולשילוט הכווה מ"מ  22מידע 
גימור   5:3ס"מ מהמשקוף,סוג הפוט יהיה דומה לרקיס או תם ביחס  10ס"מ מהרצפה,והמרחק 

 . 70%האותיות /ספרות יהיה עמום ווגד לרקע ב 

 

 העבודה.יש להקפיד על ביצוע החיות הגישות והטמעתן בתוכיות  .מג
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 .ביה להיתר הדעת מחוות כחלק השירות גישות מורשה של דעת חוות מצורפת .מד
  
  באסם אלקריאוי,   אי 

  094מספר תעודת רישום בפקס מורשי גישות מבים תשתיות וסביבה :    
מאשר בדיקת התוכיות המצורפות והחוות דעת ,ערכה בהתאם לדרישות הגישות לאשים עם    

לאחר שהתייעצתי עם מורשה מוגבלות לפי כל חיקוק לגבי המקום הציבור שוא בקשה זו, 
  גישות השירות שפרטיו הם:

  
  שרה מרגוליס שם מלא : 

  2110:מס' תעודת רישום מורשי גישות השירות    
  
  

  אישור זה להיתר ביה בלבד.    
  

  גמר יש לקבל חוות דעת ואישור וספיםתעודת לחיבור תשתיות ולפי קבלת בשלב קבלת     
  

 חתימה וחותמת מורשה גישות מתו"ס
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  מקום המיועד להעלאת והורדת וסעים 

  

  



        מהנדס מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה-באסם אלקרינאוי   

                 ונגישותא.פ. הנדסה ניהול פיקוח פרויקטים    
  -BASEM8000@GMAIL.COMBASEM8000@GMAIL.COMBASEM8000@GMAIL.COMBASEM8000@GMAIL.COMדוא"ל     

  30מתוך  11עמוד 
  094מהדס מורשה גישות מבים תשתיות וסביבה מ.ר. –באסם אלקריאוי 

 6231751623175162317516231751----08080808, פקס. , פקס. , פקס. , פקס.         2463646246364624636462463646----050050050050טל.  טל.  טל.  טל.          – – – –         85357853578535785357רהט  רהט  רהט  רהט              1075107510751075ת.ד.  ת.ד.  ת.ד.  ת.ד.   

  

  

  
  
  
  
  

  םמושבים מותאמי
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  ידיות בדלתות 
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  1שירותים גישים טיפוס 
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___________________________________________________________________________
 firasjh@gmail.com | 5725408‐050 נצרת עילית | נייד: 4869נצרת עילית ת.ד.  56רח' סחלב 

  ותכנון סביבהאדריכלות נוף  ארד
   
   

   

 , רהט1006אדריכלות נוף מתחם פרויקט: ל ופרטים תכניות רשימת  

 03/12/2020: תאריך  

   

   

   

  מ"קנ  מטרה  תאריך  מהדורה  תכנית' מס  שם תכנית

1:250    לביצוע 03/12/20  1  1    עבודות עפרתכנית 

1:250    לביצוע 03/12/20  1  2    תכנית פיתוח 

1:100   ביצועל   03/12/20  1  3     גיליון חתכים 

1:100    לביצוע 03/12/20  1  4    גיליון פרישות קירות

  כמפורט  לביצוע 03/12/20  1  5    גיליון פרטים טיפוסיים

  מ"קנ  מטרה  תאריך  מהדורה  פרט' מס  שם פרט

1:25   לביצוע 03/12/20  1  1   קיר תמך ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  2    מדרכה במעבר חציה ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  3   ריצוף במדרכה ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  4   'ריצוף בשביל טיפוס א ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  5   'ריצוף בשביל טיפוס ב ‐פרט טיפוסי  

1:50   לביצוע 03/12/20  1  6   ריצוף בחניה ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  7   רמפה נגישה ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  8    מדרגות ומאחז יד ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  9    גומה לעץ ‐פרט טיפוסי  

1:25   לביצוע 03/12/20  1  10    ספסל בטון יצוק ‐פרט טיפוסי  

 ללא  לביצוע 03/12/20  1  11    'מ 1.10מעקה בטיחות בגובה  ‐פרט יצרן  

 ללא  לביצוע 03/12/20  1  12    אשפתון ‐פרט יצרן  

 ללא  לביצוע 03/12/20  1  13    ברזיה נגישה ‐פרט יצרן  

 ללא  לביצוע 03/12/20  1  14    ספסל נגיש ‐פרט יצרן  
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