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חכ"ל רהט
מכרז פומבי מס'
05/2021
ביצוע עבודות להקמת
מבנה "מרכז סחר תיירותי " ברהט
חוברת הנדסית
( מפרט טכני  +דו"ח קרקע  +אומדנים )
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מרכז מורשת רהט  -רשימת יועצים
תפקיד

שם

סגן מהנדס עיר רהט

מהנדס פאוזי אלקרינאוי

מנכ"ל חכ"ל רהט

מחמוד אלעמור

מנהל פרויקט מטעם חכ"ל

מהנדס סמיח אבו זאיד

אדריכלות

שביטה אדריכילים

קונסטרוקציה

אלשאפעי יוסף-מהנדס בניין

איש קשר

מס' טלפון
050-550638
054-6417544

email
fauzialk@rahat.muni.il
sameeh@ecrahat.com

יאסמין שביטה

054-6744274

משרד

09-8331706

shbitarc@gmail.com

מוחמד שביטה

050-7357504

shbitarc@gmail.com

יוסף אלשאפעי

054-7800004

shafhee@inter.net.il

יועץ קרקע
*חשמל

אינג'אזס

אינסטלציה

נ.איה מהנדסים

מיזוג אוויר

נ.איה מהנדסים

בטיחות

זיאנה הנדסה בע"מ

עאדל זיאדנה

נגישות

א.פ .הנדסה

באסם אלקרנאוי

050-2463646

*קרינה/ומיגון

אינג'אזס

תייסיר אלזבארגה

054-2096010

Injazs2000@gmail.com

פיראס אלחלוו

050-5725408

firasjh@gmail.com

פיתוח נוף
איטום

ביטלמן

כמאי

אלי גולדין

מרכז מורשת רהט  -מ פ ר ט

054-2096010

Injazs2000@gmail.com

תייסיר אלזבארגה

04-6216201

n.ayaeng10@gmail.com

נגם איה

04-6216201

n.ayaeng10@gmail.com

ויקטור פרדמן

054-2424890

victor@tes-eng.com

050-5206409

Ziadna.eng@gmail.com
Basem8000@gmail.com

09-7741595
אלי גולדין

054-4474506

bitelman@office.com
goldinel@netvision.net.il
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תוכן העניינים ורשימת מסמכי מכרז
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מסמך א – 1-כתב הזמנת הצעות לפניה לקבלנים לביצוע הבניה
מסמך א – 2-הצעת הקבלן
מסמך ב – 1-החוזה ונספחיו – בחוברת נפרדת
מסמך ג' – מפרט טכני בינמשרדי (ספר כחול) – לא מצורף
מסמך ג' – 1תנאים מיוחדים לחוזה
מסמך ג' – 2מפרטים מיוחדיםי ותכולת המחירים
נספח ד'  -שלבי ביצוע ותשלום (חלק פאושלי ,לפי סיכום במסמך ה ;1-כתב הכמויות מנחה
לעבודות פאושליות)
מסמך ה' – 1כתב כמויות מנחה לפאושלי (בנין תלמוד תורה)
מסמך ה' – 2כתב כמויות למדידה (סלילה ,פיתוח וקווי חוץ)
מסמך ו' – רשימת תוכניות
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מסמך א - 1-כתב ההזמנה
לכבוד
הקבלן ______________________ :
הנדון:

.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

תאריך

הזמנת הצעות לביצוע בנייה
מבנה מורשת רהט ,מורשת רהט בעיר רהט

הנך מוזמן בזה להגיש הצעת מחירים לביצוע עבודות בניה של מבנה מורשת רהט בעיר רהט .וכל עבודה
נוספת המופיעה בתכניות הפנייה להצעות ובכתב הכמויות המצורף לו( .להלן" :הפרוייקט").
המציע חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית ,תשכ"ט
 ,1969ולצרף להצעתו העתק אישור על רישום מעודכן בענף  100סיווג ג' 2לפחות ,וכן הצהרה על אי
ביטול הרישום.
על המציע להמציא אישור שהנו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על ניהול ספרים כחוק ,כ"כ
על המציע לצרף אישור תקף בדבר ניכוי מס במקור.
היה המציע תאגיד ,יצרף המציע תמצית רישום מרשם החברות/רשם השיתופיות ,וכן אישור עו"ד/
רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בצרוף דוגמאות חתימה.
על המציע לצרף להצעתו אישורים בדבר ביצוע עבודות בנייה של  3פרוייקטים מסוג ובהיקף דומה
לסוג והיקף העבודה בפנייה להצעות זה (בהתאם לסך הכולל נקוב בכתב הכמויות) ,בחמש השנים
האחרונות ,בצרוף המלצות מהגופים עבורם נבנו המבנים ופרטים של אנשי הקשר ,עמם ניתן יהיה
לבחון את הנתונים שנמסרו על ידי המציע.
מסמכי פנייה להצעות/חוזה זה כוללים:
א .הזמנת הצעות לפנייה להצעות/חוזה.
ב .טופס הצעת הקבלן.
ג .דוגמת ערבות בנקאית.
ד .דוגמת הסכם.
ה .דוגמת טופס עריכת ביטוח.
ו .מפרטים מיוחדים ותנאים כלליים מיוחדים המתייחסים לפנייה להצעות/חוזה זה ,בנוסף
למפרטים הכלולים ב"-מפרט כללי לעבודות בניין".
ז .מערכת תוכניות.
ח .כתב כמויות/אומדן
את מסמכי הפנייה להצעות/חוזה והתוכניות ניתן יהיה לקבל במשרדי עיריית רהט ,במשרד מהנדס
העיר תמורת  ₪ 300שלא יוחזרו.
 .מקום הפגישה יתואם מראש.
בשעה
סיור קבלנים יערך ביום
המציע ייחתם על כל מסמכי הפנייה להצעות/חוזה שסופקו ע"י המזמין כמפורט בסעיף  4לעיל ,למשרד
מהנדס העיר רהט עד ליום ______ בשעה_______
א .על המציע לרשום בדיו בדף הצעת מחיר מסמך א 2-את סיכום פרקי האומדן וכן סיכום כללי.
ב .בפנייה להצעות/חוזה זה אין הצמדה למדד.
ג .המציע שיזכה בפנייה להצעות לא יהיה זכאי לכל תשלום ,מכל מין וסוג שהוא ,מעבר למחירים
שננקבו על ידו.
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ד .החוזה שיחתם עם הקבלן יהיה "פאושל" למעט פרקים /סעיפים מסוימים שיהיו למדידה .הסעיפים
שיהיו למדידה מרוכזים בקובץ נפרד של כתב הכמויות.
ה .אם יוחלט על הפחתת עבודות  ,מחירן ייקבע לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות.
ו .התשלומים :בחלק הפאושלי יבוצעו לפי טבלת שלבי התשלום המצ"ב .ובחלק המדידה לפי
התקדמות הפרויקט.
ז .כתב הכמויות ומחיריו ישמשו כטבלת עזר למחירי תוספות וחריגים.
ח .המזמין רשאי לפני חתימת חוזה או במהלך העבודה להפחית/להוסיף סעיפים ולהתאים ההסכם
שיחתם לתקציב.
ט .המזמין רשאי להזמין בעצמו ישירות חלק מהסעיפים או מהחומרים והם יופחתו מהתשלום לקבלן.
י .המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע העבודה באופן לא רציף -בשלבים ,או להפסיק העבודה עם הקבלן
בסוף כל שלב (ע"פ טבלת שלבי ביצוע ) .במקרה והעבודה תושהה ישולם לקבלן רק ע"פ טבלת שלבי
התשלום בתוספת הצמדה.
יא .המזמין שומר לעצמו הזכות להפסיק כל העבודות עם הקבלן בהתראה של  3חודשים.
יב .הסכם עם הקבלן יהיה בתוקף עד ל –  4שנים מיום חתימת החוזה.
יג .המציע שיזכה יהיה אחראי לבטיחות באתר ולביטחון העובדים ויעבוד בהתאם לחוזר מנכ"ל
משרד החינוך בכל נוגע לבטיחות ובמיוחד לבטיחות בבניין מאוכלס.
יד .המציע שייבחר יגדר האתר על חשבונו.
טו .המציע שיזכה ,ידאג לשמירה באתר ע"י שומרים חמושים בכל קטעי עבודה .הכל בהתאם להנחיות
קב"ט המועצה לרבות העסקת עובדים .
 .10כל שינוי הפחתה או תוספת שייעשו במפרט הטכני ,בטופס הצעת הקבלן או בתנאי החוזה ,או כל
הסתייגות לגביהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,ייחשבו לפי
בחירת המזמינה :כאילו לא נכתבו .ב .עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותה.
 .11אם תתגלה סתירה או שגיאה ,או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף מסוים יש להודיע על כך
מיד וללא דיחוי למזמין בכתב ,הודעה כאמור יש למסור לפחות  5ימים לפני יום הגשת ההצעות.
 .12אין עמותת סוכת עובדיה ערבה לדיוק הכמויות ,התוכניות או התיאורים הטכניים.
 .13כל מסמכי הפנייה להצעות המפורטים בסעיף  4לעיל הם רכוש המזמין ,הם מושאלים לשם הכנת
ההצעה והגשתה .יש להחזירם עד מועד הגשת ההצעות בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו.
אין להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.
 .14אם אין ברצונך להשתתף בפנייה להצעות ,הנך מתבקש להודיע על כך תוך שבעה ימים מיום קבלת
ההצעה.
 .15המציע שהצעתו תזכה בפנייה להצעות יידרש לבצע את העבודה בעצמו .עבודה באמצעות קבלני משנה,
תותר רק בכפוף לאישור בכתב של המזמין ,לאחר שהודיע לה מיהו קבלן המשנה ובכפוף לכך
שהאחריות הבלעדית על ביצוען המושלם של העבודות ועל איכותן הינה של המציע.
 .16בשל מורכבות העבודה הקבלן מתחייב להעסיק קבלני משנה באינסטלציה  ,מיזוג אוויר וחשמל מתוך
הרשימה שתוצע על ידו ותאושר מראש ע"י המזמין (נספח ו') ,אלא אם כן יאשר המזמין קבלן משנה
אחר לאחר שיוכח שהוא מתאים לביצוע העבודה .
 .17המציע מתחייב כי אם יזכה בפנייה להצעות יחתום על חוזה ,כדוגמת החוזה המצורף בזה ויגיש
למזמינה את ערבות הביצוע הקבועה בהסכם בסך  5%בתוך  10ימים מיום ההודעה על הזכייה בפנייה
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.18
.19

.20

.21

.22
.23
.24
.25
.26

.27
.28
.29
.30

.31

להצעות .מובהר בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת הפנייה להצעותיכם לגבי זהות הזוכה לא תהווה
קיבול להצעת הקבלן ,ורק עם חתימה על הסכם ייכנס ההסכם לתוקף.
לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את ערבות הביצוע בתוך  14יום מיום מסירת ההודעה על
הזכייה למשלוח הדואר רשום ,כל קשר חוזי בין הצדדים הנובע מפנייה להצעות זה ,יהא בטל ומבוטל.
במסגרת שיקולי המזמין בעת בחינת ההצעות תהא רשאית המזמין (אך לא חייבת) להתחשב בנוסף על
המחיר גם בותק של המציע בניסיונו ובהמלצותיו .כן תהיה העמותה רשאית להתחשב בניסיונה עם
המציע בעבודות קודמות ,ובכלל זה בעמידתו בלוחות זמנים ובאיכות הבנייה שלו.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין שומר על זכותה
לבטל את הפנייה להצעות כליל או את חלקו ,ו/או לא להכריז על זוכה ו/או לא להתקשר בהסכם עם
הזוכה .כן יהיה המזמין רשאי לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים ,לפי שיקול דעתה .כן יהיה המזמין
רשאי רשאי לבטל פרקים או רכיבים שונים מהפרויקט לפי שיקול דעתה ,וזאת בין אם אין הוא מעוניין
בביצועם ,ובין אם כדי לבצעם בעצמה או באמצעות קבלן אחר ,כל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל
פיצוי כלשהו בגין ביטול אותם פרקים או רכיבים.
ידוע לקבלן כי התמורה בגין ביצוע הפרויקט אמורה להגיע מגורמים ממסדיים שונים ותרומות .הקבלן
יהיה זכאי לקבל את התמורה אשר תגיע בפועל מהגורמים הנ"ל ,ולא יהיה זכאי לכל ריבית או פיצוי
בגין קבלת הסך ,תהא הסיבה לאיחור בקבלתו מהמוסדות הממנים אשר תהא.
זמן ביצוע לפרויקט ( 10עשרה) חודש.
על המציע לחתום בר"ת על כל עמוד ממסמכי הפנייה להצעות המפורטים לעיל על נספחיהם ,ובכלל זה
על התוכניות ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך.
הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי פרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי השטח
ואילוציו .לאחר הגשת ההצעה ע"י הקבלן לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע פרט כלשהו.
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה לפנייה להצעות ובהשתתפות בפנייה
להצעות תחולנה על המציע.
המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי
הפנייה להצעות ,בין ביוזמתה בין בתשובה לשאלות המציעים .השינויים והתיקונים כאמור ,יובאו
בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי הפנייה להצעות בדואר רשום או בפקסימיליה עפ"י הכתובות
והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי הפנייה להצעות ,ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הפנייה להצעות.
כל הזכויות במסמכי הפנייה להצעות שמורות למזמין .המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי הפנייה להצעות אלא לצורך הכנת והגשת הצעה בפנייה להצעות זה.
המזמין רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי הפנייה להצעות באופן שלדעת העמותה מונע הערכת ההצעה.
המזמין יתן הודעה למשתתפים שלא זכו בפנייה להצעות.
א) המזמין שומר לעצמה את הזכות לבטל את הפנייה להצעות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.
ב) אם יחליט המזמין כאמור ,שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו ,לא
תהיה למשתתפים בפנייה להצעות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא ,למעט
ההוצאות בגין רכישת טפסי הפנייה להצעות שתוחזרנה לזוכה בפנייה להצעות בלבד.
תקופת ביצוע העבודה תהיה בהתאם למפורט במסמך א 1-הצעת הקבלן ומסמך ב' –חוזה חודש8 .
חודשים.
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 .32הזוכה ידרש להמציא העתק מפוליסת הביטוח קבלנים כל הסיכונים כאשר ערך הביטוח למקרה
______  ₪וכולל ביטוח צד ג' כשהעמותהתופיע כמוטב.
 .33מוסכם במפורש ,כי הוראות טופס זה ,אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי הפנייה להצעות ו/או
החוזה ,אלא להוסיף עליהן.
 .34עלות השתתפות בפנייה להצעות  ₪ 300שלא יוחזרו.
בכבוד רב,
מהנדס העיר רהט
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מסמך א2-
הצעת הקבלן
המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה

לכבוד
מהנדס העיר רהט

הנדון :הזמנה לקבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות
.1

אנו הח"מ קראנו ועיינו בכל המסמכים המפורטים מטה והעתידים כולם יחד להוות חוזה על
כל מסמכיו ונספחיו.
מסמך א'

-

הזמנה להציע הצעה

מסמך א' 1 -

-

הצעתנו זו.

מסמך ב'

-

חוזה ונספחיו (ערוך בחוברת נפרדת)

מסמך ג'

-

המפרט הכללי לעבודות בנין – הספר הכחול .מסמך שאינו מצורף.

מסמך ג' – 1

-

תנאים כלליים מיוחדים.

מסמך ג' – 2

-

המפרט המיוחד  +דו"ח יועץ קרקע.

מסמך ד'

-

לוח תשלומים

מסמך ה' – 1

-

כתבי כמויות מנחים.

מסמך ה'2-

-

כתבי כמויות (למדידה)

מסמך ו'

-

תוכניות ורשימת התוכניות.

מסמך ח'

-

לוח זמנים (יצורף ע"י הקבלן).

אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ההזמנה ,והמזמין שומר לעצמו הזכות,
לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ההזמנה ו/או לשנות
את המסמכים הקיימים.
.2

קבלן ראשי:
הננו מצהירים ומסכימים בזה ,כי במסגרת חוזה זה אנו נמונה ,נהיה ונפעל כקבלן ראשי הן
על פי החוק (תקנות הבטיחות לעבודות בנייה) והן לצורך ביצוע העבודה.
על מנת למנוע כל ספק ,אנחנו לוקחים על עצמנו את כל המטלות והחובות לבצע את
העבודות כקבלן ראשי לכל דבר עפ"י כל דין ועל פי חוזה זה.

.3

הובהר לנו באופן הברור ביותר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם
מספר מציעים מבין ההצעות שיוגשו ו/או אף לא עם אחד מהמציעים ,על בסיס ההצעה
הטובה ביותר למזמין והננו מצהירים בזה שאנו מסכימים לתנאי זה .למען הסר ספק ,חובת
מכרזים אינה חלה על פרויקט זה.

.4

הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל המסמכים הנ"ל של חוזה זה על כל פרטיהם ,וכי בדקנו
את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר ,ושביצוע העבודות כמפורט במסמכי חוזה זה
(להלן" -:העבודה") וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים
ומוכרים לנו היטב ,וקיבלנו את כל ההסברים שביקשנו ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו וכי
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לא נציג שום תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי-הבנה או אי-ידיעה כלשהי של
תנאי החוזה על מסמכיו ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענות אלו.
.5

הננו מצהירים כי ידוע לנו המצב הביטחוני ואפשרויות העסקתם של פועלים וקבלני משנה
משטחי יהודה ,שומרון ועזה (יש"ע) ,וכי ננקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של
פועלים אזרחי ישראל בכל המקצועות או פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא ייגרם שום פיגור
בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ושלבי הביניים של לוח זמנים
זה.
הננו מצהירים ששום בעיה הכרוכה בהעסקתם של פועלים מהשטחים ו/או פועלים זרים לא
תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או ככוח עליון.

.6

הננו מתחייבים לבצע את העבודה בכפיפות לכל מסמכי חוזה זה .ידוע לנו שהמחיר הינו
פאושלי והתשלום בפועל יחושב על בסיס אבני דרך של העבודה שתבוצע בפועל ,כמתואר
במסמכי החוזה ,ובהתאם למחירים הנקובים במסמך ד' לחוזה.

.7

הובא לידיעתנו כי זכותכם המלאה לדחות את הצעתנו ,כולה או חלקה ,או כל הצעה אחרת
שתינתן לכם ,וכי תהיו רשאים למסור את ביצוע העבודות ,אם בכלל במלואן או בחלקן,
לבעל ההצעה הנראית לכם גם אם אינה הזולה ביותר ,וכי הינכם רשאים ,על פי שיקול
דעתכם הבלעדי ,לנהל מו"מ עם המציעים ,כולם או חלקם ,או עם אחרים.

.8

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

.9

הובא לידיעתנו כי אין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם בדרך כלשהי וכי אתם שומרים
לעצמכם את זכותכם להכניס בכל עת שינוים בהצעה ובמסמכי בקשת הצעת המחיר וכי רק
אותן הוראות ,הסכמים ,סכומים והצהרות אשר יכללו בהסכם שייערך וייחתם (אם בכלל)
בינינו ,יחייבו אתכם.

.10

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

.11

הננו מתחייבים לבצע את העבודה בסכום (ללא מע"מ) של____________________ :ש"ח
____________________________________
(במילים:
הערה  :ראה גם טבלת פירוט לפי פרקים  :סעיף  22במסמך זה.

_

)₪

.12

הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על החוזה ,הפקדת הערבות לקיום תנאי החוזה בידיכם
והו צאת צו התחלת עבודה ,נתחיל בביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה ולוח הזמנים.

.13

עם קבלת תעודת השלמת העבודה ולפני תשלום החשבון האחרון אנו מתחייבים להחליף את
הערבויות בהתאם לאמור במסמכי החוזה ולמסור למזמין ערבות לתקופת הבדק.

.14

הננו מתחייבים להשלים את העבודה לשביעות רצונכם המלאה תוך  8חודשים (עשרה
חודשים) קלנדריים ,מיום מתן צו התחלת העבודה על ידכם ,כדלקמן-:
פרק זמן זה כולל גם את תקופת ההתארגנות וקבלת טופס  ,4לא תשולם הצמדה למדד.

.15

אנו מסכ ימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של  90יום מהמועד
האחרון שנקבע להגשת ההצעות וכי לא נוכל לבטל הצעה זו תוך  90יום הנ"ל גם אם מר
קובי סלע (להלן" -:המזמין ו/או החברה") טרם הודיע לנו כי החליטה להתקשר עימנו בחוזה
לבצוע העבודה.
הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו ,מחייב אותנו החוזה על כל מסמכיו
המצורפים אליו כאילו היה חתום על ידינו ואם נידרש להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת

.16
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החוזה נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה .מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותינו לפי
החוזה הננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש מאיתנו בהתאם לצו
התחלת העבודה שיינתן על ידי המזמין.
.17

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

.18

הננו מצהירים בזה ,כי ברשותנו נמצאים כל המפרטים הנזכרים בחוזה זה במהדורתם
כמפורט ברשימת המסמכים ,קראנו והבנו את תוכנם ,קיבלנו את כל ההסברים אשר בקשנו
ואנו מתחייבים לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

.19

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

.20

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

.21

"הרבים" כולל היחיד במקרה והמציע הוא פרט.

.22

פירוט ההצעה:
 22.1טבלת פירוט הצעה (חלק פאושלי)
תיאור עבודות

פרק
פרק 01

עבודות עפר

פרק 02

עבודות בטון

פרק 04

עבודות בניה

פרק 05

עבודות איטום ובידוד

פרק 06

עבודות מסגרות ונגרות

פרק 07

עבודות תברואה

פרק 08

עבודות חשמל

פרק 09

עבודות טיח

פרק 10

עבודות ריצוף וחיפוי

פרק 11

עבודות צביעה

פרק 12

עבודות אלומיניום

פרק 14

עבודות בטון

פרק 15

מיזוג אויר

פרק 22

אלמנטים מתועשים

פרק 23

כלונסאות
סה"כ הצעה פאושלית

 22.2עבודות למדידה
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תיאור עבודות

פרק
פרק 08

תשתיות חשמל ותאורת חוץ

פרק 40

עבודות פיתוח וסלילה

פרק 41

גינון והשקיה

פרק 57

קוי חוץ (מים ,ביוב)

סכום ()₪

סה"כ הצעה למדידה

סה"כ הצעה
מע"מ :

__________

סה"כ כולל מע"מ :

__________

סה"כ לפרויקט:

__________

מע"מ :

__________

סה"כ לפרויקט כולל מע"מ :

__________

חתימת הקבלן

:

שם הקבלן

___________ :

איש הקשר:

:

כתובת

________________________________:

טלפון

________________________________:

פקסימיליה

________________________________:

מספר עוסק מורשה

:

תאריך

:
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מסמך ג' – 1תנאים מיוחדים לחוזה
המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה
00.01

תאור העבודה

 00.01.1מסמך ג' 1מהווה השלמה לחוזה בין המזמין לקבלן.
00.01.2

מכרז/חוזה זה מתייחס להקמת מבנה מרכז מורשת רהט ,מבנה חד קומתי.

 00.01.3כתב הכמויות מתחלק לשני מבנים:
מסמך ה' - 1מבנה  - 1מבנה מרכז מורשת .תשלום בשיטת פאושלי  -מחיר סופי
(פאושלי).
מסמך ה' - 2מבנה  – 2סלילה ,פיתוח ,גינון ותשתיות חוץ של המערכות ,תשלום
בשיטת למדידה – עבודות סלילה ,פיתוח וקווי חוץ (מים ,ביוב ,תיעול
וחשמל).
00.01.5

להלן הדגשים ודרישות לסדרי עבודה באתר:
.1

אתר העבודה נמצא בתוך תחום הישוב שבה נמשכת פעילות רגילה .מהקבלן
נדרש:
 1.1לבצע עבודה בשלבים ובשעות עבודה לפי הנחיות המפקח.
1.2

לבנות מערך הספקת חומרים וציוד שלא יפגע בפעילות ובתנועה בסביבה.

1.3

להקים פיגומים ומכונות הרמה בתאום עם המפקח.

1.4

לתאם עם הנהלת המכינה באמצעות המפקח ,את כל הפעילות ובמיוחד
אלה שגורמות לרעש ו/או לכלוך.

1.5

לקבוע אחראי הבטיחות לרבות על בטיחות אש במבנה ובסביבתו ועליו
לצייד את האתר באמצעי כיבוי בהתאם לדרישות המקום ולהנחיות
המפקח.

1.6

לבנות גגונים מעל מסלולי תנועה הולכי רגל ו/או רכב ובכל מקום שיידרש
על ידי המפקח.

1.7

להקים גדר מצויד בשערים ,מעברים להולכי רגל וגגונים מסביב לאתר
העבודה .הכל לפי פרטים מאושרים על ידי המפקח.

1.8

לבצע פינוי הפסולת לרבות של קבלנים אחרים וניקוי שטחי העבודה ודרכי
גישה בסוף כל יום עבודה.

1.9

לבצע ניקוי יום יומי וסופי והעברת מבנה למזמין בהתאם לדרישות סעיף
בפרק זה.

 1.10לתכנן ולאשר אצל המפקח ולבצע סידורי הגנה על מבנים קיימים וכבישים
שבסביבה.
 1.11לעשות אינטגרציה של המערכות במבנה ובשטח.
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 1.12לקבל אישור איכלוס מהרשויות.
 1.13להכין ולהתקין (בתאום ובאישור הנהלת הישוב שלטי הכוונה ברורים לאתר.
.2
.3

כל העבודות והפעולות המתוארות בסעיפים  1.1-1.13לא ימדדו ולא ישולם
בנפרד ,עלותן כלולה במחירים הנקובים בכתב הכמויות.
פרוט נוסף לדרישות הנ"ל  -ראה להלן בסעיפים של פרק זה וסעיפי מפרט המיוחד.

 00.01.6להלן הדגשים כלליים לתכולת המחיר של המערכות:
.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

מחירי מערכות מכל הסוגים המתוארים בפרקי  35 ,34 ,15 ,08 ,07של כתב הכמויות
כוללים גם:
ביצוע מעברים תיקניים דרך תקרות/גגות/קירות ומחיצות לרבות פתיחה וסתימת
פתחים וחריצים ,שימוש באביזרים ואטמים מאושרים על ידי המפקח כולל סתימת
מעברי אש.
הרצת מערכות.
כל סוגי הבדיקה כולל כל ההוצאות הכרוכות בזה.
הכנת תוכניות  As Madeוספרי מתקן.
הדרכות עובדי המזמין.
לבצע לסתום ולאטום פתחים וחריצים לרבות אביזרים וחומרי אטימה
תיקניים ,הכל לפי פרטים מאושרים על ידי המפקח.
קבלת רשיונות ממוסדות רלוונטיים.

 .2מחירי המערכות יכללו גם תכנון וביצוע חיזוקים לרעידות אדמה .כמו כן הצגת
פרטי ביצוע לאישור המפקח (לפי התקנים או הנחיות משרד הבריאות לחיזוק
מערכות לא סטרוקטורליות).
00.02

המפרט הכללי
פירושו ,הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאה הבין משרדית המיוחדת
בהשתתפות של המשרד הבטחון ,משרד הבינוי והשיכון ומע"צ .כל פרק במהדורה
האחרונה.

00.03

מפרטי היצרן
במידה ולא ניתנו מפורשות ו/או מפרטים מיוחדים לשיטת יישום וביצוע לעבודה שהיא,
היישום והביצוע ייעשה לפי הוראות יצרן ו/או יבואן ו/או ספק כפי שייקבע המפקח.
ביצוע לפי מפרט היצרן (ספק) של החומר לא מהווה עילה לשינוי מחיר החוזה.

00.04

מפרט
מפרט  -פירושו צרוף המפרטים הכלליים והמפרט הטכני המיוחד (מיסמך ג'.)2

00.05

שיטת ההקמה והתשלום מחיר סופי -פאושלי (למבנה  1בכתב הכמויות)

 00.05.01שיטת ההתחשבנות :פאושלי -מחיר סופי (סה"כ בהצעת/חוזה) לפי שלבי ביצוע באחוזים
מסה"כ החוזה בכל תשלום ותשלום .שלבי התחשבנות עם הקבלן ראה בנספחים  -מסמך
ד'.
 00.05.02כתב הכמויות מנחה משמש אך ורק לתאור העבודה ולא לתשלום ,רואים את הקבלן כמי
שבדק את הכמויות ותאורם לפני הגשת ההצעה ואינו מסתמך על כתב כמויות זה .כתב
הכמויות ישמש כטבלת עזר ומחירי תוספות והפחתות.
 00.05.03תחולת העבודה הכלולה בהצעת  -מחיר סופי.
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סעיפים שיבוצעו ע"י מזמין וכן חומרים.
 00.05.03.1הקבלן מצהיר בזה כי בעת קביעת המחיר הסופי הוא התחשב בכל התנאים המפורטים
במכרז זה ,על כל מסמכיו ,וכלל את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים
באותם מסמכים על פרטיהם .אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו ,לא תוכר על
ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחירו או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 00.05.03.2תכולת העבודה הכלולה בהצעת הקבלן כוללת את כל העבודות המתוארות במסמכי
המכרז (החוזה ,תנאים מיוחדים לחוזה ,דו"חות היועצים ,מפרטים ותוכניות).
המסמכים הנ"ל הם משלימים אחד את השני מבחינת תאור תנאי ביצוע ,אפיוני
העבודות והפעולות.
 00.05.03.3רואים את הקבלן כמי שבדק את הצעתו ונוכח לדעת שהיא מתאימה לתכניות ,חוזה,
דו"ח קרקע ולמפרט ולמשתמע מתוכן ומבטאות את המבנה המושלם והגמור כאמור,
לכן לא תוכרנה כל תביעות לשינויים במחיר הסופי כפי שנקבע מכל סיבה שהיא לרבות
אי התאמות בין התכנית לבין המפרט ,המחיר הסופי ישונה רק אם יחולו תוספות
ושינויים לפי דרישה בכתב מאת מנהל הפרויקט.
 00.05.03.4רואים את המחיר סופי הכולל את ערך כל העבודה ,החומרים ,ההוצאות ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור אף את ההוצאות המפורטות להלן:
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה ,כולל את כל העבודות
המתוארות בפרק המתאים של המפרט ,חוזה ,תנאים מיוחדים לחוזה ,תוכניות,
ולרבות עבודות שתאורן לא מצא את ביטויו במסמכים המצורפים ,אבל הן דרושות
לביצוע עבודה מושלמת ובמידה וכמו כן כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע
העבודה והמתוארות בתנאים המיוחדים.
 00.05.03.5ידוע לקבלן ,כי חלק מסעיפי כתב הכמויות לא יבוצעו על ידו אלא ע"י המזמין
ישירות.
00.06

הגשת חשבונות חלקיים וסופיים וחישוב כמויות (למבנה  2למדידה)
.1

כללי
החשבונות יערכו ויחושבו במחשב בתוכנה המיועדת לניהול חשבונות .כל הנאמר
בסעיף זה בא להוסיף ולפרט על הנדרש בגוף החוזה.

.2

חישוב כמויות (כללי)
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

.3

חישוב הכמויות יהיה מבוסס על תכניות ,דפי מדידות ו/או דפי יומן בהתאם
להוראות להנחיות המפקח ,והם יצורפו כנספחים לחישוב הכמויות.
הנספחים יהיו ממוספרים.
חישוב הכמויות ייעשה בדף נפרד לכל סעיף וסעיף.
בכל דף של חישוב כמויות יצוין כמקור החישוב (מספר תכנית ,מספר דף
מדידות או מספר דף יומן).
כל התכניות ,דפי המדידה ,סקיצות וכו' המשמשים כבסיס לחישוב
הכמויות יהיו מאושרים וחתומים ע"י המפקח.
דפי הכמויות יהיו חתומים ע"י מגישם (בציון תאריך החתימה) וע"י
המפקח ,לאחר בדיקתם.

חישוב כמויות לחשבונות חלקיים
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.4

א.

הכמויות לחשבונות החלקיים יכללו את הכמויות אשר בוצעו בפועל באותו
חודש תוך התבססות על הנתונים שהוזכרו לעיל.

ב.

דפי הכמויות של החשבונות החלקיים יהיו חלק בלתי נפרד מדפי חישוב
הכמויות הסופיים.

חישוב כמויות לחשבון הסופי
דפי הכמויות לחשבון הסופי יצולמו ,יאספו ויאוגדו בנפרד מהחשבונות החלקיים,
המסמכים הנדרשים לליווי דפי הכמויות:

.5

א.

תיק מדידות – שבתוכו כל דפי המדידה המתייחסים לסעיפי הכמויות
הסופיים החתומים ע"י נציג הקבלן והמפקח.

ב.

תכניות – בתיק תהיינה תכניות עם מידות מעודכנות – מדודות בפועל או
סקיצות (של המתכנן או של הפיקוח) הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע
(גבהים ומידות) של המבנה מאושרות ע"י הפיקוח.

ג.

תיק יומנים – בתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש התייחסות
לכמויות .דפי היומנים ירוכזו לפי סעיפי הכמויות .במידת הצורך יצולמו
אותם דפים מספר פעמים ובכל צילום יודגש החלק הנדרש לסעיף הרלוונטי.

ד.

דפי ריכוז – בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול את מספר הסעיף
ומספר דפי הכמויות המתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז הכמויות הסופי
בהתאם לפריטי התשלום וכן ריכוז ניתוחי מחירים.

ה.

תיק תכניות לאחר ביצוע של התכניות – קבצים ממוחשבים באוטוקד על
התכניות להיות מאושרות ע"י היועץ הרלוונטי.

ו.

תיק הוראות הפעלה  +תעודות אחריות.

הגשת חשבונות
א.

חשבונות חלקיים:
 )1כאמור ,חשבונות חלקיים יוגשו ע"י הקבלן בתאריך שיקבע ע"י
מזמין/המפקח אך ורק לאחר ביצוע מדידה משותפת עם המפקח.
 )2לחשבון יצורפו המסמכים הבאים:
 )3חישוב הכמויות כמפורט בס"ק  3וס"ק  4לעיל.
 )4דפי המדידה המשותפת.
 )5לוח זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון.
 )6ניתוחי מחירים לעבודות נוספות.
 )7תאריך קבלת החשבון החלקי :כתאריך קבלת החשבון ייחשב אך ורק
תאריך קבלת כל המסמכים הדרושים הנ"ל.

ב.

חשבון סופי:
 )1החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה (כולל מידות
משותפות) וקבלתה ע"י המזמין.
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 )2המסמכים שעל הקבלן לצרף לחשבון הסופי ועל חשבונו:
א) תיק כמויות.
ב) תיק מדידות.
ג) תיק יומנים.
ד) תיק ניתוח מחירים.
ה) תכניות  AS MADEובה תכנית תאום מערכות סופית.
ו) ספרי מתקן (בעברית) עבור כל הציוד והמתקנים שבמסגרת
העבודה.
ז) תעודות אחריות למוצרים והמתקנים השונים.
ח) הסכמי שרות עבור התקפה המוגדרת בהסכם.
 )3בתאריך מסירת החשבון ע" הקבלן ייחשב אך ורק תאריך קבלת
המסמכים (מושלמים) כנ"ל.
.6

תשלום :
המדידות ,השרטוט ,חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל יתר
השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה ,יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
המזמין רואה את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים ,הדרישות
וההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו.
לא ישולם כל תשלום עבורם.

00.08

בדיקות מוקדמות

00.08.1

על הקבלן ללמוד את תנאי החוזה ,התכניות ,המפרטים ,כתב כמויות ,טיבם של
החומרים והעבודות הדרושים במבנה ,לבחון את כל התנאים והנסיבות הקשורים
לביצוע המבנה ולסביבתו ,את דרכי הגישה למקום המבנה וכל דבר אחר שנוגע לביצוע
מושלם של העבודה תוך פרק הזמן שנקבע .הקבלן לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות
כספיות או אחרות על אי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,או אי ידיעה
או אי הבנה של תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים לביצוע המבנה ו/או הנובעים ממנו.

00.08.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים
לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בנוגע להספקת החומרים ,הציוד ,כח האדם ויתר
הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע החוזה .לא תישמע כל טענה בדבר חוסר כל אלה
ובמיוחד לא תישמע כל טענה כי מחסור בחומרים ,בציוד או בכח אדם כהסבר לאיחור
כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה בכל שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה
כולו במועד הקבוע בחוזה.

00.08.3

על הקבלן לבקר באתר כדי להכיר את תנאי העבודה במקום .טרם הגיש את הצעתו,
שום תביעה של הקבלן הקשורה לאי ידיעה או אי הבנה של תנאי כלשהו ,לא תתקבל.

00.08.4

מהנדס הביצוע של הקבלן ,אחראי על ביצוע השלד ,ישמש באתר בנוסף כמנהל עבודה
מוסמך .מהנדס ביצוע יחתום על מסמכי המינוי מול המזמין לפי נוסח שימסור לו
לחתימה ,ואף יצרף את הרשיונות הרלוונטיים .במידה והקבלן יהיה מעונין ,הוא יכול
לפצל בין התפקידים ובלבד שהמזמין או באי כוחו יאשר את הפיצול.

00.09

בסיס ההצעה

00.09.2

המפרט וכתב הכמויות מהווים השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת
תמצא את ביטויה הנוסף במפרט ולהיפך .ביצוע העבודות ,אם לא צוין אחרת ,יהיה לפי
התכניות ,המפרט המיוחד ,המפרט הכללי .במקרה של סתירה ביניהם ,יהיה בידי
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המפקח הרשות הבלעדית לקביעת אופן הביצוע .כל הנ"ל לא מהווה עילה לשינוי או
תוספת במחיר החוזה.
00.09.3

בהגישו את ההצעה יהיה הקבלן מודע לכך שמחיריו לא ישתנו בעקבות אספקת תכניות
עבודה מפורטות של אלמנטי השלד והאדריכלות שיכללו פרטים הנובעים מהדרישות
הארכיטקטוניות והפונקציונליות והקונסטרוקטיביות השונות .למרות שלא מפורטים
בתכניות כל פרטי השלד וכל דרישות הביצוע ,רואה היזם את הקבלן כמתמצא ויודע את
כל הנדרש בעבודה מסוג זה ,ומסיר מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות
כלשהן כשימסרו לו ,בבוא העת תכניות עבודה מפורטות.
הקבלן בהצעתו מאשר את האמור לעיל.

00.09.4

תכניות
א.

בדיקת תכניות
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון ,התכניות והמידות הנמסרות לו:
למכרז ,לעיון ולביצוע העבודה .להפנות תשומת לב המפקח לכל החסרה /סתירה/אי
התאמה בין התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות .המפקח יחליט לפי איזה מהם
תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.
אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע על
חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים .לא תתקבל כל תביעה מצד
הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש באי ההתאמות כנ"ל.

ב.
ג.
00.10

מפעם לפעם ,ימציאו המתכננים לקבלן ,באמצעות המפקח ,תוך כדי ביצוע
המבנה ,הוראות ,לרבות תכניות לפירוט ולהסברת ביצוע המבנה .הכל לפי שיקול
דעתם ,הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.
המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל סעיפים או לבצעם ע"י אחרים.

התארגנות באתר
.1

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות יבוצעו בתחום הישיבה שבה תימשך
הפעילות הרגילה .עליו לתאם את כל הפעילות בשטח עם הנהלת הישוב באמצעות
מנהל הפרויקט .להלן רשימת האישורים שעל הקבלן לקבלם לצורך ביצוע ו/או
השלמת העבודות.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

אישור חשמלאי בודק (ראה גם בכתב הכמויות).
אישור קונסטרוקטור לתקרה תלויה.
אישור ציוד כיבוי אש והידרנטים בהתאם לתקנים.
אישור מערכת גילוי אש על ידי מעבדה מאושרת (ראה גם בכתב הכמויות).
כנ"ל בלוחות חשמל.
אישור חשמלאי לתאורת חרום ושלטי יציאה (ראה גם בכתב הכמויות).

.2

שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר ,לאחסן חומרים וציוד יהיו
בתחום האתר בלבד שיוגדר על ידי המפקח.

.3

הקבלן יגדר את האתר (כל מבנה ומבנה שמיועד להקמה ו/או הרחבה במתחם) על
חשבונו בגדר אטומה ואסטטית מפחי איסכורית בגובה  2מ' בהתאם לדרישות
המועצה האזורית ובאישור המפקח ,בתוואי מאושר בגידור זמני עד סיום העבודה
ויפרקה לפי הוראות המפקח .כמו כן יורכב שער לרכב ושער להולכי רגל מחומרים
דוגמת הגדר .על גבי הגדר יותקנו שלטי אזהרה וכן תאורת אזהרה על פי דרישות
החוק .כמו כן על הקבלן לבצע גגוני בטיחות מעל מעברי הולכי רגל ,הכל לפי
פרטים מאושרים על ידי המפקח .הקבלן יתחזק את הגדר וישמור על חזותה
ושלמותה בכל מהלך הפרויקט .בסוף הפרויקט על הקבלן לפרק את הגדר.
יתכן שהקבלן יצטרך לשנות תוואי ומיקום הגדר מפעם לפעם בהתאם לקטעי
ושלבי העבודה .כל זה ללא תשלום נוסף.
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.4

דרכי גישה ארעיות
במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  -הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו
ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר העבודה .במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב
המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה
באישורו של המפקח .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי
הנחיות המפקח .דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש
בדרכים אלו לבל גורם אחר ללא תמורה.
דרכי הגישה אל האתר יהיו מתאימים ומאורים על ידי עיריית תל אביב.

.5

שמירה על איכות הסביבה
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או
ייקבעו ע"י המפקח ,כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,לשביעות רצון
המפקח .על הקבלן להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים
כימיים ברמה סניטרית לשביעות רצון המפקח ובהתאם לדרישות הרשות
המקומית.

.6

על הקבלן להגיש לאישור המפקח התארגנות בשטח לרבות גידור ,שיטת הרמת
החומרים והציוד ,מיקום לאיכסון החומרים ,דרכי גישה ,סידורי בטיחות ,סידורי
שימוש במים וחשמל ,סידורי שמירה ,משרדי קבלן ומפקח וכו' ,אולם אישורים
אלה לא מסירים מהקבלן כל אחריות .כל הנ"ל ללא תשלום מיוחד לקבלן.
הקבלן יהיה אחראי לפתיחת האתר ולסגירתו לאחר סיום כל העבודות של כל
קבלן משנה בכל יום .עם נעילת האתר יודיע הקבלן לשומר על סיום יום העבודה.

.7

בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת קיום חוק הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) תש"ל ,1970-יבדוק ,יוודא וידרוש שגם קבלני המשנה נוקטים
ומקיימים את דרישות חוק הבטיחות בעבודה.
הקבלן ימנה מטעמו ממונה על בטיחות האתר (מנהל עבודה) כנדרש בחוק ויודיע
על כך למפקח בכתב  7ימים לפני תחילת העבודה .הממונה על הבטיחות ידריך,
יסביר ,יבדוק וכיסה את דרישות חוק הבטיחות על כל העובדים באתר וכן על
קבלני המשנה והקבלנים האחרים.
האחראי על הבטיחות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבודות נשוא הסכם זה והוא
יהיה האחרון לעזוב את השטח באתר מטעם הקבלן כך ששרותי הבטיחות יינתנו
ע"י הקבלן עד לרגע סיום העבודה.

.8

אמצעי זהירות
הקבלן יתקין אורות ושלטי אזהרה וכיו"ב כנדרש במפרטי משרד העבודה ו/או
התחבורה ו/או מע"צ ,כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל
הימצאותם של חומרי עבודה כגון קורות ,עמודים או קירות וכן בורות ,ערמות
עפר ,פגומים וכל ציוד או ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר .יד עם סיום
העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן להחזיר המצב לקדמותו למלא את כל
הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו
באתר כתוצאה מהעבודה.

.9

הגנה על המבנה וסידורי ניקוז זמניים
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל
תקופת הביצוע ועד למסירתו ,מנזק העלול להיגרם על ידי מפולות אדמה,
שטפונות ,רוח ,שמש וכו' ובמיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח
ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל
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מקור מים אחר ,כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים ,החזקת האתר במצב
תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת העבודה.
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון
הקבלן.
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה
נאותים והן אם לא עשה כן ,יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי ,על חשבונו ולשביעות
רצונו הגמורה של המפקח.
.10

שירותים
הקבלן יספק וירכיב באתר שירותים כימיים.

 .11שמירה
הקבלן ידאג לשמירה באתר על הציוד ,החומרים והמבנים הזמניים .אם יקרה
קלקול ,אבדה או גניבה למבנים ,חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהונחו ע"י
הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה ,יישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות
על המזמין .על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.
הקבלן יעסיק חומרים באתר בהתאם להנחיות קב"ט המועצה.
 .12משרד המפקח
יש להקים בשטח העבודה מבנה ממוזג למשרד המפקח שיצויד בריהוט מתאים
להארחת ישיבות יועצים ופגישות עם נציגי הקבלן ,מוגן בפני השפעות מזג האוויר
(מזגן מפוצל) ,אשר ישמש רק למטרה זו .במשרד יש לספק שולחן משרדי וכורסא,
 6כסאות ושולחן לישיבות/לתכניות .יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי
ומסודר ,גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום ( 16מ"ר לפחות) .כמו כן,
המשרד יחובר למערכת חשמל ותקשורת קווית ותקשורת אינטרנט ויצויד
במכשירי טלפון ,פקס ומכונת צילום .הוצאות חשמל ,טלפון וניקיון על חשבון
הקבלן.
 .13הקבלן יתקין על חשבונו שלט לרבות קונסטרוקציה במידות  4.0X4.0מ' או עפ"י
דרישות העירייה באתר הבנייה או בסמוך לו .גודל ומיקום השלט יקבל את אישור
הרשות המקומית .השלט יכיל את שם האתר ,הדמייה גרפית ,שמות היועצים ,שם
המפקח ,שם מנהל הפרויקט ,הקבלן ופרטים נוספים .תוכן השלט ,החומר ממנו
ייעשה ,גודלו ,צורתו ,גודל האותיות ,צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור
בשלט – ייקבעו/יאושרו ע"י המפקח .כל הנ"ל יקבל באחריות הקבלן את אישור
הרשות המקומית .הקבלן יישא בכל הוצאות הרישוי אשר יידרשו ע"י העירייה
בגין הצבת השלט .פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא באישור המפקח.
הקבלן יגיש לאישור את פריסת השלט למפקח ולרשות המקומית.
00.11

חשמל ומים
החשמל והמים יסופקו לקבלן בתשלום .על הקבלן להרכיב מד חשמל ומד מים כולל כל
הסידורים והתקשרות עם חברת חשמל ועם המועצה המקומית ,מנקודת ההתחברות
אשר תקבע על ידי המפקח ,התחברות וקו אספקה למקורות החשמל והמים והבאתם אל
מקום העבודה ,תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
נקודת ההתחברות תצויין בסיור הקבלנים.
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות חשמל ,ניתוקים וכו' ,ועל הקבלן מוטלת האחריות
לבצע מראש סידורים מתאימים על חשבונו לאספקת חשמל עצמית (גנרטור וכו')
למקרים אלה.

00.12

הכנות לעבודה בתקופת הגשם
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא שניתן יהיה לעבוד במגרש
בתקופת החורף כגון פיזור מצעים ,הצבת משאבות בבורות השאיבה וכד' .כל עבודות
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הניקוז ,פינוי המים והבוץ הן באחריות הקבלן הראשי למסירת כלל העבודות ללקוח
כולל כל העבודות הנוספות במועד החוזי היא תנאי יסודי לחוזה.
00.13

חומרים כרזרבה למזמין
הקבלן (כלול במחירי היחידה השונים) יספק בגמר עבודתו וכתנאי לאישור חשבון סופי
רזרבה של  5%חומרים שונים כגון ריצופים ,חיפויים ותקרות מונמכות .החומרים
יסופקו למחסן המזמין בצורה מסודרת ,הכל לפי הנחיות המפקח .וללא תשלום נוסף.

00.14

תאומי פתחים ומעברים
תאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים ,קידוחי יהלום וכד' על כל
המערכות ייעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר .יחד עם זאת בכתב הכמויות מופיעים
סעיפים הקשורים בביצוע עבודות אלו ,השימוש בסעיפים אלו ייעשה רק למקרים בהם
יידרש הקבלן לבצע עבודות אלו עבור קבלנים מטעם המזמין.

00.15

ביצוע בקשתות ,בשיפועים וכדומה
מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה יהיו זהים לגבי כל
העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה
גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה – וזאת אפילו אם אין עבודות
אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת
כספית מעבר לנקוב בכתב הצעת הקבלן ,אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב
הכמויות .בעבודות ,שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא (קרי – צורות
גיאומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה) ,רואים אם מחירי היחידה ,אותם נקב הקבלן
בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש ,וזאת ללא כל תוספת כספית
לקבלן.

00.16

השגחה מטעם הקבלן
הקבלן יחזיק באתר:
)1

מהנדס אחראי על הביצוע ימלא את התפקיד של "המהנדס האחראי" על ביצוע
עבודה כמוגדר בחוק התכנון והבניה .המהנדס יחתום ברשות המקומית על היתר
הבניה כאחראי הנ"ל.
בתום תקופת הביצוע יעביר המהנדס דו"ח ביקורת והשלמה לפי דרישות העירייה.
המהנדס יהיה אחראי למדידות ולדיווחים לעירייה כנדרש בתקנות התכנון
והבניה ובתנאי ההיתר.

)2

מנהלי עבודה מוסמכים בעלי ידע ונסיון מקצועי מתאים לסוג כזה של עבודה
רשום במשרד העבודה כאחראי על בטיחות האתר ועל האתר עצמו וכל הנדרש
מעקב היותו מנהל עבודה.

)3

מודד מוסמך רישוי בעל וותק של  10שנים לפחות בביצוע עבודות מסוג זה.

)4

נוכחות צוות ההשגחה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה.

)5

על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/מילואים /חופשה
וכו' של אחד מבעלי המקצוע דלעיל.
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00.17

00.18

בקורת העבודה
א.

הקבלן חייב יעמיד על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים
והמכשירים הנחוצים לצורך בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס
למבנה ,או למקום העבודה של הקבלן ,או למקומות עבודה אחו ים ,בהם נעשית
עבודה בשביל המבנה.

ב.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה
בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך
התקופה שתקבע על ידו.

ג.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים
לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  -נוסף
לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר
לבדיקה בלי אישור המפקח.

ד.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה
במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט
הטכני או הוראות המהנדס .ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או
לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,
לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

ו.

הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה
שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של
העבודה הנדונה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר
את הכיסוי מעל העבודה ,או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

ז.

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של
הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

בדיקת מידות
על הקבלן להתחשב בכך כי חלק מן המידות המסומנות בתכניות יכולות להיות
מקורבות .הקבלן חייב לבדוק אותן באתר ולהתאים את ביצוע האלמנטים השונים
למידות האמיתיות כפי שנמדדו .כמו כן על הקבלן להביא בחשבון כי פרטי הביצוע
המסומנים בתכניות עשויים להיות עקרוניים בלבד ועשויים להשתנות בהתאם למצב
המתחייב בשטח .כל התאמות המידות ופרטי הביצוע יתואמו עם המהנדס ו/או המתכנן
והם לא יהיו בשום פנים ואופן עילה לתביעות ודרישות כלשהן מצד הקבלן לרבות ביחס
להשפעת הנ"ל על לוח הזמנים.

00.19

בדיקות
א.
ב.

על הקבלן יחולו דמי בדיקות לרבות הכנת דגימות ,העברתן למכון מוסמך וכל
השירותים הנלווים.
להלן רשימת הבדיקות שעל הקבלן לבצע על חשבונו:
 )1בדיקות בטון לרבות כלונסאות.
בדיקות תברואה (אינסטלציה וביוב) וספרינקלרים.
)2
 )3בדיקות בטקל ו/או בטון שיפועים.
הצפת גגות ומרפסות חדרי שירותים ,חדרים רטובים ,בריכות מים
)4
ומשאבות.
 )5דליקות חומרים.
 )6בדיקת צפיפות המצעים מתחת לרצפות וריצופם (לרבות בעבודות פיתוח).
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)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18

00.20

בדיקת תקניות חומרי גמר (אבן ,שיש ,גרניט-פורצלן ,קרמיקה ,מרצפות
טרצו וכו').
בדיקת מערכות לתליה של תקרות אקוסטיות.
אלומיניום.
בדיקת טיח (כל השכבות).
בדיקות מערכת תליה של אבן בחזיתות.
בדיקות חוזק ציפוי טרה קוטה.
בדיקות מערכת חשמל לרבות מתח נמוך.
נגרות עץ ללא תו תקן.
זיהוי כל המוצרים והמלאכות הנושאים תו תקן/סימן השגחה (הקבלן
מחוייב להשתמש במוצרים ומלאכות נושאי תו תקן/סימן השגחה) כולל עב'
פיתוח ,סלילה ומערכות.
מערכת גילוי וכיבוי אש.
הארקות.
בדיקות נוספות אשר ידרוש המפקח ,צוות המתכננים והתקנים השונים.

ג.

כל הבדיקות תבוצענה אך ורק על ידי מעבדה המאושרת ע"י המזמין .על הקבלן
להעביר למפקח הסכם חתום עם המעבדה המאושרת עד  7ימים מיום הודעת
המזמין על כוונתו לחתום חוזה עם הקבלן ,וכן את כל האישורים מהמעבדה
המאושרת ,הנדרשים ע"י הרשויות ודו"חות מסכמים לכל הבדיקות לצורך קבלת
תעודת גמר.

ד.

בכל הדיווחים על ביצוע הבדיקות יצויין תאור המקום ממנו או בו בוצעה
הבדיקה .מכל הדיווחים ישלחו העתקים ישירות ע"י המכון גם למזמין וגם
למפקח.

ה.

על הקבלן להעביר למפקח אישור מכון התקנים לקיום תו השגחה ו/או תו תקן
לכל המוצרים אשר נרכשים ו/או מיוצרים ע"י הקבלן ,כולל אלמנטים טרומיים.

ו.

למען הסר ספק ,מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מכון התקנים
ולחייב את הקבלן בדמי הוצאות הבדיקות.

תכניות עדות ) (AS MADEוספר מתקן
א.

במסגרת מכרז/חוזה זה על הקבלן לספק תוכניות עדות ( )AS MADEלעבודות
שלד (בטון ופלדה) ומערכות תברואה ,חשמל ,מתח נמוך ומזוג אויר לפרקים של
כתבי הכמויות ב 5-עותקים.

ב.

התוכניות יתארו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהם כל
השינויים והסטיות שנעשו ביחס לתוכנית המקורית .תוכניות העדות יאושרו על
ידי המפקח ובחתימתו.
על הקבלן להגיש את תכניות העדות על גבי מדיה מגנטית (דיסקט או  CDקבצי
 D.W.Gבגירסת אוטוקד  )14וגם בחמישה העתקים מודפסים.

ג.

תכניות העדות יוכנו עפ"י הדרישות המפורטות במסמך ג' - 1תנאים כלליים,
במפרטים הכלליים ובמפרטים המיוחדים הרלבנטיים.

ד.

יחד עם התוכניות יגיש הקבלן את כל המפרטים לציוד ולעבודות כשהם מעודכנים
וכן הוראות אחזקה מונעת .כמו כן יגיש את ספר המתקן ,בהתאם להנחיות
והנחיות המפקח במקרה העדר הדרישות במסמכי החוזה.

ה.

כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות לעיל ,תחולנה על הקבלן ועליו לקחת
זאת בחשבון בעת קביעת מחירי ההצעה הפאושלית.
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00.21

מפרטי היצרן
במידה ולא ניתנו מפורשות ו/או מפרטים מיוחדים לשיטת יישום וביצוע לעבודה שהיא,
היישום והביצוע ייעשה לפי הוראות יצרן ו/או יבואן ו/או ספק כפי שייקבע המפקח.
ביצוע לפי מפרט היצרן (ספק) של החומר לא מהווה עילה לשינוי מחיר החוזה.

00.22

00.23

הגנה על חלקי מבנה
בנוסף על האמור בפרק  00סעיף  0046במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרו
כ אן מספר הוראות מחייבות בקשר עם הגנה על חלקי מבנה חדשים ו/או קיימים.
.1

פרטי אלומיניום ,מסגרות ונגרות
במקומות שהעבודה תבוצע בקירבה לפריטי אלומיניום מסגרות ונגרות ידאג
הקבלן להגן עליו מפני פגיעות מכאניות ו/או פגיעה של סיד ,טיח ,צבע וכו' על ידי
יריעות ניילון.

.2

ריצוף במרצפות מסוגים שונים
הקבלן יקפיד מפני פגיעה במרצפות ,במהלך העבודה ,המרצפות ,טרצו ו/או
קרמיקה יוגנו ביוטה וגבס לרבות קיבוע במסקינטייפ.

.3

כלים סניטריים
ידאג הקבלן להגנתם באמצעות כיסויים בקרטון גלי ודיקטים.
א.

אין בביצוע הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל
חלקי המבנה המוזכרים למעלה ואלו שאינם מוזכרים.

ב.

במידה ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא ,ידאג הקבלן
לחדשה באופן מיידי.

ג.

במידה ומהלך העבודה ינזקו ו/או יתקלקלו חלקי המבנה ו/או אביזרים
כלשהם ,יתקנם הקבלן ו/או יחליפם ,על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח.

ד.

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגנות על חלקי המבנה חלות על
הקבלן.

ניקוי סופי ומסירת מבנה וחלק ממנו לרשות למזמין

 00.23.01בגמר כל העובדות על הקבלן לנקות ניקוי מוחלט של המבנה ושטח האתר ולפנותו על
חשבונו מפסולת ,שיירי בנין ,שיירי צבע וחומרים אחרים שהובאו למקום ויותר את
הבנין נקי לשביעות רצונו של המפקח.
 00.23.02כמו כן יסלק הקבלן את כל המחסנים והצריפים ויסתום את כל הבורות ,התעלות,
ויתקן את משטחי החניה שהשתמש בהם לצרכי הבניה ,עליו להשאיר את כל העבודות
מושלמות ,את כל הבנין וסביבתו נקיים ,הכל לפי הנחיות המפקח.
 00.23.03העברת מבנה ו/או חלק ממנו לרשות למזמין
לקראת קבלת העבודה ומסירת מבנה וחלק ממנו למזמין ו/או למשתכן ייערך הקבלן
כדלהלן:
.1

הפרזול ,פריטי נגרות ומסגרות ,כלים סניטריים ,אביזרי חשמל וכו') ינוקו היטב
מכתמי צבע ,אבק ולכלוך.

.2

רצפת תשטף במים ותנוקה תוך שימוש במכונה סיבובית.
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.3
.4

יוכן למסירה למזמין לוח מפתחות עליו ירוכזו בתליה  3סטים של המפתחות ,וכן
 2%של ריצוף וחיפוי קרמיקה.
א)
ב)

00.24

כל תעודות האחריות המתייחסות לחומרים ו/או מוצרים שבמבנה ימסרו
למזמין עם מסירת המבנה.
ספרי מתקן ,ספרי הדרכה ותעודות אחריות לכל הציוד ומערכות המורכבים
במבנה ימסרו למזמין עם מסירת החזקה על המבנה.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות המתוארות במסמך ג' 1חלות על הקבלן.
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מסמך ג' – 2מפרטים מיוחדים ותכולת מחיר
פרק  - 01עבודות עפר
01.01

מוקדמות

01.01.1

כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  -פרק  01לעבודות עפר  -של הועדה הבין
משרדית המיוחדת של משרד השיכון  -מע"צ ,משרד הביטחון (ההוצאה לאור) אם לא
סומן אחרת במפרט המיוחד זה.
המפרט המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות בא לצורכי הדגשה או כשינוי למפרט
הבין משרדי .למקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יקבעו המפרט
המיוחד וכתב הכמויות המנחה.

01.01.2

כמו כן יש לקחת בחשבון שהעבודות הנ"ל יש לבצע אך ורק אחרי אישור שיטות
העבודה וסוגי הציוד ע"י המפקח ויתכן בנוכחותו כל זה ללא תאום נוסף.

01.01.3

הכנת השטח וסילוק פסולת ומפגעים
לפני התחלת עבודות עפר על הקבלן לפרק ריצופים ,לסלק צמחיה ואדמה גגנית וכל
חלקי פיתוח ,לסלק כל פסולת ,אבנים והפרעות המצויות בשטח העבודה – כל זה
לרבות סילוק הפסולת ומפגעים אחרים אל מקום שפך מאושר על ידי הרשויות ייחשב
ככלול במחירי היחידה של חישוף השטח הנקוב בכתב הכמויות והקבלן והוא לא יהיה
זכאי לכל תשלום נוסף.

01.01.4

חפירה
 .1המושג "חפירה" המופיע במפרט מתיחס גם ל"חציבה" או חפירה/חציבה.
 .2הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה .החפירה
בשטח תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים ,באם יש צורך בתמיכת
החפירות ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי
היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל.

01.02

תאור הקרקע (ראה ביחד עם דו"ח יועץ ביסוס)
הקרקע ותכונותיה מתוארות בנספח מצורף המכונה דו"ח של יועץ הקרקע והביסוס.
בנספח זה נתונים תאור גיאולוגי של הקרקע ,פרופיל הקרקע ,תכונות הקרקע וכן חתכי
קרקע אופייניים .הנספח נותן אינפורמציה בלבד ואינו מחייב את המזמין .הסקת
מסקנות ע"י הקבלן מנספח וישומן הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע יהיו באחריותו
הבלעדית של הקבלן.
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מיידי
של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה ,הבטחת סידורי
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הניקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם
להנחיות והוראות המהנדס.
אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו.
01.03

סידורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מיידי
של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה ,הבטחת סידורי
הניקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם
להנחיות והוראות המהנדס.
אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו.

01.04

שיטת החפירה/החציבה

 01.04.01החפירה/החציבה תבוצע בציוד מתאים (מאושר ע"י המפקח ו/או ידנית לפי הנחיות
המפקח הכל לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות.
 01.04.02גבולות החפירה
גבולות החפירה יקבעו ע"י המפקח ועל הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו.
השיפועים והדירוג כלפי מעלה יבוצעו בהתאם לגבהי החפירה השונים.
במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס זה,
יידרש מילוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יועץ הקרקע אשר יתאים להנחת
רצפת הבטון.
מילוי זה יעשה ע"ח הקבלן.
 01.04.03חפירה ו/או חציבה כללית בשטח המבנה
החפירה ,חציבה תבוצע בהתאם לתכניות והנחיות המפקח בשטח ,תוך הקפדה על דיוק
ביצוע גבולות החפירה ,המפלסים והשיפועים הנדרשים .קביעה סופית של מפלסי
תחתית החפירה בתחום הבניין תקבע ע"י המפקח תוך כדי עבודה.
 01.04.04חפירה וחציבה ליסודות בודדים ,הנמכות במרצף ,קורות יסוד יסודות עוברים ,ולקירות
תומכים
א .הקבלן יבצע חפירה ו/או חציבה ,לקורות יסוד וכן לפלטות יסוד וליסודות עוברים
לקירות  -בכלים ובאמצעים שיאושרו ע"י המפקח .במידה ותהיה דרישה של
המפקח להגביל את גודל הכלי על מנת שלא לפגוע בחלק המבנה בסמוך לאזורי
החפירה וחייב להשאר יציב ,אזי יעבור הקבלן לעבוד בידיים ו/או בכלים קטנים
על פי ההוראה ,וזאת ללא דרישה כספית או אחרת.
ב .עומק הביסוס ליסודות בודדים ,יסודות עוברים לקירות הבניין ולקירות תומכים
יקבע סופית על ידי המתכנן.
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 01.04.05אתר שפיכה מאושר ותשלום אגרות
הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים מאושרים
ו/או באתר חיריה באישור מוקדם בכתב של מנהל האתר .האחריות לכך מוטלת על
הקבלן ורק עליו .לא תשולם כל תוספת מחיר בגין עלויות הכרוכות בשינוע והטמנת
החומרים באתרי סילוק מאושרים.
המזמין רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצורכי
מילוי בעתיד .סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תילקח
ייקבע ע"י המזמין.
01.05

מילוי ועודפי חפירה
עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי ,צמחיה ,שורשים ,שברי בטונים ופסולת
אחרת שתמצא  -יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר.
הקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך ,לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה
יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה ,מלכלוך ומפסולת ושימושו יאושר על ידי המפקח ,עודפי
החומר החפור ייחשבו כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או לשפכם אל מחוץ
לשטח בהתאם לחוקים העירוניים  -הכל על חשבונו ואחריותו .התשלום עבור עבודות
המילוי החוזר והדוקו נכלל במחיר החפירה.

01.06

מילוי חוזר מסביב למבנה ו/או למבנים תת קרקעיים
עבודות המילוי החוזר כוללות הכנסת חומר המילוי ליתרת הבור ,פיזורו והידוקו
בשכבות של  20ס"מ עם מכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות  98%לפי מודיפייד
א.א.ש.הו ולפחות ל 4-מעברים ותיקון פני התשתית עד לתחתית רצפת הבטון .לחילופין
לפי אישור המפקח ניתן להשתמש במילוי חוזר בחול ים נקי מהודק בהצפה.
יתרות העפר (אם נותרו) יסולקו מהאתר .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים
למנוע פגיעה באיטום שבוצע (אם בוצע) של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת
המילוי החוזר .על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו
ככלולה במחירי החוזה.

01.07

תכולת המחירים
מחיר החוזה הנקוב בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה לכל העבודות הנזכרות בפרק
זה של המפרט לא תשולם כל תוספת עבור :מדידה ,חציבה ,חפירה בידיים ,עבודה
בדירוג ,הכנה רמפות ודרכי גישה ,מילוי חוזר ,פינוי קרקע חפורה.
להסרת כל ספק המחיר כולל בין היתר גם:
א .פינוי קרקע חפורה לכל מרחק שהוא.
ב .מילוי חוזר בקרקע מאושרת ע"י המפקח.
עבודות ניקוז (מערכות) לפי תוכניות והנחיות המתכנן.
ג.
ד .תשלומי אגרות לרשויות.
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ה.
ו.
ז.

ביצוע וסילוק רמפות ומעברים למכונות חפירה.
מילוי חוזר מהודק בשכבות.
ניקוז מי תהום ו/או מי גשם.

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01

כללי
א.

בנוסף למפורט להלן ,ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף לדרישות
מפרט כללי  -פרקים  59 ,50 ,02העדכנים ליום הוצאת המכרז ,הקשור לתקנים
לביצוע חדרים מוגנים ו/או מקלטים ותקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים
לבניית מקלטים (התש"ן )1990-תקנים של מכון התקנים הישראלי.

ב.

לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר
עם פריטים טרומיים ,ו/או עם פרטי מסגרות ,יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את
אישורו של המפקח .אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריות על
ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת
היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן.

ג.

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל
החורים ,החריצים ,השרוולים ,פלטות החיבור כדי שיוכל להתקינם ביציקת
הבטון .לא תורשה חציבה בבטון.

ד.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם קבלני
משנה למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת
תוכניות הבניין לתכניות מערכות השרברבות ,הביוב ,החשמל ,הארקות יסוד,
המעליות ,מיזוג אויר וכו' .מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים
וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את
תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים .לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן
תוכנית של כל החורים ,השרוולים ,החריצים השקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם
מראש ,ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי
להכין עבורם את הנדרש .הכנת כל החומרים ,השרוולים ,השקעים ,החריצים וכו',
יהיו כלולים במחירי הבטון.

ה.

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של
מודד מוסמך הכלולים במחירי הבטונים.

ו.

כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן.
נוכחותו נ חוצה בכל שלבי היציקה .דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה ,כל עוד
לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן .מהנדס הביצוע של
הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר את הזיון ובדק כל יציקה לפני ביצועה ובדק
את ביצועה.

ז.

הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה במידות
הנתונות בתוכניות .תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של מהנדס הקבלן לחוזק
מערכת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי ,הריטוט ויציבותו הכללית.

ח.

יש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות  48שעות
מראש (ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד) לצורך מתן אישור לפני היציקה
אין לצקת ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח .מאחר ובכוונת המהנדס לבדוק
עבודות זיון לפני היציקה ,על הקבלן לקחת בחשבון בהתארגנותו שעליו להודיע
למהנדס באמצעות המפקח בכל מקרה שעבודות הזיון הושלמו .והיה ויידרשו
תיקונים לעבודות הזיון והטפסנות ,הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש
דחיית היציקה לשם ביקורת נוספת מצדו .קורות ועמודי הבטון של הבניין
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מכילות אחוז זיון גבוה וצפוף ,ויש לבצע הרכבת הזיון בצורה נאותה ומחושבת
שתאפשר מעבר הבטון היצוק בנקל .המרחקים בין הברזלים המצוינים בתכנית
הם מרחקים המינימליים לביצוע ,ולא תאושר הפחתה מהם.

ט.

תמיכות ופיגומים
 .1האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשוי כחוק ,יתכנן את התמיכות
לקורות ,תקרות ,עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים אחרים,
יבקר אותם בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה.
 .2בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית ,יפנה
האחראי לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות לתכן
התמוכות.
 .3כל התומכות יעמדו בת"י  904לתמיכות ופיגומים.
 .4דגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו חובה על
האחראי לביצוע השלד מטעם הקבלן לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את
התמיכות.

02.02

סוגי הבטון
סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב ,30-אלא אם יצוין אחרת בתוכניות ובהתאם
להוראות המפקח .שימוש בבטון מכל הסוגים כלול במחיר הפאושלי.
במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את כל
ה פרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים למיניהם.
במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד.

02.03

02.04

א.

כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות
(ספייסרים) נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת השקע.

ב.

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של
מודד מוסמך שעלותו כלולה במחירי הבטונים.

ג.

תנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י  118לגבי כל סוגי
הבטון .הצמנט יהיה לפחות צמנט פורטלנד .250

יציקת הבטון
א.

הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו
מראש ובכתב על ידי המפקח .בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי
מתוכננת ,יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף  2045של המפרט הכללי.

ב.

הפסקת יציקה תבוצע בין הרצפה לבין הקירות בהתאם לתכניות .במקום
ההפסקה יש להכניס בבטון ו/או על פניו רצועות פי.וי.סי .וליצור מדרגה (שן) -
הכל בהתאם למפורט בתכניות והוראות המתכנן.
על הקבלן להקפיד שרצועת הפי.וי.סי .תהיה זקופה הן בשעת יציקת הרצפה והן
בעת היציקה של הקירות.
רצועות הפי.וי.סי .יחוברו באמצעות הלחמה על הקבלן להקפיד לנקות את רצועת
ה פי.וי.סי .הבולטת לאחר יציקת החלק התחתון משאריות בטון ומכל לכלוך
שהוא לפני יציקת החלק העליון.

תיקוני בטונים והשלמות יציקה
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02.05

א.

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים ,או תפרים/חיבורים לקויים ,ידרש הקבלן
להרוס את חלקי הבטון שאינם מתאימים למפרט ,ולסלקם מהמקום בהתאם
להוראות המפקח.
במקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פרק 02096
במפרט הכללי ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המפקח.

ב.

שקעים ,או כיסי חצץ ,או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי
המפקח לתיקון ,יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט ( )1:3ובתוספת ערב
מתאים להגברת ההדבקות.

ג.

הקבלן ,יסתת ויחליק מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו' .אין להתחיל
בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור שיטת התיקונים
על ידו בכתב.

ד.

למקרה שידרשו השלמות יציקה ,בכל שלב של הבצוע ,לאחר התקנת מערכות
שונות ,או ציוד ,או מעליות ,או משקופים ,או כגון אלו  -יוועץ הקבלן במפקח
ויקבל הנחיותיו באם יציקות ההשלמה האלו יבוצעו באופן הרגיל ,או שמא
נדרשים עוגנים (קוצים טבולים באפוקסי ,המוחדרים לקדחים בבטון) ,או כל
פתרון אחר.

בדיקת חסימות (אטימות) הבטונים בפני מים
א.

לאחר השלמת היציקות ולאחר בצוע האיטום תיבדק אטימות הבטונים בפני
חדירת מים.

ב.

הבדיקה תעשה בהתאם למיקום:
-

-

באם יופיעו סימני רטיבות מהצד הפנימי או החיצוני של הקיר או בתחתית
התקרה (בהתאם לסוג הבדיקה) ,ידרש הקבלן לפתוח את הבטון במקומות
הל קויים ולתקנם בחומרים מיוחדים לכך ,בשיטה שיקבע המפקח .לאחר מכן
תבוצע שוב בדיקת חסימות והקבלן ידרש לחזור על בצוע התיקונים עד
שהמבנה יעמוד בדרישות לשביעות רצונו של המפקח.
לאחר גמר הבדיקה ,יורחקו המים מתוך המבנה ו/או מסביבו ו/או מתחתית
החפירה על ידי ניקוזם או שאיבתם ומקום העבודה ינוקה מרפש.

במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני הסוגים:
מעברים "נקיים" ביציקה.
שרוולים.
מעברי  MCTו.Link seal-
מיקום המעברים השונים יבוצעו בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות .סגירת
המעברים האלה תתבצע ע"י הקבלן בבניה ,או ביציקה ,או בפוליאוריטן מוקצף,
או בכל חומר אחר שיקבע המפקח מבלי שישולם לו תשלום נוסף מכל סוג שהוא.
ג.
02.06

כל השרוולים והמעברים לא נמדדים ולא משולמים בנפרד .עלותם כלולה במחירי
בטונים הנקובים בכתב הכמויות.

טפסים וקשירת התבניות לבטונים  -כללי
הערה:

א.

בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה ,הכוונה היא טפסנות ,הכוונה היא
תבניות מעץ עבור השטחים שלא נראים לעין ותבניות פלדה חדשים שיותאמו
במיוחד לפרויקט עבור שטחי בטון הנראים לעין.

הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
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עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על
ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף  02067במפרט הכללי.
סתימת החורים של ברגי הפלדה ו/או מקומות קשירה אחרים יש לבצע במלט
צמנט ממין תערובת הבטון בכדי לקבל פני בטון חלקים ורצופים.
ב.

בכל אלמנטי בטון הבטון של הבנין לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין הטפסים
השונים.
הרווח הנכון בין תבניות הקירות ישמר אך ורק בעזרת חלקי פלדה (ספייסרים)
פטנטיים שחתכם מוקטן קרוב לפני הקיר עם חרוט (קונוס) .חרוט זה יוצא בשעת
פירוק התבניות ,לולבי המתיחה יקוצצו בתוך שקע החרוט ,והשקע עצמו ימולא
במלט צמנט בתוספת ערב המגביר הדבקות.
שימוש בלולבים מתברגים המיועדים לשליפה (המותירים חורים בבטון) ,יאושרו
אך ורק בקירות פנימיים הנמצאים מעל גובה הקרקע ,והחורים יסתמו בדייס
צמנטי מתאים שטיבו יסוכם עם המפקח.

ג.

המחיר כולל תאום ,תכנון וביצוע הפתחים בשלב ביצוע תבניות ועשיית כל
החורים למיניהם עבור הפתחים ,דלתות ,אביזרי אינסטלציה ,מיזוג אויר ,חשמל,
חורים למתקן מעליות ,צנרת ,חריצים ,מגרעות ,שקעים ותעלות למיניהן .כמו כן
סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות השונות ,משקופים
וכו' שיהיו מבטונים ומעוגנים בתוך הבטון.

ד.

02.07

הפסקות יציקה ,באם תורשינה על ידי מנהל הפרויקט והאדריכל תעשינה רק
במקומות לפי אישור המתכנן.
כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר ,הזמן המיוחד ,וכל הקשור
להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה.
הקבלן יגיש שבוע מראש את הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי
הפרטים המוצעים ,לאישור המפקח.

כיסוי בטון על ברזל (דרישות מינימליות)
כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון.
העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:
א 5 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע (קירות).
ב 3 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים.
 2.5ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא
ג.
(לדוגמא ריצוף של תקרות).
ד 4 .ס"מ ברצפה.

02.08

אשפרה
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  02תת פרק  0205על הקבלן לבצע אשפרה המתאימה
מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם .בשטחי התחברות האלמנטים
(שטחי הפסקות יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה (בשתי שכבות ולהחזיק את
משטח הבטון רטוב למשך  7ימים.
אשפרת העמודים תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד ראש העמוד אשר תישמר
רטובה במשך שבוע ימים.

02.09

חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
א.

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי
מים ,אביזרים ,חריצים ושרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש .על ביצוע עבודות אלו
לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים.

ב.

הקבלן יכין תכנית מפורטת של החורים ,שרוולים ,חריצים ,אפי מים וכל הקשור
ביציקת הבטונים .התכנית תועבר לאישור האדריכל לפני הביצוע .מכל מקום כל
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האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר
הכללי של ההצעה.
02.10

קירות בטון מזוין
א.
ב.

ג.

קירות הבטון המזוין הינם קירות נושאים .יש לצקת את הקירות בטפסות (משני
צידיהם) .הקירות הבאים במגע עם הקרקע יקבלו איטום לפי פרטים מאושרים
ע"י המפקח.
לכל קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יש לדאוג לקציצת כל חוטי הברזל
ומריחתם בבטון ,החלקת הבטון ,סתימת חורים והורדת בליטות בטון כמו כן
בקירות אלה יש לתת עצר מים מתנפח באזור הפסקות היציקה לפי פרטי יועץ
איטום.
ביצוע הקירות יכללו גם שקעים ,חורים ,חורים להעברת המערכת וקיטום פינות.

02.11

עמודי בטון מזוין ו/או בליטות אנכיות מקירות
העמודים יבוצעו לפי תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות בגבהים שונים ובחתכים
שונים.
מחירי העמודים יכללו שקעים ו/או חורים להעברת צנרת ,וכמו כן פינות מעוגלות.

02.12

פלדת הזיון  -כללי

02.12.1

02.12.2

א.

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת ,כמצויין בתכניות
שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים (עגול ת ,י  ,893מצולע ת"י  )739ללא כל
סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט .על
הקבלן להוכיח למפקח בעזרת תעודת מעבדה מוסמכת שהפלדה שהוא משתמש
עומדת בכל דרישות התקן:
בדיקות הפלדה יעשו לכל קוטר.
כל משלוח של פלדה יבדק בנפרד ,אפילו באם קיים תו תקן לספק.
-

ב.

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים
מעל מפלס התקרות.

ג.

במידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים
בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים בין מוטות ברזל שונים טעון אישור
המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד חיבורים לסירוגין.
לפי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי שחוזק
הריתוך למתיחה לא יהיה קטן מחוזק המוט ,והריתוך יעמוד גם בבדיקות כפיפה
קרה.
הארכת מוטות מצולעים בריתוך וכן ריתוך מוטות מצולעים לפלטקות מבוטנות
יתבצעו ע"י אלקטרודה  ZIKA 4תוך חימום הרכיבים ל 200-צלסיוס וקירור
הדרגתי.
כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחיר הנקוב בכתב הכמויות.
מיקום ופרטי ביצוע ריתוכים חייבים באישור המפקח.

זיון ברשתות פלדה
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי  580לרשתות פלדה מרותכות.
המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו
הדרישות דלהלן:
חוזק למשיכה  5900ק"ג/סמ"ר  -מינימום.
גבול נזילות  5000ק"ג/סמ"ר  -מינימום.
מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן ,מטיל המזמין על
הקבלן את הכנת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות לפי ההוראות
ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס .התכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני הבצוע.
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02.13

תכולת המחירים
מחיר חוזה כולל את כל המופיע בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה ,דרישות המפרט
הכללי והמפרט המיוחד ודרישות המפקח ,להסרת כל ספק מחירי הבטונים כוללים גם:
.1

יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד ,כולל שימוש
בתבניות מלוחות פלדה חדשים.

.2

כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון ,ערבים
ותוספות שונות לבטונים ,עיבוד הבטון ,רצועות  PVCכמפורט וכד'.

.3

עיצוב חריצים ,אפי מים ,שקעים ,רולקות ,שרוולים וכו' בכל האלמנטים ,ביצוע
כל השקעים/חריצים/בליטות.

.4

עיצוב פתחים ,מעברים וכו' בכל צורה שהיא (מלבנית ,עגולה ,דפנות משופעות
וכו') ,בכל האלמנטים.

.5

עיגון/ביטון אלמנטי פלדה ,לרבות צביעתן כנדרש.

.6

מדידות ושירותיו של מודד מוסמך לפי דרישת המפקח.

.7

ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון חשופים.

.8

הוצאת קוצים מעמודים ,מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות ,חגורות,
קירות ועמודונים.

.9

ביטון משקופים ומשקופים סמויים.

.10

שימוש בת מיכות מיוחדות מסוג אקרו או שווה ערך ,מכל סוג שהוא ,בכל מקום
שיידרש ,במהלך העבודה.

.11

תאום והזמנת מעבדה מוסמכת לבדיקת בטון.

.12

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

.13

יציקת תקרות רצפות בשיפוע.

.14

תימוך תקרות ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים ולכל זמן שיידרש עפ"י התקן
ו/או עפ"י הנחיות הקונסטרוקטור והמהנדס.

.15

בדיקות מכל הסוגים לרבות בדיקות הצפה והמטרה.

.16

עיבוד צורת הפתח ,עיבוד פתחי מעברים ,שקעים ,תעלות וחריצים ,עיבוד וביטון
משקופים ,ספים ,בליטות אופקיות ואנכיות

.17

ביצוע התחברויות לבין קירות לבין עצמם ובין חלקי בטון אחרים ,בצורות
גיאומטריות שונות.

.18

פינות ודפנות עגולות ,חיתוך חד כמפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים
אנכיים ואופקיים.

.19

עיבוד שפות תקרות בצורות גיאומטריות שונות.

.20
.21

תמיכות ופיגומים לרבות תמיכות זמניות ,תכנונם והפיגומים הנדרשים.
גמר בטון מוכן לצביעה במרחבים מוגנים
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.22

ברזל לזיון הבטונים
א .לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון כיפופים ,פיגורות,
כיפוף ל"ציפורים" וכיו"ב.
ב.

לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר  25מ"מ.

ג.

המפקח רשאי להורות לקבלן בכל עת על שימוש בברזלים ארוכים מעל 12
מ' ובלבד שהוראה זו תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים
ארוכים .האמור בפסקה זו חל גם למקרים בהם מוטות הפלדה בתכניות
משורטטים עם חפיות ותינתן הוראה לשנותם לברזלים ארוכים.

ד.

לא ישולם כל תשלום נפרד עבור הארכת מוטות הזיון בין אם בחפיפה,
בריתוך או באביזרים לחיבור בין מוטות .צורת הארכת המוטות נתונה
להחלטת המפקח.

ה.

אין לחשב משקל של שומרי מרחק וכמו כן "ספסלים" לרשתות פלדה
בכמויות לתשלום עלות של אלמנטים הנ"ל כלול בחוזה ולא משולם.
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פרק  - 04עבודות בניה
04.00

נושא המפרט
קירות ומחיצות מבלוקי איטונג ובטון חלולים.

04.01

בנית מבלוקי בטון

04.01.01

העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,04או כל חלק רלוונטי אחר
בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

04.01.02

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה בהתאם
למצוין במפרט הכללי ,יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה
בזמן היציקה של קוצים עבור "שטרבות" בטון.
כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן.
לא יותר השימוש בשברי בלוקים.
לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.
הטיט במישקים יהיה מלא (על כל שטח הבלוק).
כל קיר שאורכו מעל  5מ' ללא עמוד בתווך ,תינתן בו חגורה אנכית בגודל 20/30
ס"מ עם  6מוטות מצולעים בקוטר  12מ"מ וחישוק מתאים ,מעוגנת ברצפה
ובתקרה.

חיבור קירות ומחיצות (חגורות אנכיות)
חיבורי קירות ומחיצות בינם לבין עצמם ,וכן פיאות חופשיות של קירות ומחיצות
ובכלל זה מזוזות מצידי דלתות ,יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטון,
בסעיף  04.042של המפרט הכללי לעבודות בנין ,להסרת כל ספק לא תורשה החדרת
קוצים באמצעות קידוח וידרשו חיבורים דוגמת עוגני פיליפס ושטרבות .אם לא נדרש
בתכניות או ע"י המפקח אחרת יותקנו בכל חגורה אנכית המשמשת ליעוד כנ"ל4 ,
ברזלים אנכיים בקוטר  8מ"מ שיחוברו בחשוקים מברזל בקוטר  6מ"מ כל  20ס"מ.

04.01.03

בידוד לקירות בניה (נדבך חוצץ רטיבות)
תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל המקומות של מגע הקירות
עם קירות חוץ יש ליצור פס מריחה של  2שכבות "טורוסיל" כדוגמת תוצרת חב'
"כימאדיר" או שווה ערך מאושר.
כל העבודה הנ"ל תכלל במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד.

04.01.04

הצבה וביטון משקופים
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04.02

א.

בפתחים בתוך קירות בנויים ,יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע
במשקוף תוך הקפדה על מילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון.

ב.

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט
ואנך ,תמוכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף
לפני הטיח יישאר רווח לפחות  15מ"מ אם לא צוין אחרת בתוכניות.

ג.

יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט .בכל מקרה שמילוי
המשקוף לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

תכולת העבודה והמחירים
מחיר החוזה הפאושלי כולל את כל המתואר בתוכניות מפרטים ומסמכי חוזה אחרים,
להסרת כל ספק מודגש בזה שהמחיר כולל גם:
א.

חגורות בטון אנכיות ואופקיות בקירות בלוקים ו/או הגבהות בטון בכל סוגי
הקירות .ביצוע לפי פרטים מאושרים על ידי המפקח.

ב.

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה ,בהתאם
למצוין במפרט הכללי ,ייחשבו ככלולים במחירים (לרבות יציקות בטון ,הוצאות
קוצים ,גמר בשנני קשר וכו').

ג.

המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה ,ללא התחשבות
בגודל השטח הנבנה ,לרבות בנית קירות/מחיצות לכל גובה יידרש כמפורט
בתכניות .מחיר עבודות הבניה כולל את כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים,
הציוד ,ההובלה והשרותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט
במפרט הכללי.

ד.

כל דרישות מפרט זה.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

37

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

38

פרק  – 05עבודות איטום
05.01

כללי
.1

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

.2

טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ,ועל כן
העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח.

.3

עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט ,כתב הכמויות מנחה ,התכניות המצורפות,
התקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצויין במפרט הכללי והמיוחד .כמו כן
יב וצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות ברי תוקף
מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי
סמכותה הרשמית.

.4

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום ,יש לראות כאילו
רשום לידו "או שווה-ערך מאושר".

.5

ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט הזה ו/או המפרטים
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.

.6

מחירי החוזה כולל גם:
א.

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

ב.

נוכחות של מהנדס מטעם הקבלן המומחה בתחומו ,לבקרת איכות במהלך
הבצוע .הכל לפי דרישת המפקח ובכל זמן ו/או תהליך ו/או תקופה של ביצוע
שלפי דעת המפקח דורשת נוכחות מהנדס מטעם הקבלן.

.7

במידה והקבלן מערער על יכולתו לספק את הפריט אטום עפ"י ההנחיות במפרט
ובכתב הכמויות יציין זאת במכרז כולל החלופה המוצעת ועלותה.

.8

כל שינוי שיבקש הקבלן להציע בשלב הביצוע יקבל תוקף עם אישור המפקח
ולקבלן ישולם לפי מחיר החוזה ללא שום תוספת.
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05.02

חומרים

 05.02.1כללי
א.

כל החומרים יסופקו לאתר במיכלים סגורים כאשר הם נושאים סימני היכר
ברורים של היצרן וסוג החומר.

ב.

על הפועלים והממונים עליהם העוסקים בעבודות האיטום להיות עובדים מנוסים
בתחום עבודות האיטום .הקבלן יציג למפקח תעודות ופרוייקטים שבוצעו ע"י
קבוצת האיטום.

 05.02.2תאור החומרים
א.

יריעות איטום ביטומניות משוכללות
יריעות האיטום תהיינה חלקות (ללא אגרגט) ,מלבד יריעות בגגות לא מרוצפים
אשר תהיינה מצופים באגרגט במקורן .מעבר לרשום להלן ,בכל המקומות
המשמשים לאיטום גינות ,ו/או אדניות על היריעות להיות מצויידות בתעודות
בעמידות נגד שורשי צמחים בהתאם לתקן הגרמני .DIN 4062

ב.

ג.

05.03

עבודות וחומרים שונים
.1

פרופילי המתכת לקיבוע עליון של היריעות ,יהיו מאלומיניום מאולגן (עובי
האילגון  10מיקרון לפחות) בעובי מזערי של  2מ"מ.
הפרופיל יהיה בעל שני כיפופים בזוית  45מעלות להקשחה (טיפוס משרד
הבטחון).

.2

הדיבלים לקיבוע יהיו בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשעור שלא יפחת מ50-
ק"ג .הם יבוצעו בכל  30ס"מ .עומק הקידוח לא יפחת מ 35-מ"מ וקוטר
הקדוח יהיה  5מ"מ .הדיבל יהיה מסוג המוחדר במכה דוגמת "הילטי 6/5
 "HPSאו ".UN-UPAT 36/6/5

.3

בד הניקוז/ההגנה (גיאוטקסטיל) יהיה מפוליאסטר לא ארוג במשקל  400גרם
למ"ר כגון "אורים  "400תוצרת קבוץ אורים או ש"ע.

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

איטום ראשי כלונסאות
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הערה :משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות והיקפה עד תחתית ראשי
הכלונסאות.
 .1הכנת השטח
יציקת ראשי כלונסאות תבוצע בהתאם לתוכנית של קונסטרוקטור .יש לנקות את פני
הבטון מכל חומר רופף ,לכלוך ,אבק ,וכו'.
במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא .יש לחתוך את כל
הקוצים (לא קונסטרוקטיביים) הבולטים מהשטח כ 2 -ס"מ בתוך הבטון ולמלא את
החורים באמצעות מוכנה מסוג |ספיר  "620או שו"ע.
 .2איטום ראשי הכלונסאות
על פני הבטון יש לבצע  2הברשות של חומר איטום צמנטי מסוג "ספירקוט  "E-730או
שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר כל אחת( .הכמות הכללית תהיה  2ק"ג/מ"ר).
לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון .יש לערבב את
החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות סיבובים נמוכה (עד  600סל"ד).
יש להשתמש בשני גוונים של חומר איטום (לבן ואפור) ע"מ להבטיח כיסוי מושלם של
פני השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות.
לאחר ייבוש מינימאלי של שכבת האיטום יש להתחיל באשפרה שתבוצע במשך
יומיים ,כ 3-פעמים ביום.
05.04

איטום קורות יסוד ברצפת קומת קרקע
.1

הכנת השטח
על גבי הדופן החיצונית של הקורות ההיקפיות בקומת הקרקע ,יבוצע איטום
ביטומני.
יש לנקות היטב את דופן הקורות ולחשוף את חלקה התחתון של יריעת האיטום
העולה מהרצפה.
יש לוודא כי רצועת יריעת האיטום העולה מהרצפה מוצמדת לדופן האנכית של
הקורה ומודבקת בצורה מלאה לשטח הבטון היצוק.
במידה והיריעה נראית רופפת ,יש להצמידה לשטח הקיר בעזרת סרגל אלומיניום
מכופף במידות של  50 X 3מ"מ ,וברגים מגולוונים כל  20ס"מ .את קצה הסרגל יש
למלא במסטיק ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע.
יש לנקות היטב את שטח הקורה מאבק ,לכלוך ,אבנים וכד' .לחתוך את כל הקוצים
הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של  2ס"מ .יש לסתת ולהסיר אזורי
סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב .יש לסתום את כל החורים באמצעות תערובת
מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע .על השטח להיות חלק ,נקי ורציף לקבלת
האיטום.
בספי דלתות כניסה ויציאה ,וויטרינות וכד' בקומת הקרקע ,יש להצמיד לדופן
הקורה פס אלומיניום או משקוף עיוור בהתאם לפרטי האלומיניום על מנת לחבר
את האיטום בצורה אטומה לסף הדלת.

.2

איטום ביטומני
ביישום חומר האיטום במריחה או הברשה בלבד ,יש לבצע שכבת פריימר מסוג
"נאפופלקס  "GIPאו "נאפופלקס פרופיטק  "1מדולל במים ביחס של .1:10
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ביישום חומר בהתזה ,אין צורך בביצוע פריימר.
על גבי הפריימר ,יש לבצע מספר הברשות של חומר איטום ביטומני מסוג
"נאפופלקס פרופיטק  "1או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של  3מ"מ (שכבה יבשה).
האיטום יכלול את הדפנות האנכיים של קורות היסוד.
בחלקם התחתון של הקורות יבוצע האיטום בחפיפה ליריעת האיטום הביטומנית
העולה מהרצפה לרוחב של כ 20 -ס"מ.
באזורי ראשי הכלונסאות הבודדים יבוצע האיטום עד לפני ראש הכלונס.
בחלקה העליון של דופן הקורה יבוצע נדבך חוצץ רטיבות כמפורט:
האיטום יבוצע עד לפני הקורה.
במידה והקיר החיצוני כבר קיים יש להעלות עם השכבה הביטומנית עד לגובה של
כ 15-ס"מ מעל פני הפיתוח .בין המריחות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס ברוחב
של כ 20-ס"מ בצורה ממורכזת לקו החיבור בין הקורה התחתונה לקירות
העליונים.
במידה והקיר החיצוני אינו קיים ,תושלם רצועת האיטום הנ"ל בשלב מאוחר יותר
בזמן ביצוע איטום הקירות החיצוניים ,אזי תושלם רצועת האיטום הביטומנית
לחיבור בין האיטום התת קרקעי של הקורות לאיטום הקירות החיצוניים.
בספי דלתות ,וויטרינות וכד' יעלה האיטום בחפיפה לפס האלומיניום או למשקוף
העיוור ויחובר בצורה חופפת ואטומה.
.3

הגנת האיטום
לשטח האיטום יש להצמיד לוחות "קלקר  "F30או שו"ע בעובי של  3ס"מ להגנת
האיטום.

.4

מילוי
ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.

05.05

איטום רצפה ביריעה ביטומנית PRE-B
.1

איטום ראשי כלונסאות
הכנת השטח כוללת סיתות חלקי בטון רופפים ,תיקוני בטון באמצעות תערובת
צמנט בלתי מתכווץ "ספיר  "620או שו"ע ,לרבות חיתוך חוטי קשירה בולטים
לעומק  2ס"מ ,מילוי חורים וכיסי סגרגציה באמצעות תערובת לתיקוני בטון ,ניקוי
שטח יסודי ע"י מים בלחץ.
על פני הבטון שהוכנו לפי הנחיות הנ"ל יישום מערכת איטום על בסיס צמנטי
"ספירקוט  "730או שו"ע ב 2-שכבות ,בכמות כוללת  2ק"ג\מ"ר .יש להשתמש
בחומר איטום בשני גוונים אפור ולבן .וזאת על מנת להבטיח כיסוי מושלם של פני
השטח בחומר אטימה .שכבה ראשונה תהיה בצבע לבן.

.2

בטון רזה
יש לבצע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי  5ס"מ.
פני הבטון הרזה יהיו חלקים ללא בליטות בטון או אגרגט חדות ,נקיים ויציבים
לקראת קבלת האיטום.
שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקונסטרוקטיבית ותשמש משטח
לביצוע האיטום.
יש להמתין לייבוש הבטון לפחות  48שעות לפני תחילת עבודות האיטום.
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במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים "עולים" כגון דפנות
קורות יסוד -תבוצע הנמכה במפלס הבטון הרזה לגובה של כ 15 -ס"מ ולרוחב של
כ 30-ס"מ על מנת ליצור חפיפה גבוהה יותר בין איטום הרצפה לדופן האנכית.
.3

הכנת השטח
יש לנקות היטב את פני תשתית הבטון מכל לכלוך ,אבק ,חומרים רופפים וכד'
לקבלת יריעת האיטום .אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פני השטח .בכל במקומות
שיתגלו יש לסתת את פני הבטון ולתקן באמצעות
תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ו" "SAPIR M 140או שו"ע ( 1/3מכמות הצמנט).
יש להכין שרוולים למעברי צינורות או כבלים ברצפה המרחק המינימאלי בין
השרוולים יהיה  50ס"מ.
יש להרכיב תבניות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה האיטום המיועד לחיבור עם
מערכת האיטום בקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה .בקצה האיטום יעלה
עד מפלס כ 5-ס"מ נמוך יותר מפני רצפת הבטון הקונסטרוקטיבית.

.4

איטום
על גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעה ביטומנית הנדבקת לבטון מסוג ""PRE-B
של חברת פזקר או שו"ע בעובי  5מ"מ.
חיבור בחפיפות בין היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אנכיים של קורות ,קירות
תת קרקעיים וכד' בהם לא קיים איטום ביטומני יהיה בהלחמה מבוקרת.
במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אנכיים בהם בוצע איטום
ביטומני יש לקבע את קצה היריעה על גבי השטח האנכי באמצעות סרגל אלומיניום
שטוח במידות  2X30מ"מ ,ולסתום במסטיק ביטומני מסוג " "EASYGUMאו
שו"ע על גבי פריימר מתאים.
בהיקף הרצפה תעלה היריעה בצורה אנכית על גבי התבנית עד למפלס של  10ס"מ
מעל למפלס פני הרצפה המתוכננת.
בחיבור למקבץ צינורות שרשוריים של חשמל ,יש לבצע את יריעת האיטום ,קרוב
ככל שניתן לגוף הצינורות.
על גבי יריעת האיטום ,יש לבצע תבנית ליציקת חומר איטום בשפיכה ע"י התקנת
זויתן בגובה  3ס"מ סביב הצינורות.
לתוך תבנית היציקה שנוצרה ע"י הזויתנים ,יש לצקת חומר פוליאוריטן-ביטומני
בשפיכה מסוג " " LASTOFLEX PB 2Kאו שו"ע.
יש לוודא כי חומר האיטום מתפלס היטב בין הצינורות ,ובחפיפה ליריעת האיטום
האופקית של הרצפה.
בחיבור לראשי כלונסאות יעלה האיטום על גבי ראש הכלונס בריתוך ,בחפיפה של
כ 10-ס"מ לאיטום הצמנטי שבוצע בשטחה.
בכל הפסקת יציקה תמשך יריעת האיטום לפחות  30ס"מ מעבר לקוצים שהוכנו
להמשך יציקת הרצפה.
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יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות לוחות
דיקט בעובי  8מ"מ מונחים מעל יריעות האיטום ,מחוברים רק אחד לשני על מנת
למנוע את תזוזתם.
לקראת המשך עבודות האיטום יש לפנות את לוחות ההגנה ולנקות את החלק
החשוף של היריעות.
לאחר קשירת הברזל ולפני יציקת הרצפה יש לנקות היטב את היריעה מלכלוך,
פסולת וכד'.
.5

טיפול במעברי צינורות
מסביב למעברי צינורות וכבלים שונים דרך יריעת האיטום ,יש להרכיב אביזרים
לאטימה מסוג "דלמר דלביט" או שו"ע בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית
שתולחם לתשתית האיטום שברצפה.
יש להדק את האביזר על גבי הצינור ע"י חבק נירוסטה.
מעברי כבלי חשמל יבוצעו דרך שרוולים שהוכנו מראש לפי הנחיות שבסעיף דלעיל.
האיטום יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מתועשים " "P-Cableאו שו"ע.

.6

שומרי מרחק להגנת האיטום
יש להרכיב על גבי היריעה בצורה מבוקרת ,שומרי מרחק עשויים בלטות בטון או
בלוקי בטון במידות של כ 10X5X5 -ס"מ .המרחק בין שומרי המרחק יהיה כ1-
מטר לכל כוון.
פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ 30-ס"מ מדפנות של קירות אנכיים וכד'
תבוצע בזהירות רבה ע"מ למנוע נזק לאיטום.

.7

עצר מים מתנפח
בכל הפסקת יציקה ברצפה ,סביב צינורות או כל מקום אחר כמופיע בפרטים יש
להצמיד רצועה של עצר מים מתנפח " "ELASTOSWELLאו שו"ע במידות של 10
 20 Xמ"מ .הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק נוזלי מתאים לפי הנחיות יצרן.

.8

יציקת רצפת בטון
יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה.

05.06

איטום רצפת חדרי שרותים ומלתחות
על גבי רצפת הבטון לפני בניית הקירות ,יש לבצע בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון,
לצורך יצירת "אמבטיה אטומה" .רוחבה של החגורה יהיה בכ 1-ס"מ קטן יותר מרוחב
הקיר על מנת להטביע רשת להחזקת הטיח במקום.
פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ 10 -ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.
באזור דלת הכניסה ,פני החגורה יהיו בגובה של כ 1 -ס"מ מתחת לתחתית הריצוף
במקום.
 .1הכנת השטח
לפני תחילת עבודות האיטום ,יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע
האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא :צינורות ,פינות ,שרוולים ,קירות וכו'.
יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום .לנקות את
השטח מאבק ,לכלוך ,אבנים ,שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.
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.2

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

.3

פריימר
יש לבצע מריחה של סיקה לסטיק  110בכמות של  0.2ק"ג למ"ר מדולל במים ביחס
של .1:1

.4

איטום פוליאוריטן ביטומני
על גבי הפריימר יש לבצע מספר מריחות של חומר איטום פוליאוריטן ביטומני מסוג
"סיקה לסטיק  "110או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של  3מ"מ.
האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של כ 10-ס"מ מעל
פני הריצוף הסופי ,כלומר על כל גובה חגורת הבטון.
בסף הדלת יעלה האיטום על גבי חגורת הבטון ברצף .לפני ביצוע ריצוף החדר,
יודבק על האיטום סרגל אלומיניום על גבי מסטיק פוליאוריטן
מסוג "סיקה פלקס  "FC11או שו"ע על גבי פריימר ,תואם
גובה הסרגל יהיה מפני ריצוף חוץ של החדר עד לחפיפה של  2-3ס"מ לפחות עם
מערכת האיטום.

.5

חיבור האיטום למחסומי רצפה
במקומות בהם קיימים מחסומי רצפה לניקוז כפול ,המחסומים יהיו מסוג "דלמר"
או שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים.
האיטום יעלה בחפיפה לשולי המחסום ויצור רצף איטום עד לפתח הניקוז.
במקומות בהם קיימים מחסומים רגילים (לא כפולים) ,סביב פתח המחסום יבוצע
עיבוי של מריחות האיטום בצורת רולקה עבה.

.6

טיפול במעברי צנרת
במעברי צינורות שונים כדוגמת "גבריט" ,PVC ,מתכת וכד' החודרים דרך רצפת
החדרים הרטובים יש לבצע מריחה של מסטיק מסוג "איזיגום" של חברת מלגול או
שו"ע בצורת רולקה עבה סביב הצינור.
כל הצינורות האופקיים של מערכת אינסטלציה יעברו מעל שכבת האיטום.

.7

נייר טול להגנה
על גבי האיטום יש להניח נייר טול להגנת האיטום.

.8

מילוי חול מיוצב
יש למלא שכבת חול מיוצב ,התערובת תהיה בעלת תכולת צמנט של  100ק"ג צמנט
ל 1-מ"ק חול ,יש להרטיב את השכבה ולהמתין להתייבשותה עד לקבלת שכבה
יציבה לפני הדבקת הריצוף.
במידת הצורך ניתן להחליף את החול המיוצב במדה בטון.
מילוי השטח יעשה עד להחלקתו ליצירת משטח אופקי ישר לקבלת הריצוף.
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פני המילוי יהיו חלקים ,יציבים ,מפולסים ויבשים לקראת הריצוף.
.9

גמר ריצוף
ביצוע ריצוף בהדבקה כמתוכנן בתוכניות אדריכלות.

05.07

איטום קירות חדרים רטובים
 .1הכנת השטח
יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק ,לכלוך ,שומן וכד' ולגרד את כל החומר
הלא מודבק (כמו חול) .יש לבצע על גבי קיר הבלוקים שכבת החלקה ,לסתום את כל
החורים בין הבלוקים ועמודים ,חורים עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' בתערובת של 1
צמנט 3 ,חול ומים בתוספת "ספיר  "M-140או שו"ע (מדולל במים .)1:3
לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים ,מעברים וכד'.
 .2איטום
לגובה של מינ'  2מטר יש לבצע הרבצה צמנטית מסוג "הרבצה צמנטית  "505או שו"ע.
עובי השכבה יהיה כ  8 -מ"מ.
יש להרטיב את שטח הקירות לפני תחילת העבודה.
בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת
אינטרגלס משקל  60ג"ר/מ"ר ברוחב של  10ס"מ .על גבי הרשת האיטום הצמנטי עד
לכיסוי מושלם של האיטום הביטומני.
על גבי שכבת ההרבצה יש לבצע איטום צמנטי מסוג "ספירקוט  "E730דו רכיבי בשתי
שכבות ,סה"כ  2ק"ג /מ"ר.
בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום העולה על הקיר מהרצפה ,יש להטביע רצועת
רשת אינטרגלס משקל  60ג"ר/מ"ר ברוחב של  10ס"מ .על גבי הרשת יבוצע האיטום
הצמנטי עד לכיסוי מושלם.
סביב הצינורות היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית
מסוג" "PCI-WANDאו שו"ע במידות של  10 X 10ס"מ.
האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של  2מ'.
 .3גמר
ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל.
מומלץ לבצע את חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק קרמיקה מסוג
" "SAPIR BOND 225או שו"ע המתאים לסוג חומר האיטום שבוצע על הקירות.

05.08

איטום גג מעל חדרים
.1

הכנת השטח
לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום,
לדוגמא :מעקות ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז ,שרוולים,
פינות ,וכד' .צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק,
אבנים ,שומן ,חוטי ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים.
אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכני לפני ביצוע עבודות האיטום בגג ויציקת
מדה בטון להגנה .יציקת הבסיסים תבוצע על גבי בטון הגנה ,בהתאם לתוכנית
קונסטרוקציה.
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בספי יציאה לגג ,יש לקבע פרופיל אלומיניום שיקובע לחגורת הבטון על מנת לקבל
את האיטום בחפיפה .אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום
באזור הדלת .עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי ,תיכלל בעלות עבודת הכנת
השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
.2

מחסום אדים
על פני רצפת הבטון:
 2.1יש לבצע רולקות במידות של  3 X 3ס"מ סביב הרצפה ,באמצעות תערובת
מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע.
 2.2יש למרוח פריימר ביטומני מסוג " "GS 474או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר.
 2.3לאחר התייבשות הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג "אלסטקס  "105/25או
שו"ע בכמות של  2ק"ג/מ"ר ,יש למרוח  2שכבות בכמות של  1ק"ג/מ"ר כל
אחד.
 2.4יש להצמיד על גבי הביטומן ,יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיניום מסוג "
ביטוגלס אלומיניום" או שו"ע .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות
יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .הדבקת החפיפות תהיה על ידי הלחמה
בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
 2.5מח סום האדים ,יכלול את כל שטח התקרה ,הקירות ,העמודים וכו' עד לגובה
קצה האיטום .מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות מסביב לגג,
לעמודים ,לצינורות וכו'.

.3

בידוד תרמי
על גבי מחסום האדים יש להדביק לוחות "פוליפאן" דגם " "Lאו שו"ע בעובי 5
ס"מ.

.4

שיפועים
יש לצקת בטון ב 20-או בעובי מינימלי של  4ס"מ בשיפוע לפחות של  1.5%פני
שכבת השיפועים יהיו חלקים לקבלת האיטום.

.5

מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות
מים סביבו.
אביזרים לניקוז יהיו מסוג "-DALLMERדלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני
לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים
ממפלס האיטום וממפלס המדה להגנה.
דגם המרזב ,סבכות ,נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ
אינסטלציה.

.6

רולקות וקיטומים
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לקראת מעקות ,קירות ,עמודים וכד' יש לבצע רולקות  5 X 5ס"מ באמצעות
תערובת  1צמנט 3 ,חול ,מים ותוסף על בסיס  S.B.Rמסוג " "SAPIR M-140או
שו"ע ,מדולל במים ביחס .1:3
בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של כ4-
 4 Xס"מ.
.7

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

.8

שכבת ביטומן
ביצוע  2מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטקס  "105/25או שו"ע בכמות של 1
ק"ג/מ"ר (סה"כ כמות כללית  2ק"ג/מ"ר).

.9

יריעת חיזוק
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.
היריעה תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי
הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי
השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג " פוליפז  "5Mעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.

.10

יריעה ראשונה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "5Mעל בסיס S.B.S
בעובי  5מ"מ.
ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י
אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך
כלפי מעלה עם השיפוע.

.11

יריעת חיפוי תחתונה
לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי
תחתונה .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה
בהמשכיות עד לגובה של  3ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג " פוליפז  "5Mעל בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.

.12

יריעה שנייה לאטימה
הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז  "5Mאו שו"ע על בסיס  S.B.Sבעובי 5
מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה
ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך
כלפי מעלה עם השיפוע.

.13

יריעת חיפוי עליונה
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לקראת שטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת
החיפוי .היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה
הביט ומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה
של  5ס"מ מעל יריעת החיזוק.
יריעת החיפוי תהיה " פוליפז  M5בגמר אגרגט" על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
הערה:
על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי
יריעה.
.14

איטום במעברי צינורות
סביב מעברי כבלי חשמל ,צנרת מיזוג אוויר וכד' יש להלביש שרוול בצורת "מקל
סבא" עם פלנג' להתחברות האיטום .סביב הצינור בחיבור היריעות הביטומניות יש
למרוח מסטיק ביטומני מסוג "פזקרול  "18או שו"ע .
במעברי צינורות בודדים דרך שכבות האיטום בגג יש להרכיב אביזר אטימה מסוג
"  "GOLD BTבעל אטם גומי וצווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום.
הרכבת האביזר תבוצע ע"י הלחמת הצווארון הביטומני על גבי היריעה הביטומנית
התחתונה מהאיטום הכללי של הגג .היריעה העליונה תעלה בהלחמה על גבי
הצווארון הביטומני ,בחפיפה לא פחות מ 10-ס"מ .בזמן הלחמת היריעות על גבי
הצווארון אין לפגוע באטם הגומי של אביזר האיטום.
סגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חבק נירוסטה.
במעברי תעלות מיזוג אוויר אנכיות דרך פתחים בתקרת הבטון יש לצקת מעקות
בטון מסביב לפתחים בהתאם להנחיות של יועץ קונסטרוקציה .גובה המעקות יהיה
לפחות  20ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג .בהיקף התעלות במישור קצה המעקה יש
להדביק רצועה של יריעת  EPDMברוחב כ 20-ס"מ על גבי דבק מסוג
"."SILIRUB
מעל המעברים יבוצע כיסוי פח מגלוון מעל מעקות בטון היצוקות מסביב לפתח.
הכיסוי יבוצע בצורת "פעמון" למניעת כניסת המים ,בהתאם להנחיות יועץ מיזוג
אוויר.

.15

גמר האיטום
האיטום יכלול את כל שטח הגג מעל חדרים .חיבור האיטום לאלמנטים השונים
יבוצע כמפורט:
לקראת שטחים אנכיים יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ10-
ס"מ מעל פני גמר סופי עם פס אלומיניום במידות של  50 X 3מ"מ ,ומכופף בחלקו
העליון ,כדי לסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן  "230או שו"ע על גבי
פריימר מסוג "פריימר לספירטאן ."230
המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר .הפס יקבע ע"י
מסמרים או ברגים מגולוונים כל  25ס"מ.
בסף הדלת תבוצע היריעות הביטומניות על גבי השטח האופקי ,בחיבור לפס
המתכת בדלת או למשקוף העיוור יש לבצע מריחות איטום ביטומני מסוג
"אלסטומיקס" או שו"ע בעובי כולל  4מ"מ ,בין המריחות תוטבע רצועת רשת
אינטרגלס .המריחות יבוצעו בחפיפה על גבי קצוות היריעות לרוחב של כ 20-ס"מ
ועל גבי פס המתכת או המשקוף העיוור בחפיפה.
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גמר האיטום סביב הנקזים יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב
באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע .יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת
הנקז על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים.
.16

בדיקת הצפה בתקרות
בסיום עבודת האיטום ולפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת הצפה של השטחים
שנאטמו בהתאם להנחיות שבת"י  1476על חלקיו (לרבות חלק  )1השטח יוצף ברום
של  50מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  72שעות.
מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום .לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע
בדיקות.
באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה – יש לתקן את המקום הפגום ולחזור על
בדיקת ההצפה עד לקבלת תקרה אטומה .על מנת שכל קטעי הגג ימולאו במים,
יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות" ,סטופרים" או יאטום זמנית פתחים
קיימים.
את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה
דליפה .במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה
הנחיות לפתיחה מיידית של המרזבים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל
תביעה ו/או טענה לתשלום נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.
סתימת פי המרזבים תבוצע רק בעזרת בלונם באופן אשר לא יזיק למערכת
האיטום ,אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג.
יש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות
החיפוי .אם קיים מקום כזה ,יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את
קיום ההצפה .דבר זה יתואם עם המפקח .במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית
ההכרחית לביצוע ההצפה.
לאחר סיום  72שעות הצפה מלאה של התקרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק
לאחר שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה ,יראה הדבר כאילו
הסתיימה ההצפה בהצלחה.
בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות ,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן
הגג ממים ,ייובש ויתוקן .כל התיקונים יהיו על-חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים
בפנים המבנים (נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה) .הצפות ותיקונים חוזרים
יבוצעו אף הם על-חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.
ההצפות ושלב קבלת האיטום של התקרה יסתיימו ,כאשר עם תום ההצפה ,לא יהיו
נזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת ,באישור בכתב מהמפקח.
בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי.

.17

בד גאוטכני
על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 300
ג"ר/מ"ר בחפיפות של  10ס"מ.
יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.

.18

מדה להגנה
יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של  5ס"מ.
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המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק
לאיטום.
באזורים לציוד טכני כבד יש להוסיף רשתות זיון לשכבת המדה .סוג הרשתות ועובי
שכבת ההגנה במקומות הנ"ל יקבעו ע"י קונסטרוקטור.
.19

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

05.09

איטום גגוני בטון מעל פירים
על גבי גגון הבטון המשופע יש לבצע:
.1

הכנת השטח
יש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל היקף הקירות מכל לכלוך אבק וכד'
לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 2
ס"מ .יש לנקות חורי סגרגציה ולסתום את כל החורים של המשטח
בתערובת מסוג "ספיר  "620או שו"ע.

.2

פריימר
על פני כל שטח הגגון ,תקרה וקירות היקפיים ,נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח
פריימר מסוג "  "EP-Wאו שו"ע בכמות של  200ג"ר/מ"ר.

.3

איטום
על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג
" " PU-Wאו שו"ע בעובי כולל  2מ"מ .האיטום יכלול את כל השטח הפני הבטון
המשופע ויעלה בהיקף על גבי השטח האנכי עד לגובה של כ 10-ס"מ.

.4

איטום מעבר תעלת מ.א .דרך קירות הפיר
סגירת מרווחים בין התעלות והצינורות היוצאים מדפנות הפיר תבוצע ע"י פח
מגולוון בעובי  1מ"מ .בחיבורים בין הפחים תבוצע סתימה במסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע ,על גבי פריימר מסוג
"פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע.

.5

איטום מעבר צינורות וכבלים דרך קירות הפיר
יש להתקין אל תוך הפתח שבקיר ,תעלה מקומית המשופעת כלפי הגג דרכה יהיה
ניתן להעביר את כל הכבלים ,צינורות ,תעלות וכד' גם לאחר גמר עבודות האיטום.
סגירת מרווחים בין התעלה לדופן הקיר ,תבוצע ע"י סתימה במסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע ,על גבי פריימר מסוג
"פריימר ל "SAPIR THANE-או שו"ע.
יש להדביק יריעת  EPDMלדופן הקיר ולתעלה בכל היקפה .מריחות חומר האיטום
יחפפו את היריעה בעת הביצוע.
במידת הצורך יש להרכיב גגוני פח מעל תעלות אלו .יש להקפיד על כך שחלקם
החיצוני של צינורות ותעלות יהיה משופע כלפי חוץ.

.6

סגירה סביב תריסי פיר האוורור
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בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסגרת התריס יש לבצע מריחות של חומר
איטום פוליאוריטן מסוג "  " PU-Wאו שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "EP-Wאו
שו"ע .עובי שכבת האיטום יהיה  2מ"מ.
05.10

איטום קירות חיצוניים בשיטה קונבנציונאלית
סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בחיפוי אבן בשיטה
רטובה ,בגמר טיח וכד' כולל דפנות פתחים ,המעקות משני הצדדים וכד'.
.1

הכנת השטח
יש להכין את שטח החיצוני של הקירות ,מעקות וכד' .השטח יהיה נקי מלכלוך,
אבק ,שאריות חומר לא מודבק וכד' .יש לחתוך את כל הקוצים ,חוטי קשירה וכד'
משטחי בטון בעומק של  2ס"מ ולסתום את כל החורים ,אזורי סגרגציה וכד'
באמצעות תערובת מוכנה מסוג "ספיר  "620או שו"ע.

.2

הרבצה צמנטית אטומה
על גבי הקירות יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית אטומה מסוג "הרבצה צמנטית
 "505של חברת א.צ שיווק או שו"ע .עובי מינימאלי של השכבה כ 8-מ"מ.
בחיבור בין אלמנטי בטון כמו :קורות ,עמודים ,חגורות וכד' לקירות בלוקים,
איטונג וכד' יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס
במשקל  60ג"ר/מ"ר .רוחב הרצועה יהיה  10ס"מ והיא תוצמד  5ס"מ מכל צד של
קו החיבור .על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית כמתוכנן.

.3

טיפול סביב העוגנים לתליית האבן
לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן.
סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן
מסוג "ספירטאן  "230או שו"ע על גבי "פריימר לספירטאן" או שו"ע.

.4

חיבור למשקופי החלונות
סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.
במידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת  ,EPDMיש להצמידה לשטח הכללי
של הקירות ,לאחר גמר האיטום ,בעזרת דבק מסוג "סילירב" או של חברת דבטק
שו"ע .המסטיק יחבר בצורה אטומה את יריעת ה –  EPDMלקיר האטום.
במידה ולא קיימת יריעת  E.P.D.Mסביב משקופי החלונות יש להצמיד יריעה
להדבקה עצמית בסיס בוטילי מסוג " בוטיל  "318של חברת דבטק או שו"ע ברוחב
של כ 20-ס"מ ( 10ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו 10-ס"מ על גבי המשקוף העיוור).
הערה :האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה
במסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן  "230או שו"ע על גבי "פריימר
לספירטאן או שו"ע .ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום.

.5

גמר
ביצוע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן.

05.11

אחריות הביצוע והנחיות כלליות
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.1

הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  10שנים החל מתאריך קבלת
העבודה כללית או חלקית) ע"י המזמין .קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם
במסמך מתאים בגמר העבודה ,אחריות זו תכלול:
 1.1תיקון האיטום באזור הנפגע.
 1.2תיקון האזור הנפגע (כגון :טיח ,צבע וכו').
 1.3כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.

.2

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אינו יכול
מסיבות שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן מחויב לתקן
את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ  7ימים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י
המזמין .אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש
לביצוע תיקונים.

.3

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום .בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי
ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה,
באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ האיטום/המפקח,
אשר יקבעו כיצד לנהוג .רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן ,ימשיך הקבלן
בעבודתו.
קבלן האיטום יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו .לצורך
זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ,ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל
הערותיו להבטחת דרישה זו.

.4

כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה ויקבל את
אישורו לפני שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום .לא יתחיל הקבלן בשלב הבא
של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם.

.5

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח (לספק ולאחסן באתר)
את כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות איטום.

.6

על קבלן האיטום לקבל אישור בכתב מהמפקח מטעם מזמין העבודה על התחלת
העבודה.

.7

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם להנחיות הבטיחות
בענף הבניה ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה .לפני תחילת
העבודה יש לבצע את כל ההכנות הנדרשות לכך לרבות :סולמות ופיגומים תיקנים,
מטף כיבוי אש במקרה של עבודה עם חומרים דליקים ,רתמות ,קווי חיים ,ציוד
הגנה אישי וכד'.
כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו
בכתב.

.8

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות בחללים הפנימיים על הקבלן
לבצע את כל תיקוני האיטום הדרושים בהתאם להנחיות מתכנן האיטום ,וזאת
מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.

.9

באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם
בתקופת החורף.
במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים ,יש
להודיע ליועץ האיטום מבעוד מועד ,על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים
הדרושים בתכנון.
כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה
צורך להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.
התאמות אלה עשויות לכלול :החלפת חומרים ,תוספת של שכבות שונות ,שימוש
באלמנטים לאוורור וכד'.
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עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום.
05.12

ביקורת על הביצוע
.1

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.
בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי (פנימי או
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).
ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח (בריכת מים).

05.13

.2

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה.

.3

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

הערות כלליות
.1

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי ,אשר יקבל את אישורו של יועץ
האיטום לפני תחילת העבודה.
לפיקוח ו/או למזמין ו/או למתכנן ישנה הזכות לא לאשר את קבלן האיטום ללא
מתן הסבר כל שהוא והנמקות.
על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת קבלן רשום בתוקף ,תעודת קבלן אוטם
מוסמך בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת
.1752

.2

עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים ,בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור
להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר.
כמו כן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באופן קבע עבור האתר .על מנהל העבודה
לנהל רישום לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבודות האיטום הנעשות באתר.

.3

מחובתו של קבלן האיטום ,מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום ,לסגור את
השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום ,בדיקת איטום ע"י
הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.

.4

מומ לץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות
לפגיעה .אם לא יתאפשר הדבר ,נציג קבלן האיטום חייב להיות נוכח באתר בזמן
ביצוע ההגנה.

.5

על הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור ,לדאוג לשלמותו ותקינותו
של האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת השלב הרלוונטי ,וינקוט בכל
האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח .כל נזק ו/או פגם שייגרם
לאי טום ,לפני מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל
חשבון האחראי על הפגיעה.
לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של יועץ
האיטום.
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.6

בסיום כל שלב של עבודת האיטום ,תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות
מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה ,גמר או
ריצוף.
זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם נספח  2שלהלן.

.7

מודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למערכת האיטום
המתוכננת .כמו כן המשטחים יהיו נקיים לחלוטין מלכלוך ,פסולת ואבק.

.8

כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים:
 מפרט טכני לאיטום ת"י  ,1752/2 ,1752/1 ,1430/3ות"י  1547חלקים3,2,1 פרק  05במפרט כללי לעבודות בניה (ספר כחול) הוראות היצרנים של חומרי האיטוםבמקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני
לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.

05.14

.9

מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה :לרבות פריימר ,רולקות ואיטומן ,תגבור האיטום
ברולקות ,איטום מסביב למוצאים מפני הגג ,עיבוד פינות ,אספקת והרכבת סרגלים
לחיזוק ולקיבוע ,כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן ,עיבוד מסביב
למוצאי מים ומרזבים ,מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי
סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה ,קלקר וכד' שכבות לבידוד
תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד' הכל כנדרש במפרט הטכני לאיטום.

.10

מערכות האיטום המתוכננות ,תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של
יצרני החומרים.

.11

פרטי ביצוע ,נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.

תכולת המחיר
כל עבודות איטום ובידוד כלולים במחיר החוזה הפאושלי כמו שהם מתוארים במפרט
המיוחד ובכתב הכמויות מנחה .להסרת כל ספק המחיר כולל גם:
 .1הכנת משטחים מיועדים לאיטום.
 .2ביצוע רולקות.
 .3איטום מעברי צנרת וקוי מערכות.
 .4הצגת דוגמאות חומרים.
 .5שכבות הגנה.
 .6קיבוע יריעות איטום במעקות.
 .7איטום רצפות כולל שטחי איטום בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים,
איטומים בווטות ,איטומים משופעים וכד'.
 .8איטום קורו ת יסוד יכלול בתוכו עיבוד פינות ,חיבור לשאר האיטומים בחפיפה (כמו
חיבור לאיטומי רצפה וכד') עיבוי האיטום סביב צנרות ,קיטומים וכד'.
 .9איטום גגות כולל שטחים אלכסוניים ,עליה על שטחים אנכיים וכד' .חפיפות ,בדיקת
אטימות הגגות וכד'.
 .10בדיקת האיטום ע"י הצפות ,המטרות וכד'.
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 .11שיפועים בבטון ו/או בטקל ו/או מדה.
 .12בידודים תרמיים.
 .13איטום רצפות חדרים רטובים – כולל עליה על גבי שטחים אנכיים ,חפיפות וכד'.
 .14איטום קירות חדרים רטובים עד לגובה של  2מ'.
 .15איטום הקירות החיצוניים :כולל שטח הקיר ,שטחים צרים ,רצועות ,דפנות פתחים,
מעקות משני צדם ,חפיפות לשאר האיטומים ,איטום מסביב לעוגנים.
 .16מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש ,בגלל ביצוע
לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי
הכמויות.
 .17מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר ,הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד
לשלמותה .שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה.
 .18מחיר ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום.
 .19המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב
הכמויות.
 .20הוספת חומרי איטום ,אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע עבודות בתקופת החורף או
על משטחים רטובים.

נספח  – 1פיקוח עליון
.1

מבוא
 .1לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו בשטח
להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.
 .2בעת ביצוע עבודות האיטום באתר ,יבדוק המפקח הצמוד באתר ,כל שלב משלבי
העבודה וייתן את אישורו לפני תחילת השלב הבא של עבודות האיטום.
 .3לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי שקיבל את אישור המפקח על השלב
הקודם.
 .4שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות
האיטום יהיו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום ,גודל האזור שנאטם ,שיטת עבודת
האיטום ,סוג החומרים וכד'.
 .5תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה ,לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח,
ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן.
 .6לפני ביצוע כל שלב של עבודת איטום הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים
הנדרשים לאיטום אותו אזור ,לאחסנם במקום ראוי ,ולקבל אישור מהמפקח על
התחלת העבודה.
 .7באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  48שעות מראש.
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 .8לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון:
ס ולמות ,פיגומים ,רתמות ,תאורה ,חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים בדיקת
העבודות בצורה בטיחותית ויסודית .יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני הגעת
המתכנן לאתר.
 .9באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל
הגורמים הרלוונטיים.
 .10בכל ביק ור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול (מפקח באתר) ,נציג
קבלן ראשי ונציג קבלן האיטום.
 .11במה לך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות
באתר.
 .12בא חריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום
המתוכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך
בדיקת המצב הקיים על ידי המתכנן.
 .13גמר עבודות הכנת השטח לקראת קבלת האיטום באלמנטים המיועדים לקבלת האיטום
כגון:
בטון רזה ברצפות במגע עם קרקע ,קירות בטון יצוקים במרווח עבודה ,קירות דיפון,
קורות ועמודי יסוד ,רצפות וקירות בחדרים רטובים ,תשתית לקבלת האיטום בגגות
ומרפסות ,קירות חיצוניים ,שטחים פנימיים של בורות ,מאגרים ,בריכות או כל אלמנט
אחר בו מתוכנן לבצע עבודות האיטום.
 .14במהלך ביצוע עבודות האיטום בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש שכבת
האיטום ולפני ביצוע בדיקות הצפה ,המטרה וכו' ,לפני כיסוי שכבות האיטום ע"י
שכבות הגנה וגמר.
 .15במידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים ,במסגרת פיקוח עליון תערך בדיקת
קטע ניסוי של כל אלמנט .כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי פיקוח
עליון .באחריות המפקח באתר לבדוק את העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים ולדווח
למתכנן על התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד.
 .16לצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש ,באחריותו של המזמין ו  /או מי מטעמו להודיע ליועץ
מבעוד מועד ,ובהתראה סבירה על סיום השלבים העיקריים של העבודות כמתואר
בסעיף  2שלהלן.
.2

מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון – על פי החלטת המפקח
 .1גמר עבודות הכנת השטח ברצפת קומת קרקע לפני יישום איטום.
 .2במהלך עבודות איטום בכל השטח של רצפת קומת קרקע.
 .3גמר עבודות הכנת השטח בקורות יסוד
 .4במהלך איטום קורות יסוד
 .5הכנת השטח ברצפה וקירות חדרים רטובים לדוגמא
 .6במהלך איטום רצפת חדרים רטובים לדוגמא
 .7הכנת השטח בגגות
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 .8במהלך איטום גגות
 .9הכנת השטח בקירות חיצוניים
 .10במהלך איטום קירות חיצוניים
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פרק  - 06עבודות מסגרות ונגרות
0 6 .0 0

כללי
מפרט זה מהווה השלמה למפרט האדריכל המצורף לרשימות נגרות ומסגרות.

06.01

כללי
נושא המפרט ,ביצוע והרכבת מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה.
א.

כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  06ופרק  11בהוצאתם
המעודכנת ,ולתקנים הישראלים המתאמים.

ב.

לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים
באתר ,עובי הקירות מטויחים ויתאימם לתכניות העבודה .הקבלן יהיה אחראי
להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.
בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות ,יש לפנות לאדריכל .זכותו של
האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב .כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות ,המפרט
הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של
הקבלן כפי שהם נתונים ומתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,ייעשו על-
ידו ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.
הקבלן אחראי לתיאום עבודתו עם קבלני המשנה הקשורים במישרין לעבודתו.

ג.

שינויים ,התאמה
 .1הקבלן רשאי להציע לאדריכל שינויים/התאמות בפרטים השונים אם לדעתו
השינויים נחוצים לצורך פישוט העבודה ,קבלת חוזק נוסף ,התאמה
לפרופילים סטנדרטיים וכד'.
עבודת התכנון לפרטים הנ"ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן.
במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של האדריכל ,יהא על הקבלן
לתקנם ולבצעם לפי התכנון המקורי וכל זאת ללא שינוי במחיר היחידה וללא
תוספת למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו.
 .2שינויים במידות פריטים של עד  25%בכל מידה ,לא יחייבו שינוי של מחיר
הפריט ,כמו כן גם שינוי רוחב המשקופים בגבולות של  4ס"מ כלפי המידות
בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום
כלשהו.

ד.

תאום ייצור המוצרים

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

59

 .1הקבלן יודיע למפקח או האדריכל מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים
בהם מיוצרים חלקי המסגרות ונגרות כך שיוכל לבדוק בכל עת.
 .2הקבלן יהיה אחראי לתכנון ובצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה.
אישור דוגמת הציר ע"י האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו של הקבלן
לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך ימים.
 .3ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתכניות וברשימות אינם פוטרים את
הקבלן מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך ימים.
 .4על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה.
 .5רוחב המשקף יותאם לעובי הקיר בתוספת כל שכבות הטיח והחיפויים.
ברשימות לא מפורטים בנפרד משקופים במידות רוחב שונות לאותו פריט
ולפיכך על הקבלן לבדוק לגבי כל דלת את רוחב המשקוף הנדרש עפ"י חומרי
הגמר של הקיר בו מותקן המשקוף.
 .6כיווני פתיחה.
הרשימות אינן מציינות בנפרד דלתות לפי כיווני פתיחה שונים לאותו הפריט.
על הקבלן לבדוק בתכניות את כיווני הפתיחה ולייצר את הפריט בהתאם.
 .7חומר הקיר.
הרשימות אינן מפרטות את חומר הקיר בו מוצב הפריט .אין הפרדה בין
קירות בטון ובניה לבין מחיצות גבס .על הקבלן לבדוק בתכניות ולייצר את
הפריט בהתאם.
06.02

תכניות ייצור ,דוגמאות
הקבלן יכין תכניות ייצור והתקנה כמפורט בסעיף  0601של המפרט הכללי.
.1
תכניות הייצור הינן בנוסף להכנת הדוגמאות.
.2
.3

הקבלן יגיש את תכניות הייצור וההתקנה תוך  4שבועות מקבלת צו התחלת
העבודה .תיקון התכניות ,עפ"י הערות המפקח ,ייעשה תוך שבועיים מקבלת
ההערות.

.4

לכל פריט שכמותו ברשימה עולה על  10יח' ,ולכל פריט שאורכו עולה על  25מ',
יכין הקבלן יחידה מושלמת או קטע כדוגמא לאישור המפקח לפני תחילת הייצור
של כל הכמות.
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.5

מכל מוצר ,פריט פרזול ,מקבע או צבע שהינו מוצר מוגמר הנרכש מוכן מספקים
או מפעלים ,על הקבלן להגיש לאישור המפקח פריט אחד מכל סוג ללא תלות
בכמות הפריטים ברשימה.

.6

הדוגמאות יסומנו באופן ברור שהן דוגמאות ותשמשנה לבחינת שאר המוצרים
והפריטים המסופקים אולם תוכלנה לשמש כחלק מהפריטים הנדרשים ולא
יידרש ייצור או אספקה של כמות נוספת רק למטרת הדוגמא.

06.03

אפיוני חומרים וטיפול בחומרים

06.03.1

מתכות
אם לא פורט אחרת ,חלקי מתכת המשולבים בפריטי הנגרות והמסגרות יענו על
הדרישות הבאות:
מאולגן בעובי  20מיקרומטר או צבוע בצביעה רטובה בהתאם לקביעת
אלומיניום:
המפקח.
פלדה מגולוונת :תתאים לת"י .265
פריטים המיוצרים בחריטה ילוטשו לחלוטין.
פליז:
נירוסטה  ,316גמר ליטוש מס'  ,4עובי מינימלי  2מ"מ.
נירוסטה:

06.03.2

זכוכית
דוגמא מכל סוג זכוכית תובא לאישור המפקח לפני תחילת העבודות.
העבודה כוללת בין היתר:
קביעת עובי הזכוכית בכפוף לתקן ולפי הוראות יצרן הזכוכית ולא פחות מהנדרש
.1
בתכניות.
.2
.3
.4

06.03

סימון הזכוכית באופן בולט להתריע על קיומה באמצעות מדבקות או סימון
בהתזת חול לפי פרטים שיגיש הקבלן לאישור המפקח.
חלקים מזוגגים עמידי אש יהיו נתונים במערכת אטמים המאפשרת התפשטות
ללא שבירת הזיגוג.
נקיון וסילוק כל הסימונים לפני מסירת העבודה.

גלוון מסגרות
בכל מקום ברשימות בו נדרש פריט מגולוון ,יהיה הגלוון בטבילה באבץ חם בעובי 70
מיקרומטר .כאשר תהליך הייצור אינו מאפשר הטבלת הפריט המושלם ,יגיש היצרן
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לאישור המפקח את שלבי הייצור מפחים ופרופילים מגולוונים ואת אמצעי תיקון
הגילוון במקומות הריתוכים.
המפקח רשאי לדרוש בצוע גלוון אלקטרוליטי במקרים בהם ישנו ריבוי ריתוכים.
כל אלמנט מגולוון יהיה גם צבוע במערכת צבע מלאה ,אף אם הדבר לא פורט במפורש
ברשימות המסגרות.
06.04

צביעת נגרות אומן ומסגרות פלדה
.1

צביעת פריטי הנגרות והמסגרות תהיה לפי המפורט ע"ג הרשימות.

.2

בהעדר פרוט ,תהיה הצביעה לפי המפרט המיוחד פרק  11עבודות צביעה.

.3

משקופי הפח לדלתות עץ יהיו מפח מגולוון וצבועים במערכת צבע לפלדה
מגולוונת לפי המפרט המיוחד בפרק .11

.4

אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שישארו נקיים
לחלוטין .בייחוד ,אין לצבוע את הצירים המחוברים למשקופים .ראה סעיף 11024
של המפרט הכללי.

.5

צביעת מסגרות המרחב המוגן:
צנורות אוורור יצבעו גם בצידם הפנימי במערכת צבע מלאה.
גומיות האטימה לדלתות יורכבו לאחר גמר צביעת המשקופים.

מחיר פריטי הנגרות והמסגרות כולל את הצביעה כמפורט.
06.05

הגנה על חלק המשקוף הטמון ברצוף
חלק המשקוף או המשקוף העיוור ,של משקופי עץ ושל משקופי פלדה הטמון ברצוף,
יצבע בלכה ביטומנית.
ההגנה תענה על הדרישות הבאות:
בצוע לפני ההרכבה.
.1
 .2בצוע באתר לאחר סימון קו פני הריצוף על המשקוף.
צביעה בשתי שכבות.
.3
ייצבעו גם חיזוקי רוחב שלא יפורקו והם נשארים טמונים מתחת לריצוף.
.4
משקוף עיוור הטמון בריצוף יטופל כמפורט לעיל לגבי המשקופים.
ההגנה כלולה במחיר הפריטים ואינה נמדדת לחוד.

06.06

משקופי פח לדלתות
אם לא צויין אחרת יעמדו המשקופים בדרישות הבאות:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
06.07

משקופי הפח יהיו מגולוונים.
כל החורים לפרזול במשקוף ייעשו ע"י "שטנץ" בלבד.
למזוזות יהיו לפחות  3עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח  26/4מ"מ.
משקופי הדלתות יהיו מפח מגולוון ,מכופף בעובי  2מ"מ.
רוחב המשקוף יותאם לרוחב הקיר כולל שכבות הטיח ויבלוט  5מ"מ מעבר לפני
חומר הגמר בכל צד (לפי טיפוס ש.ב.א.)B .
בכל משקוף יוכנס אטם נאופרן חלול בתוך שקע מוכן במשקוף וללא דבק ,בשתי
המזוזות ובמשקוף (פרט לדלתות השרותים).
בכל משקוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל ,יותקנו כפתורי בלימה.
במקום החיבור לצירים ולמנעול ולמחזיר השמן ,יחוזק המשקוף בפח בעובי 5
מ"מ.
נוסף לחיזוקים ,תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולצירים.
הצירים יורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך כך שתתאפשר החלפתם בקלות.
למשקופים במחיצות הגבס יהיו חיזוקים מפח שטוח בעובי  2.25מ"מ כל  40ס"מ
כמתואר בפרטים.
בכל משקופי הפלדה תותקן פחית הגנה מנירוסטה ללשונית המנעול ,מותקנת
משוקעת במשקוף.
במלבנים עם חריצים לקבלת אטמים (כדוגמת טיפוס ” “Sכפול) .החריצים יבוצעו
בכיפוף ולא בריתוך.
מלבני הדלתות האקוסטיות עפ"י פרטי האדריכל כולל חריצים כפולים לקבל 2
אטמי גומי נאופרן.
המלבנים יסופקו לאתר כשהם כבר צבועים בשתי שכבות צבע יסוד.
כל הצירים יותקנו ע"י ברגים ללא ריתוכים ,יש לבצע פלטת חזוק סמויה במשקוף
בעובי  6מ"מ והברזות מתאימות עבור צירים ומחזיר דלת.
יש להתקין פחית נגדית למנעול במשקוף עפ"י דגם הדסה.

חזיתות מתועשות לארונות חשמל ,אינסטלציה ,כבוי אש
חזיתות מתועשות לארונות לנישות חשמל ,אינסטלציה וכבוי אש תהיינה מתועשות
עפ"י ת"י  )7/1998( 4376ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בנינים.
בנוסף לדרישות התקן ,תעמודנה החזיתות גם בדרישות הבאות:
.1

החזיתות תהיינה מפח מכופף בעובי  1.5מ"מ למשקוף ,ובעובי  1.25מ"מ לכנפיים,
מגולוון וצבוע אפוקסי בגוון לפי בחירת המפקח.

.2

הצביעה תהיה מלאה גם בצד הפנימי.

.3

הצירים יהיו סמויים.
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.4

החלוקה של החזית לכנפי הדלתות תקבע סופית רק לאחר התקנת המערכות
ולוחות חשמל פנימיים ותהיה בהתאם להנחיות המפקח.

.5

הפרזול יכלול סגר קפיצי לכל כנף ומנעול צילינדרי לכנפי ארונות חשמל ותקשורת.

.6

הקבלן יגיש לאישור המפקח את פרטי הפרזול.

העבודה כוללת ,בין השאר:
.1
.2
.3

06.08

דלתות אש
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

06.09

הצבת המשקוף במדוייק במקומו תוך הקפדה על פילוס בגובה המתוכנן.
קיבוע המשקוף באופן קשיח בקיבוע זמני עד להשלמת הדיוס וסילוק תמיכות
וחיזוקי עזר בגמר הדיוס.
דיוס בדיס צמנט בין מזוזות המשקוף לבניה בצידי הפתח ומעל למשקוף ועד
לבניה.

דלתות אש תהיינה בעלות תו תקן עפ"י ת"י .1212
הקבלן יציג אישור תקף של הספק לסימון הדלת בסימן השגחה של מת"י.
ידיות בהלה ,מחזירים הידראוליים ,פרזול יורכבו ע"י היצרן כחלק ממערכת
הדלת.
מחזירים הידראוליים יהיו חיצוניים.
אם לא פורט הפרזול במפרט המיוחד ,רשאי המפקח לבחור את הפרזול מבין
המבחר שמספק היצרן.
לדלת דו כנפית יכלול המגיף מתאם סדר סגירת הכנפיים (קואורדינטור).
בדלתות ללא צילינדר תותקן רוזטה אטומה למניעת מעבר אש.
צוהרים המשולבים בדלתות אש יהיו בעלי עמידות אש כמו הדלת.
לפני הזמנת הדלת יאשר הקבלן אצל המפקח את פרטי הנעילה.

פרזול
א.

הפרזול יהיה על פי ההגדרה ברשימות ,כל חלק של הפרזול יהיה טעון אשור
המפקח והאדריכל ושם פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל אם לא צוין
אחרת ברשימת הפריטים יהיה בפרזול בהתאם לרשימה כדלקמן .בלכ מקרה
הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.

ב.

צירים
-

לכל הדלתות  -צירי  STANLEYמדגם " ."FBB 179 4"/4.5הצירים יהיו
שקועים ויוברגו לשמקוף .על הקבלן להגיש לאישור פרט חיזוק המשקוף.
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ג.

הצירים יחוברו לכנף בצורה סמויה.

מחזירים הידראוליים
-

כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח
לאחר פתיחה לזווית של עד  180מעלות מתוצרת  ,LCNדגם  4034 EPאו
עפ"י המפורט ברשימות הנגרות והמסגרות ,מתואמים ליעודם הן מבחינת
משקל ורוחב הכנפיים ,והן לדלתות חד או דו-כנפיות.

-

המחזירים העליונים יאפשרו התקנה על המשקוף או על הכנף ויאפשרו
וויסות זמן השהיית סגירת הכנף ,הפחתת כוח הדרוש לפתיחת הכנף ,כיוון
כוח טריקה סופית.

-

המחזיר יכלול שסתום שחרור לחץ ,שסתומים טרמיים 500,000 ,מחזורים,
בלם ,סגירה משוהית ,מנגנון .HOLD-OPEN

-

על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראוליים לבדיקה ולאישור
המפקח ,לפני הזמנתם והבאתם לאתר.

-

רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב ,ירכשו המחזירים.

-

מחזירים הידראוליים יותקנו בכל הדלתות כמתואר ברשימות ללא הבחנה
בין סוגי הדלתות.

ד.

לדלתות דו כנפיות יותקן מנגנון מתאם סגירת כנפים עפ"י המצוין בפריטים.

ה.

גמר ידיות ורוזטות צבועים בצבע אלקטרוסטטי בגון  RALאו בגוון ניקל מט לפי
בחירת האדריכל.

ו.

בכל הדלתות נגרות יותקנו מעצרי נירוסטה מדגם  W12Xתוצרת  BBWאו
 .DORMA 360/2הכל עם הברגה ע"י ברגי נירוסטה.

ז.

הרכבת הפרזול
כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול  -ייעשו בעזרת "שטנץ" בדיוק נמרץ,
ולפי הוראות יצרן הפרזול.
הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי הפרזול ובאותו הגמר
כמו הפרזול .בהעדר גמר זהה מצופי קדמיום.
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06.10

תכולת מחיר:
מחיר החוזה הפאושלי כולל את כל הדרישות המתוארות בתכניות ,במפרטים ובתקנים -
לשם הסרת כל ספק מודגש:
א.

המחיר לפי יחידות קומפלט כולל גם משקופים (אם לא נאמר אחרת בכתב
הכמויות) פירזול ,בריחים ,מנעולים ,ציפויים ,סטופרים ומחזירים אוטומטיים
הידראוליים ,הכנות לפתיחה חשמלית וידיות בהלה ,מאחזים מיוחדים בדלתות
של שרותי נכים ,תריסים מכל הסוגים ,סטופרים לפי בחירת האדריכל ,צברים.

ב.

המחירים כוללים זיגוג ,גילוון ,צביעה וציפויים למיניהם.

ג.

מחירי המשקופים כוללים את המילוי בבטון והצביעה ,יתכנו גוונים שונים
למשקוף ולדלת ועלותה כלולה במחירי היחידה .משקופים ומסגרות פלדה כוללים
כל האביזרים לאטימה שנידרשים ע"י יועץ אקוסטיקה.
הערה :מילוי בתוך המשקופים הכוונה מילוי בתוך משקוף הביטון בין הקצה
החיצוני של המשקוף לבין הקיר הנמדד והמשולם כחגורת בטון.

ד.

המחירים כוללים התאמת רב מפתח כנדרש.

ה.

המחירים כוללים טפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ.

ו.

כהנחיה כללית לקבלן :מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות ,כפי שהוא
מופיע בכתב הכמויות יכלול במחיר יחידתו את כל הנדרש לפי התכניות,
המפרטים וכו' .לביצוע מושלם במקומו בבנין וזאת אפילו אם כל הדרישות לא
באו לידי ביטוי מלא בתכניות או במפרטים ,אולם הם דרושים לביצוע מושלם.

ז.

תוכניות בית מלאכה ,דוגמאות ופרטים לאישור המפקח.

ח.

הרכבת המשקופים בתוך פתחים קיימים אחרי עקירת משקוף קיים כלולה
במחיר הדלת לרבות הרכבת הבטון לצורך ביטון המשקוף.

ט.

כמו כן מחירי הדלתות כוללים גם מריחת זפת על חלקי משקוף הנכנסים למילוי
מתחת לריצוף.

י.

כמו כן מחירי דלתות של הארונות כוללים ציפוי פנים בפורמאיקה דוגמת ציפוי
בחלק החזיתי של הדלת.
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פרק  - 07מפרט מיוחד לעבודות מתקני תברואה
 07.01תיאור העבודה
העבודה המפורטת במפרט זה מתייחסת לביצוע עבודות תברואה.
העבודה כוללת:
 ביצוע מערכת אספקת מים בגבולות המגרש. ביצוע מערכות אספקת מים קרים וחמים בתוך המבנה. ביצוע מערכת כיבוי אש בתוך המבנה. התקנת קבועות סניטריות. ביצוע מערכות דלוחין ושופכין בתוך המבנה. ביצוע מערכת סילוק מי גשם במבנה. ביצוע מערכת ביוב בגבולות המגרש עד לחיבור לתשתית קיימת. ביצוע מערכת תיעול בגבולות המגרש. 07.02מפרטים
המפרטים הטכניים והתקנים הישראלים המתייחסים למרכז זה אינם מצורפים אך מהווים תוספת לחוזה
וחלק בלתי נפרד ממנו והם:
 מפרט טכני לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין-משרדית :פרק  – 07מפרט כללי למתקני תברואה,פרק  - 57מפרט כללי לקווי ביוב ומים חיצוניים.
 הוראות למתקני תברואה הל"ת. ת"י מס'  1205על כל חלקיו – התקנת מתקני תברואה ובדיקתם. כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.כמו כן כל העבודות תיעשינה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות – משרד הבריאות ,תאגיד המים,
מכבי אש ,מכון התקנים וכו'.
מפרט מיוחד זה והתוכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקנים אשר על
הקבלן לספק ולהתקין .הקבלן יחויב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל
הדרישות הנובעות מתנאי כל שהוא הכלול בהן.
 07.03היקף העבודה וטיבה
העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים ,המוצרים ,אמצעי הלוואי והעזר וכל יתר
הדברים הדרושים להתקנת המתקן כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות וכמתואר באופן כללי במפרט,
למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע"י המזמין ו/או קבלנים אחרים .המתקן על כל חלקיו יבוצע
באורח מקצועי ונכון ,תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.
העבודה עלולה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה ,התכנון המפורט ,שינויים והשלמות בתכנון
ובבצוע ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן .עבודות הצנרת לדוגמא ,ישתנו במיקומם על מנת שיתאימו
למבנה ולשינויים בתכנון .כל השינויים והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו כך שטיב המתקן לא
יפגע בשום צורה ואופן .כל שינוי וסטייה מהתכניות והדרישות ,יוגשו לאישור המהנדס לפני הבצוע.
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 07.04תכניות
 07.04.01תכניות למכרז.
התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד" .תכניות אלו באות להבהיר את היקף
העבודה ואת סוגי העבודה והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו .על הקבלן לפני הגשת
הצעתו לבדוק את כל התוכניות גם מענפי הבניין האחרים שעלולים להיות קשורים בעבודתו ואת כל
התנאים בבניין.
 07.04.02תכניות לביצוע.
לקראת ביצוע העבודה ,וגם במהלכה ,ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע .כמו כן
יתכן כי לפני ו/או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שיכללו תוספות ,הבהרות ושינויים
ביחס לתכניות המקוריות .למרות האמור לעיל ,לא יהיה בהכנסת שינויים בתכניות ובהוספת תכניות כדי
לשנות את מחירי היחידה שהוגשה ע"י הקבלן בהצעתו ,או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודה.
 07.04.03בדיקת תכניות.
על הקבל מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו לביצוע העבודה .להפנות את תשומת
לבו של המנהל לכל החסרה/סתירה/אי-התאמה בין תכניות ,מפרטים וכתב הכמויות .אי הפניית תשומת
לב המפקח במועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או תיקונים המתבקשים.
על הקבלן לבדוק את כל המידות שבשרטוטים לפני תחילת הביצוע ולהשלים את כל המידות החסרות.
המידות בשרטוטים הן לאינפורמציה בלבד .כל המידות החסרות ימדדו בשטח ע"י הקבלן .עבודות המדידה
והסימון והתאמת המידות כלולים במחירי העבודה שנקב הקבלן בכתב כמויות בכל סעיף וסעיף.
הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות האינסטלציה וכיבוי האש והמערכות השונות האחרות בתחום האתר
וסביבתו וכן את תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה .עליו להכיר את שלבי העבודות
המבוצעות בשטח ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.
רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה וזכותו להודיע למהנדס תוך  14יום מיום חתימת החוזה ,על
סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום ,לרבות גם עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר אם בוצעו,
ביחס למידות הפתחים אפשרויות גישה וכד' ,ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.
לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל  -תחול עליו כל האחריות לעבודות ,פרטי הביצוע ,לשינויים בציוד או
באביזרים עקב אי התאמה למבנה ,למידות הפתחים ,לאפשרות גישה וכד'.
הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לביצוע העבודות ,שהבין את כל
התכניות ,המפרטים והתיאורים שביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון
המהנדס.
מיקום הציוד ,פתחי היציאה ,הצינורות וכו' ,כמצוין בתכניות ,אינו מדויק ויהיה ניתן לתיקון בהתאם
לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה .על הקבלן יהיה להתאים את המיקום ,התוואי,
המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין ,מיזוג האוויר ,החשמל ומקצועות אחרים ,תוך התחשבות עם התנאים
המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה ,ויישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק
הביצוע.
על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות ,לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע
למהנדס על אי התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות ,ולבקש הוראות והסברים
בכתב .בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה (כתוצאה מאי
דיוק ומאי התאמה) תיהרס ותבנה מחדש ע"י הקבלן בצורה נכונה ועל חשבונו.
ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות ,וכמו כן תכניות שתתמסרנה
לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה ,השלמה ושינוי.
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תכנית שינויים שתימסר לקבלן תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא .הקבלן אחראי לוודא לפני הביצוע
שבידיו התכנית העדכנית.
 07.04.04תכניות בצוע ( ) WORKSHOP DRAWINGS
המהנדס ו/או המפקח רשאים לדרוש מהקבלן ,במסגרת החוזה ,להכין תכניות בצוע של חלקי מערכות
צנרת וציוד.
התכניות יוגשו לאשור המתכנן והביצוע יחל רק לאחר אישורן .הוצאות הכנת תכניות הביצוע ,נכללות
במחירי היחידה ,ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי.
תכניות הבצוע של הקבלן יתבססו על תכניות המכרז ו/או תכניות שימסרו לקבלן במשך בצוע הפרויקט ועל
הדרישות הכלולות במפרטים .המהנדס רשאי לשנות ולהשלים את הדרישות כל עוד התכניות לא אושרו
סופית.
הקבלן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת המפרט הטכני שיוכן על
ידו ,אך דרישות המפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא אושרו שינויים במפרט.
הקבלן אחראי לטיב התכנון ,הקבלן מתחייב לבצע את התכנון ע"י מהנדסים ו/או מומחים בעלי ניסיון
בעבודות הנדונות ובעלי ידע הנדסי מתאים בעבודות התכנון שיבוצעו על ידם והמכירים את כללי המקצוע,
הוראות התקנים ,החוק והתקנות ,אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי החוזה.
אישור התכניות ע"י מהנדס לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטעות ,אי התאמה וכד',
שיתגלו בזמן מן הזמנים.
הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי.
הציע הקבלן שיטת עבודה או חומר חדשים שטרם נרכש ניסיון בהם בארץ ,יהיה עליו להוכיח ,בעזרת חוות
דעת של מעבדה מוסמכת ,התאמתם למטרתם ועמידתם בדרישות החוזה .הקבלן אינו רשאי לייצר או
להשתמש בעבודות או בחומרים הנ"ל אלא לאחר שנתקבלה חוות הדעת על ידי המהנדס וקיבל את אישורו.
הקבלן אחראי להתאמת תכניות העבודה שלו לתכניות העבודה של שאר העבודות בבניין ועליו לתאם את
תכנון וביצוע עם המהנדס ,המתכננים ,היועצים והקבלנים המתכננים והמבצעים את הפרויקט.
ביחד עם התכניות יגיש הקבלן לאישור המהנדס את כל המסמכים המתארים את העבודות כגון מפרטים
ותיאורים טכניים ,הוראות אחזקה ,הוראות כיוונים ,ספרי חלקי חילוף וכד'.
הקבלן יעדכן באופן שוטף את התכניות לפי כל ההוראות ויתאימן לעבודות כפי שבוצעו ואושרו במקום
למעשה.
מבלי לפגוע ביתר האמור בחוזה יישא הקבלן בכל האחריות לעיכובים בעבודות ובהזמנה ואספקת
המוצרים כתוצאה מעיכובים בתכנון ,ובהגשת מסמכים ודגמים שנגרמו באשמתו.
התכנון המפורט יכלול גם תאום כל הפרטים ,הדרישות ואופני הביצוע עם המהנדס ,יתר המתכננים
והמזמין.
הקבלן יגיש את התכניות לאישור המהנדס ויסייע למהנדס בביקורת התכניות ע"י יתר המתכננים
והמהנדס .המהנדס יאשר את התכניות או ידרוש שינויים והשלמות או שיבטלם או שידרוש תכנון מחודש,
התכניות סופיות המאושרות יהוו חלק מהחוזה בין הקבלן והמזמין.
הקבלן יכין ויגיש לאשורו של המהנדס את מפרטי הציוד והתכניות וב 4-עותקים .לאחר שיבדוק יחזיר
המהנדס עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה .בכל מקרה יכללו המפרטים ותכניות את
המסמכים הבאים:
 תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם מסחרי ומספר קטלוגי,תפוקות והספקים.
 תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם בבחינת מוצר מוכן ושיש צורךלייצרם .הפירוט הטכני יכלול בין השאר את שם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפריטים השונים
במכלול וכן תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.
 -תכנית הרכבה כל האלמנטים של הציוד שאושרו ואשר יסופק למעשה.
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השרטוט יהיה קנה מדה  1:25ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת וחשמל.
תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של הצנרת ,החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן
ואושרו עקרונית ע"י המהנדס.
תכניות פתחים בשלד המבנה ועבודות גימור באם יהיו שינויים לגבי התכניות המקוריות.
תכנית יסודות לציוד שאושר ,לרבות מיקום מחסומי רצפה לניקוז ,תעלות חשמל ברצפה ולרבות
חתכים ופרטים הדרושים לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו.
תכניות לקונסטרוקציות עזר ,קונזולות ואמצעי חיזוק ועיגון למבנה.
אישור תכניות העבודה ע"י המהנדס לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות
וכן ייצור ,הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון .הקבלן יתקן ,ישנה ויחליף כל פריט ,או חלק של
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.
לאחר אישור התכניות ע"י המהנדס ,על הקבלן לקבל את האישור הסופי של הנהלת הפרויקט ,וזאת
לפני ביצוע העבודות הנדונות או הזמנת הציוד.

 07.04.05תכניות עדות
עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח "תכניות לאחר ביצוע" ,תרשימים מעודכנים ומפרטים שיכללו את
כל מהלכי הצנרת כפי שבוצעה ואת כל השינויים והתיקונים שנעשו במתקן תוך כדי ביצוע .במידת הצורך
יספק הקבלן קטלוגים ,הוראות תחזוקה ,הוראות תפעול של המתקנים ויתדרך את איש התחזוקה של
המזמין .תכניות תעשנה על גבי בסיס של המתכנן .הקבלן ימסור  3סטים של תכניות על גבי נייר ותכניות
בפורמט דיגיטלי .התכניות יאושרו ע"י המתכנן והמפקח .עבור תכניות עדות לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה
כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב כמויות .מסירת תכניות עדות מהווה תנאי בל
יעבור לאישור החשבון הסופי.
 07.05הוראות כלליות
על הקבלן לבקר במקום ,ללמוד את המגרש המיועד לבניין על מנת להכיר את דרכי הגישה אליו ולהכיר את
כל התנאים היכולים להשפיע את ביצוע העבודה .הקבלן מצהיר שביקר בשטח העבודה ,שקיבל את
התוכניות והאינפורמציה הדרושים לו להתקנת המתקנים ,שהבין את כל התוכניות והמפרטים שביכולתו
לבצע על פיהם מערכות מושלמות ופועלות כהלכה.
לפני תחילת העבודה הקבלן יברר את נקודת ההתחברות לרשתות הביוב והמים ועליו לבצע מדידות
מדויקות של נקו .על הקבלן לתאם עם המפקח בשטח את מועדי ביצוע ההתחברויות.
כל העבודות תעמודנה בדרישות התקנים הישראלים ותבוצענה בהתאם לתקנות ולהוראות של משרד
העבודה ,חברת החשמל ,משרד הבריאות ,העירייה ,מכבי אש ,הג"א וכל יתר הרשויות המוסמכות.
העבודות תבוצענה בהתאם למפרט ולתוכניות המצורפות אליו .אין לבצע כל שינוי בלי אישור מוקדם מאת
המתכנן ובמידה ויבוצע שינוי כל שהוא בלי אישורו יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו.
על הקבלן לתאם את מהלך עבודתו עם הקבלן הראשי או עם ענפי קבלנים ענפי הבניה השונים כגון :חשמל,
ריצוף ,טייח ,וכו' עליו לבצע את עבודתו להתקדמות ביצוע יתר העבודות בבניין.
הקבלן יאפשר לנציג המזמין ולמהנדס לבקר ולבדוק במקום את החומרים ואת רמת הביצוע בשלבי
העבודה השונים ,כאשר בסמכותם לדחות או לסרב קבלת כל עבודה או חומרים שלדעתם אינם מתאימים
לרמה המקצועית המקובלת.
על הקבלן לבצע את העבודות במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות המפקח והמהנדס ולהחזיק באופן
קבוע צוות פועלים מנוסים עם מנהל עבודה מעולה שיפקח בקביעות על התקנת המתקן.
הקבלן יעמיד לרשות המתכנן והמפקח את כלי העבודה והכוח שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה
והחומרים.
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כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהסוג המשובח ביותר ויתאימו לכל הדרישות של התקן
הישראלי העדכני .הם יתאימו כמו כן לדגימות של אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו ראויים לתפקידם
ע"י המפקח .החומרים אשר לא יתאימו לתנאים הנ"ל יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו,
ויוחלפו ע"י חומרים מתאימים .על הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה להיות מאושר
ע"י המפקח לפני התחלת הביצוע .ציוד אשר לא יאושר על ידו יסולק מהמקום ע"י הקבלן ,על חשבונו
ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר .כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ולמפרטים באופן מקצועי,
בכפיפות ולדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו המלא של המפקח.
הקבלן חייב להשיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושא הבטיחות ,על הקבלן לבצע את כל
סידורי הבטיחות ויהיה אחראי כלפי המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או גופני אשר יגרם תוך או
בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו.
 07.06מוצרים וביצוע
כל המוצרים ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב ,אשר יסופקו על ידי הקבלן ,יהיו מהמין המשובח ביותר ויעמדו
מכל הבחינות בדרישות המפרט ,התקנים הישראליים העדכניים ,ובהיעדרם  -בדרישות התקנים
האמריקאיים והגרמניים המתאימים .הם יתאימו ,כמו כן ,לדוגמאות אותם חומרים ,מוצרים ואביזרים
אשר נבדקו ואושרו על ידי המהנדס .מוצרים ,ציוד ,אביזרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל  -יסולקו
מהאתר על ידי הקבלן ויוחלפו באחרים  -המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור.
כל העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר ,בהתאם לתכניות ,למפרטים ובאורח מקצועי נכון,
בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת (כולל וביחוד המחלקות
הרלוונטיות של עיריית חיפה) ,אשר הפיקוח על העבודות בחוזה זה ,הוא במסגרת סמכותה הרשמית.
המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידו אשור בכתב על התאמת העבודות לדרישות ,הוראות ,תקנות
וכיו"ב של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.
עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם ,ובעזרת קבלני משנה
ויצרנים מתאימים בכל העבודות המיוחדות ,אשר לדעת המהנדס אינם נכללים בתחום הרגיל של עבודת
הקבלן.
על הקבלן לוודא לפני רכישת כל מוצר וביצוע עבודה ,כי במהלך ביצוע העבודות וגם לאחר מסירתם
למזמין ,תתאפשר אחזקה קלה ויעילה ותחלופת מוצרים במקרה של תקלות ושינויים.
כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך ,חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך המאשרת את יכולתם בביצוע
עבודות ריתוך בהתאם לסוגי הריתוך.
 07.07דוגמאות ובדיקות
הקבלן יספק דוגמאות של מוצרים ,חלקי עבודות וציוד ואביזרים ,בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל
בביצוע העבודות באתר או בבית המלאכה .הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא
יאוחר מ 30-יום לפני התחלת הביצוע או מועד ההזמנה.
הדוגמאות יישמרו באתר במשרד המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לציוד ולמוצרים
שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.
לפי דרישת המפקח ,יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות ועבודות ,על מנת לוודא התאמת המוצרים והציוד
לתקנות ,חוקים ותקנים .הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת ע"ח הקבלן בהתאם למנגנון המוגדר בחוזה.
בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב הקבלן במלוא ההוצאות.
 07.08אישור מוצרים וציוד
כל המוצרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ,ויהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה .מיד עם חתימת החוזה
ולפני הזמנת מוצרים או ציוד כלשהם ,ימציא הקבלן לאישורו של המהנדס רשימה מלאה של המוצרים
והציוד הדרושים .רשימה זו ,שיש להמציאה ב 3-העתקים ,תכיל גם את שמות היצרנים ומפרטים נוספים
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כגון :השם המסחרי של כל פריט ,מספרו הקטלוגי ,ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי  -תכניות ומפרטים
טכניים של היצרנים ,נתוני פעולה מחייבים את היצרנים ,דוגמאות וכיו"ב .המידע אשר יידרש לגבי כל
המוצרים ,יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני סיכה ,משחות סיכה,
צבעים וכו'.
בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות ,יספק הקבלן את כל היחידות מאותו הסוג ומאותה
תוצרת ,זאת באם הורה המהנדס אחרת.
רק ציוד אשר יאושר על ידי המהנדס יובא לבניין ויותקן בו .כל ציוד אשר יובא לבניין ללא אישור ,יסולק
מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו .יחד עם זאת ,אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה
לבחירה נכונה של הציוד ,תכנונו ,בנייתו ,התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה.
המהנדס יאשר הזמנת ציוד ומוצרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהינם בעלי ידע
וניסון בייצור ציוד ומוצרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש לביצוע העבודות .על היצרנים להוכיח כי ציוד
ומוצרים דומים שיוצרו על ידיהם נמצאים בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בהם במשך  3שנים לפחות.
לגבי הציוד הדורש שרות תקופתי ,המהנדס ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר למתן שרות יעיל .להזמנת
ציוד ומוצרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שיש להם בארץ סוכנים המחזיקים מלאי
של חלקי חילוף ,ולציוד הדורש שרות לכאלה שיש להם בארץ ארגון שרות יעיל.
אין באישור המהנדס לציוד ומוצרים כל שהם משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד והמוצרים
ופעולתם התקינה והמושלמת.
 07.09השגת מוצרים וציוד
הקבלן מתחייב כי כל המוצרים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו או שהוא יכול
להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ,לפי התקנות הקיימות בעת
חתימת החוזה.
התחייבות זו כוללת גם את כל המכשירים וכלי העבודה והעזר הדרושים לשם ביצוע העבודות.
 07.10תחליפים
בכל המקומות שלגביהם צוינו בגופו של הסעיף המתאים המלים "או בעל איכות שווה" ,או "שווה לו" או
"שווה ערך" וכד' ,רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים .המהנדס יהיה מוכן לאשרם בתנאי שלדעתו
התחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט ,ו/או שיש צדקה לכך מבחינת המחיר או
מבחינות אחרות .במסרו הצעת תחליף ,יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו את כל
הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת ,מקורה וכיו"ב.
לא אושר התחליף שהציע הקבלן או לא הוצע תחליף על ידו ,יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש
לפי שפורט.
 07.11קבלת מתקן
עם סיום העבודה יבצע המתכנן ,ביחד עם הקבלן והמפקח ,ביקורת ראשונה לקבלת המתקן .המתכנן יכין
רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת .לאחר בקורת ראשונה ועד לקבלת המתקן ,יבצע הקבלן את כל
העבודות שנרשמו ,כולל העבודות הנוספות שנתנו מיום רשום הדו"ח עד למועד הסופי לקבלה.
אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא ביצע את כל התיקונים יחויב הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן
של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל ביקור נוסף לקבלת המתקן.
לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.
 07.12אחריות
קבלן יהיה אחראי על עבודתו עד סיומה וקבלה הסופית ע"י נותן העבודה ואליו יהיה להחליף כל עבודה או
חומר שיתקלקל ,יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית.
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הקבלן יהיה אחראי לפי המזמין על טיב העבודה ,החומרים והפעולה תקינה של המתקנים שהתקין במשך
שנה מתאריך קבלת העבודה .במקרה שהתגלו פגמים או ליקויים בחומר ,בציוד או בפעולה התקינה של
המתקנים תוך תקופת הביצוע או בשנת האחריות ,רשאי המזמין לדרוש מהקבלן לתקן או להחליף את
הציוד או האביזרים הפגומים תוך תקופה סבירה על חשבון הקבלן .אחריות הקבלן לגבי ציוד זה תהיה
לתקופה של שנה מתאריך ההחלפה או התיקון .במקרה ולא יוחלף או יתוקן הציוד הפגום תוך זמן סביר
שיקבע בחוזה בכתב מאת המזמין ,יהיה רשאי המזמין לתקן את הטעות תיקון על חשבון הקבלן באמצעות
קבלן אחר.
לאחר גמר שנת האחריות ימסור הקבלן את הבניין למזמין כשכל המערכות המצב תקין מכל הבחינות כולל
תיקוני צבע וזאת לאחר הודעה מוקדמת למזמין שבועיים לפני גמר השנה.
 07.13חוקים ,תקנות וקנים
כל ציוד המוצרים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות
המוסמכות ,עירייה ,משרד הבריאות ,מכון התקנים ,ההוראות למתקני תברואה של משרד הבריאות משנת
 ,1980מכבי אש ומשרד העבודה .כל החוקים ,הוראות ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד
של המפרט הזה ,על הקבלן חלה החובה למסור למהנדס את אישורי הרשויות מיד עם קבלתם ולא יאוחר
ממועד סיום העבודות או חלקי עבודות.
כל הציוד והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם יתאימו
לדרישות תקני  .DINנתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט,
יביא הקבלן את העניין לידיעת המהנדס לפני תחילת העבודה .המהנדס יחליט על אופן ביצוע העבודה
והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.
 07.14בטיחות
כל הציוד והמוצרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות
נגד התהוות דלקה או התפוצצות עקב שימוש בהם .כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים ע"ג
החלקים הנעים ,על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד .אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם
לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שעניינים אלה הינם בגדר סמכותה הרשמית.
 07.15הגנה ,ניקוי וצביעה
במשך כל תקופת ביצוע על הקבלן להגן על העבודות או כל חלק מפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם
תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או קבלנים וגורמים אחרים .על הקבלן חלה באותה מידה
האחריות להגנה הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה.
בין היתר על הקבלן להגן בעזרת כיסוי מתאים על הציוד על מנת למנוע כתמי טיח ,סיד או צבע עקב עבודות
המבוצעות ע"י אחרים.
אחריות הקבלן מתייחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציוד לרבות השפעות מכניות ,טרמיות ,כימיות,
קורוזיביות ,מזג האוויר או אחרות.
הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו ע"י עובדי הקבלן ,קבלני המשנה שלו ,ציוד או
חומרים שסופקו על ידו לעבודות שבוצעו ע"י אחרים .הקבלן ישמור על ניקיון המקומות שבהם הוא עובד
ויסלק מדי יום ביומו כל פסולת ,לכלוך וכד' אל המקום המיועד לכך באתר.
שכבת הצבע הסופית תצבע ע"י הקבלן אך ורק בגמר עבודות הבניין ,בתנאים חיצוניים מתאימים ובאוויר
יבש וחופשי מאבק.
עם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו למהנדס כשהוא במצב נקי ,מסודר וראוי לשימוש מכל
הבחינות.
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 07.16הגנה בפני חלודה וקורוזיה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה של כל חלקי הציוד והמוצרים בפני חלודה
וקורוזיה .למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות.
כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים ואלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי,
ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים (גירוד ע"י מברשת) מכל חלודה ,קליפה וכיו"ב .מיד בגמר הניקוי
ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון מומלץ ע"י יצרן צבע היסוד ומאושר ע"י המהנדס וזאת בגוונים אשר
ייקבעו ע"י המהנדס .השטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה מגולוונים ייצבעו אף הם פעמיים
בצבע שמן סינטטי כאמור ,כל ברגיי הציוד כגון אלה של משאבות וכו' יהיו מצופים קדמיום .כל חלקי
המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות ,לשביעות רצונו של המהנדס.
כל צינורות הפלדה הבלתי מבודדים ,תליות המתכת ,התמיכות ,הבסיסים וכל יתר חלקי המתכת של
המתקן שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בעזרת מברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד מגן כגון
"האוטוקוט ז.נ ".או ש"ע ולאחר מכן בשתי שכבות צבע מגן עליון מומלץ ע"י יצרן צבע היסוד ומאושר ע"י
המהנדס בגוונים אשר ייקבעו ע"י המהנדס.
 07.17מניעת רעש ורעידות.
הקבלן יוודא שכל ציוד אביזרים וצנרת שיסופקו ו/או יותקנו במסגרת חוזה זה לא יגרמו לרעש ולרעידות
בלתי סבירים במבנה כולו לרבות בחדרי המכונות.
בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש (בולמי רעידות ,חיבורים גמישים ,בדוד אקוסטי ,משתיקים
וכד') על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד הרוטטים או המרעישים או מצנרת וממוצרים אל
המבנה במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר ע"י יועץ האקוסטיקה של
המבנה.
היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן (כמפורט בסעיף "יסודות" לעיל) במטרה למנוע מעבר רעש ורעידות אל
המבנה .בנוסף לכך יפקח הקבלן על בצוע יסודות והתמיכות (בין אם יבוצעו על ידו או ע"י אחרים) על מנת
להבטיח שיתאימו ליעדם כשמטרה זו לנגד עיניו.
הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר לבניין באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה .לשם כך תותקן
הצנרת בחדרי המכונות על גבי מתלים קפיציים (כמפורט בסעיף "צנרת" להלן)ץ .כמו כן יותקנו בצנרת כל
אביזרים אחרים (מחברים גמישים ,אביזרי התפשטות וכד') הדרושים למניעת רעידות ועברתן לבניין.
אם לדעת המהנדס ,או כמסקנה מתוצאות בדיקות אקוסטיות גורם הציוד לרעש או רעידות העוברים את
הנדרש או המקובל ,יתקין הקבלן לפי דרישת המהנדס בולמי רעידות ,חיבורים גמישים ,בידוד אקוסטי,
משתיקים וכד' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש.
 07.18צילום צנרות ניקוז ,מים וביוב לאחר הביצוע.
 07.18.01כ ל ל י
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או הנחת צנרת מכל סוג שהוא ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית
באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח ,לאחר סיום העבודות .הצילום ייערך באמצעות
מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור ,שתוחדר לצנרת לכל אורכה.
מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור (מובל) ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת
אופן ביצוע הנחתה.
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ,ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך
זה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות
הביצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
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הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה ,בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד בכל הדרישות המפורטות
לעיל ובדרישות המפרט .אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה ,המפורט בחוזה הביצוע
(חלק כללי) .הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע.
ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע,
ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".
 07.18.02ש ט י פ ה .
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך הצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים
כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום .הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות
מכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.
 07.18.03עיתוי העבודה.
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,או ביצוע המובל ,כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות
והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,המפקח ו/או המהנדס.
געל הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום ,לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע
העבודה.
הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.
 07.18.04מהלך הביצוע.
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות
הציוד .בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה ותוקלט בתקליטור.CD
 07.18.05ת י ע ו ד.
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור  CD.לשם רישום תמידי וכן בעזרת תיעוד קולי ,בעזרת
מיקרופון ,על גוף התקליטור בצורת הערות המבצע לגבי מיקום המפגעים וכד'.
על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי .סימון פנימי של השוחה ייעשה
בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי תקליטור .CD
 07.18.06תיקון מפגעים.
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור המתועד ,יתגלו מפגעים ולחוות
דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של
המהנדס.
הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם
לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
 07.18.07הצגת ממצאים.
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום ,שנערך
לשביעות רצונו של המהנדס .תיעוד הצילום יכלול תקליטור  CDודו"ח מפורט לגבי ממצאים.
 07.18.08תקליטור .CD
תקליטור  ,CDשיושאר ברשות המזמין ,יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול סימון זיהוי
שוחות.
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פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.
 07.18.09דו"ח צילום.
במצורף לתקליטור יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו .דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה
להכנת תכניות עדות .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
 מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הביצוע ,וכלסימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול :קטע הקו ,נקודת תקליטור ,תיאור המפגע ,הערותוציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. מסקנות והמלצות. הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות שנתגלו .תמונות אלו יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרתמצלמה מתאימה .בנוסף ילווה הדו"ח בתמונות שיבוצעו בשלב הצילום החוזר לאחר תיקון התקלות.
 07.18.10אחריות הקבלן.
בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן .במידה ויתגלו
נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע
הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף ,במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון ,תחול על
הקבלן .המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן.
בהמשך ייערך ,על חשבון הקבלן ,צילום חוזר של הקטע אשר תוקן .כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של
החוזה.
 07.18.11אופני המדידה.
עבור השטיפה והצילום לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים.
 07.19תקופת האחריות ,הבדק והשרות.
הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של  24חודשים כמוגדר בחוזה ,תקופה
שתחל מיום קבלת המתקן ע"י המהנדס ,ויבצע בנוסף במשך תקופה זו (תקופת הבדק) את פעולות השרות
המפורטות להלן.
הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או לקוי אשר נתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או
הליקוי עקב שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו .כל התיקונים יבוצעו
ללא דחוי אך לא יאוחר מ 24-שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו
התקינה והסדירה של המתקן .לא בא הקבלן לבצע תיקונים במועד שנדרש ,רשאי המזמין או חברת
האחזקה להורות על ביצוע התיקונים ,לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב
את הקבלן בכל ההוצאות.
בתוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כלקוי.
על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול תקופת בדק למשך  24חודשים מיום החלפתם.
במשך תקופת הבדק יערוך הקבלן בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן הכולל :משאבות ,מכלי
התפשטות ,מחליפי חום וכו' להבטחת פעולתם התקינה ,תוך תיקון הליקויים ורישום הממצאים.
הביקורות תערכנה אחת לחודשיים לפחות.
במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השירות הבאות וינהל לגביהן רישום:
 -בדיקת לוחות החשמל ומערכות הפיקוד והבקרה.
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 בדיקה ,גירוז ושימון כל המנועים ומסבים. החלפה ו/או ניקוי מסננים. בדיקה של מערכות המים לרבות מסננים ,אביזרי ביוב ,מים וכו'. בדיקה וחיזוק של כל האטמים ,הברגים ,תאומים וכו'. בדיקה ,מתיחה והחלפה של חגורות.עם תום תקופת הבדק על הקבלן למסור את המתקן לטיפול אנשי האחזקה של המזמין במצב פעולה תקין
מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש .על הקבלן להודיע בכתב למפקח שבועיים לפני תום
תקופת הבדק על כוונתו למסור את המתקן .לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן ,או שנמצא במתקן
בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה ,יידחה מועד גמר תקופת הבדק עד למועד בו יימסר המתקן
למפקח לשביעות רצונו המלאה.
 07.20צינורות – כללי.
 07.20.01קטרים נומינליים.
כל הקטרים המסומנים בתכניות והמפורטים ברשימת הכמויות הם קטרים נומינליים ,ומידותיהן ,כשהן
מוגדרות ב"אינטשים" ,תאומות בקרוב לקוטר הפנימי של הצינור או במ"מ התואם את הקוטר החיצוני של
הצינור.
 07.20.02ניקיון ושלמות הצינורות.
כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן נקיה מלכלוך וזיהומים מבעלי חיים זעירים .כדי להבטיח זאת יש
להקפיד על:
 אכסון נאות של הצינורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ושלא יחדור לכלוך לתוך הצינורות. בדיקת וניקוי כל הצינור לפני הרכבתו .צינור פגום לא יורשה להתקנה. איטום קצות הצינורות מידי יום אחרי גמר העבודה. סתימה בפקקי עץ או אמצעי אחר של קצוות צינורות שפכים ,או מחסומים על מנת למנוע חדירת בטוןבזמן יציקת בטונים ,טיח או עבודות אחרות.
 07.20.03שיפועים.
צינורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים הנכונים כדי להבטיח אוורורם וניקוזם ,בהתאם למסומן
בתכניות.
בצנרת לאספקת מים מכל הסוגים ,במקום שאין את הפיכת כוון השיפוע יש לכוון את השברים ,כך
שהמפנה של השיפוע יהיה פעם במקום בו מורכב סעיף כלפי מעלה ולאחר מכן במקום שהוא מורכב כלפי
מטה.
בכל נקודה גבוהה בלתי מאווררת ע"י סעיף או נקודה בלתי מנוקזת ע"י סעיף ,יש להרכיב הסתעפות "½
לצינורות עד " ,2ו 3/4"-לצינורות מעל " ,2ויש להרכיב במקום זה שסתום לאוורור או להורקה.
 07.20.04ההתפשטות החופשית.
התפשטות חופשית של הצינורות ,בהשפעת טמפרטורת הנוזל הזורם תובטח לכל סוגי הצינורות בהתאם
למקדם ההתפשטות של חומר הצינור .הדבר מחייב גם לצינורות מורכבים בחריצים וגם בהרכבה חופשית.
בקווים ארוכים של מים חמים ,יש להתקין נקודות התפשטות בהתאם לתכניות ונקודות קביעה כדי לכוון
את ההתפשטות.
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 07.20.05צינורות בחריצים.
ייקבעו כך שיהיה הכסוי לפני הטיח לפחות  12מ"מ .לצינורות מבודדים יכוסו החריצים ברשת מתוחה
מפלדה מגולוונת.
 07.20.06הרכבת צנרת גלויה.
הרכבת צנרת גלויה (תקרות ביניים ובפירים) תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה
מבלי לפרק צינורות אחרים של המתקנים וגם לא צינורות של המקצועות האחרים .התאום עם הקבלנים
של המקצועות האחרים בהתאם לתנאים הכלליים ,מתייחס במיוחד להרכבת צנרת גלויה.
 07.20.07תמיכת ותליית צינורות.
הצינורות יורכבו על תמיכות (קונסולים) ,מתלים וחבקים ("שלות") מכל הסוגים בהתאם לפרטים
הסטנדרטיים בתכנית או בתכנית  .Shop Drawingעל הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו לאישור .לכל
המקומות בהם ידרשו קונסולים להרכבת מספר צינורות ,יכין הקבלן תכנית הקונסול שבה יסומנו
המרחקים בין הצינורות וסוגי המתלים .כל התליות התמיכות ,חבקים וכו'  -יהיו מגולוונים בגלוון חם ולפי
ת"י .918
קביעת הקונסולים לקירות ,לתקרות וכו' תעשה בעזרת ברגיי "פיליפס".
צינורות שפכים מפוליאתילן יתמכו בהתאם לתקנות היצרן.
המרחקים בין הקונסולים למספר צינורות יהיה בין  2.00עד  2.50מטר (בהתאם לצלעות התקרות).
הצינורות שבהתאם לנ"ל דרושים מרחקים קצרים יותר ,יחוזקו בעזרת מתלי-ביניים.
צינורות יבודדו למניעת רעש מהחובקים בטבעות גומי  3מ"מ עובי.
לקונסולים לתמיכות או נקודות קביעה שהן שונות וחייבות להיות תואמות למרחקים מהתקרות והקירות,
על הקבלן להכין תכנית לאישור המפקח.
הקונסולים חייבים להיות חזקים במיוחד שיעמדו בלחצי ההתפשטות הציריים.
 07.21מגופים.
 07.21.01המגופים במערכות.
המגופים במערכות יתאימו ללחצי העבודה במערכות והתושבות לטמפרטורה של המערכות.
הקבלן יספק למפקח דגמים מכל סוג של מגוף המפורט בכתב הכמויות ודגמים נוספים ,אם ברצונו להציע
תחליפים או שהמפקח ידרוש אספקת דגמים נוספים .לאחר בדיקת הדגמים ,יחליט המפקח איזה
שסתומים יורכבו בכל מערכת.
 07.21.02רקורדים ואוגנים.
רקורדים ואוגנים  -אחרי כל שסתום הברגה בכוון הזרימה ובחבור למכשירים ,יש להרכיב רקורד.
אוגנים נגדיים למכשירים ושסתומים יתאימו במידותיהם לקוטרי האוגנים של המכשירים או השסתומים
ויהיו אוגני פלדה חרוטים.
האוגנים והרקורדים יורכבו כך שתהיה אפשרות גישה וטיפול נוחים.
 07.22בידוד צינורות למים חמים.
 07.22.01בידוד טרמי לצינורות גלויים.
הבידוד ייעשה על ידי שרוולי בידוד מפוליאתילן גמיש ובלתי דליק" ,וידופלקס" תוצרת "ענביד" בעובי דופן
 19מ"מ.
השרוולים יושחלו על הצינורות (לא יחתכו לאורך).
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 07.22.02סוגי עטיפות.
 עטיפת פח פלסטי חפוי של  150%וחיזוקי רצועות פח. פח מגולוון בעובי  0.6מ"מ לצינורות עד " 2ובעובי  0.8מ"מלצינורות מעל " .2סגירת הפח ע"י מנעולי פחחות כלפי מטה .החפיפה לאורך תהיה  3ס"מ.
 07.22.03בידוד אביזרים.
הצינורות יבודדו לכל אורכם כולל ההסתעפויות והקשתות ומעל החובקים לקביעת הצינורות.
שסתומים ואביזרים לא יבודדו ,והבידוד יפסק  3ס"מ לפני האוגן ,הרקורד או האביזר.
בכל הפסקת הבידוד כנ"ל יש לסדר לגמר הבידוד רוזטה מפח מגולוון ,גם אם המעטפה היא מחומר אחר
מאשר פח מגולוון.
 07.22.04בידוד צינורות במילוי ובחריצים.
צינורות מים חמים המורכבים בחריצים ,בקירות או במילוי מתחת לרצפות ,יבודדו בשרוולי בידוד
מפוליאתילן גמיש ובלתי דליק" ,וידופלקס" תוצרת "ענביד" בעובי דופן  13מ"מ.
השרוולים יושחלו על הצינורות (לא יחתכו לאורך) במקום עליית הצינורות מהמילוי יסתיימו השרוולים 3
ס"מ מעל מפלס הריצוף.
הגנת הצינורות עם הבידוד תעשה ע"י עטיפה בבטון ב.200-
 07.23ש ר ו ו ל י ם
לכל הצינורות העוברים דרך מחיצות ,קירות או תקרות ,פרט לצורות נקזים ,יסודרו שרוולים מצינורות
פלסטיק קשיח .הקוטר הפנימי לפחות  15מ"מ גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול.
השרוולים חייבים לבלוט משני הצדדים של מחיצה או קיר מטויחים  2מ"מ מכל צד.
לצינורות העוברים דרך רצפות יבלטו השרוולים  20מ"מ.
 07.24מערכת אספקת מים בחוץ.
 07.24.01מתקני מים
חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה  +בזק  +חברת החשמל  ,כולל חפירה
וגישוש  +שימוש במחפרון  ,והזמנת שוטר במידת הצורך  ,יש לבדוק קוטר קו מים קיים לפני תחילת
הביצוע .
ראש מערכת מדידת מים יותקן לפי תכנית ופרט .כל האביזרים תאום עם תאגיד מים.
 07.24.02צנרת פלדה מגולוונת בקוטרים עד ".2
צנרת אספקת מים המונחת לאורך מדרכות ,כבישים פנימיים ושטחים ציבוריים תהיה צנרת פלדה
מגולוונת לפי ת"י  103דרג ב' (עם תפר או בלי תפר) .לצנרת אספקת מים בקוטרים "¾ ½"-עובי דופן יהיה
 3.25מ"מ ,לצנרת בקוטרים "½ 1"-1.עובי דופן יהיה  4.05מ"מ ,לצנרת בקוטרים "½ 2" - 2.עובי דופן יהיה
 4.50מ"מ .חיבורי צנרות יהיו מתברגים ויעשו באמצעות ספחים ואביזרים מיציקת ברזל חשילה.
לחילופין צינור אספקת מים בקוטר " 2המונח לאורך מדרכות וכבישים פנימיים עד למדי מים ראשיים
יהיה צינור פלדה לריתוך עם ציפוי פלסטי חרושתי לפי ת"י  530בעל עובי דופן  4.50מ"מ.
 07.24.03צנרת פלדה בקוטרים מעל ".2
צינורות אספקת המים יהיו עשויים מצינורות פלדה מרותכים עם קצה פעמון לריתוך ,המיוצרים לפי ת"י
 530עם ציפוי פנימי של מלט קולואידלי רב אלומינה וציפוי חיצוני חרושתי דו שכבתי של פוליאתילן  +בטון
דחוס בשכבה עליונה.
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עובי דופן של הצינורות יהיה ".3/16
קיימת אלטרנטיבה של צינורות פוליפרופילן (.)P.P.בכפוף לאישור מיוחד של המהנדס והמפקח בלבד.
ספחים יהיו תוצרת "אברות" או ש"ע עם ציפוי חרושתי.
07.24.04

מרחקים מותרים למעבר סמוך של צינורות מים לצנרת אחרת.

צינורות מים יונחו במרחק אופקי של לפחות  1מ' מכבל תאורה ,כבל חשמלי ,כבל טלפון או צינור ביוב.
בהצטלבות בין צינורות מים לבין כבל תאורה ,כבל חשמלי או טלפון יהיה  0.3מטר כשצינור המים יהיה
תמיד מתחת לכבל האמור .במקומות הצטלבות של צנרת מים וצינור ביוב תונח צנרת המים מעל לצינור
הביוב ,כאשר קרקעית צינור המים גבוה לפחות ב  0.3-ס"מ מהפנים העליונים של צינור הביוב .אם אי
אפשר לשמור על הפרש גבהים כנדרש תעבור צנרת אספקת המים בשרוול מגן.
 07.24.05הגנת הצנרת המותקנת מחוץ לבניין מפני שיתוך (קורוזיה) חיצוני.
הגנת הצנרת תעשה בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי ממ"כ .266
צנרת פלדה בקוטרים עד " 2המונחת בקרקע תוגן ע"י אחת מהשיטות הבאות או בשילוב שניהן:
 צביעה :ציפוי חיצוני בביטומן חם בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ .266.2 ליפוף :ציפוי מגן חיצוני פוליאתילן מיוצר בשיחול – ציפוי די-שכבתי לפי ת"י  ,266.5.1תוצרת אברותתעשיות בע"מ או ש"ע.
 כל שיטה חרושתית אחרת ,לפי אישור המתכנן והמפקח.היקף הצינור ירופד כולו בשכבת חול יבש ונטול מלחים ,שעובייה לא יהיה קטן מ 15-ס"מ.
צנרת פלדה בקוטרים " 3ו 4"-המונחת הקרקע תוגן ע"י ציפוי בטון בפנים ועטיפה חיצונית של APC-4
עטיפה רב שכבתית מבטון דחוס על גבי עטיפת פוליאתילן ( )PEתוצרת אברות תעשיות בע"מ או ש"ע.
עטיפה  APC-4היא עטיפה המורכבת מארבע שכבות :שכבת יסוד ,שכבת הדבקה ,שכבת הגנה ושכבת בטון
דחוס ,מיושמת על גבי הצינור באופן רציף בטכנולוגית שיחול ומקנה הגנה אנטי-קורוזיבית ומכנית מעולה.
יש לעשות תיקוני העטיפה לאחר גמר ההרכבה להשלמה מלאה של הגנה חיצונית ,תוך ביקורת שדה של
היצרן.
 07.24.06אביזרי צנרת.
מגופים בקוטר " 3ו 4"-יהיו מיציקת ברזל דגם ( T-200מגוף טריז) לחץ עבודה של  16אטמ' ו/או בהתאם
לדרישות העירייה.
ברזים בקוטר עד " 2יהיו מדגם כדורי ו/או בהתאם לדרישות העירייה.
הידרטים חיצוניים בקוטר " 3ממוקמים בשטח ציבורי בהתאם להנחיות שירותי הכבאות.
 07.24.07פיזור הצינורות ,הנחה ,חיתוך וריתוך.
הטיפול בצינורות בזמן העבודה חייב להיות זהיר מאוד ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגמים
בציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית של הצינור .אין לגלגל את הצינור אלא רק ע"ג מסילות ,כשהצינור נשען
על הקצוות חסרי העטיפה החיצונית .אין בשום פנים לגרור את הצינור על פני הקרקע .תמיכת הצינורות
תעשה על שקי חול.
חבור צינורות הפלדה יעשה בריתוך קצה פעמון ברתכת חשמלית בלבד ,לאחר ניקוי הקצוות מלכלוך
וחלודה בעזרת מברשת פלדה ולאחר מריחה של קצוות הציפוי הפנימי במשחת "אקספנדו" בהתאם
להוראות יצרן הצינורות .לאחר ניקוי השלק מהתפר הראשון ,יעשו התפרים הבאים באלקטרודה  4מ"מ
מסוג  .6010הריתוך יעשה על ידי רתכים מוסכמים לכך ע"י מפעל הצינורות ולאחר הצגת אישור זה בפני
המפקח.
מיקום הריתוך יש לעטוף  -בסרט וביריעה מתכווצת בחום מדגם מאושר ע"י מפעל יצרן הצינורות.
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חיתוך צינורות פלדה יעשה בהתאם לצורך תוך שימוש במכשיר חיתוך "ארק-אייר" בלבד .לא יורשו
חיתוכים וריתוכים אוטוגניים.
תיקוני הציפוי הפנימי יעשו ע"י מלט מעורב ב"מפלפלסט" מס'  3ביחס של  0.2מלפלסט 2 ,חול 1 ,צמנט.
המלפלסט יוסף תחילה לתערובת עבידה .יש להרטיב את הציפוי הפנימי הקיים במים לפני התחלת התיקון.
 07.24.08בדיקות "שרות שדה".
בזמן עבודות הריתוך יבדקו הריתוכים ע"י אנשי "שרות השדה" של ביח"ר לצינורות .הזמנת הבדיקה
תעשה ע"י הקבלן לאחר הודעה מתאימה מראש למהנדס .הבדיקה תכלול גם צלום רדיוגרפיה של
הריתוכים בשיעור אשר יקבע ע"י המפקח.
כמו כן לאחר גמר עבודות תיקון הבידוד החיצוני יוזמנו אנשי "שרות שדה" של מפעל הצינורות לבדיקת
העטיפה החיצונית בעזרת "הולידיטקטור" .הקבלן יתקן את הפגיעות שנתגלו על ידם בעטיפה החיצונית
לפני כיסוי הקו ובמידת האפשר .התיקונים יאושרו ע"י "שרות שדה" כל הבדיקות הנ"ל מבוצעות ללא
תמורה.
 07.24.09בדיקת לחץ.
כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים ,ייבדק הידראולית בלחץ של  12אטמוספירות למשך 24
שעות לפחות .בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים ,מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ
בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות.
לפני בדיקת הלחץ והכנסת המים לקו ,יש לדאוג שכסוי הבטון עבר תקופת אשפרה והתחזקות.
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של
 12אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו.
יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור .מילוי הקו במים יעשה באיטיות ,כדי לאפשר יציאת האוויר
הכלוא ולמנוע תופעות הלם.
 07.24.10אישור מכון התקנים.
על הקבלן להמציא למפקח ,באם יידרש ,ללא כל תשלום נוסף ,תעודה מכון התקנים או כל מעבדה אחרת,
שהצינורות מהמשלוח שסופק עמד בדרישות התקן.
המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות על חשבון הקבלן.
 07.24.11כיסוי הקו.
כל קטע של קו הצינורות המורד לתעלה יכוסה בהקדם האפשרי ,אולם לא יוחל בכיסוי כל קטע אלא לאחר
בדיקת הלחץ של  12אטמ' במשך  24שעות לפחות ואחר שהמפקח נתן אישורו לכך .הכיסוי יבוצע לאחר
שהקטע הונח באופן סופי בתחתית התעלה ,ולאחר בידוד כל הריתוכים והקשתות ותיקון כל הפגמים
בבידוד .יש לכסות כל קטע בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הטמפ' היא הנמוכה ביותר בתוך היממה.
אישור הכיסוי מצד המפקח לא משחרר את אחריות הקבלן .הקבלן הינו היחידי האחראי על כל העבודה.
יש לבצע את הכיסוי בזהירות באופן שלא יגרמו לתזוזת הצינורות ממקומם ולא יפגע בשלמות הצינורות
ובידודם .הכסוי יעשה באמצעות כסוי חול בגובה  20ס"מ מעל לצינור ומלוי יתרת התעלה בשכבות של חול
בעובי  15ס"מ תוך הידוק בשכבות כמצוין דלעיל ,עד  96%צפיפות באזור שאיננו כביש ועד  98%באזור
כביש.
 07.25מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה.
 07.25.01צנרת פלדה מגולוונת בקוטר עד ".2
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צנרת אספקת מים המותקנת במבנה תהיה צנרת פלדה מגולוונת לפי ת"י  103דרג ב' (עם תפר או בלי תפר)
או צנרת פלדה מגולוונת לפי ת"י  593סקדיול ( 40בלי תפר).
צנרת אספקת מים בקוטרים "½ ו ¾"-עובי דופן יהיה  3.25מ"מ ,לצנרת בקוטרים " 1ו 1.½"-עובי דופן
יהיה  4.05מ"מ ,לצנרת בקוטרים " 2ו 2.½"-עובי דופן יהיה  4.5מ"מ.
חיבורי צנרת יהיו מתברגים ויעשו באמצעות ספחים ואביזרים מיציקת ברזל חשילה.
לחלופין צנרת אספקת מים קרים וחמים לצריכה ביתית תהיה צנרת מפוליתילאן מוצלב מחוזק
באלומיניום .העבודה נעשית בהתאם להוראות יצרן ולפי תקנים שבתוקף.
 07.25.02צנרת אלומיניאום עם ציפוי פלסטי פנימי וחיצוי – SP
צינורות אלומיניום עם ציפוי פלסטי פנימי וחיצוני יהיה צינורות  , SPמחוברים עם אביזרי לחיצה .כל
האביזרים יהיו מקוריים ,מפליז או מפלדה מסופקים ע"י המפעל.
התקנת הצינורות בהתאם להוראות היצרן ,כולל תעודת אחריות.
מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות.
 07.25.03צנרת אספקת מים בשיטת .PPR
צנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח תבוצע באמצעות צנרת  . PPRהצינורות יותקנו בתוך
צינורות מגן פלסטיים המאפשרים שליפה לאחר ההתקנה
התקנת הצינורות בהתאם להוראות היצרן ,כולל תעודת אחריות.
צנרת " " PPRתכלול את האביזרים הנדרשים להתחברות לנקודה ותכלול שרוול מתעל.
מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות.
 07.25.04עמדות כיבוי אש.
בהתאם להנחיות שירותי הכבאות יותקנו בקומות הבניין ארונות לציוד כיבוי אש אשר יכללו:
גלגלון קבוע בעל צינור בקוטר "¾ ,באורך  25מטר ובקצהו מזנק רב שימושי.
הידרנט בקוטר " 2עם חצי מצמד מדגם "שטורץ".
 2זרנוקים בקוטר " 2ובאורך  15מטר כל אחד.
מזנק רב שימושי בקוטר ".1
 2מטפים בי .סי .אף .במשקל  3ק"ג.
 07.25.05אספקת מים לעמדות כיבוי אש.
אספקת מים לעמדות גלגלונים והידרנטים תובטח ע"י חיבור בקוטר " 2לצינור מים בקוטר ".2
צינור יהיה צינור פלדה מגולוון לפי ת"י  593סקדיול ( 40בלי תפר).
 07.25.06הגנת הצנרת המותקנת בבניין בפני שיתוך (קורוזיה).
הגנת הצנרת בפני שיתוך פנימי  -במערכת הספקת מים המזרימה מים ברשת צינורות משותפת יימנע ככל
האפשר השימוש בצינורות העשויים ממתכות שונות ,אם למרות זאת נעשה שימוש בצנרת נחושת מחוברת
לצנרת פלדה מגולוונת תותקן צנרת הפלדה המגולוונת לפני (ובכיוון הזרימה) צנרת הנחושת.
הגנת הצנרת מפני שיתוך חיצוני  -צנרת פלדה תוגן מפני רטיבות ויימנע מגע ישיר בין הצנרת המותקנת
בהתקנה סמויה לבין חומרי הבניין שסביבה .הגנת הצנרת הסמויה תיעשה ע"י ציפוי שיוצר ביצור חרושתי
לפי מפרט מכון התנים הישראלי מפמ"כ  266.5.1על חלקיו.
צנרת פלדה מגולוונת בקוטרים 1" ,¾" ,½" :ו 2"-המותקנת מתחת לרציף ,בתוך הקירות ,מחיצות או גלוי
תסופק לאתר הבניה עטופה מבחוץ בציפוי מגן בפוליאתילן דו-שכבתי מוצר בשיטת שיחול לפי תוצרת
אברות תעשיות בע"מ או ש"ע.
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יש להגן על הצינורות המגולוונות כפי שפורט או לפי שיטה אחרת המאושרת ע"י המתכנן ,המפקח באתר
וגוף בודק.
07.25.07

כיסוי צנרת בהתקנה סמויה לפי ת"י .1205

צנרת המיועדת להתקנה סמויה חריצים או מתחת לריצוף ,תכוסה בחומרים שאינם פוגעים בה ,כגון בטון
ללא מוסיפים (סיד ,גבס וכדומה) .הכיסוי יעשה ע"י מילוי החריץ כך שהצינור יכוסה בשלמותו .הצנרת
תכוסה רק לאחר שתיבדק בבדיקות לחץ ותעבור שטיפה .אין להשתמש בגבס לכיסוי צינורות פלדה
מגולוונים.
 07.25.08התקנת צנרת לתוך האלמנטים הטרומיים.
מותר להכניס את הצינורות לתוך האלמנטים הטרומיים או המתועשים לפני יציקת האלמנט בתבנית
מיוחדת ,בתנאי שהצינור עטוף בחומר נקבובי קל שאינו סופג מים ובתנאי ששכבת הבטון המכסה את
העטיפה הנ"ל לא תהיה עבה מ 20-ס"מ (רשת חוטי פלשה מגולוונים וציס מלט).
 07.25.09בידוד תרמי.
צינורות אספקת המים בתוך הבניין יבודדו באמצעות שרוולים לא חתוכים מפוליאתילן או כל בידוד תרמי
אחר לא חדיר למים ,לא דליק ובעל מוליכות חום נמוכה .עובי הבידוד לצינורות מים חמים יהיה :לצנרת
גלויה –  19מ"מ כולל עטיפת סרט פלסטי ,לצנרת בתוך קיר –  4מ"מ ,לצנרת סמויה מתחת לריצוף – 6
מ"מ .בידוד צנרת המיועדת להתקנה גלויה או חשופה יוגן באמצעות ליפוף סרט פלסטיק או בחומרים
אחרים ובשיטות אחרות לפי הנחיות המתכנן .הבידוד התרמי של הצנרת ייעשה לאחר בדיקת לחץ.
 07.25.10התפשטות תרמית.
צנרת לאספקת מים חמים תונח כל שמנע כל נזק לצינור מחמת התפשטות תרמית של הצינור .לשם כך יש
להשתמש באמצעים אלה :שינוי תאווי הצינור ,מתלים ותמוכות לקיבוע הצנרת ,מתלים המאפשרים תנועת
הצינור ,לולאות התפשטות או מחברי התפשטות.
 07.25.11התקנת צנרת ברצפה
הצינורות יותקנו בקווים ישרים ומקבילים בזווית ישרה כלפי הקירות והתקרות או כלפי הצינורות
האחרים ומתאים בדיוק לתוואי שבתוכנית .צינורות מתחת לרצפות יותקנו בתוך חול נקי בקווים ישרים
ומקבילים לקוי הריצוף.
 07.25.12התקנת צנרת גלויה.
במקומות שהצינורות גלויים הם יחוזקו לתקרות ולקירות ע"י מתלים ,ווים וחיבוקים .החיבוקים יוצמדו
לצינורות מים קרים ללא מרווח ,לצינורות מים חמים לא יוצמדו החיבוקים והם יהיו רפים בצורה
המאפשרת התפשטות חופשית של הצינורות ללא פגיעה בבידוד .על הקבלן לקבל אישורו המוקדם של
המהנדס עבור הבידוד נגד החלודה שבין החיבורים לצינורות ולצורת התמיכות והחיזוקים לפני ביצוע
העבודה.
 07.25.13מעבר צנרת דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים.
מעבר הצינורות דרך רצפות ,קירות ,תקרות וגגות יעשה באמצעות שרוולים וצינורות פלדה מגולוונים
שיותקנו בזמן היציקה והבניה.
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 07.25.14אביזרי צנרת.
כל האביזרים כגון השסתומים למיניהם ,ברזים ,מגופים ,ברזים מערבבים וכו' ,יהיו מאיכות מעולה .על
הקבלן לקבל אישור מוקדם של המפקח על איכות האביזרים .המפקח רשאי לפסול כל אביזר ,שסתום ,ברז
וכו' ,שלא קיבל את אישורו.
ברזים עד קוטר " 2ועד בכלל  -יהיו מטיפוס כדורי מסגסוגת נחושת מצופים כרום .בכל מקום בו יותקן ברז
או אביזר עם חיבור הברגה  -יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו .כל זה במחיר הברז או האביזר.
 07.25.15בדיקת קווים.
כל הקווים יבדקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בזמן העבודה לפי דרישות המפקח ובהתאם להוראות הל"ת.
לא יכוסה שום קו ללא אישור המפקח .הקבלן יודיע למפקח  48שעות לפחות לפני ביצוע הבדיקה.
בגמר קטע של מערכת אספקת מים או המערכת כולה יש לבדוק ולהוכיח כי היא אטומה בלחץ מים ,שאינו
פחות מ 1½-לעומת לחץ העבודה שבו תימצא המערכת כשהיא בשימוש ,אך בשום מקרה לא פחות מ12-
אטמ' .הקבלן יספק על חשבונו את הכלים הדרושים לבדיקה כגון :מנומטר ,חומרים זמניים הדרושים
לסגירת הקו וכו'.
 07.25.16חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמים ומערכת הידרנטים פנימיים
תבוצע ע"י קבלן מורשה מטעם משרד הבריאות באמצעות תמיסת מי כלור ,בהתאם לסעיף  2.11של הל"ת.
העבודה היא האחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות ,בהשגחתו האישית של מנהל
העבודה מומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות.
העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים ,לפני אכלוס המתחם ומסירתו לשימוש.
אחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים נקיים ,שמכל ברז יוצא ומכל שסתום ניקוז,
יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך  5דקות.
חטוי ע"י תמיסת מי-כלור יבוצע גם למיכל האגירה הראשי לפי הוראות הל"ת.
 07.25.17בדיקות לחץ
כל מערכת המים תיבדק במבחן הידראולי בלחץ של  12אטמוספירות ,במשך  24שעות לפחות.
 07.25.18מחירים.
המחירים לסעיפים בכתב הכמויות לעבודות צנרת כוללים את כל העבודות הנ"ל.
 07.26מערכת שופכין ודלוחין.
 07.26.01צנרת ואביזרים מפוליפרופילן.
כל הצינורות למי דלוחין ושופכין ואביזריהם המותקנים בתוך הבניין בגובה המילוי יהיו מפוליפרופילן,
עמידים במים חמים ומיועדים לשפכים ביתיים לפי ת"י  958בקוטרים המסומנים בתכנית.
קופסאות ביקורת מחסומי רצפה ותופי ,יהיו דוגמת תוצרת "חוליות" קומפלט ויכללו מאריכים ,סבכות
יציבותם .במקומות שידרשו
ומכסים ,חצאי רקורדים וגומיות ויבוטנו בבטון רזה סביב להבטחת
יותקנו מאריכים מפליז מרובעים עם מכסה מתברג צבועים בגוון הקרמיקה ,דוגמת תוצרת מ.פ.ה.
הכלולים במחיר היחידה.
בחיבור קופסאות ומחסומים יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הריצוף.
 07.26.02צנרת ואביזרים מפוליאתילן בצפיפות גבוה .HDPE
הצינורות ,הספחים והאביזרים יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה  ,HDPEבעלי תו השגחה של מכון
התקנים הישראלי ,לפי מפמ"כ  ,349חלק  .1התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  ,349חלק  2ובכפוף
להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן.
חיבור הצינור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים  WELDING BUTTבמכונת ריתוך עם ראשי ריתוך
חשמליים ,עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה.
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שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה ,יעשה בהסכמתו
ובאחריותו הישירה של יצרן זה .הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת ,ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים
שונים ,ללא אישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפורש של המפקח .בכל מהלך העבודה יעשה שימוש
בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.
הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ  ,349חלק  ,2הוראות היצרן.
הקבלן אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה ,בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי קצה
מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.
כל שינויי הכיוון מאנכי לאופקי יבוצעו ע"י  2קשתות של  , °45עם קטע ישר ביניהם באורך קוטרX2.5
חיבור הסתעפות למאסף ראשי באמצעות אפסילון  °45בכיוון הזרימה.
כל פתחי הביקורת יעשו בהתאם להל"ת .פתחי הביקורת יפנו תמיד לצד המאפשר גישה .יש להשתמש
באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש .אין להתקין גישה מלמטה בשום מקרה ,גם אם סומן בתכניות
לנוחיות השרטוט ,אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן.
מחסומי רצפה " 8" / 4יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה .מחסומי רצפה " 8" / 4יותקנו מתחת לרצפה ,או
בתוך היציקה לפי התכניות .הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם סיליקון לכל עומק
החלק החופף (לפחות  5-3ס"מ) .המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון שייקבע.
 07.26.03מעבר צנרת דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים.
במקומות מעבר של צינורות שופכין ודלוחין דרך קירות היסוד ,תקרות וכו' יותקנו בעת היציקה שרוולים
בקוטר מתאים כדי לאפשר מעבר חופשי של הצינורות עם אפשרות "משחק" של שקיעת הבניין מבלי לפגוע
בצינורות.
השרוול יבלוט  10ס"מ לפחות מכל צד של קורת היסוד ,המרווח בין פני הצינור לבין השרוול יאטם בקצוות
ע"י מילוי של חומר ביטומני או חומר שווה ערך לא חדיר למים.
 07.26.04צנרת מתחת למבנה.
יש לצבע חיזוקים לצינורות המותקנים מתחת למבנה באמצעות תמיכות ,מחזיקי ברזל מגולוון או
פרופילים מתאימים.
כל הצינורות למי ביוב ואביזריהם והמונחים בקרקע מתחת לבניין עד לחיבורם לתאי בקרה הקרובים יהיו
מפוליאתילן בצפיפות גבוה  HDPEבקוטרים המסומנים בתוכנית .צינורות שופכין המונחים בקרקע מתחת
לבניין יעטפו בבטון מזוין בעובי  10ס"מ לפחות מסביב לצינור.
צינורות שופכין המתקנים מתחת לרצפה יהיו מחוזקים לרצפה באמצעות תמיכות ,מחזיקי ברזל מגלווניים
או פרופילים מתאימים.
המרווח בין קודקוד עטיפת הבטון של הצינור לבין תחתית קורת היסוד יהיה כ– 10ס"מ לפחות.
 07.26.05שיפוע צינורות.
שיפוע מינימלי לצינורות דלוחין ושופכין יהיה  ,2%פרט אם יצוין במפורש אחרת בתוכנית .להנחת צינורות
שופכין ודלוחין בשיפוע קטן מהנ"ל יש לקבל אישור מהמהנדס.
 07.26.06בדיקת לחץ.
בדיקת נקזים ומערכת האוויר תבוצע במשך  30דקות לפחות בלחץ  0.3בר ובפרק זמן זה ממלים את הנקז
הנבדק במים שנפחם מדוד ,הכל בהתאם לתקן ישראלי ת"י .1205.6
 07.26.07אויר צינורות.
כל קולטן צואים ודלוחים יוארך בצינור אוויר ,שקוטרו כקוטר הקולטן .צינור אוויר ,הנמצא במרחק עד 50
ס"מ ממעקה הגג ,יבלוט לפחות  30ס"מ מעל המעקה .צינור אוויר המרוחק יותר מ– 50ס"מ ,ממעקה הגג,
יבלוט  30ס"מ מעל פני הגג.
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ובהתאם לתקן הישראלי ת"י " 1205.2שום קטע ממערכת הנזקים והביוב לא יסתיים בתחום של  3מטר
במרחק אופקי ,מכל דלת ,חלון או פתח אוויר אחר של הבניין או של בניין סמוך ,אלא אם קצה צינור אוויר
נמצא לפחות  60ס"מ מעל המשקוף שלא ותו פתח".
כשגג משמש למגורים ,יהיה קצה צינור אוויר לא פחות מ 1.80-מטר מעל הגג לקצהו העליון של צינור אוויר
יותאם ברדס מתאים .ברדסי אוויר עשויים מפח ,יתאימו לתקן הישראלי ת"י .677
 07.27מערכת ביוב חיצונית.
 07.27.01סוג הצינורות.
רשת הצינורות תותקן מצינורות פי .וי .סי .קשיח לביוב ,עובי דופן "ביוב עבה" –  6צינורות יוצרים בהתאם
לתקן הישראלי ת"י  884ותואמו לתקנים בין -לאומיים (תקן .)ISO
הצינורות יעמדו בלחץ החיצוני הנדרש ,יהיו ללא חריצים ,סדקים או פגמים אחרים ושטחם הפנימי יהיה
חלק לחלוטין.
 07.27.02סימון הקווים.
הקבלן יספק ויבצע על חשבונו את כל הדרוש לסימון מרכזו של כל תא ומקומם המדויק של הקווים ע"י
מודד מוסמך ,הוא אחראי לדיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל ליקוי הנובע מסימון בלתי נכון .הקבלן יבדוק
את כל המפלסים המסומנים בתוכניות ביחס לגבהים בשטח ובכל מקרה שתימצא אי התאמה.
 07.27.03פתיחת תעלות.
כל עבודות העפר תבוצענה לפי הנחיות הרשומות בפרק לעבודות עפר (פרק 02של המפרט הבין-משרדי).
התעלה תפתח לאורך הקו בין שני תאי ביקורת סמוכים לכל עומקה ,ותמולא חזרה לאחר גמר הנחת
הצנרת וקבלה ע"י המפקח.
 07.27.04מחיר.
מחיר החפירה כולל גם ניקוי ,הכשרת המקום והסרת עצים ,צמחים ,שורשים וכל מכשול אחר (אם יש
צורך בכל דעת מהנדס) .חפירה עצמה והעלאת החומר החפור לגובה פני הקרקע והנחתו לצד התעלה,
כיסוי התעלה והרחקת עודף העפר .חפירת התעלה תיחשב כגמורה ברגע שהמהנדס יאשר את התעלות
כראויות להנחת הצינורות.
 07.27.05בטיחות.
הקבלן יבטיח את החפירה על חשבונו מפני מפולות בכל מקום שנדרש ע"י בנית תבניות וחיזוקים לתמיכת
קירות החפירה .המפקח יהיה רשאי לדרוש ביצוע אמצעי תימוך במקרה ולפי דעתו קיימת סכנה לפועלים
העובדים בתעלה או שיגרם נזק לעבודה.
 07.27.06הנחת הצינורות.
הצינורות יונחו בתעלות על מצע חול נקי בעובי  15ס"מ ובעטיפה של חול מסביב ברוחב התעלה ,ועמל
הצינור  10ס"מ לפחות .באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש.
הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה נור אחד עם תחתית ישרה וחלקה ,הביקורות תיעשה בעזרת פנס או
קרני שמש שישלחו לתוך הצינורות ע"י מראות.
 07.27.07בדיקת הקו.
לפני כיסוי הקווים בחול ובמילוי יבדקו הצינורות בלחץ הידרוסטטי בהתאם לדרישות התקן ובשיטה
שתאושר ע"י המפקח .הלחץ שהצינורות יצטרכו לעמוד בו יקבע לפי הוראות המקפח אך לא יעלה על 0.25
אטמ' .אין לכסות קווים לפני קבלת אישור המפקח על הבדיקה .על הקבלן לספק את כל הציוד והמים
הדרושים לביצוע הבדיקה הנ"ל ללא כל תשלום נוסף וההוצאות יחשבו ככלולות במחיר ההצעה כולה.
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 07.27.08כיסוי התעלות.
לאחר הנחת הצינורות ,חיבורם ובדיקתם יש למלא את התעלה בחול לכל רוחבה עד לגובה  10ס"מ מעל
קדקוד הצינור ורק באישורו של המפקח יוחל במילוי .המילוי יעשה בשכבת אדמה נקיה מאבנים ומגופים
זרים אחרים עד לגובה  30ס"מ מעל לעטיפת החול .יתר החפירה תמולא באדמת החפירה.
 07.27.09תאי בקרה.
התאים יהיו בהתאם לתוכניות – עגולים ,מחוליות בטון טרומי .בטון מזוין לתאים יהיה ב  200 -בהתאם
לנדרש במפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר (פרק  .)02קירות בלוקים יבנו בעובי של  15ס"מ לפחות
ובעובי הולך וגדל עם העומק .תחתית תאי הבקרה עשויה ריצפה טרומית עם דופן ,המובלטת  10ס"מ מעבר
לקירות התא לצורך ביסוס הקירות ומניעת חדירה של מי תהום .מעל הבסיס מעבדים את אפיקי התא
בכיווני הזרימה הדרושים ובצורה חצי עגולה .פנים קירות תאי הבקרה יהיו חלקים ביותר .הרצפות
והקירות יטויחו בטיח המורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים חול וכל הפינות ברצפות ובקירות תעוגלנה.
פני הטייח יוחלקו בכף ברזל ובתוספת צמנט יבש.
בתאים שעומקם מעל  1מ' יותקנו שלבי טיפוס תקניים עשויים ברזל יציקה .השלבים יעוגנו היטב בתוך
דפנות התאים לכל גובהם במרווחים אנכיים של  40ס"מ ולסירוגין .השלב העליון יהיה  50ס"מ מתחת
למכסה התא .עיגון השלבים יובטח גם מהצד החיצון של התא ויתבצע לפני במילוי החוזר .השטחים
הגלויים של השלבים ינוקו היטב ויצבעו בצבע ביטומני.
המכסים שעל תאי הבקרה יהיו מכסים עגולים בקוטר  50ס"מ (בטון ברזל – ב.ב) לפי ת"י  ,489העומדים
בעומס מרוכז של  8טון ,עשויים בטון עם טבעות ברזל כפולה .המכסה ייקבע בתוך שרוול הגבוה מהבטון
כך ,שתקרת תא הבקרה תכוסה באדמה ופני המכסה יהיו עם פני הקרקע.
 07.27.10חיבור הצינורות אל תאי הבקרה.
הצינורות יוכנסו עד לקיר הפנימי של התא ומקום החיבור בין הצינור והקיר יאטום היטב ע"י עטיפת בטון
מסביב.
בחיבור הצינורות לתא בקרה יותקנו מחברים מיוחדים לשוחות.
 07.27.11חיבור ביוב למערכת הקיימת.
חיבור קו חדש לשוחה הקיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המפקח ובאישור הרשות
המקומית .חיבור הקו כולל שבירת קיר השוחה ,חיבור הצינור ועיגונו בקיר השוחה כולל אספקה והתקנה
של מחבר קיר ,סתימת זמנית ,הטיית או שאיבת השפכים כדי לאפשר עבודה בשוחה יבשה .עיבוד
הקרקעית מחדש ,תיקון קירות השוחה,
פתיחת החסימה הזמנית ,ניקוי הצינור במקום הסתימה ,תיקון העיבוד בשוחה ,הוצאת כל חומר הפסולת
מהשוחה והפעלת הקו מחדש.
 07.27.12מידות תאי הבקרה.
תאי הבקרה יתאימו במידותיהם לשרטוטים ,המידות הנקובות בכתב הכמויות מתייחסות למידות
הפנימיות של התאים לאחר הטייח .עומק התא מתייחס לעומק פני הקרקע ועד לתחתית הפניית של הצינור
המוצא מהתא .מחירי תאי הבקרה כוללים גם חפירה וחציבת מעברם וכמו כן מילוי בחזרה והרחקת
העודף.
 07.28קבועות סניטריות ואביזריהם.
 07.28.01כ ל ל י.
כל הקבועות הסניטריות יהיו מחרס ,נקיים מכל פגם ושבר ,מסטנדרט מעולה ,סוג א' .לא תורשה הרכבת
הקבועות לפי שיעברו בדיקה מדוקדקת ע"י המפקח מבחינת טיבו ,שטח פנים חלק ,חוסר גבשושיות,
כתמים וכו' .הכלים יהיו בצבע לבן או בגוון צבעים אחרים בהתאם להנחיות המפקח ולפי המפורט בכתב
הכמויות.
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יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד למסירת הבניין .לקראת המסירה יש לנקותן ולמסרן מבריקות
מכל פגם.
יש להקפיד על המרחקים מפני הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות מאותו הסוג.
קבועות סניטריות יותקנו כך שיהיו נגישים לניקוי.
מקום המגע בין קבועה סניטרית לבין סביבתה (קיר ,רצפה ,משטח עבודה ,ריהוט) יהיו אטים מים.
אסור להתקין מחסומים סמויים או חיבורים סמויים של קבועות למערכת הנקזים ,אלא אם אפשר לגשת
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
הפנימי יהיה חלק ביותר למניעת מערבולות מים הגורמות לרעש.
חומר ,דגם ,צבע וסוג הקבועות הסניטריות והברזים טעון אישור אדריכל.
על הקבלן לקבל את אישור האדריכל לקבועות ,ברזים וסוגם לפני הבאתם לאתר העבודה.
קבועות סניטריות יתאימו לתקן בישראלי ת"י " 1205.3התקנת מתקני תברואה ובדיקתם – מערכות
שרברבות :קבועות שרברבות ואביזריהן" או למפרט מכון התקנים הישראלי החל עליהן.
כלים מחרס שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לכתב הכמויות .הקבלן יכין דוגמאות של כלים באתר
הבניה 90 ,יום לפני הרכבתם ,לאשור המזמין והאדריכל.
כל האביזרים כגון :סוללות למים קרים וחמים ,ברזים יוצאים ,רוזטות החלק החיצוני של ברזים פנימיים,
מזרמים ,ווי חיזוק והברגים שלהם ,ונטילים לכיורים ,שרשרות לפקקים ,סיפונים ,רשתות לעביטי שופכים
(לסלופסינק) יהיו מסגסוגת נחושת ת"י  171ומצופים כרום מלוטש תוצרת "חמת" או ש"ע ,לפי כתב
הכמויות .הקבלן יכין באתר דוגמאות של כל האביזרים 90 ,יום לפני הרכבתם ,לאישור מהמזמין
והאדריכל.
הידיות לסוללות וברזים יהיו ממתכת.
אברזים הפנימיים המורכבים מתחת לכיורים ,יהיו עם כפות כרום מלוטשות ויורכבו לכל כיור ומשטף אם
לא פורט אחרת בתכנית.
האביזרים יורכבו אם לא פורט אחרת בתכניות ,במרכזי הכיורים והאסלות בגובה אחיד מהרצפה הגמורה.
גובה הרכבת האביזרים אם לא צוין בתכנית ,יתואם עם המהנדס והמפקח.
על הקבלן לתאם ולברר עם הקבלן הראשי את המידות המדויקות של אריחי החרסינה ורוחב החריצים,
כדי שהמוצאים מהקיר יהיו תמיד בין שני אריחים.
 07.28.02כיור.
כל הכיורים למיניהם (רחצה ,מטבח ואחרים) יהיו מדגם ,גודל וצבע כמפורט בכתב הכמויות ויאושרו ע"י
המפקח.
הכיורים יותקנו באיתור ובמפלס מדויקים כמתואר בתוכניות ובהתאם לתקן הישראלי ת"י .1205.3
הכיורים יותקנו לפני הוראות היצרן באחד האופנים האלה:
 על הקיר באמצעות ברגים; על הקיר באמצעות זיזים מצינורות פלדה מגולוונים ,שקוטרים הנומינלי אינו קטן מ 15-מ"מ; בתוך משטח עבודה או ריהוט; על מחיצה קלה עם מסגרת הרכבה מפרופילי פלדה מגולוונים או צבועים בתנור המחוברות לרצפה,והמתאימות לייעודן;
 על הקיר באמצעות מסגרות הרכבה המתאימות לייעודן .המסגרות מפרופילי פלדה מגולוונים אוצבועים בתנור יחוברו לקיר או לרצפה.
כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה ,בתוך החרסינה ,על זיזים מזויתנים 30/30/3
קבועים בקיר .הכיור יחוזק לזיז ע"י וו מכופף " .3/16המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם
יצירת מגע מלא.
הכיורים המותקנים על מחיצות גבס יותקנו על זיזים מיוחדים לקירות מסוג זה.
כל החיזוקים והזיזים לתמיכת כלים סניטריים ושיש יהיו מגולוונים בגילוון חם לפי ת"י .918
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אביזרי הכיור (מחסומים ,ברזים ,שסתומים וכו') יהיו בהתאם לתוכניות ,כתב הכמויות ויתאימו לדרישות
תקן הישראלי ת"י .1205.3
הכיור יצויד במחסום להתקנה גלויה וייעשה פלסטיק או סגסוגת נחושת.
המחסום יתאים לתקנים הישראליים החלים עליו כמפורט להלן:
 מחסום עשוי פלסטיק יתאים לתקן הישראלי ת"י ;1138 מחסום עשוי סגסוגת נחושת יתאים לתקן הישראלי ת"י .679חלק מהמחסומים יסופקו עם יציאה צדדית לפני המחסום ,לקליטת מי ניקוז של המזגנים ,או מדיחי כלים.
האביק יתאים לתקנים בישראליים החלים עליו ,כמפורט להלן:
 אביק לכיור מטבח ולכיור כביסה יתאים לתקן הישראלי ת"י ;802 אביק לכיור רחץ יתאים לתקן הישראלי ת"י .803האביק לכיור יסופק יחד עם המחסום או בלעדיו ,כמפורט להלן:
ללא אביק ,כאשר מחסום עשוי סגסוגת נחושת ומיועד לכיור רחץ ,לכיור מטבח או לכיור כביסה העשויים
חומר קרמי;
עם אביק ,כאשר מחסום עשוי פלסטיק.
 07.28.03שסתומים ,ברזים ,סוללות לכיור.
אביזרי קבועות להספקת מים קרים וחמים ייעשו מחומרים אלה:
 שסתום קיר מסגסוגת נחושת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י ;1171 ברז בית מסגסוגת נחושת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י ;169 סוללות ברזים ממתכת יהיו לפי התקן הישראלי ת"י ;1317 ברז ערבוב ממתכת בעל ידית הפעלה אחת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י .1347דגם של כל הברזים והסוללות לפי בחירת אדריכל ובאישור המפקח.
 07.28.04אסלות לבית שימוש.
אסלות תישטף במים על ידי מיכל הדחה דו כמותי .שטיפת האסלה על ידי מזרם (שסתום הדחה אוטומטי)
מותרת רק באישור מיוחד .המחסום לאסלת ישיבה ואסלה תלויה יהיה בנוי כחלק מהאסלה .קוטר נקז
האסלה יהיה  100מ"מ.
האסלה תחובר לרצפה בעזרת ברגים מפלדה לא מחלידים (ברגיי פליז מצופים כרום או ברגיי נירוסטה).
מיכל ההדחה יהיה בעל תו תקן ישראלי או בעל תעודה מטעם מעבדה מאושרת המעידה שהוא עומד בכל
דרישות התקן הישראלי החל עליו .מיכל ההדחה יהיה ממין גבוה ,או נמוך ,או צמוד .מיכל הדחה נמוך
יותקן בהתקנה גלויה או חשיפה.
מיכל ההדחה יחובר לצינור הספקת מים באמצעות שסתום זוויתי וצינור פלסטיק משוריין גמיש המיועד
לכך או צינור נחושת מצופה כרום-ניקל .קוטר הנומינלי של השסתום הזוויתי והצינור המחבר יהיה 15
מ"מ.
לכל אסלה מרכיבים מושב ומכסה מטיפוס כבד העשויים מחומר פלסטי בצבע האסלה ומחוברים
באמצעות צירים ממתכת מצופים כרום.
 07.29מערכת צינורות ניקוז ,מי גשם מהגגות.
צינורות מי גשם יהיו צינורות פוליאתילן בעלי צפיפות גבוהה ( )HDPEתוצרת "גבריט" או שו"ע מאושר
בהתאם לת"י  .4476הרכבת הצנרת תהיה בהתאם להוראות היצרן.
"הראשים" לקליטת מי גשם יהיו תוצרת " "HARMERאו " "SMITHאו " "JOSAMויותקנו ע"י הקבלן
בגג בעת יציקת הגג.
יציאות מיוחדות מותקנים בתעלות הפח של גג המבנה הראשי והגגונים הבולטים.
הקבלן אחראי לתאום והתאמת מפלסי יציאת הצינורות למפלסים הסופיים של פני הגגות.
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 07.30צביעה ומניעת קורוזיה.
 07.30.01כ ל ל י.
עבודות צביעה יבוצעו לפי פרק  11וסעיפים  16073 ,07091במפרט הכללי ,סעיפים 09.0.19 ,09.0.18
והוראות פרק זה.
צינורות הספרינקלרים יסופקו עם צבע מהמפעל בצבע פוליאסטר חרושתי  APC-Dתוצרת אברות כולל
נקוי גרגרי פלדה דרגה  SA-2.5וצפוי אברות פוליאסטרי גוון לבן  RAL-9010בעובי  60מיקרון.
 07.30.02טיב הצביעה.
עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים .הצוות המקצועי יכלול לפחות צבעי אחד
בדרג מקצועי א-א .על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מקצועי מוסמך של יצרן הצבעים יסייע למהנדס בבחירת
הצבעים ופיקוח על הבצוע ,ידריך את הצבעים ביישום הצבעים ויבדוק ויאשר את העבודות שבוצעו .שכבת
צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה ולאחר ניקוייה מאבק ושמן.
 07.30.03צ ב ע.
חומרי הצביעה ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות מוכנות לשימוש במפעל ייצור צבעים מוכר ,שיאושר
ע"י המהנדס ,תוספת מדללים לצבע תעשה רק לפי הוראות של נציג יצרן הצבעים .חומר הצביעה
המתקלקל או מתיישן מאכסון ממושך ,יירכש ע"י הקבלן בכמויות תואמות לזמן הבצוע .לעבודות שידרשו
להן שתי שכבות צבע יסוד ,הן תהיינה בגוונים שונים.
 07.30.04הכנת שטחים.
הכנת השטחים תבוצע ע"י ניקוי במברשות פלדה ביד או באופן מכני .ינוקו שכבות החלודה שנוצרו ותורחק
הקשקשת ,כתמי שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים ( .)WASH PRIMERהאבק יוסר בעזרת סמרטוטים
יבשים ונקיים.
 07.30.05מניעת קורוזיה במהלך הבצוע.
תוך תקופת ביצוע העבודות ,על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כלהלן:
 שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצינורות ולתקן מיד לאחר הריתוכים את המקומותהדרושים תיקון.
 מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים ,יסופקו עם צבע יסוד שיבוצע כמתוארלעיל.
 למניעת מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובקי פלדה ,יש ללפף את הצנור במקוםהמגע בסרט  PVCמודבק או להשחילו בתוך שרוול מצנור פלסטיק.
 למניעת קורוזיה פנימית בצינורות פלדה שחורים כתוצאה משאריות מים מניסויי לחץ ,יש להוסיףלמי הניסוי חומרים אלקליים מאושרים ע"י המהנדס ,כך שהמים יהיו בעלי  PHבין .8-9
 לאחר גמר הניסויים יש לנקז את הקוים. 07.30.06שכבות הצבע הנדרשות.
 צינורות פלדה מגולוונים:א .שכבה אחת צבע  40 - WASH-PRIMERמיקרון.
ב .שכבת צבע לכה סינטטית  35 -מיקרון.
 צינורות פלדה שחורים:א .שתי שכבות צבע יסוד מיניום עופרת  40 -מיקרון כל אחת  -כל שכבה בעלת גוון שונה.
ב .שכבה אחת צבע לכה סינטטית  35 -מיקרון.
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 07.30.07ציוד צבוע ע"י היצרן.
ציוד שיסופק למקום עם צביעה סופית שבוצעה ע"י היצרנים ,ייצבע לפני מסירת המתקן בשכבת צבע עליון
נוסף בגוון אחיד.
גוון צבע של שכבה עליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן:
ירוק כהה
צינורות מים קרים רגילים
ורוד
צינורות מים חמים
סגול
צינורות מים חמים צירקולציה
אדום
צינורות מים לכיבוי אש
לבן
צינורות מי שפכים
כל שאר גווני הצבע ה סופיים ייקבעו ע"י המהנדס במקום ע"פ דוגמא שתוכן לפי הוראותיו.
 07.31זיהוי המערכות.
 07.31.01כ ל ל י.
על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים מפח לזיהוי הציוד ,הברזים ,הצינורות ,וכן לשרטט בעזרת צבעי שילוט
על כל צנור את תפקידו ואת כיוון הזרימה.
את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י המהנדס,
בכל החדרים ,שכטים ,חללים בתוך ומחוץ לבניין .מיקום השלטים והסימונים יהיה במקומות נוחים
לקריאה מאושרים ע"י המהנדס .צבע השלטים בהתאם לצבע הצינורות ,הברזים או שהציוד ,או לפי
דרישת המהנדס .קבלת העבודות או חלקן מותנת בין היתר בבצוע מושלם של דרישות בצוע וזיהוי
לשביעות רצון המהנדס.
 07.31.02זיהוי צינורות
כל הצינורות יסומנו לאחר צביעתם ו/או בידודם לכל אורכם עם טבעות זיהוי ,במרחק שלא יותר מ5.00-
מ' ,ע"י כל הסתעפות או שסתום.
טבלת הצבעים והטבעות תקבע ע"י המהנדס.
לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי (מים קרים ,מים חמים וכו') וחיצים לכוון הזרימה במרחקים של  6מ'
מינימום בקו ישר ,אחד אחרי כל זוית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל .השלטים יהיו
מודבקים או מחוזקים היטב לצינורות.
השלטים והחיצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי תוצרת ""( "BRANDYארטא"  -רח' נחלת בנימין ,83
ת"א) מודבקים לצנור ,במידות " 2¼X7או חלק מזה (חצי ,רבע או שמינית) בהתאם לקוטר הצנור .צבע
שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת צבעים ולפי הדרישה.
 07.31.03זיהוי לציוד וברזים.
לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה .השלט יהיה במידות
 5x5ס"מ עם מספרים בגובה  3ס"מ .השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי אש יהיו עגולים
בקוטר  7ס"מ עם מספרים בגובה  5ס"מ .השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים .במקרים מסויימים,
בהתאם לאישור המהנדס ,תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז.
השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי  3מ"מ צבוע בהתאם למפרט ,או מחומר פלסטי בהתאם לאישור
המהנדס.
 07.32אופני המדידה והתשלום.
 07.32.01כ ל ל י .
מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה ,במפרט המיוחד,
במפרט הכללי ,בתקנות ובתכניות כל עוד לא נאמר אחרת במפורש.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

91
מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות במפרט,
יחס לאותו סעיף ,פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד .על הקבלן לשים לב בעת קביעת
מחירי היחידה לעובדה שתאור הסעיפים בכתב הכמויות הוא תמציתי ביותר ,ועליו להתחשב בתאורים
המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה ולכלול אותם במחירי היחידות.
אי הבנת כל תנאי שהוא ,או אי התחשבות בו ,לא תאושר ע"י המפקח כסיבה לשינוי מחיר הנקוב בכתב
הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 07.32.02מחירי היחידה
מחירי היחידה ייחשבו ככוללים גם את ערך עבודות עזר וכן כל המפורט להלן:
כל החומרים ,בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה ,הפחת
שלהם ,שבר ,הובלתם ,אחסונם ,הוצאות בדיקתם ואחריות לטיבם ותקינותם.
כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה.
השימוש בציוד ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,תמיכות ופיגומים.
כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות ,כמפורט.
כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים מציוד ,צנרת ושאר המוצרים הגורמים
לרעידות.
הובלת והזזת כל החומרים ,המוצרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו' כמפורט ,ובכלל זה העמסתם
ופריקתם והעברתם בתוך הבניין .הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
אחסנת החומרים ,המוצרים ,הכלים ,המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות שבוצעו.
המיסים הסוציאליים ,הוצאות הביטוח ,מיסי קניה ,דמי שחרור ,בלו ,מכס היטלים ומיסים אחרים.
הוצאות כלליות של הקבלן (הן הישירות והן עקיפות) ,לרבות תכנון החל על הקבלן והוצאות
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.
תכניות בצוע (.)Workshop Drawings
תכניות לאחר בצוע (.)AS-MADE
עבודות הגנה ,ניקוי וצביעה לפי המפרט.
עבודות הכנה בטפסנות לפני היציקה ,כולל כל השרוולים הדרושים ו/או צינורות בתוך הבטונים.
חומרי איטום ,ברגים ,קונסולים ,מתלים ,תמיכות ,תליות ,שרוולים ,ווים ,ריתוכים ,הלחמות,
חבורים ,חומרי בנין וכד'.
ביצוע מראש או ע"י חיתוך ,קדוח וחציבה של כל הפתחים ,חללים ,חורים ,הנמכות ,חריצים,
מעברים וכד' שלא הוכנו מראש ,כולל גם קדוחים בלוחות בטון טרום כגון ספנקריט וכו'.
סתימות הפתחים ,חללים ,חורים ,הנמכות ,חריצים ,מעברים וכו' .בין שבוצעו ע"י הקבלן או ע"י
אחרים והחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני התקנת העבודות.
פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפגומים הקיימים.
בדיקות לחץ של כל חלקי הצנרת לפי המפרט.
עבודות בטיחות ,דיפון ,גידור וכד'.
מצעים ועטיפות חול ,מלט ובטון כולל פלדת הזיון.
טיפול בהזמנות כל המוצרים והציוד ,לרבות אלו המסופקים ע"י אחרים.
חיטוי מערכות המים.
כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה ,כיוון ,וויסות ,הרצת המתקן ,הדרכת המהנדס ,עובדי המזמין
וחברת האחזקה ,בדק ותיקונים ,אחריות ושירות למשך  24חודשים מיום קבלת המתקן והפעלתו.
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הוצאות אחרות ,מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.
רווחי הקבלן.
מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר ,כמות ספחים בצנרת וכמות מוצרים
הכלולים במחירי היחידה ואינם נמדדים בנפרד.
 07.32.03אופני מדידה
פרט למקרים שלגביהם צויין במפורש אחרת להלן ,תמדד כל עבודות מדידה נטו כשהיא גמורה ,מושלמת
ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך פחת ,חפיות ,שבר וכיו"ב.
המחירים כוללים את ערך כל הספחים ,אביזרי העזר ועבודות הלואי אשר לא נמדדו בסעיפים נפרדים ,עם
הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר ,התקין והשוטף.
אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים הכלליים ובמפרט המיוחד ,במקרה של סתירה
עדיפים הוראות המפרט המיוחד .במקרה של סתירה בין המפרטים הכלליים ,עדיף המפרט ששנת הוצאתו
מאוחרת יותר.
 07.32.04עבודות חפירה ומילוי.
עבודות עפר לצינורות בקרקע מחוץ למבנה נמדדות בסעיפים נפרדים והן כוללות את שלב המילוי.
עבודות עפר לצינורות בקרקע ,בתוך המבנה ,לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיף הצינורות.
במחירי הצינורות ייכלל תאום סימון ופיקוח על עבודות עפר.
יצירת תושבת ,מצע ועטיפת חול כמפורט בסעיף  511.01במפרט הכללי נכללת במחירי הצינורות.
הראשון של מילוי כמפורט בסעיף  511.013במפרט הכללי כלול במחירי הצנרת.
חפירת תעלות עבור צינורות מים ,ביוב וניקוז  -תימדד בסעיפים נפרדים ולא תיכלל במחיר הצינורות.
המדידה תעשה לעומק הנחת הצינור ,תוך ציון העומק .עומק הנחת צינור נחשב ממפלס הקרקע הקיים עם
תחילת החפירה ועד למפלס פנים תחתית הצינור .העומק המצוין בסעיף הכמויות הוא העומק הכולל (לא
בשלבי עומק) ופירושו עד עומק הנקוב ועד בכלל .העומק של קו הביוב הוא העומק הממוצע שבין שני תאי
בקרה סמוכים או בין תא בקרה מצד אחד ומחסום מצד שני .חפירה משותפת לכמה צינורות תימדד פעם
אחת בלבד (לפי מחיר לצינור אחד).
מחיר עבודות חפירה כולל גם חיצוב בסלע והרחבות לשוחות.
 07.32.05מוצרים וציוד.
מוצרים ,מכשירים או ציוד שלגביהם צוין במפרט או בכתב הכמויות ,דגם ו/או שם של היצרן נעשה הדבר
למטרת קביעת טיבו וסוגו בלבד ,ומחיר היחידה לא ישתנה באם המזמין יזמין או יספק בעצמו או
באמצעות אחרים מוצרים ,מכשירים וציוד מטיב וסוגים דומים של אותו יצרן ו/או של יצרנים אחרים -
הכל לפי בחירת המהנדס.
בכל מקרה שאביזר או מוצר או חלק ציוד הזמן תחילה כדוגמה ,תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים,
אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית לבצוע .הדוגמה הינה רכוש המזמין.
ממחיר הדוגמה יופחת התשלום בעד הרכבת האביזר או חלק הציוד המתאים באותם מקרים שהדוגמה
תישאר בידי המזמין ולא תורכב במבנה.
 07.32.06מדידה לפי יחידות אורך.
צינורות אספקה  -לכל סוגיהם ולפי קוטריהם ימדדו לאורך ציריהם ,כולל אורך רקורדים ושסתומי
הברגה .אורך שסתומים ואוגנים יופחת מאורך הצינור הנמדד .מחיר צינורות עד קוטר " 2ועד בכלל יכלול
את כל הספחים כהגדרתם במפרט הכללי.
מחיר צינורות מקוטר " 3ומעלה לא יכלול את הספחים אשר ימדדו בנפרד לפי הכמות שבוצעה למעשה.
אביזרי  Quick-Upבצינורות אספקה ישרים-יכללו במחירי היחידה.
צינורות שפכים ודלוחים ימדדו לאורך ציריהם ,כולל אורך הספחים .הספחים ימדדו לאחר מכן בנפרד
וישולם עבורם לפי המחירים בכתב הכמויות.
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מחברי מופות חשמליות בצינורות פוליאתילן יכללו במחיר יחידה של הצינור.
בידוד צינורות  -יימדד לפי סוגי הבידוד ולסוגי וקוטרי הצינורות המבודדים .האורך יימדד לפי אורך ציר
הצינור המבודד ,ללא הורדה עבור קטעי צינורות בלתי מבודדים ליד שסתומים.
צינורות ביוב ימדדו מקצה פנימי של תא ביקורת אחד למשנהו ,מסווג לפי סוגי הצינורות וקוטרי הצינורות.
מפלים  -ימדדו במטר אורך של הצינור מאותו קוטר סוג הצינור .מחיר המפלים כולל עטיפת הצינור בבטון
וחיזוקו לתא ואביזרים מאסבסט או מבטון.
תוספת מעל למדידת האורך תשולם רק עבור ספחים ,קשתות והסתעפויות המפורטים ברשימת הכמויות,
אשר ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות בפועל (ראה סעיפים א' וב' הנ"ל).
צינורות ניקוז מי גשם בבניין ימדדו בהתאם לסעיף ב' הנ"ל.
פרט למדידות  1מ"א נוסף לכל חבור של צינור.
המונח צינורות גלויים מתייחס לצינורות על המבנה לרבות על קירות ,מחיצות ,מתחת לתקרות ,דרך
המבנה ,בחללי תקרות ביניים ,בחללי ציפויים ,ארונות מחיצות גבס וכו'.
צינורות סמויים מתייחס לצינורות בתוך המבנה ,לרבות בתוך בטונים ובניה של קירות ,מחיצות ,תקרות
ורצפות ומתחת לריצוף.
 07.32.07מדידה לפי יחידות.
כלים ,מכשירים ,ברזים ,מגופים ,שסתומים למיניהם ,רקורדים ,אוגנים ,למעט פרטים אלו הנמדדים
כיחידות כוללות ,ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות.
לא ימדדו בנפרד כיחידות ,אביזרים הנכללים במחירי יחידות ציוד.
הסתעפויות ע"י אביזרי " " Quickupלקטרים " 3" ,4" ,6לקטרים עד " 2ועד בכלל לא ימדדו ויכללו בסעיף
מחיר הצינור.
 07.32.08בדיקות לחץ.
מחירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ .הבדיקות כוללות את כל הנדרש במפרטים ,לרבות  -ציוד
הבדיקה ,אביזרי העזר הזמניים הדרושים לסגירת הקווים וכל הסידורים לאפשר בדיקה חלקית ובשלבים.
כמו כן את כל הסידורים לניקוז המים והגנה על עבודות אחרות.
 07.32.09כמויות.
הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד .המזמין רשאית לשנות את הכמויות בכל
סעיף ע"י הגדלה ,הקטנה ,בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל סעיפים בכללם .העבודה תשולם לפי
המדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל למעשה .לפי אופני המדידה ולפי מחירי היחידה שנקבעו
מראש בכתב הכמויות בעת חתימת החוזה.
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פרק  -08מתקני חשמל
תוכן עניינים
 08.01כללי
 08.02אינסטלציה חשמלית
 08.03מערכת הארקות
 08.04לוחות חשמל מתח נמוך
 08.05חיבור למערכת בקרת מבנה
 08.06גופי תאורה ותאורת חרום
 08.07איטום מעברים
 08.08רשימת ציוד שווה ערך
 08.09נספחים.
 08.10הצהרות.

 08.01כללי
 08.01.01פתיח
.1

קבלן החשמל יהיה בעל רישיון א 2/לפחות בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות בסדר גודל דומה
שהסתיימו במהלך  5שנים האחרונות.

.2

קבלן החשמל יוכיח תמיכת מהנדס חשמל בחברה שהוא שכיר החברה ולא יועץ חיצוני .מהנדס
החשמל יהיה בעל רישיון חשמלאי מהנדס בתוקף.

.3

קבלן החשמל חייב להקצות לעבודות מתח גבוה ( אם יהיה צורך ) מהנדס ביצוע אשר יהיה אחראי
ליישום התכנון ובעל ניסיון בביצוע ניהול עבודות חשמל מתח גבוה.

.4

העבודה תבוצע בהתאם לחוקים ,התקנות ,ההוראות והמפרטים כמפורט להלן (בכל מקרה של סתירה
או אי התאמה בדרישות בין המסמכים יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט):
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

חוק החשמל ותקנותיו העדכניות.
התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ,מוליכים ,כבלים ,צינורות למתקני
חשמל ותקשורת.
ת"י  – 61439לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
ת"י  1220מערכות גלוי אש .
תקן בינלאומי  NFPA72לכריזת חירום.
תקנות הג"א למקלטים ומרחבים מוגנים.
תקנות והוראות חברת החשמל .לרבות כללי הרשת הארצית של חברת החשמל.
תקנות והוראות בזק לקוי טלפון וחברות הכבלים והלווין () YES/HOT
המפרט הכללי הבין משרדי כולל את כל הפרקים הרלוונטיים בנושאי חפירות ,צנרת ,סימון,
תאי בקרה ,וכו' במפרט הכללי הבין משרדי ובמיוחד פרקים  08לחשמל 34 ,למערכות גילוי
וכיבוי אש 35 ,לבקרת מערכות במתקן ו  18לתקשורת ,בהוצאת משרד הביטחון.
תקן ישראלי להגנה בפני ברקים –ת"י . 1173
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יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

נוהל מתקני חשמל באתרים רפואיים . E01
התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למסמכי החוזה.
נספחים טכניים ורשימת הכמויות
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשכ"ו .1966
הנחיות משרד החינוך למוסדות חינוכיים.
תקנים והנחיות של מזמין העבודה ו/או הרשות המקומית.

בכל המסמכים הנ"ל הכוונה היא למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת והמפורסמת.
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,
רשות הטבע והגנים ,משטרה וכו' תבוצענה בהתאם לאותן דרישות או הוראות ועל המבצע/קבלן להצטייד
באישור שאכן מילא אחרי כל ההוראות המיוחדות מאת הרשויות הנ"ל .הקבלן לא יהיה זכאי לשום
תוספת מחיר בגין סתירה בין מסמכי המכרז להוראות המיוחדות הנ"ל ולתקנים המפורטים לעיל.
המזמין רשאי לדרוש מהקבלן/מבצע הצגת אישור כזה.
.5

כל הסכסוכים אן חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים במפרט זה או
בחלקים ממנו למעט עניינים הדנים בתנאי תשלום יובאו להכרעת בורר דין שיתמנה ע"י הצדדים
בהסכמה .בהיעדר הסכמה כזאת יהיה הבורר מר פייביש אירוינג מרח' הגת  2פארק תעשייה עומר.
חתימת הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות ולבורר ניתנת הרשות לקבל החלטות
חלקיות או להוציא צווי ביניים ,לפסוק בדרך של מטרה והוא לא יהיה קשור בדינים כלשהם לצדדים.

 08.01.02הקף העבודה:
.1

העבודות הכלולות בפרויקט זה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

.2

תשתיות חלוקה ,שנאי  33/0.4ק"ו ,גנראטור ,לוחות במתח נמוך וקופסאות שקעי שרות
).(400\230V
תשתיות חלוקה ,לוח חשמל במתך גבוה וציוד מ"ג (.)33KV
תשתית ורכזות למערכת גילוי אש ,כריזת חרום וחלונות אוטומטיים לשחרור עשן.
פסי צבירה בין שנאי ללוח מ"נ ראשי.
כבלי הזנה ומובילים (תעלות ,סולמות ,צנרת וכו').
תשתיות חשמל תת קרקעיות בפיתוח.
הכנות לתשתית תקשורת תת קרקעית בפיתוח.
מערכת הארקות.
אינסטלציה חשמלית לתאורה ,כח ,שקעים.
גופי תאורה פנים ומערכת תאורת חרום.
מערכת תאורת חוץ
תשתיות הכנה למערכות תקשורת.
ביצוע תאום וחיבור חשמל זמני במ"נ בשיטת הזנה שתידרש ע"י מנהלת הפרויקט.
ביצוע תאומים עם בדבר החיבור הקבוע.

המזמין שומר לעצמו את הזכות:
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.

למסור לקבלן רק חלק מהעבודות ו/או לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.
לספק חלק מהחומרים ,גופי התאורה ,המובילים הכבלים וכו'.
להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.
לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.
לבצע את העבודה בשלבים ו/או לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן,
והקבלן מחויב לספק מידע ,הדרכה וכל הדרוש להשלמת העבודה.
הע בודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות יתר העבודות באתר .ייתכן והעבודה תבוצע בשעות לילה
או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות .עבור עבודות בשלבים ,בקטעים ובשעות לא שגרתיות לא
תשולם תוספת למחירי היחידה או כל פיצוי אחר.
 08.01.03הצעת ציוד שווה ערך (ש"ע)
.1
.2
.3
.4

הצעת ציוד ש"ע תתאפשר בכפוף להגשת רשימת הציוד המוצע כש"ע יחד עם הצעתו של הקבלן.
לא יתקבל ציוד ש"ע למערכות עיקריות אם לא פורט יחד עם הצעת הקבלן בעת הליך בחירתו.
הצעת הקבלן תיבחן יחד עם רשימת הציוד ש"ע ביחס להצעות המתחרים.
במידה ולא הוגשה רשימת ש"ע יחד עם ההצעה  ,יסופק הציוד המאופיין בחוזה.

מודגש בזאת שהאחריות להוכחת ציוד כש"ע חלה על הקבלן .הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד
שהוצע ע"י הקבלן כש"ע תישמר למתכנן החשמל של הפרויקט וקביעתה תהיה סופית וללא עוררין.
 08.01.04תכניות עדות (:)AS MADE
.1
.2
.3
.4
.5
.6

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת התכנון המקורי.
עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את מתקן כפי שבוצע (תכניות עדות).
תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב –  AUTOCADאו שרטוט ממוחשב אחר
בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
הקבלן ימסור למזמין  3סטים ודיסק מתכניות העדות שהכין.
הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י ( ).............בתאריך ".......
מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.

 08.01.05תיאור המתקן
הפרויקט הינו הקמת מבנה מרכז מורשת ברהט  ,הפרויקט כולל:
.1
.2
.3
.4

ביצוע הזנת חשמל למבנה ע"י התחברות ללוח חברת חשמל
הקמת לוחות חשמל מתח נמוך לפי תוכניות לוחות החשמל המצורפות ובהתאם לדרישת המזמין.
התקנה וחיבור אביזרי חשמל ,ג"א וכריזת חרום .
מערכת גילוי אש תבוצע ע"י קבלן גילוי אש אשר יאושר ע"י מנהלת הפרויקט .קבלן החשמל אחראי
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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.5

רשימת תוכניות:

מספר תכנית

תאור

1

09

לוחות חשמל

2

01

הארקות יסוד

3

02

מאור קומת קרקע

5

06

כח קומת קרקע

6

07

תעלות/מובילים קומת קרקע

 08.01.06תאומים ,אישורים ,בדיקות וספר מתקן:
.1

כללי:
 .1.1על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה אפשרויות הביצוע
באתר.
 .1.2הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים ,קשיים
בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.
 .1.3על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל
האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.
 .1.4הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו,
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.
 .1.5באחריות הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע
העבודות כגון הרכבות ,יציקות ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף ,וכו' לא תאושר כל תביעה
לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.
 .1.6התאומים בשטח עם בזק ,חח"י וכו' יבוצעו ע"י הקבלן דרך המפקח ולא תשולם בגינם כל תוספת.
 .1.7הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי החשמל ו\או תקשורת
ו\או צנרת דלק ו\או כל מתקן אחר שבתחום טיפולו .
 .1.8כל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן אשר חייב למדוד במדויק
ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את הלוחות בפרויקט.
 .1.9תכנון מהלך מערכת פסי הצבירה ,כל המידות של המערכת ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות
הקבלן אשר חייב למדוד במדויק ,לאמת ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את כל חלקי
המערכת.
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 .2בדיקות:
על הקבלן להזמין בודק חשמל בעל רישיון מתאים לסוג העבודה לבדיקת המתקן בשלמותו או בחלקו
לפי הדרוש ממנו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך ,וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע
ע"י המפקח ,כל התיקונים וההשלמות שהבודק ידרוש .כל זה יחול אפילו אם לא מופיע הסעיף
מפורשות בכתב הכמויות של החוזה .בדיקת חברת החשמל נחשבת כתקינה לצורך זה.
הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין לביקורת ויוודא שהמתקן יהיה מושלם ומוכן ליום
הביקורת .כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן  3סטים של תוכניות "מצב סופי" וספרי מיתקן בהתאם
למפורט בהמשך .תשלומים עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן וזאת בנוסף
לתיקונם של כל הליקויים אשר ימצאו במהלך הביקורות (במידה וימצאו).
קבלן החשמל יהיה אחראי למתקני החשמל במהלך ההרצה של המתקן ,כל חיבור חשמל לחלק
מהמתקן יחויב בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן .
דו"ח הבודק יכלול את הפרוט להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

פרטי המתקן  -שם ,כתובת ,גודל חיבור ,מתכנן ,מבצע ,בודק.
הצהרת חשמלאי שהמתקן בוצע עפ"י חוק.
תוצאות בדיקת מערכת הארקות התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה והתאמתן לצורת
ההגנה בפני חשמול.
תוצאות בדיקת מערכות מ"ג ( אם יש )
תוצאות בדיקת לוחות חשמל ,התאמתם לחוק החשמל וכיול מפסק ראשי.
תוצאות מדידות של בידוד מוליכים והכבלים.
תוצאות בדיקה של מקורות אספקה חלופיים (אל פסק ,גנרטור) אם יש .
בדיקת שילוט :כבלים ,צנרת ,קופסאות ,בתי תקע ומפסקים.
אישור לחיבור חשמל וחתימת הבודק.

 .2.1בהשלמת ביצוע תשתיות למחשבים ומתח נמוך מאוד ידאג הקבלן לקבל אשור אחראי התקשורת
של המזמין לתשתיות שבוצעו.
 .2.2בהשלמת מערכת גילוי אש וכריזת חרום יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים למערכת שהכין
ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שביצע.
 .2.3בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג המזמין
ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים ,שידרשו על ידם .העבודה תחשב כגמורה רק לאחר
שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין.
 .3עבודות חשמל בשלבים:
 .3.1לקראת שלבי חשמול והרצה הקבלן יבודד את כל שאר חלקי המערכת כגון :אביזרים ,הזנות,
חיבורים ,כבלים ,לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל כל השילוט הנדרש.
הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 .3.2כללית ,בכל השלבים אין להשאיר מוליכים חשופים ללא מהדקים או מחוץ לתיבות חיבור ולוחות.
באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י שימוש באמצעי נעילה ,שילוט
אזהרה מתאים.
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 .3.3חשמול בשלבים והזנות זמניות ייעשו בכפוף לכל הכללים המחמירים של חשמול אתרי בנייה כולל
שילוטים ,פחת ראשי לכל אזור מחושמל שיפורק לאחר חשמול קבוע ,הכול בתאום מלא עם
המפקח .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 .3.4על כל לוח נעול יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח.
 .4באחריות הקבלן להשתתף ולספק את כל הסיוע הדרוש במהלך הרצת מערכות SYSTEM /
 INTEGRATIONכפי שיידרש ע"י נציג המזמין בכל שלבי הפרויקט .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא
ישולם בנפרד.
 .5ספר מתקן – על בסיס תקני  S1000D , Ispec 2000או ATA100
ספר המתקן יכלול את המסמכים הבאים:
•

הוראות הפעלה בשפה העברית עבור כל הציודים.

•

הוראות אחזקה בשפה העברית כולל משטר טיפולים נדרש.

•

הוראות טיפול בתקלות בשפה העברית.

•

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות מספרים קטלוגיים  ,שם וכתובת היצרן /ספק .

•

תכניות עדות  AS-MADEכמוגדר לעיל.

•

הוראות בטיחות והתנהגות בשעת חירום לגבי כל ציוד וציוד.

•

כל התעודות והאישורים כגון :תעודת בודק ,רישוי משרד האנרגיה ,מכון התקנים וכו'.

 08.01.07אחריות
.1

.2
.3
.4
.5
.6

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות\נציגי המזמין והן ע"י
המתכנן והמפקח .בכל מהלך הביצוע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות שהקים כולל ציוד
"מתבלה" כגון סוללות לתאורת חרום ,מצברים של  ,UPSנורות ,משנקים וכד'.
תקופת האחריות המינימלית תהיה  24חודש מתאריך המסירה האחרונה.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו .תקופת
האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים מיום ההחלפה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.
האחריות למתקן כוללת גם החלפת גופי תאורה "תקולים" במידת הצורך.

 08.01.08אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
 .1ההתחשבות עם תנאי הצעה:
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצעים בכל התנאים המפורטים במפרט
ובתכניות .המחירים המוצעים ע"י הקבלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי
התנאים הנזכרים באותם המסמכים ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא
תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל
סוג שהוא.
כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת
חוזה זה .כל התנאים הכלליים המצוינים במסמך זה ,באים להשלים האמור בפרקים המתאימים
במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית ,המתייחסים לאופני המדידה והמחירים.
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 .2בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל העבודות הנלוות והחומרים הדרושים לביצוע
העבודה ,פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקה נפרדת.
 .3מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור וכו' וגם את ההוצאות
לצביעה  ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט ,סימון ,הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן,
כולל תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות.
 .4מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל
התנאים .בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים,
בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.
 .5לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או הפרעות לביצוע ,בצוע
בכל שעות היממה ובכל ימות השנה ,שנויים בכמויות.
.6

רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים:
.6.1
.6.2
.6.3
.6.4
.6.5
.6.6
.6.7

כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים ,כולל גם בדיקות
ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.
התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות ,תיבות המעבר והסתעפות ,סימון לכבלים.
פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.
הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.
כל החיבורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן.
תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים.

 .7הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות ע"י המתכנן בהערכה בלבד .הקבלן אחראי לקביעת הכמויות
המדויקות של ציוד אביזרים וחומרים שידרשו לבצוע העבודה.
 .8העבודה תימדד עם השלמתה ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים שנפסלו .מחירי
העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון :ברגים ,שלות ,מהדקים,
כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .9מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה ע"ב פרורטה ,כלומר היחס בין מחיר המחירון של
הציוד המתוכנן לבין מחיר החוזה כפול מחיר המחירון של הציוד החריג לחילופין יחושבו עבודות
חריגות ע"ב מחירון "דקל " בהנחה של .10%
ההחלטה אם לחשב את החריג ע"ב פרורטה או "דקל" נתונה לשיקול דעתו של המפקח \ מזמין על
הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.
 .10המדידה לפי נקודות תבוצע בהתאם למפורט ולהגדרות במפרט  08ו –  18ולפי ההנחיות המפורטות
בהמשך:
א .חציבות וכסוי הצנרת בבטון (במידה וידרשו) כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל
תוספת.
ב .בגג טכני ובחדרים טכניים – צנרת גלויה ,תהיה מסוג מרירון לקטעים רציפים ומסוג PG
(שרשורי מתכתי מצופה  ) PVCלקטעים מפותלים במרחקים קצרים .
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ג .במרחבים מוגנים כולל מחיר הנקודה גם ביצוע איטום לכל מעברי הצנרת לפי דרישות פיקוד
העורף.
ד .נקודת הכנה למזגן תכלול התקנת מ"ז בטחון (כדוגמת פקט) מוגן מים ליד כל מעבה.
ה .התאום הסופי של מיקום אביזרי מיזוג אוויר ,יבוצע ע"י החשמלאי עם יועץ מיזוג אוויר ומחלקת
אחזקה של המוסד ו/או הלקוח.
ו .בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים ,יחושב רק הראשון כנקודה ,היתר כתוספת.
ז .כל האביזרים יהיו מסוג  BTICINO LUNA ,GEWISS SYSTEMאו ש"ע ,עם תריס פנימי.
השקעים יסופקו בגוון לבן או כחול או אדום ( לפי דרישת האדריכל ) .שקעים בגוון כחול או
אדום יסופקו למעגלים עם גיבוי גנרטור או אל פסק ללא תוספת מחיר צבע השקע יהיה מקורי
מהיצרן ,לא תתקבל צביעה מקומית.
תיאור קוטר הצינורות:
התיאור מתייחס לקוטר הצינור המינימלי הנדרש עבור כל סוג נקודה .קוטר הצינור יהיה כדלהלן
אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז או ע"י יועץ ייעודי של כל מערכת.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.

נקודת מאור :ע"י צינור מריכף  20מ"מ.
נקודת הזנה למנוע דלת או חלון שחרור עשן :ע"י צינור מריכף  20מ"מ.
נקודת חיבור קיר  : 16Aע"י צינור מריכף  20מ"מ.
נקודת כח להזנת פס אספקה :ע"י צינור מריכף  20מ"מ.
נקודת חיבור לפס אספקה (תקשורת /מנ"מ  /קריאת אחות) :ע"י צינור מריכף  25מ"מ עם חוט
משיכה.
נקודת הכנה לתקשורת  :ע"י צינור מריכף  25מ"מ עם חוט משיכה.
נקודת הכנה למערכת ביטחון  :ע"י צינור מריכף  25מ"מ עם חוט משיכה.
נקודת הכנה לרמקול מולטימדיה :ע"י צינור מריכף  25מ"מ עם חוט משיכה.
נקודת טלוויזיה :ע"י צינור מריכף  20מ"מ עם חוט משיכה.
נקודת טלפון (לא אחודה) :ע"י צינור מריכף  20מ"מ עם חוט משיכה.
נקודת חיבור קיר תלת פאזית  :16Aע"י צינור מריכף  25מ"מ.
נקודת חיבור קיר תלת פאזית  :32Aע"י צינור מריכף  32מ"מ.
נקודת הכנה לתרמוסטט מיזוג אויר  :ע"י צינור מריכף  20מ"מ עם חוט משיכה מיחידת מ.א.
ועד לנקודה.
נקודת הכנה לגלוי אש  :ע"י צינור מריכף אדום  20מ"מ.
נקודת הכנה לכריזת חירום :ע"י צינור מריכף  20מ"מ צהוב.
נקודת הכנה לאינטרקום :ע"י צינור מריכף  20מ"מ עם חוט משיכה.
נקודת לחצן חרום עד  3מגעים  : N.O/N.Cע"י צינור מריכף  25מ"מ.

 08.02אינסטלציה חשמלית
 08.02.01הוראות טכניות כלליות
.1

מובילים מתכתיים :כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין ותמיכותיהם יהיו
מגולוונים (תעלות ,סולמות ,צינורות ,תעלות רשת)  .כל עבודות ההכנה כגון ריתוך ,השחזה וכד'
יבוצעו לפני הגלוון .אין לבצע אחרי הגלוון כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.
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.2

מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי  5מ"מ לפחות .התמיכות ,לסולמות  ,לתעלות ולמגשים
יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים (ללא ניטים) ויתאימו לעומס המירבי של
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
ע"י מוטות הברגה או מתלים שאינם קשיחים) .מרחק ההתקנה בין התמיכות  1.5מטר לכל היותר.
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
מעובי הנקוב/נדרש במפרט/כמויות מחייב אישור מוקדם של המתכנן.

.3

תוואי התעלות הפנימיות והחיצוניות לא יחצה או יחסום חלונות ,דלתות ,קופסאות הסתעפות
לחשמל ,מרזבים ,ניקוזים או כל דבר הדורש גישה חופשית לצורך אחזקת המבנה.

.4

כל התעלות כוללות גם אביזרי הסתעפות והתפצלויות סופיות ללא תוספת מחיר .המחיר כלול במחיר
התעלה.

.5

צינורות פלסטיים ביציקות :כל הצנרת הפלסטית ביציקות תהיה חלקה .אין להשתמש בצינורות
שרשורים ביציקות .כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם קטן מ 20 -מ"מ.

.6

צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה.

.7

אין להתקין צינורות במרחק הקטן מ 50-ס"מ מצינורות מים.

.8

חוטי משיכה :כל צינורות ההכנה שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור .לצינורות עד
קוטר  36מ"מ חוטים בקוטר  2מ"מ לצינורות  42מ"מ עד  63מ"מ חבלי ניילון שזור שחור בקוטר
4מ"מ .לצינורות " 3ומעלה חבלי ניילון שזור שחור בקוטר  8מ"מ .סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת
(קטע צינור) שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור.

.9

כבלים ומוליכים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

כל הכבלים והמוליכים יהיו בהתאם למפרט .08
כל הכבלים יסופקו עם גידים בעלי חתך עגול בלבד.
הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל.
על הכבל יסומן לכל אורכו שם היצרן ותאריך הייצור .לא יתקבל כבל מתאריך ייצור ישן
(מקסימום שנתיים).
כבלים המותקנים בחפירה משותפת יונחו במרחקים אחד מהשני כמפורט בחוק החשמל
ותקנותיו .לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט
לעיל.
קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה
בטמפרטורה  800מעלות צלזיוס שמירת בדוד מעטה חיצוני ( )FEבמשך  180דקות ושמירת בדוד
מעטה מוליכים ( )Eעפ"י תקן גרמני  VDE 4102-12במשך  90דקות מטיפוס FE 180 E90
.NHXHX
הכבלים בתעלות החשמל יהיו מחוזקים לתעלה ע"י קשירתם לגב התעלה ,בתוך התעלה למניעת
נפילתם בעת פתיחת המכסה.

 .10חיבורים:
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א.
ב.
ג.
ד.

חיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים רלוונטיים שיותקנו בחלל תקרה
או מחיצות או תקרות ותמיד תתאפשר גישה חופשית אליהן.
חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו קופסאות
עם מכסים גלויים.
לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק למניעת נפילתו.
שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה.

 08.02.02שילוט אביזרים
.1

כל האביזרים ,פסי הארקה ,פסי אספקה ,תעלות וסולמות ,כבלים ויתר הציוד החשמלי שיבוצע
ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל.

.2

כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון פאזה \אפס
\הארקה במרחקים קבועים של עד  2מטר  .שילוט הכבלים בקצוות (כניסה\יציאה מלוחות ) ייעשה
באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון ,כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל קומה.

.3

כל המוליכים )מופע ,אפס ,הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך הלוח) ,ישולטו בכל
קצה של המוליך ,באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים.סימונים למוליכי מעגלים ישאו את מספרי
המעגלים וסימול המופע.

.4

שלטי הסימון ,אם לא נדרש אחרת ,יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל  3שכבות (סנדוויץ) ועליהם חרוט
נוסח הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר  ,או הנוסח אשר יפורט ברשימה שתסופק על-
ידי המפקח.

.5

בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל פסק ישולטו בשלט "מוזן ממערכת אל פסק".

.6

מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין.

.7

נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים.

.8

תשתיות ,סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על  3מטר.

.9

השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 08.02.03חומרים וציוד
.1

כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו מטיפוס כבה מאליו .הצינורות לחשמל יהיו בצבע ירוק .הצינורות
לגילוי אש יהיו בצבע אדום ,הצינורות לכריזה בצבע צהוב ,הצינורות לטלפונים ולמחשבים יהיו בצבע
כחול .הצינורות למערכות בטחון יהיו בצבע חום .צינורות לבקרה בצבע לבן.

.2

צינורות גמישים להתקנה גלויה יהיו מטיפוס שרשורי ממתכת  PGמצופה  PVCכבה מאליו .

.3

תיבות החיבורים והמעבר להתקנה גלויה (עה"ט) יהיו מתוצרת  GEWISSאו ניסקו או או קופסה
"שוודית" עם מכסה מחוזק בברגים .אין להשתמש בקופסאות מרירון.

.4

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה (תה"ט ) יהיו קוניות (בקירות בנויים) וקופסאות "תגיב"
המתהדקות ע"י ברגים במחיצות גבס או דומות .הקופסאות לשקעים יתאימו לחזוק השקע אל
הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" השקע מהקיר.
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.5

במקומות מסוימים יידרש הקבלן להשתמש בקופסת "עומק" שתשמש גם בהסתעפות .לא תשולם
תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת "עומק".

.6

האביזרים (שקעים לחשמל ,תקשורת ,מפסקי מאור ,לחצני פיקוד וכד') להתקנה גלויה וסמויה יהיו
כמפורט להלן :
א.

ב.

אביזרים להתקנה שקועה בקיר  BTICINO LUNA -או  GEWISS SYSTEMאו ש"ע,
בהתאם להצגת אביזרים ואישור נציגי הלקוח .המסגרות יהיו בהרכבים ובגוון שייקבע במועד
הביצוע.
השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות
"משולבות" ע"פ המתואר בתכניות.
שקעי החשמל יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.

.7

התמיכות (קונזולות) לסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת  MFKאו ש"ע
בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם  +הכבלים (לא יתקבלו קונזולות עם ניטים).

.8

כל אביזר אשר יותקן על הקיר או התקרה ,תהיה התקנתו מתאימה לקיר או התקרה אליו מחובר
האביזר.

.9

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.
חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יישאו תו תקן ישראלי .אביזרים מתוצרת חוץ יישאו תו של אחד
או יותר מהתקנים הבאים.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS :

 .10על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המתכנן.
אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת.
כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל
חשבונו .המפקח /המתכנן רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שיידרש לנמק את
החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מיד ועל חשבונו .הקביעה הסופית של מידת התאמת
הציוד שהוצע ע"י הקבלן (במידה ולא מוצע ציוד מהתוצרת המצוינת) תשמר למתכנן החשמל של
הפרויקט וקביעתה תהיה סופית וללא עוררין.
 08.02.05תשתיות הכנה לתקשורת
.1

במסגרת הפרויקט קבלן החשמל יבצע את תשתית ההכנה עבור נקודות התקשורת .וקבלן התקשורת
יבצע את המערכת כולל חיווט ,אביזרי קצה וארונות תקשורת .

.2

יכול להיות ועבודות התקשורת יבוצעו ע"י קבלן אחר בהתקשרות ישירה עם הלקוח/מזמין העבודה.
באחריות קבלן החשמל לתאם את כל ההכנות לתקשורת עם קבלן התקשורת שימונה לפרויקט ולקבל
ממנו אישור לתשתיות שהכין עבורו .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

.3

נקודות התקשורת כוללות :צנרת ,חוטי משיכה ומתאם להתקנת אביזר קצה.

.4

בהגדרת מערכות "תקשורת" נכללות התשתיות למערכות :תקשורת מחשבים ,תקשורת בטחון/מ.נ.מ,
תקשורת אודיו/וידאו ,תקשורת טלפונים ,טלוויזיה וכד'
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 08.03מערכת הארקות
 08.03.01הארקת יסוד
.1

מערכת הארקת יסוד תבוצע בכפוף לקובץ התקנות הממשלתי  4271תקנות החשמל (הארקת יסודות)
התשמ"א .הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי בעל רישיון מוסמך לפחות ובתוקף .

.2

פס השוואת פוטנציאלים :פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח מגולוון
ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה .מדות הפס יהיו לפי חוק החשמל ובהתאם למוגדר במסמכי
החוזה ובאורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה (בבורג נפרד לכל מוליך) ועוד לפחות שני
מקומות שמורים.

.3

יציאות חוץ :פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה השני יוצא אל
מחוץ לבניין (לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט) ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.

.4

טבעת גישור :תבוצע ע"י ברזל עגול חלק בקוטר מינימום  12מ"מ שיונח בקורות היסוד וברצפה
הראשונה ויחובר לברזלי הזיון של יסודות כל  5מטר לפחות .חפיפה בריתוך מלא בין שני ברזלים
תהיה  5ס"מ לפחות.

.5

הארקת יסודות :המערכת הכוללת את טבעת הגישור ,פס השוואת פוטנציאלים ,אלקטרודות הארקת
יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.

.6

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון (יציאות חוץ ,מעבר ,תפר וכו') יש להתקין פס
מגולוון  4X40מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך תחום הבטון .בשום מקרה
אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור.

.7

איפוס :אם מתוכנן שהמתקן יוגן בשיטת האיפוס .האיפוס יבוצע בסמוך ללוח הראשי של המתח
הנמוך בנישת החשמל ע"י חיבור בין פס האפסים הראשי בלוח לבין פס השוואת פוטנציאלים ע"י
מוליכי נחושת שזורים עם בדוד בצבע כחול עם סימון צהוב ירוק בשני הקצוות .חתכי המוליכים לפי
תוכנית סכמת חיבור הארקות.

.8

בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי ,מובילי כבלים ,קונסטרוקציות מתכת,
לוחות חשמל ,גריד תקרה אקוסטית ,ארונות תקשורת ,צנרת וכו' ,הכול בהתאם לדרישות התקנות
ובהתאם להוראות הביצוע בתוכניות .חיבור ההארקה ייעשה בברגים מיוחדים המיועדים לכך בכל
אביזר .הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי
המכרז.

.9

חיבור הארקה לתעלות כבלים יבוצע ע"י מוליך נחושת חשוף שיונח לכל אורך התעלה ויחובר לתעלה
באמצעות מהקד קנדי או לחילופין בשתי נקודות (רצוי בקצוות) עם מוליך מבודד .שיטת החיבור
תקבע בהתאם למסמכי המכרז .החיבור יבוצע עבור כל קטע תעלה בנפרד .במידה ואין רצף גלווני
באותו הקטע ,את כל הגישורים יש לעשות במוליך גמיש עם נעלי כבל וברגים עם אומים (לא קודחים).

 .10חיבור נקודות הארקה לאלמנטים מתכתיים יבוצע בהסתעפות מהמוליך בתעלות באמצעות מהדקים
קנדיים בגודל מתאים להסתעפות.
 .11שלטי הארקה:
א .כל פסי הארקה במתקן ישולטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב בלבן השלט יבוצע
במידות  5X5ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג הלקוח.
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ב.

כל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באופן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד המוארק ,החיבור
להארקת היסוד יבוצע בקומה  - 1באמצאות קופסאת מעבר מתאימה.

ג.

כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת פוטנציאלים ישולטו
באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי פלסטיק (אזיקונים) למוליך הארקה .

ד.

כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל  .השילוט כלול
במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 08.04לוחות חשמל מתח נמוך
כל נושא לוחות החשמל יהיה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ,למפורט ולהגדרות במפרט  08ולפי ההנחיות
המפורטות בהמשך:
 08.04.01הגדרות
.1

 -ASSEMBLYצרופים של אביזרי מיתוג לזרם נמוך ,אחד או יותר ,יחד עם ציוד תואם לבקרה,
מדידה ,איתות  ,הגנה ,וויסות ,עם כל החיבורים ( )interconnectionsהפנימיים -חשמליים ומכאניים-
וחלקים מבניים.

.2

 ASSEMBLY SYSTEMלהלן ( – )SYSTEMמכלול שלם של אביזרים מכאניים וחשמליים
(מעטפות ,פסי חלוקה ,יחידות פונקציונאליות וכיו"ב) ,כפי שהוגדרו על ידי יצרן מקורי ,הניתנים
להרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי ,לשם ייצור  ASSEMBLIESשונים.

.3

יצרן מקורי -מי שעסק בתכן המקורי של  ,ASSEMBLYתיעד אותו בשרטוטים ,חישובים ,קטלוגים
ובמסמכים דומים וביצע את האימותים הדרושים בהתאם לתקן .

.4

יצרן מרכיב -מי שמרכיב לוחות חשמל ממערכות שפותחו ע"י יצרן מקורי אחד.

 08.04.02כללי
.1

הלוחות יתאימו לדרישות התקן הישראלי -ת"י  61439ולחוק החשמל.

.2

הלוחות ייוצרו ע"י יצרן -מרכיב בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן.

.3

היצרן -מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר
את הידע הנ"ל ליצרן -מרכיב .היצרן -מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי ,יעבוד אך ורק
בהתאם להנחיותיו ,לא יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו
בסיסטם של היצרן המקורי.

.4

הקבלן המשתתף יהיה בעל ניסיון ייצור ,התקנה והפעלת לוחות  250Aלפחות ,באחריות הקבלן
המשתתף לצרף אישורים על ביצוע ב( 3-שלוש) שנים אחרונות ( 5חמש) המערכות הנ"ל כולל :שם
המתקן ,איש קשר ומספר טלפון .הקבלן/המבצע יצרף אישורים הנ"ל להצעתו .בלי אישור זה
הקבלן/המבצע תיפסל.

 .5ציוד בלוח שיאושר לשימוש יהיה של אחת מהחברות הבאות בלבד:
SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS ,ABB ,EATON
א.
רבי מודדים SCHNEIDER ELECTRIC, SATEC ,ELNET -
ב.
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 08.04.03קטלוג יצרן מקורי
ברשות היצרן -מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי ,הכולל נתונים של הלוח שאותו בכוונת
היצרן -מרכיב לייצר ולספק .הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה
במבנה הלוח .כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה ,הוראות הרכבה ,חיווט ,פסי צבירה ,התאמה
לתקנים ,שיטות מידור ,הוראות הובלה ,אחסנה וטיפול לאחר האספקה ,טבלאות עליית טמפרטורה,
תוספת ציוד עתידית ,נתונים מכאניים וצבע וכן רשימת בדיקות ואישורים.
 08.04.04הגשת תוכניות לאישור
.1

תוכניות החשמל שאותן מספק המזמין יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע" .על יצרן -מרכיב להכין
תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני.

.2

חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה של הציוד בו הוא
משתמש .רק לאחר אישור היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל ,רשאי היצרן להתחיל לייצר את
הלוחות.

.3

באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם לשטח שבו
יותקנו .עם גמר ביצוע ימסרו למזמין  3עותקים מתוכנית העדות בגודל  A3משורטטים במחשב
בתכנת  PDF+AUTOCADכולל .CD

.4

יצרן הלוח (המרכיב) יגיש לאישור את הנתונים הבאים:
א .דיאגרמה חד קווית .
ב .תוכניות מעגלי משנה ,פיקוד וכיו"ב.
ג .תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח.
ד .מבט חזית הלוח עם דלתות.
ה .דיאגרמת "מימיק" -תרשים זרימה על חזית הלוח.
ו .תוכנית העמדה על הרצפה.
ז .מבט מלמעלה.
ח .תוכנית מהדקים .כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה.
ט .שילוט
י .רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן ,נתונים טכניים.
יא .סימון חוטים.
יב .כניסת כבלים
יג .מידע שיש לצרף עם התוכניות:
יד .כושר עמידה בזרם קצר  lcwאו . lcc
טו .מתח עבודה ותדירות.
טז .מתח אימפולס ( Uimpמתח הלם).
יז .מתח בידוד .Ui
יח .זרם נומינלי של כל אביזר.
יט .דרגות ההגנה .IP\IK
כ .מידות.
כא .משקל.
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כב .דרגת המידור.
כג .חתכי כבלים המתחברים ללוח.
כד -RDF .מקדם העמסה.
כה .דרגת הזיהום.
כו .ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית.
כז .תנאי שרות מיוחדים ,אם יש צורך.
כח .חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח.
כט .אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע.
ל .תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן -המרכיב.
.5

מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין
היצרן -מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח:
א .דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן.
ב .ניתוח שדה מגנטי ללוח שיוצר ומחושמל.
ג .הוראות אחסנה והובלה.
ד .טבלאות מומנטים לסגירת ברגים.
ה .ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות .בהוראות ההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על
מנת לשמור על דרגת ההגנה  IPגם לאחר ההרכבה.
ו .תוכניות סופיות כמבוצע (.) As Made
ז .מכתב התחייבות להתאמה לתקן -הצהרת יצרן

 08.04.05הוראות טכניות כלליות
.1

לוחות להרכבה חיצונית יציידו באמצעים למניעת הצטברות מי עיבוי (גוף חימום ,תרמוסטט ופיקוד
הכלולים במחיר המבנה).

.2

הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר ,הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא
ישולם בנפרד.

.3

מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה.

.4

מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד ,צמוד לדופן
הלוח.

.5

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם לכבלים
מחוברים בלוח.

.6

כל המוליכים (כח ,פיקוד ,בקרה ,חיבור לפס"צ וכד') ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון \דסקית
פלסטית \דגלון .

.7

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה (על מנת להקטין את
השדות האלקטרומגנטיים) .חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

109
.8

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או
מסמרות (לא דבק) .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע
בתכנית.

.9

כל החיווט הפנימי בלוח (כח ופיקוד) ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל .השילוט יותקן
בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה ,פסי אפס והארקה ,מפסקים ,אמצעי
פיקוד ,מהדקים ,וכד'.

 .10שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח ,השילוט
יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.
 08.04.06סלקטיביות והגנה עורפית
בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר .כל האביזרים בלוחות יהיו
מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר .אי לכך ,לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך
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.
 08.04.07איזון פאזות
עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל ,על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות .במידה והזרמים
המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ  5-10%על הקבלן לבצע איזון פאזות ,לאחר  6חודשים ממועד
המסירה יבוצע בדיקה נוספת של איזון הפאזות ויתוקן בהתאם .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא
ישולם עבורו בנפרד.
 08.04.08בדיקות
א.
ב.

הלוחות ייבדקו במפעל בדיקות סיסטם ע"פ הוראות התקן ת"י  61439ובנוסף ייבדקו ע"י בודק
מוסמך באתר כמפורט בפרק "תיאומים ,אישורים ובדיקות ".
לאחר התקנת הלוחות ,תבוצע סריקה תרמוגרפית בהתאם להנחיות המפורטות במפרט .08

 08.04.09הכנות לגילוי וכיבוי אש
הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן וכיבוי אש בהתאם להנחיות בתוכניות ומפרט .08
תתאפשר גישה לגלאי עשן לצורך תחזוקה מבלי לפתוח את הלוח.
הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח.

 08.06גופי תאורה ותאורת חירום
כל נושא גופי התאורה יהיה בהתאם למפורט ולהגדרות במפרט  08ולפי ההנחיות המפורטות בהמשך:
 08.06.01כללי:
 .1כל גופי התאורה (תוצרת הארץ ו/או מיובאים) שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו אישור של מכון
התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י  20על כל חלקיו ותקני פיקוד העורף במרחבים מוגנים.
 .2באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט.
 .3גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים .באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת יותקנו
גופים שקועים .גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי אחזקה
תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים ,בחללים מוגנים גופי התאורה יחוברו באמצעות
מוטות הברגה.
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.4

בתקרות מונמכות הגופים יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות סרטי מתכת גמישים עם "שיניים" או עם
שלבים שיפשרו כוונון ומתיחה .עבור פסי תאורה רציפים יבוצעו חיזוקים עם מוטות הברגה קשיחים
או פרופילים של קונסטרוקציית גבס לחיזוק אל תקרת הבטון.

 08.06.02הוראות טכניות כלליות:
 .1מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה ,התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני
ונורות וכל הדרוש לתפעולם .כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל
החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים.
 .2קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן בשלב
המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים.
 .3הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות ,בעיקר בעת ניסויי תאורה.
 .4ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי גופי התאורה ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .5הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך ,לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו .ההצעה החלופית
תוגש למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול שם יצרן ,מס' קטלוגי וצילום  ,נתונים טכניים לגבי גודל
פיזי ,סוגי חומרים וכו' ,סוג הנורות ,סוג הציוד ,נתונים פוטומטרים .ללא חומר זה המאפשר בדיקת
לא תאושר הבקשה  .המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של
הספק או מכל סיבה אחרת ,הכל לפי שיקול דעתו.
 .6הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים ופוטומטרים ע"י
הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.
 .7במידה והקבלן מציע גופי תאורה ש"ע ,על הקבלן להגיש לאישור היועץ חישוב תאורה מלא לצורך
בדיקת ההתאמה והעמידה בתקנים.
 .8אם יידרש ע"י המזמין או המתכנן ,לצורך אישור הציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות
מכל פריט של ציוד תאורה (מקורי מתוך כתב הכמויות ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג ש"ע)
וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר ,בכל מקום בו יקבע המפקח ,הנ"ל כלול במחיר העבודה
ולא ישולם בנפרד .רק אם יאושר הציוד ע"י האדריכל והיועץ בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה
לבצע הזמנת הציוד .ציוד שיבחן ויאושר יישאר בידי המזמין כדוגמא להשוואה עד שיותקנו ,יופעלו
בבניין ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג .הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור תוך 30
יום מצו התחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה .האישור הסופי
יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה ע"י בודק מוסמך ומאושר לביצוע בדיקות פוטומטריות
שבאחריות הקבלן והתאמתה לחישוב התאורה שהציג מבעוד מועד ,והאפקט האדריכלי של המוצר
כשהגופים מותקנים בפועל .המזמין או המתכנן שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל ציוד או מוצר
לפי ראות עיניהם על כל אי התאמה ועל הספק/ים או הקבלן יהיה להגיש ציוד חדש לאישור ו/או
להתקין גופי תאורה נוספים על חשבונו.
 .9הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים (או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג את המקוריים) לציוד
התאורה תוך זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של לפחות  8שנים אחרי ההזמנה או  6שנים
אחרי תחילת התפעול המלא.
 .10הרכבת הציוד תהיה עפ"י הנחיות היצרנים .על הקבלן להיות ער למתרחש בשטח מבחינת סוגי
תקרות ,מערכות מיזוג אויר ומערכות אחרות ,אלמנטים קונסטרוקטיביים ,עמקי שיקוע וכל גורם
אחר שיש לו השלכה לנושא ההתקנה .במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה סטנדרטית ,יציע
הקבלן פתרונות מתאימים ויביאם לאישור המתכננים .בכל מקרה הקבלן אחראי להתקנה יציבה
ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.
 .11ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון :משנקים/דרייברים ,נורות ,מפזרים,
אלמנטים קישוטיים וכו' .וכוללת גם חיבור לנקודת המאור.
 .12חיבור תאורת החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח הקבועה ,זאת בכדי
להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות.
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 .13גוף תאורה יחובר במעגל חשמלי דרך קופסת חיבורים תקנית בלבד .גוף תאורה עצמו לא ישמש
כקופסת הסתעפות לגופי תאורה אחרים .קופסת חיבורים אחת יכולה לשמש לחיבור מספר גופי
תאורה בהתאם למספר היציאות שיצרן הקופסא תכנן .במעבר הכבלים/מוליכים דרך דפנות
הקופסאות יבוצע איטום.
הקופסאות יחוזקו לתקרת הבטון או לקיר או לתעלת הכבלים ,באמצעות ברגים ולא יונחו בשום
מקרה על התקרה האקוסטית.
 .14גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף .חיבורים חיצוניים
לגופים  -חיבור מהיר תקני .חיבורים בתנאי חוץ  -רק בתוך קופסאות אטומות מים עם ציפוי סיליקון
בנקודות פתיחה וחדירה.
 .15גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.
 08.07איטום מעברים
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.
ג) מעבר קירות חיצוניים.
את כל המעברים בגין הנ"ל יש לאטום מפני :
א) חדירת גזים רעילים.
ב) התפשטות האש.
האטימה תבוצע ע"י הקבלן ,על חשבונו ,כחלק בלתי נפרד מעבודות החשמל ,בין אם צוין בכתב הכמויות
ובין אם לא צוין ,בהתאם לתקני הג"א ומכבי אש.
בגמר ביצוע העבודות הנ"ל הקבלן יזמין על חשבונו את נציגי הג"א ומכבי אש לבדיקת האטימה ויתקן על
חשבונו כל הערה שתירשם על ידם עד לקבלת אישור בכתב על תקינות עבודות האיטום.
 08.08רשימת ספקי/יצרני ציוד שווה ערך מאושר ע"י משרדנו
 .1תאורת חוץ
להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:
אלתם עין השופט ,ש.מ .יוניברס ,ח.י.
 .2עמודי תאורה
להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:
בן -חור ,געש אורות ,פ.ל.ה.
 .3תאורת חירום
להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:
י.שאול טכנולוגיה ,אנלטק ,ישראלוקס ,אלקטרולייט
 .4אביזרי קצה
להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:
ביטיצ'ינו ,גוויס ,ניסקו
 .5פסי צבירה
להלן החברות המאושרות על ידנו כשוות ערך:
שניידר אלקטריק ,סימנס
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כל שווה ערך שיוגש מתוך הרשימה הנ"ל חייב בכל מקרה את אישור האדריכל ומתכנן
החשמל
 08.09נספחים
מפרט מערכות גילוי אש ,כריזת חרום ופנל כבאים
מפרט תשתיות חוץ
 08.10הצהרת
הצהרה – התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי ת''י 61439
שם הפרויקט ________________________
כתובת ____________________________ :
שם היצרן__________________________ :
מצהירים על אחריותנו לכך שלוחות חשמל
שם ודגם המוצר _____________________ :
אשר סופקו בפרויקט ______________________
עומד בכל דרישות תקן ישראלי ת''י  61439על כל חלקיו
המסמך נכתב (מקום) ___________________ תאריך ____________
באנו על החתום :
א .יצרן לוח חשמל
שם החותם ________________
תפקיד החותם ______________
ב .מהנדס חשמל המתכנן את מתקן החשמל
שם החותם ____________________
מספר רישיון ___________________
ג .חשמלאי בודק עם רישיון מתאים -יאשר התאמה לתקן ת''י 61439
שם החותם ____________________
מספר רישיון ___________________
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הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל והתקשורת

______________________
שם הצרכן

______________________
מס' צרכן

______________________
שכונה
ישוב

_______________________
מס' עמוד

_____________________
כניסה
מס'
רחוב

________________________
דלת
צד
קומה

הצהרה
א .הריני/ו מצהירים שהמתקן _________________ המתואר בתוכנית זו בוצע על
ידינו לפי כללי המקצוע והבטיחות ,הטובים בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד-
 1954לתקנות שפורסמו על פיו תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה
חשמלית ,ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת החשמל
לצרכנים.
ב .הנני/ו מצהירים כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.

_______________
שם החשמלאי המבצע

כתובת

_______________
טלפון

מס' רישיון

_______________
סוג רישיון
_

_____________
תאריך
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מפרט תשתיות חוץ
א .חפירות חשמל ,בזק וטל"כ
 .1חפירות חשמל.
 .2חפירות בזק.
 .3חפירות טל"כ.
ב .צנרת חשמל ,בזק וטל"כ.
 .1צנרת חשמל
 .2צנרת בזק (נספח א' -צנרת חדשה מפרט מיוחד)
 .3צנרת טל"כ
ג .הנחת הכבלים
 .1כבלי חשמל חל"ב +תאורה
 .2כבלי בזק.
 .3כבלי טל"כ.
ד .תאורת רחובות (כללי /מיוחד)
 .1מרכזיית מאור רחובות.
 .2עמודי תאורה וזרועות לפנסים.
ה .עבודות חריגות
ו .תחנות טרנספורמציה ומיתוג.

פרק א
חפירות חשמל ,בזק ,טל"כ
 .1חפירות חשמל
 1.1היקף העבודה.
1.1.1
1.1.2
1.1.3

העבודה מקיפה חפירת /חציבת תעלות והנחת כבלים בשטח המוגדר לביצוע הפרויקט.
המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממונה בשטח.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח הפרויקט או בחלק ממנו תוך כדי תאום מלא
עם העיריות ,המועצות המקומיות ,בזק ,מקורות ,קו מוצרי הדלק ועוד… לצורך קבלת כל
האישורים הדרושים.

 1.2הציוד וביצוע העבודה.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

מערך הציוד של הקבלן והכלים חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה ,וטעונים אישורו של
המפקח הממונה והממונה על הבטיחות באתר.
על הקבלן להיות ערוך ומצויד באביזרים שידרשו לגידור תעלות ,שלטים בגודל  0.5מ' 1 Xמ' (עם
שמו ,כתובתו ומס' הטלפון) ,מחסומים ,תאורות אזהרה ,מעברים ,זרקורים ,גנרטורים וכו'.
על הקבלן להיות מצויד בציוד קשר ,שיאפשר איתורו בכל זמן שיידרש.
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 1.3מדידה וסימון
1.3.1
1.3.2
1.3.3

כל עבודות המדידה והסימון יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו.
אחריותו של הקבלן לגבי המדידה והסימון היא מוחלטת ויהא עליו לתקן על חשבונו כל עבודה
שבוצעה עקב שגיאה או סטייה ,הנובעת מסימון מוטעה או לקוי.
על הקבלן להודיע למפקח באתר או בא כוחו  48שעות מראש על עבודות החפירה.

 1.4חפירה בידיים
1.4.1
1.4.2
1.4.3

מחמת הסכנה לפגיעה במתקנים תת קרקעיים קיימים יהיה על הקבלן לבצע את עבודות העפר
הדרושות בידיים בלבד וזאת ללא כל תמורה נוספת.
בבצוע עבודות בידיים אין להשתמש במכונות פרט לפטיש אויר לצורך פתיחת כבישים וחציבה
בסלע.
קרה ונפגע מתקן תת קרקעי כתוצאה מפעולת חפירה של הקבלן ,חובת התיקון והשבת המצב
לקדמותו בזמן מינימלי אפשרי ,תחול על הקבלן ועל חשבונו.

 1.5כיסוי תעלות ,שיקום מדרכות וכבישים
1.5.1
1.5.2
1.5.3

מיד עם גמר כל חלק מן העבודה יהיה על הקבלן לשקם את הכבישים ו/או המדרכות בהתאם
לצורך וללא שהות ,וזאת עפ"י ההוראות של הרשויות המקומיות.
במידה ועבודות השיקום לא תבוצע במועד יישא הקבלן בכל הוצאות השיקום ,הקנסות וההיטלים
הנובעים כתוצאה מכך.
יש לבצע את כיסוי התעלה ואת עבודות השיקום הדרושות בגמר כל קטע של  500מ' חפירה.

 1.6סדורים לבטיחות
1.6.1
1.6.2
1.6.3

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל סידורי הבטיחות ,השמירה וההגנה לרבות דיפון וסידורים
אחרים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה.
תוך כדי העבודה יש להרחיק מהמקום כל עודפי חפירה ,אדמה ,פסולת ,וכן כל חומר וציוד שאינו
דרוש לעבודה ושעלול להפריע או לסכן את העוברים והשבים.
בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשאיר אחריו שטח נקי ,ויסלק ,על חשבונו ,כל חומר ,פסולת
ועודפי חפירה למקום שיורה המפקח בשטח.

 1.7תיאור העבדה
1.7.1
1.7.2

1.7.3

סדר העבודה :שבירת האספלט ו/או הרמת המרצפות ,חפירת התעלה בעומק מינימלי של  0.85מ'
או יותר לפי דרישת התוכניות ו/או המפקח בשטח.
במקרים מיוחדים בהתאם להוראת המפקח (כגון :עיקולים ,מקומות כניסה למעברים או כתוצאה
מהתקלות במכשולים ובמתקנים שונים) תורחב התעלה לפי הצורך ,אולם לצורך התשלום הרוחב
הקובע יהיה הרוחב בתוכניות.
במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים,
כשהאורך של כל קטע לא יעלה על שני מ' .בכל קטע יונחו צינוריות  P.V.Cבקוטר " ,6והתעלה
תכוסה מיד עם הדוק מתאים.
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1.7.4
1.7.5
1.7.6

במקומות שבהם מונחים מתקנים תת קרקעיים על הקבלן לבצע לפני התחלת החפירה גישושים,
ז"א חפירה כל  20מ' לערך ,לאורך תוואי החפירה במקומות שיסומנו ע"י המפקח.
ליד כניסות לבתים ,חנויות ,חצרות גינות ולכל מקום שבו יש צורך במעבר לבני אדם יונחו על פני
התעלה מעברים.
לא תשולם כל תוספת בעד קשיים שיתגלו בעת ביצוע החפירה כגון :מפולות ,המצאות מתקנים תת
קרקעיים ,עקירת שורשים ,הריסת גושי בטון ,עקיפת מתקנים ועוד…

 1.8ריפוד הכבלים בחול ,כיסוי והנחת סרט אזהרה
1.8.1

תחתית התעלה תרופד בחול נקי מאבנים וצדפים בעובי  20ס"מ (  10ס"מ מתחת לכבל 10 +ס"מ
מעל לכבל) במידה ותהיה דרישה מהמפקח יבצע הקבלן גם ריפוד בעובי  30ס"מ ויקבל על כך
תוספת מחיר כמקובל.
החול יפוזר על ידי הקבלן בערמות ליד התעלות ולאחר מכן יוכנס לתעלה בהתאם לצורך.
בגמר הנחת הכבלים ו/או הצינורות וכסויים כנדרש ע"י המפקח יהיה על הקבלן לכסות את כל
התעלות ו/או הבורות בהתאם להוראות הרשויות המקומיות ו/או אישור המפקח.
בדרך כלל תשמש למילוי וכיסוי האדמה שהוצאה מהתעלה אלא אם כן נדרש הקבלן ע"י המפקח
למלא את התעלות בחול אשר יובא מבחוץ.
בזמן כיסוי הכבלים בתוך התעלות יש להניח מעל לריפוד הכבלים בחול גם פלטות הגנה מP.V.C -
(לפי ההנחיות בחוזה אך עבור כבלי מתח גבוה חובה בכל מקרה) וכן סרט פלסטי (אזהרה) בצבע
צהוב תקני ,שיוצב בגובה מחצית התעלה אחרי ההידוק הראשון של שכבת המילוי .התמיכה עבור
הנחת פלטות ההגנה מ  P.V.Cוהנחת סרט האזהרה כלולים במחיר מ.א הנחת /השחלת הכבל ,ולא
ישולם עבורם בנפרד.
המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאינו עולה על  30ס"מ.

1.9

שיטת המדידה והתמורה

1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.8.6

עבודות החפירה ו/או החציבה השונות תימדדנה בכל המקרים נטו .בהתאם להגדרה (חפירה או חציבה) כפי
שצוין במפרט (לרבות המפרט הכללי הבין משרדי שהוא חלק בלתי נפרד מהחוזה) ,הכמויות והמחירים,
ותבוצע בהתאם למידות אשר בתוכנית או במפרט או בתרשימים אשר נקבעו בכל מקרה ומקרה ע"י
המפקח כדלקמן:
1.9.1

חפירה ו/או חציבה של התעלות תימדדנה לפי מ"ק נטו ותבוצע לפי רוחב התעלה כפי שצוין
בתוכנית ,ובעומקים ובאורכים אשר נדרשו ע"י המפקח בכתב.

1.9.2

הריסת משטחי וכבישי אספלט
תימדדנה ותימדדנה ותשולמנה לפי מ"ר נטו ותבוצע לפי רוחב התעלה כפי שצוין בתוכנית ובאורך
אשר נדרש ע"י המפקח .זאת גם כאשר מסיבה כלשהי רוחב ההריסה למעשה יהיה גדול יותר
מהמצוין בתוכנית.

1.9.3

פרוק מרצפות מדרכה כולל מיום וריכוזם סמוך לשטח העבודה תימדדנה לפי מ.א נטו של התעלה
כפי שנדרש ע"י המפקח מבלי להתחשב ברוחב המדרכה שפורקה.
האחריות הבלעדית על אובדן או גניבת המרצפות המפורקות תחול על הקבלן.

1.9.4

התמורה עבור עבודות החפירה ו/או החציבה השונות תכלולנה בכל המקרים את עבודות החפירה
ו/או החציבה עצמה ,עבודות הסימון ו/או הדיפון/ריפוד הדרושות ,הריפוד והמילוי בחזרה בחומר
החפירה ו/או החציבה ו/או סילוק החומר החפור ו/או החצוב אל מחוץ לשטח העבודה למקום
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אשר יבחר בו הקבלן ואשר יתקבל על דעת המפקח .סילוק החומר החפור תהיה באחריות הקבלן
ועל חשבונו.
1.9.5

לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין :חפירה ו/או חציבת גישוש שידרשו ע"י הממונה ,פיצול
והפסקות העבודה; מיקום ,מרחק ,קשיים עקב גילוי מכשולים ,מתקנים או עצמים תת קרקעיים
וכן כל שאר הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כפי שתואר לעיל.

1.9.6

עבודות המילוי בחומר המובא מן החוץ תימדדנה לפי מ"ק נטו בהתאם לרוחב התעלה כפי שצוין
בתוכנית ,באורך ובעומק הנדרשים ע"י המפקח.

1.9.7

התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודות כפי שתואר לעיל
ללא שם תוספת עבור מילוי נוסף בגלל חפירה ו/או חציבה מיוחדת ,פיצול והפסקת העבודה,
מיקום ,מרחק ,קשיים וכדומה.

 .2חפירות בזק
2.1

היתרים ורישיונות
על הקבלן לדאוג לקבלת הרישיונות וההיתרים מהרשויות המוסמכות לבצוע העבודה בתאום עם
בא כוח המנהל ולהעביר לכל הגורמים הנוגעים בדבר הודעה מוקדמת  48שעות לפני תחילת
העבודה.

2.2

מינוח
חפירה לפי הגדרת מפרט זה משמעה ,חפירה בכל עומק שהוא ,בידיים ,במכונות ובמדחסים ,בכל
סוגי קרקע ,בשטחים ציבוריים ופרטיים ,במסלולים ,בכבישים ,במדרכות ,בגינות ,במטעים,
בפרדסים וכו' .הכול לפי הוראות המנהל.

2.3

הכנות לחפירה
לפני תחילת העבודה ,יכין הקבלן במקום את החומרים הדרושים לעבודה ,וכן חומרי גידור ,דיפון,
תאורה ,סולמות ,גשרים למעבר להולכי רגל ,שילוט ,משאבות ניקוז ,מרטט קרקע או מהדק מסוג
צפרדע" ,וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.

2.4

הכשרת השטח
הכשרת השטח ,לפני בצוע החפירה ,כוללת את העבודות הבאות:
א .ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו.
ב .הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע ,כגון :יסודות ישנים של
מבנים לסוגיהם ,לרבות גושי בטון ,אבנים גדולות ("בולדרים") ,צינורות וברזלים למיניהם,
ערמות עפר ,זבל ,פסולת ,עקירת עצים כולל שורשיהם ופינוי כל החומרים הנ"ל למקום כפי
שייקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.
ג .פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל ,מעקים ,תמרורים מכל הסוגים ,לוחות מודעות ,ספסלי ישיבה.
ד .שבירת אספלט ומשטחי בטון.
ה .פרוק מרצפות ,אבני שפה ו/או תעלה.
ו .הכשרת דרך עפר ,לפי הוראות המנהל ,ברוחב של עד  5מ' ,לרבות הרטבה והידוק.

2.5

יישור השטח (גילוח ו/או מילוא)
א .יישור ייעשה בהתאם לתוכנית או לפי הסכמתו של המנהל.
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ב .מודגש כי מחיר היחידה המופיע בסעיף  1שברשימת הכמויות (תוספת  )1כולל את העבודות
הנזכרות בסעיף  1.4לעיל ,וכן גם את יישור השטח (גילוח ו/או מילוי עד לרוחב של  5מ') בהתאם
לתוכניות או בהתאם להוראות המנהל.
2.6

חפירה מעל לעומק הדרוש.
כל החפירות שתבוצענה ע"י הקבלן מעל לעומק הדרוש בתוכנית ,או מעל לעומק שהורה המנהל,
בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות ,תמולאנה על ידו בחול או חומר מודרג מתאים ,אשר יורטב במים
בשכבות של  20ס"מ ויהודק היטב לשביעות רצון המנהל .החפירה המיותרת והמילוי הדרוש
בסעיף זה יהיו על חשבון הקבלן.

2.7

אופן המדידה לצורך תשלום
ביצע הקבלן יישור השטח בהתאם לתוכנית ,המדידה של עומק החפירה ורישומו לצורכי תשלום,
ייעשו בכל מקרה לפי הקו החדש שנוצר לאחר היישור (גילוח או מילוי) ועד לתחתית התעלה.
בשטחים בהם לא נדרש הקבלן יישור השטח (גילוח או מילוי) המדידה של עומק החפירה ורישומו,
ייעשו לפי החפירה מגובה פני הקרקע שבתכנית.
חישוב העומקים ייעשה ע"י אינטרפולציה לפי החתך –לאורך שנמסר לביצוע .דיווח המפקח ביומן
של שינוי בחתך כתוצאה מגילוי מכשולים בלתי צפויים (בקוטר ,בעומק או במקום) ,יבוצע
החישוב בהתאם לנתונים החדשים לאחר תיקון החתך.

2.8

דיפון
כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות
של משרד העבודה בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לאו .הדיפון או השיפועים יעשו באופן
שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות ,נפילת אבנים ,גושי עפר ,חלקי מבנה
או כבישים ומדרכות סמוכים .במיוחד מוזהר הקבלן ,כי חפירה ליד יסודות בתים ,גדרות וצינורות
למיניהם ,כבישים ,מדרכות מעקות ,חייבת להיעשות באופן שימנע כל פגיעה בהם או תזוזתם
ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה ,או כתוצאה מביצועה.

2.9

בטיחות
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:
להאיר כחוק כל חפירה או בור ,בהתאם לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות ,להבטיח
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:
אין הנאמר בסעיפים  2.8 -2.9לעיל פוטרים את הקבלן מכל חובה שהיא הנזכרת בסעיפי החוזה או
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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חיפור חול בתחתית התעלה

2.10

בחפירות בכל סוגי הקרקע ,להוציא אדמת חול ,לפזר בתחתית התעלה שכבת חול דיונות בגובה של
 5ס"מ לפחות באדמות רגילות (חמרה וכורכר) ,ועד  10ס"מ בקרקע סלעית ,בהתאם להוראות
המנהל.
הערות כלליות

2.11
א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

2.12

המנהל יקבע את המקום בו יחל הקבלן בבצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק את
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.
הקבלן יורשה להשתמש בפיצוצים רק לאחר קבלת היתרים מהרשויות המוסמכות ומאותם
גורמים שמתקניהם או רכושם עלולים להיפגע עקב הפיצוצים.
בלי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם לחוזה לגבי נזיקין .על הקבלן למנוע נזק לרכוש הנמצא
בשטח החפירה ולידה הוא יורשה לעבוד בכלים מכניים רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מהמנהל.
החפירה בכבישים ובמדרכות והרחקת הפסולת ועודפי חפירה יעשו לפי התנאים בהיתרים
הנזכרים בסעיף  1.1לעיל .לפני התחלת החפירה יש לחתוך את האספלט /בטון בסכין או במסור
לחיתוך בטונים .הקבלן יהא אחראי לנזקים מיותרים שיגרמו לאספלט /בטון בצידי החפירה
כתוצאה מרשלנות בעבודה.
אבני שטח ,אבני תעלה ומרצפות יישמרו בקרבת התעלה לשימוש בעת התיקון הסופי של
הכבישים והמדרכות.
במקרה של חדירת מים מכל סיבה שהיא לשטח החפור של התעלות או הבורות לתאים ,או גילוי
מים בעת חפירה ,לרבות מי תהום ,על הקבלן לייבש את השטח לפני המשך העבודה להחזיק אותו
יבש כל זמן העבודה על חשבונו.
אופן המילוי וההידוק
אין להתחיל במילוי החפירה לפני קבלת אישור המנהל ,על מנת לאפשר ביצוע המדידות.עם קבלת
אישור המנהל ,יש לבצע את המילוי מייד .התעלה תכוסה בשכבה ראשונה של חול דיונות והחול
ימלא את הרווח שבין הצינור לבין דופן התעלה.
השכבה הראשונה נחשבת החל מ 5-או  10ס"מ מתחתית התעלה (בהתאם לסוג הקרקע) ,עד
לגובה של  30ס"מ מעל לפני הצינורות העליונים או הכבל שהונח .מילוי שכבה נוספת שמעל
לשכבה הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת החומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית ,יעשה בשלבים:
בכל שלב שכבה של  20ס"מ אשר תהודק היטב בהתאם לסוג הקרקע ובהתאם להוראות המנהל
ודרישות הרשויות המקומיות ומע"צ במילוי תעלות בכבישים ובמדרכות.

2.13

החלפת החומר החפור מעל לשכבה הראשונה
דרשו הרשויות המקומיות או היזם ,או שמצא המנהל לנכון כי יש להחליף את החומר החפור
שמעל לשכבה הראשונה ,בחומר גרנולרי מתאים ,חייב הקבלן לבצע את ההחלפה בהתאם לדרישה.
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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2.14

תיקון כבישים ומדרכות
המנהל ישלם לקבלן עבור תיקון כבישים ומדרכות לפי המחירים הנקובים ברשימת הכמויות.

2.15

תיקון זמני
על הקבלן לתקן זמנית על חשבונו את הכבישים כולל ציפוי בטונים לייצוב פני המילוי ,וכן את
המדרכות והכניסות לבתים ,לשביעות רצון המנהל והרשויות המוסמכות (רשויות מקומיות
משטרה ,מע"צ).

2.16

תיקון סופי של מדרכות אספלט
הקבלן יבצע תיקון סופי של מדרכות בכל מקרה שידרוש זאת המנהל .התיקון יבוצע בהתאם
לדרישות הרשויות המקומיות .בהעדר הוראות מיוחדות מטעם הרשויות המקומיות ,או היזם יש
לבצע את התיקון כדלהלן:
א .פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.
ב .אספקת ומילוי כורכר בעובי של  20ס"מ –והידוקו.
ג .אספקה ,פיזור וכבישה של בטון /אספלט דק בעובי של  5ס"מ.
הערות:
א .דרשו העיריות או המועצות המקומיות ציפוי מחדש של המדרכות והכבישים שנהרסו או
ניזוקו עקב עבודות הקבלן -לא ישולם בנפרד ,והתמורה כלולה כבר במחירי היחידה של
החפירה והמילוי .הקבלן לא יישא בהוצאות הציפוי אם הותנה הדבר מראש ובכתב -ע"י
הרשות המקומית ,והוראת ביצוע בכתב ניתנה לו ע"י המנהל.
ב .תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק אבני שפה /גן /תעלה והמרצפות
שבמדרכות בשלמותן ,ועליו לשאת בנזקים של כל השברים שהיו לפני תחילת העבודה או
שנגרמו במהלך העבודה ולהחליפן על חשבונו( .סעיפים  16-15שבתוספת )1

2.17

תיקון סופי של כבישי אספלט
הקבלן יבצע תיקון סופי של כבישיש אספלט בכל מקרה שידרוש זאת המנהל .התיקון
יבוצע בהתאם להוראות מע"צ או הרשויות המקומיות ,בהעדר הוראות מטעם הרשויות
המקומיות ,יש לבצע את התיקון כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

פינוי האדמה העודפת למקום כפי שיקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.
אספקה או מילוי מצע סוג א' ( 40ס"מ) ,הרטבה והידוק בשכבות של  20ס"מ.
אספקה ,פיזור וכבישה של שכבת בטון -אספלט גס בעובי של  5ס"מ.
אספקה ,פיזור וכבישה של בטון /אספלט דק בעובי  3ס"מ.

הערה לסעיפים  2.16ו2.17 -
התשלום עבור תיקוני כבישים ומדרכות מעל ומסביב לתאי כבלים ,לרבות אבני שפה ,מרצפות
ואספלטים כלול במחיר בניית התא.
על הקבלן להמציא אישור מהרשות המקומית או מבעל הקרקע שבתחומו בוצע התיקון או ממע"צ,
כי התיקון בוצע לשביעות רצונם .לא יאושר חשבון ללא אישור כנ"ל המצורף ליומן העבודה.
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2.18

אחריות הקבלן לתיקון הכבישים והמדרכות
במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו ע"י הקבלן ושקעו אחרי הסלילה או התיקון מכל סיבה בעת
מעבודת הקבלן ,יתקן הקבלן את השקיעה על חשבונו .אם תוך זמן סביר שקבע המנהל ,לא נענה
הקבלן לדרישה יבוצע התיקון ע"י המנהל על חשבון הקבלן.
גם אם התיקון בוצע ע"י הרשויות המקומיות יהיה הקבלן אחרי עבור תיקון השקיעות שיתהוו
כתוצאה ממילוי והידוק שבוצעו על ידו שלא כהלכה.

2.19

סילוק עודפי חפירה
תוך הזמן שידרוש המנהל חייב הקבלן לנקות היטב את הכביש והמדרכה ולהסיר את עודפי
החפירה להעבירם למקום כפי שיקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל .בהעדר הוראה מיוחדת
לגבי מועד גמר הניקוי ,ייעשה הדבר תוך שלושה ימים מכיסוי החפירה.

2.20

העמדת פועלים לרשות המנהל
הקבלן יעמיד לרשות המנהל ,לפי דרישתו ,ביום או בלילה ,פועלים בלתי מקצועיים (עד  5פועלים
לכל היותר) בשכר יומי ,לביצוע עבודות בלתי מוגדרות ברשימת הכמויות שבתוספת  ,1כגון:
חפירה לצורך גילוי כבלים פגועים או לצורך גילוי שירותים אחרים או לצורך כל עבודה אחרת ,לפי
השכר המינימלי המקובל בביטוח לאומי בתוספת ( 50%השכר הנ"ל כולל הוצאות ניהול והוצאות
עקיפות אחרות.

2.21

העמדת ציוד לרשות המנהל
הקבלן יעמיד לרשות המנהל ,לפי דרישתו ,ציוד מכני לביצוע עבודות בלתי צפויות ,שלא נכללו
בתוכניות העבודה ושלא ניתנות לביצוע במסגרת הסעיפים המפורטים ברשימת הכמויות
שבתוספת  .1התשלום עבור כלים אלה יהיה לפי תעריפי מע"צ.

 .3חפירות לטל"כ
 3.1הנחיות כלליות
 3.1.1להלן רשימת ההכנות בשטח שיבצע הקבלן לפני ובסמוך לביצוע עבודות תשתית:
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

יש לסמן את תוואי החפירות.
לאתר את כל המכשולים הנראים לעין והתת קרקעיים (בעזרת מפות של התשתיות הקיימות,
סריקה עם גלאים ,בירורים עם נציגי רשויות) ,לסמן על התוואי את החצייה או הקרבה לתשתיות
האחרות.
לקבוע ולסמן את התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזיק לתשתיות
אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.
לדאוג לסילוק בזמן של המכשולים הניידים כגון רכבים ,עגלות וחפצים אחרים שיכולים להפריע
ולעכב את ביצוע קטע התשתיות בזמן המוקצב.
יוסרו בשלמות כל אבני השפה ,מרצפות ,צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודות.
יש להכין שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י מע"צ והמשטרה.

 3.1.2ביצוע העבודות
עבודות חפירה יבוצעו בקטעים ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח .לא תישאר חפירה פתוחה לאחר
סיום העבודה.
מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

122
לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית ,יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך ,אין לפזרם במקום
ביצוע העבודות ,ויש לנקות את השטח.
הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי מע"צ והנחיות המשטרה.
 3.2חפירות
3.2.1

תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות /כבלים עם מינימום כיפופים .שינוי התוואי לא יהיו חדים,
יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי ,למניעת לחצים על הצנרת .יש להקפיד על קווי
חפירות ישרים.
באספלט ובריצוף החפירה תבוצע כך שהצינור העליון בחפירה יהיה בעומק של לפחות  70ס"מ
מתחת לפני הקרקע .באדמת בור וכורכר החפירה תבוצע כך שהצינור העליון בחפירה יהיה בעומק
של לפחות  120ס"מ מתחת לפני הקרקע.
רוחב החפירה יהיה בהתאם לכמות הצנרת.
כמו כן יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראת המפקח.

3.2.3

שחזור

3.2.2

 3.2.3.1שחזור בכביש אספלט
א.
ב.

ג.
ד.

הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  5ס"מ מעל קרקעית החפירה .יש לנקות את התעלה
מחפצים חדים לפני הנחת הצינור.
מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  30ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי באספלט
תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות ,תוך הידוק והרטבה לצפיפות של  .98%בין שתי
השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.
יש לרסס חומר ביטומן על החפירה ולכסות בשכבת אספלט חם או קר בתאום עם המפקח,
בעובי של לפחות  8ס"מ.
תיקוני הכביש יבוצעו בהתאם לתנאי הרשיון שינתן ע"י הרשות המקומית או מע"צ.

 3.2.3.2שחזור ריצוף
א .הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  5ס"מ מעל קרקעית החפירה .יש לנקות את התעלה
מחפצים חדים לפני הנחת הצינור.
ב .מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  30ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי באספלט
תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות ,תוך הידוק והרטבה לצפיפות של  .98%בין שתי
השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.
ג .מעל שכבות המצע יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ 5 -ס"מ ,להרטיב ולהדק בעזרת כלים
מתאימים ולהרכיב את האריחים.
ד .יש להקפיד על פילוס וקרקוע נכון של האריחים .במידה ונעשה שימוש באריחים חדשים ,יש
לוודא שהנם בגודל ,בצורה ובגוון דומים לאריחים הקיימים .אין להחזיר מרצפות שבורות
/פגומות.
ה .יש לבצע מסגרות מבטון או חיזוקים באמצעות בטון :לצינורות ,לארונות ,לסיום שורות
האריחים ולחיזוק אבני שפה.
 3.2.3.3שחזור דרך כורכר או אדמת בור
א .הצינורות יונחו על מצע חול בגובה  5ס"מ מעל קרקעית החפירה ויוצמדו כך שלא יוצלבו בזמן
הכיסוי.
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ב .מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  30ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי באספלט
תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות ,תוך הידוק והרטבה לצפיפות של  .98%בין שתי
השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.
ג .מעל לשתי השכבות יש להוסיף אדמה בשכבה של  20ס"מ לפחות עד לגובה פני הקרקע.
 3.3סימון החפירה
 3.3.1החפירה תסומן לכל אורכה בסרט סימון סגול שמיועד לסימון תשתיות טל"כ ושיונח בחפירה.
הסרט יסופק ע"י הקבלן.
 3.3.2החפירה תסומן באמצעות שלטים שיוצבו במרחקים של  300מ' לאורך תוואי רציף ישר ובכל פנייה
חדה ומעברי קידוחים בתוואי .השילוט יסופק ע"י החברה.
 3.3.3עמוד הסימון יהיה מצינור מגלוון  2אינץ' שקוע ומבוטן בעומק של  50ס"מ מתחת לפני הקרקע
ובגובה של  1מ' מעל לפני הקרקע.

פרק ב
צנרת חשמל ,בזק וטל"כ
 .1צנרת חשמל
 1.1בהתקנה באדמה מותר להשתמש בצינורות בטון ,חרס ,אסבסט צמנט ,פלדה ופלסטי כבד בלבד.
 1.2בדרך כלל הצינורות המוטמנים יהיו צינורות לחץ מ P.V.C -קשיח בקוטר החל מ 4" -ועובי דופן
של  7מ"מ לפחות בהתאם לתקן ישראלי  ,728ואשר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 1.3במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים ,כשהאורך
של כל קטע לא יעלה על שני מ' .בכל קטע יונחו צינורות לחץ  P.V.Cבקוטר " 6והתעלה תכוסה מיד
עם גמר ההנחה.
 1.4הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר ידרשו ע"י המפקח ,וירופדו במעטפת חול
של לפחות  10ס"מ מסביב לצינורות .החיבורים .הערה :אין לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור
של המפקח בכתב ,שאומנם העבודה בוצעה בהתאם לדרישות.
 1.5בכל מקרה בעת הנחת הצנרת יש לפעול לפי הוראת הרשת הארצית של חברת החשמל מס' 12-03-
 08ויש לדאוג להנחת הצנרת בקו ישר עד מידת האפשר ,למנוע כיפופו ויצירת לחץ לא רצוי בניצב
לציר הצינור.
 1.6בגמר הנחת הצנרת ולפני השחלת הכבלים יש לצקת בטון רזה על נקודות החיבור של הצינורות על
מנת להבטיח קיבועם.
 1.7בצנרת רזרבית ,שלא הושחלו בה כבלים ,יש להשחיל חבל משיכה מתאים.
 1.8שיטת המדידה והתמורה
1.8.1
1.8.2

הצינורות ימדדו לפני מ.א נטו של צינורות שהונחו למעשה כפי שנדרש ע"י המפקח
והתרשימים שסופקו על ידו בכל מקרה ומקרה.
התמורה תכלול בכל המקרים הנחת הצינורות כולל הריפוד במעטפת החול ,החיבורים
הדרושים ,סתימת קצוות הצינורות וביצוע העבודה בשלמות כפי שנדרש לעיל.
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1.8.3

לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פחת ,שבר ,פיצול והפסקות בעבודה ,מיקום ,מרחק,
קשיים עקב גילוי מכשולים או מתקנים תת קרקעיים וכד'.

 .2צינורות בזק
 2.1הגדרות
 2.1.1אספקת הצינורות והאביזרים תהיה ממפעלים המאושרים ע"י חברת בזק לספק בהתאם לדרישות
חברת בזק.
2.1.2

הקבלן חייב לרכוש צינורות  P.V.Cואביזריהם אך ורק מהמפעלים התקניים הנ"ל ,לפי בחירתו
ועל חשבונו .כאשר הצינורות וכל האביזרים הם תחת פקוח מכון התקנים.

2.1.3

על הקבלן לרכוש רק צינורות  P.V.Cהנושאים סמל ותו תקן ועליהם מוטבע "  P.V.Cלכבל
טלפון".

2.1.4

"אביזרי צינורות  " P.V.Cבמפרט זה ,פירושו:
מצמדות כפולות ,מצמדות קצרות ,גומיות לפי ת'  ,1124משחה להחלקה ,אוטמים ,תמיכות
לצינורות לפי מפרט  0659ושרטוט ( 3943/1מק"ט .)3-351-44-921

2.2
2.2.1

הנחיות כלליות
כל הצנרת תהיה עם חוט משיכה מניילון  8מ"מ רצוף ללא קשרים.

 2.2.2הצנרת תונח בהתאם למפרט הטכני ובהתאם למפרט הטכני הכללי של בזק ולסטנדרטים של חברת
בזק .כמו כן לפי הנחיות מפקח בזק במקום.
2.2.3

הצנרת " 4תהיה בעובי דופן  .3.5מ"מ ותונח על גבי ספייסרים כ 6-מ' לפחות כל אחד למניעת
היוצרות עקמומיות כלפי מטה (בטן).

2.2.4

הצנרת תונח במקומות ובמרווחים בהתאם לפרטים הטכניים בגיליון הפרטים.

2.2.5

במקומות בהם מודגש בכמויות או ע"ג התוכניות שיש צורך בביצוע עטיפת בטון לצנרת ,תעשה
העטיפה בהתאם לפרטים בגיליון הפרטים.

2.2.6

החדירה של צנרת " 4אל גובי הבזק תהיה ע"י מפות בלבד והכל לפי הפרטים בגיליון פרטים
לתקשורת.

2.2.7

הצנרת הקשיחה מ 4" P.V.C -כוללת במחיר היחידה גם קשתות זווית ,פקקים ,ספייסרים וחוט
משיכה.

2.2.8

רק במקרים מיוחדים מפאת חוסר אפשרות לעמוד בחפירות העומקים הדרושים ,כתוצאה
ממגבלות שונות ,רשאי הקבלן בתאום עם המפקח להרחיב את התעלה ולפרוס את הצנרת לרוחב
ולא בקומות.
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2.2.9

במקרה והעומק של הצינור האחרון קטן מ 90-ס"מ נטו מעל פני הקרקע הסופיים תיעטף הצנרת
בעטיפת בטון רזה בעובי של כ 10-ס"מ הכל בהתאם להנחיות המפקח.

 2.2.10סיום הצנרת בתוך הגוב יהיה באותו מפלס עם הקיר של הגוב לרבות תיקוני בטון והחלקה .קצה
הצינור החודר לגוב יהיה ע"י מופת חיבור לצינור " 4ולא ישירות.
 2.2.11באחסון ממושך אין להחזיק את הצנרת חשופה לקרינת השמש .המפקח רשאי לפסול את צנרת
לפני הטמנתה אם הגיע למסקנה שהייתה חשופה לשמש לאורך זמן ואין היא ראויה לשימוש ,וכן
מסיבות אחרות ,שאותן יציין המפקח ביומן בגין האיסור.
 2.2.12הצנרת הקלה לתקשורת תהיה מהסטנדרט החדש של בזק .הצנרת תהיה עשויה מפוליאתילן-
י.ק.ע  13.5עם פסי צבע.
 2.2.13י.ק.ע פירושו יחס קוטר עובי ,כלומר חלוקת הקוטר של הצינור במקדם  13.5נותנות את עובי דופן
של הצינור.
 2.2.14קוטרי הצינורות הקיימים בצנרת מסוג זה הם:
 40מ"מ לשימוש בין הגומחה לראש מגרש.
 63מ"מ לשימוש מגוב לגומחה או בין גומחות.
 75מ"מ לשימוש בין גומחות או בין גוב לגומחה ,או בין גוב לגוב -הכל לפי התוכניות.
 2.2.15רדיוס כיפוף של צנרת זו ראה בהתאם לטבלה בגיליון פרט.
 2.2.16צנרת זו תונח בתעלה ללא ספייסרים.
 2.2.17הצנרת תונח בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להוראות היצרן לפי ספר הנחיות מפורט הנמסר
לקבלן עם רכישת הצנרת.
 2.2.18לתשומת לב הקבלן :אין אישור להשתמש בצנרת אחרת שאינה מהסטנדרט החדש.
 2.2.19בשום מקרה אין להכניס צנרת תקשורת אל גובי הטל"כ ,או צנרת טל"כ אל גובי תקשורת.
 2.2.20אין להצליב צינורות בכניסה לגומחות או גובים .ההצלבה אסורה בין צנרת התקשורת לצנרת
הטל"כ ובין צנרת התקשורת לבין עצמה .כל הצינורות יוחדרו לגובים או לגומחות לפי הסדר
ויסומנו בשלט סנדויץ' חרות בגודל  3 X5ס"מ ,מהו ייעודו של כל צינור ולאן מחובר קצהו השני.
לדוגמא:
צנרת תקשורת מגוב מס' __________ או מגומחה מס' ___
אל מגרש מס'___________ או בית מס'___________
הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה.
 2.2.21קצה הצנרת הקלה בקוטר  40מ"מ מגומחה לראש מגרש יחדור אל המגרש  2מ' לפחות ויצא אל
מעל פני השטח בגובה של כ 60 -ס"מ ,כשהוא מוגן ע"י צינור " 4אסבסט או  P.V.Cממולא בטון
רזה לפי הפרוט בגיליון פרט.
 2.2.22כל סוג צנרת שהוא אשר אינו מסתיים בגוב קבוע או זמני תסומן על גבי פני הקרקע הסופיים
בסימון בר קיימא כגון יתד בגובה  50ס"מ מעל פני הקרקע הצבוע בצבע בולט זוהר ומבוטן בבסיס
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 30X30X30ס"מ ועליו שלט מתכת בגודל  10X5ס"מ עם הכיתוב :סיום צנרת תקשורת בנקודה זו
כמות הקנים______ קוטר הקנים_____ ובנוסף לכך תיאטם בפקקים .שים לב!!! הנ"ל ללא
תוספת כספית כלול במחירי היחידה.
2.3

חיבור הצינורות

 2.3.1קצה התקוע ינוקה בנייר זכוכית מס'  .2על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים ,עד שיתקבל קונוס
קטן שרוחבו  2ס"מ כשקצהו הצר של הקונוס פונה אל קצה הצינור.
פעולה זו תעשה רק אם הצינור לא סופק מראש עם קונוס כזה.
 2.3.2אל תוך החריץ ההיקפי שבקצה השקוע יש להכניס את הגומייה ,באופן המוכתב ע"י היצרן ,לאחר
מריחת הגומייה כולה בסבון צמחי מתאים יש לוודא שהשקוע ,החריץ והגומייה נקיים מלכלוך
וגושים זרים .לאחר שהגומייה "התיישבה" בחריץ ,יש לדחוף את התקוע בזהירות פנימה ,עד
לקצה השקוע תוך סיבוב קל ,ולהקשיב בזמן הפעולה אם הגומייה נקרעה או לא יצאה ממקומה.
2.3.3

קטעי צינורות (עודפים) ,יש לחבר ביניהם בעזרת שקע כפול המסופק ע"י היצרן .יש לשייף בעזרן
שופין רגיל שיפוע של כ 15 -מעלות בקצה הצינור בזהירות ומבלי לפצוע את הצינור .החיבור עצמו
נעשה בהתאם ליתר ההוראות בסעיף זה.

2.3.4

בדרך כלל אין להשתמש בצינורות פגומים ,אולם במקרה שיש צורך הכרחי לעשות תיקון בזמן
העבודה ,ייעשה תיקון כדלקמן :חיתוך ישר של החלק הפגום בזווית של  90מעלות .שיוף בעזרת
שופין וחיבור הצינורות לפי הוראות דלעיל.

 2.4בדיקת צינורות פלסטיים מ P.V.C
2.4.1

לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים יש להעביר בכל צינור וצינור מברשת ברזל ולנקותם
משאריות חול וצרורות אבק .על פעולה זו יש לחזור עד שלא יצא מפי הצינור שום חול ,עפר או
לכלוך .לאחר מכן יש להעביר מנדרול בכל הקנים.

2.4.2

עם גמר הבדיקה יש להשחיל באותם צינורות בהם ידרוש זאת המנהל -חוט משיכה .את קצות
החוט יש לקשור אל הלולאה באוטם .לאחר השחלת החוט יש לאטום את פי הצינור באוטם
מתברג.

 2.5מרחקי בטיחות והצטלבויות בין קווי בזק וטל"כ ובין מערכות אחרות ,וכן הנחה במקביל למערכות
אחרות הנחה במקביל
בין צנרת בזק לצנרת מים  50ס"מ לפחות.
בין צנרת בזק לצנרת גז  50מ"מ לפחות.
בין צנרת בזק לקווי חשמל  50ס"מ לפחות.
בין צנרת בזק לצנרת מים חמים או קיטור  200ס"מ לפחות.
בין צנרת בזק למסילת ברזל  500ס"מ לפחות.
 2.6הצטלבויות[
בהצטלבות בין צנרת בזק למערכות אחרות החצייה תהיה כ 90-מעלות ,והצנרת תהיה עטופה בבטון
רזה עטיפה היקפית.
בין קווי חשמל לצנרת בזק החצייה  50ס"מ לפחות ,כאשר קווי החשמל יחצו מתחת לקווי הבזק בתוך
שרוול מבוטן לפי הפירוט בגיליון פרטים.
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בין קו מים לצנרת בזק החצייה  50ס"מ לפחות ,כאשר המים מעל לצנרת בזק בתוך שרוול מבוטן לפי
הפירוט בגיליון פרטים.
בין קו גז לצנרת בזק החצייה  50ס"מ לפחות ,כאשר הבזק מתחת לקו הגז .הבזק נמצא בתוך שרוול
מבוטן לפי הפירוט בגיליון פרטים.
בין מסילת הברזל לצנרת בזק החצייה במרחק של  100ס"מ ,כאשר צנרת הבזק מתחת למסילת הברזל
בתוך צנרת פלדה " 10שבתוכה מושחלים צינורות  – 4" P.V.Cוהכל יתבצע ע"י קידוחי אופקי.
במקרה שיש משני צידי מסילת הברזל תעלות ניקוז תעבור הצנרת גם  1מ' מתחת ל IL-של תעלות
הניקוז.
בין צנרת בזק לצנרת כימיקלים יש לקבל הנחיות ממפקח בזק.

נספח א' לפרק ב' סעיף .2
מפרט טכני מיוחד לצנרת התקשורת .הסטנדרט החדש של בזק מתוצרת פלסטרו גבת ,מצרפלסט או פלגל.
 .1צנרת הבזק והטל"כ יהיו מהסוג החדש המאושר ע"י חברת בזק מפוליאתילן קשיח י.ק.ע  13.5או
י.ק.ע  11כמפורט בכתב הכמויות.
 .2מפרט טכני מושלם של הצנרת ניתן להשיג במשרדי בזק.
 .3להלן התכונות העיקריות של המוצר:
המוצר עשוי מחומר פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ( )HPPEשחור נקי ובתול ,העומד בתקן D1248
 ASTMסוג  IIIקטגוריה  5דרג ב' או ג' ,ויעמוד בתוכניות המכניות הרשומות להלן.טבלה 1
התכונות המינימליות לחומר הבסיס
התכונה
צפיפות
אינדקס חתך
ESCR
מתיחה ( 5ס"מ בדקה)
 %התארכות
מודול כפיפה
קשיות ()SHORE D
נקודת התרככות

שיטת ASTM
D 1505
D 1238
D 1639
D 638
D 638
D 790
D 2240
D 1525
D 746

מינימום או תחום
 0.95-0.94גר' לסמ"ק
 0.35-0.10ל 10-מ'
 1000שעות
 2599פס"י
300%
 115000פס"י
60
104 C
21 C

 .4לרשת תקשורת תת קרקעית משתמשים בצינורות מפוליאתילן בקוטרים חיצוניים  63 ,50 ,40ו75-
מ"מ עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה שלהלן ובהתאם למיונים:
הקוטר המינימלי
(מ"מ)

40
50
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הסטייה המותרת של הקוטר
החיצון הממוצע מהקוטר
הנומינלי (מ"מ)
+ 0.4
+ 0.5

-0
-0

עובי הדופן הנומינלי (מ"מ)
מיון:
י.ק.ע 13.5
3.0
3.7

מיון:
י.ק.ע 11
3.7
4.6

128
+ 0.6
+ 0.7

63
75

-0
-0

4.7
5.5

5.8
6.8

 .5להלן טבלת הסטיות המותרות בעובי דופן.
עובי הדופן הנומינלי
(מ"מ)
מ 3.1 -עד 4.0
מ 4.1-עד 5.0
מ 5.1 -עד 6.0
מ 6.1 -עד 7.0

הסטייה המותרת של עובי הדופן הנמדד מעובי הדופן
הנומינלי (מ"מ)
-0
+ 0.6
-0
+ 0.7
-0
+ 0.8
-0
+ 0.9

 .6סימון האריזה:
 6.1לכל תוף (ראה סעיף  )8תוצמד תווית ,שעליה יסומנו בסימון ברור ובר קיימא הפרטים שלהלן:
 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) הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור. אורך הצינור בתוף. 6.2המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים לגדלים סטנדרטיים כך שתובטח הובלת התופים
לאתר העבודה בלי סכנה.
 .7סימון הצינור:
הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בהטבעה בצבע או בהבלטה עם צבע ,בסימון ברור ובר קיימא
במרווחים של מטר אחד.
עומק הסימון הטבוע בצינור לא יעלה על  0.2מ"מ.
ההטבעה לא תגרום להחלשת הצינור.
הצינור יכלול את הפרטים שלהלן:
 כל צינור עפ"י קוטרו החיצוני. שם היצרן או סימנו המסחרי הרשום. שם המוצר" :צינור פוליאתילן קשיח" לוגו "בזק" מיון הצינור (י.ק.ע) קוטר נומינלי של הצינור. סימון לזיהוי מנת היצרן. שתי הספרות האחרונות של שנת היצור. -אורך רץ במטרים.
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 .8הספקה ואריזה:
 8.1הצינורות יסופקו כשהם מגולגלים על תופים.
על התוף יגולגל צינור רציף אחד באופן מסודר.
 8.2קוטרו הפנימי של התוף (קוטר הליבה) לא יהיה קטן מקוטרו הנומינלי של הצינור כפול .20
 8.3אוגני התוף יבלטו מעל השכבה החיצונית של הצינור לפחות  10ס"מ על מנת למנוע פגיעה בצינור
בזמן ההובלה.
 8.4על התוף ניתן יהיה ללפף כמות צינור לפי גודל הצינור באורכים ,כמפורט להלן.
כמות על התוף
(מ"מ)
1600
1000
700
600

קוטר חיצוני של הצינור
(מ"מ)
40
50
63
75

 8.5שני קצוות הצינור על התוף יאטמו במכסים למניעת חדירת בוץ ,מים וזיהום אחר וכדי לספק
אמצעי לסיום המשיכה.
 .9על הקבלן לקבל מהיצרן חוברת הנקראת מדריך למשתמש והוראות התקנה ,ולבצע את העבודה בדיוק
בהתאם להנחיות שבחוברת .החוברת חייבת להיות בשטח העבודה עד לסיום העבודה וקבלתה ע"י
מפקח בזק.
 .10רדיוס כיפוף הצנרת
א .צינורות דרג .)SDR 13,5( 8

קוטר פנים
במ"מ

רדיוס כיפוף
מינ' לצינור
במ"מ

משקל ל-
 1000מ'
בק"ג

כוח משיכה
בק"ג

קוטר חיצוני עובי דופן
במ"מ
של הצינור
במ"מ
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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 .3צנרת טל"כ
 3.1צינור התקשורת יהיה מסוג  P.Eסיליקור חלק בקוטר פנים של  50מ"מ (או  63מ"מ) בהתאם
לתכנון.
 3.2התקנת צינורות
3.2.1

3.2.2

3.2.3

הצינורות יונחו על מצע החול או על הכבלים המשולבים ,במידה וישנם .יש להקפיד שכל
הצינורות ילכו זה לצד זה לכל אורך החפירה  ,כך שלא יעלה צינור על גבי צינור .צינורות
בעלי קוטר קטן יונחו על גבי הצינור בעלי הקוטר הגדול יותר.
יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים .הצינורות יוחזקו בתוך התעלה על מנת
למנוע הצלבת צינורות בזמן מילוי החפירות.
בפניות וכיפופים יש לשמור על רדיוס הכיפוף של הצינורות כך שלא תיפגע האיכות של
הצינורות ותתאפשר השחלת הכבל(ים) בהתאם לתכנון .לצינורות  P.Eרדיוס כיפוף הגדול
מ 60-ס"מ.
אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם ניתן אישור המפקח.

 3.3חוטי המשיכה
חוט המשיכה יהיה שזור ובעובי של  4ס"מ לכל סוגי הצינורות .החוט יחוזק לכל קצה של הצינור.
בסיום העבודה יש לחבר את קצות החוט בגובים באמצעות פקק ובמקרה של קטעי הצנרת יש
לוודא חיבור חזק של החוט בין הקטעים.
גמר הצינורות.
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה ,למניעת כניסת חול ואבנים באמצעות פקקי אטימה ייחודיים.
במקרה שאין אפשרות בזמן הנחת הצינורות להכניסם לתוך הגוב או ארון ,יש להשאיר רזרבה באורך
 0.5מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו.
 3.4סימון צנרת
הצנרת תסופק עם סימון מוטבע לכל אורכה במרחקים של  1מ' בין סימון לסימון ,הכיתוב בסימון
יהיה" :ט.ל.מ טלוויזיה למנויים בלבד -זהירות סיב אופטי" .אחד הצינורות בתוואי יסומן בפס
פיגמנט אדום לכל אורכו וישמש להשחלת הסיב ,והשני בפס פיגמנט כחול.
 3.5תקנים מנחים לצנרת.
Tensile at Break: ASTM-D-638
P.E Extrusion Materials: ASTM-D- 1248

: SDR 13.5דרג מינימלי
 3.6מקדם חיתוך.
מקדם החיתוך לא יעלה על  0.14 N/Mללא משחת החלקה .מקדם החיכוך ישמר לכל אורך חיי
הצינור.
 3.7אטימה
 אטימת צנרת רזרבית תבוצע בגובים באמצעות פקקי אטימה מתרחבים. -חיבור בין הצנרת יבוצע באמצעות מופות מתאימות לקוטר הצנרת ואטומות.
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פרק ג
הנחת כבלים
 .1כבלי חשמל
 1.1הגדרת כבלים
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

הנחת התקנת הכבלים תעשה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
הכבל יהיה מסוג המותאם לתנאי המקום .מבנה הכבל יענה על הדרישות המכניות
הפיזיקליות והכימיות של מקום ההתקנה.
סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתנאים ולדרישות החשמליות של המתקן החשמלי.
התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים ,כאשר סידורי על הכבל יהיו
נאותים ויעילים.
הכבל יותקן כך שלא ישפיע השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע מהם.
כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות תקן ישראל  056ולתקן ישראל .547,735

 1.2אספקת הכבלים.
הכבלים לסוגיהם וסרטי האזהרה יסופקו ויבלו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 1.3אספקת ציוד העזר
כגון :גלגלים מיוחדים להנחת כבלים ,הגרב והחבלים למשיכת הכבלים (מפשתן או ברזל) ,וכן
מקלות מברזל להשחלת הכבלים לתוך הצינורות ,מעצור לתופי הכבלים  ,גליל מעבר לכבלים
מותקן על משאית ,דינמומטר למדידת כוח המשיכה ,קונוסים להכנסת כבלים לצינורות ,עיני
משיכה ,גלגלים פינתיים וחבלי המשיכה המיועדים לקריעה מעל  500ק"ג יסופקו ע"י הקבלן
ומחירם ייכלל במחירי יחידות העבודה השונות .במקרים מיוחדים בהם יידרש לפי הוראות
המפקח ,יעבוד הקבלן באמצעות מכונה למשיכת כבלים.
 1.4כללים להנחת כבלים
1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.4.5
1.4.6

בתוך התעלות החפורות על הקבלן לפזר לפי הוראות המפקח גלגילות מיוחדות המיועדות
למשיכת והנחת הכבלים.
הקבלן יניח את הכבלים בתעלות וישחילם בצינורות ובמעברים (על הקבלן לנקות את
הצינורות שימצאו סתומים ע"י התזת מים או בשיטה אחרת שתתקבל על דעת הממונה)
משיכת הכבל תעשה בדרך כלל בידיים ,אולם באישורו של הממונה ,יהיה הקבלן רשאי
להיעזר לשם כך במכונות.
הקבלן ידאג לשמירה לפי הוראות המפקח ,במקרים ובמקומות ,ובמשך כל הזמן בהם
יהיה צורך להשאיר כבל גלוי בתוך התעלה או על גבי גלגיליות המשיכה ,וזאת כדי לשמור
על שלמות הכבל לבל יפגע.
לפי הוראות המפקח ,יוסרו המרצפות ו/או הלבנים מעל כבל קיים ,כאשר יהיה צורך
להניח את הכבל החדש ליד הקיים.
לפי הוראות המפקח ,יסודרו "שמיניות" של כבל לאורך התוואי.
אין להניח כבל על הכביש.
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1.4.7

1.4.8

מופנית בזאת תשומת הלב של הקבלן כי הוא נושא באחריות בלעדית לשלמות הכבל
שאותו הוא מניח ,וכן לשלמות הכבל שעל ידו הוא יחפור ,וכי כל פגיעה בהם תוך כדי
העבודה או כתוצאה ממנה ,תחול על הקבלן ועליו יהיה לשאת בהוצאות של תיקון הנזק.
הקבלן חייב להניח את כל אורך הכבל הנמצא על התוף בשלמות במקרה וידרש ע"י
המפקח.

 1.5הנחת כבל ליד ובתוך מבנים וליד עמודים
1.5.1

קצה הכבל באורך של  15-10מ' יוטמן ליד העמוד לפי הצורך ולפי הוראות המפקח על יד
חפירה נוספת ,שתקלוט לתוכה את קצה הכבל .גודל החפירה יימדד ויחושב כפי שצוין
בסעיף ( 23.1עבודות חפירה ו/או חציבה) ,לנספח זה.

1.5.2

בתאריך ביצוע העבודה ע"י עובדי החברה ,שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו ,ישלח הקבלן
עובד או מספר עובדים שלו לשם גילוי קצה הכבל הטמון הקרקע ,והעלאתו על העמוד
הנ"ל לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח או בא כוחו.

1.5.3

הנחת הכבל בתוך מבנה או על סולמות בתוך בניינים -על הקבלן להשחיל את הכבל דרך
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
עד לריכוז המבטיחים ו/או ארגזי הובר ו/או ארונות מדידה -כל זה לפי הוראות המפקח
או בא כוחו.
לשם כך ישלח הקבלן עובד או מספר עובדים שלו ביום שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו
בעת ביצוע העבודה ע"י עובדי חברת החשמל.

 1.6הנחייה להנחת כבל סיב אופטי בין תט"פים /עמודים
 1.6.1כללי
 1.6.1.1הנחייה זו דנה בהנחת כבל סיב אופטי בין תט"פים /עמודים
א .במרחקים הקצרים מ 1000-מטר.
ב .במרחקים מעל  1000מטר.
 1.6.1.2הכבל האופטי עבור מרחקים קצרים יסופק בתוך צינור  40מ"מ ,על גבי תופים .אורך כולל של
הכבל הינו  1000מטר על כל תוף.
 1.6.2הנחת כבל סיב אופטי בחפירות
 1.6.2.1כבל הסיב האופטי ,המסופק בתוך הצינור ,יפרש על גבי מצע חול ,בחפירה אחת עם כבלי
המתח הגבוה .משיכת הצינור תעשה על גבי גלגלות.
 1.6.2.2הכבל הסיב האופטי יכול להיות מונח גבוה מרמת הנחת כבלי המתח.
 1.6.2.3מכל הכבל האופטי יהיה מצע חול בגובה  10ס"מ ומעליו פלטת .P.V.C
סרט הסימון לאזהרה יונח בהתאם לנדרש לכבלי מתח( .הכבל יונח בדופן התעלה עפ"י הנחית
המפקח).
 1.6.2.4אין לחתוך את הצינור והכבל ,אלא בקצוות.
 1.6.2.5רדיוס כיפוף מינימלי של הכבל הינו  40ס"מ.
 1.6.2.6רדיוס כיפוף מינימלי של הצינור +הכבל – עפ"י הוראות הספק.
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 1.6.2.7אם בחפירה יהיה יותר מכבל אופטי אחד בתוואי יונחו הצינורות צמודים זה
לזה.
 1.6.2.8בנוסף לאמור בהוראות הביצוע להנחת כבלים תת קרקעיים נוהל
מס'  12-03-08של חח"י סעיפים:
-

( 2.2רוחב החפירה בהנחה ישירה)
( 2.4רוחב החפירה להנחה ולהשחלת כבלים)
( .5מרחקים בין כבלים בחפירה אחת)?
המרחק המזערי בין כבל סיב אופטי לכבל מ.נ /.מ.ג /.צנרת להשחלת כבלים יהיה
כדלקמן:
רוחב התעלה ייקבע עפ"י מספר הכבלים /צנרת השחלה (לא כולל כבל סיב אופטי)
וסוג הקרקע בתוספת  15ס"מ לרוחב התעלה ,לא יחול שינוי בעומק חפירת התעלה.

 1.6.3תחנות
 1.6.3.1כניסת הכבלים האופטיים תהיה בפתח כניסת כבלי מתח גבוה ,בצינור נפרד.
 1.6.3.2ברצפה הכפולה יהיו שלושה פתחים למעברי כבלים (אופטי ופיקוד) ,בגודל של  10X30ס"מ.
 1.6.3.3עודף כבל אופטי בתחנות יגולגל מתחת לרצפה הכפולה .אורך העודף יהיה עד ארון הפיקוד
ועוד  5מטרים נוספים ,או באורך של  20מ' אם המרחק אינו ידוע.
 1.6.4הנחת כבל סיב אופטי למרחקים גדולים
 1.6.4.1כאשר יש צורך לחבר תט"פ לתחנה רחוקה -יונחו בחפירה שני צינורות  50מ"מ עם חבל
השחלה מעל  1000מ' ,שיסופקו ע"י הקבלן.
 1.6.4.2בצינור אחד יושחל כבל סיב אופטי אחד.
 1.6.4.3לצנרת יש מחברים ופקקים סטנדרטיים.
 1.6.5עמודים
בעמודים יש להשאיר עודף כבל באורך של גובה העמוד מנקודת המתיחה של התילים ועוד  10מ',
לשם ביצוע תיבת חיבור.
1.7

משיכת כבל סיב אופטי

1.7.1

כאשר משיכת הכבל מתבצעת ע"י מכונה ,אין לעבור על כל משיכה מעל  200ק"ג.
ובכל מקרה יוגבל לכח המשיכה המותר עפ"י הוראות היצרן לכל כבל וכבל.
רדיוס הכיפוף המינימלי המותר הינו  40ס"מ.
בדיקה חזותית -בעת השחלת הכבל האופטי לצנרת הפלסטית יש לבצע בדיקה חוטית בירידת הכבל
מהתוף .במידה ומתגלות פגיעות במעטה החיצוני של הכבל האופטי יש להפסיק את ההשחלה.
כאשר אורך התוואי מעל  400מ' יש להציב עובד שיסיע במשיכה בכל קטע עוקב של  400מ' ,או
לחליפין יש להניח את הכבל בצורת " ,"8ולאחר מכן להמשיך במשיכה בקטע הבא.
בכל מקום בו יש שינוי בכיוון התוואי יש להציב עובד על מנת לסייע במשיכה.
עודף הכבל בבריכות מעבר יוגן באמצעות צינור שרשורי.
חיתוך כבלים אופטיים יבוצע אך ורק באישור ובנוכחות המפקח.
בהשחלת כבל סיב אופטי בפעולת נישוף ,הקבלן יערך בציוד מתאים להשחלת הכבל בפעולת נישוף
ויפעל עפ"י הוראות המפקח.

1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
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 1.8הנחת תיל הארקה
כל תיל הארקה יונח בצינור נפרד ,או ישירות באדמה בהתאם להוראות.
 1.9הוצאת כבלים
הוצאת כבל פירושה גילוי הכבל  ,הוצאתו מהתעלה והעברתו למקום שיקבע ע"י המפקח ,על אחריותו
וחשבונו של הקבלן.
 1.10שיטת המדידה והתמורה
המדידה להנחת /השחלת /הוצאת הכבלים תהיה בכל מקרה לפי מ.א נטו של כבל כפי שצוין במפרט
(לרבות המפרט הכללי הבין משרדי שהוא חלק בלתי נפרד מהחוזה) הכמויות והמחירים ,ותבוצע
בהתאם לאורך הכבלים ,שהונחו למעשה לפי ההוראות והתרשימים ,שיסופקו ע"י המפקח בכל
מקרה .המחיר למ.א הנחת הכבל יכלול גם את הנחת הכבל וסידורו על יד העמוד ועליו ,לרבות פחי
הגנה שיורכבו על העמוד.
הערה :עבור עבודות חפירה ו/או ריפוד /מילוי בחול המובא מבחוץ ו/או הנחת הצינורות והנחת
הלבנים ישולם בנפרד.
 .2כבלי בזק
 2.1הגדרת כבלים
 2.1.1הנחת /התקנת הכבלים תעשה בהתאם למפרטי בזק_________________ ולתקן ישראל .1907
2.1.2

הכבל יהיה מהסוג המתאים לתנאי המקום .מבנה הכבל יענה על הדרישות המכניות ,הפיזיקליות
והכימיות של מקום ההתקנה.

2.1.3

התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים ,כאשר סידורי ההגנה על הכבל יהיו
נאותים ויעילים.

2.1.4

הכבל יותקן כך שלא ישפיע על השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע מהם.

2.1.5

כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות בזק_______________ ולתקן ישראל .1907

פרק ד
תאורת רחובות
 .1מרכזיית מאור רחובות
 1.1פרטי מבנה המרכזייה
מרכזיה למאור תבוצע על פי המפרט (לרבות המפרט הכללי הבין משרדי שהוא חלק בלתי נפרד
מהחוזה) ,ולתוספות המפורטות להלן .מרכזיות המותקנות על עמודים טעונות תיאור במפרט
מיוחד.
המרכזייה תיווצר בהתאם לתוכניות עקרוניות .לפני הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח
תוכניות מפורטות הכוללות תוכנית חד קווית ,תוכנית פיקוד ,פרטי המבנה ,מיקו 9אביזרים
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ורשימות הציוד החשמלי בציון דמי כל האביזרים ברשימה .אם המרכזייה כוללת שדה אבטחה
ומנייה של חברת החשמל יש לקבל גם אישור חברת החשמל למרכזייה.
ארון המרכזייה ייבנה מפח פלדה מגלוון בעובי  2מ"מ או מפוליאסטר משוריין ,בתנאי שהמפקח
יאשר זאת ויהיה אטום לחדירת רטיבות ואבק .על הארון יורכב גגון ,מסגרת היסוד ,מיוצרת
מזוויתנים ,תחוזק בברגים בתוך יסוד הבטון .הדלת או הדלתות תינעל במנעול וסגירתה תהיה
הרמטית .אטימותה תובטח באמצעות אטם ניאופרן.
הפחים והזוויתנים יחוברו רק באמצעות ריתוך תפר (אם באי אילו מקומות הקבלן רוצה
להשתמש בריתוך נקודות עליו לקבל את אישור המפקח מראש.
לוח החשמל יורכב ממשבצות פח פלדה בעובי  2מ"מ על מסגרות .המבנה מאפשר פירוק כל
משבצת בנפרד ,וטיפול בציוד החשמלי מחזית הלוח כשהכבלים יכנסו מלמטה .חיבור הכבלים
היוצאים לאבטחות יהיה דרך מהדקים שיהיו כולם מודולריים .פסי הצבירה ייצבעו בגוונים
התקניים .על פס הארקה יהיו ברגי פליז מתאימים לחיבור מוליך  25ממ"ר להארקה החיצונית,
כמו כן יצויד הפס בברגים נפרדים לכל מעגל ולהארקת הלוח.
במידת הצורך ,ולפי דרישה מיוחדת ,תכלול המרכזייה תא למערכת כניסת אבטחה ומונים של
חברת החשמל ,לפי תוכניות ודרישות חברת החשמל .למרכזיות שחיבור חברת החשמל אליהן
הוא  3X35אמפר ומעלה יוכן מקום גם למונה רדיואקטיבי.
כל הציוד והלוח יחושבו לעמידה בזרמי קצר של  15,000אמפר ,לפי ת"י .60947
תא פוטואלקטרי ,אם יידרש ,יורכב על גג המרכזייה ויהיה מוגן בפני חדירת רטיבות.
בנוסף לכל יתר השלטים הדרושים ,כמצוין בפרק  08יותקן שלט אזהרה וסימון על הדלת מבחוץ.
הצביעה תבוצע לפי פרק  08052של המפרט הכללי למתקני החשמל .הצבע הסופי יהיה אפוקסי
קלוי בתנור.
היסוד מבטון יהיה יצוק כמפורט ביחס ליסודות העמודים .היסוד יבלוט  30ס"מ מעל פני
הקרקע הסופיים .בזמן היציקה תורכב מסגרת היסוד עם הברגים שלה ,שיימתחו סופית לאחר
התקשות הבטון .פני המסגרת יהיו מפולסים.
 1.2ממדי המרכזייה
המרכזייה במידותיה תהיה מספיק גדולה כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט המכשירים
והחיבורים .כמו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד בשיעור  25%מהמותקן .הייצרן
יבדוק את מקום התקנת המרכזייה בשטח ויוודא את גודל מקום ההתקנה ואפשרויות הכנסת
הלוח למקום.
 1.3ברגים הברגים ,המשמשים לסגירת פנלים ,יהיו בעלי ראש משושה ומצוידים בהתקן המונע
נפילתם בעת פתיחת הפנל .הברגים יהיו מפליז מצופה ניקל קדמיום.
 1.4המוליכים בתוך המרכזייה יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים ,בחתך הנדרש ובידודם
יתאים ל 600-וולט וכן מיועד לטמפרטורה של  105מעלות צלסיוס.
כל מוליך יסומן בסימניות תוצרת  LEGRANDאו ש"ע.
בפס מוליכי האפס והארקה ,כל מוליך יחובר לפס בבורג נפרד.
 1.5אופני מדידה ומחירים .המחיר שיציג הקבלן עבור מבנה המרכזייה יכלול את כל האביזרים
הדרושים כגון :פסי הארק ואפס ,מבודדים לפסים ,ברגים  ,מוליכים ,חיזוקים לכבלים ולציוד,
פסי הרכבה ,שלטים וכל הדרוש לחיזוק וקביעת הציוד והפנלים .המחיר שיוצג עבור המרכזייה
יכלול את הציוד מותקן ומחובר .המחירים כוללים את ערך הציוד ,העבודה ,רווח וכל הוצאותיו
בגין ייצור ואספקת המרכזייה.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

136
 1.6ציוד בלוחות (מרכזייה)
הציוד במרכזיה יהיה כמצוין בהמשך:
 -מפסקי פחת :תוצרת

SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS ,ABB ,EATON
-

מפסקים יצוקים ומא"זים :יהיו מתוצרת

SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS ,ABB ,EATON

-

או דגם אחר ,אשר יאושר ע"י המהנדס ויתאים לזרם קצר של  15ק"א לפחות (לפי ת"י
 ,)60947אם לא צוין אחרת בתוכניות.
פסי צבירה :יהיו לזרם גדול ב 50% -מגודל האבטחה הראשית.
שלטים :השלטים על גבי הלוחות יהיו מטיפוס סנדויץ' שחור מחוברים לפנל באמצעות
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
המתכנן ע"ג התוכניות ונציג החשמל ברשות המקומית ניתן יהיה לייצר את הלוח .אישור
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.

 1.7מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד למרכזיית מאור רחובות.
א.
ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

ז.

ח.

הארקת היסוד תבוצע בהתאם לקובץ התקנות  -4271הארקת יסוד .1981
הארקת היסוד תבוצע לפי ההוראות בתכניות והנחיות של מזמין העבודה ו/או הרשות
המקומית .בהיעדר הנחיות מיוחדות וכהשלמה ,הארקת היסוד תבוצע לפי ההנחיות
שלהלן:
הארקת היסוד תבוצע באמצעות ברזל עגול המונח בתוך קורות היסוד בין הברזלים .מאסף
הארקת היסוד ירותך באמצעות חתיכות קצרות של ברזל בקוטר  10מ"מ לזיון העמודים.
החישוק העליון של העמוד ירותך לכל ברזל הזיון ויחובר באמצעות ריתוך למאסף ההארקה.
כל קטע של מאסף ההארקה ירותך להמשך ע"י חפיפה של  2חתיכות באורך  10ס"מ ,כאשר
הריתוך ייעשה משני צידיו .בתפרים יחובר מאסף ההארקה מחוץ לקורות או לעמודים ,כפי
שמופיע בפרט המצויד בחוק החשמל .הברזל הנמצא מחוץ לבטון יצבע בשתי שכבות זפת.
למקרה שהארקת היסוד לא מספקת ,תבוצע באמצעות אלקטרודות הארקה בעומק  3מ'
המחוברות בינהם עם מוליך נחושת גלוי.
ליד המרכזייה יגיעו קצוות מאסף ההארקה ושם יחוברו לפס השוואה ,העשוי מפס נחושת
במידות כמצוין בתוכנית .אל פס השוואת הפוטנציאלים יאורקו באמצאות מוליכים
מנחושת בחתך לפי תוכנית :עמודי התאורה ,פס הארקות של המרכזייה ואביזרים מתכתיים
אחרים לפי דרישה.
עם התקדמות הפרויקט חייב הקבלן לבדוק את התנגדות הארקה הראשית באמצעות
אינדיקטור אדמה ,ולהמציא מכתב בו הוא מציין את הערך שנמדד .הוצאות המדידות הנ"ל
כלולות במחירים שיציג הקבלן.
באם לא יבצע הקבלן את המדידות ואחרי שיושלם הפרויקט ,יתברר שיש צורך לשפר את
טיב ההארקה ,יישא הקבלן בכל הנזקים שיגרמו לפרויקט כתוצאה מעבודות שיפור
ההארקה.
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ט .הודיע הקבלן למתכנן על טיב ההארקה ,והמתכנן מצא לנכון להוסיף אלקטרודות כדי
לשפרה ,חייב הקבלן להתקין את האלקטרודות הנוספות לפי הוראות המתכנן והמפקח,
ובהתאם למחירי האלקטרודות והמוליכים הכלולים בחוזה.
 .2עמודי תאורה וזרועות לפנסים
2.1

עמודי התאורה יהיו לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות .העמודים הזרועות ושאר החלקים
שלהם יהיו נקיים ,חלקים וטבולים באבץ חם.
 העמודים יתוכננו ,ייוצרו ויבדקו לפני תקנים ישראלים .918 ,414 ,812 העמודים וחלקיהם שיגולוונו ,יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם( )GLAVANIZING QUALITYשתכיל לא יותר מ 0.25%-פחם 0.05% ,זרחן 1.3% ,מנגן,
 0.05%סיליקון ,עובי הגלוון  75מיקרון.
 על מנת לקבל החלקה מרבית של הצפוי ,יש להקפיד על הסרת התחמוצות בזמן הטבילה,במיוחד בסמוך להוצאה מאמבט הגלוון.
 תבריגים יוברשו לאחר הגלוון וימרחו במשחת מוליקוט. אסור לבצע כל ריתוכים לאחר הגלוון. האחריות לריתוכים תהיה למשך  5שנים ,ולציפויים  3שנים. לא יראו במשך תקופה זו כל סימני חלודה. פלטת היסוד של העמוד ובסיס העמוד ,עד גובה  30ס"מ ,יצופו זפת. בתוך העמודים על גבי הפלטה יש לצקת זפת ביטומן "אסקר" מס'  817בעובי של  1מ"מלפחות.
 על העמוד בגובה  9מ' יותקן בית תקע משוריין ,דו פיני ,עם מכסה מתברג. הצבע הסופי לעמודים יבוצע לפי מפרט צביעה (ראה סעיף  )08.04.02ויאושר ע"י היזםוהאדריכל בכתב לפני הביצוע.

2.2

מפרט טכני לצביעת עמודי תאורה מפלדה מגולוונת
הכנת השטח:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת אבץ ו/או איתור מוצרים שאינם
מתאימים לצביעה.
במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני באמצעות דטרגנט חם בהתזה או לחילופין
באמצעות אלקלי חם בהתזה
התזת גרגרי פלדה מסוג  GRIT )ANGULAR( GL 40בגודל  1.0-0.5מ"מ.
ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק.
בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
במידת הצורך ליטוש בקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  .36לפי הנחיית
הלקוח המוצר ייפסל ויוחזר למגלוון.

צביעה :איבוק בשיטת ה )FRICTION( TRIBO -או לחליפין בשיטת אלקטרוסטטית של אבקה
על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  )HIGH BILD( HBבעלת תכונות OUT FREE GASING
בעובי של לפחות  80מיקרון בשכבה אחת.
האבקה תהיה מתוצרת אונברקול סידרה  7000מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה
ערך .הגוון לפי דרישת המזמין.
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קלייה :קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  155-140מעלות למשך  10דקות .לאחר
מכן  220-180מעלות למשך  20דקות נוספות.
קירור :קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם
ירדה הטמפרטורה לרמה של  40-35מעלות צלסיוס לפחות.
בקרת איכות:
 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים של  1מ"מ לא יהיה קילוף. מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. המפעל מאושר לפי תקן .9002 ISOאריזה  :המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  0.05מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת
סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול.
האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן.
אחריות :תינתן למשך  3שנים נגד דהיית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות וסימון מזהה
של העמודים.
2.3

יסודות לעמודי פלדה
א.

ב.

ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
2.4

ברגי היסוד יהיו בהתאם לתוכניות .הברגים מחוברים באמצעות  2מסגרות מרותכות .הברגים
נקיים ומעובדים להתקנה בבטון .ראשי הברגים מגולוונים .לכל בורג יותקנו  2דיסקיות,
דיסקית קפיצית ו 2-אומים .האומים והדיסקיות מצופים קדמיום או מגולוונים.
יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד ,כך
יהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד .ברגי היסוד יבלטו לגובה של
 12ס"מ על היסוד.
היסוד יותקן שגובה הבסיס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות הנוספות
באתר.
בתוך היסוד יוכנסו  3צינורות שרשורים בקודר  80מ"מ לשם העברת הכבלים -בכוונים
הדרושים וברדיוסים המרביים .הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים .כל
הצינורות יקשרו יחד במרכז המדויק והם יבלטו כ 15-ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה.
צינורות נוספים (אם יידרשו) יבוצעו לפי ההנחיות בתכנית ו/או לפי הנחיות מזמין העבודה
ו/או לפי הנחיות הרשות המקומית ו/או לפי הנחיות מנהלת הפרויקט.
במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג ,כולל האומים והדיסקיות ,שרוולי
פלסטיק ממולאים בגריז לכל אורכם.
היסודות מבטון ב( 30 -לפחות) יצוק בתבניות במידות לפי הנחיית קונסטרוקטור יועץ קרקע.

מגש אביזרים
בתוך עמוד התאורה מורכב מגש מפח ברזל דקופירט בעובי  2מ"מ ,מצופה באבץ חם .מידות המגש
לפי הצורך .המגש כולל:
 מהדקי  WAGOלכבלי הזנה הנכנסים והיוצאים לכבל ,לנורה או אחרת לפי אישור המתכנןמראש.
 -בורג לחיבור הארקה.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

139
-

2.5

מא"ז חד פזי  10אמפר דו קוטבי עבור כל פנס המותקן על עמוד.
המא"ז בעל מבנה נמוך מטיפוס  ,FINGER PROOFמתוצרת כפי שנרשם במפרט הכללי.
מסילה למא"זים ולמהדקים.
חבקים לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.
מעל המגש יותקן גגון מפח  1מ"מ לכסוי ,כדי שלא ייפול לכלוך על הציוד החשמלי
שבמגש.

הארקה
א .לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך  35ממ"ר ,ישירות
בקרקע ,מחוץ לצינור המוביל את הכבל.
ב .שני קצוות המוליכים (הנכנס והיוצא) בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת.
נעל הכבל תחוזק לבורג ,הקבוע לגוף העמוד ,בתא האביזרים .מהבורג הקבוע בתא האביזרים
יותקן מוליך גמיש בחתך  2.5ממ"ר לבורג הארקה במגש האביזרים .מוליכי הארקה לפנסים
יחוברו לבורג שבמגש.
ג .המרכזיות והעמודים יוארקו לאלקטרודות ההארקה ,בהתאם לתוכנית .האלקטרודות של
פלדה ,מצופות בנחושת ,בקוטר  19מ"מ ובאורך  3מ' .מסביב לאלקטרודה תותקן שוחה בקוטר
 60ס"מ ,מכסה השוחה ל 5 -טון .החיבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף בחתך  35ממ"ר.
מערך האלקטרודות הנ"ל
יותקן בתוספת להארקת היסוד של המרכזייה ,והמוליך נחושת  35ממ"ר בקרקע וכן בהוראה
מיוחדת.

 2.6אופן הביצוע והבדיקה של אמצעי ההגנה בפני חשמול במתקני תאורה
 .1כללי
בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד  1000וולט) ,אין התייחסות
מיוחדת לאופן ביצוע הגנה בפני חשמול של מתקני תאורה .יחד עם זאת בהתאם לתקנות הללו,
כל מתקן חשמלי צריך להיות מוגן בפני חשמול תוך יישום אחד מאמצעי ההגנה בפני חשמול
המותרים לשימוש.
אמצעי ההגנה בפני חשמול המקובל במקרה של מתקני תאורה הוא הארקת הגנה ( , )TTאולם
ניתן ליישם גם אמצעי הגנה בפני חשמול אחרים כגון :
איפוס ( ) TN -S ,TN- C – Sובידוד מוגן.
 .2תחום תוקף הנוהל
נוהל זה מגדיר את אמצעי ההגנה בפני חשמול אותם ניתן ליישם במתקני תאורה ,תוך התייחסות
להיבטים הטכניים של אופן יישום כל אחד מאמצעי ההגנה בפני חשמול האפשריים וכן
התייחסות לבדיקת אמצעי ההגנה בפני חשמול המיושם במתקן.
בנוהל מוזכר הנוהל הבא:
 - 06 -16 -01בדיקת מתקני חשמל של לקוחות – דרישות כלליות.
 .3חלות הנוהל
נוהל זה חל על מתקני תאורה של לקוחות המתחברים למערכת האספקה של חברת החשמל.
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 .4יישום אמצעי הגנה בפני חשמול במתקני תאורה
להלן התייחסות לאופן היישום של אמצעי ההגנה בפני חשמול השונים האפשריים במתקני
תאורה:
▪ הארקת הגנה (.)TT
▪ איפוס (.) TN-S , TN-C-S
▪ בידוד מוגן.
 4.1הארקת הגנה ()TT
הארקת המיתקן תבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף ,השלם לכל אורכו (מוליך הארקה
ראשי ) בחתך  35ממ"ר לפחות (מכיוון שהוא משמש כאלקטרודה אופקית) הטעון באדמה
בעומק מתאים ,בהתאם למוגדר בתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על
מתח נמוך)
העומק המזערי של הנקודה העליונה של הכבל הטעון באדמה הוא :
▪
▪
▪

 60ס"מ.
בקרקע סלעית -
באדמה או בחול  80 -ס"מ.
לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה –  100ס"מ.

החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין הגוף המתכתי של עמודי התאורה יבוצע בהתאם
לאחת השיטות המתוארות באיור שבנספח  1לנוהל.
במקרים שבהם עכבת לולאת התקלה לא תתאים לנדרש בתקנה  42בתקנות החשמל
(הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד  1000וולט) יש להוסיף אלקטרודות הארקה
אנכיות עד לקבלת הערכים הנדרשים או ליישם אמצעי הגנה בפני חשמול אחר.
 4.2איפוס ()TN-S , TN-C- S
הארקת המתקן תבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף ,השלם לכל אורכו (מוליך הארקה
ראשי) בחתך  35ממ"ר לפחות (מכוון שהוא משמש כאלקטרודה אופקית) הטמון באדמה
בעומק מתאים ,בתאם לעומק ההטמנה המוגדר בתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח
שאינו עולה על מתח נמוך)-העומק המזערי של הנקודה העליונה של הכבל הטמון באדמה
הוא:
▪
▪
▪

בקרקע סלעית –  60ס"מ.
באדמה או בחול –  80ס"מ
לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה –  100ס"מ.

החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין הגוף המתכתי של עמודי התאורה יבוצע בהתאם
לאחת השיטות המתוארות באיור שבנספח  1לנוהל.
במקרים בהם ההתנגדות של אלקטרודת ההארקה ביחס למסה הכללית של האדמה (לפני
ביצוע האיפוס) תהיה מעל  20אוהם יש להוסיף אלקטרודות הארקה אנכיות עד לקבלת
הערכים הנדרשים ,או ליישם אמצעי הגנה בפני חשמול אחר.
ביצוע השוואת פוטנציאליים
הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס מחייבת ביצוע השוואת פוטנציאליים.
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יש לבצע השוואת פוטנציאליים בסביבת מרכזיית התאורה ובסביבה הקרובה של כל עמוד
תאורה.
ניתן לבצע זאת על ידי הטמנת מוליך נחושת חשוף בעל שטח חתך של  35ממ"ר לפחות
מסביב למרכזיית התאורה ומסביב כל אחד מעמודי התאורה (במרחק של כ 1 -מטר
מסביב למרכזיה ולכל אחד מעמודי התאורה) .עומק ההטמנה של מוליך זה יהיה בהתאם
לעומק ההטמנה המוגדר בתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה כל מתח
נמוך) ,כל מוליך כזה יחובר אל פס ההארקות של מרכזית התאורה/עמוד התאורה.
ניתן לבצע השוואת פוטנציאליים בסביבת מרכזיית התאורה ובסביבה הקרובה של כל
עמוד תאורה על ידי אלקטרודות המוחדרות לאדמה בזווית  45מעלות מסביב מרכזיית
התאורה או עמוד התאורה .
כחלק מהשוואת פוטנציאלים יש לחבר גם את ברזלי הזיון של יסוד העמוד אל פס
ההארקה שבעמוד.
למרות האמור לעיל ,כאשר מדובר במערכת תאורה הכוללת עמודי תאורה מתכתיים
שלכל אחד מהם בסיס מבטון מזוין הטמון באדמה ,כאשר עומק בסיסי העמוד עולה על 1
מטר ,ניתן לקבל השוואת פוטנציאלים ראויה גם ללא הטמנת מוליך נחושת טבעתי חשוף
מסביב כל עמוד תאורה .במקרה זה ,ברזלי הזיון של העמוד ,אותם יש לחבר אל פס
ההארקה שבבסיס העמוד ,מספקים השוואת פוטנציאלים ראויה בסביבת העמוד.
חשוב להתקין פס הארקות העשוי מסגסוגת נחושת ,ולא נכון להשתמש רק בפס הפלדה
המגולוון שיוצא מהארקת היסוד של העמודים כפס הארקות ,מכיוון שפס פלדה מגולוון
זה הנמצא בתוך עמודי תאורה מחליד עם הזמן .כאשר מחברים את פס ההארקות אל פס
הפלדה המגולוון ,מחברים את מוליך ההארקה שבחתך  35ממ"ר לפחות ,ואת גוף העמוד
אל פס ההארקות .גם במקרה של קורוזיה ביציאת החוץ ,עדיין קיימת הארקה לעמודי
התאורה ,המתקבלת ממוליך ההארקה שבחתך  35ממ"ר (המשמש במקרה זה
כאלקטרודה אופקית)( .ראה איור בנספח  2לנוהל).
הערה:
אחד הפתרונות ליישום שיטת הגנה נאותה בפני חישמול במתקני תאורה חיצוניים בהם
מרכזיית התאורה היא מתכתית  ,ואין השוואת פוטנציאלים בסביבת העמודים ,הוא
ביצוע איפוס במרכזיית התאורה (כולל ביצוע השוואת פוטנציאלים סביבה (כלומר הגנה
בפני חשמול בשיטת איפוס  )TN-C-Sוהגנת עמודי התאורה בפני חשמול בשיטת הארקת
הגנה (.)TT
במקרה זה כאלקטרודה משמש מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך  35ממ"ר לפחות
המותקן באדמה ומחובר אל פס ההארקות בעמוד בהתאם לתרשים שבנספח  2לנוהל.
בפתרון זה יש להקפיד על הפרדה בין הארקת המרכזייה לבין הארקת העמודים (הארקת
המרכזייה תהיה מחוץ לתחום ההשפעה של הארקת עמודי התאורה) ,יש להדגיש שכאשר
הזנת העמודים היא בכבל בעל  5גידים  ,ינותק הגיד החמישי (הארקה) מהמרכזייה.
 4.3אפשרות נוספת להארקה במקרים של הארקת הגנה ( )TTאו איפוס (.)TN-C-S ,TN -S
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השיטה המועדפת להארקת עמודי תאורה כאשר אמצעי ההגנה המיושם הוא הארקת
הגנה ( )TTאו איפוס ( )TN-C-S , TN-Sהיא כאמור באמצעות מוליך נחושת חשוף ,השלם
לכל אורכו בחתך  35ממ"ר לפחות.
יחד עם זאת ניתן לבצע הארקה של עמודי תאורה בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (מתקני
חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך) ,מכיוון שבתקנות
הללו קיימת התייחסות לעמודים מתכתיים המותקנים ברשות הכלל בהם משולבת
מערכת חשמלית.
בתקנת משנה (11ב) בתקנות החשמל (מתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח
שאינו עולה על מתח נמוך העוסקת בהגנה בפני חשמול של עמודי הרמזורים  ,נקבע:
" עמוד מתכת במתקן תהר"ם קבוע ,המוגן בפני חשמול באמצעות איפוס ( TN-C-,TN-S
 )Sאו באמצעות הארקת הגנה ( , )TTיוארק באמצעות מוליך הארקה ( )PEמנחושת החתך
של  10ממ"ר לפחות ,אשר יתחבר ישירות או בעקיפין לפס ההארקה שבלוח הראשי של
התהר"ם  ,נוסף על מוליך ההארקה ( )PEהכלול בכבל הזינה".
כלומר ניתן להאריק את עמודי התאורה המתכתיים באמצעות מוליך הארקה מנחושת
בחתך  10ממ"ר לפחות ,אשר יחובר אל פס ההארקות הראשי שבמרכזיית התאורה ,בנוסף
על מוליך ההארקה הכלול בכבל הזינה (אופן החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין
עמודי התאורה יבוצע לפי אחת השיטות המתוארות בנספח  1לנוהל.
הערה :
בהתאם לתקנה  25בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000
וולט) שטח החתך המינימלי של מוליך הארקה חשוף שזור מנחושת הניתן להתקנה
באדמה הוא  25ממ"ר .בהתאם לתקנה  18אם מוליך זה מיועד לשמש גם כאלקטרודה
אופקית שטח החתך המזערי שלו צריך להיות  35ממ"ר.
לכן ,מוליך הארקה שזור מנחושת בחתך של  10ממ"ר איננו יכול להיות מותקן חשוף
באדמה ,ולכן יש להתקינו בתוך צינור.
 4.4בידוד מגן
בכדי ליישם את אמצעי ההגנה הזה במתקן תאורה יש להקפיד על כך שהציוד המותקן
במתקן יהיה מסוג בידוד כפול :
▪ פנסי התאורה – פנסים בעלי בידוד כפול.
▪ מרכזיית התאורה – תותקן בתוך ארגז מבודד (מפוליאסטר) המיועד להתקנה
חיצונית (בעל הגנה מכנית ,עמיד בקרינת השמש ,עמיד בתנאי מזג אוויר קשים).
▪ מגש אבזרים – המותקן בתוך העמוד ,יהיה בעל בידוד כפול.
▪ מוליכים – כל המוליכים במתקן יהיו כבלים ( בידוד כפול).
▪ כבל המזין את הציוד לא יכלול מוליך הארקה.
 .5אמצעי הגנה בפני חשמול המותרים אף שאינם מומלצים ליישום במתקני תאורה להלן
התייחסות לאופן היישום של אמצעי הגנה בפני חשמול של מתקני תאורה המותרים אף
שאינם מומלצים ליישום :
▪
▪

מתח נמוך מאוד.
מפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כהגנה בלעדית.
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 5.1מתח נמוך מאוד
שימוש במתח נמוך מאוד כאמצעי הגנה בפני חשמול אפשרי אולם אינו מומלץ מכיוון
שהוא מחייב שימוש במוליכים בעלי שטח חתך גדול ,שיאפשר העברת הזרמים הגבוהים
הנדרשים במקרה זה .שימוש במוליכים בעלי שטח חתך גדול מייקר את המתקן ומסרבל
את בניית המתקן.
אמצעי זה מומלץ רק במקרים בהם ההספק הכולל של מתקן התאורה נמוך ביותר.
 5.2מפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כהגנה בלעדית
שימוש במפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כהגנה בלעדית אפשרי אולם אינו מומלץ
משתי סיבות :
▪ בידוד לקוי באחד מפנסי התאורה עלול לגרום להפעלת מפסק המגן ולהפסקת מתקן
התאורה בשלמותו ,הדבר עלול לגרום לליקוי בטיחותי עקב העדר תאורה.
▪ המנגנון האלקטרו – מכני העדין והרגיש שבמפסק המגן עלול להיות מושפע
מהרעידות והזעזועים הנוצרים ברחוב בעת מעבר כלי רכב (בעיקר כבדים)  ,ועלול
לגרום להפסקת מתקן התאורה ללא סיבה ראויה.
 .6הגנה בפני חשמול של בית תקע שירות המותקן במרכזיית התאורה
הגנה בפני חשמול של בית תקע שירות המותקן במרכזיית התאורה יכולה להתבצע על ידי
מפסק מגן הפועל בזרם דלף או בשיטת הפרד מגן.
 6.1מפסק מגן הפועל בזרם דלף
יש להזין את בית התקע באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם העולה על  0.03אמפר.
 6.2הפרד מגן
יש להזין את בית התקע דרך שנאי מבדל.
שנאי מבדל יזין בית תקע אחד בלבד.
 .7בדיקת מערכת ההגנה בפני חשמול של מתקן תאורה
תהליך ביצוע הבדיקה של מתקן תאורה יבוצע בהתאם לנוהל " 06 -16 -01בדיקות מתקני
חשמל של לקוחות דרישות כלליות".
החשמלאי נדרש להציג את תוכנית ההארקות של מתקן התאורה.
הבודק יבדוק שאמצעי ההגנה בפני חשמול המיושם במתקן עומד בנדרש בתקנות החשמל
(הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד  1000וולט ) וכן בנדרש על פי נוהל זה.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

144

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

145

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

146

פרק ה
עבודות חריגות
המחירים עבור עבודות חריגות ,שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה ,יאושרו ע"י המפקח (בהתאם
למפורט במפרט הכללי) רק אחרי שהוא ניתח מחיר לכל חריג /רק אם המפקח אישר אותם בכתב ביומן
העבודה .האישור ביומן יכלול:
 שם המפקח וחתימתן. תאריך האישור. -הערך הכספי של אותו סעיף חריג.

 .1מפרט מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות ,כריזת חרום ופנל כבאים
מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת
 1.1כללי
 1.1.1מערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען (.)ANALOG ADDRESSABLE
 1.1.2מערכות גילוי וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות מ30-
חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.
 1.1.3המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו-אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה שתאפשר
התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה .נורית ההתראה האינטגרלית של
הגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווית ראיה של  360מעלות.
 1.1.4המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד-ערוצי ורב-ערוצי אשר יכללו ממשק
לגלאים קונבנציונליים ,מפסקים ,אמצעי התראה ,הפעלה ולוחות סינופטיים.
 1.1.5המעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים ( )SLCובמרחב כתובות זהה.
 1.1.6המערכת המוצעת תישא תו-תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת
 ULאו .EN-54
 1.1.7המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים ,מערכת כריזת חירום
אינטגראלית ,הודעות  SMSודואר אלקטרוני.
 1.2לוח הפיקוד והבקרה.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6

התצוגה ,תכיל צג גביש נוזלי ( )LCDגרפית של  64X260פיקסלים ותווים אלפא-נומריים ,נוריות
תצוגה ,ומקשי תכנות ותפעול .התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י .EN-54,UL864 ,1220
מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  1016כתובות של התקני מבוא ומוצא.
מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש עד  8לולאות בקרה ( .)SLCכל
לולאה תאפשר בקרה עד  127התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא.
המערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית ,חיווט ב STYLE 7 – CLASS A-או חיווט ב-
.CLASS B
הרחבת קיבול המערכת מעבר ל 1016 -כתובות תיעשה ע"י שימוש ברכזות נוספות ,המחוברות
ברשת המאופיינת בתקשורת מהירה .הרכזות מחוברות ברשת "שוויונית" ( )Peer-to-Peerכך
שניתן לתכנת בנפרד כל רכזת שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות כשותף .ניתן
לחבר ברשת עד  32מערכות.
לוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן האוטומטי ושינוי רגישות
הגלאים במשטר יום /לילה בהתאם לשעות העבודה במשך היממה,בהתאם לחגים ולימי השבוע
(שישי/שבת).
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1.2.7

1.2.8

1.2.9

שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת אזעקה ,תקלה ,ביצוע
פעולות כגון :השב ,השתקת צופרים ,ביצוע תכנות ועוד .המערכת תאפשר חיבור למחשב שבו
מותקנת תוכנת בקרה לשליטה כללית.
התוכנה כוללת תצוגה גרפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי של נקודות האזעקה
ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה,
תכנות המערכת ,שליטה מרחוק וניהול אירועים.
ניתן יהיה להפיק במערכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה ,תקלה וכו' .הדוחות כוללים את
נתוני האירוע ,זמן האירוע ,סוג ההתקנים ,הכינויים ופרטים נוספים .אירועים אלה ניתנים להצגה
במסך המערכת או לחילופין ניתנים להדפסה.

 1.3לולאות הבקרה ()SLC LOOP
 1.3.1לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו-ערוצי ,הכולל יחידת עיבוד עצמאית .סוג
ומספר כרטיסי הקו ,יקבע על פי מספר ההתקנים (מסוג כתובתי) והתצורה של המערכת .כרטיסי
הקו מבצעים את פעולות הבקרה והתקשורת הדו-כיוונית אל ההתקנים.
 1.3.2מעגל הקו האנלוגי  SLCמוגן אלקטרונית בפני קצר .המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר ויחזור
לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי.
 1.3.3מעגל הקו יכלול נוריות  LEDלבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מצבי העבודה
השונים.
 1.3.4כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג חוטים
יחיד.
 1.3.5כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות
( .(Broadcastהכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ 3 -שניות ,כולל ביצוע אימות אזעקה
(.)Fire Alarm Verification
 1.4מערכת עיבוד מרכזית ()C.P.U.
 1.4.1מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה ,ספק הכוח ,מטען המצברים וכל הציוד
המקושר לרכזת ובכלל זה צגים ,ממשקים וכו' .תקלה ניתוק או הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל
תאובחן ותדווח מידית.
 1.4.2מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים ברמת הלולאה ,בין לולאות,
בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה המחוברות ביניהן ברשת.
 1.4.3מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמתי ניתן להציגו ולהדפיסו וכן זיכרון לא מחיק ממנו
ניתן יהיה לדלות דיווחים עפ"י שיוכם לתאריך.
 1.4.4מערכת העיבוד תכלול זיכרון ( )HISTORYלאירועי אזעקה ותקלה בנפרד .כל זיכרון אירועים יכיל
לפחות  250אירועים אחרונים במערכת .נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת
ותצוגת ה LCD -או להדפסה באמצעות מדפסת.
 1.4.5המערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי ( )MONITORלהצגת הפרמטרים האנלוגיים של
ההתקנים ,לרבות נתוני קריאה עכשוויים ,ספי יחוס ,ספי אזעקה ופרטי ההתקן.
 1.5ארון
 1.5.1לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלסטי "כבה מאליו" דקורטיבי וניתן יהיה להתקנה על הקיר או
בתוך הקיר ,בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.
 1.5.2הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים.
 1.5.3בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתראות החזותיות .שימוש במקשים יוגבל
באמצעות קודי גישה ברמות שונות.
 1.5.4לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח.
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1.5.5

גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה עתידית
של לפחות .50%

 1.6קווי קלט – פלט
כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה עצמית
מתמדת למקרה של נתק ,קצר ,או תקלה אחרת .קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית וחזותית ברורה על
הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה וכו'.
 1.7רמות גישה
למערכת יהיו  4רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות .הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול
חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה
קולית חזותית על הניתוק הקיים.
 1.8אזורים לוגיים
המערכת תאפשר הגדרה של עד  499אזורים לוגיים ,אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש
באמצעות התוכנה ,לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות.
 1.9לוח הבקרה
 1.9.1התצוגה ולוח המקשים מכילים צג גביש נוזלי ( )LCDגרפית של  64X260פיקסלים ותווים אלפא-
נומריים ,נוריות תצוגה ,ומקשי תכנות ותפעול .התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י ,1220
 .EN-54,UL864רכזת הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה  BUILT–INשבעזרתם
ניתן יהיה להגדיר בשטח ,או לבצע שינויים בעת הצורך של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות
הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשהם.
 1.9.2מרכזיית הגילוי תכלול מערכת  ALARM VERIFICATIONלמניעת התראות שווא וכמו כן
תכלול קדם-התראה ) (PRE-ALARMלצורך זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה.
 1.9.3מרכזיית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים.
 1.9.4ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב  TESTמבלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות
מכרטיסים אחרים.
 1.9.5ניתן יהיה לחבר למרכזיה עד  16לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת דו –גידי ((RS-485
אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי.
 1.9.6מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו :הפעלת מערכות כיבוי ,הפעלת
חייגן אוטומטי ,הפעלת צופרים ,הפעלת מדפי אש ,הפעלת מגנטים לסגירת דלתות ,הפעלת ושליטה
על מפוחים וכו'.
 1.9.7המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת הספקי
המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום .ספקים אלו יאפשרו הספקת אנרגיה גבוהה
להתקנים מרוחקים ,תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש בקווי הזנה עבים ויקרים.
 1.9.8הספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת ,טעינת הסוללות ומצבן ומוצא  24Vלהתקני ההפעלה
בשטח .נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית באמצעות לולאות הגילוי
האנלוגיות הסטנדרטיות.
 1.9.9מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכזית של הרכזת.
הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות להספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת .המרכזייה
תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך ,ללא הפרעה בפעולת המערכת.
 1.9.10מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  ,RS-232אשר יאפשרו את חיבור המערכת למחשב ולהדפסת
אירועים וצג גרפי.
 1.9.11מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  TCP/IPאשר תאפשר דיווחים ושליטה באמצעות רשתות
אינטראנט  /אינטרנט.
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 1.9.12לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:
• פעולת המערכת במצב תקין.
• הצגת אירועי אזעקה.
• 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
הראשון והאירוע האחרון שהתרחשו .כל הנ"ל יופיע על גבי התצוגה הראשית בחלון אחד.
• ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה ישירות או המחוברים
לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.
• קביעת רגישות יום ,רגישות לילה וסף קדם-אזעקה ניפרד לכל גלאי .כמו כן ניתן יהיה להגדיר
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.
• אבחנה בין קדם-אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.
• עדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים (.)Drift Compensation
• ביצוע אימות אזעקה (.)Alarm Verification
• תגובה מהירה לאזעקה  3 -שניות כולל אימות אזעקה.
• תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג המערכת או לחילופן,
באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין את הנתונים בערוץ ה.RS-232 -
• המערכת תאפשר נטרול  /הפעלה ברמת ההתקן הבודד /ברמת האזור /ברמת הקבוצה /מוצאי
המעגל הראשי ברכזת.
• כתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ( )Soft Programmingואינה עושה שימוש בהתקנים
מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים.
• חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה –  CLASS-B ,CLASS-AוFree -
.Topology
• כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים ,כרטיסי המבוא/מוצא ,ספק כוח כתובתי
ומבודדה הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו-מחשב.
• המערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ()Automatic Filed Programming Feature
המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר התקנתה תוך דקות בודדות.
• המערכת תאפשר חיבור של עד  32רכזות ברשת שוויונית ( )Peer-to-Peerתוך תצוגה ושליטה
על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה המחוברים אליהם.
• בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת הבקרה ובנוסף ניתן
יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת ,או על ידי מפסק מגנטי עבור "."walk test
 .2התקנים
 1.2גלאי עשן אנלוגי ירוק

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפעול עם הרכזת.
הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה.
הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר-מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי
העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך (נפיצה).
הגלאי יבוקר ע"י מיקרו-מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך
ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת.
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1.2.5

1.2.6

גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה ) (DRIFT COMPANSATIONבאופן אוטומטי עם היווצרות
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
המערכת בדרישות ת"י .1220
נתונים חשמליים
• מתח-עבודה  21Vdcמאופנן.
• זרם עבודה  290מיקרו-אמפר ממותג.
• זרם עבודה באזעקה  2.6mAלערך  -ממותג .ללא נורית סימון.
• תחום טמפרטורה לעבודה מ  -100C -עד 600C
• רגישות  0.8 - 2% / feet -ניתנת לכיוון מלוח הבקרה.
• זרם מיתוג מקסימאלי לעומס חיצוני 50mA

 1.3צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות ,תשלב בתוכה צופר התרעת אש ,נורית סימון בעלת
עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.
התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה.
הצופר יוזן באמצעות  4גידים – זוג להזנת הקו האנלוגי  SLCוזוג למקור מתח  24DC Vלצורכי
הפעלת הצופר ,מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי.
במצב עבודה רגיל ,מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה.
הצופר יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).

 1.4גלאי גז
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8

גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן  H2הנפלט בחדרי מצברים.
גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול.
הגלאי יכלול ממסרים לחיבור למערכת גילוי האש.
אפשרות גילוי של .0-100% LEL
גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצות.
גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של .IP-65
הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
גלאי הגז יהיו תוצרת חברת  SENSITRONו/או ש"ע אשר נבדקו ומתאימים לדרישות התקן
הישראלי .1220

 1.5גלאי קרן.
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.
 1.5.1גלאי קרן יפעל על פי העקרונות הבאים:
 1.5.1.1טווח הגילוי הרוחבי של גלאי הקרן יהיה עד  18מטר.
 1.5.1.2גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של  8-100מטר.
 1.5.1.3התקנה  -על הקיר כ 50 -ס"מ מהתקרה למעט אם נקבע אחרת בתכנון המפורט.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

151
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.2.6
1.6

1.7

טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת :בין  -25ו 55+ -מעלות צלסיוס.
יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י ולתקן .1220
הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי .
גלאי קרן ממונע יפעל על פי העקרונות הבאים:
הגלאי יכיל מנוע סרבו אשר יתכוונן וייתקן אוטומטית ובאופן רציף את הקרן בין המשדר למקלט.
גלאי הקרן מיועד לכיסוי שטחים גבוהים באורך של  5-100מטר.
הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן אשר תגרם ע"י העשן.
טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת :בין  -10ו 55+ -מעלות צלסיוס.
יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י  1220ויתאים לבדיקת  VDSבגרמניה.
הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).

הפעלת גלאי בהתאם לתכנון תגרום ,מידית או לאחר השהייה (עם אפשרות ויסות זמן ההשהיה),
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.

•

הפעלת נוריות הסימון המקבילות לגלאי שפעל (אם ישנו).

•

הפעלת כל פעולות החירום ,כגון :הפסקת מערכות המזוג אויר ,הפסקת מערכת החשמל ,חיוג
אוטומטי ,אזעקת אש באמצעות מערכת רמקולים" ,פיקוד הכבאים" למעליות ,מדפי עשן,
כיבוי אוטומטי אזורי ועוד (אופציה) ,הפעלת מפוחים להוצאת עשן ,במידה ויהיו כאלה,
הפסקת חשמל בלוח ראשי במידה ונדרש ,שחרור דלתות מגנטיות.

•

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.

גלאי כבל

 1.7.1גלאי הכבל יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל נושאי זרם המופרדים ע"י בידוד
רגיש לחום .גלאי הכבל יהיה מאושר .UL/FM
 1.7.2כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים ,ארון חיבורים ,נגד סוף קו או כל אלמנט אחר
המהווה חלק ממערכת גילוי האש.
 1.7.3ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים בהם אין סכנת אש.
 1.7.4טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה:
טמפ' סביבה מרבית
37.8°C
65.6 °C
93.3 °C

טמפ' הפעלה גלאי כבל
68.3 °C
87.8 °C
137.8 °C

 1.7.5האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על  1,200מ'.
 1.7.6בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר – יש להשתמש בכבל נושא המסופק עם
גלאי הכבל.
 1.7.7התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי התקנה מקוריים שלו.
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 1.7.8גלאי הכבל יחובר ל LOOP-מעגלי גילוי-אש ,ע"י יחידת כתובת  ADDRESSABLEהנמדדת בנפרד
מגלאי הכבל.
 1.7.9הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
 1.8יחידת מבוא ממוענת
יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון :גלאי גז ,גלאי כבל ,F.S. ,מגע
יבש או קבוצת גלאים מטיפוס  COLLECTIVEל LOOP-וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי
 ADDRESSוחיבורם למעגל הגילוי הממוען.
 1.9יחידת הפעלה ממוענת
יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר ,ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון :הפעלת כיבוי-אש והפסקות
חירום להזנות חשמל.
 1.10ספק כח כתובתי אנלוגי
מאפשר הפצת  24 Vמגובה סוללות ,כולל בעת נפילת מתח רשת ,מתח סוללות והגנה מזרמי יתר ע"י
הגנה אלקטרונית.
 1.11נוריות סימון גלאים
 1.11.1מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי .הנורית תתחבר
במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.
 1.11.2מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח ,או מותאמת
לשילוב בתקרה אקוסטית .הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.
 1.11.3נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו.
 1.11.4נורית הסימון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
1.12

לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי

1.12.1
1.12.2
1.12.3

לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של  1.6מ' מהרצפה.
לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או קצר.
הפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח הגילוי/כיבוי
שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.
הלחצן יהיה מסוג "ממוען".
לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום .ללחצן יותקן מכסה שקוף אשר יש צורך
לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו בשוגג ,ויסומן בהתאם לייעודו
בשפה העברית.
תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.
החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך.
הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).

1.12.4
1.12.5

1.12.6
1.12.7
1.12.8

 .2מערכת כריזת חרום:
 2.1מטרת המערכת היא מתן הודעות שוטפות ושידור כריזה בשעת חרום כך שניתן יהיה לכרוז ממקרופון
מקומי או מרוחק עם אופציית הרחבה לשליטה לפי איזורי חלוקה.
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 2.2מערכת כריזת החירום תיהיה מונוליטית משולבת ,המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של מערכת
כריזה קולית ,ספק כוח וסוללות גיבוי.
 2.3המערכת תישא תו-תקן ישראלי/אישור מכון התקנים לעמידה בתקן הישראלי ותתאים או תישא
אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת  ULאו .EN-54
 2.4הכריזה וההודעות המוקלטות ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר בהתאם לדרישות
התקנים.
 2.5עד  2מוצאי קוים של רמקולים מבוקרים עם מתח של  70V ,25Vאו .100V
 2.6המערכת תכיל  OPEN COLLECTORSלצורך בקרה בזמן אזעקה או בזמן תקלה וכמות  8של
הודעות מוקלטות לכל היותר.
 2.7במידה וישנה מוזיקת רקע ,המערכת תאפשר עדיפות לכריזת החרום.
 2.8תחום הענות לתדר  18000-100 Hzבניחות של  Dbויחס אות לרעש יהיה לכל היותר .90DB
 2.9מערכת בודדת תיהיה בעלת הספק של .300 W/200W /150W /100W /50W /25W
מבנה כללי
 2.10מסגרת המסד תבנה מפלדה בעובי של  1.5מ"מ לפחות.
 2.11כל חלקי הפלדה יצופו באבקה לצורך מניעת קורוזיה וחלודה.
 2.12תיהיה במסד אפשרות לנעילה עם מפתח ונעילה ע"י קוד כך שתיהיה גישה רק לאדם מורשה.
 2.13המסד יכלול נוריות לציון הדברים הבאים :אספקת המתחים ,הודעה קולית מושמעת ,תקלה ,וחוסר
פעולה של אחת הפונקציות במערכת.
מתחי האספקה
 2.14במידה וישנה העברה בין סוגי מתחים שונים הנ"ל יעשה אוטומטית.
 2.15המערכת תכלול מצברי חרום נטענים אשר יספקו הזנה לחצי שעה בשידור בהספק מלא.
 2.16טווח מתחי העבודה של המערכת יהיה חסין לנפילות או קפיצות במתח של לפחות  10%ממתח
הרשת.
 2.17כל אחד ממתחי המבוא השונים יוגן ע"י נתיך.
 .3מערכת שליטה וניהול עשן:
 3.1המערכת המוצעת תישא תו-תקן ישראלי/אישור מכון התקנים לעמידה בתקן הישראלי ותתאים או
תישא את האישורים הבינלאומיים של התקנים .NFPA70, NFPA72,NFPA92, UL864
 3.2פנל ניהול העשן יתממשק אל הרכזת כך שכל הפעולות המתבצעות בו והמידע יעבור דרך הרכזת והיא
תציג על גבי התצוגה שלה את סטטוס העבודה או התקלה עד  40תווים.
 3.3פנל ניהול העשן יתוכנן וייוצר בארץ לצורך מניעת טעויות בהבנת המתקן ,כמו כן יהיה במארז אחיד
ויכלול כמות  (SMOKE CONTROL MODEL( SCMעבור כל מפוח בנפרד או קבוצת מפוחים
במקרה והם באותו איזור אש כהגדרת יועץ הבטיחות כאשר כל בורר יתפוס כתובת אחת בלבד ,ליד
כל בורר יהיו  3נורות הממחישות את מצב הפעולה של הבורר -נורה עבור מצב אוטומטי ,מצב ידני
 ,ONמצב ידני .OFF
 3.4השליטה הידנית של הכבאי בבורר תיהיה בעדיפות עליונה מהמצב האוטומטי כך שהכבאי תמיד יוכל
לשנות את סטטוס העבודה של המפוחים כרצונו.
 3.5במידה והמפוח אמור להכנס לעבודה אך הוא לא מצליח מכל סיבה שהיא ייתקבל דיווח ברכזת ולא
תדלק הנורה שליד הבורר.
 3.6סכמה צבעונית המתוכננת ומיוצרת בארץ בחזית הפאנל עם קוי כניסת אויר וקוי הוצאת אויר
הממחישה בבהירות את המבנה והשליטה של המפוחים בכל איזור ואיזור.
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כבילה
 3.7מערכת ניהול העשן מוגדרת כמערכת מצילת חיים ,על כן כל הכבילה הקשורה למערכת זו (מהפנל
ניהול עשן עד לרכזת ומהרכזת עד למפוחים השונים) תהיה כבילה מסוג  NHXHFE180E90בצבע
כתום אשר עמידה לאש עד  90דקות.
.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

חייגן
תכנות של עד  10מספרי טלפון לכל ערוץ והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים.
החייגן יכיל לכל היותר  15ספרות לכל מספר טלפון אשר יופיעו על גבי תצוגה ספרתית המכילה בנוסף
סימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה.
החיוג יבוצע בשיטת פולס או טונים ()DTMF
תכנות החייגן והקלטה יאובטחו באמצעות סיסמא.
לצורך קיום בקרת קו טלפון מתמדת יוזן החייגן ממקור מתח קבוע מגובה סוללה מהרכזת.

אירועי החייגן
 4.6קו הטלפון וקווי כניסת האירועים יכללו בקרת קו וחיווי על גבי החייגן וברכזת אליה הוא מחובר.
 4.7החייגן יכיל הודעות לאירוע המופעל ממבוא  Aאו ממבוא  Bכאשר ההודעה תהייה מורכבת משני
קטעים הראשון יהיה תאור האירוע והשני אשר יהיה משותף לכל הכניסות הוא מיקום האירוע
ומספר טלפון לאימות.
 4.8הפעלת האירועים תתבצע מכניסה  Aאו  Bברמת מתח חיובי או שלילי.
 .5מערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג (FM-200/FE-227) HFC-227ea
מטרת המערכות – כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי החלל המוגן או בארונות החשמל בריכוז המתאים
ובכמות הנדרשת על פי תקן ,ת"י .NFPA 2001 / 1597
מערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים ועל גז כיבוי מסוג  HFC-227ea )FM-200/FE-227( -כדוגמת
המכלים מתוצרת החברות  SAFEמאיטליה ו FIKE -מארה"ב אשר נושאים את התקנים .UL /EN12094
על המערכת להיות בעלת תו תקן ישראלי.
המערכות תותקנה בצורה מושלמת ,מחוברות ומוכנות לשימוש .המערכות תכלולנה את כל החלקים,
החומרים והעבודות הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב ייעודית /הוראות
היצרן למכלים מסוג  .PRE ENENERINGכמו כן יידרש הקבלן להציג תעודה על היותו מורשה להתקין
ולתחזק מערכות מסוג זה ועל היותו מורשה לתחזק ולמלא את מכלי הכיבוי ושברשותו מתקן למילוי גז
בפיקוח מת"י או  ULאו מעבדה מאושרת אחרת.
 5.1ארגון והפעלת המערכת
 5.1.1המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.
 5.1.2המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש על פי תקן ,ת"י
 NFPA 2001 / 1597ומאושרים בהתאם.
 5.1.3מיכל גז המיועד לגז מסוג  (FM-200/FE-227) HFC-227eaעל פי המפורט בתכנית המחשב/
הוראות היצרן נושא תו תקן ישראלי .1597
 5.1.4מפעיל חשמלי (סולונואיד) או ע"י נוקר הפורץ דיסק.
 5.1.5חבק לעיגון המכל.
 5.1.6צנרת פלדה מטיפוס סקדיואל  40מגולוון או נחושת ,בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת המחשב/
הוראת היצרן.
 5.1.7נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ 6 -שניות ,שלא יעלה על  10שניות.
 5.1.8נושא את אישור מת"י להתקנה בהתאם לתקן ת"י .1597
 5.1.9צופר התרעה באזור (החלל) המוגן.
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 5.1.10התקנת כל הציוד המפורט לעיל ,מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן באמצעות
מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.
 5.1.11שלט מואר "כיבוי הופעל" בעל תאורת לד באזור המוגן.
 5.1.12המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות:

5.1.13
5.1.14
5.1.15

5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20
5.1.21
5.1.22

•

על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה () CROSS ZONINGעם או
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.

• על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על המכל.
המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י סולללות
מערכת גילוי העשן והן באופן מכאני על ידי מנוף ידני המותקן על מנגנון המפעל.
יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן.
ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר (מוצלבים בתכנון המערכת
בלוח הבקרה) המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את ההוראה להפעלה בלוח
הפיקוד של מערכת גילוי העשן.
הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום מאויש
 24שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  24שעות ביממה (מוקד).
המכל יהיה כנדרש ע"י פי ת"י .1597
מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב או בהתאם להוראות היצרן.
לחץ המילוי יהיה לא פחות מ 25 -אטמ' בטמפ' של  30מעלות צלזיוס.
המכל יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה) .ויישא אישור של תאימות חשמלית
לרכזת של היצרן ומת"י.
כל האביזרים (מכלים ,צנרת ונחירי פיזור) יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו שפיכת הגז
תוך פרק זמן שלא פחות מ 6 -שניות ,שלא יעלה על  10שניות.
הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות  10שניות.

שילוט וסימון
 5.1.23שילוט לוח הבקרה ולוחות משנה ייעשה באותיות דפוס קריאות ונראות היטב בתאום עם המנהל.
שילוט האזורים יעשה על פי סדר האזורים במתקן ובתאום ואישור מנהל המתקן .השילוט יהיה
מלא וברור להבנה.
 5.1.24השלטים יהיו מחומר פלסטי בר קיימא.
 5.1.25שילוט חיבורים בלוח הבקרה ייעשה באופן שכל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומנים כך שניתן
יהיה לזהות בצורה ברורה את כל המוליכים המתחברים אליהם .שילוט גלאים ,נוריות סימון
לחיצים ,ישולטו עם חומר פלסטי בר-קיימא.
 .6התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטית על ידי גז ותחזוקתן
 6.1המערכת תותקן על פי תקן ,ת"י  .1597בגמר ההתקנה ,תיבחן המערכת ע"י מבדקה מאושרת ותוגש
תעודת הסמכה למערכת.
 6.2התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר ,שתפעל בשילוב עם מערכת
גילוי האש הקיימת בבניין או הצפויה להתקנה ,להלן "מערכת משולבת".
 6.3מערכת הגילוי והכיבוי תכלול ארבעה אלמנטים עיקריים להלן:
•

גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב .CROSS ZONING

•

מיכל גז כיבוי.
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•

צנרת לזרימת הגז.

• נחירי פיזור.
 6.3.1המערכת תופעל באחד או יותר מתוך שלושת האפשרויות הבאות:

6.3.2

6.3.3

6.3.4
6.3.5
6.3.6

6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13

•

על ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת ההצלבה () CROSS ZONINGעם או
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.

• על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על המכל.
הפעלת כיבוי תגרום לפעולות הבאות:
•

שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים.

•

הפעלה מידית של השלט המואר "כיבוי מופעל".

•

פתיחת חלון לשחרור עשן.

•

סגירת תריסי עשן (דמפרים).

•

ניתוק מידי של חשמל בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור.

•

שחרור גז כיבוי מידי בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור .שחרור גז
כיבוי לאחר השהיה מינימאלית בין  20ל 30 -שניות בשאר המקומות.

• שעון הלחץ מעל מיכל הגז יורה על נפילת לחץ.
חיווי תקלות במערכת הכיבוי יופיעו במקרים הבאים:
•

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.

• נתק ,קצר ,או זליגה לאדמה בקו תריסי עשן (דמפרים).
המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז FM-200,או שווה ערך ,בארונות חשמל ,בארונות ציוד
תקשורת ,בחדרים או בכל חלל סגור אחר.
המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של  20שנים לפחות בשטח הגילוי
והכיבוי האוטומטי בגז.
כל הציוד ,החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו מהמשובחים ביותר והחדישים
ביותר בשטח הכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של  U.Lארה"ב EN /אירופה המאשרים עמידות
הפריטים עם תו תקן ישראלי  . 1597הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה לכל פריט .הקבלן ימציא
אישור מת"י לעמידה בדרישות התקן.
איכות גז הכיבוי תהיה על פי דרישות תקן ,ת"י .NFPA 2001 / 1597
מכלול מיכל הגז :מיכל ,ידית הפעלה מכאנית ומנגנון ההפעלה ,יהיו בנויים על פי תקן ,ת"י 1597
המכל ימולא עם חנקן לתוספת לחץ של  24-25אטמוספרות ,הכל על פי על פי תקן ,ת"י / 1597
והוראות היצרן.
המכל ימוקם במקום בטוח מחוץ לחלל המוגן ,נוח לגישה ,להפעלה ידנית מכאנית ולמתן שרות
אחזקה .המכל לא יפריע לפעילויות השוטפות במתקן.
מנגנון ההפעלה והחיווט המוליך אליו יהיו מבוקרים ומוגנים (שמירת קו) כנגד קצר ,נתק או
זליגה לאדמה .כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.
קדחים בנחירי הפיזור יבוצעו על ידי יצרן הציוד בלבד.
מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן "כמערכת משולבת" ,פעולתה לא תפגע ולא תפריע לפעולת
מערכת גילוי האש הכללית הקיימת במתקן.
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6.3.14
6.3.15
6.3.16
6.3.17
6.3.18
6.3.19
6.3.20
6.3.21
6.3.22
6.3.23
6.3.24
6.3.25
6.3.26

בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה.
צנרת הגז תהיה בהתאם להוראות יצרן מערכת הכיבוי.
ניתן יהיה לתכנת את משך הפולס שבו יפעל הכיבוי מ 5-שניות ועד  55שניות בקפיצות של 5
שניות ,מדקה אחת ועד ל 239-דקות בקפיצות של דקה או עד לביצוע "השב" ברכזת.
במקרה של שימוש בסולונואיד ינותק זרם החשמל סולונואיד לאחר  60-20שניות .שלט מואר
"כיבוי הופעל" יהיה גוף תאורה מוגן מים עם נורות לד.
קפיצים הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת.
מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת.
לחצן כיבוי ידני חשמלי להתקנה חיצונית יותקן בקופסת  CIעם מכסה אטום למים ,במקום נוח
להפעלה ,מחוץ לחלל המוגן ובמרחק שיאפשר הפעלתו גם שיש דליקה בחלל המוגן.
לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את הסולונואיד או הנפץ ללא שימוש במערכת הצלבת
האזורים.
מכלי הכיבוי שיותקנו מחוץ למבנה יוגנו על ידי כלוב עמיד ויציב שיורכב מרשת מתכת ,דלת ,גגון
פח גלי או פלסטי גלי ,משטח בטון ,הכל בצורה מתאימה ונאה.
ממסר פיקוד (טריפ קויל) בארונות חשמל יותקן על ידי הקבלן .זרם ההפעלה לממסר הפיקוד
יהיה למשך זמן קצר בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד.
הקבלן יגיש תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה על פי תקן ,ת"י  .1597או פתרון
אחר כפי שמאושר על ידי יצרן הציוד.
הקבלן ימציא ,בסיום ההתקנה ,תיק מערכת ,אישור של מבדקה מאושרת על ביצוע ההתקנה על
פי דרישות התקן.
מערכת לכיבוי אוטומטי בגז תותקן על פי ההנחיות שלהלן:
•

הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה.

•

חבקי המכלים יהיו מחוזקים לקיר או לתמיכה בצורה שתבטיח חוזק מתאים ועמידה בלחצי
הפריקה.

•

המכלים יותקנו על גבי משטח מוגבה משטח הרצפה למניעת מגע עם מים.

•

צנרת הגז תהיה מחוזקת בצורה שתבטיח עמידה בלחצי הפריקה.

•

קוטר המעבר בתקרת ארון מוגן של נחיר פיזור לא יעלה על  1מ"מ מקוטר מחבר הנחיר.

•

נחיר הפיזור יהיה מחוזק היטב לתקרת הארון המוגן.

•

אין להלחים צנרת נחושת.

•

העבודה עם צנרת נחושת :חיתוכים ,כיפופים ,קונוסים ועניות ,תעשה אך ורק עם מכשירים
מיועדים לכך .אין להשתמש בחומרי אטימה.

•

צנרת גז כיבוי מנחושת תעבור בתעלות  20 X 20 P.V.Cמ"מ.

•

עובי החיווט אל הסולונואיד או הנפץ יהיה כזה שיאפשר מעבר זרם חשמל הפעלה על פי
דרישות היצרן.

•

כל ההברגות בצנרת סקדואל  40מחברים ודיזות יהיו קוניות לפי.N.P.T.

•

עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינמיים
שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המערכת.

•

צנרת המתכת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.

•

עיגון הצנרת יבוצע לאחר כל ברך בכיוון זרימת הגז ,ובקטעים ישרים כל 1מטר לפחות.

•

חבקים לחיזוק צנרת סקדואל  40יהיו בעובי ובפרופיל הנדרש .הקבלן יאטום פתחים בארונות
חשמל למניעת בריחת גז כיבוי.
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6.3.27

6.1
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.5

המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:
 oמכל /מכלי גז  FM-200או שווה ערך ,בכמות המפורטת במחירון.
 oמערכת הפעלה חשמלית.
 oהפעלה מכאנית ידנית.
 oשסתום לפריקה מהירה.
 oחבק לעיגון המכל.
 oנחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בהתאם להוראות היצרן ודרישות ת"י 1597
 oמד לחץ.
 oצנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור.
 oקבלת אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז.
 oלחצן כיבוי.
 oשלט על דלת הכניסה אשר יואר על ידי תאורת לד ובו יהיה כתוב "הופעל כיבוי".
הנחיות להתקנת מערכת גילוי אש
הקבלן יבקר באתר ויתאם את עבודתו כך שלא תופרע הפעילות השוטפת במתקן.
הקבלן ישמור בשלבי התקנת המערכת ,על הניקיון בשטח כפי שידרוש מנהל המתקן .הקבלן ידאג
לניקיון ויפנה מהאתר את כל הפסולת ,שיירי ציוד וחומרים אחרים ,בגמר כל יום עבודה וכן באופן
יסודי לפני מסירת המערכת.
על הקבלן לבצע את קדיחותיו וחציבותיו תוך שימוש בשרוול גומי המותקן על המקדחה וכן יכסה
ביריעות פלסטיות את הציוד ,הכל כדי למנוע פיזור אבק ,לשביעות רצון המנהל ומנהל המתקן.
כל מעבר וחציבה דרך קירות מחיצות וכד' ,יאטמו מחדש עם חומר איטום מתאים ובר-קיימא,
בצורה טובה ונאה ,ויצבעו בצבע ובגוון הרקע ,הכל לשביעות רצון המנהל ומנהל המתקן.
כל שינוי במבנה שיעשה על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודותיו ,יוחזר לקדמותו מיד לאחר סיום
התקנת המערכת ולפני מסירתה.

טיב ביצוע ומיומנות
 6.1.6הקבלן מתחייב שכל העבודות ,לרבות חיווט והתקנה יבוצעו על ידו לפי מיטב כללי ההנדסה
הנאותה.
 6.1.7על הקבלן לבצע גימור טוב ונאה  -תעלת ה -P.V.Cתותקן בצורה ישרה ונאה .צנרת המחירון
תותקן באמצעות טפסי מתכת מגולוונת .קצה הצינור ו/או התעלה יותקנו במרחק שלא יעלה על
5מילימטר מכל אביזר במערכת הגילוי .החיווט הגלוי יצופה בשרוול בידוד .תעלת  P.V.Cאו צנרת
המחירון תותקן על קו הסימטריה מכל פריט מפרטי המערכת .לוח הבקרה יותקן בגובה של 1.50
ס"מ מהרצפה ובסיס הלוח .לחיצים יותקנו בגובה של  160ס"מ מהם .נוריות הסימון בגלאים או
בבסיסי הגלאים יפנו לכיוון שבו יראו בצורה טובה מכיוון הכניסה המקובלת לחדר או לאולם וכן
מכיווני הגישה .צופרים יותקנו בדרך כלל במרחק  50ס"מ מהתקרה ,אלא אם נאמר אחרת .כל
המערכת תותקן בצורה הטובה והמושלמת ביותר.
 6.1.8הקבלן יוודא שמידות הציוד על כל פרטיו מתאימים למקום המיועד להם במתקן.
התקנת גלאים
 6.1.9התקנת גלאים בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר ,וכן בחדרי מדרגות ,יותקנו כך שתתאפשר
גישה נוחה אליהם לצורך מתן שירות אחזקה או לצורך טיפול בתקלה .יש לתאם עם המפקח ונציג
הרשות המזמינה אם נוצר קושי בהתקנה או במיקום.
 6.1.10התקנת הגלאים תהיה במרכז המכסה העליון של ארון החשמל ,ככל שניתן.
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 6.1.11קידוח החור עבור הגלאי יבוצע באמצעות מקדח "כוס" .יש להכין לפני הקידוח יריעה או לוח
קרטון ,כדי לאסוף את השבבים .קוטר הקדח עבור הגלאי לא יהיה גדול מ 3 -מ"מ מקוטר הגלאי.
הגלאי ייתמך על ידי פח בפרופיל "ח".
 6.1.12גלאים מתחת לרצפה צפה יתמכו על ידי פרופיל מתכת יציב בצורת "אומגה" באישור מראש
ובכתב ,בגובה שלא יעלה ולא יפחת מ  5 -ס"מ מתחת לרצפה הצפה.
צופרים
 6.1.13כל הצופרים יותקנו במרחק של כ 50 -ס"מ מהתקרה אלא אם נאמר וצוין אחרת.
לחצן
 6.1.14גובה התקנת לחצני היד יהיה  160ס"מ מפני הרצפה.
חיווט תעלות וצנרת
 6.1.15כל החיווט יעבור בתעלות  P.V.Cאלא אם נאמר במפורש אחרת.
 6.1.16החיווט ,התעלות והצנרות יועברו בדרך הקצרה ביותר ,במינימום קשתות זוויות וקופסאות
חיבורים.
 6.1.17כל התעלות והצנרות המותקנות על קיר יותקנו על הקיר בצמוד לתקרה.
 6.1.18כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים חשמליים.
 6.1.19צנרת הפלסטיק תוצמד אל תקרה קונסטרוקטיבית ובכל מקרה לא תונח על תקרה תלויה.
 6.1.20התעלות ,הצנרת והחיווט יישאו תו תקן ישראלי.
 6.1.21כל קופסאות החיבורים ,נוריות הסימון ,הלחיצים וכו' ,יותקנו בצורה ישרה אסתטית וחזקה ללא
שימוש בתעלה או בצנרת נוספת .מכסי קופסאות החיבורים יהיו מכוסים במדבקה בצבע אדום בת
קיימא ,או יצבעו בצורה אסתטית בצבע אדום ויוחזקו בסרט משונן על קופסאות החיבורים.
קופסאות החיבורים יאטמו בפקק מיועד.
 6.1.22החיבור בין תעלות ה  -P.V.Cלצנרת הפלסטית ,יעשה דרך קופסאות הסתעפות .פתחים וסדקים
יאטמו על ידי חומר סיליקון.
 6.1.23הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את ההתאמה של תעלת ה -P.V.Cאו הצנרת שהותקנה ע"י אחרים -
לתכניות הביצוע שבידו.
 6.1.24הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או הצנרת שהותקנה ע"י אחרים -
לתכניות הביצוע שבידו.
 6.1.25הקבלן יעיר את תשומת לבו של המזמין לכל סטייה או סתימה של צנרת קיימת לאחר הבדיקה
שביצע ולפני התחלת ההשחלה ,כדי לאפשר את תיקון התכניות במועד מוקדם ככל האפשר.
 6.1.26כל פעולות החיווט יעשו בהתאם להוראות חוק החשמל ותקן .1220/3
יומן עבודה
 6.1.27הקבלן יחזיק באתר העבודה יומן עבודה וינהלו באופן שוטף תוך פירוט העבודה במתקן .ביומן
ירשמו בסוף כל יום עבודה ,כמויות מדויקות של תעלות ,צנרת וחיווט באופן ברור על פי אזורים,
קומות חדרים וכו' .למפקח ו/או נציג הרשות המזמינה הזכות לבדוק בכל עת את פירוט הרישום
ביומן זה.
 .7בדיקה וקבלת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית
 7.1על הקבלן להודיע על סיום מלא של עבודות ההתקנה .ההודעה תימסר לאחר שהמערכת נבדקה על ידי
מבקר איכות מטעם הקבלן ונמצאה במצב תקין ללא דופי וללא צורך בתיקון כלשהו ,הופעלה
לתקופת ניסיון של  7ימים לפחות ,ללא תקלות ו/או אזעקות שווא ,ובתנאי תפעול רגילים ,מושלמת
ומוכנה למסירה.
 7.2על הקבלן להמציא אישור מבדקה מאושרת לאחר ביצוע ההתקנה ולפני קבלתה הסופית.
מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

160
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7
7.8
7.9
7.10

הקבלן ימציא בעת המסירה חמישה תיקים (אוגדנים) כנדרש בסעיף תיעוד טכני כמפורט להלן.
הקבלן יערוך טבלת רשימת ציוד שהותקן עם ספירת כמויות הציוד גלאים ,לחיצים ,צופרים ,חיווט,
תעלות ,צנרת וכל פריט אחר שהוזמן על פי הזמנת העבודה .צוות זה יאשר ויחתום על גבי הטבלה
שכל הציוד אשר מופיע בטבלה אכן הותקן .בעת ספירת מלאי זו תיערך גם בדיקת תפקוד מקצועית
של כל פרטי המערכת.
לאחר גמר עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות יסודיות למערכת .הבדיקות יכללו בדיקות טיב ההתקנה
ובדיקות תפעוליות .הבדיקות יערכו על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן ,על פי המפורט לעיל ובחתימת
ידו של המבקר מול כל סעיף .רק לאחר שהקבלן יודיע שהמערכת נבדקה ונמצאה מושלמת ופועלת
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
מסירת המערכת ימסור הקבלן תיעוד טכני מושלם כמפורט להלן .הבדיקה תעשה בהתאם להוראות
היצרן ,כל גלאי ייבדק בנפרד וכל מרכיב אחר במערכת והמערכת כיחידה שלמה.
לא תתקבל מערכת אם נמצא שיש פריטים וחלקים בה שאינם פועלים כנדרש.
עם המסירה תיערך הדרכת צוות המזמין על אופן פעולת המערכת ותפעולה השוטף.
תיעוד טכני למסירה עם המערכת.
עם מסירת המערכת לידי ימסור הקבלן חמישה עותקים (אוגדנים) כאשר בכל עותק  -אוגדן  -יהיה
החומר התיעודי כמפורט מטה:
•

קובץ שרטוטים מעודכנים של כל מרכיבי המערכת כפי שהותקנו בפועל.

•

הוראות הפעלה ,בדיקה וניסוי של כל מרכיבי המערכת.

•

הוראות בדק ואחזקה תקופתית לכל פריטי המערכת וציוד העזר כולל מצברי החירום עם ציון
מרווחי הזמן המומלצים בין פעולה הוראות פעולה אחזקה יומית ,שבועית ,חודשית או שנתית
לפעולה לצד כל פעולות האחזקה ,יצוינו דרכי הביצוע  -מקומי או ע"י טכנאי).

•

רשימה מלאה של הציוד ממנו מורכבת המערכת (מספר הגלאים וסוגיהם ,מספר המנורות או
נוריות הסימון ,לחיצי אזעקה וכדומה).

•

קטלוגים ופרוספקטים מפורטים של היצרן עבור כל הפריטים של המערכת.

•

אישור מעבדה מוסמכת לאישור התאמת המערכת לדרישות ת"י  1220על כל חלקיו.

•

תזרים ביצוע מערכות גילוי וכיבוי

•

דרישה ,יעוץ ,תכנון ,אישור מבדקה מוסמכת לתכנון ,כתב כמויות ,ביצוע ,אישור מת"י על
ביצוע ,אישור כיבוי אש ומסירה למזמין.

 .8התקנת מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטית על ידי מתקנים לכיבוי באירוסול ותחזוקתו
 8.1המערכת תותקן על פי דרישות ת"י  5210ותאושר ע"י מבדקה מוסמכת לאחר ההתקנה.
 8.2התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר ,שתפעל בשילוב עם מערכת
גילוי האש הקיימת בבניין או הצפויה להתקנה ,להלן "מערכת משולבת".
 8.3מערכת הגילוי והכיבוי תכלול שני אלמנטים עיקריים להלן:
•

גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב .CROSS ZONING

• מתקן כיבוי באירוסול.
 8.4הפעלת כיבוי תגרום לפעולות הבאות:
•

שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים .הפעלה מידית של
השלט המואר "כיבוי מופעל".

•

סגירת תריסי עשן (דמפרים).

•

ניתוק מידי של חשמל בארונות  -חשמל ,פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור.

•

שחרור חומר כיבוי.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

161
 8.5תקלות במערכת הכיבוי יופיעו במקרים הבאים:
•

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.

•

נתק ,קצר ,או זליגה לאדמה בקו תריסי עשן (דמפרים).

•

נתק ,קצר או אדמה בקו חייגן או בנתק של קו החיוג.

 8.6כיבוי באירוסולים  -המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי באירוסול ,בארונות חשמל ,בארונות ציוד
תקשורת ,בחדרים או בכל חלל סגור אחר בהתאם לת"י  ,5210גיליון תיקון מספר  1לת"י .5210
 8.7המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של  20שנים לפחות בשטח הגילוי והכיבוי
האוטומטי באירוסול.
 8.8כל הציוד ,החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו מהמין המשובח ביותר והחדיש ביותר
בשטח הכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי ושל UL / ENהמאשרים עמידות
הפריטים בדרישות התקן  NFPA 2010ומכון התקנים הישראלי הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה
לכל פריט.
 8.9איכות חומר הכיבוי תהיה על פי דרישות של  / N.F.P.A. 2010ת"י .5210
 8.10המכל ימוקם במקום בטוח בתוך החלל המוגן ,נוח לגישה ,ולמתן שרות אחזקה .המכל לא יפריע
לפעילויות השוטפות במתקן.
 8.11מנגנון ההפעלה החשמלי והחיווט המוליך אליו יהיו מבוקרים ומוגנים (שמירת קו) כנגד קצר ,נתק או
זליגה לאדמה .כל תקלה מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.
 8.12מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן "כמערכת משולבת" ,פעולתה לא תפגע ולא תפריע לפעולת מערכת
גילוי האש הכללית הקיימת במתקן.
 8.13בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה.
 8.14צופרי פינוי יותקנו בחללים סגורים להוציא ארונות חשמל.
 8.15במקרה של הפעלת כיבוי קו המוצא לכיבוי יהיה מוגן על ידי כרטיס אלקטרוני להגבלת צריכת הזרם
בהתאם להוראת יצרן המחולל.
 8.16שלט מואר "כיבוי הופעל" יהיה גוף תאורה מוגן מים עם נורות לד ויופעל על ידי לוח הבקרה.
 8.17קפיצים הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת.
 8.18מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת.
 8.19לחצן כיבוי ידני חשמלי יופעל בשיטת הפעלה כפולה.
 8.20לחצן כיבוי ידני חשמלי להתקנה חיצונית יותקן בקופסת  CIעם מכסה אטום למים ,במקום נוח
להפעלה.
 8.21לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את מנגנון ההפעלה ללא שימוש במערכת הצלבת האזורים.
 8.22ממסר פיקוד (טריפ קויל) יותקן על ידי הקבלן בפיקוח נציג הרשות המזמינה בארונות חשמל מעל 63
אמפר ,פיקוד מיזוג אויר ופיקוד דיזל גנרטור .זרם ההפעלה לממסר הפיקוד יהיה למשך זמן קצר
בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד.
 8.23הקבלן יגיש למזמין תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי כמות חומר הכיבוי בהתאם לתקן
הקובע ת"י .5210
 8.24הקבלן יגיש לאישור הרשות המזמינה מראש תרשים איזומטרי על מהלך הכיבוי כולל מיכל
 8.25הקבלן ימציא ,בסיום ההתקנה ,אישור של מכון בדיקה על ביצוע ההתקנה על פי דרישות התקן ת"י
 5210ו ת"י .1220
 8.26מערכת לכיבוי אוטומטי באמצעות מתקני כיבוי באירוסול תותקן על פי ההנחיות שלהלן:
•

הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

162
•

חבקי המכלים יהיו מחוזקים לקיר או לתמיכה בצורה שתבטיח חוזק מתאים ועמידה בלחצי
הפריקה.

•

מכלי הכיבוי יותקנו בטווח ביטחון מחומר בעיר – בהתאם להוראות התקנה של היצרן.

•

עובי החיווט אל המחולל יהיה כזה שיאפשר מעבר זרם חשמל הפעלה על פי דרישות היצרן.

•

מכלי הכיבוי באירוסול יהיו בעלי אישור יצרן מערכת הגילוי לתאימות חשמלית בין לוח הבקרה
למתקן הכיבוי .ובנוסף תאושר התאימות החשמלית ע"י מכון התקנים הישראלי.

 8.27המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:
•

מתקן כיבוי באירוסול.

•

מערכת הפעלה חשמלית.

•

מתלה לעיגון המכל.

•

שילוט הוראות התנהגות בעת הפעלה וחיווי שבחלל מותקן כיבוי באירוסול בהתאם לכתוב בת"י
.5210

• לחצן כיבוי.
בחלל שאינו ארון חשמל  -שלט על דלת הכניסה אשר יואר על ידי תאורת לד ובו יהיה כתוב " כיבוי
הופעל"
.9

עבודות שירות ואחזקה שנתיים של מערכות גילוי אש/עשן ,וכיבוי אוטומטי בגז/באירוסול לפי ת"י
 / 1220/11ת"י 5210

9.1

תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש תקופתית תתבצע בהתאם לתקנים – ת"י  ,1220ת"י  ,5210ת"י
.1597
ניקוי ובדיקה באופן יסודי של כל המרכיבים את לוח הבקרה במצבים השונים .ייבדק הקשר אל הלוח
הראשי ואל לוח או לוחות המשנה ,יבדקו היציאות אל הבקרה הארצית וכל היציאות האחרות ,אם
חוברו ,יבדקו כל האפשרויות והתקלות למיניהם והפעולות האוטומטיות שעל לוח הבקרה לבצע ,הן
במתח רשת והן במתח חירום.
סידור כל החיווט ,בלוח הבקרה בצורה נאה ואסתטית .בדיקת כל הדגלונים על גבי החיווט והתקנה
של דגלונים חדשים במקומות שחסר ,לפי הוראות חוק החשמל ותקן .1220/3
בדיקת כל הגלאים במערכת על ידי הפעלתם באמצעות מתקן גז מאושר או אמצעי אחר ,על פי
הוראות היצרן ובאישור המזמין.
תדירות החלפת כל הגלאים בחדשים או בכאלה אשר נוקו ועברו טיפול במעבדתו של נותן השרות,
יעשה על פי הוראות היצרן.
בדיקת תפקוד אינדיבידואלי של כל אחד משאר מרכיבי המערכת :לחיצים ,צופרים ,נוריות סימון
וכו'.
בדיקת הגלאים של מערכת הכיבוי האוטומטי תתבצע בכל גלאי ללא שחרור גז/אירוסול הכיבוי ועל
פי הוראות היצרן.
בדיקת כמות גז הכיבוי תתבצע בלי להסתמך על שעון הלחץ ,בתאום ועל פי הנחיות היצרן.
בדיקת כל מערך הכיבוי בגז או באירוסול יתבצע תוך ניתוק הסולונואיד/נפץ /אירוסול למניעת שפיכת
גז הכיבוי/אירוסול.
נפצים יש להחליף במועדים על פי הוראות היצרן.
בדיקת יציבות כל הרכיבים במערכות :חיווט ,צנרת ,בתי גלאים ,נוריות סימון ,לחיצים ,צופרים ,לוח
או לוחות בקרה משניים וכל פריט נוסף השייך למערכות וחיזוקם כדבעי אם אינם יציבים.
כל פריט שנבדק ונמצא שאינו תקין ,יוחלף יחוזק או יתוקן במקום ולא יאוחר מ 5 -שעות ממועד
הבדיקה.

9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
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 9.13נותן השירות יביא עמו את מלוא כמות הגלאים הנדרשת אם יש צורך בהחלפת הגלאים ,עם בואו
למתקן למתן שירות.
 9.14נותן השרות יביא עמו כמות מספיקה של חלקי חילוף לצורך מתן השירות.

פירוט עבודות/תיקוני תקלות
 9.15תיקון ו/או החלפת חלקי מערכת ופרטי ציוד פגומים ,יוחלפו או יתוקנו עם חלקים מקוריים זהים
לאלה הפגומים.
בכל מקרה שבו לא ניתן להחליף חלק פגום בחלק מקורי ,מכל סיבה שהיא ,יש לקבל מיד ובסמוך
למועד תיקון התקלה אישור בכתב מהמנהל.
תיקון חיווט  -אם נדרש  -יתבצע על ידי החלפתו בקטעים שלמים ללא שום חיבורי ביניים ,הלחמות
וכדומה.

טלפון כבאים מערכת כריזה  ,פנל כבאים ,פנל חיווי לגנראטור (לפי צורך)
טלפון כבאים
א .טלפון כבאים הינו מערכת תקשורת קווית שמטרתה לאפשר לכבאים לקיים תקשורת בעת אירוע גם
כאשר המערכות הסלולריות לא מתפקדות.
ב .מערכת טלפון כבאים כוללת פנל שליטה ראשי ,חיווי קווי לשקעים ,שפופרת עם כבל ותקע או טלפון
קבוע שימוקמו במקומות מוגדרים.
מערכת כריזה
מערכת כריזה הינה מערכת הגברה קולית שמטרתה להעביר הודעות לשוהים במבנה.
להלן ההנחיות :
טלפון כבאים ומערכת כריזה
א.

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

טלפון כבאים נדרש להתקנה עפ"י דרישת התקנות או על פי דרישת רשות הכבאות .מערכת טלפון
כבאים תהיה מאושרת ת"י  FM/UL 1220/2ויותקן לפי הוראות היצרן ,הנחיות שיפורטו להלן ובכפוף
לדרישות רשויות הכיבוי.
המערכת תותקן בהתאם לתקן ישראלי  1220/3בכל הנוגע לתשתיות במקרים בהם המערכת היא חלק
מהמערכת הגילוי אש.
כאשר המערכת אינה משולבת עם מערכת הגילוי המערכת צריכה לעמוד בתקן  UL/FMובכפוף
לדרישות .NFPA-72
לטלפון הכבאים ולמערכת הכריזה יהיה ממשק למערכת הגילוי אש .מערכת גילוי האש תיתן חווי על כל
תקלות בקו טלפון הכבאים .המערכת תהיה מבוקרת נגד קצר חשמלי.
ציוד נלווה  :שפופרת יישאו תקן .ULC/UL/FM
נקודות חיבור שקע טלפון יישאו תקן .ULC/UL/FM
המערכת תאפשר תקשורת משותפת (שיחה ועידה) מכל נק' תקשורת במבנה למוקד (לא פחות מ5 -
משתתפים בו זמנית בשיחה ועידה).
חיבור הטלפון יהיה מסוג שקע/תקע או עמדת טלפון קבועה אשר כל חיבור וניתוק או הרמת השפופרת
של טלפון כבאים יזוהה בלוח הבקרה ותהיה אינדיקציה למיקום ההתחברות וניתוק או הרמת
השפופרת.
עמדת טלפון או שקע התחברות יסומנו לצמיתות באופן ברור ובולט על מנת לאפשר זיהוי המתקשר
בפנל.
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ח .מערכת טלפון כבאים תכלול לפחות  5שפורפרות נישאות (מלבד השפופרות הקבועות) .בבניינים מעל 10
קומות תכלול המערכת לפחות  2שפרפרות על כל  5קומות נוספות.
ט .לוח הבקרה יצביע על מצב "שפופרת מורמת " בעת חיבור שקע או הרמת שפופרת בקומה.
י .החיווט למערכת טלפון הכבאים תהיה בעלת עמידות אש לפחות ל 60 -דקות.
יא .פנל שליטה ראשי של מערכת טלפון כבאים וכריזה יותקן בלובי הכניסה לבניין באופן גלוי בסמוך ללוח
בקרה ראשי או משני של גילוי האש.
יב .בבניין הנדרש להתקין טלפון כבאים יותקנו שקעים לטלפון כבאים בחלקי הבניין הבאים:
 .1בכל קומה בחלל חדרי מדרגות מוגנים.
 .2בכל קומה בחלל לובי מעלית.
יג .טלפון כבאים קבוע יותקן בכל אחד מהמקומות הבאים  :בחדרי מכונות ,מעליות( ,לרבות חרום) חדרי
משאבות כיבוי אש ,חדר גנראטור חרום.
פנל כבאים
במקומות בהם נדרש פנל כבאים עליו לקיים את הדרישות המפורטות להלן:
א .מפסק ניתוק חשמל (בקופסה שבירה) למערכות בלתי חיוניות.
ב .מפסק ניתוק גנראטור עם מפתח (בלבד).
ג .מפסק שליטה על מפוחים לשחרור חום ועשן במבנה בורר תלת מצבי אוט' /ידני /כבוי.
ד .בורר שליטה למערכת "על לחץ" במבנה (בהתאם לת"י .)1001.2.2
ה .פנל כבאים ימוקם בסמוך לפנל שליטה ראשי של מערכת טלפון כבאים וכריזה.
חיווי למצב גנראטור ברכזת גילוי /כיבוי אש
בלוח גילוי  /כיבוי אש יתקבל חיווי לכל מצבי הגנראטור כמפורט להלן:
א .תקלה בגנראטור.
ב .מצב מפסק אוט' – סגור.
ג .מצב סולר.
ד .מצב מצברים.
ה .מצב שמן.
וזאת בהתאם להוראות תקן  NFPA110ותקן ישראלי .5000
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פרק  - 09עבודות טיח
09.01

כללי
כל העבודות כפופות לתנאי פרק  09של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד ולמפרטי
ספקים.

09.02

09.03

הכנת השטחים
א.

במקומות בהם מבוצע טיח באזורים שבהם רצפה מוחלקת או מקום שיידרש יש
להניח על הרצפות יריעות פוליאתילן כהגנה לפני ביצוע עבודות הטיח.

ב.

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים ,כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום
הפגישה ברשת אינטרגלס מחוזקת במסמרי פלדה .רוחב הרשת יהיה  15ס"מ
לפחות .גודל החור יהיה  12מ"מ ועובי החוט  0.7מ"מ.

ג.

חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט ביחס  1:3ויכוסו עד לפני השטח
במקומות שרוחב החריץ עולה על  15ס"מ ,יש לכסות את החריץ ברשת אקספנדית
הנ"ל ברוחב  10ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון.

ד.

עם התחלת עבודת טיח כלשהיא ,יש להרטיב היטב את המשטח המיועד .ישום
דגש על הרטבת קירות האיטונג לפני ביצוע הטיח.

פינות וחריצי הפרדה
א.

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות .כל הקנטים והגליפים
יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים.

ב.

בין קירות והתקרה ,יש לעבד חריץ לפי פרט בחוברת פרטי האדריכל.

ג.

בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בית שטחים מטויחים מאלמנטים שונים (כמו
תקרות רביץ או תקרות בטון) ,יש לבצע חריץ בעובי  3-5מ"מ ובעומק  10מ"מ.

ד.

תיקונים
תיקון עבודות הטיח שבוצעו אחרי בעלי המקצוע השונים (כגון :נגרות ,מסגרים,
רצפים ,חשמלאים ,שרברבים ,מיזוג אויר) ,יבוצעו ע"י הקבלן .כל תיקון כזה
ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינוי מישור ,התנפחויות ,סדקים וכד' ,כך שלא
יובחן מקום התיקון.
תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.
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09.04

דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות של טיח בשטח של כ 5.0-מ"ר לפחות מכל סוג טיח לאישור
האדריכל והמפקח ,את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר
הבניין וקבלתו.

09.05

טיח פנים רגיל
טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות ,כמפורט בסעיף  ,090232במפרט הכללי בעובי 15
מ"מ לפחות .הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים  -גמר לבד.
יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים רק אח"כ ליישם את השכבה השניה .את הטיח
הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות ,יש לראות דרישה זו כעקרונית
והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות .מחירי הטיח
יכללו עבודות בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח ,וכן עיבוד בקווים
המעוגלים (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות).

09.06

טיח חוץ רגיל
טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף  090244במפרט הכללי ,לרבות שכבת
הרבצה של טיח מלט כולל ערבין נגד רטיבות כגון "בי.ג'י .בונד" או "אהידרול" של
כרמית או שווה ערך באשור המפקח .מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחי קטנים בכל
מקום לפי דרישת המפקח.
הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכוונים.

09.07

פינות מתכת
פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים ,תוצרת גרמניה ,הכול
כמפורט בסעיף  09.061של המפרט הכללי .גובה הפינות מעל הפנל ועד לתקרות תותבות.

09.08

טיפול בסדקי קיר
סדקים שיתגלו עד למסירת הבית יטופלו כדלהלן:
 .1סדקים שיתגלו בקירות הבנויים ,יטופלו כמפורט בסעיף  09.02לעיל.
 .2סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה ,יטופלו כלהלן:
 אם בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -תבוצע סתימת החריץ בפוליפילה אושו"ע מאושר ע"י המפקח ויבוצע צבע על גבי התיקון.
 אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -יוסר הטיח ,תבוצע חבישה ותיקוןהטיח.

09.09

תכולת המחירים
מחיר החוזה הפאושלי כולל את כל הדרישות של המפרטים ,להסרת כל ספק כוללים
המחירים גם:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ביצוע בשטחים מעוגלים ומשופעים.
ביצוע בגובה כלשהו.
ביצוע בקטעים קטנים וברצועות צרות.
תיקונים והשלמות אחרי עבודות בעלי מקצוע שונים.
חיזוק מקצועות על ידי פרופילים זויתיים מתכתיים מסוג לבחירת האדריכל.
טיפול בסדקי קיר.
התחברויות בין קירות ותקרות ,כמתואר בסעיף  09.03במפרט המיוחד.
פינות הגנה מפרופילים מתכתיים.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

168

פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01

10.02

כללי
א.

כל העבודות כפופות לתנאי פרק  10של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט
להלן.

ב.

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים
פרט אם צויין אחרת בתכניות.

ג.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים
זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח .בכל מקרה של מילוי חול ,החול
יהיה מעורב בצמנט (מילוי מיוצב).

ד.

התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים .במקומות בהם יהיה צורך להשתמש
בחלקי מרצפות או אריחים ,או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים ,ייעשה החיתוך
במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו (מחיר החיתוך והליטוש כלול
במחיר עבודת הריצוף והחיפוי).

ה.

עבודות הריצוף והמוזאיקה כוללים במחיריהם גם ליטוש במכונה של הריצוף
והברקה ("ווקס") לפני מסירת הבנין.

ו.

הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של  5מ"ר
לפחות מכל סוג .את הדוגמה המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר
הבנין וקבלתו.

ז.

שקעים ופתחים בתוך הריצוף קרמי ,גרניט פורצלן ו/או אבן יעבדו בקוים עגולים
במסור.

דוגמאות
על הקבלן להגיש לאישור דוגמאות חומרי ריצוף וחיפוי לרבות אביזרים נלווים לאישור
המפקח/אדריכל .כמו כן הקבלן יגיש לאשור גם רשימת הספקים וכל המסמכים
שלדעתו של המפקחים מאשרים תקינות המוצר.

10.03

מצעים לעבודות ריצוף וחיפוי

10.03.1

ריצוף על גבי מלוי מיוצב
הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור  .1:5מילוי זה
יונח ישירות על גבי רצפת הבטון .המילוי יפוזר על גבי שטחים קטעים יחסית לפי מידת
ההתקדמות של הנחת הריצוף .התערובת תיעשה בערימה מחוץ לשטח שבו יש לפזר
המילוי .כמות המים שתתווסף למילוי זה היא קטנה ביותר כך שמתקבלת תערובת
יבשה יחסית (לחה) .מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט.
הטיט לריצוף יהיה על טוהרת הצמנט (ללא כל תוספת סיד) בתוספת ערב למניעת חדירת
רטיבות כדוגמת  A-155של חב' פקורה ,או בי.ג.בונד  2או שווה ערך.

10.03.2

מצע מטיח עשיר צמנט  -לחיפוי באריחים בהדבקה
.1

מצע טיח עשיר צמנטי
א.

שכבת הרבצה ביחס חול ים/צמנט =  1/2.5ובעובי כ 5 -כולל תוספת "סולן
 "413של "שחל" בכמות  80ק"ג למ"ק טיח מוכן או שווה ערך.
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ב.
ג.

שכבת יסוד ביחס חול ים/צמנט/סיד = 1.5/2/8
שכבת גמר ביחס חול ים/צמנט/סיד .1/1/4 -

.2

על מנת להגיע לרמת היישור הנדרשת ,בשום אופן אין להשתמש ב"גלגל טייחים"
ליישור הטיח אלא במשור טייחים באורך  1.80מ' לפחות וכן להשתמש בספייסרים
מרווחנים ושבלונות לקבלת טיח בעובי אחיד וישר.

.3

שכבת המצע חייבת להיות ישרה ,מוחלקת ומיושרת (הסטיה המותרת בת"י )1920
המינימום הדרוש להדבקת פסיפס הוא סטייה של לא יותר מ 3-מ"מ למטר אורך
בכל כיוון.

.4

על שכבת המצע להיות נקייה משמנים ,לכלוך ואבק לפני הדבקת הפסיפס.

.5

אין להרשות הדבקת אריחים על טיח סדוק רופף או "חלול".

.6

אין להדביק אריחים לפני התייבשות הטיח ובאישור המפקח.

10.4

ריצוף באריחי קרמיקה ו/או אריחי גרניט פורצלן

10.04.1

ריצוף על גבי מילוי מיוצב
הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב כמפורט לעיל דוגמא וסידור הנחת הקרמיקה יעשה לפי
תכ' ריצוף של האדריכל שתמסר לקבלן במהלך העבודה .הטיט לריצוף יהיה כמתואר
בסעיף .10.03.01

10.04.2

מילוי משקים (רובה)
.1

לאחר גמר הנחת/הדבקה יש למרוח את השטח מרצוף/מחופה ב"רובה" דלילה כך
שימלאו את כל המרווחים בצורה טובה .גוון הרובה לבחירת האדריכל .לאחר
התייבשות החומר יש לנקות את האריחים "קאוסטיק סודה" או בחומצת מלח
מדוללת  15%-10%עד לניקוי .בכל מקרה הקבלן חייב לקבל אישור המפקח
לחומר ניקוי.

.2

הרובה תהיה מסוג " "DEVCON 120של חברת "פקורה" או שווה ערך מאושר
לפי מפרט הספק "כמאדיר".
הרובה תמלא את החריצים לכל אורכם .לאחר מריחתו ינוקה עודף הרובה היטב
עד שלא ישאר כל עודף על פני ריצוף/חיפוי .פני המשיקים יהיו רצופים וחלקים
וללא בליטות .גוון הרובה יותאם לגוון הפסיפס ובאישור האדריכל.
במטבח וחדרים צמודים תבוצע רובה אפוקסי מסוג מאושר ע"י המפקח.

.3
10.05

שיפולים טרומיים
שיפולים יהיו מסוג המרצפות ,ובגובה של  7ס"מ .השיפולים יונחו כך שתפריהם יהיו
בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו  5מ"מ מפני הטיח .בפינות יבוצע חיתוך ב45 -
מעלות (גרונג)

10.06

חיפוי קירות בחרסינה ו/או קרמיקה  -בהדבקה
אריחי החרסינה ו/או הקרמיקה ו/או גרניט-פורצלן יונחו על קירות מטוייחים בהדבקה.
החיפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשני הכוונים ו/או לפי תכנית פרישת קירות של
האדריכל .משטחי הקירות יהיו ישרים ויקבלו הרבצת מי צמנט לפני התחלת הנחת
החרסינה/קרמיקה/גרניט פורצלן.
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בזמן הנחת החיפוי ,יש לדאוג למילוי שכבת הדבק מתחת לאריחים כך שלא ישאר אף
מקום ריק .בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שימצאו ריקים יפורקו האריחים
ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן .בשורה האחרונה במקצועות ,יש להשתמש באריחים
עם קנטים מעוגלים (אבדק) .בקוי מפגש בין החיפוי עם שטח מטויח יותקנו פרופילי
אלומיניום כדוגמת  RONDE R08של פרופילי אייל; הכל לפי פרט האדריכל.
הדבק יהיה מסוג א 155-תוצרת חב' פקורה או שווה ערך .בכל מקרה חייב הדבק להיות
מסוג העמיד בפני מים ובאישור מראש על ידי המפקח.
מידות אריחי החיפוי והריצוף הנתונים בכתב הכמויות עשויים להשתנות .אין בשינוי
המידות משום עילה לשינוי במחירי החיפוי.
10.07

ביצוע ומילוי משקים כמתואר בסעיף .10.04.02

10.08

תכולת מחיר לעבודות ריצוף וחיפוי
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד כולל מחיר חוזה פאושלי לעבודות הריצוף
והחיפוי את כל המפורט להלן:
.1

ריצוף בשטחים קטנים ,משופעים ו/או ברצועות צרות כיו"ב.

.2

המילוי המיוצב הנדרש מתחת לאריחי הריצוף ,דבקים ומצעים אחרים.

.3

ליטוש והברקה במכונה לפני מסירת הבנין.

.4

מילוי התפרים ב"רובה" בגוון שיבחר ע"י האדריכל והברקה לפני מסירת הבנין.
לא תינתן כל תוספת עבור עיבוד פינות ומפגשים.

.5

מחיר עבודות החיפוי מתייחסים לחיפוי ע"ג קירות בטון ,קירות גבס ,קירות
בנויים ו/או קירות מטויחים ללא כל הבדל במיקום בגודל ובצורה של השטח
המחופה.

.6

הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף חיפוי ,פרופילי וחומר עזר אחרים לפי דרישת
האדריכל.

.7

ביצוע ומילוי פוגות (תפרים).
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פרק  - 11עבודות צביעה
11.01

כללי
כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  -פרק  11לעבודות צביעה אם לא צוין
אחרת במפרט .עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים
ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות .צביעת הקירות והתקרות יעשו אך
ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה ,ובמקומות שיורה
המפקח במפורש .כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן חברת "טמבור" בלבד.

11.02

הכנת שטחים לצביעה
בנוסף לאמור בפרק  - 09עבודות טיח ,יש לנקות את השטחים היטב מגרגירי חול ,זנבות,
מלט ,פריחות ,אבק ,לכלוך וכיו"ב ,ולסתום חורים ,סדקים ופגמים אחרים ,ולנקות את
השטחים מכל חומר רופף ,הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע וליישם צבע יסוד.

11.03

דוגמאות
על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר ,חומר ועבודה לאישור ,שבועיים לפני
תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר .על המבצע לתקן הדוגמאות ולהחליף
הפריטים לפי הנחיות המפקח .דוגמאות מאושרות יישארו באתר/בידי המפקח ,עד לגמר
העבודות.

11.04

הנחיות לבצוע
.1

גימור וגוון
הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל .הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד ,בהתאמה
לדרישות האדריכל.
הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר
באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה.
האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת
יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא
מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

.2

מספר השכבות
מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק  ,11הוא מספר מינימלי
נדרש של שכבות צבע .בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל
השטח .שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ,ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות
עד לקבלת גוון אחיד .מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח לענין זה קובעת .כל
ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד ,יהיו על חשבון הקבלן.

11.05

סיוד קירות ותקרות (מטויח ו/או גלוי)
סיוד קירות ותקרות יעשה בפוליסיד בשלוש שכבות לפחות ,הכל בהתאם להוראות
היצרן או עד לקבלת כיסוי מלא ,וקבלת גוון אחיד לרבות שימוש ביסוד בנדרול סופר.
לטיח קיים ושימוש ב"טמבורפיל" לטיח חדש.

11.06

צביעת משטחי טיח (קירות ותקרה)
.1

הצביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי בסעיף .1103
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מודגש בזאת הצורך להכין את פני הקיר לפני התחלת הצביעה ע"י נקיון פני
הטיח ,סתימה ותיקון של כל החורים הקיימים באמצעות מרק.

11.07

.2

צביעת התקרה תבוצע אף היא לאחר סתימת החורים ונקיון פני התקרה אולם
הצביעה עצמה תהיה בהתאם לאמור כאשר מודגש הצורך לשפשף את פני התקרה
בנייר לטש לפני יישום שכבות הצבע השונות.

.3

הצביעה תהיה באמצעות צבעים סינטטיים ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע יסוד,
עליו יש לבצע שכבות דקות של מרק בהתאם לצורך ולהחליקן .על שכבות המרק
יש לבצע שכבת ביניים ומעליה שכבת גמר עמום (מט או משי לפי דרישות
האדריכל).

.4

הצביעה תהיה באמצעות צבעי תחליב (אמולסיה) ואז יש לדאוג להכנת פני הקיר
בהתאם לסעיף  1דלעיל .ולאחר מכן יש לבצע מריחה בצבע יסוד ,לצבוע בצבע
תחליב או צבע אקרילי בין  3-2שכבות ,הכל לפי הוראות היצרן.

צביעת משטחי גבס (קירות ותקרות)
 .1צביעת הקירות תבוצע לאחר סתימת חורים ונקיון פני הקיר כמקובל והיא תבוצע
בהתאם לאמור בסעיף  11.04אולם במקום שכבות הצבע הסינטטי יבוצעו שכבות
צבע בהתאם לצבע המרקם הנדרש כאשר השכבה תבוצענה בהתזה או מריחה
ועיבוד בגליל בהתאם להוראות היצרן.
 .2צביעת התקרה תבוצע אף היא לאחר סתימת החורים ונקיון פני התקרה אולם
הצביעה עצמה תהיה בהתאם לאמור בסעיף  11.04כאשר מודגש הצורך לשפשף את
פני התקרה בנייר לטש לפני יישום שכבות הצבע השונות.

11.08

11.09

הגנה על הקיים
.1

מודגש בזאת כי ברוב המקומות שבהם תבוצענה עבודות הצביעה ,עבודות הנגרות,
ציפויים ,התקרות האקוסטיות וכו' יהיו גמורים ומושלמים – יש לדאוג לציפוי
העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות פוליאטילן למניעת לכלוך והתזה של
צבע על פני העבודות המושלמות .ההגנה כוללת את הדבקת הפוליאטילן והנחת
סרטי הדבקה על כל מקום שיש למנוע את לכלוכו.

.2

בכל מקום שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו .כל נזק
שיגרם למוצרים הגמורים עקב עבודתו של קבלן הצביעה יחול על הקבלן עצמו,
לרבות החלפת המוצר בשלמותו ,הכל בהתאם להחלטתו של המפקח.

תכולת עבודה ומחירים
המחיר הפאושלי בחוזה כולל את כל עבודות הצביעה כמו שהם מתוארים בתוכניות,
מפרטים וכתבי הכמויות ולהסרת כל ספק גם:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הגנה נגד קורוזיה על כל מוצרי ואביזרי עץ ומתכת.
גוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של  5מ"ר כ"א
צביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד לדרוש לקבלת גוון.
צביעה במספר גוונים ולפי צורות גיאומטריות שונות ,הכל לפי הוראות המפקח.
צביעת שטחים מעוגלים וגבוהים מעל  3מ'.
שימוש בצבע עם גוונים מוכנים כגון צבעים מקטלוג סופרמיקס וכו'.
שמירה על קו אחיד במקומות שיש הפרדת סוגי צבעים או קוים.
שימוש בשפכטל או ב"שפכטלית" (על גבי טיח גבס).
שימוש בשכבת יסוד בונדרול סופר בכל שטחים של טיח קיים ושימוש ביסוד
"טמבורפיל" בכל השטחים הצבועים בטיח חדש.
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.9
.10

אין הבדל בין המחירים ע"ג שטחים חדשים ושטחים קיימים צבועים ,בכל מקרה
הכנת השטח בהתאם לאיפיון השטחים כלולה במחיר הנקוב בכתב הכמויות.
הגנה על השטחים הצבועים.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
 12.01.00מהות העבודה:
עבודות האלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה ,מתייחסות לביצוע מושלם ומלא של
כלל העבודות המפורטות בהמשך (במפרט המיוחד ותיאור הפריטים) וברשימות האלומיניום
המעודכנות ביותר כדלקמן:
.1

הגשת תכנון בית מלאכה ומפורט לכל עבודות האלומיניום.

.2

הגשת כל המסמכים הנדרשים במפרטים השונים.

.3

הצגת דוגמאות חומרים ומוצרים ודגמים לסוגי הפריטים השונים בהתאם לדרישות המפקח.

.4

ייצור ,הספקה ואתר והתקנת המוצרים הכלולים ברשימת האלומיניום ,בהתאם למפרט זה
וסקיצות המצורפות אליו ועל-פי תוכניות העבודה המאושרות.

.5

ביצוע כל עבודות המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות.

.6

ביצוע כל עבודות האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג.

.7

ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום השונים המפורטים
בתוכניות האדריכל ,ברשימות באלומיניום ,במפרט המיוחד ובתיאור בפריטים.

.8

ביצוע בדיקות המטרה כמפורט בסעיף "אבטחת האיכות" בהמשך על-פי דרישות מנהל
הפרוייקט.

.9

ביצוע ניקוי איזור ההתקנה בגמר העבודה וניקוי המוצקים המותקנים לשביעות רצונו
המלאה של מנהל הפרוייקט.

 .10ביצוע תיקונים בתקופות הבדק והאחריות.
 12.02.00תוכניות ומסמכים להגשה ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע העבודות:
 .1על הקבלן להגיש תוכניות ביצוע ( )SHOP-DRAWINGSשיתארו את כל הנדרש לייצור
והתקנת הפריטים בשלמותם בבניין .על תוכניות הביצוע לכלול:
 .1.1תוכניות כלליות עם מידות לביצוע.
 .1.2תוכניות בקנה-מידה של  1:20לפחות לכל פריט המהווה יחידה שלמה.
 .1.3תוכניות ייצור והרכבה לפריטים בקנה-מידה של  1:2או  1:1המתארים את כל מרכיבי
הפריטים ,כולל החיבורים השונים ואופן איטומם למבנה ,זאת על-פי נסיונו של הקבלן
בפרויקטים דומים .הפרטים והשיטה שהקבלן יציע יתאימו ויתייחסו למוצרים
הנדרשים בפרוייקט.
 .1.4בתוכניות יהיה ניתן לזהות את כל הרכיבים :פרופילים ,אביזרים ,חיזוקים ,רכיבי
תשתית ועיגון ,חומרי איטום ,שיטות עבודה ,חיבורים בין רכיבים שונים ,מפגשים בין
חומרים שונים וכל פרט שיאפשר את ביצוע העבודה בשלמותה.
 .1.5תוכנית עבודה לתמיכות האנכיות והאופקיות הנדרשות בכל פריט ופריט .תוכניות אלו
יוגשו לכל פריט אשר מהווה יחידה נפרדת.
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 .1.6כל מסמך או חומר טכני שהקבלן יראה לנכון לצרף להצעתו ,לצורך הסבר והבהרה
לשיטות העבודה שיבחר ,ובתנאי שיהיו רלוונטיים למוצרים הנדרשים במפרט
וברשימות האלומיניום.
.2

הקבלן יגיש בנוסף:
 .2.1תעודות בדיקה המאשרות את עמידות המוצרים תקנים ותעודות בדיקה למוצרים
ולמרכיביהם.
 .2.2דוגמאות של חומרים ודגמים של המוצרים להדגמת השיטה והחומרים.
 .2.3דוגמאות של אביזרים לאישור האדריכל.
 .2.4דוגמאות של גימורים כגון אילגון וצביעה לאישור האדריכל.

.3

כל תוכניות העבודה ופרטי הייצור וההרכבה של הקבלן ייבדקו ע"י האדריכל וע"י מהנדס
הפרוייקט .הקבלן יתקן ו/או ישנה את התוכניות כפי שיידרש על-פי הערות לתכנון ,עד
לקבלת אישור מהאדריכל וממהנדס הפרוייקט.

.4

התוכניות המתוקנות תהוונה אסמכתא להתחלת הייצור רק אחרי קבלת אישור בכתב של
האדריכל.

.5

לאחר שניתן האישור בכתב של התוכניות המפורטות ותוכניות הייצור ,ע"י האדריכל ,הקבלן
לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי בתוכניות הייצור ,במוצרים או בכל פרט אחר.
לאחר האישור ,הקבלן יפיץ סט תוכניות לכל הגורמים הנוגעים לעניין ,על חשבונו ,ואין הוא
זכאי לקבל תוספת מחיר בגין כך.

12.04.00
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

.1.6

בדיקות:
המנהל רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקות הנדרשות על-פי התקנים בכדי להבטיח את
טיב המוצר.
כל החומרים ושלבי הייצור וההתקנה כפופים לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבלן
להמציא לבדיקה כל פריט או מוצר כפי שיידרש.
במהלך הבדיקות ייבדקו דגמים בגודל מלא של יחידות טיפוסיות לבדיקת אטימותם
לחדירות מים ,אוויר ולמידות בעומסים אנכיים ואופקיים.
הבדיקות תתבצענה במעבדת בדיקה שתאושר ע"י המנהל ו/או באתר הפרוייקט על-פי
קביעת המנהל.
הבדיקות תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים ,דרישות
המפרט הטכני ,הוראות האדריכל והיועץ ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את
הבדיקות.
המוצרים והדגמים יימסרו לבדיקה בזמן כך שביצוע הבדיקות לא ישבש את לוח
הזמנים המתוכנן לביצוע.
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 .1.7בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש תחייבנה את הקבלן להחליף על חשבונו
את סדרת המצורים שממנה יוצר הדגם או הופרשו הדוגמאות.
 .1.8האדריכל ו/או המפקח רשאי לבקר בכל עת בכל מפעל או מקום בו מתבצעת פעולה
הקשורה בביצוע בעבודות (בפעל המצורים ,מפעל הגימורים וכד').
 12.04.0תקנים נדרשים:
 .1כל הפריטים ייוצרו ,יורכבו ויתפקדו בבניין בצורה מושלמת ועל-פי דרישות התקנים
הרלוונטיים לכל פריט ופריט ,במהדורתם העדכנית חיום הביצוע ,וכן על-פי הוראות המפרט
הכללי לעבודות האלומיניום פרק  12.00ובין היתר בהתאם לתקנים המפורטים להלן:
 .1.1ת"י  - 265ציפוי מתכות ברזליות.
 .1.2ת"י  - 325מיפויים אנודיים (אלגון).
 .1.3ת"י  - 412עומסים אופייניים בבניינים.
 .1.4ת"י  414החדש – עומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה.
 .1.5ת"י  + 755ת"י  - 921על חלקיהם השונים לתגובות בשריפה.
 .1.6ת"י  - 918גלוון מתכות.
 .1.8ת"י  + 931ת"י  - 2931על חלקיהם השונים לתגובות בשריפה.
 .1.9ת"י  - 938זיגוג על חלקיו.
 .1.10ת"י  - 1068חלונות אלומיניום.
 .1.11ת"י  – 1142מעקים ומסעדים.
 .1.12ת"י  – 1099זיגוג על חלקיו.
 .1.13ת"י  – 1568קירות מסך.
 .1.14ת"י  - 1542חומרי איטום
 .1.15ת"י  – 1918נגישות.
 .1.16ת"י  – 4001דלתות.
 .1.17ת"י  – 4068חלונות על חלקיו.
 .1.18ת"י  – 4402פרופילי אלומיניום על חלקיו.
 .1.19מפכ"מ  – 263דלתות אלומיניום.
 .1.20תקנים אחרים שיאוזכרו במסגרת מפרט זה ותיאור הפריטים בהמשך.
 .2בהעדר תקנים ישראליים לפריטים מסויימים ,יחולו התקנים הזרים והרלוונטיים כמוגדר
בפרק  12.00למפרט הכללי.
 .3על-פי דרישת המנהל ,הקבלן ימציא אישורים על עמידה של המוצרים והחומרים שבהם
ייעשה שימוש לביצוע העבודות ,התקנים הנ"ל ו/או בתקנים רלוונטיים אחרים ,לרבות
תקנים הנוגעים לעמידות באש ו/או לתגובה בשריפה של חומרים וכן לבידוד אקוסטי ו/או
תרמי.
 12.05.00הרכבה:
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הקבלן ימדוד ויבדוק את הפתחים והחזיתות טרם הייצור וההרכבה .הקבלן יבדוק את
אנכיות ,אופקיות ומישוריות של הפתחים ,וייקח בחשבון שהמצב בשטח עלול להיות שונה
ביחס לתוכניות האדריכל ולרשימת האלומיניום .הקבלן יוודא שניתן לשלב את המערכות
השונות ובהתאם לתוכניות הביצוע המאושרות.
תכנון ,ייצור והרכבת הפריטים השונים יתחשב בהבדלים העלולים להיות בין הפתחים.
הגיאומטריה של המשקוף הסמוי והפרופילים הנבחרים לביצוע יתאימו לנתוני הפתחים.
הקבלן יוכל להתחיל לבצע את התקנת מוצרי האלומיניום רק לאחר שכל פעולות הגמר
בהיקף הפתח הסתיימו ולשביעות רצונו של מנהל הפרוייקט.
הקבלן ישתמש בציוד אלקטרו-אופטי ומכשירי מדידה מדויקים לצורך הנחת מסגרות
האלומיניום במקומן תוך שמירה על קווים אופקיים ואנכיים.
במקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין תוכניות הביצוע לבין הקיים השטח ,על הקבלן
להתריע בפני מנהל הפרוייקט .הקבלן לא יתקדם בייצור או בהרכבה לאותו פתח /פתחים
ללא קבלת המחייה בכתב ממנהל הפרוייקט .כל התקדמות של הקבלן ללא הנחייה מפורשת
ממנהל הפרוייקט תהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן ,כולל הסרת הפריט המיוצר
והחלפתו במוצר חדש ומתאים.
הרכבת פריטי האלומיניום תבוצע ע"י צוותים מיומנים ובעלי נסיון בביצוע עבודות
אלומיניום מסוג העבודות נשוא בקשה זו.
צוותי ההרכבה יהיו מצוידים בציוד המדידה כנדרש לצורך ביצוע פילוס מרחבי (אופקי ואנכי)
מדויק של העבודות.
משקופי העזר יותקנו לפי פלס ,סימוני מפלס המסומנים בחלונות השונים יישמרו וימדדו
מגובה  0.00שיסומן בכל קומה/מפלס במבנה .העבודה כוללת את ההתקנה בשלמותה
וביטון/מילוי המרווחים בין משקופי העזר לקירות המבנה.
הברגים במחברים את מסגרות האלומיניום או משקופי העזר לשלד המבנה יוחדרו את תוך
הבטון לעומק של  50מ"מ לפחות .חורים המשמשים להחדרת ברגים עם מיתר ייקדחו
במרחק שאינו קטן מ 50-מ"מ משולי הבטון.
קבלן האלומיניום יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבניין ו/או לעבודתם של קבלנים
אחרים במהלך עבודתו כגון :חציבה בבטון ,פגיעות בצבע ,פגיעה בחיפוי אבן ,פגיעה בריצוף
וכד'.
חוזק ויציבות הפריטים ,לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו הבלעדית של
הקבלן.
מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי ההרכבה השונים
יפורקו עם סיום העבודה בכל שלב ושלב ע"מ לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.
הקבלן יבטיח תנאי אכסון נאותים ומתאימים למניעת פגיעה אפשרית בשלמותם של
המוצרים.
באחריות הקבלן להוביל את המוצרים והרכיבים השונים לאתר בצורה נאותה ,כאשר הם
מוגנים מפני פגיעות אפשריות .מוצר פגום או חלק פגום ייפסלו ויוחלפו.
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 .15אין להתקין מוצר או חלק ממוצר שנפגעו בעת ההובלה או האחסנה באתר.
 .16הקבלן יהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבניין .על הקבלן לבצע מדידה של הבניין לפני
תחילת הייצור ולשמור על התאמת המידות של המוצר למבנה .ההוצאות הכספיות בכרוכות
במילוי סעיף זה יחולו על הקבלן.

 12.06.0איטומים בפריטי אלומיניום וזכוכית:
 .1אטימה מושלמת של הפריטים למבנה כנגד חדירות אויר ומים הינה דרישה בסיסית לתהליך
הביצוע.
 .2דרישות המינימום לעמידות בפני חדירות אויר ומים הן לפי התקנים שיוזכרו בהמשך
במהדורתם האחרונה.
 .3כל החלונות והדלתות יעמדו בבדיקות הנדרשות לפי ת"י  ,1068דלתות אלומיניום.
 .4כל הדלתות תעמדנה בבדיקות הנדרשות לפי ת"י  ,4001דלתות אלומיניום.
 .5כל קירות המסך יעמדו בבדיקות הנדרשות לפי ת"י  ,1568קירות מסך.
 .6מרכיבי הפריטים יעמדו בדרישות הנ"ל במפגשים שבינם לבין עצמם ,בינם לבין שלד הבניין
ובמפגשים שבין הרכיבים השונים של הפריטים.
 .7הקבלן יביא לאישור המתכננים באמצעות המנהל שיטות ותהליכים לאיטום הפריטים .כמו-
כן ,הקבלן יציג בפרטים את החללים להשוואת לחצים ואת אופן ניקוזם.
 .8האחריות לאטימה מוחלטת של הפריטים היא בלעדית של הקבלן.
 .9כל האלמנטים המתוכננים לתפעול יאטמו עם אטמים רציפים מהחומרים הטובים היותר.
האטמים יהיו מותאמים בתוך חריצים מתוכננים מראש בפרופילים ,ובשום מקרה לא
בהדבקה.
 .10תכנון מוצרי האלומיניום יאפשר ניקוז מים העלולים להצטבר בחלקים הפנימיים של
המוצרים כמו מי-גשם או עיבוי.
 .11איטום משקופי עזר סמויים לבניין יבוצע באמצעות יריעת  EPDMובאמצעות סיקהפלקס
 ,FC11או באמצעות סרטי איטום בוטיליים מאושר (סרטי איטום בוטיליים מתאימים
ליישום על גבי משטחים ותשתיות חלקות בלבד).
 .12יישום חומרי האיטום יתבצע לאחר ניקוי והכנת שטח באמצעות חומר מקשר תואם את
חומרי האיטום (פריימר) ומומלץ ע"י ספק חומרי האיטום .רוחב הדבקה יריעות  EPDMאו
סרטים בוטיליים לתשתיות הבטון יהיה  10ס"מ לפחות.
 .13כל מפגש בין מוצרי האלומיניום לבניין ,לקונסטרוקציות עזר ,משסופי עזר סמויים ו/או כל
אביזר אחר לחיבור ייאטם ע"י מערכת איטום כפולה הכוללת ספוג מתנפח  ILLMODאו
שווה-ערך ומסטיק ,סיליקון נייטרלי כדוגמת  DOW CORNING 911או שוות-ערך ,שכל
באישור היועץ ועל אחריות הקבלן .לא יותר שימוש בסיליקון אצטי.
 .11בהיעדר משקוף סמוי ,האיטום יעשה במערכת  EPDMכמוזכר לעיל .האיטום ביריעות
 EPDMחייב להימצא על גבי תשתית יציבה וחלקה כגון פח מגולוון בעובי שלא יפחת מ1-
מ"מ .אין לבצע שימוש ביריעה ללא תמיכה אחורית.
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האיטום ייעשה עם חומר פריימר תואם לדבק ה EPDM-ליריעה ולסיליקון להדבקה קצה
היריעה – הכל לפי הנחיית חברת 'דבטק' או שווה-ערך .קצה היריעה יהודק באמצעות פרופיל
שטוח עם ברגים חודרים לבטון.
על הקבלן להגן על יריעות האיטום ע"מ שלא ייפגעו מפעולה שלו או מפעולות של קבלנים
אחרים .היה והיריעה נפגעה ,יש להחליפה ביריעה אחרת.
יעשה שימוש באיטום חריצי צרים בין חלקי האלומיניום כגון חיבורים ישרים או חיבורים
בגרונג ( 45מעלות) בחומר אנארובי יעודי לבדקים צרים כדוגמת  ARBOאו שווה-ערך
באישור מראש.
איטום בין אטמי  EPDMלבין עצמם או בינם לחלקי אלומיניום יעשה עם דבק מתאים
לאטמי  EPDMבלבד.
כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים הרלוונטיים לעמודות באש ולתגובה בשריפה.
בפריטים המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן ו/או אריחי קרמיקה ,יש לאטום את המפגש
בין משקוף העזר הסמוי לבין קיר הבניין כמפורט לעיל ,על גבי תשתיות הבטון בכל היקף
המלבן .לא יורשה לבצע איטום על גבי החיפוי.
הקבלן יתאם את הפרטים עם פרטי בקיבוע של החיפוי ,על-מנת לוודא שביצוע החיפוי לא
יפגע באיטום.
בדיקת איטום ההרכבה של המעטפת ,כולל חלונות ,פינות וחיבורים ,תעשה ע"י בקבלן
ובאישור היועץ.
הבדיקה תיעשה בהתאם ל-ת"י  1476ו/או תקנים רלוונטיים אחרים ו/או על-פי מפרטי
מתכון התקנים הישראלי.
במידה שהתגלתה בבדיקה חדירת מים ,האיטום יתוקן תעשה בדיקה חוזרת .ליקויים
אופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.
בנוסף לבדיקה עצמית של הקבלן כמוגדר לעיל ועל-פי דרישת המנהל ,הקבלן יזמין גם בדיקה
של מכון התקנים וידאג לקבלת תעודה מתאימה של המכון .קבלת תעודה לאישור עבודות
האלומיניום ע"י מכון התקנים הינה תנאי לאישור היועץ להשלמת העבודות.

12.07.0
א.
.1

.2
.3

חומרים:

פרופילי האלומיניום:
פרופילי אלומיניום חלולים יהיו מסגסוגת  6063טיפול טרמי  T5באיכות מעולה (פריימרי)
ולפי דרישות ת"י  4402חלק  2ומפמ"כ  211חלק  1ולפי ת"י  1068והמתאימה לסוג הגימור
הנדרש .אין להשתמש בחומר-גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא .הפרופילים יהיו מיוצרים
במפעל שקיבל אישור מכון התקנים הישראלי .הפרופילים יעברו תהליך הגנה אנטי-קורוזיבי
כפי שיפורט בהמשך.
הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור ,הובלה וכד'.
כל הפרופילים יהיו סגורים בקצוותיהם .העובי הסופי של דופן הפרופילים
הקונסטרוקטיביים יהיה כמתחייב מהחישובים הסטטיים.
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פחי אלומיניום:
כל הפחים יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים ,כדוגמת קבוצת הסגסוגת ,AL-MAG 3
בעלת עמידות אנטי-קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש.
פחי האלומיניום לשימוש לא-קונסטרוקטיבי יהיו בעובי  2מ"מ לפחות (ספים לויטרינות
וכד').
תהליך כיפוף פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית.
בכל מקרה של מפגש בין פחי אלומיניום לבין מתכות אחרות יש לדאוג להפרדה מלאה
באמצעות הדבקת חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי כדוגמת  ,P.V.C.ניאופרן או אחר.

ג .משקופי עזר סמויים:
 .1בכל הפתחים המיועדים להתקנת חלונות ודלתות ,למעט אם צוין אחרת בתוכניות העבודה
המאושרות ,יותקן משקוף עזר מפח מגולוון .ההתקנה תבוצע טרם עבודות הטיח בבניין
ומועד התקנתם יתואם מול מנהל הפרוייקט.
 .2משקופי עזר סמויים יבוצעו בפח פלדה מגולוונת בעובי שלא יפחת מ 1.5-מ"מ בחלונות ומ2-
מ"מ בדלתות ,ובחתך המתאים לדרישות היועץ ,לתנאי הסיבולת של הבניין ולתנאי הסביבה
בה משקופי העזר מותקנים .כל הגדרה אחרת כפי שתופיע במפרט המיוחד – קובעת.
 .3משקופי עזר סמויים לקירות המסך יבוצעו בפח פלדה מגולוונת בעובי שלא יפחת מ 3-מ"מ.
 .4כל הריתוכים במשקופי העזר יהיו מלאים ורציפים וייצבעו בצבע עשיר באבץ (לא בהתזה).
לא יאושרו ריתוכים נקודתיים .ריתוכים שיבוצעו באתר ייצבעו בצבע עשיר באבץ (לא
בהתזה) .עובי הציפוי יהיה  20מיקרון לפחות.
 .5משקופי עזר סמויים יותקנו בפתחים במידות ובמרחקים סבירים ויהיו מבוטנים בהתאם
לשיטת הבנייה ועל-פי פרטים לאישור .מילוי חומר תערובת הדייס/גראוט תעשה באופן מלא.
מילוי זה יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורו תשלום בנפרד.
 .6מישור התקנת משקופי העזר ייקבע על-פי תוכניות העבודה המאושרות .אם לא צוין אחרת,
המשקופים יותקנו במישור הפנימי של החיפוי/טיח/גבס/קרמיקה.
 .7בסיום כרכבת פריטי האלומיניום ,לא יישאר אף חלק חשוף לעין של המשקוף הסמוי ,במצב
פתוח או סגור של הפריטים.
 .8מלבנים סמויים של דלתות או ש למסגרות קיר המסך יותקנו כך שתחתיתם תעוגן באופן
יציב לרצפת הבטון מתחת לפני הריצוף ,חלק המשקוף הסמוי הנמצא מתחת לריצוף יימרח
בחומר למניעת קורוזיה שיאושר על-ידי יועץ האיטום של הפרוייקט.
 .9עיגון מסגרת המשקוף הסמוי לבניין תבוצע באמצעות עוגנים עשויים מפח מגולוון בעובי 2.5
מ"מ וברוחב  40מ"מ לפחות .המרחק בין העוגנים לא יעלה על  40מ"מ .העוגנים יאפשרו את
פילוס וכיוון מסגרת המשקוף הסמוי בכל הכיוונים ,כך שבסוף ההתקנה המסגרת תעמוד
במקומה באופן יציב ,חזק ובקווים אחידים לכל החזית.
 .10התקנת וקיבוע משקופי העזר לבניין תבוצע באמצעות ברגים עם מיתדים (דיבלים) ,הברגים
עשויים פלב"מ  ,316יחדרו דרך העוגנים לתוך קירות הבטון לעומק של  40מ"מ לפחות.
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בקירות שאינם עשויים בטון ייעשה שימוש במיתדים מתאימים לאותו חומר דוגמת דיבל
מסוג 'טורבו' .ברגי העיגון יהיו במרחק של  50מ"מ לפחות משפת הבטון.
 .11אין להחזיר ברגים או מוטות ברזל או כל אמצעי אחר דרך מסגרת המשקוף הסמוי מחשש
לגרימת עיוות במסגרת.

ד.
.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7

פלדה:
בכל מקום בו נדרש לשלב רכיבי פלדה ,הקבלן יבחר במידות ובעובי המתאים על-פי שיקולים
של חוזק ועל-סמך חישוב סטטי שיוגש ע"י מהנדס רשוי מטעמו של הקבלן לאישור מהנדס
הפרוייקט .בכל מקרה ,העובי המינימלי לפחי פלדה יהיה  2מ"מ.
כל חלקי הפלדה במעטפת (קונסטרוקציה נושאת ,אביזרים ואמצעי חיבור) יהיו מגולוונים.
פרופילי פלדה ,עוגני פלדה וחלקי מבנה אחרים שאינם מבוצעים בפחי פלדה יהיו מגולוונים
בגלוון חם ,טבילה חמה באבץ בשיעור של  270גר'/מ"ר ()HOT-DIP GAVANIZING
בהתאם ל-ת"י .918
חלקי הפלדה יגולוונו רק במוצרים מושלמים ,לאחר כל פעולות החיתוך ,קידוח וריתוך.
יש להמעיט ככל הניתן בפעולות ריתוך באתר .במקרה של צורך בריתוך חלק כלשהו ,העבודה
תבוצע ע"י רתכים מוסמכים ומקצועיים .יש לנקות את תפר הריתוך האמצעים כגון השחזה
ומברשת פלדה ומייד לאחר מכן לבצע תיקון לציפוי שנפגע בצבע עשיר באבץ .את הצבע יש
לבצע בשתי שכבות בעובי של  100-110מיקרון .תיקון הצבע יכסה כ 5-ס"מ בהיקף הריתוך.
חלקים שנפגעו באתר ,בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר באבץ בצביעה ד-שכבתית.
פחי פלדה יהיו מגולוונים חרושתית.

ה .זכוכית:
בנוסף לאמור ב-ת"י  938ו 1099-ו/או בתקנים הרלוונטיים האחרים יחולו על הזכוכית גם
הדרישות המפורטות להלן:
 .1הזכוכית תהיה מאיכות מעולה ,מיוצרת בשיטת  FLOATובתכונות הנדרשות מכל סוג וסוג
של זיגוג ,כמפורט בהמשך .הזכוכית תהיה ללא פגמים כלשהם.
 .2כל חלקי הזכוכית יזוגגו בשיטה התואמת את דרישות המפרט על-פי הגדרות השיטה בתיאור
הפריטים ,על-פי מפרט והנחיות יצרן הזכוכית ועל-פי התכנון המפורט .הזכוכית תזוגג בעזרת
כפיסי פלסטיק  PVCבאורך שלא יפחת מ 70-מ"מ ואופן הצבתם יהיה לפי המתואר ב-ת"י
 .1099לא תיווצר הפרעה לניקוז המים כתוצאה מהתקנת הזכוכית.
 .3עובי הזיגוג המפורט בתיאור הפריטים מהווה עובי זיגוג מינימלי .אחריותו של הקבלן היא כי
הזכוכית תתאים לדרישות ת"י  ,1099הכל האמור לעובי הזכוכית באיזור סכנה ,וכן סוג
הטיפול הנדרש.
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.4

בנוסף ,הקבלן אחראי לכך שהזיגוג הפריטים השונים ייקבע על-פי החישובים הסטטיים ועל-
פי מגבלות הכפף המירבי הותר על-פי התקנים.
בכל מקרה ,עובי הזיגוג לא יפחת מעובי הזיגוג כמפורט בתיאור הפריטים.
סוג וגוון הזכוכית יהיו לפי בחירת האדריכל וכמפורט בתיאור הפריטים .כל הזכוכיות
תהיינה באותו גוון.
כיוון החיסום בזכוכיות מחוסמות יהיה אחיד לכל הזכוכיות בבניין .גליות הזכוכיות
המחוסמות לא תחרוג מהקבוע ב-ת"י .938
 7.1זכוכיות לאחר חיסום תהיינה עם גליות של  0.05מ"מ לכל  300מ"מ ובכל מקרה לא
יותר מ 0.1-מ"מ במרכז הזכוכית.
 7.2זכוכיות מחוסמות יעברו תהליך  HEAT SOAKלמניעת שבר ספונטני .הקבלן יציג את
מסמכי הספק המקורי המאשרים כי הזכוכית עברה תהליך זה ,כשהם חתומים
ומאושרים ע"י הקבלן המבצע.
 7.3סימן ההקשיה של הזכוכית יהיה בפינת שמשת הזכוכית והוא לא יהיה נסתר גם לאחר
הרכבת סרגלי זיגוג .הסימון יהיה בלתי-מחיק וייעשה ע"י מפעל הזכוכית שביצע את
החיסום.
זכוכית באיזורי סכנה תסומן באמצעות אחת מהשיטות המקובלות ולפי תיאום מראש עם
האדריכל.
הקבלן מתחייב להחליף כל שמשה שנתגלה בה כשל כלשהו ,ולמשך שנתיים מסיום ההתקנה
בבניין ,למעט שבר שנגרם כתוצאה מחבלה .הקבלן ישמור לעצמו כמות סבירה של זכוכית
מכל סוג שהותקן לצורך מטרה זו.

ו.
.1

זכוכית בידודית:
זכוכית בידודית תיוצר במפעל מאושר ובעל אישור ממכון התקני הישראלי לייצור זכוכית
בידודית.
ייצור יחידת זכוכית בידודית יבוצע באמצעות חומרים המתאימים לייעודה הסופי באתר.
ייעשה שימוש בחומרי הדבקה ואיטום מסוג פוליאוריתן ופוליס ולפיד ,או חומר סיליקוני
אחר.
בין שני לוחות הזכוכית יהיה פרוש פס מרווח אלומיניום בגוון טבעי .מידות המרווח לפי
המצויין במפרט ובתוכניות הביצוע המאושרות.
במפגש ישר או פינתי של שתי זכוכיות בידודיות (ללא פרופיל אלומיניום) יבוצע איטום שין
שתי היחידות על בסיס חומר סיליקוני שקוף דוגמת סיליקון  797של חברת DOW
 .CORNINGגודל המרווח בין שתי הזכוכיות לא יעלה על  10מ"מ.
זכוכית עם ציפוי תורכב בצד החיצוני של יחידת בהידודית כאשר הציפוי פונה לפנים החלל.
ספק הזכוכית הבידודית יהיה אחראי למשך  12שנה על איכות העבודה שלו במיוחד כגנד
חדירת רטיבות לחלל המרווח בין שתי הזכוכיות.

.5
.6
.7

.8
.9

.2

.3
.4

.5
.6
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.7

הקבלן מתחייב להחליף יחידת זכוכית בידודית אשר נתגלתה בה רטיבות בין שתי הזכוכיות
באופן מיידי ועל חשבונו ,כולל עלויות של אמצעי ההרמה ופירוק חלקי של מסגרת החלון או
קיר המסך שתוצאה מכך.
הקבלן יספק ויתקין דוגמא של זכוכית מכל סוג שנבחר לשימוש בפרוייקט באתר ו/או בכל
מקום שהאדריכל יבקש .רק לאחר קבלת אישור סופי לדוגמא הקבלן יזמין וישריין את כל
הכמות הדרושה לו לפרוייקט.

ז.
.1

זכוכית רבודה (טריפלקס):
זכוכית רבודה תהיה עשויה משני לוחות זכוכית מודבקים זה לזה באמצעות יריעת PVB
בעובי  0.76מ"מ לפחות ,או יריעה בעובי  1.52מ"מ ובהתאם להנחיות המופיעות ברשימות
האלומיניום ובמפרט המיוחד.
ההדבקה תהיה רציפה ומלאה ללא בועות או כל פגם אחר וכנדרש ב-ת"י .1038
זכוכית רבודה שאינה מותקנת בתוך מסגרת אלומיניום ואינה חבוקה בכל פיאותיה תהיה עם
פרופיל בצורת  Uאלומיניום או נירוסטה במידות מינימליות ובכל היקף הזכוכית הרבודה.
במפגש שבין שני לוחות זכוכית רבודה יש להשאיר מרווח של  6מ"מ לפחות ולמלא אותו
בעיסת סיליקון נייטרלי .את העיסה יש למרוח בצורה חלקה ,אחידה ויפה לכל אורך קו
ההשקה .גוון העיסה יהיה לבחירת האדריכל.
באחריות הקבלן לקבל אישור יצרן הזכוכית הרבודה לשימוש בעיסת הסיליקון שנבחרה
בכדי שחומר האטימה לא יפגע ביריעת .PVB

.8

.2
.3
.4

ח .התקנת זיגוג:
 .1זכוכית שתותקן בשיטת זיגוג מכני (עם סרגלי זיגוג או לחצני זיגוג בקירות המסך) תהיה
בעלת מידות שיבטיחו חפיפה של  10מ"מ לפחות ועד ל 20-מ"מ בכל היקף לוח הזכוכית בינה
לבין מסגרת האלומיניום ,ובכל מקרה בהתאם להנחיית ת"י  1099על כל חלקיו.
 .2זכוכית בזיגוג מכני תהודק למקומה בעזרת סרגלי זיגוג מתאימים .ברווח שבין הזכוכית
לאלומיניום יפרשו אטמי גומי מתאימים בגודלם ,לפי הנחיות החברה מפתחת המערכת,
ויבטיחו את יציבותה של הזכוכית .אטמי הזיגוג יהיו עשויים  EPDMויסופקו ממפעל לייצור
גומיות מאושר ע"י מכון התקנים.
 .3הזכוכית תונח על כפיסי פלסטיק תקניים שיוצבו במרחק רבע מאורך הזכוכית מכל צד
ובאופן סימטרי.
אורך הכפיסים יהיה  40מ" Nלפחות ובעובי של  3מ"מ לפחות.
 .4מידות אורך ורוחב הזכוכית יבטיחו השארת חופש בכל היקף הזכוכית ,כל שתתאפשר
התפשטות טרמית של הזכוכית ויחד עם זאת יימנע מדע אפשרי בין הזכוכית למסגרת
האלומיניום.
 .5בכל חלק קבוע בחלונות ו/או בקבועי הדלתות יבוצע איטום בין הזכוכית למסגרת
האלומיניום לכל האורך התחתון ולגובה של  15-20ס"מ בשני הצדדים התחתונים של
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הזכוכית .האיטום יבוצע עם סיליקון נייטרלי והוא יהיה אחיד ומלא לכל אורכו ומבלי שיפגע
ו/או יחסום את פתחי הניקוז למים.
ט .אביזרי פרזול:
 .1פירוט מדוייק לאביזרים יופיע במפרט המיוחד בהתייחס לכל פריט ופריט .הקבלן מחויב
להשתמש באביזרים המוגדרים או במוצר שווה-ערך אליו .שימוש באביזרים אחרים שלא
אושרו מראש יגרור את פסילתם והקבלן יחויב להחליפם.
 .2כל אביזרי הפרזול יהיו מדגם על-פי התקנים הרלוונטיים וכפי שנדרש במפרט ובתיאור
הפריטים ,אך בכל מקרה יובא לאישור היועץ ,מנהל הפרוייקט והאדריכל.
 .3על הקבלן להביא דוגמאות של כל האביזרים הגלויים לעין לאישור האדריכל והיועץ .לאחר
מכן ,הקבלן ישתמש באביזרים שאושרו לו על-ידי האדריכל והיועץ.
 .4אביזרי הפרזול יהיו בגימור זה לזה של מוצרי האלומיניום בבניין .גוון האביזרים יהיה עפ"י
בחירת האדריכל.
 .5כל האביזרים יהיו מקוריים של המערכת שנבחרה או של ספק שווה-ערך שאושר מראש.
 .6אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל הפעולות הנדרשות לתפעול נוח ובכוח סביר ועל-פי הנדרש
בתקנים הרלוונטיים.
 .7כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניום בברגים או בתפסים מתאימים.
החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקון של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה
ובטוחה.
 .8גלגלונים ,מיסבים וכד' יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שקיבלו טיפול נגד
קורוזיה.
מספריים ומנגנונים להגבלת פתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח יהיו מפלב"מ .316
 .9ידיות פתיחה וידיות אחיזה עשויות נירוסטה יהיו נירוסטה בלתי-מחלידה  316לפחות.
 .10אטמי הזיגוג יתאימו לייעודם ולכל התעלות בהם הם יושחלו – יש להשתמש באטמים כפי
שמופיע בקטלוג הטכני של המערכת שנבחרה .כל האטמים יהיו  EPDMבעלי עמידות לאורך
שנים בתנאי מזג אויר קיצוניים ולקרינת  .UVאורך האטמים יתאים לאורך הפרופיל .במפגש
בין אטמים ייעשה שימוש בסיליקון מיוחד להדבקת  EPDMשאושר לשימוש ע"י ספק
הגומיות.
 .11צילינדרים לדלתות יהיו מסדרות רב-מפתח (מאסטר-קי) ויתאימו לרוחב הכנף .משני צידי
הצילינדר יותקן כיסוי יעודי להסתרת הפינוי (רוזטה) בגוון הפרופילים לבחירת האדריכל.
במידת הצורך הקבלן יתקין מנגנוני פרפר פנימיים במקומות עליהם יורה המפקח וזאת ללא
תוספת תשלום מעבר למחיר הפריט.
י.
.1
.2

חומרי איטום:
כל האיטומים יבוצעו בחומרים כמפורט להלן ו/או כפי שיאושרו ע"י היועץ ו/או יועץ האיטום
של הפרוייקט.
יריעות איטום תהיינה מחומר  EPDMו/או יריעות/סרטים בוטיליים נדבקות מעצמן.
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.3
.4
.5

סרטי האיטום יהיו מחומר .ILLMOD
איטום מישקים של פריטי האלומיניום עם קירות אבן ו/או בטון ייעשה ע"י עיסות  SIKAאו
.TREMCO
לא יאושר שימוש בסיליקון נייטראלי ו/או אחר הגורמים להכתמת חלקי בניין סמוכים.

 12.08.0גימור מוצרים:
 .1גימור פרופילי האלומיניום יהיה באילגון ו/או בצביעה באבקה ובמרקם לפי בחירת האדריכל.
הצביעה בפוליאסטר סופר-דור  15של חברת 'אוניברקול' באבקה מסדרה  AL-15 7300או
שווה-ערך.
 .2אילגון ו/או צביעה יבוצעו ע"י מצבעה מאושרת ע"י יצרן הפרופילים וע"י יצרן הצבעים
לביצוע עבודות צביעה /אלגון ושבפיקוח מכון התקנים ובהסמכה של חברת 'אוניברקול'.
 .3כל הפרופילים והפחים יעברו לפני יישום הגימור הסופי תהליך של הכנת שטח ,לרבות הסרת
שומנים ,שטיפה ,צריבה וכרומנטיזציה ,הכל בהתאם להנחיות יצרן הצבעים ולדרישות תקן
 QUALICOATו/או לדרישות מקבילות בתקנים מקבילים.
 .4הצביעה במצבעה מאושרת ע"י יצרן הצבעים ,בקרת איכות של טיב הצביעה תהיה על-פי
דרישת יצרן הצבע ותכלול לפחות בדיקה ויזואלית של המשטחים הצבועים ,בדיקה מדגמית
של עובי הצבע עם מד מיקרון.
 .5כל מוצרי האלומיניום יובאו לאתר כשהם מוגנים מפני פגיעות מכאניות ,שריטות ואחרות.
כיסוי המגן יישאר על גבי המוצרים עד למסירה סופית של העבודות למזמין ולפי הוראות
ספק חומרי הגלם.
 .6גוון לבציעת פרופילים ופחים ו/או אילגון יהיה על-פי לוח גוונים מסדרת  RALו/או לוחות
גוונים אחרים לבחירת האדריכל.
 .7עובי צביעה באבקה לא יפחת מ 60-80-מיקרון על-פי התקן.
 .8עומק האילגון יהיה לפחות  15מיקרון ועל-פי הסטיות המותרות בתקן.
 .9לאחר תהליך הצביעה ו/או האילגון שטחי האלומיניום יהיו חלקים לחלוטין משריטות ,קווי
(פסי טרידה) או פגמים אחרים ובגוון אחיד ,כל פריט בפני עצמו וכל הפריטים יחיד.
 .10על הקבלן לדאוג לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד .בחירת גוון סופי לפריטים
השונים תעשה לאחר אישור דוגמאות כמפורט לעיל.
 .11על הקבלן לספק אישור הסמכה של חברת 'אוניברקול' למצבעה המיישמת.
 .12על הקבלן לספק תעודת בדיקת עמידות הצבע בתא מלח של  2000שעות לפחות.
 .13על הקבלן לספק תעודת אחריות של  15שנה לעמידות הצבע.
 .14על הקבלן להקפיד שכל החתכים ,הפינויים ,כרסומים ,חורים וכד' יהיו מוגנים .בחיבורי
גרונג עם חומר אטימה לסדקים צרים ובשאר עם סיליקון נייטרלי שקוף .הקבלן יקפיד לבצע
תיקוני צבע עם צבע התואם את גוון הפרופילים שיסופק ע"י המצבעה שבה נצבעו הפרופילים.
 12.09.0חיבורים למיניהם:
 .1חיבורים מכאניים יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או בשיטה סמויה אחרת.
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כל החיבורים המכאניים ו/או בין הברגים לתבריג יבוצעו ע"י טבילה או מריחה בחומר אטימה
בשיטה 'רטובה' .יש להסיר מייד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור המוצרים.
כל העיבודים הדרושים לצורך ייצור והרכבת המסגרות ייעשו בעזרת כלים מיוחדים
(מבלטים ,כרסומים ,מכבשים וכדומה) .נדרשת התאמה מלאה בין הפרופילים השונים לבין
עצמם ובין הפרופילים לבין האביזרים השונים שיורכבו על ובתוך הפרופילים .עיבודים
שייעשו באמצעים ידניים שאינם מתאימים יגרום לפסילת אותו רכיב ולהחלפתו ללא תוספת
תשלום.
על הקבלן לדאוג לקבל אליו את כלי העבודה הייעודיים מהחברה שפיתחה את הסיסטמה
ולעבוד איתם בהתאם להנחיות הטכניות שבחוברות הטכניות של המערכת.
קדחים ופינויים בפרופילים לטובת ניקוזי מים וקליטת אביזרי הניקוז השונים יבוצעו במפעל
הקבלן על-פי הנחיות יצרן המערכת .אין לבצע פינויים וקידוחים שונים בשטח .מספר פתיח
הניקוז ומיקומם יהיה לפי הנחיות יצרן המערכת ובכל מקרה לפי ת"י .1068
ברגי החיבור יהיו מסגסוגת פלב"מ  .AISI 316סוג הברגים והמיתדים ומיקומים יתאים
לחישובים ההנדסיים ,למשקל הפריטים ולעומסים הפועלים עליהם.
חיבורים בין אלומיניום ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון ואומים
עם דסקיות אוקולון .חיבורים אלו ,כולל פרט חיבור ,דורשים את אישור האדריכל.
חיבורי אלומיניום ופחים בריתוך גז ארגון (או דומה) ,מותרים ובתנאי שלא יופיעו כתמים
במקומות גלויים לעין ואחר הריתוך.
חיבורי הפינות ייעדו באמצעים מכאניים או באמצעות אביזרי פינה סמויים של יצרן השיטה.
בכל מקרה ,הפינה תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קו ההשקה .שיטת החיבור
תבטיח כי האיטום וההידוק יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים מכל סיבה אחרת.
הקבלן יספק ויתקין את אביזרי החיבור מפלדה ,הדרושים להרכבת הפריטים .האביזרים
יהיו מגולוונים בטבילה חמה ,כנדרש במפרט זה ,לרבות פלטות ,ברגים וכו'.
חיבור משקופי עזר סמויים לבניין יבוצע אר ורק באמצעות ברגים ומיתדים בגודל ובחוזק
כנדרש .לא יותר שימוש במסמרי אקדח .מרווח בין החיבורים סמוכים של המשקוף לחלקי
הבניין לא יהיה גדול מ 50-ס"מ בין נקודות החיבור אחת לשנייה.
זכוכית תוצב על גבי מייצבים הממוקמים באופן סימטרי למרכז ,במרחק של רבע מהאורך
ועל-פי התקנים הרלוונטיים .אורך המייצבים –  30מ"מ לכל מ"ר זכוכית .עובי המייצבים
יהיה  3מ"מ לפחות.
המרווחים שבין קצה הזכוכית לחלקי המתכת יאפשרו התפשטות טרמית של הזכוכית וימנעו
מגע בין הזכוכית למתכת.
קדחים וחורי ניזוק יבוצעו על-פי דרישות התרנים המתאימים ועל-פי הוראות ספק
הפרופילים.
אטמי הזיגוג יהיו משוחלים ומתאימים לתפקוד הנדרש ובטיב מעולה ,עמידים לאורך שנים
בתנאי מזג אויר קיצוניים וקרינת .UV

12.10.0

תכולת מחירים:
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למען הסר ספק ,מחיר החוזה הפאושלי יכלול את כל הדרוש לקבלת פריטי האלומיניום כשהם
גמורים ומוכנים מכל בחינה שהיא .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,מחירי עבודות יכללו גם:
 .1התכנון המפורט (תוכניות פרטים ומסמכים טכניים)ף החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט
הכללי והמפרט המיוחד ,לרבות פיקוח מצד מתכנני הקבלן והקבלן עצמו.
 .2בדיקות מעבדה ובדיקות עמידות על-פי התקן הישראלי ,כנדרש במפרט המיוחד ו/או בתיאור
הפריטים.
 .3משקופי עזר ומשקופים סמויים ואיטומם אל הבניין.
 .4אטמים וכל חומרי האיטום והבידוד התרמי ואקוסטי ,לרבות יריעות  ,EPDMיריעות
בוטיליות ,סרטי  , ILLMODמזרוני בידוד ואחרים.
 .5פרופילים ,פחי חיפוי ופחי גמר מאלומיניום.
 .6זיגוג לסוגיו השונים.
 .7פרזול לסוגיו השונים.
 .8גימור מוצרי האלומיניום בצבע ו/או אילגון כמוגדר בתיאור הפריטים.
 .9בדיקות אטימות.
 .10הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר.
 .11גילוון מוצרי הפלדה וצביעתם כמפורט לעלי.
 .12הכנת תוכניות עדות ( )AS MADEעל-פי דרישת היועץ והמפקח.
 .13עבודות סיתות וחציבה במידה ויידרשו לצורך התאמת מוצרי האלומיניום למבנה.
 .14שינויים במיקום ובצורת החלוקות הפנימיות בכל מוצר ומוצר מבלי שתשולם על כך תוספת
מחיר.
 .15ביצוע הארקות בבניין כנגד פגיעת ברק.
 .16אחריות הקבלן לתקופת בדק הנדרשת על-פי החוק ביחס לכל אחד מרכיבי העבודה.
 12.11.0דרישות סף לבחירת הקבלן (קבלן משנה) לעבודות אלומיניום:
 .1הקבלן לעבודות האלומיניום יהיה בעל ותק ידוע ומוכח בביצוע פרויקטים ציבוריים מסוג
מכרז זה וסיים לפחות  3פרוייקטים הכוללים קירות מסך ששטח כל אחד מהם לפחות 200
מ"ר במהלך  4השנים האחרונות.
 .2קבלן האלומיניום אינו רשאי למסור את העבודה במלואה או בחלקה לקבלן משנה באתר זה.
העברת חלק מהעבודה לקבלן אחר תותנה באישור קבלן המשנה ע"י מנהל הפרוייקט והיועץ
מראש.
 .3בכל מקרה ,כל הכללים החלים על הקבלן כמפורט במפרט זה יחולו במלואם גם על קבלן
המשנה.
למען הסר ספק :האחריות הכוללת חלה על קבלן האלומיניום.
 .4הקבלן יגיש רשימת עבודות ופרויקטים שהוא עצמו ביצע בחמש השנים האחרונות ,ובתנאי
שהן בסדר גודל זהה לעבודה במכרז זה.
 .5אישורו הסופי של קבלן האלומיניום יינתן ע"י מנהל הפרוייקט ,זאת לאחר שהקבלן אושר
ע"י יועץ האלומיניום.
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פרק  - 14עבודות אבן
14.01

14.02

כללי
א.

העבודות בפרק זה מתייחסות לחיפוי קירות חוץ באריחי אבן חלילה בעיבוד
מוטבה גס מכונה נסורה מסוגים כמתואר בכתב הכמויות.

ב.

הקבלן יתכנן מערכת חיזוק/תליה שתועבר לאישור הקונסטרוקטור באמצעות
המפקח.

ג.

שיטת החיפוי וכל יתר ההוראות במפרט המיוחד להלן מחייבות את קבלן הציפוי
והן עדיפות על האמור במפרט הכללי  -פרק  14ובמפמ"כ  ,378מפרט ספק אבן
מתועשת והתקנים הרלוונטיים ,לרבות עוגנים מיוחדים לקירות איטונג.
הוראות רלוונטיות של המפרט הכללי והמפמ"כ אשר אינן נוגדות את האמור
במפרט המיוחד ייראו כתקפות ומשלימות את המפרט המיוחד להלן.

סוג אבן ותכונות לחיפוי ולריצוף ועיבודה
א.

חיפוי בשני סוגי אבן כמתואר בכתב הכמויות.

ב.

האבן יהיה בעובי  5ס"מ ,ספיגות מקסימלית  ,1%משקל מרחבי  2.65טון .מידות
וסידור לפי תוכניות האדריכל והנחיות בשטח.

ג.

האבן תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות ,גידים ,התקלפויות ,סדקים ,חורים,
נקודות התפוררות במצב יציב וחזק  -בלא כל סתימות ,סדקים ,וכל חומר זר
המשמש לסתימה או לאיטום פגמים ,אחידות בגוון  -ללא כתמים .על הקבלן
לקבל אישור המפקח לכל משלוח של לוחות האבן.

ד.

הקנט סביב ליחידת החיפוי נקי בלא בליטות ,שיניים ,סימני משור בולטים
(בבדיקה ע"י מישוש) ,אחידות במבנה הקנט (צד האבן) ,בלא סימני גידים,
סדקים ,או חורים.

ה.

יחידות החיפוי יהיו אחידות בעובי ומלאות אם לא יצויין אחרת בתכניות ו/או
בכתב הכמויות.

ו.

מידות יחידות החיפוי יהיו בהתאם לתכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של 90
מעלות בלא סטיה מהמידה הנדרש.

ז.

אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצא מהאתר ,או תפורק מקיר.

ח.

הציפוי ולא תתקבל כל טענה על "טיב מקובל בציפוי".
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ט.

14.03

דוגמאות
 .1על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאות אריחי החיפוי .המזמין רשאי
לקבוע את מקור האספקה.
 .2על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי
באתר בשטח של כ 4-מ"ר נטו מכל סוג החיפוישתכלול את רוב הפריטים
הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות
המפקח.

עבודות חיפוי

 14.03.01הכנת שטחי החיפוי
מלבד הקירות יחופו גם שטחי קורות בטון תלויות ,שטחי עמודים ,מרפסות ,משטחים
קונזוליים וכיו"ב בהתאם למוצג במפרט ובתכניות .בשטחים אלה יבוצעו עבודות
הכנה/הכשרה הבאות:
א.

קיצוץ  -חוטים שזורים ,סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים ,הרחקת כל הגופים
הזרים ובדיקת פילוס פני הקיר.

ב.

התזה  -לחיספוס הקיר ,לשיפור הדבקת שכבה אוטמת; ההתזה תהיה בצפיפות
של לא פחות מ -75אחוז מהשטח המותז.
לפני ההתזה בעזרת טיט צמנט וערב יש לסתום כל כיסי החצץ .לרבות את ברזלי
הזיון הגלויים.
שכבת החיספוס שתותז מורכבת מתערובת יבשה של צמנט חול ביחס  1 -צמנט
ל 2-חול.
התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים :סיקה לטקס ביחס נפחים  1:1ולא יוספו מים
מעבר לכך .אפשר גם להשתמש בשחל-לטקס-פורמולה  1על ידי ערבוב  50אחוז
מים ו 50-אחוז שחל-לטקס ,ההתזה של מצע לח עם מים.
את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו"ב לשכבה סופית של שפריץ בעובי  3מ"מ
מינימום (במכונות השפריץ ניתן לוסת את גודל החורים) .שכבת ההתזה תאושפר
במשך יומיים ע"י הרטבה לפי הצורך .בימים אלה יש לבדוק את הלחות של
השכבה המותזת ולא להניח לה להתייבש.

ג.

שכבת איטום
ראה בפרק  05של המפרט וכתב הכמויות מנחה.
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ד.

שכבת הבידוד מפוליאורטן מוקצף – הכל לפי פרטי ביצוע מאושרים.

 14.03.02הכנה לעיגון בין קירות שלד לשכבה מבודד (שכבת הקצפה) שכבת בטון להדבקת
לוחות ציפוי
הערה:

בהיעדר הנחיה/דרישה לאלמנטי נירוסטה ,כל פריטי הפלדה כגון עוגנים,
קוצים ורשתות ,יהיו מגולוונים אלא אם כן צויין שיהיו מנירוסטה.

.1

בזמן בניה ויציקת שלד בנין ,קירות בטון וכד' ,יש להוציא עוגני ברזל מצולע קוטר
 8מ"מ מגולמים ניצבים לקיר הבטון במידת אורך כולל של  23ס"מ בכמות  6יח'
למ"ר קיר (משבצות  42/40ס"מ).

.2

בקירות בלוקים מידת עוגן הברזל כולל כיפוף  30ס"מ מוט העוגן חייב להמצא
לכל עומק הבלוק פחות  1ס"מ בקצב  42/40ס"מ ( 6יח' למ"ר קיר).

.3

יצוב רשת  15X15מגולוונת קוטר  5.5מ"מ המעוגנת ומחוזקת לעוגני הקיר.
במרכז מרוח בין שכבה בידודית לבין גב שיש הציפוי.

.4

בקו הקרקע תוצא שן בטון מהרצפה או מקורת יסוד כתושבת לציפוי ,מעל
הפתחים ייקבע זויתן מגולוון כתושבת.

.5

הדבקת יחידות ציפוי האבן עם עוגני בטחון למרווח אחורי.

.6

יציקת בטון במרווח בין שכבה טרמית וגב לוחות הציפוי.

 14.03.03קישור בין החיפוי לשלד הבנין
א.

אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר לעיל שיאושרו ע"י המפקח אפשר יהיה
להתחיל בהרכבת לוחות חיפוי עם עוגני חיבור/חיזוק מותקנים בהם כמתואר
להלן ובמילוי בטון בין שלד הבנין חומר הציפוי/חיפוי.
המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ 4-ס"מ מאחורי לוחות האבן והתערובת תהיה
דלילה "שמנת" ביחס של  1צמנט ו 15-חול ים גס ,ו 1-אגרגט מסמסם .אפשר
להוסיף מוספים כדי להפוך את הבטון אטום למים ,לאלסטי יותר ומתאים יותר
לספיגת הבדלי התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין השיש/האבן.

ב.

הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל שבין
לוח האבן לבין השלד.
ההשפעה ההידרוסטית של יציקת הבטון תמנע באמצעות יציקות חוזרות ונשנות
כאשר כל יציקה לא תעבור את גובה  15-10ס"מ ,והיציקה הבאה תתבצע רק
כאשר הקודמת התקשתה דייה.
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ג.

על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על אבן החיפוי .את הנ"ל
עליו לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה
לפני השמוש במוספים עליו להתאים (תוך התיעצות עם יצרני המוספים או בעלי
מקצוע מנוסים) את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח העדר כתמים.

 14.03.04שיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין ע"י חירוץ פני צד הדבקות
מאחר וצד הדבקות השיש לשלד הבנין חלק (מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט
יהלום) ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי ,חייבים
ליצור מקדמי בטחון ברמת ההדבקות (בלא כל קשר לעגון מכני) ומקדמים אלו יתקבלו
ע"י חירוץ או סיתות הלוחות שיבוצע בהתאם לפרוט הבא:
חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ 2-מ"מ ובכיוון אופקי
או אלכסוני.
החירוץ יהיה לא פחות מ 70%-משטח פני הדבקות של יחידת החיפוי ויבוצע ע"י חירוץ
מכונה או חירוץ יד ,אך בבקרה על אי החלשת מבנה ,וחוזק חומר החיפוי.
 14.03.05טיפול ביחידת החיפוי (השיש) לפני חיפויה על קיר השלד
א .בדיקת טיב ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים.
ב.

הספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמבטיה במשך כ 10-דקות ,ונקיון מכל
חומרי זהום ואבק .ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היווצרות כתמים
בחזית יחידות החיפוי וגם דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון המילוי את
החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות החיפוי.

ג.

לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים למשך זמן מה (כ10-
דקות) לייבוש בהתאם למזג האויר .מצב זה של רוויה מונע ממים אחרים (מי
ההתקשרות) להיספג לכל עובי הלוח .את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי
ולמנוע לכל זיהום.

 14.03.06חומר העיגונים (אנקרים) של האבן
כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים
להמצא סביבו ,כגון :חומרים כימיים או אחרים המומסים או המותקפים מרטיבות או
ממי גשמים .העוגנים יהיו מפלדת אל חלד (לא מותקפים בקורוזיה) .עוגנים אלה יהיו
בעלי עמידות מכנית מעולה ועל הקבלן לצפותם/לכסותם ולעטפם בבטון בזמן היציקה
מבלי להשאיר חלקים גלויים של עוגנים לא מכוסים בבטון.
רמת הגנה קורוזית של הפלדה כדוגמת מס'  .316קוטר העוגן יהיה  5מ"מ כיפוף לפי
פרט.
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 14.03.07צורה והתחברות העוגן ללוח/אריח החיפוי
א.

כל לוח חיפוי חייב להתמך ב 4-עוגנים ,עוגנים נושאים ועוגנים תומכים .מיקום
קידוח חור לעיגון יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח (פני הלוח) כך
שהמחיצה הפנימית שעליה מופעל המאמץ המירבי תהיה בעלת עובי מירבי,
והמחיצה החיצונית תשמש לחפות על העוגן.

ב.

עיגון בעל קוטר של לא פחות מ 5.0-מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר  6מ"מ ועומק
הקידוח בין  6ל 8-מ"מ מעל עומק חדירת העיגון וזאת לאפשר לנקודת החיבור
לקבל את מרווח ההתפשטות הנדרש .כאמור עובי חיפוי לוח האבן יהיה לא פחות
מעובי  3ס"מ .יחוייב להשמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין לא יוצמד
בדבקים לחומר החיפוי .חוט העיגון היוצא מחור הקידוח חייב להמצא  15מ"מ
לפחות פנימה מגב האבן (מידת נטו אבן) מתחת לקצה יחידת החיפוי ולא באיזור
מרווח החיבור או במרווח הפוגה.

ג.

יש למקם את העוגנים ששניים ישמשו כעיגון תומך ,כלומר מהצד בחלק העליון
של הלוח והשניים האחרים בצד בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא ,במרחקים
של  7ס"מ מפינת היחידה .הסעיף הנ"ל מתייחס לגבי עוגני חוט בקוטר של לא
פחות מ 4-מ"מ הממוקמים בכל יחידות החיפוי.

 14.03.08זווית נושאת
בכל מפלס קומה שמעל לתחתונה יוצמד לשלד הבטון זוית  70/70/5שיגולוון באבץ חם
ע"י מקסימום  2טבילות לעובי  100מיקרון .הקבלן יוכיח את עובי הגילוון בתעודות
ותערך בדיקת ת"י לכך .קביעת הזויתן לבטון תהיה ע"י מיתדים מכניים  UPATבקוטר
 12מ"מ ובחדירה של  100מ"מ לבטון בעלי כנפוני פתיחה כפולים ,קצב המיתדים 50 -
ס"מ.
 14.03.09מרווחי פוגות
א.

הפוגות יהיו אנכיות ואופקיות ברוחב לפי הנחיות האדריכל.

ב.

התקנת הלוחות צריכה להעשות כך שכל לוח ולוח לא יעיק על הלוחות שמתחתיו
וחומר האטימה של הפוגה יימצא תמיד במצב של לחץ חלש יותר מחומר החפוי
עצמו .ישנם חומרי אטימה שונים אך ניתן להשתמש בצמנט לבן עם פודרה קוורץ
ביחס  2:1ובתערובת מים למצב נוח לעבודה .בין קירות לתקרות קו עיגונים
מכניים ניתן לאטום בחומר גמיש (לא על בסיס שומני) .לפני הכיחול  -האטימה יש
להספיג במרווחים את הקירות והשיש במים לדחיית כל אבן או חומר זר ולאחר
האיטום להרטיבו משך ימים מספר .בחיבורים אופקיים אפשר להשתמש במלאי
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רווח "ספייסרים" חד פעמיים ,כדי להשיג את האחידות הדרושה .אלה מורכבים
מטריזים עשויים עץ רך ולא צבוע ,אך חוזקו בקריסה מספיק .הטריזים הללו,
יונחו אופקית וכ 2-ס"מ מאחורי השפה הקדמית של הלוח ויסולקו לפני אטימת
הפוגות ,אך לא פחות מ 50-שעות לאחר הנחתם .גם לגבי חיבורים אנכיים יש
להשתמש בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם.
 14.03.10תפרי התפשטות
-

-

14.04

בכל גובה קומה ,ובכל  5.0מ' לכל היותר לאורך המבנה יינתן תפר הפרדה מלא
לכל עומק הטיט של  1ס"מ .תפר זה ייאטם לעומק  2ס"מ ע"י מסטיק
 SIKAFLEXתוצרת  SIKAאו שווה ערך.
סתימת תפרים אחרים המתוארים בפרטי האדריכל יהיה ע"י פרופיל גיבוי עגול
ומצולב מפוליפרופילן ומסטיק דו-קומפונטטי.

שמירה על נקיון חומרי הציפוי
בחומר ציפוי שאינו בעל ליטוש מלא וסופי קיימת ספיגת לכלוך תוך כדי העבודה
מחומרים נלווים כגון :טיט ,מלט וכדומה .באחריותו של הקבלן לסלק מבעוד מועד כל
חומר זר מזהם .הטיפול המינימלי הוא כי לאחר חיפוי האבן ,בפרק זמן של עד  1שעה
לנקות עם ספוג רטוב ומים ,ולשטוף את האזור.

14.05

תכולת המחיר
מחיר חוזה פאושלי כולל את כל הדרישות המתאורות בפרטי האדריכל ,מפרטים וכתב
הכמויות.

14.06

תכולת מחירי החוזה לעבודות אבן
.1

מחיר חוזה פאושלי כולל את כל עבודות האבן כמו שזה מתואר בתוכניות ,בכתב
כמויות והאמור במפרט הכללי והמיוחד ,פרטי ביצוע מאושרים ותקנים
רלוונטיים; לרבות הפיגומים הדרושים למשך כל תקופת הביצוע ,מצעים שכבת
האיטום ואיטום מסביב לעוגנים ,רשת מגולוונת ,מיתדים ,זויתנים ,אביזרי חיבור
למיניהם ,חוטי נירוסטה ,אבן כנדרש ,ניקוי וסתימת פוגות ,ביצוע בקטעים קטנים
וברצועות צרות (חשפי חלונות וכו') .תפרי התפשטות ,שכבת הגנה ) (Silerמסוג
מאושר ע"י המפקח ,אבני פינה וכד'.

.2

מחיר הציפוי כולל שילוב קטעים מסוגים שונים של האבן ,ו/או ביצוע ציפוי
מורכב מכמה סוגים של האבן.

.4

מחיר ציפוי/חיפוי/ריצוף כולל גם הכנת תכניות למערכת נושאת לאישור המפקח.
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.5

כמו כן המחיר כולל גם ביצוע ומילוי תפרים למיניהם שמיקומם יקבע לפי המפרט
ולפי הנחיות המפקח (סוגי חומרי גיבוי ,מילוי וסתימת התפרים לפי אישור
המפקח).

.6

שמירה והגנה על משטחים מרוצפים או מחופים כלול במחיר על פי שיטה שתקבע
ע"י המפקח בהמלצת היצרן.

.7

ניקוי סופי של השטח המחופה לפי שיטות מאושרות על ידי המפקח.
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פרק  - 15מתקני מיזוג אוויר
 15.00כללי
מפרט טכני מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר מסמכי החוזה .המפרט טכני מיוחד זה מהווה השלמה
לנדרש במפרט הכללי למתקני מיזוג אויר (פרק  )15ולמתקני חשמל (פרק  .)8המפרט מתייחס לעבודות
מיזוג אוויר ואוורור עבור פרויקט מרכז מורשת -רהט.
 15.00.01היקף ותיאור העבודה
הפרויקט כולל  2קומות -קומת כניסה וקומת גג.
אוורור שירותים:
-

עבור שירותים יותקן מפוח אוורור ,אשר יזרים את האוויר הנפלט לכיוון פיר האוורור .בגג יותקן
מפוח אוורור משותף נוסף ,כדי ליצור תת לחץ מזערי בפיר האוורור.

מיזוג אוויר בקומת כניסה:
-

מערכת מיזוג האוויר תהיה מערכת מיזוג מיני מרכזית ,כאשר יחידות האיוד יותקנו בחדרים או
בחללים הרלוונטיים ויחידות העיבוי יותקנו בגג.

-

מערכת מיזוג תבוצע באופן הבא:
א .תותקן צנרת מזגנים מבודדת בתוך שרוול  PVCבמילוי הרצפה .קוטר הצנרת יתאים לתפוקת
קירור של המזגן לפי התכנון המקורי .סוג הצנרת יתאים למזגן רגיל ( DXהתפשטות ישירה).
הצנרת תכלול קו של גז ,נוזל ,חשמל ובקרה .טרם התקנת הצנרת היא תנוקה ותוקן אחרי
שפקקים אטומים מותקנים על כל קצה שלה.
ב .בתוך הקיר יעבור שרוול  PVCלכיוון המסדרון דרכו יושחל כבל של עינית הבקרה.
ג .תבוצע הכנה לחיבור הניקוז ,אשר תסתיים בזקף ליד יחידת מיזוג .קבלן מיזוג יסמן לקבלן
האינסטלציה את המיקום המדויק של הזקף.
ד .תבוצע הכנה לחיבור חשמל ,אשר תסתיים ליד יחידת איוד ויחידת עיבוי כנדרש .ליד יחידת
העיבוי ההכנה תסתיים באמצעות מפסק פאקט.
ה .קבלן מיזוג יסמן לקבלן בנין וקבלן גבס את כל הפתחים הדרושים למעבר תעלות והתקנת
מפזרים ,לפי התכנון המקורי .בקירות בטון יש לבצע את הפתחים במהלך היציקה.
ו .בשירותים פנימיים יותקן מפוח אוורור לפי התכנון המקורי ,כולל תעלת אוויר וגריל פליטה.
ז .בחדר ממ"ד תותקן מערכת סינון אוויר אב"כ מסוג  ,RAINBOWכפי שנראה בתוכנית.
מערכת המיזוג תאפשר קירור בקיץ וחימום בחורף.

להלן אפשרויות לשדרוג מערכת המיזוג :
א .אפשרות להתקנת מערכת מיזוג אוויר בסיסית לפי התכנון המקורי.
ב.

אפשרות להתקנת מערכת מיזוג אוויר משודרגת מסוג אינוורטר.

.1

תנאי תכנון חיצוניים

לחישוב הגדלים  ,והתפוקות ולבחירת הציוד של מערכות מזוג האוויר יובאו בחשבון תנאי החוץ כדלהלן:
תנאי תכנון בקיץ:
טמפרטורת תרמומטר יבש 35°C
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תנאי קיצון בקיץ
טמפרטורת תרמומטר יבש 43°C

טמפרטורת תרמומטר לח 26°C

תנאי תכנון בחורף
טמפרטורת תרמומטר יבש 1°C

טמפרטורת תרמומטר לח 0°C

תנאי קיצון בחורף
טמפרטורת תרמומטר יבש -2°C

טמפרטורת תרמומטר לח -3°C

.2

המתקנים יתוכננו לפי "תנאי תכנון" ולא לפי תנאי קיצון.

בימים בהם שוררים "תנאי קיצון" – הטמפרטורה והלחות היחסית בחדרים הממוזגים לא בהכרח
ישמרו ואולם ציוד מזוג האויר ימשיך לפעול ללא תקלה.
.3

תנאי תכנון פנים

בקיץ:

 23 ± 1מעלות צלזיוס ,לחות יחסית לא מבוקרת

בחורף:

 21 ± 1מעלות צלזיוס ,לחות יחסית לא מבוקרת

רמת רעש
באזורי העמדת ציוד רועש

עד  35דציבל בסקלה A
עד  55דציבל בסקלה A

 15.00.02עבודות ע"י אחרים
א.
ב.
ג.
ד.

הזנות חשמליות עבור יחידות פנימיות וחיצוניות ,על פי הנחיות היצרן.
הזנות חשמליות ליחידות עצמאיות (החיבור הסופי ללוח ע"י הקבלן).
זקפי ניקוז ומחסומי ריצפה .
פתחים ,קידוחים ואטימתם.

ה .תריסי מעבר אויר בדלתות.
ו .ביטון שרוולים בקירות ותקרות בהתאם למסומן בתוכניות.
עבור סעיפים אלה ,ידאג קבלן מיזוג אויר שהעבודה והציוד המתוארים יותקנו בצורה נכונה אשר תבטיח
את המטרה לשמה נועדו.
 15.00.03תחום הפרק והתקנים
פרק זה מתייחס לעבודות אוורור ,סינון ,חמום ,קירור ומזוג אויר הנקראים להלן בשם הכולל "עבודות
מזוג אויר".
כל העבודות ,החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים (השייכים
לביצוע עבודות אלה) וכמו כן לדרישות הבאות:
 .1מדריך האגודה האמריקאית של מהנדסי חמום ,קירור ומזוג אויר ( )ASHRAEעל כל פרקיו.
 .2מדריך האגודה האמריקאית של קבלני עבודות פח (.)SMACNA
 .3הוראות האגודה האמריקאית להגנה בפני אש (.)NFPA
 .4כל התקנים הישראליים ופרט אלה העוסקים בבטיחות אש ת"י . 755 , 1001
הכוונה היא לדרישות המופיעות בהוצאה ( )REVISIONהאחרונה של כל תקן .במקרה של דרישות
סותרות בין התקנים הנ"ל – התקן המחמיר יותר הוא הקובע.
 15.00.04פרקים אחרים במפרט הכללי
בהיותו השלמה למפרט הכללי ,שייכים לחוזה זה גם פרקים נוספים של המפרט הכללי נוסף על כל הנאמר
במפרט טכני מיוחד זה.
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בין יתר הפרקים שעל הקבלן לבצע עבודותיו על פיהם:
פרק  - 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
פרק  - 07מתקני תברואה
פרק  - 08מתקני חשמל
פרק  - 11עבודות צביעה
עם זאת יצוין שבכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט טכני מיוחד זה להוראות הפרקים של המפרט
הכללי ,הקובעות הן הוראות מפרט טכני מיוחד זה.
 15.00.05ציוד וחומרים
א .הציוד ,החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפרט ,חדשים
ומתאימים לתפקידם .הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני
המיוחד ,התכניות והחוזה.
ב .ההתייחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרנים או מספר קטלוגי או מודל מסוים
באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים.
ג .הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד שווה ערך של יצרנים אחרים ,בעלי אותה רמת איכות
ואותם פרטים וביצועים אלא אם נדרש במפורש ציוד מסוים או חומרים מסוימים ,או צוינה רשימת
יצרנים מוגדרת אשר אליה על הקבלן להתייחס בהצעתו.
ד .אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל ,עליו לפרט את ההצעה הזו
בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של ציוד הנמצא ברשימה.
ה .קביעתו של המהנדס לגבי היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית .לשם קבלת האישור,
יגיש הקבלן אינפורמציה מספקת של הציוד .בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג ,פעמיים
או יותר ,הן יהיו מאותו סוג ומאותה תוצרת ,אלא אם קיבל הקבלן הוראה אחרת מהמהנדס.
ו .הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות.
 15.00.06חוקים ותקנות
כל המתקנים והעבודות יבוצעו לפי דרישות החוק המקומי והארצי ולתקנות של הרשויות המוסמכות,
בנוסף לכל הנדרש במפרט זה.
באחריות הקבלן החומרים שהוא מספק לצורך עבודתו – חומרי בידוד ,איטום ,תעלות ,מפזרים כבלים,
לוחות חשמל וכו' יתאימו לתקנים ולתקנות בדגש על ת"י  921ות"י .1001
לפי דרישת המהנדס ,יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות ולחוקים.
הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס לצורך זה .ההוצאות הכרוכות בביצוע
הבדיקות יהיו בדרך כלל ע"ח המזמין אך אם יתגלה שהעבודה או החומר אינם מתאימים לדרישות ,ינוכה
מחיר הבדיקה מהקבלן.
על הקבלן להזמין את מכון התקנים על חשבונו לעריכת בדיקת התאמת מערכות מיזוג האוויר לת"י .1001
על הקבלן לתקן כל שיידרש בהתאם לבדיקה הנ"ל ללא תוספת מחיר.
 15.00.07טיב העבודה
כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר ,בצורה יציבה ,נקייה ומקצועית ע"י בעלי מקצוע מנוסים
בעבודתם .בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיעשה בסוף העבודה .כל הבדיקות והביקורות האחרות
הן זמניות .הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו הבלעדית כנדרש במסמכי המפרט.
 15.00.08תנאים מיוחדים
בנוסף לדרישות הסטנדרטיות ,להלן דרישות מיוחדות לגבי ביצוע מתקני ועבודות מזוג אויר:
א .כאשר מצוין במפרט או בתכנית המונח "קבלן" הכוונה היא לקבלן מזוג האוויר .הכוונה היא שכל
העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י קבלן העבודה הזו שהוא "קבלן מזוג האוויר".
ב .הקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרושה בהתאם להתקדמות העבודה ע"י אחרים ובצורה
כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלנים .מתפקידו של הקבלן לבוא בדברים עם הקבלנים האחרים
לצורך תאום העבודה.
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ג .במידה וישנה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים עצמם ,מתחייב להודיע על כך
למפקח ורק לפי הנחיותיו לבצע את העבודה .לא ראה הקבלן ולא הודיע על הסתירות ,ישא הוא בכל
ההוצאות הנובעות מכך.
ד .התכניות המלוות את המפרט הזה מראות את הסדור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע.
תכניות מהלך תעלות וצנרת ,מקום הציוד וכו' הנם תכניות "למכרז בלבד" .אם צוין זאת בפרוש ואם
לאו יבצע הקבלן תכניות סופיות לבצוע כנדרש .המקום המדויק והסדור של הציוד צריך להיקבע
בהתאם לצורה שתתאים ביותר למבנה ולציוד וזאת עפ"י תכניות הייצור של הקבלן כפי שאושרו ע"י
המפקח.
ה .התכניות המראות את צורת הרכבת הציוד הן מדויקות במידת האפשר עפ"י תכניות הבניין .במקרה
שצנרת ,תעלות או ציוד עלולים להיתקל בצנרת אחרת ,קווי חשמל או בהפרעות אחרות יודיע על כך
הקבלן למפקח לפני הבצוע ולפי הוראותיו ישנה את מקום הציוד ו/או הצנרת כך שלא תהיה הפרעה.
שינוי כזה גם יוכנס ע"י הקבלן לתכניות "כמבוצע" שעליו לערוך.
ו .תכניות התחברות ליחידות מיועדות בעיקרן להראות את הצורה העקרונית של ההתחברות .החבור
המציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה בכל מקרה כדי לאפשר התפשטות ,מעבר אנשים והפחתה
במקום כנדרש.
 15.00.09חצוב ותיקונים ,מעבר צנרת ותעלות בקירות ,תקרות ורצפות
א .הקבלן ילמד את תכניות הבניין ויאתר את הפתחים ,החורים והמעברים עבור תעלות ,צינורות וכבלים
של מערכות הכלולות בעבודתו .הקבלן יספק שרוולים ,מסגרות והלבשות עבור מעברים כאלה.
במקרים בהם יידרש ביטון שרוולים ,מסגרות וכיו"ב ,הקבלן יקבע את השרוול ו/או המסגרת
במקומם המדויק בצורה יציבה ,הביצוע של עבודות הביטון יעשה ע"י קבלנים אחרים בהתאם
להנחיות המפקח ובתאום עם הקבלן.
ב .באחריות הקבלן לתאם עם הקבלנים האחרים התקנת האביזרים במקומם ובמדויק ,ובלו"ז שלא
יגרום עיכוב לקבלנים אחרים או לעצמו.
ג .לא תשולם כל תוספת כספית עבור הנ"ל.
מעברים בקירות בניה או גבס כלולים במחיר הצנרת או התעלות החוצים אותם.
 15.00.10תכניות עבודה ,קטלוגים ומפרטי ציוד
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

כל הציוד וכל החומרים יוגשו לאישור .הקבלן יסמן בדפי הקטלוגים שהוא מגיש לאישור את המידע
הרלוונטי לציוד שהוא מגיש לאישור ,קטלוגים כלליים ללא סימונים כאלה יוחזרו ללא אישור.
לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתכניות
העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.
הקבלן יכין תכניות עבודה ,קטלוגי ומפרטי ציוד ב 3 -עותקים בצורה מסודרת ויגישם לאשור המפקח
לפי נוהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח.
לאחר שהמפקח יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ  -3רמות:
מאושר  -ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים.
מאושר בהתאם להערות  -ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות להערות
הרשומות (אם אינן מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי.
לא מאושר  -יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור .אין להתחיל בביצוע שום עבודה
הקשורה לחומר בלתי מאושר זה.
אישור המפקח לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד ,התאמתו
לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום תקופת האחריות של המתקן.
להלן רשימה מייצגת של תכניות העבודה שעל הקבלן להכין:
תכניות עבודה של כל הצנרת וכל התעלות .לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש ממנהל
)1
הפרויקט (על חשבון הקבלן) קבצים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס השינויים
הדרושים ,יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש .אין פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל
לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל .היה והמנהל יחליט שאין ביכולתו
להעמיד דיסקטים כנ"ל לרשות הקבלן ,אין הדבר משחרר את הקבלן מהתחייבותו להכין
ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש.
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)2
)3
)4
)5
)6
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תכניות אלה יכללו את סדור התעלות ,את התליות וההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה.
שרטוטי הרכבה מפורטים של חדרי מכונות ומערכי ציוד .שרטוטים אלה יערכו לאחר שהציוד
השייך ,שהקבלן הגיש לאישור  -אושר.
תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות .תכניות אלה ,לאחר שיאושרו,
יועברו למתכנן הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין.
תכניות פתחים בקירות ותקרות ,אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה .תכניות אלה יועברו למתכנן
הבניין וזה יהפכן לתכניות ביצוע עבור קבלן הבניין.
תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן .תכניות אלה יכללו את כל הפרטים כנדרש
בחוזה ויביאו בחשבון את חלוקת הציוד לצורך שינועו למקום.
תכניות ייצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן ,כולל נתונים מפורטים על הרעש שהם
יוצרים.
פרטים ,קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים.
ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות ,גופי חמום משני ובתיהם.
סכמות מפורטות של לוחות חשמל.
תכניות בצוע של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.
תכניות החווט החשמלי ,כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד בהתאם לציוד שיסוכם עליו.
תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראת המפקח.
קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי .בדפים הקטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד
המוצע.
שרטוטי בצוע תכניות העבודה יהיו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני (ת"י) שעליהן יוסיף
הקבלן את פרטיו ובין היתר את שם מהנדס הפרויקט שגם יאשר את התכניות.

• שרטוטי  CADיהיו בתוכנת אוטוקאד גרסה  2010או מתקדמת יותר.
עם קבלת צו התחלה העבודה יעביר הקבלן לאשור רשימות של כל הציוד המיובא שזמן אספקתו ארוך
ושלא נרכש ע"י המזמין.
פרק  - 08הכוונה היא שתהליך האישור יסתיים תוך זמן המוגדר על ידי הנהלת הפרויקט מיום צו
התחלת העבודה על מנת להבטיח שהעבודה תבוצע ללא פיגורים.
כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה ,של הכנת מסמכים לאישור ,כולל בצוע תיקונים לפי
דרישת המפקח ,יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו.
 15.00.11דוגמאות
הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ,חלקי מלאכה ואביזרים ,בטרם יזמין את
המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה.
הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת ,לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות כמפורט,
מפזרים ואביזרים נוספים כאמור לעיל .הדוגמאות יישמרו במשרד באתר עד לאחר גמר בצוע המתקן
וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.
 15.00.12בדיקות איזון ,ויסות ,הפעלה והרצות
העבודות יחשבו כגמורות כאשר המתקנים שהם נשוא חוזה זה יבדקו ,יאוזנו ,יווסתו ,יופעלו ויורצו
לשביעות רצון המהנדס ויספקו את תנאי הפנים המתוכננים .במצבה בעת המסירה יהיו כל המכשירים בכל
מערכות הבקרה ,הנטור ,האינדיקציה  -מכוילים כנדרש.
 15.00.13בדיקות איזון וויסות
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
בדיקות של המתקן בעונות שנה שונות ,לאמור סתיו ,חורף ,אביב וקיץ ,עד ארבע בדיקות.
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סוג הבדיקות ,סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח .תוצאות הבדיקות ירשמו בטפסים
ובטבלאות מסודרות שיכין הקבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיקות .המפקח יאשר את הבדיקות
בחתימתו.
חזרה על הבדיקות של מערכות האוויר
לאחר שהקבלן ערך את סדרת הבדיקות הראשונה ודו"ח ביניים על כך הוגש למהנדס ,יחזור הקבלן על
סדרת הבדיקות מהתחלה לאחר שמספרי הסיבובים של המפוחים ,מצב התריסים ומצערות הויסות
ומערכות הבקרה למיניהן כוונו כנדרש כפי שיידרש כתוצאה מסדרת הבדיקות הראשונה.
הקבלן יחזור על התהליך כפי שיידרש עד שכל המערכת תגיע למצב המתוכנן לשביעות רצונו של המהנדס.
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
כגמורות בכפיפות לאישורו של המהנדס המתכנן.
 15.00.14הרצה והדגמה
א .הרצה
הקבלן יריץ את המערכות והמתקנים כאשר עבודת ההתקנה וההרכבה שלהן הסתיימו  -בהתאם לאשור
המפקח.
כהרצה מוצלחת תיחשב פעולה שוטפת של המתקנים במשך ( 15חמישה עשר) יממות פעולה רצופה ללא
תקלות .במידת הצורך וכפי שיתחייב מתאריכי סיום קטעי העבודה (כפי שבא לידי ביטוי בלוחות הזמנים
של הפרויקט) ,יבצע הקבלן הרצות של חלקי מערכות .הפיצול לחלקי מערכות יהיה רק באשור המפקח.
בשום מקרה לא תיחשב הרצה של רכיבים בודדים כהרצה של המערכת.
ב .הדגמה והדרכה
הדגמת פעולתם של המתקנים תיעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול בכל עת לפחות טכנאי בכיר
מיומן ועוזר ,במשך  4ימי עבודה לפחות .במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפני צוות התפעול של המזמין
וידריך אותו בהפעלת המתקנים ,התגברות על התקלות ובצוע פעולות שרות שוטפות.
תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו תקבע רק באשור המפקח ואחרי שההרצה הסתיימה.
הטכנאי המדריך יהיה חייב להיות מומחה בתפעול אותו מתקן שאת פעולתו הוא מדגים ומדריך .במידת
הצורך יוצג לכל סוג של מערכת טכנאי אחר .לדוגמא ,לבקרה  -מומחה לבקרה ,למפוחים  -טכנאי
מתאים וכו'.
ההדרכה תיעשה בהסתמך על הרשום בטיוטת ספר המתקן.
לאחר תקופת ההדרכה יוכנסו בספר המתקן שינויים ותיקונים כפי שיידרש בנוסף לשנויים ולתיקונים
שיוכנסו בהתאם להערות המהנדס והמפקח במידה וסיום העבודות במתקנים השונים לא יהיה באותו
מועד ,יהיו פעולות ההדגמה וההדרכה מפוצלות.
הפרש הזמנים ומידת הפיצול של הימים יקבעו בהתאם להוראות המפקח ולסיום העבודות בחלקי המתקן
השונים.
 15.00.15מסירת המערכות
מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה:
התנאים למסירת המערכות הן:
א .הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל.
ב .הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאות הבדיקות.
ג .הקבלן בצע את הרצת המתקנים.
ד .הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה ודלעיל.
ה .הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט  ,ראה להלן.
ו .המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או כוללות של המערכות תוך הסתייעות
בטכנאי הקבלן.
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ז .הקבלן הזמין את מכון התקנים לבדיקת התאמת המערכת לת"י  1001וקיבל את אישורו.
ח .הקבלן הגיש מסמך ובו הוא מאשר שכל המערכות שהותקנו נעשו בכפיפות להוראות ת"י בכלל ות"י
  1001בפרט.לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה וקבלה.
בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרויקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת המתקנים
בהתאם למערכות הנמסרות.
תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המהנדס והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן וכפי שיבוא
לידי ביטוי בדוחות בדיקות הקבלה.
 15.00.16כיולים של מכשור
מכשירי הבדיקה והבקרה יהיו מכוילים והקבלן יספק לפי דרישה מסמכים מתאימים בנושא זה.
 15.00.17מסמכים ותכניות עדות
לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס  5עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן:
א .סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנויים ,התוספות והסטיות
שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים .התכניות ימסרו בתוך תיקים
נאים ומסודרים.
ב .טפסים מסודרים ממולאים ,בדוקים ,מאושרים וחתומים גם ע"י מבצע הבדיקות מטעם הקבלן וגם
ע"י נציג המזמין שנוכח בבדיקות.
ג .ספר המתקן
ספר זה יכלול בין היתר:
 .1תאור המתקנים.
 .2הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול בהן.
 .3הוראות אחזקה .הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות :אחזקה יומית ,שבועית ,חודשית ועונתית
כנדרש.
 .4רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמנט ועם כל הפרטים הנוגעים
כמו תוצרת ,סוג ,מודל ,זרמים ,מתחים ,בדוד וכו' כמופיע בשלט ,כוון אוברלואד וכו' כנדרש.
 .5קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק.
 .6רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין.
 .7שרטוטי המערכות בתוכנת  Autocad-2010או מתקדמת יותר.
 .8שרטוטי יחידות מיזוג אוויר בתוכנת  Autocad-2010או מתקדמת יותר.
 .9שרטוטי חשמל בתוכנת  Autocad-2010או מתקדמת יותר.
לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י המהנדס ,ימסור הקבלן
את כל החומר שיקרא  -ספר המתקן  -לידי המפקח כשהוא ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים מתאימים,
סה"כ חמישה עותקים ובנוסף יסופקו כל התכניות ע"ג מדיה מגנטית בגרסת אוטוקאד.
כפי שכבר נאמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר  -תנאי לקבלת המתקן.
בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה שרשום במסמכים שבספר המתקן ובעיקר
הוראות ההפעלה והתחזוקה.
כל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן כאשר הם מעודכנים "."AS MADE
 15.00.18תקופת הבדק והשרות
א .משך תקופת הבדק יהיה כמפורט בחוזה אולם לא פחות מ 12 -חודשים מיום מסירת המתקן .כל
פעולות הקבלן לצורך בדק או שרות ירשמו ע"י הקבלן בספר 0ל על ידו לצורך זה ושישמר אצל מפעיל
המתקן.
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ב .במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות
השרות כמפורט בסעיף זה.
ג .תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן ,וזאת יעשה על סמך
קריאת המפקח ,תוך  6שעות ממועד הקריאה ,במהלך היום בין  20:00 – 08:00ותוך  12שעות ביתר
חלקי ה יממה לאמור מ 20:00 -בערב ועד  08:00בבוקר.
ד .הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ,ויספק ויתקין חלק חדש ותקין
במקומו.
ה .חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון ,יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן במשך
תקופת התיקון.
ו .כמו כן ,ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו
התקינה.
ז .במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות וינהל לגביהן רישום.
 15.02ציוד טיפול באוויר
פרק זה עוסק בתיאור הציוד לטיפול באוויר ,מפוחים ,יחידות שונות וציוד למיזוג וטיפול באוויר.
 15.02.01מפוחים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

המפוחים יהיו מהטיפוסים ובעלי נתונים כמתואר בדפי הציוד ,התכניות וכמפורט להלן:
המפוחים יהיו תעשייתיים כבדים עשויים מפח שחור בעובי של  2מ"מ לפחות ,במבנה עם חבורי ריתוך
וברגים.
המיסבים יהיו כדוריים ,מתייצבים מאליהם ,בעלי אורך חיים מחושב של  100,000אלף שעות.
כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי כמתואר בסעיף צביעה.
התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם דגם  .HCהתמסורת
תחושב ל 150% -של הספק המנוע .בכל תמסורת יהיו לפחות שתי רצועות.
סידור מתיחת הרצועות יהיה אוטומטי או שווה ערך שיוגש לאישור.
המנועים יהיו  1450סל"ד נומינלי סגורים לחלוטין מתוצרת אושפיז , ABB ,או סימנס .מנועים
למהירות  2900סל"ד – לא יאושרו אלא במקרים מיוחדים או אם נדרש בטבלת הציוד .
פעמוני הכניסה יהיו תמיד עשויים מאלומיניום או מנחושת ולא מפלדה.
כל מפוח יהיה מוצר מוגמר של יצרן מוכר שיאושר מראש ע"י המהנדס.
מבנה המפוחים וכל הפרטים הדרושים יומצאו לאשור בתכנית ייצור.
מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים לא יעלה על  76דציבל בסקלה  Aמדוד במרחק  1מטר מכל
כיוון ,אלא אם נדרש אחרת בטבלת הציוד או בתכנית .
הקבלן יאזן את המפוח סטטית ודינמית .האיזון יעשה עד להשגת אמפליטודה של פחות מ1.0 mills -
 ,peak to peakכלומר  25 Mוזאת בתדירות של  .1000 CPMהאיזון יעשה כשהמפוח פועל בלחץ
הסטטי המתוכנן .היצרן יספק תעודה רשמית ובה תוצאות האיזון.
לקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר ביצוע הבדיקות ע"י הקבלן ,יוזמן המפקח לבדיקת
הציוד.
ביצועי המפוח יוטבעו על גבי שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה.
רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה להוביל המפוחים לאתר.
המפוחים יותקנו כ"א בנפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמנוע .הבסיס והמפוח יותקנו ע"ג
מבדדי רעידות באספקת הקבלן כמפורט בסעיף המתאים.
לשרטוטי ההרכבה הכללית יתלוו בין היתר חישוב משקלי מערכת המפוח-מנוע ובחירת מבדדים הכל
ע"י הקבלן.
בשרטוטים שיגיש הקבלן לאישור יכללו כל הפרטי היצור ,העמדת מפוחים וחיבוריהם לציוד ,לתעלות
ולארובות.
הקבלן יערוך בדיקה של עקומת כל המפוחים וימציא את תוצאות המדידות.
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יז.

יח.

יט.
כ.
כא.

מפוחי שחרור עשן יהיו ציריים עם כנפיים מאלומיניום יצוק ,בית המפוח יהיה במבנה "מלכודת
רעש" ,מסבי המפוחים עם אפשרות גירוז חיצוני – המפוחים יבחרו לפעולה בטמפרטורה של 250ºC
במשך שעתיים לפחות .לאותם תנאים יבחרו המנוע ,החיבורים הגמישים ,משתיקי קול ,כונס אויר
ומדף אל-חוזר במידה ונדרש.
משתיקי קול שיותקנו או על המפוחים או בפתחי כניסת האויר יבטיחו את רמות הרעש הנדרשות.
המשתיקים יהיו עגולים באורך כנדרש או ריבועיים כדוגמת תוצרת ח.נ.א או שווה ערך מאושר.
באחריות הקבלן לוודא כי מפל הלחץ האמיתי במעבר אויר דרך המשתיקים מתאים ללחץ הנבחר
במפוח וספיקת האויר וגודל המנוע מתאימים לנתוני הספיקה הנדרשים.
במחיר המפוח כלולה פלטת ברזל להתקנה על גבי התעלה או בקיר ומעמד ברזל וכן כל התליות
והחיזוקים הנדרשים.
המפוחים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  1001לעמידות באש.
מנועי המפוחים יותאמו לפעולה עם משנה תדר.

 15.02.05מסנני אויר
כל המזגנים יצוידו במסננים בדרגות סינון שונות ובעלי יעילויות נמוכה ,כדוגמת מסנן דורלקס או שווה
ערך מאושר.
 15.03מתקנים עצמאיים
פרק זה עוסק במתקנים עצמאיים .הפרק מקביל לפרק  1503במפרט הכללי.
 15.03.01מזגנים מפוצלים
א .המזגנים המפוצלים יהיו מתוצרת אלקטרה ,תדיראן או שווה ערך מאושר .תפוקת הקירור כמצוין
בתכניות.
ב.
ג.

קוטרי צנרת הגז וגודל קווי החשמל יעשו בהתאם להנחיות יצרן המזגנים ובאישורם .מעבר צנרת גז
וחשמל דרך קיר חיצון תיאטם היטב מסביבה כדי להגן בפני חדירת מים.
היחידות יכללו מערכת לשמירת לחצי דחיסה ו"שסתום זינגר" לאפשר פעולת קירור בחורף.

 15.04צנרת ניקוז
א .צנרת הניקוז תהיה עשויה מצינורות מגולוונים דרג ג' ת"י  103עם תפר ועם חבורי הברגות .הצינורות
יונחו בשיפוע יורד לכוון נקודות הניקוז בהתאם לרשום בתכניות אך לא פחות מ ,1% -ההברגות
תהיינה לפי ת"י עם אטימות טפלון או פשתן ומיניום .הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים
מגולוונים סטנדרדיים מפלדה חשילה או ברונזה.
ב .הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום שהדבר ניתן .בנקודות המתאימות יש להשאיר פקקים
והסתעפויות כדי לאפשר ניקוי הצינורות.
ג .יציאות הניקוז מאגני הטפטוף של יחידת המזוג יובילו עד אל מעל זקפי הניקוז או למחסומי הרצפה
כפי הנראה בתכנית הסטנדרד .אסור שבין זקף הניקוז לקצה הצינור היוצא מהיחידה יהיה חיבור .יש
לשמור על רווח אויר של  3ס"מ לפחות כ.Atmospheric Air Break-
 15.05מערכות פיזור אויר
פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר ,ארובות אויר ואביזריהן .התעלות יבוצעו לפי הסעיף
המתאים במפרט הכללי וכדלהלן.
 15.05.01תעלות אוויר מפח מגולוון ללחץ עד "2
א .כללי
ב.

כל העבודות המבוצעות בבנין בנושא מובילי אויר יעמדו בתקן הישראלי  1001ועמידות באש על כל
חלקיו ונספחיו.

ג.

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות כמצוין בשרטוטים ובהתאמה למציאות בבניין .העבודה כוללת
את התעלות ,התמיכות ,התליות ,החיזוקים כנדרש.
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ד .מידות התעלות המצויינות בתכניות הן מידות הפח.
ה .תעלות אספקת האוויר תהיינה תעלות לחץ נמוך אטומות.
ו .התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות כפוף גבוהה .העובי והמבנה יהיה כפי שמצוין בשרטוטים
ובכפיפות להוראות המדריך של  .SMACNAהתעלות תהיינה קשיחות ,ואטומות.
ז .הצרויות והתחברויות בתעלות ייעשו ,במידה ולא צוין אחרת ובמידת האפשר ,בשיפוע ביחס של 1:5
ובמקרה והמקום לא מאפשר זאת ביחס .1:3
קשתות ייעשו ,במידה ולא צוין אחרת ,ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמישור הרדיוס .לא
יהיו זוויות חדות בתעלות.
במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם למצוין בתכניות תיעשה קשת מינימלית ברדיוס אחיד של 10
ס"מ עם כנפי כוון פנימיות כמצוין בתכנית הסטנדרד.
ח" .מכנסיים" ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים.
ט .בכל התפצלות (גם אם לא מסומן בתכניות) יותקן מדף ספליטר.
לתעלות יניקה משירותים ומטבחונים תבוצע אטימה נוספת מיוחדת לוודא אטימה מוחלטת לחדירת
אויר.
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 .
י .לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע הקבלן שני קטעי תעלות לדוגמא ולאישור .קטע אחד יהיה
מעבר קוני והשני מכנסיים .קטעי הדוגמאות האלה  -באם יאושרו יישארו ברשות המפקח עד לסיום
העבודה כולה .היה וביצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח יוחלף קבלן המשנה לפחחות
באחר .היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעלות ובידוד מאיכות ירודה מזו שאושרה בדוגמאות -
יפורקו כל קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.
יא .הקבלן יפעיל את המפוחים באופן ארעי כדי ליצור לחץ של  50מ"מ מים בתוך התעלות ולוודא שכל
הנזילות אותרו .הבדיקה תיעשה חזותית לאורך כל התעלות וכמו כן ע"י השוואה בין ספיקת האוויר
המסופק ליחידה לזו היוצאת דרך הפתחים .הפעלה ארעית כזו תיכלל במחירי הקבלן ולא תשולם
בנפרד.
היה והקבלן לא יקפיד על איכות עבודת הפחחות ,והאטימה ,יפורקו קטעי התעלות להרכבה מחודשת,
הכל בהתאם לשיקול המפקח.
פרק  - 09מחיר התעלות יכלול בין היתר פתיחת פתחים בקירות בניה או גבס ,מסגרת עץ לביטון בקיר
בניה או בטון או "רוזטה" מפח לקיר גבס ,ואטימה בין התעלה לבין המסגרת .
 15.05.02תעלות להוצאת עשן
א .תעלות המשמשות להוצאת עשן יותאמו לעמידה בטמפרטורה של  º250צ' למשך שעתיים ייבנו מפח
מגולוון בעובי מינימלי של  1.25מ"מ ובחיבורי אוגנים עם אטמים מתאימים עמידים כנ"ל.
ב .באזורים המסומנים בתכניות התעלות פינוי עשן ייצפו בבידוד הגנה נגד אש למשך שעתיים – יריעה
קרמית או  2לוחות פיירבורד.
סוג הבידוד יוחלט ע"י המפקח.
 15.05.03תעלות גמישות
תעלות גמישות עבור מערכת אספקת או יניקת אויר תהיינה מותאמות לעבודה בלחץ סטטי של עד " 3עמוד
מים ,דוגמת  3( DECשכבות) או שווה ערך מאושר.
התעלות תהיינה בעלות חתך עגול ותיוצרנה ממכלול גרעין חוט פלדה מצופה בנייר אלומיניום גמיש ,ובדוד
בעובי " 1עם חסימת אדים וציפוי אלומיניום חיצוני.
תעלות עשויות מחומרים פלסטיים לא מאושרות.
התעלות תהינה מוצר מושלם מבית חרושת מאושר מראש .חיבור התעלות באמצעות חבקים מתאימים עם
הקפדה על אטימה מוחלטת .קצה הבידוד ייאטם ע"י סרט אלומיניום דביק למניעת נשירת חלקיקים .אורך
מקסימלי לתעלה  2מטר .יש להתקין התעלות מתוחות במידת האפשר לפי הוראות היצרן.
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פרק  - 10התעלות יהיו עשויות מחומרים מטיפוס בלתי דליק ,כבה מאליו ,מתאים לת"י  921ות"י
.1001
 15.05.04אביזרי תעלות אויר
(מדפי ויסות ,חבורים גמישים ,מדפים חד-כווניים ,שסתומים לאוויר).
 15.05.05מפזרי אויר ותריסי אויר
א .מפזרי האוויר יסופקו לפי הדגמים הבאים או שווה ערך מאושר:
 )1מפזרי אויר תקרתיים מרובעים מאלומיניום משוך וצווארון מאלומיניום או פח לחיבור לתעלת
אוויר כדוגמת תוצרת מטלפרס ,מפזרי יעד או או .ACP
 )2תריסי יניקת אוויר בשירותים יהיו מלבניים או עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמת
תוצרת  TROXדגם .LVS
 )3מפזרי אוויר עגולים מאלומיניום משוך וצווארון עגול כדוגמת תוצרת  TROXדגם .SWIRL
 )4מפזרי אויר קיריים מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס.
 )5מפזרי אויר קוויים דקורטיביים מאלומיניום כדוגמת דקור אויר או סלוט או  SLדוגמת תוצרת
מטלפרס .מחיר מפזרים אלה יכלול את פלנום האויר ויציאות החיבור לתעלה ראשית.
ב .כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  325ובעובי  25מיקרון ו/או צבועים בתנור
בשכבה בעובי של  60מיקרון לפחות בגוון שיאושר ע"י האדריכל.
ג .לפני הזמנת המפזרים יש לוודא עם המפקח והמזמין את גודל אריחי התקרה המתוכננים ,ולקבל את
אישורו לביצוע ההזמנה.
ד .יש להקפיד על התקנה אסתטית של המפזרים ותריסי האוויר לשביעות רצון המהנדס והאדריכל.
ה .מפזרי ומחזירי האוויר קיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  2ס"מ שתסופק ותורכב ע"י
הקבלן ועל חשבונו .המסגרת תהיה בהתאם למפורט בתכנית הסטנדרד השייכת ותיכלל במחירי
המפזר ומחזיר האוויר.
 15.05.09תריסי ויסות
א .תריסי הויסות שיורכבו בתעלות האספקה יהיו מאלומיניום כדוגמת תוצרת חברת מטלפרס .תריסי
ויסות אחרים יהיו ממסגרות וכנפיים בעובי  2מ"מ לפחות ויבוצעו בהתאם להנחיות תכנית הסטנדרד
,על פי תכנית ביצוע מאושרת.
ב .תריסי ויסות המותקנים בתעלות הוצאת עשן יהיו עשויים מפלדה ,מותאמים לפעולה בטמפרטורה של
 º250צ' למשך שעתיים .מיסבי הצירים בתחומי ויסות אלה יהיו עשויים מחומר מסונטר או מתכתי
עמיד בטמפרטורות ובזמנים כנ"ל.
ג .הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי.
 15.05.10תריסי אש
א .תריסי אש יהיו מוצר סטנדרדי של יצרן בעל תו תקן ישראלי כדוגמת תוצרת מטלפרס או שווה ערך.
הם יחוברו לקירות או לתעלות בהתאם למסומן בתכניות ,באמצעות אגני פלדה וברגים.
ב .התריסים יהיו מסוג רב שלבי נפתחים ונסגרים באמצעות מנוע חשמלי מתאים "מודוטרול" מותאמים
למערכת הפיקוד ומופעלים במתח  24 Vבלבד .התריסים יהיו פתוחים במצב פעולה וסגורים במצב
הדממה ,כאשר החזרה למצב סגור ע"י קפיץ עם הפסקת המתח למנוע החשמלי.
ג .התמסורת בין המנוע לחלקי המדף תהיה ישירה ע"י מוטות מתכת .תמסורת ע"י כבל פלדה לא
תאושר.
ד .כאשר יתקבל סיגנל אזעקת עשן יופסק המתח למנועים והתריסים יסגרו .במקומות שיצוין לגביהם
במפורש יהיה התריס ) (N.Cויפתח במצב גילוי אש.
הזנת מנועי התריסים הממונעים האלה תהיה מלוח החשמל של מערכת מיזוג האוויר .הפעלת/סגירת
יחידת טפול אוויר תגרום לפתיחה/סגירה בהתאמה של מדפי האש הקשורים למערכת האוויר של
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אותה יחידה .לכל מדפי האש יהיו מפסיקי גבול שבאמצעותם יוצג מצב התריס במערכת הבקרה:
פתוח לגמרי או סגור לגמרי.
החיווט וכל מערכות הפיקוד הדרושות למדפי האש ומתוארות לעיל כלולות במחיר החיווט החשמלי של
כל לוח חשמל אל היחידות המחוברות אליו.
א .החיווט למדפי האש במערכת הוצאת עשן מהבניין יבוצע בכבלים חסיני אש מתאימים לפעולה
בטמפרטורה של  800ºCבמשך  180דקות לפחות.
ב .כל לוח חשמל יחובר למרכזת גילוי האש דרך מגע יבש .קבלת סיגנל ממרכזת גילוי האש תגרום
להפסקת יחידת טפול האוויר לאותו אזור ולסגירת תריסי האש .אינסטלציית החשמל בין לוח גילוי
אש ללוח חשמל מיזוג אוויר תבוצע ע"י אחרים.
ג .תריסי האש יכללו בנוסף למנוע החשמלי רגש טמפרטורה בתעלת האוויר שיסגור התריס בעליית
טמפרטורה ל.70C -
ד .הקבלן יכלול בתעלה פתח גישה דוגמת חברת  ACPאו שווה ערך ,שיאפשר בדיקת התריס ופעולתו.
פתח הגישה כלול במחיר התריס.
 15.05.11חיבורים גמישים בתעלות אויר
א .חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בכל מקום בו עוברת תעלה קו התפשטות בבניין ,בחיבור
ליחידת מזוג האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש .החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור.
ב .החיבורים הגמישים בתעלות מזוג אויר ופח מגולוון יהיו עשויים ארג כבד ואטום מטיפוס שמשונית
 ,650בלתי דליקים ,עמידים בלחץ המתפתח במקום וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים לתעלה ,אך
לא פחות מ 20-ס"מ .סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח .החיבור
הגמיש יחוזק לתעלה בהתאם לתכנית הסטנדרד .החיבור הגמיש יורכב רפוי במידת מה.
 15.05.12כנפי כוון
בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב  30ס"מ יבוצעו כנפי כיוון.
כנפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכניות הסטנדרד ,הוראות  SMACNAו  .ASHRAE-GUIDEבזויות ישרות
יתקין הקבלן כנפי כוון קטנות רדיוס תוצרת מפעל מוכר שיבוצעו בעיקרון לפי המקורות דלעיל .למען הסר
ספיקות ולפני תחילת ביצוע התעלות ,יגיש הקבלן לדוגמא קטעי תעלות ובהן כנפי כוון כמצוין לעיל.
 15.06בדוד
פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת ותעלות במערכות מזוג האוויר ואביזריהן .הבידוד יעמוד
בדרישות ת"י  1001ות"י .921
 15.06.01בדוד תרמי חיצוני לתעלות אויר
א .בדוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה עשוי סיבי זכוכית (פיברגלס) מטיפוס חצי מוקשה שאינו משיר
סיבים ומיוצר בצורת גלילי שמיכות .הצפיפות המזערית של החומר תהיה  ,1.5 pcfמקדם מעבר החום
המרבי [ .0.28 [in x BTU/h x sqft x ºFבצידו החיצוני של הבידוד יותקן מחסום אדים מרדיד
אלומיניום  50מיקרון עוביו ,מחוזק בסיבי פיברגלס.
ב .הבידוד  -לרבות מחסום האדים  -יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ,מאושר על ידי המפקח והמזמין.
ג .הבידוד יודבק לדפנות התעלה בדבק בלתי דליק ,כנדרש להלן .כל הקצוות יוגנו ע"י עטיפה בסרט
הדבקה מתאים או ע"י סרטי פח מגולוון ,בעובי  0.6מ"מ וברוחב  50מ"מ .הדבקת הקצוות תהיה תוך
חפיה של  1ס"מ לפחות .כל הפינות יוגנו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזווית שאורך כל צלע שלה הוא
 3ס"מ .הפסים האלה יהודקו ע"י רצועות פח מגולוון עם מפתח נעילה מתאים כל  40ס"מ.
ד .בדוד תעלות מחוץ למבנה יכלול עטיפת פח מגולוון בעובי  0.6מ"מ במבנה תעלת לחץ נמוך ובאטימות
כמתחייב מהיות התעלה בחוץ .התעלה תכלול שיפועים למניעת היקוות מים עליה.
ה .הקבלן יבצע דוגמת בידוד ויקבל אישור על הדוגמא לפני ביצוע כל הכמות.
 15.06.02בדוד תרמי-אקוסטי של תעלות מזוג אויר
א .תעלות האספקה של האוויר החיצוני הממוזג ,תהיינה מבודדות מבפנים ע"י בדוד אקוסטי בעובי "1
לתעלות בתוך הבנין ובעובי " 2לתעלות חיצוניות .חומר הבידוד יהיה מזרוני סיבי זכוכית כדוגמת
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ב.

"אירופלקס דקט ליינר" כמיוצר ע"י אואנס קורנינג ארה"ב או שווה ערך מאושר לפי דוגמא .הבידוד
יודבק אל פנים התעלה באמצעות דבק כדוגמת  81-51המיוצר ע"י ורוליט שאינו מסייע לבעירה לאחר
שהתייבש ובתוספת זוויתני פח לכל אורך התעלה וסרטי פח לרוחב בכל חבור וכל  40ס"מ לפחות,
מחוזקים ע"י בורגי פח .בקצה כל קטע תעלה יהודק קצה מזרון הבידוד ע"י פח מכופף מתאים.
מידות התעלות הרשומות בתכניות הן מידות הפח ברוטו .לפרטי בצוע נוספים ראה בתכנית הסטנדרד.

 15.07מערכות שונות ועבודות עזר
פרק זה עוסק במערכות שונות ,עבודות עזר ועבודות שלא נכללו בפרקים קודמים.
 15.07.02הגנה על ציוד וחלקים
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

כל הציוד ,האביזרים וכן תעלות ,ארובות ,צנרת וכד' ,יותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות
הבטיחות העדכניות .כל החלקים הנעים ,גלגלי רצועה ,רצועות ,מצמדים ,ברגים בולטים וכו' יצוידו
במגינים מתאימים למנוע פגיעות באנשים בזמן פעולתם.
הציוד המותקן בחדר המכונות ובמקומות השונים וכן הציוד המאוחסן במחסנים ,בבתי מלאכה
ובאתר הבנייה ,יוגן בצורה מתאימה מפני לכלוך ופגיעות .במיוחד יוקפד על הגנת הציוד המותקן או
המאוחסן באתר בזמן הבנייה; ציוד זה ייעטף בעטיפת ברזנט או פלסטיק כל עוד קיימת סכנה של
פגיעה מפסולת בנין.
כל העבודה ,ציוד וחומרים של הקבלן ,או שהקבלן מספק ,חייבים להיות מוגנים בפני לכלוך ,פגיעה
וכו' במשך העבודה והרכבה עד למסירה הסופית .על הקבלן לתקן כל נזק לציוד שיגרם כתוצאה מאי
מלוי התנאי הזה ,בין אם הוא נגרם ישירות ובין אם הוא נגרם בלתי ישירות ע"י פועלי הקבלן או ע"י
אחרים.
כל קצות התעלות והצנרת צריכים להיות סגורים ע"י פקקים או סגירות אחרות במשך ההתקנה,
ובעיקר עם גמר יום העבודה .הקבלן חייב לכסות את הציוד באמצעות מכסים ,יריעות פוליאתילן או
בצורה אחרת שתבטיח הגנה נגד לכלוך ,צבע ,טיח וחומרי בנין אחרים כלשהם ,וכן לנקוט בכל
האמצעים להגנה מפני פגיעה.
מנהל העבודה של הקבלן צריך לברר את סוגי העבודה העומדים להתבצע ע"י אחרים במקום העבודות
ולהגן על הציוד בהתאם .על הקבלן לתקן או להחליף ציוד שניזוק כפי שיורה המפקח והמזמין.

 15.07.03מניעת רעש
א .הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה ,לחללים שבתוכו ולידו.
המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובת"י .1004
ב .הקבלן יתקין את כל המשתיקים ,בולמי הרעידות ,היסודות האקוסטיים והבידוד האקוסטי הנדרשים
בתכניות ,בכדי להבטיח את הפעולה התקינה של המערכות .מפלס הרעש בכל מקרה לא יעלה על
המצוין בתכניות ובמפרטים .אם לדעת המפקח והמזמין ,גורם הציוד לרעש העובר את הנדרש או
המקובל ,יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח והמזמין ,ובמקומות בהם יורה המפקח והמזמין ,משתיקי
קול ובדוד אקוסטי נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר על ידי המפקח והמזמין.
 15.07.04משתיקי רעש בתעלות /יחידות מיזוג אוויר/מפוחים
משתיקי הרעש בתעלות וביחידות הטיפול באוויר יעמדו בכל הדרישות כפי שבאות לידי ביטוי בסעיף זה.
המשתיקים יהיו בעלי חתך מלבני כדוגמת  M, H, SHמתוצרת ח.נ.א .או שווה ערך מאושר כמפורט להלן.
התקנת המשתיקים תהיה בתעלות או ביחידות ,בין אוגני זוויתן עם ברגי מכונה מגולוונים ,אומים
ודסקיות ואטמי ניאופרן.
המשתיקים יוגשו לאישור עם טבלת ביצועים שבהם תפורט רמת ההשתקה באוקטבות השונות כפי שנדרש
כדלהלן:
הפחתת הרעש של המשתיק תהיה באופן טיפוסי לפחות בערכים האלה (עבור  1500רגל לדקה ו 1.00 -מ'
אורך):
SH
Dynamic Insertion
)(DIL) (dB
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10
15
25
37
49
49
38
10

)(dB
8
12
21
30
44
45
33
7

)(dB
6
9
14
20
33
25
18
5

)(Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000

על מפוחי שחרור העשן יותקנו משתיקי קול עגולים עם ליבה באורך כנדרש או משתיקים מרובעים על-מנת
לעמוד ברמות הרעש הנדרשות .המילוי כדוגמת תוצרת ח.נ.א או שווה ערך מאושר.
 15.07.05מעבר צנרת ותעלה בקירות
א .במעבר צנרת רועדת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות בגומי ארמפלקס או שווה ערך .את
הגומי יש לעטוף בשרוול פח ולמלא בחומר אטימה אלסטומרי ולא דליק את המרוח בין הצינור
לקיר .במעבר של תעלות דרך קירות יש לעטוף את התעלה באזור המעבר בלבד בעבי  1.0ס"מ או
בארמפלקס ולאטום מסביב במלט.
ב .לפני חיבור התעלות יותקן במעבר שבקיר שרוול מפח בעובי  1.5מ"מ שיותקן בפתח ויבלוט כ -
 15-10ס"מ מכל צד של הקיר .השרוול הזה יבוטן לקיר כמפורט ,ויכלול בקצה שלו הברגות
המאפשרות חיבור תעלות אליו משני הצדדים .רק לאחר בדיקת האטימה סביב "שרוולים" סמוכים
יחוברו תעלות אל השרוולים.
במעבר של תעלות דרך קירות גבס יש לבצע מסגרת עץ או מתכת סביב הפתח לחבר אל
ג.
המסגרת שרוול פח בעובי  1.5מ"מ שיבלוט משני הצדדים ,יש למלא בסיבי זכוכית את המרוח בין
שרוול הפח למסגרת ולאטום את המרוחים עם שתי רצועות גבס מכל צד.
ד .האטימות והעבודות המתוארות בסעיף כלולות במחיר המערכות ולא ישולמו בנפרד.
 15.07.06מניעת רעידות מציוד ובמערכות מזוג אויר
הציוד והצנרת והתעלות לא יעבירו רעידות למבנה ו/או לחלקי מערכת אחרים.
 15.07.07סוגי המבדדים
מבדדי הרעידות יהיו כמפורט להלן:
 .1דגם  - Aמבדדי רעידות מטיפוס  Double Deflection Neoprene Mountכדוגמת  .Mason NDיש
להקפיד שבחירת המבדד תותאם לעומס האמיתי עליו כך שתושג שקיעה של כ 0.3" -אבל המבדד לא
ימעך.
 .2דגם  - Bמבדדי רעידות קפיציים פתוחים תוצרת  Mason SLFאו שווה ערך מתוצרת .VM
 .3דגם  - Cבסיס בטון "צף" ,כדוגמת  Masonדגם  Kאו שווה ערך מאושר ,לפי סעיף הבסיסים.
הבסיסים יבוצעו עם מסגרות פרופילי פלדה מרותכים .מסגרות אלה יצוידו באוזניים לתמיכת
המבדדים כדי לחסוך בגובה .המרווח הנומינלי בין תחתית הבסיס הצף לפני הבסיס הקבוע לאחר
השקיעה יהיה  5ס"מ.
 .4דגם  - Dמבדדי רעידות מ PAD-כדוגמת  MASON SUPER-WSWהמורכבים משתי שכבות של
 PADSעם פחיות פלדה ביניהן.
 .5דגם – Eמתלים בולמי זעזועים קפיציים משולבים בניאופרן ,כדוגמת .Mason PC-30
חלקי הפלדה של מבדדי הרעידות המותקנים תחת כיפת השמים יהיו מגולוונים או מוגנים נגד קורוזיה
בצורה מאושרת אחרת.
חשוב :מחיר בולמי הרעידות והתליות כלול במחיר הציוד.
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 15.07.08פרוט והתאמת המבדדים לציוד
להלן פרוט אמצעי הרעידות של פריטי הציוד השונים:
מבדדי רעידות
תאור הציוד

דגם

שקיעה סטטית

הערות

מכונות קירור מים

B

"2

ע"ג ריצפה צפה.

משאבות

C+B

"2

בסיס צף ביחס משקלי 2:1

יחידות טיפול באוויר

B

"1

הקפיצים יותקנו בין המפוח
לגוף היחידה .היחידה תוצב
ע"ג בסיס מופרד מהיסוד.

מפוחי יניקה
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צנרת או תעלות בחדר
מכונות קומתי או על הגג
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יש להקפיד שהציוד יישאר מפולס לאחר ההתקנה וההפעלה .במידת הצורך יוחלפו המבדדים עד לקבלת פילוס כזה .אסור
שהקפיצים ילחצו עד כדי כך שהמרווח בעת פעולה יהיה קטן מ 3 -מ"מ.
כל המערכות  ,צנרת ,תעלות וכל הציודים יוגבלו לאחר התקנתם נגד תנועה אופקית.

 15.07.09חיבורים גמישים לתעלות וצנרת
א .בחיבורי כל הצינורות והתעלות אל ציוד סובב (המותקן על מבדדי רעידות) יותקנו חבורים גמישים
למניעת העברת רעידות דרך הצינור או התעלה.
ב .חבורים גמישים יותקנו גם בכל מעבר של תפר הפרדה בבניין כפי שנראה בתכניות.
ג.

החבורים הגמישים בצנרת יהיו כמפורט בסעיף המתאים.

הצנרת העולה לאורך פירים תחובר באופן גמיש אל הקירות באמצעות צמיד מפח אלסטי גמיש שאל חלקו הפנימי צמוד
ד.
גומי אלסטי דוגמת תוצרת  FLAMCO MUFROאו שווה ערך מאושר.
הקבלן צריך להגיש לאישור תכניות מתאימות ולאחר אישורן להתקין תמיכות תליות ,תמיכות מובילות ונקודות קבע
ה.
בצנרת ובתעלות כדי שלא יועברו מאמצים ולא תהיה סטייה מתוואי המוביל בגלל החיבור הגמיש.
 15.07.10חבורי חשמל לציוד סובב

חבורי החשמל לציוד סובב לא יהיו ע"י כבלים מתוחים אלא יהיו עשויים ע"י לולאה של כבל .NZXY
 15.07.11גישה ושינוע ציוד
א .הקבלן יוודא אפשרות גישה נוחה לציוד וחלקי הציוד לשם טיפול ואחזקה שוטפת וכן לשם פירוק
והרכבה במקרה הצורך .הקבלן יאפשר למפקח גישה לציוד באתר ובבתי המלאכה לשם בקרה בכל עת
שידרוש המפקח והמזמין.
ב .כל חלקי הציוד הכבדים ,כגון :מנועים ,יחידות מזוג אויר ,מעבים ,מפוחים וכו' יצוידו בווי הרמה או
סידורים מתאימים לאחיזה ,כך שיתאפשר שינוע נוח של ציוד ללא פגיעה בו.
ג .הקבלן יבדוק לפני הייצור את דרכי השינוע של הציוד למקומו בבניין ויתחשב בכך בבצוע העבודה
ובהרכב הציוד.
 15.07.12גלוון צביעה וגמר שטח
כל חלקי הציוד ,האביזרים והחומרים המסופקים ע"י הקבלן יטופלו טיפול מונע נגד קורוזיה ויצבעו
בהתאם להוראות המפקח והמזמין ,למפורט בפרק " - 11מפרט כללי לעבודות צביעה" ולמתואר בסעיף זה.
בכל מקום בו נדרש גלוון הוא יהיה בשיטת הטבילה החמה.
 15.07.13צביעת חלקים ברזליים
א.

צביעת חלקים ברזליים בתוך המבנה
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כל חלקי הקונסטרוקציה ,תמיכות ,צנרת גלויה ואביזרים בתוך המבנה יהיו מגולוונים או לחילופין יצבעו
לאחר ניקוי חול יסודי בדרגה מסחרית ,בשתי שכבות צבע סולפט אלומיניום בעובי  50מיקרון לפחות ,כל
שכבה בגוון אחר ,ושתי שכבות צבע עליון " -לקונסטרוקציות" בגוונים שונים בעובי מינימלי של  50מיקרון
בגוון שיקבע ע"י המפקח והמזמין (סה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא יפחת מ 100 -מיקרון).
ב .צביעת חלקים ברזליים תעלות פח שחור ,וציוד חיצוני למבנה
ציוד ,מפוחים ,תעלות ,חלקים מפח שחור וצינורות שחורים יעברו ניקוי חול לדרגה של "כמעט לבן" 2.5
לפי תקן שוודי .לאחר מכן יצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן:
שתי שכבות יסוד מס'  6030ושתי שכבות עליונות מס'  6031המיוצר ע"י טמבור או שווה ערך ,העובי הכולל
של השכבות יהיה לפחות  150מיקרון.
תיקוני צבע אחרי ריתוך וכו' יעשו רק אחרי ניקוי יסודי של המקום ע"י מברשת מכנית.
צביעת צנרת
ג.
כל הצינורות ינוקו מבפנים ומבחוץ מכל סיגים ,לכלוך ושמן .צנרת פלדה מבודדת ,תצבע לאחר ניקוי
במברשות פלדה בשתי שכבות צבע מיניום סינתטי בעובי מינימלי של  50מיקרון כ"א .בשום אופן אין לצבוע
על חלודה .צנרת שאינה מבודדת תצבע בנוסף בצבע גמר מאושר  2x50מיקרון.
כל אביזרי הצנרת יצבעו כאמור לעיל אך יש להקפיד שכל החלקים הנעים כגון ברגים ,מובילים או צירים
לא יכוסו בצבע או ציפוי אחר שיפריע לפעולתם התקינה.
 15.07.14צביעת תעלות מגולוונות ופח מגולוון
תעלות גלויות מפח מגולוון ,כסויי צנרת מפח מגולוון אם אינם צבועים מראש וצנרת מגולוונת יצבעו לאחר
ניקוי בממיס שומנים מתאים ,שכבה אחת ווש-פריימר ,שכבה אחת צבע יסוד צינכרומט  HB - 13או שווה
ערך בעובי  40מיקרון מינימום ושכבת צבע עליון לקונסטרוקציה בעובי  25מיקרון מינימום.
הגוון יקבע ע"י המפקח והמזמין.
 15.07.15איכות הגלוון של פחים ברגים ואביזרים
כל הפחים המגולוונים לעבודות הפחחות (תעלות ,ציפויי בדוד וכו') יהיו מגולוונים מאיכות כפוף Lock
 Qualityלפי תקן  525דרגה ( G - 90עובי מינימלי של הגלוון  20מיקרון מכל צד).
איכות הגלוון בחם של חלקים אחרים
כל הפחים והקונסטרוקציות אשר נדרש לגלוונם יגלוונו לפי תקן ישראלי  918בעובי מינימלי של  60מיקרון.
הגנת ברגים ואביזריהם מקורוזיה
כל הברגים ,הדסקיות ,המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולוונים בעובי מינימלי של  25מיקרון או מצופים
קדמיום בעובי מינימלי של  12.5מיקרון .כל המסמרות יהיו מגולוונות בעובי מינימלי של  40מיקרון.
 15.07.16מכשירי מדידה
מכשירי המדידה יותקנו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקינה של המערכת ואפשרות מלאה
לבקרתה ולויסותה .המכשירים יכללו את כל האביזרים הנדרשים להרכבתם ולהפעלתם.
מיקום המכשירים יאפשר במידת האפשר קריאתם בצורה נוחה כאשר עומדים על הרצפה .מיקום המכשירים והתקנתם הסופית
יהיה לפי הוראות או באישור המפקח והמזמין.

כל מכשיר מדידה יהיה מכויל על ידי מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י המזמין
הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצוינים להלן על פי הוראות היצרן ובמקומות המצוינים
בסכמות ובתכניות וכך שקריאתם תהיה נוחה ככל שניתן.
 15.07.17מכשור עזר
כל המכשור והכלים הדרושים לאיזון מערכות המים ,האוויר והפקוד וכן אלה הדרושים לבצוע בדיקות
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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 15.07.19מיסבים
בהיעדר הוראה אחרת המסבים יהיו כדוריים ויחושבו ל 50,000 -שעות עבודה .המסבים יהיו מטיפוס גרוז-
חד-פעמי מתוצרת  SKFאו  .NSKלחלופין יתקבלו גם מסבים שיותקנו בתוך בית עם סדור מיוחד לתקלת
לחץ יתר של הגריז כמיוצר ע"י  SKFאו שווה ערך .יש לציין את תוצרת המסבים בכל ציוד שיוגש לאשור
ולוודא שיצרן הציוד אמנם מתקין את המסבים המתאימים שאושרו.
 15.07.20סימון אביזרים
הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל ברז ,מצערת ואביזר פונקציונלי ,דסקית מפלסטיק סנדביץ בקוטר 50
מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שיופיע בסכמה המתאימה .יש להגיש דסקית לאישור המפקח
והמזמין.
הדסקיות יהיו מצבעים כדלקמן (או כפי שיורה המפקח והמזמין).
 15.07.21סימון אלמנטים ציוד וכווני זרימה
כל אלמנט פונקציונלי של המערכת יסומן ע"י שלט סנדביץ' בגדלים של עד  100X50מ"מ ועליהם יהיה
מוטבע מספר החלק ותפקידו .אותו מספר חלק יסומן על גבי התכניות.
יש להגיש שלט לדוגמא לאישור המזמין.

חצי זרימה
על גבי הצינורות יסומנו חצים שיראו את כוון הזרימה ובגוף החץ תהיה כתובת המתארת את החומר
הזורם כנדרש בתקן ובתכנית הסטנדרד .המרווחים בין החצים בתוך המבנים לא יעלו על  5מטר .על גבי
התעלות יסומנו חצים ברורים לסימון כוון הזרימה כנ"ל .גודל החצים ,האותיות וצורתן יוגשו לאישור
המפקח והמזמין.
 15.08עבודות חשמל של מערכות מזוג האוויר
א .מערכות החשמל המשרתות את מתקני מיזוג האוויר תתאמנה לדרישות פרק - 08במפרט הכללי
למתקני חשמל ,לתקנים המתאימים ,לחוקים ולתקנות וכן בהתאם למפרט המיוחד לעבודות חשמל
שבמסגרת מכרז/חוזה זה.
ב .הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומזוג אויר החל מהמקום בו נגמרת
עבודת קבלן החשמל ,לאמור החל מחיבור כבלי ההזנה אל לוחות מזוג האוויר .קבלן החשמל יניח
כבלי הזנה עד ללוחות האוורור ומזוג האוויר .החבורים הסופיים אל הלוח יעשו על ידי קבלן מיזוג
אוויר.
ג .עבודות הקבלן יכללו בין השאר אספקת והרכבת הלוחות והתחברות אליהם ,חווט בין הלוחות
כנדרש ,קווי זרם אל המנועים והציוד והתחברות אליהם (אלא אם נאמר במפורש להלן שהדבר יעשה
ע"י קבלן אחר) ,קווי פקוד ובקרה והתחברויות ובדיקות חברת החשמל.
ד .לוחות החשמל של מיזוג האויר והאוורור יתוכננו ע"י מהנדסי חשמל מורשים מטעם הקבלן.
ה .כל עבודות החשמל של מערכת מיזוג האוויר תבוצענה ע"י טכנאים בעלי רשיונות חשמל ממשלתיים
לסוג העבודה ובפיקוח וניהול של מהנדס חשמל מטעם קבלן מיזוג האוויר.
 15.08.01התקנה
עם קבלת העבודה על הקבלן להכין את תוואי החווט ,המעברים ,השרוולים ,הצינורות ,הפתחים ,השקעים
וכו' הדרושים לשם העברת כבלים ,קופסאות הסתעפות בתאום עם שאר המערכות במבנה .האינסטלציה
החשמלית תותקן גלויה על הקירות או התקרה או סמויה מעל תקרות פריקות או בתוך קירות ומחיצות
הכל בהתאם לאישורו של המפקח והמזמין ולסידור שאר מערכות החשמל במבנה הקבלן אחראי להתקנת
כל הצינורות הדרושים ביציקות בקירות וברצפות (כגון קוים לתרמוסטטים ,לוחות הפעלה וכו') במועד
המתאים ובשילוב עם יתר המלאכות בבניין.
מובילים מוליכים וכבלים
א .קווי הכוח מהלוחות לצרכנים יהיו בדרך כלל כבלים  N2XHFנטולי הלוגן שיעברו על גבי סולמות
רשת ,שיוכנו ע"י קבלן החשמל ,יבוצעו מחוט ברזל מגולבן  6מ"מ מצופה  PVCאו צבועים אפוקסי
לעמידה בתנאים קורוזיביים במיוחד .החיבור הסופי למנועים  ,יטאו"ת וכו' יבוצע באמצעות כבל
בתוך צינור גמיש או משוריין או שרשורי מחומר בלתי מחליד .כניסות למנועים יהיו מלמטה
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באמצעות חיבור אנטיגרון .יותקן מפסק ניתוק תלת-קוטבי מוגן מים במרחק  50ס"מ מהמנוע או
המתקן אלא אם צוין אחרת.
ב .רגשי טמפרטורה ,מתמרי לחץ ,וכו' ע"י כבלים מסוככים  4x0.5ממ"ר  4x6005 ,סיכוך  , PDSחוטים
שזורים  ,גמיש תוצרת חברת "טלדור" .חיווי בקרה בין לוחות החשמל תעשה באמצעות כבלים
מסוככים  12x0.5ממ"ר סיכוך  , PDSחוטים שזורים ,גמיש תוצרת כנ"ל (כל גיד בצבע שונה) .גיד
הסיכוך יוארק בצד הלוח בלבד.
ג .הכבלים במתקן החשמל יהיו בדרך כלל מנחושת  .N2XHFלפי תקן ישראלי בעלי רמת בידוד של 1000
וולט נטולי הלוגן עם בדוד על כל גיד עמיד לטמפרטורה של .90 ºC
ד .הבידוד יהיה בצבעים שונים בהתאם לתפקידיהם ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני וזאת על
מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם .מוליכים אשר חתכם קטן מ 25 -ממ"ר יחוברו באמצעות מהדקים
בגודל תקני.
ה .אל קצות המוליכים שחתכם שווה או גדול מ 10 -ממ"ר יש להתקין נעלי כבל מתאימות ע"י מכשיר
לחיצה מיוחד ,אשר יחוברו על ידי ברגים עם דסקיות קפיציות אל פסי צבירה שישבו על מבודדים
תקניים.
ו .כבלים לתריסי אש ,למפוחי הוצאת עשן ,לאביזרים וכיו"ב מתקני בטיחות החייבים לפעול גם במצב
שריפה בבנין יהיו חסיני אש.
ז.

כבלים חסיני אש יהיו מדגם  NHXHXמותאמים לפעול בטמפרטורה של  800 Cבמשך  180דקות
לפחות.

לוחות חשמל של מערכות מזוג אויר
הלוחות יבוצעו בהתאם להוראת הסעיף המתאים בפרק "- 0805עבודות חשמל" ובהתאם למפרט הטכני
המיוחד לעבודות חשמל שבמסגרת מכרז/חוזה זה ,כפוף להנחיות יועץ החשמל של הפרוייקט ,לסעיפים
המתאימים בפרק  15של מסמך ג' וכדלהלן (על הלוחות ואביזריהם להתאים לסטנדרד הקיים במבנה):
יצרן הלוחות יהיה בעל תקן ישראלי ליצור לוחות חשמל מס'  22ותקן בקרת איכות מס' .2002
א .טמפרטורות הסביבה
כל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורות סביבה מכסימליות  45ºCומינימלית  , 0ºCאלא
אם נאמר אחרת.
ב .מתח הרשת

ג.

ד.

ה.
ו.

כל הציוד מיועד למתח  400 ± 10%וולט 3 ,פאזות ואפס 50 ,תדירויות לשניה ,אלא אם מצוין אחרת.
ציוד חד פאזי ,אם יאושר ,יתאים למתח  230 ± 10%וולט.
כל הלוחות יצוידו באמפרמטר ראשי ,בממסרי חוסר מתח וחוסר פאזה ,שינתקו את מעגלי הפקוד
המתאימים במקרה זה ויפעילו התראה פנימית וחיצונית (תוצרת .)SYRELEC
גילוי וכיבוי אש
בתוך לוחות החשמל בהספק של  63Aומעלה ,יבוצעו הכנות להתקנת מערכת גילוי וכיבוי אש
אוטומטית בהתאם לתקן שתאושר ע"י יועץ הבטיחות (כלול במחיר הלוח) .התקנת המערכת תבוצע
ע"י הקבלן המתקין של מערכת הגילוי והכיבוי הכללית של המבנה.
השלמת הציוד
כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחובר במקומו .יש לקחת בחשבון
בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפנימי לא פורט.
גודל הלוח
גודל הלוח יתאים למכלול אביזרי הלוח ולתוספות עתידיות של .20%
תכניות לאישור
התרשימים שבתכניות באים לציין את סדור הלוחות בצורה עקרונית בלבד .התכניות המפורטות ,עם
ציון התוצרת של כ"א מהאלמנטים המורכבים עליהם ,יעובדו על ידי הקבלן ויוגשו לאישורו של
המזמין לפני התחלת ביצוע העבודה .הלוחות יצטרכו להתאים מבחינת החיבור והציוד לשאר הלוחות
בבניין.
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ז.

ח.

ט.

י.

יא.

יב.

יג.

יד.

טו.

לצורך זה ימסרו גם לבדיקת מתכנן החשמל ולאישורו .רק לאחר שאותן תכניות אושרו על ידו וע"י
המפקח והמזמין  -תוך הכנסת שינויים ותיקונים ,באם ידרשו  -רשאי הקבלן להתחיל בביצוע
הלוחות.
תכניות היצור של הלוח יהיו בק"מ .1:20
הקבלן ילמד אל לוח הזמנים ויגיש את התכניות לאישור בזמן.
אוורור הלוחות
מבנה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספיק .בעיקר יש לשים לב לנושא זה בתאי משני
התדר ובתאי הקבלים בהם יש להתקין גם מאוורר להוצאת האוויר החם.
הקבלן יוודא שספיקת האוויר ואמצעי האוורור יהיו מספיקים על מנת שהטמפרטורה בתוך הלוח לא
תעלה ביותר מ 3ºC -מעל טמפרטורת הסביבה.
הרכבת סכמות
כל לוח יכלול סכמה מדויקת בתוך כיס ממתכת מיועד לכך ומרותך בדופן הפנימית של הדלת.
הסכימה תהיה מעודכנת "כמבוצע".
שלוט
על הקבלן לדאוג לשלוט נכון של כל המעגלים וכל האביזרים בלוח ולהתאים את כל השלטים למצב
המתקן המושלם .בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סנדביץ פלסטיים (שחור-לבן-שחור)
מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיו חד-משמעי גם לאחר פרוק מכיסאות
מגן .השלטים יורכבו אחר הצביעה השניה של הלוח.
בנוסף לשלטים האחרים  ,בחזית כל לוח יופיעו שלט עם מספר ,תאור ,ומקור ההזנה של הלוח.
מספור
כל גיד וכל הדק יהיו ממוספרים .הגיד ע"י שרוול ממוספר וההדק ע"י סימניה דוגמת גרפופלסט או
טלמכניק.
מהדקים
יהיו תוצרת  WEIDMULLERאו שווה ערך מאושר שבהם ישנו סדור סימון אינטגרלי .כל מהדק
הוא נפרד והלחיצה של הבורג היא על פחית ולא ישירות על גבי המוליך .יש להגיש המהדקים לאישור.
התאמה במקום
על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח .כמו כן עליו להבטיח את התאמת הלוחות לבנין ולמקום
הרכבתם ,מבחינת המידות ,השינוע למקום וכווני ההזנות אל ומהלוח .מפסק הכוח הראשי חייב
להיות בצד נוח לגישה.
פחים
יהיו דקופירט  2מ"מ עובי צבוע בתנור בהתקנה חיצונית הפחים יהיו מגולוונים וצבועים בצבע
אלקטרוסטטי.
פסי צבירה
פסי צבירה יהיו מפסי נחושת קדוחים תקניים מותקנים על מבודדים נושאי תו תקן ומותאמים
לזרמים השווים לפחות ל –  150%זרם המנתק הראשי של הלוח .כל המוליכים בהם זרם של מעל 60
( Aאמפר) יהיו פסי צבירה מבודדים.
מנתקי זרם למעגלים סופיים
כל מעגל סופי יצויד באמצעי ניתוק .כאמצעי ניתוק יחשבו:
•

מבטיחים חצי אוטומטיים.

• מפסיקי זרם חצי אוטומטיים ללא הגנות.
טז .דרגת אטימות
כל הלוחות המיועדים להתקנה פנימית יהיו אטומים בדרגת אטימות  IP54לפחות ואילו אלו
המיועדים להתקנה חיצונית יהיו אטומים בדרגת אטימות  IP55לפחות.
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יז .מכשירי מדידה
כל לוח מ"א לזרם  3 × 100Aומעלה יכלול מדידה של כל הפרמטרים בחשמל באמצעות רבי מודדים
דיגטליים דגם  C191HMמתוצרת " "SATECעם כרטיס ופרוטוקול תקשורת לצורך חיבור למערכת
בקרת המבנה.
רבי המודדים יחוברו בלוח עם משני זרם תקניים בעלת רמת דיוק של  CLASS 0.5לפחות.
יח .מערכת לשמירה על מקדם כופל הספק
הלוחות יצוידו במערכת אוטומטית לשמירה על מקדם כופל הספק(.)cosØ = 0.92
הקבלים לשפור מקדם כופל הספק  -יהיו מתוצרת "אסאה" או שווה ערך מאושר .כל קבל יצויד
באמצעים לפריקת מטענו .אמצעי הפריקה יבטיחו כי לאחר לא יותר מדקה מניתוק הקבל לא יישאר
בין הדקיו מתח שיעלה על  50וולט.
כל מנוע בהספק של  4כ"ס ומעלה יצויד בכבל/ים לשיפור כופל ההספק ,כלול במחיר הלוח .לכל קבל
יהיה מאמ"ת נפרד ,בזמן פעולת גנרטור תנותק פעולת הקבלים.
יט .לוחות חרום למפוחי שחרור עשן
קוי הזנה להספקת החשמל ללוחות מפוחים לשחרור עשן יהיו כפולים( .ראה סכמת לוחות חשמל).
 .1אספקה חיונית (או חברת חשמל).
 .2אספקה ישירה מלוח חשמל גנרטור חירום  +כבל פיקוד למערכת החלפה.
בלוח החשמל יהיו  2מפסיקי זרם ,עבור  2ההזנות ,מערכת של מגענים להחלפה בין הזנה חיונית מגנרטור
בעזרת כבל פיקוד או ממסר חוסר פאזה וחוסר מתח אשר בודק נוכחות מתח בהזנה החיונית.
שני המגענים יתואמו מכנית וחשמלית כדי למנוע אפשרות מיתוג בו זמני של שניהם.
בנוסף לכך בהספקת הכח יהיה מפסק בורר תלת מצבי:
א .הזנה מגנרטור
ב .הזנה חיונית (ח"ח)
ג .אוטומטי
כל הכבלים בחיווט למפוח חסיני אש עפ"י ת"י .1001
 15.08.02ציוד לוחות החשמל
הציוד יהיה מאותה התוצרת ומהדגמים שיותקנו ע"י קבלן החשמל בבניין  ,כדוגמת תוצרת "קלוקנר
מילר" .ממסרי עזר מתוצרת "אלן ברדלי".
א .מפסיקי זרם
מפסיקי זרם יהיו מטיפוס להרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית ומתאים להפעלה וניתוק בזרם
הנומינלי לפחות ויעמדו בזרם קצר הצפוי בלוח (על הקבלן חלה החובה לבדוק את זרם הקצר הצפוי),
תוצרת "מילר" דגם  FAZ-Sלזרם קצר  10ק"א.
ב .מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים (מא"זים)
מבטיחים אלה יעמדו לפחות בזרם קצר של  10קילו אמפר לפחות לפי תקן  , IE898במתח  400וולט
ויתאימו בכל מקרה לזרמי הקצר הצפויים בפסי הצבירה אליהם הם מחוברים.
ג .מבטיחים
אין להשתמש במבטיחים במתקן זה למעט מבטיחים מהירים מיוחדים המיועדים להבטחת מעגלים
אלקטרוניים והמהווים חלק אינטגרלי מהציוד האלקטרוני.
ד .נורות סימון
נורות גדולות תהיינה "לד" בקוטר  22מ"מ .נורות סימון זעירות יהיו בקוטר  12מ"מ מסוג "מולטי-
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
כיפתן .דיודות למערכת ניסוי נורות יהיו מתואמות למתח  500וולט.
ה .לחצנים בלוח
יהיו תוצרת המגענים שיעשה בהם שימוש קבלן החשמל .קופסאות לחצנים משוריינות להפעלה עם
ניצרה .בכל לוח יהיה לחצן לבדיקת נורות סימון  . R.S.T.ראה גם סעיף פקוד והפעלה.
ו .מתגים בוררים
כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו מטיפוס סיבובי (רוטטיבי) בעלי  3מצבים" :אוטו-
מופסק-יד" .המצב "אוטו" מיועד לעבודה רגילה כאשר כל החגורים וההתניות פועלים במערכת.
המצב "יד" קיים לצורך הפעלה ביד במקרים בהם רוצים לעקוף מערכת חגורים ואולם מצב "יד" לא
יעקוף הגנות .המתגים כולם מלבד מפסק ראשי יהיו בתוך הלוחות על פס דין.
ז .מתנעים (קונטקטורים) וממסרים ליתרת זרם
המתנעים יבחרו לדרגת שימוש  AC3-ול 1 -מיליון פעולות.
כל המתנעים יכללו לפחות שני מגעי עזר אלא אם צוין אחרת .הממסרים ליתרת זרם יהיו בעלי שני
מגעים נפרדים ,להפסקת הפעולה ולהפעלת נורת סימון.
מתנעים עבור קבלים יכללו נגדים ויהיו מותאמים במיוחד לקבלים (דוגמת סדרת  UBתוצרת .)ABB
ח .ממסרים
ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים ויכללו מגעים ל –  10א' לפחות ,כמו כן יכללו הממסרים לחצני אילוץ
ונוריות "לד" לסימון ,ויהיו כדוגמת "איזומי" או "אלן ברדלי".
ט .שעוני שעות פעולה
יהיו כדוגמת "מונוטרון פלאש  , "2000להרכבה בחזית הלוח ובעלי מידות זעירות.
י .טרנספורמטור פקוד
יהיה כנדרש בסעיף  080567במפרט הכללי הבינמשרדי פרק  108כדלהלן.
הטרנספורמטור יהיה מחושב כך ,שכאשר כל אלמנטי הלוח ,נורות ,ממסרים ,סלילי מתנעים וכו'
מחוברים והאלמנט הגדול ביותר בלוח נכנס לפעולה וצורך זרם התנעה לא ייפול המתח אחרי
הטרנספורמטור ביותר מ.10% -
יעילותו של הטרנספורמטור לא תפחת מ.85% -
שנאי הפקוד יהיו ביחס השנאה  , 230 V/2x12 VACדוגמת "גרשון קליין" או "שנאי חולדה" עם
הגנה של מאמ"ת דו-קוטבי במשני.
יא .סוג המתנעים
במקום שלא נדרש משנה תדר ,המתנעים יהיו ישר לקו .המתנעים יוגשו לאישור כולל צילום הדף
הקטלוגי המתאים ותאור בחירתם לפי הקריטריונים המפורטים לעיל .
יב .משני תדר
משני התדר יהיו כדוגמת תוצרת  , Reliance Electricאו דנפוס ,או  ABBאו "אלן ברדלי" .הם יהיו
מתאימים להפעלת מכונות צנטריפוגליות כמו משאבות ומפוחים ויכללו כרטיס תקשורת להתחברות
למערכת בקרת מבנה.
משני תדר יותקנו ליד הציוד אותו הם מפעילים בתוך לוח חשמל אינטגרלי שלהם או לחילופין בתוך
לוח החשמל הכללי אך בתא מאוורר היטב כנ"ל .בחזית הלוח תהיה תצוגה של פנל החיוויים של ה-
.VSD
משנה התדר יופעל לפי סיגנל או של זרם  4÷20 maאו של מתח  0-10וולט ממערכת הבקרה .משני
התדר יצוידו במשנקים ) (Chokesלביטול הפרעות  RFוהרמוניות לפי תקן אירופאי ( IECמקסימום
 .) 5% THDמשני התדר יכללו קבלים לשיפור  cos φשל המנוע המחובר אליו .משני התדר יסופקו עם
עוקף ידני ) (By passלמקרה תקלה ,כאשר במנועים גדולים יצויד העוקף במתנע רך .משני התדר
יחוברו ע"י כבלים עם סיכוך מאורק.
תאור העבודה והציוד הם כלליים .הקבלן יבדוק בסעיפי המפרט הבאים להלן ובפרק בסעיף פקוד
והפעלה חשמליים ובתכניות איזה מתוך הציוד המתואר למעלה נדרש לבצוע עבודה זו .הקבלן רשאי
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להציע ציוד שווה ערך כמפורט לעיל אך חייב להיות מכוסה בתקציבו למקרה שיידרש לספק דווקא
את הציוד המפורט לעיל.
כל ציוד הבקרה והפיקוד יותקן בתא נפרד בלוח החשמל וינקטו אמצעי סיכוך למניעת הפרעות
אלקטרומגנטיות לפעולה הבקרה.
 15.08.03בדיקת הלוח
הקבלן יזמין את חברת החשמל לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות החשמל שסופקו על ידו כלול
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.
המנהל יהיה רשאי למנות בודק אחר מטעמו אשר יבצע הבדיקות הנ"ל ,אך התחייבות הקבלן כלפי בדיקות
אלה תהיה ללא שינוי .לפרטים נוספים על הלוחות ראה בתכנית סכמה החד-קווית .הקבלן יפרט את
המבנה של כל לוח לפרטיו בעת הגשתו לאישור.
 15.08.04מנועים
כל המנועים יהיו תלת פאזיים  400וולט  TEFCאלא אם צוין אחרת .המנועים יהיו מתוצרת אושפיזABB ,
 ,סימנס או שווה ערך מאושר.
אין להשתמש במנועים של  2900סל"ד אלא אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה .כל המנועים
שבאספקת הקבלן יהיו במידות סטנדרדיות לפי התקן האירופי המאוחד.
המנועים בהספק  25כ"ס ומעלה יצוידו בהגנה תרמית ע"י תרמיסטורים בתוך הלפופים .המנועים יהיו
מתאימים להפעלה ע"י משני תדר ויוכלו לפעול בתחום סיבובים של  120%30מהסיבובים הנומינליים ללא
תקלה ו/או התחממות.
 15.08.05יצרני הלוחות
בכוונת המזמין ומנהל הפרוייקט להביא לידי כך שכל הלוחות במבנים יבנו ע"י אותו יצרן מאושר ע"י
המתכנן .להלן רשימת יצרנים מוכרים אשר אחד מהם יהיה זה שיבחר בסיכומו של דבר כיצרן הלוחות
במבנים :
• הנדסה אלקטרו מכאנית.
• אלקו – קצנשטיין אדלר
• פויכטוונגר בע"מ
• ארדן בע"מ.
• אלקטרה בע"מ
• בן-רם שריג בע"מ
כל יצרן אחר העומד בתנאי הסף שצוינו לעיל ושיאושר אישור מוקדם אצל המפקח ,המזמין ומתכנן
החשמל.
 15.08.06השוואת פוטנציאלים
כל מערך ציוד מיזוג האוויר חייב להיות מוארק בערך אקוי-פוטנציאלי של מסת האדמה.
הקבלן יחבר את ציוד מיזוג האוויר ,מערך תעלות מיזוג האוויר וצנרת באמצעות מוליכי הארקה אל פס
השוואת פוטנציאלים של המבנה ,לפי קובץ תקנות  3854להארקות יסוד.
המוליכים חייבים להיות רציפים .הקשר בין קטעי תעלות פח ו/או צינורות שבהם מותקנים מחברים
גמישים והקשר בין תעלות וצנרת אל ציוד המותקן על גבי בולמי רעידות יבוצע באמצעות מוליכי נחושת,
נעלי כבל וגישור מתאים בשטח חתך מינימלי של  10ממ"ר לפחות  -כך שתהיה רציפות גלוונית בין כל חלקי
המתכת וכל פוטנציאל אלקטרוסטטי שעלול להיווצר ,יוארק.
כל מוליך הארקה שיחובר אל פס השוואת פוטנציאלים יצויד בתווית מ P.V.C-עם חריטה שתציין את
האלמנט אותו הוא מאריק.
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מערכת ההארקות תהיה מושלמת ותענה על דרישות חוק החשמל ,מהדורה אחרונה (הארקות יסוד) .מחיר
סעיף זה כלול במחיר מתקן החשמל.
גילוי אש /עשן
 .1בעת קבלת סיגנל ממרכזת גילוי אש תופסק פעולת מערכת מיזוג האוויר והאוורור ויסגרו מדפי האש
השייכים בקומה .הדממת המערכת או חלקי מערכת יהיו בתאום עם הנחיות הבטיחות .במקביל
יופעלו מפוחי יניקת העשן השייכים לאזורים בהם התגלתה האש ,ויסגרו ויפתחו בהתאמה לנדרש
מדפי אש ממונעים בתעלות שחרור עשן.
הפעולות הנ"ל תעקוף ) (over-rideבכל מקרה ,כל סיגנל ממערכת בקרת המבנה.
.2

מדפי אש
בכל מעבר דרך קיר אש יבוצע מדף אש ממונע בתעלה.
מדפי האש יקושרו למערכת גילוי אש/עשן דרך מגע בלוח החשמל של היחידה/מפוח אותו היא
משרתת.
באחריות קבלן עבודה זו לתאם את כל הדרישות לסגירה/פתיחת המדפים בהתאם לדרישות יועץ
הבטיחות.
לכל מדף יהיה מגע עזר לסימון מצב פתוח או סגור במערכת הבקרה .במערכת הבקרה יהיה רישום
מפורט כולל מיספור לכל מדפי האש.

.3

מפסק כבאים
לכל המערכות המשמשות לשחרור עשן יותקן מפסק כבאים בקופסא מוגנת במקום שייקבע ע"י יועץ
הבטיחות.
מפסק זה יפעיל באופן ידני את מדפי העשן הממונעים ,מפוחי שחרור עשן.
כל מפסק יהיה תלת-מצבי אוטו/הפעל/נתק.
לכל מערכת מפסק נפרד.
אינדיקציה למצב המפסק תועבר למערכת הבקרה.
כל החיווט חסין אש בהתאם לת"י .1001

.4

גלאי "" CO
לכל  400מ"ר ירכב גלאי " . " COהגלאים יהיו מהסוג המאושר ע"י המשרד לאכות הסביבה ,או כל
רשות אחראית אחרת.
כל קריאות הגלאים יועברו למערכת הבקרה הממוחשבת ויוצגו ע"ג מפה של החניון עם סימון
הקריאה בכל אזור .להלן אפיון של מערכת הגלאים.

 .4.1דרישות ברמת הגלאי הבודד
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

הגלאי יהיה מוגן מארז קשיח-רובוסטי ,שהוא חסר לחצנים ו/או נוריות חיצוניות .ועמיד
לקורוזיה .עקרון הפעולה יהיה אלקטרוכימי.
תחום מדידה .0-300 PPM
רגישות-סטיה של לא יותר מ. - / + 3 PPM CO -
זמני ניטור/קריאה-רציף.
זמן תגובה מקסימלי ( 60 – )I – 90שניות.
לינאריות-סטיה מקסימלית מלינאריות ,2 % -בכל תחום המדידה.
השפעות סביבתיות-אינו מושפע משינוי לחות יחסית ,תחום טמפ' עבודה  0 – )+( 40 -מ"צ.
ספציפיות-ספציפי ל –  , COערך הגבה ( )CROSS SENSITIVITYשל עד  2%לחומרים אחרים,
כגון בנזן ,פורמאלדהיד ,פעמן דו-חמצני ,אדי מים ,תחמוצות חנקן ,ותחמוצות גופרית ,וכד'.
אורך חיים-גבוה (לפחות  2 – 3שנים).
תחזוקה-מינימאלית ופשוטה .אפשרות כיול ממערכת הבקרה ,אך גם ישירות בגלאי.
יכולת עמידה בדרישות יתר חלקי המערכת.

הגלאים יהיו בעלי תקן של גורם מקצועי או ממשלתי המתייחס לגלאי " "COבחניונים תת-קרקעיים כגון
התקן הגרמני .VOI-2053
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.5

התקנת הגלאים
תעשה באופן הבא:
א .גלאי אחד לכל  400מ"ר (מרחק של כ 20 -מ' בין גלאי למשנהו).
גובה הגלאי מרצפת המפלס –  1.5 – 1.8מ'.
ב.

.6

דרישות ברמת מערכת הגלאים
מע' הגלאים ,תתבסס פרט לגלאים הבודדים שהדרישות עבורם פורטו לעיל,
גם ממערכת פיקוד חיצונית ממוחשבת ,שתחובר למע' בקרת מיזוג האוויר,
ואוגר-רשם.
הדרישות ממע' הפיקוד החיצונית
א.

מיצוע  5דקתי לנתוני גלאי.

ב.

שתי ( ) 2רמות התראה לפחות:
התראה א – להפעלה אוטומטית של המפוחים.
התראה ב – להפעלה אוטומטית של אזעקה (קולית).

ג.

המערכת תאפשר שינוי ברמות ההתראה ,בערכים שבין ,10 – 150 PPM CO
לגבי הפעלת מפוחים ,הפסקת פעילות מפוחים ,וכן הפעלות והפסקת
האזעקה.

ד.

התראה ראשונה – הפעלה אוטומטית של המפוחים – תעשה בצורה הבאה:
-

ה.

ו.

המפוחים בכל מפלס יפעלו כיחידה עצמאית אחת.
מפוחי כל מפלס יחלו בפעולתם ,מידית ,במהירות נמוכה ,כאשר שלושה ( )3גלאים באותו
מפלס( ,או יותר) ,ימדדו סימולטנית ,בפרק זמן רציף שאורכו  5דקות ,ריכוזי ,CO
העולים על  30 PPMאו כאשר הריכוז הנמדד בגלאי יחיד בקומה  ,עולה על 30 PPM
בפרק זמן רציף שאורכו  15דקות .הפעלת מפוחים במהירות הגבוהה תעשה כנ"ל רק
במדידת הריכוז של  60 PPMב  3גלאים בפרק זמן רציף שאורכו  5דקות או בגלאי יחיד
בפרק זמן רציף של  15דקות.

הפסקת פעולה אוטומטית של המפוחים:
-

פעולת המפוחים במפלס תופסק ,כאשר לפחות שלושה ( )3גלאים באותה הקומה ימדדו
סימולטנית ,בפרק זמן רציף שאורכו  5דקות ,ריכוזי  COהקטנים מ  .10 PPMהמעבר
ממהירות גבוהה לנמוכה יהיה כנ"ל אך במדידת ערך ריכוז של .40 PPM

-

כל הערכים ניתנים לכיוון.

התראה שניה – הפעלה אוטומטית של אזעקה –
הפעלת האזעקה – האזעקה תופעל מידית ,כאשר שלושה ()3גלאים ימדדו סימולטנית ,בפרק
זמן רציף שאורכו  5דקות ,ריכוזי  COהעולים על  , 80 PPMאו כאשר הריכוז הנמדד בגלאי
יחיד בקומה ,עולה על  ,80 PPMבפרק זמן רציף שאורכו  15דקות.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים
22.01

פרטים מיוחדים ותכנון על ידי הקבלן
בנוסף לאמור במפרט זה ,הקבלן יבצע את העבודה בהתאם למפרט של "אורבונד" ולפי
פרטים בחוברת פרטי האדריכלות.
לתשומת לב הקבלן :תכנון מערכת תליה לתקרות תותבות ואקוסטיות יבוצע על ידי
מהנדס מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו .אישור תכנון המהנדס על ידי המפקח לא
משחרר את הקבלן מאחריות על יציבות התקרות.

22.02

תקרות תותבות

 22.02.01כללי
כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  22.04שבפרק 22
אלמנטים מתועשים.
בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה ,גופי תאורה ,מפזרי מ"א ,גלאים ,מערכות כריזה,
מתזים ומערכות אחרות אשר יורכבו ע"י הקבלן בדרך כלל.
 22.02.02דרישות כלליות
על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים ,הציוד ,השרותים הדרושים ,להתקנת
התקרה בהתאם לתכניות עבודה מאושרות .על הקבלן להגיש לאישור המפקח
והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי
תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות (אש) ,סוג גמר וגוון.
כעקרון ,סוגי התקרות ופרטי ביצוע הם כדוגמה בחצי קומה מזרחית בקומה .22
 22.02.03פרטי ביצוע
.1

הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות ,המראות את שיטת
התליה ,החומרים בשימוש ,וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כיבוי אש,
ספרינקלרים וכו'.

.2

עבודות הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר ,הספקת והתקנת
פרופילי גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע ,בחיבורים שבין
התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה ,מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

.3

לאורך הקירות ובקוי חיבור לתקרות אחרות תסתיים התקרה בפרופילים
היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה .T-הפרופילים יהיו מסוג  ZוL-
כמתואר בפרטי האדריכל .צבע הנייטים לחיבור יהיה בצבע ה .Z+L -פרופילים
 L+Zבקוים מעוגלים יהיו מאורגלים.
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.4

יש להקפיד על אחידות גוונים בפרופילי עץ Z, L, T ,וגרילים.

כל האביזרים החודרים את התקרה/מגשים/תותבים ,יהיו במיקום סימטרי או עפ"י
בחירת האדריכל.
פרופיל ה L-יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על  40ס"מ .פרופילי ה Z-יהיו
מונחים על פרופילי ה Z-ללא חיבור לקיר .בהיקף פתחים לתאורה נסתרת יותקן פרופיל
אלומיניום בהתאם לפרט מאושר על ידי האדריכל.
במידה ומופיע פרט אדריכל שונה ,הביצוע לפי הפרט מאושר על ידי האדריכל.
כל הפתחים בתקרה ,המיועדים להתקנת אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כיבוי אש וכיוצא
באלה ,יעובדו בפרופילי גמר  Lמותאמים למימדים ולצורת האביזרים ,כאשר חיבורי
פינה מבוצעים ב -45מעלות או עפ"י המצויים בפרט.
לא יראו החיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים.
 22.02.04שיטת הביצוע
על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ 10%-מכל החומרים המשמשים לכל סוג
של תקרה ,לפני תחילת עבודתו.
התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר -
במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו.
תחילת עבודות התקרה תהיה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות
בחלל התקרה הותקנו ונבדקו.
הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד .הקבלן
ילמד את התכניות ,יבקר בשטח בזמן הביצוע וייודא מיקום מדוייק של כל האביזרים
החודרים דרך התקרה .בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה בשלב
מוקדם יותר ,כדי לעזור למיקום המדוייק של אביזרים אלה.
פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים .כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות
ותנודות כל שהן .המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או שאינם
מותקנים ,קבלת התקרה ע"י המפקח תלויה בעמידותה בבדיקת על לחץ.
על הקבלן ובאחריותו ,להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה
הקונסטרוקציה ,כולל בליטות ,שקעים ,קורות ,תעלות ,כבלים או מיזוג אויר ,צנרת
וכיו"ב ,הקונזולים ,ה"גשרים" או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את
מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה
מבלי לפגוע בהן ,כלולים במחיר.
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 22.02.05אמצעי חיבור ,ברגים וכו'
כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המפקח ,לרבות אמצעי עזר
אחרים .האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם
נראים לעין.
מאידך ,מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבלן אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור
(כולל אמצעי חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע ,לרבות צורת השימוש בברגים ,מסמרות
וכו'.
אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות ו/או
תקרות ,בעיגון פרופילי ואביזרים אחרים לקירות ,לתקרות וכו' – יהיה הבורג המחבר,
מוכנס לפחות  50מ"מ לתוך מיתד ("דיבל") שיוחדר לבניה קשה ,לפחות  60מ"מ .הבורג
יוחדר לתוך המיתד ("דיבל") בהברגה.
לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח המכופף בתקרה .כל העיגונים יהיו מוחדרים
אל הבטון שבתקרה באישור יועץ הקונסטרוקציה.
 22.02.06חיבורי תקרות ,חיבור תעלות מ.א .וחיבורי גופי תאורה לתקרות קשיחות בלבד חייבים
להיות נפרדים זה מזה ,אין לקשר בין מערכת תלית התקרות לתליות של גופי תאורה.
כל גופי תאורה יחוברו לתקרה ע"י שני בנדים.
 22.02.07פתחים וחורים בתקרות
עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש
(לתאורה ,מיזוג אויר ,תקשורת ,כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרומכניות).
העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים
וחורים כנ"ל ,לרבות העבודים מסביב לפתחים ,חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום
וכו' – הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות ומחירי החורים ,הפתחים וכו' יהיה כלול
במחירי התקרה.
 22.02.08גופי תאורה
הרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן התקרות אולם החיבורים וכל המערכת החשמלית
תתבצע ע"י מבצע החשמל .קבלן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות
להתקנת המערכת החשמלית וכל יתר המערכות הנדרשות והרכבת גופי התאורה עצמם.
מודגש בזאת כי אחריות קבלן התקרות להתאים את מידות התקרות למידות גופי
התאורה.
 22.02.09דוגמאות
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הקבלן יכין דוגמא מכל סוג של תקרה על כל מרכיביה לאישור הסופי והבלעדי של
האדריכל .הדוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל ,אולם בשום אופן לא תהיה קטנה
בשטחה מ 5-מ"ר ,ותכלול את כל המרכיבים ,לרבות כל סוגי התעלות ,חסימות
אקוסטיות ,סגירות צד בפח וכדומה.
כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדוייק את דרישות האדריכל ,הוראות
המפרטים ותכניות העבודה כפי שאושרו ע"י האדריכל.
הביצוע הכולל של העבודה יעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי האדריכל
והכוללת את כל השינויים כפי שידרשו .גווני הצבע של התקרות חייבים באישור
האדריכל מראש.
הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שידרשו בדוגמאות –
יכללו במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
 22.02.10פרופילי אלומיניום בהיקפים  L+Zובכל מקום אחר יהיו מפרופיל משוך ובשום פנים
ואופן לא מפח מכופף.
22.03

תכולת המחיר של אלמנטים מתועשים במבנה

 22.03.01מחיר החוזה הפאושלי כולל את הדרישות המתוארות במפרטים ,בתנאים כלליים לחוזה
ובתאורים שבכתב הכמויות שמשלימים אחד את השני בתאור העבודה ,ובין היתר גם:
.1

המחירים כוללים ביצוע ועיבוד פתחים שונים ,כולל פתחים עבור תעלות וחלקי
מערכת שונים כולל חיזוקים ככל שידרשו ע"י המפקח מסביב הפתח.

.2

המחירים כוללים ביצוע מחיצות ,ציפויים ,תקרות ופריטים אחרים ,בקטעים
קטנים ורצועות צרות כגון :פירים ,דפנות לארונות וכיסוי תעלות אנכיות לצנרת
אנכית ,קטעים ורצועות תקרות משולבים אחד בתוך השני.

.3
.4
.5

הכנת דוגמאות לחומרים ולפרטים שונים.
תכנון אלמנטים שונים ע"י הקבלן והגשה לאישור המפקח.
תאום עבודה עם קבלנים אחרים שעובדים בשטח ובמיוחד עם קבלני המערכות.

.6

לא נמדדים בנפרד קטעים משופעים של תיקרות תותבות ,מחירן כלול במחיר
התקרה הנקוב בכתב הכמויות.

.7

מחירי התקרות ,סינרים ,מחיצות ומגשרי גובה מגבס כוללים שימוש בחיזוקי
פינות מזויתנים מתכתיים כמתואר בפרטים ומאושרים ע"י המפקח.

.8

מחירי היחידה כוללים תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שונים וכן החלפת
פלטות לתיקרות אקוסטיות מכל הסוגים שיפגעו על ידי קבלנים אחרים.
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.9

שטחי גופי תאורה לא מנוכים מהשטח הכללי של התיקרות התותבות .מחיר
התיקרות כולל גם הכנות הנדרשות לתליית גופי תאורה.

.10
.11

המחיר כולל ביצוע תיקרת מגשים במספר גוונים לפי בחירת האדריכל.
מגשרי אורך ומסתורי התאורה מגבס מתוארים במטר אורך לפי הגובה של לוחות
הגבס הגלויים ,קונסטרוקציה ללא לוחות לא תמדד ותהיה כלולה במחיר הסינור,
לרבות חיזוקים אלכסוניים הדרושים לקיבוע הסינורים.
הערה :חלקים אנכיים מגבס בקוי חיבור לתקרות מגשים כמגשרים בגובה 10
ס"מ ,גם אם הם לא נראים לעין.

.12

כל הדרישות המתוארות בפרטי האדריכל – ראה חוברת פרטים.

.13

במחיר התקרות כלולים גם  Z+L ,Lהיקפיים; ופרופילי פח אחרים משולבים
בתוך התייקרות בהתאם לפרטי האדריכל ,השינויים ,ה"גשרים" ,הקורות
והתליות הנוספות הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה
רגילה של התקרה.

.14

לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים,
עבור חיבור בקוים ישרים או אלכסוניים או שיפועיים.

.15

תכנון מערכת תליה על ידי מהנדס מוסמך.
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פרק  :23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
.1

כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

.2

ביצוע הכלונסאות יעשה בכפוף להנחיות להלן ודרישות פרק  23במפרט הכללי.
מפרט זה מתייחס לכל העבודות ,החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של כלונסאות
קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה בשיטה היבשה.
על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לכל תקנות הבטיחות וחוקי העבודה.
לפני תחילת הביצוע הקבלן ילמד את תנאי הקרקע והסלע כפי שמפורטים בדו"ח הביסוס.
כל הציוד הדרוש לעבודת הקידוח והיציקה ימצא בשטח לפני תחילת ביצוע הקידוחים.
באחריות הקבלן לדאוג לניקוז האתר בעת עבודות הביסוס.

הקדיחה
א .הקידוחים יבוצעו בעזרת ציוד המתאים לקדיחה בתנאי הסלע שבאתר .הקבלן יביא
בחשבון צורך במכונת קידוח חזקה המצויידת במקדחים עם שיני וידיה לצורך מעבר
שכבות קשות של גיר קירטוני ועדשות צור.
ב .בהמצאות מילוי יש להביא בחשבון את הצורך בשימוש בצינור מגן עליון באורך של עד כ-
 2מטר.
ג .יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקידוחים וכן תוך
כדי ביצועם .לא יאושר קידוח שסטיית צירו מהאנך עולה של  ,2%וסטיית מרכזו מהמרכז
המתוכנן עולה על  5%מקוטרו ובכל מקרה לא יותר מ 5-ס"מ .סטייה גדולה מהנ"ל תדווח
למהנדס ותחייב חיזוק.
ד .קוטר המקדחים יהיה בהתאם לדרישות התכנית .אין לשנות את הממדים ללא אישור
המהנדס.
ה .יש לשמור על ניקיון האזור סביב הקידוח ולהרחיק את החומר המוצא במהלך הקדיחה
מפתח בור הקידוח .בגמר הקדיחה יש לוודא שתחתית הקידוח נקיה מחומר מופר ומפולות.

 .3הזיון
א .להקפיד על הכנסת כלוב הזיון למרכז הקידוח.
ב .הכנסת הזיון תיעשה בעזרת מנוף ,ללא פגיעה בדפנות הקידוח.
 .4יציקת הבטון
א .יציקת הכלונסאות תעשה בבטון מסוג ב 30-עם שקיעת קונוס " 6דרגת חשיפה  3לפחות.
ב .היציקה תבוצע מיד בגמר הקדיחה .אין להשאיר קידוח יצוק במשך הלילה .היציקה תעשה
באופן רציף עד לראש הכלונס וללא הפסקות.
ג .היציקה תעשה באמצעות משפך קוני וצינור יציקה העובר את המילוי.
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ד .אם ימצאו מים בקידוח ,יש לצקת הבור מיד בסיום הקדיחה וללא המתנה כדי למנוע עליית
המים .ביציקה כנ"ל ידרש צינור היורד עד לתחתית .במקרה של עליית מים מהירה יש לקבל
הנחיות מיוחדות.
ה .לנקות הרחבות בטון הנוצרות בראשי הכלונסאות מיד לאחר היציקה.
.5

פיקוח ובקרה
א .ביצוע היסודות יעשה בהשגחה צמודה של מהנדס מנוסה בעל הכשרה מקצועית מתאימה.
המהנדס ידאג למילוי כל הוראות המפרט וידווח למהנדס.
ב .הקבלן ינהל רישום ותיעוד של כל נתוני הביצוע של הכלונסאות .התיעוד יכלול בין היתר את
הנתונים הבאים:
• תאריך ,שעת התחלת הקידוח ושעת גמר הקידוח.
• תאור כללי של שכבות המילוי והקרקע על פי בדיקה ויזואלית בזמן הביצוע.
• עומק הקידוח בגמר הקדיחה ולפני היציקה.
• תאריך ושעת היציקה.
• נפח יציקה – תיאורטי מול ביצוע בפועל.
• הפרעות או חריגות במהלך הקדיחה או היציקה.
ג.

.6

• הרישום הנ"ל ייחתם ע"י הקבלן בתום כל יום עבודה ויימסר למפקח.
אישור ליציקת הכלונסאות ינתן על ידי המהנדס רק לאחר בדיקת אנכיות ומרכזיות הקידוח
ובחינת שלמות הבור והעדר מפולות בדופן ובתחתית.

בדיקת טיב הבטון:
בדיקת טיב הבטון תעשה באמצעות מעבדה צמודה בסמוך למועד היציקה.
בדיקות סופיות ,לבדיקת רציפות הכלונס ייעשו לגבי כל הכלונסאות באתר ,על הקבלן להכין
פני הכלונס להנ"ל.

.7

אופני המדידה ותכולת מחירים:
 .7.1אופני מדידה כמפורט בפרק  23של המפרט הבינמשרדי.
 .7.2תכולת המחירים:
בנוסף למתואר בדו"ח יועץ קרקע מפרטים ותאורים בכתב הכמויות המחיר כולל גם
סיתות ראשי כלונסאות והתאמתם למפלסים המתכננים ,פינוי עפר חפירות למקום
שפיכה מאושר ,בדיקות הנדרשות.

מרכז מורשת רהט – מ פ ר ט

חכ"ל רהט
מכרז פומבי מס'
05/2021
ביצוע עבודות להקמת
מבנה "מרכז סחר תיירותי " ברהט

דו"ח קרקע

עילבון  ,16972ת.ד 837 .מ.א .יועצים
טל/פקס 04-6778455
M.A.eng
ייד +972-525759541 :
מיל mweng1@gmail.com :

EILABOUN 16972 P.O.B. 837
TEL/FAX : 04-6778455
mov: +972-525759541
mail : mweng1@gmail.com
תאריך13.10.2020 :

לכבוד :
עיריית רהט

דרך אדרכ' יסמין שביטה  +אינג' מוחמד שביטה
א,נ

הנדון  :דוח קרקע .בניית מבנה מורשת ברהט חד קומתי
בגוש  100226/3חלקה  3מגרש 1006/3
ע"פ בקשתך ובקשת המתכנן של הבניין ,הוכן דוח קרקע לתיאור הביסוס הפיתוח החפירה והמילוי
בקרקע והתמוך  ,עבור הבניין החדש הנ"ל .

בכבוד רב
מ.א .יועצים
יעוץ הנדסי  -קרקע וביסוס

_______________________________________________________________
עמוד  1מתוך 15

עילבון  ,16972ת.ד 837 .מ.א .יועצים
טל/פקס 04-6778455
M.A.eng
ייד +972-525759541 :
מיל mweng1@gmail.com :

EILABOUN 16972 P.O.B. 837
TEL/FAX : 04-6778455
mov: +972-525759541
mail : mweng1@gmail.com

דוח יעוץ קרקע והנחיות ביצוע כלליות

מקום  :רהט
גוש 100226/3 :
חלקה 3:
מגרש 1006/3 :
שכונה :
מספר בקשה :

יעוד הבניין  :בניית מבנה חדש בעל קומה אחת למבנה מורשת ברהט
המזמין  -:עיריית רהט
דרך משרד  :שביטה אדריכלים -אדריכלות ועיצוב פים

מהנדס הקרקע והביסוס :

היועץ  :ויסאם
עילבון  16972ת.ד837 .
ייד 052-5759541 :
טל' פקס 04-6778455 :

אוקטובר

2020

_______________________________________________________________
עמוד  2מתוך 15

עילבון  ,16972ת.ד 837 .מ.א .יועצים
טל/פקס 04-6778455
M.A.eng
ייד +972-525759541 :
מיל mweng1@gmail.com :

מס' הפרק

EILABOUN 16972 P.O.B. 837
TEL/FAX : 04-6778455
mov: +972-525759541
mail : mweng1@gmail.com

נושא

 .1מבוא .....................................................................................
 .2הטופוגרפיה והרקע...................................................................
 2.3המלצות להמשך העיבוד של השטח לבניה ..................................
 .3רעידות אדמה...........................................................................
 .4הביסוס ..................................................................................
 .5קירות תומכים..........................................................................
 .6רצפות ..................................................................................
 .7חציבה בסלע .........................................................................
 .8הוראות כלליות ........................................................................

עמוד
4
5
6
7
8
11
12
12
14

_______________________________________________________________
עמוד  3מתוך 15

עילבון  ,16972ת.ד 837 .מ.א .יועצים
טל/פקס 04-6778455
M.A.eng
ייד +972-525759541 :
מיל mweng1@gmail.com :

EILABOUN 16972 P.O.B. 837
TEL/FAX : 04-6778455
mov: +972-525759541
mail : mweng1@gmail.com

 .1מבוא :
דוח זה עוסק בפרויקט בבניית מבנה ציבורי – למבנה מורשת חדש בעל קומה אחת  .הביסוס יתוכנן
לעמוד בעומסים של  2קומות בלבד באדמות רהט  ,בגוש  100226/3חלקה  3מגרש .1006/3
מצב מתוכנן :
מגרש זה מבוסס על חול צרורות חול חרסיתי  ,בצבע חום וצהוב בפני השטח במילוי מלאכותי
בגובה בין  2-6מטר מעל פני הסלע  ,מתחת קיים סלע בינוני גיר קרטון חווארי הביסוס בהמלצה
יבוצע מכלונסאות .
תרשים המצאתי למיקום בניית הבניין החדש :

הערה :
תכונות הקרקע לעיל בוצעו בצורה ניסיונית ,מומלץ לפני ביצוע העבודה בפועל לבצע בדיקות
פיזיקאליות דרך ביצוע קידוחי ניסיון לבדיקת המצאות שכבות אחרות  ,ולבדיקת מאפייני
שכבות הקרקע ,ניתן לשלב בדיקת איכות הקרקע המקורית עם ביצוע הקידוחים הראשוניים
של המבנה ,בביצוע קידוחים בפינות הבניין בהתחלה לבדיקת איכות הקרקע הקיימת
בקידוחים אלו ולתת המלצות משלימות בהמשך ביצוע העבודה .
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 .2הטופוגרפיה והקרקע :
 . 2.1מצב קיים :
בהתאם לסיורים שבוצעו באתר והסביבה , ,נראה באזור שהחלקה הנה חלק ממדרון קיים
משופע כולל עבודות חציבה ומילוי בצורה מלאכותית במילוי לא מבוקר בגובה ממוצע של -2
 6מטר מעל פני הקרקע המקורית ,הפרש גובה בי קצוות המגרש היום לאחר פילוס  1.0מטר ,
המגרש היום במדרון משופע  ,הקרקע המקורית מתחת למילוי היינה סלע קרטון חווארי,
גובה מילוי שמעל לפני הסלע לא יילקחו בחשבון בביצוע הביסוס .

 2.2קרקע -:
 2.2.1כללי -:
לשם הגדרת חתך הקרקע הטבעית בוצע באתר הפעולות הבאות :
הסתכלות בחתך קיים,של המגרש הכוללת מילוי מקומי  ,והסתכלות במגרשים הסמוכים על
עבודות חפירה בממוצע גבהים של  5.0מטר חפירה
 בפני הקרקע שכבת חרסית שמינה בעומק של עד  0.50מ'. שכבה סלע גירי בינוני רציף סדוק נטוי בשכבות בזוית נטייה של  10מעלות  ,בצבעצהוב לכל גובה החפירה .

 2.2.2תכונות הקרקע -:
תכונות הקרקע -:


שכבת הצרורות וחול חרסיתי בגובה כ  1.0-מטר  2.0 -מטר :

 kn 
 kn 

משקל מרחבי  , 18 3  :זווית חיכוך  , 24 -:קוהזיה 0 2  -:
m 
m 
 kn 
מאמץ מגע מותר 25 2  :
m 



שכבת סלע קרטון גירי חווארי ביוי/חלש :

 kn 
 kn 
 .2משקל מרחבי  , 20 3  :זווית חיכוך פימית  , 30 :קוהזיה 0 2  :
m 
m 
 kn 
 kn 
 .3מאמץ מגע מותר  , 300  2  :מאמץ חיכוך מותר 50  2  :
m 
m 

מאמץ מותר ע"פ ת"י . 940
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 .1השטח מוכן לביה  ,יתן לבצע את עבודות הביסוס באופן מידי .
 .2יש להתרחק בעבודת העפר מקצה בייים קיימים לפחות  5מטר ומקצה קירות קיימים
לפחות  3.0מטר .
 .3ביסוס מסלעה יש לבצע בביסוס אבן ראשוה בתוך הסלע בגובה מיימאלי של  50ס"מ
 ,תוך כדי ביצוע המסלעה מאים מלביות בגובה  60ס"מ רוחב  80ס"מ ואורך בין 1.5-
 2.0מטר .
 .4קיימים כיום מילוי לא מבוקר שלא עבר הידוק בשטח בגובה משתה  4-2מטר .מילוי
זה מסוכן במידה ולא יטופל ,יכול לגרום לשקיעות בפיתוח בהמשך ולהתמוטטות דפות
הקידות ) מפולות ( בזמן הקידוח .
 .5הביסוס המומלץ של הביין היו ביסוס מכלוסאות מקוטר  70או  60אשר חודרים לתוף
שכבת הקרקע המקורית לפחות  10-12מטר חדירה בקרקע המקורית ) או יתן לבחור
בהתאם לטבלת התסבולות בהמשך הדוח ( כ 15-מטר מפי השטח כיום  ,יש לבצע
הקדיחה בשיטה רגילה במוכת מתאימה  ,יש לבדוק לבצע קידוח יסיון לפי
הקידוחים של היסודות לוודא שלא קיימים שכבות מילוי אחרות או שכבות חול
שמקשה הקדיחה .
 .6את היסוד והמידות של הקיר יש לתכן לפי החיות התכון בהמשך הדוח ,יתן לבצע
מערך הקירות בהמלצה מבטון מזוין ,במידה ובוחרים קירות כובד יש להתקין לכל גובה
הקיר בצד האחורי רשת פלדה מצולעת בקוטר  10מ"מ במרחקים של  10X10ס"מ לכל
גובה הקיר .
 .7יסודות קירות תומכים ומשטחי בטון מסביב אולם ספורט מומלץ לבצע על גבי
כלוסאות מקוטר  50וחדירה  10מטר בקרקע המקורית כלומר  13מטר מפי השטח .
 .8עבור חפירה ללא תמוך לטווח ארוך יש לבצע בקרקע בשיפוע אכי לכל היותר של , 3:1
כלומר לכל  1מטר גובה  3מטר אופקי או בסלע בשיפוע של  ) 1:2לכל  2מטר גובה 1
מטר אופקי(  ,יש לדאוג לתאי יקוז מתאימים בפי השטח .חפירה זמית לביצוע
הקירות יש לבצע בשיםוע של  ) 1V : 1Hלכל מטר גובה מטר אופקי ( .
 .9מאחורי הקירות ולגובה כל הגב האחורי של הקיר יש לשים שכבת חצץ לכל גובה הקיר
ברוחב של  0.50מטר ,שתבטיח יקוז המים מאחורי הקיר .יש להתקין במפלס תחתית
הקיר ציור שרשורי מקוטר " 6עם שיפוע אורכי של  1%להבטחת זרימת המים בתוכו,
קצוות של הציור יהיו בתוך שוחות בקרה שיאפשרו שטיפה וטיפול בציור במידה
ותתגלה סתימה מכל סיבה שהיא בציור השרשורי .
 .10במידה ובוחרים ביסודות רדודים ) פלטות /יסוד רץ  /רפסודה (  ,יש לדאוג שחפירת
היסודות יהיו לתוך שכבת הקרקע המקורית חול חרסיתי לפחות בגובה  2.0מטר
בקודה המוכה ביותר כלומר מפי הסלע הקיימים יש לחפור כ 0.2-מטר לפחות .
 .11יש לדאוג לאחר גמר העבודות הפיתוח ליקוז כל מי הגשם מאחורי הקירות  ,וליקוז
הכביש  ,כך שלא יפעילו לחץ אופקי וסף ללחץ עפר על הקירות .
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 .12יתן לבצע את הרצפה כרצפה שפה על מצע אלסטי ,בתאי להוצאת כל המילוי שיהיה
מעל פי הקרקע המקורית ולבצע החלפת קרקע בקרקע המקורית לפחות  100ס"מ תוך
ביצוע מספר שכבות מחומר ברר בעלות עובי של  20ס"מ כל שכבה עם הידוק של 98%
מצפיפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר עד גובה  60-מפי בטון  ,לאחר מכן
יש לבצע עוד  2שכבות מצעים סוג א' בעובי של  20ס"מ בהידוק לצפיפות של 100%
מציפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר .ולאחר מכן רצפת הבטון בעבי 20
ס"מ .
 .13במידה ומתכים רצפה תלויה ,יש לבצע את הרצפה כולל הקורות על גבי קלקר בעובי
של  25ס"מ לפחות  .כשומר מרחק
 .14עבודות פיתוח מסביב למבה כבישים יש לבצע תוך ביצוע החלפת קרקע של  1.0מטר
לפחות בקרקע המקורית והידוק השתית בהתאם ולעבוד בהתאם לפרק 12ו4.7 -
בהמשך .
 .15יש להעביר תכיות הביסוס והקירות והפיתוח למהדס הקרקע לעיון ואישור בכתב
לפי הביצוע .
 .16יש לבצע לכל הכלוסאות בגמר העבודה בדיקה סוית  ,ולהעביר התוצאות לבדיקה
ואישור יועץ הקרקע לפי המשך העבודה .
 .17תשתיות הביוב והיקוז שיש חשיבות לשיפוע ולשקיעות  ,יש לבצע על גבי חפירת 20
ס"מ מתחת למערכות ומילוי בחול ים קי מתחת בדפות ומעל למערכות לפחת 20ס"מ
במידה והחפירה בתוך קרקע שפיל לא בקרקע המקורית  ,יש לבצע חפירה עד 50-
 .18עבודות חפירה  /חציבה  /מילוי יש לבצע בהתאם להוראות בהמשך הדוח .
 .19משטחי בטון יש לבצע לדוגמת רצפה שפה כולל החלפת קרקע בגובה  1.0מטר כמו
בסעיף  12לעיל או רצפה תלויה על מערך כלוסאות מקוטר  50וחדירה  10מטר .
 .20חומר המילוי בשכבות יש לבצע ממילוי ברר מהודק בשכבות של עד  25ס"מ בהידוק
של מעבר  8מעברים בכל שכבה במכבש גדול של  25טון לפחות .
 .21במידה ויש לבצע החפירה יותר קרובה ליסודות קיימים  ,יש לבצע חיזוק ליסודות
הקיימים דרך קירות דיפון למשל או כל שיטה שתועבר לעיון יועץ הקרקע ותאושר
בכתב לפי הביצוע .
 .22תכן רכיבים החורגים משלד המבה  ,כגון מדרגות ,ייעשה בסכמה סטטית המאפשרת
קבלת תועות הקרקע .רכיב ושא מקשי לא גמיש לא יהיה במגע עם החרסית התופחת
 ,למעט היסודות  .תהיה הפרדה בין הרכיבים לבין הקרקע שמתחתם כמפורט בסעיף
רצפות או בהחיות לעיל .
 .23יש לבצע רישום בקדיחת הכלוסאות טבלה של עומק קדיחה וכמות בטון שכס
לכלוסאות ולבצע השוואה עם הכמות התיאורטית בכל כלוס  ,ולבצע בדיקה סוית
לכל הכלוסאות ולהעביר ליועץ הקרקע לבדיקה ואישור בכתב להמשך עבודה .

 .3רעידות אדמה -:
על פי תקן ישראלי מס  , 413יש לתכנן מבנים באזור רהט לרעידת אדמה  ,יש לתכנן מבנים
באזור תאוצה אופקית של  ) 0.10gתאוצת הכובד (  ,מקדמי השתית הוא . 1.2
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 .4יסודות :
ניתן לבצע את הביסוס בכלונסאות קדוחים  ,בפלטות יסוד  ,או ברפסודה
ביסוס בכלונסאות יעשה בקוטר מינימאלי של  70או  60ס"מ ולעומק שלא
4.1
יפחת מ  12.0מטר חדירה בקרקע המקורית מתחת למילוי כ 15-מטר מפני
השטח.
 .1בהתחשב בתנאי הקרקע באתר המבנה יבוסס ע"י כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ,ללא הרחבה
בתחתית ,לעומק של לפחות  12נטר חדירה בסלע כמו בטבלה המצורפת  .עומק הכלונסאות
ייקבע סופית באתר בהתאם להשתנות של חתך הקרקע ,ואפשריות הקדיחה ,כמפורט בהמשך.
 .2המרחק בין שני כלונסאות סמוכים לא יפחת משלוש פעמים הקוטר של הכלונס הגדול.
 .3העומס על הכלונסאות יהיה צירי ,מומנטים על היסודות יועברו כזוגות של כוחות לזוגות של
כלונסאות.
 .4מומלץ שהמאמץ בבטון של הכלונס ,בהזנחת הזיון ,לא יעלה על  50.0ק"ג /סמ"ר.
 .5כמות הזיון האורכי בכלונסאות תקבע בהתאם לתקן הישראלי ,המתייחס לחרסית .ולא תפחת מ
 .0.65%המרחק בין המוטות האורכים של הזיון לא יעלה על  20ס"מ .החישוק הלולייני יהיה
עם פסיעה של  20ס"מ שתצופף ל  10ס"מ בשלוש המטרים העליונים של הכלונסאות .יש לחזק
את כלוב הזיון ,כדי למנוע עיוותים בזמן הרמתו והכנסתו לקדוח .יש להשאיר מרווח של 0.5
ס"מ בין הזיון לדופן הקדוח ,והזיון צריך להיות מרוחק מקצה התחתון של הכלונס ב 40 -ס"מ ,
קוטר המזערי של מוטות הזיון האורכי לא יהיה פחות מ 14 -מ"מ
 .6הכלונסאות יבוצעו ,ע"י קבלן מאושר ,עם ציוד מתאים ,המסוגל לבצע את העבודה בקטרים
ובעומקים המתוכננים .בצוע הכלונסאות יעשה בתאום עם המתכנן ומהנדס הביסוס .יש לבדוק
את איכות הבטון המובא ,ולהשוות את הכמויות התיאורטיות לכמויות בפועל .יש לערוך רישום
של העומקים המדודים של הקדוחים ושל השכבות אליהן חדרו עם הקדוחים.
 .7במקרה של גילוי כלונסאות פגומים ,תינתנה המלצות משלימות.
 .8העומס המותר על הכלונסאות בעומקים השונים ,ובהתאם למאמצים המותרים הנ"ל ,ובהזנחת
החיכוך לאורך של  1מטר ,באורך חדירה נקייה לסלע רציף הוא כמפורט בטבלה:
קוטר ) מטר(
 0.50קירות  0.60יסודות  0.70יסודות

ומשטחי בטון
עומק חדירה נקייה בסלע ) מטר(
 8מטר חדירה בסלע מתחת למילוי
 10מטר חדירה בסלע מתחת למילוי
 12מטר חדירה בסלע מתחת למילוי
 14מטר חדירה בסלע מתחת למילוי

בניין

בניין

עומס מותר )טון(
55
71
86
-----

66
85
104

77
99
121

123

143
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 4.1ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם להנחיות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.

הקדוח יבוצע ע"י קבלן מאושר ,מצויד במכונה מתאימה ,במקדחי וידיא ובמקדחים סגורים
למקרה הצורך.
הקדיחה תבוצע ללא שימוש במים .בקידוח עם מקדח וידיא  ,ההרטבה תהיה מינימאלית ורק
בשכבה הקשה.
יש להגן על דפנות הקידוח לאורך  1.0מ' עליון ע"י צינור מגן.
בזמן הקידוח יש לנקות את השטח מסביב לבור על מנת למנוע נפילת גושי קרקע.
הקדיחה תעשה תוך שמירה על מיקום מדויק ,מרכזיות ואנכיות הקדוח .הנטייה מהאנך לא
תעלה על  1%והסטייה מהמרכז לא תעלה על  2.0ס"מ מהציר.
יש לבצע תחילה את הקידוחים בפינות של המבנה ,לערוך מעקב אחר חתך הקרקע ,ולוודא שכל
הקידוחים חודרים לתוך שכבה טבעית כנדרש .יש להקפיד על החדירה לשכבה הטבעית ,גם אם
יהיה צורך להעמיק את הכלונסאות מעל למתוכנן.
הפרש הגובה בין התחתית של שני כלונסאות סמוכים לא יעלה על המרחק החופשי ביניהם.
היציקה תעשה דרך צינור שוקת היורד לפחות עד גובה  2מטר מתחתית הקידוח .
יש לנקות היטב את תחתית הקדוח ע"י מקדח שטח.
הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף ,במאונך ,ללא פגיעה בדפנות .יש להקפיד על מרכזיות הזיון
בקדוח ,בעזרת גלגלים ושומרי מרחק מתאימים ,הזיון יתלה על פני הקרקע.
יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד עם גמר הקדוח והניקוי .אם יש עיכוב באספקת
הבטון הדרוש ליציקת כלונס שלם ,יש להפסיק את הקדוח לפחות  1.0מ' מעל התחתית ,ולעכב
את גמר הקדוח עד סמוך למועד היציקה.
אין להשאיר קדוח פתוח למשך הלילה.

יב.
יג .הבטון לכלונסאות יהיה ב -30לפחות ,עם שקיעה של ". 6
יד .יציקת הכלונסאות תעשה תוך זמן קצר אחרי גמר הקדוח ,עם שימוש בצינור שוקת .אין

טו.
טז.
יז.
יח.

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
יציאה מהבטון ,ייפסל.
גמר היציקה של הכלונסאות יהיה במפלס של תחתית קורות היסוד וללא פטרייה עליונה של
בטון ,וללא עמודוני יסוד.
יש לנקות את סביבת הכלונס היצוק ,מכל פסולת ושיירי בטון וכן להבטיח את תנאי הניקוז.
אין צורך בראש מעל לכלונסאות  ,הכלונסאות יתוכננו לעומס צירי אופקי או אנכי ללא מומנט
בראש הכלונסאות .
יש לבצע קורות קשר לכל הכלונסאות שמקשרים את הכלונסאות ביחד ומקטינים שקיעות
דיפרנציאליות .
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.5קירות תומכים :
 5.1קירות תומכים יחושבו לפי
 זווית חיכוך פנימית של העפר .   30 :
 זווית החיכוך בין גב הקיר לבין המילוי תהיה .   2 3   20 :





3
 משקל מרחבי של הקרקע לתכנון הקיר יהיה .  t  1.8 t m :
 מקדם לחץ עפר צדדי אקטיבי . K a  0.36 :
 מקדם לחץ עפר צדדי פסיבי . K P  2.77 :
 מקדם לחץ עפר במנוחה K 0  0.66 :
 5.2עומק היסוד ) הביסוס ( לפחות  100ס"מ מדוד בחזית הקיר ותוך כדי חפירה לפחות  50ס"מ
לסלע רציף נקי מחרסית  ,במקרה של קרקע טבעית יש לצקת שכבה מישרת בעבה מינימאלי של 5
ס"מ מבטון רזה.
 5.3שקול הכוחות יעבור בתחום גרעין הקיר .
יסוד הקיר לא יקטן מ H*0.5 -מגובה הקיר הגבוה כולל עובה היסוד .
5.4
 5.5יש לתכנן פתחי ניקוז בחזית הקיר בקוטר של " 4לפחות לכל  2.0מ"ר  ,עם מסנן חצץ
בגודל לפחות של קוביה  40X40X40ס"מ בגב הקיר .
 5.6יש לבצע תפרים בקיר וביסוד בקלקר בעבה של  2ס"מ לפי המרחקים הברים :
גובה קיר עד  3.0מ' תפר במרווח של  10.0מ' אחד מהשני .
גובה קיר מ 0.3 -עד  5.0מ' תפר במרווח של  8.0מ' אחד מהשני .
גובה קיר מ 5.0 -ומעלה תפר במרווח של  6.0מ' אחד מהשני .
 5.7החומר למילוי מאחורי הקיר יהיה מקרקע גרנולארית בלבד) תכולת דקים שעוברים נפה
 200#לא יעלו על  ( 20%עם שיפוע של  1:1לקרקע הטבעית  .או אם במקרה של חפירה בסלע
לכל רוחב החפירה  ,גודל אבן מקסימלית לא תעלה על  25ס"מ עם דרגת צפיפות של  96%אשתו ,
המילוי יבוצע בשכבות לא יעלה על  40ס"מ כל שכבה .
 5.8מקדמי בטחון :
. F.S=1.8
 מקדם בטחון נגד היפוך :
. F.S=1.5
 מקדם בטחון נגד החלקה :
. F.S=1.5
 מקדם בטחון נגד למאמצי מגע מותרים :
הערה :
במקרה של חפירה גבוהה של יותר מ 7.0מטר צריך לבצע את הקיר בעזרת ביסוס
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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 .6רצפות :
יתן לתכן את הרצפות כמוחות על מצע אלסטי  ,מתחת לרצפות אם במקרה שלו של חול
חרסיתי יש לבצע חפירה לתוך החול החרסיתי המקורי ) מתחת למילוי ( לפחות  100ס"מ
מ תוך ביצוע  2מספר שכבות ממילוי מחומר ברר בעלות עובי של  20ס"מ כל שכבה עם
הידוק של  98%מצפיפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר עד גובה  60-מפי
הבטון  ,לאחר מכן יש לבצע עוד  2שכבות מצעים סוג א' בעובי של  20ס"מ בהידוק
לצפיפות של  100%מציפות האופטימאלית לפי מקדם אשתו המשופר .ולאחר מכן רצפת
הבטון בעבי  20ס"מ .
בהמלצה לתכן את הקצפה כרצפה תלויה על גבי כלוסאות וקורות קשר תוך כדי שמירת
מרחק בין תחתית בטון הקורות והרצפה לפי הקרקע של  25ס"מ לכל הפחות  ,ואז יתן
לצקת את הרצפה על גבי שכבת יילון .

 .7ביצוע חפירות ומילוי – עבודות פיתוח :
 7.1במצב של חפירה יש להקפיד על הדברים הבאים :
.i
.ii
.iii

את החפירה יש לבצע בשיפוע של לפחות  1:1בקרקע טבעית ו 1:3 -בסלע
רציף ואחיד ) לכל  3מטר גובה  1מטר אופקי ( .
את כל גובה החפירה יש לתמוך בקירות תומכים לכל גובה החפירה .
אם גובה החפירה הוא גדול יתן לבצע מערכת של קירות תומכים
במפלסים כך שצריך לשמור על מרחק מיימאלי בין מערך הקירות שלא
יפחת מ 2/3שי שליש מגובה התמיכה .

 7.2במצב של מילוי יש להקפיד על הדברים הבאים :
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

המילוי צריך להיות מחומר גרולארי ) צרורות חול כורכר מצעים שברי אבן
פסולת מחצבה ( ואסור להיות מכיל חרסית בשיעור יותר מ. 20%-
המילוי יש לבצע בשכבות של עד  0.5מטר כל שכבה שתהיה מהודקת בצורה
מבוקרת במכבש סטדרטי עד  20טון .
אם המילוי לא תמוך יש להקפיד על שיפוע סופי אחרי המילוי של המדרון
בשיפוע של  ) 1:2כל מטר גובה שי מטר אופק ( ליציבות המדרון .
אם המילוי הוא מאחורי קירות תומכים והמילוי צריך להיות בגובה מעל
לראש הקיר  ,יש להקפיד על השיפוע המוזכר לעיל  ,או אם מעל לקיר
מחליטים לבצע מסלעה לתמיכת שאר המילוי אזי המסלעה צריכה להיות
בשיפוע של  1:1לפחות ) לכל מטר גובה מטר אופקי (.
אם המילוי הוא ללא קיר תומך ומאחורי מסלעה  ,גם צריך לדאוג לשיפוע של
המסלעה לפחות  ) 1:1לכל מטר גובה מטר אופקי ( .
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 7.3במצב של חפירה בסלע יש להקפיד על הדברים הבאים :

את החציבה בסלע לצורך פילוס המגרש או לצורך בניית קירות תומכים יש לבצע לפי
התנאים הבאים :
החציבה בסלע רציף באופן שמני עד לביצוע קירות תמך ניתן לבצעה
7.1
בשיפוע אנכי של  1:3כלומר לכל  3מטר בגובה  1.0מטר אחד באופק.
את גבהי החציבה יש לקחת מהוראות של מתכנן השלד ,או האדריכל .
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8

7.9

יש לדאוג לקיר תומך מסיבי שעומד על הוראות סעיף  5בדוח
זה  .הקיר יש לבצעו לכל גובה החציבה .
יש לשים שילוט ואמצעי זהירות מתאימים בגבולות החציבה .
אחרי החציבה יש לנקות היטב את פני החציבה איפה שיש
מעליה את היסודות לסוגיהם ) עמודים ,קירות תומכים ,וכדו.( .
מומלץ מאוד כי אחרי גמר שלבי החציבה ולפני העמסת
המפלסים של הבניין יש לבצע את הקירות התומכים ולאחר
מכן לבצע הביסוס של המבנה והמבנה עצמו .
במקרה ושל סלע חוואר יש לדאוג לתנאי ניקוז טובים מאוד
להרחקת המים מהסלע .
אם הסלע החפור הוא סדוק וישנה שכבות קרקע שונות בין
הסלעים יש לחפור את המפלסים בשיפוע של  1:4כלומר לכל
 4.0מטר גובה  1.0מטר אופקי .
עבור כל שינוי בזמן החציבה שלא לפי תיאור השכבות המתואר
בדוח יש להפסיק את החציבה ולקרוא למהנדס הקרקע והביסוס
לתת המלצות חציבה שמתאימים לשכבות בשטח .

 7.4עבודות פיתוח מסביב לביין יש לבצע :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

חפירת  100סטים לתות הקרקע המקורית .
להדק את הקרקע הטבעית לדרגת צפיפות של  96%מצפיפות האופטימאלית
לפי שיטת אשתו המשופר.
לבצע שלוש שכבות של מצעים מסוג ב ,בעבה של  20ס"מ כל שכבה והידוק
לצפיפות  % 98מצפיפות האופטימאלית לפי שיטת אשתו המשופר.
לבצע שתי שכבות של מצעם סוג א' בעובי  20ס"מ כל שכבה עם הידוק של
 100%מצפיפות האופטימאלית לפי שיטת אשתו המשופר.
לבצע אספלט  ,בטון  ,או עבודות ריצוף וגיון .
יש לשמור על שיפוע פי הפיתוח הסופיים בשיפוע של  2%לכוון חוצה
להרחקת המים מתוך המגרש .
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 7.5אפיון חומר מילוי :

חומר המילוי הברר חייב לעמוד בדרישות הבאות:
=< חומר המילוי יהיה מקבוצת המיון  A-2-4או שווה ערך
=< גודל אגרגט מקסימאלי של  8ס"מ .
=< אחוז חומר עובר פה .20-30% 200#
=< גבול זילות  -מקסימום . 35%
=< אידקס פלסטיות  -מקסימום . %/ 4
=< תפיחה חופשית  -מקסימום . 15%
=< שיעור תפיחה בבדיקת מת"ק מעבדתי  -מקסימום . 5%
=< תכולת הרטיבות תהיה תכולת הרטיבות האופטימאלית . + 1%
=< ההידוק יהיה בשכבות של  / 1ס"מ  ,רמת הצפיפות הדרשת היא לפחות  98%מהצפיפות
המקסימאלית של פי תקן . 1556/7 ASTM
=< ערך המת"ק התכוי יהיה לפחות . 6%
=< שכבת המצעים העליוה חייבת להיות בעובי של עד  15-20ס"מ לכל היותר עם הידוק
לצפיפות של  100%מהצפיפות המקסימאלית לפי תקן . 1556/7 ASTM

 7.6החיות לעבודות היקוז
יש להקפיד על יקוז טוב ואות לפי השטח של סביבת המבים באופן שימע התרכזותמי הגר העיליים בקרבתם.
הצטברות ממושכת של מים בקרבת המבה  ,גורמת להחלשה בתסבולת הביסוס וזה
עלול לגרום לשקיעות וזקים במבה.
מוצאות מים כגון מרזבים  ,יורחקו במרחק של לפחות  2מ 'מגבולות המבה  ,היקוזהסופי יהיה עילי ויהיה לכיוון הכביש הראשי.
כל מערך הצרת של המים והביוב יתוכן להזזות אכיות ואופקיות שלא יעלו על  5./ס"מע"מ למוע תופעות זילה.
יש לתכן ולבצע את קו היקוז כך שהמילוי שיוחזר מעל לציור היקוז יהודק בשכבותלדרגת צפיפות כזו שתמע את שקיעתו בעתיד.
שמירה על יציבות קו היקוז חשובה מאוד מכיוון ששקיעתו עלולה לגרום לזקים גםלציור עצמו וגם לאזורים שמסביב למבה.
ציורות היקוז בפרט וכל צרת תת-קרקעית  ,חייבת להיות מוחת על בסיס יציב ולאיהיה מושפע משיויים בתכולת הרטיבות או עומסים חיצויים הובעים מהעמסות.
שכבת מילוי ראשוי)  .השכבה מצאת בין תחתית התעלה ועד לרום  / +3ס"מ מעלקודקוד הציור בכל רוחב התעלה  ( ,חומר המילוי יהיה  :חול קי מפסולת  ,חומר
אורגי,עצמים קשים  ,רגבים שגודלם מעל  45מ"מ של שכבת המילוי הראשוי לבין גובה
 T.Lשכבת מילוי וכסוי סופי ) .השכבה מצאת בין פי הפתוח  ( ,חומר המילוי יהיה:חומר מצע סוג א 'בהתאם לדרישות של ת"י  4886ובהתאם לאישור המפקח בשכבות של
/ 1ס"מ ) אחרי ההידוק ( שיהודקו בכלים מכים ותוך הרטבה עד להשגת הצפיפות8% /
פרוקטור תקי לפחות  .הבדיקות לצפיפות יבוצעו ע"י חשבון הקבלן כל  / 5מטר מיימום
ובשכבות שוות ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח באתר.
שוחות הבקרה חשובות מאוד למערך יקוז סביבת המבה  .בעוות הגשמים רוב ההצפותמסביב למבים ובעות מסתימות במערך היקוז ועל כן חשוב מאוד להקפיד על התקת
שוחות בקרה בהתאם לתכון של מתכן היקוז של סביבת המבה.
כמו כן שוחות הבקרה מהוות מערך התחזוקה השוטף של מערכת היקוז.
כללי  :תכון משמר גר עילי איו מטלה של יועץ היקוז בלבד ,אלא מחייב ראייה רב
תחומית ,החל מתכון פרישת ייעודי הקרקע השוים והשפעתם על יצירת ושימור גר
עילי ,וכלה בתכון מפורט של מתקי השהייה ,אצירה והחדרה .לצורך כך דרש שיתוף
פעולה של כל גורמי צוות התכון – אדריכלות ואדריכלות וף ,דרכים ופיתוח ,יקוז,
ביסוס וכן ייעוץ במקצועות הגיאולוגיה ,ההידרולוגיה ואיכות הסביבה.
_______________________________________________________________
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מיל mweng1@gmail.com :

 7.7פיתוח יקוז וביוב  /תיעול :

א.
ב.

ג.
ד.
ה.

mail : mweng1@gmail.com

יש לתכן מערכת יקוז וביוב באמצעות יועץ איסטלציה .בהתאם לתקן
ישראלי לאחזקת מבים ת"י . 1525
פיתוח השטח יעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי גר עילי .שיפוע
היקוז יהיה גדול מ  3% -בקרקע חשופה ו - 1.5%לפחות בפיתוח כך
שלא יצטברו מים מתחת לרצפת המבים.
כדי להקטין את השפעת שיויי הרטיבות בקרקע מומלץ בפריסה של
ממברה אוטמת מסביב למבה או מדרכה מרוצפת מבטון ברוחב  1.2מ ' .
יש להימע מטיעת עצים במרחק של  5מ 'מגבולות המבה.
מוצאות מים כגון ברזים שוחות ביוב ,פתחי מוצא של יקוז( מי מרזבים )
ומקורות אחרים של מים העלולים לדלוף ,ימוקמו במרחק של  3מטר
לפחות מגבולות המבה.

 .8הוראות כלליות :







תכיות הפיתוח הביסוס הרצפות והקירות התומכים יועברו למהדס הקרקע לעיון
ולאישור בכתב .
אין לצקת את היסודות הקירות והרצפות לפי קבלת אישור בכתב של מהדס
הביסוס והקרקע.
אי קבלת אישור בכתב ממהדס הקרקע והביסוס להמשך העבודה ,שולל האחריות
שלו בעבודה זו ולכל תביעה גדו לכל זק שיכול להיגרם למבה ולסביבה .
בטון עבור יסודות וקירות תמך יהיה  B-30עם שקיעה של ". 6
תכון חוזק הבטון והתסבולת יהיו לפי ת"י  466ן -ת"י  413של רעידות אדמה .
בכל מקרה של שוי בתאי הקרקע ) חתך הקרקע ( או יעוד המבה  ,יש להזמין את
מהדס הקרקע והביסוס לתת תשובה והצעות לשיוי .
בכבוד רב
איג' ויסאם
מהדס קרקע ביסוס
קוסטרוקציה ומדידות
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חכ"ל רהט
מכרז פומבי מס'
05/2021
ביצוע עבודות להקמת
מבנה "מרכז סחר תיירותי " ברהט
רשימת תכניות

עמוד  1מתוך 2

מרכז מורשת רהט
מס גיליון

שם גיליון

1

50P100

2
3

50P101
100P100

תוכנית קומת
כניסה
תוכנית גגות
תכנית העמדה ,

4

50S200

5

50S201

חתכים,
א-א  +ב-ב +ג-ג
חתכים
ד-ד  +ה-ה

תוכניות אדריכליות

6

50E300

7

50E301

8

50P400

חזיתות ,דרומית
 +מערבית
חזיתות ,
מזרחית +
צפונית
תקרות מונמכות

9

50F500

תוכנית ריצוף

10

50F501

פריסות

11

25E600

פרטים כניסה

12

25E601

פרטי יציאה

13

5D800

שם קובץ
PLAN_MORSHIT_level_0.dwg
PLAN_MORSHIT_level_1.dwg
PLAN_MORSHIT_level_0.dwg
PLAN_MORSHIT_Sec.dwg
PLAN_MORSHIT_Sec.dwg

מהדורה
5
2
2
3
2
4

פרטים

PLAN_MORSHIT_Eleves.dwg

4
PLAN_MORSHIT_Eleves.dwg

תאריך
עדכון
04/11/
20
04/11/
20
15/10/
20
15/10/
20
04/11/
20
04/11/
20

קנ"מ

סטטוס

1:50

למכרז

1:50
1:100

למכרז
למכרז

1:50

למכרז

1:50

למכרז

1:50

למכרז

1:50

למכרז

PLAN_MORSHIT_RITZOF.dwg

3

PLAN_MORSHIT_RITZOF.dwg

3

15/10/
20
15/10/
20

1:50

למכרז

1:50

למכרז

_PLAN_MORSHIT_DETAILS
INTERY.dwg

2

15/10/
20

1:25

לעיון

_PLAN_MORSHIT_DETAILS
INTERY.dwg

2

15/10/
20

1:25

לעיון

1

15/10/
20
15/10/
20
15/10/
20
15/10/
20
15/10/
20

1:10

למכרז

1:50

למכרז

150

למכרז

1:50

למכרז

1:100

לעיון

1:50

למכרז
למכרז

PLAN_MORSHIT_TM.dwg

PLAN_MORSHIT_DETILES.dwg

14

רשימות נגרות

15

רשימות מסגרות

16
101P100

רשימות
אלומיניום
פרגולה

נ10-

ניקוז מזגנים

01

מ10-

מים

01

1:50

ב10-

ביוב

01

1:50

למכרז

11

תכנית קומת
גגות
תכנית
ספריקלרים

01

1:50

למכרז

01

1:50

למכרז

1

מתווה יסודות

1:50

למכרז

2

קורות קשר
ורצפה
קורות קשר
ורצפה
פרטי הגא

1:50

למכרז

1:50

למכרז

1:50

למכרז

5

פרטי הגא

1:50

למכרז

17

אינסטלציה

4

04/11/
20

1:50

למכרז

ספר10-

קונסטרוקציה

3
4

RAHAT_LISTS.dwg

1

RAHAT_LISTS.dwg

1

RAHAT_LISTS.dwg

1

PLAN_MORSHIT_PIRGOLA.dwg

1

_______________________________________________________________________________
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שביטה אדריכלים – יסמין ומוחמד שביטה אדריכלות ועיצוב פנים
טירה ת.ד  6394מיקוד 44915פקס 153-50-7357504
 Mail; shbitarc@gmail.comטל09-8331706/

הערות

עמוד  2מתוך 2

מיזוג
אוויר
איטו
ם

6

תכנית גג

1:50

למכרז

7

תכנית לאלמנטי
פלדה

1:50

למכרז

01

מיזוג אוויר-
קומת קרקע
מיזוג אוויר-
קומת גג

1

1:50

למכרז

1

1:50

למכרז

01

פרטי איטום

1

1:10

למכרז

02

_______________________________________________________________________________
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שביטה אדריכלים – יסמין ומוחמד שביטה אדריכלות ועיצוב פנים
טירה ת.ד  6394מיקוד 44915פקס 153-50-7357504
 Mail; shbitarc@gmail.comטל09-8331706/

חכ"ל רהט
מכרז פומבי מס'
05/2021
ביצוע עבודות להקמת
מבנה "מרכז סחר תיירותי " ברהט

אומדנים

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657

אומדן

03/12/2020
דף מס'001 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  001עבודות עפר
.
001.0010

הכנת השטח לבניה לרבות חשוף השטח
וסילוק צמחיה ,יישור )חפירה/מילוי(
לעומק /גובה כ 50-ס"מ .מיקום :בתחום
המבנה.

מ "ר

001.0020

חפירת בורות ותעלות לקורות יסוד.

מ"ק

001.0030

מצע סוג א' מהודק לצפיפות של %98
מודיפייד.

מ"ק

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 002/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'002 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  002עבודות בטון יצוק באתר
.
הערה :כל הבטונים מסוג ב ,30-למעט
עמודים שהם ב40-
002.0010

מצע ארגזי פוליביד חד דופן בגובה 25
ס"מ  +שכבת ניילון בעובי  0.3מ"מ
מתחת למרצפים וקורות יסוד

מ "ר

002.0020

מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ ,מתחת
למרצפים וקורות יסוד.

מ "ר

002.0030

קורות יסוד וקשר ברוחב  30-35ס"מ

מ"ק

002.0040

קורות יסוד וקשר ברוחב  20-25ס"מ

מ"ק

002.0050

מרצף בטון בעובי  25ס"מ

מ "ר

002.0060

קירות בטון בעובי  20ס"מ ,לרבות קירות
בקוים מתעגלים

מ"ק

002.0070

קירות בטון בעובי  30-35ס"מ ,לרבות
קירות בקוים מתעגלים.

מ"ק

002.0080

עמודים בדלים במידות חתך שונות )סוג
בטון ב(40-

מ"ק

002.0090

קורות גג תחתונות במידות חיתוך שונות
בקוים ישרים ומתעגלים

מ"ק

002.0100

קורות עליונות/מעקות במידות חיתוך
שונות בקוים ישרים ומתעגלים

מ"ק

002.0110

קורות גג בדלות במידות חתך 60x60
ס "מ

מ"ק

002.0120

גג בטון מלא בעובי  10ס"מ

מ "ר

002.0130

גג בטון מלא בעובי  30ס"מ

מ "ר

002.0140

מהלכי מדרגות משופעים בעובי  16ס"מ

מ "ר

002.0150

פודסטים בעובי  20ס"מ

מ "ר

002.0151

משולשי מדרגות

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 003/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'003 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

002.0160

יסודות למכונות מיזוג אוויר וכו' לפי פרט
היועץ.

מ"ק

002.0170

עמודים מצינורות פלדה בקוטר  15ס"מ
מגולוונות צבע טמגלס בגוון לפי בחירת
האדריכל ,כולל פלטקות ועוגים באורך
כ 50-ס"מ.

יח'

002.0180

ברזל לזיון בטונים )מוטות עגולים,
מצולעים ,רשתות(.

טון

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

סה"כ

קובץ :רהט 004/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'004 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  004עבודות בניה
.
הערות .1:הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן
המפרט הכללי לעבודות בנין פרק .204
המחירים כוללים פסי ניר זפת מודבקים
ברוחבים שונים ובמקומות הדרושים,
מסביב לפתחים .3מחיר בנית מחיצות
כולל קוצים של  6מ"מ כל  20ס"מ בחיבור
בין בטון לבלוקים ,ומילוי בטון בין
הבלוקים לאלמנטי בטון או בזוייות חיבור.
לא תשולם תוספת כלשהוא עבור
השטרבות .4.מחיר בנית המחיצות כולל
חגורות בטון ב) 20-אנכיות ואופקיות(
כולל זיון  8?2בקירות  7ו 10-ס"מ ו8?4-
בקירות  15ו 20-ס"מ +חישוקים ?  8כל
 30ס"מ .אלא אם סומן אחרת בתכניות.5.
המחיר כולל ביצוע בגובה כל שהוא מפני
הריצוף ,וכן ביצוע בקו מעוגל ,ועיבויי
בניה במפגשים בין קירות ,בצורות שונות
בהתאם לתכניות אדריכלות .6.בבנית
מחיצות בבלוקי בטון השורה התחתונה
)ראשונה( תהיה טבולה בזפת ,25/25
בגובה של בלוקה ) 20ס"מ( ,כלול במחיר.
004.0010

קירות חוץ בבלוקי איטונג בעובי  30ס"מ,
כולל בלוקי תעלה  +מילוי בטון.

מ "ר

004.0020

קירות מבלוקי בטון חלולים ,בעובי 20
ס"מ ,כולל בלוקים חלולים

מ "ר

004.0030

מחיצות מבלוקי בטון חלולים בעובי 10
ס "מ .

מ "ר

004.0040

בידוד גשרי קור על ידי הדבקת לוחות
"רונדפון" בעובי  1ס"מ על גבי קורות,
חגורות ,ספי גגות כולל רשת פיברגלס.

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 005/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'005 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  005עבודות איטום
תת פרק  005.001איטום ראשי כלונס
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.03במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.001.0010איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל "107
או שו"ע מייושם בשתי שכבות

מ "ר

תת פרק  005.002איטום קורות יסוד
 005.002.0001הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.04במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.

מטר

 005.002.0010איטום ביטומני מסוג "נאפופלקס
פרופיטק  "1או שו"ע בעובי  3מ"מ

מ "ר

 005.002.0020קלקר להגנת האיטום בעובי  3ס"מ

מ "ר

 005.002.0030עצר מים

מטר

תת פרק  005.003איטום רצפת מבנה
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.05במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.003.0010יריעת פוליאטילן  0.3מ"מ

מ "ר

 005.003.0020בטון רזה  5ס"מ

מ "ר

 005.003.0030יריעת האיטום ביטומנית נדבקת לבטון
מסוג  PRE-Bאו שו"ע לרבות אביזרים
נלווים

מ "ר

תת פרק  005.004איטום רצפת חדר
רטוב
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.06במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.004.0010איטום פוליאוריטן ביטומני  3מ"מ
 005.004.0020בד גאוטכני  200ג"ר
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

מ "ר
מ "ר
קובץ :רהט 006/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'006 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  005.005איטום קירות חדר
רטוב
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.07במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.005.0010איטום צמנטי מסוג "קוטפלקס "E-701
של חברת א.צ .שיווק או שו"ע בעובי 2
מ "מ

מ "ר

תת פרק  005.006איטום גגות
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.08במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.006.0010פריימר  +ביטומן חם  +יריעת מחסום
אדים מסוג "ביטוגלס" של חברת פזקר
או שו"ע

מ "ר

 005.006.0020בידוד תרמי  5ס"מ

מ "ר

 005.006.0030בטון בשיפועים ב20-

מ "ר

 005.006.0040רולקות בהיקף הגג

מטר

 005.006.0050פריימר  +ביטומן חם  2 + 105/25יריעות
ביטומניות  5 + 4מ"מ לרבות עיגון יריעה
עם סרגל אלומיניום ומסטיק פוליאוריטן

מ "ר

 005.006.0060בד גאוטכני  200ג"ר

מ "ר

 005.006.0070מדה להגנה  5ס"מ

מ "ר

 005.006.0080איטום מעבר צינור בגג ע"י אביזר
חרושתי בצורת "מקל סבא" )הערכת
כמות לתמחור(

יח'

תת פרק  005.007איטום גגוני בטון
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.09במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.007.0010איטום פוליאוריטן  2מ"מ
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

מ "ר
קובץ :רהט 007/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'007 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  005.008איטום קירות חזית
הערה :הכל בשלמות כמתואר בסעיף
 05.010במפרט המיוחד ,ויתר הסעיפים
הרלבנטיים.
 005.008.0010הרבצה צמנטית אטומה  505של חברת א
.צ שיווק או שו"ע בעובי  8מ"מ

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

מ "ר

קובץ :רהט 008/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'008 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  006עבודות נגרות ומסגרות
תת פרק  006.000תת פרק 6.0
.
הערות .1:הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן
המפרט הכללי לעבודות בנין פרק .206
במקרה שחסר פרט כל שהוא ,על הקבלן
להגיש פריט מוצע לאדריכל ולקבל את
אישורו .3.המחירים כוללים אספקה
והרכבה של כל החלקים השונים כגון
משקופים ,צבע ,זיגוג ,פירזול/מנעולים
מכל סוג ותוצרת בהתאם למתואר
ברשימות אדריכלות .4מחיר
דלת/חלון/רשת חיצוני כולל סתימה ב
"סיליקון" או שווה ערך ,בין המסגרת
והקיר החיצוני .5.המחיר למלבני פלדה
כולל את מילוי חלל המלבן מבטון דייס.6.
במחיר כל סוגי הארונות ארונות יכלול
בנית נישות עבור הארון  ,הגבהת בטון
בתחתית הנישה ואינטרסול וסגירה
עליונה ע"י בנית לוח גבס הכל בהתאם
לתרשים
תת פרק  006.001עבודות מסגרות
 .7מסגרות ברזל כל מסגרות ברזל פנים
וחוץ יהיה מגולוונת .8במחיר מסגרות
ברזל כולל גילוון וצבע בתנור בגוון לפי
בחירת האדריכל כולל פריימר מיוחד
לפלדה מגולוונת ,כל זה בהתאם להערות
המופיעות ברשימות מסגרות .9.כל
הדלתות חסין אש יהיו עמידים לאש לזמן
של שעה וחצי לפחות לפי ת"י  1212עובי
פח  2מ" ומפתח מסטר .10 .מחיר
דלת/ארון כולל מלבני פלדה מגולוונים
)משקופים( ,לפי פרטי אדריכלות.
 006.001.0010דלת כניסה לממ"ד מ 1-מידות נומינליות:
 100x220ס"מ

יח'

 006.001.0020ארון מערכות מ 2-מידות נומינליות:
 300x300ס"מ

יח'

 006.001.0030ארון כיבוי אש מ 3-מידות נומינליות:
 140x250ס"מ

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 009/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'009 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

 006.001.0040ארון כבאים מ 4-מידות נומינליות:
 140x250ס"מ

יח'

 006.001.0050מסגרות לחלונות )משרביה( מ 5-מידות
נומינליות 306x290 :ס"מ

יח'

 006.001.0060דלט מילוט )פלדלת( מ 6-מידות נומינליות:
 130x220ס"מ

יח'

 006.001.0070דלת פח לארון שרות מ 7-מידות
נומינליות 200x300 :ס"מ

יח'

 006.001.0080דלת פח לארון שרות מ 8-מידות
נומינליות 200x300 :ס"מ

יח'

 006.001.0090גדר מוסדי מ9-

מטר

 006.001.0100דלת אש מ 10-מידות נומינליות:
 130x220ס"מ

יח'

סה"כ

תת פרק  006.002עבודות נגרות
 006.002.0010דלת נ 1-מידות נומינליות 100x220 :ס"מ

יח'

 006.002.0020דלת נ 2-מידות נומינליות 80x220 :ס"מ

יח'

 006.002.0030דלת נ) 9-כניסה למשרד( מידות
נומינליות 100x220 :ס"מ

יח'

 006.002.0040מערכת מחיצות ודלתות ל 6-תאי שרותים
נ4-

יח'

 006.002.0050מערכת מחיצות ודלתות ל 7-תאי שרותים
נ5-

יח'

 006.002.0060דלת נ 6-מידות נומינליות 110x220 :ס"מ

יח'

 006.002.0070דלפק קבלה נ 7-מידות נומינליות :לפי
תוכנית

יח'

 006.002.0080דלפק חנות נ 8-מידות נומינליות :לפי
תוכנית

יח'

 006.002.0090מסתור דקורטיבי מתחת לשיש נשלף נ3-
מידות נומינליות 352x60 :ס"מ

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 010/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'010 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  007מתקני תברואה
תת פרק  007.001מערכת אספקת מים
מחוץ למבנה
 007.001.0010צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת
שכבתי  APC GALכדוגמת "אברות" או
ש"ע למים קרים וחמים מותקנים בקרקע,
מחוברים בהברגות ,קוטר " ,1לרבות
ספחים ,לרבות עבודות חפירה ,עטיפת
חול ומילוי חוזר

מטר

 007.001.0020צינורות פלדה קוטר  ,"2עובי דופן 3.65
מ"מ ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
תלת שכבתי דוגמת "טריו" או  APC-3או
ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט ,מונחים
בקרקע בעומק עד  1.25מ' ,לרבות
ספחים ,עבודות חפירה ,עטיפת חול ומילוי
חוזר

מטר

 007.001.0030צינורות פלדה קוטר  ,"3עובי דופן 5/32
מ"מ ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
תלת שכבתי דוגמת "טריו" או  APC-3או
ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט ,לרבות
ספחים ומחברים ,מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' ,לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

 007.001.0040צינורות פלדה קוטר  ,"4עובי דופן 5/32
מ"מ ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
תלת שכבתי דוגמת "טריו" או  APC-3או
ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט ,לרבות
ספחים ומחברים ,מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' ,לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

 007.001.0050חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4
לקו קיים מצינור פלדה בכל קוטר ,לרבות
עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים ,ניקוז
הקו ,חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך,
מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך
)מצמד( ,לא כולל הסתעפות ,לרבות
העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור
מושלם ,והחזרת המצב לקדמותו

יח'

 007.001.0060ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר "1/2

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 011/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'011 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

 007.001.0070הכנה למערכת השקייה בקוטר " ,2לרבות
ברז כדורי קוטר ") 2בהברגה( ,עשויים
ברונזה/פליז לרבות הרקורד

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

יח'

האביזרים ללחץ  16אטמ' אלא אם כן
מצויין אחרת  .מכסי השוחות לפי ת"י 489
 ,לרבות סימון יעוד וסמל הרשות .מחירי
היחידה של המגופים ,שסתומים ואביזרים
אחרים כוללים את כל אלמנטי החיבור
הנדרשים לרבות אוגנים נגדיים ,מחבר
מאוגן )"חצי דרסר"( ,ברגים  ,אומים ,
אטמים וכיו"ב.
 007.001.0080מד מים בקוטר " "4 "OCTAVEתוצרת
"ארד דליה" או שו"ע ,להתקנה במערכת
מדידה

יח'

 007.001.0090מגוף טריז בקוטר " 4דוגמת "רפאל"
", TRL/TRSהכוכב" או שו"ע.

יח'

 007.001.0100מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר "4

יח'

 007.001.0110מז"ח בקוטר " 4מדגם מאושר ע"י משרד
הבריאות

יח'

 007.001.0120שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר ",2
כולל זקף וברז כדורי בקוטר " 2דוגמת "א
.ר.י ".דגם  D-050או שו"ע.

יח'

 007.001.0130שסתום אל חוזר למים בקוטר " ,2כולל
אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"
 604או שו"ע.

יח'

 007.001.0140מגוף טריז בקוטר " 2דוגמת "רפאל"
" ,TRL/TRSהכוכב" או שו"ע.

יח'

 007.001.0150שסתום אל חוזר למים בקוטר " ,3כולל
אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"
 604או שו"ע.

יח'

 007.001.0160מערך בדיקה על גמל מים ראשי הכולל
ברז בדיקה בקוטר " 3ומצמד שטורץ,
לרבות מכסה ושרשרת

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 012/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'012 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 007.001.0170ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני כפול קוטר
" ,2X3מחובר בהברגה או ע"י אוגן,
לרבות זקף קוטר " ,4גוש בטון לעיגון,
מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

יח'

 007.001.0180תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר
" ,4למניעת הצפה

יח'

 007.001.0190ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר " 3מחובר
ע"י אוגן ,לרבות מתקן שבירה ,זקף קוטר
" ,4גוש בטון לעיגון ,מצמד שטורץ וברז
גן ".3/4

יח'

סה"כ

תת פרק  007.002מערכת אספקת מים
לעמדות כיבוי אש
 007.002.0010עמדת כיבוי אש תקנית ,מותקנת בתוך
ארון פח )לפי בחירת האדריכל( ,המותקן
על קיר ,לרבות ברז שריפה " 2עם מצמד
שטורץ 2 ,זרנוקים בקוטר " 2ובאורך 15
מ' עם מצמדי שטורץ ,מזנק סילון/ריסוס
" ,2רב שימושי עם מצמד " ,2ברז כדורי
" ,1גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4
באורך  30מ' ,חיבור לקו המים ושילוט
"אש" לזיהוי ,מותקן מושלם

יח'

 007.002.0020מטפה אבקה יבשה  6ק"ג.

יח'

תת פרק  007.003מערכת אספקת מים
במבנה
 007.003.0010צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא
עטיפה למים קרים וחמים מותקנים גלויים
)וצבועים( או סמויים ,מחוברים בהברגות,
קוטר " ,2לרבות ספחים

מטר

 007.003.0020צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים
וחמים עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו (M.G
קוטר  16מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ'
מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

מטר

 007.003.0030צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים
וחמים עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו (M.G
קוטר  20מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ'
מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 013/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'013 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 007.003.0040צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים
וחמים עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו (M.G
קוטר  25מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ'
מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

מטר

 007.003.0050צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים
וחמים עם גרעין אלומיניום ) S.Pאו (M.G
קוטר  32מ"מ ללחץ עבודה  10אטמ'
מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים

מטר

 007.003.0060ברזים כדוריים קוטר ") 1/2בהברגה(,
עשויים ברונזה/פליז ,לרבות הרקורד

יח'

 007.003.0070ברזים כדוריים קוטר ") 3/4בהברגה(,
עשויים ברונזה/פליז ,לרבות הרקורד

יח'

 007.003.0080ברזים כדוריים קוטר ") 1בהברגה(,
עשויים ברונזה/פליז ,לרבות הרקורד

יח'

 007.003.0090ברזים כדוריים קוטר ") 1.1/4בהברגה(,
עשויים ברונזה/פליז ,לרבות הרקורד

יח'

 007.003.0100ברזים כדוריים קוטר ") 2בהברגה(,
עשויים ברונזה/פליז ,לרבות הרקורד

יח'

סה"כ

תת פרק  007.004קבועות סניטריות
במבנה
 007.004.0010אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם
" 384לוטם" דוגמת "חרסה" או ש"ע עם
מיכל הדחה סמוי )נמדד בנפרד( ,לרבות
מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל
החיזוקים

יח'

 007.004.0020מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך
קיר גבס )נמדד בנפרד( ,לאסלה תלויה
כדוגמת תוצרת "חרסה" או "פלסאון" או
ש"ע ,לרבות לחצן ניקל/סטן ועיגון ע"י
בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה

יח'

 007.004.0030נגיש-אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם
"ברקת  "399דוגמת "חרסה" או ש"ע
תלויה ,באורך  69ס"מ ובגובה  50ס"מ,
לרבות מיכל הדחה "מונובלוק" ,מושב
ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ
דגם "פרסה" או ש"ע

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 014/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'014 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 007.004.0040נגיש  -כיורי רחצה מחרס לבן סוג א'
דוגמת "חרסה" דגם "אלפא  "45מעוגל
או ש"ע ,באורך  44.5ס"מ ,ברוחב 34.5
ס"מ ובגובה  17ס"מ

יח'

 007.004.0050ברז מים קרים לנכים ,בעמידה  ,הפעלה
ע"י מוט כדוגמת "פרסטו"  , P-705או
שווה ערך .

יח'

 007.004.0060כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א'
מודבק מתחת למשטח דוגמת "חרסה"
דגם "נופר" או ש"ע

יח'

 007.004.0070ברז למים קרים  /חמים  ,תוצרת חמת
מצופה כרום אוורסת  ,או שווה ערך .

יח'

 007.004.0080ברז חיבור לאסלה מפליז קוטר "1/2
ליציאה מים נוספים ליד מיכל הדחה

יח'

 007.004.0090מערכת מודולרית מסוג " "MCTאו
" "PMSאו " "JBK-MSTאו " "CMSאו
ש"ע לאיטום מעבר צנרת מים/דלוחין
בכניסה למקלטים ומרחבים מוגנים,
מאושרת ע"י פיקוד העורף .המערכת
כוללת מערכת איטום לקדח עגול בקוטר
 100מ"מ )" (4ומילוי אטמים בהתאם
לקוטר הכבלים והצינורות החודרים )לא
כולל ביצוע הקדח(

יח'

 007.004.0100מתקן למים קרים כדוגמת "תמי קור" -
תוצרת לרבות ערכת סינון למי קר

יח'

סה"כ

תת פרק  007.005נקודות מים ודלוחים
במבנה
 007.005.0010נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי
או מערכת VRF

קומפ'

 007.005.0020נקודת אביט ,הכוללת צינור מים קרים
מגולבן סק'  40בקוטר עד " 1עד  2.0מ',
צינור ניקוז לשפכים מ P.V.C-קוטר 110
באורך עד  2.0מ' מותקן גלוי ו/או במעבר
קיר ומחובר לצינור איורור קיים ,לרבות
חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה )לא
כולל אספקה של אסלה ומיכל הדחה(

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 015/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'015 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  007.006מערכת נקזים ואיוורור
במבנה
 007.006.0010צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה ).P.E
 (H.Dדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים גלויים או
סמויים ,קוטר  50מ"מ ,לרבות ספחים

מטר

 007.006.0020צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה )P.E
 (H.D.דוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים סמויים,
קוטר  110מ"מ ,לרבות ספחים ומחברים

מטר

 007.006.0030עטיפת בטון מזויין ב 20-לצינורות מכל
סוג ,בעובי  10ס"מ סביב הצינורות,
לרבות ברזל הזיון )במשקל  60ק"ג/מ"ק(,
לצינורות קוטר  110מ"מ )"( 4

מטר

 007.006.0040כובע לצינור אויר מ H.D.P.E -בקוטר
 110מ"מ.

קומפ'

 007.006.0050מחסומי רצפה  200/110מ"מ מפוליאתילן
בצפיפות גבוהה ) (H.D.P.Eעם
מכסה/רשת פליז

יח'

 007.006.0060מחסומי רצפה מפוליפרופילן " 4"/2עם
טבעת ורשת מפליז

יח'

 007.006.0080קופסאות בקורת מפוליפרופילן "4"/2
דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז

יח'

 007.006.0090מאסף רצפה  -נפילה " 4מפוליפרופילן
דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז

יח'

תת פרק  007.007ניקוז מי גשם במבנה
 007.007.0010צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה ).P.E
 (H.Dדוגמת "חוליות" או "גבריט" או
"מובילית" או ש"ע ,מותקנים סמויים,
קוטר  160מ"מ ,לרבות ספחים ומחברים

מטר

 007.007.0020נקזים )קולטי מי גשמים( לגגות ומרפסות
יציאה אופקית מפוליפרופילן קשיח ,קוטר
"" 6"X4דלביט" סדרה  15-Sלרבות גוף
עם חיבור שקע תקע וברדס מסוג U.P.P
חוסם עלים

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 016/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'016 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

 007.007.0030שוקת למרזב מבטון טרום מונחות על
הקרקע במידות  30/45/10ס"מ

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

יח'

תת פרק  007.008מערכת ביוב מחוץ
למבנה
 007.008.0010צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב
עבה"  SN-8או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי
ת"י  ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק עד  1.25מ',
לרבות עבודות חפירה ,עטיפת חול ומילוי
חוזר

מטר

 007.008.0020שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 80ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון(,
שלבי דריכה וכל האביזרים ,לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
" "910-Fאו " "910CSואטימה בין
החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200
פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק עד  1.25מ',
לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 007.008.0030קידוח ספיגה מצינור פי.וי.סי כתום בקוטר
" 8מחורר בעומק מעל  1מ' עד  2מטר
באדמה כולל תקרת בטון  40X40,מכסה
פליז והתחברות לצינור ניקוז ממזגנים,
ברזיית שתייה

קומפ'

 007.008.0040חיבור צינור ביוב בקוטר  160מכל סוג
לתא ביקורת קיים בתוך או מחוץ לגבול
העבודות )כולל תא ביקורת עירוני(
במדרכה או בכביש ,לרבות עב' העפר,
שאיבת ביוב זמנית ,שימוש בחומרים
המזרזים התקשות בטון ,החיבור ובניית
המזלגון בתא הקיים.

קומפ'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 017/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'017 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  008עבודות חשמל
תת פרק  008.000תת פרק 8.0
תת פרק 8.0
הערות:
הערה  :1כל העבודות בפרק זה כפופות
לנאמר במפרט הכללי  08בהוצאה בין
משרדית ולמפרט הכללי והמיוחד של
פרויקט זה ,כולל אופני מדידה ,אלא אם
צויין אחרת בסעיף .כלאמור בפרק זה
יכלול בנוסף גם את הנדרש והמפורט
במפרטים ובתוכניות .המחיר הכולל לפרק
זה יבטא את סך העבודות והאביזרים
הדרושים לביצוע ושלם ומדוייק
כמפורטבכתב הכמויות ,במפרטים
ובתוכניות כאחד הערה  :2יצרן לוחות מ"נ
חייב להיות יצרן מוכר המייצר לוחות
חשמל בהתאם לתקן  61439לייצור לוחות
חשמל של מכון התקנים .התחשבנות
לשינויים בציוד בלוחות החשמל מעבר
לתכנון הקיים תבוצע על פי הוראות
ההסכם .הערה  :3מחיר הלוח יכלול את כל
דרישות מפרט  08אפילו שלא צויינו
בכתב ה כמויות )כגון :בדיקה טמוגרפית,
איזון פזות וכו( ולא תהיה שום תוספת
מחיר בגין אי התאמה בין התוכניות לכתב
הכמויות.
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 018/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'018 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  008.001ארונות תקשורת
ומיחשוב
 008.001.0010ארון תקשורת " 25בגובה  44Uכולל
מסילות התקנה מחורצות לציוד ברוחב
" 25רפפות צד .עומק המס"ד יהיה 110
ס"מ ורוחב  80ס"מ ,כולל רגליות פטריה
קבועות או גלגלים .דלת קדמית העשויה
זכוכית מחוסומת כולל ידית נעילה ודפנות
צד ,דלת אחורית עם סגירה ע"י נעילה עם
מפתח ,הארון יכיל כניסה עליונה אשר
תחופה בפס  PVCגמיש למניעת פגישה
במערך הכבלים .הארון יסופק שהוא כולל:
מאווררים ,פסי חשמל של  6שקעים,
מגירות ,קרונה לכבל בזק ,מגשרי נחושת
 ,CAT 6Aמגשרים אופטיים וכל יתר
הציוד וחומרי עזר בהתאם לסוגי הכבלים
ובהתאם לנדרש ,ארון התקשורת יהיה
כדוגמת  APCאו שו"ע

יח'

 008.001.0020גישור בין  2מתגי ליבה לאפשור גיבוי
מלא בין מתגי הליבה

יח'

 008.001.0030תוכנת ניהול מרכזית עבור מתגי
התקשורת ויחידות ה  WIFIעבור כל
הציוד המסופק במסגרת הפרויקט

קומפ'

 008.001.0040מחבר אופטי  SMלקצב של עד GB 10
למחבר מסוג  SC/LCרמת גימור המחבר
) UPCגיביק(

יח'

 008.001.0050מחבר נחושת לקצב של עד GB 10
)גיביק(

יח'

 008.001.0060מחבר נחושת לקצב של עד GB 1
)גיביק(

יח'

 008.001.0070יחידת  WIFIכולל רישיון מתאים וכולל
החלק היחסי בבקר המרכזי.

קומפ'

 008.001.0080את כל האביזרים הנדרשים להתקנת לוח
הניתוב CONNECTING HARDWAR
לוח  RJ45מסוככים בתקן .CAT6A
לרבות מסגרות ומתאמים כל האביזרים
יוגדו  AMP/PANDUIT /הציוד יהיה
מתוצרת COMPONENT APPROVED
 Eמחברי בלבד )לא יאושר שווה ערך(
.CRONING/RIT

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 019/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'019 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 008.001.0090לוח ניתוב אופטי " 19ל 12-סיבים כדוגמת
 AMP/PENDUITאו שווה ערך כולל
מתאמים נקבה  SC/LCלסיבי  SMכולל
פיגטילים ומגש לכבלים כולל פנל עליות
לשמירת רווח ומגש איסוף מגשרים ,פס
שילוט ,לוחות הניתוב יהיו סגורים ובעלי
מגירה נשלפת.

יח'

 008.001.0100נקודת תקשורת הכוללת :מחבר RJ45
מסוכך בתקן  CAT6Aלהתקנה בקופסת
 CIMA/ADAתקנית או כל קופסה אחרת
מכל דגם שיידרש עה"ט .תה"ט ,כבל
תקשורת  giga CAT7 STP 10בGR
הציוד יהיה מתוצרת approved
connecting hardware Component
כל אביזרי הקצה יוגדרו CAT7) .אורך עד
 90מ' )הכבל יישא תו תקן של מעבדה
מוסמכת לעמידה בתקן UIT
 ONING/RIT/AMP/PANDבלבד )לא
יאושר שווה ערך(

יח'

סה"כ

תת פרק  008.002כבלי תקשורת וחשמל
 008.002.0010כבל אופטי  SINGLE MODEלהתקנה
פנימית/חיצונית  12סיבים בקוטר 9
מיקרון ,במארז  TIGHT TUBEהכבל
יכיל אלמנטי חיזוק לעומס אנכי ,הכבל
יהיה בעל מעטה כפול כולל שכבת
 KEVLARבין המעטים ,מחיר הכבל כולל
מחברים אופטים  SC/LCמסוג  SMבכל
קצה ,שילוט ושרוולים מתכווצים.

מטר

 008.002.0020כבל בזק  10זוג בעל מעטה בידוד כפול

מטר

 008.002.0030בדיקות  FLUKEלכל נקודות התקשורת
במתחם

קומפ'

 008.002.0040מגשר אופטי הכולל מחבר משני צידיו
באורך עד  10מטר

יח'

 008.002.0050מגשר  CAT 6Aבארונות תקשורת כולל
מחבר  RG-45משני צידיו באורך עד 2
מ טר

יח'

 008.002.0060מגשר  CAT 6Aבארונות תקשורת כולל
מחבר  RG-45משני צידיו באורך  2עד 4
מ טר

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 020/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'020 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  008.003שונות
 008.003.0010למסד תקשורת ראשי  ,SNMP 3כולל
גיבוי לחצי שעה לפחות אל פסק KVA
ותקשורת.

יח'

 008.003.0020עבודות מתקין לעבודות שאינן כלולות
בכתב הכמויות ובאישור המזמין בלבד

ש"ע

 008.003.0030הגנת ברקים לכבל עבור SURGE
VIDEO & amp; POWER
 PROTECTORעבור כלל הפרויקט

יח'

תת פרק  008.004צנרת חשמל פלסטית
 008.004.0010צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף(
קוטר  32מ"מ התקנה סמויה לרבות
חבל משיכה )אם נדרש( ,קופסאות
וחומרי עזר

מטר

 008.004.0020צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף(
קוטר  40מ"מ התקנה סמויה לרבות
חבל משיכה )אם נדרש( ,קופסאות
וחומרי עזר

מטר

 008.004.0030צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף(
קוטר  50מ"מ התקנה סמויה לרבות
חבל משיכה )אם נדרש( ,קופסאות
וחומרי עזר

מטר

 008.004.0040צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-32קוטר
 110מ"מ עובי דופן  5.3מ"מ עם חבל
משיכה

מטר

 008.004.0050צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-8קוטר 160
מ"מ עובי דופן  4.7מ"מ עם חבל משיכה

מטר

 008.004.0060צינורות פלסטיים כבדים "כ" )מרירון(
קוטר  25מ"מ ,גלוי לרבות חבל משיכה
)אם נדרש( ,קופסאות וחומרי עזר

מטר

 008.004.0070צינורות פוליאתילן קוטר  40מ"מ עם חבל
משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר  8מ"מ
 ,עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב'
"בזק" ,יק"ע  ,13.5מונחים בחפירה
מוכנה לרבותכל חומרי החיבור

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 021/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'021 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

 008.004.0080צינורות פלסטיים קוטר  50מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם
לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מטר

 008.004.0090צינורות פלסטיים קוטר  63מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם
לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מטר

 008.004.0100צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50
מ"מ עם חבל משיכה

מטר

 008.004.0110צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר
 110מ"מ עם חבל משיכה

מטר

סה"כ

תת פרק  008.005תעלות כבלים
 008.005.0010תעלות ברוחב  200מ"מ ובעומק  85מ"מ,
מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל,
מתלים ,קשתות ,זוויות ומחברים ,כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

מטר

 008.005.0020תעלות ברוחב 300מ"מ ובעומק  85מ"מ,
מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל,
מתלים ,קשתות ,זוויות ומחברים ,כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

מטר

 008.005.0030תעלות פלסטיות

מטר

 008.005.0040תעלה ברוחב  300מ"מ ובעומק  100מ"מ
מפח מגולבן ) עובי פח  1.5מ"מ ( קבועה
על מבנה לרבות מכסה וחיזוקי ברזל
להתקנה מושלמת .

מטר

 008.005.0050מתאם לתעלות אלומניום לשקע "גוויס"
או ש"ע מאושר חשמל ותקשורת .

יח'

תת פרק  008.006כבלי נחושת N2XY
 008.006.0010כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 4X150ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מטר

 008.006.0020כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 3X4ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 022/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'022 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 008.006.0030כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 5X6ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מטר

 008.006.0040כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 5X10ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

מטר

סה"כ

תת פרק  008.007מוליכי נחושת גלויים
 008.007.0010מוליכי נחושת גלויים בחתך  16ממ"ר,
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור
ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני
הקצוות

מטר

תת פרק  008.008כבלים חסיני אש
 008.008.0010כבלים חסיני אש מסוג E90 NHXH
 FE180בחתך  3X1.5ממ"ר ,משווק ע"י
"ארכה" או ש"ע ,קבועים למבנה מונחים
על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות ,לרבות חיבורבשני הקצוות

מטר

תת פרק  008.009הארקות והגנות
אחרות
 008.009.0010נקודת הארקה במוליך  16ממ"ר לאלמנט
מתכתי או לצנרת מים )עבור המוליך
משולם בנפרד( ,לרבות בורג מחובר או
מרותך לציוד ,דיסקיות ,נעל כבל ,שילוט
וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

נק'

 008.009.0020נקודת הארקה במוליך  25ממ"ר לאלמנט
מתכתי או לצנרת מים )עבור המוליך
משולם בנפרד( ,לרבות בורג מחובר או
מרותך לציוד ,דיסקיות ,נעל כבל ,שילוט
וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

נק'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 023/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'023 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  008.010מבנה ללוחות חשמל
ותיבות
 008.010.0010אספקה ,הובלה והתקנת לוח חשמל
מנהלה עד  200Aכולל :מונים ומשדרים
)לפי בחירת היזם( ,פנלים פנימיים לרבות
פסי צבירה ,מהדקים ,מבודדים ,שילוט
סנדוויץ,שילוט הגידים בכניסה ומהיציאה
של המהדקים ע"י דיגלונים ,כולל צילנדר
והכנה למנעול תליה )מפתח מסטר( ,כל
הציוד העזר הדרוש לפעולתו המושלמת.
לפי תוכנית 02533-09-MINHALA-1/1

קומפ'

תת פרק  008.011אביזרים
 008.011.0010גלאי נפח  360מעלות להתקנה בתקרה
בעל  BCUמובנה וחיישן פוטו אלקטרי.
איתור אדם באופן רציף וכיוון עוצמת
 LUXידנית על הגלאי .מתוצרת Electric
 Schneiderגם  MTN630819או ש"ע.

יח'

 008.011.0020מפסק זרם פקט  1X25אמפר בתיבה
מוגנת מים סדרת " "MODOתוצרת
"וויסבורד" או ש"ע

יח'

 008.011.0030מפסק זרם פקט  3X25אמפר בתיבה
מוגנת מים סדרת " "MODOתוצרת
"וויסבורד" או ש"ע

יח'

תת פרק  008.012גופי תאורה
 008.012.0010ג"ת חירום להתקנה שקועה  /עה"ט עשוי
פוליקרבונט  IP65בהספק של 2W
הגופים מתוצרת  AWEXכולל כל הציוד
להתקנה מושלמת משווק ע"י ארכה או
ש"ע מאושר.

יח'

 008.012.0020גוף תאורה לינארי LED COB CRI90
 3000K DALI,20W/Mכיסוי
מיקרופריזמטי יצרן  TRIGONיבואן
גולמט

קומפ'

 008.012.0030גוף תאורה שקוע בין אריכים ,בצורת
טרפז הגוף חלק מהתקרה הדקורטיבית
והקונסטרוקציה,7200lm ,3000K ,72W ,
 DALIיצרן  OWAדגם  TRAPEZיבואן
גולמט

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 024/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'024 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 008.012.0040ספוט לפס צבירה 31W DARK EYE
angel 36d DALI ,3200lm ,3000K
 Flicker Free CRI95 beamיצרן
 ANSORGדגם  BITיבואן טריגון תאורה

קומפ'

 008.012.0050ג"ת לד מיועד למספר מבנה ,כולל פוטוצל
 22Wלהתקנה חיצונית  1300Imכדוגמת
 VEGA NAORכולל כל הציוד להתקנה
מושלמת .משווק ע"י ארכה או ש"ע
מאושר.

קומפ'

 008.012.0060ג"ת חירום "יציאה"  /מדרגות ג"ת
 TWINSמתאים להתקנה ע"ג תקרה/קיר/
תליה דרגת אטימות  IP41בהספק 3.2W
ג"ת  PELXIמותאם להתקנה שקוע
תקרה ,דרגת אטימות  IP20פרספקט חד
צדדי או דו צדדי משווק ע"י ארכה או ש"ע
מאושר.

קומפ'

 008.012.0070ג"ת הצפה דגם  TEMPOתוצרת 4000K
 PHILIPS 1200lmבעל עקומה אסימטרי
הכולל הגנה מפני נחשולי מתח
 10KV/10KAלד ובהספק של 93W
להתקנה חיצונית  IP66כולל כל הציוד
להתקנה מושלמת .משווק ע"י ארכה או
ש"ע מאושר.

קומפ'

 008.012.0080פרופיל אלומיניום LED COB CRI90
DALI 3000Kת FREE 30W/M
 FLICKERיצרן  BRIGHTיבואן טריגון
תאורה

קוט"ש

 008.012.0090גוף תאורה שקוע ,IP54 17W CRI90
 DALI ,3000Kיצרן  ONOK SPAINדגם
 KONOיבואן טריגון תאורה

קומפ'

 008.012.0100גוף תאורה שקוע ,2160lm LED,3000K
 IP44 DALI,20Wיצרן REGIOLUX
גרמניה דגם  LODAיבואן טריגון תאורה

קומפ'

 008.012.0110גוף תאורה 4000K 30W 4000LM 60/60
 IP44 DALI ,יצרן  REGIOLUXגרמניה
דגם  PANELAיבואן טריגון תאורה

קומפ'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

סה"כ

קובץ :רהט 025/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'025 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  008.013נקודות מאור
הערות .1 :נקודת מאור היא יציאה לגוף
תאורה או למאוורר המחובר למעגל מאור.
לדוגמה :אם  5גופי תאורה מופעלים ע"י
מפסק אחד  -התשלום יחושב לפי  5נק'
מאור.2 .מדידת נקודות מאור ונקודות
בתי תקע דירתיות  -לפי שינוי במפרט
הכללי פרק  08מהדורה שביעית שנת
 ,2015בוטל באו
 008.013.0010נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי
לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה
 ,כבלי נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי
נחושת עם בידוד  P.V.Cבחתך 1.5
ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או
הקיר ועד המפסקים ,מפסק/י זרם יחיד או
כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או
לחצנים או מוגן מים או משוריין ,דוגמת
"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע ומוליך
נוסף עבור נקודה לתאורת חרום ,אם
נדרש ,לרבות וו תליה

נק'

תת פרק  008.014נקודות בתי תקע
 008.014.0010נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי
נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם
בידוד  P.V.Cבחתך  3X1.5ממ"ר,
מושחלים בצנרת מותקנת תה"ט ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות
ו/או בתעלות פלסטיות במידות עד 15X15
מ"מ ,מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע
 16אמפר ,דוגמת "גביס" או ש"ע מאושר
.

נק'

 008.014.0020תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול
להתקנה ע"הט או תה"ט( שקעי החשמל
יהיו עם תריס הגנה(.

יח'

 008.014.0030תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול
להתקנה ע"הט או תה"ט( שקעי החשמל
יהיו עם תריס הגנה(.

יח'

 008.014.0040תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים
ו/או מוליכים  2.5ממ"ר

יח'

 008.014.0050תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן
מים

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 026/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'026 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

 008.014.0060לחצן פטריה ננעל.

יח'

 008.014.0070נקודה עבור נתב לתקשורת אלחוטית
הכולל :נקודת חשמל כפולה מוגנת מים
ונקודת תקשורת

יח'

סה"כ

תת פרק  008.015נקודות שונות
 008.015.0010נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR
ו/או במוליכים  5X16ממ"ר בצנרת 25
מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד
הנקודה בגג וכן בית תקע למזגן ,דוגמת
"וויסבורד" דגם "פוקוס"או ש"ע

נק'

 008.015.0020נקודה להתקנת מכשיר ללא אביזר סופי
במעגל חד-פזי בכבלים ו/או במוליכים של
 2.5ממ"ר ,לרבות צינור

נק'

 008.015.0030נקודת טרמוסטט בכבלים ו/או מוליכים
 1.5ממ"ר בכמות כנדרש לרבות צינור
וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

נק'

 008.015.0040נקודה ללחצן הפסקת חרום או פטריה
לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3
ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה

נק'

 008.015.0050נקודת הכנה למערכת מתח נמוך
)אינטרקום ,גלאי עשן ,מחשב ,רמקולים
וכדו'( עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם
חוט משיכה ,קופסאות הסתעפות ותיבות
מעבר מותקנים תה"ט ו/או ביציקות ו/או
מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות הקוים
מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק'
ההכנה לרבות מכסה

נק'

 008.015.0060עמדת עבודה כוללת :רב בתי תקע
כדוגמת ע.ד.א פלסט 1 ,בית תקע
מושלמת בכבל  N2XYכולל צינור6 ,
שקעים ושני צינורות.

יח'

 008.015.0070עמדת עבודה כוללת :בית תקע מושלם
בכבל  N2XY 2.5כולל צינור 4 ,שקעים +
 4צינורות  32צול לפי פרט שבתוכניות.

יח'

תת פרק  008.016שונות
 008.016.0010תכנון וביצוע לעבודות מולטימדיה לפי
דרישה.
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קומפ'
קובץ :רהט 027/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'027 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  009עבודות טיח
.
הערות .1:הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן
המפרט הכללי לעבודות בנין פרק .2.09
מחירי הטיח כוללים -:יצירת חריץ בטיח
במפגש הקיר והתקרה -פסי רשת מתכת
מתוחה רוחב כ 20-ס"מ במפגש אנכי בין
אלמנטים מבטון ואלה מבלוקים .ובספי
חלונות-.יצירת פינות בטיח )קנטים( ע"י
זויתני  .P.Mעם פינת  - XPVCביצוע
בקו מעוגל ,ובביצוע בכל גובה .3.כל גווני
טיח חוץ למיניהם יש לבצע לפי המסומן
בחזיתות ותכניות אדריכלות .4בהרכב
הטיח יש להשתמש בחול מיוחד של
דימונה .5.לפני ביצוע עבודות גמר )כמו
בנית קירות בידוד טיח וכו'(יש לנקות
וליישר פני בטון קיים על ידי סיתות כל
סוגי בליטות לחתוך קוצים למלאות חורים
והשלמת יציקה בהתאם להוראות המפקח
בשטח הכנות כלולות במחיר ביצוע
עבודות ולא ישולם עבורם בנפרד.
009.0010

טיח פנים בשתי שכבות,סרגל בשני
כיוונים ,על כל קירות ותקרות פנים
בשטחים ישרים ו/או מתעגלים.

מ "ר

009.0020

טיח חוץ חלק לרבות שכבת הרבצה עם
ערב אוטם רטיבות ,שכבה מישרת
ושכבת שליכט .מיקום :תחתית גגות,
דופן פנימית של מעקות גג ,קורות בדלות
ומתחת לציפוי עץ איפאה ו/או אלומיניום

מ "ר

009.0030

טיח בגר במרחב מוגן.

מ "ר

009.0040

טיח מלט אוטם גמר חלק עם שכבת
הרבצה לרבות ערב נגד רטיבות מסוג
מאושר ע"י המפקח מיקום :שרותים

מ "ר

009.0050

תוספת עבור גמר בשכבת פיגמנט
מינרלי צבעוני מסוג וגוון לפי בחירת
האדריכל מעל חיפוי קירות בשרותים

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 028/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'028 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  010עבודות ריצוף וחיפוי
תת פרק  010.000תת פרק 10.0
.
תת פרק  010.001ריצוף אבן
הערות .1:הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן
המפרט הכללי לעבודות בנין פרק .2.10
הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות וגווני
ריצוף וחיפוי לפי המקומות השונים
המופיעים בתכניות אדריכלות ולקבלת
אישור מהאדריכל לפני תחילת העבודה.3.
במחיר ריצוף וחיפוי למיניהם כולל עבודות
עיבוד בקו מעוגל ובקו אלכסוני כמו
שיפולים חיתוך הפנלים יהיו בחיתוך
בגי-רונג ,כמו כל פינות חיצוניות בכל
מקום .4.העובי הכולל של הריצוף עד 20
ס"מ) ,כולל מלוי חול וצמנט לייצוב
התשתית( 1:6 ,בישום לח .המחיר כולל
טיט עם חול בלבד בתוספת ערב אקרילי.
גב האריח ימרח בדבק ויישום רטוב על
רטוב .כולל רובה אפוקסי .5.בכל סוגי
הריצוף והחיפוייםכוללים שתי גוונים,
הגוונים והטקסטורה בהתאם לתכניות
ובאישור האדריכל .6.לפני ביצוע עבודות
ריצוף יש לנקות וליישר פני בטון קיים על
ידי סיתות כל סוגי בליטות לחתוך קוצים
למלאות חורים והשלמת יציקה וסילוק כל
סוגי פסולת ,בהתאם להוראות המפקח
בשטח הכנות כלולות במחיר ביצוע
עבודות ולא ישולם עבורם בנפרד .7.יש
ליצב את מילוי חול בריצוף בתוספת
צימנט .8כל סוגי הריצופים יהיו בהתאם
לדרגות התנגדות החלקה תיקניים
ובהתאם לדרישות המפקח.
 .9מחירי החיפוי כוללים גם - :פינות
מפרופילי אלומיניום של חברת "קירליין"
לפי דוגמא מאושרת ע"י האדריכל - .פסי
קרמיקה בגוונים שונים כולל קנטים
מתחת ,הכל בהתאם לפרטי אדריכלות- .
שכבת טיח הרבצה מתחת לחפוי חרסינה
או קרמיקה וציפוי שיש וכו' ,ועליה שכבת
טיח מיישר עשיר צמנט ערב אקרילי )ללא
סיד( מיושרת בשני כווני סרגל.

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 029/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'029 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 010.001.0010ריצוף בלוחות אבן שיש טבעי במידות
 60x120בעיבוד מותז מוברש המתאים
למקדם החלקה  R10ו/או  R11לפי ת"י
 2279בהתאם למיקום על גבי שכבת
מילוי מיוצב  +שכבת טיט )שימוש אך ורק
במלט לבן( ,כמו כן המחיר כולל עיצוב
תפרים עם שימוש בדבק אבן ושכבת
הגנה )סילר( יצרן/ספק שיש דן או ש"ע.
חלופה א' %20 :מהכמות

מ "ר

 010.001.0020פנלים מאבן בקוים ישרים ו/או מתעגלים
בגובה עד וכולל  10ס"מ חלופה א'%20 :
מהכמות

מטר

סה"כ

תת פרק  010.002ריצוף וחיפוי באריחים
קרמיים
 010.002.0010ריצוף באריחי גרניט-פורצלן מסוג ,מידות
וגוון לבחירת האדריכל במחירי יסוד80 ,
ש"ח/מ"ר .חלופה ב' %80 :מהכמות

מ "ר

 010.002.0020פנלים לנ"ל חלופה ב' %80 :מהכמות

מ "ר

 010.002.0030ריצוף באריח גרניט-פורצלן במידות
 60x60ס"מ ,החלקה  R10בגוון אפור,
מחיר יסוד  70ש"ח/מ"ר מיקום :שרותים

מ "ר

 010.002.0040חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן
במידות  90x30ס"מ בגוון לבן דגם :דקור
ספק :חלמיש בהדבקה

מ "ר

 010.002.0050חיפוי קירות )בתאי שרותים( על ידי אריחי
קרמיקה במידות  10x10ס"מ ,בכמה
גוונים לפי בחירת האדריכל ,מחיר יסוד
 100ש"ח/מ"ר.

מ "ר

 010.002.0060חיפוי קורות בדלות )חוץ( באריחי גרניט
פורצלן במידות וגוון לפי בחירת האדריכל,
מחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר.

מ "ר

תת פרק  010.003שונות
 010.003.0010משטח אבן קיסר עם חורים ל 5-כיורים
וברזים ,לרבות סינור ועיבוד פאזה ,כולל
מערכת נושאת ועיגון לקיר מפרופיל
פלדה מגולוונת .מידות נומינליות:
 350x60ס"מ
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

יח'
קובץ :רהט 030/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'030 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 010.003.0020מערכת מאחזים לשרותי נכים ) 3חלקים(
מסוג לבחירת האדריכל .מחיר יסוד 1700
ש"ח/קומפ'

קומפ'

 010.003.0030מראות קריסטל בעובי  6מ"מ כולל עיבוד
פאזה וגב דיקט .מידות 350x60 :ס"מ

יח'

 010.003.0040מראות קריסטל בעובי  6מ"מ כולל עיבוד
פאזה וגב דיקט .מידות 60x60 :ס"מ

יח'

 010.003.0050מחזיקי נייר סוג לבחירת האדריכל במחיר
יסוד  200ש"ח/יח'.

יח'

 010.003.0060מברשת לניקוי אסלות מסוג  100ש"ח/יח'
.

יח'

 010.003.0070סבוניות לסבון נוזלי מסוג לבחירת
האדריכל במחיר יסוד  200ש"ח/יח'

יח'

 010.003.0080מחזיק מגבות נייר מסוג לבחירת
האדריכל במחיר יסוד  200ש"ח/יח'

יח'

 010.003.0090סרגלי סף להפרדה בין סוגי ריצוף שונים
מפרופיל נירוסטה.

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

סה"כ

קובץ :רהט 031/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'031 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  011עבודות סיוד וצביעה
.
הערות .1:הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן
המפרט הכללי לעבודות בנין פרק .2.11
כל עבודות סיוד או צביעה למיניהם יבוצעו
בגוון לבן שבור על פי דוגמא מאושרת
של האדריכל .הביצוע יהיה בשלוש
שכבות או יותר עד לקבלת גוון אחיד,
המאושר ע"י האדריכל .3.לפני ביצוע כל
סוג של צביעה מעל בטון ,יש לבצע:
קיצוץ ברזלים בולטים ,החלקת בטון
בקירות ותקרות וכן סטימת חורים יישור
בליטות ,וכל זה לקבלת שטח חלק ומוכן
לצביעה וסיוד .4.ולפני ביצוע כל סוגי
צביעה וסיוד מעל לוחות גבס,יש לבצע
החלקת שפכטל עד לקבלת שטח חלק
ומוכן לצביעה וסיוד .5 .כלול במחיר ,צבע
"אקרינול" נגד עובש בחדרים כמו
אמבטיה ומקלחת ומטבח.
011.0010

צביעת קירות ותקרות פנים בצבע אקרילי
רחיץ מסוג סופרקריל  2000מתוצרת
"טמבור" או ש"ע ,בגימור מט כולל שכבת
יסוד טמבורפיל עם שפכטל אמריקאי
מוחלק ומעובד ,מדולל במים ,בגוון
מאושר ע"י האדריכל.

מ "ר

011.0020

סימון מרחב מוגן על ידי צבע זהר .הכל
בשלמות לפי מפרט ודרישות פיקוד
העורף.

קומפ'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 032/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'032 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  012עבודות אלומיניום
.
הערות .1:הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן
המפרט הכללי לעבודות בנין פרק .212
על הקבלן להגיש פרטים לביצוע לפי
המפרט ולקבל אישורו של האדריכל.3.
המחירים כוללים אספקה והרכבה של כל
החלקים השונים צבע זיגוג ,פירזול
לרבות ידיות בהלה ומנעולי צילנדר לפי
המתואר ברשימות מסגרות אלומיניום.4.
מחיר דלת/חלון כולל סתימה ב "סיליקון"
או שווה ערך ,בין המסגרת והקיר החיצוני
 .5.כל סוגי הפיזול יהיו בהתאם המופיע
ברשימות אלומיניום .6מסגרות ופרופילי
אלומיניום יהיה לפי מספר טיפוסי המופיע
ברשימות אלומיניום .7. .המחיר כולל כל
סוגי הזיגוג ועוביהם בהתאם לפרטי
אדריכלות ,וכן אטומי גומי לפי מפרט מלא.
 .8המחיר הפתחים הנ"ל כלולים
משקופים סמויים מפח מגולבן ברוחב על
פי פרטים בגליונות אדריכלות .9.המחיר
יכלול הכנה לרשתות זבובים בכל חלונות
חוץ .10 .כל הוראות וטיב הביצוע
הביצוע יהיו בהתאם להערות הכלליות של
רשימת אלומיניום של האדריכל.
012.0010

חלון עם מנגנון בעלי פתיחה אוטומטית
אל 1-מידות נומינליות 301x80 :ס"מ

יח'

012.0020

חלון שרותים אל 2-מידות נומינליות:
 60x80ס"מ

יח'

012.0030

ויטרינה  +דלת אל 3-מידות נומינליות:
 500x300ס"מ

יח'

012.0040

חלון לפתיחה אל 4-מידות נומינליות:
 100x110ס"מ

יח'

012.0050

חלון ממ"ד אל 5-מידות נומינליות:
 100x100ס"מ

יח'

012.0060

קירוי מזכוכית אל )כיפה( מידות
נומינליות :קוטר  400ס"מ ,גובה  65ס"מ

יח'

012.0070

ציפוי חזיתות בפח אלומיניום בעובי 3
מ"מ ,גמר צבוע בתנור

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 033/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'033 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  014עבודות אבן
.
014.0010

חיפוי חזיתות )קירות ,עמודים ,קורות וכו'(
בלוחות אבן טבעית נסורה בשילוב גמרים
מוטבה" ,טובזה"" ,טלטיש" לפי חלוקה
בתוכניות האדריכל ,בעובי  4ס"מ סוג,
גוון וגמר לבחירת האדריכל .ביצוע
כמפורט במפרט המיוחד לרבות גם איטום
הקיר ושכבת בידוד תרמי לפי פרטים
מאושרים על ידי המפקח.

מ "ר

014.0020

אדני חלונות מאבן טבעת מלוטשת
במידות חתך כ 40x5-ס"מ כולל אף מים.

מטר

014.0030

קופינג מלוחות אבן טבעית במידות
כ 45x4-ס"מ כולל אפי מים

מטר

014.0040

חיפוי חשפי חלונות בלוחות אבן טבעית
בעובי  3ס"מ וברוחב כ 20-ס"מ

מטר

014.0050

חיפוי לוחות עץ איפאה לפי פרט האדריכל
ופרטי ביצוע מאושרים.

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 034/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'034 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  015מתקני מיזוג אוויר
תת פרק  015.001ציוד טיפול באוויר
 015.001.0010מזגן מיני מרכזי ,תפוקת קירור  4.75טון,
ספיקה  1800רמל"ד ,כדוגמת EMDV
של אלקטרה .כולל בין כל היתר - :יחידת
איוד  -יחידת עיבוי  -לוחית הפעלה
סטטית  -מגש ניקוז כפול נירוסטה
למאייד  -צנרת מיזוג אוויר  12מטר -
"מקל סבא" מותקן בגג

קומפ'

 015.001.0020מזגן מיני מרכזי ,תפוקת קירור  3.85טון,
ספיקה  1500רמל"ד ,כדוגמת EMDV
של אלקטרה .כולל בין כל היתר - :יחידת
איוד  -יחידת עיבוי  -לוחית הפעלה
סטטית  -מגש ניקוז כפול נירוסטה
למאייד  -צנרת מיזוג אוויר 12מטר -
"מקל סבא" מותקן בגג

קומפ'

 015.001.0030מזגן מיני מרכזי ,תפוקת קירור  3.1טון,
ספיקה 1300רמל"ד ,כדוגמת EMDV
של אלקטרה .כולל בין כל היתר - :יחידת
איוד  -יחידת עיבוי  -לוחית הפעלה
סטטית  -מגש ניקוז כפול נירוסטה
למאייד  -צנרת מיזוג אוויר  12מטר -
"מקל סבא" מותקן בגג

קומפ'

 015.001.0040מזגן עילי קירי ,כדוגמת תוצרת אלקטרה
או תדיראן ,תפוקת קירור  1.2טון,
ספיקת אוויר 450רמל"ד ,כולל יחידת איוד
 ,עיבוי ,צנרת מיזוג עד 10מטר אורך,
לוחית הפעלה סטטית" ,מקל סבא" בגג.

קומפ'

 015.001.0050מפוח אוורור צנטריפוגלי לשירותים,
ספיקת אוויר  3500מקל"ש ,לחץ סטטי
 500פסקל.

קומפ'

 015.001.0060יחידת סינון אב"כ ,כדוגמת תוצרת בית
אל דגם FAH 800/300 ,עבור 300
מקל"ש אוויר מסונן ,כולל מכלול שסתומי
הדף

קומפ'

תת פרק  015.002צנרת ואביזריה
 015.002.0010צנרת מיזוג אוויר עבור מזגנים עד  6טון
קירור
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

מטר
קובץ :רהט 035/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'035 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

תת פרק  015.003מערכות פיזור אוויר
 015.003.0020תעלת אויר מפח מגולוון  -אספקת אויר
ללחץ עד "2

מ "ר

 015.003.0040תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "12
מבודדת בבידוד " 1בצפיפות 16
ק"ג/מ"ק ,ציפוי פנימי אלומיניום ,עומדת
בת"י 755

מטר

 015.003.0050תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "15
מבודדת בבידוד " 1בצפיפות 16
ק"ג/מ"ק ,ציפוי פנימי אלומיניום ,עומדת
בת"י 755

מטר

 015.003.0051מפזר אספקת אוויר מרובע עם צוואר
" 12"x12עשוי אלומיניום ,משלים פלטת
אריח.

יח'

 015.003.0060מפזר אספקת אוויר עגול עם צוואר
בקוטר " 12עשוי אלומיניום.

יח'

 015.003.0070מפזר אספקת אוויר עגול עם צוואר
בקוטר "15עשוי אלומיניום.

יח'

 015.003.0080גריל אוויר חוזר  ,30x30כולל מסנן

יח'

 015.003.0090גריל אוויר חוזר  ,60x60כולל מסנן.

יח'

 015.003.0100גריל אוורור שירותים עגול " ,6כולל
רגיסטר.

יח'

תת פרק  015.004מערכות בידוד
 015.004.0010בידוד תרמי-אקוסטי פנימי לתעלות אויר
בעובי " 1לפי המפרט הטכני והתוכניות

מ "ר

תת פרק  015.005מערכות שונות
ועבודות עזר
 015.005.0010צביעת תעלות פח מגולוון ועטיפת פח
מגולוון לבידוד צנרת מעבר לפריטים
שצביעתם נכללת לפי המפרט הטכני
והתוכניות )צביעה זו  -רק בהנחייה
כתובה של המפקח(.

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

מ "ר

קובץ :רהט 036/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'036 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

 015.005.0020שרוול למעבר תעלות בתקרות או בקירות
בטון בגודל עד  0.1מ"ר לפי המפרט
הטכני והתוכניות

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

יח'

הערה :מסמכים ותוכניות וספר המתקן
לפי המפרט ונוהלי המזמין  -כלול
 015.005.0030עבודות רג'י לטכנאי.

ש"ע

 015.005.0040עבודות רג'י לתכנת.

קומפ'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 037/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'037 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  022אלמנטים מתועשים
.
הערה :בנוסף למתואר במפרט המיוחד
כוללים המחירים הנקובים בכתב הכמויות
גם גמרים בהיקפי התקרות בקוים
מתעגלים.
022.0010

קטעי תקרות מלוחות גבס מסודרים
במפלסים שונים ,לרבות משולבים בתוך
תקרות אחרות בקטעים קטנים וברצועות
צרות בקוים ישרים ומעוגלים )כולל
בתחתית "קרניזים"( לרבות מערכת תליה
 ,איחוי תפרים ,הכנות לצביעה ,התאמות
למערכות חשמל ומזוג אויר לרבות
פתחים במידות וצורות שונות וכד' .הכל
בשלמות לפי המפרט ופרטים מאושרים
ע"י המפקח .לתשומת לב הקבלן :כל
החלקים אופקיים בתקרות נמדדות לפי
סעיף זה.

מ "ר

022.0020

אלמנטים אנכיים בתקרות )מגשרי גובה
בין מפלסים שונים בתקרות גבס ובין
סוגים שונים של התקרות עד וכולל 25
ס"מ מלוחות גבס בקוים ישרים ומעוגלים
עם פינה מתכתית  ,Corner Flexהכנת
פתחים למיזוג אויר ותאורה במידת
הצורך.

מטר

022.0030

תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים
לבנים בחירוץ קוי אלכסוני בשני כיוונים
עם גיזה אקוסטית מדגםTrapeze :
במידות  60x60ס"מ תוצרת גולמט או
ש"ע ,לרבות מערכת תליה ,פרופילי L+Z
בהיקף ,פרופילי  Fine-Lineבתפרים.
לרבות הכנות פתחים לגופי תאורה,
מערכת תלויה וכו' ,לפי פרטים מאושרים.

מ "ר

022.0040

תקרה אקוסטית פרמיום מינרלית
מודפסת מדגם Oriental :מלוחות
 120x120ס"מ תוצרת גולמט או ש"ע .כל
היתר כמתואר בסעיף 22.030

מ "ר

022.0050

תקרה אקוסטית מחוררת )שליכט( מדגם
 Sandinaבמידות  120x60ס"מ תוצרת
גולמט או ש"ע ,כל היתר כמתואר בסעיף
22.030

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 038/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'038 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

022.0060

תקרת מגשי מתכת מגולוונים וצבעים
בתנור חירור מיקרו  Dropinבמידות
 60x60ס"מ בתוספת גיזת ,Soundtex
כל היתר כמתואר בסעיף 22.030

מ "ר

022.0070

סגירות גבס אנכיים ואופקיים מעל ארונות
 ,פירים ומיכלי הדחה המדידה לפי שטח
הסגירה הנראה לעין.

מ "ר

022.0080

תעלות שקועות עבור הפנסים מסביב
לתקרות TRAPE2E

מטר

022.0090

תוספת למחירי תקרות עבור ביצוע
בהתאם לדרישות פיקוד העורף במרחב
מוגן

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

סה"כ

קובץ :רהט 039/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'039 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  023כלונסאות
.
023.0010

קידוח ויציקת כלונסאות בקוטר  50ס"מ
לעומק עד וכולל  12מטר.

מטר

023.0020

קידוח ויציקת כלונסאות בקוטר  60ס"מ
לעומק עד וכולל  12מטר.

מטר

023.0030

קידוח ויציקת כלונסאות בקוטר  70ס"מ
לעומק עד וכולל  12מטר.

מטר

023.0040

קידוח ויציקת כלונסאות בקוטר  80ס"מ
לעומק עד וכולל  12מטר.

מטר

023.0050

ברזל לזיון כלונסאות כולל כלובים.

טון

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 040/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'040 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  034ספרינקלרים
תת פרק . 034.001
 034.001.0010ספרינקלר מסוג
,RECESSED/PENDENT
 ,QUICK RESPONSEבועה ,גימור
כרום ,לרבות רוזטה  2חלקים ,נחיר
 ,1/2, ",5.6=Kטמפ' ההפעלה 68,79,93
מעלות צלסיוס ,דגם  31TY32תוצרת
" "TYCOאו ש"ע.

יח'

 034.001.0050חיבור גמיש פלב"מ עם עיגון באורך עד
 1000מ"מ.

קומפ'

 034.001.0060כנ"ל ,אך באורך עד  1200מ"מ.

קומפ'

תת פרק . 034.002
 034.002.0010צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 40
לרבות ספחים ומתלים ,קוטר " 1

מטר

 034.002.0020צינורות פלדה שחורים צבועים סקדיול 10
עם תפר גלויים או סמויים בתקרה
מונמכת מחוברים ע"י מחברים מהירים
מסוג  ,QUICK UPלרבות ספחים
ומתלים ,קוטר "1 1/2

מטר

 034.002.0030כנ"ל ,אך צינורות קוטר "2

מטר

 034.002.0040כנ"ל ,אך צינורות קוטר " ,3לרבות
חיבורים מהירים ,לא כולל ספחים.

מטר

 034.002.0050כנ"ל ,אך צינורות קוטר "4

מטר

 034.002.0060צינור פלדה תת-קרקעי לפי ת"י 5089
בקוטר " 4ועומק הטמנה  1.2מ'

מטר

 034.002.0070תוספת לצינור פלדה סקדיול 40
שחור/מגולוון עבור צביעת הצינור
למערכות כיבוי אש  APC-Pדוגמת
"אברות" או ש"ע ,לרבות ניקוי בגרגרי
פלדה לדרגת  , SA2.5ציפוי בקת
פוליאסטר בגוון אדום  RAL-3000או אחר
בעובי  60מיקרון ,צינור קוטר " .1

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 041/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'041 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

 034.002.0080תוספת לצינור פלדה סקדיול 10
שחור/מגולוון עבור צביעת הצינור
למערכות כיבוי אש  APC-Pדוגמת
"אברות" או ש"ע ,לרבות ניקוי בגרגרי
פלדה לדרגת  , SA2.5ציפוי בקת
פוליאסטר בגוון אדום  RAL-3000או אחר
בעובי  60מיקרון ,צינור קוטר ".1 1/2

מטר

 034.002.0090כנ"ל ,אך תוספת עבור צביעת צינור קוטר
"2

מטר

 034.002.0100כנ"ל ,אך תוספת עבור צביעת צינור קוטר
"3

מטר

 034.002.0110כנ"ל ,אך תוספת עבור צביעת צינור קוטר
"4

מטר

סה"כ

תת פרק . 034.003
 034.003.0010ספחים מפלדה שחורה )זוויות,
התסעפויות ,מעברי קוטר T ,מכני( ,לא
כולל מחבר קל מסוג ,QUICK UP
לצינורות קוטר ".3

יח'

 034.003.0020כנ"ל ,אך ספחים קוטר ".4

יח'

 034.003.0030ברז אזעקה  UL/FMלמערכת
ספרינקלרים רטובה קוטר " 4לרבות תא
בילום ,שני מנומטרים  ,ברז ניקוז ",2
פעמון אזעקה עם מנוע מים ,אוגנים ושאר
המרכיבים הדרושים לקנה מושלמת
כדוגמת תוצרת " "CENTRALאו ש"ע.

יח'

 034.003.0040מפסק זרימה )(FLOW SWITCH24
 VDC UL/FMמותקן על צנרת קוטר "4
כדוגמת דגם  VSR-Fתוצרת "
 "POTTERאו ש"ע.

יח'

 034.003.0050מגוף שער  UL/FM OS&Yמברונזה
חיבורי הברגה קוטר " 4כדוגמת תוצרת
" "NIBCOאו ש"ע.

יח'

 034.003.0060מגוף פרפר  UL/FMעשוי ברזל יציקה
קוטר " 3כדוגמת דגם )BFV-G(W
תוצרת " "CENTRALאו ש"ע

יח'

 034.003.0070כנ"ל,א ך מגוף קוטר "4

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 042/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'042 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 034.003.0080מגוף כדורי עם שרשרת ומנעול קוטר "1
כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע.

יח'

 034.003.0090שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING
עשוי ברזל יציקה ,קוטר " ,4כדוגמת דגם
 G-1תוצרת " "VIKINGאו ש"ע.

יח'

 034.003.0100ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM
) (TEST and DRAINקוטר " 2כדוגמת
דגם  1000תוצרת " "AGFאו ש"ע.

יח'

 034.003.0110פורק לחץ  UL/FMקוטר " 1/4לרבות ברז
ניתוק כדוגמת תוצרת " "GRINNELLאו
ש "ע .

יח'

 034.003.0120ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים
מאושר  UL/FMעם חיבור כפול "2*3
)אביזר התחברות( על זקף " 4לרבות שני
מצמדי שטורץ ,שלט עם חריטה ,מכסים
ושרשרת ,קומפלט כדוגמדגם A-95/96
תוצרת "SPRINKLERS
 "AUTOMATICאו ש"ע

יח'

 034.003.0130שסתום אל חוזר כפול קוטר "UL/FM 4
כדוגמת דגם  774תוצרת " "WATTSאו
ש "ע .

יח'

 034.003.0150שילוט תיקני

יח'

 034.003.0160אישור מעבדה

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

סה"כ

קובץ :רהט 043/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'043 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  035מערכת גילוי אש וכיבוי אש
תת פרק  035.001אבזרים לרכזת
ממוענת
 035.001.0010גלאי עשן מטיפוס יוניזציה )למערכת
 - ADDRESSABLEממוענת(

יח'

 035.001.0020מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם
 SHEV24עד  A24 24vdcמתוצרת Rwa
 Simonגרמניה משווק ע"י חב'
"מטלפרס בע"מ" או ש"ע ,עומדת בתקן
אירופאי חדש  EN12101-9/10ובתקן
הישראלי  21927-9/10לרבות מצברים
למשך  150שעות עבודה בחירום ,מנגנון
בקרת טעינה לסוללות ,התראה קולית
וויזואלית למצב המערכת בחירום )צנרת
וכבלים חסיני אש משולמים בנפרד(

יח'

 035.001.0030לחצן אזעקה למערכת "ממוענת"

יח'

 035.001.0040רכזת גילוי ממוחשבת" ,ממוענת",
קיבולת  250כתובות

יח'

 035.001.0050צופר אזעקה להתקנה פנימית

יח'

 035.001.0060בקר הפעלה אזורי לשעת חירום לרבות
נורות חיווי להתראה ,לרבות לחצן איפוס
ידני דוגמת הדגם  HE-80תוצרת Rwa
 ,Simonמשווק ע"י "מטלפרס" או ש"ע

יח'

 035.001.0070פנל משנה לרבות לוח תצוגה LCD
בעברית

יח'

תת פרק  035.002חייגן אוטומטי וחווט
למערכת גילוי אש
 035.002.0010חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת
ומטען עם מצבר

יח'

 035.002.0020חווט למערכת גילוי אש +חווט מערכת
פיקוד ושליטה בחלונות להתקנה
מושלמת .קומפלט

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 044/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
03/12/2020
דף מס'044 :

מרכז מורשת  -מבנה
מבנה  001מבנה פאושלי

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סה"כ

פרק  036מערכות בקרת מבנים
תת פרק  036.001מערכות כריזה  -הפצת
מוזיקה
 036.001.0010מגבר לכריזה/מוזיקה  400ווט RMS
הזנה במתח נמוך ,לרבות מטען/ספק
ומצבר ל 3-שעות ,לרבות יחידת מיתוג עד
 8אזורים ,קדם מגבר וכניסות למוזיקה

יח'

 036.001.0020עמדת כריזה ל 4-אזורים לרבות מיקרופון
ופנל הפעלה

יח'

 036.001.0030רמקול  6ווט " ,8לרבות ארגז עץ ושנאי
קו

יח'

 036.001.0040תוספת גריל דקורטיבי עבור תקרה
אקוסטית

יח'

 036.001.0050חווט רמקולים )מחיר לזוג( קומפלט

יח'

 036.001.0060חווט מקרופונים בכבל מסוכך ,קומפלט

יח'

תת פרק  036.002אביזרי קצה וכבילה
 036.002.0010רמקול  20ווט " , 8לרבות ארגז עץ ושנאי
קו

יח'

 036.002.0020תוספת גריל דקורטיבי עבור תקרה
אקוסטי

יח'

 036.002.0030חווט רמקולי ,קומפלט

יח'

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

____________
תאריך
קובץ :רהט

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657

אומדן

06/12/2020
דף מס'001 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

כמות

סך הכל

פרק  008עבודות חשמל
תת פרק  008.04צנרת חשמל פלסטית
 008.04.040צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-32קוטר
 110מ"מ עובי דופן  5.3מ"מ עם חבל
משיכה

מטר

 008.04.050צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-8קוטר 160
מ"מ עובי דופן  4.7מ"מ עם חבל משיכה

מטר

 008.04.080צינורות פלסטיים קוטר  50מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם
לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מטר

40.42

58.28

15.51

100.00

30.00

75.00

4,042.00

1,748.40

1,163.25

 008.04.090צינורות פלסטיים קוטר  63מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם
לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מטר

17.86

100.00

1,786.00

 008.04.110צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר
 110מ"מ עם חבל משיכה

מטר

28.20

100.00

2,820.00

תת פרק  008.06כבלי נחושת N2XY
 008.06.010כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 4X150ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

מטר

329.00

150.00

49,350.00

קובץ :רהט 002/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'002 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

כמות

סך הכל

פרק  037חשמל חוץ
תת פרק  037.01חפירות וביסוס בטון
 037.01.010חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40
ס"מ ועומק  100ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי
חול ,סרטי סימון ,כיסוי והידוק סופי

מטר

 037.01.020תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות
מנופה בשכבות של  20ס"מ לרבות
הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של
%98

מ"ק

 037.01.030יסוד לעמוד תאורה ,במידות 60X60X80
ס"מ ,מבטון ב 30-לרבות :חפירה ,שרוולי
מעבר ,הארקת יסוד ,בטון ,ברזל זיון
וברגי עיגון

יח'

 037.01.040חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40
ס"מ ועומק  100ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי
חול ,סרטי סימון ,כיסוי והידוק סופי עבור
תקשורת.

מטר

39.48

97.76

695.60

33.84

550.00

125.00

20.00

200.00

21,714.00

12,220.00

13,912.00

6,768.00

תת פרק  037.02תאי בקרה
 037.02.010תא בקרה עגול בקוטר  80ס"מ ובעומק
 100ס"מ לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה,
מכסה מתאים ל 12.5-טון ,שילוט ,הכנת
פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

1,494.60

3.00

4,483.80

תת פרק  037.03תאי בקרה בזק
 037.03.010תא בקרה תיקני של "בזק" מס' P
במידות פנים  61/61ס"מ וגובה חוץ 95
ס"מ ,לרבות חפירה/חציבה ,ללא מכסה

יח'

 037.03.020מכסה תקני לתא בקרה "בזק" דגם P
להתקנה במדרכה ,מסוג  ,B125לרבות
סמל "בזק" חשמל ותקשורת.

יח'

 037.03.030הובלה ממחסני "בזק" האזוריים והתקנה
של מכסה לשוחת "בזק" דגם  Pלרבות
כל חומרי העזר הנדרשים קומפלט

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

1,579.20

1,410.00

244.40

2.00

2.00

2.00

3,158.40

2,820.00

488.80
קובץ :רהט 003/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'003 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

כמות

סך הכל

תת פרק  037.04צנרת חשמל פלסטית
 037.04.010צינורות פלסטיים קוטר  63מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם
לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מטר

 037.04.020צינורות פלסטיים קוטר  75מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם
לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע 13.5

מטר

 037.04.030צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75
מ"מ עם חבל משיכה

מטר

 037.04.040חבל משיכה מפוליפרופילן שזור ,בקוטר
 8מ"מ ,מושחל בצינורות בהתאם למפרט
 1079של בזק

מטר

17.86

23.50

15.04

1.60

120.00

100.00

800.00

200.00

2,143.20

2,350.00

12,032.00

320.00

תת פרק  037.05כבלי נחושת N2XY
)(XLPE
 037.05.010כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XYבחתך
 5X16ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על
סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

50.76

500.00

25,380.00

תת פרק  037.06מוליכי נחושת גלויים
 037.06.010מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר,
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור
ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

24.44

500.00

12,220.00

תת פרק  037.07כבלי טלפון
 037.07.010כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית
בהתאם לדרישות "בזק" ,10X2X0.4
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

11.47

150.00

1,720.50

תת פרק  037.08הארקות והגנות אחרות
 037.08.010אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה
מצופים נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך
של  1.5מ' תקועים אנכית בקרקע ,לרבות
אביזרים מקוריים

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

יח'

284.82

5.00

1,424.10

קובץ :רהט 004/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'004 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

 037.08.020שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר  50ס"מ,
עם מכסה להתקנה במדרכה

יח'

 037.08.030פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים
מנחושת במידות  400x40x4מ"מ

יח'

 037.08.040נקודת הארקה במוליך נחושת  16ממ"ר
מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט
מתכתי ,או לצנרת מים ,לרבות צנרת מגן
ושלה תקנית

יח'

404.20

423.00

145.70

כמות
5.00

5.00

5.00

סך הכל
2,021.00

2,115.00

728.50

 037.08.050נקודת הארקה במוליך  35ממ"ר לאלמנט
מתכתי או לצנרת מים )עבור המוליך
משולם בנפרד( ,לרבות בורג מחובר או
מרותך לציוד ,דיסקיות ,נעל כבל ,שילוט
וכל יתר הנדרשלחיבור הנקודה

יח'

57.34

5.00

286.70

 037.08.060מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד
"6

יח'

51.70

6.00

310.20

תת פרק  037.09עמודי תאורה ,זרועות
ומחזיקי דגלים
 037.09.010עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76
מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה  4מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט ,דגם מע'צ ,הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

יח'

1,222.00

20.00

24,440.00

 037.09.020צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור
באבקת פוליאסטר  -עמוד בגובה עד 5.8
מ'

מטר

73.32

60.00

4,399.20

 037.09.030מחזיק דגלים כפול

יח'

96.82

18.00

1,742.76

 037.09.040טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזית
תאורה כולל פס פלדה מגולבן מרותך
לברזל היסוד ומחובר לציון היסוד של
בסיס המרכזיה ובפס פלדה מאלבן בלוח.
קומפלט

יח'

212.53

1.00

212.53

 037.09.050זרוע יחיד יעודית לפנס רחוב  /שביל.

יח'

366.60

15.00

5,499.00

 037.09.060זרוע יעודית כפולה לפנס רחוב 90/180
מעלות.

יח'

531.10

5.00

2,655.50

 037.09.070צביעת זרוע יחיד בצבע אלקטרוסטטי
בתנור באבקת פוליאסטר

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

136.30

15.00

2,044.50
קובץ :רהט 005/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'005 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 037.09.080צביעת זרוע כפול  90/180מעלות בצבע
אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר

יח'

 037.09.090ג"ת לד דקורטיבי כדוגמת KL IP66 JNR
תוצרת ) CAKANDINIספרד( אורך חיים
 100,000שעות .עשוי יציקת אלומניום
בעל זרועה  Vלהתקנה על ראש העמוד
 SPD-10K/10KAכולל כל הציוד להתקנה
מושלמת ע"י ארכה או ש"ע מאושר.

יח'

267.90

846.00

כמות
5.00

20.00

סך הכל
1,339.50

16,920.00

תת פרק  037.10מגשי ציוד ואבזרים
 037.10.010מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף
תאורה עם נורה עד  400ווט ,לרבות מא"ז
עם ניתוק האפס ,מהדקי הספק ,בורג
הארקה וחיבור הארקה ,כבלי חיבור בין
המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט
וחומרי העזר

יח'

 037.10.020מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור  2גופי
תאורה עם נורות עד  400ווט ,לרבות
מא"ז עם ניתוק האפס ,מהדקי הספק,
בורג הארקה וחיבור הארקה ,כבלי חיבור
בין המגש לגוףהתאורה כמפורט קומפלט
וחומרי העזר

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

272.60

338.40

20.00

5.00

5,452.00

1,692.00

קובץ :רהט 006/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'006 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

כמות

סך הכל

פרק  040עבודות פיתוח
.
מחירי הריצופים )כל הסוגים והטיפוסים (
כוללים "צורת דרך" ,הידוק שתית ושכבת
חול בעובי  5ס"מ .גוונים בהירים :לבן,
צהוב ,ירוק ,כחול וכד'  -על בסיס צמנט
לב ן .מחירי האלמנטים מבטון מזויין
כוללים את הזיון ,אלא אם נאמר אחרת
המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר
כוללים את הקיר לרבות נדבך ראש
מבטון  /אבן  ,בטון רזה  ,חפירה  ,מילוי
חוזר גרנולרי בגב הקיר ,תפרים ,נקזים,
הכנות למעקות וכל עבודות העפר
הדרושות .סוג הבטון  :ב . 30-המחיר לא
כולל יסוד אשר נמדד בנפרד ,למעט בקיר
תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי
נפרד מהקיר  .המחיר לקירותויון אלא אם
נ אמ ר א ח ר ת
040.010

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע
לפי הנדרש במפרט בכללי פרק 51

מ"ק

040.020

מילוי מובא מחומר נברר מצע סוג ג'
מפוזר בשכבות בעובי מקס'  20ס"מ
לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לפי הנדרש
במפרט בכללי פרק 51

מ"ק

040.030

קירות ומשטחי בטון מזויין ב 40-בהתזה,
בצורות ,בזויות ובתוואים כלשהם למתקני
החלקה וכד' לרבות סיבי פוליפרופילן
וגמר שכבת שחיקה בהחלקת
"הליקופטר"-קיר ישיבה ע"פ פרט

מ"ק

040.040

מצע סוג א' לשבילים ומדרכות  ,בעובי
אחיד ומשתנה ,כולל הידוק מבוקר לפי
שכבות.

מ"ק

040.050

מדרגות טרומיות "נגישות" בגובה 15
ס"מ ברוחב  40ס"מ ובאורך 60/40/30
ס"מ  ,בגוון כלשהו

מטר

040.060

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון
כלשהו בעובי  6ס"מ ,מטיפוס מלבנית
 10/20ס"מ ,ריבועיות  10/10ס"מ20/20 ,
ס"מ -לריצוף מדרכות ושבילים

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

20.68

30.08

3,109.52

112.80

275.42

92.12

6,500.00

50.00

20.00

310.00

25.00

850.00

134,420.00

1,504.00

62,190.40

34,968.00

6,885.50

78,302.00
קובץ :רהט 007/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'007 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

040.070

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון
לבן בעובי  6ס"מ ,מטיפוס מלבנית 20/20
ס"מ -לריצוף ניגוד חזותי

מ "ר

040.080

ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות
בגוון כלשהו מטיפוס אבן יפו בעובי 6
ס"מ )סט של  7אבנים( או אבן רמות
בעובי  7ס"מ )סט של  8אבנים( או אבן
רמות קומבי בעובי  7ס"מ )סט של 6
אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס
נטורה קובית בעובי  7ס"מ תוצרת
"איטונג" או ש"ע

מ "ר

040.090

ריצוף באבן הכוונה  /סימון לעיוורים
 20/20ס"מ עם פסים בעובי  6ס"מ
תוצרת "אקרשטיין" מק"ט  16981או
ש"ע בגוון כלשהו

מ "ר

040.100

קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים
בגובה עד  1.0מטר .הערה :המחיר כולל
יסוד ,מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל
עבודות העפר הדרושות.

מ "ר

040.110

מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל
בגובה  90 -110ס"מ מצינור מגולוון
בקוטר " 2"-1.5כולל פינות מעוגלות
לרבות עמודים ואו עיגון לקירות וצביעה
בתנור

מטר

040.120

מתקן לקשירת אופנועים  /קטנועים,
מצינור נירוסטה בקוטר " 2כדוגמת
עיריית ת"א כולל עיגון לקרקע באמצעות
יסוד בטון והחזרת השטח לקדמותו

יח'

040.130

אשפתון בטון דגם "לוטוס  "60בגמר
חשוף  /גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה
ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

040.140

ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף  /גרנוליט
דגם "אפק" של "שחם אריכא" או ש"ע
באורך  1.8מ'

יח'

040.150

ברזיה דגם "אגם" )מותאם נגישות
לנכים( הכוללת  2ברזים וברז למילוי
בקבוקים ,מבטון טרום בגמר חשוף של
"שחם אריכא" או ש"ע כולל ארגז מגוף
וחיבור למקור מים

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

92.12

138.18

177.66

513.24

228.42

1,300.02

985.12

2,070.82

6,053.60

כמות

120.00

50.00

6.00

8.00

12.00

10.00

2.00

1.00

1.00

סך הכל

11,054.40

6,909.00

1,065.96

4,105.92

2,741.04

13,000.20

1,970.24

2,070.82

6,053.60
קובץ :רהט 008/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'008 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף
040.160

תאור
אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ
בגוון אפור) .המחיר כולל יסוד משענת
בטון(

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

יחידה מחיר יחידה

מטר

45.50

כמות

460.00

סך הכל

20,930.00

קובץ :רהט 009/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'009 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

כמות

סך הכל

פרק  041עבודות גינון והשקיה
.
הערה :כל עבודות ההשקיה כוללים
חפירה ,כיסוי ,ואביזרי חיבור תיקניים
מסוג פלסאון .צנרת הטיפטוף כוללת
טפטפות בספיקה  2.1-2.3ל/ש במרווחים
של  0.3מ' עד  1.0מ' לפי דרישת
המתכנן לרבות וווי עיגון ממתכת .תינתן
תוספת  %10למחירי צנרת טפטוף
והשקיה סגולה )השקייה במי קולחין(
041.010

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  16מ"מ עם טפטפות אינטגרליות
מתווסתות כל  50ס"מ

מטר

041.020

ארון לראש מערכת תוצרת
"ענבר""/אורלייט"" /פלסגן" ,במידות
 110/113.6/47ס"מ )כדוגמת דגם 2/1100
 FGIעמוק של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר,
כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון
וכל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

041.030

8.46

4,560.88

1,200.00

1.00

10,152.00

4,560.88

שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף
בקוטר  16מ"מ נושא  10-8טפטפות קו
אינטגרליות מתווסתות .אורך השלוחה 4
מ' .

קומפ'

30.08

31.00

932.48

041.040

צנרת השקייה מפוליאתילן מסוג כלשהוא
בקוטר  16מ"מ דרג 4

מטר

6.58

270.00

1,776.60

041.050

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-2
 FGI 2/1250 ,FGI 2/840תוצרת "ענבר"
או ש"ע במידות  53.7/125/47ס"מ

יח'

1,458.88

1.00

1,458.88

041.060

צנרת השקייה מפוליאתילן מסוג כלשהוא
בקוטר  25מ"מ דרג .6

מטר

10.34

380.00

3,929.20

041.070

צנרת השקייה מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  32מ"מ דרג .6

מטר

041.080

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג
 10בקוטר  75מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

15.04

69.56

380.00

40.00

5,715.20

2,782.40

קובץ :רהט 010/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'010 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

041.090

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג
"אגם" או ש"ע  A.C/D.Cמותקן בקופסת
הגנה תוצ' "אורלייט" או ש"ע ,וכולל
אנטנה והאביזרים הדרושים להפעלת
שליטה מושלמת על ראש המע רכת עפ"י
הנחיות בתוכנית .כולל  4סולונאידים תלת
דרכיים מאושרים ע"י "אגם" או ש"ע
מורכבים על פנל כולל כל החיבורים
הדרושים למחשב ההשקייה ולמגוף
המפוקד )ונת שתקובע לדופן ארגז ראש
מערכת( .כולל הזנת חשמל מעמוד תאורה
)עב' חשמלאי מוסמך ,חצי אוטומט ,שקע,
כבל  N.Y.Y 3x2.5עד  5 1מ"א ,מען
ומצבר על משטח בטון ,התקנה( .כולל
רישוי קשר ,התקנה ,הדרכה ואחריות
לשנה.

יח'

041.100

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 10
בקוטר  160מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מטר

041.110

18,220.02

113.74

כמות

1.00

30.00

סך הכל

18,220.02

3,412.20

ראש מערכת לקוטר " 1לטפטוף והמטרה
הכולל ברז כדורי ראשי " ,1מסנן 120
מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל ח יבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון אביזרים(

יח'

2,989.20

1.00

2,989.20

041.120

שתילים גודל מס'  ,3גודל הכלי  1.0ליטר

יח'

13.16

1,500.00

19,740.00

041.130

שתילים גודל מס'  ,4גודל הכלי  3.0ליטר

יח'

28.20

530.00

14,946.00

041.140

שתילים )עצים( גודל מס'  ,8גודל הכלי
 60.0ליטר ומעלה ,בחבית עצים בוגרים,
עובי גזע מינ' " ,2גובה  2.50-3.50מ'.
מספר בדים 2 -

יח'

369.42

30.00

11,082.60

041.150

דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה
גזע  4מ' לפחות

יח'

5,329.80

1.00

5,329.80

041.160

אדמת גן מסוג חמרה וכד' מאושרת ע"י
המתכנן לרבות פיזור וישור בשטחי גינון

מ"ק

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

49.82

700.00

34,874.00
קובץ :רהט 011/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'011 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

תאור

סע י ף

יחידה מחיר יחידה

כמות

סך הכל

פרק  057תברואה
תת פרק  057.01מערכת אספקת מים
מחוץ למבנה
 057.01.010צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת
שכבתי  APC GALכדוגמת "אברות" או
ש"ע למים קרים וחמים מותקנים בקרקע,
מחוברים בהברגות ,קוטר " ,1לרבות
ספחים ,לרבות עבודות חפירה ,עטיפת
חול ומילוי חוזר

מטר

 057.01.020צינורות פלדה קוטר  ,"2עובי דופן 3.65
מ"מ ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
תלת שכבתי דוגמת "טריו" או  APC-3או
ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט ,מונחים
בקרקע בעומק עד  1.25מ' ,לרבות
ספחים ,עבודות חפירה ,עטיפת חול ומילוי
חוזר

מטר

 057.01.030צינורות פלדה קוטר  ,"3עובי דופן 5/32
מ"מ ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
תלת שכבתי דוגמת "טריו" או  APC-3או
ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט ,לרבות
ספחים ומחברים ,מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' ,לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

 057.01.040צינורות פלדה קוטר  ,"4עובי דופן 5/32
מ"מ ,עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
תלת שכבתי דוגמת "טריו" או  APC-3או
ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט ,לרבות
ספחים ומחברים ,מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' ,לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

108.10

117.50

157.92

195.52

5.00

160.00

10.00

45.00

540.50

18,800.00

1,579.20

8,798.40

 057.01.050חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4
לקו קיים מצינור פלדה בכל קוטר ,לרבות
עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים ,ניקוז
הקו ,חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך,
מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך
)מצמד( ,לא כולל הסתעפות ,לרבות
העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור
מושלם ,והחזרת המצב לקדמותו

יח'

1,532.20

1.00

1,532.20

 057.01.060ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר "1/2

יח'

75.20

2.00

150.40

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

קובץ :רהט 012/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'012 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

 057.01.070הכנה למערכת השקייה בקוטר " ,2לרבות
ברז כדורי קוטר ") 2בהברגה( ,עשויים
ברונזה/פליז לרבות הרקורד

יחידה מחיר יחידה

יח'

705.00

כמות

1.00

סך הכל

705.00

האביזרים ללחץ  16אטמ' אלא אם כן
מצויין אחרת  .מכסי השוחות לפי ת"י 489
 ,לרבות סימון יעוד וסמל הרשות .מחירי
היחידה של המגופים ,שסתומים ואביזרים
אחרים כוללים את כל אלמנטי החיבור
הנדרשים לרבות אוגנים נגדיים ,מחבר
מאוגן )"חצי דרסר"( ,ברגים  ,אומים ,
אטמים וכיו"ב.
 057.01.080מד מים בקוטר " "4 "OCTAVEתוצרת
"ארד דליה" או שו"ע ,להתקנה במערכת
מדידה

יח'

2,458.10

1.00

2,458.10

 057.01.090מגוף טריז בקוטר " 4דוגמת "רפאל"
", TRL/TRSהכוכב" או שו"ע.

יח'

1,898.80

3.00

5,696.40

 057.01.100מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר "4

יח'

2,256.00

1.00

2,256.00

 057.01.110מז"ח בקוטר " 4מדגם מאושר ע"י משרד
הבריאות

יח'

1,692.00

1.00

1,692.00

 057.01.120שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר ",2
כולל זקף וברז כדורי בקוטר " 2דוגמת "א
.ר.י ".דגם  D-050או שו"ע.

יח'

1,252.08

1.00

1,252.08

 057.01.130שסתום אל חוזר למים בקוטר " ,2כולל
אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"
 604או שו"ע.

יח'

1,588.60

1.00

1,588.60

 057.01.140מגוף טריז בקוטר " 2דוגמת "רפאל"
" ,TRL/TRSהכוכב" או שו"ע.

יח'

836.60

1.00

836.60

 057.01.150שסתום אל חוזר למים בקוטר " ,3כולל
אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"
 604או שו"ע.

יח'

 057.01.160מערך בדיקה על גמל מים ראשי הכולל
ברז בדיקה בקוטר " 3ומצמד שטורץ,
לרבות מכסה ושרשרת

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

2,519.20

940.00

1.00

1.00

2,519.20

940.00

קובץ :רהט 013/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'013 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 057.01.170ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני כפול קוטר
" ,2X3מחובר בהברגה או ע"י אוגן,
לרבות זקף קוטר " ,4גוש בטון לעיגון,
מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

יח'

 057.01.180תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר
" ,4למניעת הצפה

יח'

 057.01.190ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר " 3מחובר
ע"י אוגן ,לרבות מתקן שבירה ,זקף קוטר
" ,4גוש בטון לעיגון ,מצמד שטורץ וברז
גן ".3/4

יח'

2,415.80

770.80

2,115.00

כמות

2.00

2.00

1.00

סך הכל

4,831.60

1,541.60

2,115.00

תת פרק  057.02מערכת ביוב מחוץ
למבנה
 057.02.010צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב
עבה"  SN-8או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי
ת"י  ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק עד  1.25מ',
לרבות עבודות חפירה ,עטיפת חול ומילוי
חוזר

מטר

 057.02.015צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב
עבה"  SN-8או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי
ת"י  ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק עד  1.75מ',
לרבות עבודות חפירה ,עטיפת חול ומילוי
חוזר

מטר

 057.02.020שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 80ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון(,
שלבי דריכה וכל האביזרים ,לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
" "910-Fאו " "910CSואטימה בין
החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200
פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק עד  1.25מ',
לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

112.80

141.00

2,486.30

40.00

40.00

4.00

4,512.00

5,640.00

9,945.20

קובץ :רהט 014/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'014 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  01פיתוח צמוד

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

 057.02.025שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 80ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון(,
שלבי דריכה וכל האביזרים ,לרבות שני
קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
" "910-Fאו " "910CSואטימה בין
החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200
פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק עד  1.75מ',
לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

 057.02.030קידוח ספיגה מצינור פי.וי.סי כתום בקוטר
" 8מחורר בעומק מעל  1מ' עד  2מטר
באדמה כולל תקרת בטון  40X40,מכסה
פליז והתחברות לצינור ניקוז ממזגנים,
ברזיית שתייה

קומפ'

 057.02.040חיבור צינור ביוב בקוטר  160מכל סוג
לתא ביקורת קיים בתוך או מחוץ לגבול
העבודות )כולל תא ביקורת עירוני(
במדרכה או בכביש ,לרבות עב' העפר,
שאיבת ביוב זמנית ,שימוש בחומרים
המזרזים התקשות בטון ,החיבור ובניית
המזלגון בתא הקיים.

קומפ'

סה"כ
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

3,008.00

602.54

752.00

כמות

4.00

2.00

1.00

סך הכל

12,032.00

1,205.08

752.00

879,914.54
קובץ :רהט 015/...

צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
יהודה הנחתום  4ב"ש  -טל  08-6280577פקס 08-6232657
06/12/2020
דף מס'015 :

מרכז מורשת  -פיתוח
מבנה  02חניה

סע י ף

תאור

יחידה מחיר יחידה

סך הכל

כמות

פרק  040עבודות פיתוח
040.010

040.040

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע
לפי הנדרש במפרט בכללי פרק , 51
המחיר כולל פינוי  ,הובלה ,פיזור והידוק
רגיל בכל נקודה בתוך שטח העיר רהט,
ופינוי לאתר הטמנה מאושר כולל תשלום
אגרה.

מ"ק

22.00

6,700.00

147,400.00

מצע סוג א' למדרכות  /חניות  ,בעובי
אחיד ומשתנה ,כולל הידוק מבוקר.

מ"ק

110.00

940.00

103,400.00

סך הכל
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.15.1

1,130,714.54
192,221.47
1,322,936.01

____________
תאריך
קובץ :רהט
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באסם אלקרינאוי-מהנדס מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה
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לכבוד
ועדה מקומית לתכון וביה
לכבוד
מבקש :עיריית רהט
עורך הבקשה :שביטה יאסמין
א.ג.נ.

הנדון  :חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס עם התייעצות עם מורשה נגישות שירות
מרכז מורשת
ישוב  :רהט
גוש100226/3 :
חלקה 3:
מגרש 1006/3 :

שלום רב,
לפי חוק תכון וביה סעיף 158ו, 3תאי לאשור או תעודת גמר למקום ציבורי הוא אישור
מורשה גישות מתו"ס אחרי שהתייעץ עם מורשה גישות השירות.
158ו) 3א( לא ייתן היתר ,אישור או תעודת גמר ,לפי העיין ,לבין שהוא מקום ציבורי
חדש,למוסד חיוך חדש כמשמעותו בסעיף 158ו) 1ז( או לבין מגורים חדש כהגדרתו בסעיף
158ו, 2או לחלק ממו,אלא אם כן התקבלה חוות דעתו של מורשה לגישות מבים,תשתיות
וסביבה,לאחר התייעצות עם מורשה לגישות השירות,כי מתקיימות הוראות לפי כל אחד
מאלה לפי העיין:
) (1פרק זה ;
) (2סעיף  158א.
) (3לעיין מוסד חיוך חדש ,גם פרק ה'.1
להלן ממצאי חוות הדעת לצורך התאמה לאשים בעלי מוגבלויות לאחר בדיקה של תוכית
שהועברה אלי,יש להטמיע את ה"ל בתוכיות העבודה ולהעביר אלי תוכית עבודה לבדיקה
ואישור:
א .חייה ושילוט– במגרש שמשרת  3מבי ציבור יש לסמן  3חיות גישות לרכב גבוה ו  3חיות
גישות לרכב רגיל במידות  ,ע"פ ת"י  1918חלק  2בתוואי חופשי ממכשולים והפרשי גובה כל
שהם ,יש לוודא סימון ושילוט של החיות לכים ,שיפוע החיות הגישות לא יהיה גדול מ
,2.5%וכדרש בת"י  1918חלק , 2ושילוט על מיקום חיות גישות בכיסה למגרש,לקראת אכלוס
יש להכין שילוט ברור ומוגש לפי ת"י  1918חלק .4מצורף פרט
ב .שיפועי דרך חוץ :יש לסמן שיפועים בדרך הגישה מהכיסה למגרש עד לכיסה למבים,שיפוע
לדרך גישה יהיה לכל היותר  5%מעבר לכך יש לתכן את הדרך בכבש וכו' .
ג.

עמודים בדרך  :העמודים יסומו בסימן אזהרה ע"י פס זוהר ברוחב  15ס"מ ביגוד חזותי לגוון
העמוד ,סימן האזהרה על העמוד יהיה בגובה  150ס"מ מפי הקרקע ,הרוחב בין העמודים יהיה
 130ס"מ ,ויהיה סימון ע"י משטח אזהרה ברוחב  40ס"מ מסביב לעמודים ,כדי לאפשר מעבר
גיש.

ד .מקום המיועד להעלאת והורדת וסעים :מקומות להעלאת והורדת וסעים ימוקמו קרוב ככל
האפשר לכיסה הגישה לביין,המעבר למדרכה יהיה באמצעות משטח משופע בשיפוע עד  8%או
בהמכת מדרכה
ה .דלתות  :בכל סוג דלת  -רוחב פוי למעבר  90 -ס"מ וגובה פוי  198 -ס"מ),טו פתח אור ( כוח
פתיחה מקסימאלי ,לרבות עם מגיף דלת 22 :יוטון ) 2.2ק"ג-כוח( לדלת פים )למעט דלת עשן,
אש ומרחב מוגן( ,ו 30-יוטון ) 3ק"ג-כוח( לדלת חוץ; לדלת שבמצבה הרגיל סגורה ,הכוח הדרש
גדול מ 30-יוטון ) 3ק"ג-כוח( – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה ,בעלת ידית
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שאיה ידית כפתור ,ואיה כוללת חלקים חדים,לפי ואחרי הדלת קיים משטח תפקוד תקי,
ידיות הדלתות יהיו ידיות מוף חל איסור על שימוש בידיות כפתור ,יותקו הידיות בגובה בין 85-
 110ס"מ מפי הרצפה ,במישור ובצד הדלת בסמוך לידית יש לאפשר מישור של  30ס"מ  ,לפי
ואחרי הדלת יהיה משטח תפקוד גיש במידות  155/155ס"מ או  135/175ס"מ ,כאשר הדלת
פתחת החוצה משטח התפקוד לפי הדלת יהיה גודל כף הדלת ) 110+ (ׂ◌Dס"מ או כף )80+ (D
ס"מ ראה פרט משטחי תפקוד.

ו.

אמצעי הפעלה המיועדים לשימוש הציבור  :אמצעי הפעלה לרבות מפסקים ,כפתורים,
לחצים ומתגים ,יהיו וחים לשימוש ,וביגוד חזותי ,ויתים לזיהוי ומישוש ,ויהיו בגובה מקס'
של  130ס"מ מהרצפה ,לידם יהיה משטח גיש להגעה  ,ויעמדו בדרישות ת"י  1918חלק .1

ז .מדרגות :רוחב המדרגות יתאים לדרישות תקות התכון והביה ,מדרגות חוץ מי 3 'מדרגות ,כל
הרומים יהיו בעלי מידות אחידות וכל השלחים יהיו בעלי מידות אחידות,גובה רום המדרגה
במדרגות חוץ יהיה בין  10-15.0ס"מ ,עומק השלח לא יהיה קטן מ  31ס"מ ,במדרגות פים גובה
רום המדרגה במדרגות יהיה בין  10-16.5ס"מ ,עומק השלח לא יהיה קטן מ  26ס"מ ,משי צידי
המדרגות יש להתקין בתי אחיזה בגוון שוה תקיים עדיף מציור בקוטר כ  40מ"מ עם אפשרות
גריפה,לכל האורך ,המרוחק מהקיר לפחות  40מ"מ בגובה של  90ס"מ עם כיפוף בקצה ומוארך 30
ס"מ לאחר שלח המדרגה ו  15ס"מ אופקיים וספים אם הדבר לא מפריע למעבר,שי קצוות
בתי האחיזה יהיו ביגוד חזותי לבתי האחיזה לאורך קטע שאורכו  20ס"מ ,יש לסמן את
במרחק  2ס"מ מקצוות השלח פס קוטרסטי ויזואלית ומישושית בעובי  2.5ס"מ ,ולהתקין משטח
אזהרה תקי עם יגוד חזותי  60%ויגוד מישושי לסביבתו ברוחב  60ס"מ באורך המדרגות
בכיסה אל מהלכי המדרגות ובמפלסי היציאה מהם .על המדרגות לעמוד בדרישות ת"י  1918חלק
.2מצורף פרט דוגמא
ח  .ברזייה גישה  :בהצבת מתקי שתייה ,אחת ממתקי השתייה תהיה גישה לאשים עם
מוגבלות , ,ולפי אחת החזיתות של מתקן השתייה יישמר שטח רצפה חופשי לגישה חזיתית או
צידית ,לפי הצורך ,האמצעי להפעלת המתקן יתאימו לדרישות הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י
 1819חלק , 1אם המתקן הוא מסוג מזרקה ,גובה יציאת זרם המים כלפי מעלה יהיה  75-85ס"מ
מעל פי הרצפה ותתאפשר גישה למתקן להכסת חלל הברכיים וחלל כפות הרגליים ,אם
מסופקות כוסות חד פעמיות טווח ההגעה יהיה עד  110ס"מ ,מתקן השתייה יוצב על הקיר בשטח
חופשי עם גישה וחה לחזיתו ולא יימצא בתוך גומחה.
ט .כבש ) רמפה(  :יש לציין בתוכית מידות ,שיפוע ומפלסים לפי ואחרי,כאמצעי עליה והתגברות
על הפרש גובה יש לבצע כבש ברוחב  150ס"מ לפחות ברוטו עם התקת מאחזי היד יישאר הרוחב
החופשי הדרוש  130ס"מ טו ,משי צידי הרמפה יש לבצע בתי אחיזה תקיים עדיף מציור
בקוטר כ  40מ"מ עם אפשרות גריפה,לכל האורך ,המרוחק מהקיר לפחות  40מ"מ בגובה  90ס"מ
שיימשכו  30ס"מ מעבר לקצה שיפוע הרמפה עם קצה מכופף ,שי קצוות בתי האחיזה יהיו
ביגוד חזותי לבתי האחיזה לאורך קטע שאורכו  20ס"מ ע"פ ת"י  1918חלק , 2שיפוע הכבש
האורכי יהיה לכל היותר  8%ועומד בדרישות ת"י  1918חלק ,2שיפוע רוחבי לא יותר
מ,1%יותקו משטחי בייים תיקים בתחילה ובסוף הכבש וכל הפרש גובה מעל  75ס"מ ,משטחי
הבייים יהיו ביגוד חזותי לפי הכבש ,לפי הכיסה ,היציאה ,ושיוי כיוון ביותר מ  30מעלות,
ובמשטי הבייים בכבש יהיה משטח תפקוד במידות  155/155ס"מ או  175/ 135ס"מ ,בסמוך
לכבש שהשיפוע שלו יותר מ  6%יש לבצע מדרגות תקיות,בשולי הכבש יהיה רכיב הגה לפחות
של  10ס"מ,תהיה דרך גישה לכבש.

י .ספסלים גישים

לצד המושב יהיה שטח רמפה חופשי לכיסא גלגלים שרוחבו  100ס"מ לפחות .
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הספסלים יוצבו בתוך ישה מרוצפת בגוון יגודי לצד הדרך הגישה .

יא  .מעברים בין רכיבי ריהוט קבועים:בחללים שמוצבים בהם רכיבי ריהוט קבועים ,לרבות
מחיצות יתאימו המעברים הגישים בין הרכיבים הקבועים לדרישות בת"י  1918חלק , 3.2רוחב
המעברים לא יהיה קטן מ  90ס"מ,לאורך המעברים יהיה שטח חופשי לסיבוב כסא הגלגלים
 155/155ס"מ או  135/175ס"מ ,כאשר הדלת פתחת החוצה משטח התפקוד לפי הדלת יהיה
גודל כף הדלת ) 110+ (ׂ◌Dס"מ או כף ) 80+ (Dס"מ ראה פרט משטחי תפקוד.
יב .עמדת שירות :גובה פי עמדת השירות המיועדת לקהל בישיבה תהיה בין  73-80ס"מ מפי
הרצפה,עומק פי עמדת השירות לא יהיה פחות מ  70ס"מ,רוחב עמדת השירות לא יהיה פחות מ
 90ס"מ ,עם עומק חלל להכסת הברכיים ,גובה עמדה לעמידה  105ס"מ ,בכל עמדת שירות וכל
במשרד שבו יתן שירות או קבלת קהל תימצא מערכת עזר לשימוש מסוג לולאת השראה,יוצגו
החיות להפעלת המערכת,לפי ת"י  1918חלק  4בסעיף הדן בשילוט,מסביב לדלפק יותקן בית
אחיזה לידיים ,המתאים לדרישות עבור מבה בית האחיזה ב ת"י  1918חלק ,1יימצא סמל
המציין כי העמדה גישה ,בפית הקפה יש אפשר גישה לאדם עם כסא גלגלים ,כולל גובה פוי של
 70ס"מ לברכיים,וגובה מכות הקפה וברזייה מקס'  110ס"מ עם משטח תפקוד חופשי לפיהם
ובהתאם לת"י  1918חלק, 1סביב הדלפק יותקן מסעד יד בקוטר  30-40מ"מ בגובה  70ס"מ
מרוחק  40מ"מ מגוף הדלפק,מעמד לדפי מידע ,וחומר איפורמטיבי יהיה גיש ובטווח גובה בין
 60-120ס"מ,לפי יהי מרחב תמרון במידות 155/155או  135/175ס"מ ,ראה פרט להמחשה
יג .דרך גישה  :יש לבצע שביל גיש ברוחב  130ס"מ בדרך הראשית מכיוון החיות והכיסה
למגרש עד לכיסה לכל המבים,משי צידי השביל תבוצע אבן בגוון שוה ומרקם שוה להבלטת
השביל לפי ת"י  1918חלק , 6יש לשלט את הפייה אל הדרך הגישה ,המעברים בשבילים צריכים
להיות חופשיים מכל מכשול ,יש לוודא רוחב השביל של לפחות  130ס"מ ושיפוע עד  5%שיפוע
רוחבי לא יותר מ ,2 %מרקם פי הדרך לא יהיה העיבוד גס ) כמו אבן בעיבוד גב או טובזה
וכו'(המקשה על המתיידים בכיסאות גלגלים,ומאפשר יקוז מי גשם,מישקים בדרך לא יהיו יותר
מ  5מ"מ לגובה ו  10מ"מ לרוחב המישק ,וכל דרך בשיפוע מעל  5%יש לתכן כמו כבש על פי
הת"י  1918חלק  2עם בתי אחיזה מכל צד,כל שיפוע של כבש בשיפוע מעל  6%יהיה לידו מדרגות
תקיות .

יד .אזור מחסה בעת חירום  :לפי חלק ג' של תקות התכון והביה בקשה להיתר תאיו
ואגרות התש"ל  1970-סעיפים  3.2.11.2-3.2.11.9אזור מחסה,יהיה אזור מחסה המשמש
חלק מדרך מוצא גיש ,חלל חסום לעשן בביין המוגן כולו ע"י מערכת כיבוי אש
אוטומטית ,המצא במרחק שאיו עולה על  10מ' מחדר המדרגות המשמש מוצא בטוח,
מבואת מעלית חסומה לעשן או חלל מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה
המהלך המילוט .
טו .תועה במבה :לפי ואחרי הדלתות יהיה מרחב תמרון חופשי במידות  155/155ס"מ או
 135/175ס" במרחבים המוגים יש להבטיח שרצפתם איה גבוהה מ  1ס"מ מרצפת הכיסה מחוץ
להם,במידה והפרש הגובה עד  2.0ס"מ יש להתקין רכיב פריק על פי הדרש בת"י  1918חלק 3.1
,הדלתות לחדרים צריכות להיות ברוחב  90ס"מ ,טו פתח אור ,בגומחות ,במישור ובצד הדלת
בסמוך לידית יש לאפשר מישור של  30ס"מ, ,מי קרים יהיו בגובה שאיו עולה על  90ס"מ ,עם
משטח תמרון לכיסא גלגלים ,הריצוף יהיה מחומר קשיח יציב ועמיד ,עמום ) (mattרמת
ההשתקפות תהיה מוכה,כשעצמים ותאורה לא ישפיעו עליה בין קיר המגן לממד יש להבטיח
רוחב  135ס"מ ,דלת ממ"ד ברוחב  90ס"מ לפחות ,כאשר הדלת פתחת החוצה משטח התפקוד
לפי הדלת יהיה גודל כף הדלת ) 110+ (ׂ◌Dס"מ או כף ) 80+ (Dס"מ ראה פרט משטחי
תפקוד.
טז .שירותים מותאמים טיפוס  :1בכל מדור שירותים יהיה תא גיש במידות ברוטו 155/225
ס"מ ,מידת טו דרשת  150/200ס"מ ,לשים וגברים ,משטח תפקוד תקי לפי ואחרי דלת
הכיסה לשירותים ,את האסלה יש להציב כשקדמותה מרוחקת  70ס"מ מהקיר
שמאחוריה,וגובה מהרצפה וגובה  45ס"מ ,וכשמרכזה מרוחק  45ס"מ מהקיר שלצידה ,עליו מוצב
הכיור במרחק  120ס"מ ,מרחק פוי ממכשולים של  80ס"מ בין האסלה והקיר בצד שיש ידית
המתרוממת,ארגון ומסעדים לפי ת"י  1918חלק  , 3.1יש לקחת בחשבון שאם מיכל ההדחה לא
יהיה הקיר אלא עם בליטה בפים לתא להאריך את התא ב  20ס"מ ,בכדי לאפשר יידות מול
האסלה לפי דרישות הת"י,או לבצע את מיכל ההדחה בתוך קיר ה  20ס"מ,או להתקין אסלת
מוובלוק תקית לכים עם מושב הגבהה ,גוון חיפוי הקיר ברקע של הכלים הסיטאריים יהיה
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בגוון וגד לגוון הכלים ,רצפת השירותים תהיה וגדת אחלקה לפי ת"י  2279ברמה של 10-R
לפחות,פירוט האביזרים שיש להתקין בפרט המצורף .כאשר הדלת פתחת החוצה משטח
התפקוד לפי הדלת יהיה גודל כף הדלת ) 110+ (ׂ◌Dס"מ או כף ) 80+ (Dס"מ ראה פרט
משטחי תפקוד .מצורף פרט
יז .משתות :בכל מקום שמותקות בו משתות,תותקן משתה אחת לפחות לפי הדרישות בת"י
 1918חלק , 3.1גובה השפה העליוה הקדמית של המשתה הגישה יהיה  50ס"מ לכל היותר
מהרצפה,משי צידי המשתה יותקו מאחזי יד אכיים קבועים שאורכם  60ס"מ,והקצה התחתון
שלהם יהיה בגובה  70ס"מ ,ויהיו מרוחקים ממרכז המשתה  32ס"מ,והיא תהיה מובחת ע"י
שיוי הגוון לרקע.
יח .כיסה למבה  :רוחב דלת הכיסה יהיה לפחות  110ס"מ,סף בפתח-בדלת הכיסה למבה מחוץ
לפים גובה יהיה  1.0ס"מ לכל היותר,במידה ויותר יש להסדיר ולהגיש על פי הדרש בת"י 1918
חלק  2וחלק  3.1בסעיפים כיסה וסף דלת ומשטחי יגוב,יש לסמן דלתות ,מחיצות וקירות
שקופם בסימון לפי ת"י  1918חלק  ,4לפי ואחרי הדלת יהיה משטח תפקוד גיש במידות 155/155
ס"מ או  135/175ס"מ ,כאשר הדלת פתחת החוצה משטח התפקוד לפי הדלת יהיה גודל כף
הדלת ) 110+ (ׂ◌Dס"מ או כף ) 80+ (Dס"מ ראה פרט משטחי תפקוד.
יט .סימון דלתות ומחיצות שקופים :ע"ג דלתות וקירות שקופים יותקו סימי אזהרה בגודל 15
ס"מ ,הסימון יהיה בגובה שבין  150ל 160-ס"מ ,ובגובה שבין  90ל 100-ס"מ,המרחק האופקי בין
הסימונים האמורים בפרט זה לא יעלה על  60ס"מ על כנף דלת העשויה חומר שקוף ומשולבת בקיר
שקוף בחלק בניין ציבורי,יהיה בקצה הנפתח ועל הקיר שהיא משולבת בו ,לאורך קו המגע ביניהם ,סימון
שיאפשר להבחין בין שולי אגף הדלת לקיר השקוף מצורף פרט.
כ .סימן מוביל:יהיה סימן מוביל בגוון ובמרקם שוים מהדרך ברוחב  60ס"מ במסלול הקצר ככל
שיתן ,בצד הדרך הגישה מהכיסה למגרש ועד לכיסה למבה ,סימן מוביל אל כניסה לבניין

יסתיים במרחק  110סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת,
ובמרחק  10עד  30סנטימטרים מקצה אגף דלת סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח ,ובפנים
המבנה ימשיך עד לעמדת המודיעין וסימן המאתר למעלית המרכזית שבמפלס הכניסה
הראשית,ובמוסד חינוך ימשיך לשירותים ,אולם ספורט ,אודיטוריום,חדרי מנהלה ,ספריה ,
עם ניגוד חזותי  50%וניגוד מישושי פי ת"י  1918חלק . 6כמתואר בפרט.
כא .תאורה :התאורה בדרך הגישה ובאזור המתה יתקיימו הוראות ת"י  1918חלק ,4בסעיף הדן
בתאורה ,למעט הסעיפים הדים בתכון תאורה בתוך בייים בת"י ,8995התאורה בתחום המגרש
בדרך אל הביין תהיה רציפה וממקור אור שאיו מסוור ותמע הארה ישירה מגופי תאורה לעיי
בי אדם בתוך הביין ,רמת התאורה תהיה אחידה בכל השטח הציבורי ומקומות העבודה ,גופי
התאורה יותקו מחוץ לטווח עין של אדם היושב או עומד ,לא מעל  110ס"מ ולא מתחת  180ס"מ,
יש להימע ככל האפשר מהתקת תאורה מהבהבת ,מסוורת ובוהקת הגרמת ע"י החזר אור
חזק.
כב .מערכת עזר לשמיעה :תהיה תשתית למערכת עזר לשמיעה על פי הוראות חוק שוויון במקום
שהמיועד שייעשה בו דרך קבע ,שימוש באמצעי הגברת קול ,יתאימו מערכות העזר לשמיעה
לדרש בת"י  1918חלק .4מערכות כגון לולאת השראה ,מערכות אור תת-אדום או מערכות FM
,או ממין אפון גלי רדיו תדר ,FMיש לסמן את המקומות בהם מותקות המערכות בסמל הבין
לאומי לשירות גיש לבעלי לקות שמיעה.

מערכות עזר ללקויי שמיעה
כיתות לימוד ואולמות הרצאות
 2.1לולאת השראה דגם  HLV-L100SA-בכיתות לימוד
המערכת מיועדת להתחבר למערכת הגברה בכיתת הלימוד .במידה ואין מערכת הגברה ,יש
לרכוש גם מערכת מסוג  SOUND FIELDהכוללת מיקרופון אלחוטי למרצה ,מערכת הגברה
ו 4 -רמקולים בהשהיה ראה סעיף . 2.2
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 .2.2כיתות לימוד ללא מערכות הגברה  -מערכת  SOUND FIELDדיאמית דגם
MHLV2015-D
כולל לולאת השראה דגם MHLV-L100SA

מערכת שמע לאודיטוריום  -מערכת  IRלאולם – SENNHEISER
מערכת שמע אישית מיוחדת לכבדי שמיעה מבוססת על התקן קבע של משדרים ומקרים
באולם ,לכיסוי כללי של כל שטח המושבים  .על פי תקן  ADAהעולמי  ,החל גם על ישראל .
המערכת תכלול חיבור למערכת הגברת הקול של האולם ומיקרופוים אלחוטיים .המשדרים
ישדרו לחלל האולם את האמר באמצעות אותות איפרא רד שייקלטו ע"י המקלטים
שברשות
האשים לקויי השמיעה .שידור באיפרא רד ,ימע רגישות להפרעות שידור מחוץ לאולם או
להפרעות של שידורי המיקרופוים בתוך האולם .השידור עשה בתדר זהה לכל האולמות
בארץ בהן מותקת המערכת ,ובחלק מהאולמות באירופה וארה"ב.
לסטודטים לקוי שמיעה יש צורך בהפרש של  20dbדציבל בין עוצמת הקול של המרצה
לרעשי הסביבה .הדרך היחידה להשיג את ההפרש ה"ל הוא ע"י מערכת
 SOUND FILED FMדימית .המערכת המוצעת הה חדשית וכוללת אפיוים שטרם
הופיעו במערכות  .SOUND FIELD FMהמטרה לתת פתרון אופטימלי לסטודטים
שומעים,
סטודטים לקויי שמיעה המשתמשים במכשיר שמיעה ,לא משתמשים במכשיר שמיעה או
מושתלים כאחד.
כג .מקומות מותאמים לאשים עם מוגבלות  :יש לסמן  2מקומות ישיבה לאשים עם מוגבלות
במידות  80/120ס"מ בצמוד למושבים הרגילים  10%,מהמושבים המצאים בצמוד למקומות
הישיבה המיוחדים יהיו בעלי משעות יד מתקפלות או פריקות ,לפי ת"י  1918חלק ,3.2בסעיף הדן
בסידורי ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכסות .אפשר למקם אותם בטריבוה הראשוה קרוב
לכיסה או באמצע הטריבוה,המקומות יהיו במקום בעל זווית ראייה טובה ,באופן שקהל עומד
לא יסתיר את קווי הראיה לבמה ,למגרש ,או למסך ,ובצלע הארוכה של המגרש ,כמובן שיש
לאפשר הגעה למקום בדרך גישה מהחיות והכיסה למגרש שכוללת גם רמפה אם צריך ,מצורף
פרט להמחשה.
כד .שולחות וכיסאות גישים לשימוש הציבור  :לפחות  5%מהשולחות והכיסאות המיועדים
לשימוש הציבור יהיו שולחות מותאמים לאשים עם מוגבלות ,בהם עומק חלל לברכיים  48ס"מ
לפחות ,גובה חלל לברכיים חופשי  70ס"מ ,רוחב שולחן לפחות  80ס"מ ,לפי ת"י  1918חלק .1
כה .התאמה לאשים עם לקות ראייה  :סימון מספרי השורות המושבים יהיה ביגוד חזותי
לסביבתם ,גודל הספרות יאפשר זיהוי ברור ,הספרות המזהות מספרי מושבים יהיו מישושיות
.
כו .זווית ראייה  :יש חשיבות רבה לזווית הראיה כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות לצפות

במסך ההקרה ,זווית הראייה האכית ממקומות הישיבה המיוחדים לא תהיה גדולה מ
 36מעלות .
כז .בבמה  :יתקיימו הוראות ת"י  1918חלק  3.2בסעיפים הדים בגישות לבמה ולמשטח מוגבה ,וכן
הוראות אלה :שולי משטח מוגבה שאיו מיועד למופעים ,וגובהו קטן מ 45-סטימטרים יסומו
בפס ברוחב  10סטימטרים לפחות ,וביגוד חזותי למשטח המוגבה; ויכול שמשטח מוגבה כאמור
יהיה כולו ביגוד חזותי לסביבתו.

כח .מקלט/ממ"ד /ממ"מ
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כט .גישות לבמה משטח מוגבה מעל  45ס"מ :דרך גישה תוביל אל הבמה או משטח מוגבה
ממקומות הישיבה המיוחדים ,חדר שחקים ומאחורי הקלעים ,אפשר שתהיה דרך גישה בשיפוע
עד  5%או ע"י כבש)רמפה( או מעלון לת"י  2252חלק  1ולפי ת"י  1918חלק  ,3.1המתאימים
לדרישות בעיין זה לת"י  1918חלק  , 3.1בבמה יתקיימו הוראות ת"י  1918חלק  3.2בסעיפים הדנים
בנגישות לבמה ולמשטח מוגבה ,אם כבש המוביל לבמה און משטח מוגבה בתוך האולם ,רוחבו
המשופע יהיה  100ס"מ לפחות ,ובלבד שבתחילתו ,ובמקומות דרש סיבוב יהיה משטח תפקוד
לפי ת"י  1918חלק  1במידות  130/170ס"מ או  150/150ס"מ.
ל .גישות לבמה משטח מוגבה עד  45ס"מ :שולי משטח מוגבה שאינו מיועד למופעים ,וגובהו קטן
מ 45-סנטימטרים יסומנו בפס ברוחב  10סנטימטרים לפחות ,ובניגוד חזותי למשטח המוגבה; ויכול
שמשטח מוגבה כאמור יהיה כולו בניגוד חזותי לסביבתו ,דרך גישה תוביל אל הבמה או משטח מוגבה
ממקומות הישיבה המיוחדים ,חדר שחקים ומאחורי הקלעים ,אפשר שתהיה דרך גישה בשיפוע
עד  5%ברוחב לפחות  100ס"מ או ע"י כבש)רמפה( או מעלון לפי ת"י לת"י  2252חלק ,1
המתאימים לדרישות בעיין זה לת"י  1918חלק  , 3.1בבמה יתקיימו הוראות ת"י  1918חלק 3.2
בסעיפים הדנים בנגישות לבמה ולמשטח מוגבה.
לא .מעלון אכי  :המעלון האכי יתאים לדרישות תקות תכון וביה ויהיה תקין וזמין לשימוש
)לדוגמה ע"י שלט ובו מספר טלפון של מפעיל המתקן(; מצוין עליו באופן בולט לעין העומס
המרבי ,עד הפרש גובה של  150ס"מ ,התקתם יתאים לתקון תכון וביה ,המעלון יכול להיות
מותקן בתוך פיר או בלעדיו ,המעלון יתאים לת"י  2252חלק , 1ולפי ת"י  1918חלק ,3.1
המתאימים לדרישות בעיין זה לת"י  1918חלק , 3.1מידות המעלון יהיה ברוחב  90ס"מ אורך
 140ס"מ ,המעלון ימוקם כך שלא מכשול בדרך הגישה ,והגישה מתחת למשטח ההרמה תהיה
מוגת ,לפי פתח המעלון יישמר משטח תפקוד תיקי ,במידות  130/170ס"מ או  150/150ס"מ .
לב .מתקי משחקים גישים :אתר מתקי משחק יהיה לפי ת"י  1498חלק , 8ובו יהיו מתקים
גישות מכל סוג לפי התקן ,יש לקבל אישור מכון התקים לפי ת"י  1498למתקי המשחקים
באתר .
לג  .אזורי המתה  :באזורים המיועדים להמתת הקהל יש לתכן את המושבים ואת מיקומם כך
שיתאפשר תועה גם של אשים עם מוגבלות הרהיטים יהיו ללא פיות חדות ויהיו יתים
להבחה בקלות עם ידי אשים עם לקות ראיה,מושבים הדרשים יהיו גם מותאמים לאשים עם
מוגבלות ביידות ,גובה פי המושב יהיה בין  45-48ס"מ מפי הרצפה ,החלק הקדמי של המושב
לא יהיה גבוה ביותר מ 2-ס"מ מחלקו האחורי ,המרחק מחזית המושב עד לגב המושב לא יהיה
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 40ס"מ ,משי צידי המושב יהיו משעות יד שיימשכו מגב המושב עד לחזית המושב ואורכן יהיה
 30ס"מ לפחות,גובה פיהם העליוים יהיה בין  18-24ס"מ מפי המושב.ראה פרט

לד .מערכת קשר פים  :כשדלת המבה לא יתת לפתיחה חופשית מבחוץ ומתוכת מערכת קשר
פים )איטרקום( תהיה לפי ת"י  1918חלק  4בסעיפים הדים במערכות קשר פים ואיטרקום
,והיא תכלול גם חיווי קולי לציון שחרור מגון העילה של הדלת ,הותקן לוח עם מספרי הדירות
עליו במערכת קשר פים בכיסה לבין יהיו המספרים בולטים מפי השלט  0.8מ"מ לפחות מרקע
השלט גובה האותיות יהיו בין  12מ"מ –  50מ"מ ,גובה המערכת יהיה עד  1.30מ' מעל הרצפה עם
גישה חופשית.
לה .שולחן פיקיק גיש :במקום שמותקים בו שולחות( כגון שולחות פיקיק ) ,תוביל דרך
גישה אל חלק מהשולחות.השולחות הגישים יתאימו לדרישות אלה:
יהיו יציבים ובטוחים לשימוש;יהיו ממוקמים על משטח גיש ,משטח זה יימשך  110ס"מ לפחות
מעבר לכל צד של השולחן ,בכל שולחן גיש יהיה לפחות מקום ישיבה אחד המיועד לאדם בכיסא
גלגלים והמתאים לדרישות עבור חללים חופשיים )  45ס"מ (לברכיים ולכפות רגליים ,פי השולחן
יהיה בגובה  74-76ס"מ ,מעל פי הרצפה ,ופי ספסל הישיבה יהיו בגובה  45-48ס"מ מעל פי
הרצפה ,בכל ספסל הצמוד לשולחן ,מקום ישיבה אחד לפחות שאורכו איו קטן מ  60ס"מ יאפשר
גישה וישיבה וחה ,ללא מכשול פיזי כגון קורת חיזוק.

לו  .מתקי רחוב  :תשתיות עיליים וכל עצם אחר לא יחדרו לרצועת ההליכה מתחת לגובה
 220ס"מ  ,מתקי רחוב ומתקי חוץ ,כגון עמודי תאורה ,פחי אשפה',,תמרורים וכו'
,יוצבו מחוץ לדרך הגישה כך שלא יהוו מכשול ,עמודי תאורה או עצים במדרכה ,יותקו
ויסומו בגומה מסביב ע"י משטח אזהרה ברוחב  30ס"מ בעל יגוד מישושי וחזותי
לריצוף ,לעמוד או העץ בגוון ריצוף עם יגוד חזותי  60%למדרכה .
לז .רצועה למתקי רחוב :כל התשתיות ומתקי הרחוב ,עצים ,תאורה ,תמרורים וכו' יהיו
ברצועה שתסומן בפרד בסמוך לדרך הגישה ,עם סימון הפרדה בעל גיד חזותי ומישושי
,והגוון של הריצוף של רצועת מתקי הרחוב יהיה שוה מהריצוף במדרכה  /דרך גישה.
לח .שיפוע המדרכות  :השיפוע האורכי של המדרכה לא יהיה גדול מ  5%והשיפוע הרוחבי לא יהיה
גדול מ . 2%
לט .מקומות לחציית הכביש :במקום המפגש בין פי הכביש לפי המדרכה לא יהיה הפרש גובה
,לאורך המכת המדרכה יהיה משטח אזהרה ברוחב  60ס"מ  ,ביגוד חזותי  % 60ויגוד מישושי
למשטח המדרכה)ריצוף סימון לעיוורים( ,אורך סימן האזהרה יהיה כרוחב מעבר החצייה
בהפחתה של  90ס"מ בצידה השמאלי )ביחס לכיוון החצייה(של המכת המדרכה,תהיה א.ש.מ.
ללא פאזה במעברי החציה ,כדי לאפשר מעבר לאשים עם מוגבלות בתועה.
מ .סימן מאתר במעבר החצייה :ביגוד חזותי ומישושי רוחבו יהיה  60ס"מ והוא יימשך לכל
אורך רצועת ההליכה ,ויגיע למרכז המכת המדרכה עד לסימן האזהרה ,באופן שיורה את כיוון
ההליכה במעבר החצייה
מא .מדרכות  :רוחב רצועת ההליכה לא יקטן מ  130ס"מ ,והוא יהיה אחיד ככל האפשר ,לאורך קטע
רחוב מצומת לצומת  ,על פי רצועת ההליכה לכל אורכה בצידה הגובל עם הכביש יהיה משטח
שרוחבו  20ס"מ לפחות )ריצוף גוון שוה מהריצוף של המדרכה ( שיהיה ביגוד חזותי לסביבתו
,דוגמא אם הריצוף אדום אזי המשטח בצד המדרכה יהיה בגוון לבן או צהוב ,יתן להקטין את
רוחב המדרכה ל  110ס"מ ,לאורך קטע שלא יהיה גדול מ  500ס"מ ,בשל מיקום מתקים
,תשתיות או צמחייה ,ובלבד שהמרחק בין שתי היצריות עוקבות לא יהיה קטן מ  500ס"מ.
מב .שילוט :לפי אכלוס יש לשלט בשלטי הכווה וזיהוי את הדרך מהחות להכיסה למבה ועד
להגעה לאזור קבלה ראשי אם קיים  ,ואזורים מרכזיים  ,מקומות הדורשים שילוט לפי ת"י 1918
חלק ,4חיון ,כיסות ,יציאות ,עמדות שירות ,מעליות ,דרכי מוצא ,מסדרוות  ,כיסות לחדרים,
בתי שימוש  ,אזורי התקהלות  ,אזורים מסוכים  ,אזורי מחסה ,מרחבים מוגים גישים וסימון
כל חדר ומה ייעודו ,השילוט לפי ת"י  1918חלק  4ותאורה מתאימה לפי ת"י  1918חלק ,4כשרקע
השלט יהיה בהיר והכיתוב בגוון כהה,גודל האותיות לשילוט חדרים יהיה לפחות  12מ"מ,לשילוט
מידע  22מ"מ ולשילוט הכווה  80מ"מ,מיקום השלט יהיה מצד ידית הדלת ,בטווח גובה 140-160
ס"מ מהרצפה,והמרחק  10ס"מ מהמשקוף,סוג הפוט יהיה דומה לרקיס או תם ביחס  5:3גימור
האותיות /ספרות יהיה עמום ווגד לרקע ב . 70%
מג .יש להקפיד על ביצוע החיות הגישות והטמעתן בתוכיות העבודה.
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מד .מצורפת חוות דעת של מורשה גישות השירות כחלק מחוות הדעת להיתר ביה.

אי באסם אלקריאוי,
מספר תעודת רישום בפקס מורשי גישות מבים תשתיות וסביבה 094 :
מאשר בדיקת התוכיות המצורפות והחוות דעת ,ערכה בהתאם לדרישות הגישות לאשים עם
מוגבלות לפי כל חיקוק לגבי המקום הציבור שוא בקשה זו ,לאחר שהתייעצתי עם מורשה
גישות השירות שפרטיו הם:
שם מלא  :שרה מרגוליס
מס' תעודת רישום מורשי גישות השירות 2110:
אישור זה להיתר ביה בלבד.
בשלב קבלת לחיבור תשתיות ולפי קבלת תעודת גמר יש לקבל חוות דעת ואישור וספים
חתימה וחותמת מורשה גישות מתו"ס
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מקום המיועד להעלאת והורדת וסעים
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מושבים מותאמים
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ידיות בדלתות
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שירותים גישים טיפוס 1
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קולר גיש דגם אולימפוס
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 3א  -הסמל המציין בית שימוש
לשים

 3ב  -הסמל המציין בית שימוש
לגברים

 3ג  -הסמל המציין בית שימוש
משותף לשים ולגברים

 3ד  -הסמל המציין בית שימוש
גיש לשים

 3ה  -הסמל המציין בית שימוש
גיש לגברים

 3ו  -הסמל המציין בית שימוש
גיש משותף לשים ולגברים

ג  - 1.1חץ הכווה

ג  - 1.4הכווה לכיסה
גישה ) ( 8

ג  - 2.4מדרגות

ג  - 1.2הכווה לכיסה

ג  - 1.5הכווה לדרך
מילוט

ג - 2.5

מעלית ) ( 8

ג  - 1.3הכווה ליציאה

ג  - 1.6אזור מחסה

ג  - 2.6מעלית גישה
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ג  - 2.7טלפון

ג - 2.8

מודיעין ) ( 8

שילוט גיש לפי ת"י  1918חלק 4
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סימון דלתות ומחיצות שקופים

מדרגות
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סימן מוביל –בגוון שוה משביל הקיים
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ספסל גיש
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סימון עמודים בקצה המדרכה

משטחי תפקוד לפי ואחרי הדלתות
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