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  2017ואר י
  רשימת המסמכים

 המסמך מסמך מצורף מסמך שאיו מצורף עמוד

   המפרט הכללי לעבודות בין 

   מס' תיאור השה 

   00 מוקדמות 2009 

   02 עבודות בטון יצוק באתר 2013 

   04 עבודות בייה 1995 

   05 עבודות איטום 2004 

    06גרות אומן ומסגרות פלדה 2008 

   07 מתקי תברואה 1990 

   08 מתקי חשמל 2008 

   09 עבודות טיח 2007 

   10 עבודות ריצוף וחיפוי 2001 

   11 עבודות צביעה 2005 

סגרות אומן (אלומייום)מ 2008   12   

   15 עבודות מיזוג אוויר 2011 

   19 מסגרות חרש 2000 

   22 רכיבים מתועשים בביין 2007 

מערכות גילוי וכיבוי אש  1995   34   

   40 פיתוח ופי 2009 

   41 עבודות גיון והשקיה 2009 

   57 קווי מים , ביוב ותיעול 1990 

   58 מקלטים 2007 

   59 מרחבים מוגים 2007 

 אופי מדידה ותכולת המחירים  
 המצורפים למפרטים הכלליים.

  

   רשימת מתכים  3

   1ג' מסמך  תאים כלליים מיוחדים  5

    2ג' מסמך   מפרט מיוחד   50

 דמסמך   כתב כמויות   304

  המסמך   רשימת תכיות  305

  
, או והשיכון הביוימשרד הביטחון ומשרד  בהשתתפות המיוחדת דההוע שבהוצאתהמפרטים הכלליים  כל

את מסמכי החוזה בין שהם  יחד מהווים דלעיל. כל המסמכים לבהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"
  מצורפים ובין שאים מצורפים. 

  הקבלן  הצהרת
ים הזכרים במכרז/חוזה זה, קראם ברשותו מצאים המפרט כימצהיר בזה, הקבלן בעצם הגשת הצעתו במכרז, 

 המוגדרות לדרישותההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות  כל את קיבל, תוכם אתוהבין 
  . בהם

  . ממוזו מהווה ספח למכרז/חוזה זה, והיה חלק בלתי פרד  הצהרה
   הערה

יתים לאיתור  ,הקבלןים ברשותו של /חוזה זה ואלמכרז צורפו שלא, לעילהכלליים המצויים  המפרטים

מפרטי ביוי). על  –ביוי  –(מידע לספק  http://www.online.mod.gov.ilבאיטרט, אתר משרד הביטחון 
  הקבלן מוטלת החובה להסדרת זכויות השימוש במפרטים טרם הגשת הצעתו במכרז. 

  
    _____________  

חתימת הקבלן                   
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 רשימת מתכננים

          
  אדום אדריכלים       אדריכלות:

  076-5480006טל.                                          
  

  לבי מהדסים בע"מ         קוסטרוקציה:
  03-9245525טל :    
  03-9245535  פקס : 

  
        הדסי משרדאבי צייזל, גיל שגיא איסטילציה:                  

  09-7639119 .טל                                        
  

        ירוחם איש גורתברואה :                        
  03-9457991 .טל                                        

    
              ברר פתאל       חשמל:

  03-5705451 .טל
    

        ועם מהדסים יועציםהררי                      :מיזוג אוויר
  03-9211197 .טל

  
            וי.אי.אס    :מעליות

  09-8857472 .טל
  

        ורשבסקי גישות      :גישות
  052-6686395 .טל

  
        יוסי שחר               :בטיחות

  09-7666203 .טל
  

          קאמן יעוץ מיגון מבים      : מיגון
  03-6700199 .טל

  
        תמי הירש אדריכלים    :ירוקה ביה

  03-5411455 .טל
  

  דורון אשל ביסוס קרקע ומבים     יועץ קרקע:
  09-582652 .טל

  תן תומר    הסדרי תועה : 
                03-6242499 טל.                 

  
  2001ב.ס. מהדסים   כמויות, מפרטים  :

  054-4971590 .טל'                           
  

  ע"מב אייל רוטברט הדסה ויהול    יהול ופיקוח:
        , פתח תקווה20רח' המגשימים 

  03-9044071 :טל
  03-9044072פקס': 

office@rotbart-eng.com    
  אחוזות החוף       מזמין:

  , ת"א 6רח' גרשון ש"ץ       
  03 - 7610300 .טל      
   03 - 7610332פקס:       
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  1מסמך ג'
 תאים כלליים מיוחדיםמוקדמות 

  
  מוקדמות  – 00פרק 

  

  תיאור העבודה  00.01
ה שוא מכרז/חוזה זה להלן העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי העבוד

, וכן עבודות  ברוטומ"ר  600 –מכרז/ חוזה  זה  הקמת אגף כיתות בן שתי קומות בשטח כולל של כ 

  שטח החצר.העבודה עבודות פתוח , בתל אביב יפו תיבפיתוח ותשתיות תת קרקעיות בשטח בית הספר 

  בעלי אפיון של הפרעות ומחלות פשיות. 6-21י"ס תיב היו מוסד לחיוך מיוחד לתלמידים מגיל ב

 

 העבודה ותאי סביבתו האתר הכרת 00.02
 להכרת יפעל,  זה המכרז שוא העבודות ביצוע וטרם במכרז לזכייתו בכפוף כי, בזה מצהיר הקבלן  .א

  . זה מפרט שוא העבודות ביצוע לגבי מכך המשתמע וכל העבודה באתרי הדרשים העבודה תאי מלוא

 על פי עבודתו את יבצע וכי, המפרטים את בוריים על והבין הכיר, למד כי בזה מצהיר הקבלן  .ב

 תאי כל את בהצעתו בחשבון  הביא כי הקבלן בזה מצהיר, כן כמו. וכרוחם כלשום דרישותיהם

  .העבודה

 

 בא איו קיומם אשר תאים רבותל, באתר התאים רתהכ באי תומקה אשר תביעות כל תוכרה לא  .ג
 התאמת את ולוודא לבדוק החובה מוטלת לבדו הקבלן על. זה חוזה/מכרז מסמכי בשאר ביטוי לידי

 .זה חוזה/במכרז רלווטית עבודה כל שוא העבודה באתר למציאות התכיות
  .בפרד לקבלן ישולם לא, זה בסעיף האמור כל בעבור  .ד

  
  
  

  דרישות, חוקים, תקים ומפרטים כללייםהתאמה ל 00.03
  

בביצוע הפרוייקט יעמוד הקבלן בכל דרישות הרשויות המתאימות לרבות מכבי אש, הג"א,   א.
משטרת ישראל, חברת החשמל, מכון התקים, משרד התקשורת, חברת טל"כ והמחלקות 

ן לעמוד מבלי למעט מחובת הקבלן לעמידה בדרישות כ"ל, על הקבלהעירויות השוות. 
בדרישות קובץ ההחיות והתאים לביצוע ביה חדשה ותוספת ביה כפי שיהיו מעת לעת, (וסח 

 הדרישות שתהייה בתוקף לעת הוצאת תעודות הגמר עדכי של קובץ ההחיות מצ"ב), לרבות
כל החומרים והמוצרים למייהם, אשר בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות, יהיו מסוג משובח   ב. 

יתאימו לדרישות התקים הישראליים (בין שהוכרו כ"תקן רשמי" ובין שלא) ובהעדרם לתקים ו
  זרים, מארץ יצור החומרים או המוצרים.

  
  

 והוראות מיוחדות הבהרות 00.04

  עבודה בשטחים פעילים של בית הספר .א

אתר העבודה מצוי בתוך  בית ספר פעיל. אתר העבודה, שטחי ההתארגות ודרך הגישה  .1
ודה וההתארגות יופרדו הפרדה מלאה מהשטחים הפעילים של בית הספר, באופן לאתר העב

 שיאפשר הפעלה בטיחותית של בית הספר במקביל לביצוע העבודות.

 .כפי שיימסרו לו על ידי המזמיןהקבלן יעבוד עפ"י הוראות קב"ט העירייה  .2

  .הקבלן מחויב להעסיק בכל זמן העבודה מאבטח חמוש בהתאם להוראות הקב"ט .3

בתוך השטח הפעיל של בית הספר לצורך התחברות לתשתיות עבודה צורך במקרה של  בכל .4
עם המפקח  ימים מראש ובכתב 7יתאם הקבלן לפחות , או לשטח פתוח או לכל צורך אחר

ורק לאחר אישורו ובהחייתו יתן יהיה לבצע את העבודה. העבודה תבוצע ככל היתן שלא 
  בשעות הפעילות של בית הספר.

  .בכתבהמפקח אישור יועץ הבטיחות מטעם יחל בעבודה אלא לאחר קבלת  לא הקבלן .5
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 אין באישור המפקח כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבטיחות העבודה. .6

 בזמן ים באופן קבוע וכח ויהיוהמפקח מטעם הקבלן האתר ומהל העבודה  מהדס .7
 העבודה.

 עם ההלת בית הספר וועד ההורים.למען הסר ספק מובהר כי על הקבלן לשתף פעולה גם  .8

המאבטחים וההסדרים הללו  יהיו כלולים במחירי הוראות הקב"ט העירוי,  ,כל התיאומים .9
  העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין.

  הגות והפרדות .ב

 הקבלן יבצע, בעצמו ועל חשבוו, על פי דרישות המפקח, הגות והפרדות, מעברים, גידור .1
גגוים ,שרוולים וכל אמצעי אחר דרש  להפריד בין השטחים , בהתאם למפרט הבטיחות

הפעילים והגישים לילדי בית הספר, צוות בית הספר, לבין שטחי העבודה הגישה 
וההתרגות. ההפרדה מתייחסת גם למיעת מעבר לכלוך אבק ובמידת האפשר גם רעש. 

והשיויים שידרשו, התוכיות תובאה לבדיקה ואישור המפקח ורק לאחר הכסת התוספות 
אם ידרשו, ע"י המפקח ואישורן על ידו, יותר לקבלן לבצען. אין באישור המפקח כדי לגרוע 

 מאחריותו הבלעדית של הקבלן ליעילות ותפקוד ההגות ההפרדות כאמור לעיל.

 הקבלן יתחזק במשך כל תקופת הביצוע את ההפרדות ה"ל לשביעות רצוו של המפקח. .2

בתחום ים המצויקיימים מבה ציוד וחלקי  , יעטוף, יתחום ויגן כלדריג , יתמוך,קבלןה .3
 . ובהיקף אזורי העבודה

כל ביצוע עבודות הסדרי התועה וגידור ומיגון שטחי העבודה יהיו כלולים במחירי העבודה  .4
  ולא תשולם כל תוספת בגין.

 

  שימוש, מעבר וכיסה לשטחי בית הספר .ג

 טחי בית הספר הפעילים  לכל צורך שהוא.לא יותר לקבלן  שימוש ומעבר  בש .1

לא יותר להשתמש או לעבור בשטחי בית הספר והחצר הפעילים ובכלל זה   לקבלן ולעובדיו .2
 בשירותים.

תוואי כיסת הקבלן ועובדיו לאתר עבודה יקבע על ידי המפקח בתיאום עם ההלת בית  .3
דרך הגישה  מידי יום, הספר. הקבלן יעל את הכיסות לשטח העבודה, שטח ההתארגות ו

 באופן שימע כיסת גורמים בלתי מורשים לאתר העבודה.

אם כתוצאה מגידור והפרדת שטחי העבודה, ההתארגות ודרך הגישה יותקו שטחים  .4
פעילים של בית הספר זה מזה, יכשיר הקבלן על חשבוו דרכים, שבילים ומעברים עוקפים 

  חילופיים להבטחת הרצף

  מיעת הפרעות .ד
המשתמשים בשטחי בית הספר  בחיי ישתו הבלתי מתפשרת של המזמין לכך שלא תהיה פגיעהדר

הפעילים ולכך שהפעילות לא תופרע ולא תפסק, מחייבים את הקבלן להביא בחשבון בין היתר 
  את הושאים הבאים:

על הקבלן לאפשר גישה לכל השטחים הפעילים בשטחי בית הספר, באופן תמידי, על ידי,  .1
 דרכים, שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל הדרש להבטחת הרצף. הכשרת 

הכשרת דרכים, שבילים ומעברים עוקפים חילופיים וכל הדרש להבטחת הרצף יהיו בטוחים  .2
  ללא מכשולים או בורות. 

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להיח על פי השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה  .3
ועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא ו/או הולכי רגל, שלא לחסום כדי להפריע לת

  דרכים או לפגוע במתקים קיימים, וכן שלא לשפוך עפר על פי השטח, וכדומה.

לחלקים והשטחים  םהקבלן יבטיח בכל תקופת הביצוע פעילות רצופה ותקיה של שירותי .4
 , מיזוג אוויר, וכיו"ב.הפעילים בבית הספר  ובכלל זה הספקות של מים, חשמל

שעות העבודה באתר יתואמו עם ההלת בית הספר, על מת לצמצם ככל היתן את הרעש  .5
 מהעבודות בזמים בו מתקיימים לימודים בבית הספר.
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 אחריות לזקים .ה

 זקים.ל מאחריותוכדי לפטור את הקבלן  המפקח יבאישור אין .1

העבודה באופן מיידי, ידווח למפקח וימתין  אתיפסיק הקבלן  ו/או זק,מקרה של פגיעה  בכל .2
  להוראות.

שייגרם כתוצאה מעבודתו, לרבות למבה שוא  זקבאחריות מלאה לכל  אייש הקבלן .3
בהתאם להוראות המפקח ועל חשבוו.  ולתק ויידרש העבודות כמו גם למבים הקיימים,

יאוחר מתום שבוע ממועד התיקון יושלם לא  ביצועעל ידי המפקח.  יקבעתיקון הזק  אופן
בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, יהיה  אוההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב 

לעכב את המשך העבודה עד אשר  וכןרשאי המפקח לדרוש תיקון מיידי של הזקים 
 עבור התיקון או תשלום או פיצוי כלשהו לדרושלתיקום. בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן 

  בעבודתועקב העיכוב 

 

  , אזור ההתארגות ודרכי הגישהגדר מסביב לשטח העבודה 00.05
אתר העבודה, אזור ההתארגות ודרך הגישה, הפוים לשטחי בית הספר, גדר  בגבולותהקבלן יקים   

הפרדה בהתאם לספח הבטיחות ככל שהדבר איו סותר את דרישות חוזר מכ"ל משרד החיוך. הגדרות 
 ספר תוקם גדר איסכורית חדשה וצבועה לרבות עמודים.שאין פוות לשטחי בית ה

  במקומות אשר ייקבעו ע"י המפקח יבה הקבלן שער לצורך כיסה לשטח המגודר.
מיוצבים, עם  על עמודים בהתאם לספח הבטיחות,מצרת פלדה  המ' ויב 4.0 -השער יהיו ברוחב כ   

במשך כל תקופת העבודה הגדר תפורק ע"י הקבלן יתחזק את הגדר והשער  אפשרות של סגירה ועילה. 
הקבלן בעיתוי שיקבע ע"י המפקח. השער יהיה סגור ועול תמיד הן בשעות העבודה והן לאחר שעות 
העבודה. פתיחת השער תותר רק לזמן קצוב בעת הכסת או הוצעת ציוד כלים ועובדים. פתיחת השער 

אחראי על הבטיחות יאייש את הכיסה לכל תבוצע רק בוכחות האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן. ה
  משך הזמן בו השער פתוח.

  
כל ביצוע עבודות הגידור, שילוט ומיגון שטחי העבודה יהיו כלולים במחירי העבודה ולא תשולם כל 

  תוספת בגין.
  
  

 התארגות  00.06
 תוכית את למפקח הקבלן ימציא, המזמין ידי על עבודה להתחלת) צו( ההוראה הוצאת מיום ימים 7 תוך

 לפגוע ומבלי, העבודה לביצוע להתארגות הדרוש כל את בברור לסמן יש התכית על .בשטח ההתארגות
 :להלן המפורט כל את גם התכית תכלול, האמור בכלליות

, זמיות דרכים, השדה ומעבדת האתר משרדי, ולחומרים לציוד האחסון מקומות, האתר סביב גידור
  .לאחסוים גידור, לבטיחות גידור, פעילות שטחי גידור, ממו ויציאה לאתר כיסה קודות
 לפעילות הקיימת בבית ספר הסמוך. לעבודות הפרעה יהוו שלא כך יתוכו אלו שטחים
 .אלו החיות פי על יפעל מקרה ובכל משרד העבודה של עדכיות בטיחות החיות הפיקוח עם יוודא הקבלן

 הסדרת לצורך, העבודה ובסיום במהלך, בתחילה הדרשים וריםהאיש כל וקבלת תאום הקבלן באחריות
 . העבודה לאתר לבית ספר הקיים בסמוך גישה דרכי

 גידור לרבות, באתר״ ״התארגות זה סעיף הוראות במילוי הכרוכות הכספיות ההוצאות כל
 היחידה במחירי ככלולות ותחשבה הקבלן על יחולו העבודה ואתר החומרים, הציוד על שמירה,האתר

 .הפרויקט ביצוע זמן במשך תלות ללא בפרד בעבורן ישולם ולא השוים
 הדרש העבודה רישיון כולל הדרושים האישורים כל בהשגת הכרוכים והטרחה היוזמה כל כי בזה מודגש

 לתשלום ימדדו ולא העבודה באתר ההתארגות בסעיף כלולות הן וכי הקבלן של ובאחריותו מחובתו הם
  .השוים היחידה במחירי ולותוכל בפרד
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  מבה לשימוש המפקח 00.07
  , שיכלול חדר מפקחים,  חדר ישיבות, מטבחון ושירותים. הקבלן יספק מבה חדש למפקח 

זוגגים עם צילון  מחלוות   4 -ו "מס 80/200 מבה יכיל דלת כיסה פלדלת אטומה במידות ה  .א
ר זמית על ידי הקבלן לרשת החשמל מבה יחובה"מ, עם סורגים. ס 80/80 לפתיחה במידות 

  ותברואה 

קו פרד לפקס,   ASDLהקבלן יתקין במשרד קו טלפון עם חיבור לאיטרט מהיר באמצעות קו  .ב

, פקס לייר, מכשיר טלפון ובכלל אספקת A 3מכות פקס, סורק הדפסה וצילום (משולבת) כולל 
  דפים ומתכלים שוים.

   

  :כלולמ"ר אשר י 15חדר מפקח בשטח של  .ג

  ס"מ  עם  מגירות המצוידות במעולים. 80/180שולחן  משרדים בגודל  .1

 כסא  מכלים על גלגלים.1כסאות +   4 .2

 ארון פלדה עם מדפים מצויד במעול ומפתח (שתי דלתות).  1 .3

 כ"ס.   3מזגן אוויר מפוצל   1 .4

 לרבות מסגרת.  100/70לוח שעם  לעיצת  גליוות במידת   .5

 150X90לוח מחיק בגודל  .6

קודות מאור עם גופים פלורסצטים   - 4קודות כח, קודת חבור מזגן ו  4בחדר יותקו  .7

4X14   . 

 .A4ציוד משרדי הכולל כלי כתיבה, מחברות, קלסרים ודפי  .8

 מ"ר אשר יכלול :  20חדר ישיבות בשטח  .ד

  איש לרבות כסאות. 12שולחן  ישיבות המאפשר ישיבה משוטפת של  .1

 כ"ס.   3צל מזגן אוויר מפו  1 .2

 סרגלים לתליית תוכיותו90X150 לוח מחיק בגודל  .3

קודות מאור עם גופים פלורסצטים   - 6קודות כח, קודת חבור מזגן ו  4בחדר יותקו  .4

4X14   . 
  

  מטבחון אשר יכלול: .ה

מ"א עם תאים ומגירות, משטח שיש מעל הארון + כיור מטבח  1.4ארון תחתון במידות  .1

ס"מ מעל  60עד לגובה  P.V.Cים קרים. ציפוי אריחי קרמיקה או ס"מ + ברז מ 40*50
  למשטח השיש.

  בקבוקים גדולים וספים וקומקום חשמלי שלף.  4ליטר, מתקן מי עדן עם  200מקרר  .2
  

  שירותים אשר  יכללו: .ו

  מ'.  1.20עד גובה   P.V.Cאסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה או צפוי 
  

המבה במשך כל תקופת הביצוע לרבות אספקת יר טואלט, סבון וזלי  הקבלן יקה ויתחזק את .ז
למטבחון וכ"ל לשירותים, ייר לצילום, מי עדן  וכיבוד שוטף. כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

 הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן.
  

 .דמותו, ויחזיר המצב לקהמבה יישאר רכושו של הקבלן והוא יפה אותו מהאתר עם סיום העבודה .ח
  

  שרותים 00.08
הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תאי שירותים יבילים בכמות ובאיכות הדרשת ע"י משרד העבודה 

הקבלן  ועל פי כל דין (שי תאים לפחות), לשימוש עובדיו, לרבות מים, מתקן ייר טואלט, כיור וברז.
  יתחזק שרותים אלו לרבות יקיון יום יומי במשך כל תקופת הביצוע.
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  טיחותב 00.09
 בטיחות ואמצעי זהירות .א

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועיין ולרבות לעיין פקודת 
  והתקות על פיה. 1970 –הבטיחות בעבודה (וסח חדש), התש"ל 

בוסף לאמור בתאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם, מתחייב הקבלן על 
תאוות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין המתייחס לבטיחות מת למוע 

  ועל והלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לושאים כדלהלן:
ימים  7הודעה על מיוי מהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך  .1

  מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.
  אתר הביה בו תרשמה תאוות וכו'. החזקת  פקס ב .2
בכיסה למתחם יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן, פעולות הביה ושם מהל העבודה, וכן יוצבו  .3

  שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בייה ושהכיסה לשטחים אלה אסורה. 
מגן, משקפי מגן הספקת כלי עבודה תקיים לעובדים (לרבות: פטישים, אזמלים וכו') כובעי  .4

  הכל לפי הדין והצורך.  –(בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו') 
כל הציוד, לרבות מעליות, מופים וכלי הרמה אחרים יהיו תקיים לחלוטין עם תעודות  .5

בדיקה שגרתיות ועדכיות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי 
  כך.עובדים המורשים והמוסמכים ל

לא יחובר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא בדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר  .6
  זאת בכתב (ביומן העבודה). 

לא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות  .7
  לגרום לשריפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה מאת המהל.

מהל איו משחרר את  הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל זק שעלול להגרם אישור ה
  עקב ביצוע העבודות ה"ל. 

די בושא הבטיחות. המפקח מטעם המזמין עיודגש במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבל .8
איו מפקח הבטיחות של הפרויקט. יחד עם זאת אם יעיר המפקח הערות בושא הבטיחות 

 לן להוג על פי הן, כל עוד אין עומדות בסתירה לפקודת הבטיחות ולתקות.יהיה חייב הקב
  

 אחראי לבטיחות .ב
האחראי על הבטיחות מטעם הקבלן ישמש בתפקידו עד למועד שיקבע על ידי המפקח.  .1

כך  –אחראי הבטיחות יהיה הראשון להגיע והאחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן 
י הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו וכן עד לסיום עבודות ששירות הבטיחות ייתו על יד

 קבלים שימוו ע"י המזמין וגורמים אחרים.
למיעת ספק, הקבלן יהיה אחראי לבטיחות עד השלמתו המלאה של הפרויקט גם ע"י  .2

קבלים שעובדים בהזמה ישירה של המזמין. אחריותו על הבטיחות תחול גם על עבודת 
 שמעוסק על ידם.הקבלים ה"ל וכל מי 

 לא ישולם בפרד בגין כל ה"ל. .3
  
  
  
  

  אמצעי זהירות 00.10
 הקבלן מתחייב לקוט על חשבוו בכל אמצעי הזהירות הדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם                     

אורות, שלטי אזהרה, פסים מהבהבים,  לספק ושמירה, גידור,ובאתר ביצוע העבודות ובסביבתו 
הוראה מצד רשות כל על פי  שיידרשאמצעי מיגון אחר  בטיחות, גדרות זמיות וכלפיגומים, מעקות 

  מוסמכת שהיא.
היה ותתבצעה העבודות בשעות או בעוות בהן אין אור יום מלא, יתקין הקבלן על חשבוו אמצעי 

תר בטיחות וזהירות המתאימים או הדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה, ויתקין תאורה מקפת של א
  העבודה.

  
  
  
  
  



-102 -  

 

  תכולת המפרט 00.11
המפרט הכללי: פירושו המפרטים הכלליים הרלבטיים של הועדה הבימשרדית שבהוצאת ממשלת   

  ישראל.
שוים  המפרט המיוחד: פירושו התאים המיוחדים, המתייחסים לעבודה זו, ואשר הים משלימים ו/או   

   המפורטים במפרט הכללי.או מורים על אופי ביצוע, מדידה ותשלום אחרים מאלה 
ממו.  המפרט: פירושו צירוף המפרט הכללי והמיוחד. המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק בלתי פרד   

ביטויה הוסף  המפרט מהווה השלמה לתכיות, ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכיות תמצא את 
  במפרט.

  

  מידות בתכיות 00.12

ובכל מקרה שתמצא טעות  ,ת התוות בתכיות לביצועעל הקבלן לבקר את כל התכיות והמידו .א
במפרט עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו  או או סתירה בתכיות, בשרטוטים

  מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בדון זה תהא סופית ומכרעת.

מערכות      וע ביצ בעתולמערכות הקיימות. על הקבלן ה על הקבלן לבדוק התאמת התכיות למב .ב
      איסטלציה, חשמל וכו' לבדוק ולוודא גם התאמת תכיות המערכות לתכיות האדריכלות

לפות למפקח כאמור בסעיף א' והקוסטרוקציה של העבודה. במקרה של אי התאמה יש להוג 
  לעיל.

ת     אם הקבלן לא יפה מיד למפקח ו/או לא ימלא אחר החלטתו ה"ל, הוא ישא בכל התוצאו .ג
 האפשריות, בין אם ראות מראש ובין אם לאו.

  

 לוח זמים ועבודה במשמרות 00.13
  

 כללי  .א

 להכין הקבלן דרש, השוים העבודה שלבי מורכבות ועקב הפרויקט בביצוע מלאה שליטה לצורך

 יום 14 מ פחות תוך, החוזה בתאי כאמור, לאישור יגיש אותו להלן למפורט בהתאם זמים לוח

 .ת חוזה זהחתימ מיום

 כולל, הדרשים הביצוע ושלבי העבודות של הכולל הביצוע משך על יתבסס הזמים לוח

 ).יידרשו אלה באם( ביצוע לתכון התייחסות

 מותאם תקליטור וע״ג צבעויים עותקים בשי גדול אחד גיליון על למהדס יוגש הזמים לוח

  .״חלוות״ בסביבת ״MS PROJECT״ לתוכת

  

 בכתב תעשה, כזאת ותוגש במידה, ביצוע משך להארכת הקבלן של תביעה כל כי בזה מובהר

 .ה״ל הזמים בלוח הקריטי בתיב לקבלן שגרם לעיכוב בהוכחות ותלווה

 לקוט מתחייב והקבלן, ה״ל הזמים לוח הגשת שבטרם התקופה לגבי כ״ל תביעה כל תוכר לא

  .הבלעדי חשבוו על והכל, הז פיגור להדביק מת על האפשריים האמצעים בכל

 

 כללי זמים לוח תיאור  .ב

 הפעילויות כל את ויכלול שבועי תכון פי על מפורט ממוחשב גט בשיטת יוכן הכללי הזמים לוח

 של וסיום התחלה מועדי, ביצוע שלבי כולל לו ומחוץ האתר בתחום והמשיות הראשיות

 בכפיפות הכל והחומרים הציוד, האדם חכו משאבי את וכן פעילויות בין קשרים, פעילויות

. עבודתו את הקבלן מתכן לפיהן הביצוע לדרכי ובהתאם בפרויקט המוכתבים הביצוע לשלבי

 חודשי מעקב שתאפשר פירוט ברמת יערכו הקבלן לעבודות בהתייחס, הזמים בלוח הפעילויות

 לתתי יפוצלו משבועיים ארוך שמשכן פעילויות, כן ועל פעילות כל של וסיום התחלה תאריך על

 מרוחי יכלול הקריטי התיב על העבודות תזמון. הקריטי התיב יודגש הזמים בלוח.פעילויות
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 התיב על הביצוע מזמן %10 שיותיר כך יתוכן הזמים לוח . מראש מתוכן לביטחון זמן

 הקריטיים התיבים על מראש מתוכים סבירים בטחון ישולב, בוסף. ביטחון למרווח הקריטי

 .המשיים

 או המזמין ע״י להתבצע שצריכות או הקשורות פעילויות גם הזמים בלוח הקבלן יכלול בוסף

 פעילויות וכן', וכד דוגמאות אישורי, חסרים ביצוע ופרטי תכיות אספקת כגון, כוחו מבאי מי

 שורותק עבודותיהם ואשר, זה במפרט כהגדרתם, ממוים או אחרים קבלים ע״י שמבוצעות

 .המבה בהקמת

 וכן,חומרים והספקת הזמות מועדי, והאישורים ההיתרים קבלת מועדי גם יכלול הזמים לוח

  .המפקח ע״י שיידרש כפי הכל משה פעילויות

  

  

 אחריהם ומעקב אישורם, זמים לוחות בדיקתג.                        
 המזמין ידי על ויאושרו שיבדקו אחרל), מפורט זמים ולוח כללי זמים לוח( הזמים לוחות

 בלתי חלק יהוו, וידרשו במידה ה״ל ע״י שיידרשו והשיויים התיקוים בהם שיוכסו ולאחר

  .שלביה בכל העבודה התקדמות אחרי למעקב וישמשו זה מחוזה פרד

 כולל )יהיו אם( לפיגורים הקבלן התייחסות את וכולל, לחודש אחת מעודכן, הכללי הזמים לוח

 .תקליטור וע״ג עותקים בשי חודש מדי למפקח יוגש, אלו פיגורים על להתגבר האמצעים כל

 לוח של חודשי עדכון וכן סופי לאישור עד והתאמתם הזמים לוחות הכת לרבות ה״ל כל

 .חשבוו ועל הקבלן ע״י יבוצע הכללי הזמים

 במועד והן השוות הפעילויות של הבייים במועדי הן הזמים לוחות בדרישות לעמוד הקבלן על

  .הסופי

 

   עבודה במשמרותד.          

                   או סיבה מכל או שקבע הזמים בלוח עמידה לשם כי לקבוע המפקח של בסמכותו זה יהיה             

   בודהע וכן לילה עבודת לרבות, אחת עבודה ממשמרת ביותר לעבוד הקבלן על, אחרת מגבלה             

 .המפקח של אלה להחיותיו לציית חייב יהיה והקבלן, שבתון ובימי שבוע בסופי             

 לכל זכאי הקבלן יהיה לא, אחד מראש ביותר ועבודה חריגים ובמועדים בשעות עבודה עבור

 .שקיבל אישור מראש ובמידה אם אלא וסף תשלום

 לברר הקבלן באחריות: הבאים התוים את בחשבון לקחת הקבלן על הזמים לוח הכת בעת

 .אליו במקביל שיתבצעו הוספים הגורמים עבודות של הזמים לוחות את, מראש

 ועל מסוימות עבודות פיצול כולל, הזמים בלוח ופעילויות עדיפויות סדר לשות הזכות למפקח

  . המפקח של אלו להחיות לציית הקבלן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-104 -  

 בודות שאין כלולת במכרזקבלי משה ממוים לע   00.14
  

המזמין רשאי לבצע עבודות שאין כלולת במסגרת מכרז/חוזה זה על ידי קבלים שייקבעו על ידו  .א
  ") ויחולו לעיין זה ההוראות שלהלן:קבלי משה ממוים(להלן: "

 המזמין יקבע את זהות קבלי המשה הממוים ואת מחירי היחידה לעבודות אלו. .ב

בלי המשה הממוים בגין עבודתם על פי מחירי היחידה שסוכמו בים לבין התמורה המגיעה לק .ג
  המזמין, תשולם ע"י המזמין לקבלים הממוים ישירות. 

הקבלן ובכפוף לאמור בהוראות החוזה, ככל שעבודות אלה יבוצעו במקביל לעבודות הקבלן,  .ד
קבלי המשה  מערך הסכום שישולם עבור עבודתם של 12 %  –יהיה זכאי לתמורה בסך

  הממוים, וזאת עבור קיום מלוא התחייבויות הקבלן בקשר עם קבלי המשה הממוים. 

מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה וספת מעבר לאמור לעיל בגין עבודת קבלי  .ה
המשה הממוים. כל דרישה של הקבלן מקבלי המשה הממוים לתשלום או תמורה בגין ביצוע 

 דה תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמין.העבו

התמורה האמורה לעיל תשולם כגד ביצוע כל התחייבויות הקבלן ביחס לקבלי המשה  .ו
  הממוים, לרבות מתן כל השירותים הזכרים בהסכם זה.

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מת לאפשר עבודתם של קבלי המשה הממוים כאמור,  .ז
ל ידי שיוי סדרי עבודתו, שיוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את לרבות ע

ביצוע העבודות השוות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהסכם ולפי הוראות המפקח. הקבלן לא 
  יפגע בעבודות קבלי המשה הממוים.

ה הקשורה בבצוע בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשה הממוה, בכל שאל .ח
  העבודה, מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. 

למען הסר ספק מודגש בזאת כי דין עבודות קבלי המשה הממוים הוא כדין העבודות העצמיות  .ט
של הקבלן לכל דבר ועיין, ואחריות הקבלן תחול במלואה גם על עבודות קבלים אלה. לפיכך, 

ור הקבלן, כאמור לעיל, תהיה גם בגין עבודות קבלי המשה ערבות הביצוע וערבות הבדק שימס
 הממוים. 

שמירה,  :הקבלן ייתן לקבלי המשה הממוים את כל השירותים הדרשים לביצוע העבודות כמו .י
מים, חשמל, מחסים, פיגומים, טפסות, תיאום, סימון, יקיון, ההלת עבודה וכו', וכן יתקן 

ל ולאחר סיום כל עבודות קבלי המשה הממוים, הכול כפי וישקם את כל עבודותיו במקבי
שיקבע ע"י המפקח. הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלי המשה הממוים וכן 
את עבודתם עם עבודתו. החובות החלים על הקבלן כ"אחראי לבטיחות", כ"מבצע העבודה" 

ועל העבודות שיבוצעו על ידם. כן  וכ"ממוה בטיחות" יחולו גם על קבלי המשה הממוים
מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלי המשה 

 הממוים.

בוסף לאמור בכל יתר מסמכי וספחי החוזה, על הקבלן לבצע ולספק את כל המפורט להלן, הן  .יא
 א כל תמורה (וללא מדידה) וספת:ביחס לקבלים הממוים והן ביחס לקבלי המשה, וזאת לל
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ארגון והכת שטחי אכסון לפי צרכי כל קבלן משה ממוה וכן שטח התארגות להעמסה  .1
  ולפריקה של חומרים וציוד.

  שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג. .2

יוד שירותי מוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של קבלי המשה הממוים, וזאת רק לגבי צ .3
  וכלים המצויים באתר באותה עת.

שירותי בטיחות, כגון: אמצעים למיעת פילה, אמצעים לכיבוי שריפה וכד', הכל בהתאם  .4
 לדרישת משרד העבודה וכל רשות.

  עבודות עפר (חפירה , מילוי, הידוק וכו') .5

 עבודות קיון ופיוי הפסולת . .6
לוחות חשמל זמיים לשימוש אספקת מים וחשמל לצרכי העבודה ולשימוש האישי כולל  .7

  קבלי משה, לכל אורך התקופה.
כגד תשלום ישיר. גובה  –אספקת חומרים קטים כגון: מלט, חול, סיד לצרכי ביטון  .8

  התשלום ייקבע ע"י המהל.
  סתימת חורים וחריצים שיחצבו בקירות ע"י הקבלים האחרים. .9

צבע וכל סוגי הטיח במקומות  תיקוי גבס, ריצוף, חיפויים למייהם, תקרות תותבות, .10
  שהגבס ו/או הטיח ו/או הריצוף והחיפויים ייפגמו.

שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים ממילא באותה עת  .11
  באתר.

  

  קבלי משה וספקים  00.15

העסקת קבלי משה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור המפקח מראש, אולם לא יהיה  .א
שור זה משום העברת האחריות הבלעדית של הקבלן הראשי לטיב הביצוע של עבודות קבלי  באי

  המשה והתיאום בייהם. 
  

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משה, ספק או כל פועל של קבלן משה  .ב
דה. אשר לפי ראות עייו איו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבו

ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן  5ההחלפה ה"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 
  ביצוע.

  

תוך ארבעה עשר יום ממועד חתימת החוזה בין החברה לקבלן, יגיש הקבלן רשימת ספקים  .ג
  וקבלי מלאכות לאישור המפקח כדלקמן:

בודה אותה הוא מבקש קבלי משה לכל ע 3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1
  לבצע באמצעות קבלן משה.

שים בעבודות  5כל קבלי המשה שייכללו ברשימה חייבים להית בעלי יסיון של לפחות 
  זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

  
לרשימת קבלי המשה המוצעים יש לצרף את התוים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן  .2

  שה בפרד:מ
  פרופיל חברה. )א(
שמות פרוייקטים שביצע הקבלן בשלוש השים האחרוות, אשר זהים בהיקפם  )ב(

ובמורכבותם לעבודה הכלולות במכרז/חוזה זה. לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את 
שם המתכן, שת התכון והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים ה"ל 

 וייקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם). ביחס לתפקוד המערכות בפר
  

לפי אישור קבלן המשה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלי המשה  .3
שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מת להתרשם מהיסיון והמקצועיות של הקבלים 

 המוצעים.
  

, מסורה יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתאי הסף המפורטים לעיל .4
 לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפי הגשת הצעתו.
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מודגש כי לא יתן יהיה להתחיל בעבודות קבלי המשה ללא אישור בכתב מהמפקח.  .5
  בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

  

לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן מודגש כי על הקבלן לתת תשומת  .ד
  דקדקי את הליך אישור קבלי המשה, כמפורט לעיל.

 

מודגש כי עבור עבודות קבלי משה של הקבלן, עבור עבודות קבלים אחרים של המזמין אשר  .ה
די המזמין להם לא ייתו שירותים כאמור על ידי הקבלן ועבור גורמים אחרים אשר לא מוו על י

לא תשולם לקבלן כל  -ואשר יפעלו באתר (כגון חברת חשמל, בזק, עיריית תל אביב וכדומה) 
תמורה באחוזים עבור שירותי הקבלן הראשי והקבלן יבצע את השירותים לגורמים אלו, אם 

  וככל שיבצע, ללא כל תמורה.
  

  
  מחיר יסוד 00.16

והובלה עד  בתוספת הוצאות העמסה,  מחיר יסוד פירושו המחיר של חומר כלשהו במקום רכישתו .1
למקום המבה . מחיר היסוד איו כולל פחת, הוצאות פריקה, אחסון והוצאות אחרות מכל סוג 

 שהוא אלא אם אמר במפורש אחרת.
  
המפקח יקבע מחיר יסוד מעודכן לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום המבה  ומחיר  .2

בחשבון  יעודכן בהתאם לשיוי המחיר לאחר שלקחו  היחידה שהתבסס על מחיר היסוד
 ההתייקרויות החלות על מחיר היסוד.

  
 לצורך קביעת מחיר יסוד מעודכן, ימציא הקבלן למפקח, על פי דרישתו,  כל הצעת מחירים,  .3

 חשבוות מס (צילום אמן למקור), שובר, קבלה וכיו"ב, הוגעים למחיר היסוד.
  
רכישה ואספקת חומר כלשהו יכללו במחירי היחידה לביצוע העבודות כל הוצאות הקבלן בקשר ל .4

  ובשום מקרה לא יתווספו למחיר היסוד.  
אך איו חייב לשלם את מחיר החומר ישירות לספק לפי התאים שיסוכמו ישירות  רשאיהמזמין 

ב ובין ספק החומר ולהפחית את מחיר היסוד הצמוד ממחיר היחידה של אותו סעיף בכת  ביו
  הכמויות.

  
  

  
  מוצר שווה ערך 00.17

אם זכר המוח "שווה ערך" במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרטיבה לחומר מסויים הקוב בשמו   
המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן, פירושו שהחומר חייב להיות שווה ערך מבחית טיבו, 

  איכותו, מראהו, תכוותיו וסגולותיו.
רו המוקדם של המפקח. היה ומחיר החומר שקב בחוזה גבוה ממחיר החומר ערך טעון אישו- חומר שווה

יותאם מחירו  או סבור המפקח  כי שווה הערך חות ממחיר החומר שהוגדר בחוזה, שאושר כשווה ערך,
  בחוזה בכפיפות למחיר היסוד.

  המפקח איו חייב לאשר שימוש בחומר שווה ערך.
ת הצעתו,  לתמחר את מחירי היחידה על פי העבודות והחומרים מודגש ומובהר כי על הקבלן, בעת הגש

המצויים בחוזה. לא תתקבל כל טעה ו/או תביעה בגין תמחור מחיר יחידה על בסיס מחיר יסוד של 
  חומר שווה ערך.

  
    

  מים וחשמל 00.18
 הקבלן על. הקיים הביין של האחזקה ומהל הפיקוח עם בתאום רק והחשמל המים לרשת התחברות

 לצרכים באספקה תקלות למוע כדי המתקים כל את ולהתקין הסידורים כל את חשבוו על ותלעש

  .בבין האחרים
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  דגמי פריטים ותערוכת מוצרים 00.19

על הקבלן להציג למהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל המוצרים והחומרים בהם הוא מתכוון להשתמש  .א
ר לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד צו התחלת לצורך בצוע העבודה במסגרת תערוכה שיקיים באת

  העבודה.

הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון הקבלן לייצר הרכיבים  .ב
  הסדרתיים (לאחר שיאושר הדיגום).

הערות המהל ייושמו בייצור הסדרתי. תהליך הדיגום, והתיקוים שבעקבותיו, לא יהיה בהם בשום  .ג
להאריך את תקופת הביצוע. כמו כן הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עבור תערוכת מוצרים אופן כדי 

  וה"ל ייחשב ככלול במחירי היחידה.

  תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים המסופקים ע"י הקבלן, בתחומים הבאים: .ד

  חומרי איטום, ערבים, דבקים. )1

 מדרגות, ספים, וכו'.מוצרי ריצוף וחיפוי (פים וחוץ) לרבות  )2

 גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת. )3

 קבועות תברואיות. )4

 פיות מגן, פרופילי חיפוי. )5

 אביזרים לשירותים. )6

 פריטי אלומייום לסוגיהם. )7

 פריטי גרות לסוגיהם. )8

 פריטי מסגרות לסוגיהם, לרבות: דלתות ומעקות. )9

 אביזרי פרזול. )10

 תקרות אקוסטיות לסוגיהם. )11

 יאוחסו לצורכי תיעוד באתר ויהיו רכוש הקבלן בגמר עבודה.הפריטים השוים  .ה
  

  ווים ג 00.20
תביעה כל להמזמין ו/או מי מטעמו והדבר לא ישמש כעילה  "יעווים של עבודות הגמר והמוצרים יבחרו ג

שהיא מצד הקבלן.  המזמין רשאי לשלב גווים בתוך החללים, למשל כל קיר או עמוד בגוון אחר, ללא 
  תוספת מחיר.

  

   ומרים לתקופת הבדקח 00.21

קבלן יעביר לההלת בית הספר, לצורך שמירה במחסי בית הספר במהלך תקופת הבדק, חומרים כגון ה .א
לפחות מכמות כל אחד מהחומרים בה עשה שימוש  5%-יפויים, צבעים וכו' בהיקף של כחריצופים, 

זהה לקיים ולא יורגש  מירקםוון דרשו, באופן שיתקבל גויבפרויקט, לצורך ביצוע תיקוים שידרשו, אם 
  התיקון. 

  כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ולא ימדדו בפרד. .ב
  

00.22 יום יומי קיון שוטףי 
לרבות  הקבלן יקה את אתר העבודות וסביבתו מידי יום  ומסודר.  קי ההעבודה תוהל כך שהאתר יהי  

הווה ראייה להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים והסדר ת ןהיקיושמירת אי  טאטוא.
שטיפה, הגה, סילוק פסולת, טאטוא, על יקוי שוטף לרבות  מבוצעים. אי לכך, אם לא יקפיד הקבלן

קיצוץ חוטים וכיו"ב תופסק העבודה וכל הזקים יחולו על הקבלן. מובא לידיעת הקבלן כי אין כווה 
  להתפשר בושא זה. 

לא ביצע הקבלן את האמור לעיל, רשאי המפקח מעת לעת, בוסף לזכותו להפסקת העבודה, להזמין   
 ביצועו של היקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות.

הכלים  לרבותקבועים  פועלים 2גם  על חשבוו לרשות המפקחמבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן 
  שיבחר המפקח ובמקומות שיבחר. ויקיון כפיעבודות סדר  לצורך בצוע ,והמכשירים הדרושים
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   סילוק עודפים ופסולת: 00.23

  לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:  )א(
  עודפי חפירה ו/או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.  .1      
  פסולת הוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגותו בשטח.  .2      

  על ידי המפקח. כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ופסל  .3  
  כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת במתחם בית הספר.  .4  

כל הפסולת ה"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבוו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת והעודפים   )ב(
תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש ולמקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות, ולא תשולם כל תוספת עבור 

  מרחקי הובלה.

ליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים ה"ל המקום א )ג(
(כולל תשלום אגרות),כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבוו. לעיין זה רואים את 

  הפסולת כרכוש הקבלן.

ם הדבר דרש במפורש סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, היו חלק בלתי פרד מכל סעיפי העבודה, בין א )ד(
  באותם סעיפים ובין אם לא, ובכל מקרה לא ישולם עבורו בפרד.

  
  

  בדיקות מעבדה 00.24

כל בדיקות האיכות כולל בדיקות במעבדה, יהיו על חשבון  הקבלן, המעבדה המוסמכת לעריכת הבדיקות  )א(
  תבחר ע"י המזמין. 

  בין היתר מחויב הקבלן לבצע את הבדיקות כדלקמן: )ב(

  .בדיקות בטוים )1

  המטרת חלוות וקירות. )2

  בדיקות מתקן  תברואה (איסטלציה וביוב). )3

  בדיקת מערכת ספריקלרים ואישורה )4

  בדיקות מתקן חשמל. )5

  בדיקות צפיפות. –עבודות עפר ומלוי  )6

  בדיקת צפיפות. –מצעים ותשתיות  )7

  בטוים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרות עב' פיתוח. )8

  מתבקשת על פי כל דין.כל בדיקה וספת הדרשת ו/או  )9

כל הבדיקות תבוצעה אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המזמין. על קבלן להעביר למפקח    )ג(
ימים מיום הודעת המזמין על כוותו לחתום חוזה עם הקבלן, וכן  7הסכם חתום עם מעבדה מוסמכת עד 

מכים לכל הבדיקות לצורך את כל האישורים ממעבדה מוסמכת הדרשים ע"י הרשויות ודו"חות מס
  קבלת תעודת גמר.

בכל הדיווחים על ביצוע הבדיקות יצויין תאור המקום ממו, או בו בוצעה הבדיקה. מכל הדיווחים ישלחו    )ד(
  העתקים ישירות ע"י המעבדה גם למזמין וגם למפקח.

רים אשר על הקבלן להעביר  למפקח אישור מעבדה מוסמכת לקיום תו השגחה ו/או תו תקן לכל המוצ )ה(
  רכשים ו/או מיוצרים ע"י הקבלן.  

למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רשאי לבצע את ההתקשרות עם מעבדה מוסמכת ולחייב את הקבלן  )ו(
  בדמי הוצאות הבדיקות.
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  הגה על חלקי המבה  00.25
 בוסף על האמור במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה, יובהרו כאן מספר הוראות מחייבות  א.

  בקשר עם הגה על חלקי מבה.
כל חלקי גרות והמסגרות שיותקו במבה  יוגו ע"י הקבלן באמצעות  –גרות ומסגרות  .1

יריעות פוליאתילן בצורה שתבטיח אותם מפי פגיעות מכיות, לכלוך ו/או כל פגיעה 
  אחרת.

קבלן מפי מיד עם גמר הרכבת כל אחד מפריטי האלומייום יגן עליו ה – אלומייום  .2
  פגיעות מכיות ו/או פגיעה של סיד, טיח, צבע וכו'. 

  הגת פריטי האלומייום תתבצע בתיאום ועל פי החיות המפקח.
הקבלן יקפיד מפי פגיעה באריחים ובמדרגות. המדרגות יוגו באמצעות  –ריצוף וחיפוי  .4

ות יוגו ביוטה לוחות עץ באופן שיבטיחו אותן מפי כל פגיעה במהלך העבודה, המרצפ
  וגבס.

עם הרכבת הכלים הסיטריים ידאג הקבלן להגתם באמצעות מילוי  – כלים סיטריים  .5
  האמבטיות והכיורים בסורת עץ  וכסויים בלוח פוליסטרן ודיקט.

  
אין בביצוע ההגה ה"ל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי המבה    ב.

  לו שאים מוזכרים.המוזכרים למעלה וא
  
כל ההגות תהייה ברות קיימא ויתפקדו ברציפות עד מסירת העבודה. במידה ובמהלך העבודה   ג.

  תוסר ההגה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן לחדשה באופן מיידי.
  

במידה ובמהלך העבודה ייזקו ו/או יתקלקלו חלקי המבה ו/או אביזרים כלשהם, יתקם   ד.
  ם על חשבוו לשביעות רצון המפקח.הקבלן ו/או יחליפ

  

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מושלם של ההגה על חלקי המבה, אחזקתה וחידושה חלות על  .א
  הקבלן.

  

  קבלת העבודה 00.26

  קבלה ראשוה .א
אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו/או סיור מוקדם, יזמן 

יפו, אגף משאבי חיוך, -ת ציגי עיריית תל אביבהעבודה בהשתתפוהמפקח קבלה מוקדמת של 
  . ומהלת בית הספר

  
לאחר הבדיקה יעביר המפקח דו"ח מסכם ובו תיכללה הערות והוראות לקבלן על תיקון פגמי 
ביצוע שתגלו בבדיקה, השלמות דרושות וכדומה, וכן ייקבע תאריך לסיום התיקוים וההשלמות 

  כ"ל.
       

לגבי הליכי הקבלה יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפי הקבלה הסופית, ועדיף בוסף לאמור לעיל 
לקראת הקבלה המוקדמת, את כל האישורים הדרושים בין למערכות הספציפיות, כגון אישור 

  ח"ח, בודק מוסמך וכיו"ב, כדרש לגבי תעודת גמר.
/מערכת  הבודות במבבוסף לה"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלי המשה אשר ביצעו עבורו ע

בוסף לאמור כאן, יספק הקבלן ספר הוראות להפעלה ולהחזקה  .) AS MADEוכן תכיות עדות (
  העתקים.  3 – למתקים ולמערכות. כל המסמכים יוגשו ב

  

  קבלה סופית .ב
בהשתתפות ציגי העירייה וההלת  תיקון הפגמים ה"ל על ידי הקבלן, תיערך קבלה סופיתלאחר 

  בית הספר.
במידה ולא בוצעו כל התיקוים אשר צוייו בדו"ח הקבלה המוקדמת, או במידה ויתגלו בבדיקה     

  פגמים וספים, יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש ועם השלמת התיקוים הכלולים בו על ידי הקבלן
  יתיר     -תיערך בדיקה וספת לשם קבלה סופית. אי ביצוע התיקוים בזמן שייקבע ע"י המפקח 

  למזמין לעכב  ו/או לקצץ תשלומים לקבלן וכמו כן לבצע התיקוים על חשבון  הקבלן.
  במידה ולא תהייה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה, תמולא "תעודת קבלת העבודה".
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    מירה על איכות הסביבהש 00.27
ו על ידי המפקח, יקבעי /אווקבלן יקוט על חשבוו בכל האמצעים שקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ה

מפקח. על הקבלן להתקין על חשבוו במקום הכדי למוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון 
  כמות, בגודל וברמה סיטרית לשביעות רצון המפקח.בשיורה עליו המפקח מבי שירותים 

  
  
  

00.28  ת השטחיקוז והג  

ל ידו וכן להגת עיקוז המבוצעות ל הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרושים להגת עבודות העפר והע )א(
קבלן יקוט בכל האמצעים ההמבה, הציוד, הכלים והחומרים בפי מים, גשמים ואדמת סחף. 

 מרביתהחף בשטח העבודה וירחיקם במהירות סהדרושים כדי למוע הצטברות מים, גשמים ואדמת 
  מוקדם של המפקח. הלמקום שיקבל את אישורו 

וללות, חפירת תעלות ס, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת מצעי הגה יכללו כיסויא )ב(
יצוע המבה  וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל בליקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת 

  די המפקח. יהאמצעים האחרים שיידרשו על 

שיהיו לשביעות  בהיקףוייקטו על ידי הקבלן, על חשבוו הוא, והכל באופן  "להל אמצעי הגה כ )ג(
  רצוו המלאה של המפקח. 

ושרו על ידי המפקח, אל זק שייגרם לעבודות, גם אם קט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר כ )ד(
  מפקח ולשביעות רצוו המלאה. היתוקן על ידי הקבלן ועל חשבוו בהתאם להוראות 

שמים, לא ייחשבו גבות  הסרת ספק מודגש כי עיכובים בעבודה הגרמים עקב תאי מזג אויר לרל )ה(
  עליון.  כוחכ

  

  קורת העבודותיב 00.29
הקבלן חייב להעמיד על חשבוו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים הדרושים  .א

לאתר או למקום העבודה של הקבלן או  סלהיכלבחית העבודות. למפקח תהיה תמיד רשות 
  .מתבצעת העבודהלמקומות עבודה אחרים בהם 

      ן חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי גישה  מקובלים וסבירים עפ"י שיקול יודגש כי הקבל
  דעתו הבלעדי של המפקח לכל חלק של העבודה בכל שלב ושלב של ביצוע.

  
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר    .ב

חומר להתאמה לדרישות בחוזה וכל זה על וכמו"כ יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל 
  חשבון הקבלן.

  
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שיוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם    .ג

לתכיות או להוראותיו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י 
  המפקח.

  
לק ממה, אם לפי דעתו אין העבודה המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או ח .ד

  עשית בהתאם לתוכיות, המפרט הטכי או הוראות המפקח.
דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך 

  הביצוע.
  

 המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן ביצועה. .ה

   MADE -ASת  תוכיות עדו 00.30

  ) לאחר בצוע כמפורט להלן :MADE-ASעל הקבלן לספק תוכיות מעודכות (   
  והקוסטרוקציה. לבין על כל חלקיו כמתואר בתוכיות אדריכלות .1
 .למתקי תברואה .2
 למערכת ספריקלרים .3
 למתקן מזוג אוויר .4
 , ומתקן גילוי אש.למתקי חשמל .5
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(גרסה   Autocadבתוכת  אשר תימסר לו ע"י המזמין  הקבלן  מתחייב לקלוט  את מערכת התוכיות
עדכית) במשרדו או מטעמו, לעדכה באופן שוטף ע"פ המבוצע בפועל,  עד להפיכתה למערכת תוכיות 

  ).As Madeעדות לאחר הבצוע  (
יות יתארו  את המבעשו   ההתוכויים והסטיות שו בהם כל השיע"פ הביצוע בפועל על כל חלקיו ויסומ

  בביצוע ביחס לתוכיות המקוריות.
   לגבי השיויים שעשו.  את כל האיפורמציה למזמין הקבלן מתחייב להעביר 

מערכות של העתקים  3וכן  תקליטוריםהקבלן יספק  למזמין את תוכיות העדות (אורגילים) ע"ג 
  המקוריות.חתומות ע"י המהדס האחראי על הבצוע ובקה מידה כמו התוכיות   מתכיות אלו

במחירי היחידה הכת תוכיות עדות לרבות ההעתקים לא ישולמו בפרד והתמורה כללת  בגיןכ"ט ש
  שבכתב הכמויות.

  

  ספר מתקן 00.31
  הגשה .א

  ספרי המתקן אותם יש להגיש בפרוייקט  זה מפורטים להלן )א(

  חשמל .1

 מים וביוב. .2

 גילוי וכיבוי אש .3

 מזוג אוויר .4

  עותקים. 5-ספר מתקן יוגש ב )ב(

תאם עם המהדס הגשת  פרטי ספר מתקן שאים כלולים בספח ובהחיות על הקבלן ל )ג(
  השוות ולקבל אישורו לפי כתיבת הספר. 

  
  הדפסה .ב

), יועלה על תקליטור ויצורף לספר המתקן בתוכה שתתואם WORDתתבצע במעבד תמלילים (
  עם המהדס.

  
  כריכה .ג

חו בתוך הכריכה בצורה שיתן יהיה להוציאם בקלות, הכריכה תהיה קשה. כל העמודים יו
להחליפם או להוסיף עמודים וספים. לכריכה יהיה צמוד רתיק יילון לתוכו יוכס דף 

  הכותרת בצבע המתאים. 
  

  צבע הכריכה .ד
צבע דף הכותרת על גבי הכריכה יהיה על פי המצוין להלן. צבעי כריכה של  מערכות שאין 

  יתואמו עם המפקח.  -מצויות להלן 
 ע כריכהצב מערכת
 חום חשמל

 ירוק מים וביוב
  כחול  מזוג אוויר

 אדום גילוי וכיבוי אש

 

העמוד הראשון במתכות "ספר מתקן" המצ"ב  יהיה כאמור גם על חזית הכריכה תחת 
  מעטפת יילון ובצבע המתאים.

בצידו של הקלסר יודפסו המילים ספר מתקן, שם הפרוייקט ושם המערכת אליה 
  כל זאת על רקע צבע המערכת. -ן משתייך ספר המתק

  
  מועד הגשה .ה

  ימים לפי סוף תקופת הביצוע.  30הקבלן יספק למהדס מהדורה ראשוה של ספר מתקן 
  תחילת תקופת אחריות תלויה בקבלת ספר מתקן מושלם.
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  השלמת תוים .ו
לאחר הגשת המהדורה הראשוה של ספר המתקן כאמור לעיל "מועד הגשה" ועד 

פית של כל הציוד יכין הקבלן ויעביר למהדס תוים וספים לכל סוגי לקבלתו הסו
  השיויים שחלו במערכת לגבי המהדורה הראשוה.

  
התוים החדשים יוכו בצורה שבה הוכו דפי החוברות כך שיתן יהיה להכלילם 

  בחוברות שהוכו תוך החלפת דפים או כתוספת לדפים קיימים.
  

  סתימת פתחים גד אש 00.32
מת פתחים ומעברים למייהם כגון מעבר ציורות, מעבר כבלים, פתחים, תעלות וכו' סתי .א

בתקרות, רצפות, קירות, מחיצות וכו' למייהם, גד אש, תעשה ע"י חומר עמיד לשעתיים באש 

  .FLAMMASTIKמסוג לוחות, שקיות, טיט וציפוי 
ת במחירי היחידה שבכתב כל הסתימות הדרשות על פי כל דין והחיות המפקח יחשבו ככלולו .ב

  הכמויות .

 

  עיבודים, מפגשים, יתוקים וכו' 00.33
במסגרת עבודתו דרש הקבלן לבצע מפגשים, חיבורים, יתוקים, הפרדות, סיומות, הדגשות, הגות, 
פיות וכו' בין סוגי תגמירים שוים וכן בתוך וקצוות תגמירים מאותו סוג כגון אלמט הפרדה ויתוק בין 

בין טיח לאלומייום, בין תקרה אקוסטית לקיר, בין בתוך ובקצה של ריצופים שוים, בין  בטון לטיח,
בתוך ובקצה של חיפויים שוים, בין בתוך ובקצה של תקרות שוות, חריצים ומגרעות בתוך שטחי בטון 

  וכו'. 
  

  אישור המפקח 00.34
לן מאחריותו הבלבדית  אישור המפקח כמצוין בסעיפים השוים של מסמכי החוזה איו פוטר את הקב

לעמידה בהתחייבויותיו על פי תאי החוזה ועל פי כל דין. אישור המפקח איו מטיל על המפקח כל 
  אחריות המוטלת על הקבלן. 

  אישור המפקח בא בוסף לדרישות המוטלות על הקבלן ואיו גורע מהן.
  

 אקוסטיקה, ובידוד   ,דוחות ומפרטי  בטיחות 00.35

אקוסטיקה, ובידוד. כל האמור במפרטים ודוחות אלו  ,ים דוחות ומפרטי  בטיחותלמפרט/חוזה זה מצורפ
יבוצע ע"י הקבלן. בכל מיקרה של סתירה או דו משמעות יובא הדבר להכרעת המפקח וקביעתו תחייב את 

  הקבלן  ללא תוספת מחיר
  

 כללי 00.36
כגון שמירה, שלוט,  זה לפרטיהן, וכן העבודות שמקובל לעשותן 1-במסמך ג'כל העבודות המתוארות 

, יקיון האתר, יקיון סביבת האתר, חובת המבה קיון ילמשרד הקבלן,  מבהשלטי אזהרה, תאורה,   
מדידה וסימון, חובת יהול יומן, חובת בדיקה וגילוי של מערכות קיימות, חובת רישוי עבודות מכל סוג  

רואים את כולן כלולות במחירי  -דין  ומין כל שהוא, ופעולה בהקשר לכך וע"פ העולה מכך ע"פ כל  
  מדדה בפרד.יהיחידה של הקבלן והן לא ת  

זה כי ימדדו בפרד ישולם לקבלן על פי הסעיף המתאים  1-רק עבור עבודות שצוין במפורש במסמך ג'
    בכתב הכמויות.

  
  הוראות בטיחות קבלים 00.37
התקות  1970-(וסח חדש) תש"ל  הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה            .1

והצווים שתו על פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדיה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקות וצווי הבטיחות 

בעבודה ,חוקי עזר של הרשויות המקומיות הוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תאי 

ודה והלי הבטיחות של החברה.(להלן העבודה המפורטים ברישיוות עבודתו ובהיתרי העב

 ביחד:"הוראות הבטיחות")

 הקבלן מצהיר כי הוא מבין את הוראות הבטיחות וכי יש ביכולתו לקיימן בביצוע עבודתו. .2
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הקבלן מתחייב שהוא, צוות עובדיו וכל משמטעמו, ימלאו אחר הוראות הבטיחות, יקיימו אותן בצורה  .3

 מדויקת ולא יחרגו מהן.

לכך שעובדיו,סוכיו,קבלי משה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את הקבלן ידאג  .4

 הוראות הבטיחות, ישמעו להן ויהגו על פיהן.

הקבלן ידריך את עובדיו ואת כל העובדים בשמו בכתב ובע"פ בדבר סיכוי הבטיחות באתר וישמור  .5

  כה.בצמוד ליומן העבודה את תצהיר החיות הבטיחות ופקס ההדר

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתרים שבו/בהם  .6

תבוצע העבודה,אם ישם הוראות בטיחות כאלה ,וכי הוא ילמד את הושא לפי שהגיש את הצעתו.ושיש 

 ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו:

ן" אחראי") וידווח בטופס מתאים על תחילת הקבלן ימה מהל עבודה כחוק ואחראי צוות  מטעמו (להל .7

את   מיוי מהל העבודה, מהל העבודה יימצא באתר העבודה האופן רצוף בהיעדרו ימלא  עבודתו ועל

 מקומו מהל עבודה מוסמך אחר. שמו של מהל העבודה ירשם ביומן העבודה.

 ר למזמין או מי מטעמו .הקבלן יודיע על מיוי מהל עבודה כדרש ויעביר ספח ההודעה והאישו .8

 בהיעדר הקבלן יחולו כל חובותיו ע"פ ספח זה אוטומטית על הקבלן. .9

 .18הקבלן לא יעסיק עובדים מתחת לגיל  .10

 חל איסור מוחלט להעסיק ואו להכיס עובדים בלתי חוקיים ( שבח"ים ) לעבודה ברחבי האתר . .11

אויר כיו"ב)  זה מופים, כלי הרמה, קולטי  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכוות, הכלים (ובכלל .12

שהוא ועובדיו או העובדים בשמו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות 

  הבטיחות. 

 הקבלן יציג תעודות בודק מוסמך לכלים ומתקים הדרשים לכך עפ"י החוק והתקות. .13

14. אי שיהיו למפעל הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתיעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בת

 ההסמכות הדרושות ושהסמכות יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכוות והכלים יופעלו ע"י עובדים המיומים בהפעלתם, בעלי  .15

 רישיוות תקפים כדרש ו/או תעודות בודק מוסמך ע"פ הוראות בטיחות.

 

לא ישתמש בציוד, במכוות או בכלים השייכים לחברה המזמיה את  הקבלן, עובדיו או מי מטעמו .16

 העבודה.

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי וציוד מגן אישי הדרוש ע"פ הוראות הבטיחות  .17

 ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים ויפקח על השימוש בהם.

אג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשוה וכן יד .18

 שמתבצעת שם עבודות במקרה של תאוה.

הקבלן יהיה אחראי ויעשה כל הדרוש לשם הגה על הרכוש של החברה וכדי למוע פגיעה בו. הקבלן יפצה  .19

                                                                                                                     את המזמין בגין כל זק שיגרם לרכושה כתוצאה מפעולותיו או מחדליו של הקבלן.                     

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמו בשלטים ברורים ומתאימים, והכל בהתאם  להוראות הבטיחות.    .20

ולא יעסקו בעבודה  שעלולה לגרום לשריפה,  הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה .21

  כגון ריתוך או חיתוך בחום ולאחר בדיקה וקיטת כל אמצעי  הזהירות למיעת התפשטות אש. 

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לקודות חיבור  .22

ו תקין או ציוד אסור או שאיו בתקן הדרש שאושרו ע"י חשמלאי מוסמך ושלא ישתמשו  בציוד שאי

 ע"פ הוראות הבטיחות. ובכלל זה מתחייב הקבלן לעבוד על פי חוק החשמל ותקותיו.                                   
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הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והיקיון באתר העבודה,  .23

גרוטאות במהלך העבודה ובסיומה למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות וע"פ יסלקו את הפסולת וה

 הוראות החוק והתקות הקיימות בדון.

הקבלן מתחייב בזאת כי הוא, עובדיו או מי מטעמו לא יעשו במקומות האסורים לכך ע"פ הוראות  .24

 הבטיחות או ע"פ הוראות חוק כלשהן.

ה או כיסה למבים בהם מתקיימת פעילות ילדים, אלא הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבוד .25

אם קיבל לכך היתר מהמזמין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב ביטחון ולקודת 

 הציוד לכיבוי אש.

במקרה של תאוות עבודה יקוט הקבלן או ציגו את הצעדים ע"פ הוראות הבטיחות, ע"פ החוק ועל פי  .26

  : יגיש עזרה ראשוה לפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך.הסיבות, ובכלל זה

יודיע ללא דיחוי לציג מוסמך של המזמין ,למשרד הכלכלה ויועבר דיווח ברור סיבות המקרה לידי 

 ימי עבודה לכל המאוחר. 3המזמין בתוך 

שאיר את המכוות מקרה של תאוה קטלית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מיידית למשטרה, י

  והכלים במקומם עד בוא המשטרה ויהג ע"פ הוראותיה והחיותיה.    

ציג של המזמין יהיה רשאי להוסיף בזמן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות בושא בטיחות  לתבוע  .27

שיפורים  של אמצעי הבטיחות וקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. במקרה כזה  מתחייב הקבלן לפעול 

 א דיחוי לתיקון הליקויים.  לל

המזמין או מי מטעמו  יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכע שתאי הבטיחות, או כי  .28

הציוד, המכוות, הכלים או האביזרים שהקבלן משמש בהם אים תקיים, או כי ישה אי עמידה כלשהי 

ל פי שיטות המסכות חיי אדם או בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו ע

 שלמות רכוש של 

 צד שלישי כלשהו. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא כל תמורה.

הקבלן מתחייב לשאת בכל זק שיגרם כתוצאה מחריגה או אי קיום הוראות הבטיחות, ובכלל לפצות את   .29

 והעקיפים שיגרמו להם.     םהמזמין או כל צד ג' אחר בגין הזקים הישירי

ציג המזמין או מי מטעמו ראשי להפסיק עבודות הקבלן וזאת ללא תמורה אם ראה שלא קטים   .30

 אמצעי בטיחות אותים לשמירה על בטיחות העובדים או המצאים בביין.

חר ציג המזמין או מי מטעמו יהיה ראשי להטיל קס כספי אם הקבלן לא קט באמצעי בטיחות לא  .31

שמסרה לו התראת להסרת מפגע או סיכון שעובדו אים ממלאים אחר תקות או חוקים הוגעים 

 לבטיחות.

 הקבלן מתחייב למות ממוה בטיחות לאתר.  .32

 הקבלן מתחייב להציג תכית בטיחות / תכית ליהול הבטיחות לאתר הכולל סקר והערכת סיכוים. .33

יום לפי תחילת  14מהל החברה התכית תוגש לאישור עד להתכית תהיה חתומה ע"י ממוה הבטיחות ו

 העבודה לאישור המזמין.

 בוסף לאמור בתוכית תהיה התייחסות פרטית לושא ההפרדה בין המבה המאוכלס לאתר הביה.

ממוה הבטיחות יבקר באתר לפחות אחת לשבוע יכתוב דו"ח ביקור וממצאים , הדו"ח יוגש לקבלן   .34

  מזמין בתוך שי ימי עבודה.מידית באתר ול

הקבלן מצהיר בזאת כי היו עוסק מורשה, רשום  בספר הקבלים ומשלם ביטוח לאומי כחוק, וכי יש לו  .35

את כל הביטוחים הדרושים וכי הבין את פרטי ההזמה מטעם החברה ואת הוראות הבטיחות לעיין 

 ביצוע עבודתו.

העבודה וסביבותיו  ובחן  את  דרכי   הגישה  אליו   הקבלן  מצהיר  בזאת כי  ביקר  במקום  ביצוע  .36

וכן  את  כל  התאים והסיבות  הקשורים  בביצוע  העבודות  כולל  טיבן   והסיכוים  הכרוכים  בהן,  
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וכי  בידו   הכלים אמצעים,  החומרים  , הכישורים  הידע     וכוח  אדם  המתאימים לבצע  את 

  העבודות.

ידועות  ומוכרות  לו  כל  הוראות  המתייחסות לבטיחות  בעבודה   ובכלל  הקבלן  מצהיר  כי  .37

  לבטיחות  בביצוע  העבודות  בפרט  באתר בו ממשיכה ומתקיימת פעילות ילדים ובי וער.

הקבלן  מתחייב  כי  כל  עובד  שיעבוד  מטעמו  במקום  ביצוע  העבודות  יתודרך על ידו  בכל  הקשור   .38

  וכללי  הבטיחות   בעבודה   בפרט  באזור  האתר בו מצאים ילדים.  לביצוע  הוראות

הקבלן  מתחייב  לבצע  את   העבודה  תוך  שמירה  קפדית  וקיום  אחר  הוראות  בדבר   אמצעי   .39

 בטיחות  וכללי  בטיחות  ,זהירות והלי החברה   החלים  על  ביצוע  העבודות    באזור  האתר.

תוואי הפרדה מגודר ומקורה שיאפשר כיסה של בי וער לביין מהרחוב ועד הקבלן מתחייב לבצע  .40

 לדלת הכיסה של המבה.

  הקבלן מתחייב לשמור על דרכי מילוט ומעברים פויים בתוך המבה ועד למוצא בטוח ממו. .41

מעובדיו  הקבלן  מתחייב  כי  כל  כלי  רכב / כלי הדסי  מכל סוג אשר  יופעל   על  ידו או  ע"י מי   .42

יהיה  תקין  ובטוח  להיגה   והפעלה   וכן  יהיה  מצויד  ברישיון  רכב  בר  תוקף  תסקרי בודק 

  מוסמך  בתוקף ומובטח  כדרש  ע"י   כל  דין.

הקבלן  מתחייב  כי  כל  ציוד  אשר  יופעל  על  ידו  או ע"י עובדיו  במקום ביצוע  העבודות יופעל ע"י   .43

 הסמכה  מיומן  ומוסה. מפעיל  מורשה  בעל

הקבלן  מתחייב  כי  בעבודה  מקצועית  או  בעבודה  שלצורך  ביצוע  יש  צורך  ברישיון  או  בהיתר  .44

או  בתעודת  הסמכה  יעסוק  מטעמו רק איש  מקצוע   מוסה  ומיומן  בעל  רישיון היתר או הסמכה  

  תקפים.

 אש עם ציג המזמין. חל איסור מוחלט לבצע עבודות לילה ללא תיאום מר .45

מטר   גובה  חלה חובת הצגת אישורי הדרכת עבודה בגובה לו ולעובדיו  האישור יהיה חתום  2עבודה מעל  .46

על  ידי מדריך לעבודה בגובה  מוסמך כולל תצלום תעודת המדריך ומס' הטלפון שלו  בעבודה  להציג בפי 

  . לפי התחלת העבודותמהל  עבודה   

שכל  עובדיו  יצוידו   בציוד  מגן  אישי אשר  ועד  להגן  על  גופם  במשך  שהותם   הקבלן  מתחייב  .47

  במקום  ביצוע  העבודות. 

  הקבלן  מתחייב  להחזיק  את  מקום  ביצוע  העבודות   בצורה  קייה  מסודרת   ובטוחה. .48

העבודות  ולקבוע  הקבלן  מתחייב  להתקין  דרכי  גישה  אותים  ובטוחים  בתוך  מקום  ביצוע   .49

  מעברים אותים  אשר  אין  בהם כל  מכשול  או  דבר  אחר  המפריע  לשימוש  בהם . 

 
  טפסים שעל הקבלן למלא 00.38

  מצ"ב טפסים של עריית ת"א ודף החיות מוסדות חיוך שחובת הקבלן למלא את תוכם ולבצע בהתאמה,                    

  ייעשה ויהיה  ע"ח הקבלן. כל הקשור בטפסים אלו             
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  2מסמך ג'
  מפרט מיוחד

  
  

  

  עבודות עפר  -  01פרק 

  

  כללי  01.01

  

  עבודות עפר. 01כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי  פרק   א.

  

עבודות  - 40 בוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  ב.

  פיתוח. 

  

עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן לאישור   ג.

  המפקח.

  

  מסמך ו'. - המהדס דורון אשלהחיות לביסוס ראה דו"ח   ד.

  

  סילוק עודפי חפירה, פסולת  01.02

למקום שפך מאושר ע"י הרשות  עודפי חפירה, פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא,  

  המקומית.

  טיפול עם הרשות, בקבלת היתר למקום שפך, על ידי הקבלן ועל חשבוו.  

  

  עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

  

  כללי  02.01

לפי יציקת הבטון, כל האלמטים המבוטים השייכים למערכות שוות יהיו מחוזקים לתביות ויקבלו   

אישורו של המפקח בדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל את אישורו של המפקח. 

תיקון או שיוי או החלפתו עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים 

  יהיה על חשבון הקבלן.
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  דרישות כלליות  02.02

  

  ת דרג 30,40-בסוגי הבטון לכל חלקי המבה יהיה  - סוג בטון  א.

  בתכיות. ,  כמצויין 3חשיפה   

  תאי הבקרה יהיו טובים.  ב.

עבודות  הבטון  כוללות את מחיר התביות וכן את עשיית כל החומרים למייהם עבור   ג.

  הפתחים, אביזרי האיסטלציה, צרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למייהם.

את הקוצים באיזור הפסקת המחירים יכללו גם יציקות בשלבים, כולל סידור הוצ  ד.

  היציקה.

ידי משולשים שיושמו בתוך התביות (אלא אם -כל הבטוים יהיו קטומי מקצועות על  ה.

  דרש אחרת) וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום וסף.

הבטון יוזמן רק ממפעלים מוסמכים בהם הפיקוח על איכות הבטון והליך יצורו עשים   ו.

  ."בתאי בקרה טובים" בלבד

  הזמת ציג המכון הבודק תעשה ע"י הפיקוח בלבד.  ז.

  לא יבוצעו יציקות בימי שישי וערבי חג.  ח.
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 TOLERANCESסיבולות   02.03

  :סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהי ו בהתאם לטבלה להלן

 

מס' 

  סד'

  

  תאור העבודה והגדרת הסטיה

התחום שבו 

  תבדק הסטיה

גודל הסטיה 

  המקסימלי

    מהאך בקוים והשטחים של קירותסטיה   .1

  מ'  3 –כ 

  

  מ"מ 5

סטיה מהאך בקוים והשטחים של קירות   .2

  חוץ

  

  מ'  10 –כ 

  

  מ"מ 2

סטיה אופקית בתכית מהיצב בקוים של   .3

  קירות וכיו"ב

  

  מ' 5 –כ 

  

  מ"מ 10

סטיה מהמפלס או מהשיפוע, מסומן   .4

  בתוכיות לרצפות, תקרות וקירות

  

  מ'  5 –כ 

  

  מ"מ 5

סטיה בגודל ובמקומות של פתחים   .5

  ברצפות, תקרות וקירות

  

    -  

  

  מ"מ 5

סטיה בעוביים של רצפות, תקרות, חתכי   .6

  קורות ועמודים

  פלוס 

  מיוס

  מ"מ 10

  מ"מ 5

מידות היסוד   2%  סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד  .7

  בכל כוון

  

יל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכל מקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לע  

  בתיקון, כולל הריסת המבים שוצקו ויציקתם מחדש.

  
  

 טפסים רגילים לבטוים  02.04

  .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מספר 

 קרקעיים, יהיו עשויים מלבידים חלקים-כל התביות, לרבות צידם החיצוי של קירות המבים התת  

  וקיים.

ידי ברגי פלדה כמפורט -עיצוב התביות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התביות לקירות תבוצע על  

  במפרט הכללי. 02067בסעיף 

קרקעיים, יהיו קטומות, -הפיות של כל האלמטים שאים מתוכים לקבל טיח, לרבות אלמטים תת  

  ס"מ. 1.5/1.5ע"י סרגל משולש במידות 

    חוטים שזורים מכל יציקות של אלמטי בטון תת קרקעים. יש לקצוץ

  

  קורות יסוד ורצפה  02.05

  ס"מ.  20בגובה  פוליבידיוצקו ע"ג מצע של ארגזי  ורצפות תלויותקורות היסוד   

  ס"מ . 5רצפות תלויות  יופרדו על איטום ומצע בטון רזה בעובי   
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  ם וכדומהחורים, חריצים, שרוולים, אלמטים מבוטי  02.06

  

לפי יציקת הבטוים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של כל   א.

  החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. לא תורשה חציבה בבטון.

  

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תכיות המערכות ולברר עם כל המתכים   ב.

את כל ההכות הדרשות להם ובין היתר גם לבדוק  -באתר  וקבלי משה למערכות המצאים

את התאמת תכיות הבין לתכיות מערכות המים והביוב, חשמל וכדומה. מודגש בזאת שאין זה 

מן ההכרח שכל הסידורים וההכות יופיעו בתכיות הקוסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק 

יקת הבטוים יכין הקבלן תכיות של כל גם את תכיות המערכות של המתכים. לפי יצ

החורים, שרוולים, חריצים וכדומה כדי שיוכל לעצבם מראש, ויברר עם כל הוגעים בדבר את כל 

הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכים כדרש. הכת כל החומרים, השרוולים, השקעים, 

  וספת כלשהיא.החריצים וכדומה יהיו כלולים במחירים ולא תשולם עבור עבודה זו ת

    

  אשפרה  02.07

ועל הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה  02.05תת פרק  - 02העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק   

  לתאי האיזור. מחירי האשפרה כלולים במחירי הקבלן ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא.

  

  

  

  

  פלדת הזיון  02.08

ורשתות כמצויין בתכיות שיתאימו זיון מרותכים , כלובי מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת   

לדרישות התקים הישראליים העדכיים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים 

  לחלוטין.
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  עבודות בטון טרום - 03פרק 

  

  .03העבודות תתבצעה בהתאם למפרט הכללי: פרק 

  

  כללי  03.01

עבודות בטון שבמפרט הכללי,  - 02עבודות בטון טרום, ופרק  - 03רים בפרק הדרישות והתאים המוגד  

  כוחה יפה גם לעבודות מתוארות בפרק זה.

חישוב תכון ופירוט הלוחות הדרוכים ייעשה ע"י היצרן, ויוגשו למהדס לאישור לפי התחלת ייצורם.   

  מפרטי המכרז מספקים את העומס השימושי הדרש לתפקוד הבין.

  

  סוג הבטוים  03.02

  .50-בהבטוים לאלמטים הדרוכים הם מבטון   

  

    אחריות היצרן  03.03

הקבלן יגיש מסמך בחתימת המפעל המייצר את האלמטים הטרומיים אשר יכלול את האיפורמציה   

  הבאה:

  

  אישור על תכון וביצוע האלמט במפעל.  א.

  

  ספר הרישיון.חישוב סטטי לאלמט חתום ע"י מהדס רשוי בציון מ  ב.

  

הצהרת המפעל על ביטוח מקצועי והדסי בציון מספר הפוליסה. והסבת הפוליסה הזאת   ג.

  לטובת מהדס המבה.

  

  יצור האלמטים הטרומיים  03.04

המידות המדויקות של האלמטים הטרומיים תהייה מבוססות על מידות בתכיות ועל מדידות הקבלן   

ה"ל. האחריות הבלעדית למדידות תחול על הקבלן ואישור המפקח על במקום המיועד להרכבת האלמטים 

  מידות האלמטים הטרומיים לא תשחרר את הקבלן מאחריותו לשגיאות, אי התאמות וכו'.

  

  הרכבת האלמטים הטרומיים  03.05

הקורות הושאים הלוחות הדרוכים טעוות תמיכה בזמן הרכבתן, בהתאם להוראות המפקח. ההרכבה   

  ע אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומים ומוסים, בהדרכת בא כוח של יצרן האלמטים הטרומיים.תבוצ

  

  חיבורי האלמטים הטרומיים  03.06

החיבורים בין האלמטים הטרומיים השוים לאלמטים הקובציוליים יבוצעו כמתואר בפרטי תכיות   

  דס) ובמפרט הכללי למוצרי בטון טרום.הקוסטרוקציה (שיוכו על ידי הקבלן ויאושרו ע"י המה

  

  אלמטים מבטון דרוך  03.07

    

  יש למלא בדייס בטון את החריצים בין הלוחות לפי החת רשת הפלדה.  .1
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  בתאי בקרה טובים. 50 -יציקת הבטון באלמטים טרומיים דרוכים תהיה מסוג ב  .2

  

ום ההרכבה תעשה רק הובלת אלמטים טרומיים מאתר היציקה או מהמפעל אל מק  .3

  לאחר שהבטון יגיע לחוזק הדרש. ההובלה תעשה תוך קיטת כל אמצעי הזהירות וההבטחה.

  

כל האלמטים הטרומיים יהיו חדשים וללא פגמים או סדקים. האלמטים יובאו לאתר   .4

בזמן שיאפשר בדיקתם על ידי המפקח. במקרה שיובאו לאתר אלמטים פסולים מהיצור או 

  הם יסולקו לפי ההרכבה. סדוקים,

  ) אדום על כל אלמט פסול.Xעל המפקח לסמן איקס (  

  

חיבורי האלמטים יבוצעו לפי המפורט בתכיות ובמקומות שדרש, לפי הצעת הקבלן   .5

  ובאישור המהדס.

  

חיבורים באמצעות יציקות בטון יעמדו בכל הדרישות של המפרט הכללי לעבודות בטון   .6

  .30 -מקרה יהיה הבטון מסוג ב) ובכל 02(פרק 

  

היצרן יגיש חישוב סטטי ותכיות עבודה מפורטות (לייצור והרכבה) של כל האלמטים   .7

לאישור המהדס. התכון יעמוד בכל התקים הרלווטים העדכיים ביותר. מחיר  -הטרומיים 

  החוזה כולל את כל האמור בסעיף זה.

  

(חול:צמט) אשר יפוזר  1:3טיט דק (דייס) ביחס  אלמטים טרומיים יוחו על מצע של  .8

לפי החת האלמטים. בשום אופן אין להיח את האלמטים על שימסים. עובי הדייס יהיה 

מ"מ) ומטרתו לישר את פי השטח בתושבת לאלמטים. יש לוודא שיתרת הדייס  5-0מיימלי (

טרי. חוזק הדייס יהיה כחוזק בטון הדייס יהיה  - תגלוש מצידי התושבת ויש לסלקה. בכל מקרה 

יש ליטול מידגמים מן הדייס ולבדקו בדומה לבדיקות הבטוים. לדייס יש צורך להוסיף  .30-ב

ערב להגדלת החוזק ולשיפור ההדבקה לבטון. סוג החומר וההרכב יקבע בתיאום ובאישור 

  המתכן.
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  סימון ומדידות  .9

  

  תכיות  א.

בין התכיות למה שבוצע בשטח ולפרט ביומן  על הקבלן לבדוק התאמת המידות  

  את תוצאות בדיקתו.

  

  מידות האלמטים הטרומיים  ב.

בזמן התכון המפורט של האלמטים הטרומיים, על הקבלן לחשב את אורכי   

  האלמטים ולוודא התאמתם לביצוע בשטח.

  

  סימון ומדידות  ג.

  ומאושר ע"י המפקח. עבודות סימון ומדידה יבוצעו רק ע"י מודד מוסמך ורשום  

עלות המדידה והסימון בכל שלבי העבודה השוים תהיה על חשבון הקבלן והיא   

  כלולה במחיר ביצוע העבודה. המדידות והסימון יכללו בין היתר:

  

  מדידת מצב קיים של עמודים, קורות ורצפות.  .1

  מדידת מצב גבהים קיימים של פי הקורות.  .2

3.  ון המפורט יתחשב בי המדידות.התכתו  

  

  סיבולת במידות האלמטים  ד.

על הקבלן לבדוק את גודל הסיבולות (טולרסים) במידות האלמטים המיוצרים   

  על ידו ובהתאם לכך לקבוע את המידות הסופיות.

תשומת לב מיוחדת יש לתת לכפף כלפי מעלה (קמבר) של אלמטים דרוכים   

ולל זחילה, השפעות טרמיות וכו') וכן את (פלטות) יש לחשב את הקמברים עקב דריכה (כ

  עובי הדיס המשוערים המהווים תושבת לאלמטים.
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  עבודות ביה - 04רק פ
 

 כללי  04.01

  , אלא אם צויין מחיצות גבס בתוכיות. כל קירות ומחיצות הפים ייבו מבלוקי בטון חלולים

דים, קורות, תקרות וכו') ייעשו כדרש בסעיף כל חיבורי הקירות בייהם לבין עצמם או לאלמטי הבטון (עמו

של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצים מאלמטי הבטון עבור שיים ("שטרבות") בטון. רוחב השיים  0404

  .ס"מ לפחות 10יהיה 

 

  קירות חוץ 04.02

 .ס"מ 25בעובי  חורים 7פומיס ייבו מבלוקי  - קירות חוץ  

תופרדה ע"י דבך חוצץ בי רצפות או קורות יסוד הבאות במגע עם הקרקע מתחת שורת בלוקים ראשוה על ג

  . 05.06רטיבות , הכל לפי המפרט המיוחד 

 

  חגורות אופקיות ואכיות (עמודוים) 04.03

 

בקצוות חפשיים של קירות, במפגש בין קירות, בקוי שבר בקירות, בצידי פתחים,  .א

ס"מ לפחות  20עמודוי בטון בעובי הקיר, וברוחב של  ובמעברים בין עובי קירות שוים, יבוצעו

ס"מ, ועם  10-לקירות בעובי גדול מ φ 4 8ס"מ וזיון ארכי  10לקירות בעובי  φ 2 8עם זיון ארכי 

  .φ 8@  20חשוקים 

  

שורות בלוקים ומעל פתחים בין העמודוים.  10חגורות אופקיות בקירות תבוצעה כל  .ב

 8@  20וחישוקים  φ 4 8ס"מ לפחות עם זיון ארכי  15יר, ובגובה של החגורות תהייה ברוחב הק

φ  ל"יות אחרת -האלא אם צויין בתוכ.  

  

  ).02עבודות אלה מופיעות בכתב הכמויות בסעיפים השוים של עבודות הבטון (פרק  .ג

  

  

  

  

 חגורות סביב פתחים  04.04

  : החגורות סביב הפתחים תבוצעה בשי שלבים  

  

  .בזמן הביה, תבוצעה לפי תכיות קוסטרוקציה -שלב א' .א

  

  .תושלמה לחתך, לפי תכיות האדריכלות - בזמן הרכבת משוקפים עוורים  -שלב ב'  .ב
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  עבודות איטום  -  05פרק 

  

  דרישות כלליות  05.01

  , אלא אם אמר אחרת.05כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק   

  

  קבלן לאיטוםאחריות ה  05.02

הקבלן יתחייב לתת למהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שים מיום מסירת כל הבין לכך שכל עבודות   

האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם 

  וו לפי הוראות המהל ולשביעות רצוו.ואת כל הקלקולים והזקים  שיגרמו  עקב חדירת  הרטיבות על חשב

  

  לשם הבטחת ביצוע התיקוים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב אחריות מתאים.  

  

  כללי  05.03

  

  טיב האיטום צריך לעות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפי רטיבות ואדים.  .1

  

טום יש לראות כאילו רשום בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר אי  .2

  לידו או "שווה ערך"'.

  

ביצוע האיטום והכת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן   .  3

  חומרי האיטום.

  

  (רצפות רטובות) איטום רצפות בחדרי שרותים  05.04

  

  כללי  א.

ס"מ  15בגובה  איטום הרצפות יבוצע מתחת לריצוף (ע"ג רצפת הבטון) לרבות "רולקה"  

  .על הקירותמעל פי הריצוף 

באזור החיבור לחלקי המבה האחרים "רצפות שאין רטובות" על הקבלן לבות מחסום   

אשר עיבודו מצידו הפימי ס"מ מפי הריצוף  1.5- פי המחסום כ ס"מ 12X10מבטון מזוין בחתך 

סום מיעת חדירת לחות אל האזור הרטוב, יהיה כדוגמת "רולקה" כמפורט לעיל. מטרת המח

מה"אזור הרטוב" ל"אזור היבש" בתחום שמתחת לדלת הכיסה, ה"ל כלול במחיר איטום 

  רצפות רטובות.

  הכת השטח  ב.

  השלמת עבודות איסטלציה, יקוי השטח מאבק וליכלוך כהכה לעבודות האיטום.  

  

  איטום  ג.

ם למ"ר על גבי השטח גר 300, בכמות GS474סדר העבודה: מריחת פרימר ביטומי   

  והרולקות.

ק"ג למ"ר.  4" בכמות כוללת Hמריחת איטום ביטומי בשכבות כדוגמת "פלקס פז   

  ס"מ מעל פי הריצוף. 15המריחה עד למפלס 
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  איטום קירות חדרים רטובים  05.05

  

  הכת השטח  א.

מר יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החו  

הלא מודבק (כמו חול). יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין בלוקים ועמודים, חורים 

 20%חול ומים "סיקה לטקס" או שו"ע ( 3צמט,  1עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' בתערובת של 

  מכמות המים).

  

  

  איטום  ב.

ה לטקס" או חול ומים "סיק 3צמט,  1האיטום יעשה ע"י הרבצה צמטית בתערובת של   

  מכמות המים). 20%שו"ע (

  מ"מ. 8-עובי מיימלי של השכבה כ  

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומי העולה על הקיר יש להטביע רשת   

ס"מ. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמטית עד  10ג"ר/מ"ר ברוחב של  60איטרגלס משקל 

  לכיסוי מושלם.

  מ'. 2קיר עד לגובה של האיטום יכלול את כל שטח ה  

  

  גמר  ג.

  ביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם לתוכיות אדריכל.  

  

  

  דבך חוצץ רטיבות במסד (קירות חוץ הבאים במגע עם הקרקע)  05.06

ס"מ לפחות על  10. הלבד יודבק בחפיות 80יהיה עשוי מלבד ביטומי תלת שכבתי מתאים לדרישות ת"י   

  מריחה בחפיה. 75/25חם מסוג גבי מריחות ביטומן אספלטי 

יש להקפיד על שמירת יקיון המסד במיוחד במסדים מבטון חשוף. עודפי לבד ראים לעין יחתכו בקו קי   

  וישר לאחר גמר העבודה.

  

  איטום רצפות   05.07

  

  בטון רזה  .1

ס"מ. הגמר יהיה חלק ורציף ללא אגרגטים הבולטים  5יש לצקת בטון רזה בעובי של   

  ס"מ מעבר לדופן קירות החוץ היצוקים. 30-כשטח. הבטון הרזה יבלוט מפי המ

  

  הכת השטח  .2

לפי תחילת עבודת האיטום יש להשלים את ביצוע האלמטים שמשפיעים על האיטום,   

לדוגמא: ציורות החודרים לאיטום, בורות, המכות, פיות וכו'. יש לסיים מראש את כל 

לאיטום. יש להכין את המשטח לקבלת האיטום, לקותו  האלמטים שעלולים להוות הפרעה

  מלכלוך, אבק, אבים, שומן, חוטי ברזל וכו'. על השטח להיות חלק, קי ויבש לקבלת האיטום.

  

  פריימר  .3
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  ג"ר/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של GS 474מריחת פריימר ביטומי מסוג "  

  

  איטום ביטומי  .4

" או שו"ע 795חות איטום ביטומי מסוג "אלסטוגום מרי 4על גבי הפריימר יש לבצע   

ק"ג/מ"ר). בין מריחה שיה לשלישית יש  6ק"ג/מ"ר כל מריחה (כמות כללית  1.5בכמות של 

  ג"ר/מ"ר. 60לפרוס רשת איטרגלס במשקל 

  

  יריעת ספוג  .5

ס"מ הבולטים יש להיח, לצורך הגה  30 -ב תת קרקעיים מעבר לקירות החיצויים   

מ"מ, לצורך פרוק  3ת, על גבי האיטום יריעת ספוג מסוג "רודורסט" או שו"ע בעובי של זמי

  וחיבור עם האיטום שבקירות בשלב מאוחר יותר.

  

  הגת האיטום  .6

   פליי להגת האיטום. 4על כל שטח האיטום יפרש ייר טול   

  

  יציקת רצפה  .7

  יציקת רצפת הבטון כמתוכן בתוכיות קוסטרוקציה.  

  

  תת קרקעייםוקורות איטום קירות   05.08

  

  הכת השטח  .1

לאחר גמר יציקת הקירות יש להחליקם, קותם מאבק, לכלוך, אבים וכד'. לחתוך את   

חול, מים ו  3צמט,  1כל הקוצים היוצאים מהקיר ולסתום חורים עקב סגרגציה בתערובת של 

"BONSAL ACRYLIC) "20%  ט) או שו"ע. יש להסירפח הצמ את יריעת הספוג המופיע

  שלעיל לצורך חיבור איטום הקיר לאיטום הרצפה. 5ף בסעי

  

  פריימר  .2

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

  

  איטום ביטומי  .3

 1.5או שו"ע בכמות של  Vמריחות של חומר ביטומי מסוג "פלקספז"  4יש לבצע   

  ק"ג/מ"ר). 6חה (כמות כללית ק"ג/מ"ר כל מרי

  

  גמר האיטום  .4

 30 -האיטום יכלול את כל שטח פי קירות בחלקם התחתון יחפוף לאיטום הרצפה ב  

    ס"מ הבולטים.

  בחלקם העליון של הקירות יגיע האיטום עד לפי הפיתוח.  

  

  הגת האיטום  .5

  .T-15יריעות יקוז ביטודריין מסוג הגת האיטום בעזרת   
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  וי מיל  .6

  ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למיעת פגיעה בהגת האיטום.  

  

  איטום קירות חוץ , מדפים , בסיסים   05.09

  הכת השטח   .1

יקוי פי קירות מלכלוך , אבק , שומן , אבים בולטות , חוטי קשירה וכו' . הסרת כל   

  חומר לא מודבק כדוגמת חול , סגרגרציה .

  פח מים) .  20%חול , מים ו"סיקה לטקס" או ש"ע ( 3צמט ,  1ל סתימת החורים בתערובת ש

  איטום   .2

ק"ג  4או ש"ע בכמות של  107הרטבת השטח ומריחת שתי שכבות של סיקה טופ סיל   

  ימים . ביצוע שכבה ראשוה בגוון אפור ושיה בגוון לבן . 3למ"ר . אשפרה למשך 

  

  איטום גגות  05.10

  

  :כת השטח לאיטוםה  .   א

  

התשתית לאיטום תהיה בטון ברמת החלקה של "הליקופטר". באם התשתית שוה מזו   

ואיה מאפשרת לדעת המפקח יישום יעיל ובטוח של יריעות האיטום יש לתקן ולהחליק את 

  התשתית. תיקון והכת התשתית תתבצע בטיט צמט

  ) המשופר במוסף הדבקה כמתואר להלן:1:3(  

  

  ה" תוך שיפשופה היטב לתשתית.מריחת "שמת הדבק  )   1

  הרכב "שמת הדבקה" (ביחד פח):  

  פח מלט (צמט פורטלד טרי). 1 -          

  פח חול דק, קי וללא אבק. 1 -            

" או שווה ערך. 417מוסף הדבקה כגון "שחלטקס  50%"מי התערובת" יכילו   

  ישה מתמדת.אל התערובת היבשה יש להוסיף את "מי התערובת" תוך בח

  

) בתוספת מוסף הדבקה כ"ל  1:3יישום השכבה העיקרית ממלט או  בטון  רזה (  )   2

  מ"מי התערובת"). 15%(בשעור  

  

גרם למ"ר,  300בכמות  GS 474יצירת מחסום אדים הכולל: מריחת פריימר   )3

ק"ג למ"ר, הטבעת רשת איטרגלס בזפת, מריחת זפת  2בכמות  85/40מריחת זפת חם 

  ס"מ. 15ק"ג למ"ר. הביצוע כולל רולקות בגובה  2בכמות  85/45ם ח

  

  ידוד טרמי ויצירת שיפועיםב  . ב

שכבת הבידוד התרמי ויצירת השיפועים תהיה בהתאם לשיפועים הדרשים בתוכית   

  הגג ותבוצע כמפורט להלן:

  

  ס"מ, מודבק באמצעות זפת חם. 6רודופן בעובי  -בידוד טרמי   )1
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 1200בטון קבובי קל (תאי) כדוגמת "בטקל", במשקל מרחבי  –שיפועי גגות   ) 2           

  .40ק"ג למ"ק וחוזק 

  

  יטום ביריעות ביטומיותא  .    ג

  

  :כבת יישור והחלקהש  .1

  השכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים (ההכות) כמפורט:  

  

ו שווה ערך, בשעור של "  (פזקר) א474מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.   )   א

גר' למ"ר ושיפשופו היטב לתשתית במטאטא כביש.  דגש מיוחד  יש לתת  300-כ

  לשיפשוף ה"פריימר" אל ההגבהות.

  

(פזקר),  85/40מריחת שכבה  עבה  של  ביטומן  חם  מופח  מסוג    )   ב

ויישור במגב רחב. המריחה תבוצע בשי מהלכים להבטחת מילוי חללים ופגמים 

  -2ים.  אין למרוח את שכבת  הביטומן  ע"ג ההגבהות. שעור  הצריכה כקט

  ק"ג למ"ר.

  

  המשך עבודות האיטום יהיה לכל המוקדם רק למחרת מריחת השכבה.  )ג

  

  

  

  :ריעות האיטוםי  . 2

יריעות האיטום תהייה בשתי שכבות של יריעות ביטומיות משוכללות, יריעה   

פולימר אלסטומרי  15%מות לגג, המכילות תוספת עליוה בגמר אגרגט מולבן המולח

S.B.S , רמהR .  

  גר'/מ"ר. 180מ"מ עם זיון לבד  פוליאסטר במשקל  4עובי היריעה   

  על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפי החת היריעות.  

  

  :כבת האיטוםש  .   3

  

  ה מלאה.שכבת איטום זו תבוצע מיריעות ביטומיות כמפורט בהלחמ      -

  

היריעות תולחמה במלוא שטחן אל שכבת היישור והחלקה ו/או   -

  הכל בהתאם לפרטים (גג קירות ומעקות). - לתשתית הבטון 

  

העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם לתכיות והחיות   -

  המפקח.

  

אופקי, אכי, תודבקה "יריעות חיזוק".  -בכל מפגשי מישורים שוים   -

  החיזוק" תהייה מיריעות ביטומיות מהסוג והשיטה המתוארים לעיל."יריעות 
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ס"מ, תוך הקפדה שמרכז היריעה יהיה  40רוחב היריעה  יהיה לפחות   

ס"מ מכל צד יהיו מולחמים היטב  10מעל לסדק או לפס המסוייד וכי לפחות 

  לתשתית.

  ) . קצוות יריעות  אלו  "תגוהצה"  לביטול  הקט  הוצר ("המדרגה"  

  

  הביצוע בשטחים האופקיים:  -

הדבקת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי  הקצוות,  וזאת לאחר    

  שהיריעה  פרשה  ויושרה וגולגלה  חזרה  משי קצותיה אל מרכז היריעה.

  שיוי בשיטת העבודה רק באישור המפקח.  

  

 כיוון החת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמיד מהצד המוך אל  -

הצד הגבוה, אלא אם דרש אחרת על ידי המפקח.  העבודה  תחל  תמיד  סביב  

  פתחים  (כגון  מרזב וכו').

  

בכל  מקום  בו  תודבקה  שכבות  וספות,  כגון  מעל "יריעות חיזוק"   -

או "יריעות חיפוי" תוזזה כל החפיות של השכבה העליוה כלפי אלה של 

  השכבה התחתוה.

  

  ת:שעור החפיפו  -

ס"מ,  10אלא אם דרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של   

ס"מ מפיות. מכל מקום, יריעת איטום  20מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

  ס"מ מעבר לפיה. 15תופסק במרחק של 

בכל מקום בו מתבצעת הלחמה של שכבת יריעות עליוה או יותר   

לפי התחתוה ברוחב של משכבה אחת, תוזזה החפיות של השכבה העליוה כ

  יריעה. 1/2

  

ריעות חיפוי" (הגה באזורי הגבהות, מעקות וכו') "יריעות חיפוי" י"  -

("פלשוג") תודבקה החל מגובה המצויין  בפרטים  (מפי  שכבת  האיטום  

ס"מ על פי שכבת האיטום  15האופקי)  ע"ג המעקה, או אף המים  ו"תרד" עד 

  תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.האופקי.  יריעת החיפוי  

  

קיבוע רצועות חיפוי על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל   -

אלומייום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע. מילוי המרווח שבין הפרופיל והמעקה 

  ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאריתי או אלסטומרי ביטומי.

  

  אמצעי הבטחה וזהירות:      -

מוך  לפי  ההדבקה  יש  להסיר  את  שכבת  ההגה  כגון פוליאטילן ס  

  וכו', אם קיימים כאלה.

  על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית ("שפכטל") ו"לגהץ".  

  

  הלבת חיבורים  -
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בתום בדיקת ההצפה ואישורה יולבו החיבורים בין היריעות באמצעות   

  שור המהדס.צביעת סופרקריל לבן או שווה ערך באי

  

  אין לדרוך על יריעה בעודה חמה.  -

  

  בדיקת אטימות  ד.

ידי הצפתן בכל שטחן במים -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות ה"ל תיעשה על  

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים  72ס"מ לפחות במשך  5בגובה של 

ים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידור

  בשולי התקרות ואטימת המרזבים.

אם יתגלו ליקויים וזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקם על חשבוו, לחזור על ביצוע   

  בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצוו של המפקח.

   

 פוליאש -בידוד טרמי של קירות חוץ מצידם החיצוי   05.11

   

  כמות מידות יחידה ייעוד מרכיב

  מ"ר1 -ב

 

בידוד תרמי עם  לוח פוליאש

 סיווג אש גבוה

  ס"מ 150אורך: עד  מ"ר

  ס"מ 60רוחב:

 ס"מ 5– 15עובי:

 מ"ר 1

100 P.B  

 דבק-טיח

הדבקת לוחות 

 לקיר רקע

  ק"ג 0.8 ק"ג 25 שק

 מ"מ 1בעובי 

חיבור מכי לקיר  ברגים

 רקע

  עלהמ"מ ומ 90אורך: יח'

  מ"מ 8קוטר:

 

 יח' 2.8

  רשת שריון

 איטרגלס

  מ"א 50גליל  מ"א חיזוק פי השטח

  ס"מ 80רוחב:

 

 מ"א 1.25

100 P.B  

 דבק-טיח

ציפוי פי שטח 

 הלוחות

  ק"ג 0.8 ק"ג 25 שק

  מ"מ 1בעובי 

 

  

  

יס יש להסיר גרגרי אבק, לכלוך וכל גורם אחר העלול להפריע לדבק להיצמד לרקע. יש לחבר מסילת בס-

  מ"מ. 300של על ידי עיגון מכאי בכל 

מפי השטח  40%מתחת למפגש בין הרצפה והקיר עם בורג קטן כיסוי של   UPVCיש לעגן מסילת -

 לפחות.

מ"מ, באופן ידי או על ידי מכוה, על גב לוח  10בעובי של    P.B 100יש למרוח רצועות טיח דבק -

 טח לפחות.מפי הש 40%הפוליאש. יש לוודא כיסוי של 
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לוחות פוליאש מהפיה הימית התחתוה של המבה, השורה    UPVCיש להתחיל להיח לתוך מסילת -

 ס"מ. 20השייה תתחיל בחצי בלוק בכדי ליצור דירוג בין שתי שורות עוקבות בחפיפה מיימאלית של 

כה קייה ויפה. סביב פתחי החלוות והדלתות, על מת להעיק תמי   UPVC APUיש להיח מסילת -

) לפתח חלון/הדלת וכן לפיות הוצרות במפגש  joint sealing stripלחלופין יתן להצמיד סרט איטום (

 עם מרכיבי מבה אחרים, על מת לשפר את חזותם.

בבסיס האדים, כדי למוע תזוזה  SRבמקומות המיועדים להתקת אדי חלוות, יש להשתמש ברצועת -

 ין הקיר החם.בין אדן החלון לב

אביזרים לכל מ"ר כאשר מדובר  5 -אביזרי עיגון מכאיים לכל מ"ר על רקע בלוק בטון ו 4יש לקבע -

 ברקע אחר. 

מ"מ לחיזוק הטיח באלכסון. בכל פיות הפתחים  500× מ"מ  300יש ליישם רצועת רשת חיזוק במידות -

 של המבה.

י או במכוה. מקצהו העליון של הביין כלפי מטה, מ"מ, באופן יד 5בעובי  P.B  100יש למרוח טיח -

 וליישר.

ג"ר למ"ר) ולוודא כי קצות הרשת  160כשהטיח עדיין רטוב, יש להטביע לתוכו יריעת רשת לחיזוק (-

 מ"מ לפחות. 100בחפיפה של 

 יש להחליק וליישר את פי השטח לאחר הטבעת הרשת.-

 וי אסטטית בחרת.לאחר התייבשות הטיח, יתן ליישם מערכת ציפ-

 
  יישום פוליאש ביציקה ברכיבים אכיים: –מהלך ביצוע 

  עמודים, קירות והיקף תקרות
  

  רכיבים אכיים: עמודים, קירות והיקף תקרות :
  
  יש להצמיד את לוחות הפוליאש לתבית היציקה באמצעות ברגים או מסמרים.-

 יש להיח את תביות היציקה במקומן המיועד.-

 יקה, יש לשחרר את העוגים, בטרם יתוק התבית.בתום היצ-

 אביזרים לכל מ"ר על כל רקע אחר. 5-אביזרי עיגון מכאיים לכל מ"ר על רקע בלוק בטון ו 4יש לקבע -

  מ"מ, בחיבור בין לוח בידוד לבין רכיבי הביין. 200יש ליישם רצועת רשת חיזוק ברוחב -
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  גרות אומן ומסגרות פלדה –  06 פרק

  

  כללי 06.1

לפי ביצוע עבודות הגרות והמסגרות, יבדוק הקבלן בהתאם לתוכיות ובאתר הביה את  06.1.1

  מידות כל הפתחים, אשר בהם יורכבו מוצרי הגרות ומסגרות הפלדה.

  .לא הודיע הקבלן על אי התאמות, תחול עליו כל האחריות 

״י המתכן לקבלן תוכיות וספות, פרטים, סקיצות והחיות באתר או במשרד שימסרו ע 06.1.2

ע״מ להבהיר או לפרט פירוט יתר את הפריטים לאחר גמר תהליך המכרז ו/או במהלך 

העבודה דין לצורך העיין יהיה כחלק ממסמכי המכרז גם אם לא הופיעו ברשימת 

  התכיות המצורפת.

  תיאור הפריטים ברשימות ובתכיות הוא עקרוי בלבד. 06.1.3

שבהן ישורטט הפריט המותקן במיקומו  מתאיםבק״מ הקבלן יכין תכיות ייצור מפורטות 

הספציפי במבה כולל התקתו במבה, עוגים, סרגלים, הלבשות ואטמים לאיטומו וכו׳. 

במידת הצורך יתקן היצרן את תכיותיו עפ״י דרישת האדריכל והייצור יהיה אך ורק עפ״י 

  תכיות ייצור כ״ל שאושרו ע״י האדריכל בחתימתו.

הפתחים בתוכיות הן מידות בייה. הקבלן יהיה אחראי להתאמה בין שתי כל מידות  06.1.4

  מערכות המידות ה״ל.

  כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט המצורף לרשימות. 06.1.5

  דוגמאות 06.2

הקבלן יגיש, לפחות חודשיים ימים לפי תחילת ביצוע העבודות המתאימות, דגמים של כל האביזרים, 

  .פרזול וכיו״ב לאישור של האדריכל

  הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלן העבודות.

  כמו כן, יגיש הקבלן דוגמא מושלמת לאישור המפקח מכל מוצר גמור.

  )MASTER KEYS(רב מפתח  06.3

  גרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות וכו׳) -מעולי הדלתות (כולל כל הסוגים 

ע״פ מידרג שליטה  ,MASTER KEYעלי או למספר מפתחות מפ )MASTER KEY(יותאמו לרב מפתח 

  מפתחות לכל דלת. 3יה. הקבלן יספק ישיקבע ע״י העיר

  הגה על מוצרים 06.4

בבתי המלאכה ובעת ההובלה,ההכסה  -הקבלן יגן על עבודות הגרות, מסגרות הפלדה והירוסטה 

ים בעצים, שקים וכיו״ב לשביעות לביין, ההרכבה ולאחריה עד למסירתן הסופית. כל זאת גם ע״י כיסוי

  רצוו של המפקח.

  כל חלקי העץ יקבלו טיפול, שיבטיח את עמידותו בפי תולעים, חרקים וכל מיי חיות מזיקות.

דקות לפחות, בתוך תמיסה של פטו כלורו פול,  8טיפול זה יתבצע ע״י טבילה של כל חלקי העץ, למשך 

הוראות היצרן. תהליך כ״ל יכול להתבצע גם בכל חומר אחר,  מדולל בספירט מירלי ביחס התון עפ״י

  בטיב דומה, המאושר ע״י המפקח.

  אטימות 06.5

יש להבטיח אטימות מלאה בפי חדירת מי גשמים, אבק ורוח, בין אגפי החלוות, השערים והדלתות 

המלבים החיצויות, לבין מלבייהם, וכמו כן, בין המלבים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי 

  הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.

המרווחים, שבין חשפי הפתחים לבין המלבים המורכבים מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק 
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פוליסולפידי ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד למטרה 

  כפי שיידרש. זו, וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע, או

  אלמטים מגולווים 06.6

במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל אלמטי המסגרות יהיו מגולווים. הגלוון יהיה בהתאם לדרישות ת״י 

  הכללי. מחיר הגלוון כלול במחיר היחידה.

  צביעה 06.7

  ככל היתן, כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים. באתר יבוצעו תיקוי צבע בלבד.

  ריםאופי מדידה ומחי 06.8

, אלא אם מצויין 06כל אופי המדידה והמחירים יהיו כאמור במפרט הכללי פרק  06.8.1

ויכללו, בין היתר, גם את המצויין בסעיפים  בכתב הכמויות,במפורש אחרת בסעיפים 

  דלהלן:

  .30- מילוי המלבים (״המשקופים״) בבטון מסוג ב  א.

  אחרות.הגה על כל העבודות בפי פגיעה פיזית וכימית ופיגעות   ב.

  צביעת המלבן בגוון אחד והכף בגוון אחר (אם יידרש).            ג.                         

  כל הטיפול הדרש לעמידות כגד מזיקים.  ד.

  כל הדרש ע״י יועץ האקוסטיקה ויועץ הבטיחות.  ה.

  ידרטים.כל הכתובות הדרשות על דלתות וארוות ה            ו.                         

  הכת דוגמאות ואבי טיפוס לאישור האדריכל.  ז.

  מפתחות. 3מעול רב מפתח כולל   ח.

           כל מחירי הדלתות כוללים ייצורם הובלתם והתקתם בשטח. המחיר כולל ט.             

   התאמת כפיים למשקוף חדש. כמו כן כולל המחיר הרכבת הלבשות חדשות                 

  במשקוף חדש.               

       מ"מ,  פרזול ,  2משקוף פלדה מגולוות בעובי -כל סוגי הדלתות כוללים במחירם:י.             

   מעול צילידר מסוג "מסטר קיי" רוזטה משותפת לידית ומעול, זויתן מוגן,                 

  הלבשות, תפס ריצפתי (מעצור דלת) מפלדה.                

(עשרה אחוזים) בכל כיוון לא יגרמו לשיויים  10%שיויים במידות, בגבולות כ.                                          

  במחירים.

  

 

  

 



-163 -  

  
  מתקי תברואה  07פרק 

 תיאור העבודה 07.01

 העבודה שוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן:

, תאי בקרה, פרוק וסילוק קו ביוב קיים, פרוק וסילוק שוחות אספקה התקה וביצוע קווי ביוב חיצויים ••••

 ביוב קיימות ,חיבור לשוחות ביוב קיימות במגרש.

 אספקה התקה  וביצוע קווי מים חיצויים, כולל חיבור למפרט חיבור צרכן ראשי קיים. ••••

•••• טים פה והידרה וביצוע קווי מים לכיבוי אש, כולל עמדות כיבוי אש במבימיים.אספקה התק 

אספקה התקה וביצוע מערכת איסוף דלוחין וצוואים במבה, מערכת יקוז מארוות כיבוי אש, יקוז  ••••

 מזגים.

 אספקה התקה וביצוע מערכת אספקת מים קרים וחמים במבה. ••••

 אספקה והתקת כלים סיטריים וברזים וחיבורם לקודות מים וביוב.  ••••

(ספר בייר + ספר ממוחשב במדיה  בחמישה עותקיםאספקת ספר מתקן מלא לכל המערכות במתחם  ••••

 .מגטית)

 

מודגש כי כל מחירי היחידה כוללים את כל הדרש עד לביצוע מושלם לרבות אספקה והתקת כל הציוד  ••••

וספחים הדרשים, ריפוד חול, עטיפת בטון, בידודים, מתלים, מעברי אש תקיים, מתלים לרעידות 

רות ,ביקורות מעבדה, שרות שדה, אישורי התקה ככל שיידרש ע"פ אדמה, מתזים מכל סוג ודגם, אג

  המפקח והמתכן וכו'

 משמעות ו/או פירוש שוה מהתיאורים- בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו ••••

והדרישות במסמכים השוים, חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המזמין /מה"פ לפי הגשת הצעת 

ות המזמין /מה"פ בכתב כיצד להוג, לא יוכרו תביעות מכל סוג בגין השערות / המחיר ולקבל את הורא

או אי הבות לכאורה של פרטי המכרז /תוכיות אם בזמן הגשת הצעות המחיר הקבלן לא העביר 

  שאילתות לקבלת הבהרות.

/ מודגש כי מחירי היחידה כוללים אספקת דוגמאות למשרד האתר לכל הציוד שיידרש ע"פ המפרט ••••

  מפקח/ מזמין /קבלן ,הדוגמאות שיאושרו יישארו לתצוגה באתר למשך כל תקופת הביה.

  

  

 כללי 07.02

על הקבלן לתאם את העבודות קשורות במישרין או בעקיפין לעבודות, עירית ת"א, אגף מבי ציבור  .א

  בעיריית ת"א, מהל חיוך בעיריית ת"א, "מי אביבים" , באופן מושלם. 

הציוד החומרים והאביזרים איתם הוא מתכוון לבצע את העבודה לאישור  על הקבלן להציג את כל .ב

  המפקח. 

  

  כל ציוד אשר בדעת קבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפי התחלת הביצוע.

הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבוו ויוחלף בציוד אחר אשר יאושר ע"י 

  .ןמתכה
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, על הקבלן לקחת הכולל חיבורי מים וביוב קיימים ,בתי ספר פעיל במבהמודגש כי העבודה מתבצעת במתחם 

ביוב זמיים, ביצוע כל מים לצריכה וכיבוי אש , קווי בחשבון פיצול עבודות, עבודות לילה, אספקה והחת קווי 

פי תחילת ביצוע על הקבלן לוודא את כל אופי עבודות האיתור וגישוש למציאת קווים קיימים ואופי החיבור, ל

ו/או ע"י איתור תשתיות קיימות ע"י ציוד אלקטרוי ייעודי החיבור המתוכים ע"י הזרמת מים וחפירות גישוש 

, כל עבודות אילו כלולות במחירי היחידה ולא ישולם  ולוודא שלכל קווי המים והביוב הקיימים יש פתרון קצה

  .בעדן בפרד

על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולקוט בעבודה זהירה, וע"פ החיות  מתחם פעילש כי העבודה מתבצעת בממודג

  המפקח.

מודגש כי אין אישור לתק אזורי שירותים פעילים בתקופת הביצוע מאספקת מים ופתרון ביוב, כל עבודות 

גה, על הקלן לקחת זאת בחשבון הקווים הזמיים כלולות בהצעה ולא ישלם בפרד וכתוספת על שום דרישה חרי

  בזמן הגשת הצעת המחיר.

מודגש כי חלק מהעבודה מתבצעת על קיים "חיים" קיימים ופעילים במבים קיימים על הקבלן לקחת זאת 

  בחשבון ולקוט בעבודה זהירה, וע"פ החיות המפקח.

  

  

תיאום אדריכלי  מודגש כי התוכיות הים למכרז בלבד, התוכיות טרם עברו תיאום יועצים ו 1.1

לפרויקט, התוכיות טרם עברו אישורי רשויות (משרד הבריאות, תאגיד המים, ביוב, תיעול  

וכו'...). לפיכך מודגש כי יתכו שיויים בכמויות, תוואי צרת וכו'... על פי דרישות ואישורי 

  הרשויות ו/או  לאחר תיאום בין היועצים.

יעת מחיריו את הצעתו ובהתחשב בכל התאים .רואים את הקבלן ככזה ששקל היטב בקב 1.2

המפורטים והמתארים, למד וקרא היטב את התוכיות במידה וישה אי בהירות או שאלה או 

חומר חסר על הקבלן לברר קודות אלו ע"י הפיית שאלות בזמן הכת הצעת המחיר, לא 

  בודה.יוכרו ויאושרו תביעות ואו תוספות בשלבי הביצוע כתוצאה מאי הבת הע

על הקבלן לקחת בחשבון את כל הדרש להתקת המערכות המתוכות בשלמותן גם עם ישם  1.3

קווים/ ציוד/ אביזרים שלא הופיעו בתוכיות /ו/או סומו בצורה חלקית ו/או סכמתית בלבד 

ו/או שיויים בתוואי צרת עקב אילוצי המערכות השוות של המבה ו/או שיוי באורכי צרת 

) עקב אילוצי מערכת אחרות של המבה גם במקרים שלא סומו במפורש בתוכיות (כל אורך

ו/ או בתוכית תאום מערכות, המזמין רואה את הקבלן כבעל יסיון בהתקת מערכות מסוג 

זה ולא יתקבלו תביעות ו/ או דרישות חריגות במהלך העבודה על כל שיוי /תוספת מכל סוג 

 ומכל כמות.

(חומרים  5452רים ומערכת אספקת המים לשתייה יהיו מותאמים לתקן כל הציוד והאביז 1.4

  ואביזרים הבאים במגע עם מי שתיה).

כל הציוד והצרת שתסופק ותותקן באתר תהיה ממין משובח ועם תו תקן ישראלי המוטבע על  1.5

  ע"ג  הציוד ו/או הצרת.

מיצרן / ספק אחד, לא כל הצרת וציוד (לדוגמא: מגופים, צרת) שיסופקו לאתר יהיו תמיד  1.6

 יאושר  להתקין ציוד זהה מיצרים שוים.

על הקבלן לקחת בחשבון בזמן הצעת המחיר את כל העבודות הישירות והעקיפות הדרשות  1.7

לצורך התקת המערכת גם אם הקווים / עבודות / ציוד לא צויו במפורש בתוכיות 

  המצורפות הכל עד להתקה מושלמת של כל המערכות.



-165 -  

 להעביר לאישור מוקדם של המפקח מראש ולמפרעהראשי תחילת ביצוע יידרש הקבלן  לפי 1.8

פרטי קבלן משה לעבודות איסטלציה לרבות רזומה הקבלן העבודות דומות, רשימת 

למפקח שמורה , להציג תעודות ואישורים של העובדים המועסקים על ידומתכים ממליצים, 

 ות ערעור של לקבלן.שרפללא מתן אקבלן האפשרות לפסילת ה

  לפי תחילת ביצוע יידרש הקבלן להעביר לאישור מוקדם של המפקח מראש ולמפרע: 1.9

  חוברת רשימת ציוד מלאה מפורטת ומחייבת לעבודה לאישור המפקח.

במקרה שיותקן צרת / ציוד מכל סוג שלא עבר אישור מוקדם של המפקח , למפקח שמורה 

  שרות ערעור של לקבלן.פמתן א האפשרות לפסילת הציוד וההתקה ללא

לפי תחילת ביצוע של כל העבודות הקשורות באיסטלציה, קווי מים וביוב חיצויים, חובה על  1.10

הקבלן לוודא קריאה והבה מדויקת של כל התוכיות והדרישות, מהלכי הצרת, לתאם ולערוך 

שה דרש הקבלן בפגי פגישה עם המפקח להסבר בע"פ ודגשים לגבי אופן העבודה והביצוע.

  להציג תעודות ואישורים של העובדים המועסקים על ידו.

ספקים,                כל התקת הציוד (מכל סוג) יבוצעו בוכחות / ליווי שרות שדה של היצרים /  1.11

  דוחות יועברו למפקח.

שא  יהיה הפוסק הבלעדי בו תכןמשאבות וכו', המ \במידה ויהיו מחלוקות בושא אישורי ציוד 1.12

 והחלטתו לא תהיה תוה לשיוי או ערעור ולא יוכרו בשום מקרה תביעות מכל סוג מצד הקבלן

אין לבצע שיויים בתוכית אלא באישור בכתב מהמתכן / קבלת תוכיות מעודכות, במידה  1.13

שיבוצעו התקות שוות מהתכון ה"ל, יהיה באחריות המבצע וותן ההוראה ולא יועברו 

  עבד ע"י המתכן.אישורים בדי

. לפי תחילת ביצוע יש לוודא אופי חיבור ע"י עדכון מדידה עם מודד מוסמך על כל אי התאמה  1.14

 יש להוציא למתכן.

  

  

  

 בדיקה  07.03

התקת  לפי המפרט , כולל מד לחץ רושםשעות רצופות 24טמ' ובמשך א 10בדק בלחץ של ירשת המים ת

ולפי החיות והוראות יצרן  רות פלסטיים גמישיםמערכות ביתיות לאספקת מים חמים וקרים מציו

  .הציורות

  הבדיקה תבוצע בוכחות המפקח, הקבלן וציג שירות שדה של היצרן ותתועד בדוח כתוב. 

  

  

 חומרים ותקים  07.04

  ולדרישות  1205לת"י , 16ופרק  07כל עבודות השרברבות יתאימו להל"ת, למפרט הבין משרדי פרק 

  מכון התקים הישראלי.

ם של מכון התקים ו/או כל רשות ייכל החומרים יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו לתקים הרלווט

 מוסמכת אחרת בארץ. 

ומרים שלגביהם לא פורסמו תקים ישראליים יהיו לפי תקים מארה"ב אלא אם אמר אחרת במפורש ח

 במפרט להלן. 
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  צרת וקולטים למממי"ם 07.05

"ם תבוצע ע"פ החיות פיקוד העורף, הג"א וכולל שימוש במוצרים התקת צרת וקולטים במממי

  .1205.5וחומרים מאושרים בלבד על ידי הג"א ות.י. 

  לפי ביצוע על הקבלן להציג פתרון ורשימת ציוד לאישור המפקח.

  

  בידוד כגד רעשים 07.06

  התקת הציורות מים /ביוב תבוצע ע"פ החיות אקוסטיות.

  חירי היחידה למ"א צרת עלויות:על הקבלן לקחת בחשבון במ

  אספקה והתקת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות מתוצרת "גיביריט" או ש"ע.

  . SILENT-DB20אספקה והתקת צרת ואביזרים "גיביריט" מסדרת: 

בכל המקומות שיש מעברי צרת בתקרות אקוסטית של מסדרוות ומשרדים יותקו צרת ואביזרים 

"SILENT "– ריט" ויריעות בידוד "גיביריט"."גיבי  

  

  

   "מולטיגול"ציורות  07.07

עם מערכת  מ"מ 16-32בקטרים "מולטיגול" מפוליאטילן מצולב מחוזק באלומייום ציור  .א

 " או ש"ע שיאושר ע"י  המפקח. גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " חיבורים באביזרים מסוג לחיצה

ות והוראות יצרן הציורות ולפי תקן החת הציורות התקתם והתקת האביזרים לפי החי

   .1205, ת"י 2חלק  2242 ישראלי

 

 לפי תחילת העבודה דרש הקבלן לזמן לאתר את ציג יצרן הציורות והמפקח לצורך   .ב

 פגישת היכרות.    

  

במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבוו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים ובתדירות  .ג

  המפקח. י דרש לכך ע"יי גבוהה יותר באם

  בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות שדה.  

 

לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי ציורות אשר אים מאושרים לביצוע שירות שדה ע"י  .ד

 יצרן הציורות. 

  

  

 . העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה תקפה מטעם יצרן הציורות .ה

 במהלך העבודה לפחות אחד האשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת הסמכה.   

  

 "מוטיגול"כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צרת  .ו

 ומאושרים ע"י יצרן הציורות. 

 חיבורי מזרמים וקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד.

 

 וחמים תהיה בצבעים שוים.  צרת למים קרים .ז
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כל קטע צרת שמסתיימת התקתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים במשך כל זמן  .ח

 העבודה. 

 

 אין לכסות את הצרת בבטון לפי בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן הציורות.  .ט

  

 יורות. בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית (טסט) למערכת הצ .י

 הבדיקה תתבצע לפי הוראות והחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח וציג יצרן    

 שעות לפי ביצוע בדיקה הידראולית באם   48הציורות, יש ליידע את המפקח לפחות   

 ישם זילות ודרשים תיקוים, יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון.    

  ספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.   לאחר אישור הבדיקה י  

 

 אין לשלב בשום מקרה צרת ואביזרים אשר אים מאותו יצרן.  .יא

 

כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צרת של אותו היצרן, אין לבצע  בשום אופן  .יב

 קטעים שוים במבה עם צרת מיצרים שוים.  

 

 :  מחיר היחידה כולל גם .יג

  

ציבה בקירות לצורך השחלת הציורות וביצוע תיקוי טיח לצורך מילוי  מחדש של ח .1

  החריצים. 

 

  ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הציורות.  .2

  

תקיים ייעודיים  בעזרת חבקים(בתקרות אקוסטיות) המבה תקרת לרצפת הציורות קיבוע  .3

  במרווחים על פי הדרש בתקים וע"י הוראות היצרן.

 

  , תפסיות, הסתעפויות,לסוללה, תושבות, זווית כל הספחים והאביזרים לסוגיהם (אוגן .4

  אביזרי טה, מקשר, מתקן לקיר גבס וכו'...

    

 שירות שדה של יצרן הציורות. .5

  

  בדיקות הידראוליות (טסט).  .6

  

  אספקה והתקת שרוולי בידוד לצרת מים חמים מתוצרת "עביד" או ש"ע. .7

  מ"מ. 19 צרת גלויה ע.ד.

  מ"מ. 6צרת סמויה ע.ד.     
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  לא ישולם בפרד בעד ספחים לסוגיהם.   .8

 

 כל הדרש עד לביצוע מושלם. .9

 

  מ"מ 32-16קטרים ב "פקסגול"ציורות  07.08

 –חיבורים בשיטת "פוש " גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מ"מ 16-32בקטרים "פקסגול" ציור  .א

 או ש"ע שיאושר ע"י  המפקח. פיט" 

ות התקתם והתקת האביזרים לפי החיות והוראות יצרן הציורות ולפי תקן החת הציור

   .1205, ת"י 2חלק  2242 ישראלי

 

 לפי תחילת העבודה דרש הקבלן לזמן לאתר את ציג יצרן הציורות והמפקח לצורך   .ב

 פגישת היכרות.    

  

שבועיים ובתדירות במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבוו שירות שדה לפחות פעם ב .ג

  המפקח. י יידרש לכך ע" גבוהה יותר באם

  בתום כל ביקור של שירות שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שירות שדה.  

 

לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי ציורות אשר אים מאושרים לביצוע שירות שדה ע"י  .ד

 יצרן הציורות. 

  

 בעל תעודה תקפה מטעם יצרן הציורות. העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ו .ה

 במהלך העבודה לפחות אחד האשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת הסמכה.   

  

 "פקסגול"כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צרת  .ו

 ומאושרים ע"י יצרן הציורות. 

 

 . צרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שוים .ז

  

 מ"מ תותקן עם שרוולי השחלה שרשורים. 16-25צרת בקטרים  .ח

  

כל קטע צרת שמסתיימת התקתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים במשך כל זמן  .ט

 העבודה. 

 

 אין לכסות את הצרת בבטון לפי בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן הציורות.  .י

  

 דיקה הידראולית (טסט) למערכת הציורות. בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע ב .יא

 הבדיקה תתבצע לפי הוראות והחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח וציג יצרן    

 שעות לפי ביצוע בדיקה הידראולית באם   48הציורות, יש ליידע את המפקח לפחות   
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 התיקון.  ישם זילות ודרשים תיקוים, יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר   

  לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.     

 

 אין לשלב בשום מקרה צרת ואביזרים אשר אים מאותו יצרן.  .יב

 

כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צרת של אותו היצרן, אין לבצע  בשום אופן  .יג

 .  קטעים שוים במבה עם צרת מיצרים שוים

 

 :  מחיר ליח' /מטר כולל גם .יד

 חציבה בקירות לצורך השחלת הציורות וביצוע תיקוי טיח לצורך מילוי    1  

  מחדש של החריצים.   

  ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הציורות.   2  

תקיים  בעזרת חבקים(בתקרות אקוסטיות) המבה תקרת לרצפת הציורות קיבוע  3 

  חים על פי הדרש בתקים וע"פ הוראות היצרן ופרטי הביצוע.ייעודיים במרוו

   , תפסיות, הסתעפויות,לסוללה, תושבות, זווית כל הספחים והאביזרים לסוגיהם (אוגן        4

  אביזרי טה, מקשר, מתקן לקיר גבס וכ'...  

 שירות שדה של יצרן הציורות. 5  

  בדיקות הידראוליות (טסט).  6  

  ת שרוולי בידוד לצרת מים חמים מתוצרת "עביד" או ש"ע.אספקה והתק  7  

  מ"מ. 19צרת גלויה ע.ד.     

 מ"מ. 6צרת סמויה ע.ד.     

  לא ישולם בפרד בעד ספחים לסוגיהם.    8   

 כל הדרש עד לביצוע מושלם.  9    

  

 

  מ"מ ומעלה 32קוטר "פקסגול" ציורות  07.09

   :מ"מ ומעלה בדרג 32בקוטר  1חלק  1519י ת"י לפפקסגול תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"  ציורות  

  .15דרג  –צרת בתוך הביין  -

 .15דרג  –צרת בקרקע לכיבוי אש  -

  .10דרג  –צרת בקרקע לצריכה  -

 פקסגול. מפרט זה בא להשלים החיות והוראות של יצרי הציורות להחת ציורות

  . בגלילים ו/או מוטות במידת הצורךהציורות מגיעים לאתר 

  לפי ביצוע חובה לאשר סוג יצרן / צרת / ספק, קבלן מבצע אצל המפקח.

  הקבלן דרש להעביר מכתב התחייבות של היצרן לליווי הפרויקט באופן צמוד

 

 חיבור והרכבת הציורות 

 פיוז'ן לפי הדרש בתוכיות.      יתבצע בריתוך בשיטת אלקטרו "פקסגול"חיבור ציורות 

(כדוגמת מחברי  יצרן הציורות ן כלי הריתוך והמכשירים יהיו מסוג המאושר ע"ימחברי אלקטרו פיוז'

 . לא יאושרו חיבורים באביזרים מכייםפיוז'ן "פלסאון" או "ש"ע מאושר), 
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 ורות לביצוע הריתוכים.  יצרן הצי שאושר והוכשר ע"י מבצעהריתוך  יהיה  מבצע 

ועל כמה פעולות הכה, כמו קצוות ישרים של הצרת  בשעת ביצוע הריתוך, יש להקפיד על רמת יקיון

  ודפות ציור קיות, הדבר מתבצע ע"י גירוד קל של דופן הציור. 

  שות ותק בהתקת  צרת "פקסגול" בקרקע ובתוך מבים. 10המבצע יהיה בעל 

 המבצע יאושר ע"י המפקח לפי ביצוע. 

  

  אביזרים וציוד

ם לשימוש ע"י יצרן הציורות, בכל מקרה אין לערבב בין סוגי אביזרים כל האביזרים והציוד יהיו מאושרי

  מיצרים שוים.

  כל האביזרים יהיו בדרג וע.ד. שיאושר מראש על ידי המפקח.

  הקבלן דרש להציג רשימת ציוד מלאה לפי ביצוע.

  

  שירות שדה 

שת היכרות ותיאום ציפיות הקבלן מחויב לזמן שירות שדה של יצרן הציורות לפי תחילת העבודה לפגי

לפחות פעם בשבועיים בזמן העבודה וכמו כן בכל מקרה יש לזמן שירות שדה לבדיקת הציורות 

  והריתוכים לפי כיסוי, בתום הביקור יימסר דו"ח שירות שדה למפקח.

  ביקור שירות שדה של יצרן הציורות יבוצע בוכחות המפקח. 

  

  סימון הצרת

כל אורכם ע"י סרט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איתור תוואי הציור וכולל כל הציורות יסומו ל

  כיתוב "זהירות קו מים תת קרקעי".

  כלול במחירי היחידה למ"א ציור.

 

 בדיקת לחץ 

 עם גמר עבודות החת הצרת, יש לערוך בדיקת לחץ. 

 מ'. 1000בדיקת הלחץ תבוצע בקטעי צרת מוכים באורך שלא עולה על 

 יקת הלחץ תחולק לשי שלבים, שלב ההכות למבחן ושלב המבחן. בד

  בדיקת הלחץ תבוצע בוכחות הקבלן, מפקח, שירות שדה, מפקח.

 

 :שלב ההכות למבחן יעשה באופן הבא

 עם גמר העבודה יש למלא את הציור במים ולקז את כל האוויר הכלוא בתוכו. 

 פעמים לחץ העבודה של הציור   1.3 -ל בעזרת משאבה יש להעלות את לחץ המים בציור

 דרג הציור), זה לחץ הבדיקה. 

 במצב זה יש לבדוק את הציור והאביזרים מפי דליפה כל שהיא. 

 ציור גמיש, הוא מתרחב מעט ואז הלחץ בו יורד.   "פקסגול"בדרך כלל כתוצאה מהיות ציור 

 ידת הצורך הדרשת, על מת לשמור  השעות הראשוות, יש להוסיף מים במ 4אחת לשעה במהלך 

  על לחץ הבדיקה. 

 שעות הראשוות מסתיים שלב ההכות ומתחיל שלב המבחן.  4 -בגמר ה
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 :שלב המבחן יעשה באופן הבא

 ) במידה ולחץ הבדיקה שמר  PSI10אטמ' ( 0.68-בתחילת שלב המבחן לחץ הבדיקה יוקטן ב

 תן  לקבוע כי מבחן הלחץ עבר בהצלחה. י 5%לאחר ההקטה) במשך שעה (עד סטיה של 

 במידה וקבע שמבחן הלחץ לא עבר בהצלחה ושהמערכת איה תקיה, יבוצעו תיקוים ע"י

  הקבלן ועל חשבוו, על פי הוראות שירות שדה של יצרן הציורות ועל פי הוראות המפקח. 

 

 שעות.  5משך הזמן המיימלי הדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה 

 שעות.  8ן המקסימלי המותר לעריכת בדיקת הלחץ יהיה  משך הזמ

 במידה והבדיקה כשלה והקבלן דרש לבצע תיקוים בקו, ישוחרר הלחץ והציור "יוח"  

 שעות לפחות לפי תחילת בדיקת לחץ חוזרת.   8למשך 

 

 מבחן הלחץ יבוצע בוכחות המפקח ושירות שדה של יצרן הציורות. 

 שעות לפי מבחן הלחץ.  48לן למפקח על ביצוע מבחן הלחץ לפחות לצורך כך יודיע הקב

 

  בתום הבדיקה יועבר דו"ח שירות שדה.

 לא יתקבלו תוצאות מבחן לחץ שבוצעו ללא אישור המפקח. 

  

 מחיר היח'/ מטר כולל גם:

  

 המצוין במפרט המיוחד, במפרט הכללי, כולל דוח שירות   כל •

  תקה., אישור מת"י להשדה של יצרן השדה

 , בדיקה הידראולית (טסט), בדיקות התקת מז"ח, שטיפת הקוהבדיקות כגון: בדיקות רדיוגרפיות

  .וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת

י"ע לפי  1שטיפת קו תבוצע בוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע למפקח  •

 ביצוע השטיפה, כ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים.

קה והתקת כל הספחים הדרושים (קשתות, טה, מופה וכו'...). אביזרי תליה לסוגיהם עד להתקה אספ •

 מושלמת. 

אספקה והחת כל הספחים והאביזרים לרבות: מופות, מעברי קוטר, מצרות, טה, קשתות, חבקים,  •

 אבזרי  תליה, מוטות הברגה וכו'... וכל הדרש עד להתקה מושלמת.

 חציבה בקירות לצורך השחלת הציורות וביצוע תיקוי טיח לצורך מילוי   מושלם. כל הדרש עד לביצוע •

  מחדש של החריצים.  •

  ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הציורות.  •

תיקיים יעודיים במרווחים  בעזרת חבקים(בתקרות אקוסטיות) המבה תקרת לרצפת הציורות קיבוע  •

  היצרן ופרטי הביצוע. על פי הדרש בתקים וע"פ הוראות

  , תפסיות, הסתעפויות, מופות) ציוד פיוז'ן זווית(כל הספחים והאביזרים לסוגיהם  •

   בלבד.

 שירות שדה של יצרן הציורות. •

  בדיקות הידראוליות (טסט).  •
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  פסי ירוסטה "זהירות קו מים" מעל  2התקת סרט סימון מפלסטיק לא ממוחזר עם  •

 אורך התעלה.חול הריפוד של הציור לכל 

 לא ישולם בפרד בעד ספחים לסוגיהם.   •

  ומחוצה לו (קווי גרביטציה)להולכת שפכים במבה  H.D.P.Eצרת  07.10

תוצרת  מורפה ברישיון היצרן מחו"ל H.D.P.Eציורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצרת צרת 

ושא סימון תו תקן וסימון וה 2חלק  349ומפמ"כ  1 –חלק  4476המיוצר לפי תקן ישראלי  ""גיביריט

 ולהחיות היצרן. של "המפרט הכללי" 3000.8.3חוזק, הכל בהתאם לסעיף 

  

 מ"מ.  3.0מ"מ ע.ד.  50צרת 

 מ"מ 4.30  מ"מ  ע.ד. 110צרת 

  מ"מ 6.20מ"מ ע.ד.  160צרת 

  מ"מ. 6.20מ"מ ע.ד.  200צרת 

  

 

 של  המאושר ציגו מאת, העבודה שם את הושא,  מלא פרויקט ליווי טופס  להמציא הקבלן על

.היצרן  

 

 תקן לפי  באביזר קבועה עיגון קודת וכללו הדרושה ובכמות במיקום תעשה התפשטות מחברי הרכבת

 הקבע קודות של וחוזקם כמותם, מיקומם כן כמו. המפורטות הביצוע ותוכיות היצרן והוראות 4476

.הצרת לאורך  

 

לן לקחת בחשבון במחירי היחידה את כל ההוצאות הלוות הובעות מסוג הערה: עקב סוג הקרקע באתר על הקב

הקרקע לרבות תליית צרת מתחת למבה, עיגון צרת ע"י עטיפות בטון וכל הדרש עד להתקה מושלמת. לא 

  ישולם בעד הוצאות וספות עקב תאי הקרקע.

  פן שלא יתאפשר מגע בין הקרקע לציור.ככלל כל הצרת קיום העוברת מתחת לביין תיתלה על רצפה הצפה באו

  לפי ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לושא לאישור המפקח.

 

 

  

על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה למ"א ציור אספקה והתקת צרת ביוב "גיביריט" מסוג צרת 

רת ההתקה תבוצע בכל קטעי הצ –לרבות אביזרים מסדרה זאת  SILENT-DB20שקטה מסדרת 

העוברים בחללי לובי / מבואות / כיתות לימוד ו/או באזורים שיידרשו על ידי דוחהאקוסטיקה ו/א או לפי 

  המופיע בתוכיות.

את כל האביזרים והחיבורים עם צלעות השקטה וחומר מיראלי מובה במחירי היחידה כוללת המערכת 

 ISOL שרוולי מעבר בבטון יריעות ם,מגופרי להפחתת רעשים.  המערכת תכלול מתלים   2S PEמסוג  

  .אקוסטיקה /מערכותודוח הוכל הדרש למערכת שקטה מושלמת ע"פ דרישת היצרן 

 

 מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.    5.0קווי גרוויטציה תהיה באורך של    H.D.P.Eצרת
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חירי היחידה הציורות ה"ל יסופקו כולל כל האביזרים והספחים הדרושים להתקה מושלמת, כלול במ

 למ"א ציור על ידי הקבלן ומחירי היחידה כוללים הובלה עד לאתר.  

  

ככלל כל הצרת קיום העוברת מתחת לביין מעוגן לרצפת המבה בעיגון קשיח לפי פרטי הביצוע באופן 

שלא יתאפשר מגע בין הקרקע לציור, על הקבלן לקחת זאת בחשבון לרבות עלויות הבטון והזיון לקטעים 

  שבין הציור ועד לרצפת המבה.

  לפי ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לושא לאישור המפקח.

 

יצרן ציורות, בכל מקרה אין  ומאושרים לשימוש ע"י  H.D.P.E אביזרים וספחים יהיו מתאימים לצרת  �

 . ציורות, כל האביזרים יהיו חרושתיים וכאלה המיוצרים ע"י יצרן הלערבב בין סוגי יצרים שוים

 

בכל מהלך ביצוע העבודה יוחו הציורות בהתאם לגבהים הדרשים בחתך וביצוע בקרת החת הציורות  �

והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי ביליר שיימצא באופן רצוף באתר במהלך ביצוע 

 העבודה. 

 

ורות ככל שיידרש ע"י  במהלך העבודה ידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצי - שירות שדה  �

המפקח, אך לא פחות משלוש פעמים, בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח שירות שדה כתוב למפקח, הקבלן 

 ידרש להודיע ולתאם את שירות השדה עם המפקח מראש. 

  יש לזמן שירות שדה לבדיקת הצרת לפי ביצוע יציקות בטון.  

 

כלול ז'ן) יופתוך שפה או מחברי מופה חשמלי (אלקטרו חיבור הציור יעשה באחת מהשיטות הבאות: רי �

 במחירי היחידה למ"א ציור. 

 

 עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסומן בתוכית.  �

 

 קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן הציורות.   ריתוך הציור יעשה ע"י �

  

ורות והאביזרים כוללת: החת הצי 

יצוע קדחים בבטון מזוין בעזרת מקדח כוסית, הכת שרוולים למעבר פעולות חציבה, חפירת ידיים, ב •

 צרת בקיר / קורה / עמוד לפי יציקתם. 

  פיזור הציורות באתר.  •

 מ"מ. 75, 50, 40ביצוע קיבוע והגה לציור מבטון לכל אורך והיקף הצרת בקוטר  •

דרושים לצורך התקה ה )'אספקה והתקת כל האביזרים והספחים (זוויות, טה, מצרות, מסעף, וכו •

 עד ליציאה מהביין.  מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים

  לא תשולם בפרד בעד ספחים לסוגיהם.   

אספקה והתקת חבקים ואביזרי תליה תקיים וקודת קיבוע בכמות ובמרחקים בתקים ובהוראות  •

 היצרן.

 ל אביזרים תואמים." כולSILENT-DB20אספקה והתקת צרת "שקטה" מסדרת " •
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  אספקה והתקת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות. •

 

 פוי שאריות חומר חצוב לאתר פסולת ביין מאושר.  •

 

פעולת החפירה או/ו חציבה (כולל חפירת ידיים במקומות דרשים) של תעלות לפי עומקים דרשים  •

לתאי בקרה, דיפון, יישור תחתית וברוחב הדרוש עבור החת הציור בשיפוע המתאים, הרחבת החפירה 

 התעלה. 

 

ס"מ מתחת לציור לכל רוחב התעלה,  20פריקה ופיזור צרת לאורך התעלות, החת מצע חול בעובי  •

"מ מעל ס 20החת הצרת בעומק ובשיפועים הדרשים, מילוי מהודק של חול מסביב לציורות ועד 

  קודקוד ציור לכל רוחב התעלה.  

 חומר מקומי מעל עטיפת החול, חומר קי מאבים או חומר אורגי. מילוי חוזר של  

"מ כל אחת, באמצעות ציוד מתאים בהתאם לסוג החומר ס 20הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 

ומגבלות העבודה כולל הידוק מכי ע"י מכבש הידראולי מסוג קומפקטור המותקן על מחפרון או מחפר. 

 "מ כל אחת, לכל היותר. ס 50ת של הידוק זה ייעשה בשכבו

 

 מעבר צרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מים וכו' הקיימים בתוואי החפירה.  •

  

 פוי עודפי אדמה לאתר מאושר.  •

 

 בדיקה הידראולית (טסט).  •

 

 וכל המפורט בסעיף זה כלול במחיר היחידה של החת צרת מכל סוג שהוא.   

 

  

יצרן ציורות, בכל מקרה  ומאושרים לשימוש ע"י   H.D.P.E מתאימים לצרת אביזרים וספיחים יהיו  �

 . , כל האביזרים יהיו חרושתיים וכאלה המיוצרים ע"י יצרן הציורותאין לערבב בין סוגי יצרים שוים

 

בכל מהלך ביצוע העבודה יוחו הציורות בהתאם לגבהים הדרשים בחתך וביצוע בקרת החת הציורות  �

חות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי ביליר שיימצא באופן רצוף באתר במהלך ביצוע והשו

 העבודה. 

 

במהלך העבודה ידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הציורות ככל שיידרש ע"י   - שירות שדה  �

קבלן המפקח, אך לא פחות משלוש פעמים, בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח שירות שדה כתוב למפקח, ה

 ידרש להודיע ולתאם את שירות השדה עם המפקח מראש. 

  יש לזמן שירות שדה לבדיקת הצרת לפי ביצוע יציקות בטון.  

  

כלול  ז'ןיופחיבור הציור יעשה באחת מהשיטות הבאות: ריתוך שפה או מחברי מופה חשמלי (אלקטרו  �
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 במחירי היחידה למ"א ציור. 

 

 המסומן בתוכית. עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי  �

 

 קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן הציורות.   ריתוך הציור יעשה ע"י �

 

 אביזרים וספחים  07.11

וקופסאות ביקורת ופלות שמתחברות  X "8 4מחסומים, מחסום רצפה "כל האביזרים מאסף רצפה, 

  . H.D.P.E -לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון / בתקרות אקוסטיות יהיו מ

וושאי  SI 1138חסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפרופילן לבן ומיוצרים לפי תקן ישראלי מ

 סימון תו תקן ומתוצרת "חוליות" או ש"ע.

 מחסומים לכיור מטבח יהיו עם הכה לחיבור מדיח. 

 

  מחסומים וקופסאות ביקורת:למכסים   07.12

בעלי חיבור הברגה עם מסגרת בוע בגוון הריצוף צכל המכסים למחסומים וק.ב. יהיו מפליז טהור מלא  •

ו/או לדרוש  יתה האפשרות לשות את החומר שממו עשוי המכסה למפקח ",מ.פ.ה"מרובעת, תוצרת  

 . שהמכסים יהיו בגימור צבע עליון כדוגמת הריצוף או מכסה מומך עם אריחי קרמיקה מודבקים

 

 ובכתב הכמויות.  סוג המכסה שטוח או רשת, לפי המצוין בתוכית •

 

במקרה והמכסה מותקן במקום שמשמש למשטח עבודה של מלגזות או כלי רחב כבד יותאם המכסה  •

 לעומס כבד. 

 

 לפי התקת המכסה יש לוודא בעזרת פלס מים שהמכסה מאוזן בצורה מושלמת.  •

 

 יעשה לפי הוראות יצרן הציורות ויצרן המכסים.  חיבור בין המכסה למחסום או ק.ב •

 

  

  

  תעלות וסבכות 07.13

משווק ע"י "משה  "BLUCHER-Denmark"תעלות וסבכות יהיו חרושתיות מיצרן מוכר כדוגמת  •

 ברוך" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.

 .316התעלות יהיו מירוסטה  •

 ובעלות מגון עילה / הגה המאפשרת פתיחה וטיפול לאשי אחזקה בלבד. 316הסבכות יהיו מירוסטה  •



-176 -  

  

  כלים סיטרים 07.14

 כלים סיטרים יהיו:   

 . המוטבע על גבי האביזר  מחרס לבן, סוג א', בעלי תקן ישראלי

 סוג הכלים וגודלם לפי המצוין בכתב הכמויות.      

התקת כלים סיטרים על גבי קירות גבס תעשה עם כל החיזוקים והתמיכות הדרשים, התמיכות יהיו  

 ים. יצרן הכל ייעודיות למטרה זו ומאושרים ע"י

 

 התקת כלים סיטרים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי.  

 מידות וגבהים להתקה יעשו לפי פרטים אדריכלים.   

 

   רים יצוקים) כדוגמת "שיש ושיש כיורים ומשטחי עבודה יהיו מדגם שיש אקרילי איטגרלי עם כי -

  קת תמיכות וחיזוקים.ס"מ והתקתם כוללת אספקה והת   2.0אורטגה"  בעובי מיימלי של 

  מידות פתח הכיור, דגם וסוג המשטח הסופי, גוון, ספק וכו'... יעברו לפי ביצוע לאישור המפקח והאדריכל.

כולל פתחים לברזים וסבויות, קט קדמי + קט אחורי הכל לפי פריסות אדר' ותוכיות  יח' /מטר/ מ"רמחירי ה

  אדר'

   לים, לפי הוראות היצרן ובזהירות מרבית למיעת פגיעות על הקבלן לבצע התקה מושלמת של הכ  -

 בכלים, האחריות באשר לשלמות והימצאות הכלים עד למסירה הים של הקבלן.

, מודגש בזאת שעל הקבלן לאשר בכתב " kolo geberit groupאו "  כלים מחרס יהיה מתוצרת "חרסה"

צל המפקח לפי התקתם, כמו כן עליו לספק את סוג, דגם מידות הכלים אשר בכוותו לספק לאתר  א

  לאתר דוגמאות של הכלים באם יידרש לכך ע"י המפקח, על חשבוו . 

  

  כיור מטבח יותקן מחסום ריח עם אפשרות לחיבור יקוז מדיח.-

 כל הציוד שיסופק יהיה איכותי ומדגמי "אטי ודלי"-

  

 : גם סיטרים כולליםלכלים  היח' /מטר/מ"ר  מחירי  

 פקה והתקת הכלים. אס •

 אספקה והתקת החיזוקים הדרשים.   •

 אספקה והתקת כל הספחים הדרושים עד להתקה מושלמת של הקבועות.  •

 אספקה והתקת סיפוים (מחסום ריח).   •

 חיבור לקודות היקוז (דלוחין / צוואים). •

 כל הדרש עד לביצוע מושלם. •
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 ומשתות / ברזי מקלחת / מזרמים לאסלותברזים לכלים סיטריים  07.15

" Twyford geberit group או תוצרת " כל הברזים יהיו סוג א',תוצרת "חמת" מצופים כרום    

  כל הברזים שסופקו יהיו עם אביזרי חוסך מים (חסכם) לפי התקן האמריקאי, לספיקה של

.ליטר/דקה 2.1עד   

.ך התקה מושלמת של היחידהכוללים אספקה של כל האביזרים הלווים לצור היח' /מטר  מחירי   

סוללות מתחת לטיח, מערכת תליה, ציורות גמישים, ראש מקלחת וכו', ערכות תמיכה ותליה של יצרן 

.הציוד  

כוללים התקה מלאה של כל הברזים והאביזרים הלווים עד למצב הפעלה היח' /מטר  מחיר   

.לא ישולם בפרד על אביזרים בודדים     

 ודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד.חיבורי מזרמים וק -

  בתוכיות ופרטי הביצוע. סוג הברזים לפי המצוין -

התקת ברזים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי, מידות וגבהים להתקה יעשו    -

   לפי פרטים אדריכלים

על הקבלן לאשר בכתב את סוג, דגם ומידות הברזים אשר בכוותו לספק לאתר אצל   -

לפי התקתם וכמו כן עליו לספק לאתר דוגמאות של  הברזים באם יידרש לכך המפקח 

   .ע"י  המפקח, על חשבוו

 כלל גם ליווי שירות שדה של היצרן ואישורי התקה לציוד. היח' /מטר  במחירי -

התקת ברזים על גבי קירות גבס תעשה עם כל החיזוקים והתמיכות הדרשים, התמיכות יהיו  -

 רה זו ומאושרים ע"י יצרן הברזים.ייעודיות למט

  כל הציוד שיסופק יהיה איכותי ומדגמי "אטי ודלי" -

  מחממים למים חמים 07.16

" גרמיה המשווק ע"י מ.ש. פתרוות ארגיה STIEBER ELTRONמחמם מים מיידי יהיו מתוצרת " •

 מתקדמים או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.

 ר ממכון התקים הישראלי.. ובעלי אישו1191המכשירים יהיו מותאמים לת.י.  •

 (התאמה למי שתיה) ואישור משרד הבריאות. 5452המכשירים יהיו עם תקן  •

 המכשירים יוצבו בתקרה אקוסטית / מתחת לכיור ע"פ החלטה סופית של מפקח . •

  המחמם יהיה:

  בהספק משתה.

  מורכב מאלמט חימום מסלולים חשופים.

  הגת אוויר.

  הגת חוסר פאזה.

  כתאי מים קשים. מותאם לעבודה

  מעלה. 1.0בעל מגון ויסות דיגיטלי בדיוק של 

  מעלות. 43 -בעל אפשרות הגבלת טמפ' מכית ודיגיטלי ל

  רגש כיסה.

  רגש יציאה.

 מד ספיקה.
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  מערכת סולרית  07.17

  

 תו תקן ישראלי.  יושא חשמלי,המערכת תכלול דוד 

  .וצרת "כרומגן"ת" צללית מוכה, 5דגם "כרומגן מצופה אמייל יהיה  הדוד

, מגוף תיקי לדוד מחיר המערכת יכלול אספקה והתקת: שסתום ביטחון, מאיץ חשמלי, אל חוזר

ברז תיקי מתקן תליה מפלדה מגולוות לדוד,  בכיסת המים, גוף חימום חשמלי ותרמוסטט תיקי,

ציור  קטעמעלות,  42 -לוויסות טמפ' בכיסה לדירה כדוגמת "משגיחום" תוצרת "שגיב" מכויל במפעל ל

משאבת סחרור (אופציה), טיימר ו/או טרמוסטט המים החמים,  תביציא 40סקדיול  פלדה מגולוון

דוד ואביזרים לווים אשר יהיו מותקים בהתקה  חיצוית, יהיו דיפרציאלי (אופציה לשיקול המזמין), 

 עמידים ומאושרים להתקה חיצוית.   IP68בעלי דרגת אטימות 

  אביזרים הלווים יהיו ושאי תו תקן ישראלי.      כל ה

 במקרה שיותקן דוד עם משאבת סחרור סכמת ההתקה הסופית תאושר ע"י יצרן הדודים.

ההתקה תלווה באישור שירות שדה של היצרן ובתום ההתקה יספק הקבלן למזמין תעודת אחריות 

  ואישור התקה מטעם היצרן. 

  

  עבודות צרת פלדה  07.18

 

  םחומרי .א

 

 ציורות   

עם  3.65ע.ד.  2מ"מ, " 5/32ע.ד. " 3" – 6" -בקטרים מ 266מתאים למפמ"כ   GRBציורות פלדה  •

תוצרת  APC-3ועטיפה חיצוית פוליאטילן שחול בשלוש שכבות  צמט פורטלדביטון פים במלט 

  או ש"ע. "אברות

  .266.1מפמ"כ  530או  103הציורות והחומרים יתאימו לת"י       

 

אך ללא ציפוי   APC-3ציור אספקה ראשי למערכת מתזים אוטומטית יהיה עם עטיפה חיצוית  •

 בטון פים

עם עטיפה חיצוית פוליאטילן שחול בשלוש  40סקדיול  1/2" – 2בקטרים " ציורות פלדה מגולבן •

  .רהכולל סימון תו תקן ישראלי ע"ג הציו בצבע כחול תוצרת "אברות" או ש"ע APC-GALשכבות 

  לאיסטלציה ביתית.  1205.1ציורות יהיו מתאימים לדרישות ת"י   

  להתקה חיצוית בלבד (מעל פי הקרקע).  

 60בעובי  RAL3000צבוע בצבע פוליאסטר אדום  40סקדיול  2" – 6ציור פלדה מגולבן בקטרים " •

י המוטבע על תוצרת "אברות" או ש"ע, הציור יהיה ושא תו תקן ישראל APC-Pמיקרון חרושתי 

  הציור.

  להתקה חיצוית בלבד (מעל פי הקרקע).

 להתקה לכיבוי אש בלבד.

  

 ס"מ בצבע כחול.  50השלמת ראשים תתבצע בעזרת סרט מתכווץ ברוחב   
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 מכל סוג בבייןלהחת צרת  מחירי היח' /מטר 

כללי, כולל דוח להחת צרת כוללת כל המצוין במפרט המיוחד, במפרט ה מחירי היח' /מטר תכולת 

 שירות שדה של יצרן השדה. 

 , בדיקה הידראולית (טסט), בדיקות התקת מז"ח, שטיפת הקוהבדיקות כגון: בדיקות רדיוגרפיות

 .וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת

 ולא ישולם בעדן בפרד.  היח' /מטר  כלולות במחירי

 1  עבודה יש להודיע למפקחשטיפת קו תבוצע בוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן ה •

 י"ע לפי ביצוע השטיפה, כ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים.

לציור כוללים אספקה והתקת כל הספחים הדרושים (קשתות, טה, מופה  מחירי היח' /מטר  •

 וכו'...). אביזרי תליה לסוגיהם עד להתקה מושלמת. 

  

  

 מכל סוג עבודות חוץ למדידהתכולת מחירים להחת צרת 

 תכולת מחירים להחת צרת כוללת כל המצוין במפרט המיוחד, במפרט הכללי, כולל דוח שירות  

  , אישור מת"י להתקה.שדה של יצרן השדה

 , בדיקה הידראולית (טסט), בדיקות התקת מז"ח, שטיפת הקוהבדיקות כגון: בדיקות רדיוגרפיות

 .וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת

 ה ולא ישולם בעדן בפרד. כלולות במחירי היחיד

י"ע לפי  1שטיפת קו תבוצע בוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע למפקח  •

 ביצוע השטיפה, כ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים.

מחירים למ"א ציור (בתוך הביין ומחוץ לביין) כוללים אספקה והתקת כל הספחים הדרושים (קשתות,  •

 וכו'...). אביזרי תליה לסוגיהם עד להתקה מושלמת. טה, מופה 

המחיר למ.א. ציור כולל אספקה והחת כל הספחים והאביזרים לרבות: מופות, מעברי קוטר, מצרות,  •

  טה, קשתות, חבקים, אבזרי  תליה, מוטות הברגה וכו'... וכל הדרש עד להתקה מושלמת.

  

 

 מגופים 

הושאים תו תקן ישראלי על המגוף ", תוצרת "שגיב 1/2" – 2וטר "בקמפליז בכבישה  מגופים כדוריים

  , כולל ידית מיילון משוריין עם סיבי זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה.1144לפי דרישות המלאות של תקן 

 שיאושר ע"י המפקח.   תוצרת "דורות" או ש"ע  1/2" – 2מגופים אלכסויים בקוטר "

 או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.   "הכוכבתוצרת " TRSצר  מגופים מגופי טריז מדגם

, עם צירים יבשים 1230, עם תקן ישראלי 102מודל  "הכוכבמגופי פרפר עם תמסורת גיר רחב תוצרת "

  המפקח.  יאושרו ע"יש או ש"ע ,גיפור חם (ללא שרוול מתחלף) 

 .חירור %05עם גוף כדורי רשת מירוסטה  202דגם  "הכוכבתוצרת "מלכודת אבים (מסן) 

 עם פתח עליון, ציר מאורך ומשקולת .  תוצרת "א.ר.י." או ש"ע  NR-040דגם  -אל חוזרים 

  .)PN-16( טמ'א 16 עבודה יהיו ושאים ת"י  ועמידים בלחץוהציוד כל המגופים 
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 אביזרים חרושתיים 

 ם ביטון פיםע  40סקדיול  אביזרים חרושתיים כגון קשתות, זקיפי ריתוך וכדומה, יהיו בעובי •

 . אביזרים לקו הזת מתזים יהיו ללא בטון פים

כללים במחירי יחידה ולא ישולם  -אוגים, מחברי אוגן, מוטות הברגה, אוגי עיגון, ברגים ואומים 

  בפרד. 

קשתות יבוצעו אך ורק באמצעות קשתות חרושתיות, במידה ודרשת קשת בזווית לא סטדרטית 

רושתית באמצעות דיסק בלבד, לא יאושר חיתוך אחר. בעת החיתוך יש יבוצע חיתוך של קשת ח

להקפיד על שלמות הציפוי הפימי, במידה ופגע הציפוי הפימי, יש להשלימו ע"י ההוראות בסעיף 

4.023.4. 

מתוצרת  40ומגולבים סקדיול יהיו חרושתיים וצרת מגולבת  APC-GALאביזרים לצרת  •

    "."אברות

 

 הברגות 

מכות הברגות עם תפס ייעודי למיעת פגיעה בעטיפת  יבוצעו ע"י APC-GALההברגות לצרת כל 

 הציור. 

  

  

 הובלה, פירוק ופיזור הציורות   .ב

הציורות על מת להבטיח אי    הובלת הציורות תבוצע על ידי הקבלן על פי הוראות ההובלה של יצרן

  פגיעה בציורות והגעתן בשלמותם לאתר. 

בערימה אחת. בשעת   רדת הציורות יש להשתמש אך ורק במוף ולא לזרוק את הציורותבשעת הו

ההורדה במוף יש לדאוג שהציור לא יטולטל ויפגע באדמה בקצהו מאחר ודבר זה גורם לעיוות הציור 

 בתוכו.   ושבירת ציפוי הבטון

  

 למיעת קריעות. כמו  םכל הכלים הבאים במגע עם הציור לשם הרמתו או הזזתו, יהיו מרופדי

 ברצועות רחבות.  כן, אין להשתמש בחבלים, כבלים אקולים וכו', אלא אך ורק

 החפורה.  פיזור הציורות ייעשה לאורך התעלה ובצד השי של התעלה שבו ערמה האדמה

בשעת הורדתם לתעלה.  הציורות יהיו קרובים עד כמה שאפשר לתעלה לשם מיעת גלגול הציורות

 פתוחים למעבר.  ום שיש מעברי דרך ושבילים, ישאיר הקבלן את הללובמק

 פלדה.   הובלת צרת הפלדה, פריקתה ופיזורה כלולים במחירי היחידה של החת צרת

  

 ריתוך הציורות   .ג

ריתוך צרת פלדה יבוצע בתוך התעלה ומחירי היחידה כוללים זאת, כולל הרחבת התעלה בקודת 

 זאת כלול במחירי היחידה.  יתוך הצרת בתוך התעלה, וכלריתוך לצורך ביצוע ר

מוסמכים בעלי תעודות  כל הריתוכים ייעשו בשיטת הקשת המתכתית המוגת ויבוצעו ע"י רתכים

  בעלות תוקף שעמדו במבחן רתכים. 

  

  

 . המפקחאסור לקבלן למסור את עבודות הריתוך לקבלן משה ללא אישורו של 
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  ם בקבלות אלא בעבודה יומית בלבד. כמו כן, לא יעבדו הרתכי

 מ"מ   4.0 כל רתך יעבוד עם מכות ריתוך פרדת, האלקטרודות תהייה בעלות קוטר של

 מ"מ ובהתאם להוראות יצרן הציורות.  3.25 - ו

 אין להשתמש באלקטרודות שיזוקו או באלקטרודות רטובות. 

 

 ציפוי פים של צרת פלדה  -תיקון טיח צמט   .ד

 

  כללי

בהתאם להמלצות היצרן וכמפורט   תיקון ציפוי פים של טיח בציורות הפלדה והאביזרים ייעשה

יחסית ולכל ההיקף. כמו כן, למילוי ותיקון הטיח בחיבורי   להלן. המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים

  והאביזרים.  הציורות

 פיגת מים ופליטת חום. תשומת לב הקבלן מופית לכל תכוות של  התייבשות מהירה תוך ס

 להלן.  יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השוים ביחסים הכוים כמפורט

ההתקשות. טיח כזה פסול  אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מת לדללו לאחר שהתחיל בתהליך

  לשימוש. 

  

 הכת הטיח 

 

 הרכב התערובת 

 חלקים (בפח). 2  -ך חול דיוות קי מחומרים אורגיים ולכלו

 

 מים קיים.  1:1מלפלסט) תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים  4000שראקריל  

 

 אופן ההכה 

 

 לערבב את החומרים המוצרים: חול לתערובת אחידה. 

ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת  1:1להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס 

 למריחה (לא דלילה).  בו עד לקבלת תערובת אחידה ווחהצמט חול תוך כדי ערבו

  יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה 

  

 מפרטים 

 פלסטי חיצוי.  עם ביטון פים ועטיפת סרט 5/32מפרטים יבוצעו מקטעי צרת פלדה ע.ד. 

כלולים   מחיר קטעי הצרת והעבודה וכן האביזרים החרושתיים ואביזרים אחרים וכן חומרי העזר

 במחירי היחידה של המפרט לפי התוכיות. 
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 התקת האביזרים  .ה

 

לקות את שטחי  לפי ההתקה יש לקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם. במיוחד יש

איזום לפי פלס מים. ההתאמה בין   האטמים. בהרכבת האביזרים בקווים אופקיים יש להקפיד על

אך לא מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח  ה מדויקתהאביזרים לבין הציורות תהי

 או בכל דרך שתגרום למאמצים פימיים באביזרים או באוגיהם. 

בטון או ציור, ולא על  הרכבת המגופים תעשה בצורה כזו שהמגוף יהיה תמוך על הקרקע על תמיכת

  ציורות משי קצותיו. 

 

 אוזי ריתוך 

 

  יהיה לפי הטבלה הבאה:   4" – 3"וקוטר מוטות ההברגה בצרת בקטרים  מספר אוזי הריתוך

 

קוטר מוט  קוטר הציור

הברגה לפי תקן 

BSTD 

 מס' אוזיים לריתוך

"3 "5/8  2 

"4 "5/8 2 

 

  מ"מ.  6יהיו בעובי  5/8אוזיים "

ת הצי ריתוך ומוטות הברגה כלול במחירי היחידה של התקרת ביצוע העבודה ואספקת אוז

 והאביזרים המצויים בכתב הכמויות. 

  

  

  

  בדיקות  .ו

 

יבוצעו בכמות שתקבע ע"י המפקח לתפרי ריתוך שיבחרו ע"י המפקח לפי ביצוע בדיקות רדיוגרפיות 

הריתוכים  20%תיקוי העטיפה החיצוית ולפי הכסת מים לציור, כמות הריתוכים לא  תפחת 

 שבוצעו. 

 

 עבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. הבדיקות יוזמו ע"י הקבלן במ

 מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות החת הצרת, לא  

 ישולם בפרד בעד הבדיקות. 

 

תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפי כל כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בדיקת הלחץ  

 שעה ללא שיוי בלחץ.   1/2טמ' למשך לפחות א 12בלחץ פימי של 

  בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך החה כי הציורות עברו בדיקת לחץ בבית החרושת 



-183 -  

  וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הציורות. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק 

  בוכחות המפקח. 

 

חדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים. כל הציוד, האביזרים הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיו

 והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעוים אישור המפקח. 

 

 את הקצוות הפתוחים של הקו הבדק יש לסגור באוגים אטומים ופקקי הברגה 

 אטמ' מבלי להיפתח בעת הכסת הלחץ  12ולעגם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

 את פרטי העיגון לאישור.  מפקחלהגיש ל לקו. יש

 

 המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן. אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות 

 בגמר העבודה עוד בדיקה וספת כ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 

 

בדיקה על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים וה

ההידראולית, לרבות אוגים ואטמים לסגירת קצוות הציורות ומשאבות ומד לחץ ליצירת הלחץ 

 ומדידתו וכל זאת כלול במחיר החת צרת. 

  

 שירות שדה 

במהלך העבודה דרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הציורות מספר פעמים ככל שיידרש לפי דרישת 

 . והמפקח ולפי שיקול דעת

 הביקורים ועלותם תחול על הקבלן.  תיאום

  בתום כל ביקור, על הקבלן לספק למפקח דוח שירות שדה בכתב. 

 בכל מקרה יש לזמן לפחות פעם אחת שירות שדה לבדיקת הצרת והעטיפות לפי הכיסוי. 

  

  

 צביעת צרת פלדה   .ז

 צרת פלדה ואביזרי הצרת ייצבעו כלהלן: 

 

  יוקו היטב במברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות מייום סיטטי  צבע יסוד לאלמטים לא מגולווים

 מיקרון.  70בשכבה אחת בעובי  HB-13אבץ  מיקרון כל שכבה או צבע יסוד כרומט 30בעובי 

 

 לאחר יקוי ולפי צביעה יש לקבל אישור המפקח. 

  

  25יול אפור בעובי כגון מג יצבע תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון צבע יסוד לאלמטים מגולווים 

  היצרן.  מקרון מתוצרת "טמבור" עפ"י מפרט צביעה של

 

 המפרט וצרת גלויה.  צבע עליון יהיה בגוון אדום בכל חלקיצבע עליון לכל אלמט צרת  

 מיקרון.  105לאחר צבע היסוד ה"ל ייצבעו במערכת מיקרון כל שכבה. ס"ה 

 חירה כלול במחירי היחידה. עבור צביעת צרת הפלדה לא ישולם בפרד ומ
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 תיקון עטיפה חיצוית לציור  .ח

תיקון עטיפת שלוש שכבות יתבצע בהתאם להוראות היצרן, עם חומרים המאושרים לשימוש ע"י 

 היצרן.  

  או סרט הדבקה מתכווץ בחום   SHS-340ריעה מתכווצת בתחום י תיקון העטיפה יתבצע ע"י

SHT-330 ורות.  או ש"ע המאושרים ע"י יצרן הצי  

 לא יבוצעו תיקוי עטיפה עם סרטי הדבקה שאים מאושרים לשימוש ע"י היצרן או המפקח. 

 על הציור לפי יישום הסרט או היריעה.  אין למרוח פריימר

  תיקוי העטיפה יבוצעו על כל האביזרים המותקים מתחת ומעל לפי הקרקע / ריצוף.

ת רציפות לעטיפה ע"י שירות שדה של היצרן ויועבר בתום ההחה וביצוע העטיפה, תבוצע בדיק

  דו"ח למפקח.

  ה"ל כלול במחירי היחידה להחת צרת.

  הבדיקה תבוצע בוכחות המפקח.

  

  

  

 

  

  צרת פי.וי.סי לקווי גרוויטציה מחוץ לתחום המבה  07.19

בע כתום בצ וצרת "חוליות" או ש"ע  SN-8 P.V.Cציורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצרת צרת

 והושא סימון תו תקן וסימון חוזק, הכל בהתאם לסעיף   SI 884לביוב המיוצר לפי תקן ישראלי 

  של "המפרט הכללי".  3000.8.3

 

 מ"מ  4.70מ"מ ע.ד.  160צרת 

 מ"מ  3.20מ"מ ע.ד.  110צרת 

  מ"מ 6.1מ"מ ע.ד.  200צרת 

  

 יח' ולא מעבר לאורך זה. מ' ל 3.0 לקווי גרוויטציה תהיה באורך של P. V.Cצרת 

 הציורות ה"ל יסופקו כולל אטמי שפה על ידי הקבלן ומחירי היחידה כוללים הובלה עד לאתר.  

בכל מהלך ביצוע העבודה יוחו הציורות בהתאם לגבהים הדרשים בחתך וביצוע בקרת החת הציורות 

פן רצוף באתר במהלך ביצוע והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי ביליר שיימצא באו

 העבודה. 

 

  חפירת תעלות  והחת הצרת כוללת:  

פעולת החפירה או/ו חציבה (כולל חפירת ידיים במקומות דרשים) של תעלות לפי עומקים דרשים 

וברוחב הדרוש עבור החת הציור בשיפוע המתאים, הרחבת החפירה לתאי בקרה, דיפון, יישור תחתית 

 התעלה. 
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מ"מ מתחת לציור לכל רוחב התעלה,    20ופיזור צרת לאורך התעלות, החת מצע חול בעובי  פריקה

מ"מ מעל  20החת הצרת בעומק ובשיפועים הדרשים, מילוי מהודק של חול מסביב לציורות ועד 

 קודקוד הציור לכל רוחב התעלה.  

  

 ם או חומר אורגי. מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול, חומר קי מאבי

 

כל אחת, באמצעות ציוד מתאים בהתאם לסוג � מ"מ 20הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 

החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכי ע"י מכבש הידראולי מסוג קומפקטור המותקן על מחפרון או 

 מ"מ כל אחת, לכל היותר.  50מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של 

רת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מים וכו' קיימים בתוואי החפירה. מעבר צ 

 פיוי עודפי אדמה לאתר מאושר. 

 בדיקה הידראולית (טסט). 

  

 וכל המפורט בסעיף זה כלול במחיר היחידה של החת צרת מכל סוג שהוא. 

  

  

 תאי בקרה טרומיים  07.20

 

 מתקי ביוב  .א

 יות טרומיות, בהתאם לכתב הכמויות, עם  יהיו עגולים מחול -תאי בקרה לביוב 

 טון).  25כבד (לעומס   104.1.3טון) ומסוג ב.ב  8ביוי (לעומס  104.1.2מכסים מסוג ב.ב

 ס"מ מעל פי הקרקע או על פי המצוין בתוכיות.   30גובה השוחה יותאם כך שתבלוט 

  

 מרכיבי השוחות יהיו כדלקמן: 

 

 מכסים     .ב

 תקן רשמי) ובעלי תו תקן. המכסים יהיו עשויים ) (2003החדש (ספטמבר  489 המכסים יהיו לפי ת"י

 מיציקת ברזל עם מסגרת מרובעת (במקומות מרוצפים), כיתוב סוג המערכת (מים / ביוב / יקוז).

  בטיב.  "וולפמן" או ש"ע וא "המכסים יהיו: תוצרת ביח"ר "אקרשטיין

 "מ לשוחות  ס 60מ' ופתח בקוטר  1.25ומק עד ס"מ לשוחות בע 05פתחי המכסים יהיו בקוטר 

  מ' או על פי המצוין בתוכיות.  1.25בעומק מעל 

 מכסה פתח השוחה, כולל הפקק, יטופלו לפי מסירת העבודה למזמין, כולל ביצוע צביעת  

 לקה ביטומית. 

 , לפי המצוין בתוכית. D400או  B125המכסה לעומס

(אופציה,  יו עם בטון מומך לצורך ביצוע השלמת יציקה באתרמכסים המותקים במשטחי בטון יה

 . לביצוע ע"פ החיית  מפקח )
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 תקרות     .ג

 ותהייה בעלות תו תקן. בתקרות תהיה בליטה  489התקרות תתאמה לדרישות ת"י 

 או מגרעת להרמה טובה ולמיעת תזוזה כאשר מורכבות על תאי בקרה. 

 ס"מ 50וין. הפתח בתקרות יהיה בקוטר התקרות תהייה עשויות מבטון מז

 מ' או   1.25ס"מ לשוחות בעומק מעל   60מ' ופתח בקוטר  1.25לשוחות בעומק עד 

  על פי המצוין בתוכיות. 

   .התקרות תהייה מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או "וולפמן" או ש"ע

  טון, לפי המצוין בתוכית.  25טון או  8התקרה לעומס 

  ם שלושה חלקים.התקרה תהיה מדג

  

 חוליות בטון עגולות      .ד

 חורי  3ובעלות תו תקן. בחוליות יהיו  658החוליות העגולות תהייה לפי ת"י 

 הרמה לא עוברים אשר יאפשרו הרמה בטוחה ווחה באמצעות אביזר הרמה. 

 או ש"ע בטיב.  "וולפמן"מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או  - החוליות תהייה: 

אשר יותקו לפי הוראות היצרן וביצוע  "איטופלסט"חוליות יבוצע באמצעות רצועות חיבור בין ה

בחיבורים בין החוליות בדופן פימית וחיצוית של השוחה,  תיקוי תערובת מלט, חול ובי.ג'יי. בוד

 או ש"ע ל"טורוסי"קירות שוחת הבקרה יאטמו בחומר איטום 

 האיטום יתבצע בהתאם להוראות היצרן.   

  

 דרגות מ .ה

    ASTM-C 478 המדרגות תהייה: מדרגות רחבות לפי 

ס"מ מיימום. משי צידי המדרך תהייה בליטות למיעת  25רוחב המדרך של המדרגה יהיה  

  החלקה לצדדים. 

 ס"מ. המדרגות תהייה  13.5המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פימה לפחות 

 מתכת.  ליבתעשויות מחומר פלסטי פוליפרופילן עם שלד 

 מבה סולם.   -ס"מ  33המדרגות תהייה מורכבות בדפות, זו מעל זו, במרווח אכי של 

 

 תחתיות עגולות   .ו

או ש"ע בטיב,  "וולפמן" התחתיות תהייה תחתיות טרומיות מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או

  בעלות סימון השגחה של מכון התקים. 

 מווליתית אחת.  דפות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה

ורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ווחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם ח 3בכל תחתית יהיו 

 להרמת חוליות טרומיות. 

 לא עוברים. חורי ההרמה יהיו חורים 

במקרה והקבלן ירצה להשתמש בחוליה תחתוה עם ציפוי פימי בפוליאטילן במקום הכת מתעלים 

 מראש את אישור המפקח לכך).   (בצ'יקים עליו לקבל
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 חיבור בין צרת לשוחות טרומיות     .ז

 בטיב. ש"ע ר או מחב חות טרומיות יבוצע לפי פרט ע"י מחבר שוחה "איטוביב"לשו חיבור בין צרת

 

 חיבור לתא בקרה קיים 

 

החיבור לתא בקרה קיים ייעשה בהתאם להחלטת המפקח באתר (אלא אם צוין אחרת בתוכית) 

 חת השיטות המפורטות להלן: בא

 

חיבור קו ביוב חדש לתא בקרה קיים כולל את פריצת פתח בחוליות  .1

הבטון או בדופן, הבויה לבים וסתימתם במקום החיבור, סביב כל 

פירוק מכסה התא וחוליות  1:1היקף הציור המתחבר, בטיט צמט 

 הבטון והרכבתם מחדש. 

תא וחידוש הטיח מבפים התא. חיבור ציור ביוב שיוי העיבודים של התעלות בקרקעית ה

ותיעול עשוי פלסטיק לתא בקרה יעשה באמצעות הספקת והתקת שרוול מיוחד לכיסת 

 שוחות, תוצרת "חוליות" או שווה ערך המורכב על קצה הציור המתחבר. 

 

כ"ל, אבל במקום לשות את העיבודים, יתחבר הציור לתא הבקרה  .2

שבתוכו ויוח בפים התא על מידרג הבטון בכיוון מעל לגובה התעלה 

הזרימה עד לקצה העליון של התעלה הקיימת. העבודה כוללת את 

 חיזוק הציור למדרג. 

  

 התקת מפל בפרד 

 

 מפל חיצוי או פימי יותקן בכל מקרה כאשר הפרש הגובה בין ציור הכיסה 

 טר של התא. לבין ציור היציאה של תא הבקרה עולה על מחצית הקו

 אם הפרש הגובה האמור לעיל איו עולה על מחצית הקוטר של תא הבקרה, תעובד 

  תעלה בשיפוע מתאים בקרקעית התא. 

  

  

לתא בקרה טרומי שאיו עם מחברי "איטוביב" ואיו בעל תחתית  H.D.P.Eחיבור ציור  .ח

  "מגופלסט"

 

H.D.P.E אופן חיבור ציור  מתעל זרימה מבטון, בכיסה ויציאה מתא בקרה עם  

 באחת השיטות להלן:

 

ריתוך מופה חשמלית בקצה הציור, כך שבעת יציקת המתעל הבטן יעטוף את המופה וכל זאת  .1

 על מת להבטיח את שליפת הציור מתא הבקרה.
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כאשר בעת ההזמה של השוחות והקדחים יבוצעו במקצת עגול במפעל ואופן חיבור  הציור  .2

 תוצרת "וולפמן" או ש"ע. CS910חדירה מסוג  לשוחה יהיה בעזרת אטם

 

כל העבודות ה"ל כלולות במחירי היחידה לאספקת והתקת שוחות בקרה, לא ישולם 

 בעד החיבור בפרד. 

  

  מפריד שומן / בורות איגום / בורות רקב מפ.א .ט

  

  מפריד שומן / בורות איגום / בורות רקב מפ.א

  הציוד יהיה מתוצרת "רומולד" .

 + DIN 4040יה בעל תו תקן ישראלי ומיוצרים לפי הדרישות המלאות של תקן למפרידי שומן אורגיים הציוד יה

EN 1825.  

  המפריד יהיה בעל ע.ד מחוזק.

  המפריד יהיה מדגם המותאם להתקה במי תהום

  הקבלן דרש לפי הזמה לאשר מראש את דגם המפריד ואת תוכיות הייצור שלו

  לכל אורכו בחידה אחת איטגרלית ללא חיבורים כולל הגבהות. המפריד יגיע לאתר מרותך

התקת הציוד תבוצע ע"פ החיות היצרן ובוכחות שירות שדה של היצרן, בתום ההתקה יועבר דו"ח שירות שדה 

  המאושר את ההתקה.

  

  

  

  

  מפרט צילום וידאו של קווי הביוב  7.22

 כללי

חת הצדרש במפרט הכללי ובמפרט לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הרת בהתאם ל

 המיוחד, 

 יש לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המוח, לאחר סיום העבודות. 

 הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור.

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך ציור" ולתעד את מצב הצרת ואופן ביצוע החתה.

חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי פרד מפרט זה מהווה   

 ממסמך זה.

פעולת צילום הצרת איה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את 

 תקיות הביצוע לפי התוכיות, המפרט ולפי הוראות וספות של המפקח שיתו במהלך הביצוע.

 

 ביצוע העבודה

ביצוע הצילום על הקבלן  לדאוג לכך שהצרת שהוחה תהיה קייה מכל חומרי ביה  לפי

וחומרים אחרים כדרש במפרט והעלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. היקוי יבוצע באמצעות 

שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך (ביובית), הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט 

 המיוחד המשלים אותו.
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  י עבודהעיתו

ביצוע הצילום יעשה לאחר החת הצרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת  .1

  כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.

  הצילום ייערך בוכחות הפיקוח. .2

  על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מיומיים לפי ביצוע  .3

 העבודה.

  צוע הצילום ללא וכחות מבצע הצרת, והמפקח.הקבלן לא יתחיל את בי .4

 

  מהלך הביצוע

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות 

  הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

  

  

  הצגת ממצאים

תאי המכרז ובוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, שערך קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם ל

לשביעות רצוו של המפקח. תיעוד הצילום יימסר על ידי מדיה מגטית ויכלול ודו"ח מפורט לגבי 

  ממצאים.

 רוולים ופתחים למעבר צרת ש 7.23

  בכל מקרה קידוחים שיעשו לאחר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י חציבה.   

 ין לראות בתוכית איסטלציה כתוכית שרוולים.א  

 

על הקבלן לבצע לפי יציקה ולפי כל עבודה העלולה להוות בעיה בהתקת צרת מכל סוג, פתחים  �

 ושרוולים בגבהים ובמקומות הדרושים לפי התוכית, על הקבלן לוודא את הגבהים והמידות. 

 יו לתאם את כל הפתחים עם  הקבלן היו קבלן משה לעבודות איסטלציה על באם

 קבלן השלד על אחריותו ליידע אותו בזמן, לא יאושרו חציבות ומעברים לאחר היציקה   

 אלא אם יתקבל בכתב אישור ממהדס הקוסטרוקציה.   

 בכל מקרה קידוחים שיעשו לאחר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י חציבה.   

ע"י שימוש באטמים ייעודיים תקיים כדוגמת צווארוי תעשה ורות/ קומות /קמעברי צרת דרך קירות  �

    M.D.M.iהמשווקים ע"י  "קרדי" ,צווארון "דלביט" ,צווארון איטום "בוטיל+ קרדי" מתוצרת "דלמר" 

, , המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי איטום המאושרים לשימושפרטי ביצוע"פ הוראות ודרישות וע

 .  היח' /מטר  כלול במחיר

ות.י.  מעברי צרת דרך קירות של מרחבים מוגים תעשה ע"פ הוראות ודרישות הג"א ופיקוד העורף �

 , המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי איטום המאושרים לשימוש ע"י הג"א ופיקוד העורף. 1205.5

אש המאושרים  שרוולים ממתכת והאטימה תתבצע ע"י חומרים מעכבי מעבר דרך קירות יעשה ע"י �

 . ובכל מקרה ע"פ החיות יועץ הבטיחות של הפרויקט לשימוש וושאי תו תקן ישראלי

כל מעברי הצרת בחלקים קוסטיקבים (אם קיימים) יבוצעו לפי סימון שרוולים המופיעים בתוכית  �

 קוסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכית איסטלציה.

ראש לקוסטרוקטור ולקבל אישורו בכתב, כולל החיות באם קיים הבדל בין התוכיות יש להודיע מ

 מדויקות לביצוע.
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כל מעברי הצרת (מכל סוג) החוצים "אזורי אש" ימוגו עם "מעברי אש" תקיים לצרת כלול במחיר  �

 היח' /מטר .

  

ות.י.  מעברי צרת דרך קירות של מרחבים מוגים תעשה ע"פ הוראות ודרישות הג"א ופיקוד העורף �

 , המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי איטום המאושרים לשימוש ע"י הג"א ופיקוד העורף. 1205.5

 

שרוולים ממתכת והאטימה תתבצע ע"י חומרים מעכבי  יעשה ע"י/בין קומות דרך קירות  י צרתמעבר �

ובכל מקרה ע"פ החיות דוח  המאושרים לשימוש וושאי תו תקן ישראליואו מעברי אש תקיים אש 

אספקה והתקת השרוולים ומעברי האש התקיים כלולה במחירי היחידה למ"א . בטיחות של הפרויקטה

 צרת ולא ישולם בפרד בעדם.

  

כל מעברי הצרת בחלקים קוסטיקבים (אם קיימים) יבוצעו לפי סימון שרוולים המופיעים בתוכית  �

 קוסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכית איסטלציה.

בין התוכיות יש להודיע מראש לקוסטרוקטור ולקבל אישורו בכתב, כולל החיות  באם קיים הבדל

  מדויקות לביצוע.

  

 

  תכולת העבודה ואופי מדידה 7.24

  בתחום המבה (עד לחיבור לשוחה) –קווי ביוב  .א

מ"מ, להולכת שפכים ביתיים חמים תוצרת  50-160בקוטר  - H.D.P.Eורות ביוב מיצ .1

מ"מ, להולכת שפכים ביתיים חמים, תוצרת  40-32וליפרופילן בקוטר "גיבריט" או ש"ע. ציור פ

"חוליות" או ש"ע. החת הציורות כוללת עדכון מדידה, פיזור ציורות, אספקת האביזרים, 

חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הדרשים. סילוק עודפי אדמה, שטיפת הקווים, 

  ורות. ילולה במחיר היחידה של החת הצבדיקת הידראוליות. אספקת ריפוד החול כ

 

כוללים: אספקה והתקת כל האביזרים והספיחים הדרושים לביצוע התקה  היחידהמחירי  .2

מושלמת של מערכת הציורות (ברכיים, מסעפים, מופה התפשטות, מופה חשמלית, מצרות, 

וטר הדרש ציורות עם עין ביקורת ברכיים לאסלה עם עין ביקורת, קודות ביקורת בק

בתקרות אקוסטיות בכל שיוי כיוון, קודות ביקורת לקולטים בכל קומה, אטמים, פקקים, 

  אביזרי תליה תיקיים, כולל חבקים ומוטות הברגה וכו'...). 

 

  ס"מ לרצפה / קיר לכל אורכה.  50-32כוללים קיבוע בטון לצרת  בקוטר  היחידהמחירי  .3

 

חסום רצפה וכו' יהיו תיקיים מתוצרת "גיבריט" או ש"ע כל האביזרים כגון: מאסף רצפה, מ .4

כל האביזרים, כגון: מחסום סיפון, יהיו תיקיים מתוצרת "חוליות"  H.D.P.E .5 -עשויים מ

  או ש"ע עשויים מפ.פ. לבן.     

 

כל המכסים לק.ב. ומ.ר. יהיו מפליז עם מסגרת מרובעת, תוצרת "מ.פ.ה" או ש"ע מאושר, כלול  .5

  חידה של ק.ב. / ק.ב. ומ.ר, המכסה יהיה צבוע בגוון הריצוף. במחירי הי
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  בתחום המבה –קווי מים  .ב

  , או ש"ע מאושר.15מ"מ תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק", דרג  32-110צרת פקסגול בקטרים  .1

או  24צרת "מולטיגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק", בצבעים שוים למים חמים וקרים, דרג  .2

                        ש"ע מאושר.  

  מ"מ עם שרוולי השחלה שרשוריים.                            16-25ציור "פקסגול" בקטרים  .3

תוצרת "אברות" או ש"ע, ציורות פלדה  40ן סקדיול וומגול 4"-3/4ציור פלדה בקוטר " .4

 QUICK-UPהמשמשים לכיבוי אש יהיו צבועים בצבע אדום חרושתי. חיבור צרת במחברי 

 מאושרים למי שתיה. 

חת ציורות כוללת: חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הדרשים, שטיפת הקווים, ה .5

בדיקה הידראולית (טסט), החת הצרת בתקרות אקוסטיות, הציור יסופק בגלילים או 

  מ' ותפס אגס תיקי.  5.0במוטות, קיבוע הצרת לתקרה עם מוטות הברגה כל 

       אספקה והתקת שרוולי בידוד לצרת מים חמים בע.ד. לפי המפרט.           כוללים  ח' /מטר הי מחירי .6

   כוללים אספקה והתקת בידוד כגד רעשים.         היח' /מטר  מחירי .7

  ל האביזרים מצרת יהיו בעלי תוקן/ ישראלי.                                                    כ .8

כוללים את כל חומר העזר האביזרים , הספיחים הדרשים לביצוע מושלם,  ח' /מטר הי מחירי .9

למי שתיה תוצרת "מודגל" או ש"ע  QUICK-UPאביזרים לצרת פלדה מגולבים מדגם 

מאושר, אביזרים צרת "פקסגול" יהיו מדגם מחברי פיוז'ן תוצרת "פלסאון" או ש"ע המאושר 

  ספיחים ואביזרים. ע"י היצרן, לא ישולם בפרד בעד 

  בתחום המבה –כלים סיטריים  .ג

כוללים:  אספקה והתקה של סוללות מתחת לטיח, ערכת השלמה, צלחת  היח' /מטר  מחירי .1

  וידית לברז, מערכות תליה עם ציור גמיש.                        

תמיכות כוללים: אספקה והתקת סיפוים, תיקים תוצרת "חוליות",  היח' /מטר  מחירי .2

וספחים, התחברות לקודת קליטת דלוחין / צוואים, חיבור להזת מים. סיפון לכיור מטבח 

  ויהיה דגם עם אפשרות לחיבור מדיח.

  כל הכלים הסיטריים יהיו מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" או ש"ע מאושר.             .3

                                        ברזים מכיים יהיו מתוצרת "חמת" או ש"ע מאושר.              .4
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  עבודות חשמל - 08פרק 

  כללי  08.01

  אביב.- בפרויקט בית ספר תיב תל העבודה מתייחסת לביצוע מערכות חשמל ותשתית תקשורת  08.01.01

  היקף המלאכה יכלול את ביצוע המלאכות הבאות:  08.01.02

  מתקי חשמל:  א.  

  רות, חוטים, כבלים, תעלות, אביזרים וכד'.מתקי כח ומאור הכוללים צו  -    

  והגה בפי ברקים). מערכת הארקה מושלמת (כולל הארקת יסוד  -    

  הכת תשתית עבור טלפוים ותקשורת, בטיחות, בטחון וכו'.  -    

  אספקה והתקה של לוחות חשמל ואביזרים.  -    

 .פימיים התקה של גופי תאורהאספקה ו -

  אספקה והתקה מתקי תאורת פיתוח. -

          

  מערכות מתח מוך מאד:  ב.  

  

  של המפרט. 34, 35ראה פרוט בפרקים     

  העבודות דלקמן יבוצעו ע"י אחרים ועל הקבלן לבצע את כל התאום והעזרה הדרושים:  08.01.03

  עבודות הזה של חברת החשמל, חברת הטל"כ או הבזק.  א.  

  יר ומשאבות (אשר יבוצעו ע"י קבלי המשה של מערכות אלו).מערכת חשמל למיזוג או  ב.  

  וכו', אשר יבוצעו ע"י קבלים אחרים. בטחון מערכות, מרכזיית טלפון, מחשבים,  .ג  

  

  :תאור הפרוייקט  08.01.04

  קומות על שיטת בית ספק קיים. 2מדובר בהוספת מבה חדש ועצמאי בעל   

  המבה כולל קומת קרקע וקומה א'.  

  סף על יבוצע תשתית כיסת צרת חח"י, בזק והוט.בו  

    

  תאור המתקים:  08.01.05

  חיבור חשמל  א.  

  .A200X3יבוצע חיבור חדש ופרד של     

  בחיבורים יעשה טיפול כדלקמן:    

  .A200X3בית הספר יקבל חיבור פרד ועצמאי של     
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  מתקי החשמל יבוצעו כדלקמן:  ב.  

  ציורות ביציקות. ממ"קים, חדרי מדרגות וכו' ע"י    

  בשאר המתקן ע"י תעלות, ציורות וכו' בחלל מעל לתקרות ביים.    

  יבוצעו בבין מערכות הארקות, הן הארקות הגה והן הארקת ציוד  .ג  

  ומתקים כדלקמן:    

   , בתוספות הביה והתחברות ליסודות קיימים.הארקת יסוד עם התחברות לעמודים  -    

  ם בריכוזי החשמל השוים.פס השוואת פוטציאלי  -    

  פסי השוואת פוטציאלים משיים.  -    

  הארקות מיוחדות לציוד מחשבים וכו'.  -    

  הארקת לוחות החשמל הראשיים ולוחות המשה.  -    

  הארקת ארגזי הטלפון.  -    

  הארקת כל חלקי המתכת של המבה.  -    

  רקת היסוד.חיבור כל המערכות ה"ל לפס השוואת פוטציאלים, ודרכו להא  -    

  

  גופי תאורה:  .ד  

במפרט זה מופיעים ג"ת מסוגים שוים כמו פלורסצטים, ג"ת על הטיח, ג"ת שקועים, ג"ת     

 דקורטיביים, פסים וכו'.

את כל הגופים ה"ל הקבלן יספק, יתקין, כולל מסירתם לביקורת חברת החשמל   -

  ות.או בודק פרטי כפי שיידרש, כמופיע במפרט הטכי וכתב הכמוי

תבוצע גם מערכת תאורת חוץ הכוללת עמודים ופסים (יסופקו ויותקו ע"י   -

  הקבלן).

  תאורת חרום:  .ה  

תכליתיים, עם שילוט וסימון - בפתחי היציאה והמילוט בכל קומה יותקו גופי תאורה דו  -    

  .LED, מבוססים על שימוש בורות הכוללים מטען, מצברים וממסר העברה

גופי ם והפרוזדורים, חדרי מדרגות, חדרי חשמל ומכוות וכו' יותקו בשטחים הפתוחי  -    

  .LEDתאורה עצמאיים עם ורות 

  כל הציוד יתאים לתקן הישראלי.  -    

  מחשבים וטלפוים:  .ו  

תשתית תקשורת עבור מערכות המחשב והטלפוים אשר יקושרר עם חדר בביין יבוצע     

  ת תקשוב.תקשורת ביין קיים ובוסף קישור למרכזי

  .ןייצאו תעלות כבלים לרחבי הבי ברחוב מחדרי התקשורת    
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  מערכות מתח מוך:  .ח  

הקבלן יכין תשתית למערכת גילוי אש ועשן החל מהמרכזיה אשר תמוקם בקומת קרקע  ו/או   -      

מקום אחר שיקבע, כולל צרת ורטיקלית, ארגזים, צורות וסולמות, כולל חוטי משיכה 

  ).34אה פרק ר(מערכת עצמה 

הקבלן יכין תשתיות למערכות כריזה החל ממרכז ההגברה אשר בחדר בקרה בקומת קרקע   -      

לפי היעודים השוים, כולל צרת ורטיקלית, ארגזים, צורות וסולמות, כולל חוטי משיכה. 

  ).35ראה פרק  -(מערכת עצמה 

בקומת הקרקע, ועד  ירותהמזכהקבלן יכין תשתית למערכת כבלי פיקוד למעלית, החל מ  -      

ע"י  –חדרי המכוות, כולל צרת ורטיקלית, סולמות, כולל חוטי משיכה (מערכת עצמה 

  ).אחרים

הקבלן יכין תשתית למערכת הטלפוים החל מכיסה לבין, צרת ורטיקלית, ארגזים,   -      

  ).35ציורות וסולמות כולל חוטי משיכה (מערכת עצמה ראה פרק 

ן תשתית למערכת טלויזיה, כולל צרת ורטיקלית, ארגזים, ציורות מוצאים הקבלן יכי  -      

  )YESאו  HOTחברת  –ע"י אחרים כולל חוט משיכה (מערכת עצמה 

כולל צרת ורטיקלית, ארגזים,  טמ"ס, הקבלן יכין תשתיות למערכות בטחון, פריצה,  -      

  לא כלול בעבודה זו. – ע"י אחרים)צורות, תעלות, חוטי משיכה וכו'. (מערכת עצמה 

הקבלן יכין תשתיות לתקשורת מחשבים, כולל צרת ורטיקלית,  -

וכו' (מערכת עצמה  , כבליםארגזים, צורות, תעלות, חוטי משיכה

 לא כלול בעבודה זאת). –ע"י אחרים 

, כולל צרת ורטיקלית, ארגזים, צורות, למערכת הגה בפי עטלפיםהקבלן יכין תשתיות  -

 )35ראה פרק וכו' (מערכת עצמה  , כבליםי משיכהתעלות, חוט

הקבלן יכין תשתית למערכת בקרת חדרים, כולל צרת, תעלות  -

  ).35וכו' (מערכת עצמה ראה פרק 

  המפרט ויהול הפרוייקט:  .יד    

  היקף המפרט    

של "המפרט הכללי לעבודות בין", בהוצאת הועדה  08העבודות יבוצעו גם בכפיפות לפרקים   -    

התאמה בין -במידה ותהיה אי המזמין.משרדית/מהדורה אחרוה, ולמפרטי -שלתית הביןהממ

  המפרטים השוים הרי העדיפות הראשוה היה למפרטי המזמין.

, כל חוקי ותקות החשמל ווהלי 1954העבודה תעשה בכפוף לתקים הישראלים, חוק חשמל   -    

  ם וכל רשות אחרת.חברת "הבזק", רשות כיבוי אש, משטרה, מכון התקי
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מאחר ומתקיו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור הרשויות (כגון: חברת   -    

החשמל, חברת "בזק", מכון התקים, חברת הכבלים וכד'), עליו לקחת בחשבון במחיריו כי עליו 

אשר יידרש על  יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות ה"ל לגבי כל מערכותיו וכי כל שיוי ותיקון

  ידו, יהא על חשבון הקבלן.

יש לראות את האישור ה"ל כתאי לסיום עבודת הקבלן, וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור   -    

  לעיל, ופרק המוקדמות למפרט זה וביתר מסמכי החוזה.

  

    

  הכרת השטח  -    

  .זהרואים את הקבלן כאילו לקח במחיריו את תאי השטח כאמור במוקדמות של מפרט 

  

כמו כן רואים את הקבלן כאילו קיבל ובדק את המתקים הקיימים בשטח, ולא יהיה 

בהתחברות אליהם והשלמתם כל עילה להפרת אחריותו מאיזה חלק שהוא ממתקיו 

  .לפעולתם הסדירה, לרבות חברת החשמל וחברת "הבזק", כולל צרת שהוכה ע"י אחרים

        

  חומרים ותקים -      

אביזרים והציוד שיספק הקבלן, יהיו מהטיב המעולה ויתאימו לתקי מכון כל החומרים, ה

התקים הישראלי (כל החומרים והאביזרים והציוד יאושרו ע"י המפקח לפי הרכבתם), 

  ובהעדרו של תקן כזה בהתאם לתקן המקורי של האביזרים ו/או החומרים בארץ מוצאם. 

  

תעורר ביחס לטיב המוצרים, והרשות בידו המפקח יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שת

לדרוש בדיקה של כל אביזר ואביזר (דגם מכל משלוח) במעבדה מוסמכת. בכל מקרה יש 

אף אם הוצא במשך העבודה של  ,להשתמש ולהתחשב בתקן העדכי ביותר בושא האמור

  .הקבלן בבין

  

תקות החשמל , חוק חשמל, כל 1954העבודה תעשה בכפוף לתקן הישראלי חוק חשמל 

  המעודכות ווהלי חברת "הבזק".

  

        

  ביצוע המלאכה -

-ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים של כתב .1        

לחוקים כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקות למתקי  ,הכמויות

חשמל (חוק החשמל תשי"ד), לדרישות המקובלות של חברת החשמל, חברת 

  .ק", ולהוראות המפקח ולשביעות רצוו"הבז

  

אלו תיקוים הקשורים בתכון המתקים, יהא עליו -אם ברצון הקבלן להציע אי

ביצוע העבודה  .להמציא את הערותיו למפקח לפי הוצאתה לפועל של המערכת
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ייעשה ברמה מקצועית מעולה. הקבלן יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי לביצוע 

  .עובדיו האחראים במקוםעבודות חשמל לרבות 

  

על  -למרות כל האמור לעיל, לדרישות המפקח, יפרק, יתקן, יחליף הקבלן   .2        

כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת המפקח איו מתאים  - חשבוו הוא 

לדרישות ה"ל. הקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפי שבדקה ע"י 

-על -תו ולתיקון כל זק שגרם המפקח וכן יהא הקבלן אחראי להגת מלאכ

  .חשבוו

  

התאמה בין תאור המלאכה או בין תכיות הבין והריהוט לבין -במקרה של אי  .3        

תכיות המערכות ה"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המהדס 

  .לפי ההוצאה לפועל של כל מלאכה או חלק ממו

בידי המפקח והקבלן מתחייב להוג הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה 

  .בהתאם לתיקוים

  עדיפות תכיות   -      

בכל מקרה של סתירה בין תכיות המערכות הכלולות בפרק זה ו/או הקוסטרוקציה 

ו/או האדריכלות ו/או איסטלציה מכית, על הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח 

מקרה עדיפות התכיות ולקבל את החלטתו לפי איזו תכית לפעול. אולם בכל 

התכיות, ובכל פעולה של הקבלן בהתאם לאיזו שהיא מהתכיות  האדריכליות על יתר

  .יחולו כל הוצאות התיקון והזק על חשבון הקבלן -וביגוד לתכיות פרטי אדריכלות 

      

  אישור הרשויות  -      

ויות מאחר ומתקיו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור הרש  

הבאות: חברת החשמל וחברת "הבזק" ומכון התקים, עליו לקחת בחשבון במחיריו כי 

עליו יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות ה"ל לגבי כל מערכותיו וכי כל שיוי ותיקון 

אשר יידרש על ידו, יהא על חשבון הקבלן. יש לראות את האישור ה"ל כתאי לסיום 

ע בכלליות האמור לעיל, ופרק המוקדמות למפרט זה עבודת הקבלן, וזאת מבלי לפגו

  .וביתר מסמכי החוזה

  

  התוויה וסימון  -      

על הקבלן לספק את כל האשים, מכשירי המדידה וכלי העזר הדרושים לסימון . יש 

לסמן את כל חלקי המתקן בדיוק רב על מת להבטיח הוצאה לפועל בוה ומדוייקת. 

פקח אישר את כל הסימון, אולם הקבלן אחראי יחיד אסור להתחיל בעבודה לפי שהמ

התאמה לתכיות. עליו לפרק ולהתקין מחדש, או לתקן על חשבוו -דיוק או אי-לכל אי

  .כל חלק שיבצע לפי סימון בלתי כון

הסימון לעיל כולל גם סימון לעבודות הקשורות למערכות אלו ומבוצעות ע"י קבלים 

  .פרק זה ולא תשולמה בפרד במחירי היחידה של אחרים של הבין הזה, והכלולות
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  פועלים וההלת עבודה  -      

איכות העבודה תהיה מטיב מעולה ולשם כך יעסיק הקבלן עובדים מסוגים מתאימים 

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבוו מהל עבודה מיוחד לעבודות הכלולות במפרט זה, 

(באישור המפקח), שימצא קבוע מומחה לעבודות חשמל ובעל רשיון הזכר לעיל 

  .במקום העבודה, יפקח על העבודות ויקבל הוראות מאת המפקח

  

ההוראות שתתה ע"י המפקח למהלי העבודה של המערכות האלו, ייחשבו כאילו 

  .יתו לקבלן

  

הקבלן לא יחליף את מהלי העבודה בלי אישור המפקח. במקרה ואחרי מיויו, ימצא 

איו מתהג כראוי, או שאיו שאיו מתאים לתפקידו, הקבלן  המפקח שמהל העבודה

ירחיק אותו ממקום העבודה וימה אחר במקומו באישור המפקח. מהל העבודה יהיה 

מצוייד בכל עת בטופס של התאור הטכי, כתב כמויות וסט מלא של תכיות הבין, בכל 

  .המלאכות ושל כל המתכים

  

מקצועיים מעולים ומוסים במספר הדרוש, לשם הקבלן מתחייב להעסיק עובדים 

  .קידום העבודה בקצב הדרוש

  

על הקבלן לפטר, לפי דרישות המהדס המפקח, כל אדם אשר לדעתו של המפקח איו 

  .מומחה או שאיו מתהג כראוי
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  דוגמאות, דגימות ובדיקתן  -      

ציוד מערכות  הקבלן יכין לאישורו של המפקח דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי

  .ומלאכות במספר ובצורה שייקבע ע"י המפקח

  

 ,הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המפקח וכל החומרים, הציוד, המערכות

והמלאכות שייעשו ויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחיות בהתאמה מלאה לדוגמא 

  .םשאושרה, תספקה, תיקון ושיוי כל הדוגמאות תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלו

  

המפקח רשאי לצוות על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כחוצה כדי להבטיח את 

איכותם הטובה של החומרים ופרטי הציוד בהתאם לדרש, והקבלן יגיש למפקח ללא 

כל תשלום את כל העזרה הדרושה לכך בחומרים ובעבודה. הוצאות הבדיקות חלות על 

  .הקבלן

  

  חציבה וסיתות  -      

על כל סוגיהן שיצטרך להן  עבודות הסיתות והחציבהמחירו את כל על הקבלן לכלול ב

בביצוע עבודתו. כמו כן יכללו העבודות את סתימתם של כל החורים והחריצים בבטון 

 16צורות  2ו/או במלט צמט בהרכב לפי הוראות המפקח. מעל כל חריץ בו עוברים 

תחוזק לקיר ו/או לתקרה  גרם אשר 900מ"מ או יותר יתקין הקבלן כיסוי רשת מתוחה 

  .ס"מ מכל צד -12וכו ' , ב

  

 3/4ס"מ טו (רוחב החריץ), יותר השימוש ברשת לולים " - 8בחריצים שרוחבם קטן מ

  .במידת כיסוי כ"ל

        

  

  יומן עבודה  -      

  

הקבלן יהל במקום יומן עבודה בו ירשום מדי יום ביומו, פרטים על עבודות   .1

ים במקום העבודה, תאי מזג אויר ומספר הפועלים המבוצעות, אירועים מיוחד

  .למקצועותיהם, וכל סוגי וכמויות החומרים והמוצרים אשר הובאו למקום

  

הקבלן גם ירשום את תביעותיו ואת פרוט עבודות הרג'י במדור מיוחד בדפי 

  היומן.

  

ודות המהדס ירשום בדפי היומן את הוראותיו והערותיו בכל הוגע לביצוע העב  .2        

ותחייבה אותו  -והשימוש בחומרים, ואלו תחשבה כאילו מסרו לקבלן בכתב 

  בין אם רשמו בוכחותו או בהעדרו.

  

באם ההזמה תעשה דרך קבלן הבין, יוהל כל הרישום ה"ל במסגרת יומן 

העבודה הכללי של הבין והוא ישמש כמסמך יחידי להעברת הוראות המהדס 

  ו כקבלן משה של קבלן הבין.וכו', לקבלן עבודה ז
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  עודפי והספקת חומרים  -      

אין המזמין מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה, וחמרי עזר. אין 

 המזמין מתחייב לקות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד, חומרים וכן מתקים

  .שישארו בידי הקבלן בסיום העבודה

  תליות וחיזוקים  -      

ת הקשורות בביצוע האביזרים של תליות וחיזוקים, הן לצרת משותפת והן העבודו

בשיתוף עם צרת אחרת ע"י קבלים אחרים והן גופים, אביזרים וצורות בודדים, 

כלולות כולן במחירי היחידה של כתב הכמויות להלן, לרבות עבודות מסגרות, חיזוק, 

  .העזרביטון, צבע יסוד וצבע סופי וכל חומרי ועבודות 

  

  אישור ציוד, אביזרים ומערכות  -      

  

עבור כל הפריטים, הציוד והמערכות שהים מסוג סטדרטי למערכות חשמל   .1

היצרן  ותקשורת יגיש הקבלן דוגמאות ל"ל ו/או את פרטי הציוד, כולל שם

הטיפוס, כל התוים המכיים והחשמליים, עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט 

  .העתקים -4לפי דרישת המפקח ב הכל -טכי מלא 

  

כל החומר ה"ל יוגש למפקח בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציוד 

ה"ל המוצע, מיקומו בבין, סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש 

  .שבועות לפי מועד האישור הדרש 3לאישור המפקח לפחות 

  

מור לעיל לגבי ציוד פסל המפקח את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את הא

  .אלטרטיבי, הכל כאמור לעיל, עד לקבלת אישור המפקח

  

לגבי ציוד כ"ל, כפוף לאישור חברת החשמל ו/או חברת "הבזק" יגיש הקבלן 

  .העתק תעודה המאשרת כי הציוד ה"ל מותאם לדרישות הרשויות ה"ל

  

  

, ארגזים וכו' יגיש לגבי קוזולים, שלות, תליות, תמיכות, קופסאות משותפות  .2        

הקבלן את דוגמאותיהם והצורה המוצעת לחיבורם למבה ולאביזרים במועד 

כאמור לעיל בפיסקה א' לאישור המפקח ויבצע את כל השיויים הדרשים על 

  .ידו עד לאישורם הסופי ע"י המפקח

  

למבה, יהיה  -בכל השאלות של הרכבה, חיבור, חיזוק, תליות לציוד וכו'

סק היחידי לגבי צורת חיבור והרכבה ואופן ביצועם לרבות סיתות, המפקח הפו

קידוח, ריתוך, הרכבה ביציקה, חבור ברגי "פיליפס", "וקו", סמכים קבועים 

  וכו'.
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  בדיקות והרצה  -      

על הקבלן לבדוק את כל המתקים והמערכות בפרקי המשה הבאים בהתאם להוראות 

הלוטות. הבדיקות תהייה חלקיות ובהתאם המפקח, לתאור המפרט להלן, ולתכיות 

  .להתקדמות העבודה ועד לבדיקה הסופית עם השלמת המתקן והכתו למסירה

  

עם סיום כל עבודה ובגמר כל העבודה יש לווסת את כל הציוד האוטומטי והאחר 

פעולות הויסות, הכיוון והשרות תמשכה במשך כל תקופת האחריות  -לפעולה תקיה

תקן הזה, שה מיום השלמת הבין ומסירתו הסופית ע"י הקבלן שהיה לגבי המ

  (בשלמותו).

  תכיות עדות וסימון  -                                

בסיום העבודה ימסור הקבלן למהדס, לפי בדיקת המתקים ע"י חברת החשמל 

המתאימות לקבלת העתקי שמש  1:50ומוסדות אחרים, תכיות מפורטות בקה מידה 

מהן, של המתקים על כל חלקיהם, כפי שבוצעו למעשה. וכן קבצים מתאימים לצורך 

שרטוט ממוחשב. הפרטים, סכמות וכו' אשר יידרשו גם בקה מידה אחר, התכיות 

יכללו גם סימון כל חלקי המערכות, הציוד והאביזרים, הזהה לסימון במערכות ועל 

שרים הפקת התכיות (הכת האביזרים עצמם, לתכיות יצורפו דסקטים המאפ

  אוטוקד).

  הוראות אחזקה  -      

הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפי קבלתה, לאישורו של המפקח קובץ של הוראות 

אחזקה, הכולל פרוט מלא של פעולות אחזקה שיש לבצע, תקופות הבצוע, סוג שמים, 

ת רשימת יצרים וכו', וכן יצורפו קטלוגים והוראות טיפול לכל הציוד, לרבו סיכה

  .וספקים מעודכת ורשימת חלפים רצויה לאחזקה

  .הקבלן ידריך את ציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה        

  

חודש מיום קבלת המתקן ע"י המזמין,  12הקבלן יהיה אחראי למתקי החשמל במשך 

במשך תקופה זאת אחראי הקבלן לכל קלקול או תקלה אשר ובעים מטיב הציוד וטיב 

על  - מרים וטיב העבודה ועליו יהיה לתקן ולהחליף כל חלק או אביזרים פגומים החו

  .חשבוו

  

האחריות מאידך איה כוללת זקים אשר יבעו מרשלות בשימוש ע"י עובדי הבין, 

  .שטפון, מלחמה וכח עליון אחר, פרט לכל מקרה כ"ל חובת ההוכחה תהיה על הקבלן

  

שת תקופת האחריות שיהיו ברשותו חלקי חילוף וסף ל"ל, אחראי הקבלן במשך 

  רזרביים לציוד שהוא סיפק, בכמות מספקת כדי לכסות כל בלאי, שבירה וכו'.

במשך שת האחריות ישרת הקבלן, ללא תשלום את המתקים שסיפק והרכיב כך שיהיו 

 5תמיד במצב תקין ומוכים לעבודתם המיועדת_ הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו 

ים מתאריך מסירת המתקן, חלקי חילוף, חלקי ציוד, חומרים וכו' הדרושים מדי פעם ש

בפעם לשם תיקון המתקן. המפקח יקבע מה הם החלקים והציוד אשר על הקבלן 

  להחזיק ברשותו לפי סעיף זה.

  יום מיום מסירת המתקן. 60אחריות עבור ורות תהיה 
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  :מפרט טכי מיוחד     08.02

  ת (כללי):צורו  08.02.01

הצורות על כל סוגיהם יהיו חדשים, מתאימים לדרישה, חפשיים מכל פגם וללא סדקים,   א.  

  חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא. 

במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הציור למיעת חדירת לכלוך או פסולת או כל   ב.   

  חומר לתוכם במהלך הביצוע.  

יים בין הפלסטיים ובין המתכת, יהיו בצבעים שוים בהתאם לתפקידם כל הצורות הגלו  ג.   

  במערכות.  

 øמ"מ, מעל   ø 23  - 3כל הצורות יורכבו כשבתוכם חוטי השחלה מיילון בחתך מתאים עד (   ד.   

  מ"מ).  8 - 23

  צרת חשמל תחוזק ע"י שלות (חבקים) ממתכת בלבד.  ה.  

  הצרת בבטוים:  08.02.02

לא צויין במפורש בתכית המתקן החשמלי, אחראי הקבלן שכל חלקי המבה העשויים גם אם   א.  

בטון כגון: קירות, תקרות, קורות, עמודים, חגורות וכו' תבוצעה עבודות ההכה לפי יציקת 

הבטון ע"י החת צורות פלסטיים או צורות פלדה, כולל קופסאות וכל ההכות הדרשות 

  למערכות.

   ות פלסטיים גמישים כבדים:צור  08.02.03

  בהחת הצורות במחיצות, יש להקפיד על החתם בקוים ישרים.  א.   

  .1:3מטר בחיזוק טיט צמט  2צורות המוחים ברצפות, יש לחזק בכל   ב.  

ס"מ מצורות מים חמים. כמו כן יש להתקין שרוול  -10אין להתקין צורות במרחק הקטן מ  ג.   

  ובר תפר התפשטות.לציור בכל מקום בו ע

גמר כל הצורות יהיה בתיבות לרבות תיבות מעבר ההסתעפויות המשותפות המתוארות   ד.  

  להלן. כל התיבות בהתאם לתיאורן הכללות במחיר הצורות.

 -כחול, תקשורת אדומה  -ירוק, תקשורת שחורה  -הצורות יהיו בצבעים שוים (חשמל   ה.   

  לבן). -צהוב, חוזי  -מתח מוך אדום,  -אדום, גילוי אש ועשן 

                    .("פ) ורות יהיו מטיפוס בלתי דליק כבה מעצמוו.        כל הצ  
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  :צורות משורייים  08.02.04

קצוות הצורות יצויידו בתרמילי פליז מתברגים. התברגות יצופו במייום לפי הברגות   א.   

  הצורות. 

שכבות בגוון אשר יקבע ע"י  -2ים בצבע מגן וכן בצבע שמן סופי בכל הצורות יהיו צבוע  ב.   

  המפקח. 

  "אספלטיה" להגה.-הצורות במילוי הריצוף יצובעו ב  ג.   

  הצורות הגלויים יהיו מחוזקים לקירות בשלות מאושרות ע"י המהדס.  ד.  

  מחיר הצורות יכללו גם את הארקתם בכל המקומות הדרושים.  ה.  

  י הצורות כגון קשתות, מעברים וכו', יכללו במחיר הצור ולא ימדדו בפרד.כל אביזר  ו.  

דרגה ג' ויחוברו בהברגה אטומה  103צורות מים לחשמל יהיו כולם צורות מגולבים לפי תקן   08.02.05

לרבות כל הספחים המתאימים ו/או בריתוך בחשמל בשימוש אלקטרודה מיוחדת תוצרת "זיקה" או 

  שווה ערך.

  

  :תיבות  08.02.06

כל התיבות תחוזקה במקומותיהן בפי עצמן ולא תהייה תלויות על הצורות המחוברים   א.    

  אליהם. 

  

  מ"מ.  2קופסאות גדולות תקבלה דלת (עם צירים ומעול) מפח כפוף, בעובי   ב.     

  

יחובר מכסה ס"מ מכל צד משטח הקופסאות, ולכל תיבה  - 1המכסאות יהיו מפח כ"ל, גדול ב  ג.     

  פרד.

  

  לא יותר מכסה אחד לכמה תיבות.      

המפקח יקבע אם והיכן יש להשתמש בקופסאות מעבר משותפות, והוא יקבע את מידותיהם ופרטי   ד.     

  הוצאתם לפועל.

  

  מהדקי חיבור יהיו מדגם עם ברגים ולא קפיצים.  ה.     

  

  תעלות וסולמות  08.02.07

  

  סולמות כבלים מתכתיים  .1    

  

מיקרון לפחות, מבוצעים לפי  90באבץ חם בעובי  בטבילהסולמות הכבלים יהיו מגולבים   א.      

 40מ"מ מוקב פעמיים ושלבים כל  45/30סטדרט כדוגמת "אור" או ש"ע מפרופילי דופן 

  מ"מ קוב גם כן. 40/15ס"מ מפרופילים 
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רים פימיים לחלקי כל חלקי הסולמות יחוזקו על ידי ברגים בלבד, מגולבים עם מחב        

ס"מ. במקום שדרש רוחב גדול יותקן/יורכב  60הסולם. רוחב הסולם לכבלים לא יעלה על 

  הסולם מסולמות זה ליד זה עד לרוחב הכולל.

  

לסולמות יהיו תמיכות מלמטה מקוסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקים לאורך קירות   ב.      

פרופילים מקצועיים מגולבים כשהם  ביה (לא קירות גבס), ותליות מהתקרה על ידי

  ס"מ. 100 -מותקים רחוק מהקירות. אורך פרופילי החיזוק כ

  

ק"ג למטר אורך. פיות ושיויי מפלס בסולמות  100הסולמות יהיו בויים לעומס כבלים של   ג.      

  יבוצע בדירוג בלבד.

  

רה הם יכוסו ע"ח פח מגן במידה וסולמות הכבלים יותקו בצורה אכית מן הרצפה אל התק  ד.      

  מ"מ לפחות להגה על הכבלים כמפורט בתכיות. 1.5מגולבן ומכופף בעובי 

  

  תעלות רשת פלדה  .2    

  מיקרון 90תעלות רשת תהייה עשויות ממוטות פלדה מגולווות בעובי       

  מ"מ. המרחקים בין המוטות לא יעלו על 5לפחות, כאשר כל מוט היו בקוטר       

  חיזוק התעלות אל קירות ותקרות ייעשה כמפורט לגביה מזה. מ"מ ז 50      

  סולמות כבלים.      

  

  ס"מ לפחות ויהיו בויות לשאת עומס מירבי  8.5כל תעלות רשת יהיו עמוקות       

  ק"ג למטר אורך עם תמיכת זרועות מתכת. 100עד       

  

  תעלות פח סגורות  .3    

  עם מכסים הסגרים באמצעות  מ"מ 1.5התעלות תהייה עשויות מפח בעובי   א.      

  טפסים מתכתיים סיבוביים משי צידי המכסים, במרחקים מקסימליים         

  ס"מ בייהם. 20של         

  

מיקרון לפחות. התעלות יכללו את הכיפופים  90כל חלקי התעלות מצופים באבץ חם בעובי         

  בלים.והזויות הדרושות, מגיי גומי בפיות החדות הפימיות וביציאת הכ

  

  התעלה תהיה מפח מלא או מחורץ כפי שיצוין בכתב הכמויות.        

  ).30%÷  15%אם התעלה תהיה מדגם מחורץ שטח החירור יהיה לפי התקן (        

  

  הכבלים בתוך התעלה יחוזקו לפרופילים המתכתיים שהוכו לכך מראש על ידי   ב.      

שאים   וים יהיו במרחקים קצובים יצרן התעלות. חיזוקים אלו עשויים פרופילים מגולו        

  מטר. 1עולים על 

  

  תעלות חשמל בכלל ותעלות עבור כבלי חברת חשמל בפרט יבוצעו לפי תקן   ג.      

  , ותקן ישראלי בהכה. עבור תעלות ח"ח הקבלן IEC 6537, 2001 יבילאומ        

  יגיש הצהרה בכתב המאשרת את ה"ל.        
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  מתח גבוה תעלות פח סגורות לכבלי חשמל  .4    

  

מ"מ עם מכסים הסגרים באמצעות טפסים  1.5התעלות תהייה עשויות מפח בעובי   א.      

  ס"מ בייהם. 20מתכתיים סיבוביים משי צידי המכסים, במרחקים מקסימליים של 

  

מיקרון לפחות. התעלות יכללו את הכיפופים  90כל חלקי התעלות מצופים באבץ חם בעובי         

  , מגיי גומי בפיות החדות הפימיות וביציאת הכבלים.והזויות הדרושות

  

תעלות שמכילות כבלים מתח גבוה יסומו עם סימון מזהה בצבע אדום במרחקים קצובים         

  מטר בכתובת המזהה כבל מתח גבוה. 1.5שלא יעלו על 

  

התעלות.  הכבלים בתוך התעלה יחוזקו לפרופילים המתכתיים שהוכו לכך מראש על ידי יצרן  ב.      

  מטר. 1חיזוקים אלו עשויים פרופילים מגולווים יהיו במרחקים קצובים שאים עולים על 

  

  תעלות וסולמות עבור כבלים חסיי אש  .5    

  כדרש על פי חוק החשמל. 4102/12DINא. התעלות יהיו בעלות תקן       

  

כדרש על פי חוק  4102/12DINב. כל קשירות הכבלים אליהם יעשה ע"י מחזיקי כבלים בעלי תקן       

  החשמל.

  

  

  אמצעי חיבור הארקה בתעלות וסולמות כבלים  .6    

  איץ'  3/8בכל התעלות וסולמות הכבלים ימצא בכל קטע בורג הארקה תקי       

  מצופה בקדמיום, כולל אום, דיסקית מפליז ודיסקית קפיצית לצורך חיבור       

  על כבל מאריק.      

  

    

  חוטים:  08.02.08

  יהיו חוטי חושת מבודד פי.וי.סי. בצבעים תקיים.    א.     

  

  השחלת החוטים תעשה לאחר גמר החת הצורות ולאחר התייבשות הטיח.   ב.     

  

כל החיבורים של החוטים יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך ורק בעזרת   ג.    

  צים., מדגם עם ברגים ולא עם קפימהדק תותב בקליט או חרסיה

  

חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות, כמו כן קצוות החוטים בכיסתם ללוחות, יכוסו   ד.     

  בכל אורכם בצורות פלסטיים מתאימים.

  

 (מטיפוס גלוי ולא מבודד) ממ"ר יש להלחים עלי כבל מתאימות 16מעל ו/או גידים לחוטים     ה.     

  ות ובידוד.ולחברן ע"י ברגי פליז עם דיסקיות קפיצי
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  כבלים:  08.02.09

      

  סוג הכבלים  א.    

  

כל הכבלים יהיו עשויים מוליכים שזורים עגולים מחושת. לא יורשה להשתמש בכבלים   .1      

 FR) מסוג N2XY     )XLPEסקטוריילים. הכבלים יהיו טרמופלסטיים מחושת מטיפוס 

  .IEC 332/1: 79או לפי תקן  728דוחה להבה וכבה מאליו לפי תקן ישראל 

  

  .VDE0772וולט שלפי התקן  1000הבידוד של כל הכבלים יהיה למתח עד         

  

תוצרת ויצרן הכבלים יהיה בעל תו תקן ישראלי או בין לאומי המקובל ע"י חברת החשמל   .2      

  ויש לו אישור מתאים ממכון התקים.

  

  FIER RESISTANTכבלים חסיי אש   ב.    

  

  כות הפועלות בחרום בעת כיבוי אש יהיו מסוג חסין כבלים המיועדים למער      

  לאומי.-אש כמצוין בתכיות ויעמוד בתקן הבין      

  

      331  IEC  בטמפרטורה של   -שעות  3במשךº750 צלסיוס כמו כן הכבלים  

  יעמדו בתקים האחרים כגון:      

  

  .NFC32070  -  תקן צרפתי      

    .VDE0266  -  תקן גרמי      

  .IEEE383  -תקן אמריקאי       

  שותפות מולא  102/12DIN4בעלות תקן  כבלים חסיי אש יותקו בתוך תעלות פרדות      

  לכבלים רגילים.      

  .4102/12DINכמוגדר בתקן  כבלים חסיי אש יחוזקו ע"י חבקי מתכת ולא פלסטיים      

  

  הכבלים יהיו משי סוגים      

  90E  /180NHXHFE  דקות 90עמידים       

  30E  /180NHXHFE  תדקו 30עמידים       

  4102/12DINויעמדו בתקן       
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  החת כבלים  08.02.10

  

  הכבלים יפרסו ויוחו על גבי תעלות וסולמות. כבלים כבדים יוחו על גבי   א.    

  מתקן של גלגלות לצורך גרירה. בשום מקרה אין לגרור כבלים בתוך המבה       

  ה הכבל.או מחוץ למבה בכדי למוע פגיה אפשרית במעט      

  

      

  יש לסמן הכבלים ע"י תגי זיהוי פלסטיים עם כתובת בדיו טכית בלתי   ב.    

  מחיקה ו/או ע"י שלטי סדוויץ' חרוט. הסימון יבוצע בקצוות הכבלים, בתאי       

  של המפרט הסטדרטי לעבודות  08.02הביקורת, תפיות וכו', כמפורט בסעיף       

  חשמל.      

  

  החות את הקבלן להקפיד לבצע מרווחים בין כבלימודגש בזאת כי יש ל  ג.    

   - ממ"ר ומעלה של לפחות קוטר אחד בין כבלי הכוח, וזאת על 5X10הכוח בחתך       

  מת לאפשר אוורור מתאים לכבלים בכפוף לחוק החשמל.      

  

  כל הכבלים מכל הסוגים יהיו רציפים במידת האפשר מקצה ועד קצה ללא קטעי   ד.    

  ות מופות או מחברים אחרים.בייים באמצע      

  

  באף מקרה לא יתקבלו החות או התקות כבלים בלתי רציפות שבאמצעות מופות       

  או מחברים אחרים.      

  

  הקבלן מתחייב להחליף כל קטע של כבל פגום כ"ל.      

  

  חיזוק הכבלים לתעלות רשת ולפרופילים המחורצים של הסולמות יבוצע   ה.    

  ה מתכתיים מצופים ביילון שלפי סטדרט של חב' "אטקה" באמצעות חבקי קשיר      

  .CRITCHLEYמתוצרת חב'       

  

  החיזוקים של הכבלים בתעלות ובסולמות יבוצעו במרחקים קצובים שאים עולים       

  מטר. 1.0על       

  

  השחלת הכבלים בתוך מוביל מציור  ו.    

  

  לצורך גרירה.הכבלים יפרסו, ימדדו ויוחו על גבי מתקן של גלגלות       

  

  בשום מקרה אין לגרור את הכבלים על גבי הכביש או על גבי האדמה בכדי למוע       

  פגיעה אפשרית במעטה של הכבל.      

  

  על קצוות הכבלים תותקן גרב עשויה רשת מתכתית מתכווצת ובאמצעות לולאה       

  בקצה הגרב, ימשכו הכבלים פימה לתוך המוביל.      
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  תותקן גרב עשויה רשת מתכתית מתכווצת ובאמצעות לולאה על קצוות הכבלים       

  בקצה הגרב, ימשכו הכבלים פימה לתוך המוביל.      

  

  כל הכבלים ימרחו עם שמן סמיך או גריז על מת לאפשר השחלה קלה ולמוע       

  פגיעה במעטה החיצון של הכבלים.      

  

  פיקוח ואישור ביצוע התקות כבלים  ז.    

    

      חת כבלים ע"ג תעלות, סולמות והשחלת הכבלים בתוך מובילים כל עבודות ה  

  מציורות, מחייבת את וכחות המפקח למתן אישור לביצוע בעת פריסה וביצוע       

  עבודות ההתקה, ע"י הקבלן.      

  

  פגיעה בכבל עקב ביצוע לא תקין או רשלי של היש להבהיר ולהגדיר שבמקרה זה       

  בל הפגוע בכבל חדש מקצה ועד קצה ועל חשבוו.יחוייב הקבלן בהחלפת הכ      

  

  לא יתקבלו כבלים מתוקים בכל צורה שהיא.      

  

  :סימון ושילוט  08.02.11

  כל המתקים והאביזרים יצויידו בלוחות אזהרה מפי חשמל בגודל ובצורה שיקבע ע"י המפקח.   א.     

  

  השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגיו בפרד.  ב.     

  

  מפסיקי זרם וחיבורי קיר לכח ולתקשורת:   08.02.12

תה"ט או בקופסאות מרובעות מתאימות  55האביזרים יותקו בקופסאות פלסטיות מס'   א.      

לאביזרים כדוגמת גוויס, אשר תיושרה לקו הטיח. ובמחיצות גבס בקופסאות מתאימות עם 

  חיזוקים מתאימים.

  

  גוויס או בטיציו או וייסברוד.אביזרים יהיו תוצרת לגרד או   ב.    

        

  חיבורי הקיר יורכבו לקיר ע"י שי ברגים (למוע תלישה בעת הוצאת המזלג).  ג.    

  

  אמפר. 10מפ"ז מאור יהיו   ד.    

  

בקירות הצבועים בצבעי שמן או מצופי חרסיה או כל חומר אחר היתן לרחיצה במים, יותקו   .ה    

  ה מתאים ויהיו מוגים בפי המים.  המפסיקים ו/או חיבורי הקיר בגוב

  

  .Nבתי תקע עה"ט יהיו מתוצרת חברת יסקו דגם   ו.    

  

  .CEEחיבורי קיר ברצפה כפולה יהיו מדגם   .ז    
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  .    CEE.        חבור קיר בחדרי תקשורת על תעלה יהיו מדגם  ח                     

  

  ץ'.כל אביזר יכלול שילוט חרוט סדבי  . ט            

  

  .        עמדות עבודה תבוצע בקופסאות מלביות משולבות לחשמל ותקשורתי                     

  

   CIMAהקופסאות יהיו או בויים בקופסאות                                  

  או אחרות כפי שיפורט בכתב הכמויות. או עדאפלסט או ביטיצי'ו                                

  

  הקופסאות יושקעו בקירות הגבס ויחוזקו באמצעות ברגים לקוסטרוקציה                               

  המתכתית של הקירות בצורה יציבה.                               

  

  יש להגדיר לקבלן החשמל לבצע ולהתקין הכות מתאימות באמצעות פרופילים                               

  מתכתיים בקוסטרוקציה של הקירות בעת בייתה.                               

  

  יש להגדיר לקבלן החשמל אחריות לכל זק שיווצר בקירות בעת התקת קופסאות                                

  כלול במחיר הקופסאות.בתי התקע וכל הזקים יתוקו על חשבוו. מחיר כל ה"ל                               

  קופסאות אשר תותקה על קיר משי צדדיו יהיו בהזזת כך שלא תהיה חופפות ולא                                

  תהווה מפגע אקוסטי.                              

  

  הארקה  08.02.13

  כללי:   113.08.02.  

  ת כדלקמן:קבלן החשמל יבצע מערכת הארקה מבוססת על תקו  א.  

  תקות בדבר הארקות או הגות אחרות, מהדורה אחרוה.   -    

  תקות בדבר הארקות יסוד מהדורה אחרוה.    -    

  הוראות מחלקת תכון חח"י. 1173תקן ישראלי לקולטי ברקים   -    

  וכן על כל חוק אשר תוקן לאחר מכן או תקה אחרת שתתוקן תוך כדי ביצוע.   -    

יק כל חלקי המתכת שבמתקן כגון: מסגרות, ארגזים, קופסאות מכשירים, כל גופי כמו כן יש להאר  ב.  

  התאורה הפלורסצטייס וגופי מתכת אחרים. 

כל האלמטים של מתקן משוריין וכד', ציורות משורייים (או מים), תעלות, כבלים וכו', יחוברו     

כם, כבלים משורייים להארקה בצד יציאתם מהלוח ותובטח רציפות הארקה בכל אורך מהל

  יחוברו כ"ל.

חיבורי הארקה עשו בברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר. כל לוח משה יחובר בוסף   ג.  

לפס השוואת פוטציאלים מקומי, מלבד התחברות לפס הארקה בלוח ראשי של הבין. התגדות 

  אוהם. -1הארקה לא תהיה גדולה מ
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  לתיבות משורייות מתאימות ולסמן.  את הארקה יש להכיס  ד.   

  יש להאריק גם את ציוד תקשורת וכו'.  ה.   

  תבוצע גם מערכת הארקה מיוחדת לתרים ועמודים כולל מערכת קליטת ברקים.  ו.  

מאחר ומדובר בביין קיים (פרט להרחבה) שלא הייתה בו הארקת יסוד יבוצע שדרוג הארקה   ז.  

  יסוד חדשה בחלק החדש.בחלק הקיים אשר יחובר להארקת 

  כללי -הארקת יסוד    213.08.02.  

  

  כללי  .1    

כל מתקי ההארקה יחוברו לטבעת ההארקת היסודית, שתבוצע בהתאם לתקות שפורסמו בקובץ 

  .ולתאור הטכי הבא ולתכיות 3854תקות מס' 

  .ההמערכת כוללת טבעת מתחת ליסודות הבין בהיקף המבה וברשת שתי יערב בשטח המב

גשרים מחברים טבעת זו עם ברזלי הזיון של העמודים ועם כל חלקי המתכת שבבין, כגון: צורות 

עולים בפיר, מסגרות המעליות, לוחות חשמל ראשיים, טרספורמטורים, גרטורים, מיכל דלק, 

  פסי אפס והארקה וכו'.

דים וכד' או בתעלה כל מערכת הארקה זו מותקת ברובה בתוך יציקות הבטון של המבה. העמו

מתחת ליציקת רצפה, והקבלים העיסקים בעבודות היציקה צריכים להיות מודעים מראש לכל 

  .תכיות ההארקה וסיר העבודה המערכת בוצעה ומבוצעת ע"י אחרים

  

  ביצוע העבודות  .2    

  העבודות מבוצעות בדרגת טיב מעולה ע"י בעלי מקצוע המאומים לכך.      

  

ך הקפדה על רציפות של כל המערכת. החיבורים מהווים מעבר חשמלי טוב העבודה מבוצעת תו

  .ביותר ועשויים תוך יקוי קפדי שטח המגע

  

הברגים והאומים מובטחים בפי פתיחה ע"י דיסקית קפיצית או שווה ערך. חיבורים בון פס אחד 

  .ים ע"י ברגיםלמשהו המצאים ביציקת הבטון עשויים ע"י ריתוך ואלו המצאים באויר עשוי

  

  .הריתוך עשוי בכל היקף החפיפה של הפס      

  

טבעת הארקת יסוד תבוצע מתחת היסודות והרשת (שתי וערב) בתוך שכבת בטון היצוק מתחת 

  .לקורות או הקירות, כך שהיא תמצא בשכבת הבטון התחתוה במבה

אופקי במפלס מותקן בהם למפרע פס  -באותם מקומות שבהם קיימים עמודים או כלוסאות 

  .המתאים אשר ישתלב אחר כד עם הפסים אשר מתחת ליסודות

  

לטבעת מתחת היסודות מחוברים מראש הפסים העולים בעמודים אי ביציקת הקיר והמשמשים 

  מוליכים אל הגג או למתקים השוים בקומת המרתף וכו'.
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הזיון, ואף קשורים  הפסים ביציקת העמודים או הקירות מותקים במקימם בצורה דומה לברזלי

  .לברזלי הזיון בצורה דומה

  

  .החיבורים לברזלי זיון עשויים על ברזל אכי העבה ביותר בעמוד, ע"י ריתוך הפס לברזל

  

הריתוך ייעשה באלקטרודות מיוחדות אשר יאושרו ע"י המפקח ואשר אין פוגעות בטיב ובתפקוד 

  .ברזל הזיון הראשי במבה

  

ם ע"י מהדקי הארקה אי ע"ו ריתוך לציור. בפיר הצורות עשויים החיבורים לצורות עשויי

  .חיבורים לכל הצורות

באותם מקומית שבהם מותקים הצורות על מסגרת אחת ואיו קציצה של בידוד בין הציור 

  .למסגרת, מספיק להתקשר אל המסגרת. קשר זה מהווה חיבור לכל הצורות הבלתי מבודדים

  

ויים ע"י ברגים. כל הטבעות, מוליכי הארקה, גישורים לברזלי הזיון החיבורים למסגרות עש

  .אלא אם צויין אחרת בתכיות -מ"מ, מגולבן  50X4וחיבורים שוים עשויים פסי פלדה 

  

      

  תאום עם ביצוע עבודות אחרות  .3    

העבודות של מתקי מערכת הארקה מבוצעות בזמן מתאים, תוך תאום עם עבודות החפירה, 

ב, יציקת הבטון וכד' , כך שהתקת הפסים איה מקדימה ויזוקה ואיה מפגרת ומפריעה החיצו

  .להמשך העבודה הסדירה של הבין של עבודות אחרות בבין ושל בעלי מקצוע אחרים

  

בעלי מקצוע אחרים ובמיוחד אלו העוסקים ביציקה, מכירים את תכיות המערכת ומודעים 

  .להתקדמותה

  

  יצוע העבודהפיקוח על ב  .4    

  .ביצוע העבודה עשוי תוך פיקוח מלא של ציג המזמין במקום      

  .הפיקוח איו מסיר במאומה מאחריותו של הקבלן לביצועה התקין של העבודה

  

  אחריות  .5    

הקבלן אחראי לביצועה התקין של העבודה, לאספקת כל החומרים והפריטים לרבות אלו 

עזר וסולמות וכד',  ת כל הכלים והמכשירים, מכוותשאים מוזכרים בכתב הכמויות, לאספק

  .לביצועה התקין של העבודה

  

הקבלן יתן את העזרה לביקורת, בדיקות ומדידות הדרשות, ימציא תעודות המאשרות את 

  .טיב החומרים, לפי דרישה

  .הקבלן אחראי לזקים שעלולים לבוע מהעבודה ויקוט אמצעים מתאימים למיעתם
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ד על אמצעי הבטיחות הדרושים למיעת זק, כגון: פגיעה מפסים בולטים, קבלת הקבלן יקפי

  חבטת חשמל מפסים המורמים על הגג ואים מאורקים וכד'.

  

  

  בדיקות  .6    

עם סיום ביצוע הארקת יסוד תבוצע בדיקה של מהדס בודק מוסמך אשר ימדוד את טיב 

שיפורים עוד בשלב השלד בתאום  הארקה. במידה ורמת הארקה לא תעמוד בדרישות יבוצעו

  עם המתכן.

  

  

  ביצוע -הארקת יסוד   313.08.02.    

  

  אלקטרודת הארקה ביסוד:  א.    

  

מ"מ רצוף, מוח בתוך יציקת הרצפה ויציקת  16תבוצע באמצעות ברזל עגול בקוטר   .1      

  הקורות וכמפורט בתכיות.

  

יציקת הבטון הרזה, כך שתמיד הברזל יותקן בתחתית יציקת הרצפה או בקורה מעל   .2      

ס"מ מעל פי הקרקע או הכורכר  7עד  5 -ימצא שקוע ביציקה בגובה שאיו פחות מ

  המהודק.

  

  

חיבור של הברזלים  בייהם עבור יצירת רציפות יבוצע באמצעות ריתוך כמפורט   .3      

  בהמשך. אפשרויות וספות לחיבור הפסים בייהם, ראה פרט בתכיות הארקת יסוד.

  

החיבורים בין ברזל הגשורים לפלדת זיון שברצפה וביסודות יעשו במרחקים שלא יעלו   .4      

  מטרים בין חיבור לחיבור, כמפורט בתכיות. 3על 

  

  יציאות מטבעת הגישורים  ב.    

        

כל היציאות מטבעת הגישורים אל פסי השוואת הפוטציאלים של לוחות החשמל בבין,   .1      

כבלי חשמל בבין, יבוצעו באמצעות שי פסי פלדה מגולווים ורציפים פירים אכיים של 

  מיקרון לפחות) מסוג גלוון חם. 90מ"מ ( 4X50בחתך 

  

  מ"מ. 4X50יציאות אל בורות של המעליות יבוצע כ"ל אך באמצעות פס פלדה מגולוון אחד   .2      

  

  ביצוע וחומרים  ג.    

  עשויים פס פלדה שחור ופס  מערכת הארקה תהיה מורכבת כולה מאלמטים      

  פלדה מגולוון כמפורט עבור היציאות מטבעת הגישורים.      

  

  גלוון  ד.    
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      אלמטים העשויים פלדה מגולוות עבור היציאות מטבעת הגישור יהיו       

  מטה) לפחות (גלוון עמוק).-מיקרון (מיקרו 90מצופים אבץ חם בעובי של       

  

  מוליכים  ה.    

        

מערכות, - כל המוליכים במערכת הארקה, מגשרים או כל מוליך אחר המחבר בין תתמידות:   .1      

מ"מ לפחות. כל המוליכים והמגשרים הגלויים שלא בתוך  4X50יהיה עשוי פס פלדה במידות 

  היציקה יהיו מגולווים.

  

התקת פסי הולכה: הפס יותקן כך שצידו הרחב יקביל לקיר עליו תמך או יצב, ותמך   .2      

  בציוד הצר ביציקת הרצפה או הקורה.

  

מעלות. כל כיפוף שייעשה בפס  90 -יש להימע ככל האפשר מכיפופים חדים של הפסים ב  .3      

  יהיה בעל רדיוס כיפוף מיימלי ביותר בכדי למוע מאמצים מיותרים בחומר הפלדה.

    

רך ההתקה. פסי רציפות: האלקטרודות תהייה עשויות פס פלדה שחור ורציף לכל או  .4      

  הגישור יהיו עשויים פלס פלדה שחור ורציף כ"ל לכל אורך ההתקה.

  

  ריתוך  ו.    

  

  ריתוך מוליכים יבוצע כמתואר בפרטי התקה שבתכית. קודם הריתוך יש לקות       

  את שטח המגע מחלודה, צבע או שומן.      

  

   10מרותכים יהיה הריתוך של הפסים יבוצע כך ששטח החיפוי של שי המוליכים ה      

  ס"מ לפחות.      

  

  מ"מ לפחות, בין אם הוא מרותך למוליך עגול אחר  100מוליך עגול ירותך לאורך       

  או לפס.      

  

        

  בתום הריתוך יש להסיר את סיגי הריתוך, לקודת גלוון שרוף במברשת פלדה,       

  ולצבוע את מיקום הריתוך והפגיעה בגלוון בצבע עשיר באבץ.      

  

  קודות הריתוך יצבעו בחלק המרותך בצורה שיהיה כיסוי מתאים של צבע משי       

  מ"מ לפחות  50צידי הריתוך ובצורה שתכסה את החלקים המגולווים במרחק של       

  מכל צידי הקצוות של הריתוך.      
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  קודות ביקורת של מתקן הארקה הכללי  ז.    

  

ס"מ ממפלס הסופי של האדמה,  80ת, בגובה של בקיר החיצון של הבין, כמסומן בתכי  .1      

מ"מ, שיכללו  200X200X100, בגודל IP67יושקעו קופסאות מתכת מגולווות ואטומות 

מ"מ היוצאים מטבעת הגישור של הארקת היסוד.  4X40בתוכם שי פסי פלדה מגולווים 

  הפסים יהיו מגושרים כמפורט בתכיות.

  

  דידות של מוליכות והתגדות מתקן הארקה.קודות אלו ישמשו לצורך מ  .2      

  

  יציאות לפסי השוואת פוטציאלים של מערכות חשמל בבין  ח.    

      

  פסי פלדה מגולווים  2יציאות של הארקת יסוד תהיה כמסומן בתכיות באמצעות       

      4X40 .ציאליםמ"מ, המתחברים לפסי השוואת הפוט  

  

  בתכית עבור פסי הארקה בפיר של הבין  יציאות כ"ל תהייה במקומות כמסומן      

  וכמו כן יהיו יציאות לגג הבין לצורך הארקה ומגן גד ברקים (הכה בלבד).      

  

  כל יציאה מהארקת היסוד תסומן על ידי שלט מפס מגולוון וצבוע בוסח "הארקת       

  יסוד", השלט יכלל במחיר הארקת היסוד.      

  

  פסי פלדה מגולווים כ"ל תהיה משי מקומות  2כל יציאה שבאמצעות    הערה:      

  פרדים של טבעת הגישורים.      

  

  מתקי הארקה בתוך המבים    413.08.02.    

  

  הארקת משטחים מתכתיים  א.    

  כל המשטחים המתכתיים שבמבים יאורקו בהתאם למפורט בתכיות ואם לא       

  ממ"ר  6 -יו פחות מצויין אחרת יחוברו באמצעות מוליכים מחושת בחתך שא      

  למוליך הארקה הראשי הקרוב או אל פס השוואת הפוטציאלים. חתך מוליך       

  הארקה המחבר יהיה בהתאם למפורט בתכיות ואם לא צוין אחרת חתך המוליך       

  בהוצאה האחרוה. בכל מקרה חתך מוליך  1954יהיה בהתאם לחוק החשמל       

  מיימליות שבחוק החשמל ה"ל.הארקה המחבר יעה על הדרישות ה      

  

  

  הארקת תעלות וסולמות כבלים  ב.    

  

  הארקת תעלות וסולמות כבלים מכל הסוגים אם לא צויין אחרת, תבוצע      

  באמצעות ברגי הארקה מצופים בקדמיום אשר ימצאו בשי הקצוות של כל קטע       

  תעלות ממ"ר. כל ה 16בכל קצה של תעלה ויתאימו לחיבור מעל כבל בחתך       

  והסולמות יאורקו בייהם בחלקים ובקטעי חיבור פרדים ובמיוחד בשתי הקצוות       
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  ממ"ר מחוברים למקורות הארקה בבין. 16הסופיים עם כבלי הארקה בחתך       

  יש להבהיר לקבלן החשמל שיבדוק בוכחות המפקח בכדי לוודא רציפות חשמלית       

  בין קצוות של המוביל מתעלה.      

  

  הארקה לצרת מים מתכתית  ג.    

  יש להחות על ביצוע חיבור בין פס השוואת פוטציאלים ראשי שבחדרי חשמל       

  ע"י מוליך חושת  3ראשיים מ" לבין ציור מים מתכתי בקוטר מיימלי של "      

   -ממ"ר, כולל שלט הארקה מטיפוס כבד ושלט אזהרה "זהירות הארקה  95בחתך       

  לא לפרק".      

  

  הארקת השיטה  ד.    

  כמסומן   XLPEאו   PVC -יציאות פרדות באמצעות מוליכי חושת מבודדים ב      

  בתכיות, יאורקו בקודה אחת בפס השוואת הפוטציאלים כ"א מהאלמטים       

  הבאים:      

  

  קודת האפס של הטרספורמטורים.  .1      

  

  קודת האפס של הגרטורים.  .2      

  

  פסק.-ת אלקודות אפס של מערכו  .3      

  

  .  גם מסדרי PVC -אל רשת ההארקה יאורקו באמצעות מוליכי חושת מבודדים ב      

  מ"ג, גוף השאים, לוחות מ"ג, תעלות כבלים וכל שאר החלקים המתכתיים של       

  המתקן.      

  

  פסי השוואת פוטציאלים  ה.    

  

כמפורט וכמצוין  פסי השוואת הפוטציאלים יבוצעו ליד כל לוח חשמל ראשי במבים  .1      

מ"מ מגולווים הבאים מהארקת  40X4בתכית. אל הפס חוברו שי פסי פלדה מגולווים 

  היסוד, וכן כל המערכות המתכתיות כגון: 

צרת מים, ביוב, גז, מיזוג אויר, תעלות וסולמות כבלים וכו' באמצעות מוליכי חושת בחתך         

  וטר מתאים וכד'.מ"מ מבודדים, מושחלים בצורות הגה בק 16

  

פס השוואת הפוטציאלים יהיה מחושת טהורה, ובמידות כמפורט בתכית ובכתב הכמויות.   .2      

כל פס יכיל בתוכו חורים, קידוחים עם ברגים ואומים מקדמיום, דיסקיות ודיסקיות 

ח קפיציות, הכל מפליז. הפס יחוזק לקיר או ללוח באופן יציב וקבוע, באופן מבודד, עם מרוו

ס"מ לפחות ביו ובין המשטח עליו הוא מותקן. פס השוואת פוטציאלים ראשי לכל  4של 

מבה יבוצע בחדר לוח הראשי של המבה. פס זה יחובר לכל יתר פסי השוואת הפוטציאלים 

  ממ"ר. 120שבבין באמצעות מוליכי חושת מבודדים בחתך מיימלי של 
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  שיפור מערכת הארקות  513.08.02.      

  

תבוצע ע"י הקבלן רק לאחר שיידרש ע"י המפקח ו/או המהדס המתכן, שיפור מערכות   .1      

ההארקה השוות באמצעות אלקטרודות הארקה מלאכותיות והתחברות לפס השוואת 

  פוטציאלים ראשי של המבה.

  

יש למדוד את התגדות ההארקה הקיימת בהתאם לסוגי ההארקות השוות וכן למדוד את   .2      

התגדות לאחר השיפור, עד להשגת ההתגדות הדרושה, יש להגדיר לקבלן למסור את ה

  התוים ה"ל למפקח. לא תיתן כל תוספת על כל האמור בסעיף זה.

  

  בראש האלקטרודה יבוצע מהדק הארקה אורגילי מטיפוס כבד. עבור כבל   .3      

  ממ"ר.  150חושת עד         

  

וצעו באמצעות מוליך חושת מבודדות לרציף בחתך שאיו גישורים בין האלקטרודות יב        

  ממ"ר. 95 - פחות מ

  

      

  אלקטרודות הארקה  .4      

מת להוריד -במידת הצורך, לאחר מדידות הארקה, יותקו גם אלקטרודות הארקה על

  את התגדות המערכת. באופן כללי תבוצע ההארקה באופן הבא:

  

מטר אורך,  2.5ממ"ר כ"א,  150חתך של מספר מוטות פלדה עם ציפוי חושת בשטח 

 3מתוצרת קופרוולד או שו"ע, יושקעו באדמה באופן שהקצה התחתי יהיה בעומק של 

  .מטר לפחית 2 -מטר לפחות, המרחק בין המוטות 

  

ממ"ר יחבר את האלקטרודות בייהן ובין הלוה.  150חוט חושת שזור בחתך של 

דיסקיות ודיסקיות קפיץ, או ע"י  3ל מתאימות החיבור ייעשה ע"י ברגי חושת ועלי כב

ריתוך חושת מתאים. קודות החיבור אי הריתוך יהיו בחלק העליון של המוט בתוך 

ס"מ ומכסה בטון, המוט המקשר בין   40תא ביקורת מצמט אסבסט בקוטר של 

  .ס"מ לפחות 90האלקטרודות יהיה גלוי עם כיסוי אבים מעליו, ויוטמן בעומק של 

  

  :קולטי ברקים   613.08.02.    

  

  .1173המערכת תבוסס על הדרש בתקן   א.      

  

מ"מ לפחות מבוצע בתוך היציקה  12המערכת תכלול עליית ברזל עגול ורטיקלי בקוטר   ב.      

  ומחובר להארקת יסוד. ברזל היחידה יסומן בצבע צהוב כל 

  מ'. 1.0                                

  

  ות ע"י ברזל עגול בכל קומה.טבעות אופקי      
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  ג.        בכל הקומות עד קומת קרקע (כולל) תבוצע רשת של ברזל עגול כ"ל אשר                      

  תחובר לזיון הבין ותחובר למוליכי הירידה.                                

      

  מערכת קליטה על הגג הכוללת:  ד.     

  

  מ' מתחת לקצה הגג מבוצע מתחת לציפוי. 1.0מקיף לבין בגובה  40/4פס פלדה מגולבן    -      

  

  פס פלדה כ"ל גלוי מוח על המעקה.       -      

מ' אשר אליהם מחוברים כל חלקי  5.0X5.0רשת פסים כ"ל מוחת על הגגות במשבצות    -      

  המתכת בגג.

  

  על הגגות העליוים תבוצע מערכת כמתואר בסעיפים כ"ל.  -      

  

  תורן אטה יאורק לפסי הקליטה על הגגות העליוים.       -      

במקרה של חדירות חלקי הקולט דרך אלמטי גמר, ידאג הקבלן לאטום החדירות בפי    -      

  חדירת מים.

  

הקבלן יקבל את אישור מכון התקים לביצוע המתקן, כולל ביקורות שוטפות במהלך 

  הביצוע.

  צרת וכבלים למיעת התפשטות אש ועשן במעברי KBSחסימות     14.08.02

במעברי צרת וכבלים (אופקיים  KBSהמפרט דלהלן מתיחס לאספקה והתקה של חסימות אש   א.   

  ואכיים) החוצים תיקרות וקירות, למיעת התפשטות אש ועשן.

  ב. דרישות:  

הם הוא חוסם האש יהיה בעל עמידות אש הזהה לעמידות האש של התיקרות והקירות ב  . 1    

  יותקן.

(סיווג חומרי ביה  755החומרים מהם מורכב חוסם האש חייבים להיבדק ע"פ תקן ישראל   . 2    

  לפי תגובותיהם בשריפה) ויסווג לפחות בדרגות הבאות: 

  (חמש). V  -  התלקחות   -      

  (ארבע). 4  -  צפיפות עשן  -      

  (ארבע). 4  -  עוות צורה וטפטוף  -      

  

  

  

  להבדק ולעמוד בדרישות של לפחות אחד מהתקים הבאים: חוסם האש חייב  . 3    
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      -  4102 DIN  

      -  1479 UL  

      -  476 BS  

חוסם אש המבוסס על תשתית של לוח צמר סלעים, חייב להיות מלווה באישור בדיקה של   .4    

  בדיקת צפיפות. - - 302בדיקת מידות, ו - 301סעיף  751מכון התקים הישראלי לפי תקן 

סם האש יהיה אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת (ראה ס"ק ג' לעיל) ובו יצוייו לחו  . 5    

  הפרטים הבאים:

  מידות הפתח כפי שבדק בחסימה אופקית ובחסימה אכית.    -      

  מספר הכבלים ומגשי הכבלים שעברו דרך הפתח החסום.    -      

  קוטר הכבלים שבדקו.   -      

ה מוסמכת (ראה ס"ק ג' לעיל) ובו תאושר התאמתו לחוסם האש יהיה אישור בדיקת מעבד  . 6    

לשימוש עם: כבלי כוח, כבלי בקרה, טלפון, סיבים אופטיים, ולמגשי כבלים העשויים 

מפלדה, אלומייום, פלסטיק ופיברגלס פסי צבירה מחושת כמו גם לסוגים השוים של 

  ועוד.  PVC ,PE ,PPמעטפת כבלים כמו: 

ולא מחומר  ABLATIONייבים להיות עמידים למים, (מחומר כל מרכיבי חוסם האש ח  . 7    

) לשיויים במזג האויר, למזיקים, לקריה אולטראסגולה, לחות ITUMECENTתופח 

  ים.-גבוהה ומתמשכת ולמי

חוסם האש חייב להיות בעל אישורים לעמידות לאורך זמן בכימיקלים תעשיתיים   . 8    

  אופייים.

שים בישום  10של חוסם האש וציפוי הכבלים תהיה לפחות  (AGEING)תוחלת החיים   . 9    

  .(INDOOR)ופימי  (OUTDOOR)חיצוי 

. חוסם האש יהיה עשוי מחומרים המאפשרים שיויים עתידיים כלומר תוספת וגריעה של 10    

  כבלים בכל זמן לאחר ההתקה הראשוית של חוסם האש.

  .HOSE) (STREAM TESTזרוק המים חוסם האש חייב לעבור בהצלחה את מבחן   . 11    

חוסם האש חייב להיות בעל אישורי בדיקה להתקה בקירות ותקרות העשויים בטון,   . 12    

  בלוקים וגבס.

  אסור שחוסם האש יפגע כתוצאה מויברציות או רעידות אדמה בעוצמות הבאות:   . 13    

  0.22KNבכיוון מאוך:   -        

  5.00KNבכיוון מאוזן:   -        

אסור שאף מרכיב ממרכיבי חוסם האש יכיל אסבסט או כל חומר רעיל אחר לבי אדם   . 14    

  בזמן ההתקה כמו גם בזמן שריפה.
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 - CURRENT)אסור שציפוי הכבלים יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים   . 15    

CARRING CAPACITY - AMPACITY).  

ו בציפוי כבלים בודדים צמות כבלים ציפוי הכבלים יהיה בעל אישור המוכיח את יעילות  . 16    

  ומגשי כבלים.

ס"מ ללא היווצרות  3מ"מ מצופה יתן יהיה לכיפוף עד לקוטר של  12כבל בקוטר   . 17    

  סדקים.

ציפוי הכבלים יתבצע, ללא צורך ביקוי ראשוי של הכבלים, באמצעות ריסוס או   . 18    

  יצרן. הברשה עד לקבלת שכבה אחידה של ציפוי לפי הוראות ה

  .(LOI 95)לפחות  95.  אידקס החמצן של חומר הציפוי לכבלים יהיה 19    

  :ביצוע  ג.  

ביצוע חסימת האש יעשה ע"י חברה שהוסמכה ע"י יצרן החומר ובעלת ידע ויסיון בביצוע   . 1    

  עבודות מסוג זה.

רית החומרים הדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח כשהם סגורים באריזתם המקו  . 2    

  הכוללת את שם היצרן, סוג החומר ותאריך הייצור או מספר אוצווה.

  בסיום העבודה יספק המבצע, לפי דרישה, כתב אחריות לטיב החומרים ולביצוע העבודה.  . 3    

  מסמכים ואישורים:  ד.  

בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן להציג למפקח ולקבל את אישורו המוקדם למסמכים   .1    

  לן:ולאישורים דלה

  הוראות היצרן ליישום שיטת חוסם האש.  -      

  מפרט טכי.   -    

  אישורי מכוי התקים הבאים:   -      

  .751, 755מכון התקים הישראלי תקן   *         

  .UL-1479 ,DIN-4102 ,BS-476לפחות אחד מהתקים הזרים הבאים   *         

  ת.שים לפחו 10אחריות היצרן לתוחלת החיים של החומר למשך    -      

  אישור להולכת הזרם החשמלי בכבלים מצופים.   -      

אישור להתאמת חוסם האש לסוג מעטפת וכמות הכבלים ומגשי    הכבלים החוצים    -       

  את המעבר.

  אישור לשטח הפתחים המכסימלי היתן לחסימה.    -      
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  אישור לגמישות כבלי חשמל מצופים.   -       

  טיבות וכימיקלים תעשייתים אופייים.אישור לעמידות הציפוי במים, ר   -      

הצגת המסמכים והאישורים ה"ל ואישורם ע"י המפקח אין בהם כדי להפחית מאחריותו   .2    

  הבלעדית של הקבלן לכל האמור לעיל.

  MCTמסגרת מעבר לכבלים    15.08.02

  כלליא.    

ון עבור מקלטים מסגרת מיועדת למעבר אטום של כבלים וצורות דרך קירות בכלל וקירות בט    

  וממ"קים בפרט.

  ביהב.    

מסגרת עשויה פלדה בויה לכמות הכבלים או הציורות כמפורט. בתוך המסגרת משולבים     

העמיד בפי אש, גז, לחץ פיצוץ,  TECRONמעברים אחד לכל כבר או ציור. מעברים עשויים 

  מים וכו'.

  את המסגרת עצמה יוצקים לתוך קיר הבטון.        

  .TECRONלמעברים אשר אים מצאים בשימוש יהיו סגירות מחומר         

  המערכת בסיום העבודה תהיה אטומה וכפופה לדרישות תקות פיקוד העורף.        

  תקים בילאומיים ודרישות טכיותג.     

  דקות    120( ULדקות אש)  BS476 )120המערכת תעמוד בתקים ובאישורים של         

  אטמוספרות. 5אש) תעמוד בלחץ                  
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  מפרט מחה ללוחות חשמל  .08.03

  

  :מבה   08.03.01

לוח חשמל יהיה בוי לגישה מלפים, אלא אם צויין אחרת. הלוח יהיה עם דלתות עומד על   א.     

  הארץ, ע"ג הגבהה או ריצוף או רצפת בטון וכו'.

  

  וי הזה ללוח אחד, יחולק הלוח מבפים     ב.  במקרה של הזה משית או יותר ק            

  חלוקה פיזית חשמלית לשדות השוים, בהתאם לדרש (ושילוט בגוון שוה                            

  לשדות השוים)                           

  

  ג.    כל לוח יכיל שדה מיוחד לכיסת הצורות או הכבלים אשר יכיל פס מהדקים,      

  פס הארקה, פס אפס ופס מחורץ לחיזוק הכבלים, התא יורכב בחלקו העליון או            

  התחתון של הלוח בהתאם לכיוון יציאת רוב הכבלים.        

  

  ד.  לוחות ראשיים (כלליים או אזוריים) יבו כך שפסי צבירה ימצאו בחלק העליון   

  התחתון של הלוח.של הלוח וכיסות הכבלים אל מהדקים בחלק         

  

  לוחות עם דלתות יכללו מעול מטיפוס יל. .ה

 לוחות המוגדרים כלוחות חרום יהיו עשויים פח פלדה או  חומר  .ו

   DIN/VDE(לפי  BHIבידוד קשיח, בעל דרגת התלקחות 

      0304TELL3 לפחות (  

  

  : כללי - ביצוע לוחות    08.03.02

מצורפות לתקן הישראלי, חוק חשמל, כללים כל הלוחות יבוצעו לפי מפרט זה, התכיות ה  א. 

להתקת לוחות / מהדורה אחרוה, דרישות חברת החשמל הישראלית ולשביעות רצוו של 

ורק לאחר מכן יאושר לביצוע. כל מכשיר, חלק של ציוד  -המפקח. כל לוח יקבל אישור המתכן 

 - IECאו  VDEאו הגרמי לתקן הבריטי  -וכו' יעה לדרישות התקן הישראלי המתאים ובהעדרו 

  המתאימים, ויעמוד בבדיקה. 

  

כמו כן יתאימו לדגימות אותם החומרים ו/או לדוגמאות אותם מכשירים או אביזרים, אשר 

  בדקו ומצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח.

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודה ודרישות התקות 

  מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש.ה"ל, והקבלן 

  

 .61439הלוחות יבוצעו לפי תקן ישראלי  .ב

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישורו של המפקח  לפי התחלת  .ג

 הביצוע, אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו  ואישורו של אותו ציוד, כולו או חלקו. 

מסרו לידי המזמיים כשהם מורכבים ומותאמים לפעולה תקיה ומושלמת הלוחות על כל חלקיהם י .ד

 בצורה אשר תשביע את רצוו של המפקח מכל הבחיות.  

 הלוחות יעברו ביקורת מכון התקים. .ה
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  לאחר ביצוע הלוח יזמן הקבלן את המתכן והמפקח לבדיקת הלוח אצל יצרן  .ו

  הלוח (במפעל) וכולל בדיקה תחת מתח.         

  

  :ביית הלוחות  08.03.03

  א. הלוח יהיה מטיפוס ארוות פח.    

מגעים, מבטיחים וכו', יהיו מורכבים בתוך ארוות על פסים מיוחדים היתים לשיוי מצבם   ב. 

  בקל.

  יהיו מורכבים על גבי הדלת. -ג.  ציוד הפיקוד, מורות הסימון, מכשירי מדידה וכו' 

  י חוטים גמישים. מהדקים יהיו מטיפוס על ד. הקשר בין הדלת לארון ייעשה ע"    

  מסילה (מהדקי תותב), עם שילוט ברור של מהדקי הפזה.                          

  ה.  הציוד בלוחות יותקן ע"ג פלטות ותעלות וחות לגישה.

  ו. לוחות עם דלתות יכללו מעול מטיפוס יל.

  לוחות יותאמו למקום התקתם. .ז

  

  :דהתכיות עבו   08.03.04

  א. תרשימי החיבורים באים לציין את סידור הלוחות בצורה עקרוית בלבד".  

  ב.  תכיות מפורטות תעודכה ע"י הקבלן ותוגשה לאישור של המפקח לפי התחלת

  ביצוע העבודה. רק לאחר שאושרו התכיות ע"י המפקח, תוך הכסת השיויים       

  לן לגשת לעבודה למעשה.והתיקוים, במידה וידרשו, רשאי הקב     

  ג.  כל הלוחות, ארגזי החלוקה למתח רגיל ומוך יצויידו בסכמות מלאות, לרבות     

  ציון מספר המהדקים אליהם מתחבר כל אביזר.          

  ד.  הסכמות יוכסו למעטפות פלסטיק שקוף, המורכב על ה"ל.     

  ון בתכיות. ה. כל המהדקים לרבות מתח מוך, יהיו מסומים בהתאם לסימ

  ו.  הסימון יהיה מעל המהדק באופן שיתן יהיה לקוראו בקל.

  

  :שילוט הלוחות   08.03.05

  א.  על הקבלן לדאוג לשילוט כון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב

  המתקן המושלם.       

  ת ב.  השלטים יעשו מסדביץ' פלסטיק חרוט בפטוגרף ויכללו במספר המעגל גם א    

שם המתקן וסוג המעגל וכן לפי דרישה ירכיב הקבלן סכמה מעודכת של הלוח, תחת פלטת 

  זכוכית על הלוח.

  ג.   שלטים רגילים יהיו חרוטים לבן על רקע שחור.    

  שלטי אזהרה ושלטי אזור חיוי יהיו על רקע אדום. שלטי מתח זר יהיו על רקע   ירוק. 

  יהיו בהתאם להחיות האדריכל ואישור המפקח.צורת השלט, גודלו ויסוחו          

  

  ד. השילוט יוצמד ללוח ע"י ברגים (כאשר בתוך הלוח, ליד כל אביזר, תוצמד     

  פיתקית פלסטית עם מספר האביזר לפי תכית היצרן).                          

  שילוט  ה.  הכבלים ו/או החוטים הכסים והיוצאים מהלוחות ישולטו גיד, גיד, ע"י    

  קיימא (סרטים פלסטיים מודפסים), אשר יציין את מספרי המעגלים.-בר         
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  :כל חלקי המתכת של הלוחות יצבעו כדלקמן   08.03.06

  א. יקוי הפחים מחלודה ע"י סלון חול או פעולה דומה.    

  ב. שטיפת הפחים לצורך הסרת שומים ע"י פוספט ברזל ולאחר מכן שטיפה במים     

  ושטיפה בסולר.                          

  . 100°Cג.  ייבוש בעזרת אויר חם בטמפרטורה של 

  ד. איבוק הכולל התזת הצבע באקדחים אוטומטיים היורים אבקה טעוה שלילית 

  אל עבר הפחים המאובקים כאשר הצבע היו אפוקסי פוליאסטר וכאשר עובי         

  מיקרון לפחות. 90-70הציפוי      

  .180°Cדקות, טמפרטורת התור  12קלייה תעשה בתור במשך  ה.

  צבע הלוחות יהיה בגוון לפי בחירת המהדס.      

  ו.   כל הברגים יעשו בברגי הברגה מלאה עם אומי כתר מצופי כרום. אין להשתמש 

  בפלים בברגי פח.     

  

  :הארקה ללוחות   08.03.07

  שת (או מהדק הארקה) מורכב על א. הארקה תבוצע באמצעות פס הארקה מחו

  הדופן האחורי של הלוח.     

  אל פס זה יחוברו כל האלמטים שאים טעוים זרם חשמלי.             

  ב. דלתות מחוברות בצירים ללוח, יאורקו ע"י פס מחושת שזורה וברגים מיוחדים.    

  

  :האביזרים בלוחות  08.03.08

ם השוים, לאביזר הלוחות, בכתב הכמויות להלן, יכללו האביזרים השוים המתוארים בסעיפי  א. 

מורכב ומחובר  -אספקה והרכבה ללוחות של מפסקי זרם, מבטיחים, אביזרים שוים וכו' 

ללוחות, מוכים לשימוש, כולל את כל העבודות ועבודות העזר (פסים, חוטים, מהדקים, פסי 

י המהדס, ובהתאם לאמור בסעיפי צבירה, הברגות, שלטים וכו'), לפי דוגמא המאושרת ע"

    המפרט הזה לעיל ובכתב הכמויות להלן. 

  

  :מבטיחים   08.03.09

  רגיל או זעיר, אלא אם צויין אחרת  .H.R.Cא. המבטיחים יהיו מטיפוס 

מחירם כולל את הבית לתיך, מכסה המהווה שליפה לכל תיך ואת התיך (פטרון) עצמו, ידית   ב. 

  שה תיכים. שליפה לכל סט של שלו

  ק"א. 50ג.  המבטיחים יהיו בעלי כושר יתוק של 

  

  :מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים  08.03.10

  א. כל המבטיחים החצי אוטומטיים יהיו מתוצרת מאושרת.     

ב. כל המבטיחים יתאימו להגת המתקן בפי עומס יתר וקצר בהספק הדרוש,  כמסומן בתכיות     

גילה, תאורה פלורסצטית או מועים בהתאם לסוגי המעגלים השוים, ויתאימו למעגלי תאורה ר

  ).G( C) או B )Lאפילו אם לא יודגש ההבדל במיוחד בכתב הכמויות להלן. דגמי 

וולט  230ק"א לפחות, במתח  10המבטיחים יהיו עם הגבלת זרם קצר ויהיו בעלי כושר יתוק של   ג. 

  .745+ ת"י  IEC-947-2לפי תקן 
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  אמפר 630עד  400 -פאזיים מ-מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת   11.08.03

   :אמפר יהיו מסוג 630אמפר עד  40א.  מפסיקי הזרם החצי אוטומטיים 

       MOLDE CASE  לאומייםים הביו לתקפרט אם צוין אחרת ויעIEC  ,VDE     

  ויהיו מאושרים ע"י מכון התקים הישראלי.      

    

משלושה סוגים כמתחייב   IEC 947-2ו בעל כושר יתוק שבהתאם לתקן מפסיקי הזרם יהי

  מזרם הקצר הצפוי בלוח כמסומן בתכית וכמפורט בכתב הכמויות ובמפרט להלן:

  מפסקים סוג סטדרטי בעלי כושר יתוק בזרם קצר :  .1

          Icu=35,000-25,000   ,אמפרIcu=18,000  .אמפר  

  גבוה:  המפסקים בעלי כושר יתוק  .2

          Icu=65,000   ,אמפרIcu=18,000  .אמפר  

) המתאימים גם לתקן הגה קבוצתית עבור מפסקי LIMITORמפסקים מגבילי זרם קצר (  .3

  זרם משיים וזעירים בעלי כושר יתוק שפורט.

  

  המפסקים יהיו בעלי כושר יתוק:     

        Icu=100,000   ,אמפרIcu=65,000  .אמפר  

      

  וולט  220כל מפסקי זרם יהיו בעלי אפשרות להתקה פימית של סליל הפסקה ב.      

  אמפר לפיקוד כדרש וכמפורט בתכיות החשמל והפיקוד. 6וולט  230ומגעי עזר           

  

 100%עד  60כל מפסקי הזרם, אם לא צוין אחרת, יהיו עם הגות טרמיות היתות לכיוון שבין   ג. 

  ת לכיוון שלפי הסטדרט של היצרן.והגות מגטיות היתו

  

ד.  מפסקי זרם מסוימים כמצוין בתכית יהיו עם הגה אלקטרויות סלקטיביות אשר יכללו הגה 

  מגטית וספת מושהית היתת לכיווון.

  

  אמפר ומעלה יהיו יתים לשליפה. 250X3מפ"ז   ה.

  

  

  

  :מתעים, מגעים, ממסרים  08.03.12

השוים, המגעים והממסרים, יהיו מתוצרת אחידה, מותאמים למתח פיקוד  המתעים למועים  א. 

  וולט, אלא אם כן דרש אחרת.   24או  230של 

  פעולות לפחות. 3,000,000 -ול AC3ב.  מגעים יתאימו לתאי עבודה 

  כל המתעים יכילו מגן ליתרת עומס עם אפשרות כיוון ומגע וסף לאפשרות להעברת אזעקה.   ג. 

  כל המתעים או המגעים יתאימו לעומס העבודה ויכילו את כל מגעי העזר  ד.     

  הדרושים לפיקוד.                             

  ה. כל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס לשליפה אלא אם דרש אחרת.

  .VDEמיליון פעולות לפי  10ו.  כל מגעי הממסרים יהיו מכסף ויבטיחו 
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  :ןמורות סימו  08.03.13

  . LEDא. יהיו עם עדשת הגדלה וורת   

  ב.  הורות יהיו במתח שידרש.    

  מ"ר, אלא אם יידרש אחרת. 22.5ג.  קוטר הורות יהיה     

  ד.  צבע המכסה יהיה כדרש ע"י המהדס.    

  "    עם שאי MULTI-LEDה.  מורות סימון אשר דולקות כל הזמן תהייה מסוג "

  פימי להורדת המתח.     

  

  לחצים.      08.03.14

  מ"מ. 22.5א.  לחצים יהיו בקוטר     

  .NC2 -ו NO2יכללו מגעי עזר לפחות  ב.  לחצים    

  ג.  לחצן חרום יהיה מסוג פיטריה עם כיסוי שקוף גד הפעלה מקרית.    

  

  :מפסיקי זרם  08.03.15

ויתאימו להפסקת מפסיקי הזרם יהיו מטיפוס "פקט שלטר" או סכיים אם לא מסומן אחרת,   א. 

  המתח תחת עומס. 

  המפסיקים יורכבו עם גישה מלפים, מאחור או עם ידית ומצמד בהתאם לאופן ביית הלוחות.  ב. 

  הגות).אמפר, יהיו מפסיקי עומס (מפ"ז חצי אוטומטיים אולם ללא  100ג.   מפסיקים מעל 

 הגה בפי ברקים ומתחי יתר  08.03.16

  ).12( 2, 1סעיפים  IEC61643המתקים יעמדו בתקן   

  יותקו שי דגמי הגה.    

      

  הגה בפי ברקים ע"י מערכת מגיי ברק המתאימים למעבר מאיזור  -א. לוח ראשי     

LPZO ל-  LPZ1 ק"א  100. עומדים בזרםμS350/1 קו"ו, אביזר  4, מתח על הפסיםGAP  או

  + טריסטור. GAPשילוב של 

  , גרטורים וכו'.UPS יותקן גם בלוחות ראשיים מחשב,

  הגה בפי ברקים ע"י מערכת מגיי ברק, מותאמת למעבר  -ב.  לוח ראשי אזורי     

  קו"ו. 2.5, מתח על הפסים μS80/20 25. עומדת בזרם LPZ2 - ל  LPZ -מאזור ו         

  הגה בפי ברקים ע"י מערכת מגיי ברק, מותאמת למעבר מאזור  - ג.  לוח משה     

         2LPZ  ל- LPZ3 ק"א  25-15, עומדת בזרםμS80/20  קו"ו. 1.5מתח על הפסים  

  ד.  המגיים יכללו גם מגע חשמלי (יבש) על פי דרישה לסימון מצב תקיות המגיים     

  (העברה לבקרה).         

  ה. על חיבור הארקה המחובר למגיי ברק יותקן משה זרם עם ממסר   זרם (על פי     

  רך העברת איפורמציה לבקרת מבה.דרישה), לצו         

  .DEHN    ,PHOENIX  ,OBO BETTERMAN   ו.  הציוד יהיה מאחת מהחברות      

  הציוד יהיה מאותה תוצרת בכל החברות.                          

  ז.  לפי הביצוע תוגש לאישורו תכית עם מערך כולל של הגה בפי הברקים, כולל     

  וכו'.דגמי הציוד         
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  מכשיר שיפור כופל ההספק  08.03.17

ישומי בקרה דגם דרגות פרדות וכן מד כופל הספק. המכשיר יהיה אלקטרוי כדוגמת תוצרת  8יכיל 

EL-NET 'חב ,ROEDERSTEIN   דגםESTAMAT-RFR  או שוו"ע עם צג דידיטלי המראה את

  כופל ההספק.

ספק הקיים, כולל השלה של הקבלים בעת וכולל הפעלה גמישה של קבוצות הקבלים לפי כופל ה

  חריגה מרמה דרשת של הרמויות עליוות.

  קבלים תלת פאזיים  08.03.18

הקבלים יהיו מיועדים לעבודה ברשת חשמלית בכלת תכולה הרמוית גבוהה הובעת מציוד של   א.    

  מישרים ומתמכים.

ס יתר של זרם ומתח הרמוי שלפי הקבלים יהיו בויים עם הגות מתאימות לעבודה קבועה בעומ      

  הסטדרטים כדלקמן:

  

  IEC-60871בין לאומי _____________     -  

  

  VDE0560_____________          גרמי  -  

  

  NF C54_____________           צרפתי  -  

  וטמפרטורה  C °50ב.  הקבלים יהיו מיועדים לעבודה קבועה בטמפרטורה של  

  .C °60מקסימלית של      

  ג. הקבלים יהיו מצוידים עם גדי פריקה והגות מתאימות גד לחץ יתר וטמפרטורת        

  יתר.           

  ד.  להשגת קבל גדול יותר יתן יהיה לחבר מספר קבלים במקביל כך שייחשבו לקבל        

  אחד.            

  

  תכוות דרשות מהקבלים:            

     קילוואט. 1 -וואט ל  0.5 - מוכים פחות מ*       בעלי הפסקים  

  בעל רפוי עצמי לאחר תקלת פריצה.*           

  בכל קבל יהיה סליל להקטת זרם ההיע של הקבל והקטת השפעת הרמויות.  *    

  , עבור פריקה מהירה.גדי פריקה למתח הקבל לאחר יתוקו כמתחייב מתקן  *    

  ידי מכסה מקורי של היצרן.מהדקי חיבור לקבלים יהיו מכוסים על   *    

  החומר ממו עשוי הקבל יהיה מחומר לא רעיל ולא דליק.  *    

  הקבל עם "ריפוי עצמי" במקרה של פריצה.  *    

  וולט. 400תון במתח ומילי של  הקבל הספק  *    

  הקבל לא יושפע מהרמויות גבוהות במתקן.  *    

  או שו"ע.  AGE HEAVY DUTYהקבל כדוגמת   *    

  מעלות צלסיוס. 55ה ומילית בטמפרטורת סביבה של פעול  *    

  וולט. 440הקבל יתאים למתח   *    

  הקבל יהיה מובטח בפי זרם יתר של הרמויות גבוהות ויתאים לת"י *           

  IEC-60871ולתקן  60931לת"י  60831      
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  ממסר צעד  08.03.19

  .3ACאמפר  16 -בעל מגעים לוולט ז"ר, פרט למצוין אחרת ויהיה  230יהיה לעבודה במתח 

  

  ממסר לזרם פחת  08.03.20

מיליאמפר, אם לא צוין אחרת, וזרם הדרוש. הממסר יהיה בעל כושר יתוק  30יהיה בעל רגישות של 

  כולל לחצן יסוי.  TYPE Aאמפר דגם  3000של 

    

  :סוג הציוד  08.03.21

", "שיידר איטוןסימס", ", "קטלר המר", "ABBבחירתו מהציוד של החברות כדלקמן:   א. 

  .אלקטריק"

   08משרדית פרק - במקרה של אי פרוט, אזי יקבע המפרט הטכי של הועדה הבין  ב. 

  מהדורה אחרוה.

  יצרן לוחות  08.03.22

  .ISO9002יצרן הלוחות יהיה בעל אישור   -  

  השים האחרוות. 3 -אמפר ב 2,500X3לוחות  5היצרן בה לפחות   -  

  מהדס.-ל מהדס חשמל בעל רישיון חשמלאיהמפעל יכלו  -  

  .PTT ( - Partial Type Testהלוחות יהיו (  -  

  . (כולל אישור).61439הלוחות יבו לפי תקן   -  
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  :גופי תאורה    08.04

    :כללי  08.04.01

  העבודה כוללת יצור, אספקה, הרכבה וחיבור של ג"ת.  א.    

  וללת כל חומרי העזר ועבודות העזר.בכל מקרה תבוצע העבודה בצורה מושלמת, כ  ב.     

  

  : תכיות מוקדמות ודוגמאות  08.04.02

על הקבלן להכין תכיות מוקדמות בקשר לביצוע גופי התאורה וסידורים אחרים בתקרה,   א. 

  בהתאם לתכיות, לתאור הטכי ודרישות המהדס.

  גמאות. לאחר קבלת אישור המהדס על התכיות המוקדמות, על הקבלן להכין דו  ב.

רק לאחר אישור הדוגמא ע"י המהדס יהיה הקבלן רשאי להתחיל ביצור שוטף של גופי התאורה   ג.  

  וסידורים אחרים.

  

  :ביצוע העבודות   08.04.03

הצבע יהיה מהסוג אשר צוין במפרט או בתכיות ובהעדרו  לפי דרישות המהדס. הגוון או   א. 

ו במפורש יקבעו בהתאם לדרישות המהדס הגווים של גוף התאורה, במידה ולא צויי

  והאדריכל. 

  

  ב.  על הקבלן לתאם את יצור גופי התאורה וסף ל"ל גם עם קבלן התקרות. 

  

על הקבלן לשים לב היטב בזמן לקיחת המידות במקום בתעלות מיזוג אויר המורכבות והעומדות    ג. 

  להרכבה, וכן צרת עבור מים, גז וכו'. 

  

לוטים של גופי התאורה הים עקרויים בלבד. על הקבלן לקחת בחשבון כל החומרים התאורים ה  ד. 

ועבודות העזר אשר דרושות להכת גוף תאורה מושלם, גם אם הם לא מתוארים בתאור גופי 

  התאורה או הסקיצות.

  

על הקבלן לתאם מראש עם יצרן תקרות הבייים את כל ההכות הדרושות לשם התחברות. כמו   ה. 

יוודא קבלן גופי התאורה כי הפרופילים וציוד העזר תואמים את כל הדרישות עבור חיבור  כן

  הגופים אליהם (התאמת מידות, יציבות וכו').

  

הקבלן אחראי לכל פגם הגרם עקב עבודתו בהרכבת הגופים. במידה ועבודה זו (ז"א ההרכבה   ו.  

אחראי במידה ובבדיקות של חברת  והחיבור) לא תמסר לו ע"י המזמין, הוא חייב גם להיות

  החשמל ימצאו פגמים בגופי התאורה ולתקם ללא תשלום.
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  תאור טכי:   08.04.04

  : צבע  א.     

הגוף יעבור את כל תהליכי הצביעה המקובלים, לרבות טיפול גד חלודה (בודריזציה).   -      

יטטי (צביעה קורוזיבי וצבע סופי ס-סילוק כל הפסולת והשומים, צבע יסוד אטי

  . -180כפולה) אפוי בתור ב

מבפים ובצדדים שאים ראים לעין יצבע הגוף פעמיים בצבע יסוד בוסף לטיפול גד    -                

  חלודה. 

  גוון הצבע וצבע היסוד ייקבעו ע"י האדריכל.       -      

  

  : משקים  ב.     

ווט  58סטרטר למורות עד  המשקים יהיו מטיפוס יבש עם אחריות לחמש שים עם   -

  ועם קבל לתיקון כופל הספק.

המשקים יהיו שקטים בהחלט, ללא חומר העלול לזול או להתלקח, בעל תכוות   -

   -0.92המותאמות לאלו של השפופרות. כופל ההספק של כל גוף תאורה לא ירד מ

  המשק יהיה מתוצרת עין השופט או שוו"ע.         -

הציע שימוש במשקים מתאימים אחרים אשר יתאימו לורות בוסף ל"ל רשאי ל -

המוצעות ויציין בהצעתו את מחירם. סטרטרים יהיו מתוצרת "אוסרם" או "פיליפס" 

  בלבד. 

  

  :משק אלקטרוי   08.04.05

  א.   המשק יהיה מטיפוס משק אלקטרוי.

  ב.   המשק יהיה מאושר ע"י מת"י לשימוש בארץ.

  ווט והוא יגרום לחסכון בצריכת החשמל. 5דים עצמיים מוכים עד למשק יהיו הפס  ג. 

בושא הרמויות    SB 5046ו/או  EDV 0712ו/או  CEI 929המשק יעמוד בדרישות התקים   ד. 

(overvltages mains transient, harmonions).  

א בטיחות לוש EDV 0712ו/או  CEI 1046ו/או  CEI 928המשק יעמוד בדרישות התקים   ה. 

  .(SAFETY REGVIREMENTETSבשימוש (

 radio)לושא הפרעות רדיו  5394ו/או  EDV 0875המשק יעמוד בדרישות התקים   ו. 

interference).  

  .50HZ+  4%בתדר של  250V :200המשק יעבוד בתחום מתחים של   ז. 

  למשק תהיה הגה פימית בפי מתח יתר.  ח. 

  י חיבורים ללא מברג.החיווט למשק יהיה ע"  ט. 

  המשק יאפשר כיבוי עצמי של הורה ע"י מפסק בטחון אוטומטי במקרה והורה פגומה.  י. 

  .(flickering)למשק תהיה הצתה מיידית של הורה ללא תופעות ההבהוב  יא.

  מ"מ. המשק יגרום לתפוקת    26יב.  המשק יפעל עם ורות סטדרטיות בקוטר 

  ותר בורה. על המציע לפרט את הגדלת תפוקת האור בשימוש   אור יעילה י       

  עם משק אלקטרוי זה לעומת משק רגיל.       

  פרוט זה חייב להיות מלווה באסמכתות של היצרן.     

  .50°C+מעלות עד  -20°C-המשק מיועד לעבודה בתחום טמפ' מ  יג. 
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הוא בוי בצורה שלא מתפתחת בו טמפ' המאשר ש FFלפחות ו/או  Fיד. למשק יהיה סימון זיהוי 

  והוא מיועד להתקה בחדרי מחשבים. IEC 518-1מעל המותר בהתאם לתקן 

  תכליתי יקל קדמיום.- טו. המשק יהיה בוי לעבוד עם יחידות חרום דו

  

  מעלות קלווין, תוצרת אוסרם", 4500הורות הפלורסצטיות תהייה בצבע  - הורות   08.04.06

  לומן לווט או שוו"ע. 75, עם הוצאת אור של "פיליפס"    

  וולט. 240-250ורות הליבון תהייה למתח     

  או וטצ'ר או שו"ע. GEהלייד תהייה  תוצרת "אוסרם", "פיליפס", -ורות מטל    

  או שוו"ע. GEורות הפלורסצט הזעירות תהייה מתוצרת "אוסרם" או "פיליפס" או     

  רת "אוסרם" או "פיליפס".ורות הלוגן תהייה מתוצ    

  

  כל הברגים האחרים (שלות, פחיות, ברגים מולחמים, אומים, דיסקיות וכו'), יהיו  08.04.07

  הכל לפי בחירת המהדס. -מגולבים או מצופים קדמיום או מפליז              

  

  :חווט  08.04.08

י.וי.סי. עם צבעי מעטפה ממ"ר טיפוס פ 1א.  כל החוטים עבור ג"ת פלורסצטיים יהיו בחתך של 

  שוים, בהתאם לתקן.

  ב.  כל החיווט ילך לתוך הגוף בעזרת חוטים מחוזקים חיזוקים קפיציים.

  פלסטית.-ג.  הקו יכס לתוך הגוף בעזרת כבל .וי.וי. דרך סגירה אטי

  ד. כל החוטים מסתיימים סביב קצה אחד של הגוף במהדקים.

  וטים מבודדי אסבסט או טפלון עמידים בפי חום.עבור ג"ת ליבון החיווט יהיה בח  ה.

  

  : הארקה  08.04.09

  עם ראש עגול עם דיסקיות פליז משי צידי הגוף.  3/16כל גוף יקבל בורג הארקה המורכב פליז "  א. 

אחת הדיסקיות חייבת לבוא במגע הדוק עם הפח של הגוף ללא הצבע באמצע עם שי אומים   ב. 

  ידוק.ודיסקית קפיצית וספת לה

  

  בתי ורה לפלורסצט יהיו מטיפוס קפיצי מסתובב.  08.04.10

  

  ג"ת פריקה: תרן לחץ גבוה או מטל הליד יכללו טל מתוצרת מעולה   08.04.11

  וקבל לשיפור כופל הספק ומצת (אם דרוש).    

  

  

  

  :  גופי התאורה הפלורסצטיים   08.04.12

  א.  יהיו מטיפוס סגור. 

  מורכבים בחלק העליון הקבוע לקיר או לתקרה.  ב.  כל האביזרים יהיו

חוטי יילון  2החלק התחתון יהיה יתן לפרוק קל ע"י זיזים (לא ברגים) ויהיה קשור לעליון ע"י   ג. 

  בכדי שלא יפול בזמן הטיפול. 

  למרות זאת תשמר רציפות הארקה לשי החלקים.     
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  :גופי תאורה עם רפלקטור ולובר פרבולי  08.04.13

  " או שוו"ע מאושר.פטלייטגופי תאורה עם רפלקטור ולובר פרבולי יהיו מתוצרת "געש" דגם "  . א

  ב. גופי תאורה:

מ"מ שעבר תהליך גילוון מיוחד  0.7מבה גוף התאורה, עשוי מפח מגולבן בעובי    -     

(Electrogalvanized).  

  .(Electrostatic)צביעת גוף התאורה, מבוצעת בצבעיה אלקטרוסטטית    -     

  מיקרון. 50עובי סה"כ שכבות הצבע לפחות    -     

  .53153קודות בהתאם לתקן  91-95חוזק הצבע   -         

  טרם הצביעה, הפח עובר תהליך הורדת שומים ופוספטיזציה  -         

      and Phosphatisation) (Degraesign 

           

  ג.   רפלקטור:    

  כמגודר, הרפלקטור הוא מטיפוס פרבולי   -

    “high polish anodized dark light specular reflector”.  

  הרפלקטור לכל אורכו מורכב מלמלות, עשויות בצורה פרבולית לצורך       -

  קבלת הפיזור הדרש.       

  מ"מ לפחות.  0.5הרפלקטור והלמלות עשויים מאלומייום מלוטש בעובי    -

  .AL 99.85 (PURITY)דרגת קיון האלומייום המלוטש הוא בעל     

  ליצירת שכבת מגן לקבלת  POLISHINGהרפלקטור הלמלות יעברו תהליך    -

  תכוות לדחיית אבק.    

  

מעלות ומעלה  60בזוית של  ”B“, כאשר בהיקות dark lightהרפלקטור הוא בעל עקום   -

  .L200 DC/M- תהיה פחותה מ

  מעלות. 30המירבית בזוית של מבה הרפלקטור קובע את עוצמת האור    -

  תפיסת הרפלקטור לגוף התאורה היא ע"י התקים קבועים המאפשרים   -

  טיפול בציוד והחלפת הורות ללא צורך בהורדה מלאה של הרפלקטור.     

  

  יצרן גופי התאורה יהיה יצרן אשר במפעלו מערכת בקרת טיב מאושרת ע"י  ד.

        ים ועומד בתקן בילאומי מכון התקISO9002.  
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  :קריטריוים לשווה ערך  ה.      

  אפיון צורי יאושר ע"י האדריכל ויועץ לגבי צבע, גימור חיצוי, מידות וכו'.  -

  בחיה מכית:  -

  איכות הרפלקטור ואופן חיבורו והתקתו בגוף התאורה.  *  

  מבה גוף התאורה (חוזק מכי, עמידה בפי פיתוח, חומרים וכו').  *

בלת דפי תוים עם פרוט התכוות המכיות כדי לאפשר בדיקת השוואה לגוף ק  *        

  המפורט במפרט.

  בחיה פוטומטרית:  -          

יש לקבל דפי תוים פוטומטרים לגבי עקומת הארה, פיזור שטף אור, יצולת,   *

או תקים  DIN-5040, 5032, 5035הכל לפי הדרש בתקים  -מיעת סיוור 

  מותאמים אחרים.

  וציוד העזר שלהם  T5ורות    14.08.04

  : כללי  א.  

  מ"מ בהספקים ואורכים שוים. 16המדובר בורות פלורסצטיות בקוטר קטן     

  הורות הין ורות חדשות ויעילות.    

  הן פועלות רק בעזרת משקים אלקטרויים, המותאמים לורות שתסופקה.    

  (הספק ויעילות) סוגי הורות  ב.  

  שי סוגים של ורות (פרוט יופיע בכתב הכמויות); קיימים    

  ורות בצילות גבוהה:   -    

  ווט  35, 28, 21, 14בהספקים         

  לומן / ווט (תלוי בהספק הורה).  98 ÷ 87ובתפוקה:         

  ורות בצילות רגילה: -    

  ווט 39,49,54, 24בהספקים:        

  לומן / ווט.  98 ÷ 87ובתפוקה:         
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  צבע ורות  ג.  

  ורות תהייה מאחד מהגווים:    

    -  DAY-LIGHT.  

    -  WARM WHITE.  

    -   COOL-WHITE.  

  אורך חיים  ד.  

שעות שרות  16,000שעות עבודה. מתוכם יהיו  20,000אורך חיים ממוצע של הורות יהיה     

  לתה).ביחס לצילות בתחילת הפע 80% - (תקופה בהם צילות הורה לא תרד תפוקתה מ

  משקים  ה.  

פועלות רק עם משקים אלקטרויים. המשקים האלקטרויים חייבים   T5ורות   -    

  להתאים לורות המסופקות (דגם ותוצרת).

  וולט.  230 ÷ 240  מתח:  -    

  הרץ.  0, 50, 60תדירות:    -    

  שיה (תללוי בדגם). 1 ÷ 0.5משך הצעת ורה:    -    

  .0.96כופל הספק:    -    

 176פוקת אור זהה בפעולות זרם ישר וזרם חילופין (מתח המצבר יכול לרדת לגובה של ת  -    

  וולט). 198 -וולט ועדיין המורה תפעול, אולם במתח הצתה לא ירד מ

  עמידה בתקי:  -    

        RFI Supression: acc to EN55015  

    Acc to EN61000-3-2  MAINS HARMONICS:  

  IMMUNITY:  acc to EN61547  

  תוצרת  ו.  

  .PHILIPSאו  OSRAMהורות והמשקים יהיו מתוצרת     
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  לדיםתאורת   08.04.15

  כללי  08.04.15.1

מערכת תסופק בצורה מושלמת כולל הגופים עצמם, הורות הספקים, הדרייברים, החיווט   -  

  וכו'.

רים כל הלדים שיסופקו יהיו מאותו יצרן ומאותה סדרת יצור (לא תאושר תערובת של יצ  -  

  שוים).

  שים. 5ספק הלדים יהיה בעל יסיון מוכח של   -  

  ספק הלדים יהיה בעל תעודת הסמכה מספק הלדים.  -  

  או סוג אחר מאושר. PHILIPSכל הלדים יהיו כדוגמת דגמים תוצרת   -  

  תקים והחות ובדיקות 08.04.15.2

טיים והמערכת הרלוו UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקי ת"י,   -

  energystar  -בכללותה תעה על דרישות ה

   IEC 62471 -ו 60825כל הלדים יעמדו בדרישות  ת"י    -

שעות ברציפות לפחות בתהליך הייצור. יש לספק  8כל הלדים בדקו והופעלו  למשך זמן של   -

 .COTתעודת 

 וכו'. כל המתקים יקבלו את אישורי ספק הלדים לגבי פתרוות טכיים  -

  תוים טכיים  08.04.15.3

  כל לד יהיה גוף קרור יעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים.  -  

  ללא תוספת אביזרים  65IPרמת המיגון תהיה לפי הצורך כולל עמידה ברמה של   -  

  חיצוים או מעטפת.    

  )binning -כל הלדים יהיו בעלי בהיקות עוצמה וגוון זהים (התחייבות היצרן ל  -  

 , בידוד כפול.2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגה בפי הלם חשמלי מסוג  -

 כל ספקי הכוח יכללו התקן הגה אקטיבי בפי מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא.  -

 וכן, מעגל המוצא יוגן מפי זרם יתר.

 .  high speed PWMהמתקן שלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  -

 תאם לערכים הומיליים אשר יסופקו ע"י יצרן הלדים יוזו בזרם מבוקר וקבוע בה -

  הלדים.

  קצב העברת האיפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. -

 כל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים (חיבור אטום) יהיו  -

 .3Mתוצרת חברת  scotch lockכדוגמת 

 ם מפי קוטביות הפוכה ויוגו מפי מתח כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגי -
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 גבוה או קצר חשמלי,  גם בעת ההתקה.

 לפחות. 0.92כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  -

 במידה ויידרש מערכת הלדים תהיה יתת לעמעום. -

  הגשת החומר לאישור ואחריות  08.04.15.4

 יים, אופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לכל  הלדים יסופקו תוים פוטומטר -

  לעוצמת אור, תוי בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת (כדוגמת המצורף). כמו 

 LDTאו   IESכן, התוים הפוטומטריים יועברו בפורמט  

 לכל הלדים יסופקו כל התוים החשמליים, המכיים והתרמיים. -

 החיות התקה ותחזוקה. לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו -

 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כ"ל לכל המערכת  -

 בשלמותה.

 .lumen depreciation)היצרן (כדוגמת טבלת 

 כל  - או כל סוג אחר מאושר  PHILIPSכדוגמת הדגמים תוצרת    כל הלדים יהיו -

 ים (לדים, גופי תאורה והציוד)הרכיבים יעו על דרישות על פי המפרטים המצורפ

  תאורת חרום  08.04.15

  , או תכליתיות משולבות בתוך גופי התאורה- ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום דו  א.  

  .LEDבגופי תאורה עצמאים עם ורות     

  

  תכליתיים, עם מגוי - בדלתות היציאה יותקו שלטי יציאה מוארים דו  ב.  

  לעיל ועם ורת "לד" במקום פלואורייות. הפעלה זהים ליח' חרום שתוארו     

  ) או שו"ע באישור המשרד.COOPER )FAIL SAFEהגופים יהיו מתוצרת      

  

  תכליתיות יתאימו לורות אותן הן מפעילות לפי- כל יח' החרום הדו  ג.  

  הקריטריון הבא:    

  דקות כפי שיפורט. 180 ÷דקות  90מיימום  -.  זמן תאורה 1    

  .17% -  30% -רה .  אחוזי תאו2    

  

  -  IEC924ובילאומי,  20כל היחידות ישאו תו תקן ישראלי ת"י   ד.  

  ,  ויכללו הגות לפריקת יתר, לחוסר ורה ולטעית יתר.1990,  925, 22-2-598    

  ויבוצעו בכפיפות לתקות.    

  

  כל המצברים יהיו "טריים" מסוג יקל קדמיום, בקיבול מתאים לזמן ואחוזי   ה.  

  אורה הדרשים.הת    

  

  תהייה יחידות חירום מותאמות במיוחד עבור סוג זה של ורות. 5Tלורות   .ו  

  

  להלן רשימת היצרים והדגמים של יחידות החרום המאושרים להתקה:  .ז  
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  ווט T5  54÷ 14לורות לייאריות   .1    

  ".MAGNETEKתוצרת " -" ME2דגם  "  א.      

  ".BEGHELLIתוצרת  " -  /RM    SE 933.4 ב.  דגם       

  ".PHILIPSתוצרת " -" "CEZIC58/04דגם   ג.      

  ד.  דגם שווה תכוות, מאושר ע"י המשרד ומאושר ע"י תקים אירופיים           

  או אמריקאיים מתאימים.        

  ווט 13 ÷ 26לורות פלורסצטיות קומפקטיות   .2    

  ".MAGNETEKתוצרת " -" MES2דגם  "  א.      

  ".BEGHELLIתוצרת  " /SE 8420ב.  דגם       

  LEDטכולוגית  –תאורת חירום   .3    

  עם סוללה טעת איטגראלית. LED.  מורות מבוססות 1    

  .2.22חלק  20.  הורות עומדות בדרישות תקן ישראלי 2    

  .  גוף תאורת החירום כולל:3    

  LEDממיר ייעודי להפעלה תקית של ורת ה  -      

  אורך חיים מרבי.מפזר חום להבטחת  -      

  מארז לסוללות טעות כולל הסוללות. -      

  מטען ייעודי לסוללות היקל מיטל. -      

  .62034IECמבדק אוטומטי לתקיות מערכת החירום בהתאם לתקן  -      

  ורית חיווי אדום/ירוק לחיווי טעיה, תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיים. -      

  זמזם להתראת תקלה. (אופציה). -      

  .TESTלחצן  -      

  סט עדשות להתאמת פיזור האור בתיב המילוט, בהתאם לדרישות  -      

  התקן.         

  (אופציה). DALIחיבור לתקשורת  -      

  :קריטריוים לשווה ערך  08.04.15

  אפיון צורי יאושר ע"י האדריכל ויועץ לגבי צבע, גימור חיצוי, מידות וכו'.  -  

  בחיה מכית:  -  

  לקטור ואופן חיבורו והתקתו בגוף התאורה.איכות הרפ  *    

  מבה גוף התאורה (חוזק מכי, עמידה בפי פיתוח, חומרים וכו').  *    

קבלת דפי תוים עם פרוט התכוות המכיות כדי לאפשר בדיקת השוואה לגוף המפורט   *    

  במפרט.

  בחיה פוטומטרית:  -  

רה, פיזור שטף אור, יצולת, מיעת יש לקבל דפי תוים פוטומטרים לגבי עקומת הא  *    

  או תקים מותאמים אחרים. DIN-5040, 5032, 5035הכל לפי הדרש בתקים  -סיוור 

  דרשת. Cut-offרמת   *    
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  .Ra/CRI INDEXומקדם מסיכת הצבע  (K°)גוון האור במעלות קלווין   *    

  .LBיצולת   *    

  .CIE ,UTE ,DIN ,CIBSלאומיים ת"י, -התאמה לתקים אירופיים ובין  *    

  באם יידרש, על הקבלן יהיה לאמת את התוים הפוטומטריים בבדיקה בשטח.  *    

  כללי:  -  

  כל דפי התוים יהיו חתומים ע"י יצרן גופי התאורה המקוריים.  *    

  בתוך גוף התאורה יהיה רשום שם היצרן, דגם הגוף ואישור התקן.  *    

  ילית של היצרן.גופי התאורה יסופקו באריזה אורג  *    

  אם הקבלן יציע שו"ע, עליו להציג את הגוף המפורט (האורגילי) והחלופות המוצעות.  *    

  האשור הסופי למדת היותו של ג"ת שו"ע יהיה ע"י המפקח.  *    

  

  תאורת חוץ    08.05

  

  תיאור טכי  -התקת כבלים וחפירה    08.05.1

  ומן בתכית.כל העבודה תבוצע בתיאום עם המפקח ובתוואי שיס  

  

   -חפירת תעלות או בורות לעמודים   -    

  

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה וביסס את  הצעתו 

בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. לא תוכר כל תביעה הובעת מתאי חפירה מיוחדים וכד'. יש לחפור 

  ת ידיים במידת הצורך.תעלות או בורות בכלי חפירה מכיים או בעבוד

החפירה תהיה בתוקף ובעומק הדרושים לשם החת הכבלים ויציקת יסודות העמודים. העבודה 

  כוללת את שירותי הלוואי הבאים : 

  

  א.  סילוק הצמחייה העליוה על שורשיה במידה שהיא מופיעה בשטח החפירה.     

  

  מי בקרבת מקום. ב.  הוצאת העפר החפור או הסלע החצוב ואחסתו באופן ז    

  

    ג.   הפלסת , יישור והידוק של קרקעית הבורות והתעלות.     

  

  ד.  סילוק מי גשמים העלולים להצטבר בחפירה.    

   

  ה.  תמיכות וחיזוקים לצידי  החפירה במידה ויידרשו (האחריות    הבלעדית של       

   עליו לחפור  יציבות דפות החפירה תחול על הקבלן בלבד ובמקרה של מפולת      

  מחדש  ללא כל  תשלום וסף וכן לתקן כל זק העלול להגרם כתוצאה מן      

  המפולת ה"ל).      

  

  ס"מ, בהתאם  25ו.   החזרת חלק מן העפר החפור למקומו והידוק בשכבות של       

  להוראות הבאות ;                                     
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  או החציבה ופיזורו על פי השטח או סילוקו מן המקום ז.   סילוק עודף מן העפר     

  בהתאם להוראות המפקח.                         

  

  ס"מ מתחת מדשאה  90ס"מ תחת המדרכה או  90ח.  עומק החת הכבלים בד"כ     

  ס"מ מתחת  50ס"מ בהתאמה או לפחות  100 - קיימת או עתידה. עומק התעלה       

      י הקרקע הו מחייב עומק אחר. לפוכחי, באם מעבר מעל או מתחת למכשול אי  

  ס"מ מחייב אישור של המפקח בכתב.  90 -על כל פים החת כבל בעומק קטן מ      

  

   1.10ט.  עומק התעלה להחת ציורות, דרכם יעברו הכבלים בחציית כבישים הוא     

  ו העתידי. מ'  מתחת לפי הכביש הקיים א                        

  

  י.   כל שיוי בעומק ייעשה באופן הדרגתי כך שהמדרון בתחתית ההפעלה לא יעלה         

  ס"מ למטר בציורות.  10 -ס"מ למטר בכבלים ו 20על                         

  

  ס"מ. במקרה ששיים או יותר כבלים או ציורות יוחו  30יא.   רוחב התעלה בעומקה 

  ס"מ וספים לכל כבל או ציור.  20 - עלה , תורחב התעלה בבאותה ת        

  

  החת כבלים וחיבורם  -         

  

  א.  העבודה תעשה בהתאם לדרישות של חוק החשמל והתקן הישראלי ובהתאם 

  להחיות  הבאות :       

 אלא אם  כן  בהתאם לדרישה  FR-N2XYב.  הכבלים יהיו מטיפוס כבל טרמופלסטי בלתי משוריין 

  יידרש אחרת.

  ס"מ חול קי ללא מלח , חול ים כלשהו אסור.    10ג.  הכבלים והציורות יוחו על שכבת 

  ס"מ עובי       10ס"מ כך שיועטפו מסביב בשכבת חול של  10הם יכוסו בשכבת חול      

  לפחות.      

  מעל לשכבת החול העילית יוח סרט פלסטי עם סימון אזהרה מתאים.      

  

  במקרה הצטלבות שי כבלים (הן בכבל זר או בציור איזה שהוא או בהצטלבות    ד. 

  תורחב ותועמק התעלה כך שהכבל (או  -ציורות וכו'), או כבל מסתעף בהצטלבות       

  הציור) המצטלב או מסתעף יעבור מלמטה ויוח בהתאם לפירוט ה"ל ומעל לפי       

  ס"מ חול. העמקה לכשתידרש  10וב תמצא שכבה של הכיסוי של הכבל התחתון ש      

  דלעיל.  באיזור החצייה של שי שירותים תהיה הפרדה על ידי  2.9תעשה לפי סעיף       

  פלטת ביטון.       

  

  ה.  במקרה של החת יותר מכבל אחד או ציור אחד , המרחק המיימלי בין ציר 

  ס"מ. 20  - לציר       

  

  ים או מעברים בין האיים ייעשה בציורות , לשם כך ישתמשו       ו.   כל חציית כביש

  . הציורות יוחו כל שהמרחק בין הקודה הגבוהה של   4בציורות  פי.וי.סי. "     
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  לאחר סלילת  -מטר  1הציור לבין המוה של הכביש או המעבר יתקבלו      

  הכביש או המעבר.      

  

  ם" לכל אורכם , ללא בטן וללא גבוית , הציורות    ז.  הציורות יוחו "פלס מי

  מטר לפחות מקו  0.3יבלטו לתוך האי או לתוך המדרכה הקיימת , או השדרה      

  כביש.  -אבן השפה      

  

  ח. במעבר של מכשולים שאין באפשרות לסלקם, כמו בריכת טלפון, קווי טלפון, 

  ללים ה"ל.יוחו ציורות לפי הכ -מבים כלשהם      

  

   -ט.  ע"י כל כיסה לעמוד תאורה וכן ע"י מקום של הספקת זרם לוח חשמל 

  להשאיר רזרבה לכל קצה של כבל.       

  מטר , בעומק של תעלת  1בקוטר של  -כל רזרבה היא סיבוב אחד של כבל       

  הכבל או  עומק הציור , מה שיותר עמוק.       

  

  רדיוס מקסימלי אפשרי, אך לא פחות ממה שקבע      י.   כל כיפוף בכבל עשה ב

  בתקן, באם הכבל באדמה או בתוך הציור.     

  

  על כושר בידוד ועל עובי  -יא. בקבלן יזמין בדיקה של הכבלים לפי החתם 

  בידוד מיימלי  בבידוד החוטים והמעיל הפימי והחיצוי , בדיקה זו תעשה       

  . ע"י מכון התקים      

  הקבלן ימציא לעיריה / מחלקת המאור, אישור מאת מכון התקים כי       

      0271/  1.50הכבלים בהם  הוא משתמש מתאימים להגדרה לדרישות שלפי       

     V.D.E   (או מתאריך   מאוחר יותר), לגבי כבליםN2XY בדיקת טיפוס .  

  של המשלוח (מה     ובדיקות הספקה לגבי כל משלוח או לגבי כל חלק     

  שמתאים).      

  

  

  יב.  הכבלים שהוחו אין לכסותם בטרם אושרה החתם ע"י המפקח.   

  

  יג.  הקבלן יגמור את קצוות הכבלים ע"י סגרים מיוחדים יאופרן (שרוולים) או ע"י   

  בידוד עם סרט פלסטי בתוך העמודים, באם קיבל רשות מוקדמת לכך מהמהדס. 

  שרות בזמן החת הכבלים להכיסם לתוך העמודים או למרכז במקרה שאין אפ

הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות ע"י סרט בידוד כך שלא תחדור רטיבות, ייחם כמו רזרבה  

ויסמן את המקום לאחר כיסויו על ידי סימן בר קיימא. עם הצבת העמודים יכיס הקבלן לתוכם 

 ל, ללא תשלום"וסף. את הכבלים ויגמור אותם כ  

   

  או  1:200יד.  הקבלן ימציא למזמין תוכיות סופיות של החת כבלים בקה מידה   

   3 -יותר קטן , בסימון מדויק של המרחקים מאבן השפה וכו' והעומקים ב              

  אקסמפלארים.               
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  - חפירה בשטח כביש סלול    

  רק במקרה :  א.  בעפר החפור אפשר להשתמש במילוי התעלה    

  

  . 50% -שגבול הזילות שלו למטה מ                    

  .20%אידקס הפלסטיות לא יעלה על                     

פירושו שאין להשתמש למטרה זו בעפר תופח , חרסית כבידה , במקרה והעפר החפור איו עולה 

  . על הדרישות ה"ל, יש להרחיקו מן המקום ולהחליפו בעפר מתאים אחר

  ס"מ לפי ההידוק.   20-25המילוי ייעשה שכבות שכבות בעובי שלא יעלה על              

    

  השכבות תהודקה היטב תוך תוספת אחידה של מים עד לתכולת הרטיבות              

האופטימלית ועד לקבלת הצפיפות המקסימלית. תכולה זו תלויה גם באמצעי ההידוק. הכווה היא  

ס"מ  65 - 70 -לפחות לפי בדיקת פרוייקט סטדרט. המילוי ה"ל ייעשה עד ל 95%ת של לקבל צפיפו

  מפי הכביש. 

  

  ס"מ עובי לאחר ההידוק.  5-20ב.  מעל למילוי יפוזר קורקר בשכבות שלא תעלה על   

  ועד  15%-12%השכבות ה"ל תהודקה תוך תוספת מים עד לתכולת רטיבות של               

   -לפחות לפי בדיקת פרוקטור סטדרט. המטרה להגיע ל 95%לקבלת צפיפות של               

  . בשדה.   C.B.Rמת"ק   35%              

  

  הכורכר יעה על הדרישות הבאות :        

  לא יכיל אדמה או כל חומר אורגי.  −

  ס"מ. 7לא יכיל אבים שגודלן עולה על  −

  . 5%אידקס הפלסטיות לא יעלה על  −

  . 5%ל הזילות לא יעלה על גבו −

  . 200חומר העובר את הפח מס'  6% -לא יכיל יותר מ −

הס"מ העליוים עבור התחתית והשכבה הושאת יש במקרה הצורך למלא בקורקר  15-20את 

יש להשתמש במהדקים  -באופן זמי. אמצעי ההידוק צריכים להיות מותאמים להיקף העבודה 

  רטוריים. ההידוק צריך להעשות בשיטתיות.  מכיים קופצים או מהדקים ויב

  

  ג. במקרה והידוק העפר ע"י המהדקים או כלים אחרים עלול להזיק לציורות או      

לכבלים ייעשה המילוי בחול קי עד לגובה בו כבר לא תהיה שקפת סכה לשלמותם של  

במחזיקי  יד תוך ס"מ ולהדקם קל  15-20הצורות או הכבלים. את החול יש לפזר בשכבות של 

בערך. מעל לשכבת החול יש  להשתמש במילוי  20%תוספת מים עד לתכולת הרטיבות של 

כמפורט למעלה. את עודפי החפירה יש להרחיק בהקדם ממקום  החפירה ואין לפזרם בכבישים 

  בלתי סלולים.  
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  חפירה בשטח מדרכה     

  

  ס"מ מתחת לפי המדרכה.  40א. המילוי יהיה כמפורט  כ"ל  אולם המילוי יגמר 

  

  ב. במקרה של מדרכה מצופה במרצפות , יש לפזר מעל המילוי המהודק קורקר 

  ס"מ כ"א לאחר ההידוק.  15בשתי  שכבות של     

  

  ג. במקרה של מדרכה עם ציפוי אספלט , יש למלא מעל למילוי המהודק קורקר 

  "ל תהודקה תוך ס"מ כ"א לאחר ההידוק. השכבות ה 15בשתי   שכבות של    

  מתק בשדה.  30% - תוספת מים  כמפורט המורה להגיע ל    

  

  ד. במקרה והחפירה מבוצעת בשולי הכביש או מדרכה, ייעשה מילוי התעלה תוך 

  הידוק  העפר החפור בשכבות ובתוספת מים בכמות המתקבלת על הדעת. יש     

  ריכוז למים העלולים  לדאוג לכך  שבסביבת התעלה לא יתהווה שקע או מקום    

  לחלחל מתחת לכביש או מדרכה. יש למוע חדירת מי הגשמים לשטח הכביש או     

  המדרכה ויש לכווים  ולהזרימם הרחק מהכביש.     

  הס"מ העליוים של התעלה יש למלא בעפר קל, רצוי קורקר, למיעת  20את     

  להרחיק בהקדם מהמקום ואין התהוות  בוץ, את עודפי העפר מחפירת התעלה יש     

  לפזרם  בכבישים בלתי סלולים.    

  

  ה. ריצוף מדרכות או תיקון הריצוף ייעשה ע"י מרצפות או אספלט ע"י הקבלן ועל   

  חשבוו   ובתיאום מלא עם מחלקת הדרכים של העיריה והמפקח.            

  

  

  

  

  יציקת יסודות לעמודים / תיאור טכי   08.05.2

  

  . 200 - מבטון ב 02ות יציקת הבטון לפי התיאור הטכי הכללי למבים פרק עבוד -    

  

  מותאם לעמוד שמאופיין במפרט יועץ התאורה.       -גודל היסוד  -    

  מ"מ כל עוד הם מאוכים בהחלט.  1 -המרחקים בין הברגים לא יסטו ביותר מ  

  מ"מ.  3 -מרחקים מציק היסוד לא יסטו ביותר מ  

  

  ציורות האספקה ביציאה (בשטח המאוזן של היסוד) לא יסטה ביותר מקום  -    

  מ"מ לגבי     5 -מ"מ לגבי ציר היסוד, ובכיסה לא יותר מ + /   5 -מ+ /   

  המקום בתרשים.  

  

  הציורות יכופפו בצורה כזו (במצב קר או חם) שלא יתהוו קמטים ולא תשתה  -    

  צורתם העגולה.       
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  ט לחלק המצופה  והציורות יוקו באמצעות מברשת פלדה או אמצעי הברגים , פר -    

  דומה מעודף חלודה ולפי הכסתם לתוך הבטון יוקו מכל שומן באמצעות טטרה          

  פחמן  או חומר שווה , אך לא בפט או בזין או חומר דומה.  -כלור  -        

  

  י) הם יוכסו, מלבד התבריג אם הברגים או הציור קיים (ללא חלודה או ציפו -    

  עד שתיראה שכבת חלודה  10%אשר ישומן לתהליך זה. לחומצה מלחית של                       

  רצופה. לאחר מכן יושטפו  היטב בסילון מים. יש להגן בציור מתאים על חלקו                       

  ד.העליון של הבורג עד התקת העמו                      

  

  ס"מ (עבור שלושה אומים).  12הברגים יבלטו מעל ליסוד בגובה  -    

  

  ס"מ עמוק יותר   10במקרה שהאדמה אחרת מחול או קורקר, יוחפר בו היסוד -    

  ס"מ.  10ותוכס לתוכה שכבת חול של                      

  

  וף קו קו הקרקע המסומן הוא משטח המרצפות של המדרכה או במקרה ואין ריצ -    

  אבן השפה הקיים או העתידי.                        

  

  ס"מ מתחת למשטח  5אחרי גמירת היסוד ימלא החלל ביו ובין חיבור בחול עד  -    

  הריצוף.       

  

  ס"מ. פי היסוד באיזור  10יסוד באיזור גיון יבלוט משטח הקרקע הסופי בגובה  -    

  ריצוף. ס"מ מתחת לפי ה 20מרוצף  יהיו       

  

  הכיסה של כל ציור תיסתם באמצעות בול עץ שיבלוט מתוך הציור החוצה , כך  -    

  שקל להוציאו.                       

    

  הצבת עמודים , הרכבת זרועות , גופי תאורה , חיבורים וגמירה סופית   08.05.3

  

  הצבת עמודים   -    

  

  מכיים כמו מוף או מכוה להצבת    א. העמודים יוצבו אך ורק באמצעות מכשירים    

  עמודים וכו' על יסודות מוכים מראש.       

  ב.  העמודים יוצבו בצורה אכית מוחלטת, אם הקבלן יסדר לשם כך מכשיר עליו         

   5X10להוועץ  תחילה במפקח. לשם איוך העמודים ישים הקבלן פסי פח בגול של           

  הדרוש מתחת לפלטת היסוד של העמוד. ס"מ בעובי            

  

  על הקבלן למתח את ברגי היסוד בצורה מספקת ולמלא את החלל השאר מסביב           

  ) לאחר 200 -זיף דק. (ב -חלקי זיף 3חלק צמט ,  1לפלטה זו בתערובת בטון :      

  התחזק  הבטון יומתחו הברגים עוד פעם.          
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  דיל את החורים בתוך פלטת היסוד , יעשה זו הקבלן ללא    ג. באם יהיה צורך להג

  תשלום.  

  

  ד. ברגי היסוד של האומים והדיסקיות ימרחו היטב לפי ואחרי הצבת העמוד במשחה   

  מועת החלדה. לאחר פתיחה סופית (ולאחר שאישר המפקח איו העמודים     

  ה רוויה זפת, לאחר כמן תשפך זפת      לשביעות  רצוו) ייעטפו הברגים והאומים ביוט        

  חמה על ברגים ועל כל פלטת היסוד , ולאחר מכן יתוקן הריצוף.           

  

  הרכבת זרועות וגופי תאורה בעמודי תאורה   -           

  

  א.  העמודים בהם מורכבים גופי התאורה על זרוע יורכבו הזרועות במקום באמצעות      

  מכיים כמו מוף , מגדל מתרומם וכו'.  מכשירים           

      

  במקרה שגוף התאורה יורכב לעמוד ישירות או עם זרוע קצרה יורכבו הגופים גם           

  כן באופן שיהיו מקבילים זה לזה ויצבים בכיוון הכביש, ומוחזקים בהתאם לפרט           

  בתכית.                       

  

  ן ירכיב את גופי התאורה אל העמוד או הזרוע כמפורט בתכית , במידה ב.  הקבל          

  ויידרש יפרק את בית הורה , בכדי לא לקלקל את הכבל ויחבר קצוות הכבל לבית                       

  הורה לפי  הכללים שבתקן, ולא ילחים את הקצוות, אלא אם ברגי בית הורה                       

      עלי כבל מתאימים לקצוות הכבל תוך אי ל ילחים"ם מאפשרים  חיבור כ  

  ס"מ עליהם יולבש ציור זכוכית. 15השארת עודף קצוות באורך       

  

  לכל פס שהוא יספק לתוך העמוד והזרוע עד           1.5X3גמיש  N2XYג.   הקבלן ישחיל כבל          

  חורים מתאימים לכבל בכדי  2עם   X 40  X 5 60לטות בקליט לפס, הקבלן יספק פ                     

  לשחרר את בית הורה מסחיבה.                      

  ד.  הקבלן יכיס את הורה , יסגור את גוף התאורה ויכווו לפי דרישות המפקח.            

  

  חיבורים בעמוד תאורה   -

  מוד, בשים לב  שהכבלים לא א.  הקבלן יכיס את קצוות כבל האדמה, לתוך הע

  יקבלו  כיפוף קטן מדי (ר' תקן), ירכיב את מגש המבטחים ויחבר אליו את       

  קצוות כבלי האדמה לגוף התאורה בצורה אותה.      

  

  ב.  הקבלן יספר על חשבוו כל החומרים הקטים (באם זה יידרש) כדי לחבר קצוות     

  ם. כמו מהדקי חוטים מחרס, חתיכות חוטים כבלי  האדמה אל מגש המבטחי         

  וכד'.          

  ג.  הקבלן ישאיר בצורה אותה עודפים בקצוות כל הכבלים והחוטים, כך שבמקרה     

  של  החלפת ציוד לא ייגרמו קשיים וגם תהייה אפשרות לקצר קצוות שיתרופפו                           

  מן.במשך  הז                          

  ד. הקבלן יסגור את פתח הגישה למגש המבטחים וימרח לפי כן את המעול     

  במשחה המועת קורוזיה.                        
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   מגש אביזרים   08.05.04

  תיאור טכי           

   כללי

  כל אביזרי החיבור יורכבו על בסיס מפח ברזל מעובד בפי קורוזיה ומגולבן בעובי  -    

  מ"מ.  2                        

  הבסיס יתאים להרכבה בבסיס העמוד באופן שיתן יהיה להרכיבו ולפרקו בקל   

  של מגש אביזרים בעמוד בתכית). 7דרך  הפתח הקיים בעמוד.  (ראה פרט   

  

  כל בסיס יכיל את הציוד כמפורט להלן :  -

  

  , תוצרת "סימס" עם  אמפר , לכל ורה 16-6קוטבי -א. מפ"ז חצי אוטומטי דו  

  כיסוי הגה או שו"ע.       

  

  ב. מהדק קדי לכבל הכס והיוצא בחתך הכבל הדרוש ומהדקי חרסיה עבור הכבל  

  העולה בעמוד לורות. (אין לחתוך את כבלי ההזה).          

  

  ג.  כל החומרים ואביזרי העזר כגון : חוטים , ברגים וכו'.  

  

  מתאימים. ד.  חיבורי הארקה  

  

  ה.  משק , קבל , מצת וכל ציוד העזר עבור הפס יותקו בתוך הפס אלא אם יודגש  

  אחרת בכתב הכמויות.       

  

  ו.  כל ברגי החיבור והאומים עבורם יהיו מגולבים.  

   

  -התאמה לתקים ובדיקות  -

  אימים ויהיו יהיו לפי התקים הישראליים המת - תיכים , מהדקים , ברגים         

  מתוצרת מאושרת ע"י מכון התקים.        

  

  חומרים   -    

  

  א. פחי החיזוק של הציוד יהיו מוגלבים לאחר העיבוד.        

  

  מ"מ למבטיחים  1פרטיקס  -ב. מתחת למבטיחים ומהדקים תושם פלטה בידוד         

  בתכית).  מ"מ (אין זה מסומן 5 -ומהדקים ב                             

  

  ממ"ר מתוצרת מאושרת  1.5ג.  חוטי החיבור יהיו חוטים טרמו פלסטיים גמישים 

  ע"י מכון התקים הישראלי. הצבעים יהיהו על פי התקות.     

  

  ד. כל ברגי החיבור במהדקים וכמו כן ברגי החיזור יבטחו בהדבקת צבע. 
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  עבודות גמר  -     

  

  לא קצוות חדים , הריתוכים יהיו קיים. מחזיק וו  א. המשטח יעובד בצורה אותה ל    

  המסומן במוסמר על גבו של המשטח, יכול להיות גם מרותך ע"י ריתוך קודה,                        

  לפחות  שתי קודות.          

  

   הלחמותב.     

  בהתאם לתקן הספק ימע , ככל האפשר , מהלחמת קצוות החוטים. לא יולחמו         

  כל  חוטים שזורים הכסים למהדקים, אלא רק בקצוות לקבלים , אם לא תהיה                           

  אפשרות  חיבור אחרת.         

  

   גמירהג.     

  הגמירה תהיה אותה וקייה. לא יהיו קצוות חדים. לא יבלטו ברגים, יתר על                          

  המידה.         

  

  כל אומי החיזוק יובטחו על ידי דיסקית, קפיץ או אום גדי, כל ברגי החיזוק על                  

  אומיהם יהיו מפליז.         

  

   מכסהד.     

  המכסה עבור מגש האביזרים יחובר לעמוד עם שרשרת מבודדת ויותקן כך שיהיה          

  מוגד לכיוון הסיעה.                    

  

   גופי תאורה   08.05.05 

  

  אישור הגופים      

  אישור לגופים ייתן לפי הביצוע בשיתוף עם מהדס החשמל,  המזמין, האדריכל, מהל הפרוייקט.

  

  פרטי הציוד     

  א. גוף הפסים יהיה עשוי אלומייום מיוחד בכבישה ובאלגון מלא, וייצבע בצבע   

  שרוף בתור.        

  

  אקרילי שקוף בלתי מצהיב, אלא ב. כיסוי הפסים ייעשה ע"י מפזר עשוי פרספקס   

  אם  מסומן אחרת.             

  

  ג. הגוף יהיה אטום לחדירת מים ואבק, כולל מיעת חדירת מי העתבות לתוך הפס.     

  

  ד. מעבר הכבל אל הגוף יהיה על ידי אטימה כך שלא תהיה חדירת  לכלוך אל תוך   

  הפס.     
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  .ה. הגוף יצויד בושא פחם אורגילי    

  

  ו. הרפלקטור יהיה עשוי אלומייום אלקטרוליטי מלוטש.     

  

  ז. בית המורה יהיה מחרסיה עם קפיצים למיעת שחרור הורה.     

       

  ח. משק לורות יהיה מתוצרת "עין השופט" או שו"ע מותאם להספק הורה.   

מעלות,  40טורה מותאמים איפוא טמפר 5,  3,  2,  1פרקים  VDE-712הטלים  יהיו לפי תקן 

מעלות ולהרכבה בתוך ציורות. חומר הליפוף יהיה עם ציפוי   70לקבוצת טמפרטורה 

טרמופלסטי ממין משובח, פחי המשק יהיו ממין משובח והפסדי הברזל לא יעלו על  הערכים 

  . 7.65לפחות עם משקל סגולי  VDE-522 -הקובים ב

שים   5 - ת לטיב הבידוד של המשקים למלבד האחריות לטיב המוצרים ישא הספק באחריו

לפחות , בין אם המשק מצא בזמן זה בשימוש או מוח במחסי העיריה. לשם כך  יסומן כל 

  משק עם חודש ושת יצור. 

אם בשל אי מילוי התאים ה"ל או שיתברר כי הטלים המסופקים אים זהים עם אלו  שבדקו 

שהו למזמין, יהיה הספק חייב לא רק  לשלם את הזק או בדיקת טיפוס וע"י כך ייגרם זק כל

להחליף א החלק הפגום, אלא גם לכסות את כל ההוצאות שייגרמו למזמין עקב החלפת הטל, 

  קלקול הורות , גופי התאורה , כבלים וכו'.                          

                    

  ד שלישי. כמו כן לכסות כל זק העלול להיגרם לצ         

  

  . 0.92ט  כופל הספק של הגופים יהיה    

  

  י.  קבלים יהיו מתוצרת ק. מ. א. מאושרים על ידי מכון התקים לשימוש במאור        

  הרחובות.                            

        250מיקרופרד לפחות לורת ל"ג  40ווט,  125מיקרופרד לורת כספית  12קבל         

  ווט. הקבל יהיה עם כיסוי  150מיקרופרד לפחות לורת ל"ג עד  24וט   וקבל ו        

  או שו"ע.  גודל הקיבולת של קבלים יש להתאים עם     PYEמתכתי,  תוצרת         

  דרישה של יצרן ציוד  ההצתה.        

   NZM 400/2000טורז'" דגם -יא. מצתים יהיו אלקטרויים ללא סטרטר "בג       

  מאושרים ע"י מת"י. לכל הורות יהיה מצת חיצוי.              

  

  יב.  ציוד העזר כמו משקים , קבלים , מצתים וכו' יותקו בתוך הפסים ויהיו חלק       

  איטגרלי שלהם , אלא אם מצוין אחרת.              

  

  תוי ציוד  -    

  על ידו ולספר את איפורמציה הבאה : בזמן הגשת הצעתו , על הקבלן להודיע מהו הגוף המוצע 

  

  א. שם היצרן.    

  ב. דגם וטיפוס הגוף המוצע .     
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  ג. תיאור טכי.     

  ד. סט קטלוגים עם פרטי הגוף ואופן הרכבתו.     

  

  הרכבתו של הגוף לדוגמא  -    

עם הגשת הצעתו מתחייב הקבלן , במידה ויידרש , להרכיב גוף תאורה ע"ג עמוד לדוגמא, כפי 

  קבע על ידי המפקח. שיי

  

  

  

  

   עמוד תאורה וזרועות  08.05.06

  תיאור כללי  -    

העמודים יהיו כמתואר בכתב הכמויות ובתכיות חשמל על בסיס פלדה וחורים לאפשרות חיזוק 

  ליסוד הבטון ע"י ברגים. העמודים יהיו טבולים באבץ חם. 

  

  התאמה לתקים  -    

, מהדורה 68ישות מכון התקים הישראלי, מפרט הספק החומרים יהיו מטיב מעולה ויתאימו לדר

  . 812אחרוה שהוצאה ע"י מכון התקים הישראלי. העמודים בהתאם לת"י 

המהדס רשאי לדרוש בדיקת החומרים ע"י מכון התקים. בדיקה זו תעשה ע"ח הקבלן. הקבלן 

, בהתאם לפירוט ימציא למזמין, בהתאם לדרישתו תעודות בדיקה מטעם מכון התקים הישראלי

  הבא : 

  

  א. בדיקת הפלדה לייצור הציורות.     

  ב. בדיקת המלאי לפי תעודות הקיה מחול.     

  ג. בדיקה שוטפת של הייצור.     

  ד. בחירת אב טיפוס מתוך כך הכמות בהזמה.     

  ה. בדיקה ואישור של כל העמודים שבהזמה מתאימים לתאי המפרט.     

  מכון התקים בטרם אישור קבלתם. כל תהליך קבלת   כל העמודים יסומו ע"י ה

  האישורים ע"ח היצרן. 

  עמוד לדוגמא  -    

  בטרם ייגש הקבלן לייצור שוטף של העמודים יספק הקבלן עמוד לדוגמא.   

רק לאחר קבלת אישור המפקח ייגש לייצור מלא של ההזמה. מחיר התקת עמוד לדוגמא כלול 

  במחיר היחידה של העמודים. 

  

  הבסיס  -    

  מ'. 4מ"מ לעמודים עד  10.0בחלקו התחתון ירותך לעמוד בסיס מפח פלדה בעובי   

  

  העמוד  -    

  כל החיבורים יהיו חיבורי ריתוך חשמלי חודר.     
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בחלקו העליון יותקן מתאם להתקת גופי תאורה. בחלקו התחתון יוכן פתח לאפשרות חיבור הכבלים, 

מ'. עובי דופן של ציור  8 -מ' ו 6מ',  4מ"מ לעמודי  3.25יור העמוד יהיה מבטיחים וכו'. עובי דופן של צ

  .3/8מ"מ. במקום וח לגישה יוכן בורג הארקה יקל " 4מ' יהיה  10העמוד בגובה 

  

  לעמוד פלדה  -גמר  -    

כל תפרי הריתוך יעובדו ויושחזו על פי השטח העגול  של העמוד כך שאחרי הציפוי לא ייראה שום 

  מן על גוף העמוד , פרט למשטח הבסיס. סי

  עמודים יהיו מגולבים ללא ציפוי פימי עם זפת.  

  גוון הצבע ירוק, לפי דרישת אדריכל/מפקח.   RAL6024,עמוד צבוע בתור בצבע מספר 

מיקרון, באופן  60החלקים הפימיים של העמוד יצופו בשתי שכבות של צבע מגן ביטומי חם, בעובי של 

  רו כל השטחים קרחים ללא ציפוי. כל ברגי החיזוק, במידה ויידרש, יצופו אבץ בשלמותם. שלא ישא

  

  ברגי יסוד וחיזוק -    

כל עמוד יסופק עם ברגי יסוד בגודל הדרוש לפי הסטדרט עם שלושה אומים ודיסקיות. הברגים 

  ו מגולבים. ס"מ אחריה. גם האומים והדיסקיות יהי 2מגולבים באבץ לכל אורך ההברגה ועוד 

  .3/4מ' ברגי יסוד יהיו " 4לעמודים עד   

  

  סימון ושילוט  -    

 6כל העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המופיע בתכית חשמל ובהתאם להוראות המפקח עד 

קיימא על גבי הגלוון  -ס"מ, ישרים , קיים ובצבע בר  6ספרות לעמוד. המספרים יהיו בגודל של 

מ' מעל לקרקע בצד העמודים שגד כיוון הסיעה ומעל לתא  2.0גובה המספור כולל יסוד מתאים. 

  האביזרים. 
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  אופי מדידה ומחירים:    08.07

  כללי:  08.07.01

כל העבודה תימדד כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה כשכל האביזרים פועלים   א.  

  בשלמותם, לאחר חיבור הזרם, ביקורת חברת החשמל והמפקח.

  העבודה תמדד טו, ללא כל תוספת עבור פחת או פסולת מכל סוג שהוא.  ב.  

  הרכבת הדגמים ימדדו כפריטים רגילים או במערכות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.  ג.  

כל המחירים, הן מחירי יחידה של חומרים או מחירי יחידה של עבודות, יכללו הספקה   ד.  

ת כל העבודות ועבודות העזר הזכרות בתאור והתקה של כל החומרים וחומרי העזר וא

הטכי ובתכיות ו/או המשתמעות מהן אלא אם כן עבודות אלה מדדות בפרד בסעיף מיוחד 

  בכתב הכמויות.

האביזרים יותקו בצורה מושלמת מחוברים ומוכים לשימוש. מחיר היחידות שברשימת   ה.  

, קשתות, זויות, יפלים, קופסאות, הכמויות כוללים את כל החומרים והעבודות הדרושים

הסתעפויות משורייות ופלסטיות, סגירות אטיגרון, חציבה וסיתות, פלפוים, חפירת אדמה, 

  כיסוי הציורות בטיט ובמלט, צביעת לוחות וארוות, גופי תאורה וכד', כמתואר.

חשבות כל החומרים הזכרים ברשימת הכמויות להלן הים כלליים ושרירים ללא הת  ו  

בכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל החומרים הקטים ואת כל חומרי העזר ועבודות 

העזר לפי חוקי המקצוע המקובלים, לפי הוראות המהדס. לא יהיה שיוי במחיר היחידה 

  עקב שיוי בכמויות באופן כולל או בסעיף עצמו (הגדלת הכמויות או הפחתתם).

  דידה של החומרים השוים:להלן פרוט אופי המ  08.07.02

  כללי: -איסטלציה   א.  

המדידה תעשה לפי מספר הקודות כפי שיבוצעו למעשה. פרט למקרים מיוחדים אשר   -    

בהם עשית המדידה לפי מטרים והאביזרים אשר יסופקו במציאות. כמו כן קוי ההזה בין 

ירי היחידה, לפי הכמויות הלוחות ובין ארגזי הטלפון והסיגליזציה יחושבו אף הם לפי מח

  שיבוצעו למעשה.

  צורות:  ב.  

צורות ימדדו לפי אורכם טו, כפי שהוחו בבין החל מלוח החשמל ועד לגמר הציור ליד   -    

  האביזר.

במחיר הציור לא יכללו חלקי הציור הכס לקופסאות מעבר או לוחות חשמל, אולם אין   -    

  להוריד את אורך הקופסאות שבדרך.
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במחיר יכללו כל אביזרי העזר כגון: מופות, חיבורים, קופסאות מעבר הסתעפות   -    

  סטדרטיות, קשתות, יפלים, זויות, תרמילים, מחזיקים מכל המיים, שרוולים.

במחיר הציור יכלל גם הספקה והשחלת חוט משיכה כדרש, במחיר יכללו כל עבודות   -    

ה"ל, כולל חציבות וסיתות בקיר בלוקים או  התקת הציורות והקופסאות והאביזרים

בטון, בעמודים, או בתקרות, לרבות אטימה וכן חפירה, חציבה ומילוי, חיזוק הצורות 

  בטיט מלט כדרש, לרבות תיקון ה"ל והחזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח.

כמפורט בתאור  צביעת הצורות והחיזוקים בצבע מגן וצבע גמר וכד'. כל זאת ובוסף,      

  הטכי ובתכיות.

  תעלות:  ג.  

  תעלות פלסטיות מכל הסוגים ימדדו לפי מטר אורך טו, כפי שהורכבו בבין.  -    

  סולם ברזל, תעלות ברזל ותעלות רשת ימדדו לפי משקל או אורך לפי קביעת המפקח.  -    

  הדרשים.המחיר יכלול את כל עבודות ההרכבה והחיזוק כמפורט וכל חומרי העזר   -    

  חוטים וכבלים:  ד.  

ימדדו לפי אורך הצורות או התעלות בהם הם מוחים כלומר ללא תוספת עבור החיבורים   -    

בתוך הקופסאות או לוחות החשמל, או גופי התאורה, המדידה טו לפי מטר אורך ללא 

  תוספת עבור פחת או פסולת כל שהיא.

וחות, או לאביזרים או לגופי התאורה וכן במחיר החוטים או הכבלים כלול חיבורם לל  -    

חיבור למהדקי מעבר כולל מחיר המהדקים. כן כולל המחיר את השרוולים הפלסטיים 

  הדרשים, עלי כבל במידת הצורך וכו', עבודות השחלת החוטים, סימון קצוות וכד'.

רכם טו כל זאת ובוסף כמפורט בתאור הטכי ובתכיות, כבלים באדמה ימדדו לפי או  -    

  כולל רזרבות שיוחו באדמה ללא חלק הכבל הכס ללוח כמפורט למעלה.

  אביזרים:  ה.  

  האביזרים ימדדו ביחידות בהתאם למספרם טו שהורכב בבין.  -    

מחירי האביזרים כגון: מפסיקי תאורה, חיבורי קיר, לחצים, אביזרי תאורה וכד' יכללו   -    

ולל שילוט לפי המתואר ועבודות הדרושות להתקתו את מחיר האביזר וכל חומרי העזר כ

  במקום המיועד לו.

  קופסאות מיוחדות: - חיזוקים מיוחדים   ו.  

כל חיבורי הברזל המיוחדים, הקוסטרוקציות המיוחדות, קופסאות מעבר משותפות   -    

מיוחדות וכד', שאין מחירם כלל במחיר הספקתם והרכבתם של האביזרים או היחידות 

  מדד לפי משקלם, כלומר לפי ק"ג.ה"ל י
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  לפי הרכבת ה"ל, על הקבלן למסור למפקח את משקל החלק ויקבל אישור המפקח ל"ל.  -    

במחיר הברזל יכלל הספקתו והכתו של החלק הדרוש לחיבור והתקתו במקום, כולל כל   -    

אחרת בכתב חומרי העזר ועבודות העזר הדרשות. כל זה במידה ואין סעיף מיוחד המוגדר 

  הכמויות.

  

  לוחות חשמל:  ז.  

  מחירי הלוחות יהיו קומפלט, כולל ארון הפח והציוד המורכב בו.   -    

מחיר הלוח יכלול את כל עבודות המסגרות, פחחות, צבע וכן את הציוד ללוח כגון: פח,   -    

  ברגים, פסי חיבור, פסי חושת, מבדדים, שלטים וכו'.

קי הזרם, מתעים, ממסרים, מתגים, מורות, מכשירי מדידה הציוד הפימי כגון: מפסי  -    

וכו', יהיו לפי מחירי היחידה כמפורט עבור תוספת או הורדה במחיר הלוח או לוחות 

יקבע המחיר עבור האביזרים כמפורט ברשימות ואילו מחיר המבה יקבע לפי  - וספים 

  שטח פי הלוח ושטח פי הדלתות.

  על בסיס בטון, מוגבה מהריצוף.לוחות עומדים יוחו   -    

עם הזיון הדרוש. מחירי היחידה  -200עבודות הבטון כלולות במחיר הלוח. הבטון יהיה ב      

למכשירים המורכבים בלוחות, כוללים את מחיר האביזר כגון: מפסיק זרם, מתע, תיך 

ו' לצורך וכו' הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, כח ופיקוד הקשורים אליו, כולל מהדקים וכ

  השלמת החיווט.

כל המידות והמחירים יהיו בהתאם לסעיפים לעיל ולכתב הכמויות להלן ושהרכבם יחד   -    

יתן בהתאמה לוחות חשמל, תאורה, כח, פיקוד וכו', מוכים ומושלמים לפעולה, לרבות כל 

 -חומרי העזר, תאום עם עבודות הבין, ההגה, קבלת אישורים מהמפקח, הרשויות וכו' 

  הכל קומפלט מוכן לשימוש לרבות תיכים וורות.

  בוסף לאמור לעיל יכללו במחיר הלוח גם העבודות המפורטות להלן:  -    

  תאום בין מידות הלוחות והמקומות עבורם בבין ו/או בריהוט.  *      

תאום הכה בכיסות ויציאות לכל המעגלים והכבלים והצורות ללוח לפי הדרש בבין   *      

יות הריהוט.ובתכ  

  ביקורת והתאמת סכמות הלוחות והמעגלים בבין.  *      

  תאום זמי אספקת הלוחות עם דרישות בעל הבין, קבלי הבין והריהוט.  *      

  הובלתם, פריקתם והכסתם של הלוחות, קבלתם בבין, כולל הגה בפי פגיעות.  *      

  עזר הדרושים.הרכבת הלוחות, כולל לוח המוה והספקת כל חומרי ה  *      
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  יקוי הלוחות בפים ובחוץ לאחר השלמת העבודה של הטיח והסיוד סביבם.  *      

  תיקון הצבע בלוחות במקום שפגעו.  *      

  חיבור הלוחות לכל המעגלים והאביזרים, וכן כל הצרת והלוח כולל חיבור קוי הזה.  *      

  טיפול עם היצרן בתיקון כל הליקויים בלוחות.  *      

טת כל השלטים בלוחות שייעשו מסדביץ' פלסטיק בהתאם להוראות המהדס חרי  *      

  המפקח (כולל שילוט פימי).

  טיפול בכל הקשור עם חברת החשמל והמהדס, בביקורת וקבלתם של הלוחות ה"ל.  *      

  סכמות.  *      

במחירי האביזרים המופיעים בכתב הכמויות יכללו תמיד גם חמרי ועבודות העזר,   *      

ם מהדקים, חווט פימי, חזוקים והרכבות, שלטי סדויץ' חרוטים כולל חבורם פסי

  והפעלתם.

באופן כללי המחירים כוללים את כל ההוצאות עבור תכון פרטים, הכת והספקת תכיות,   -    

ביצוע של לוחות וכו', וכן תכיות מעודכות אחרות שתמסרה למזמין כמפורט ומתואר 

חומרים והציוד הדרוש לעבודות ה"ל, את כל המסים בתאור הטכי. את כל ה

הסוציאליים, הוצאות בטוח, הוצאות כלליות של הקבלן (ישירות ועקיפות) בקשר 

  להתחייבותו כמפורט בתאי החוזה, במפרט הטכי ובכתב הכמויות.

אחסת החומרים, מוצרים וכלים, מכוות ושמירתם, הובלת כל החומרים, המוצרים, ציוד       

  לי עבודה עד מקום המבה, הובלת עובדים למקום העבודה וממו וכן רווח הקבלן.וכ

  גופי תאורה:  ח.  

  מחירי גופי התאורה יכללו הספקה, התקה, חיבור והפעלה.  -    

  מחיר הגוף כולל תמיד גם את הבאות:  -    

  אספקה      

שהגוף יהיה ייצור הגוף בשלמות כולל אספקת כל הציוד המופיע במפרט הטכי, כך   *      

  קומפלט מוכן לשימוש.

אספקת כל הורות או השפופרות כפי הפרוט שיתן ע"י המפקח, השפופרות תהייה   *      

  ארה"ב, או "אוסרם" גרמיה, פיליפס הולד. GEמתוצרת 

  עזרה לקבלן המתקין בכל הדרוש.  *      

  הובלת הגופים עד לאתר הבין והכסתו למחסן באתר.  *      
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  התקה      

  קבלת הגופים באתר הביה.  *      

  תאום הגופים עם המפקח, האדריכל, הספק, התכיות בבין וכו'.  *      

  .25הספקה והתקת שבלוות להתקה עבור הגופים שמספרם עולה על   *      

  אכסון הגופים במחסן באתר.  *      

י בדיקת הגופים לפי התקה, הובלת הגופים והורות מהמחסן למקום התקה ברחב  *      

  הבין.

הקבלן ירכיב את גופי התאורה ה"ל ויחברם למערכת החשמל, כולל כל חומרי העזר   *      

(על כל צורותיהם), במקומות בהם יהיו גופים תלויים יורכב הגוף על וו שיותקן ע"י 

  הקבלן או על פס תאורה תלוי ומותאם במיוחד למטרה זו.

  הגוף במחיר עבודות ההרכבה. בתקרות כפולות יכלל החוט הגמיש מהקופסא עד        

הגופים השקועים בתקרה אקוסטית כוללים התקה, חיזוקים למסגרת התקרה או   *      

  לתקרה הקוסטרוקטיבית לפי המקרה.

  חיבור הגופים לרשת החשמל.  *      

  הכסת הורות לג"ת.  *      

  בדיקה והפעלת הגוף בשלמות.  *      

, אחסון והרכבה לחיבורם התקין לרשת אחריות עבור שלמות הגופים במשך פריקה  *      

  החשמל ולפעולה תקיה ע"י מסירה בתקופת האחריות.

  העברת ג"ת ביקורת חברת חשמל.  *      

המדידה והמחירים לגופי תאורה יהיו כפופים לכל האמור לעיל ולמפורט בסעיפי כתב   -    

יבורים הכמויות להלן, לרבות השלמת כל עבודה ועבודה, כולל כל חומרי העזר והח

  הדרושים עד להפעלת הגופים כשהם מושלמים ומוכים לשימוש.

כל הגופים יכללו את הורות וכן את עבודות הצבע לפי הוראות המפקח וכן את   -    

  הקוסטרוקציה המחזיקה אותם על עבודות הגמר והצבע שלה. 

  המדידה תהיה טו, כמתואר בסעיפים כתב הכמויות להלן.      
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  יוייםהוספות וש  ט.    

כל האמור לעיל בא כתוספת לתאים הכלליים ולהגדרות שבחוזה הכללי, עם הקבלן הראשי, 

  במידה וקיים.

הכמויות שבכתב הכמויות הין בחלקן הגדול באומדן והקבלן יזמין את האביזרים השוים 

בהתאם לכמויות הדרושות למעשה. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש הוספות למחירי היחידה 

  יוי בכמויות, תוספות או ביטול סעיפים מסויימים באם יוחלט עליהם במשך העבודה.עקב ש

  

  עבודות על בסיסי יומי (רג'י)  י.    

    

  כללי  .1

פרק זה ועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא יתן לצפותן מראש ושאין יתות   

לעבודה וספת להבדלה בתוך סעיפי החוזה ואשר המהדס החליט לקבוע עבורם מחיר 

(סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועלים, כלים וכד'. ביצוע 

ואין הקבלן רשאי לבצען על  בהוראה מוקדמת בכתב של המהדסעבודות אלו מותה 

דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המהדס, אולם האחריות ליהול העבודה וכל יתר 

במסגרת אחריות לפי חוזה זה. הרישום של שעות העבודה  הדברים להם אחראי הקבלן

האלו ייעשה ע"י המהדס ביומן, מדי יום ביומו, ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע שעות 

עבודה לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המהדס ורשמו באותו היום ביומן 

  העבודה.

  

  הגדרת ההיקף  .2

טו של אדם או כלי המצאים כבר בשטח. הוצאות שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה   

כגון הבאת אשים או כלים והחזרתם, שעות סיעה ובטלה, מפעילים, חומר קטן, כלי 

עבודה, שימוש מחסן, יהול עבודה וכו', וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, 

שפורט בכתב שעות קיץ וכד' רואים אותם ככללות במחיר שעת העבודה לפי סוג, כפי 

הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמים, בלאי, כלי עבודה וכל 

הדרוש לביצועה התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם ראה למהדס כי פועל 

או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו איו די יעיל, בהתאם לדרש לדעתו, רשאי 

מוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבוו וכל ההוצאות הוא לפסול אותם משי

  הובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

  

  חלוקה לסוגים  .3

  החלוקה תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האשים.  

המהדס יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שיתן לכל אדם שיועסק בעבודה ה"ל, בהתאם   

  לסעיפי כתב הכמויות להלן.

  

  דה ומחיריםמדי  .4

המדידה תהיה שעות עבודה טו של פועל, כולל הציוד וכלי העבודה באתר הבין ולכל תקופת   

זמן שיקבע המפקח. לא תתה שעות בלתי ריאליות ו/או שעות סיעה ו/או הובלת 
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אשים וציוד למקום וחזרה. רואים את המחירים כוללים את כל האמור בסעיף זה 

  ).3.04(סעיף 

ת עבודה אלו ישמש גם לתחשיבים בהכת מחירים לסעיפים חריגים, במידה ולדעת מחיר שעו  

  המפקח לא תהיה דרך אחרת לקביעת מחיר חריג.

  

  מדידה לפי קודות:  .יא  

קודות בתקרה או בקיר או במחיצת גבס או הריהוט מעל או מתחת לטיח מוכות לשימוש   -    

זר, שלות, ברזל, חזוקים וכד' עם וו בתקרה כולל את כל העבודות ועבודות העזר, חומרי הע

  או ברגים להידוק בתי הורה (ללא פדל וללא בית מורה), כולל את:

האיסטלציה עצמה בציור פלסטי טיפוס "פד" או "פ" בקוטר הדרוש עם חוטים או       

כבלים לפי הצורך, חוט הארקה, החל ממוצא הקודה בתקרה או בקיר או ברצפה ועד 

  אביזר מטיפוס גוויס או דומה.ללוח, ו

עבור קודות כאמור תחושב כל יציאה בתקרה או ברצפה כקודה מלאה ללא התחשבות   -    

אם תהיה לכל קודה כזאת מפסיק זרם אחד או יותר או מפסיק זרם אחד ישמש לשתיים 

  או יותר קודות.

תשולם התעלה  במידה ויעשה שילוב של התקת מוליכי הקודה בתעלת כבלים משותפת      

  בפרד.

פיים שטוחים, כאשר  3אמפר, עם  16חיבור קיר (ח"ק) יוגדר כבית תקע חד פזי לזרם   -    

  מסגרת עבור בית התקע מוברגת לקופסת החשמל ע"י שי ברגים לפחות.

  תאור הקודות בהתאם למתואר בכתב הכמויות בפרק קודות.  -    

הכמויות כולל כל עבודה הדרושה לשם ביצועה מחיר היחידה ברשימת  -וסף על האמור   -    

  והתקורות הדרשות בהתאם לתאי החוזה.

במחיר המערכות כללים כל האישורים של הרשויות הדרשים למסירה תקיה, לרבות   .בי  

  תשלום האגרות ו/או שכר המשולם למכוי הבדיקה וכן העבודה הלווית הכרוכה בכך:

  ו בודק פרטי לפי שיידרש.חברת חשמל ו/א -מתקן חשמל   -    

  אישור הבזק. - מתקן טלפוים (מובילים)   -    

  רשות כיבוי אש. -תאורת חרום   -    

  בודק פרטי ומשרד הארגיה. -דיזל גרטור   -    

  בודק פרטי. -פסק -מערכת אל  -    

  מכון התקים. -הגה בפי ברקים   -    

  מכון התקים. -מערכת שחרור עשן   -    

      

  .טיים יהיו בודקים אשר יקבעו ע"י המזמיןהבודקים הפר    
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  ספר מתקן חשמל    08.08

  

  

  ספרי מתקן וחומר טכי למכלול מערכת החשמל     

  

  תכולת ספרי המתקן  א.

  

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד שלושה חודשים לפי תחילת התפעול והתחלת 

ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן. ספרי תהליכי קבלת המתקים, חמישה עותקים מושלמים של 

ספרי המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות, המתקים והאביזרים. 

  .היתן, בחלקים, מייד עם השלמת כל קטע ביין כדוגמת קומה, חדר חשמל, גרטור וכדומה

  

ה במכרז, במסמכיו, בפרקיו ובספחיו ההחיות שלהלן הין בעדיפות על כל החיה אחרת הרשומ

  השוים.

  

  ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן:

  

  פורמט ההגשה  .1

  

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכיות, סכמות, קטלוגים, הוראות  תפעול ואחזקה, בשי   1.1

  פורמטים:

      

בעלי כריכה  כשהם ערוכים בתיקים מתאימים פורמט מודפס ואורגילים של היצרים  א.

  קשה, כמפורט להלן.

כאשר השרטוטים הים בתוכת שרטוט בורסיה אחידה  פורמט במדיה מגטית  ב.

שתבחר עפ"י הלי הפרוייקט, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס 

  במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

  

כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכה החומר המודפס, הקטלוגים ותוכיות מודפסות, יוגשו   1.2

  פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

  

  הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון אדום. הגוון המדויק יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין.  א.

מרכז תרבות , על פי העיין, ___________________על גב הקלסר יודפס סמל   ב.

__. הכתוביות יודפסו באותיות גדולות מתקן ___________  _________  וספורט

  ככל היתן.

על כריכת הקלסר בצידה הפימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת המתוארת   ג.

  .ורודבקלסר. הדף יהיה תמיד בגוון 

אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל המערכות ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים   ד.

ים. קלסר זה יהיה במערכת החשמל כשהם מפורטים עפ"י הושאים הראשיים השו

  בצבע זהה למערכת אך בגוון כהה יותר. 



-256 -  

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העייים תאפשר   ה.

למשתמש למצוא תוכית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא 

  חיפוש וסף.

סר יוכס לתוך שקיות יילון שקופות. בכל שקית פריט כל חומר הדפים שיתויק בקל  ו.

אחד, תוכית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת חלפים וכדומה. על כל 

שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הושא. 

  המדבקות יתאמו את תוכן העייים.

  יעת קריעת השקיות.   כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שייים למ  ז.

  

  כל החומר במדיה המגטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.  1.3

  

  פרוט התכולה בספר המתקן  .2

  

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפימית, דפים מקדימים   2.1

ו אזהרות הכוללים החיות בטיחות כדרש לפעולה באותו מתקן. החיות הבטיחות יכלל

והחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת 

בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן, כלי עבודה בטיחותיים דרשים וכדומה. ההוראות 

  ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מתח גבוה, עבודה בדלק וכדומה.

  

בפועל לאחר סיום העבודות. התוכיות יכללו מידות מיקום תוכיות עדות מתאימות למצב   2.2

התוכיות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור לכל מרכיב במערכת. 

  .האחיד של המזמין

  

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת כדוגמת תרשים   2.3

זה בחרום וכדומה. תרשימי הזרימה שישמשו  סכמטי של חלוקת החשמל, תרשים מערכת הה

קוויים, צבעויים ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים - להבת תפקוד המערכת יהיו חד

הדרשים להבה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה וסימון אזורים וגבולות 

ים בכל קטע, המשורתים ע"י כל תת מערכת בפרד. תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספק

ערכים שמדדו לאחר סיום הויסות במתקים בכל פאזה בפרד וכדומה. המידע יכלול זרמים, 

מתחים, כופלי הספק וכדומה שמדדו בעת הפעלת המערכת בתפוקות שוות. צבעים 

וסימוים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים לעומת אביזרים האמורים 

  או סגורים. להיות מופסקים 

  

תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בפרד ולגבי המערכות   2.4

ותת המערכות. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות 

המתאימות, סיכרויזציה בין המערכות וכדומה. על הסכמות יסומו כל קודות המדידה 

  צויים המשמשים לכיול וויסות המערכות.והערכים הר

  

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם תוי יצרן וספקים   2.5

לרבות כתובות וטלפוים, תוים טכיים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. דף התוים 
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את תוי העבודה אליהם יכלול בטבלה הן את התוים הומיליים המצויים ע"י היצרן והן 

  כויל הציוד וכפי שמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה קודת עבודה כפי שמדדו     

בפועל, בעומסים ובתפוקות שוים. התוים יהיו תואמים לקודות העבודה כפי שמסומות 

  הציוד. על גבי המדידים המותקים על

הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השוים לכל ציוד, מתקן     

ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את התוים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק 

  לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

רטורים וכדומה ולגבי אביזרים ראשיים בתוכם האמור להלן לגבי שאים, לוחות חשמל, ג    

  כדוגמת מפסקים ראשיים, מפסקים מחלפים, משאבות דלק וכדומה.

  

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב   2.6

כללים במערכות. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, הוראות התקה, ה

הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, החיות לשיפוץ המכלולים השוים,  תוכיות הרכבה 

ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, 

רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקיות הכלים 

  הבטיחותיים.

  

רשימת אביזרים המותקים בכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר בחרו והורכבו ע"י הקבלן   2.7

ואשר אים מהווים חלק איטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ 

  וכדומה.

  

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפיה מפורטת לקטלוג   2.8

קים ופרטיהם, זמי אספקה ותאי אספקה. הרשימות יוכו תוך המתאים, שמות ספ

  התחשבות בכמויות הציוד מאותו סוג המותקים בביין.

  

תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שוים והחיות הפעלה מפורטות ומותאמות   2.9

למצבים שוים של המערכת. ההחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שוים האפשריים 

תה מערכת. ההחיות יהיו מפורטות ויחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים באו

ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. החיות ההפעלה יצייו את כל שלבי הבייים 

לרבות ערכים מדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. החיות ההפעלה יפו את המשתמש 

  לתרשימי הזרימה המתאימים. 

  

הוראות האחזקה המועת תהייה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים   2.10

המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצי 

שתיות, שתיות ורב שתיות. כל הוראה תכלול החיות למדידות הדרשות לקיום ההוראה, 

ל התון או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים לרבות ציון, בסוגריים, ש

הדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות תחה גם לבדיקות כדוגמת בדיקות טרמוגרפיות 

מצולמות של לוחות חשמל וכדומה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד 

  ת כמכלולים.הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכו
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הוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון. ההחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן   2.11

והציוד. החיות לגבי המערכות הכוללות יוכו ע"י הקבלן. החיות לגבי ציוד בודד יכללו 

לפחות את החיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההחיות יתייחסו למצבים שוים 

  המערכת כאמור לעיל.בהפעלת 

  

"החומר הטכי") לאישור המתכן ולאישור  -הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכיות העדות (להלן   .3

המזמין כשהם מעודכים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבה. המזמין יהיה רשאי לדרוש 

הקמת המערכת ולגבי מהקבלן להגיש לו תוכיות עדות ותיקי מתקן לגבי קומות שבהן הסתיימה 

  מתקים שהופעלו.

  

המזמין והמתכים מטעמו יבצעו בדיקה ראשוית של החומר הטכי המוגש לאישורם ויעירו 

  הערותיהם העקרויות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכי למצב בפועל.

כל , על בסיס ההערות העקרויות של המתכן, ויתקן את כל החומר הטכי שהגישהקבלן יבדוק 

  הדרש. בתום ביצוע התיקוים יחזיר הקבלן את החומר למתכים לבדיקה חוזרת.

  

היה ולמתכים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות החוזרות על 

  עבור תקורה. 17%הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של משהב"ט ובתוספת 

  

למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר  הטכי המזמין יהיה רשאי, במידה ויווכח כי 

כדרש, להטיל את הכת החומר הטכי על גורם אחר וכל העלויות שידרשו לביצוע העבודה לרבות 

  איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על הקבלן כאמור לעיל. 
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  אחריות ושירות

  

במשך תקופת הבדק. הקבלן יתן במהלך תקופה זו גם הקבלן יהיה אחראי למערכות ולמתקים שהותקו על ידו 

שירות אחזקה שיכלול תיקון תקלות וביצוע עבודות אחזקה מועת. שירות האחזקה יכלול את כל העבודה, 

החלקים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות חומרי יקוי, חומרי שימון, חומרי איטום וכדומה. תיקון 

  הזמן המפורטות להלן.תקלות יתבצע תוך תקופות 

  

תקופת הבדק לא תסתיים כל עוד לא פעלה המערכת כולה וכל תת מערכת בפרד בשלמות וללא תקלות מהותיות 

  במשך חצי השה האחרוה לפחות.

  

כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת שירותים או שצריכת 

  להשבית חלק מהמתקים בלבד. השירותים מוכה ויתן

  

השבתת מתקים לצורך אחזקה, הגורמת להשבתה של מערכות חיויות, תתואם מראש עם המזמין. במתקים 

חיויים לא יהיה הקבלן רשאי להשבית לחלוטין את האספקות ולפיכך יהיה עליו לתכן את העבודה כך שיתן 

  יהיה להפסיק מתקן תוך כדי הפעלת מתקן חלופי. 

  

הקבלן יהיה אחראי להדריך את עובדי הביין בכל הקשור לאופן הפעלת המתקים ותחזוקתם, ככל שידרוש זאת 

  המזמין. הקבלן לא יוכל לטעון כגד הפעלה לא כוה של המתקים ע"י המזמין. 

  

ה מטעמו, כל ביצוע כל סוגי העבודות (מטלות הקבלן) יכלול את כל העבודה הדרשת ע"י עובדי הקבלן וקבלי מש

החלקים, החומרים וחומרי העזר, כל כלי העבודה הדרשים, הובלה, עבודות בבתי מלאכה חיצויים, חפירות 

  לגילוי והחלפת כבלים או מופות לרבות העמדת כלי חפירה מכיים, אמצעי הרמה וכדומה.

  

  מטלות הקבלן יכללו את השירותים הבאים:

  

  אחזקה מועת -שימור המערכות   א.

  

על מת לשמור על ערך המתקים ופעולתם התקיה, יבצע הקבלן את כל עבודות האחזקה המועת על פי 

הדרש בהוראות היצרים למתקים הבודדים ועל פי ההוראות למערכות כוללות, שיכין על פי יסיוו כפי 

ע יתבצע לפחות שבא לידי ביטוי בספר המתקן שיאושר ע"י המזמין. למרות האמור לעיל הרי שטיפול מו

  אחת לשה.

  

ידו. הבדיקה תתבצע אחת לתקופה כפי שיקבע ע"י -ידי המזמין ותאושר על-בדיקת הטיפול המוע תיעשה על

המזמין מעת לעת. גמר ביצוע אחזקה מועת יחשב רק במסירת טופס העבודה, כשרשומים בו כל הפרטים 

  הדרשים, בחתימת אחראי האחזקה מטעם הקבלן.
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  י תקלותתיקו  ב.

  

  כללי    )1

  

עובדי הקבלן יבצעו את כל תיקוי התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המתקים לספק 

  את המתוכן מהם, כפי שמדד ואושר בעת קבלת המתקן או העלול לגרום זק וחות לסביבה.

  

  )      זמן מוקצב לתיקון תקלה2  

  מפורט להלן:פי לוח הזמים ה-תיקון תקלות יתבצע על      

שעות מרגע ההודעה על התקלה ויפעל ברציפות  24א)    תיקון תקלה שאיה דחופה יתבצע תוך 

  לתיקוה.

לתיקון תקלה דחופה כגון השבתת מערכת או השבתת אזור, או תקלה בטיחותית, יגיע צוות   ב)

ידי -לשעות מרגע ההודעה על התקלה. הגדרת דחיפות התקלות תיעשה ע 2הקבלן למקום תוך 

  המהל. תיקון התקלה יתבצע ברציפות עד לסיומה.

  

כל זק שיגרם לאדם ולרכוש עקב מחדלים של הקבלן יהיה על אחריותו ויבוטח על ידו. היקף הביטוחים     

  יקבע ע"י משהב"ט.

  

  

  

  יקיון המתקים  ג.

  

ציוד והמתקים. בכל תקופת האחריות והשירות למערכות ולמתקים יהיה הקבלן אחראי ליקיון חדרי ה

  עובדי המזמין לא יבצעו פעולות יקיון בחדרי ציוד ומתקים המצאים באחריות הקבלן.

  

חדרי הציוד והמתקים יוקו לפחות אחת לחודש ובאופן יסודי אחת לשלושה חודשים. לכלוך שוצר עקב 

מלוחות חשמל ובקרה ביצוע עבודה, יוקה מייד עם סיום העבודה. יקוי אבק מציוד, צרת ואביזריה, 

  למייהם, תעלות הולכת כבלים, כבלים וכדומה, יתבצע אחת לשה לפחות במקביל לביצוע פעולות האחזקה.

  

  והלי עבודה  ד.

  

  בוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי והלי העבודה המפורטים להלן:  

  

  החיות, תקות והוראות יהוליות  .1

  

  ת, תקות והוראות שיקבל מהמזמין. ההחיות וההוראות פי מערכת החיו-הקבלן יפעל על    

  פה.-יתו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל    

  

  מיעת הפרעות  .2
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  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי המבקרים והעובדים     

  סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך  בבין, ויעשה כמיטב יכולתו למוע תקלות והפרעות מכל    

  לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.    

  

  מפגעי בטיחות  .3

  

  בכל מקרה בו וצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן כבתקלה דחופה עד לפתרון המלא.    

  

  אבדן או זק  .4

  

  אחריות הקבלן איה כוללת את האספקה, ההרכבה, ההתקה והתיקון של כל חלק, אביזר     

  או חומר שגב, פורק, חסר או יזוק, ע"י אחרים, באופן שאיו מהווה בלאי סביר. הקבלן    

  ידווח למזמין וימסור כל הפרטים הדרשים. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן את    

  הזק. הקבלן יקבל תשלום וסף רק עבור תיקון זקים שלא גרמו ע"י עובד הקבלן או     

  פי סעיפי החוזה.-. תשלומים וספים ישולמו עפ"י שעות עבודה או עלשליחיו    

  

  הוצאת ציוד מחוץ למתחם  .5

  

  הקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם הביין ללא אישור המזמין או ציגו     

  המוסמך. האמור הן לגבי ציוד השייך למבה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון     

  בי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצוו להוציאו מכל סיבה שהיא.והן לג    

  

  קבלת המתקים מהקבלן בגמר תקופת הבדק  .ה

  

ידי -.   שישים יום לפי תום מועד תקופת הבדק, יתקיים סיור קבלה בכל המתקים המתוחזקים על1         

  הקבלן. בסיור ישתתפו המזמין וציגיו והקבלן.

ידי -ימי עבודה מלאים וזאת, על  14ין לסקור את כל המתקים במשך חובת הקבלן לסייע למזמ

  הפעלת מתקים, הצגת פעולתם, הצגת יומי עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.

  

המזמין, לאחר בחית המבה והמתקים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקים לקבלן.   .  2         

רכות ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן כחלק ממטלות ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במע

המכרז. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת ע"י הפעלת כל האמצעים 

  שידרשו.

  

.   במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין להורות לבצע את 3  

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו -בדיו או עלהעבודה האמורה באמצעות עו

(שייחשבו  15%על הקבלן, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

כהוצאות משרדיות) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין 

  ך אחרת.רשאי לגבותן מהקבלן בכל דר
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ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע האמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן להמשיך לפעול   .  4  

  מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.

  

במקרים בהם יתגלו במתקים ליקויים חמורים, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את ההסתייגויות   .  5  

ה"ל, ימשיך הקבלן לשרת בעצמו את המתקן כדרש בחוזה, על חשבוו, ללא תשלום וסף. המזמין 

  יקבל על עצמו את הטיפול במתקים אלו רק לאחר מסירה סופית.

  

מסירה סופית של המערכת תהיה מותית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת המסירה   .  6  

שעות הדרכה  8ימי עבודה מלאים,  7שור לאחזקת המערכת במשך ובהדרכה של עובדי המזמין בכל הק

  בכל יום.

  

  

  מחיר האחריות והשירות בכל התקופות יכלול: .1

כל העבודה הדרושה לרבות טיפולים תקופתיים חודשיים ומעלה, תיקון תקלות, לרבות  .1

תי ההלת העבודה והפיקוח לשם ביצוע מושלם של הסעיף הדון, ובכלל זה עבודות הכה בב

  מלאכה חיצויים, פרוק הקיים, עבודות העזר הדרושות וסלוק פסולת.

  

כל הציוד, החלקים והחומרים הכרוכים בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר וכו'  .2

לרבות החלפת ציוד ו/או שדרוג ציוד שאין לקבלן כדאיות כלכלית לשפצו או לשמרו במצב 

יוד מקורי שלא יתן להשיגו ובלבד שהדרישה הקיים כולל עלויות התאמת ציוד חליפי לצ

  לשדרוג איה ביוזמת המזמין.

  

  

  השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכוות, פיגומים, הוצאות הרכבה ואחזקה באתר. .3

  

  .   כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממו, לרבות פיוי 4

  י הקרוב ביותר.פסולת ותוצרי עבודה עד אתר הפיו      

  

  כל ההוצאות להפעלת קבלי משה.     .   5

  כל הוצאות לרכישה, לאחסה וליהול מלאי ציוד, חלקים וחומרים כדרש למתן השירות במועד.     .   6

  

  כל ההוצאות הדרשות לביטוח העבודות, העובדים וצד שלישי לרבות בפי        .7

  אובדן או זק.                   

  

  ם לקרות והטבות סוציאליות, מס קיה מכס ובלו והיטלים אחרים.מיסי  .8

  

 רווח הקבלן.  .9
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  עבודות טיח –  09 פרק

  

  דרישות כלליות 09.1

 09כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק . 09.1.1

הכה מוקדמת של השטחים המיועדים לטיוח, כולל יקיון קירות  09.1.2

וחריצים, ביטון תשתיות מכל  ותקרות, סיתותים ובליטות, סגירת פתחים

סוג, הרטבת השטחים המיועדים לטייח. בכל אופן אין להתחיל בעבודות 

  הטיח ללא בדיקת ואישור המפקח .

הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת ״תרמוקיר״, ״כרמית״ או ״מיסטר  09.1.3

  פיקס״. לא יותר להכין תערובת באתר.

אופקיות כל הפיות המטויחות בתוך המבה ובחזיתות המבה,  09.1.4

 P.V.Cואכיות, יקבלו חיזוקי פיה ע״י מגן פיה מפח מגולוון + פית הגה 

  ״ או ש״ע, לכל אורך וגובה הפיה.PROTECTORתוצרת ״ UV -לבן עמיד ב

בחיבור בין אלמטי בטון וביה, אופקי ואכי, תבוצע חבישה ע״י החת  09.1.5

יט צמטי עם ס״מ, כשהיא ספוגה בט 15רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 

ערב אקרילי,לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכה לטיח פים 

  וטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה״תחבושת״ במשך יומיים לפחות.

הפיות בין הקיר לתקרה ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ  09.1.6

  מ״מ (חיתוך באמצעות סרגל ומשור טייחים). 3-4מ״מ וברוחב  10בעומק 

ים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישריותם וציבותם קט 09.1.7

  תיבדק בסרגל מכל צד של הפיה.

ס״מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.1.8

.X.P.M .י צידי החריץ כמפורט במפרט הכללית עוברת משמגולב  

ם ובאופן שהשיפולים גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולי 09.1.9

 יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפי הטיח.

  

  

  אופי מדידה מיוחדים 09.2

  ביגוד לאמור במפרט הכללי, לא ימדדו בפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של

  הסעיפים הבאים:

  טיח בחשפים וגליפים.  א.

  מגולוות כמפורט לעיל. X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת .  ב.

  רבצה ע״ג קירות ועמודי בטון.שכבת ה  ג.

וכל הדרש להכת  תיקוים וסתימות אחרי העברת צרות, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו״ב.  ד.

  השטח.

  כל הדרש ע״י פיקוד העורף במרחב המוגן.  ה.

  כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד  ז.
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  יפויעבודות ריצוף וח –  10 פרק

  

  כללי 10.1
  סוג המרצפות/אריחים יהיה בהתאם לדרש בכתב הכמויות. 10.1.1

  העדכי ומסומות בתו התקן. 2279כל הריצופים יעמדו בת״י 

יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל המרצפות. יש למיין את 

המרצפות לפי ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאיה מתאימה בשל גודל, גוון 

  .או פגם

  ./מפקחלפי התכיות או לפי החיות האדריכל - צורת החת האריחים  10.1.2

  קווי הריצוף עוברים שתי וערב כאשר קווי היסוד לתחילת הריצוף בהתאם.

  יש לבטן ולאטום צרת חשמל ואיסטלציה לפי הריצוף. 10.1.3

  הריצופים יבוצעו במצבים שוים, כגון: 10.1.4

תוספת צמט אפור  על גבי מצע חול מיוצב אשר יכלול בוסף לחול  א.

  ק״ג/מ״ר. הצמט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף. 15בשעור 

-בחדרים רטובים יבוצע בהדבקה ע״ג בטון בבמידה וידרוש המפקח,   ב.

  במפרט הכללי. 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף  30

בזויתן בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהיעדר הוראה אחרת,  10.1.5

  מ״מ מעוגן היטב. 40/40/4אלומייום או פליז שטוח                 

  חיתוך מרצפות להתאמת קוים בפיות או קירות ייעשה ביסור בלבד ובקו ישר  10.1.6

  וקי.                

  הברקה (״פוליש״) ומסירה למזמין במצב קי - מחיר הריצוף כולל ליטוש 10.1.7

  לחלוטין.                

  בלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים על הק 10.1.8

  ושיפולים מכל סוג שהוא.                

  האישור יכלול את:

  סוג האריחים.  א.

  אופן הביצוע, כולל: הכת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה   ב.

  וכל הדרוש לביצוע העבודה.            

מ״ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה  12 המשטח לדוגמא יהיה בשטח

  חלק מהעבודה המיועדת לביצוע.

ס״מ. השיפולים בעלי שפה  7-10השיפולים יהיו מסוג המרצפות, גובה השיפולים  10.1.9

  עליוה מעוגלת.               

  מישקי השיפולים יהוו המשך של מישקי הריצוף. מקצועות השיפולים בפיה                 

  יסור השיפולים יבוצע במפעל. מעלות (״גרוג״). 45יוסרו בזוית של                 

 במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מקצוע עליון מעובד והם יודבקו לקיר                 

  בעזרת דבק מאשר ע״י המפקח.                

מ׳ ו/או  6.0/6.0 - בכל הריצופים והחיפויים הקשיחים כאשר השטחים גדולים מ 10.1.10

מ״מ ו/או  10-8 -בהתאם למפורט בתוכיות, יש לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ               

 70מסוג  RTU-1כפי שיקבע ע״י המפקח בעזרת חומר גמיש על בסיס סיליקון                

NOVASIL                       ) תוצרתOTTO CHEMIE( ון של מיקום בגוון שיקבע ע״י המפקח. התכ 

 המישקים יובא לאישור המפקח.               
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  ריצוף באריחי קרמיקה וגריט פורצלן 10.2

) בגווים 2( 314בת״י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א׳ לפי טבלה  10.2.1

  לפי בחירת המפקח.            

         צורת החת האריחים בהתאם לתכיות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  10.2.2

  דוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים מדוייקים בהתאם לתכיות.            

  לריצוףהכת האריחים  10.2.3

. יש לשטוף את גב ריצוףמכיים מראש את האריחים המיועדים ל ריצוףלפי ביצוע ה

מגב  האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה״חילוץ״

תים עשויים בכבישה בתבית. לצורך חילוץ מהיר של האריח האריח. הסבר: אריחים תעשיי

  מן התבית, משתמשים היצרים באבקה ״מחליקה״ (כגון טאלק למשל).

אבקה זו, כשהיא מצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר 

  שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפי ההדבקה.

  לות שכן יתן לגבה ביד.המצאות האבקה, יכרת בק

על מת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית רטובה, 

מאבק  קייםלפי יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 

. יקוי האריחים יכלול גם את הפאות היצבות המיועדות לקלוט את מילוי ויבשים

  או כוחלה). המישקים (רובה

  מילוי מישקים 10.2.4

מ״מ לפחות  4רוחב מיימאלי של המישקים האכיים והאופקיים, חייב להיות אחיד ברוחב 

מ״מ) וממולאים בחומר כיחול רובה אקרילי ו/או אפוקסי (בחדרים  5(בחדרים רטובים 

עד שתיפגש עם הדבק שחדר  -רטובים) תוצרת ״מאפיי״ או ש״ע. עומק החדרת ה״רובה״ 

  מ״מ. 6ק ולפחות למיש

דרש להשתמש בחומר מילוי מישקים, מוכן מראש ע״י היצרן, בגוון המוזמן. אין לאלתר 

  ולהשתמש במגוון או פיגמט, בשטח.

הפסולת  10לפי מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק 

  תסולק ע״י שואב תעשייתי.
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  י קירות באריחי קרמיקה וגריט פורצלןחיפו 10.3

  314בת״י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א׳ לפי טבלה  10.3.1

  בגווים ומידות לפי בחירת המפקח. )2(             

  314בת״י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א׳ לפי טבלה  10.3.2

  ידות לפי בחירת המפקח.בגווים ומ )2(             

במפרט הכללי. הדבקת אריחים תבוצע  1006יישום החיפוי יהיה בהתאם לסעיף  10.3.3

  במפרט הכללי. ההדבקה תבוצע בדבק  10065ע״ג טיח מיישר בהתאם לסעיף             

  מתוצרת ״שחל״ או ״גרירפיד״ תוצרת ״גב טכולוגיות״  152מסוג שחלקריט               

  מתוצרת ״כרמית״ או ש״ע. יישום הדבק בהתאם להוראות  ״C -7ו/או דבק ״              

  היצרן.              

  הדבקת האריחים תעשה רק לאחר יקוי הקירות והתייבשותם המלאה.                

  לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.3.4

  אריחים לבין אלמטים היוצאים יש להקפיד על סתימת מרווחים בין  10.3.5

  מהקירות, כגון ציורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח,                

  כן יש לסתום בחומר כ״ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתוה לבין                

  הרצפה.               

 יות.כרשום בכתב הכמובפיות יבוצע פרופיל גמר  10.3.6

 

  אופי מדידה ותכולת מחירים 10.4

  בוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם:

 שילוב גווים שוים וסוגים שוים של ריצוף, ריצוף בשטחים קטים וברצועות וכו׳ לפי  א.

  תוכיות האדריכל.

  לחומר סידור שיפועים, השלמות ועיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד׳ מותאמים  ב

מסביבם לרבות יסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית 

  מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי איסטלציה וכיו״ב.

  יישום במעוגל ובשיפוע לרבות כל החיתוכים.  ג.

  בטון שיפועים ו/או מצע חול מיוצב בעובי לפי דרישת המפקח.  ד.

  ה על הריצוף לרבות סילוק ההגה לפי המסירה.הג  ה.

  הכת דוגמאות וגווים לבחירת האדריכל.ו.                   

  חורים כדרש במשטחי עבודה שוים שבהם מותקן ברז (סוללה) ו/או סבויות.  ז.

איטום במסטיק דו קומפוטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקי התברואה   ח.

  ים ברצפה.המותק

  מ״מ וסתימתם ברובה.  5יצירת מישקים ברוחב עד   ט.

  מצע טיח מיישר מתחת לחיפוי קירות כמפורט לעיל.                י. 

 .המפקח שידרוש אחר רכיב או מכל/ו והחיפויים הריצופים מכל 5% למזמין ימסור הקבלןיא.               

  השוים היחידה במחירי עלותם את לוללכ בפרד ועליו לקבלן ישולם לא ל"ה עבור
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  עבודות צביעה –  11 פרק

  

  כללי 11.1

המקורית.  כל הצבעים יהיו צבעים מוכים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם 11.1.1

תקבלו צבעים שתאריך ייצורם שה ומעלה ממועד הצביעה, בצבעים שלגביהם יש דרישה  לא

במתקן חברת טמבור או ש״ע על פי הלי החברה  יעשה הגוון RALלגוון בסקלת טמבורמיקס או 

  צרת.יהמי

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי  11.1.2

הדילול הדרשים. המפקח יהיה הקבוע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון 

  אחיד או כיסוי מלא.

  והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגווים תיעשה ע״י האדריכל  11.1.3

  ודוגמאות ווים שוים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון שילוב גווים ערבוב ג  א.

בחירת גווים שוים למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שוה   ב.

  מהכף או שי קירות, בגוון שוה זה מזה באותו חדר וכד׳).

ידות השוות (למשל: דלת החוזרת במבה מספר פעמים בחירת גווים שוים ליח  ג.

  אין הכרח שכל הדלתות תהייה באותו גוון). -

יפורקו  חלקים שאים מיועדים לצביעה כגון פרזול וכדו׳, או כאלה שיידרשו ע״י המפקח, 11.1.4

  ע״י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסו ע״י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

צבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה קי, יבש וחופשי מאבק. שכבות הגמר של ה 11.1.5

  יש לקבל אישור המפקח לתאי הצביעה לפי התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגווים ובתגמירים שוים בכמות, -לפי דרישת האדריכל  11.1.6

  במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

כתמי צבע מרצפות, חלוות, ארוות, קבועות סיטריות בגמר עבודות הצבע יש לקות  11.1.7

  וכיו״ב. המבה יימסר קי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

שכל עבודות צביעת גרות ומסגרות אומן וכן קוסטרוקצית פלדה תבוצע בצביעה  מודגש 11.1.8

 תעשייתית במפעל. באתר יבוצעו תיקוי צבע בלבד.

  טיפול בצבעים 11.2

  ול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.כל מערכות הצבעים והטיפ 11.2.1

 את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאים חשופים לקרי  11.2.2

  השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.                    

  כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע״י היצרן. 11.2.3

  ד על היחס הכון בין החלקים בשעת מרכיביים יש להקפי- במקרה של שימוש בצבעים דו 11.2.4

  ערבובם.                               

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.2.5
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  בטיחות 11.3

כל כלי העבודה (מברשות, מרססים וכד׳) יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את העובדים בציוד  11.3.1

  מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

  .ום שבו עובדים או מאחסים צבעים ובקרבת מק אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה 11.3.2

  תיקוי צבע 11.4

            יקוי בעזרת מברשת פלדה מכית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע״י ממיס  11.4.1

  ס״מ סביב הפגם בצבע. 30(טרפטין טמבור) ברוחב                      

   וריים אחידים ובעלי גוון צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מיש 11.4.2

  אחיד.                     

 ס״מ מעל לתקרות אקוסטיות. 10מודגש בזאת שעבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  11.5

  

  אופי מדידה מיוחדים 11.6
  

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם: 11.6.1

  לקים וקיים.ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פי קירות ח .א

הגה על כל פרטי הבין והמערכות שמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות וחלוות ע״י  .ב

כיסוי בברזטים או בפוליאטילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות, חלוות וכו׳, בגמר 

 העבודה.

 .יקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר .ג

 ש״ע עד גמר העבודה באתר ויקיון סופי.הגה על הצבע בעזרת כיסוי יילון בועות או  .ד

 שילוב גווים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. .ה

 הכת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. .ו

 תיקוי צבע שידרשו לאחר התקות כלשהן או תיקוים כלשהם, שידרשו ע״י המפקח. .ז

 יישום במעוגל ובשיפוע .ח

  למחיר על טיח מחירי היחידה יהיו זהים ליישום על לוחות גבס יהיה זהה  11.6.2

  פים.                           

 צביעת מוצרי גרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיה  11.6.3

  מדדת בפרד.                           
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  עבודות אלומיום –  12 פרק

  

  
  כללי 12.1

תקן ומחלקת - בעל תו פקסמודגש בזאת שעבודות האלומייום יבוצעו אך ורק ע״י קבלן הכולל 

  תכון בסגל החברה.

  ההרכבה תתבצע ע״י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע״י קבוצות קבליות.

  תוכיות ביצוע 12.2

      לאישור המפקח.  SHOP DRAWINGSעל הקבלן להכין תכיות   12.02.1

  התכיות יבוצעו ע״י מומחה בתחום, הטעון אישור המפקח.                       

       סף יגיש הקבלן תוכיות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח. תוכיות בו 12.02.2

 העבודה לאישור תהייה ברמת פירוט הדרשת ע״י מכון התקים לשרטוטי תו                         

  תקן.                        

  לאחר אישור התוכיות ע״י המפקח והכסת שיויים בתוכיות  12.02.3

  במידה שיהיה צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור.                       

  חומרים וציפויים 12.3

, המתייחסים 2 - ו 1חלקים  1068כל האביזרים יתאימו לדרישות הקובות בת״י  12.03.1

  לחלוות אלומייום.                      

 מ״מ  2פרופילי האלומייום יתאימו לדרישות מפמ״כ של מכון התקים, בעובי  12.03.2

        לפחות. דרישות העובי הן דרישות מיימום והעובי יקבע עפ״י מידת הכפף                        

  המותרת לפחים כמוגדר בדרישות התפקוד של מפרט זה.                       

  רמת גימור 12.03.3

  פרופילים  א.

  פרופילי אלומייום במעטפת הביין יהיו בגמר צבוע בתור בהתאם לרשימות.

  

  אמצעי חיבור  ב.

ברגים, אומים, מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדלת 

אל חלד בלתי מגטית, אלומייום או חומרים בלתי מחלידים אחרים 

המתאימים לאלומייום מבחית הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא חשמלי. 

  כמו כן, הם יהיו בעלי חוזק מכי המתאים ליעודם.

  

  צעי עיגוןאמ  ג.

אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומייום, או פלדת אלחלד או 

חומרים בלתי מחלידים אחרים, בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה מצא 

  הביין.

  

  

  אביזרים ופרזול  ד.

האביזרים והפרזול יהיו מאלומייום מאולגן טבעי או פלדה בלתי מחלידה 

לאלומייום ואיו יזוק על ידו. האביזרים  בגמר מופרש כמפורט, שאיו מזיק

  והפרזול יתאימו לדרישות התקים ויאושרו ע״י המפקח.
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  סרגלי זיגוג  ה.

הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות המצויים 

  בתוכיות.

הסרגלים יהיו בצבע המסגרת, חתוכים בהתאמה לחיבור פיות האגף, חיבור 

  מדויקת וקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.ישר בצורה 

  

  הזכוכית  ו.

ות״י  1099ותתאים לדרישות ת״י  לפי הרשימות וכתב הכמויות הזכוכית תהיה 

938.  

  

 אופי מדידה ותכולת מחירים 12.4

  

  בוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם: 12.04.1

  תוכיות ייצור ותוכיות התקה לכל האלמטים.  א.

  לכל האלמטים. דוגמאות  ב.

  הפרדה בין אלומייום לפח ע״י חומר בידוד כדוגמת פלציב.  ג.

  כל הבדיקות כדרש.  ד.

  כל הפרזול כדרש.  ה.

  כל הדרש בהתאם להחיות יועץ האקוסטיקה.  ו.

כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומייום וכל הדרש ע״י היצרן עד   ז.

  לקבלת מוצר מושלם.

ות, החציבה, ההתאמה למבה וכיוצ״ב, הקשורות בהרכבת כל עבודות הסית  ח.

חלקי האלומייום אשר ובעים מאי התאמת המבה וכן גם כל התיקוים שלכל 

  חלקי הביין שיזוקו בעת ההרכבה.

  מעול רב מפתח (מאסטר קיי) וג׳רל מסטרקי.  ט.

  י.           כל הנדרש לפי הרשימות וכתב הכמויות.

  ילה לשיוי במחיר היחידה.לבכל כיוון לא יהווה ע ±±±±10%לות שיוי מידות בגבו 12.04.2
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  מיזוג אויר  15פרק 

  

  תאים כללים -פרק א' 

  

  תאור הפרוייקט .1
  

  

  אביב.-העבודה הכלולה במפרט זה מתייחסת לאספקה והתקה של מערכת מזוג אויר בבית ספר תיב בתל

  

ים מבוססת על מזגים מיי מרכזיים מפוצלים מערכת מזוג האויר בחלל רב תכליתי וחדרי טיפול .א

  ) בהתאם לצורך.HEAT PUMP) המשמשים לקירור וחימום (DXבהתפשטות ישירה (
  

המאיידים  לחדרי טיפולים יותקו במסדרון ויקררו/יחממו את החדרים באמצעות תעלות 

  אספקה העוברות בתקרה כפולה ומפזרים.

  תקרה כפולה של האולם. בחלל רב תכליתי המאיידים יותקו בחלל 

  

  במרחב מוגן ובחדרי שהייה יותקו מזגים  עיליים גלויים על הקיר. .ב
  המזגים יהיו מסוג דקורטיבי.

  

  .Aכל המזגים בפרויקט יהיו בדירוג ארגטי       ג.

  

  כל יחידות העיבוי ימוקמו על גגות המבה.  ד.

  

  ית.יחידה לאספקת אויר הצח תהיה מסוג איברטר מיי מרכז  ה.

  

  בשירותים עם חלוות יהיה אוורור טבעי.      ו.

  

במרחב המוגן תותקן מערכת סיון אויר א.ב.כ.    ז.
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  מפרט טכי מיוחד –פרק ב' 

  

   היקף העבודה          .1

  

העבודה הכללת במסמכים אלו כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, מס קיה, מכס והיטלים כלשהם, 

בלה למקום הבצוע, ביצוע העבודה או ההתקה, חומרים, מכשירי עבודה, מתקי שחרור, מיסי מל, הו

הם, ויסות כמויות האויר  והרצה והפעלה וכד'.יהרמה והובלה, פיגומים למי  

  

  העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, לאספקה והתקה של:  

  

  יחידות מזוג אויר מיי מרכזיות. .א
  

 מזגן דקורטיבי עילי  ב.

  

  ר צח מסוג איברטר.יחידת אוי  ג.

  

  אויר. –תעלות אויר, בידודן ואביזרי פיזור  .ד
  

  מערכות צרת גז, בידודן ואביזריהן.  ה.

  

  מערכות סיון אויר א.ב.כ.  ו.

  

  .  מערכת פיקוד.ז

  

  .  מערכת חשמל מושלמת.ח

  

  אספקת מכשירי מדידה.  ט.

  

  .  אספקת תוכיות עבודה ותיק מתקן.י

  

  זרים וחומרי העזר כגון: זויתים להגת פיות, מסגרת עץ ברגים, . כל יתר הפריטים, האבייא

מסגרות למפזרים ותריסים, שרוולים למעבר צרת, חומרים אקוסטיים, בולמי רעידות, שבלוות וכד', 

  עבור מערכת מזוג האויר, אף אם לא צויו במפרט זה ובתוכיות.

  

  . פיגומים למייהם.יב

  

  ר לצורך ביצוע העבודה, מקודה שתסופק ע"י המזמין..  חבור זמי של כח ומאויג

  

  שרות ואחריות כמפורט.  יד.
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  העבודה איה כוללת:   .2 

  

  חשמלא.  

    

  ולוח חשמלהזות חשמל אל יחידות מיזו"א   

  

  יקוז  ב.

    

  מערכת יקוז ראשית עד לקרבת הציוד כמצויין בתכיות.  

  

  העבודה כן כוללת:   .3

  

  חשמל  א. 

    

  להזות, תיאום גודל ומיקום ההזות. התחברות  

  יקוז  ב. 

    

  התחברות להכות, תיאום גודל ומיקום.  

  

  אחריות ושרות (תקופת בדק).       4

  

  בשוה מהאמור בפרקי המפרט הכללי הבין משרדי.

. האחריות תגובה באחריות חודשים מיום מסירת המתקים במלואם 24במשך הקבלן יהיה אחראי למתקן 

ללא הגבלה מזמן האספקה. במשך תקופה זו ייתן הקבלן שרות מלא למתקן, כולל חומרים  היצרים

  וכו'. , גז קירורמתכלים כגון: מסים, חומרי סיכה

  

שים וספות לפי המחיר  5המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין שירות ואחריות לתקופה של שה עד 

  שיוצע ע"י הקבלן בכתב הכמויות.

  

ות והאחריות כוללת תחזוקה מועת בוסף לטיפולי שבר. התחזוקה המועת תהיה לפי מודגש שהשר

המלצות יצרי הציוד ולפי המפרט המצורף ותעשה בתאום עם המזמין. לשם כך על הקבלן להכין תכית 

  תחזוקה שתית.

  

  הגה בפי חלודה  .5

     

ודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגים באופן הקבלן יקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מת לו  

יעיל בפי חלודה. לשם כך יפריד הקבלן ככל שהדבר אפשרי בין מתכות שוות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים 

  במגע עם רטיבות או מתוקים גלויים יהיו מגולביים.
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  צביעה  .6

  

 - , תמיכות מתלים, פחי פלדה וכו' כל המשטחים למייהם כולל: ברזל, אלומייום, אלמטי קוסטרוקציה  

  יוקו ויצבעו ע"י קבלן מיזוג האויר, כמתואר להלן:

  הכת שטח:א.  

  

  ברזל ופלדה בלתי מגולבת: .1

  

חלקי ציוד כגון: בתי לוליין למפוחים צטריפוגליים המיוצרים בבית חרושת או מפעל,יוקו היטב על ידי   

  .)BLASTING SAND( ריסוס חול

  

יוקו  - מ"מ, פרופילי קוסטרוקציה, צורות וכו'  1.5-שויים פחי פלדה בעובי של פחות מאלמטים ע

  כ"ל או בעזרת מברשת פלדה.

  

  אלומייום, פלדה מגולבת וחושת:  .2

  

יוקו היטב משמים באמצעות טרפטין מירלי. אלמטים מפלדה מגולבת יצבעו ב"ווש פרימר" או   

  צבע יסוד מאושר למגולבן.

  כל שכבה תהיה בגוון שוה.  

  

   צביעה:ב.   

  

  צביעת חלקים אשר יעברו קליה:. 1

  

  שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה וספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר.  

  

  צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ: .2

  

ע מגן מייום או כרומט האבץ, , לפלדה מגולבת, שתי שכבות של צבWASH PRIMERשכבה אחת של   

  שכבה אחת של צבע סיטטי עליון ושכבה וספת של צבע גמר בגוון מאושר.

  

עם גמר העבודה יתוקו כל הפגמים אשר גרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע מתאים,   

  ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת ה"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.

  

ות אויר בו מותקן מפזר אויר או תריס אויר חוזר, תצבע דופן התעלה המצאת ממול בכל מקום בתעל

  אם ידרש הדבר ע"י המפקח. -בצבע שחור מאושר 

  

המפקח רשאי לפסול צביעת ציוד כלשהו. באם לא שוכע שצביעתו עשתה לפי הדרש במפרט, ולדרוש 

  בעו מחדש וחובת ההוכחה על הקבלן.מהקבלן לבצע צביעה וספת, ובאם דרש לקות את הציוד ולצ
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  ויסות, מבחי פעולה והרצה  .7

  

עם סיום הקמת המתקן ולפי קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחי הפעולה   

דרש יוהויסותים הדרשים ע"י יצרי הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות ובדיקה וספת אשר עלולה לה

ועץ ו/או המזמין במשך העבודה. הקבלן יבצע את כל המבחים הוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים ע"י הי

  כגון מכון התקים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'.

  

כל יחידות מיזוג האויר, מערכות פיזור האויר והמפזרים יכווו כך שהספיקות בהן יתאימו לדרש בתכיות   

טמפרטורה הדרשת, תוך קיום הויסות הכון בין אויר חיצון לאויר חוזר. הקבלן יוודא פיזור אויר ובמפרט, ב

  אות אשר יצור חלוקת טמפרטורות אותה כדרש במפרט וביחידות הקירור יכווו הספיקות והטמפרטורות.

  

להפסקת פעולת המועים כל המועים החשמליים יבדקו לצריכת הזרם. כל מפסיקי יתרת הזרם יכווו ויבדקו   

בזרם הדרש. זרם הפעולה הורמלי והמרבי יסומן באופן בולט וקבוע על פי לוח השתות של כל אמפרמטר. 

  כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה תקיה.

  

וך מבחן כללי סופי של המערכת בו לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחים והויסותים לשביעות רצוו. הוא יער  

יבדקו כל המתקים בתאי הפעולה המפורטים במפרט זה. הקבלן יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים 

ומסודרים של זרם המועים בהעה ובפעולה שוטפת, כמויות וטמפרטורת האויר באיזורים הממוזגים, כמויות 

    הוכחת קיום דרישות מפרט זה.אויר פליטה וכל יתר האיפורמציה הדרושה לשם 

  

שיטות מדידת האויר וסוג מכשירי המדידה המוצעים ע"י הקבלן, חייבים לקבל אישור היועץ ו/או המזמין. לא   

תתקבלה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר ערכו במכשירים או שיטות אשר לא קיבלו את אישורו 

ק את כל מכשירי המדידה הדרושים לעריכת המבחים המוקדם של היועץ ו/או המזמין. הקבלן צריך לספ

ה"ל. המכשירים בהם ערכים המבחים חייבים להיות מדוייקים. כאשר ידרש לכך יצטרך הקבלן לספק 

  תעודות כיול למכשירים ה"ל ממוסדות מאושרים לכך לפי המבחים, תוך עריכת המבחים או אחריהם.

  

בלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישת היועץ ו/או המזמין שיויים בויסות לאחר תום הויסותים ואישורם, על הק  

כמויות האויר לשם התאמת הטמפרטורות על מת להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות 

  המפרט והתכיות.

  

ן רישום תוצאות כל המבחים ימסר למשרד היועץ בשי העתקים. לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י הקבל  

והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בוכחות היועץ ו/או המזמין או ציגו המוסמך. במידה שבעת 

המבחן עם היועץ ימצאו סטיות מהאיפורמציה הרשומה בתוצאות מבחי הקבלן ו/או זו שדרשה במפרט זה 

או ציגו עבור הופעה בכל וידרשו ויסותים וספים ומבחים וספים, ידרש הקבלן לשאת בהוצאות היועץ ו/

  מבחן וסף כ"ל.

  

לפי מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות   

יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין או ציגיו בכל הוגע להפעלתו ולאחזקתו של  14-מ

  המתקן.
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  ידותבולמי רע.         8

  

יחידות טיפול באויר התלויות לתקרה יתלו בעזרת סט בולמי רעידות. הבולמים יהיו מוצר מוגמר   א.

  יעודי, הבוי משי גביעי מתכת ובייהם מילוי מגומי.

  

  יחידות העיבוי יוצבו על גבי בולמי רעידות מטיפוס "שוקולד".  .א
  

 מחיר הבולמים כלול במחיר הציוד.  ג.

  

  

  שילוט וסימון   .9

  

, מזגים, טיפול באוירהקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון יחידות   

  מפוחים, צרת וכו'.

  

שכבות "סדויץ", בעל  3מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל  0.8השלטים יהיו ע"ג פח בעובי   

הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסה צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשה ע"י 

מטר לפחות. כל שלט ישא את שם  5בשחור ע"י שבלוות ותהייה בגודל היתן לקריאה ברורה ממרחק 

היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל האביזרים כגון 

"י תגי מתכת חתומים. כל הצרת תסומן באופן ברור ומאושר יסומו ע -שסתומים, ברזים ומועים וכו', 

  או המזמין כך שיתן יהיה לדעת את יעודה ואת כיוון הזרימה בה./ע"י היועץ ו

  

  משי צדי מחיצות.וליד כל הסתעפות לציוד  ,השילוט יבוצע לכל האורך  

  

  ה"ל יסופק בוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט להלן.  

  

  י תכוןתא  .10

  

  מתקן מזוג האויר תוכן לשמירת תאי הפים כדלקמן:  א. 

  

  שאמר אחרת).  (בלתי מבוקרת, אלא במקומות 50%טמפ' יבשה. לחות יחסית  C 1 + 23°   קיץ :  

  טמפ' יבשה.            C 1 + 21°  חורף:   

  

  תאי החוץ שלקחו בחשבון:  ב. 

  

  CDB 35°   CWB 26°  קיץ :  

  CDB 5°חורף:   
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  יחידות מיזוג האויר  .11

  

  יחידות מיזוג אויר העילית במרחבים המוגים יהיו מדגם דקורטיבי מתוצרת אלקטרה או תדיראן.

  

  .Aכל המזגים בפרויקט יהיו בדירוג ארגטי 

  

  יחידות מזוג אויר בספריות תהייה מיי מרכזית כולל תעלות ומפזרים.

  

  אורך הדרש בהתאם לתוכיות.היחידות יסופקו עם צרת גז מושלמת ב

  

) שיאפשר DE-ICERהיחידה תבה לפעול כמשאבת חום לחימום בחורף, ויותקן בה מגון הפשרה (

  .C °0פעולה גם בטמפרטורת חוץ של 

  

  בתאי התכון. F °40/120היחידה תתוכן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפ' 

  

רות. התקת מערכת החשמל תהיה מסודרת, ותבוצע היחידה תבה ותותקן כך שתאפשר גישה קלה לש

ע"פ חוקי חברת החשמל, תוך קיטת אמצעי הבטחה למיעת התחשמלות של אשי השירות או 

  המשתמשים.

  

  התפוקה המצויית במסמכים מתייחסת לתפוקת המערכת ולא לתפוקת מדחס ומילית.

  

 יכלול בין השאר: המזגןמחיר 

  

  .זי יקוצרת גמישה לחיבור -

 .ליחידת העיבויבולמי רעידות -

 "שולחן" להצבת יחידת העיבוי.-

 פרסוסטט לחץ גבוה ולחץ מוך להגת המדחס. -

 מתק בטחון למעבה.-

 מערכת חשמל ופיקוד מושלמת להפעלה. -

 סורגים עם מעול.-
  

 יחידת עיבוי (לכל סוגי המזגים) .     12

  

  .ת העיבוימ' מיחיד 1במרחק  db(A) 60 . רמת הרעש לא תעלה עלהבפעולת השקט ההית ההיחיד .א
  

 או חד פאזית, כמצויין בתכיות. תלת פאזית ההית היחידה .ב
  

 יחידת העיבוי תוצב על קוסטרוקצית פלדה  מגולבת בחום לאחר היצור על מעקה של הגג. .ג
  

  מפוח המעבה יהיה צירי, בהעה ישירה מטיפוס "אוזן פיל".  ד.

  

או ש"ע ויכללו  MASONשל   SUPER WPADSרעידות יאופרן כדוגמת המעבים יוצבו על גבי בולמי   ה.
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  סורגים עם מעול.

  היחידה תכלול צרת גז מושלמת בין הרכיבים ומערכת חשמל והגות. צלעות המעבה יוגו גד קורוזיה ע"י 

 יצרן מאלומייום ימי, או ע"י ציפויין במפעל היצרן בציפוי הגה דוגמת "בלייגולד".

  

  

  מפוצלתידת מיזוג אוויר יח .13

  

 , מדגם דקורטיבי.מטיפוס מפוצל ההיבמרחבים מוגים תיחידת מזוג האויר  .א
  

 בשיטת משאבת חום. וחימוםפעל לקירור ת ההיחיד .ב
  

 תהיה מתוצרת "אלקטרה" או "תדיראן". ההיחיד .ג
  

 חדר. הפעלת היחידות תהיה ע"י תרמוסטט .ד
  

 יצה.מסי האויר יהיו מטיפוס רב פעמי, היתן לרח .ה

 

  יחידות פימיות מזגן מיי מרכזי.   14

  

היחידות יבו משלד פרופילי פלדה מגולבים, ופלים מבודדים מפח מגולבן, המהודקים למקומם, לקבלת 

אטימות מרבית. המפוח יהיה צטריפוגלי, שקט בפעולתו, ויוע בהעה ישירה ע"י מוע חד פאזי בעל שלש 

  מהירויות.

  

מציורות חושת עם צלעות אלומייום. המסן יהיה יתן לשטיפה מיועד לשימוש רב  סוללת הקירור תבה

  פעמי.

  

  היחידה תתלה על גבי מתלים עם בולמי רעידות, והיא תתחבר לתעלות באמצעות חיבורים גמישים.

  

  יחידת עיבוי מיי מרכזי בשיטת איברטר  .15

  

ת מדחס הרמטי תלת פאזי, או חד פאזי, כדרש בתוכיות, יחידת העיבוי תהיה מוצר מוגמר של בית חרושת,  בעל

צלעות לאיטש, צרת גז  12ורות חושת וצלעות אלומייום, בצפיפות מירבית של ימעבה מקורר אויר עם צ

  מושלמת ומערכת חשמל והגות.

ולה גם ) שיאפשר פעICER -DEהיחידה תבה לפעול כמשאבת חום לחמום בחורף, ויותקן בה מגון הפשרה (

  .ºC0בטמפרטורת חוץ של 

  מפוח המעבה יהיה צירי, בהעה ישירה, מטיפוס "אוזן פיל", ויהיה שקט בפעולתו.

  בתאי התכון. F 0 40/120היחידה תתוכן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפ' 

  היחידה תתוכן להמשיך לעבוד בתאי חוץ קיצויים.

  

יצרן מאלומייום ימי או ע"י ציפויין במפעל היצרן בציפוי הגה דוגמת צלעות המעבה יוגו גד קורוזיה ע"י 

  "בלייגולד".
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  ראש.-מהירויות או מפוח אחד עם פיקוד מהירות רציף לבקרת לחץ 2מפוחים כ"א  2יחידה תכלול 

  

  היחידה תהיה מסוג שקט לרבות מפוח שקט תא מבודד וכו'.

  

בחום אחרי היצור עם  חורץ על גבי קוסטרוקצית פלדה מגולבתהיחידות יוצבו על גבי בולמי רעידות מגומי מ

  סורג ומעול.

  

היחידה תבה ותותקן כך שתאפשר גישה קלה לשרות. התקת מערכת החשמל תהיה מסודרת, ותבוצע ע"פ חוקי 

  חברת החשמל, תוך קיטת אמצעי הבטחה למיעת התחשמלות של אשי השירות, או המשתמשים.

  

Cבמסמכים מתייחסת לתפוקת מערכת בטמפ' חדר של  תפוקה המצויית
. המערכות יהיו מתוצרת "תדיראן" 24 0

  או "ש"ע מאושר".

  

  

  הפעלה ופיקוד  .16

  

  מזגים מוסדיים ומיי מרכזיים

  

  יופקדו ע"י תרמוסטט חדר עם לחצים, או מתג הפעלה מתוצרת מיטב.

  

  התרמוסטט יהיה מדגם להתקה שקועה.

  לאישור המתכן והאדריכל.התרמוסטטים יוגשו 

  

  התרמוסטט המקומי יכיל:

 הפסק" (או מתג).-לחצי "הפעל -

 בורר מהירויות למפוח. -

 לחצי כיוון טמפרטורה. -

 רילי אחזקה עצמית לשליטה מרחוק. -

 ורית פעולה ליחידה. -

 חורף". –מפסק בורר "קיץ  -
  

  מזגים מפוצלים עיליים

  יפוקדו ע"י תרמוסטט חדר כ"ל מתוצרת מיטב

  

  צרת גז  .17

  

  " עם חיבורים בהלחמת כסף או חיבורי פלר. כל האביזרים Lהצרת תעשה מחושת טיפוס "

  יהיו מחושת או סגסוגת חושת. לא יהיו חיבורים לאורך הצרת.

  

  , ועובי הדופן יהיה בהתאמה ללחצי העבודה.a410Rהצרת תתאים לפעולה בקרר 
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  קשיחה. PVC, תותקן בתוך תעלת צרת הגז והחשמל בתוך קירות, ובריצוף

  

  מ"מ. הבידוד יעטף בסרט פלסטי  13בעובי  –צרת הגז תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוקי "ארמפלקס" 

  לפחות, לכל אורכו. 50%בחפיפה של 

  

  הבידוד יותקן בהשחלה, לפי חיבור הצרת.

  

  : ע"פ המלצת היצרן.קטרי צרת קרר

  .: ע"פ המלצת היצרןכבלי החשמל

  : ע"פ המלצת היצרן.כבל תקשורת

  

  זית חשמל  .18

  

  זית החשמל מבוססת על זיה פימית למזגים המפוצלים וזיה חיצוית למערכות המיי מרכזיות. קבלן 

  מיזוג האויר יעביר כבל זיה ליחידה החיצוית או הפימית, לאורך תוואי הצרת, לפי הצורך.

  

  יעילות  .19

  

ת היחידות יעמדו בתקרגיה חדשות ש2017ות א.  

  

  עבודות חשמל  .20

  

  :עבודות שתבוצעה ע"י קבלן החשמל .א
  

  הזות חשמל:. 1  

  

למזגים: שקע חד פאזי או קו הזה תלת פאזי המסתיים במפסק "פקט",  1.1
 בהתאם למקרה.

  

  X1-IPהמזגים שיותקו מעל האמבטיה יהיו בדרגת אטימות   

  

  וג אווירעבודות שתתבצעה ע"י קבלן מיז  ב.

      

  חיווט הכוח והפיקוד בין יחידת הטיפול באויר ליחידת העיבוי, לאורך תוואי הצרת.

  קבלן מיזוג האוויר אחראי לתיאום סוג ומיקום השקע.
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  תעלות.   21

  

 100מוך" יהיו מפח מגולבן בהתאם לדרישות המפרט הכללי. תעלות מעל - א.   תעלות מזוג אויר מטיפוס "לחץ

  וחב יבוצעו עם אוגן. ס"מ ר

  

גבוה". קטעי התעלות יחברו בייהם באגן עם אטם ספוג. -תעלות מ"א לפי דרישה יהיו מטיפוס "לחץ .ב
  האוגן 

יהיה כחטיבה אחת עם התעלה כשבפיות מורכבת זווית פלדה. חיבור אביזרי הפיות בברגים, דגם 

ס"מ זה מזה, ללא  40במרחק שלא יעלה על האוגים יוגש לאישור. לאורך האוגים יותקו אביזרי הידוק 

  ברגים חודרים.

  

גומי  - RTV )100%מוך אטום". כל התפרים יאטמו ב-תעלות פליטה משירותים יהיו מטיפוס "לחץ .ג
 סיליקוי) מדגם מאושר.

 

 קטעי תעלות המתחברים לציוד יהיו תמיד עם בידוד אקוסטי. .ד
  

 .PCF 2בצפיפות  1ד אקוסטי בעובי "תעלות "א על הגג ומחוץ למבה יהיו בעלות בידו .ה
  

, TRV, 100%תעלות גלויות על הגג יהיו בעלות אטימה גד גשם ואבק. האטימה במסטיק סיליקוי  .ו
 שכבות פוליגג של שרפון או ש"ע מאושר. 2 -והדבקה בסרט ביטומן עם גב אלומייום וציפוי חיצוי ב

יקוז. התעלות יותקו בשיפוע עליון לים ללא חדירות של ברגים דרך התעלות יותקו ע"ג פרופילים מגולב

דופן התעלה. רגלי התמיכות יוצבו על גבי בסיסי בטון שיוכו לשם כך, או על מרצפות עבות, שיוחו על יריעות 

  חומר איטום, להגה על איטום, להגה על איטום הגג. התמיכות וחומרי העזר שלהן יכללו במחיר התעלות.

 

  להארקה של התעלות בהתאם לחוקי החשמל. מחיר ההארקה כלול במחיר התעלות.הקבלן ידאג   ז.

  

   עם ציפוי הגה פימי גד התפוררות. PCF 2בידוד טרמי חיצוי יהיה מצמר זכוכית בצפיפות   ח.

  של מכון התקים עם אשור בר תוקף. V.3.3כל הבידוד יהיו בעלי סיווג 

  

ס"מ לפחות למיעת סחיפת סיבי בידוד ע"י זרם  6יותקן פס פח ברוחב בכל מקום של חיתוך הבידוד האקוסטי . ט

  האויר.

  

  בכל התפצלות של תעלה יותקן מדף מפלג (קוודרט) עם אפשרות עילה, בין אם צויין בתוכיות ובין אם לא.  י.

  

  מדפי ויסות יהיו מאלומייום עם גלגלי שייים סתרים.  יא.

  

  תעלות גמישות.   22

  

  תקין תעלות גמישות במקומות המצויים בתכיות או באישור בכתב.א. הקבלן י

  

  ).V 33ב. התעלות והבידוד יהיו בעלי תו תקן. ובעלי אישור עמידות בדרישות הבטיחות (
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  שכבות יר אלומייום. 2עם ציפוי של  בורגיג.  התעלות יהיו מחוט פלדה מגולבת בעל מבה 

  

  וציפוי חיצוי מיר אלומייום עם רשת סיבי זכוכית. 1י מצמר זכוכית בעובי "ד. תעלות מ"א יהיו עם בידוד חיצו

  

  .F °200וטמפ' של   2ולחץ " FPM 2500ה. התעלה תתאים למהירויות זרימת אויר של עד 

  

  ארה"ב. DEC" ארה"ב או THERMAFLEXו.  התעלה תהיה מתוצרת "

  

  עלת פח ובהתחברות למפזר.  ז. מחיר התעלות כולל את הצוואר העגול  בהתחברות לת

  ההתחברות וההידוק במהדקי פלב"ם.    

  

  

  חיבורים גמישים   .23

  

חיבורים גמישים יותקו בכל יציאת וכיסת אויר של יחידת מיזוג אויר ומפוחים, וכן בכל תעלה החוצה קו 

סי מתכת וברגים אל משובח ויחוזקו באמצעות פ שימשויתהתפשטות של הבין. החיבורים הגמישים יעשו מבד 

ס"מ. החיבור הגמיש יהיה  20-התעלות והיחידה, להבטחת אטימות מלאה. אורך כל חיבור גמיש יהיה לא פחות מ

דוגמת חומר לחיבור גמיש תובא לבדיקה ואישור של המפקח. החיבורים  . 1001כדרש בתקן  מחומר בלתי דליק

  .הגמישים יוגו גד תאי חוץ ע"י גגון מפח מגולוון

  

   מדפי אויר אוטומטיים ומדפי יד.  24

  

  כל מדפי האויר יהיו מטיפוס רב כפות, בעלי תועה וגדת, ומצוידים במסבים אשר אים דורשים סיכה.

  

המדפים  יהיו מאלומייום עם להבים המיוצרים באקסטרוזיה, ומועים באמצעות גלגלי שייים. בשפות הלהבים 

  יותקו אטמים.

  

  בהתאם למצויין בתכיות. המדפים יסופקו

  

תמסורת מוף מתאימה תותקן בכל מערכת מדפים בין שהיא מועת באמצעות מוע או מופעלת ביד עם ציון מצב 

  סגור". -המדפים "פתוח 

  

  אויר ותריסי אויר חוזר  מפזרי  .25

  

ק הזריקה ועצמת הרעש על הקבלן לוודא לפי יצור והספקת מפזרי האויר השוים, כי טיפוס המפזר, גודלו, מרח

מתאימים לכמויות האויר שעליו לספק. כמו כן על הקבלן לקבל את אישור האדריכל והמפקח על כל סוג של 

  המפזרים. מקום המפזרים חייב להיות מאושר על ידי האדריכל והמפקח לפי ההרכבה. 

  

ת וטיפוס כמצויין בתכיות ו/או ירות ובתקרות יהיו מתוצרקמפזרי האויר ותריסי האויר החוזר והצח להרכבה ב

  במפרט זה, עשויים מאלומייום משוך, מאולגן בגוון טבעי או צבוע בצבע אפוי בתור בגוון לפי דרישת האדריכל.
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מפזרי האויר להרכבה בקיר יהיו בעלי להבים אכיים בחזית ואופקיים מאחור עם אפשרות הטייה של שתי שורות 

  יידים בווסת כמות אויר ומיישר זרימה.הלהבים. כל המפזרים יהיו מצו

  

מפזרי האויר להרכבה בתקרות יהיו מלביים בהתאם לדרש ויצויידו בווסת כמות אויר ומיישר זרימה כ"ל. 

סיומת  ,מ' גובה 3.0"  של חברת "מטלפרס". בחדרים עד H"  או "Uשולי המפזרים יהיו מדגם רחב דוגמת "

  " של חברת "מטלפרס".Sהגבוהים מטיפוס "" ובחדרים Bהלהבים תהיה מטיפוס "

  

מפזרי האויר לתעלות העגולות יהיו מטיפוס שתי וערב, ויהיו בעלי מסגרת המתאימה להתקה על גבי תעלות 

  עגולות, ללא צוארון. המפזרים יצויידו בווסתי כמויות אויר.

  

  ת כמות אויר.תריסי אויר חוזר יהיו בעלי להבים קדמיים אופקיים קבועים ויצויידו בווס

  

הספקת כל מפזר אויר ותריס אויר תכלול את הספקת מסגרת העץ המתאימה למפזר. מסגרות העץ יהיו בעובי של 

וברוחב החופף את כל עובי הקירות בהם הן מותקות. פתח האויר של המסגרת יתאים לגודל המפזר לו הוא  3/4"

העץ ויכסו את התפר שבין הקיר ומסגרת העץ. אטימת  שייך. שולי מפזר האויר יעלו בכל מקרה על מידות מסגרת

  המרווחים בין מסגרת העץ והקיר תעשה ע"י הקבלן.

  

     צרת יקוז.  26

  

עם אביזרים ליקוז הכוללים  1 1/4"-ו 2צרת יקוז תהיה צרת מפוליפרופילן עם חיבורי הדבקה בקטרים "  א.

  פתחי יקוי.

  

  ן סיפון הכלול במחיר היחידה.בחיבור ליחידת טיפול באויר יותק  ב.

  

ס"מ,  50מ"מ עד לאורך של  20יותקן ציור פלסטי גמיש ללא מעיכות בקוטר  המפוצלותבחיבור ליחידות   ג.

  קשיח. פלסטיהכלול במחיר היחידה. מעל אורך זה יבוצע היקוז מציור 

  

וכן ע"י קבלן האיסטלציה, ד.  חיבור הצרת הגמישה לציור היקוז המאסף יעשה באמצעות פיה קוית שת

  והציור הגמיש יהודק עליה ע"י בד ירוסטה.
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  אופי מדידה מיוחדים ותכולת המחירים –פרק ג' 

  

  התחשבות עם תאי המפרט:     .1

  

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התאים המפורטים. המחירים המוצגים להלן 

אות הכרוכות במילוי התאים הזכרים במפרט על כל פרטיהם. אי הבת כל יחשבו ככוללים את ערך ההוצ

תאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על ידי היועץ ו/או המזמין כסיבה לשיוי מחיר הקוב בכתב 

  הכמויות ו/או כעילה לתשלום וסף מכל סוג שהוא.

  

     הסתייגות:     .2

  

 ה את תשומת ליבו של היועץ/או המזמין בזמן הגשת גילה הקבלן פריט חסר או פריט שלאיתן להשיגו, יפ

רואים את הקבלן כאילו כלל את הפריט החסר במחיר המוצע והוא מסוגל להשיג את  -ההצעה. לא עשה כך 

  הפריט בלוח הזמים הדרש.

  

  כמויות:     .3

  

  כל הכמויות המובאות להלן יתות באומדא.

  

  מחירי היחידה:     .4

     

תיאורי הסעיפים השוים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה המתאימים יחשבו  א.

ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למתואר במפרט, בתוכיות ובחוזה העבודה. סכום 

  .מחירי הסעיפים יהווה את מחירו של המתקן המושלם כשהוא מוכן למסירה סופית ליועץ ו/או למזמין

  

  מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:    ב.

  

כללים בה)  כל החומרים (בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הכללים בעבודה ושאים)    1    

  והפחת שלהם. לרבות הוצאות בדיקתם ואחריות על תקיותם.

  

  י החוזה.כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתא    )2

  

  השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכוות, סולמות, פיגומים וכד'.    )3

  

  כל אמצעי הגה לשם מילוי דרישות הבטיחות, כמפורט.    )4

     

כל האמצעים הדרושים לשם מיעת רעידות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד היסודות     )5

  של המכוות.
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ם, הציוד, כלי העבודה וכו', כמפורט ובכלל זה העמסתם ופריקתם הובלת כל החומרים, המוצרי    )6

וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממו. להסיר ספק, כלולים בצוע כל העבודות ואספקת כל 

הציוד והחמרים המוטלים לבצוע ואספקה על הקבלן לפי מפרט זה, אפילו אלה עבודות ביה, וכן 

מושלם של מערכת מזוג האויר, אפילו אין לכל הללו ביטוי  כל עבודה חומר וציוד הדרושים לבצוע

  בכמויות שוא כתב הכמויות.

  

  אחסת החומרים, המוצרים, הכלים, המכוות ושמירתם וכן הגה ושמירה על עבודות שבוצעו.     )7  

  

בלו, המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מיסים, מיסי קיה על פריטים בודדים,דמי שחרור,     )8  

מס קיה לא כולל מיסי  מכס והיטלים אחרים.הכל בין קיימים, בין שיוגדלו ובין שיחולו בעתיד.

  קיה המוטלים על מערכות מזוג אויר.

  

   כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כיוון, וויסות והרצת המתקן והדרכת המזמין  )9
  וציגיו.

  

  ת.כל הוצאותיו של הקבלן לתקופת השירות והאחריו    )10

  

    הוצאות כלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות הוצאות הובעות  )11
מהכה והספקה של תוכיות עבודה ומפרטי ציוד, עדכון תוכיות תוך כדי ביצוע העבודה, הכת 

דיאגרמות, תוכיות התקה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי 

  וכן כל ההוצאות המוקדמות והמקריות.החילוף הדרושים 

  

  הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תאי החוזה מחייבים אותו.    )12

  

  רווחי הקבלן והוצאות המימון.    )13

  

  תוספות, הורדות ושיויים:      .5

  

ליהם בכל מקרה של תוספות, הורדות ושיויים ו/או שיויים בפריטים הכלולים בכתב הכמויות, יחולו ע

  המחירים המפורטים בכתב הכמויות.

  

גם לגבי כל העבודות הוספות והשיויים יחשבו מחירי היחידה של הסעיפים השוים בכתב הכמויות, 

  לעיל. 4ככוללים את ערך ההוצאות הכלליות כמפורט בסעיף 

  

  אופי מדידה מיוחדים  .6

  

ללי בהוצאת משרד הבטחון, אלא אם של המפרט הכ 15כללי מדידת הכמויות הם אלה המפורטים בפרק 

  אמר אחרת במפורש במפרט זה או בכתב הכמויות. 

  

  בולמי רעידות א.

  

  בולמי הרעידות יכללו תמיד במחיר היחידה אליה הם שייכים.  
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  מערכת מיי מרכזי ב.

  

סטט המערכת כוללת יחידה פימית, לפי פירוט, יחידת עיבוי חיצוית, צרת גז מקשרת, ורית ותרמו  

  להפעלה, מילוי שמן וגז קירור

  

  תעלות גמישות ג.

  מחיר התעלות יהיה כולל התחברויות לתעלה ולמפזר והידוק במפזרי פלמב"ם. המדידה לאורך הציר.  

  

  תעלות אוירד. 

  

הזכרים בפרד בכתב  למעט אלה  ,מחיר התעלות כולל את כל מכווי הזרימה, פתחי הגישה וכל האביזרים  

ו כן כולל המחיר את התמיכות, החיזוקים והמתלים של התעלות לפי הדרש בתקן הכמויות. כמ

"ASHRAE".דרש במפרטלרבות תמיכות לתעלות על הגג כ ,  

  

  שרוולים למעברי צרתה.

  

  מחיר השרוולים כלול במחיר הצרת.

  

  מסגרות למעברי תעלות ו.

  

  מחיר המסגרות כלול במחיר התעלה.

  

 הארקותז. 

  

חשמלית והארקות של כל פרטי הציוד, תעלות אויר וצרת וכן חיבורים לפס השוואות  שמירת רציפות

  פוטציאלים של המבה יכללו במחיר פריטי הציוד, תעלות האויר והצרת.

  

  זצרת ג ח.

 

מחיר הצרת כולל כל הספחים לרבות: תמיכות, תליות, צביעת הצרת, בדיקת לחץ כדרש, ביצוע 

 ן קירור, הכל לפי כללי המקצוע והחיות היצרים.ואקום, מילוי גז ושמ

  

  מעברי אש  ט.

  

  אטימת מעברי אש כלולה במחיר העבודה.

  אטימה סביב מדף אש כלולה במחיר המדף. אטימה סביב צרת אכית או אופקית בפירים.

  כלולה במחיר הצרת. אטימה סביב כבלי חשמל כלולה במחיר האיסטלציה החשמלית.
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  מעליות  -  71פרק 

  

  א.  תאים  כלליים

  הגדרות  .1

    

  ת"א. -ביצוע הרכבה והתקת מעלית בבי"ס "תיב", אחוזת חוף – "העבודה"

  אחוזת החוף בע"מ.  -"היזם"

  אדום אדריכלים.  – "האדריכל"

  וי. אי. אס. הדסה בע"מ. – "היועץ"

  רוטברט הדסה.  – "המפקח"

  חברת המעליות. –" "הקבלן

  החברה שמבצעת את עבודות הקמת המבה. –" הראשי "הקבלן

  המפרט הכללי לעבודות ביה בהוצאת הועדה הבימשרדית בהשתתפות – "המפרט הכללי"

  הביטחון/אגף ביוי, משרד הביוי והשיכון/מיהל התכון וההדסה ומע"צ.   משרד   

השוות או  ת הוספות,לעבודה הדוה, הדרישו םמכלול התאים המיוחדים המתייחסי – "המפרט המיוחד"

  המוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תאים מיוחדים ווספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי פרד מהחוזה. - "המפרט" 

 יתאימו לכלכל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ו - "תקים"

התאמה מיוחדת לגישות  70חלק  2481תקן ישראלי ת"י , על כל חלקיו. המעודכן 2481ת"י האמור בתקן ישראלי 

   .3.1חלק  1981אשים לרבות אשים בעלי מוגבלות ותקן 

רשויות לגביהן קיימות דרישות או תקות של רשות מוסמכת כגון: חברת החשמל,  עבודות אשר  -"תקות" 

  , מכבי אש או החיות "תכון וביה" תבוצעה בהתאם לאותן הדרישות.ותמקומי

ידי השלטוות בקשר להתקת -הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקות העבודה הממשלתיות, שקבעו על

  מעלית.

  כל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכיות מאושרות ובכפיפות לתקות ה"ל. 

  

  יםכישורים מקצועי  .2

  

  הקבלן יהיה מורשה עפ"י כל דין וכי היו בעל כישורים, הידע, היסיון, האמצעים והיכולת, כולל:

  משרד טכי עם מהדסים.  2.1    

                  2.2   ה, הפעלה ומתן שרות למעלית כמפורטיבעלסיון וידע קודם לביצוע אספקה, התק  

  הטכי. במפרט                   

  תקן למעליות. בעל תו  2.3    

  .ISO9001מערכת בקרת איכות ברמה של  2.4  

  

  

  פרוט הציוד וכתב כמויות  .3

  

הכמויות) של  ' (כתבז' (פרוט הציוד) ובפרק הבעת הגשת הצעתו ימלא הקבלן את כל הפרטים במלואם בפרק 

  המפרט הטכי.
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  על הציוד ) של היצריםDUTY TABLEהקבלן יצרף להצעתו את הפרוספקטים והטבלאות  (    

  המוצע.     

  הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק ומלא של הטבלה ללא צרוף המסמכים הדרשים תיפסל.    

  על הקבלן לקבל את אישורו של היועץ לגבי הציוד המוצע לפי קבלת העבודה.    

  

  תוכיות  .4

  

וכיותתוך ארבעה שבועות מיום ההזמה יגיש הקבלן תוכיות עבודה מפורטות לאישור היועץ. ת  

  אלה תכלולה:  

  תוכיות ביה לצורך ביצוע עבודות הבייה של הפיר.  4.1  

  תוכיות פיגום.  4.2  

      תוכיות כלליות של המעלית על כל החלקים, הציוד עם מידות מדויקות, תוך ציון סוג הציוד         4.3             

  והספקים.                           

  התא והדלתות. תוכיות פרטי  4.4  

  תוכיות פיקוד ואיסטלציה חשמלית.  4.5  

  תוכיות לוח אספקת חשמל למעלית.  4.6             

    תוכיות, דוגמאות וגווים לבחירת תאים, דלתות, אביזרי פיקוד ואיתות, לקבלת אישורים   4.7             

  מהאדריכל. ארכיטקטויים                           

   הקבלן לא יבצע כל עבודה או חלק ממה כולל הזמת חלקים ויצרום לפי קבלת אישור בכתב מטעם              

  היועץ.             

  

  מדידות  .5

  

  כפי שהן במציאות ולא להסתמך על התוכיות בלבד. הפירעל הקבלן למדוד את מידות   

  

  קבלים אחרים  .6

  

גורמים אלה.  קבלן לבצע את עבודתו תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עםבאתר הבייה יעבדו קבלים אחרים. על ה

תהיה סופית והיא תחייב את  תגלו חילוקי דעות, הפרעות, תביעות הדדיות וכיו"ב, ישמש היועץ כבורר והכרעתו

  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כל שהוא עבור התאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה.  הקבלן.

  

  

  

  

  הקבלן הראשיביצוע ע"י עבודות ל  .7

  

  .בהתאם לתוכיות הקבלן או תוכיות מאושרות ע"י היועץבית פיר   7.1    

  יציקת יסודות עבור הפגושות בבור הפיר.  7.2    

  משקופי דלתות הפיר. בטון  7.3    

  פיגום לתקופת הרכבת המעלית.  7.4    

  מחסן יבש ועול לתקופת הרכבת המעלית.  7.5    
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  ח ומאור.ועבור כ ליד לוח הפיקודזות, הארקה ואפס אפ חיבור של שלוש  7.6    

  ח ולמאור.ומפסקי זרם ראשיים חצי אוטומטיים לכ  7.7  

  ח ומאור.ומפסקי זרם חצי אוטומטיים לכל מעלית עבור כ  7.8  

  .בהתאם לדרישת חברת החשמל הארקת בפיר המעלית  7.9  

  מעלית.מקור זרם זמי או קבוע לצורך עבודות הספק להרכבת ה  7.10  

  .(אם יותקו) צרת וחיוט לאיטרקום ומערכת בקרה  7.11  

  .קו טלפון ללוח הפיקודצרת וחיוט ל  7.12  

  .3חלק  1004לקוט בכל האמצעים להבטחת עמידה ברמות רעש המותרת ע"פ ת"'   7.13  

  

  בטיחות וגהות  .8

  

  ת צד שלישיהקבלן יקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות הדרשים להבטחת עובדיו ולהבטח

  הדרשים ע"פ חוקי מדית ישראל.

  הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא עם אחראי הבטיחות שימוה מטעם המזמין.

  

  טיב העבודה  .9

  

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים, לחוקים ולתקים הקיימים

 ים ובעליה ע"י בעלי מקצוע מיומסיון, המתאימים לבצועיוהמקובלים. העבודות תבוצע  

  העבודות, במספר הדרוש ובהשגחה ישירה של מומחים ומהלי עבודה מטעם הקבלן.

  למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אים מתאימים מבחיה מקצועית או

  אישית.

  על הקבלן להביא לאישור המזמין או בא כוחו את כוותו למסור איזה חלק שהוא מהעבודה

  בלן משה. בידי המזמין הזכות לאשר או לפסול את קבלן המשה. יודגש כי ביצוע העבודה ע"ילק

  קבלי משה יהיה בהשגחה ישירה של מומחים ומהלי עבודה מטעם הקבלן. על הקבלן לספק את

  כל החומרים, חלקים, המתקים והמכשירים הדרושים לביצוע העבודה, כשהם חדשים ומאיכות

  משובחת.

  

  

  

  דו"ח ביצוע  .10

  

  הקבלן ידווח למזמין וליועץ שבוע ימים לפי ביצוע כל שלב ביצור חלקי הציוד למעלית וכן לפי 

  ביצוע כל שלב בהרכבת המעלית באתר וכן דווח מיידי עם סיום כל אחד מהשלבים האמורים. 
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  עבודות וספות  .11

  

ת, או בתיאור הטכי, יקבע מחיר העבודה על ידי היועץ עבור ביצוע עבודות וספות שאין כלולות בכתב הכמויו

  בהתאם להערכתו, על בסיס העבודה והחומר שיש להשקיע בבצוע אותה עבודה.

  

  זק לבין  .12

  

  הקבלן יהיה אחראי לכל זק שיגרם לבין, למכוות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופן ישיר

  ידו, או בעקיפין ע"י פועליו.-על

  בשלמותם. אין הקבלן רשאי ה"לאו יתקן את הזקים /ו יב לפצות את כל היזוקיםהקבלן חי

  לחצוב במבה, בעמודים, בקורות, בתקרות, ללא אישורו של מהדס הביין.

  

  שילוט  .13

  

, בתא, בכיסות, שלוט העומס המותר, הוראות שימוש לוח הפיקודעל הקבלן להתקין את כל השלטים הדרושים ב

  אם לתקן.וחילוץ בהת

  

  צביעה  .14

  

  לאחר שיוקו, בצבע יסוד וסופי לפי דרישת היועץ. על הקבלן לצבוע את כל חלקי הברזל בפיר ובתא

  

  ערבויות  .15

  

  על הקבלן לתת ערבויות לטיב הציוד ופעולת המעלית בתקופת האחריות בהתאם לדרישת המזמין.

  

  ביטוח  .16

  

  חריות מלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כלבא וישאהקבלן יהיה מבוטח בפוליסה מתאימה 

  זק אשר יגרם לו, או שהמזמין יהיה חייב בקס לפי חוק כתוצאה מביצוע עבודתו של הקבלן, או

קבלי  כתוצאה מחומרים פגומים אשר השתמש בהם, או באשמת ו/או רשלות ו/או הזחה של עובדיו ו/או

ותקופת השרות על ידו,  בטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה שלו,כן מתחייב הקבלן לדאוג ל- המשה שלו. כמו

  לכיסוי כל הזקים.

  

  הקבלן מתחייב להעביר עותק אחד של הפוליסה ה"ל למזמין עפ"י דרישתו.

  

  בתקופת הבדק אחריות  .17

  

שים ממסירת המעליות לשימוש יום יומי ומתאריך קבלת תעודת השלמה חוד 12הקבלן יהיה אחראי במשך 

   מעלית לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולתה התקיה של המעליתל

  .לשימוש יום יומי ולא בעת סיום העבודה הציבור הרחב לשרות
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  העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכיות איה מסירה מהקבלן את האחריות

  כל תקלה הובעת משגיאותעבור פעולתה התקיה של המעלית. הקבלן בלבד יהיה אחראי על 

  שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.תכויות 

  העובדה שהיועץ הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן או אישור העבודה

  בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא מסירה את האחריות הקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או שבוצעה

  בפעולתה התקיה של המעלית, או בטיב העבודה תוך תקופת האחריות,ליקויים בחומר, בציוד, 

לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים ועל  רשאי היועץ

הקבלן לבצע את התיקוים ו/או החלפת הציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי היועץ ותבוצע על חשבון 

  הקבלן.

  מיום ההחלפה. שההקבלן על החלפת החלקים ה"ל תהיה  ןשייתתקופת האחריות 

  בשלום ע"י המזמין: תאי האחריות כוללת והחייב

  שימוש לא כון ע"י המשתמשים.  -

  תקלות כתוצאה משיטפון מים.  -

  תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה.  -

  תקלות הובעות כתוצאה מבלי סביר.  -

-  דליזים.תקלות כתוצאה מו  

  

  ספר המתקן  .18

  

  העתקים של "ספר המתקן" שיכלול: 4עם סיום הרכבת המעלית ימסור הקבלן למזמין 

  המעלית. מעודכות שתכלולה את כל השיויים שבוצעו במהלך ביצוע הרכבת  ”AS-MADE“תוכיות   א.

  .”AS-MADE“תוכיות פיקוד מפורטות   ב.

  .”AS-MADE“תוכיות איסטלציה חשמלית   ג.

  רשימת חלקי חילוף מומלצת.  ד.

  

  הדרכה  .19

  

עם מסירת המעלית לשימוש יום יומי, הקבלן ידריך את המזמין בשימוש במעלית ובחילוץ אשים מתא המעלית 

  בשעת חירום.

  

  מחירים  .20

  

  המחירים המופיעים בגוף כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות  20.1

התחשבות בו,  זכרים במסמכים על כל פרטיהם. אי הבת תאי כלשהו, או איהתאים ה במילוי

עילה לתשלום וסף  עילה וסיבה מספקת לשיוי המחיר הקוב בכתבי הכמויות ו/או לא תהווה

  מכל סוג שהוא.

  אור העבודות בסעיפים השוים בכתבי הכמויות הם תמציתיים בלבד ואים ממצים אתית  20.2

  ת הקבלן אשר מתוארים בגוף המפרט ובתוכיות.כל התחייבויו    

  מחירי היחידה המופיעים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך:  20.3    

  כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר מכל סוג שהוא לביצוע העבודה,  א.      
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  אספקתם והמסים החלים עליהם.         

  דות המתוארות במפרט הטכי ובתוכיות,כל הפעולות הדרושות לביצוע כל העבו  ב.      

 לרבות עבודות שתיאורן לא  מצא את ביטויו במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות

  לבצוע עבודה מושלמת וגמורה.  

  הובלות הציוד והחומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם,  ג.      

  בשתית למוצרי היבוא פריקתם והרמתם למפלס הדרוש כולל הובלה ימית וי  

  הסעת עובדים למקום העבודה וממו.   מחו"ל,

    אחסת חומרים, מוצרים, כלים, כמו כן מכוות, שמירתם, הגתם (כולל על  ד.    

  שבוצעו באתר).   עבודות

  כל עבודות התכון הקשורות לפרטי הציוד, פרטי הרכבת המעלית, תוכית פיקוד   ה.    

  וחשמל.                  

  כל עבודות ביצוע הרכבת המעלית, הפעלה, ויסות מערכות הבקרה והרצתה.  ו.      

  הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות הקשורות בביצוע עבודות הספקה   ז.    

  המעלית, תאים סוציאליים, תשלומי מס הכסה, ביטוח לאומי,  והתקת

  עובדיו, ורווח הקבלן.וכל החובות החלות על פי דין על הקבלן כלפי  תשלומים לקרות

  בכל מקום בהם תוארו המאפייים בלשון יחיד יש להתייחס למספר המאפייים כפי   20.4    

  לצורך ביצוע עבודה מושלמת על ידי הקבלן. שדרש

  

  

  הזמה  .21

  

  המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל העבודה או חלק ממה וכן הזמת סעיפים וספים 

  ר כפי שפורט בגוף כתב הכמויות מבלי שלקבלן תהייה תביעה או ערעור לכך.בשלב מאוחר יות

  משך ביצוע העבודה  .22

  

   יומי משך הזמן לביצוע העבודה, לאספקה, הרכבה, הפעלה, מסירת המעלית לשימוש יום  22.1    

  .אלא עם כן יסוכם בחוזה אחרת תוחודשים מיום הזמת המעלי 10יהיה וקבלת תעודת השלמה 

  התקופה  חודשים לפי תום 5יהיה  יעמדו לרשות הקבלן להרכבת המעלית פיר המעלית  22.2    

  .22.1האמורה בסעיף 

  להרכבת המעלית לא יגרום מצד הקבלן להארכת תקופת  איחור במסירת פיר המעלית  22.3    

  השלמה מעבר  תעודת הרכבה, הפעלתה ומסירת המעלית לשימוש יום יומי כולל קבלת

  .22.2ורה בסעיף לתקופה האמ

  

  

  תעודת השלמה  .23

    

  המזמין יבצע בדיקות קבלה למעלית בהשתתפות ציג הקבלן שיבדקו התאמת המעליות  23.1

  למפרט. לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח    

  האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.     

  לוי התאים שלהלן:ביצוע בדיקות הקבלה מותה במי  23.2    

  אישור מטעם חברת החשמל.  -      
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  אישור מטעם מכון התקים.  -      

  . ”AS-MADE“  תוכיות  -      

  הדרכה.  -      

  תעודת השלמה תיתן על ידי היועץ רק לאחר שהמעלית תעמוד בהצלחה בכל מבחי  23.3    

  יו.הקבלה והקבלן ימלא את כל שאר התחייבויותיו המפורטים בהסכם על ספח      

  

  

  

  מפרט טכיב. 

  

  מעלית וסעים      אור טכיית  .1

  

  

  .8        מספר וסעים

  ק"ג.  630          עומס    

  מ'/ש'. 1.0        מהירות סיעה    

  .VVVF שיוי תדר        סוג הע המתקן    

  .2:  1          תילוי    

  )1, 0( 2        מספר תחות    

  כולן מאותו הצד).( 2        מספר כיסות    

  .מ' 3.90  -כ        גובה הרמה    

   .מ' 2.00מ', עומק:  1.75רוחב:         מידות הפיר    

  .)MACHINE ROOM LESS(      מיקום חדר המכוות

  מ'. 2.30מ', גובה:  1.40מ', עומק:  1.10רוחב:         התאמידות     

  מ'. 2.10מ', גובה:  0.90רוחב:         מידות הכיסות    

  לשעה. 180        מס' התעות    

  מ"מ. 5        דיוק עצירה    

  הרץ. 50פאזות,  3וולט,  380        הזת חשמל    
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  מערכות פיקוד וחשמל  .2

  

            פיקוד  . 2.1

  

  עם לחצים לשרות עצמי. יאויברסאל      

  

הפיקוד יאפשר רישום קריאה אחת בלבד על ידי לחיצה על לחצן תא או לחצן חוץ באחת 

  הקומות כאשר המעלית תעה לתאים הבאים:

              תמחדש תבוטל יכול םולאחר סגירת ותן עדיפות לקריאות תא : עם פתיחת דלתתית      

  משך זמן זה בשיות, בהן תוגדר המעלית כתפוסה.  10משך בלרשום קריאת חוץ  הפיקוד               

  ה תא בלבד והמעלית תעה מידית לקריאה זו. עם גמר ההשהיה תתפ יתן לרשום קריאת                

  חוץ. המעלית להיעות גם לקריאות                

ספירת זמן ההשהיה תחל  דלתות.עם פתיחת  .הפיקוד יכיס לפעולה השהיית "המעלית תפוסה"

  .ותלאחר סגירת הדלת

עם גמר השהיית "המעלית תפוסה" תיכבה תאורת התא ותישאר כבויה עד לרישומה של קריאה 

  חיצוית או פימית.

  תחה בתחה האחרוה אליה סעה ותמתין בה לקריאה בהתאם לתאים ה"ל.המעלית       

  המעלית תהיה מוכה לעות לקריאות חדשות כשהדלתות סגורות.      

  קריאה חיצוית בתחה בה המעלית חוה תגרום לפתיחת הדלתות.      

  כל קריאה אחרת תגרום למעלית לצאת מהתחה בה היא חוה ללא פתיחת הדלתות.      

  במעליות תותקן מערכת שקילה אלקטרוית.    

  הפיקוד יכלול: פיקוד כבאים בהתאם לדרישת התקן הישראלי למעליות שהפעלתו 

   הראשית ו/או מלוח בקרה מרכזי ו/או מגלאי אש ועשן, פיקוד עומס יתר שיפעיל מהקומה  

  במקביל מורה וזמזם בטבלת הלחצים, טור תאים פוטו אלקטרי, תאורה אוטומטית 

  בתא.

  להסעת המעלית לקומה הקרובה ופתיחת הדלתות בעת הפסקת חשמל. UPSמערכת       
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            אביזרי פיקוד ואיתות  . 2.2

  

  לחצים. 1טבלאות לחצים, בכל טבלת לחצים  1בכל המקומות יותקו 

  בקומות יותקו מפתחות במקום הלחצים יהיו מוארים לסימון רישום הקריאה.

  צים בהתאם לדרישת המזמין.לח

  הכוללים: סתרים טבלאות לחצים לכל גובה התא על גבי צירים 1 יותקובתא 

  מאוורר, מפתח   לחצי שליחה מוארים לסימון רישום קריאה, לחצן אזעקה, מפסק

  לעומס יתר מורה וזמזם מפסק לתאורת תא, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת, כבאים,

  .ביטול פעולת מעלית ורת חירום, מפתח ביטול סגירת דלתות, מפתחלתא וג'ג, מורה

  .התא ולוח הפיקודבחלקו העליון של קופסת הלחצים יותקו מקרו פון ורמקול למערכת האיטרקום שבין 

  ישמעו וידברו ללא צורך בלחיצה על לחצן הפעלה כל שהוא. המעלית וסעי

  אה.כל הלחצים יהיו מוארים לסימון רישום הקרי

  ), ויופעלו בלחיצה קיצרתVANDAL-RESISTANTהלחצים בתא ובפיר יהיו עמידי חבלה (

  ("מיקרו מהלך"). מהלך

  צי כיוון סיעה.יעם ח ידיגיטאלבתא יותקן מראה קומות 

, חצי כיוון סיעה, וגוג אלקטרוי ידיגיטאלבכיסה הראשית ליד כל מעלית ובכל הקומות יותקו מראי קומות 

  .כיוון עוצמת הצליל ושיוי גוון הצליל בהתאם לכוון הסיעה המאפשר

, חצי כיוון סיעה, וגוג אלקטרוי ידיגיטאלליד כל מעלית ובכל הקומות יותקו מראי קומות  בכל התחות

  .המאפשר כיוון עוצמת הצליל ושיוי גוון הצליל בהתאם לכוון הסיעה

  .2"גודל הספרה במראה הקומות יהיה לפחות 

  כיסאות הלחצים ומראי הקומות בפיר ובתא יהיו מפלב"ם.מ

  

  איטרקום  .2.3

  

 .תותקן מערכת איטרקום ותא המעליתבין לוח הפיקוד 

  המערכת תכלול מטען ומצבר יטען לגיבוי בהפסקות חשמל.

  

  תקשורת למוקד חרום  2.4

  

חירום ו/או תקיעת המעלית רה  עלית יצור תקשורת למוקד במקשיות בתא המ 7לחיצה על לחצן האזעקה במשך 

  עם אשים.

  

  איסטלציה חשמלית  . 2.5

  

תקיים, בהתאם  פלסטיים  ובתא, בצרת ותעלות בלוח הפיקודהאיסטלציה החשמלית תעשה לפי הצורך בפיר, 

  מים. אטומות לחדירת לחוק החשמל.  בכל ההסתעפויות יותקו קופסאות הסתעפות,

  היטב ומותאמות לפתיחה מהירה ווחה. הקופסאות חייבות להיות סגורות

  מוארק. חלק האיסטלציה החשמלית הכולל חלקי מתכת, קופסאות מתכתיות, חייב להיות

  לפחות. םרזרביי גידים 10%כבל הפיקוד (כבל כפיף) יהיה מיוחד למעליות ומותאם לעבודה מאומצת ויכלול 
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  לוח הפיקוד  . 2.6

  

  תות על צירים עם חריצי אוורור.לוח הפיקוד יותקן בארון מתכת עם דל

  .הפיקוד יהיה אלקטרוי ויבוסס על טכולוגיית המיקרופרוססורים

מוגים בפי מגע  הלוח, השאים יהיו מחושבים ובויים לעבודה תמידית ומאומצת, מאובטחים ויותקו בתחתית

  יד.

  מוגן ע"י ממסר פחת.יהיה וולט ו 220מתח המאור יהיה 

  ותאמים לעומס ובלתי רגישים לשיויים רגעיים במתח.מישרי הזרם יהיו מ

  פעולתם יחד. למיעת המתעים יהיו מאיכות גבוהה כאשר במתעים לכיוון מעלה ומטה יותקן איטרלוק מכי

  .הפאזיותקן בלוח ממסר להגה מפי חוסר והיפוך 

  מוע ולמוע מפעיל הדלת.ליותקו מפסקים להגה מפי זרם יתר 

  המכוות. ח הפיקוד לחצי שרות הכוללים מראה קומות להסעת המעלית בשרות מחדריותקו בלו

והאלקטרויקה של הביין,  הלוח יכלול את "המסים" הדרשים להבטחת פעולתם התקיה של מערכת החשמל

  החירום. רגראטולוח פיקוד המעליות ולוח פיקוד 

  הלוח יכלול אמצעי אוורור ופיזור חום מלוח הפיקוד.

  כל המהדקים יסומו וסימום יהיה זהה לזה שבתוכיות הפיקוד.

 מגעים יבשים לכל מעלית. 2לוח הפיקוד יכלול 

  תוכיות פיקוד ואיסטלציה חשמלית תהייה מצורפות ללוח הפיקוד.

ן במעליות אשר לוח הפיקוד איו מוקם בתחה העליוה בחזית הפיר, דבר המוע צפייה ישירה על המכוה, תותק

  בלוח הפיקוד מצלמה או אמצעי אלקטרוי אחר עם מסך לצפייה במכוה ע"פ דרישת התקן.

  

  

  מערכות ההעה  .3

  

     מכות הרמה  .3.1

  

מורכב , על ציר המוע VVVFמערכת בקרת שיוי תדר זרם חילופין ב GEARLESS מסוג מכות ההרמה תהיה

  גלגל העה.

  כת לעבודה מאומצת.המכוה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתו

  מקוטר הכבל. על גלגל ההעה יותקו מגים גד פילת כבלים. 40קוטר גלגל ההעה יהיה לפחות פי 

  המכוה תהיה מיוחדת לשימוש במעליות ומתוכת לעבודה מאומצת.

יעת העברת רעידות ורעשים לפיר ולקירות הבח על בסיס על גבי בולמי זעזועים למה יויין.בסיס המכו  

  המוע יהיה בעל מומט התעה גבוה.

  המוע יוגן מפי התחממות יתר ע"י מגע חשמלי (תרמיסטור) שיותקן בין ליפופיו.

על המוע יותקן מאוורר חיצוי שיופעל ע"י רגש חום שיהיה מותקן בין ליפופי המוע ויגרום להפעלת המאוורר 

  עם עלית חום המוע.
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     בקרת מהירות  .3.2

  

תהייה  לת מוע המעלית תבוקר ע"י יחידת בקרת מהירות שתוסת את תאוצת והאטת המעלית. העצירהפעו

  .(DIRECT APPROACH)בשיטת: הגישה הישירה לתחה 

  

    בלם המכוה  .3.3

  

, או ע"י כמצמד בלם המעלית יופעל ע"י אלקטרו מגט הפועל בזרם ישר. הבלם מורכב על המכוה ומופעל

  ."דיסק"

  בלם תהייה מצופות ברפידות."עלי" ה

 פתיחת חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח הפיקוד ויאפשרעל הבלם תהיה מערכת 

  לחילוץ אשים מתוך תא המעלית בשעת חירום. בצורה חשמליתעל מת להזיז את המעלית  הבלם

  

  גלגלי הטיה  .3.4

  

  סגורים. מסבים שאת את העומסים. צירי הגלגלים יועו בתוךגלגלי ההטיה יהיו בויים במבה המתאים ל

  מקוטר הכבל ויצויד במגים המועים את פילת הכבל. 40קוטר גלגל ההטיה יהיה לפחות פי 

  

  

  כבלי תליה  .3.5

  

. או מרצועות בשלוב עם כבלי פלדה ""כבלי התלייה יהיו מותאמים למעליות הבויים מחוטי פלדה במבה "סיל

 מחוברים לתא ולמשקל הגדי באמצעות "פעמוי תליה" תלויים כגד קפיצים המורכבים כבלים יהיוקצוות ה

  משי ציידי הכבלים.

  

  מתקן רפיון כבלים  .3.6

  

את פעולת  על גג התא ומתחת לפעמוי התלייה יותקן מתקן להגה מפי רפיון כבלים עם מגע חשמלי שיפסיק

  פיון באחד הכבלים.המעלית, במקרה של התארכות יתר או ר

  תא ודלתות  .4 

  

    תא המעלית  .4.1

  

תא המעלית יבה  תא המעלית יבה בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הדרשים, ויבודד

בתוך שלד מתכת מסיבי המתאים לשאת את העומסים הדרשים, ויבודד מהשלד ע"י בולמי זעזועים וגומיות 

  כדרש.

עמוי התלייה, התקן תפיסה, מתקן שקילה אלקטרוי עם מגעים לעומס מלא ועומס יתר על שלד התא יותקו פ

  הפעלת הדלתות.  יומגו

  עם ציפוי פלסטי היתות לכיוון, עם משמות לסיכה קבועה על הפסים. יםהתא יצויד במובילי תא קפיצי
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מ"מ לפחות ויצופו בחלקם החיצוי  1.5יבו מפח אשר עבר טיפול הגה גד התפתחות חלודה, בעובי  :קירות התא

  בחומר מבודד למיעת זעזועים ורעשים.

  בפח פלב"ם. קירות התא בחלקן הפימי יצופו

  .על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא :מראה

  תיבה מפח פלב"ם. חזית התא:

  מ"מ לפחות. 30: תצופה גריט בעובי ריצפת התא

  בתא בגובה של הצידימ"מ עשוי פלב"ם יותקן על הקיר  40: מפרופיל עגול בקוטר מעקה

  סגור ע"י פקקים מתאימים בכל קצותיו. מ' מהרצפה 0.9

  : בחלקם התחתון של קירות התא יותקן פל פלב"ם עם פתחי אוורור כדרש בתקן הישראלי.פל

  תיבה מפח פלב"ם בהתאם לאישור האדריכל.:  תקרת התא

  ./או גופים שקועים לבחירת האדריכללוקס לפחות 200, עוצמת התאורה תהיה לדים: תאורת גופי

: שיוזו מהתקן משולב הכולל מטען ומצבר לתאורת חירום ויציאה מיוחדת לפעמון אזעקה  תאורת החירום

  .תא חצילפל תשולב ב

לאוורור התא ובעל ות אויר בשעה החלפ 70בעל ספיקה המאפשרת  : על תקרת התא יותקן מפוח דו כיווי מפוח

  מתקרת התא. מ' 1.0, במרחק של 45DBAעלה מעל ת אפעולה שקטה של

  על גג התא יותקו פעמון אזעקה, לחצי שרות להסעת המעלית לביצוע עבודות אחזקה ותיקוים ומורת שרות.

פגיעת דלתות התא במהלך : על דלתות  התא יותקן טור עייים אלקטרויות להגת המשתמשים  מ טור עייים

  סגירתן.

  .פלב"ם ת מפחו: אוטומטי דלת התא

הכפיים יועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויים פלסטיק עם מסבים כדוריים ואקסצטרים גדיים, 

  המורכבת על סף התא. אלומייוםבתחתית הכפיים מובילי מתחת המצופים באוקולון העים בתעלת 

  

  

  

    פירדלתות ה  4.2

    

לפחות  מ"מ 1.5 הדלתות הבויות פח בעובי של. כפיים שתית ו. בעלאוטומטיתדלתות הפיר תיפתחה בפתיחה 

  למיעת רעשים. ומצופה בחלקו הפימי בחומר מבודד

  .בפח פלב"ם לפי דרישת האדריכל הכפיים יצופובחלקן החיצוי 

  ם פלסטיק עם מסבים כדורייםהכפיים יועו על מסילות תליה בעזרת גלגלי תליה עשויי

 אלומייום  ואקסצטרים גדיים, בתחתית הכפיים מובילי מתכת המצופים באוקולון העים בתעלת

  המורכבת על קוסטרוקציה ברזל בפיר.

  כיסויי פח צבועים בצבע יסוד וסופי יותקו בתוך הפיר בין הדלתות הקומות.

עם מגעים מתאימים מוגים בפי לכלוך ואבק לפי דרישת התקן  על כפי הדלתות יורכבו מעולים אלקטרו מכים

  עם אפשרות פתיחת הדלת במקרה הצורך ע"י מפתח "משולש".

  

    משקופי דלתות הפיר  4.3

        

  חצי סמוי מפח פלב"ם לחיפוי הקיר בשיש או אבן.בכל קומות בדלתות הפיר יותקן משקוף 
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  מפעיל הדלתות    4.4

  

  ומטית את דלתות התא והפיר כאשר התא מגיע לתחות.מפעיל הדלתות יפתח אוט

  מהירות הדלתות יתת לכוון לכל אורך מהלך הפתיחה והסגירה.

מפעיל הדלת יפתח את דלתות התא בהיתקל הדלת בהתגדות למהלך הסגירה או בהימצא גוף כל הוא במסלול 

  הסגירה.

  י הפעלת כוח סביר."בזמן הפסקת חשמל יתן יהיה לפתוח את דלת התא מתוך התא ע

  .VVVFאו בזרם חילופין מבוקר  יפעל בזרם ישר מפעיל הדלתותמוע 

  לעבודה מאומצת עם ויסות מהירות פתיחה מוע מפעיל הדלתות ומגוי הדלתות יתאימו

  .(”HEAVY DUTY“)וסגירה  

  

  

  

    המשקל הגדי  .5

  

  ושים. מילוי המשקל הגדיהמשקל הגדי בוי ממסגרת ברזל המתוכת לשאת את העומסים הדר

  .רזלב או פלטות יהיה יציקת

  אם יידרש מילוי מתכת או תוספת מתכת למשקל הגדי יעשה הדבר ע"ח וע"י הקבלן.

  לכוון, יםגדי קפיציים עם ציפוי פלסטי היתהמשקל הגדי יצויד במובילי משקל 

  עם משמות לסיכה קבועה של הפסים.

  

  כווות התא והמשקל הגדי  .6

  

  " כשלהבי Tהכווות התא והמשקל הגדי תהייה מתוכות למעליות ועשויות מפרופיל בצורת "

  הכווות מושחזים.

  .89x62x16      מידות כווות התא:    

  .89x62x16    מידות כווות משקל גדי:    

    התקן תפיסה לתאי המעליות  .7

  

  ויות הדרשות בתקן הישראלי התקן התפיסה יהיה בוי בהתאם לדרישות התקן, יופעל ע"פ המהיר

מתקן התפיסה יפעל בעת סיעת המעלית  סגר חזרה מאליו.ייויתק את מעגל הביטחוות ע"י מפסק מכי שלא 

  בכיוון מטה וגם בכיוון מעלה (יתן לבטל מתקן בטחון בכוון מטה במידה ויותקן מתקן בטחון במשקל הגדי).

  

  וסת המהירות  .8

  

  לית בחדר המכוות, יפעיל את התקן התפיסה ע"פ המהירויות הדרשות וסת המהירות יותקן במע

  יסגר חזרה מעליו.יבתקן הישראלי ויתק את מעגל הביטחוות ע"י מפסק מכי שלא 
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של קריעת  בתחתית בור המעלית יותקו גלגל גדי ומשקולת עם מפסק אשר יתק את מעגל הביטחוות במקרה

  כבל הוסת או התארכותו.

שחרור  חשמלית הכוללת סוללה חשמלית עם מטען שתותקן בסמוך ללוח הפיקוד ויאפשרם תהיה מערכת על הבל

לחילוץ אשים מתוך תא המעלית בשעת  בצורה חשמליתעל מת להזיז את המעלית  וסת המהירות מעילתו

  חירום.

  

  פגושות  .9

  

 םהידראולייהתקן הישראלי. פגושות בתחתית הבור יותקו פגושות שיתאימו למהירות הסיעה בהתאם לדרישת 

יסגר חזרה מאליו שיתק את מעגל הביטחוות כשהוא לחץ ע"י התא או המשקל ייצוידו במפסק מכי שלא 

  הגדי. הפגושות יותקו על בסיסי מתחת לתא ולמשקל הגדי.

  

  

 דרישות כים  .10

  

 על ידי הקבלן יהיו חדשים ויתאימו לכלכל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר יסופקו  - "תקים"

התאמה מיוחדת לגישות אשים  70חלק  2481תקן ישראלי ת"י , על כל חלקיו. 2481ת"י האמור בתקן ישראלי 

   .3.1חלק  1981לרבות אשים בעלי מוגבלות ותקן 

בתא בעת הגעת  כולל סימון על הלחצים עם כתב ברייל והשמעה קולית על הלחיצה על המקלדת והשמעה קולית

  המעלית לקומה.
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  אחזקה  ג.

  

עפ"י המזמין יחתום עם הקבלן על חוזה שרות בכפוף לתאי האחזקה, לאחר קבלת תעודת השלמה 

  המחירים המופיעים בכתב הכמויות.

בתקופת האחריות יטפל הקבלן במעלית על כל חלקיה ויחזיקה במצב פעולה תקין בהתאם להוראות 

 הטכיות של יצרן הציוד ובהתאם להוראות הטיפול המוע ויחליף על חשבוו את כל החלקים אשר

  יתקלקלו בגלל ליקויים בטיב החומר או העבודה.

  

  שעות העבודה  1.1  

  

  זה, עובדי  בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעלית, בתחום התחייבויות על פי הסכם

 13.00 עד  07.30 בימים א' עד ה', 16.00עד  07.30המקובלות  הקבלן יפעלו במשך שעות העבודה

בימי ו' וערבי חגים. במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה רצוף המתחייב ממהות הטיפול, 

  העובדים לעבוד שעות וספות, עבור עבודה בשעות וספות לא תשולם כל תוספת. ויישאר

  

  כלי עבודה ובית מלאכה  1.2    

  

ד בכל החלקים, האביזרים, החומרים, המתקים והמכשירים הדרשים הקבלן יהיה מצוי

לטיפול במעלית עליה הוא מופקד כולל אמצעי פירוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה וכיוון. 

בעל מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד  הקבלן יהיה

  פי המצוין בהסכם זה. המותקן במעלית על

  

  החיות לביצוע  1.3    

  

  האחזקה תבוצע על ידי הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט להלן:

 בתקופות עפ"י לוח זימון אחזקה שיוגש ע"י הקבלן ויתאים לתקופתיות הטיפולים  א.

  כמצוין בהוראות לטיפול מוע במפרט זה.

  את המשתמשים במעלית. תיקון מיידי של כל מפגע בטיחותי, העלול לסכן  ב.      

  פיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקורות, רישום כל התוים הדרשים ביומי  ג.      

  הביקורת והציוד, כולל השתתפות ציג הקבלן בזמן הבדיקה של בודק מוסמך.        

 ביצוע כל התיקוים לרבות סילוק תקלות וסילוק מקורות לתקלות, אשר יהיו דרושים  ד.

  או רצויים למעלית ולשיפורה.     או מועילים   

הקבלן, ביודעו את מספר המעליות ואת הטיפולים המתוכים (טיפול מוע) הדרשים   ה.

 כפי שיפורטו במפרט זה, מתחייב לבצע את כל הוראות האחזקה במלואן, בכל בהן

  השוות. 

  

 ת אובמידה והעובדים לא הספיקו לבצע כל המשימות במסגרת שעות העבודה המקובלו

 כאשר הידע שלהם בתקלות מסוימות איו מספיק, יתגבר אותם הקבלן על חשבוו

  בעובדים וספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרים.
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  עובדים והיתרים  1.4    

  

 ים ובעליובאופן סיון במספר הדרושיהקבלן יעסיק לצורך ביצוע הסכם זה בעלי מקצוע מיומ 

  כדרש. בהתאם להסכם זה ברמה גבוהה ולפי לוח זימון הפעולות שתובטח האחזקה

בהיקף  עובדי הקבלן יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים כדרש לביצוע עבודות במעלית

  הם מופקדים. עליהם

  

  לוח זימון אחזקה שתי לטיפולים  1.5    

  

 המציין את כלעל הקבלן להל לוח זימון אחזקה שתי לטיפולים שימוקם בחדר המכוות 

   החודשיים, תלת חודשיים, חצי שתיים ושתיים. בלוח יצוין המעלית והטיפול הטיפולים

אותו  הפעולות הדרשות בכל טיפול מופיעות בד הטיפולים והוראות האחזקה שיש לבצע בה,

  ימלא הקבלן לאחר ביצוע העבודות.

קבלת  וכות, יחייב הדברבמידה והקבלן ממליץ על שיויים כלשהם בעבודות האחזקה המת

  בכתב מהיועץ. אישור

  

  יומן אחזקת מבים ומערכות  1.6    

  

  היו ספר רישום המוחזק בחדר המכוות והרישום בו יעשה ע"י הקבלן, המפקח או ציגו.      

  בספר יירשמו:    

  הודעות על תקלות ואירועים.  א.      

  הוראות שיתו לקבלן על ידי המפקח או מטעמו.  ב.      

  כל דבר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך   .ג    

  ביצוע האחזקה.

  הערות בדבר המהלך של ביצוע האחזקה.  ד.      

  

  כרטיס תולדות ציוד  1.7    

  

  הקבלן יחזיק במשרדו לכל מעלית כרטיס תולדות ציוד עליו יצוין מספר המעלית, דגם      

  ם הקבלן כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקוןהמעלית ופרטים מזהים. בכרטיס זה ירשו       

  החלפת חלק, שיפוץ, טיפול מוע תקופתי וכו'. בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת      

  יעביר הקבלן למפקח את הכרטיסים.   המזמין

  

  תיקוי תקלות  1.8    

  

  שעות מרגע קבלת ההודעה. ההודעה 12תיקוי תקלות יבוצעו על ידי הקבלן תוך   א.

  ה על ידי ציג המזמין.תיעש    

 בעת קבלת הודעה על אשים התקועים במעלית שאין עובדי המקום מסוגלים לחלצם,  ב.

 ההודעה יופיע עובד הקבלן למקום מיד עם קבלת ההודעה ולא יותר משעה מרגע קבלת

  ויבצע את החילוץ.
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  וא על הקבלן למלא באופן מלא ומפורט את טופס רשימת התיקוים בכל פעם שה  ג.      

  מבצע תיקון תקלה.    

  על האחזקה לעמוד ברמת שרות כזו, כך שכמות התקלות המרבי הגורמות   ד.      

  חודשי הרצה של 3תקלות בשה וזאת לאחר  6המעלית לא תעלה על  להשבתת

  המעלית. 

  

  מוקד קבלת הודעות  1.9    

  

 קלותהקבלן מתחייב לקיים מוקד (ללא תשלום וסף) מאויש לקבלת הודעות על ת  א.

 בכל שאות היום והלילה ובמשך כל ימות השה כולל בימי שישי, שבתות, חגים  

 ולמסור רשימת מספרי טלפוים בהם יתן להשיג עובד בעל רכב בשעות ומועדים,

  יציין את עדיפות הפיה לעובדים לצורך תיקוי תקלות. הלילה. הקבלן

גל להתגבר בכוחות עצמו על העובד התורן יהיה מיומן ובעל מקצוע ברמה גבוהה המסו

תקלה במעלית ולהחזירה לשימוש. העובד התורן של הקבלן יהיה מצויד גם מכשיר  כל

  כך שיתן יהיה לאתרו במהירות. איתורית

  

  

  

  הוראות לטיפול מוע  .ד

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי            יקוי כללי  .1.1    מכות  .1

  חודשי            בדיקה חזותית  .1.2    הרמה  

  חודשי          בדיקת שמן בכת  1.3        

  חודשי        מסבי הכת (בדיקת שמן)  1.4        

  שתי          החלפת שמן בכת  1.5        

  חודשי            בדיקת מעצורים  1.6        

  חודשי          צירים במעצורים שימון   1.7        

  שתי          עלי המעצור יקוי  1.8        

  חודשים 3          בדיקת עיצי גלגל ההעה  1.9        

  שתי            בדיקת מהירות  1.10        

  חודשים 3            רוז גלגל הטיהיג  1.11        

  חודשי            בדיקת רעידות  1.12        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  2.1    וסת  .2

  חודשי            בדיקה חזותית  2.2    מהירות  

  חודשי          בדיקת לחיים קפיציים  2.3        

  חודשי            שימון גירוז  2.4        

  חודשי          בדיקת מפסק פיקוד  2.5        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
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  חודשי            יקוי כללי  3.1    לוח  .3

  חודשי            בדיקה חזותית  3.2    פיקוד  

  חודשי            בדיקת מתחים  3.3        

  חודשי            בדיקת קפיצים  3.4        

  חודשי            בדיקת פחמים  3.5        

  חודשי        ית של המגעיםאבדיקה מכ  3.6        

  חודשים 3          שימון צירים במגעים  3.7        

  חודשים 6          עומס יתרבדיקת ממסרי   3.8        

  חודשים 6        זותאבדיקת חוסר והיפוך פ  3.9        

  חודשים 6            בדיקת חיבורים  3.10    

  חודשים 6          בדיקת חיזוקי ברגים  3.11        

  חודשים 6            בדיקת גדים  3.12        

  חודשים 6          בדיקת אצבעות מגעים  3.13        

  

  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי            ת תילויבדיק  4.1    כבלים  .4

  חודשים 3          בדיקת קפיצים, פעמוים  4.2        

  חודשים 3          בדיקת התרופפות  4.3        

  חודשים 3            מון כבליםיש  4.4        

  חודשים 6          קוצים-בדיקת שבר  4.5        

  חודשים 6          השוואת מתיחות  4.6        

  

  שתי              יקוי  5.1    פסים  .5

  חודשי            בדיקה חזותית  5.2        

  חודשים 6            חיזוק ברגים  5.3        

  חודשים 6            בדיקת חיזוקים  5.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  שתי            יקוי כללי  6.1   משקל גדי      .6

  חודשי            בדיקה חזותית  6.2        

  חודשי            בדיקת עלים  6.3        

  חודשים 3          גירוז גלגל הטיה-בדיקה  6.4        

  חודשים 6            חיזוק ברגים  6.5        

  חודשי          בדיקת חיבור כבלים  6.6        

  חודשי        שרשרת-בדיקת תילוי כבלי איזון  6.7        

  חודשי          בדיקת שמן במשמות  6.8        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  
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  חודשי            יקוי כללי  7.1    דלתות פיר  .7

  חודשי            בדיקה חזותית  7.2        

  חודשי          עילה-בדיקת מעולים  7.3        

  חודשי      בדיקת מגוי דלתות ויקוי מגעים  7.4        

  חודשי      בדיקת כבלי תשלובת (או שרשרת)  7.5        

  חודשי        בדיקת כבל משקולות או קפיץ  7.6        

  חודשי          בדיקת עלי דלתות  7.7        

  חודשי          בדיקת צירי גלגלים  7.8        

  חודשים 3            חיזוק ברגים  7.9        

----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- --  

  חודשי            יקוי כללי  8.1    גג התא  .8

  חודשי            בדיקה חזותית  8.2        

  חודשי          בדיקת התקן תפיסה  8.3        

  חודשי          בדיקת מגע התקן תפיסה  8.4        

  חודשי          בדיקת לחצי שרות  8.5        

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי          תאורת שרות בדיקת  8.6        

  חודשים 3            בדיקת גומיות  8.7        

  חודשים 3            בדיקת עלי תא  8.8        

  חודשי          בדיקת שמן במשמות  8.9        

  חודשים 3          רוז גלגל הטיהיג-בדיקה  8.9        

  חודשים 3          בדיקת חיבור כבל וסת  8.10        

  חודשי            בדיקת תילוי  8.11        

  חודשי          דיקת פתח חירוםב  8.12        

  חודשים 6            חיזוק ברגים  8.13        

  חודשי          בדיקת מפעיל דלת  8.14        

  שתי          בדיקת מתקן שקילה  8.15      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            קוי כלליי  9.1    תא  .9

  חודשי            בדיקה חזותית  9.2        

  חודשי          בדיקת דלתות תא  9.3        

  חודשי          גירוז דלתות תא-שימון  9.4        

  חודשי          בדיקת מוביל דלת  9.5        

  חודשי          טור תאיםבדיקת   9.6        

  חודשי          ח סגירת דלתובדיקת כ  9.7        

  חודשי        יחהפת-בדיקת זמי סגירה  9.8        

  חודשי          בדיקת מורות סימון  9.9    

  חודשי            בדיקת מאוורר  9.10      
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  חודשי            בדיקת תאורה  9.11        

  חודשים 6          חיזוק מעקות מגים  9.12        

  חודשי          בדיקת קופסת לחצים  9.13        

  חודשי          בדיקת פעמון אזעקה  9.14        

  חודשי          בדיקת תאורת חירום  9.15        

  חודשי          בדיקת מראי קומות  9.16        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  10.1    מתח לתא  .10

  חודשי            בדיקה חזותית  10.2        

  חודשי            בדיקת שלד תא  10.3        

  חודשי        שרשרת-בדיקת תילוי כבלי איזון  10.4        

  חודשי          בדיקת התקן תפיסה  10.5        

  חודשי          בדיקת מגעי שקילה  10.6        

  חודשי          בדיקת מתקן שקילה  10.7        

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  תקופת הביצוע                  אורית      הטיפול קטע

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשים 3            בדיקת גומיות  10.8        

  חודשי          בדיקת תילוי כבל כפיף  10.9        

  חודשים 6            חיזוק ברגים   10.10        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  11.1    בור הפיר  .11

  חודשי            בדיקה חזותית  11.2        

  חודשי        רוזגי-בדיקת גלגל וסת שימון  11.3        

  חודשי          בדיקת מפסק בור  11.4        

  חודשי          בדיקת מתיחות כבל וסת  11.5        

  חודשי          בדיקת מתקן איזון  11.6        

  חודשים 3            גירוז גלגל איזון  11.7        

  חודשי          שמן-בדיקת פגושות  11.8        

  חודשי          בדיקת מגעי פגושות  11.9        

  שתי          וקי סיורבדיקת חיז   11.10        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  

  חודשי            יקוי כללי  12.1    אביזרים  .12

  חודשי            בדיקה כללית  12.2    בפיר  

  חודשי          בדיקת מפסקים סופיים  12.3        

  חודשים 3            בדיקת עקומות  12.4        

  חודשים 6          חיזוק ברגים כללי  12.5        

  חודשי            בדיקת כבל כפיף  12.6        

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשי            בדיקה כללית  13.1    בדיקות  .13
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  חודשי          מורות-בדיקת לחצים   13.2    ויסות  

  חודשי          בדיקת מראי קומות  13.3    ותפקוד  

  חודשי          גוגים-בדיקת חצי כיוון  13.4        

  חודשי          בדיקת דיוק עצירה  13.5        

  חודשים 6          בדיקת פיקוד וויסות  13.6

  שתי                          בדיקת פיקוד מכבי אש                        13.7

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  חודשים 6          השתתפות בבדיקה  14.1  בודק מוסמך  .14

---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- --  
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     פרוט הציוד  .ה

  

  על הספק לפרט את הציוד המסופק על ידו בהתאם לפרוט.

  

  היצרן וארץ הייצור      טיפוס הציוד                      אור הציודית

  

  .....................................    ...............................        יחידת ההרמה

  .....................................    ...............................        מעצר המכוה

  .....................................    ...............................      מערכת בקרת מהירות

  .....................................    ...............................        לוח פיקוד

  .....................................    ...............................        מערכת שקילה

  .....................................    ...............................        מפסקים סופיים

  .....................................    ...............................        אידוקטורים

  .....................................    ...............................        כווות התא

  .....................................    ...............................      כווות המשקל הגדי

  .....................................    ...............................          תא

  .....................................    ...............................        וסת מהירות

  .....................................    ...............................        התקן תפיסה

  .....................................    ...............................        כבלי תליה

  .....................................    ...............................        מפעיל הדלתות

  .....................................    ...............................        דלתות הפיר

  .....................................    ...............................        מגוי הדלתות

  .....................................    ...............................        מעולי הדלתות

  .....................................    ...............................          פגושות

  .....................................    ...............................        מראה קומות

  .....................................    ...............................          לחצים

  .....................................    ...............................        כבל כפיף

  .....................................    ...............................        איטרקום

  .....................................    ...............................        טור תאים

  

  

  

  

  

  

  חתימת הקבלן.....................................           תאריך: ...........................................
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  מסגרות חרש וסכוך  -  19פרק 

  

, פרט לתוספות לשויים 1225ותקן ישראלי  בהוצאתו האחרוה 19ודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק העב

  ולהוראות הבאות.

מיקרון, ויצבעו במערכת  100יגולווו גילוון חם לעובי הגלויים חיצוית לבין כל חלקי הקוסטרוקציה   19.01

  ר קוסטרוקצית הפלדה. פוליאוריטן . ה"ל כלול במחי –צבע : דופלקס אפוקסי 

  כל חלקי הקוסטרוקציה הפימיים יוגו כגד אש למשך שעתיים .  

  מערכות צבע   19.02

  פוליאוריטן לפלדה מגולבת  –מערכת צבע : דופלקס אפוקסי 19.02.1

 – 5פוליאוריטן , מערכת צבע  –כל אלמטי הפלדה המגולבים יצבעו במערכת צבע : דופלקס אפוקסי   

12944 ISO 12944 – 2(             . מערכת הצבע תתאים לסביבה ISO : (4C  (גדול) : ים . 15, קיים דרושש  

  . Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1)הכת שטח 

  מיקרון. Rz, Ry5 (ISO 8503-2) :Comparator G-Fine ,15/25חספוס 

                              יצרן הצבע: טמבור בע"מ                                   

  עובי יבש מערכת צבע

  

 (מיקרון)

זמן המתה בין 

 שכבות

זמן 

ייבוש 

  למגע 

 (שעות)

  גוון

RAL 

 ברק

 מקס. מי. תאור שם הצבע מס'

1 
  אפוגל

(649-050) 

יסוד אפוקסי 

לפלדה 

  מגולוות,

SBV 45% 

75  
16 

 שעות
 מט 9642בז'  שעות 2 -

2 

קופון 

  פוליכמקיור

(649-500) 

אפוקסי 

פוליאמיד רב 

  עובי,

SBV 75% 

100 
16 

 שעות
 7035 שעות 4 יום 30

חצי 

 מבריק

3 
  טמגלס

(39x-xxx) 

עליון 

פוליאוריטן 

  אליפטי,

SBV 50% 

50 
16 

 שעות

48 

 שעות
  RALלפי שעות 4

משי או 

 מבריק

 מיקרון (ללא ציפוי האבץ). 225סה"כ: עובי פילם יבש כולל ומילי 

  

  

  הערות:

בעובי     SSPCתיקוי גילוון חם  בריתוכים, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ    .1

2x60             י מקומייקוי מכ  מיקרון, לאחרSt 3.  

  .Recoatableאפוגל הוא צבע   . 2                
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 48בות של לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתה מירבי בין   שכ               

  שעות.

שכבת יסוד וספת  ,Stripe Coatקצוות, פיות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של   . 3  

  מ"מ מיימום מכל צד. 20מיקרון,  60בעובי 

  , תהיה בגוון שוה. Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   . 4  

  גוון שכבה עליוה יקבע על ידי המזמין.    

וריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד, עובי וכיסוי צבע עליון פוליא  . 5  

  מלא.

  .0C - 65 % RH 25התוים עבור   . 6  

  ביבש. 0C 120המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית    . 7  

  דהייה ואיבוד ברק ללא  פגיעה בפילם. 0C 100מעל      

  בקיץ. 10או  11מדלל מומלץ עבור טמגלס:   . 8  

  ראה דפי תוים והוראות יישום של היצרן.  . 9  

  

  פוליאוריטן לפלדת פחמן   –מערכת צבע : אפוקסי  19.02.2

. מערכת  ISO 12944 – 5פוליאוריטן , מערכת צבע  –כל אלמטי הפלדה השחורים יצבעו במערכת צבע : אפוקסי 

  שים . 15עד  5: (ביוי) . קיים דרוש  ISO : (I – 5C  ,4C 12944 – 2הצבע תתאים לסביבה (

  

  

  מערכת הצבע 

   Sa 21/2: (ISO 8501-1)הכת שטח 

  מיקרון. Rz, Ry5 (ISO 8503-2) :Comparator G-Medium ,40/75חספוס שטח 

 , ("ערד הדסה" בע"מ).                                  FREITAGיצרן הצבע: 
  עובי יבש מערכת צבע

  
 (מיקרון)

 זמן המתה בין
 שכבות

זמן 
ייבוש 
  למגע

 

  גוון
RAL 

 ברק

 מקס. מי. תאור  שם הצבע מס'

1 
Freitapox SR 

213 

יסוד  אפוקסי 
פוליאמין וייל, 

SBV 60% 
 שעה 1 100

1 
 שה

 דקות 50
צהוב 
 בהיר

 מט

2 
Freitapox SR 

213 

בייים אפוקסי 
פוליאמין וייל, 

SBV 60% 
 שעה 1 100

1 
 שה

 מט אפור דקות 50

3 
Vigor PU 239 

PM 

עליון פוליאוריטן 
אליפטי אקרילי, 

SBV 58% 
 שעות 6 50

1 
 שה

 שעות 5
לפי 

RAL 
 מבריק

 מיקרון. 250סה"כ: עובי פילם יבש כולל ומילי 
  

  הערות:

 70, שכבת יסוד וספת  בעובי Stripe Coatקצוות, פיות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של   . 1  

  ום לכל צד.מ"מ מיימ 20מיקרון, 

  שעות. 48לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתה מירבי בין שכבות של   . 2  

, תהיה בגוון שוה. גוון שכבה עליוה יקבע על ידי Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס   . 3  

  המזמין.
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  ון אחיד, עובי וכיסוי מלא.צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גו  . 4  

  .0C - 65 % RH 20התוים עבור   . 5  

  ביבש. 0C 90המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית   . 6  

  ראה דפי תוים והוראות יישום של היצרן.  . 7  

  המקורית .    תיקוי צבע מקומיים (לאחר ריתוך וזק מכי) יש לבצע בהתאם למערכת   . 8  

  ספס את השוליים של אזורי התיקון וליצור שיפוע מתון בשוליים. יש לח  8.1    

  יש להמע ממדרגה של צבע בתיקון.       

ס"מ מעבר  לקצה המשטח  5בכל מקום בו דרש תיקון צבע ייושמו שכבות הצבע לפחות    8.2    

  בו דרש התיקון.  

  .(Test patch)יש לבצע יסוי צביעה מקומי לפי צביעה על צבע ישן    8.3    

במריחה במברשת יש לתת יותר שכבות עד לקבלת העובי הדרש (בהשוואה לצביעה    8.4    

  בהתזה).

  יסתר. לפי תחילת תיקון, מומלץ לבדוק התאמת הגוון והברק במקום   8.5     

שעות. שכבה עליוה  בגוון  48מומלץ לשמור על זמן המתה מירבי  בין שכבות של    8.6    

  המערכת מקורית.

  .0C - 65 % RH 25התוים עבור    8.7    

    

  ומריםח  19.03

  

  רופילים, ציורות ופחים מפלדהפ  .א

  

 GHSו/או  RHSם בחם (יפרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגל  )1

בהתאמה) וכן כל פחי החיבור המחברים בייהם יהיו מפלדה בעלת תכוות השוות 

   Fe. 360לפחות לפלדה מסוג 

  

ור האחרים לרבות בלים וציורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיפרופי  )2

פחים ועוגים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכוות המתוארות במפרט הכללי, סעיפים 

19001.  

  

  לעיל. 2פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף  )3

  

  רגים, אומים ודיסקיותב  .ב

  

ראשיים (כגון חלקי אגדים, חלקי  ברגים המחברים בין אלמטי קוסטרוקציה  )1

כמפורט בסעיף  ISO 1978-899/1לפי  8.8וכו') יהיו לפחות מדרגת חוזק  תקורות ראשיו

  5.6ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק  .1225של ת"י  3.2

  

כמפורט  ISO 1978-898/1לפי  4.6ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק   )2

  .1225של ת"י  3.2בסעיף 
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יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם הן  אומים  )3

  .3.4, טבלה 1, חלק 1225רט בת"י ומורכבות, כמפ

  

  .3.2.3, סעיף 1, חלק 1225דיסקיות ודיסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י   )4

  

  כל האומים, הברגים, הדיסקיות והדיסקיות הקפיציות יהיו מגולווים.  )5

  

ל אלמטים קוסטרוקטיביים ראשיים לאלמטי הבטון ייעו ברגי העיגון ש  )6

  .5/8" –אך לא יהיו קטים מ  םלדרישות החשובים הסטטיי

  

קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמטים קוסטרוקטיביים לא יקטן בכל   )7

  .1/2" –מקרה מ 

  

  כל חיבורי הברגים יבוצעו בשי אומים או אום ושייבה קפיצית.  )8

  

  יתוךר  .ג

  

 127כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים, שהוסמכו כמוגדר בת"י   )1

  .2חלק 

  .2חלק  1032והלי הריתוך יתאימו לדרש בת"י   

  

פלדת הריתוך תתאים מבחיה מטלורגית לפלדת : תאמת הפלדה לריתוךה  )2

ך ובכל מקרה חוזק חומר הרת 1340, ת"י 1339, ת"י 1338ראה תקים ת"י  –הרכיבים 

  ) יגדל מחוזק חומר הבסיס (הפרופיל המרותך).י(מתכת המילו

  

  יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.: תאמת אלקטרודותה  )3

  

הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמטים המחוברים, אלא אם   )4

  קבע אחרת בתכיות.

  

תוך יבוצע רק לאחר והל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והרי  )5

  דרישה זו. יקבלת האישור, אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילו

  

בכל מקרה בו  11.9.6סעיף  1225בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י   )6

  .Cרמה  D AWS 1.1ידרוש זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבה פלדה 
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  יצור קוסטרוקציותי  19.04

  

  .בכל תכיות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה, קטרי הברגים ועוביי הריתוך  .א

  

השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו/או ההקמה של הקוסטרוקציה לכל פעולה   .ב

  שהיא לרבות חיתוך, חירור וכו'.

כל סימן של שימוש בלהבה שימצא על אלמט קוסטרוקציה יהווה סיבה מספקת   

האלמט כולו ע"י המפקח. הקבלן יהיה חייב להחליפו באלמט חדש מבלי שהדבר יזכה לפסילת 

  ותו בתמורה וספת כלשהיא לרבות תמורה כספית ו/או הארכת תקופת הביצוע.א

  

כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור, למעט ריתוכים שביצועם באתר אושר   .ג

  מראש ובכתב ע"י המפקח.

  

שות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים בברגים כל ההכות הדרו  .ד

  גרוג) ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.(ויצירת שיפוע עבור 

  

בזמן הייצור יקבלו כל אלמטי הקוסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם. במקומות   .ה

  האחרים. בהם מתחבר אלמט מסויים אל אלמטים אחרים תסומן גם זהותם של האלמטים

  

  קרת איכותב  19.05

  

הקבלן ימה ויעסיק מהדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות חרש וחפוי   .א

  הכלולות במכרז/חוזה זה. המוי יכס לתוקף לאחר קבלת אישור המפקח.

  

  המהדס יכין פרוגרמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח.  .ב

  

  קח.פישור הפרוגרמה בכתב ע"י המביצוע העבודות יחל רק לאחר א  .ג

  הפרוגרמה תיושם במלואה בזמן הביצוע.

  

קבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות ה  ד.

קוסטרוקצית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבה המתוכים העשויים להתחבר 

  ע קוסטרוקצית הפלדה.לקוסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכון המפורט וביצו

  

קבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת המבה ה  ה.

החדש, מפלסי המבים הקיימים לפי התחלת הייצור, וכן מיקומם ומפלסיהם של היסודות 

ואלמטים הקוסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת המידות המדוייקות של קוסטרוקצית 

  הפלדה.

  סיבולות המותרות בייצור אלמטי הפלדה הן כדלקמן:ה  ו.

  מ"מ. 1.5בור החיבורים למיהם ע -הדיוק במידות בין חורי ברגים 

  מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמטים              
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  מ"מ. 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות) 

  מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים 

  

   רי ברגיםחבו  19.06

הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולווים במידות תקיות, והחורים עבורם יהיו 

  קדוחים ו/או קובים, קיים ומתאימים לקטרי הברגים. מחיר הברגים כלול במחיר הקוסטרוקציה.

  

  

  

  

  חיבורי עיגון  19.07

יגון בקוטר ובאורך המסומים בתכיות ו/או כפי שיקבע ע"י עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי ע

המתכן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור קוב בתוך חלק הקוסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו 

  כפול או אום ושיבה קפיצית. באמצעות אום

ן, ויהיה אחראי להתקה יספק חלקי העיגון השוים לקוסטרוקצית הפלדה לשם ביטום לאלמטי בטו הקבלן
  אליהם מיועדת להתחבר קוסטרוקצית הפלדה. - המדוייקת של כל העוגים בבין 

דיוק במיקום, או אי התאמת העוגים הן באחריות הקבלן ועליו -בעיות בהתקת הקוסטרוקציה כתוצאה מאי

  לשאת בכל ההוצאות הובעות מהן. מחירם כלול במחיר הקוסטרוקציה.

  

19.08  סטרוקצית הפלדהקו  

  קוסטרוקצית הפלדה תהיה מורכבת מפרופילי פלדה כמפורט בתוכיות הקוסטרוקטור.

  שיוי שיוצע בחתכי האלמטים הקוסטרוקטיביים מחייב אישורו של המהדס והחלטתו בושא זה תהיה סופית.

  י המבה הקיימים.המידות תהייה מדוייקות ותתאמה, בכל המקרים, הן לתוכיות והן למצבם של חלק

לא תורשיה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים וספים, אלא במקרים יוצאים 

  מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכן.

חיבורים בין חלקי קוסטרוקציה שיש לבצעם מחלקים בבית המלאכה עקב בעיות הובלה, יתואמו מראש עם 

  אישורו לפי תחילת העבודה. המתכן ויקבלו את

  הקבלן יגיש לאישור המתכן מקום ופרטי חיבור אלה לפי התחלת הייצור.

  

  בקורת  19.09

וסף לבקורת ולבדיקות הרגילות, טעוים אלמטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית המלאכה, בקורתו 

  הסופית של המתכן לפי הבאתם למקום העבודה.

ודה יתן רק לאחר שבוקרו ובדקו שית על ידי המהדס ולאחר שבוצעו בהם כל אשור להבאתם לאתר העב

  התיקוים שדרשו על ידו.
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  הרכבה  19.10

על הקבלן לסייר בבין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. שיטת 

ך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכיות העבודה המפורטות תו

המתכן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמטים הקיימים לאלמטים החדשים, כולל 

  תימוכים זמיים דרשים.

על הקבלן לקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקוסטרוקציה ושלמות חלקי המבה 

  הקיימים.

כבה יש לדאוג לתימוך זמי הולם, הן מבחית בטיחות בעבודה והן כדי למוע התהוותם של מאמצים, בעת ההר

  בלתי מחושבים, בחלקים הושאים.

  מערכת התמיכות הזמיות וכיו"ב טעוה אישורו של המתכן.

תקופת  האישור ה"ל איו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקוסטרוקציה במשך כל

  ההרכבה.

  כל הזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבוו.

  האחריות לשלמות המבה הקיים חלה על הקבלן וכל זק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על חשבוו.

  

  תכיות עבודה מפורטות  19.11

הקורות ר יכילו בתוכם את פרטי . אש1225כדרש בתקן  הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכיות עבודה מפורטות

  , אביזרי העזר וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.והפחים ואופן חיבורן 

  

  רכבהה  19.12

ל הקבלן לסייר בבין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה האפשריות. שיטת ע

חייבת לקבל מראש, את אישורו של ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכיות העבודה המפורטות תוך שהיא 

המתכן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמטים הקיימים לאלמטים החדשים, כולל 

  תימוכים זמיים דרשים.

ל הקבלן לקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקוסטרוקציה ושלמות חלקי המבה ע

  הקיימים.

לדאוג לתימוך זמי הולם, הן מבחית בטיחות בעבודה והן כדי למוע התהוותם של מאמצים, עת ההרכבה יש ב

  בלתי מחושבים, בחלקים הושאים.

  ערכת התמיכות הזמיות וכיו"ב טעוה אישורו של המתכן.מ

אישור ה"ל איו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקוסטרוקציה במשך כל תקופת ה

  ההרכבה.

  ל הזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבוו.כ

  אחריות לשלמות המבה הקיים חלה על הקבלן וכל זק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על חשבוו.ה
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  אופי מדידה ותכולת המחירים  19.13

הדרשים ע"מ לקבל מוצר שלם המחירים שיציג הקבלן בפרק זה היו תמורה מלאה לכל החומרים והמלאכות 

ומוגמר עפ"י כל דרישות התכיות, המפרטים וכתב הכמויות. הפלדה תמדד טו,בהתאם למשקל התאורטי,לפי 

התוכיות והטבלאות המוסמכות,אך ללא חישוב משקל הברגים,העוגים,הריתוך,הפסדי הפחת וכד' המחיר כולל 

  בין היתר את ביצוע המלאכות והחומרים הבאים:

  

  כל אלמטי הפלדה.  .א

  

  ברגי העיגון, הברגים, הווים, יקוב ו/או קידוח החורים לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'.  ב.

  

  פלטות העיגון והחיבור.  ג.

  

  גילבון, צבע .  ד.

  

  כל הפלשוגים מפח, פחי החיבור, סגירות שוות ואיטומים.  ה.

  

  בדיקות לביקורת איכות הריתוך.  ו.

  

  בקרת איכות.  ז.

  

  תכיות ביצוע.  ח.

  

  ט.          הובלה והרכבה

  

  

 אלמטים מתועשים בבין - 22פרק 

  

  תקרות אקוסטיות ו/או תותב  22.01

  

  דרישות כלליות   22.01.1

) ולתקן רעידות אדמה וכן 2005החדש (אוקטובר  5103כל התקרות יעמדו בת"י   א.

  , ומסומות בתו התקן.921בדרישות עמידות אש לפי ת"י 

  

בלן יהיה קבלן מאושר בעל יסיון ומויטין בהרכבת תקרות אקוסטיות, מאושר ע"י הק  ב.

  המפקח.

  

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכיות ביצוע המראות את שיטת התליה, העיגון   ג.

והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות.על הקבלן 

כל שלב ושלב.שלבי התקרה יחלו רק לאחר האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה ב

  מכיות שמעל התקרה בוצעו ובדקו.- אישור המפקח כי המערכות האלקטרו
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על הקבלן להגיש, על חשבוו, תוכיות לתליית התקרה ולקבל את אישור המפקח.הקבלן   ד.

  יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח.התוכיות יאושרו גם במכון התקים.

  

יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם היצרן חומרי התקרה   ה.

  ויאוחסו במקום יבש ומוגן.

  

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה התקרה   ו.

  במגע.הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

  

  כגד רעידות אדמה. כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפוים עליוים  ז.

  

  במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.  ח.

  

  תקרות מירליות  22.01.2

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מירליים (צמר זכוכית דחוס) ו/או   א.

  פיברגלס מאושרים ע"י המפקח, ובהתאם למפורט בתוכיות ובכתב הכמויות.

  

" (סילקוי) לרבות החלק AKUTEXTיו מטופלים בצבע מסוג "האריחים יה  ב.

העליון.השוליים יהיו מוקשים בסיליקון.החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע בצבע 

אקרילי יצוק.כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של 

  הקשחת השוליים.

  

קוסטרוקציה מתאימה עשויה  האריחים ייתלו מהתקרה הקוסטרוקטיבית באמצעות  ג.

  מפח מגולוון ומוטות הברגה.

  

  מטר. 1.20קוסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על   ד.

הלוחות ייקבעו בפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם זק לאלמט   

  עצמו או לסמוכים אליו.

פקח.מגשי הפח יהיו בעלי כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכית ולפי הוראות המ  

  דפות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

החיבורים בין הלוחות יהיו קיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או אמצעים   

  אחרים כשלוחות צמודים אחד לשי.

  

עבודות התקרה האקוסטית תכלולה גם אספקה והתקת פרופילי גמר לאורך קירות,   ה.

) חייבים באישור Z  +Lב גופי תאורה ומפזרי אויר.הפרופילים (מחיצות וכד', וסבי

התואם את התקרה עצמה.יש  RALמוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתור בגוון 

להקפיד על חיבורים אותים של הפרופילים (אחד למשהו) וכן על חיתוכי זויות (גרוג) 

  מ"מ. 2) יהיו בעובי של L+Zמדויקים בהחלט.הפרופילים (

  

  התקרות תכלולה חיתוך פתחים, חורים ואלמטים אחרים כדרש.  ו.
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  תקרות וסיורים מלוחות גבס  22.01.4

השלד יקבע ע"י מהדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההחיות לאמצעי התליה   א.

  והחיבור לתקרה הקוסטרוקטיבית.

  .F-47יש להשתמש בקוסטרוקציה מקורית של אורבוד מסוג   

  ם המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.בקריזי  

  השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.  

בתקרות הגבס יעשו כל ההכות עבור הרכבת גופי תאורה, ספריקלרים, גלאים, גרילים   ב.

  למיזוג אויר וכיו"ב.

  ות מגן חיצויזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פית בקריות מפס פלדה מגולוו

  בפיה אופקית ואכית.

  

במידת הצורך, יתוכן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוו, חיזוקים סמויים לקריזי תאורה   ג.

  לצורך שיאת הגופים.פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי היחידה.

  

דגש בזה שכל גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע.מו  ד.

  התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להחיות האדריכל.

  

  דוגמאות  22.02

  

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה, ציפוי, תקרה, רצפה וכו', המורכבים במסגרת   22.02.1

עבודותיו, ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח.הדוגמאות תהייה במידות ובצורה שיקבעו 

  המפקח ותכלולה גם את תעלות התאורה. על ידי

  

הדוגמאות תהייה מושלמות מכל הבחיות ותשקפה במדויק: את דרישות המפקח, את הוראות   22.02.2

  המפרט הטכי ואת תכיות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.

  

ידי המפקח הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על   22.02.3

  והכללת השיויים, כפי שידרשו.

  

  גווי הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.  22.02.4

  

בוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים האחרים שיש   22.02.5

  וסטיקה, וכו'.בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגים, פחים, אביזרי אק

  

  אופי מדידה ותשלום מיוחדים  22.03

  

  אלמטי  גבס (מחיצות, תקרות, סיורים וכו')  22.03.1

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:

  קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום ואישור מכון התקים (במידת הצורך).  א.

  אלמטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכום. קוסטרוקצית חיזוק כולל  ב.
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  עיבוד פתחים כדרש.  ג.

את כל האיטומים למייהם לרבות איטום סביב תעלות וציורות בצמר זכוכית + מרק   ד.

  לפי פרט אקוסטיקה.

כל החיזוקים והחיבורים, קוסטרוקצית העזר, חיזוקים דיאגוליים, חיזוקים לרעידות   ה.

  למייהם וכל הדרש להתקה מושלמת.אדמה, חומרי העזר 

את כל האיטומים למייהם כגד מעברי אש לפי החיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב   ו.

  תעלות וציורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או   ז.

  פי ע"י המפקח ו/או האדריכל.האדריכל ועד אישור סו

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והובעות מהן,   ח.

  לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שיוי שיידרש.

  עיבוד במעוגל ובשיפוע.  ט.

  פרופילי פיות.  י.

  שפכטל.  יא.

  הפתחים למייהם, בכל גודל שהוא. כל המדידה תהיה במ"ר טו ביכוי  

  ס"מ מעל תקרות אקוסטיות. 10מדידת תקרות וסיורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה   

  

  תקרות אקוסטיות  22.03.2

  בוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את האמר להלן:  

  קוסטרוקציות שיאה לרבות תכום ואישור מכון התקים.  א.

 ות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות כדרש.הכ  ב.

  חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.  ג.

כל פרופילי השיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל החיזוקים כמפורט   ד.

  לעיל.

ושלם של העבודה בכפוף לדרישת חיזוק התקרות כגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מ  ה.

  התכיות ו/או האדריכל.

כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או   ו.

  האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והובעות מהן,   ז.

  קת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שיוי שיידרש.לרבות בדי

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד בסעיפי   ח.

  כתב הכמויות.

  הפתחים למייהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה של תקרות תהיה במ"ר טו ביכוי   

  

ש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגים כלול במחירי מודגש בזאת שכל הדר  22.03.3

  היחידה ולא ימדד בסעיפים פרדים.

  

פתיחת  מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות, תקרות, ציפויים שוים וכו') כוללים  22.03.4

  פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים.
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  קוסטרוקצית שיאה  22.03.5

  מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמטים בפרק זה (מחיצות, תקרות, ציפויים וכו'  

מכל סוג שהוא) כוללים תכון וביצוע של קוסטרוקצית השיאה.הקבלן יכין על חשבוו תוכיות 

טרוקצית מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהדס רשוי, לאישור המפקח. קוס

  השיאה תבוצע על פי התוכיות של הקבלן.כל ה"ל על חשבוו הבלעדי של הקבלן.
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  כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר  -  23פרק 

  

  מפרט לביצוע כלוסאות קדוחים ללא הרחבה (ביבש).  23.01

          

  כללי:  א.

   חומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של מפרט זה מתייחס לכל העבודות וה  .1

  ס"מ או יותר, ומשלים את תכיות  40כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר בקוטר              

  .יועץ הביסוסהביצוע, ודו"ח              

  

  יש להגן על אתר הביה בפי גשמים ושטפוות ע"י יקוז הקפי של שטח האתר.  .2

  ים בשטח קזים יבוצעו תחילה הקזים כדי למוע הצפת השטח.באם מתוכ              

  

        יש להל יומן עבודה שיאושר ע"י המהדס. יועץ הקרקע יוזמן לאתר ביום   .3

  הקידוחים הראשון לאישור העומקים, לבקרה ומתן החיות וספות.               

  ות הביצוע.כמו כן יוזמן היועץ לאתר בשלבי התקדמ               

  

  העבודה תבוצע בפיקוח מקצועי צמוד תוך כדי יהול יומן עבודה מפורט.  .4

  

   תוי הקרקע במשרד מהדס הבסוס עומדים לרשות הקבלן ועליו להגיש את   .5

  הצעתו כפוף לתוים אלו.              

  לא תאושר כל תוספת בגין אי ידיעת תאי הקרקע.              

  

  הקדיחה:  ב.

הקידוח יבוצע ע"י הקבלן עם ציוד תקין וחזק במיוחד  שיאושר ע"י המהדס,  .1

  ומותאם לתאי הקרקע הצפויים באתר.

  

לפי התחלת הקדיחה וכן תוך  אכיותהיש לוודא את מרכזיות מכות הקידוח ואת  .2

  מהלכה.

  

וסטית מרכזו מהמרכז  1%לא יאושר קידוח כלוס שסטית צירו מהאך עולה על  .3

מקוטרו. 5%ן עולה על המתוכ  

  

קוטר הכלוסאות יהיה לפי המסומן בתכית. אין לשות את מימדי הכלוסאות  .4

ללא אישור המהדס. אורך הכלוס המסומן היו באומדן ולפי ממצאי פרופיל 

  הקרקע יתכו שיויים ע"פ החיות המהדס.

  

  ות.יש להל רישום שלבי הקדיחה והיציקה ולציין את עומק השכבות השו .5
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מ' לפחות ולהבליטו מפי הקרקע, על מת למוע  1 -יש להכיס ציור מגן באורך כ .6

מופר לחור הקידוח. במקרה של קדיחה בחתך קרקע יציבה  חדירת לכלוך וחומר

בחלקו העליון של הכלוס, יתן לוותר על הדרישה בסעיף זה, באישור יועץ הקרקע 

  בלבד.

  

ע מופרת, שירי בוץ ומשקע חול. לפי גמר יש לקות את תחתית הקידוח מקרק .7

הקידוח חוקה כל סביבת הבור מכל חומר שהוצא מהקידוח כדי למוע פילת חומר 

  לתחתית בעת הכסת הזיון והיציקה.

  

יש לתכן את העבודה כך שהיציקה תעשה בגמר הקידוח. אין להשאיר בור פתוח  .8

יון לא יהיה במגע עם הקרקע למשך הלילה. הזיון יקשר אל צור המגן כך שקצה הז

  בתחתית הקידוח.

  

במקרים בהם יש חשש להתמוטטות דפות הקידוח ו/או חדירות מים יש לבצע את  .9

  היציקה מיד בגמר הקידוח. לצורך זה יעמוד מערבל בטון מוכן בהמתה.

  כמו כן יש לקחת זאת בחשבון בעת תכון תערובת הבטון.

  

  פעמים הקוטר לא ייקדחו באותו יום. 3 -מכלוסאות שהמרחק בין ציריהם פחות  .10

  

  

  

  הזיון:  ג.

  

  על הקבלן לוודא שכלוב הזיון יהיה קשיח כדי למוע התכופפות הזיון. .1

   מ'  3.0"מ לאורך הכלוס, כל מ10לשם כך יש לתת חישוקים עגולים וסגורים בקוטר     

  לפחות.    

         ך הקף כלוב הזיון או צלבים במידת הצורך יש להוסיף ברזלים אלכסויים לאור     

  פימיים לשמירת קוטר הכלוב. צלבים אלה יש לפרק בזמן הכסת הזיון לבור.      

  

    כסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גליל פלסטיק שיורכבו על החישוקים הסגורים .2

  שלאורך הכלוס, או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המהדס.    

  

   ה בצורה צטרית (במידת הצורך בעזרת מוף) ללא פגיעה בדפות הכסת הזיון תעש.3

  הקידוח. כאשר הזיון כבד יש להשתמש במוף.    
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  :יציקת בטון  ד.

  .5עם שקיעה " 30-אם לא מצוין אחרת, סוג הבטון ב .1

  לפחות. 6מ' ובקוטר " 4יציקת הכלוס תעשה באמצעות ציור שוקת באורך  .2

  בטון ואין לעשות הפסקה ביציקה.יש להבטיח אספקה רצופה של  .3

במקרה של סיתות ושבירה של חלק הכלוס העליון, הרי שאלה יבוצעו  .4

  .ומתכן השלדבזהירות, ובכלים שיאושרו מראש ע"י יועץ הקרקע 

בכל מקרה, יש להבטיח שלא תיווצר "פטריה" בקצה הכלוס העליון, והוא  .5

 יהיה בקוטר המתוכן המדויק, עד לקצהו העליון.

ס"מ ומעלה  70כל הכלוסאות יבוצעו בדיקות סויות. כלוסאות בקוטר ב .6

מחיר הבדיקות וציורות הבדיקה, כלול  –יבדקו גם בשיטה האולטרסוית.  

 במחיר הכלוסאות .

  

  פקוח ובקרה:  ה.

   על הקבלן לאפשר למהדס גישה חופשית לאתר ולמקורות החומרים כדי לבדוק   .1

   ם, הציוד והעבודה. על הקבלן להעמיד לרשות המהדס עזרה לצורך את החומרי             

  טילת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי התקן.             

  

   על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת   .2

  החוזק.              

   במקום ולא יפחת מבדיקה מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המהדס                

   תקית אחת לכל כלוס. כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הבטון חלות על                

  הקבלן.               

  

  על הקבלן להל יומן עבודה שיכלול:  .3
  שעת התחלת הקידוח.  א.
  
  שעת גמר הקידוח.  ב.
  
  עומק הקידוח לאחר גמר הקדיחה.  ג.
  
  היציקה. עומק הקידוח לפי  ד.
  
  שעת התחלת היציקה.  ה.
  
  שעת גמר היציקה.  ו.
  
  כמות הבטון הכסת לקדוח.  ז.
  
   הקידוח, שקיעה או   אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה או   ח.

  התרוממות כלוב הזיון וכו'.             
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  כלוסאות בשיטת הבטויט  23.02

  

  אחריות כוללת של הקבלן  .1

  ייחס לכלוסאות קדוחים ויצוקים באתר בשיטת הבטויט.מפרט זה מת

על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לכל התכיות והוראות המהדס, והוא יהיה אחראי יחידי 

  לבצוע העבודה במיומות מקצועית גבוהה.

  

  סימון  .2

 הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים, וקודות גובה בתוך השטח ותכית המאפשרת לאתר את

מקומו של כל יסוד. הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים וקודות הגובה ויבצע על 

חשבוו ואחריותו את סימון מקום היסודות לפי התכית. לפי תחילת העבודה על הקבלן לוודא 

  את גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות ולדווח על כך למהדס.

  

  חפירה  .3

  

ת הקידוח ואת אכיותה לפי תחילת החפירה, וכן יש לוודא את מרכזיות מכו  א.

  תוך מהלכה. הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכוה על מישור אופקי.

  

החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שמוש באמצעים אשר יבטיחו את אכיות   ב.

הקידוח ואת יציבות דפות הקידוח עד לאחר גמר היציקה. יציאת המקדח תהיה 

  זאת שאיה גורמת ייקה ומפולות.במהירות כ

  

וסטיית מרכזו מהמרכז  1.5%לא יאושר קדח שסטיית צירו מהאך עולה על   ג.

  ס"מ. 5המתוכן עולה על 

  

מ'. ציור המגן  1.0החלק העליון של הקידוח יהיה מוגן ע"י ציור מגן בעומק   ד.

קידוח, הויברציות יבטיח הגת הדפות כגד הגלים הוצרים, לפי סוג המקדח, אופן ה

  ומצב הקרקע. יתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ציור המגן על חשבוו להבטחת ה"ל.

  

ביצוע הקידוח והיציקה של היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד. אין להשאיר   ה.

יסוד בלתי יצוק למשך הלילה אלא באישור המהדס. במקרה שאין יוצקים את היסוד 

מ'   3 – 6יבצע הקבלן על חשבוו קידוח וסף כולל יציקה, בשיעור מיד עם גמר הקידוח 

  אלא אם יורה המהדס אחרת. -
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  תמיסת הבטויט  .4

  

הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באיזור העבודה וישתמש בבטויט מתאים   א.

  למיעת פלוקולציה.

  

  ק"ג מים. 1000  ק"ג) בטויט על  60( 6%ריכוז תמיסת הבטויט יהיה   ב.

  

אחוז  (טון/מ"ק). 1.04-1.03המפקח יוודא את הכמויות ויבדוק שהצפיפות המתקבלת היא בין   ג.

  . 1%החול בתמיסה הטריה לא יעלה על 

  

ערבוב יעשה ע"י ציוד המיועד למטרה זו (משאבה מיוחדת, מיקסר מהיר, אגיסטור,   ד.

  .%1לא תעלה על שעות  24(דקטציה) לאחר  שהפרדת המים"הופר" וכו') באופן 

  

  שיות לפחות. 36  "מרש פל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של -הצמיגות תבדק ב  ה.

  

  הקבלן יספק את ציוד הבדיקה.  ו.

  

מ' מראש ציור המגן. יש להפסיק  1-מפלס תמיסת הבטויט יהיה קבוע ולא פחות מ  ז.

עד למילוי הקידוח  את פעולת הקידוח מיד כאשר מפלס הבטויט יורד מה"ל ולהמתין

  בבטויט כדרש.

  

עם התקדמות התמיסה חל זיהום תמיסת הבטויט בחול הופל מהמקדח. הקבלן   ח.

,  3,  6     של יםיבדוק לפי הוראות המהדס את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד, בעומק

 1.15לה על מ' מעל תחתית הקידוח. אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עו 1

טון/סמ"ק. יש לקות את התמיסה מחול ע"י ציוד מתאים (אייר ליפט ודיסדר, או צירקולציה 

  דרך בריכות ופות מרטטות).

  

הקבלן יספק דוגמא מהבטויט שבו הוא עומד להשתמש והיא תבדק במעבדה מוסמכת.   ט.

ות של הבטויט יהיה אין להביא לשטח אלא בטויט שאושר ע"י מהדס הביסוס. גבול הזיל

  לפחות. 400%

  .הבטויט יתאים לעבודה בתאי הרכב המים שבאתר  

  

הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבטויט והחומר החפור על חשבוו למקום   י.

  מאושר ע"י החוק.

  

מ' מפי  4פסולת הבטויט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת המצאת בתחום   יא.

  הטוב העולה בעת היציקה.הבטון 
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  הכת והכסת הזיון  .5

  

  מוטות הזיון יהיו מהסוג כדרש בתוכיות.  א.

רתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוייים בתוכית, או שיאושרו ע"י המהדס. על 

הקבלן לקוט בכל הקשירות כדי שמוטות הזיון ישארו במקומם הכון ולא יקבלו שום 

  פעולת ההרמה.כפיפה תמידית בעת 

  

ס"מ  5יש להשתמש ב"ספייסרים" מציורות (שלושה בקידוח וארבעה בקיר) בקוטר   ב.

להבטחת הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה, אשר ישלפו עם גמר היציקה. אורך הספייסרים 

  מ'. 6-לא יפחת מ

  

כלוב יוח כלוב הזיון יורד לחלל הקידוח במצב אכי לחלוטין וללא פגיעות בדפות. ה  ג.

במרכז ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את מקומו גם במשך 

  מטר מעל קרקעית הקידוח . 0.3בסיס הכלוב יהיה מוגבה  היציקה.

  

  כמות הזיון כמפורט בתוכיות.  ד.

  

  יציקה  .6

  

ח. יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר מאשר שעה לאחר גמר יקוי אחרון של הקידו  א.

(לפי קביעת המהדס) יש לקותה מחלקיקי  1.15אם תמיסת הבטויט תהיה בצפיפות העולה על 

קרקע (למשל: ע"י הזרמת בטויט קי בתחתית הקידוח ושאיבת כל התערובת המזוהמת בראש 

  הקידוח).

  

מכמות הבטון  50%- יציקת הבטון תהיה רצופה. אין להתחיל ביציקה אלא לאחר ש  ב.

. הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך הקידוח ועל ידי כך יוודא אם היו מפולות. הגיעה לאתר

  .עליית בטון תרשם בטופס לכל כמות של משאית אחת

  

ליציקת היסוד ישתמש הקבלן בציור טרמי אשר יגיע  עד לתחתית הקידוח, ועם   ג.

חזק במצב זה עד ס"מ מתחתית הקידוח, ויו 25-התחלת היציקה לא יורם הציור יותר גבוה מ

  מ' מעל פי הציור. 5שהבטון יגיע לגובה של 

  

פקק, פתיתי קלקר או ורמיקוליט (עפ"י דרישת המהדס) יבטיח ירידת הבטון בציור   ד.

  הטרמי ללא סגרגציה.

  

אם הציור הטרמי איו מגיע בקלות לתחתית הקידוח או אם הבטון איו זורם בציור   ה.

"מ ה"ל, יש להפסיק את היציקה, לקות את הקידוח מחדש עד ס 25-הטרמי לאחר הרמתו ב

  להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה מחדש.
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מ' מתחת  5במשך כל זמן היציקה יש לשמור על כך שתחתית ציור הטרמי ימציא תמיד   ו.

 לפי הבטון הטרי. לצורך חישוב עומק החדירה של ציור הבטון בתוך הבטון הטרי של הכלוס,

  מעל לפח החור התיאורטי. 20%יש להתחשב בתוספת של 

  

יציקת היסוד תיעשה ברציפות אחת לא הפסקה כלשהיא. במקרה של הפסקה במשך   ז.

היציקה מכל סיבה שהיא שתעלה על שעה, יהיה על הקבלן בהתאם לדרישת המהדס לבצע 

  קידוח גלעין לכל אורך היסוד להוכחת איכותו.

  

מהתאים דלעיל לשביעות רצון המהדס יגרור אחריו הפסקת העבודה אי מילוי כל אחד   ח.

בכל שלב שהוא, ופסילת היסוד הדון. במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את הבטון של היסוד 

מ' וסף ולצקת מחדש, הכל לפי  0.50היצוק, לקות מחדש את הקידוח ולהמשיך את החפירה 

  לקבלן לא תשולם תוספת.המקרה. אם הדבר ידרש, יאושר ע"י המהדס ו

  

אין להפסיק את יציקת הבטון לפי שיופיע בראש היסוד בטון קי מזיהום כלשהוא. יש   ט.

 50להרחיק את הבטון המעורב בקרקע ובבטויט. גמר היציקה יהיה כאשר הבטון הקי יצא 

וב ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכן. הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו יהיה יצוק מבטון ט

  המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה.

  

ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כדרש במפרט, ובמידת הצורך ישלים   י.

  הקבלן על חשבוו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הדרש בתכית.

  איכות הבטון  .7

  

) BLEEDINGיג (הבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות, בהעדר בליד  א.
  שעות). 6ובהתקשרות מאוחרת (

  
תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב, אשר יבטיחו צפיפות הבטון   ב.

  ויחד עם זאת עבידות טובה.
  

 6. מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של "7"-8שקיעת הקווס של הבטון תהיה "  ג.
באתר לקבלת השקיעה הרצוייה. כמות המים של מים  מבוקרת) ולהוסיף כמות 7לפחות ("

  .תתוכן מראששמוסיפים בשטח 
  

  יש לקחת דוגמת בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי.  ד.
  .30-תוצאות הבדיקות של קוביות הבטון לא יהיו קטות מהדרש עבור בטון בטיב ב

  
  ק"ג למ"ק לפחות. 400כמות הצמט תהיה   ה.
  
  ס"מ. 2.5גט יהיה הקוטר המקסימלי לאגר  ו.
  
  .4%-6%אחוז החלל בבטון המוגמר יהיה   ז.
  

שעות לאחר גמר היציקה (להכסת  2יש להוסיף ערבים באופן שההתקשרות תעוכב עד   ח.
קוצים ולמקדח בטחון). ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המהדס בעזרת פרוקטור שדה 

  באתר.
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  בקרה ופיקוח  .8

  

ת בטויט ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת מעבדת שדה לבדיקו  א.

  המהדס, ובשיתוף פעולה מלא מצד הקבלן.

  

המעקב על הביצוע, הקריטריון לאיכות משביעת רצון של הכלוסאות יהיה סך כל   ב.

, וכן בדיקות בקרי גמה או אולטרה סוית, בשיטת גלים סויים ביקורת הקדיחה והיציקה

  וקידוחי גלעין.

  

ס"מ ומעלה יוכסו שי ציורות לבדיקה בשיטה גמה (או  90בשליש הכלוסאות בקוטר   ג.

ס"מ יוכסו שי  100-90אולטרסוית) ובכל הקידוחים יבוצעו בדיקות סויות. בקידוחים בקוטר 

  .ס"מ ומעלה יוכסו שלושה ציורות 110ציורות ואילו בכלוסאות בקוטר 

  

ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות של ביסוד בו יצאו פגמים של   ד.

ביקורת האיכות, יבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבוו עפ"י הוראת המהדס. קידוחי הגלעין 

 -בהחזר הקידוח, שלמות הגלעין וחוזק ב 100%יום לאחר יציקת הכלוס. רציפות של  20יבוצעו 

ת של הכלוס. תוצאות לקויות של קדוח של הגלעין, יהוו הוכחה חלקית לאיכות הדרש 30

  הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקוים עפ"י שיקול דעת המהדס לרבות פסילת האלמט.

  

  בדיקה סוית תבוצע בכל הכלוסאות .  ה.

  

הקבלן יאשר למהדס המפקח או בא כוחו למלא את תפקידו, יאפשר ביצוע בדיקות   ו.

כאשר הזמן הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה לכל האיכות השוות הדרשות במפרט, 

  תביעות שהן מצד הקבלן.

  

והקבלן יקפיד על ביצועם המלא. הקבלן יהיה  המפקחתאי מפרט זה יובהרו לקבלן ע"י   .ז

  אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הבצוע של הכלוסאות.

  

  

  בדיקת גמה בכלוסאות ואלמטים מ"סולרי וול"  .9

ר וירתך על חשבוו ציורות בקרה גרעיית עפ"י תכית המהדס ויהיה אחראי שיהיו קיים הקבלן יקשו

  ופתוחים לבצוע הבדיקה.

  ס"מ. 15המרחק החופשי בין פי הציור החיצויים לדופן הקדוח יהיה 

  

  להלן הפרטים הדרשים מציורות הבדיקה:

             ורות הבקרה יהיו מפלדה רגילה בקוטר פמ"מ. 50ים של לפחות צי  

  מ"מ. 3.5עובי הדופן לא יעלה על   

  ס"מ מעל משטח העבודה. 30הציורות יהיו בכל אורך הקידוח ועד   

  הברגת הציורות תאפשר ירידה חופשית של ציוד הבדיקה.  

  קצוות הציורות יהיו סגורים כדי למוע חדירת בוץ או בטון לציור.              
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  תשלוםמדידה לצרכי   .10

  

הכלוסאות ימדדו לפי מ"א. המחיר יכלול חפירה בשיטת הבטויט וכל   א.

החומרים והציוד הדרושים לשם כך, וכל פעולות יציקת הבטון והרחקת הקרקע 

החפרת ופסולת הבטויט אל אזור שפך מאושר. כמו כן יכלול המחיר סיתות הראש עד 

  .והשלמה לגובה שבתכית)לקבלת בטון מעולה (

  

מדידת האורך בכלוסאות ובקירות יעשה ממפלס פי האלמט המתוכן   ב.

("תיאורטי") ועד תחתית החפירה כפי שקבעה בתכית או עפ"י דרישת המהדס, 

  להוציא עומק וסף שדרש בגין התרשלות הקבלן.

  

כל דרישות מחירי חפירה יהיו אחידים לכל שכבות הקרקע ויכללו את מילוי   ג.

יותהמפרט והתכ.  

  

ליסוד היצוק בחלקו תשולם החפירה הבלתי יצוקה לפי "הפרש" מפלס פי   ד.

  הקרקע בעת החפירה למפלס הבטון היצוק.

  

עבור הזיון ישולם בפרד לפי משקל. המדידה תהיה בהתאם לשרטוטים   ה.

  ותכיות ללא תוספת עבור פחת מסחרי או תוספת קשירה וריתוך או תוספת כלשהי.

  ושב לפי משקל תיאורטי שבטבלאות לברזל מצולע.משקל הברזל מח

, ספייסרים, החזקה יציבה הורדה לקידוחהמחירים כוללים אספקה, הכה, ריתוך, 

  בחפירה וכו'.

  וקרי גמא .מחיר הכלוסאות כולל בדיקות סויות   .ו
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  אש בטיחותמערכות  - 34

  

  כללי -י בגז) מערכות מ" (גילוי אש ועשן, כיבו  34.01

  

  היקף:  34.01.01  

  בית ספר תיב ת"א.פרק זה דן באספקה והתקה של ציוד תקשורת ומתח מוך עבור   א.

  

  בפרטים כולל המכרז את הבאות:  ב. 

    

  אספקה והתקה של מערכת גלוי אש ועשן. -

  אספקה והתקה של מערכת כבוי בגז. -

  כבילה וחוטים. -

 חלוות שחרור עשן. -

  

  אישור רשויות ותקים:  34.01.02        

  

על הקבלן לקבל את אישור הרשויות המוסמכות למערכות השוות (הוצאות הבדיקה על   א.  

חשבון הקבלן), כמו אישורי מכון התקים למערכת גילוי אש ועשן גלוי אש ועשן, אישורי כבוי 

  אש וכד', וכן כל רשות אחרת שתדרש.

  

  תקים:  ב.                    

לן להציג בעת הגשת הציוד לאישור תצלום של לפחות שלושה מתוך המוסדות על הקב

ולוחות  1220/1הזכרים בהמשך וכן של מכון התקים הישראלי לעמידת הגלאים בתקן 

  . האישורים ה"ל מהווים תאי לאישור הציוד המוצע:1220/3ותקן  1220/2הבקרה בתקן 

  

-  UL UNERWRITERS LABORATORIES USA  

-  FACTORY MUTUAL USA  

-  VDS VERBAND DER SACHVERSICHERER W. GERMANY  

-  F.O.C FIRE OFFICES COMMITTEE U.K.  

-  ULC UNDERWRITERS LABORATORIES, CANADA  

  

  כל העבודה (כולל גילוי וכיבוי בגז וחלוות שחרור עשן) תקבל את אישור מכון התקים:  ג.                   

  

  ע"ג התכיות. לפי הביצוע  -      

  בתוך הביצוע באתר הביה.  -      
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  מרשמים ותכיות:  34.01.03          

  

העתקים  -3אשר יוגשו ב (shop drawings)הקבלן יכין, לפי תחילת העבודה, תכיות יצור   א.

  לאישור המתכן והמפקח. רק לאחר אישורם ימשיך הקבלן כמתואר להלן.

  

יבורים מדוייקת אשר לפיה יעבוד ואשר תהיה ברורה, באופן שכל הקבלן יכין תכיות מרשם ח  ב.

החיבורים ולהסיר מכשולים. כמו כן  בעל מקצוע יוכל, על סמך תכית זו להבין את שיטת

  יכתוב על התכיות במילים את צבעי החוטים כפי שהם במציאות. 

  

  תכיות אלו אשר יוכו במחשב בתוכת אוטוקד.    ג.          

  דיסקטים בצרוף העתקות אור ימסרו עם גמר העבודה לידי המהדס, על חשבון הקבלן.                                 

  

מחיר העבודה כולל בכל סעיף וסעיף, רגולציה, כיוון, וויסות וכו', באופן שכל המכשירים יהיו   ד.

  .מוכים לשימוש

  

  

  מערכת גילוי  אש    34.02

  

    כללי:  34.02.01

    

זה מיועד לגלות באופן מיידי את מקור העשן או האש על ידי אזהרה מוקדמת. מתקן   א.

האזהרה תתן בכל מקרה בו יגיב אחד הגלאים על עשן באזור עליו הוא שולט או עליית 

טמפרטורה. בכל מקרה כזה תופיע אידיקציה בלוח המרכזי מלווה באזעקה, וכן יתוק או 

  .הפעלה של מערכות כדרש

  

שים התקת מערכת בגודל כזה, ושלוב של גלוי שריפות  10ן יהי בעל סיון מוכח של הקבל    ב.    

  וכבלי בגז.

  

  .ISO9002הקבלן יהיה בעל   ג.    

  

כל העבודה  -  ULותקן  1220תקן ישראלי  34עבודה והציוד יעו למפרט בין משרדי פרק   ד.  

  תקבל אישור מכון התקים הישראלי:
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  :המתקןתאור   34.02.02

  בחדר ציוד בקומת קרקע תותקן המרכזייה. פלי המשה יהיו בלובי הכיסה לבין.    

  

  :מרכזיה  34.02.03

    

טיפוס קיר או בצורת מסד, קומפלט בתוך ארון פלדה עם דלת זכוכית שקופה עם  -מבה   א.

  .מעול. הציוד יהיה מותקן ע"י יחידות מודולריות יתות לשליפה מהירה בעת הצורך

  

עד  15%-וולט, ( 230המערכת תפעל במתח מוך. היא תוזן מרשת  -אספקה ומתח פעולה   ב.

+) באמצעות ספק מתח מיוחד (הכלל במרכזיה) ואשר הספקו מתאים להפעלת כל 10%

המערכות כולל מערכת החרום הדרשת, ותכלול מערכת מצברים יבשים ומטען אוטומטי (זמן 

שעות ללא מתח חיצוי  72יאפשרו פעולת המערכת במשך  שות), אשר 10טעיה מקסימלי 

  תעשה בצורה אוטומטית. -מערכת החלפת ההספקה מרשת אל המצברים וחזרה 

בעת תקלה במתח החיצוי תפעל מורת תקלה. כמו כן יפעלו מורת תקלה וצופר בעת ירידת 

  מתח המצברים.

  .95%ולחות יחסית עד  0°C-50°Cהתאים הסביבתיים       

  

  התכה תשמר גם בעת הפסקות חשמל ארוכות.  ג.    

  

כל קוי הכיסה והיציאה יהיו מוגים בפי קצר ותק ותופעל התרעה במקרה של אחת   ד.   

  מהתקלות ה"ל.

  

  תכלל בלוח מערכת לזיהוי תקלות המצייות הן את סוג התקלה והן את מקומה.  ה.   

  

  ב ברקים.המערכת תכלול הגה בפי עליית מתח עק  ו.    

  

    החיווט ייעשה בצורת טבעת סגורה למוע השבתת אזורים שלמים בעת תק, וכן להמשיך את         ז.    

  ).A CLASSפעולת הגלאים בעת קצר בקו (                                 

  מקיבולו המקסימלי. 85%כמות הכתובות על קו לא תעבור את                 

  

  יתן יהיה להעביר את המרכזייה ממצב יום למצב לילה.  ח.                      

  

יתן לטרל מלוח בקרה גלאי או קבוצת גלאים וזאת ע"י קוד סודי. כמו כן יתן לסווג את   ט.   

  הפעולות השוות במערכת לפי תפקיד ודרוג העובדים.

  

  הלוח יכלול צופר עם לחצן השתקה.  י.             
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 יה ו/הגלאים ללא הפעלת אזעקות און יהיה לבדוק את תקיות ורות המרכזית -בדיקה   יא.

פעולות עזר וספות, כאשר אפשר יהיה לבצע בדיקת גלאים בכל אחד מהאזורים ללא גרימת 

  הפעלות מערכות החרום.

במידה ובעת הבדיקה של אחד האזורים תתגלה שריפה באזור אחר, תפעל המרכזיה כאילו 

  .רגיל ותופיע אזעקת כדרשהיה במצב עבודה 

  

יהיה יתן לחבר במקביל למרכזיה פל משה עם מספר אזורים כרצוו.  -פלי משה     יב.

בפל המשה תהיה כל האיפורמציה שבלוח הראשי ויתן יהיה לתפעל את המערכת כמו 

  מהלוח הראשי.

  

ים כמו מורות המרכזיה תכלול אפשרות לשלב הפעלה של מתקים שו -חיבור ציוד     יג.

סימון, אזעקה, מיזוג אויר, דלתות, מעליות וכו'. כיבוי וכו' כך שאזור אחד ו/או כמה 

אזורים ו/או כל האזורים יפעילו המתקים ה"ל לפי בחירתו, מטריצת לחיבור אזורים 

וכו'. יתן יהיה לבצע פעולות אלו גם מפעולה של גלאי בודד או לאחר פעולת שי גלאים או 

  ר לפי תכות המערכת.יות

  

  בשלב המיידי יש לבצע חיבורי הפעלה כדלקמן:    יד.

  

  מסירת איתות להפעלת מפוחים להוצאת עשן.   -

  

הדממה של מתקן מ"א בבין בצורה סלקטיבית לאחר גילוי שריפה בשי גלאים         -

לפחות (כל שהם), או סימון מלחצן ידי או סימון של מפ"ז זרימה מערכת 

  רים לפי אזורים כפי שיפורט.ספריקל

  

  הפסקה של הזה ללוחות חשמל    -

  

  סגירת דלתות אש.    -

  

פעולתה), עם  העברת המעלית למצב שריפה (הבאתה לקומת הכיסה והפסקת    -

  " בעת הצורך.OVER RIDE"-אפשרות ל

  

סגירה של מדפי האש בבין בצורה סלקטיבית במקרה של גילוי שריפה בשי     -

  ת (כל שהם), או הפעלה לפי אזורים כפי שיפורט.אזורים לפחו

  

  פתיחה של פתחי שחרור עשן.    -

  

צופרי הקומה יופעלו בצורה סלקטיבית בכל מקרה שאחד מאזורי הקומה בהם הם     -

  מצאים יגלה שריפה, או הפעלה כללית כפי שיפורט.
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מטי אשר יופעלו ע"י למרכזיה יחוברו מערכות ציוד כיבוי אוטו -חיבורי כיבוי אוטומטי  טו.

  המרכזיה. פעולת הכיבוי תעשה בשתי צורות:

פעולת כיבוי תעשה רק לאחר ששי גלאים לפחות יפעלו. צורת פעולת  - כיבוי בחדר 

  הפעלת הכיבוי היה כדלקמן:

פעולה ראשוה של גלאי באזור כיבוי תפעיל אזעקה ותבצע את הפעולות המוקדמות כמו 

סגירת דלתות, יתוק מערכות חשמל, הפעלת צפצפות פיוי הפסקת מערכת מיזוג אויר, 

  וכו'.

-40ברז הגז יפתח רק ע"י פעולת הגלאי השי באזור וגם ואת לאחר השהייה מכוות, של 

שיות, אשר תווצר ע"י ממסר השהייה הכלול במרכזיה. עבור כל אזור כיבוי תכלל  20

הפעלת הכיבוי תעשה  - או גרטורמורת סימון המסמת פעולת הגז. כיבוי בארון חשמל 

  הקווים בין לוח הבקרה ומכלי הכבוי יהיו מבוקרים. .כ"ל אולם בצורה מיידית

  

  בבין קיימת מערכת כבוי ע"י ספריקלרים. -חבור מערכת ספריקלרים   טז.

מערכת הפעולה תפעל עלפי משטר כמתואר בפרק חבור כבוי אוטומטי ה"ל להפעלה 

  בחדרים.

  

אל המרכזיה יהיה יתן לחבר יחידת חיוג אוטומטית של טלפון. בעת  -ור חייגן חיב   יז.

מספרים באופן סדיר עד שאחד עוה לקריאה, החייגן  5הפעלת אזעקה יחייג החייגן עד 

  יכלול גם הודעה מוקלטת.

החייגן יכלול שעון זמן אשר יבדיל בין החיוג בשעות הלילה (מיידי) ושעות היום 

ת).(השהייה מכוו  

  

), אשר יעביר את אותות המרכזיה Interfaceהמרכזיה תכלול מתאם ( -חיבור מחשב   יח.

, כולל Micro-processorואשר יחובר ע"י זוג חוטים אל  232RSלקוד של מחשב בשיטת 

כל ההכות הדרשות ברכזת, כולל תכה, ממשקים לפי צורך, כרטיסי כיסה/יציאה וכל 

  .ת דרך מחשבהדרש להפעלה והצגת המערכ

  

  המרכזיה תכלול:  יט. 

  

  אזורי גילוי כמתואר בכתב הכמויות, עם אפשרות הרחבה, (כמתואר בתאור הבין).    -

אזורי כיבוי כמתואר בכתב הכמויות, הכוללים את כל הממסרים, ממסרי מורות סימון 

  הוספות וכו'.

, Flow Switch-ימון מהכמויות, מותאמים לקבלת ס-אזורי גילוי וספים כמתואר בכתב    -

  המותקן על ציור זרימה של מי הספריקלרים, סימון אזעקה ותקלה).

ממסרי השהייה וספים כמתואר בכתב הכמויות, עם משך פעולה יתן לכיוון, עם מגעים     -

  חיצויים ואשר יוכלו לתק או להפעיל מערכות כרצוו.
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  איטראקטיבית היא  Adressableאלוגית,  המרכזיה אשר תסופק תהיה ממועת   34.02.04    

  תכלול את התכוות כדלקמן:           

    

  כל הדרישות והתוים והתכולה המופיעה במרכזיה מטיפוס רגיל.    א.

  

לכל גלאי תהיה כתובת או לכל קבוצת גלאים תהיה כתובת במרכזיה אשר תתבטא       ב.      

  בכתוב בעברית.

  

תקבל סימון על תקלה במצבו עקב לכלוך באבק או              מכל גלאי אלוגי י    ג. 

  טמפרטורת יתר.

  

  ומרית.- התצוגה תהיה אלפא    ד. 

  

הגלאי וליישם ולהתאים ולכוון את הפרמטרים של מלוח הבקרה יתן יהיה לבדוק     ה.

  אפיוי תגובה אופטימליים שלוקחים בחשבון את תאי   סביבה בה פועל הגלאי.

  

רמת התיפקוד של קוי הגלאים בזמן קצר תובטח ע"י הפעלת מבודד בפי  קצר בחלק     ו.         

  .איטגרלי של קו הגלאים

  

   יחידת הבקרה והתצוגה תוכל לעבד ולהציג ארועים באופן ספוטי או  עפ"י בקשת     ז.              

  המפעיל.                           

  , תקלת, ומידע על תקלות בחווט יחידת ההפעלה תוכל לזהות אזעקה

  ומיקומן.

  

  ל המערכת.שהארועים האחרוים  1000יחידת הבקרה תאפשר שמירת התוים של           ח.              

  יתן יהיה מלוח הבקרה להפסיק ולחבר מחדש גלאים, לחצים ואביזרים אחרים           ט.              

  ורים למערכת.הקש                          

  

  המערכת תהיה כזו שיתן יהיה לאחר פעולת גלאי אחד לתת סימון  אזהרה ואזעקה רק          י.               

  לאחר פעול שי גלאים או יותר.                          

  

 

  פל משה:  34.02.05   

  

ה כקיים במרכזיה הראשית או במקום שיקבעו ימצאו פלי משה אשר יציג את אותה תצוג  א.        

  תצוגה חלקית כפי שייקבע.

  .מפל זה יתן יהיה לתפעל את המערכת כמו מיחידת הבקרה המרכזית  ב.

  פל משה יהיה מטיפוס המחובר ברשת למרכזיות.  ג.
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  גלאים:  34.02.06 

  

  הגדרה כללית:  א.

  

אים גם גלאים יותקו על גבי התקרה. במקרה של תקרות כפולות יותקו גל   -

  בחלל בין התקרה התלויה והתקרה המסיבית.

  

השימוש יהיה בד"כ בגלאים מטיפוס אלקטרו אופטי. בחללי תקרה כפולה,    -

  לוחות חשמל וכו', יותקו גלאי אטי אופטי בשילוב עם גלאים אופטו טרמיים.

  

  בסיסי הגלאים יהיו זהים לכל סוגי הגלאים ויחוברו לתקרה בצורה יציבה.    -

  

מערכת החיווט תהיה מותאמת להתקה משולבת של כל סוגי הגלאים     -

  והלחצים.

  

  גלאים יהיו מוגים בפי אזעקות שווא כתוצאה מרעשים חשמליים.    -

  

  גלאים לא יזקו כתוצאה מחיבור קוטביות הפוכה של הקוים.    -

  

  מ"ר.מ 1.5 -  0.5חיבורי החיווט לגלאי יהיו מכוסים ויתאימו למוליכים    -

  

בסיסים יכללו זוג מגעים אשר יאפשר קבלת תקלה כאשר   הגלאי לא ימצא    -

  בבסיס.

  

  גלאי יהיה מוגן בפי חדירת אבק.   -

  

  וולט זרם ישר, אלא אם יאושר אחרת. 24מתח הפעולה הומילי     -

  

לגלאים תהיה יחידת בידוד קו בפי קצר שתאפשר במקרה של קצר או תק בקו     -

  .CLASS-Aם במסגרת תקשורת המשך פעולת הגלאי

  

  הגלאי יבה כך שיהיה לבריט או רשת למיעת חדירת חרקים לתוך הגלאי.    -

  

  מעגל מודפס חייב להיות אטום ומוגן בפי חדירת אבק ולחות.    -

  

  יתן יהיה להוסיף השהייה בפעולת הגלאי.    -

  

  כל גלאי יכלול מורת סימון מהבהבת.    -

  

  לאי בעזרת מוט מהקרקע.יתן יהיה להחליף הג    -

  



-337 -  

  גלאים יהיו יתים ליקוי.    -

  

  לכל גלאי או קבוצת גלאים יהיה יתן לחבר מורות סימון אזוריות חיצויות.  -

  

  מ'/שיה. 15הגלאים יפעלו במהירות רוח עד     -

  

  מעלות צלסיוס. 60הגלאים יהיו מתאימים לטמפרטורת סביבה של עד     -

  

  ת.אפשרות לשות הרגישו   -

  

  עמידות בפי אבק, לכלוך וקורוזיה.   -

  

  לכל גלאי תהיה יחידת כתובת.   -

  

  .1220/1מאושר ע"י תקן ישראל    -

  

  אלוגי -אופטי - גלאי עשן אלקטרו  ב.

  אפיוים פיסיים ואלקטרויים של הגלאי

    

תכון מערכת גלוי העשן צריך להבטיח תגובה אחידה לכל המוצרים המתלקחים, גם 

). הגלאי SMOULDENING FIREים אש ועשן וגם אלו השרפים באיטיות (אלו היוצר

  לא יכיל בתוכו חומרים רדיו אקטיביים כלשהם.

עקרון הג לוי צריך לעבוד על מעגל היוצר סדרת "פולסים" מסוכרת של אור ולא תלוי 

  בטמפרטורות הסביבה הקרובה לגלאי.

ל מידת החירום של מצב אזעקה לגלאי תהיה יכולת מיחשוב מספקת על מת להחליט ע

  ללא צורך להתקשר ליחידת הבקרה, ובהתבסס על הערכת האותות שקלט.

  .EN 54-7/9 -הגלאי יעה לדרישות תקן 

מעבר לדרישות הסטדרט האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על הגלאי לעמוד גם במבחן 

  ).1TF )OPEN WOOD FIREהאש 

חות שתי דרגות של סכה ליחידת הבקרה הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר לפ

  להערכה, וזאת על פי התכות של לוח הבקרה לפי דרישות הלקוח.

  הגלאי צריך להיות מסוגל לבצע בדיקה עצמית ולשדר לפחות שי דיווחים

  על מצבו ללוח הבקרה.

הגלאי יוכל לשגר מידע וסף ליחידת הבקרה. איפורמציה זו תכלול את כל התוים 

  יים על מצב הגלאי ותאפשר מידע רצוף בלוח הבקרה על תאי הסיבה של הגלאי.הרלבט

על הגלאי להיות מצויד בורית סימון ובעל יכולת לדווח לורית סימון רחוקה על מצב 

  האזעקה ומידע שירות אחר.

על הגלאי להיות בעל כתובת ייחודית. הגלאי יהיה מצוייד במבודד שיבטיח את המשך 

  אים במקרה של קצר. פעולת קו הגל

  קטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו זק לגלאי.
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יתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייחודית, סוג הגלאי ומיקומו הגיאוגרפי 

  במערכת.

  לא יעשה שימוש בכל מתג על מת לקבוע את מיקומו של הגלאי במערכת.

רושים לה כאשר אחד או מס' גלאים המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הד

מסולקים לצמיתות ממה, מותקים מחדש או מוחלפים באחרים, גם כאשר הזרם למערכת 

  ותק לחלוטין.

כל המעגלים החשמליים מצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך במעגלים אלקטרויים 

  פעילים בבסיס הגלאי.

  

  

ל בסיס של פרוטוקול לזיהוי טעויות, עם לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, ע

 4אפשרות להעברה של מידע רב. המערכת תעביר הודעה על מצב אזעקה עם עדיפות גבוהה, עד 

  שיות מזיהוי המצב ע"י הגלאים.

  

  אלוגי - גלאי טרמי   ג.

  איפיוים פיזיים ואלקטרויים  

טמפרטורה קבועה מערכת הגילוי תופעל ע"י שילוב של קצב העלייה של הטמפרטורה ו

. יעשה פיצוי לגלאי עקב שיוי NTCמקסימלית. זה, באמצעות שי טרמיסטורים מסוג 

  טמפרטורה בסביבה בה הוא מותקן.

  הגלאי יתקשר עם לוח הבקרה וידווח על לפחות שתי דרגות של סכה (רגיעה ואזעקה). 

של אבק, לחות או המעגלים האלקטרויים צריכים להיות אטומים לחלוטין למיעת השפעה 

  לכלוך.

  הגלאי יהיה בעל אופן פעולה המבטיח המשך פעילות גם בזמן תקלה       -

     )FAIL-SAFEאם יש תקלה ב .(-CPU   של לוח הבקרה, הגלאי ימשיך לעבוד  

  לפחות בתצורת קולקטיב עם הפרמטרים שהוזו מלוח הבקרה.     

  מאותה סדרה. בסיס גלאי החום יהיה זהה לבסיסי כל הגלאים    -

  התקתו.סתר לחלוטין ע"י גוף הגלאי לאחר לשמירה על אסטטיות רצוי שהבסיס יו     

קטביות הפוכה או חיווט לקוי באזורים לא יגרמו זק לגלאי. בתוך הגלאי  חייבת להיות     -

חיצוית שתופעל כפוקציה של  ורית סימון. כמו כן צריכה להיות האפשרות לחבר ורה 

גם אם אים מחווטים ישירות לגלאי  גלאי או בגלאים או אזורים אחרים אזעקה ב

  המזעיק.

  לגלאי צריך להיות קו בידוד, כדי לבודד את הקווים בין שתי קודות במקרה  של קצר.      

  לגלאי תהייה פוקציות של בדיקה עצמית אוטומטית.      

  

  אלוגי - טרמי  - גלאי עשן משולב אופטי   ד.

  פיסיים ואלקטרויים של הגלאיאפיוים   

גלאי זה יכיל מספר רב של קריטריוים, כאשר מיימום הקריטריוים שבו הם כדלקמן: סמיכות 

  העשן, שיוי בסמיכות העשן במשך זמן, קצב עלית טמפרטורה, וטמפרטורה מקסימלית.

  הגלאי לא יכיל בתוכו חומרים רדיואקטיביים כל שהם.
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מספקת על מת להחליט על מידת החירום של מצב האזעקה  לגלאי תהיה יכולת מחשוב

  בהתבסס על הערכת האותות שקלט ללא צורך להתקשר ליחידת הבקרה.

הגלאי יוכל לשות את התלות ההדדית בין הקריטריוים בהתאם לשיויים באותות המתקבלים 

  בפרק זמן מוגדר מכל ערוץ של חיישן והתגובות האופיייות המוגדרות מראש.

  .7-7/9EN -הגלאי יהיה בהתאם לתקן 

 1TFמעבר לדרישות התקן האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על הגלאי לעמוד במבחן האש 

)OPEN WOD FIREוב (6 -TF )ALCOHOL FIRE.(  

גם כאשר יש ליקוי ברגש הטמפרטורה.  57-7/9ENהגלאי יוכל לתפקד כגלאי עשן עפ"י תקן 

  ידת הבקרה. במקרה כזה ישוגרו אותות תקלה ליח

הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר ללוח הבקרה לפחות שתי דרגות של סכה להערכה, וזאת 

  לפי התכון של לוח הבקרה הספציפי.

  הגלאי יוכל לבצע בדיקה עצמית, ולשדר ללוח הבקרה לפחות שתי פוקציות של סטטוס.

וסף ליחידת הבקרה. אי פורמציה זו תכלול את כל הגלאי צריך להיות מסוגל לשלוח מידע

התוים הרלבטיים של הגלאי, ותאפשר מידע רצוף על תאי הסביבה של הגלאי ביחידת 

  הבקרה.

  קטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו זק לגלאי.

הגלאי יהיה  מצויד בורית סימון ובעל יכולת לדווח לורית סימון רחוקה על מצבי האזעקה 

  ומידע שירות אחר.

לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייחודית, סוג הגלאי ומיקומו הגיאוגרפי  יתן

  במערכת.

המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים כאשר אחד או מס' גלאים מסולקים 

לצמיתות ממה, מותקים מחדש או מוחלפים באחרים, גם כאשר באותו פרק זמן הזרם 

  למערכת ותק לחלוטין.

המעגלים האלקטרויים  מצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך במעגלים אלקטרויים פעילים  כל

  בבסיס הגלאי.

לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול לזיהוי טעויות, עם 

  אפשרות העברה של מידע רב. 

שיות לאחר שהגלאי  2 -ר מהמערכת תעביר הודעה על מצב אזעקה בעל עדיפות גבוהה, לא יות

  זיהה את המצב.

  

  :גלאי ריכוז מימן  ה.

  אין.

  :גלאי להבה  ו.

  אין.
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  :גלאי גז ז.

  

  הגלאי פועל על עקרון של חמצון משטח מצופה בחומר חצי           -             

  מוליך ומחומם בטמפרטורה קבועה. חימצון המשטח כתוצאה                             

  מהשפעת הגז יגרום לפעולת אזעקה.                           

  

  גלאים אלו יותקו במטבחים וכו'.    -

  

  גלאים אלו יופעלו עצמאית ולא יהיו קשורים למערכת הכללית.           -

  הם יכללו חיבור ע"י מצברים, פעמון מקומי, מערכת השתקה  וכו'.

  

  

   :גלאים בתעלת מ"א  ח.

  מ"א, כולל גלאי אלקטרו אופטי מורכב מערכת גלאים בתעלת     -

  בתוך קופסא מיוחדת הכוללת תא זרימה והמותקת בצמוד               

לתעלת מ"א ואשר ממה יוצאים צורות מהוברים לתוך התעלה לצורך קבלת 

  דגימות מהאויר הזורם לתעלה. 

  

  שיה.מ/ 20-1המערכת תהיה מותאמת לקבלת תגובות זרימת אויר   במהירות      -

  

  :גלאי קרן  ט.

  אין.      

  גלאי לייזר  י.

  אין.

  

  מערכת ייקה אקטיבית לגילוי עשן  יא.  

  אין.

  

  :קשר גלאי רכזת    יב.

      

בעת תשאול מהמערכת המרכזית מדווח כל גלאי על כתובתו, ובגלאים אלוגיים     -

ישלח הגלאי גם איפורמציה המייצגת גם את הרמה האלוגית של העשן או 

  יימת בסביבתו.החום הק

    

פרט לכתובתו שולח הגלאי גם קוד פימי (שאיו יתן לשיוי ע"י המתקין)     -

  המציין את סוג הגלאי, וידווח את הפרמטרים הבאים של הגלאי:

  יאויזציה, חום, פוטאלקטרו וכד'. - סוג הגלאי   *    

  כתובת הגלאי.  *    

  

דד בסביבת הגלאי (עשן, את הרמה האלוגית של המשתה המ -בגלאי אלוגי     -

  חום וכד').
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  לחצי יד:      34.02.07     

  

  לחצים יותקו במקומות כמו דרכי מילוט, עמדות כיבוי אש וכו'.    א.

  

הלחצן יהיה בוי להשקעה בקיר או ע"י קופסא בולטת ויכלול זכוכית אשר בעת     ב.

  ).Breaking Glassשבירתה תבוצע הפעלה (

  

  ילוט מתאים, ורת סימון לביצוע הפעלה, צבע הלחצן יהיה בד"כ אדום.כל לחצן יכלול ש    ג.

  

  תוכן אפשרות לפעולת תקיות הלחצן ללא שבירת הזכוכית בעזרת מברג.    ד.

  

  .C95°לחות יחסית עד     ה.

  

  לחצן יחובר בצורה משולבת עם המעגלים של הגלאים.    ו.

  

  לאים.הפעלת הלחצן תפעיל את כל אמצעי האזעקה בדומה לג    ז.

  

  הלחצן יכלול יחידת כתובת.    ח.

  

  

  :וריות סימון  34.02.08        

  

וריות סימון יופעלו במקביל לגלאי או לקבוצת גלאים. הורית תסופק עם הקופסא     א.

השקועה בקיר, או בולטת על הקיר לפי הדרש. יתן יהיה לחבר מספר גלאים לורת 

ון לגלאי אחד (כאשר יש יותר לחדר מספר סימון משותפת וכן לחבר מספר ורות סימ

  כיסות).

  

יתן יהיה לקבוע מלוח הבקרה את טבלת ההפעלות של הורית כך שורית אחת תופעל     ב.

  על פי לוגיקה שתקבע ללא תלות בגלאי אליו היא מחוברת.

  

  הורית תהיה מטיפוס מהבהב.    ג.

  

  ות במקביל.יותקו שתי ורי LEDבמידה וייעשה שימוש בורות     ד.
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  :צופרים   34.02.09         

  

במספר מקומות יותקו צופרי אזעקה מקומיים המחוברים במקביל לפעולת האזור או     א.

  צפצפות פיוי באזורים בהם כיבוי. 

  

, במרחק dbA90הצופרים יפעלו במתח מוך ובזרמים מיימליים ועוצמתו תהיה לפחות     ב.

  מטר.  1

  

צופר יכלול מורה מהבהבת עם שילוט של המילה "אש" או בחלק מהמקומות ה    ג.

"FIRE".אשר ימשיכו לפעול גם אם תהיה השתקה של הצופרים ,  

  

  

  

  

  

  :צפצפות פיוי  34.02.10        

  

עבור חדרים בהם יהיה כיבוי אוטומטי בגז יותקו צפצפות פיוי, צפצפות אלו יהיו     א.

  יהיה שוה מצופרי אזעקת אש רגילה. מטר וצלילם  10ומרחק  dbA100בעצמה של 

  

  הצפצפות יופעלו במקביל לפעולת שפיכת הגז.    ב.

  

  :כיבוי בגז - שלטי סימון אזהרה   34.02.11        

  

מעל דלתות של חדרים בהם יהיה כיבוי אוטומטי בגז, יותקו שלטי אזהרה אשר יופעלו     א.

  במקביל לפעולת שפיכת הגז. 

  

ים עם מסגרת אלומייום ועם זכוכית בחזיתם. וסח השילוט יקבע השלטים יהיו מלבי    ב.

  בתאום עם המזמין.

  

מדפי אש (דמפרים) המדפים יותקו עם ציוד מיזוג האויר מטפוס ממוע ישחרר את המדפים   34.02.12        

  באחד משי המקרים:

  

  חימום ע"י אש בסביבה.    א.

  רים, או לחצן או שי גלאים לפחות.פקודה מהמרכזת כאשר יש סימון בספריקל    ב.

וולט, קו החיבור עבורם יסופק ע"י החשמלאי.  24וולט או  230המדפים יהיו במתח 

קבלן המערכת יספק מערכת ממסרים מאימה כולל ספק מתאים, אשר תפעיל את 

  המדפים.
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  :מחזיקי דלתות מגטיים     34.02.13        

    

לתות מגטיים אשר יחזיקו דלת פתוחה. במידה של אות במספר מקומות יהיו מחזיקי ד    א.

ישוחרר מגון האחזקה והדלת תסגר ע"י מחזרי שמן אשר יסופקו ע"י אחרים. 

  המגטים יכללו חלק קבוע על הקיר וחלק ייד שיורכב לדלת.

  

וולט ז.י. ויופעלו  24מטר, המגטים יהיו במתח  1.2כח המגט יתאים לדלת ברוחב עד     ב.

עות ממסרי פיקוד בדומה להפעלת מדפי האש או יחידות בקרה אשר מתחברות על באמצ

  קו הגלאים. ההפעלה תעשה עם גילוי שריפה באזור בו מצאו הדלתות.

  

יותקו ספקי כח אזוריים מיוחדים ע"י קבלן גילוי אש ועשן שיספקו את המתח הדרוש     ג.

  להפעלת המגטים.

  

  

  :ןמפוחי הוצאת עש    34.02.14     

  אין.  

  

  :ברזי ספריקלרים     34.02.15      

  

  קיימת מערכת הספריקלרים בבין.    א.

  

  וברזים יסופקו על ידי קבלן האיסטלציה. FLOW SWITCH יחידות הכוללות     ב.

  

  תוכן על ידי קבלן גלוי אש עשן יחידה בויה בקופסה בצמוד לברז     ג.

  זרי עזר.הכוללת יחידות כתובת ואבי FLOW SWITCH -ול

  

הכוללת יחידת כתובת להפעלת   Preactionתוכן יחידה כ"ל בצמוד ליחידת הפעלה של     ד.

  מערכת הכיבוי.

  

  תגרום אזעקה, סגירת ברז תסמן במרכזיה התרעת תקלה. FLOW SWITCH -זרימה ב    ה.
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  200FMמערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז     34.03

  

  :כללי     34.03.1       

  

כיבוי ע"י הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארוות החשמל  -המערכות  מטרת    א.

  בריכוז המתאים ובכמות שתפורט.

  

-הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהיה בהתאם למפרט למפרטי התקן הישראלי ולדרישות ה    ב.

2001 NFPA.  

  

  .200FMמערכות הכיבוי תהייה של גז     ג.

  

או לפחות שי מוסדות אחרים  FMאו  UL כל הציוד המוצע יהיה מאושר ע"י    ד.

  המקובלים על המהדס, כמפורט בפרק גילוי אש ועשן.

  

  המערכת תבוצע במשולב עם מערכות גילוי אש ועשן אשר תוקם במקביל.    ה.

  

     הקבלן יבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הוגעים בדבר, וכן ימע       34.03.1

  הפרעות לעבודת קבלים אחרים, ו/או מבצעים אחרים העלולים לבצע עבודות שוות בבין.                    

  

  

  :שלמות המערכות        34.03.2       

המערכות תותקה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכות לשימוש. המערכות תכלולה את     א.

-פורש בסעיפי כתבכל החלקי, החומרים והעבודות הדרושות אף אם לא פורטו במ

  הכמויות.

  

הקבלן יכין על פי התכיות הבסיסיות תכית מדוייקת בעזרת מחשב אשר לפיה יעבוד.     ב.

  כעומדת בדרישות התקן. FMאו  ULהתכית חייבת להיות מאושרת ע"י 

  

על הקבלן לבקר את התכיות הבסיסיות ובכל מקרה שתמצא טעות או סטיה בתכיות     ג.

  ין או לבא כחו אשר יחליט כיצד תבוצע העבודה.אלה, יודיע למזמ

  

  את תכיות הביצוע יש להגיש לאישור המזמין או בא כחו.    ד.

  

  החוטים יעברו בצרת עמידת אש (שיהיו או שיותקו ע"י הקבלן).    ה.

  

   וכן  המערכות תופעלה אוטומטית עם גילוי עשן ע"י גלאים, למעט המערכות בארוות החשמל      34.03.4      

  יהיו להם סידורי הפעלה וספים:                         

  לחצן הפעלה חשמלי.  א.

  הפעלת חרום ידית.  ב.
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  :מפרט טכי       34.03.5     

  

  המערכות תשולבה במערכת גילוי העשן והן תפעלה במשולב.    א.

  

 2001-כדרש ב המערכות תכלולה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם  ב.

NFPA .ומאושרים בהתאם  

  בכמות שתפורט. FM 200מיכל גז     -

  שסתום פריקה מהירה.    -

  מפעיל חשמלי.    -

  יציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לצרת הפיזור.    -

  חובק לעיגון המיכל.    -

  כפי שיפורט. 3/8מגולוון או חושת, בקוטר " 40צרת פלדה מטיפוס סקדוול     -

  שיות. 10ר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על חי    -

  מתג חשמלי לביטול ההפעלה.    -

  צופר אתרעה באזור (החדר) המוגן.    -

  פרסוטט אשר ידווח למרכזיה בעת ירידת הלחץ במיכל.    -

התקת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור המוגן     -

  מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידי.באמצעות 

  

  דקות. 10הגז צריך להשאר באזור המוגן לפחות     ג.

  

  :סידור ההפעלה  34.03.6

  

  הפעלת המערכת תעשה:  א.

  

  באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן.    -

  

תהיה ביקורת תקלה עצמית קבועה וורית סימון תקלה. התראות סימון קבלה     -

אזעקת אש ותתן במקרה של תק או קצר במרכזת או  תהיה שוה מזו של

  במערכת החיווט.

  

באופן ידי ע"י לחצן חשמל שיפעיל את המערכת דרך לוח הבקרה של מערכת     -

  גילוי העשן.

  

  באופן ידי טכי ע"י יחידת הפעלה מקומית.    -

  

"י המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע    ב.

  מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.

  

  יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן.    ג.
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ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר ששי גלאי העשן משי אזורי גילוי יכסו לפעולה     ד.

  ויפעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

  

 24ו יהיה מבוקר וכל האותות עליו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום מאוייש הק    ה.

שעות ביממה  24שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאוייש 

  (מוקד).

  

  .NFPA  2001 -איכות הציוד והאביזרים תהיה כדרש לפי ה    ו.

  

  .T.O.D S.U-המיכל יהיה כדרש ע"י ב    ז.

  

  ם המיכל יהיה כמפורט בתכית.מיקו    ח.

  

  מעלות צלסיוס. 30אמפר בטמפ' של  -25לחץ המילוי יהיה לא פחות מ    ט.

  

כל האביזרים (שסתום גשתה והגמיש המחבר אותן אל הצרת) יהיו בעלי תוים הידראוליים   י.

  שיות. 10שיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על 

  

  

  :מסירה  34.03.7

  התקת המערכת יודיע הקבלן על גמר ביצוע. עם גמר    א.

  עם גמר העבודה הוא יבצע בדיקת מכון התקים.    ב.

  הקבלה תעשה:    ג.

שהצרת הותקה וחוזקה כדרש וכמתוכן, וכן כל המערכת וסביבתה וקו  - חזותית   -

  והמצב הוחזר לקדמותו.

  בדיקת הפעלה.  -

  

  :אחריות, ביטוח ושרות  34.03.8

כת יהיה אחראי כלפי המזמין למערכת השלמה, ולהפעלתה התקיה כדרש קבלן המער    א.

  .NFPA  2001-וכמפורט ב

הקבלן יהיה אחראי במשך שתיים מיום קבלת המערכת לפי אישור המזמין ו/או בא     ב.

כחו לטיב העבודות שביצע וכן טיב הפריטים, האביזרים וחומרים ויתקן על חשבוו, תוך 

קלקול שיתגלה במשך תקופת האחריות כתוצאה מעבודה לקוייה  שעות, כל תקלה או 24

  של הקבלן או שימוש בחומרים או אביזרים פגומים.

  האחריות האמורה לעיל כוללת גם שירות שוטף שיתן ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.    ג.
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  :חוטים, כבלים ומחלקים    34.04

  

אותם הם משרתים, ויהיו כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השוות     א.

  .1220/3בהתאם לדרש בהצעת התקן 

  

  חוטים וכבלים:    ב.

  

הכבלים יהיו בעלי מעטפות פלסטיות, מאושר ע"י מכון התקים וע"י מהדס.     -

  כל זוג כבל יהיה בעל צבע שוה מאחרים.

  

על הקבלן להקפיד בזמן השימוש בכבל ובחוט שכל אביזריו או קוטב יקבל צבע     -

מאביזר או קוטב אחר, אולם אותו הצבע ישמש תמיד לאותה מטרה בכל  שוה

רחבי הבין. ההתגדות בין חוט לחוט, אחרי חיבורם למחלקים לא תהיה קטה 

  אוהם. -100,000מ

  

הכבלים והחוטים בכל רחבי הבין יסודרו אך ורק בצורות הקיימים לשם כך,     -

  אלא אם תבוא הוראה אחרת.

  

הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרבה של לפחות בזמן השחלת     -

  בקוי ההיה האוריזטליים. 20%בקוי ההזה הורטיקליים ולפחות  30%

  

  הקצוות הרזרביים יחוברו לקצוות החפשיים של הלשוית אשר במחלקים.    -

  

בחישוב תכית הכבלים והחוטים יקח הקבלן בחשבון שלא תותר פילת מתח     -

  .-5%גדולה מ

  

  הקבלן יקפיד על חיזוק קוי האפס ה"משותפים".    -

  

  החתכים המופיעים בתכיות חים חתכים מיימליים.     -

  

  את מספרם וחתכם יש לקבוע סופית בהתחשב במציאות ושכתוב למעלה.     -

  

אין להעמיס איזה שהם חתכים מעל המותר בתקים הישראליים, ויש להבטיח     -

  ן שלו.כל חתך וחתך בהתאם לתק

  

  מחלקים:    ג.

לפחות  50%בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים בהתאם לצורך, כולל רזרבה של 

ומבטיחי זכוכית בתוך סרטי מבטיחי זכוכית, מחיר המחלקים המבטיחים, חיבורם 

  וחיווטם כלול במחירי היחידה של הרכבת וחיווט.
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מחלקים בלבד, עם סימון כל בתוך כל ארגז חלוקה תוכס תכית החיבורים של אותם ה

חוט וחוט לפי צבעו. עם גמר העבודה יקבלו האדריכל והמהדס, כל אחד, חוברת 

מקובצת של כל התכיות והחיבורים מכל חלק. קצוות החוטים המתחברים ללשוות 

  סרטי המחלקים יהיו מולחצים אליהם.

  

-   

  

  חלוות שחרור עשן    34.05

  כללי    34.05.01

  ות בפרק זה הים מערכות מגוים מכיות וחשמליות לשחרור עשן.המערכות הכלול  א.

מערכות יבוצע ע"י ספקים וקבלים בעלי סיון מוכח של עבודות אלו אשר ביצעו לפחות   ב.

  פרוייקטים, אשר יש להם מערכת שרות ואספקת חלפים. 30

  המערכות יבוצעו ויותאמו לתקים כדלקמן:  ג.

  תקים:

- 93/68 ,92/31 ,89/336 CEE.  

- 55014 ,55104 ,50082-1 ,5081-1EN-.  

- 18232 DIN.  

  המערכות תהיה מאושרות ע"י מכון התקים הישראלי.

גרמיה אולם הקבלן רשאי להציע מערכות  H&Dהמפרט מבוסס על מערכת מתוצרת   ד.      

  שוות ערך.

  תאור המערכת. 34.05.02

  תכולת המערכת    

  רה של החלוות.מוע עם זרועות לפתיחה וסגי  -  

  ארון בקרה.  -  

  לחצן הפעלת חרום.  -  

  לחצן הפעלת אורור (אופציה).  -  

  כבלים וחוטים לחבור המערכת.  -  

  פעולת המערכת    

  כאשר מערכת גלוי אש ועשן מגלה שריפה היא מעבירה פקודת עבודה ללוח  הפקוד.    

  לוח הפקוד מעביר הפקודה למוע הפותח את החלון.    

  מצב השריפה יתן לסגור את החלון בעזרת המערכת.לאחר בטול     

במקביל לקבלת פקודת הפעולה ממערכת גלוי אש ועשן יתן לתת פקודת עבודה מלחצן חרום 

  המצא באזור החלוות אשר יגרום לפתיחת החלון.
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  יתן גם להשתמש במגוי פתיחת החלוות למטרת אורור.      

ה מקומי, מפיקוד מרכזי אלקטרומכי או ממערכת פקודת ההפעלה יכולה להגיע מלחצן הפעל

  בקרה.

  בכל מקרה של גלוי של שריפה תבוצע עקיפה של מצב פקודה ממערכת ה"ל והחלון יפתח.    

  

  פרוט הציוד  34.05.03

  כללי    א.  

  יחידת פיקוד ובקרה

  .V24המערכת על כל חלקיה פועלת במתח של   .1

חווט והמצברים ובמקרה של תקלה, מתקבלת במערכת קיימת בדיקה רציפה של תקיות ה  .2

(יתן לבטל את ההתראה האקוסטית ע"י מפסק אולם ההתראה  ואקוסטיתהתראה אופטית 

  האופטית שארת עד לבטול התקלה.

  כל המועים ומגוי הפתיחה באזור גלוי העשן פתחים בו זמית.  .3

וי בלתי מוגבל. (מספר האזורים יחידת פיקוד ובקרה אחת מסוגלת לפקח על מספר אזורי גל  .4

  יגודר בכתב הכמויות).

שעות,  72כל יחידת פיקוד ובקרה כוללת מצברים ומטען לגבוי בעת הפסקת חשמל למשך   .5

  שלוש פעולות פתיחה וסגירה של כל המועים.

הפעלה וספת של המערכת מתבצעת באופן אוטומטי כאשר הטמפ' סביב קופסת הפיקוד   .6

  לות צלסיוס.מע 70עולה על 

  

  מרכזיה  ב.  

  הרכז תכלול מבה פח כמתואר בפרק לוחות החשמל.  .1

  שעות עבודה. 72הרכזת תכלול ספק ומטען אוטומטי ובק מצברים למשך   .2

  הרכזת תכלול אזורי הפעלה כמתואר בכתב הכמויות.  .3

  הרכזת תכלול את הפוקציות הבאות:  .4

  חשמל.הודעת תקלה במקרה של יתוק ממערכת ה  א.

  הודעת תקלה במקרה של יתוק מצברים.    ב.

  הודעת תקלה במקרה של תק או קצר בקוי החשמל למועים.  ג.

  הודעת תקלה במקרה של תק בקוים למפסיקי חרום.  ד.

הרכזת תכלול התרעה אופטית וקולית וכן לחצן השתקה וכן מגע יבש לסמוך תקלה ומערכת   .5

  בקרה.

ת הפעולה ממערכת גלוי אש ועשן בעת שריפה וממערכת בקרה הרכזת תותאם לקבלת פקוד  .6

  עבור אורור.

  המערכת תכלול מגעים יבשים אשר יצייו מצב כל קו הפעלה.  .7

  ערך.-או שוה TELL ,18232 DIN 3/9.84הרכזת תאושר עפ"י תקן   .8

  

  מוע ומגון  ג.    

ס"מ וזרוע  4X5ות חתך המוע והמגון יכלול מוע מותאם להתקה לאורך המשקוף מד  א. 

מתקפלת ושרשרת המושחלת בתוך מבי המוע ואשר יוצאת החוצה בעת פתיחת החלון כולל 

  תפס להתחברות לחלון.
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  .DC V24מתח עבודה:   ב. 

  מ"ר לפחות). 1.5לפחות (מותאם לחלון בשטח  N300כח דחיפה/משיכה:   ג. 

  ר אויר כגודל  אורך מהלך פתיחה: אורך מהלך הפתיחה יאפשר שטח מעב  ד. 

  שטח החלון.    

  -המוע יהיה מאושר עפ"י התקים   ה. 

  דקות או תקן שווה ערך. 30למשך  C300°לעמידות בטמפ' של  DIN 18232/3תקן     

עומס מירבי או תקן   פעולות סגירה/פתיחה תחת   -10000לעמידות ב DIN 18232/3תקן     

  .ערך-שווה

  עים, יבוצע סיכרון מלא בייהם הן מבחיה במידה וחלון יופעל ע"י זוג מו  ו. 

  חשמלית והן מבחיה מכית.    

  

  לחצן חרום  ד.    

  הלחצן יכלול את הפרטים הבאים:      

  כסוי זכוכית פיצה.  -      

  אפשרות פתיחת הלחצן במפתח.  -      

  תקין. -ורית מצב מערכת   -      

  תקלה. -ורית מצב מערכת   -      

  לת.מופע -ורית מצב מערכת   -      

  זמזם התראה למצב תקלה כולל אפשרות יטרול הזמזם.  -      

  לחיץ הפעלה בחירום.  -      

  לחיץ היתחול המערכת וסגירת החלוות. -      

  

  

  כבלים וחוטים  ה.    

 C800°כבלים בין מועים ללוח פקוד יהיו מטיפוס כבלי מגן עמידים בפי טמפרטורה   -

  מ"מ. 2.5X5דקות ללא הלוגים בחתך מיימלי  180במשך 

  

 20במשך  C800°כבלים בין לחצן חרום ללוח יהיו כבלי פקוד עמידים בפי טמפרטורה    -

  ממ"ר. 1X6דקות בחתך מיימלי 

    

  אופציות  ו.    

אפשרות פתיחה וסגירה של החלוות או הכיפות לצרכי אוורור או לפי שעות פתיחה     -

  וסגירה של האתר.

אויר: רוח, גשם -ות או הכיפות לפי תאי מזגאפשרות סגירה אוטומטית של החלו    -

  וטמפ' מחוץ לבין (עדיפות פתיחה יתת למצב חירום).

במידה ובבין מוקתת מערכת כבוי אוטומטית במים (ספריקלרים) קיימת אפשרות של     -

סגירה אוטומטית של החלוות או הכיפות בפרוץ השריפה בכדי להעלות את 

כבוי ופתחים לאחר הפעלת הספריקלרים לשחרור הטמפרטורה להפעלת מערכת ה

  עשן.
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  מערכות מתח מוך ובקרה - 35

  כללי  35.01

  תכולה:  35.01.01

  בית ספר תיב תל אביב.פרק זה דן באספקה והתקה של ציוד תקשורת ומתח מוך עבור   א.  

  בפרק זה של המפרט כלולות המערכות דלהלן:  ב.  

      

  מרכזית  ת קולומערכ -

- ה.בקרת מב 

 בקרת חדרים -

 הגה בפי עטלפים -

 התרעה בפי רעידות אדמה -

 חווט טלפוים -

 איטרקום אזור מחסה -

 אספקה והתקה של כבלים -

  

  

 

  מרשמים ותכיות:  35.01.02

העתקים  -3אשר יוגשו ב shop drawingsהקבלן יכין, לפי תחילת העבודה, תכיות יצור   א.  

  משיך הקבלן כמתואר להלן.לאישור המתכן והמפקח. רק לאחר אישורם י

הקבלן יכין תכיות מרשם חיבורים מדוייקת אשר לפיה יעבוד ואשר תהיה ברורה, באופן שכל   ב.  

החיבורים ולהסיר מכשולים. כמו כן  בעל מקצוע יוכל, על סמך תכית זו להבין את שיטת

  יכתוב על התכיות במילים את צבעי החוטים כפי שהם במציאות. 

  ישורטטו באמצעות תיב"מ בתכית אוטוקד.התכיות   ג.  
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  מערכת קולית  35.02

 

  כללי:  35.02.01

  

  המערכת מועדת לספק שידורים במעגל סגור, באיכות גבוהה עבור העברת  א.    

  כריזות חרום לרחבי הבין בפעולה רצופה.  

      

  .19הציוד המרכזי הקיים ימוקם בחדר הציוד במסד סטדרטי ברוחב "  ב.    

  

  ערכת ההודעות הכללית תשודר כדלקמן:מ  ג.    

  

  מערכת ההודעות תשודר משלושה מקומות.       -      

  כאשר בייהם תהיה מערכת איטרלוק, כאשר המערכת תאפשר עדיפות                

לקבלת הודעות לכריזת חרום, כפי שייקבע בעתיד. בעמדת ההפעלה תדלק ורית 

  ת."תפוס" בעת שידור הודעה ע"י אחת העמדו

           

במספר חללים יותקו מיקרופוים מקומיים אשר יתן מהם לכרוז לאזור אותו הם   -      

  משרתים.

    

  בעת כריזה מהמיקרופוים המרכזיים תהיה למרכזים עדיפות.        

  

      בכל מיקרופון תמצא ורות סימון אשר תפעל כאשר תבוצע כריזה בבין.   -      

  

צלילים וישודר  3-2בעל  .קישה רכה של גוג אלקטרוילפי מסירת ההודעות, תבוא   ד.    

  .אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה

טוים:  3 -כמו כן תהיה אפשרות הודעות באמצעות מערכת מוקלטת וכן השמעת אזעקה ב      

אזעקה, יבבה, ארגעה וכן התחברות למערכת התרעה בפי רעידות אדמה, מערכת צבע אדום 

  וכו'.

  

 70וולט או   100במתח  CONSTANT VOLTAGEים ורשת הקוים יפעלו שיטת המגבר  ה.    

  וולט.

  

  המערכת תכלול בקרת תקיות למגברים וקוי רמקולים.   ו.    

  הרץ ותפעיל אזעקת תקלה עם סימון ליחידה מקולקלת. 20000בדיקה זאת תופעל בתדר 

      

  חבי הבין.המערכת תכלול בקרה דומה עבור המיקרופוים המפוזרים בר  ז.    
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  לכריזת חרום או כל החייה אחרת. 160תקה  -המערכת תעמוד בדרישות המשטרה   ח.    

  

  הספקה למערכת:  35.02.02

  

וולט ז"י, באופן שיתן יהיה להפעיל את  24הרץ או  50 -וולט  230ההספקה תהיה מרשת   א.    

  המערכת מרשת מצברים לשעת חרום.

  

המערכת ללא  אשר יאפשרו הפעלת MAINTENANCE FREEהמצברים יהיו ללא טיפול   ב.    

  דקות שידור רצופות. 120שידור מוסיקה, במשך 

  

המערכת תכלול גם מטען אשר יטעין את המצברים מרשת החשמל בטעית זליגה וטעיה   ג.    

  מהירה לפי הצורך.

  

ם היוצאים כמו כן תכלול המערכת מפסיק ומבטיחים ראשיים ומשיים, וכן מבטיחים למעגלי  ד.    

  עם מתקים אשר יאפשרו יתוק כל אזור משי פרד למטרות בדיקה או תיקוים.

  

  תאור הציוד הראשי:  35.02.03

  

  מסד:  א.    

  

מ"מ מגולבן וצבוע פלים חזיתיים, דלתות  2קוסטרוקצית ברזל מגולבת עם כיסוי פח   -  

סופי כפול, ביחידות של קורוזיבית וצבע לקה -אחוריות, עיבוד,יקוי, שכבת יסוד אטי

מגירה, כולל  איץ' רוחב עם סידורים עבור הציוד, במידות אחידות ומורכבות בצורת 19

תאים לחיווט ותעלה פלסטית או מתכתית מחורצת עבור החיווט הורטיקלי, כולל שלבי 

), כולל אקסוסטר עם מתג לאיורור היחידה, ברגי כרום עם U1 3/4איורור בגובה ("

  עם אומים ודיסקיות קפיציות. 3/8פיציות, בורג הארקה מפליז דיסקיות ק

  

בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומעול המאפשר עילת המסד. בתחתית המסד יותקו   -  

 20%גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של 

  לפחות.

  

ם, ורית לציון אספקת המתחים, עם מפסקי הפעלה ראשיי DC/ACהמסד יכלול פל   -  

תיכים להגה בהתאם לצריכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר למערכות מיתוג 

  ובקרה.

  

 20,000פל אידיקציה לסימון מגבר לא תקין (מחובר לבקרת תקיות הפועלת בתדר   -  

  הרץ).

  מגברי הספק:  ב.
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את כל השטחים בחצי העוצמה עוצמת המגברים תהיה כזו שמכל מגבר יתן יהיה להזין   -  

של רמי הקול (הקבלן יגיש יחד עם הצעתו זו את כל הפרוט, ההספק וכו' של היחידות), 

  ווט כ"א. 240 -אולם עוצמתו לא תפחת מ

  

 או 19ערבלי הצליל לכל אחת מיחידות ההגברה יותקו במסד המרכזי על פל ברוחב "  -  

  כיחידות מודולריות משולבות במגברי ההספק.

  

  כל יחידת ערבל תכלול כיסות לשלושה מיקרופוים ואופציה לכיסת   -      

  חיבור מערכת חיצוית.  

  

  דב'  3הרץ, פלוס/מיוס  50-1500  רוחב סרט העברה:  -      

  בהספק ומילי בכל תחום.              

  

  וולט עבור הספק ומילי. 1    רגישות:  -      

  

  לא.בכל תחום וכהספק מ 0.4%  עוותים הרמויים:  -

  

  די.בי. לפחות ביחס להספק  85    רעש מוצא:  -

  .מוצא מלא                      

  

  וולט, קו מדגם "מתח  70או  100    יציאה:  -

  קבוע".                      

  

  מתגי הפעלה, תיכים, ורית ציון,     אביזרי פיקוד:  -

  ווסת עצמה מסומים.                      

  

  ם.קלו אוה 100  אמפדס כיסה:  -

        

  עבודה יציבה ללא תלות בעומס המחובר אליו,         יציבות:  -  

  כאשר היציבות בשיוי העומס                                                        

)OUT PUT) (REGULATION וולט  100) ביציבות קוdb1.25 

הפרש בין עומס מלא לעומס ריקם, הגה בפי קצר מלא ויציאה 

  . פתוחה

        

  טרזיסטורי מלא.    מבה :   -      

  

  .DC V24הרץ /  50 - וולט  230   אספקה:  -  

          

ווט כ"א, כמפורט בכתב הכמויות, כאשר כמות המסדים  240סה"כ  מגברים בהספק 

  תותאם לכמות הציוד.
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  לוח חיבורים:  ג.

  

ות לחצים מוארים היציאה. לוח ויכלול את כל קוי הכיסה וקוי מיועד לחיבור רמי קול,  -      

), ומאפשרים חיבור של CONNECTION CROSSעל פל מאלומייום אודי, מחברים (

  כל מגבר הספק אל כל יחידה אזורית.

  

  .5שלמה, עם ווסת עצמה שאי קו, רמקול " MONITORINGמערכת   -      

 

  קוסולת בקרה:  ד.

מתיבת גוג, אופציה עבור  כיסות למיקרופוים כיסה 8כולל מגברי הספק לפי ה"ל,   -      

כיסה ממערכת חיצוית, כיסות ויציאות עבור כל ה"ל. ווסת עצמה לכל ערוץ, כיסה 

  ויציאה.

  

הרץ), מדי עצמה  1000ווסתים פרדים עבור צלילים מוכים וגבוהים (קודת מפה   -      

לחצן  .סטדרטיים המקובלים בציוד מקצועי, תאורה פימית, כיול ביח' ובאחוזים

  .הפעלה כללית של הודעות חרום

  

  מערכת אספקת מתח חירום:   ה.          

  

  .VDC 24אפשרות פעולה במתח של   -      

אוטומטית למערכת בעלת פילת מתח הרשת וחזרה אוטומטית  VDCאספקת מתח   -      

  כאשר מתח הרשת חוזר. VAC 220 -לפעולה ב 

  

  . VDC 24ורית לציון פעולת המגברים במתח רשת או  -      

  

או טעיה  AMP 3-5המערכת תכלול יח' טעיה אוטומטית עם טעיה מאומצת בזרם   -      

בהתאם לצריכת המערכת  MA300בזרם פועם של  TRICKLE CHARGEרוגעת 

  מהמצברים.

  

שעות. המצברים יהיו  2קיבול ההספק חייב להיות כזה שיאפשר הפעלת המערכת במשך   -      

   גמת "גולד" או שווה ערך.אטומים, ללא טיפול, כדו

  

  ערבל צליל:  ו.    

  

או כיחידות מודולריות משולבות  19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פל ברוחב "  -      

  במגברי הספק.

  

  כיסות מיקרופון עם קדם מגברים. 8בערבל יהיו        -      
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ולל מחדרי בקרה כריזה ממבים חיצויים ככיסות וספות לחיבור  10בערבל יהיו   -      

  .ובטחון

  

  כל כיסות המיקרופון יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק במערכת.  -      

  

  במגבר הערבל תהיה אפשרות לוויסות הגברה  לכיסות.  -      

  

  .K100עכבת הכיסה:   -      

  

  .MV250רגישות בכיסה:   -      

  

  לפחות. DB30יתרת מתח בכיסה:   -      

  

  .DB -3בקודות  KHZ15  - HZ30יעות לתדר: תחום ה  -      

  

  לפחות. DB80יחס אות לרעש:   -      

  

  ובמתח יציאה ומילי. KHZ1בתדר  0.1%אחוז העיוותים הרמויים:   -      

  

  (140BM+) 500בעכבת  אוהם   0.4Vמתח יציאה ומילי:   -      

  

  

  . Hz 80בתדר    12db+\-  אפשרות לויסות צליל של:   -      

-\+12db    12בתדר Hz .  

  12 KHz.  

  

  Hz (High Pass Filter) 100לאוקטבה בתדר    6dbאפשרות של חות:   -      

  

  בערבל הצליל יותקן גוג אלקטרוי שיפעל אוטומטית עם הפעלת כיסת מיקרופון.  -      

  

  ציוד וסף  ז.    

  המערכת תכלול בוסף למפרט את הציוד הבא:      

  תיבת גוג 1 -

 קמערכת קומפקט דיס 1 -

 גלם בוים וקצרים מאיכות מעולה. AM ,FMמקלטי וידאו  2 -

 .3MP -התחברות ל -
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  מערכת קומפקט דיסק  ח.    

  או שוו"ע.  CD3100Mמערכת קומפקט דיסק "ססוי" דגם   -

 דיסקים בו זמית. 5 -המכשיר בעל יחידה טעיה (צלחת) ל -

 דקות בממוצע (מותה בדיסקים). 200משך הגיה  -

 בוצעת באופן אוטומטי עם אופצית בחירה אחד או כולם.החלפת הדיסקים מ -

 אודיו דיגיטלי. –עקרון פעולה  -

 הפעלה באופן ידי או שלט רחוק. -

 .RMS (V2מתח יציאה ( -

      

  מקלטי רדיו דיגיטליים  ט.    

המקולים יותקו במסד המרכזי ויאפשרו בחירה של התחות באמצעות לחצים מכווים 

)PRESET TUNINGות לפחות. 6תהיה אפשרות לבחירת  ) בכל מכווןתח  

  FMתוי המכוון לקליטת 

  מגהרץ. 108-88תחום  -

 .db4ביחס לאות רעש   V2רגישות  -

 .75עכבת כיסת האטה:  -

 -+/db3בתחום  KHZ15-KHZ20תחום העות לתדר:  -

 .MHZ10.7תדר בייים  -

 במתח יציאה ומילי. KHZ1 0.2%עיוותים:  -

 V1מתח יציאה ומילי:  -

 אוהם. K10ת יציאה עכב -

 AMתוי המכון לקליטת 

 MHZ1.6 – 88 MHZ530תחום  -

 אפון). db25 )30%ביחס לאות רעש של  V2רגישות:  -

 - +/db3בקודות  KHZ4 – HZ60תחום העות לתדר:  -

 KHZ470-450תדר בייים:  -

 .30%, באחוז אפון KHZ1בתדר  1% -עיוותים: פחות מ -

 V1מתח יציאה ומילי:  -

 KHm10ה: עכבת יציא -

) שלא תעשה על רוחב פס Driftכיוון התחות ייעשה ע"י הלחצים עם דליפת תדר ( -

  התחה הקלטת.

  

  מערכת צלצולים דיגיטלית  35.02.04

מסופק ע"י בת קול או  BCF-AR-MP3מערכת עם אפשרות צלצול הקלטה שוה לכל הפסקה דגם     

  שוו"ע.

 כללי .1
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  תצוגה גרפית  

  84*84גודל מסך (פיקסל)   

  תצוגה מלאה וברורה על המסך

  אפשרות לתכת טיימר לכל השבוע או כל יום בפרד

  אפשרות לעריכה של הטיימר כל יום בפרד

  אפשרות לתכת צלצול אחר לכל שעה

  אפשרות עצמית בלחיצה אחת לשות שעון קיץ / חורף

  איכות שמע הצלצולים גבוהה מאוד

  מתאים לכל סוגי כרטיסי הזיכרון השוים

 )WAV ,3MPך בכל הפורמטים של מוסיקה (תומ

 מפרט טכי .2

  – KB256פח זיכרון 

  32 –כמות הטיימרים ליום 

  G16עד  –שעון תומך בדיסק און קי 

  WAV  /3MP –פורמט צלצולים 

SD-CARD –  עדGB16  

USB – 2.0  

  VDC30/A2 –ממסר 

  V3.3 –סוללת גיבוי לשעון 

  V12 –שעון יזון ממתח 

  MA300 – צריכת זרם של השעון

  

  ווסות עצמה לשטחים ציבוריים:  35.02.05

  

  כללי:  א.    

  

המערכת תוזן מהיחידה המרכזית ומספקי הכח המתוארים למעלה, באמצעות קוי זיה   -      

  פרדים ומסוככים לכל הקומות. 

  

  בארגזי המעבר יותקו מפרידים אשר יאפשרו חדירת כל ערוץ בכל קומה בפרד.  -      
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  אזורים:  ב.    

  

  אזורים פרדים.  10 - הבין יכלול כ  -      

  

  המערכת המרכזית, מאידך, תהיה כזו אשר תאפשר הוספת אזורים לפי הצורך.  -      

  

  יחידות אזוריות:  ג.    

  

  כל אזור כ"ל יקבל יחידת בקרה אזורית אשר באמצעותה יתן יהיה לווסת את העצמה.  -      

  

ס"מ, פל אלומייום כ"ל, ווסת עצמה  20/10/10מ"מ  2היחידה כוללת תיבת פח   -      

ווט לפחות, ריליי להודעות עם מערכת חיווט  35מטיפוס שאי משתה, בהספק 

  ופיקודים אשר תעקוף את ווסת העצמה.

  

  היחידה תורכב בארגזים האזוריים המזיים את האזורים.  -      

  רמי קול:  35.02.06

  

  רמי קול לכריזה:  א.    

  

בעל  8, הכולל ממברה בקוטר "FULL RANGEיאלי מטיפוס הרמקול יהיה קואקס  -      

  אחוז עיוותים מוך. 

  

  גרם.  -142לרמקול יהיה מגט קובע במשקל שלא יפחת מ  -      

  

  .KHZ15 - HZ75תחום העות לתדר   -      

  

  ווט. 10 -הספק   -      

  

  מעלות. 120אוהם, פיזור:  8עכבה   -      

  

, עם ספים V70.7אמה, יפעל בקו במתח קבוע הרמקול יהיה מצוייד בשאי קו להת  -      

W15 ,W2 ,W1.  

  

ס"מ מצופה  14X25X25תיבת התהודה של הרמקול תהיה עשויה עץ, במידות:   -      

פורמאיקה או פי.וי.סי. גריל תחתון אקוסטי עשוי פלסטי לבן צבוע צבע אמייל לבן, 

  או שו"ע. 053F20- כדוגמת דייסטי דגם 
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  להתקה חיצוית –חיצויים) רמקולי שופר (  ב.    

הרמקול יהיה סגור הרמטית, לעמידה בחוץ בכל מזג אוויר, ויכלול את הציוד   -

והאומגות עבור חיבור הרמקול אל העמוד, כולל התאמה לכיוון אופקי ואי, עם 

  אפשרות לכיוון וויסות הרמקול, מיועד לשידור הודעות ומוסיקה תמידית.

  ווט 60הספק:   -

  -+/db3הרץ בקודות  1200 – 10עות לתדר: תחום הי  -

  מעלות 60X120פיזור:   -

  ווט. 1מ' בהספק  1דב' במרחק  120רגישות מוצא:   -

  1%עוותים הרמויים:   -

  ס"מ 45X33X60מידות חיצויות: לא יותר מאשר   -

היחידה תכלול טרספורמטור התאמה, אשר היו חלק בלתי פרד משופר הקול ויהיה   -

  ווט. 60, 40, 20, 10, 5, 2.5הספקים מותאם ל

  או שווה ערך. T60-D  /346Cהרמקול יהיה מתוצרת "אטלס" טיפוס   -

  

  :מערכת כריזה  35.02.07

  

  המערכת תוזן מהמגברים שבמסד המרכזי.   א.

  

  עמדות כריזה ראשיות: 3תותקה   ב.

  מזכירות  -    

  מהל בית הספר -    

  ארון כבאים. -    

  

  כזית:מבה היחידה המר  .ג

        

היחידה תבה ממתכת או מעץ, לעמידה גלויה על שולחן עם עיבוד חיצוי מעולה תוך   -      

אזורים  35-הקפדה על צבע, ברגים חיצויים, גמר וכד'. יחידות בויות לקריאה ל

מקום שמור לעוד  לחצים עבור אזורים אחרים ובוסף 10פימיים, לחצן כריזה כללי, 

10.  

  

      -  ורת כל הלחצ ,"ים יהיו מהטיפוס המואר, כולל לחצן קריאה כללי, לחצן "דיבור

  ביקורת ולחצן "תפוס" בעת שמסודרת הודעה ע"י המיקרופון השי. 

  

המערכת תכלול גם ריליים וציוד עבור האיטרלוק ההדדי בין המערכות, עם   -      

"OVERRIDINGעלים ובו י האזורים יהיוית  " של מיקרופון שיקבע. לחצזמ

  מוארים. בלחיצה על לחצן הדיבור, תועבר הידיעה כך לאזורים שלחציהם לחצו.

        

תשודר ההודעה  -בלחיצה על לחצן הקריאה הכללית (אשר יהיה בכל אחת מהעמדות)   -      

  לכל האזורים ללא הבדל איזה מהם לחץ או לא, גם הוא על ומואר בו זמית.
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באורך של כשיים עשר  Goose-neckהתיבות באמצעות ציור גמיש המיקרופוים יותקו על   ד.    

  איץ'.

  המיקרופוים עצמם יהיו טיפוס דימי חד כיוויים, עקומת פיזור צרה. בעלי   ה.    

  תכוות כדלקמן:      

      

  .UV200רגישות כיסה מקסימלית:   -      

  .KHZ1(קילו אוהם) בתדר  1עכבת כיסה:   -      

  .DB -3בקודות  KHZ15  - HZ30דר: תחום היעות לת  -      

  .HZ100בתדר  DB6אפשרות ליחות של   -      

  לפחות ברגישות מקסימלית. DB55יחס אות לרעש של   -      

  במתח מוצא ומילי. KH1בתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמויים:   -      

  .MV250מתח יציאה:   -      

  ).OVERLOAD MARGINלפחות ( DB30יתרת מתח בכיסה:   -  

  אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק על ידי מיתוג מתאים.  -      

      

מטר, כולל כבל מיקרופון המסופק, וכבלים שזורים עבור הפעלת  2כבל הספקה באורך   ו.    

  ".XLהאזורים השוים, כולל תקע מיקרופון מסוג "קון 

  

  מיקרופון.גוג אלקטרוי, טיפוס קישה רכה, אשר יופעל אוטומטית עם הפעלה לחצן ה  ז.    

  

יחידת הכריזה המקומית תכלול מיקרופון מטיפוס מוגבר הכולל מורת סימון המציית   ח.    

  פעולת מיקרופון אחר.

  

  המיקרופון יותקן בארון מפח עם דלת וסוגר שקועה בקיר הבין.      

  

  חיווט וחיבורים:  35.02.08

  

ת העבודה יבדוק הקבלן את כל החוטים יעברו אך ורק בצורות שהוכו לשם כך. עם קבל  א.    

הצורות שהוכו או שעתידים להעשות ע"י קבלן החשמל ויודיע למפקח באם הם מותאמים 

  לצרכי המערכות או שיש להוסיף או לשות את הצרת.

  

  הקבלן יהיה אחראי לכל הזקים שעלולים להגרם לבין, באם הוא לא ימלא אחר סעיף זה.

  

ים. כל זוג שזור סביב עצמו בכדי למוע השראה. כל זוג בצבע אחר החוטים יהיו בזוגות מבודד  ב.    

  בכדי לשמור על רציפות החיבורים.

  

  הקבלן יקפיד על שמירת הקטביות של חיבור רמי הקול.  ג.    
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כבל רמקולים יהיה כבל טרמופלסטי דו גידי שזור מוזהב קוטר, בעלי מוליכי חושת   ד.    

  פחות.ל מ"רמ 0.8אלקטרוליטית בקוטר של 

  

החיבורים לרמי הקול בשטחים הציבוריים יהיו בעזרת מהדקים או שקע תקע, אולם לא   ה.    

  בעזרת הלחמה לרמי הקול עצמם.

  

 0.25X7ממ"ר כל אחד. בהרכב  0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של   ו.    

(רשת) מחוטי חושת סביב מ"מ, בידוד מוליכים פי.וי.סי. בצבעים שוים, סכוך אפיפה, 

פי.וי.סי. אפור המתאים להתקות חיצויות ופימיות. (תוצרת טל -המוליכים ומעטה הגה מ

  או שו"ע. 6221MSAדור 

  

  ממ"ר. 1קווי פיקוד חיצויים יהיו בחתך   ז.    
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  בקרת חדריםמערכת   35.03

  

  כללי   35.03.01

  

עובד או כאשר ה המשתמשים)וג ותאורה מבלי לפגום בוחות מטרת המערכת היה לאפשר חיסכון בארגיה (מיז

 איו ימצא בחדר על המערכת לקבל החלטה בהתאם לאיפורמציה המגיעה מרגשים הממוקמים התלמיד

  .ולתק את המתח מזגן וכן את המתח המגיע לתאורה ובחדרי ישיבות/  במשרדים בכיתות /

הזמן הדרש  החדרים או תחת התקרהבי הממוקמים בפיות ההחלטה תתקבל בתלות ברגשי האיפרא אדום פסי

המפרט   יהיה יתן לכווןדקות,  22דהייו  ישיבהבמצב  ו בחדרזמן מיימום לתועת אדם  והיילצורך ההחלטה 

, תוצרת הוטלו, אולם הקבלן ראשי להגיש מערכות שוות stand aloneמבוסס על תוי מערכת קומפיוסייב דגם 

  אלפא, מיטב, קשטן  וכו'.ערך מתוצרת 

    

  מערכת החדר  35.03.02

  

  יחידת הבקרה. 35.03.02.1

  

   ותכלול מעגלי  שיותקן בחלל תקרה כפולה בחדר CIבארגז מדגם יחידת הבקרה האלקטרויות תזווד            

  ובקרה ובוסף יחידת משה לתקשורת.   פיקוד          

   הכולל את מספר הכרטיס ומבה המתאים של המגעים הזעירים העוים מתחת לכל כרטיס יותקן שילוט        

  למספר (כתובת).           

  החיווט המגיע לכל יחידה ישולט באופן שיאפשר זיהוי ח של מקור הכבל.       

  . MA 500ובזרם פעולה מכסימלי של  VDC12המערכת תפעל במתח עבודה        

  ד יציאה.וכן תיך להגת מתח פיקו V220MA/100רשת  המערכת תוגן  ע"י תיך מתח       

 

  להלן פירוט מעגלי משה ביחידה:     

   

  מעגל אספקת מתח א.

  

  בזרם הפעלה מיימלי של  VDC12יחידת משה זאת תאפשר אספקת מתח        

MA       500.  

  .±  15%. בשיוי מתח רשת של VDC 12/  ± 5% -מתח האספקה ייוצב ל        

  תכלול מישר זרם, קבלי סיון וכן מיצב מתח אלקטרוי. היחידה       

  

  IR INPUTמעגל  ב.

  

  יחידת משה לקריאת מצב רגש הגלאי הפסיבי וכן לאספקת מתח לגלאי.      

  היחידה תכלול מעגלי סיון אות והמרת מתחים.      

  וכן אספקת  היחידה תאפשר קריאת תוים משי רגשי איפרא אדום פסיבי      

  מתח לשי הרגשים.      
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  מעגלי תזמון ג.

  

  כל האותות הקלטים ע"י המערכת יעברו דרך מעגלי התזמון.       

  וכן כתוצאה  DEBAUNS -מטרת יחידה זאת לחסום אותות שגויים כתוצאה מ        

  מקפיצות מתח הגרמות ע"י הדלקות תאורה ומזגים.       

  

  ציודארגז ה. 35.03.02.2

  אשר תותקן בתקרה. בארגז יותקו הן הבקר עצמו הן  CIארגז הציוד יבה מיחידת       

  ממסרי הפעלה, מהדקי כיסה ויציאה הן למערכות קווי תקשורת והן למערכות  2÷3      

  וולט. 400      

  

   PASSIVE INFRA REDיחידת רגש וכחות   35.03.02.3

  

  יה המוגדר  ירטורה על פי תחום הצפיחידה זאת חשה את שיוי הטמפ            

  באמצעות העדשה המצאת בחזית המתקן.            
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  ) פסיבי לגילוי וכחות:IRתוי רגש פח (

  

  

   °120           רוחב אלומה מרכזית                                         

  

  3                     מספר אלומות                                            

  

  °68         זווית צפייה ורטיקלית                            

  

  °29 -  °0  טורת עבודה                                                        רטמפ

  

  VDC12  מתח עבודה                                                               

  

  מגע יבש                                                            OUTPUTיציאה 

  

  MA100    צריכה מקסימלית                                                

  

  0 - 40 °    כיוון זווית צפייה ורטיקלית                                 

  

  

  .הרגש יותאם במיוחד לגילוי וכחות ברגישות גבוהה ביותר

  

  לצורך פיצוי שיוי טמפרטורת   DUAL ELEMENT PIROאלמט הרגש יהיה מסוג 

  

  רקע ושיפור אמיות הגילוי. היחידה תזווד במעטה פלסטיק לבן.

  

  מערכת להרחקת עטלפים  35.04

  

  כללי  35.04.01

  א. במערכת מיועדת להרחקת עטלפים מבית הספר.    

  ב. מערכת תכלול גלאים ורכזת.    

  תהיה מדגם ותוצרת המאושרת ע"י עיריית ת"א. ג. המערכת    

  ד. במערכת תכלול אישור של המשרד לאיכות הסביבה (תקיה ירוקה).    
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  תאור טכי  35.04.02

  א. המערכת תבה כדוגמת המערכת המסופקת ע"י "מגור הדברה אלקטרוית".    

  

  

  רכזתב.     

  ר אליה מגע התרעה שיחובר תבוצע רכזת אשר תחובר לרגשים ואשר יתן יהיה לחב        

  .AC/DCא' והיא תכלול ספק  16למערכת בקרה. לרכזת יהיה חיבור     

  יחידות קצהג.     

-22ובטווח חדרים  125DBיחידות קצה תהייה יחידות עצמאיות המשדרות גלי קול בעוצמה עד 

ם בצורה ערוצים המשודרי 39קילו הרץ קצב יציאות גלי הקול מהמכשיר משתה במגוון של  100

  רדומאלית שלא מאפשר התרגלות. המכשיר שלט ע"י מעבד אלקטרוי מתוחכם. טווח 

  החדרים יתן לכיול לפי סוג המזיק

  חווטד.     

  )0.75X2יבוצע חיווט תקשורת מתאים אשר יחבר את קודת הקצה ישירות ללוח המרכזי. (חווט         

  

  מערכת להתרעה בפי רעידות אדמה  35.05

  Beaper Seismo Gruad Proהמערכת תהיה מערכת אל חוטית   35.05.01

  כוללת גלאי אחד (על פי אפיון משרד הבטחון)  

  

  מערכת תבה בזיווד קשיח ותכלול ספק ומצברים לגיבוי.  35.05.02

  המערכת תכלול חיווי לתקיות מתח ורשת  

  

  המערכת תכלול:  35.05.03

  יציאה למערכת כריזה (חיווי מלולי)  א.  

  התרעות "צבע אדום" ופקע"א  ב.  

  

  מערכת איטרקום לאזור המחסה  35.06

    כללי  35.06.01

  תבוצע מערכת קשר הכוללת עמדה מרכזית באזור המזכירות וקודות קצה   א.  

  בממ"קים.    

  קשר הציבור יהיה דו כיווי.    

  .7.2חלק  NFPA 110המערכת תבה לפי תקן   ב.  

  .NFPAיבוצע שילוט בהתאם לדרישת   ג.  

  

  מתקן מרכזי  35.06.2

  קודות קצה. 3עמדה מרכזית תכלול דיבר עד   א.  

  לכל יציאה תהייה מורות סימון.  ב.  

  דקות  15 -המערכת תכלול ספק ומצברים אשר יאפשר משך פעולה רציף בעבודה ל  ג.  

  ש"ע. 72 -ומשך הפעלה ללא פעילות ל    
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  יחידת קצה  35.06.3

  היחידות תותקה בממ"קים.  א.  

  .ADAהיחידה תעמוד בדרישות   ב.  

  היחידות יכללו חיווט מתאים בים לבין היחידה המרכזית.  ג.  

  

  חוטים, כבלים ומחלקים  35.07

  

כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השוות אותם הם משרתים (בקרים, בקרת מעליות,   35.07.01

  קוי הזה לרמקולים וכו').

  

 חוטים וכבלים:  35.07.02

  AWG-P/N8702004101 מסוכך  או טלדור  6005X4הכבלים יהיו מטיפוס כבל טלדור   א.  

4X2X29  המסוכך,   או דגם אחר אשר יותאם לציוד שיסופק. כל זוג כבל יהיה בעל צבע שו

  מאחרים.

  חור).כבלים להתקה באדמה יהיו על פי סטדרט הבזק (כבל ש    

על הקבלן להקפיד בימן השימוש בכבל ובחוט שכל אביזריו או קוטב יקבל צבע שוה מאביזר   ב.  

  או קוטב אחר, אולם אותו הצבע ישמש תמיד לאותה מטרה בכל רחבי הבין

הכבלים והחוטים בכל רחבי הבין יסודרו אך ורק בצורות הקיימים לשם כך, אלא אם תבוא   ג.  

  הוראה אחרת.

בקוי  30%מן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרבה של לפחות בז  ד.  

  בקוי ההיה האוריזטליים. 20%ההזה הורטיקליים ולפחות 

  הקצוות הרזרביים יחוברו לקצוות החפשיים של הלשוית אשר במחלקים.  ה.  

  .5% -ח גדולה מבחישוב תכית הכבלים והחוטים יקח הקבלן בחשבון שלא תותר פילת מת  ו.  

  הקבלן יקפיד על חיזוק קוי האפס וה"משותפים".  ז.  

החתכים המופיעים בתכיות חים חתכים מיימליים. את מספרים וחתכם יש לקבוע סופית   ח.  

בהתחשב במציאות ושכתוב למעלה. אין להעמיס איזה שחם חתכים מעל המותר בתקים 

  תקן שלו.הישראליים, ויש להבטיח כל חתך וחתך בהתאם ל
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  מחלקים:  35.07.03

 50%בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים מטיפוס קרוה בהתאם לצורך, כולל רזרבה של   

לפחות ומבטיחי זכוכית בתוך סרטי מבטיחי זכוכית, מחיר המחלקים המבטיחים, חיבורם וחיווטם 

  כלול במחירי היחידה של הרכבת וחיווט.

ית החיבורים של אותם המחלקים בלבד, עם סימון כל חוט וחוט בתוך כל ארגז חלוקה תוכס תכ  

לפי צבעו. עם גמר העבודה יקבלו האדריכל והמהדס, כל אחד, חוברת מקובצת של כל התכיות 

  והחיבורים מכל חלק. קצוות החוטים המתחברים ללשוות סרטי המחלקים יחיו מולחצים אליהם.

  

  כבלי תקשורת מחשבים:  35.07.04

  

  זוגות שזורים כל זוג מסוכך בפרד ומסוככים ביחד ע"י  4קן כבל תקשורת בעל יות   

  ושא תו תקן של מעבדה מוסמכת לעמדה בתדר של  P.V.Cרשת חושת המצופים   

  600MHZ  הכבל יהיה מסדרת כבליGIGA CAT-7.  

  

  שרות  35.08

  

  א תשלום כל שהוא.במהלך תקופת הבדק יכלל השרות כחלק מתקורת הקבלן ויעשה לל  35.08.01

  

  לאחר סיום תקופת הבדק יתת לשוכר האופציה להזמין את השירות והאחזקה.  35.08.02

  

  עבודת השירות כוללת:  35.08.03

  

לתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת ולהסיר כל תקלה בהפלתה הסדירה והרצופה באופן   א.  

"קבלת המערכת" כאמור שבגמר התיקון תהיה המערכת בהתאם למפרט וכפי שפעלה במועד 

  בהסכם הביצוע כולל אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקון וטיפול מוע.

  

לעדכן ו/או למסור למזמין גרסאות תוכה חדשות אשר יהיו קיימות או אשר יידרשו לצורך   ב.  

  הפעלת המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות.

  

ל הקשור לתפעול מהערכת ויצולה היעיל והמירבי. ליתן שירותי יעוץ וסיוע לעובדי המזמין כ  ג.  

במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המזמין שירותי ייעוץ טלפוי וזאת בשעות 

  העובדה הרגילות.

  

  לבצע טיפול מוע ובדיקה כללית למערכות פעמיים בשה.  ד.  

  

  שי אצל ציג המזמין.עותקים. האחד יישאר בידי הקבלן וה 2 -להל יומן כמפורט ב  ה.  
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לפיכך מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את המערכת וליתן שירותי תחזוקה במשך   ו.  

תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של החברה במשך תקופת השירות 

ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעילותם, וכן לעמוד בהתחייבויותיו למתן 

  ת ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים להלן:שירו

  

שעות מרגע הקריאה ולבצע את כל הפעולות  24על הקבלן להתחייב בתיקון התקלה תוך   ז.  

הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בציוד ואשים באופן אשר יאפשר ביצוע במהירות, 

  ביעילות ובטיב המרביים.

  שעות מצאת השבת/החג. -18יטופלו לא יאוחר מ תקלות אשר התגלו בשבתות וחגים    

  

שעות, על הקבלן להמציא מערכת חלופית תקיה ועובדת,   12באם התקלה לא תוקה בתוך   ח.  

להרכיבה ולטעון עליה את כל רכיבי התכה לרבות קבצי מערכת כך שהמערכת תהיה מבצעית 

  שעות מקריאת השירות. 24וכשירה לפעולה. המערכת החלופית תהיה כשירה לפעולה בתוך 

  

  קריאות למתן שירות וטיפול מוע יעשו בהתאם לוהל הבא:  35.08.04

  

עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפוית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה תועבר ההודעה   א.  

  לתורן באמצעות מכשיר זימון.

  

  ההודעה תירשם ביומן התקלות באתר על ידי ציג המזמין.  ב.  

  דעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה.הו  ג.  

  

תיקוי התקלות יבוצעו על ידי הקבלן  -במקביל יוזעק טכאי האחזקה על ידי משרד הקבלן   ד.  

  בעדיפות ראשוה.

  

  גמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכאי לציג המזמין במקום ולמשרדי הקבלן.   ה.  

  על גמר ביצוע תיקון.במשרד הקבלן יעודכן מחשב האחזקה     

הטכאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר להציג המזמין במקום את מהות התקלה וסייע לו   ו.  

  לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות.

  

הקבלן ישלח למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע קריאות שירות. הדו"ח יכלול פירוט   ז.  

ה של התקלה, שעת הגעה לתיקון שעת סיום כדלקמן: שם החברה, תאריך, שעת קבלת ההודע

  התיקון, פירוט התקלה ואופן התיקון.

  

  הקבלן יבצע אחזקה מועת פעמיים בשה.  ח.  

  

אחזקה מועת זו תתבצע אחת לחצי שה. מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מועת אחת לשיה   ט.  

דשים בין ביצוע חו -7חודשים ולא יותר מ -4חודשים, הווה אומר לא פחות מ 4-7תהיה 

  אחזקה ומעת אחת לשיה.
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  ימים לפי הביצוע. 10הקבלן יודיע לההלת הבית על ביצוע אחזקה מועת לפחות   י.  

  

  טכאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול המוע ירשום את פירוט הטיפול ביומן האתר.   יא.  

ירוט הפעולות שבוצעו דו"ח על ביצוע הטיפול המוע יישלח בדואר לחברה. הדו"ח יכלול את פ    

  על טופס שיאושר על ידי ציג החברה האחראי לושא.

  

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות האחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל, ולהמשיך בביצוע   35.08.05

עבודות האחזקה או התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה או גמר ביצוע עבודות 

  ד' ה"ל.- המקרה, וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף ג' האחזקה, על פי 

  

  הקבלן יהל יומן עבודה אשר בו יפרטו את הושאים הבאים:  35.08.06

  תיאור התקלה.  א.  

  יום ושעת הודעת המזמין על התקלה.  ב.  

  מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות ציגי הקבלן המועסקים בביצוע השירותים.  ג.  

  ון התקלה.תיאור אופן תיק  ד.  

  מועד (יום ושעה) גמר תיקון התקלה/השירות.  ה.  

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה.  ו.  

  הקבלן מתחייב להחזיק חלפים לציוד אותו הוא מספק לפחות למשך שבע שים.  35.08.07

  אופי מדידה ותכולה  35.09

  שלמות המתקים:  35.09.01

  המתקים יתוקו בצורה מושלמת, מחוברים ומוכים לשימוש.   .א  

המתקים יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורשו במפורש בסעיפי   ב.  

כתב הכמויות, כגון: סרטים, מהדקים, מבטיחי זכוכית, מהדקי תותב, בידוד, תושבת 

  ארגזים, קופסאות, שלטים וכו'.

  

  :מתח מוך מאודידה למערכות אופן המד  35.09.02

במערכות מתח מוך ימדד כל פריט כשהוא מושלם וקבוע במקומו. הכמויות הים באומדא,   א.  

המחיר הסופי של המערכת יקבע ע"י מדידת פרטי הציוד שהותקו בפועל עפ"י סעיפי כתב 

  הכמויות הרלווטיים.

אף אם לא פורשו במפורש בסעיפי המתקים יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים,   ב.  

כתב הכמויות, כגון: סרטים, מהדקים, מבטיחים, מהדקי קרוה, בידוד, תושבת אגזים, 

קופסאות, שלטים, ממסרים, ממסרי צעד, ספקים, שאים, הפעלה ואיטגרציה, אלא אם 

  דרש אחרת.
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דה ייחשבו תאורי הסעיפים השוים בכתב הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחי  ג.  

ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודה בהתאם למתואר במפרט הטכי. מחירי היחידה של 

  הסעיפים השוים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים:

כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הכללים בעבודות ושאים כללים   -    

  צרים וכו'.בה), הפחת שלהם וכן את הוצאות הבדיקה של המו

  כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתאי החוזה.  -    

  אחסת של החומרים, המוצרים, הכלים, המכוות ושמירתם וכו'.  -    

הובלת כל החומרים, המוצרים, ציוד, כלי עבודה וכו' עד מקום המבה (ובכלל זה   -    

  העמסתם ופרוקם ופזורם ברחבי הבין למקום התקתם).

בלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה כיאות, לפי המובן והכווה על הק  -    

האמיתית של התכיות, השרטוטים, המפרט הטכי, כתב הכמויות והחוזה, בין אם הדבר 

מסומן או זכר בפרוש או לא, בתאי שאפשר להוציא בדרך ההגיון מסקה מהמסמכים 

  ה"ל שדבר כזה חוץ לשם ביצוע העבודה.

  

  אופי מדידה של מערכת בקרת מבה:  35.09.04

    

  קודת יציאה / כיסה:  א.

  

  יציאה/כיסה. - O/Iהבקרים ויחידות הקצה השוים ימדדו לפי קודת   -

  

, זכרון, O/I, תושבת לכרטיסי C.D..D-כל קודה תכלול את החלק היחסי בבקר ה  -

מתאמים  , בסיסים232RS-הגדרת הקודה במחשב, ספק כה, מאמ"תים, יציאות 

כל קודת קצה  - ויחידות תקשורת בין הבקרים / יחידות קצה, כולל זיווד מכלול הבקר 

  (כיסה/יציאה) תמדד בפרד.

  

, כולל מקום O/I, תושבת לכרטיסי U.P.C -כולל בשלמות את יחידת ה -מכלול יחידת קצה   ב.

  לכרטיסים וספים. 30%שמור 

, בסיסים, 485RSיציאות  2הגדרת הקודה במחשב, ספק כח, למשתמש,  K16זכרון מיימלי           

חיווט הבקר/יחידות  -מתאמים, מאמ"תים ויחידות תקשורת בין הבקרים, כולל ציוד ילווה 

  קצה אל המהדקים, הכל כחלק ממערכת איטגרטיבית מושלמת.

  מכלול יחידת קצה/בקר ימדד לפי כמות קודות הקצה הכלולה בו.   

  

  כולל לפי המתואר לעיל. - כת מחשב המער  ג.

  מחשב המערכת ימדד כקומפלט אחד.

  

  לפי המתואר לעיל. -מדפסת   ד.

  ביחידות. מדפסת תמדד
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 NTבסביבת חלוות תוכת המערכת במחשב, המערכת כוללת מחולל ישומים הפועל  - תוכה   ה.

WIZCON 716 FOR INTERNET  י, כולל ביצוע התאמהעפ"י המתואר במפרט הטכ

תוכת המחשב (אפליקציה) לצירכי הבין, דהייו: ביית תמוות גרפיות ודימיות המציגות ל

ימדדו לפי  -את המתקים בזמן וכן דו"חות, קבלת אתראות, ביית גרפים דימיים וכד' 

  "מסך" ללא תלות בכמות התוים הדרשת אל המסך.

וטה וישירה קבצים של עדיפות תיתן לתוכה אשר תהיה מסוגלת לקבל בצורה פש   

  "אוטוקאד" כבסיס להכת המסכים הגרפיים במחשבי מרכז הבקרה.

 

כוללת בדיקה והפעלה של הבקרים בהתאם לדרישות המפקח כולל הכסת  -הבקרים  תוכת  ו.

, ולפי המתואר O/I ,AIבסיסי תוים (קשר בין המסכים לבקרים), מדוד כחלק מקודת 

  בתאור קודת כיסה/יציאה.

  

אביזרים שוים המשולבים במערכת כמו גשש טמפ', גששי הצפה וכד' ימדדו בפרד בציון שם   ז.

  האביזר.

  

כוללת את הדרש בתוכת המערכת וכן אספקה, התקה  -השלת עומסים לצורכי שיא ביקוש   ח.

וחיבור של ממסר פיקוד במערכת הפיקוד של הציוד המבוקר. כל פעולה להשלת עומס תמדד 

  קומפלט. כמכלול

  

  בוסף לאמור לעיל כוללים המחירים המוצגים בכתב הכמויות גם את הדברים הבאים:  .35.09.05

  שילוט, תוויות ושלטי אזהרה כמפורט.  א.  

תכון מפורט שדרש הקבלן להגיש, והכולל חישובים (לרבות שימוש במחשב), שרטוטים   ב.  

  ודיאגרמות והכת תכיות ביצוע.

  ורשימת חלקי חילוף ודוקומטציה מלאה של הציוד המסופק.תכיות עדות   ג.  

  הוראות הפעלה בעברית והדרכת מפעילים, ככל שדרש.  ד.  

סיוות, לרבות אספקת החומרים, הציוד, המכשירים והעבודה הדרשים יבדיקות, ויסותים,   ה.  

ות.ילביצוע הבדיקות והסיו  

  ח.הפעלה והרצת המערכת במשך זמן שיקבע המפק  ו.  

  ביצוע בשלבים ובשלבי משה עפ"י הוראות המפקח. .א

 אספקה, התקה וחיבור של כבלי תקשורת בין הבקרים, הציוד והמחשבים. .ב

תכות הבקרים והמחשב לפי דרישות המפרט וההבהרות אשר ימסרו בשלב הביצוע וכולל  .ג

  איטגרציה בשטח בדיקות והרצה לקבלת מערכת איטגרטיבית מלאה.
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האחזקה במבה בתפעול של המערכת ואופן אחזקת המערכות בהתאם לכמות  הדרכת צוות  .י  

  האשים ובהתאם לימי ההדרכה אשר ייקבעו במועד מאוחר על ידי המזמין.
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  ספח  למערכת קול - 14.35

  מסד כריזה - בדיקה סופית   א.

  שם: __________________________  מס' פרוייקט: __________________

  : __________________  תאריך        

  

  תאריך בדיקה:  _______________________

  כתובת            : ________________________________

  

  מס'

  

  סוג בדיקה

  

  תקין

  

  לא תקין

  

  הערות

  

1  

  

  בדיקת חוזק מכי

  

  

    

  

2  

  

  בדיקת סימון ושילוט

      

  

3  

  

  בדיקה חשמלית

      

  

   3.1.  

  

  עבודה במתח רשת

      

     

    3.2.  

  

  עבודה במתח מצברים

      

  

4  

  

  בדיקה לוגית

      

  

    4.1.  

  

  בדיקת גוג לפי כריזה

      

  

    4.2.  

  

  בדיקת אזורי כריזה

      

  

    4.3.  

  

  בדיקת אזורי מוסיקה

      

  בדיקת יתוק מוזיקה  .4.4    

  בכריזה / אזור

      

    

5  

  

  תג מוצר מודבק

      

  חתימה:  תאריך:  שם:

  

  שם:

  

  חתימה:  יך:תאר
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  התקה -דו"ח בדיקת מערכת כריזה   ב.

  

  

  שם: _______________________  תאריך: ___________  מס' (פרוייקט) : ____________

  

  מבה: ___________________ כתובת: ______________________________________

  

_______________________________________________________________________  

  סה"כ הספק:          מס' מגברים:

  

  מס' אזורים:      מס' עמדות כריזה ראשית:

  

  מספר עמדות כריזה משיות (חרום):

  

  מקורות שמע ומוזיקה

  וספים:

  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  

5.  

  

  גודל מצברים:

    הערות  לא תקין  תקין  תאור הבדיקה  מס'

(יבוצע לפי בדיקת התגדות באזורי כריזה   .1

  חיבור/מסד)

        

  יקיון וחוזק ציוד  .2

  

        

  הוראות הפעלה  .3

  

        

  סימון אזורים ושילוט כללי  .4

  

        

5.  

  

          חיווט חיבורים חיצויים

  עבודה במתח רשת  .6

  

        

  עבודה במתח מצברים  .7
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  בדיקת מערכת בעומס מלאי   .8

  )ALL(לחוץ 

        

  יקוי מערכת  .9

  

        

  

  

  

  

  חתימה:  תאריך:

  חתימה:  תאריך:  
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  דו"ח בדיקת מערכת כריזת שמע  ג.

  

  

  

  מס'  (פרוייקט): _______________  שם הלקוח: _______________ תאריך: _____________

  

  מבה  ____________________  כתובת: _______________________________________

  

  

  מס'

  האזור

  במערכת

  תאור

  ורהאז

לא   תקין  קודות 5 -בדיקה ב

  תקין

  הערות

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

                  

  

  

  

  חתימה:  תאריך:

  חתימה:  תאריך:  
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      רשימת קבלי משה - 36פרק 

  מתחלקות לשי קריטריוים: העבודות אשר מתבצעות באמצעות קבלי המשה

  

  עבודה אשר תתבצע ע"י קבלים המופיעים ברשימה ולא יאושרו שום קבלים אחרים.  א.

  

עבודה אשר מומלץ כי תתבצע ע"י הקבלים המופיעים ברשימה, אולם במידה ויוצע על ידי הקבלן יצרן   ב.

  אחר, הוא יבדק ובמידה והוא יעמוד בדרישות יאושר.

  

  שמללוחות ח  36.01

  הדסה אלקטרומכית חיפה  .1

  8410330-04  טל':        , מפרץ חיפה22רח' המוסכים   

  ארדן הדסת חשמל  .2

  6327600-06טל':        , פארק תעשיה קיסריה2מבן  2רח' הטוחן   

  9392333-03טל':                   א.ת.סגולה פ"ת 4סמטת התבור  - אפקון  .3       

  9426376-08טל':          היב 2רח' הפרת  - ברם שריג  .4

  04-6094444טל:       181000עפולה עילית  2העמל  - . י.שיידר5      

  08-6789999טל:                     אשקלון , א.ת. דרומי22חוצות היוצר  -. אלמור6     

  

  

  (המלצה)פים ספקי ג"ת   36.02

  9529393-09טל':        געש מפעלי תאורה קיבוץ געש, דאר געש  .1

  073-2130000טל':            בי ברק 23לח"י  -קמחי   .2

  04-6414525טל':         א.ת. ציפורית צרת עילית –. לירד 3               

  5450200-03טל':          , ת"א4החושת  –יסקו עיצובים   .4

  8911560-09  טל':      2550שד' הדקלים, א.ת. קדימה ת.ד.  - ברימג  .5

  03-9050600טל:     49517קרית מטלון פתח תקוה,  89י ז'בוטיסק -.   אורעד6       

  6182619-03טל':         בי ברק 28רח' לח"י  –.   יאיר דורם 7

  5387070 -09טל:       60371אור יהודה   5העמל  -ישראלוקס   .8

  

  

  (המלצה) חוץ ספקי ג"ת  36.03

  9529393-09טל':       געש מפעלי תאורה קיבוץ געש, דאר געש  .1

  04-6414525טל':         א.ת. ציפורית צרת עילית –.    לירד 2               

  8911560-09טל':       2550שד' הדקלים, א.ת. קדימה ת.ד.  - ברימג  .3

  7466641/2-09טל':        מושב בצרה 8רח' החלים  -אורן תאורה   .4

  03-9050600טל:     49517קרית מטלון פתח תקוה,  89ז'בוטיסקי  -.   אורעד5      

  03-5387070טל:       60371אור יהודה   5העמל  - .   ישראלוקס6     
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  גילוי אש ועשן  36.04

  9392333-03טל':         , פתח תקוה23רח' היצירה  - אפקון   .1

  9279666-03טל':       קרית מטלון פ"ת 10רח' השחם  -השמירה   .2

  5576666-03טל':       , א. תעשיה חולון39רח' המלאכה  - אורד  .3

  03-9700400טל:         , פתח תקווה43הסיבים -טלפייר  .4

  

  חדרמערכת בקרת   .36.05

  9279713-03טל':     קרית מטלון פתח תקוה 10רח' השחם   -הוטלו   .1

  08-9183505טל:        מרכז השוק הסיטואי צריפין -קשטן  .2

  077-6150383טל:           כפר ויתקין 7הדוגית  -אלפא  .3

  03-6462962טל:      ראשון לציון ,6רחוב יוסף ספיר  -מיטב  .4

  

  כריזה  .36.06

  5388000-03טל':     , א.ת.ח. אור יהודה3סמטת מעלה המגדל  -   רמטל  .1

  6757676-03טל':         , רמת גן5רח'  קרייצי   -ברקאי   .2

  9279713-03טל':     , פתח תקווה (קריית מטלון)10השחם  -   הוטלו  .3

  03-9367227 טל':          א.ת. ברקן 3העיבר  - טלתון  .4

  03-9234333טל:         , קרית אריה פ"ת23אבר  -טלקול  .5

  03-6122240טל:         רמת גן 10רח' הבוים  -בת קול   .6
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  עבודות פיתוח האתר - 40פרק 

  

    כללי   40.0

        מטרת העבודה:  40.0.1

אביב, לרבות מתחמי גישה -מתחם חיוך בתלפיתוח ביצוע  העבודה מתייחס לתכון 
העבודות יכללו ביית קירות קיימים ופעילים.  היקפיים, בסמיכות למתחמים עירויים

מהלך העבודה יש להקפיד בומדרגות, גדרות ומעקות, ריצוף שטחי מדרך, גיון והשקייה. 
צעו בהתאמה מלאה לתכון כל העבודות להלן יבו על שמירת הבטיחות באתר העבודה.

  והוראות המזמין והמפקח באתר., תועתי אדריכלי
  

   :העבודה שלבי ביצוע   40.0.2

  עבודות עפר.   ) 1

  ביית קירות פיתוח והתקת מעקות בטיחות.    )2

  מילוי מצע ותשתית והחת שרוולי חשמל והשקייה.    )3

   ביית אבי שפה. )4

  יישום מצע גי וטיעת עצים והשקייתם זמית. )5

  חפירת בורות לשתילים ודישון. הידוק, פיזור קרקע גית, עים,השלמת מצ )6

  התקת ופריסת מערכת השקייה. )7

  ביצוע עבודות ריצוף, ריהוט גן ומתקי ספורט וכושר. )8

    השלמת עבודות גיון והשקייה. )9

כל ה"ל לפי הוראות המזמין, המפקח באתר ובתאום מלא עם כלל עבודות המבוצעות באתר, 

  חשבות  מלאה ומבלי לפגוע בגמר העבודות המתבצעות ו/או באלמטים קיימים.תוך הת

  

     מדידות וסימון:   40.0.3  

יש להקפיד ולדייק בדרישות המדידה והסימון בכדי לבצע היטב את העבודה לפי המפורט בסעיפים 

  הבאים: 

ל חישובי המדידות יערכו ע"י הקבלן, עבורו, חתומות ע"י הקבלן והמפקח ישמשו בסיס לכ .א
מסר ע"י הקבלן למפקח. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע תישל המיפוי  תכיתהכמויות בפרויקט. 

  עבודה זו.

בתכיות ובפרטים, יש להקפיד על סימון  בכתב הכמויות, עפ"י הרשוםביח' כל המידות יהיו  .ב
  וביצוע לפי המפרט הבימשרדי והחיות אדר' ומפקח.

. קבלת כל שלב גיאומטרית וכן על ידי מדידת הקבלן אשר קבלןע"י ה יהול יומן בקרת ביצוע .ג
תאושר בכתב ע"י המפקח וזאת בהתאם לתכיות, פרטים ומפרט מיוחד. לא ישולם לקבלן עבור 

  ביצוע עבודה זו.

, שטחהגיאומטריה ב להתווית מזמין, המתכן והמפקחרק לאחר אישור התחילת העבודה,  .ד
  .והפרטים תכיתמסמכי הכמפורט בלכל פרט, 

  
  

   עבודות פירוק והכה 40.01

  

   כללי

 .כל הסעיפים בפרק זה, כוללים סילוק פסולת מהאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות החלה

  .המפקח דה יטופלו בהתאם לתכיות והחיותמתקים, מבים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבו

  

  גרוף וישור   40.01.1
  ו/או מצע עליוים,מבלי לפגוע בתשתיות, ביוי או עצים קיימים. גרוף וישור של פי קרקע
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    פיוי פסולת  40.01.2

באחרית הקבלן לסלק פסולת ושאריות עבודתו מן האתר, כפי שיורה המפקח. בעבור סילוק 

הפסולת לא ישולם לקבלן בפרד ויחושב ככלול במחירי היחידה השוים. הפיוי יבוצע לאתר 

בעצים הקיימים ו/או בכל האמור לעיל, אין לפגוע הרשות החלה בלבד. שפיכה מאושר ע"י 

  מהאדריכל, ומזמין העבודה. ללא אישור בכתב  ,תשתיות ציבוריות ו/או פרטיות כל שהן

  

  פירוק ריצוף קיים  40.01.3

ס"מ, לפי  30כולל גרוד ופיוי ו/או שימוש חוזר של התשתיות, לעומק במדרכות בהיקף המגרש. 

סעיף זה בא לעות על עבודות פירוק שכבת הריצוף בלבד במדרכות או  המפקח באתר.הוראות 

  משטחים מכל סוג.

מכל סוג  במקומות המצויים בתכיות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף

כל פירוק יתר, מעבר לעבודה שדרשה,  .טרומיים מכל סוג ועוד ריצוף יחאבן, ארי כגון:ריצוף

  .הקבלן ועל חשבוו, לשביעות רצוו המלאה של המפקחיתוקן ע"י 

  

  פירוק משטחי אספלט  40.01.4

לפי פרוק המשטח, יסר הקבלן במסור מכי, וייתחום את השטח המיועד לפרוק. הפרוק ייכלל 

במחיר הסעיף ויכלול את מחיר היסור, פיוי הפסולת כ"ל, כולל השלמת אספלט במקומות 

  מפקח. שיפגעו, לפי הוראות ה

  

  פירוק אבי שפה  40.01.5
 העבודה כוללת פרוק אבי שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבי גן,  אבי אי, אבי תעלה ועוד.  

הכל תוך שמירה  פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון מזוין. לרבות
וק לא תעשה כל פגיעה בעת הפירולשימוש חוזר באלמטים הקיימים ולפי הוראות המפקח. 

במיסעה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד לאבן השפה ובמקרה של פגיעה, תתוקן המיסעה 
  מדידה: מדרגות במ"א וקירות במ"ר. . לשביעות רצון המזמין והמפקח ע"י הקבלן ועל חשבוו

  
   חישוף השטח 40.01.6

יימת, לרבות פרוק ריצוף, ס"מ מתחת לפי הקרקע הק 30הסרת צמחיה וחישוף השטח לעומק של 

אבי שפה, משטחי בטון וכד', לפי המפורט בפרק זה ופיוי כל הגרד והפסולת, הכל לפי החיות 

המפקח, לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשות החלה. כולל גרוף וישור של פי הקרקע ו/או מצע 

  עליוים, מבלי לפגוע בתשתיות, ביוי או עצים קיימים.

  

  ים בוגריםכריתת עצ 40.01.15

כריתת עצים בוגרים מכל סוג שהוא, לפי תכית שימור, העברה וכריתת עצים המאושרת ע"י   

אגרוום עת"א. תתבצע לאחר אישור בקשה ע"ג טופס מתאים על ידי העירייה ולאחר חתימת ציב 

היערות ע"ג הטופס. באחריות הקבלן להעביר העתק הטופס החתום אל המתכן, המפקח ואל 

 –מטעם הרשות החלה  אך ורק על ידי קבלן המוסמך לכךפרויקט. כריתת העצים תתבצע מהל ה

  עיריית תל אביב יפו, אגרוום העירייה.
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  העברה/העתקה של עצים 40.01.20

העברה/העתקה של עצים בוגרים מכל סוג שהוא, לפי תכית שימור, העברה וכריתת עצים   

צע מתחום העבודה אל מקום שיורה אגרוום המאושרת ע"י אגרוום עת"א. ההעברה תתב

העירייה בתחום עת"א, אך ורק לאחר קבלת החיות מפורטות באתר לפי תחילת העבודה וביצוע 

על פי דרושות האגרוום העירוי. באחריות הקבלן להעביר אישור ביצוע העבודה כדרש חתום ע"י 

אך העברת/העתקת העצים תתבצע  אגרוום העירייה אל המתכן, המפקח ואל מהל הפרויקט.

  עיריית תל אביב יפו, אגרוום העירייה. –מטעם הרשות החלה  ורק על ידי קבלן המוסמך לכך

  

  הגה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה 40.01.21

מכל סוג שהוא, לפי תכית שימור, העברה  הגה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה  

ריתת עצים המאושרת ע"י אגרוום עת"א והפרט המחה הכלול בתכית. לפי תחילת ביצוע וכ

העבודות באתר יש לתאם פגישה באתר עם אגרוום העירייה. העבודה תתבצע אך ורק לאחר קבלת 

החיות מפורטות באתר לפי תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרוום העירוי וכוללת 

ל וף ושרשי העצים והגתם. באחריות הקבלן להעביר אישור ביצוע העבודה גיזום מקצועי ש

. הגה ושימור של כדרש חתום ע"י אגרוום העירייה אל המתכן, המפקח ואל מהל הפרויקט

מטעם  אך ורק על ידי קבלן המוסמך לכךהעצים תתבצע  עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה

  פו, אגרוום העירייה.עיריית תל אביב י –הרשות החלה 

  

  ריסוס בחומר קוטל עשבים ו/או שורשים  40.01.30

גדרו בזמן ויבוצע בהתאם להוראות המפקח בכתב במקומות אשר ימתחת לשטחי מדרך ומיסעה. 

מספר הריסוסים יספיק להדברת  .ובכל השטחים המתוכים לריצוף באבים משתלבות העבודה

שבועות לפי  4-6 -בייה. כל עבודות ההדברה יבוצעו ככל העשבים, עד להשמדה מלאה של העש

מועד השתילה. בכל מקרה יעשה שימוש בחומר המאושר ע"י המפקח, לפי כל כללי הזהירות 

  והמיוים הדרושים ולפי הוראות היצרן בלבד.

  

  התאמת מכסים, סבכות, מסגרות, תאי בקורת וקולטים  41.01.40

ביטון ורת קיימים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש תוך בכות ותאי בקסמסגרות, מכסים,    
מסגרות,  .אביב יפו ושל המפקח באתר- עלפי מפרט והחיות של עיריית תלשימוש בחומרים ו

החדש תוך  ו/או יחודשו לפי המפלס , שבכות ותאי בקורת קיימים על כל סוגיהם יותאמומכסים
כולל יציקת בטון  שו בהם במבה המקורי.שימוש בחומרים שאים ופלים בטיבם מאלה שהשתמ

מ',  1התאמות גובה העולות על  ל לפי החיית המפקח באתר.והכ היקפית מרובעת מבטון מוחלק.
  יבוצעו לפי פרט מהדס איסטלציה ו/או הוראות המפקח באתר.
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  , חציבה, כבישה והידוקעבודות עפר 40.02

הימע מכל זק למערכות ותשתיות קיימות באתר ומחוץ לו על הקבלן ל, במהלך כל ביצוע עבודות הפיתוח

בהסתמך על תכיות, תאומים, והוראות המפקח באתר. במידה ויגרמו זקים, יתקם הקבלן על חשבוו, 

   לשביעות רצון המפקח, הרשות החלה והגורם הפגע.

ס"מ לפי  80ימלי של תהודק הקרקע מתחת לביסוס בעומק מי בתחום ביית היסודות לקירות פיתוחא.   

  בכתב. - ק"ג/סמ"ר, לפי החיות ובאישור יועץ הקרקע ומהדס הקוסטרוקציה  1חישוב מאמץ מותר של 

יש לבצע עבודות עפר לפי ההחיות הבאות ולפי החיות  בתחום המיועד לפי פיתוח בסלילת אספלטב. 

  יועץ הקרקע:

  ) יישור השטח וסילוק מילוי קיים1

אל המקום המוך באתר.  1.5%את השטח עד למפלס התשתית, עם שיפועי יקוז  יש לחפור וליישר

  משם יאספו המים ע"י ציור שרשורי אל שוחות. 

  כל מילוי שפוכת קרקע שיימצא יסולק עד לקבלת פי קרקע טבעית בלבד. 

  מפלס סוף החפירה ייקבע ע"י מהדס קרקע בהתאם לבדיקת התשתית החפורה.

לבדיקת התשתית הטבעית על חשבוו, על פי דרישת יועץ הקרע,  JCBת סיון עם הקבלן יבצע חפירו

  לצורך אישורו.

  רוחב חפירת החלפת הקרקע יבוצע בהיקף הרחב בשי מ' מתחום העבודה.

  ) הידוק התשתית החרסיתית2

ס"מ, תורטב  20לאחר סיום עבודות היישור והחישוף, התשתית הטבעית אם היא חרסיתית תיחרש 

) W=24%+(3%על צד הרטיבות האופטימלי  Modified AASHTO 93%ודק לדרגת צפיפות של ותה

  ס"מ. 40ליטר/יום/מ"ר. עובי התשתית הרטובה, הטבעית המהודקת  10במשך שבוע ימים בכמות של 

  טון לפחות. 12ההידוק יעשה במכבש רגלי כבש כבד בעל משקל עצמי של 

  המים מפיה אל תוך בורות חלחול או אל בורות שאיבה. יש לקז את התשתית החרסיתית ולסלק את

  .Modified AASHTO 96%) הידוק התשתית החולית יעשה לצפיפות של  3

  ) מילוי מעל התשתית החפורה4

חומר  ס"מ. 70 -מחומר ברר/מצע ג' בעובי שלא יפחת מ מעל התשתית הטבעית המיוצבת יוח מילוי

ולרי, לא פלסטי וית כגון: כורכר, פסולת מחצבה וכד'. גודל המילוי יהיה גרקי מכל פסולת אורג

#, ויהיה לא פלסטי. 200חומר דק עובר פה מס'  25%ס"מ. המילוי יכיל עד  7האבן המקסימלי יהיה 

  חלק מהחומר החפר באתר, באישור מהדס הקרקע יאגר בצד לצורך מילוי חוזר.

  .Modified AASHTO 98%ס"מ לצפיפות של  20המילוי יהודק בשכבות אפקיות בעובי מקסימלי 

ס"מ, לצפיפות של  15-20ס"מ לפחות מהודק בשכבות בות  30מעל המילוי יוח מצע מסוג א בעובי 

100% Modified AASHTO.  

  ס"מ. 100סה"כ עובי מיימלי של קרקע בררת ומצע 

קע והסלילה תתבצע באזורים בהם יאשר מהדס הקרקע כי קיים חול טבעי, לא תיעשה החלפת קר

  ס"מ מצע א' כ"ל ולפי החיות מהדס הקרקע. 40ע"ג 

  

    מילוי מובא 40.02.15

טיב  בהתאם לדרישות הספר הכחול.חומר מילוי מודרג מהודק בשכבות, לפי הגדרת יועץ הקרקע. 

   ן, הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר.החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבל
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    ותמצעים ותשתי 40.02.20

בבדיקת מודיפייד  98% המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות הספר הכחול ויהודק לצפיפות

טיב החומר ובדיקות  ס"מ מהמפלס המתוכן. -+/3 א.א.ש.ו. פי המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס

אם ליד המלה מצע לא צוין סוג המצע, הידוק ע"ח הקבלן, הכל בהתאם לדרישות המפקח באתר. 

יש להדק, הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכיים קלים  וש במצע סוג א' בלבד.יעשה שימ

קרקעית, מבים ותאים מיוחדים אחרים. לא -ואף הידוק ידי, על יד ובסביבת כוכים, צרת תת

  יהיה שום וויתור, ברמת ההידוק הדרושה, גם במקומות הצרים והמיוחדים ה"ל. 

  

   קרקע גית 40.02.30

, כולל 40028גן תהיה אדמת חמרה חולית קלה העוה לדרישות המפרט הכללי, פרק אדמת 

מ"ק בבורות הטיעה, לרבות חפירה ופיוי  1ס"מ מיימום ו/או   40אספקה ופיזור בשכבה של 

פסולת באם יידרש. מקור האדמה, טיבה וכיוב', הכל באישור המפקח באתר. בדיקת קרקע באם 

אדמת חמרה חולית ב ן או המזמין תהיה ע"ח הקבלן. מומלץ להשתמשתידרש ע"י המפקח, המתכ

 7%עד  לפי תכולה: יה מאבים ועשבים.יתהיה קמ' ו 2-3תובא מעומק האדמה . (אדמה קלה)

מוליכות חשמלית ,  PH>  7.2במקטעים שוים , חול גרגרים גדולים 88%עד , סילט 5%עד , חרסית

  .מילימור 0.3(מליחות) < 

  

   מילוי בקרקע מקומית 40.02.40

המילוי יעשה בקרקע מקומית קייה מאבים, עשבים מליחות וכיוב', לפי הגדרות יועץ הקרקע. 

ן, הכול בהתאם לדרישות טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבל בהתאם לדרישות הספר הכחול.

  המפקח באתר.

   

  למעבר צרת חשמל והשקייה  .P.V.Cשרוולי 40.02.60
המופיע בתכיות השקיה ותאורה. ישום השרוולים, המחברים, כל הטיפול והחומרים בקטרים לפי 

הוגעים אליהם לפי הוראות היצרן והמפקח באתר. ובכל מקרה כל השרוולים יהיו טמוים בעומק 
ס"מ לפחות בכל היקפם והשכבות מעליהם  10ס"מ לפחות כשהם עטופים שכבת חול ים קי  30

/או מתוכן, לפי החית המפקח. כל שרוול שיוח יסומן ע"ג התכית, יבוצעו לפי חתך קיים ו

. בוסף, יושארו בכל שרוול חוטי יילון as madeבאישור המפקח בלבד ולשימוש המזמין כתכית 
ס"מ לפחות ומיקומם יסומן באתר לפי הוראות המזמין  60מ"מ כקצות משיכה באורך  8בעובי 

  והמפקח.
  

  
  ומעקות. קירות, בטון, גדרותעבודות ביה,  40.03

באישור המפקח לתכיות ביצוע של לפי החיות מהדס קוסטרוקטור ו כל עבודות הבטון יהיו   40.03.1

 הקבלן.

 על מיקום ותוואי.ומפקח לאחר אישור אדר' רק תחילת יציקת בטון באתר    40.03.2

ו/או תביות מתכת כפי  שומות היטביציקות מבטון מזוין יבוצעו בתביות מדיקטים חדשות, מ   40.03.3

כולל חפירה ליסוד, הידוק  .לפי פרטי הפיתוחשיוגדרו ע"י הקוסטרוקטור והמפקח באתר ו

ס"מ לפחות, פאזות, פוגות, סרגלי מתכת מוברגים  20פיזור והידוק מצע בעובי סופי של  שתית,

  כד'.ו לבטון, בטון רזה, יסוד, זיון, מילוי חוזר, פתחי יקוז ותפרים

 

   .גלוי חלק ו/או מעובדמבטון מזוין  פיתוחקיר  40.03.10
. סוג הבטון ועיבוד לפי תכיות ופרטי אדר' ומהדס גלוי חלק ו/או מעובדביצוע קיר מבטון מזוין 

קוסטרוקטור. בעיבוד הבטון לא יותרו שטחים לא מעובדים ולא יאושר עיבוד בו ראים סימי 
 .הזיון , תפרים וקזים יקבעו ע"י מהדס קוסטרוקטור טון, הטיט,או התבית. סוג הב  האזמל ו
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ימולאו , ס"מ 2אם לא אמר אחרת, מישקי ההתפשטות וההתכווצות לאורך הקיר יבוצעו ברוחב 
תוך הקפדה על כך שלוחות הקלקר לא יראו בחזית . ויסגרו בסיכה בגוון מתאים בלוחות קלקר

 2לפי תחילת ביצוע יש לאשר דוגמה בגודל   מ'.6- דול מיהיה ג הקיר. המרחק בין המישקים לא
. הדוגמה איה חלק מהקיר אלא אם תבוצע יחידה שלימה הכוללת פרטי גמר וקצהלפחות, מ"ר 

ותאושר ולא ישולם עבורה בפרד לאחר האישור יש לפרק ולפות מהאתר לאתר פסולת מורשה, 
  והמזמין, בכתב בלבד.אישור דוגמא ע"י אדר', מפקח  לפי הוראות המפקח.

  
  פרטי מסגרות, מעקות גדרות, שערים וכד'. 40.03.60

העבודות בפרק זה הין ברובן התקת פרטים מוכים במפעל ו/או פרטי מסגרות מוכים במפעל   

אף הם לפי פרטי אדר'. ש"ע יאושר רק ע"י המתכן, המפקח והמזמין, בכתב. התקה תהיה לפי 

והוראות המפקח באתר. כל פרטי המעקות והשערים יהיו לפי פרט  מפרט היצרן, פרט אדריכלי

  אדר', תקן ישראלי ובאישור מהדס הקוסטרוקטור לכל פרטי הביסוס והעיגון.

  .2142 - ו 1142. העמודים הושאים לפי ת.י. 4273כל מרכיבי הגידור יהיו לפי תקן ישראלי לגידור 

  

לפי בחירת אדר', כמצוין  RALתור בגווי יהיו צבועים ב אלמטים ממתכת (מסגרות)כל ה .א
 בפרטים.

. כל עבודות המסגרות תכלולה במחירי היחידה את כל בתור כל המסגרות מגולוות וצבועה .ב
כדרש לאספקת והרכבת מוצרים מוגמרים , הדרוש לפי התכיות, הצבע והצביעה של המתכת

  סופיים במקומם באתר.

ע עבודה יציבה ובטוחה ברמה מעולה ובאישור המפקח, מידות הפרופילים יהיו כדרש לביצו .ג
מ"מ אלא  20 - אולם בכל מקרה, אין להשתמש בפרופילים שאחד או יותר ממידותיהם קטים מ

  אם קיבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח.

יה שבה מיוצרים חלקי המסגרות המוזמים, כדי יהקבלן יאפשר את ביקור המפקח במסגר .ד
  ה והחומרים ויוודא שאלו תואמים את תאי המפרט.שיעמוד על טיב העבוד

הקבלן יגיש בתוך פרק זמן שיסוכם עם המפקח, דוגמאות אופיייות של אביזרים ופריטים  .ה
אחרים שידרוש המפקח, לאישורו של המפקח. הדוגמאות תישארה בידי המפקח עד לאחר 

המאושרות. מחירי קבלת העבודה. הקבלן יורשה לספק פריטים אלה רק בהתאם לדוגמאות 
הדוגמאות ייכללו במחירי הפריטים השלמים שלהן הן שייכות. לא תשולם כל תוספת לקבלן 

  בגין הכת הדוגמאות לפריטים.

פורמציה יהקבלן יעבד לכל מוצר תכית הרכבה ומבה המוצר. התכית ה"ל תכלול את כל הא .ו
בת המוצר והתקתו במקומו הדרושה לאדריכל ולמפקח, חתכים ופרטים הוגעים לאופן הרכ

המיועד עפ"י תכית כולל חיבורים וחיזוקים דרשים. התכיות ה"ל חייבות באישור אדריכל 
תימסרה לקבלן  - וזאת לפי תחילת היצור. תכיות מאושרות וחתומות ע"י האדריכל 

באמצעות המפקח. אישור תכיות העבודה וההרכבה ע"י האדריכל איו משחרר במאומה את 
  הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לעבודה בהתאם לחוזה.

ון המוצרים. במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה וריתוך: לא ייעשו עבודות ריתוך לאחר גל .ז
הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה שווה במראה, ללא חורים 

הריתוך יעשה  הבריטי והישראלי.ומקומות שרופים ומכל הבחיות יתאים לדרישות התקן 
בפיות וקודות, לא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות ורק בליטות הריתוך יפצרו 

  ויושחזו עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
במידה והאלמטים אים יתים לחיבור בריתוך, יציע המסגר חיבור ברגים והוא יאושר ע"י 

ראה סעיף  - באזור ריתוך באלמטים מגולווים  המהדס, האדריכל והמפקח. טיפול וצביעה
  בהמשך.

או  יסגרו בפקקי פלסטיקו ישויפו לא יותרו קצות פרופילים פתוחים. כל קצות הפרופילים .ח
מתאימים שיאושרו בסוגם וצבעם ע"י האדריכל ויופיעו בתכית הרכבה ומבה  אלומייום

  המוצר שיגיש הקבלן עפ"י סעיף לעיל.

גווי צבעים וכד'. בכל הוגע לבחירה בין אלטרטיבות, בחירת צבעים,  בחירת אלטרטיבה, .ט
גווים ואפיון גמר של המוצרים, בחירת סוגי חומרים וכד' יהיה האדריכל הקובע הבלעדי ועל 

  הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל ה"ל.

במידה ויאשר  " או ש"ע.RALהצביעה לפי מפרט " מגולווים: ,פלדהמ םצביעת אלמטי .י
מיד לאחר היקוי והתזת חול ו/או חיספוס המתכן ו/או המפקח צביעה ידית (שלא בתור), 

מיקרון כל  40בעובי  9AEמכי יש לצבוע את הקוסטרוקציה המגולוות בשתי שכבות צבע: 
אחרי  מיקרון כל אחת בגוון שיקבע ע"י האדריכל. 40בשתי שכבות בעובי  21אחת וגלזוריט 

שעות בין שכבה לשכבה יש לצבוע במערכת הצביעה  24ייבוש מלא של צבע היסוד, לפחות 
  המתוארת לעיל.

יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע. כל שכבת צבע תהיה בגוון שוה. 
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הצביעה תושלם לפי העברת הקוסטרוקציה למקום הרכבתה. במקום ההרכבה יאושרו רק 
  צבע שפגע בהובלה או בהרכבה וכן השלמת צבע במקומות חיבור וריתוך. תיקוי

יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה את כל פי השטח הצבוע  ולקבוע את מקומות  -תיקוים בצבע  .יא
את מקומות הפגיעה יש לקות מיד במברשת ברזל חשמלית מסתובבת או באופן  הפגיעה בצבע.

ד, מבריק וקי. רק אז יש לצבעו מיד לפי ההוראות מכי אחר עד לקבלת משטח מתכתי אחי
  לעיל.

כל תיקוי הצבע יעשו על הקרקע, לפי הרכבת  קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.
  האלמטים.

תיקוים בצבע כולל צבע יסוד  אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוי פגמים שוצרו בעת ההרמה.
9AE דרש ל .או לפי הוראות המפקחוקה הריתוך, במידה ות יבצע ריתוכים בפלדה מגולוו

  יוסרו ה"שלקות" ואזור הריתוך יצבע בצבע עשיר אבץ שתי שכבות. ע"ג ה"ל צבע כמפורט.

בכל עבודות המתכת באחריות הקבלן לוודא כי לא יהיו שום פיות ו/או קצות פרופילים שאים  .יב
  עה והתקה באתר.מ"מ לפחות, לפי צבי 3משויפים היטב ומעוגלים ברדיוס של 

  
  

   אבי שפה, ריצוף שבילים,רחבות ומדרגות  40.04

  ) פרטים המורכבים מאלמטים טרומיים, יהיו תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע. 1

   ) הביצוע יעשה לפי התכיות והפרטים ומפרט היצרן.2

הכת דוגמה לא . הכוללת פרטי גמר וקצהלפחות, מ"ר  2בגודל תחילת ביצוע מותית באישור דוגמה ) 3   

 תשולם בפרד. במידה ולא תאושר, יש לפרק ולפות מהאתר לאתר פסולת מורשה לפי הוראות המפקח.

  אישור דוגמא ע"י אדר', מפקח והמזמין, בכתב בלבד.

  

  אבי שפה/תיחום/תעלה טרומיות 40.04.10

 י תכית הפיתוח ולגבהים בהיקף. רום האבן בהתאם למפלס .א
"ג ע(שיוצק  20 -תהיה ע"ג יסוד וגב בטון ב ורות בטון סמויות בגמר ריצוףהשפה / חגהחת אבי  .ב

ההשקיה לאחר  ., בהחה צמודהקיים, 1:3החיבור בין המישקים יהיה בטיט  תשתית מהודקת).
  ו/או הבטון. בצידי האבן תשתיותימים כולל מילוי והידוק  7גמר הביצוע תהיה במשך 

ימית או חיצוית) לפי הצורך. במידה ולא יהיו חלקים יעשה שימוש באבי פיה (פבפיות  .ג
מוכים מתאימים ובאישור אדר', יעשה חיתוך אבן השפה בגרוג. כ"ל לגבי קשתות למעט אם 

יש להכין  .יתן להיח את אבן השפה תוך פתיחת קליים עדיים, ולפי הוראות המפקח באתר
  דוגמא לאישור האדריכל.

לא יורשה שימוש בשברי י בלבד כשקצות החיתוך ישרים לחלוטין. חיתוכים יעשו במסור מיכ .ד
  ו/או השלמות בטון.   אבן שפה

  לפי ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להחתן.  .ה
 

  .או בטון גלוי חלק ו/או מעובד/ו ר בגמר אבן טרומיתיצוקות באתמדרגות בטון מזוין   40.04.60

מכל  טרומית אבן בגמרמבטון מזוין  מדרגותביצוע  .40עבודות בייה פרק ראה במפרט כללי ל
  לפי פרט אדר', לרבות עיגון וקשירת האבן כדרש.   ו/או בטון גלוי חלק ו/או מעובד סוג

פרטי המדרגות כוללים פס גד החלקה תוצ' "יעד גיש" לפי הפרט בגוון מתאים. כלול במחיר  .א
  היחידה.

לא ישולם מ' הכוללת פרטי גמר וקצה.  2ר אישור דוגמא באורך תחילת הביצוע רק לאח .ב
יש לפרק ולפות מהאתר לאתר במידה ולא תאושר הדוגמה עבורה בפרד עבור הדוגמה. 

  אישור דוגמא ע"י אדר', מפקח והמזמין, בכתב בלבד. פסולת מורשה, לפי הוראות המפקח.

לא יותרו חריצים בהחת  שלח.בורום גמר המדרגה יהיה חלק ושלם, ללא פוגות/מישקים ב .ג
  האבים או העיבוד.

  יש לחפור או למלא בהתאם לתאי השטח ולהכין את הקרקע ליציקת המדרגות. .ד

  יש לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן מבטון מזוין, על פי הוראות המפקח. .ה

  ס"מ לאחר ההידוק. 30מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  .ו

  ות ביסוד.יש לעגן את המדרג .ז
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  רט פליי טופ" או ש"ע.אמשטח בלימה תקי בגמר דשא סיטטי "סמ 40.04.90

רט פליי או ש"ע , בעל תקן מכון התקים תוצרת דשא עוז או ש"ע, הביצוע אשטח בטיחותי מסוג "סמ

מתחת או מסביב למתקי משחק לילדים על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון התקים למגרש 

  מ"מ לפחות. כולל: 60בעובי  כולו.

 1498ס"מ, בעובי המתאים לגובה הפילה לפי ת"י  X  1.5  1.14פלטות בגודל מבסיס תחתון  •
  (ההתקה ע"ג פלטות בלבד).

חיבור והדבקת הפלטות בדבק פוליאוריתן ירוק מוקצף סביב שטח ההתקה ובצמוד לעמודי  •
  .מתקי המשחק

 , עםספייס מאושר בתקן ע"י מכון התקים-סוג מולטיציפוי עליון של מרבדי דשא סיתטי מ •
  .לפחות מ"מ 20, ובגובה לפחות למ"רים תפר 35,000

 עמידות לאשמוגות ו •

 .הדבקה חיבור בין מרבדי הדשא בדבק דו רכבי כיחידה אחת לפלטות. יםמחובר המשטחים •

  ה גוון הדשא לפי בחירת המזמין. •

  דשא, הכל לפי דרישות מפרט טכי.סיבי ה   פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך  •

  שים . 5אחריות מלאה לחמש שים על המוצר, אין צורך בבדיקת מכון התקים במהלך  •
  
  ההתקה ן אופ

  ./ בטוןמצע מהודק / חצץ/ שומשומית  / תשתית :  חול ים •

החלקת השטח , יצירת שיפוע מתאים , הטמת פלטות בהתאם לגובה הפילה (מיקום פלטות  •
) ,יצירת משטח אחיד בכלל השטח ,המשך החת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק כפולות 

  פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן השפה ההיקפית .

החת פלטות בהתאם לגובה פילה ,מילוי חול סביב הפלטות ליצירת איזון בשטח , המשך החת  •
לאבן השפה ההיקפית . פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק פוליאריתן לעמודי המתקן ו

  שימוש בפאזות ייעודיות לצורך התאמת לגובה השטח הקיים.

ספייס בהתאם לשרטוט אשר בה ע"פ אופי המתקן וצורתו , -פריסת דשא סיתטי מסוג מולטי •
  חיתוך הדשא בצבעים שוים והתאמה בין המרבדים השוים .

  חיבור והדבקה בעזרת דבק דו רכבי. •

  מ"ר , והברשתו לתוך מרבד הדשא . 1ק"ג ל  20קל פיזור חול סיליקט במש •
  

, דבק דו רכבי, דבק פוליריתן מקציף ירוק, פלטות פוליאריתן ממוחזר :פריטים דרשים להתקה

  .ספייס- מרבד דשא מסוג מולטי חול סיליקט

  

  שלבי הביצוע להתקה 

 שור השטח  יהחלקה וי –חול ים  .א
 ה ושטח בטיחות דרשפריסת משטחי הבטיחות בהתאם לגובה הפיל .ב
 הדבקת משטחי הבטיחות בהיקף השטח , ובממשקים עם מתקי המשחק .ג
 ספייס  צבעוי בהתאם לסקיצה מוקדמת-פריסת מרבד מולטי .ד
 ספייס ירוק ביתרת השטח -פריסת מרבד מולטי .ה
 חיבור הדבקת מרבדי הדשא  אחד לשי  .ו
  פיזור והברשת חול סיליקט ע"ג מרבד הדשא  .ז

  

  
  ף באבים משתלבותריצו 40.04.110

מ"מ. במידה  50שמתחת לאבי הריצוף יוח בשכבה בעובי של  /שומשוםאם לא אמר אחרת, החול .א
  ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטות בתשתית או במצע אז עובי השכבה יהיה גדול יותר.

שר שאורכו יאלומייום בסרגל לפי בדיקת מישוריות  פי הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים .ב
  מ"מ.  2מ' לא יורשה שקע שעומקו, בקודה כלשהי עולה  5.00

  . 1%מיימליים של  יקוזתבוצע, תוך שמירה על שיפועי  ההעבוד .ג
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התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות אותה וללא שבר והפרשי גבהים לאורך  .ד
  .קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח

  יה מסוג א', בצבע, ובצורות שוות, בהתאם לתכיות והחיות המפקח.אבן הריצוף תה .ה

  .במקרה הצורך ובאישור המפקח, יוסרו במסור מיכי בלבד ,בפיות ובמקומות צרים .ו

  אין להיח אבים שבורות ולא שלמות במשטח. .ז

 צורת ההחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכיות והחיות המפקח. .ח

 ס"מ. יש לקחת בחשבון בקביעת מיקום תחילת הריצוף. 5-אבן הקטים מלא יותר שימוש בחלקי  .ט

 לא יותרו השלמות קטעי ריצוף ו/או חלקיהם בבטון. .י

 מ"מ. 1לא יתקבלו מישקים ברוחב העולה על  .יא

העבודה תבוצע באופן מקצועי, לפי מפרט היצרן, לרבות "ספייסרים" וכל הדרוש, לפי סוג האבן.  .יב
  כ"ל לגבי אופן ההידוק.

 
  אחריות הקבלן לריצוף ואבי שפה 40.04.111

המישוריות ומצא ו תשומת לב הקבלן מופית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה .א
מ' לפחות. לא  5בדיקת המישוריות תיעשה בסרגל אלומייום ישר, באורך  מתאים לתכיות.

 מ"מ. 2יתקבלו סטיות העולות על 
מר. במסגרת גחודשים ממתן תעודת  24יצוע וכו' כדרש תהיה חריות הקבלן לטיב האבן, הבא .ב

אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבים סדוקות ו/או שבורות בפיותיהן במידה 
ל לשביעות רצון וסמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוי משטחים בהם היו שקיעות, הכ 2העולה על 

  המפקח.
הגורמים   ה חודשים יערך בשטח סיור בשיתוף כלאופן יישום אחריות הקבלן: אחת לשיש

המוסמכים והקבלן, בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבים שיזוקו, ויסוכם 

יום ממועד הסיור. בכל מקרה  30בכתב אופי ומהות התיקוים הדרשים. תיקוים אלה יבוצעו תוך 

   לתקן.דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הזקים שיש 

 

 
   ריהוט רחוב ושוות 40.05

  העבודות בפרק זה הין ברובן התקת פרטים מוכים במפעל ולפי פרט עירוי ואדריכלי.

  ההתקה תהיה לפי מפרט יצרן ובאישור המפקח באתר.  .א

 ש"ע יאושר רק ע"י המתכן, המפקח והמזמין, בכתב. .ב
  הביצוע יעשה לפי התכיות והפרטים ומפרט היצרן.  .ג

. הכת דוגמה לא תשולם בפרד. במידה ולא תאושר, יש לפרק ביצוע מותית באישור דוגמה תחילת .ד
ולפות מהאתר לאתר פסולת מורשה לפי הוראות המפקח. אישור דוגמא ע"י אדר', מפקח והמזמין, 

  בכתב בלבד.
  

  אלמטים ממתכת 40.05.1

 לעי"ל. 40.03.60לפי הפרוט בסעיף  

 

  ורטוספ מתקי כושר 40.05.200

  מחירי היחידה כוללים אספקה והתקה.

כל הפרטים בקטגוריה זו הממוקמים בפרויקט הם מתוצרת "עצמון", או ש"ע מאושר ע"י העירייה 

אביב יפו. המתקים ומרכיביהם יהיו בצבעים לפי בחירת אדר'. -והמתכן, לפי החיות עיריית תל

ס קוסטרוקטור. ההתקה תבוצע באופן התקתם תהיה על פי החיות, מפרט היצרן והחיות מהד

  בטיחותי ותקי, לרבות מרווחי בטיחות ויישום משטח פילה תקי מיציקת גומי. 

לאחר התקת מתקי המשחק  1498באחריות הקבלן להשיג אישור מכון התקים לפי תקן ישראלי 

  והספורט ולהגיש אישור זה לעירייה, למתכן ולמזמין.
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  וב תיעול קווי מים בי 57פרק 

  

   קווי ביוב ותיעול ראשיים  57.01

מ"מ. החת  110מ"מ,  160מ"מ,  200מ"מ,  250,  בקוטר תוצרת "גיבריט"  E.H.D.Pורות ביוב יצ

ורות כוללת עדכון מדידה, פיזור ציורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים יהצ

מודיפייד א.א.ש.י.ה.ו. ריפוד חול  92%תחתית התעלה והידוקה לצפיפות של  במקומות הדרשים, ישור

ס"מ לפחות, לפי פרט, מילוי חוזר של קרקע מקומית קיה  20קי מתחת וסביב הציור מכל צדדיו בעובי 

ס"מ מעל ריפוד החול עד לגובה פי הקרקע. סילוק עודפי  40מאבים וגזעי עץ בשכבות מהודקות של 

יפת הקווים, בדיקת הידראוליות. אספקת ריפוד החול כלולה במחיר היחידה של החת אדמה, שט

  ורות.יהצ

  

  קווי מים  57.02

מחירי היחידה של הציוד כוללים וכחות ספק הציוד בהרצת המערכת. (תוכ' לוח חשמל תאושר ע"י  .1

  .)המפקח

פימי ועטיפה חיצוית מ"מ, עם ציפוי בטון  3.65ע.ד.  2, "5/32ע.ד. " 3, "4ציור פלדה בקוטר " .2

  תוצרת "אברות" או ש"ע.              A.P.C-3פוליאטילן שחול תלת שכבתי. 

  תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" או ש"ע.                              10/15ציור "פקסגול" דרג  .3

ת "אברות" עם ציפוי בטון פימי תוצר 40קשתות, טה, זקיף ריתוך, מעברים יהיו חרושתיים סקדיול  .4

הכל כלול במחירי היחידה למ"א ציור, לא ישולם  יהם, יאו ש"ע, כ"ל לגבי ספיחים ומחברים למ

  בפרד בעד ספיחים.  

מחירי היחידה למ"א ציור "פקסגול" כוללים אספקה והתקת כל האביזרים והספיחים הדרושים  .5

ולם בעד ספיחים ואביזרים על להתקה מושלמת, לרבות אביזרי מעבר פלדה ו"פקסגול". לא יש

  ן תוצרת "פלסאון" או ש"ע המאושר ע"י יצרן הציורות. 'בפרד, כל האביזרים יהיו אביזרי פיוז

החת ציורות כוללת: חפירה ו/או חציבה (חפירת ידיים במקומות הדרשים) יישור קרקעית התעלה,  .6

מ לפחות, לפי פרט ומילוי חוזר של ס" 20ריפוד חול קי מתחת לציור סביב הציור מכל צדדו בעובי 

ס"מ מעל ריפוד ועד לגובה פי  20קרקע מקומית קיה מאים וגזעי עץ בשכבות מהודקות בעובי 

הקרקע, סילוק עודפי אדמה, שטיפת הקווים, בדיקה הידראולית, חיטוי ואספקת החול כלולה 

 במחירי היחידה. 
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 1ספח 

  במפרט מיגון קריה מגטית בית ספר תי

 2016 אוקטובר 10                     לכבוד

  ינאי רוטברט

  0525906550טל:   

eng.com-yannay@rotbart  

 

 אורי ברנרמהנדס החשמל: 

af.co.il-fattal@ub-brenner  

  

  

  

  כיתות12  - להרחבת בי"ס נתיב ח"מ 

  הגבלת החשיפה לקרינה של שדה מגנטי

  אומדן השדה המגנטי

  

  

  מבט מן החצר. –הדמיה 
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  תוכן העניינים

  

  כללי ותכולה .1
בשנה"ל תשע"ו לומדים  .בעלי אפיון של הפרעות ומחלות נפשיות 6-11בי"ס נתיב הינו בי"ס לחינוך מיוחד מגיל 

  .5 ,דרך משה דייןפר ממוקם בת"א, ב. בית הסכיתות 12  -תלמידים ב 80-בביה"ס כ

  יים תוספת אגף למבנה קיים מנותק מהמבנה הקהשינוי הוא 

  במבנה החדש:

 מ"ר 150  -  התעמלות אולם רב תכליתי / אולם •

 מ"ר  7 – שהייה /רגיעה יחדר 2 •

 מ"ר  144מ"ר =  X 36 4 –חדרי טיפולים ח"מ  4 •

 מ"ר  11 –חדר טיפולי  1 •

  תמ"ר בשתי קומו 312סה"כ  

. בכל קומה יהיה לוח A200 X 3למ"ר המבנה יוזן מהמבנה הקיים במתח נמוך בכבל בן  W150לפי תחשיב של 

 חשמל

מערכות חשמל מוגדרות כמקורות קרינה מגנטית על ידי המשרד להגנת הסביבה, וחייבות על פי חוק הקרינה הבלתי 

  4mGלץ על ידי המשרד למוסדות חינוך הוא מייננת בהיתרי הקמה והפעלה, ובהפחתת הקרינה. סף הקרינה המומ

  .2mGבממוצע ביממה בתנאי עומס חשמלי אופייני. עיריית תל אביב דורשת סף של 

מטרת דוח זה לפרט את הממצאים של אומדן הקרינה המגנטית ממקורות ומערכות החשמל במבנה ואת המיגון 

  הדרוש להגבלתה.
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  אומדן הקרינה של השדה המגנטי במבנה .2
מטר מהמפלס. התוצאות ניתנות במונחי צפיפות  1ה המגנטי התלת צירי מחושב בתנאי זרם אופייני בגובה השד

  .mGaussהשטף המגנטי ומוצגות ביחידות 

  צבועים באדום והאזור בו קיימת חריגה זו מוקף בקו מקוקו.  4mGערכים החורגים מהסף  
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   0קומה  .2.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רגת מן הסף המומלץ בחדר ממ"מ ובחדר השירותיםהקרינה חו

כבל ההזנה הראשי, והלוח הקומתי מקור הקרינה העיקרי הוא

  0-לוח ראשי ק
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  1קומה  .2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מילי גאוס בחדר הטיפולים הצמוד ללוח החשמל ובשירותים. 4רמת הקרינה חורגת מהסף המומלץ של 

המקור הוא לוח החשמל הקומתי.

  1-לוח ראשי ק
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  סיכום .3
בחדר  1מילי גאוס בקומת קרקע בחדר ממ"מ ובשירותים , ובקומה  4רמת הקרינה חורגת מהסף המומלץ של 

  הטיפולים הסמוך ללוח ובשירותים.

  המקורות הקרינה הם לוחות החשמל הקומתיים וכבל ההזנה האנכי

  .החשופים האזורים לכל מיגון לשקול יש

  

  

  4mGמידת החריגה מ   קרינהמקור ה   4mGאזור מאוכלס בחריגה מהסף  קומה

הקרינה חורגת מהסף הרצוי בחדר   קרקע

  ממ"מ ובשרותים

  16פי   לוח חשמל קומתי וכבל ההזנה

בחדר הטיפולים הסמוך ללוח    1קומה 

  ובשירותים

  16פי   לוח חשמל קומתי וכבל ההזנה

  

  

  עבודת אומדן הקרינה בוצעה ע"י גבי לבל

  0547885072טל: 

gb.loebl@gmail.comEmail:   

  

  

  כדי להגביל את הקרינה לסף הרצוי יש למגן את מקורות הקרינה.

  

  מפרט המיגון ניתן בהמשך.
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  מיגון להגבלת הקרינה .4

  היקף המיגון .4.1

  וטיםמטר מעל לריצוף הקומה, כמסומן בשרט 2.5המיגון יבוצע בגומחת לוח החשמל, מהבטון של המפלס עד 

  קומת קרקע

  

  

  קומה א

  

  

  מ"ר 18שטח מיגון מוערך: 

מיגון 

 הגומחה

מיגון 

 הגומחה
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  מפרט הרכב המיגון .4.2

  

  מ"מ מינימום 3על בטון הגומחה תורכב שכבת אלומיניום בעובי 

  על שכבת האלומיניום תורכב שכבת איטום לחות

  מ"מ מינימום 1.5על שכבת האיטום תורכב שכבת פלדת שנאים/פלדת סיליקון בעובי 

  תורכב שכבת איטום לחותעל שכבת הפלדה 

  מ"מ מינימום 3על שכבת איטום הלחות תורכב שכבת אלומיניום בעובי 

  

  האיור הבא מדגים את סדר השכבות:

  

  

  

  

  

  מפרט חומרי המיגון .4.3

  

  לתגובה בשריפה של חומרי בנייה. 755לבטיחות אש ובת"י  921איטום לחות יהיה מחומר אטים לחות, העומד בת"י 

  

 1או שווה ערך, מצופות לכה בשני הצדדים, בעובי   RMאו  M47או  M15מסוג  non oriented פלדת שנאים תהיה 

 relative magnetic, בעלות חדירות מגנטית יחסית ראשונית Fully Processedמ"מ מינימום, לאחר טיפול 

permeability initial   5000גבוהה מ .  

  

⋅m−Ωנגדות שאינה עולה על שכבת האלומיניום תהיה בעלת מוליכות גבוהה והת −8100.4 

  סגסוגות הבאות בחשבון הן:

  

1050-0 ,1060-O ,1060-H18 ,1100 ,1100-O ,1100-H18 ,1145-O ,1145-H18 ,1199-O ,1350-O ,1350-Hx  

  

  על מבצע המיגון לספק תיעוד מייצרן המתכות, לגבי תכונות החומרים המפורטים לעיל

  

פלדת  איטום

 

 אלומייום
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  ןמפרט התקנת המיגו .4.4

  

יש לתכנן את התקנת פלטות המתכת כך שלא תהיה חפיפה בין חיבורי פלטות בשכבות סמוכות. המרחק בין חיבורים 

פלטות. רצוי להשתמש בפלטות כמה שיותר  4ס"מ לכל הפחות. אין להתיר חיבור עם פינה בין  50כאלה צריך להיות 

  ון.גדולות כדי להקטין את מספר החיבורים הפוגמים ביעילות המיג

  

  

  

  

  

  

עם    spikeהחיבור בין פלטות אלומיניום סמוכות יהיה על ידי מסמרות פלדה בעלות שרוול אלומיניום, או אקדחי 

ס"מ מינימום. שטחי החפיפה יהיו מוליכים,  10ס"מ מכסימום כאשר הפלטות חופפות ב  15שרוול אלומיניום, כל 

  נקיים מצבע ובידוד כל שהוא.

לדת שנאים יהיה בהדבקה בדבק מסוג ורוסטיק שאינו נדלק באש, למשל, בלחץ להבטיח החיבור בין פלטות פ

ס"מ מינימום. יש להניח את הפלטות כך שכיוון הערגול של כל שכבה יהיה בניצב לזו  20צמידות, בחפיפה של 

  הסמוכה לה.

  מטר. 0.5מ  הפינות בין גב הגומחה לדפנות ובינן יעשו בכיפוף, כאשר צלע הכיפוף לא תהיה קטנה

החיבור בין המיגון לבטון או לקיר גבס יהיה בבורג דרך דיבל פלסטי העובר דרך המיגון, כך שלא ייווצר מגע חשמלי 

  בין המיגון לבורג.

  בדיקת איכות התקנת מיגון אלומיניום נעשית באמצעות דף נייר המושחל

  תקיןבין הפלטות בנקודת החיבור של מסמרה. אם הוא נכנס, החיבור לא 

  ויש להדקו

  

  

  

  

  

  

  את המיגון יש להאריק בנקודה אחת לארקת הבטיחות.

  

  

 קיר בטון

 גוןמי

 ציורית פלסטית

 בורג
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  מפרט ביצועי המיגון .4.5

מהערך הנקוב של כל לוח כמסומן  60%המיגון יבטיח כי רמת השדה המגנטי הכלל כיווני בתנאי זרם טיפוסי שהוא 

ס"מ מהקיר בגב גומחת הלוח  30במרחק  2mGaussעל המפסק שלו או לפי הנחיות מתכנן החשמל, לא יעלה על 

  מטר מהרצפה. 1ובגובה 

  הקבלן רשאי להציע הרכבי מיגון השונים מהמפורט כאן, לאישור המתכנן.

  בכל מקרה באחריות הקבלן לעמוד במפרט הביצועים.

  

  כתב כמויות .4.6

  

  אומדן:

  

  הקבלן יבצע מדידות והכמויות הן על אחריותו.

 

  הערות  כמות  יחידת מדידה  חומר  מספר

    19  מ"ר  מ"מ 3אלומיניום בעובי   1

    19  מ"ר  מ"מ 1.5פלדת שנאים בעובי   2

    38  מ"ר  שכבת איטום לחות  3

  כל החומרים יעמדו בדרישות כיבוי אש.  קומפלט    מסמרות, ברגים וחומרים  4

 

  

 

  בברכה,

 

 

 אורן הרטל
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 2ספח 

  החיות אקוסטיות
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