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 המפרט המיוחד - 2ג חלק 7נספח 

 1/2/50/המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  - 2מסמך ג' 
 

 עבודות עפר - 5/פרק 
 

 סוג הקרקע 5/.5/
לרבות אדמת  ,המונח חפירה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא 

ת . המחירים בהצעת הקבלן מתייחסים לבצוע  העבודה בכל שכבוופסולת בנין מילוי
 תקל בהם.יהקרקע מכל הסוגים אשר הקבלן עלול לה

 

 מדידה ע"י הקבלן 2/.5/
הקבלן יבצע באתר מדידות. המדידות תעשינה ע"י מודד מוסמך. נתוני המדידה  

יועלו על תוכניות ויימסרו למזמין. המדידות ישמשו כבסיס לחישוב כמויות החפירה 
 באים:ולבדיקת מפלסי גמר החפירה. המדידות יבוצעו במועדים ה

 מדידה לפני תחילת העבודות. -
 מדידה בגמר עבודות החפירה. -
 משך הזמן הנדרש לביצוע המדידה וסימונה על תוכנית הינו שבוע, )לכל מדידה(. 

 

 פינוי וניקוי כולל של אתר העבודה 0/.5/
פינוי כולל של  .המגרש כולו וכן את שטחי החפירה והעבודה אתר העבודה יכלול את  

כל העבודות הדרושות לקבלת אתר עבודה כשהוא נקי ופנוי  ,שואתר העבודה פרו
 מכל המבנים, המתקנים, שיירי חומרים, אשפה ופסולת כל שהיא.

 

 מבנים תת קרקעייםל חפירה 0/.5/

דו"ח הקרקע )המצורף( מהווה נספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד  .א
 מהוראות מפרט זה.

 

, תחשב סדי בטון וכו', קורות קשר, מראשי כלונסאותפירים, לחפירה גם  .ב
 .כחפירה למבנים תת קרקעיים 

 

מפורט כ תחתית ארגזי קרטון החפירה בתחום המבנה תבוצע עד למפלס .ג
 יישור והדוק תחתית החפירה.לרבות  בתוכניות

 

רה קפדנית יעל הקבלן לבצע מדידות מפלסים תוך כדי החפירה, שיבטיחו שמ .ד
 על המפלסים המתוכננים.

 

אמצעי הבטיחות הדרושים כדי לשמור על האנשים על הקבלן לנקוט בכל  .ה
 והציוד בתוך תחום החפירה ומחוצה לו.

 

 גמר עבודות החפירה יש ליישר ולהדק את תחתית החפירה.ב .ו

 
 

 פינוי קרקע מזוהמת 1/.5/
 -על פי סקר שנערך באתר המיועד להקמת בית הספר, נמצאה קרקע מזוהמת בהיקף של כ

 מ"ק. 0111
לן להתקשר ולבצע פינוי של הקרקע המזוהמת עם חברה מנוסה במסגרת עבודתו, נדרש הקב

הסביבה. הפינוי יבוצע  על פי כל דין. במסגרת עבודתה  הגנת להמאושרת ע"י המשרד 
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תידרש החברה כאמור, לבצע בדיקות משלימות לאיתור גבולות הקרקע המזוהמת, לבצע 
מיסים שידרשו עם את החפירה והפינוי למקום שפך מאושר, לשלם את כל האגרות וה

ידרשו, לבצע באמצעות מעבדה מוסמכת בדיקות לפני, במהלך ובסוף העבודה, ככל 
, להעסיק מפקחים מטעם לנקוט באמצעי הגנה על המבצעים בעת בצוע העבודהשתידרשנה,  

ככל שאלו ידרשו וכל עבודה, פעילות  והוצאה שתידרש לצורך  םהגופים הסטטוטוריי
 להגנתבלן יספק בסוף פינוי הקרקע המזוהמת אישור מהמשרד השלמת פינוי הקרקע. הק

הסביבה וכל גורם הסטטוטורי אחר נדרש, כי הקרקע המזוהמת פונתה ואפשר להקים את 
 הפרויקט המבוקש ללא כל הסתייגות.

ויכלול הכל כאמור לעיל, למעט המילוי החדש  לפי נפח במ"קפינוי הקרקע המזוהמת יימדד 
 אשר יימדד בנפרד 

 
 

 פינוי גז ראדון 0/.5/
 ס"מ 01/01 תך שללאחר גמר החפירה והדוק השתית תבוצע חפירת תעלות בח  

 מ' וכן בהיקף המבנה. 0.1 –במרחקים של כ 
 011בבד גיאוטכני במשקל בתוך התעלות יש להניח צינורות שרשוריים עטופים   

 .שומשוםגר'/מ"ר וכיסוי באגרגט 
למערכת אנכית של צינורות פוליאתילן מערכת הצינורות התת קרקעיים תתחבר   

HDPE  ס"מ אשר עוברים דרך קירות ועמודים עד מעל למפלס הגג  001בקוטר
 להגנתבהתאם לדרישות עיריית ת"א והמשרד  מ' לפחות + כיפת גשם( 0.1) העליון

 הסביבה.
יש לבצע הכנות להתקנת מפוח על הצינורות האנכים לרבות נקודת חשמל   

 מתאימה.  
  

 

 ופני מדידה ומחיריםא 7/.5/
 במפרט הכללי עבודות עפר. 10.11יהיו כמפורטים בפרק  -
 לאתר פסולת מאושר לכל מרחק שהוא העפר פינויגם מחיר החפירה כולל           -

 בהתאם להנחיות עיריית ת"א והמשרד לאיכות הסביבה.
 ידה.שרותי מודד מוסמך לרבות הכנת מפות מד גם מחיר החפירה כולל          -
לרבות חפירת תעלות,  במ"אימדדו  צינורות שרשוריים לפינוי גז ראדון         -

 עטיפת בד גיאוטכני ושכבת אגרגט שומשום.
צינורות אנכיים לפינוי גז ראדון ימדדו במ"א ומחירם כולל גם התחברות          -

לצנרת האופקית התת קרקעית, ספחים למיניהם, חיבורים וחיזוקים וכיסוי 
 למניעת חדירת גשם. כיפהפתח יציאה עליון ב
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 עבודות בטון יצוק באתר  -  2/פרק 

 

 מוקדמות 5/.2/

 

בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות  .0
 .10פרק  -המפרט הכללי 

 

הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות  .0
האחרונה של המתכנן. על התכניות תיטבע חותמת  שבידיו הן מהדורתו

 "מאושר לביצוע".

 

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או  .3
, המפקחלקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור 

 .לרבות פלטקות וברגי עיגון
לביצוע העבודה וכל לא פוטר אה הקבלן מאחריותו  המפקח כנ"לאישור 

תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה 
 או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

 

חלקות, הבטון יהיה ברמה יש לצקת את כל הבטונים אך ורק בתבניות פלדה        .0
גרגציה וכו' יתוקנו )במידה ויהיו חורים, ס של בטון גלוי מוכן לצבע

. התבניות אשר הליקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות המפקח(
ליציקת הבטונים תהיינה חדשות ללא עיוותים, והן תאושרנה  נהשמשת

 לשימוש לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.
 

 סוגי הבטון 2/.2/
 אלא אם כן פורט אחרת בתכניות, או בכתב הכמויות., 31-בסוג הבטון  

 .וכולל תוסף לשיפור האטימות מיוחד 01-המים הבטון יהיה מסוג ב במאגר
 . 01-בחגורות ובעמודונים בהרזה, בטון  סוג הבטון 

תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה 
 טובים.

, לרבות התוספים פקחתוגשנה ותאושרנה מראש ע"י המ השונות תערובות הבטון
 הקבלן יציג אישורים של מפעל הבטון ומעבדות הבדיקה. .יםהשונ

 .פקחאין להשתמש באפר פחם ללא אישור מראש של המ
 

סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם  
 במפלסים, בגבהים וכיו"ב.

 

 .את עלות התבניות  גם מחירי כל הבטונים כוללים 0
ים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות מחירי הבטונים בעמוד .0

שונות, וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס 
 מתוכנן אחד.

עמודים עגולים ועמודים בדלים במבנה יבוצעו בתבניות פח או קרטון חלקות 
 לקבלת בטון חלק ברמה של בטון גלוי.

ושמו בתוך התבניות או בפינות מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שי .3
 חדות כפי שיקבע האדריכל הכל כלול במחירי הבטונים וללא תשלום נוסף.

 
 
 
 



51 

 

 

 

 דיוק בביצוע 0/.2/
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד 
מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עלות 

 ולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה בנפרד.המודד כל
 

 TOLERANCES -סיבולות  0/.2/
דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  .0

 (.0)חלק  087לפי טבלת הדרגות בת"י  6
 
לפי טבלת הדרגות  5דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים גלויים תהיה  .0

 הנ"ל.
 
 (.0)חלק  087לפי טבלת הדרגות בת"י  5לטפסות פלדה תהיה דרגת הסיבולת  .3
 
הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת,  .0

 כמפורט לעיל )לפלוס או מינוס(.
 

 לא תורשה צבירת סטיית! 
 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן  
כות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו לשאת בכל ההוצאות הכרו

 ויציקתם מחדש.
על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא ויחתם ע"י  

מודד מוסמך אשר ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים 
 והמפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.

 
 ירת אישור בכתב ממודד מוסמך למפקח.אין לצקת אלמנטי בטון לפני מס 
כמו כן, עליו לספק תוכנית מדידה לאלמנטים שונים שידרש ע"י הפיקוח לפני  

 ואחרי יציקתם.
 

 CFAבשיטת סאות בטון נכלוע"י  ביסוס 1/.2/
, בשיטת ביסוס המבנה ע"י כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים עם תמיסת בנטונייט           

CFA, 03פורט בתכניות, ראה מפרט טכני פרק בקוטרים ואורכים כמ. 
 
 
 

 טפסים לבטונים 0/.2/
 

, כמוגדר יםבכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפס 
 הטפסים יהיו מפלדה חדשים ונקיים.  כל במפרט הכללי הבינמשרדי.

 
כל התבניות  .710הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .0

צוני של קירות המבנים התת קרקעיים תהיינה מפלדה לרבות צידם החי
 למעט במקרים בהם יתיר המפקח שימוש בלבידים חלקים ונקיים. עיצוב

התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על 
 ידי ברגי פלדה כמפורט  במפרט הכללי.
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שם קבלת הבטון הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים ל .0
בצורה ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של 
המפקח, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית 
לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני 

 מאמצים כלשהם.
 
דור והכנת הטפסים, מחירי הבטון יכללו את כל הוצאות הקבלן בגין סי .3

סתימת מעברי ברגי החיזוק וכו'.  , חיתוך החוטים,פרוקם בשלבים שונים
 כל חוטי הקשירה יהיו, באם יהיו, מגולוונים בלבד.

 
תבניות לתקרות בשיפוע אורכי ו/או רוחבי תעובדנה לשיפועים בהתאם  .0

לתוכניות. עיבודים אלה כלולים במחיר הבטונים המתוארים בכתב 
 ות.הכמוי

 
במחירי עבודות הבטון כלולים הכנת כל החורים למיניהם עבור חורים  .5

למעבר מערכות, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהן. לרבות 
הסידור והחיזוק של אביזרים שיהיו מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון, וכן 

ת פתיחתם וניקויים של הפתחים והמעברים משאריות בטון ופסולת אחר
 עם ולאחר סיום פרוק התבניות.

 

 הכנות ליציקה 7/.2/
 08על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד.
 נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע"י המזמין.

 

 יקההפסקות יצ 0/.2/
א באותם מקומות המסומנים בתוכניות לאין הקבלן רשאי להפסיק יציקות א

ובצורה המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח. השיטה, 
הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח. הקבלן יגיש 

לל תכנון מפורט שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כו 3למפקח 
של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה 
כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים 

 הנילווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח.
אם לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהת

להנחיות המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן 
יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם 
אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל 

קוצים לחיבור המשך הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו 
היציקה, מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או 
בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים 
בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי 

ת פלדה נקיים מכל שיירי בטון ינוקה הזיון באיזור ההתחברות עד לקבלת מוטו
 ומי צמנט.
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 סווג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם 0/.2/
הדרישות האדריכליות לגימור המבנים בפרוייקט )הן בפנים והן בחוץ( מכתיבות 

 את גימור פני הבטון ברכיבים השונים של השלד.

 

 בטונים רגילים )לא חשופים( א.
לא נשארים חשופים והם  בסוג זה כלולים רכיבי השלד שהבטונים שלהם

יכוסו באבן, בטיח, או בכל ציפוי אחר )למעט איטום(. הטפסות לבטונים 
לפי בחירת הקבלן  פלדה או מלבידים חדשיםאלו תעשינה מתבניות 

 ובאישור המפקח.
 

 בטון חשוף חזותי בגוון אפור ב.
לרבות  )בהתאם להנחיות האדריכל והמפקח( בטונים הגלויים לעין .0

בגריעינים, בקורות, במקלטים, בחדרי בתקרות, עמודים,  בקירות,
ובמקומות שיעשה איטום על פני הבטון המכונות, חדרי חשמל 

כמפורט להלן. לא תשולם כל  בטון חשוף חזותיוכד', יהיו בגמר 
 תוספת עבור בטון זה.

 

. 710הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .0
פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות  התבניות תהיינה מטפסות

ומושלמות, הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות 
 .המפקח

התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים         
לגמרי, ללא פגמים כלשהם. בליטות בטון לאורך תפרי השקה, 

 י.ילוטשו באבן קרבורונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשע
 
במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו  .3

ע"י של המפקח, ידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, 
למ"ר, ע"ג כל ₪  311 -משמר בטון מאושר ע"י המפקח, בעלות של כ

ו של הכל לפי דרישתמישור הבטון אשר בתוכו מצוי בטון הפגום, 
ום נוסף, עד קבלת גמר לשביעות רצונו של וללא כל תשל המפקח

 המפקח.

 

על  (1.05 –)פחות מ  מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד .0
 מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.

 
הקבלן יקפיד במיוחד על נקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות  .5

 בפני סולפטים ומים קורוזיביים.
 
או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין  אין להשתמש בחוטי קשירה .6

לוחות הטפסים או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש 
להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המפקח לפיה ניתן לחבר ולקשור 
את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים 
גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה 

וש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד מהשימ
בשיטה מאושרת ע"י המפקח וללא תוספת תשלום. במאגרי מים 
ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצויידים בטבעת 
אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו יחתכו על 

ית של החללים ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימ
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לא מתכווץ, לפי אישור  בטוןהנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו ב
 המפקח. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים.  .0
טפסים אופקיים ואנכים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, 

וק בצורה שתימנע כל נזילת בטון עליו. דין זה יתחברו לקיר היצ
כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. יש לתאם את פרק החיבור 

 מראש עם המפקח.
אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות         

ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות 
י טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני כולל איטום בגומי ספוג

הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגות 
והבליטות, לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על שטחי 

 הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.
 
אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע  .8

 בניות.התרחבות בת

 

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו  .7
מכל פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י המפקח. הגנות אלו כלולות 

 במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.

 

 בטון חשוף חזותי בגוון בהיר ג.
ם לפי הנחיות האדריכל והמפקח יבוצעו קירות בטון חיצוניים ופנימיי         

מהצמנט   01% –בגוון לבן, בתערובת הבטון החשוף יוחלף  כ מבטון חשוף 
 האפור בצמנט לבן. ביצוע הקירות כמפורט בסעיף ב' לעייל.

)במידות דוגמאות של בטון בגוון לבן  הקבלן יצקלפני ביצוע הקירות הנ"ל          
ן לפחות( עד קבלת אישור האדריכל והמפקח לטיב ואיכות הגוו 0.1/0.1

  הנדרש, רק לאחר מכן נתן לבצע את קירות הבטון בגוון לבן. 
 

 

 פירוק תבניות /2.5/
אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות  10.15.10וסף לאמור במפרט הכללי סעיף נ

הסופית של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב דרישה 
מני הפירוק, משקל התקרות לתמוך ברציפות שתי תקרות או יותר. זאת, מותנה בז

וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול במחירי היחידה. 
להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי )על חשבונו(, הקבלן רשאי להוסיף ערבים 

שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם 
 רז את התקשות הבטון.לבצע אשפרה מתאימה כדי לז

 
 

 אשפרה 2.55/
על הקבלן לבצע אשפרה  10.18פרק -, תת10בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 מתאימה לתנאים כמפורט להלן :

 

 ימים ליציקה: 0לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 
על כל השטחים ו/או פני תקרות הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם 

הכל לפי מפרט  COMPOUND-CURINGהבטון הנקרא  התאדות המים מתוך
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-COMPOUNDוהוראות היצרן. על רצפות/תקרות בטון מוחלקות יש ליישם 

CURING .צמוד ככל האפשר לתום ביצוע ההחלקה כאשר הבטון עדיין לח 
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות 

)ספק שושני את ויינשטין  "אשפרית" בד כדוגמת יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות
ספוגות במים ולהחזיק את משטח הבטון במצב רטוב  בע"מ( או שוו"ע מאושר,

לחילופין נתן לבצע אשפרה ע"י פריסת יריעות הבד על  ימים. 0באופן רצוף למשך 
 שטחי הבטון.

תשולם מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא 
 בגינו לקבלן שום תוספת שהיא.

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. 
אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון 

 וגורמים לסדיקה.
 

 צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות 2.52/
ועם הקרקע יש להקפיד  אגר מים()מ ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים

יש להוסיף לתערובת הבטון  על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת רטיבות

' בשל ח+ "פנטרון" " commix w1תוסף לשיפור האטימות כדוגמת "
 פלסט".לריס"

המיועדים לקבלת שכבות איטום, יענו על סיווג הבטון  -פני הקירות החיצוניים 
 . "בטון חלק מוכן לצבע"

אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 
 שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום. 00

בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן 
)ספק   "35צם נאטעל חשבונו את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

. הקבלן יוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות א.צ. שיווק בע"מ(
הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה 

 ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון.
 לבטון.לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים 

 

 עיבוד פני הבטון 2.50/
 פני הבטון יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות. .0

משטחי בטון יוחלקו עם פני המעקות יוחלקו בכף פלדה בתוספת צמנט,  
 הליקופטר.

לגבהים פני כל הרצפות יעובדו לגמר חלק ונקי בדייקנות מירבית בהתאם  .0
 הליקופטר".מ"מ על ידי " 3±ולמפלסים בדיוק של 

 

 ת בטוןתקרו 2.50/
התקרות יוצקו במפלסים כמסומן בתכניות. במידה והקבלן ירצה לבצע  .0

הפסקות יציקה שאינן מסומנות בתכניות, יהיה עליו לקבל לכך את אישור 
המפקח. עלות כל התוספות הנדרשות להבטחת המשכיות האלמנט, כפי 

 שידרש על ידי המפקח, תהיה על חשבון הקבלן.
 . הליקופטר התקרות בהחלקתגמר    . 0
 

 ברצפותבתקרות והחלקת פני הבטון  2.51/
 כללי א.

ו עליהם איטום עוהגגות וכל שטחי הבטון אשר יבוצ פני הבטון בכל הרצפות 
יוחלקו ב"הליקופטר" כמתואר בסעיף זה, אלא אם נכתב אחרת באחד 

 ממסמכי החוזה, או הוראה בכתב של המפקח.
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שים או בשיפועים רסים הנדהגבהים והמפל מ"מ לגבי ± 3יוק הפילוס היה ד
  כמסומן בתוכניות.

 

 פילוס, הידוק והחלקה ב.
עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני 

 מתאים ממתכת.
לצורך קבלת משטח אופקי, יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים 

 זנת.מטר ומפולסים במדויק באמצעות מא 3.1 -המרוחקים אחד מהשני כ
מ"מ שייוצבו לתבנית  31/31הסרגלים יהיו מצנורות פלדה רבועים חלולים 

 עם רגליות ממתכת הניתנות לכוון באמצעות ברגים.
 סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.

לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף 
 ותרוטט וכל עודף בטון יוסר.

 
 קת פני הבטון בהליקופטרהחל ג.

על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן ונסיון וכי עליה 
מספר שעות לאחר סיום היציקה. לאחר  להעשות על ידי צוות מאומן היטב,

ההחלקה, כמתואר לעיל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלם 
הקשיחו במידה שלא הברק של המים המופרשים, מפני הבטון, אך בטרם 

ניתן לבצע את ההחלקה הסופית. ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת 
 ישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"( ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך.

אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידתו בזמן ההחלקה. מותר לפזר 
בצמנט נקי )אין להשתמש  0:0במקרה הצורך תערובת יבשה של צמנט וחול 

 למטרה זו(.

 

  אשפרה ד.
לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי 

או לחילופין ע"י ירעות בד  בהתאם להוראות היצרן "קיורינג קומפאונד"
 .כדוגמת "אשפרית"

 

 הגנה על השכבה המוחלקת ה.
ריסת יריעת הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פ

ס"מ על פני  0-כמ"מ ועליה פיזור שכבת חול בעובי של  1.3פוליאתילן בעובי 
 כל שטח הרצפה.

 

 תיקונים שונים 2.50/
במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה 

 ס"מ. 0.5 -הקבלן על חשבונו על ידי יציקת "מדה מפלסת" בעובי של עד כ
פי -נויי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו עלבמידה ואין אפשרות לשי

פתרונות שייקבעו על ידי המפקח לרבות ליטוש והשחזה של הרצפה על ידי מיכון 
 מתאים או פרוקה ויציקתה מחדש.

 

 אשפרה 2.57/
על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה  10.18פרק -, תת10בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 :לתנאים כמפורט להלן

 "TCCיריעות  תסיפר תבוצע אשפרה ע"י ם הנמצאים עדיין במצב לחעל כל השטחי
 0הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך  שמור אתספוגות במים ול תלמי יפה" –תיטקס 

 ימים.
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הקבלן יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין 
 גין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרו

 
 

 פלדת הזיון 2.50/
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצויין  .0

בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל 
 סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

 
להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" על הקבלן  .0

 העולים מעל מפלס התקרות.

 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור  .3
בחשבון כי המזמין לא יספק  תובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקח

ריותו ועל רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באח
 חשבונו.

 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות  .0
שונים מאלה המצויינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון 

 ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. מפקחאישור ה
. על מפקחפי ובאישור ה-לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על

הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים 
מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת  00-מ

על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל, יאושר 
השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים 

 .פקחתאימים שיאושרו מראש על ידי הממ
 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים  .5
 ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

 

ו/או כלשהו  חפיפות ברזל חלוקה, "ברזל רץ", ספסלים לתמיכת ברזל עליון .6
ושומרי מרחק מכל סוג שהוא באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם 

 בעבורן.
 
חפיות תשולמנה אך ורק לפי שרטוט ותרשים בתוכנית, במידה ולא תבוצענה  .0

 , לא תשולמנה.המפקחחפיות באישור ה

 

 יון ברשתות פלדהז 2.50/
תכות. המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרו

המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם 
 יחולו הדרישות דלהלן:

 -ק"ג/סמ"ר  5111מינימום. גבול נזילות  -ק"ג/סמ"ר  5711חוזק למשיכה 
 מינימום.

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין 
הרשתות ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי על הקבלן את הכנת תכניות 

 .מפקחהההוראות ונתונים שיתקבלו מאת 
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שומר לעצמו את הזכות לאשר  מפקחלפני ביצוע. ה מפקחהתכניות יוגשו לאישור ה
שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן  3התכניות עד 

 כל תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה.

 

מדדנה ותמורתן תיכלל במחירי ילא ת לפחות חפיפות רשתות של שתי משבצות
היחידה. ספסלים ושומרי מרחק מכל סוג שהוא, לא ימדדו. המדידה לצורך 

 התשלום תהיה לפי שטח פני הבטון כפול במשקל הטיפוסי של הרשת הספציפית.
 

 פוליפרופילןיבי ס /2.2/
 311 בכמות של   פוליפרופילןלהוסיף סיבי לתערובת הבטון של הרצפות יש              

 גר'/מ"ק. 
 מפעל הבטון.הסיבים יוכנסו למערבל הבטון בשטח              

 

 מאגר מים 2.25/

 כללי 5/.2.25/
לא יותרו ו/או יאושרו שימוש בתערובות וצמנטים שונים מאלו מפורטים להלן 

 .המפקחואשר לא אושרו מראש ע"י 
ת בטון לפי המפורט להלן ויאשר מפעל הבטון של הקבלן המבצע יכין תערובו

 .  המפקחאת הרכב התערובת אצל 
תערובת הבטון תתוכנן ליציקה במשאבת בטון או משאבת מייקו  הכל לפי 

 המקרה באתר.

 עבודת בטון יצוק באתר  2/.2.25/
שעות לפני היציקה. הפסקות  08הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות 

ל שלבי היציקה שיאושרו מראש היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי ש
ובכתב ע"י המפקח. שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים 

מראש. השקתות תהיינה מפח חלק או מלוחות  מפקחאחרים טעון אישור ה
פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של 

ס"מ לערך. בקצה  01ה מכוניות הערבול של בטון מובא. קוטר השקתות יהי
השוקת יותקן משפך אנכי קצר. הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט 

יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  08כמתואר במפרט הכללי. משקלו לאחר 
ק"ג/מ"ק. צפיפות היציקה ורציפותה חייבות להבטיח אטימות המבנה  0,311

 בפני חדירת מים ורטיבות.
ת היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט. על בעת ביצוע עבודו

 הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל.
הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים 

 הכלליים.
אטימות הבטונים ברצפות  ובקירות יתוגבר באמצעות ערבים כגון: " 

CONMIX W1 של "לריספלאסט" + "פנטרון" או ערבים אחרים שווי ערך "
טכניים לאחר אישור החברה. השימוש בערבים יעשה בהתאם לכמויות 

. לא ישולם בנפרד עבור התוסף, מפקחולהנחיות היצרנים ולאחר אישור ה
 מחירו כלול בסעיפי הבטונים.

.  0.5-0%נון של כ במי LP 000ערב לשיפור עבידות יהיה מתוצרת  לריספלאסט 
בכתב  וזאת  מפקחמינון סופי יקבע על ידי טכנולוג המפעל המייצר ובאישור ה

 לאחר ביצוע ניסויים שיפורטו בהמשך . 
משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות 

פעמים. חיבור  0ליציקות הבטון יהיו מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על 
בקירות לא יעשה בחוטי קשירה, אלא על ידי מחברי "פטנט"  התבניות

מאושרים. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל המבנים בכל כיוון. המחברים 
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והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים, הכל לפי 
 אישור המפקח.

 .710כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי 
בניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר המרחק בין הת

כמוגדר בתוכניןת. לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן, והקבלן 
יחויב במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין 

 התבניות.
. אם הבטון מ' 0.5גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על 

מ'. במקרים אלה  0.5-עלול להיעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מ
 יוצק הבטון דרך צינורות, או דרך משפכים, או דרך פתחים בתבניות.

על הקבלן להביא בחשבון יציקה בעזרת משאבות בטון או משאבות מייקו עם 
 3"-ו 0ות בקוטר ". השימוש בצינור3" -ו 0צינורות בקוטר קטן מהרגיל של "

 ס"מ.  31-יידרש בקירות הבטון שעוביים קטן מ
מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך 
הקירות או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן 
יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים 

לתוכניות. הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות  בהתאם
הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם קבלן 

. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל מפקחהצנרת ובאישור ה
 במחיר היחידה של הבטונים.

 

 כיסוי הבטון  על הברזל   0/.2.25/
 ל יהיה כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת:כיסוי הבטון  על הברז

 מ"מ 51בכל אלמנטי הבטון מזוין  
הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות 

 הדרושות, בקוצים בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה.

 פלדת הזיון 0/.2.25/
 : פלדה0066מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי 

 חלקים. 5-0לזיון בטון חלקים 
על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא 

 משתמש בה  עומדת בכל דרישות התקנים.

 מידות מוטות הזיון 0.5/.2.25/
המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ. האורך הנתון בתכניות הינו סכום 

 מידות החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף.
בלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ על הק

 התקן כך שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.
יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטות לא 

 יתאימו למקומם.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 

 

 

 

 

 רשימות פלדה 0.2/.2.25/
 .כמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות

לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו. בנוסף, חלה עליו החובה 
 לבדוק את הכמויות שבתכניות לפני הזמנת הפלדה.

 אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש.

 יסוי הבטון על מוטות הפלדה, רוחקנים )שומרי מרחק(כ 0.0/.2.25/
 רט הבין משרדי בהדגשים הבאים:הרכבת הזיון תיעשה כמפורט במפ

 שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים.
ס"מ או כמצויין בתכניות  5עובי כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה 

 ובהעדר פירוט יהיה כדלקמן:
בכל מקרה בו עובי הכסוי איננו מצוין בתכניות באופן ברור, על הקבלן לברר 

 יון, את עובי הכסוי הדרוש באותו אלמנט.אצל המפקח, לפני הזמנת הז
 ס"מ ימולאו בקפדנות הדרישות הבאות: 0-5כאשר נדרש כסוי בטון 

 01-51עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה  .א
מ"מ פנים וחוץ באלמנטים אנכיים, מעל ומתחת לזיון 

 באלמנטים אופקיים. 

ם שמירת מדות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקני .ב

מוצר חרושתי  -מבטון פולימרי עם סיבים וחוט קשירה 
מוכן, כגון זה המסופק ע"י דומא שווק לבנין וסחר 

. לא יותר לקבלן לייצר 13-7106160( בע"מ, טל'  0776)
 באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

"ספסלים" ממוטות פלדה להשענת זיון עליון יוצבו על  .ג
ולא יבואו במגע עם הטפסה התחתונה או הזיון התחתון 

 עם הבטון הרזה.

מידות גובה ה"ספסלים" יותאמו לחפיות רשתות זיון כך  .ד
 שישמר עובי הכסוי העליון כנדרש.

לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם  .ה
 אינו מספק.

אין להשתמש לרוחקנים בשברי אבן נסורה ואין להשתמש בחלקי 
 לבות או פתרונות מאולתרים דומים.מרצפות, אבנים משת
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 טפסות 1/.2.25/

 סוג הטפסות 1.5/.2.25/
מתועשות ומדיקט מצופה מתועש, מהסוג הטפסות תהיינה מפלדה, 

המבטיח טפסות חלקות, קשיחות ואטומות ללא מעבר אור. האטימות 
תושג בפני הטפסה הבאים במגע עם הבטון ולא במסגרת הטפסה כדי 

 סות.למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפ
הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון 

 חשוף חלק. הכל לפי קביעת המפקח.
בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט  הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט

מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי  00מצופה". הכוונה ללוח דיקט בעובי 
פות הלוח מ"ר בכל צד של הלוח. ש\גר' 001-בכמות שלא תפחת מ

תהיינה מצופות באותו הציפוי.  פני הלוח המתקבלים מצפוי זה הינם 

רח'  PERIהמשווק ע"י  PERIשל  Fin-ply 21חלקים ובצבע חום )כגון
( 13-7007330, פקס' 13-7007330. טל' 07110, פתח תקווה 06משה דיין 

 או שוו"ע מאושר.
ו", משווק במספר הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טג

רמות של כמות חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. 
 הדרישה הינה לכמות הנקובה לעיל של חומר הציפוי.

יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות עם 
 מלוי "דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

"דיקט מצופה" בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות 
לאותו אלמנט. בטפסות פלדה, רק במקומות חדירת צנרת או במקומות 
שהשלמת המידה אינה אפשרית באלמנט הטפסות, מותר להשתמש 

 ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.
 0/0הפינות, דהיינו, כל מפגש חיצוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות 

 ן.ס"מ או מעוגלות בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבל
הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות 
ויקבל אישורו לצד האסתטי בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות 

 הקבלן בלבד.
 בשום מקרה אין להשתמש בלוחות, גם לא בלוחות מוקצעים.

 .חשוףכל הבטונים יהיו ברמה של בטון 

 אטימת הטפסות 1.2/.2.25/
 טין ליציאת מיץ הבטון.כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלו

להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון 
ע"י הדבקת רצועות גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את 
המרווחים בפסי פח עד לקבלת משטח אטום, בפני הבטון, שיבחן ע"י המפקח 

 ולא יאפשר מעבר אור השמש.
ורים קדוחים או בחריצים מתועשים, הכל בהתאם מחברי הטפסות יעברו בח

 לסוג הטפסה, כך שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.

 מריחת הטפסות 1.0/.2.25/
  מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים . 0

 לחומר הטפסה.
" 351תבניות  חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב.   0

 ית" בסדרת "מיסטר פיקס"(.מסופק ע"י "כרמ
 לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן..  3
כך שבשום  לפני הרכבתןשעות  00מריחת הטפסות תעשה לפחות .  0

אופן לא תהיינה נזילות של חלב התבניות בתחום היציקה  )החומר 
 גורם להפרדה !(.



01 

 

 

ר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי .  לאח5
 התבניות. חלב

 חוזק הטפסות  1.0/.2.25/

. הטפסות תבטחנה S6חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס 
התקדמות רצופה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול 

 התקשרות הבטון בין שלבי היציקה השונים. 

 חיזוק הטפסות 0/.2.25/
פלסטי  קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן תעשה באמצעות צינור )שרוול(

 עבה עם קונוסים ומוטות הברגה כדוגמת המסופקים ע"י חב' "דומא".
 בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה, גם לא בחוטים מגולוונים.

 צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי:

 .S6לפחות 
צורה זו יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג. ב

יישארו מרווחים חופשיים להחדרת המרטט או צינור יציקת הבטון ללא 
 הפרעה.

 שומר מרחק של חב' "דומא" 0.5/.2.25/
בכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק מצינור "שרוול" 

"  A- WS DOMAפלסטי עבה מחוספס עם קונוסים כדוגמת "
ת המסופק ע"י חב' "דומא", לאחר פרוק התבניות יש להוציא א

הקונוסים ולסתום את החורים באמצעות פקק גומי ובטון בלתי 
 " )ספק א.צ. שיווק בע"מ(.35מתכווץ כדוגמת "נאטצם 

 

 דוגמת מחבר לקירות 0.2/.2.25/
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 עיצוב שקעים 7/.2.25/
הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו 

וש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות בלבד. לא יותר שימ בלוחות עץ
ספוגיים משום סוג.  מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ 

 שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי.
המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי 

פן שיבטיח חתך במידות שהיא תבוצע בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאו
 מלאות כמתוכנן. 

 ביטון צנרת ואביזרים, חורים ומעברים 7.5/.2.25/
מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה. 
על הקבלן לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות 

 התוכניות: תכניות הבניה, הצנרת, החשמל ותכניות הקונסטרוקציה.
, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות כל אלמנטי ציוד

ויבוטנו ביציקה. לא יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי 
 תכניות הקונסטרוקציה.

קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י 
 המצוין בתוכניות:

במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן 

( כמסומן בתוכניות. קטע הצינור יהיה Puddle Flangeעיגון בבטון )ל
ברוחב קיר הבטון ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח . לשם 

קר אותו -כך יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית טריז מקל
 0-3ניתן יהיה לקלף לאחר פירוק התבנית, על מנת ליצור פאזה של 

ס"מ לכל צד של הצינור. אין  5' יהיה עגול ויבלוט ס"מ לריתוך. הפלנג
להתקין פלנג' מרובע. במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים, על 
הקבלן לפנות למפקח לקבלת הוראותיו. הצינור בתחום הבטון יהיה 
ללא ציפוי וללא צבע חיצוני. הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן 

יורשה לחבר לתבנית צינור "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא 
 באורך מלא.

במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר 
צנרת. השרוולים יהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת 

APS  דגםPWS  המשווקים ע"י ש.א.ח.פ. הנדסה. הצנרת העוברת את
יזר מיוחד. השרוול תותקן ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אב

 השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון.
בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר 

 בתכניות. קוטר השרוול יהיה כמפורט בתכניות.
 

 סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון 0/.2.25/
 .008כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

 ת רצפו -מיוחד למבני מים  /0-תערובת בטון ב 0.5/.2.25/
ביצוע העבודה יש לבצע דוגמאות של תערובת הבטון  יום לפני /0

לצורך ביצוע בדיקות חוזק וחדירות של הבטון ולבדוק התאמה 
 .מפקחלדרישות ה

 אין להוסיף אפר פחם לתערובת.
 יום. 61יום,   08יום,  0-יש לבצע בדיקות חוזק לקוביות 

 בתנאי בקרה טובים 01-ב : סוג הבטון

בהתאם להגדרות   CEM I 50.5  311צמנט פורטלנד  :  סוג הצמנט
 )צמנט פורטלנד מעורב ללא אפר פחם מרחף 0110מהדורה  0ת"י 

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 301 : כמות הצמנט
 לא יותר כל שימוש באפר פחם  : אפר פחם
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 ליטר/מ"ק 051     : כמות המים
 3סוג א' בהתאם להגדרת ת"י  : סוג האגרגט

 מ"מ 05ק"ג/מ"ק עד  631:               פוליה
 ק"ג/מ"ק  061 :     עדש

 ק"ג/מ"ק 601:    אגרגט מודרג
 ק"ג/מ"ק  361:     חול              

 0.0חלק  06בבדיקת שקיעה לפי ת"י  S6לפחות  : סומך הבטון

 S5 (,  נמדד בעת היציקה, ברצפות מוחלקות אפשר גם שקיעה 0116)

 גר'/מ"ק בטון 311:          מיקרו  סיבי ניילון

-1.5%" )ספק לריספלסט(  0W  CONMIX:  "  תוסף אטימות         
 ממשקל הצמנט 1.8%+ "פנטרון" בכמות של  1.8%

 מ"מ 35:  חדירה מכסימלית מותרת אטימות הבטון              

כל המוספים יוספו באתר  6Sהבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה 

 LP 000פלסטי לריספלאסט -וסף מסוג עללרבות מ  הייצור בלבד

(Super plasticizer -  )ממשקל הצמנט,  1.8%סופר פלסטיסייזר
של המפרט הבין משרדי כך שסומך  10100העומד בדרישות סעיף 

 06לפי ת"י  S6הבטון לפני היציקה, בבדיקת שקיעה, תהיה לפחות 
 (.0116) 0.0חלק 

הנסיעה לאתר, סדרת  על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן
דקות,  05בדיקות סומך הבטון לאחר הוספת המוסף, במרווחים של 

דקות( לבדיקת משך ההשפעה בפועל של המוסף,  61, 05, 31, 05)
ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי 

 ההוספה במפעל.
 

 קירות  -מיוחד למבני מים  /0-תערובת בטון ב 0.2/.2.25/
צוע העבודה יש לבצע דוגמאות של תערובת הבטון בי יום לפני /0

לצורך ביצוע בדיקות חוזק וחדירות של הבטון ולבדוק התאמה 
 .מפקחלדרישות ה

 אין להוסיף אפר פחם לתערובת.
 יום. 61יום,   08יום,  0-יש לבצע בדיקות חוזק לקוביות 

 בתנאי בקרה טובים 01-ב : סוג הבטון

בהתאם להגדרות   CEM I 50.5  311צמנט פורטלנד  :  סוג הצמנט
 )צמנט פורטלנד מעורב ללא אפר פחם מרחף 0110מהדורה  0ת"י 

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 351 : כמות הצמנט
 ק"ג/מ"ק  81 -עד  : אפר פחם

 ליטר/מ"ק 051 : כמות המים
 3סוג א' בהתאם להגדרת ת"י  : סוג האגרגט

 ק"ג/מ"ק  011 :  עדש
 ק"ג/מ"ק 611:      אגרגט מודרג          

 ק"ג/מ"ק  011:  חול                             

 0.0חלק  06בבדיקת שקיעה לפי ת"י  S6לפחות  : סומך הבטון

 S5 (,  נמדד בעת היציקה, ברצפות מוחלקות אפשר גם שקיעה 0116)

" )ספק לריספלסט(  0W  CONMIX:  "  תוסף אטימות               
 ממשקל הצמנט 1.8%רון" בכמות של + "פנט 1.8%-1.5%

 מ"מ 35:  חדירה מכסימלית מותרת אטימות הבטון              

כל המוספים יוספו באתר  6Sהבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה 

 LP 000פלסטי לריספלאסט -לרבות מוסף מסוג על  הייצור בלבד
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(Super plasticizer -  )ממשקל הצמנט,  0.5%סופר פלסטיסייזר
של המפרט הבין משרדי כך שסומך  10100ומד בדרישות סעיף הע

 06לפי ת"י  S6הבטון לפני היציקה, בבדיקת שקיעה, תהיה לפחות 
 (.0116) 0.0חלק 

על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר, סדרת 
דקות,  05בדיקות סומך הבטון לאחר הוספת המוסף, במרווחים של 

קות( לבדיקת משך ההשפעה בפועל של המוסף, ד 61, 05, 31, 05)
ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי 

 ההוספה במפעל.
יום לפני ביצוע  61, לפחות מפקחתערובות הבטון תאושר מראש ע"י ה

 עבודות הבטון.

על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר, סדרת 
דקות,  05חר הוספת המוסף, במרווחים של בדיקות סומך הבטון לא

דקות( לבדיקת משך ההשפעה בפועל של המוסף,  61, 05, 31, 05)
ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי 

 ההוספה במפעל.
פלסטי )סופר פלסטיסייזר( הנ"ל לא יהיה מעכב.  הקבלן -המוסף העל

פלסטי -מתאים למוסף העלרשאי להוסיף, בנפרד, חומר מעכב שיהיה 
)סופר פלסטיסייזר( כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב 

 התקשותו.
 התערובת הסופית תקבע לאחר ניסויים מוקדמים.

 הנחיות כלליות
באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת 
התוצאות הנדרשות ובמיוחד את התאמת התוספים השונים לבטון 

 ים.סיג
יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם 

 לדרישות
 .0703ת"י 

אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה  
 מעלות צלסיוס. 0 -השעות שלאחריה  נמוכה מ 00-ל

 30במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על 
יה על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מעלות צלסיוס, יה

 מידת החום של התערובת.
בכתב לפני ביצוע  מפקחתכן התערובת צריכה לקבל את אישור ה

 העבודה.
 

 סימון תערובות  הבטון 0/.2.25/
בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים לתערובות הבטון השונות לפי 

 המפורט לעיל.

 /0-בבקרת איכות צמודה במבנים מבטון  /2.25.5/
 בקרת האיכות תבוצע כמתואר במפרט הבין משרדי. 

על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפעל הבטון ביציקות הראשונות עד להנחת 
פלסטי )סופר -דעת המפקח שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על

 פלסטיסייזר( באתר הגיעו לשגרה מספקת.

 היציקה 2.25.55/
 הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.

ש למפקח, בכתב, תאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי, גבוי עליו להגי
לציוד השאיבה, והימצאות ציוד נוסף באתר  לבצוע עבודות הריטוט, ההחלקה 

 והאשפרה.
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 יציקה במזג אוויר חם ויבש 2.25.55.5/
 .0.6.0.3( בסעיף 0113) 0703ראה ת"י 

ם אין ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, או בימים שחזוי מזג אוויר כזה. א
אפשרות להימנע מיציקה בימים אלה, תעשה היציקה רק באישור המפקח 

 לאחר שיתקבלו הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.
במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה, יספק הקבלן את כל האמצעים 

 הדרושים לרבות תאורה וכו'.
ישירה. יש להצל על הזיון  אין לצקת על זיון לוהט שהיה חשוף לקרינת שמש

 או לקרר בהתזת מים ולסלקם או לצקת השכם בבוקר.

. על הקבלן לנקוט º30הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על 
באמצעים יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, 
כגון: התזת מים על האגרגטים, הגנת קווי המים נגד קרינת השמש, צביעת 
הערבלים בצבע לבן, העמדתם בצל, הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד 

מכמות המים.  הוספת קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח כי  51%
 יתר השיטות להורדת הטמפרטורה אינן מספיקות. 

 כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח. 
 

 טפסות אשפרת הבטון בקירות, פירוק ה 2.25.52/
שעות מיציקה. אסור לשחרר את הטפסות לפני  06רק כעבור  שחרור הטפסות

שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת  06עבור 
 רטיבות.

השעות הראשונות ממועד  06יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך 
 היציקה לפחות, ועד לפירוקן.

את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך  ולפרקרר שעות ניתן לשח 08כעבור 
 באשפרה:

יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאשפרה העשויות בד גיאוטכני מצופה 
פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ, ולהרטיב ברצף 

יממות מגמר  7יממות נוספות )סה"כ לתקופה של  0מתחת ליריעות למשך 
 של המפרט הכללי. 10150ה(.  הכל כמפורט בסעיף היציק

חלופה לאשפרה: נתן למרוח את הבטונים מבפנים ובחוץ ב"קיורינג קומפאוד" 
 לסוג ה"קיורינג קומפאונד". מפקחנשטף, בכל מקרה יש לקבל את אישור ה

 

 גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה 2.25.50/
 החלקת שטחים אופקיים 

 ו ב"הליקופטר".כל המשטחים האופקיים יוחלק
 החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(.  

 אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה. .א

 ההחלקה תבוצע לפי שבלונות )ראה דרישות הדיוק  בסעיף "דיוק" לעיל(. .ב

מ"מ, יש  0-3-מ כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר .ג
 קה ראשונה בעזרת "הליקופטר" במצב כפות שטוח.לבצע החל

בהתאם להתייבשות הבטון, המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה בכף  .ד
ידנית לאורך קירות ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו מגיע, עד החלקה 

 סופית לקבלת משטח חלק ואטום לחלוטין.
ס"מ.  51-61שטחים קטנים או צרים  יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן 

הקבלן יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם 
 במקומות קטנים או צרים.

רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצע את 
ההחלקה, על פי אישור המפקח מראש, יוחלק בכף מתכת באופן קפדני, 

 לג'.במספר מחזורים ועד העלמות מוחלטת של סימני המא
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 תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג'
במידה וההחלקה לא בוצעה כראוי או שנוצרו סדקי התכווצות, יבוצע  תיקון 

בשתי שכבות, על בטון לח, גמר השכבה השנייה   010SikaTop-Sealע"י 
 בהחלקה בספוג לח.

בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני הבטון 
 בסיתות או במקרצפת.

 אשפרת שטחים אופקיים

כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות  .א
ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן העומדות 
בדרישות המפרט הבין משרדי.  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את 

 הבטון ולא את הבד.

 ס"מ. 01ל היריעות בחפיה ש 

  היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת התרוממות
 היריעות ברוח.

למחרת היציקה, לאחר התקשרות הבטון, יש להרטיב מתחת ליריעות עד  .ב
 שהבד יוספג במים.

 0703בת"י  0.0.3יממות. )ראה סעיף  01לשמור על כסוי מורטב למשך  .ג
 (.0113עבודות בטון יצוק באתר 

 

 תימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות ס 2.25.50/
 יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ.

השקעים שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות,  הן בצד פנים והן 
בצד חוץ של המבנה, ימולאו, לאחר ניקוי ושטיפה יסודית במים, במלט מוכן 

" 601",  או "ספיר 35ם קונסטרוקטיביים )כגון מילוי "נאטצם המיועד לתיקוני
המשווק ע"י חב' "א.צ שיווק בע"מ"(, תוך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני 
הבטון שסביב השקע. יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני 

 השטח ללא בליטה.  
 תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון. 

מיד לאחר התקשות יש להתיז  רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך 
 יומיים.

אם יעשה שימוש במחבר פלדה מגולוון פנימי הכולל גם צינוריות  01-בבטון ב
פלסטיות, יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל. לא יידרש 

 ס"מ. 5לסלק את הצינורית אם גובה הקונוס יהיה לפחות 

 יקוני בטוןת 2.25.51/
 לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים:

 סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.

 חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים. .א

בבטון  חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע  .ב
. תיקון כיסי חצץ  וחורים בפני התיקונים ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח

הבטון, בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה, ינוקו וימולאו במלט מיוחד, 
 מוכן, בלתי מתכווץ, לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן.

 חיצוב וסתות .ג
יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים ידניים, פנאומטיים 

ש ע"י המפקח. החיצוב והסתות יבוצעו בזהירות לבל או חשמליים שיאושרו מרא
 יפגעו חלקים שאינם מיועדים לתקון.

ס"מ על עומק הבטון הפגום.  איזור  0-החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב
 ס"מ מקצה האזור הפגום. 5החיצוב והסתות יבלוט לפחות 
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יב עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסב
 למוטות מבלי לפגוע בשלמותם.

 ניקוי בסילון מים .ד
בר, לסילוק שיירי אבק. סילוק מים נקווים ע"י  011ניקוי בסילון מים, בלחץ 

ספיגה בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון 
 בבטון.

 תיקון במלט מוכן, בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים .ה
ה הנ"ל, יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט, לאחר עבודות ההכנ

בלתי מתכווץ, מוכן, המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות היצרן 
 " של חב' "א.צ. שיווק בע"מ".35ומותאם לעובי המילוי הנדרש כגון "נאטצם 

 הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח, מראש.

 גימור ואשפרה .ו
שכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים פני ה.  0

 חלקות מבריקות.
 תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.  .   0

 
 

 תערובות בטון למבנה 2.22/
 

  /0 -ב  רגיל תערובת בטון חשוף
 בתנאי בקרה טובים  31 -ב : סוג הבטון

בהתאם להגדרות   CEM I - 50.5צמנט פורטלנד    :  סוג הצמנט
)צמנט פורטלנד מעורב ללא אפר  0110מהדורה  0ת"י 

 פחם מרחף(
 ק"ג למ"ק בטון מוכן 301לפחות   :  כמות הצמנט

 לא יותר כל שימוש באפר פחם  : אפר פחם
 ליטר למ"ק 051  : כמות המים
 3סוג א' בהתאם להגדרת ת"י  : סוג האגרגט

 ק"ג/מ"ק 0811 -מ"מ,  כמות   00  :גודל אגרגט מקסימלי

 0.0חלק  06בבדיקת שקיעה לפי ת"י  S6:   לפחות  סומך הבטון
 (,  נמדד בעת היציקה0116)

  1.05 –לא יותר מ  מנת המים      :                           

  כל המוספים יוספו באתר הייצור בלבד -S 6הבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה  

סופר  - LP-  0.1%   (Super plasticizer 000-לריספלאסט    -לרבות מוסף על 
של המפרט הבין משרדי כך שסומך  10100פלסטיסייזר( העומד בדרישות סעיף 

 (.0116) 0.0חלק  06לפי ת"י  S6הבטון לפני היציקה, בבדיקת שקיעה, תהיה לפחות 
 

  /0 -תערובת בטון חשוף בגוון לבן  ב
 בתנאי בקרה טובים  31 -ב : סוג הבטון

בהתאם להגדרות   CEM I - 50.5צמנט פורטלנד    :  הצמנט סוג
)צמנט פורטלנד מעורב ללא אפר  0110מהדורה  0ת"י 

 פחם מרחף(
 ק"ג למ"ק בטון מוכן 075לפחות    : כמות הצמנט אפור

 ק"ג/מ"ק בטון מוכן 005:                     לפחות כמות צמנט לבן
  לא יותר כל שימוש באפר פחם : אפר פחם

 ליטר למ"ק 051  : כמות המים
 3סוג א' בהתאם להגדרת ת"י  : סוג האגרגט

 ק"ג/מ"ק 0811 -מ"מ,  כמות   00  :גודל אגרגט מקסימלי
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 0.0חלק  06בבדיקת שקיעה לפי ת"י  S6:    לפחות  סומך הבטון
 (,  נמדד בעת היציקה0116)

  1.05 –לא יותר מ  מנת המים      :                           

  כל המוספים יוספו באתר הייצור בלבד -S 6הבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה  

סופר  - LP-  0.1%   (Super plasticizer 000-לריספלאסט    -לרבות מוסף על 
של המפרט הבין משרדי כך שסומך  10100פלסטיסייזר( העומד בדרישות סעיף 

 (.0116) 0.0חלק  06לפי ת"י  S6ת הבטון לפני היציקה, בבדיקת שקיעה, תהיה לפחו
 
 

 אופני מדידה מיוחדים 2.20/

מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט 
 להלן:

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים. .0
 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .0

ים, אפי מים, פתחים, חורים, יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומ .3
 שרוולים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.

הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות, חגורות,  .0
 ביטון ועיגון פלטקות וברגים ביציקות השונות. קירות ועמודונים.

 ביטון משקופים ומשקופים סמויים. .5
נטי הבטון בבנין, לרבות קירות, קורות, בכל אלמ חשוףיצירת פני בטון  .6

 עמודים ותקרות, לרבות ליטוש פני הבטון באבן קרבורונדום במידת הצורך.

ואי קשתי, מעוגל ומשופע אלא אם צוין במפורש ועיבוד אלמנטי בטון בת .0
 אחרת בכתב הכמויות.

יציקת תקרות ורצפות בשיפוע באם לא נרשם אחרת בסעיפים השונים שבכתב  .8
 .הכמויות

 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .7

וללא פולייה במקומות שעובי האלמנט קטן ו/או  5שימוש בבטון עם שקיעה " .01
 צפיפות הברזל גדולה )כלול במחיר(.

 חד זה.וכל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מי .00
מחירי הבטונים השונים כוללים גם את המוספים הדרושים להכנת תערובות  .00

 .מפקחטון לפי אישור ההב
 

חיבור בין שינני מדרגות ומשטחים מבטון שיבוצע או ע"י קידוח והחדרת  .03
קוצים או בכל דרך אחרת, לא ימדד ויהיה כלול במחיר המדרגות, הברזל 

 מדד בסעיף הזיון, לפי התוכנית בלבד.יי

תקרות, קירות וקורות בטון ימדדו לפי נפחם או שטחם בניכוי פתחים. מחירם  .00
לל עיבוד צורת הפתח, עיבוד פתחי מעברים, שקעים, תעלות וחריצים. כמו כו

 כן, עיבוד משקופים וספים.

בליטות אופקיות ואנכיות יהיו כלולות במחירים, אלא אם צוין במפורש  .05
 אחרת בכתב הכמויות.

 מחיר העמודים כולל ביצוע שקעים ומגרעות. .06
אשר יאושרו ע"י כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה ) .00

לרבות סרגלי  (, לא ישולמו בנפרד ויהיו כלולות במחירי היחידהמפקחה
 .אלומיניום או פרופיל דומה אחר מאושר ע"י המפקח

דרש, פינות ימחיר כל רכיבי הבטון כולל קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שי .08
ם עגולות, חיתוך חד במפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצי

 אנכיים ואופקיים.
 סיבי פוליפרופילן יימדדו לפי משקלם בק"ג. .07
 המדידה לפי נפח הבטון. 31-במקום בטון ב 01-תשולם תוספת עבור בטון ב .01
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תשולם תוספת עבור יצירת בטון חשוף בגוון לבן לפי משקל הצמנט הלבן  .00
 במקום צמנט אפור.

 
 ברזל לזיון הבטונים .א

יו אחידים לכל הקטרים, אורכים, מחירי הברזל לזיון הבטונים יה .0
 כיפופים וכיו"ב.

מחירי הברזל כוללים הכנת רשימות פלדה למוטות ורשתות, )ע"י  .0
 הקבלן(. מדידת הברזל אינה כוללת חפיות שאינן מסומנות בתוכניות.

לא תשולם כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון כיפופים,  .3
 פיגורות, כיפוף ל"ציפורים" וכיו"ב.

 מ"מ. 05א תשולם תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר ל .0

מ'.  00מ' ועד  00לא תשולם תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם מעל  .5
המפקח רשאי להורות לקבלן בכל עת על שימוש בברזלים ארוכים מעל 

מ' ובלבד שהוראה זו תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש  00
ור בפסקה זו חל גם למקרים בהם מוטות הפלדה בברזלים ארוכים. האמ

בתוכניות משורטטים עם חפיות ותינתן הוראה לשנותם לברזלים  
 ארוכים.

אורך המוטות וקוטרם יחושב לפי המפורט בתכניות המאושרות לביצוע,  .6
 לא יימדדו חפיות שאין מסומנות בתכניות.

גון לא יימדדו "ספסלים" וחיזוקים אחרים הנדרשים לתמיכה ועי .0
 מוטות הזיון במקומן.

 
 

 עבודות בניה  -  0/פרק 
 

 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן. 10כל העבודות כפופות לתנאי פרק 
 

 מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב כמויות.
 

בטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מ 5/.0/
הוראות של המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יחשבו ככלולים במחירי היחידה )לרבות 

 הוצאת קוצים, גמר בשינני קשר ויציקת בטון(. 
 

המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה. מחיר עבודות  2/.0/
הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים הנדרשים  הבניה כולל את כל החומרים, העבודה,

 להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי.
 

כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל הבלוקים יהיו בעלי  0/.0/
 תו תקן ישראלי.

 ס"מ. 01חורים בעובי  5הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי בטון  
 01או   05,  01בעובי  חורים 0או    5/0ת ומחיצות פנים יהיו בלוק בטון עם  הבלוקים לקירו 

 .ס"מ
 

 יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה. 0/.0/
 

יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה  1/.0/
 .10בשטרבות ככתוב במפרט הכללי בפרק 
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צמנט שעוביין לא -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט 0/.0/
 ס"מ. 0.5יעלה על 

 

 אופני מדידה ומחירים מיוחדים 7/.0/
 

מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות 
 וכתב הכמויות.

 
מבטון בהתאם לדרישות המפקח  כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים

ולפי הוראות של המפרט המיוחד ובמפרט הכללי ופרטי הבניה בתכניות, יחשבו 
ככלולים במחירי היחידה )לרבות הוצאת קוצים, קידוח קוצים, גמר בשינני קשר 

 ויציקת בטון(, ולפי תוכנית פרטי בנין המצורפת.

 
ת בגודל השטח הנבנה. מחיר המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבו

עבודות הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה 
 והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי.

 
קירות ומחיצות בנויים ימדדו במ"ר נטו ובניכוי פתחים. לא תהיה כל תוספת עבור 

 יף נפרד בכתב הכמויות.קירות מעגליים, אלא אם יש לכך סע

 
 לא ימדדו בנפרד והן כלולים בשטח הקיר הבנוי.בטון בקירות בניה  חגורות ועמודוני

 
 עבודות איטום - 1/פרק 

 תאור העבודה והנחיות כלליות 5/.1/
איטום מאגר מים, תפרים, איטום  ,העבודה כוללת איטום רצפות מרתפים, קירות מרתפים

 .וסף אשר יידרש במקוםנ וכל איטום גלריה טכנית עליונה
 15, בכפוף למפרט הכללי פרק ברמה מקצועית גבוהה נהבוצעתכל עבודות האיטום 

ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם  וכן הת"י המחייבים, 0110מהדורה 
 של המפקח.

 
יום ממועד צו התחלת העבודה את פרטי מבצע האיטום לאישור  31להציג בתוך על הקבלן 

 את המסמכים הבאים: פקח אשר יכללו גם המ
תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מהסוג    א.

הנדרש בחוזה זה )התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר 
 האיטום(.

 .המלצות + שנים לפחות בתחום זה 01מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של    ב.
 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות 2/.1/

אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו 
ידו בכתב. -הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על

יטום לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי הא
 שברצונו להשתמש בהם.
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 לאיטום גגות בטון יריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות 0/.1/
יריעות  .ירופאי או ישראליתקן א-רופאית או ישראל בעלות תןיתוצרת א תהיינההיריעות 

לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות, ויבדקו  3חלק  0031האיטום יבדקו עפ"י ת"י 
  .קריעה ולעמידות לאורך זמן להתארכות בכח

 
יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה, המכילות  יריעות האיטום יהיו מסוג

מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר  0 יבעוביריעות  ,S.B.Sפולימר אלסטומרי  08%לפחות 
 051מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  5יריעות בעובי ו /מ"רגר' 081במשקל 

 M( "M5 ,M0.)היריעות יהיו מסוג " .'/מ"רגר
 

 חומרים שונים 0/.1/

: "פריימר" יהייה על בסיס תמיסה ביטומנית מהירת התייבשות העומדת שכבת יסוד .0

 " או שוו"ע מאושר. 010", "פריימקוט GS 000כדוגמת  " 505בדרישות ת"י 

 אושר." או "פוליגום או שוו"ע מ85/01מנושף/מופח כדוגמת "אלסטקס ביטומן חם:  .0

גר'/מ"ר ספק "הרמן בורג  61מתוצרת "אינטרגלס" במשקל  ארג סיבי זכוכית:     .3
 ובניו". 

  במשקל לפחות ס"מ 0ע"י לוחות פוליסטירן משוך )אקסטרוד( בעובי  בידוד תרמי: .0
 מאושר. או שוו"ע  ק"ג/מ"ק  31

 5בעובי ע"י לוחות פוליסטירן משוך בעוביים שונים ויציקת מדה בטון  שיפועי ניקוז: .5
 ס"מ לפחות כולל רשת זיון וגמר החלקה בהליקופטר.

 
     .מפקחהשימוש והביצוע בחומרים לפי הנחיות הספק/יצרן ובאישור ה

 

 תת קרקעי איטום  1/.1/
 ומרצפי בטון איטום רצפת מאגר מים 
 ארגזי קרטון "כוורת" עטופים בניילון. ונחוי ומרצפי הבטון מתחת למאגר המים                

 ס"מ. 5על גבי הארגזים יש לצקת שכבת מדה בטון בעובי                 

-PMHמ"מ, כדוגמת  0.5בעובי  HDPEפוליאתילן יריעות  על שכבת הבטון יש לפרוש 

)ספק חב' א.צ. שיווק בע"מ( נדבקות מעצמן לשכבת הבטון הטרי, ביצוע והנחת  3050
 01חפיות רוחביות תהיינה ברוחב  היריעות לפי הנחיות ובהשגחת יועץ טכני של הספק.

 81מ"מ  באורך היריעה יבוצע חיבור בין היריעות ע"י סרט דביק כדוגמת היריעה ברוחב 
 מ"מ לפחות. 

יריעות אלו משמשות גם מחסום למעבר גזים רעילים )ראדון וכו'( בנוסף למערכת צינורות 
 אוורור מתחת למרצפי הבטון.

                 

 תת קרקעיים איטום קירות  .א

 PMH -3151מ"מ כדוגמת  0.5בעובי  HDPEהקירות יעשה ע"י יריעות פוליאתילן   איטום
 היריעות נדבקות מעצמן לבטון הטרי. " או שוו"ע מאושר.א.צ. שיווק בע"מחב' " ספק

מ"מ   01ס"מ. חפיות רוחביות תהיינה ברוחב  61/61כל  את היריעות יש לקבע לתבניות
מ"מ  81חיבור בין היריעות ע"י סרט דביק כדוגמת היריעה ברוחב  באורך היריעה יבוצע

 לפחות. 
 

לפני ביצוע  /ספק, יש להזמין נציג טכני של היצרן/ספקביצוע העבודה לפי הנחיות היצרן
 העבודה.
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 איטום מעברי צנרת 0/.1/
החודרת דרך הקירות יעשה בעזרת אביזר מברזל מגולוון  ,איטום צנרת בכל קוטר שהוא

מ"מ, בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר  0בעובי 
 יריעות הקיר יולחמו עליהם, בכל שטח החפיפה האפשרי, בחלק האופקי של השוליים.

על האביזר תולבש "שמלה" מגומי שתהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גבי האביזר ועל 
 הצינור החודר את הקיר.

" )ביטום( על גבי חבק 000של ביטומן אלסטומרי כגון "אלסטיק  יש לבצע מריחה קרה
 הנירוסטה כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי.

יש למרוח משחת איטום הנדבקת  ..P.V.Cבמידה שהצינור החודר עשוי גבריט או 

 )פזקר( או שו"ע מאושר.  ”COHE DITIIT“לחומרים אלו כגון:
 

 מאגר מים פנים איטום 7/.1/

 חומרים 5/.7/.1/

איטום קירות, רצפה ותקרת מאגר המים ע"י צמנט הידראולי דו רכיבי  .א

" ניתן א.צ. שיווק בע"מ" ספק  "E-747כדוגמת "אלסטופלקס 
 .מפקחלהשתמש בחומרים שווי ערך, אם יאושרו מראש ובכתב על ידי ה

חומר האיטום העיקרי יהיה צמנט הידראולי מוגמש, דו רכיבי, כגון  .ב
 ".010"סיקה טופ סיל 

 . "35נאטצם חומר התיקון והמילוי למגרעות יהיה " .ג

" 13356ארג הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי כגון "אינטרגלס  .ד
)אינטרגלס גרמניה, המפיץ הרמן בורג(. ארג הזכוכית יהיה בעל 

 מ"מ. 040"עיניים" בגודל של 
 

 הכנת שטחי בטון 2/.7/.1/

תבניות וכו', עד ניקוי יסודי והסרת לכלוך, בטון רופף, מלחים, שמן,  .א
 ויציבה. הלקבלת תשתית בטון נקיי

הרחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון. מומלץ  .ב
 לבצע זאת מכנית, ולאחר מכן במים נקיים.

לחפש ולסתת כיסי חצץ ו/או קוצי ברזל בשטח הנ"ל, עד לקבלת בטון  .ג
 חזק ויציב.

ס"מ,  3, לעומק של חירוץ ופתיחת סדקים בקטעים והפסקות יציקה .ד
 ככל האפשר(. -בצורה מלבנית ככל האפשר )דפנות אנכיים לפני השטח

 "35נאטצם סתימת החורים והחריצים ב" .ה

 פרישת ארג זכוכית מעל לסדק והטבעתו בחומר האטימה. .ו
 

 ביצוע האיטום 0/.7/.1/

 לאטימה. דמריחה ראשונה על חומר האיטום על פני כל השטח, המיוע .א

 שעות או למחרת היום. 6-0אחר מריחה שניה כנ"ל תבוצע ל .ב

רק ברולקות  שעות או למחרת היום תבוצע שכבה שלישית כנ"ל 8כעבור  .ג
 .או מעל סדקים ושטחי תיקון
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 אשפרה 0/.7/.1/
     ימים לפחות.  0אשפרת האיטום תבוצע ע"י ריסוס במים במשך 

בכל מקום  מ"מ 0-לא פחות מעובי כולל שכבות האיטום היבשות  .0
 ומקום.

ימוש חומרים, שווי ערך, )בכתב(, יש להתאים את באם יאושרו לש .0
המפרט לחומר שיאושר. בכל מקרה יש להזמין את נציג ספק חומר 

 האיטום, לאתר העבודה לפני ביצוע האיטום.
 

 בדיקת אטימות 1/.7/.1/
אטימות מאגר המים תבדק ע"י מילוי במים נקיים וסימון גובה פני המים, 

ימים  0-לסימון ולהשאיר ל שעות יש להשלים את כמות המים עד 00לאחר 
נוספים תוך כדי בקרה יומית של מפלס המים. בדיקת האטימות תבוצע לפני 

 איטום חיצוני של הקירות. 
 

 תפרים 0/.1/
איטום תפרים חיצוניים ופנימיים ברצפות, קירות ותקרות יכלול ניקוי התפר, השחזה 

יב" או שו"ע מאושר, וקיטום שפות התפר, פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוצלב כדוגמת "פלצ
א.צ. , ספק חב' " "051"ספירטאן חד רכיבי כדוגמת  פוליאוריתנימילוי התפר במסטיק 

 בע"מ".  שיווק
  

 :מים להפסקות יציקה  עצרי 0/.1/
 בהפסקות יציקה, בחיבורי קיר רצפה וסביב חדירת צנרת יש להתקין עצר מים

תכונות של  לעצר יהיו ,מ"מ 07/05חתך  "סוול פירכדוגמת "סהמתנפח במגע עם מים, 
 הדבקות עצמית לבטון נקי.  

המים  יבשותה, לפני הצמדת עצרייש לנקות היטב את התשתית ולהמתין עד הת
 הנ"ל.

(, BUTT)   JOINTההתחברות שבין קצוות העצרים תהיה בלחץ אך ללא חפיפה
מ"מ  51הסביבה" עם "מסטיק מתנפח" כנ"ל. לחליפין תבוצע חפיפה של עד "תכלול עיבוד 

 בין עצרי המים )האחד צמוד לרוחב השני(. 
 

 בטון  ותגג  איטום /1.5/
 מבנה השכבות              

 ע"י ןשפועי ניקוז רמיתבידוד  ,ניקוז, יש לבדוק את שיפועי התקרת בטון מקשית .0

ס"מ בין  5, יש להשאיר רווח של משתנה בעובי 31Pלוחות פוליסטרין  הדבקת 
 .הלוחות

לרבות רשת פלדה  ס"מ לפחות 6 בהליקופטר בעובי מוחלק יציקת שכבת מדה בטון .0
 והחלקה בהליקופטר. .5#@  01/01מרותכת  

גרם למ"ר, ויבוש  311-" בכמות של כ010מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט  .3
 שעות. 5-3למשך 

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית  31ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של  .0
 טיפול דומה ינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.ללא אגרגט. 

יריעה עליונה עם  מ"מ כל אחת, )בהזזה(. 0הלחמת שתי יריעות ביטומניות בעובי  .5
 חצץ מולבן מוטבע על פני היריעה.

יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים )או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף  .6
פני האיטום האופקיים. יריעת החיפוי ס"מ על  05מים או סרגל אלומיניום( ותרד עד 

 תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.
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" לאיטום 000במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק  .0
ניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח יסופי. במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומ

ריעה תעלה על פני המעקה ותגיע ". במקרה של מעקה נמוך הי000מעליו "אלסטיק 
 " בקצה היריעה.000ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח "אלסטיק  5עד 

 מ"מ 1.0+ פוליאתילן בעובי  גר'/מ"ר 011פרישת יריעות בד גיאוטכני במשקל  .8
סיבי ניילון בכמות של ו רשת פלדה מרותכת ס"מ כולל 6ויציקת שכבת בטון בעובי 

 ה בהליקופטר.והחלק גר'/מ"ק  311
 

 בדיקת אטימות 1.55/
 .0חלק  0006אטימות גגות תבוצע כנדרש בת"י  
 . 0חלק  0006אטימות מעטפת הבניין תבוצע כנדרש בת"י  

בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה 
אריך תקופה זו עד שעות. המפקח יהיה רשאי לה 08ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך  5של 

לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת 
 מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות המרזבים.

אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע 
 ביעות רצונו של המפקח.בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לש

 

 איטום שטחים רטובים 1.52/

 הכנת השטח  1.52.5/
ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז, סתימת חריצים  .0

 בקירות בטיט צמנט.
 

ביטון צנרת המים והניקוז במידה והיא בולטת מהרצפה ע"י טיט צמנטי  .0
ועים מתונים בטיט משופר. )בתוסף אקרילי( הביטון יעשה תוך יצירת שיפ

 הצמנטי והחלקה שלו.
רצפה עם טיט צמנטי משופר כנ"ל, בחתך -יצירת רולקות בכל מפגש קיר .3

ס"מ, תוך החלקתן בהתאם, באיזור סף דלת הכניסה  יש לבטן  5X5של 

מ"מ, שיגיע עד פני הריצוף הכללי  5X51סרגל אלומיניום או פליז במידות 
 ד מחצית גובה הסרגל(.ויהיה צמוד אליו )האיטום יעלה ע

ימים לייבוש )לאחר גמר האשפרה( ונקיון סיודי של שטח  01המתנה של  .0
 הרצפה והרולקות מפסולת וחלקים רופפים.

 
 

 איטום הריצפה והרולקות 1.52.2/

", E-031מריחת חומר איטום צמנטי דו רכיבי מוגמש כדוגמת "ספירקוט    .0
 ק"ג/מ"ר לכל שכבה. 0.1שתי שכבות בכמות של 

שעות  00-יש לפזר חול )הדרוש למילוי לפני הריצוף בקרמיקה( החל מ .0
לאחר יישום השכבה השניה ולנקוט אמצעי זהירות למניעת פגיעה 

 באיטום בזמן הריצוף.
 

 

 אחריות 1.50/
 )עשר( שנים לכל עבודות האיטום. 01למשך  יהיה אחראיהקבלן 

 

 ומחירים אופני מדידה 1.50/

 טו במ"ר כמפורט בכתב הכמויות. עבודות האיטום תימדדנה לפי שטחם נ
 איטום גגות יימדד לפי שטח הגג בין מעקות בטון. 
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מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום באיכות  
 הנדרשת במפרט )מפרט כללי ומפרט מיוחד( ובתוכניות. 

 
 :גם כמו כן איטום יחשב ככולל 

 לקות בטון מעוגלות.הכנות ליישום לרבות רו -
 .מנושף ומריחת ביטומן )פריימר( שכבת יסוד -
 .כמפורט במפרט, תכניות וכתב הכמויותאיטום ביריעות מערכות  -
 ביצוע רולקות בטון. -
 איטום הרולקות. -
 איטום מרזבים. -
 דרש ע"י יצרן החומרים.יכל ההכנות ושכבות היסוד כפי שי -
 בדיקות אטימות והצפה. -
 

ו רק סעיפים המופיעים בכתב הכמויות והם כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם יימדד
 ומאושר ע"י המפקח.

 
 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה – 0/פרק 
 כללי 5/.0/

יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות יתר היועצים. כל  א.
ני ביצוע העבודה האמור ברשימות ובתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. לפ

יבדוק הקבלן, בהתאם לתוכניות ובאתר הבנייה, את מידות כל הפתחים בהם 
יורכבו מוצרי המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל מקרה של 
סתירה בין המפרט והתוכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של המפקח להחליט איזה 

ת בפרטים לרבות עובי פח במשקופים מהדרישו הפתרון מחייב. לא תאושר סטיי
 ובדלתות, גדלים, צורת כיפוף חומרי גמר וציפוי וכו'.

 
מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים  ב.

 לפני ביצוע לפתחי הבנייה  הקיימים במבנה.

יזכה  לא  5%שינוי והתאמה במידות הפתחים )אורך, רוחב, שטח( בגבולות של 
 את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.

 
"מסגרות חרש", של  - 07עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק  .ג.

 המפרט הכללי לעבודות בנייה.
 

 דרואינג( ודוגמאות-הכנת תוכניות ייצור )שופ 2/.0/
שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור  3הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך  

פורטות ושלמות של כל המוצרים, האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת העבודה מ
בפרק זה )להלן הפריטים(. תכניות אלה תהיינה תואמות לרשימת הנגרות והמסגרות 
ולתכניות העקרוניות והפרטים המצורפות לחוזה זה, ותהיינה לפי  המפורט במפרט הטכני 

 המיוחד.
ע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש, לפי המפקח רשאי להורות על ביצו

 שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה..
 

אושרו תכניות ייצור כאמור לעיל, ייצר הקבלן, בתוך המועד שייקבע לכך, פריטים  .א
אחת, מחומרים ובתהליך ייצור זהים מכל  0-טיפוס( ל דלת עץ נ-לדוגמא )אבי
לאלה שישמשו בייצור הפריט מאותו סוג, ויעבירו לאישור המפקח. בחינה שהיא 

המפקח רשאי להורות  על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור, כנדרש לפי 
 שיקול דעתו להתאמת הפריטים לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.

 



22 

 

 

ל הקבלן להציג למפקח את הדוגמא הנ"ל ואת כל החומרים ומוצרים בהם הוא ע .ב
שבועות לפני  8כוון להשתמש )פרזול, אביזרים, זיגוג, צבע, איטום וכו'(, לפחות מת

 התחלת הביצוע בפועל של.
דוגמה שלא תאושר ע"י המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן 

 יהיה להגישנ דוגמאות חדשות המתאימות לדרישות.
רך השוואה, עד לסיום דוגמאות שתאושרנה תאוחסנה ותשמרנה באתר העבודה לצו

 העבודה.
 

הקבלן ייצר את כל הפריטים אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי המפקח  .ג
 ואך ורק מחומרים  ומוצרים  שאושרו על ידי המפקח.

 
אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן  .ד

 ל  דין.מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כ
 
 

 כנף עץ 0/.0/
  גלילים.  מחורר לאורך בצורתפלקסבורד  011%עשויה  -"מ  ס 0עובי הכנף  -הכנף  .א

 . פוליאוריטנית ה כבגמר ל לכנף מסגרת עץ בוק  .ב

 המפקח.  , לפי בחירת מ"מ 1.8הצדדים, בעובי משני  arpaטאפ של  פורמייקהצפוי  -חזית  .ג
 פי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה.כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סו .ד

 
 מלבנים לדלתות 0/.0/

 מכופף פח מלבני פלדה לדלתות אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימות ובפרטים, יהיו מ .א
.  + גומיות בלימהמ"מ עם טבעת פליז וקופסת מגן  3צירי פרפר בעובי  3 עם מ"מ. 0בעובי 

פלרז, רינגל, או שהרבני או  מתוצרת גוון לבחירת המפקח. .מגולוון וצבוע המשקוף יהיה 
 שוו"ע

 
חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בדייס צמנטי, באופן מלא ומוקפד  .ב

 במיוחד.  אין להשאיר חלל ללא דיוס.
כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג.  הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי ואופקי של 

א יתקבלו אם יהיו סימני ריתוכים ובכלל זה מלבן יושחזו וילוטשו היטב. המלבנים ל
 סימני ריתוך בעוגנים כמפורט להלן.

 
 51כל  35/5עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ )בחתך  .ג

 ס"מ(.  אין להשתמש בעיגונים חיצוניים או ביריות.
ות המלבן ורוחב הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת הפתח בשטח. מיד

 המלבן יותאמו למצב בשטח בגמר החיפויים.
המלבן יותקן מס' מ"מ מעל הריצוף למנוע היווצרות קורוזיה בפלדה. המרווח בין הריצוף 

 למלבן ימולא במסטיק פולואוריטני חד קומפוננטי מתאים.
 

 דלתות ממ"ד 1/.0/
תוצרת פלרז או  דלתות ממ"ד  תהיינה דלתות פלדה מאושרות ע"י פיקוד העורף  כדוגמת

 ש"ע בגמר פח מגלוון וצבוע בתנור. 
 

 ארונות למערכות 0/.0/
ארונות הייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( יהיו עשויים דלתות פח ה

מגולוון במידות המצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע, צבוע 
כנפיים מפח מגולוון המ"מ.   0.1בעובי מינימלי של  מכופף  ןמשקוף מפח מגולווהבתנור. 

 מ"מ.  0.5מכופף בעובי מינימלי של 
 



21 

 

 

 
הפרזול: ידיות קפיציות סמויות, צירים סמויים, מנעול כלול בסגר, ובריחים בכנף הלא 

 פעילה.
בין היתר שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח ו ת הייעודיים, יכללול הארונכ

רכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות השונות אלומיניום מו
 ובהתאם להנחיות המפקח

טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות, והמפקח  ומידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמ
 ויקבלו את אישורו לפני הביצוע. , 

 פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד. 
ך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה סכמטית. שומת לב הקבלן מופנית לכת
זמין ולא יתחיל בביצוע הארונות יא לחלוקה הסופית תתואם לאחר התקנת הציוד. הקבלן ה

לפני שהציוד המיועד לארון הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר שום הפרעה מכל סוג שהוא 
ואופן פתיחתם. במידה ונדרשת עקב  לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות הארון, חלוקתם

ר הפרעה צכך חלוקה שונה יעביר הקבלן את הצעתו על גבי התכניות לאישור. במידה ותיוו
ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את הדלתות ויזמין מסגרת ודלתות חדשות 

 .כשהן מובאות למצב הנדרש
 

 דלתות פלדה 7/.0/
מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני  מיצור חרושתי  דלתות פלדה תהיינה )כמצוין ברשימות(  

 או שוו"ע
 

 דלתות אש 0/.0/
 . 0000דלתות אש תהיינה מתוצרת "פלרז" או ש"ע עמידות לחצי שעה לפי ת"י 

 
 מוצרי פלב"מ 0/.0/

 ויהיו בגמר מוברש. L 306 כל מוצרי הפלב"ם, אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת, יהיו 
 

 מטבחים /0.5/
 מ"מ.  8מ"מ. הגב דיקט  08מגוף ומדפים מלוחות סנדוויץ  ארונות מטבח יהיו עשויים

 הארונות עם אפשרות לכיוונון אנכי.
 הנחת המדפים על פינים ממתכת מגולוונת.

 פינים אחוריים יהיו עם תמיכה עליונה למניעת התהפכות המדף.
 המגירות יהיו טלסקופיות עם דופן קדמית כפולה ושיפוע לפתיחה.

 או ש"ע  BLUMמתוצרת  צירים ומסילות יהיו 
מ"מ בפרופיל  0.5מ"מ, קנטים מפי.וי.סי  1.8פורמיקה טאפ בעובי  –גמר הארון פנים יהיה 

 נעיץ. 
 פורמיקה בגמר אלונמיניום מוברש. –המסד )הצוקל( מעץ גושני ומצופה 

 בציפוי פולימר. MDFחזיתות  יהיו מ 
נה ע"פ תכניות המטבחים ע"פ כל הכנות החשמל והאינסטלציה הסניטרית למטבחים, תבוצע

 תוכניות היועצים.
 

 מעקות, מאחזי יד וסורגים 0.55/
ואחריות הקבלן לוודא שהמעקות  0000יהיו בהתאם לת"י  מאחזי יד וסורגיםהמעקות 

 עומדים בתקן.
 יכוסו ברוזטות מתכת מושרות ע"י המפקח.  מאחזי יד וסורגיםחיבור המעקות 

  
 ריתוך 0.52/

יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.  במידה ויהיה צורך בריתוכים 
הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים 

 לדרישות התקן הבריטי.
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הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.  בליטות 
 שטח אחיד וחלק לחלוטין. פצרו ויושחזו עד שיתקבלוהריתוך י

 
 פירזול 0.50/

לאישור האדריכל לא  באמצעות המפקח יש להגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי הפרזול
 צו התחלת העבודה. יאוחר מאשר תוך חודש ממועד 

 האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה.
 
 

 חלקי העץ הגנת 0.50/
זה  טיפולעץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'.  העץ יעברו טיפול שיבטיח את ה חלקי כל

כלורופנול מדולל בספירט מינרלי -תמיסה של פנטו בתוךטבילה של כל חלקי העץ  יייעשה ע"
 בכל חומר אחר מטיב דומה. או,  לפחותדקות  8לפי הוראות היצרן למשך 

  700 יות" 055 ית" לפי V 0.3בעמידות אש בדרגה  כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד שריפה
 

 מפתחות 0.51/
קי מפתח ראשי לכל  מסטרמפתח" -רביהיו חלק ממערך " בכל כניסההדלתות  מפתחות כל

 .  קומה
העתקי מפתח, ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל  5יימסרו במועד הקבלה  מנעול לכל

 הצורך. יבעתיד עפ" נוספיםעותקים 
 נפרד.לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן ב מפורטת הנחיה

 .המזמיןלמזמין, בתאום ובאישור  יםלקראת מסירת המבנ רק - המנעולים התקנת
 זמניים, משלו ועל חשבונו. במנעוליםהקבלן  ישתמשהדלתות בזמן העבודה,   נעילת לצורך

 
 דלתות מעצורי 0.50/

דלתות על הרצפה יהיו עשויים יציקת אלומיניום עם גומי  לכל דלת יותקן מעצור. מעצורי
 בורג בצורה סמויהמורכב עם 

 
 גלוון  0.57/

כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או יוצרו יהיו מגולוונים. האמור בסעיף זה עדיף על כל האמור 
ביתר הסעיפים של המפרט המיוחד, התוכניות וכתב הכמויות. הגלוון יבוצע ע"ג מוצרים 

 מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך והשחזה.
ר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם מ"מ עובי,  אש 0מוצרי פלדה מפחים דקים עד 

מיקרון בתהליך חרושתי. כל יתר מוצרי  81מתעוותים(  יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי 
מיקרון לפי  81הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא 

 . 708דרישות ת"י 
 

 צביעה 0.50/
 הלןל 00כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק 

 

 אופני מדידה ותשלום 0.50/
ויכללו גם את  כל המפורט עבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי 

 המיוחד לעיל, ברשימות ובתוכניות, לרבות: במפרט

 , רוזטות.גליליים )צילנדרים( ובכלל זה מנעולים מנעולים  , פרזול .א

 צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות  .ב

 מוצרי מסגרות, וצביעה של  גילוון  .ג

 מגיני אצבעות .ד

 צביעה של מוצרי נגרות, לרבות טיפול נגד מזיקים ונגד אש. .ה
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 .מילוי מלבני פלדה בטיט צמנט .ו

 קי מסטר -מפתח" -רבמערך " .ז

 הנדרשים לעיגון הפריטים השונים בבטון.ורכיבים אחרים  , עוגנים, פלטקות זויתנים  .ח

 כל עבודות חיבור והאיטום. .ט
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 ואהמתקני תבר 7/פרק 

 תיאור העבודה 5/.7/
 העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן:

 אספקה וביצוע קווי ביוב חיצוניים, תאי בקרה, חיבור לניפל ביוב עירוני במגרש. .א

אספקה וביצוע קווי מים חיצוניים, כולל מפרט חיבור צרכן ראשי, ברזי כיבוי אש  .ב
 חיצוניים, חיבור לקו עירוני.

יצוע קווי מים לכיבוי אש, כולל עמדות כיבוי אש במבנה והידרנטים אספקה וב .ג
 פנימיים.

אספקה וביצוע מערכת איסוף דלוחין וצואים במבנה, מערכת ניקוז מארונות כיבוי  .ד
 אש, ניקוז מזגנים.

 אספקה וביצוע מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה. .ה

 מים וניקוז.  אספקה והתקנת כלים סניטריים וברזים וחיבורם לנקודות .ו

אספקה וביצוע מערכת כיבוי אש במים )ספרינקלרים(, כולל הקמת מאגר וחדר  .ז
משאבות לכיבוי אש לרבות ארונות חשמל, אספקה והתקנת צנרת, ציוד, משאבת 

 עם מנוע דיזל איטגרלי וכו'...  UL\FMטורבינה 

 ציונלי.אופ -אספקה והתקנת משאבות למי צריכה לרבות לוח חשמל )תכנון ואספקה( .ח

בניית מפרטי צנרת וציוד בחדר משאבות לצריכה וכיבוי אש, לרבות אספקה, התקנה  .ט
 והפעלת מגופים הידראוליים.

 
 

 כללי 2/.7/

על הקבלן לתאם את העבודות קשורות במישרין או בעקיפין לעבודות של  "מי  .א
 אביבים" באופן מושלם מול העירייה ו"מי אביבים". 

ניטור תותקן ותבוצע ע"פ הנחיות משרד  מערכת למחזור המים לרבות אמצעי .ב
 הבריאות.

 על הקבלן לעמוד בתנאים תברואיים הנדרשים בהנחיות משרד הבריאות.

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

ו מותאמים כל הציוד והאביזרים בחדר המשאבות ומערכת אספקת המים לשתיה יהי .ד
 )חומרים ואביזרים הבאים במגע עם מי שתיה(. 5050לתקן 

ככלל כל הציוד החומרים והאביזרים שתסופק ותותקן באתר תהיה ממין משובח ועם  .ה
 תו תקן ישראלי המוטבע על ע"ג הציוד החומרים והאביזרים.

ק כל הצנרת וציוד )לדוגמא: מגופים, צנרת( שיסופקו לאתר יהיו תמיד מיצרן / ספ .ו
 אחד, לא יאושר להתקין ציוד זהה מיצרנים שונים.

 לפני תחילת ביצוע הקבלן יידרש להעביר לאישור מוקדם של המפקח מראש ולמפרע: .ז
 חוברת רשימת ציוד מלאה מפורטת ומחייב לעבודה לאישור המפקח. -

כל התקנת הציוד )מכל סוג( יבוצעו בנוכחות / ליווי שרות שדה של היצרנים / ספקים,  .ח
 חות יועברו למפקח.דו

משאבות וכו', המפקח יהיה הפוסק  \במידה ויהיו מחלוקות בנושא אישורי ציוד .ט
 הבלעדי בנושא והחלטתו לא תהיה נתונה לשינוי או ערעור.

 

 בדיקה  0/.7/

לפי  , כולל מד לחץ רושםשעות רצופות 00טמ' ובמשך א 01בדק בלחץ של ירשת המים ת
 ם חמים וקרים מצינורות פלסטיים גמישיםהתקנת מערכות ביתיות לאספקת מי המפרט

 .ולפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות



21 

 

 

  הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח, הקבלן ונציג שירות שדה של היצרן ותתועד בדוח כתוב. 

 

 חומרים ותקנים  0/.7/

 0015לת"י , 06ופרק  10כל עבודות השרברבות יתאימו להל"ת, למפרט הבין משרדי פרק 
 ולדרישות 

 ן התקנים הישראלי. מכו

ם של מכון התקנים ו/או ייכל החומרים יהיו ממין משובח ביותר ויתאימו לתקנים הרלוונט
 כל רשות מוסמכת אחרת בארץ. 

ומרים שלגביהם לא פורסמו תקנים ישראליים יהיו לפי תקנים מארה"ב אלא אם נאמר ח
 אחרת במפורש במפרט להלן. 

 

 צנרת וקולטנים למממי"ם 1/.7/
ת וקולטנים במממי"ם תבוצע ע"פ הנחיות פיקוד העורף, הג"א וכולל שימוש התקנת צנר

 .00155.5במוצרים וחומרים מאושרים בלבד על ידי הג"א ות.י. 
 לפני ביצוע על הקבלן להציג פתרון ורשימת ציוד לאישור המפקח.

 

 בידוד כנגד רעשים 0/.7/
ע"י יועץ אקוסטיקה של התקנת הצינורות מים /ביוב תבוצע ע"פ הנחיות אקוסטיות שינתנו 

 הפרויקט.
 על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה עלויות:

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

 . SILENT-DB20אספקה והתקנת צנרת ואביזרים "גיביריט" מסדרת: 
 
 

  "מולטיגול"צינורות  7/.7/

עם  מ"מ 06-30בקטרים מחוזק באלומיניום "מולטיגול" מפוליאטילן מצולב צינור  .א
" או ש"ע גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מערכת חיבורים באביזרים מסוג לחיצה

 שיאושר ע"י  המפקח. 

הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות 
  .0015, ת"י 0חלק  0000 ולפי תקן ישראלי

 

 ש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך  לפני תחילת העבודה נדר .ב

 פגישת היכרות.   

 

במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים  .ג
 המפקח. י יידרש לכך ע" ובתדירות גבוהה יותר באם

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

 

לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע שירות  .ד
 שדה ע"י יצרן הצינורות. 

 

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

במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות בעל תעודת  
 הסמכה. 
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ם יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת כל האביזרי .ו
 ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.  "מוטיגול"

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

 

 צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.  .ז

 

לחץ מים  כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת .ח
 במשך כל זמן העבודה. 

 

אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן  .ט
 הצינורות. 

 

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

 הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג יצרן   

 שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית באם   08צינורות, יש ליידע את המפקח לפחות ה 

 ישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון.   

 לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.    

 

 מאותו יצרן.  אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם .יא

 

כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן, אין לבצע   .יב
 בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.  

 

 מחירי היחידה למטר אורך כוללים:   .יג

 
 חציבה בקירות לצורך השחלת הצינורות וביצוע תיקוני טיח לצורך מילוי   0 

 החריצים.  מחדש של  

 

 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  0 
 

 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  3 
 תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"י הוראות היצרן.

 

ות, , תפסנילסוללה, תושבות, זווית כל הספחים והאביזרים לסוגיהם )אוגן 4
   הסתעפויות,

 אביזרי טה, מקשר, מתקן לקיר גבס וכו'...  
   
 שירות שדה של יצרן הצינורות. 5 

 
 בדיקות הידראוליות )טסט(.  6 

 
 אספקה והתקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. 0 
 מ"מ. 07צנרת גלויה ע.ד.   
 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.   

 

 פרד בעד ספחים לסוגיהם.  לא ישולם בנ 8 

 



15 

 

 

 מ"מ 02-50קטרים ב "פקסגול"צינורות  0/.7/

חיבורים " גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מ"מ 06-30בקטרים "פקסגול" צינור  .א
 או ש"ע שיאושר ע"י  המפקח. פיט"  –בשיטת "פוש 

הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראות יצרן הצינורות 
  .0015, ת"י 0חלק  0000 יולפי תקן ישראל

 

 לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך   .ב

 פגישת היכרות.   

 

במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים  .ג
 המפקח. י יידרש לכך ע" ובתדירות גבוהה יותר באם

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

 

לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע שירות  .ד
 שדה ע"י יצרן הצינורות. 

 

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

ים באתר חייב להיות בעל תעודת במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובד 
 הסמכה. 

 

כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת  .ו
 ומאושרים ע"י יצרן הצינורות.  "פקסגול"

 

 צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.  .ז

 

 מ"מ תותקן עם שרוולי השחלה שרשוריים. 06-05צנרת בקטרים  .ח

 

מסתיימת התקנתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים כל קטע צנרת ש .ט
 במשך כל זמן העבודה. 

 

אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן  .י
 הצינורות. 

 

 בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית )טסט( למערכת הצינורות.  .יא

 היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג יצרן   הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות 

 שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית באם   08הצינורות, יש ליידע את המפקח לפחות  

 ישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון.   

    לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין. 

 

 אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.  .יב

 

כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן, אין לבצע   .יג
 בשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.  
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 מחירי היחידה למטר אורך כוללים:   .יד

 ינורות וביצוע תיקוני טיח לצורך מילוי  חציבה בקירות לצורך השחלת הצ 0 

 מחדש של החריצים.   
 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  0 
 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  3 

תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות היצרן ופרטי 
 הביצוע.

, תפסניות, לסוללה, תושבות, זווית כל הספחים והאביזרים לסוגיהם )אוגן        4
   הסתעפויות,

 אביזרי טה, מקשר, מתקן לקיר גבס וכ'...  
 שירות שדה של יצרן הצינורות. 5 

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  6 
 אספקה והתקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. 0 
 מ"מ. 07גלויה ע.ד. צנרת   
 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.   

 

 לא ישולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם.   8  

 

 מ"מ ומעלה 02קוטר "פקסגול" צינורות  0/.7/
מ"מ ומעלה  30בקוטר  0חלק  0507לפי ת"י פקסגול תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"  צינורות 

  :בדרג

 .05דרג  –צנרת בתוך הבניין  -

 .05דרג  –צנרת בקרקע לכיבוי אש  -

  .01דרג  –צנרת בקרקע לצריכה  -

 פקסגול. מפרט זה בא להשלים הנחיות והוראות של יצרני הצינורות להנחת צינורות

 . בגלילים ו/או מוטות במידת הצורךהצינורות מגיעים לאתר 
 לפני ביצוע חובה לאשר סוג יצרן / צנרת / ספק, קבלן מבצע אצל המפקח.

 חייבות של היצרן לליווי הפרויקט באופן צמודהקבלן נדרש להעביר מכתב הת

 

 חיבור והרכבת הצינורות 

 פיוז'ן לפי הנדרש בתוכניות.      יתבצע בריתוך בשיטת אלקטרו "פקסגול"חיבור צינורות 

 יצרן הצינורות מחברי אלקטרו פיוז'ן כלי הריתוך והמכשירים יהיו מסוג המאושר ע"י
 . "ש"ע מאושר(, לא יאושר חיבורים באביזרים מכניים)כדוגמת מחברי פיוז'ן "פלסאון" או 

ורות לביצוע יצרן הצינ הקבלן המבצע את הריתוך  יהיה קבלן שאושר והוכשר ע"י
 הריתוכים.  

בשעת ביצוע הריתוך, יש להקפיד על רמת ניקיון ועל כמה פעולות הכנה, כמו קצוות ישרים 
 ירוד קל של דופן הצינור. של הצנרת ודפנות צינור נקיות, הדבר מתבצע ע"י ג

 שנות ותק בהתקנת  צנרת "פקסגול" בקרקע ובתוך מבנים. 01הקבלן יהיה בעל 
 הקבלן יאושר ע"י המפקח לפני ביצוע. 

 
 אביזרים וציוד

כל האביזרים והציוד יהיו מאושרים לשימוש ע"י יצרן הצינורות, בכל מקרה אין לערבב בין 
 סוגי אביזרים מיצרנים שונים.

 אביזרים יהיו בדרג וע.ד. שיאושר מראש על ידי המפקח.כל ה
 הקבלן נדרש להציג רשימת ציוד מלאה לפני ביצוע.
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 שירות שדה 
הקבלן מחויב לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות לפני תחילת העבודה לפגישת היכרות 

ות שדה ותיאום ציפיות לפחות פעם בשבועיים בזמן העבודה וכמו כן בכל מקרה יש לזמן שיר
 לבדיקת הצינורות והריתוכים לפני כיסוי, בתום הביקור יימסר דו"ח שירות שדה למפקח.

 ביקור שירות שדה של יצרן הצינורות יבוצע בנוכחות המפקח. 
 

 סימון הצנרת
כל הצינורות יסומנו לכל אורכם ע"י סרט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איתור תוואי 

 קו מים תת קרקעי". הצינור וכולל כיתוב "זהירות
 כלול במחירי היחידה למ"א צינור.

 

 בדיקת לחץ 

 עם גמר עבודות הנחת הצנרת, יש לערוך בדיקת לחץ. 

 מ'. 0111בדיקת הלחץ תבוצע בקטעי צנרת מוכנים באורך שלא עולה על 

 בדיקת הלחץ תחולק לשני שלבים, שלב ההכנות למבחן ושלב המבחן. 

 קבלן, מפקח, שירות שדה, מפקח.בדיקת הלחץ תבוצע בנוכחות ה

 

 :שלב ההכנות למבחן יעשה באופן הבא

 עם גמר העבודה יש למלא את הצינור במים ולנקז את כל האוויר הכלוא בתוכו. 

 פעמים לחץ העבודה של הצינור   0.3 -בעזרת משאבה יש להעלות את לחץ המים בצינור ל

 דרג הצינור(, זה לחץ הבדיקה. 

 את הצינור והאביזרים מפני דליפה כל שהיא. במצב זה יש לבדוק 

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

השעות הראשונות, יש להוסיף מים במידת הצורך הנדרשת, על מנת  0אחת לשעה במהלך 
 לשמור  

 על לחץ הבדיקה. 
 ההכנות ומתחיל שלב המבחן.  שעות הראשונות מסתיים שלב 0 -בגמר ה

 

 :שלב המבחן יעשה באופן הבא

 ( במידה ולחץ הבדיקה נשמר  PSI10אטמ' ) 1.68-בתחילת שלב המבחן לחץ הבדיקה יוקטן ב

 ניתן  לקבוע כי מבחן הלחץ עבר בהצלחה.  5%לאחר ההקטנה( במשך שעה )עד סטיה של 

 ינה תקינה, יבוצעו תיקונים ע"יבמידה ונקבע שמבחן הלחץ לא עבר בהצלחה ושהמערכת א

 הקבלן ועל חשבונו, על פי הוראות שירות שדה של יצרן הצינורות ועל פי הוראות המפקח. 

 

 שעות.  5משך הזמן המינימלי הנדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה 

 שעות.  8משך הזמן המקסימלי המותר לעריכת בדיקת הלחץ יהיה  

 בצע תיקונים בקו, ישוחרר הלחץ והצינור "ינוח"  במידה והבדיקה נכשלה והקבלן נדרש ל

 שעות לפחות לפני תחילת בדיקת לחץ חוזרת.   8למשך 

 

 מבחן הלחץ יבוצע בנוכחות המפקח ושירות שדה של יצרן הצינורות. 

 שעות לפני מבחן הלחץ.  08לצורך כך יודיע הקבלן למפקח על ביצוע מבחן הלחץ לפחות 

 

 שירות שדה.בתום הבדיקה יועבר דו"ח 
 לא יתקבלו תוצאות מבחן לחץ שבוצעו ללא אישור המפקח. 

 
 תכולת מחירים להנחת צנרת 

תכולת מחירים להנחת צנרת כוללת כל המצוין במפרט המיוחד, במפרט הכללי, כולל דוח 
 שירות  

  , אישור מת"י להתקנה.שדה של יצרן השדה
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יקה הידראולית )טסט(, בדיקות התקנת , בד, שטיפת הקוהבדיקות כגון: בדיקות רדיוגרפיות
 .וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת מז"ח

 כלולות במחירי היחידה ולא ישולם בעדן בנפרד. 

  0שטיפת קו תבוצע בנוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע למפקח 
 י"ע לפני ביצוע השטיפה, כנ"ל לגבי בדיקות הלחץ לקווים.

 ינור )בתוך הבניין ומחוץ לבניין( כוללים אספקה והתקנת כל הספחים מחירים למ"א צ
 הדרושים )קשתות, טה, מופה וכו'...(. אביזרי תליה לסוגיהם עד להתקנה מושלמת. 

  המחיר למ.א. צינור כולל אספקה והנחת כל הספחים והאביזרים לרבות: מופות, מעברי
וטות הברגה וכו'... וכל הנדרש עד קוטר, מצרות, טה, קשתות, חבקים, אבזרי  תליה, מ

 להתקנה מושלמת.
 

 ומחוצה לו )קווי גרביטציה(להולכת שפכים במבנה  H.D.P.Eצנרת  /7.5/

או ש"ע  "תוצרת "גיביריט H.D.P.Eצינורות הביוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרת צנרת 
סימון והנושא סימון תו תקן ו 0חלק  307ומפמ"כ  0 –חלק  0006המיוצר לפי תקן ישראלי 
 של "המפרט הכללי".  3111.8.3חוזק, הכל בהתאם לסעיף 

 
 מ"מ.  3.1מ"מ ע.ד.  51צנרת 

 מ"מ 0.31  מ"מ  ע.ד. 001צנרת 

 מ"מ 6.01מ"מ ע.ד.  061צנרת 
 מ"מ. 6.01מ"מ ע.ד.  011צנרת 

 
על הקבלן לקחת בחשבון אספקה והתקנת צנרת ביוב "גיביריט" מסוג צנרת שקטה מסידרת 

SILENT-DB20  ההתקנה תבוצע בכל קטעי הצנרת  –לרבות אביזרים מסדרה זאת
העוברים בחללי לובי / מבואות / כיתות לימוד ו/או באזורים שיידרשו על ידי יועץ 

 האקוסטיקה.

 

 מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.    5.0קווי גרוויטציה תהיה באורך של    H.D.P.Eצנרת

והספחים הדרושים להתקנה מושלמת, כלול  הצינורות הנ"ל יסופקו כולל כל האביזרים
 במחירי היחידה למ"א צינור על ידי הקבלן ומחירי היחידה כוללים הובלה עד לאתר.  

 
ככלל כל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין מעוגן לרצפת המבנה בעיגון קשיח לפי פרטי 

חשבון לרבות הביצוע באופן שלא יתאפשר מגע בין הקרקע לצינור, על הקבלן לקחת זאת ב
 עלויות הבטון והזיון לקטעים שבין הצינור ועד לרצפת המבנה.
 לפני ביצוע הקבלן יידרש להציג פתרון לנושא לאישור המפקח.

 

  אביזרים וספחים יהיו מתאימים לצנרת H.D.P.E   יצרן צינורות,  ומאושרים לשימוש ע"י
יהיו חרושתיים וכאלה  , כל האביזריםבכל מקרה אין לערבב בין סוגי יצרנים שונים

 . המיוצרים ע"י יצרן הצינורות

 

  בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת
הנחת הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן 

 רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה. 

 

  נידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות ככל  במהלך העבודה -שירות שדה
שיידרש ע"י  המפקח, אך לא פחות משלוש פעמים, בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח שירות 

 שדה כתוב למפקח, הקבלן נידרש להודיע ולתאם את שירות השדה עם המפקח מראש. 

 יש לזמן שירות שדה לבדיקת הצנרת לפני ביצוע יציקות בטון.  
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  חיבור הצינור יעשה באחת מהשיטות הבאות: ריתוך שפה או מחברי מופה חשמלי )אלקטרו
 כלול במחירי היחידה למ"א צינור.  ז'ןיופ

 

  .עטיפת בטון תבוצע בקטעים לפי המסומן בתוכנית 

 

 קבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מטעם יצרן הצינורות.  ריתוך הצינור יעשה ע"י 

 
 רים כוללת: הנחת הצינורות והאביז

  פעולות חציבה, חפירת ידיים, ביצוע קדחים בבטון מזוין בעזרת מקדח כוסית, הכנת
 שרוולים למעבר צנרת בקיר / קורה / עמוד לפני יציקתם. 

  .פיזור הצינורות באתר 

  מ"מ. 05, 51, 01ביצוע קיבוע והגנה לצינור מבטון לכל אורך והיקף הצנרת בקוטר 

 דרושים לצורך ה (ים והספחים )זוויות, טה, מצרות, מסעף, וכו'אספקה והתקנת כל האביזר
 עד ליציאה מהבניין.  התקנה מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים

 לא תשולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם.  

  אספקה והתקנת חבקים ואביזרי תליה תיקניים ונקודת קיבוע בכמות ובמרחקים בתקנים
 ובהוראות היצרן.

 התקנת צנרת "שקטה" מסדרת "אספקה וSILENT-DB20.כולל אביזרים תואמים " 

 

 .אספקה והתקנת יריעות בידוד אקוסטיות חרושתיות 

 

  .פנוי שאריות חומר חצוב לאתר פסולת בניין מאושר 

 

  פעולת החפירה או/ו חציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים( של תעלות לפי עומקים
הנחת הצינור בשיפוע המתאים, הרחבת החפירה לתאי בקרה,  נדרשים וברוחב הדרוש עבור
 דיפון, יישור תחתית התעלה. 

 

  ס"מ מתחת לצינור לכל רוחב  01פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות, הנחת מצע חול בעובי
התעלה, הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים, מילוי מהודק של חול מסביב לצינורות 

 ד צינור לכל רוחב התעלה.  "מ מעל קודקוס 01ועד 
 מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול, חומר נקי מאבנים או חומר אורגני.  

"מ כל אחת, באמצעות ציוד מתאים בהתאם ס 01הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 
לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג קומפקטור 

 "מ כל אחת, לכל היותר. ס 51ן על מחפרון או מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של המותק

 

  .מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מים וכו' הקיימים בתוואי החפירה 

 

  .פנוי עודפי אדמה לאתר מאושר 

 

  .)בדיקה הידראולית )טסט 

 

 רת מכל סוג שהוא. וכל המפורט בסעיף זה כלול במחיר היחידה של הנחת צנ 
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 אביזרים וספחים  7.55/

וקופסאות ביקורת נופלות  X "8 0מחסומים, מחסום רצפה "כל האביזרים מאסף רצפה, 

 . H.D.P.E -שמתחברות לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון / בתקרות אקוסטיות יהיו מ
 SIישראלי חסומים לכיור רחצה וכיור מטבח יהיו מפוליפרופילן לבן ומיוצרים לפי תקן מ

 ונושאי סימון תו תקן ומתוצרת "חוליות" או ש"ע. 1138

 מחסומים לכיור מטבח יהיו עם הכנה לחיבור מדיח. 

 

 מחסומים וקופסאות ביקורת:למכסים   7.52/
  בעלי חיבור הברגה עם מסגרת צבוע בגוון הריצוף כל המכסים למחסומים וק.ב. יהיו מפליז

 האפשרות לשנות את החומר שממנו עשוי המכסהניתנה  למפקח ",מ.פ.ה"מרובעת, תוצרת  
ו/או לדרוש שהמכסים יהיו בגימור צבע עליון כדוגמת הריצוף או מכסה מונמך עם אריחי 

 . קרמיקה מודבקים

 

  .סוג המכסה שטוח או רשת, לפי המצוין בתוכנית ובכתב הכמויות 

 

 חב כבד יותאם במקרה והמכסה מותקן במקום שמשמש למשטח עבודה של מלגזות או כלי ר
 המכסה לעומס כבד. 

 

  .לפני התקנת המכסה יש לוודא בעזרת פלס מים שהמכסה מאוזן בצורה מושלמת 

 

 יעשה לפי הוראות יצרן הצינורות ויצרן המכסים.  חיבור בין המכסה למחסום או ק.ב 

 

  אספקה והתקנת המכסים כלולה במחירי היחידה של קופסאות ביקורת ומחסומי רצפה ולא 

 ולם בעדן בנפרד.יש 

 
 

 תעלות וסבכות 7.50/

  מ.פ.ה" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח."תעלות וסבכות יהיו חרושתיות מיצרן מוכר כדוגמת 

  306התעלות יהיו מנירוסטה. 

  ובעלות מנגנון נעילה / הגנה המאפשרת פתיחה וטיפול לאנשי  306הסבכות יהיו מנירוסטה
 אחזקה בלבד.

 

 כלים סניטרים  7.50/
 היו: כלים סניטרים י 

 . המוטבע על גבי האביזר  מחרס לבן, סוג א', בעלי תקן ישראלי .א

 סוג הכלים וגודלם לפי המצוין בכתב הכמויות.      

 התקנת כלים סניטרים על גבי קירות גבס תעשה עם כל החיזוקים והתמיכות   

 יצרן הכלים.  הנדרשים, התמיכות יהיו ייעודיות למטרה זו ומאושרים ע"י 

 

 לים סניטרים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי. התקנת כ 

 מידות וגבהים להתקנה יעשו לפי פרטים אדריכלים.   

 

מדגם שיש אקרילי עם כיור אינטגרלי יצוק, כדוגמת "שיש שיש ומשטחי עבודה יהיו 
תמיכות  ס"מ והתקנתם כוללת אספקה והתקנת   0.1בעובי מינימלי של אורטגה"  

 וחיזוקים. 
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 וג המשטח הסופי, גוון, ספק וכו'... יעברו לפני ביצוע לאישור המפקח והאדריכל.דגם וס

כלים מחרס יהיה מתוצרת "חרסה", מודגש בזאת שעל הקבלן לאשר בכתב את סוג, דגם 
מידות הכלים אשר בכוונתו לספק לאתר  אצל המפקח לפני התקנתם, כמו כן עליו לספק 

 ך ע"י המפקח, על חשבונו . לאתר דוגמאות של הכלים באם יידרש לכ

 
 מחירי יחידה לכלים סניטרים כוללים:  

 

  .אספקה והתקנת הכלים 

   .אספקה והתקנת החיזוקים הנדרשים 

  .אספקה והתקנת כל הספחים הדרושים עד להתקנה מושלמת של הקבועות 

   .)אספקה והתקנת סיפונים )מחסום ריח 

 .)חיבור לנקודות הניקוז )דלוחין / צוואים 

 

 / מזרמים לאסלות ומשתנות / ברזי מקלחתברזים לכלים סניטריים  7.51/
ברזים  מפקחהכל הברזים יהיו סוג א', תוצרת "י. שטרן הנדסה" או ש"ע שיאושר על ידי 

.ממתכת תוצרת "חמת" מצופים כרום   
  כל הברזים שסופקו יהיו עם אביזרי חוסך מים )חסכם( לפי התקן האמריקאי, לספיקה של

.ר/דקהליט 0.1עד   

מחירי היחידה כוללים אספקה של כל האביזרים הנלווים לצורך התקנה מושלמת של 
.היחידה   

סוללות מתחת לטיח, מערכת תליה, צינורות גמישים, ראש מקלחת וכו', ערכות תמיכה 
.ותליה של יצרן הציוד  

המחירי היחידה כוללים התקנה מלאה של כל הברזים והאביזרים הנלווים עד למצב הפעל .  
.לא ישולם בנפרד על אביזרים בודדים     

 חיבורי מזרמים ונקודות קצה יבוצעו עם מקשרי "הלייה" בלבד. -

  - סוג הברזים לפי המצוין בכתב הכמויות -

התקנת ברזים תעשה לפי הוראות הל"ת ותקן ישראלי, מידות וגבהים  -
  להתקנה יעשו   לפי פרטים אדריכלים

גם ומידות הברזים אשר בכוונתו לספק על הקבלן לאשר בכתב את סוג, ד -
לאתר אצל  המפקח לפני התקנתם וכמו כן עליו לספק לאתר דוגמאות של  

  .הברזים באם יידרש לכך ע"י  המפקח, על חשבונו

במחירי היחידה נכלל גם ליווי שירות שדה של היצרן ואישורי התקנה  -
 לציוד.

 

 מחממים למים חמים 7.50/

 " מחמם מים מיידי יהיו מתוצרתSTIEBER ELTRON .גרמניה המשווק ע"י מ.ש "
 פתרונות אנרגיה מתקדמים או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.

  .ובעלי אישור ממכון התקנים הישראלי.0070המכשירים יהיו מותאמים לת.י . 

  התאמה למי שתיה( ואישור משרד הבריאות. 5050המכשירים יהיו עם תקן( 

 כיור ע"פ החלטה סופית של מפקח .המכשירים יוצבו בתקרה אקוסטית / מתחת ל 

 המחמם יהיה:
 בהספק משתנה.

 מורכב מאלמנט חימום מסלולים חשופים.
 הגנת אוויר.

 הגנת חוסר פאזה.
 מותאם לעבודה כתנאי מים קשים.
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 מעלה. 0.1בעל מנגנון ויסות דיגיטלי בדיוק של 
 מעלות. 03 -בעל אפשרות הגבלת טמפ' מכנית ודיגיטלי ל

 רגש כניסה.
 יציאה. רגש

 מד ספיקה.

 
 

 עבודות צנרת פלדה  7.57/

 חומרים .א

 צינורות  

  צינורות פלדהGRB   0מ"מ, " 5/30ע.ד. " 3" – 6" -בקטרים מ 066מתאים למפמ"כ 
ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול  צמנט פורטלנדעם ביטון פנים במלט  3.65ע.ד. 

 או ש"ע. תוצרת "אברות APC-3בשלוש שכבות 
 .066.0מפמ"כ  531או  013מרים יתאימו לת"י הצינורות והחו     

 

 עם עטיפה חיצונית פוליאטילן  01סקדיול  0/0" – 0בקטרים " צינורות פלדה מגולבן

הכולל סימון תו  "עבצבע כחול תוצרת "אברות" או ש APC-GALשחול בשלוש שכבות 
 .תקן ישראלי ע"ג הצינור

 יתית. טלציה בלאינס 0015.0צינורות יהיו מתאימים לדרישות ת"י  
 להתקנה חיצונית בלבד )מעל פני הקרקע(. 

  

 " צבוע בצבע פוליאסטר אדום  01סקדיול  0" – 6צינור פלדה מגולבן בקטרים

RAL3000  מיקרון חרושתי  61בעוביAPC-P  תוצרת "אברות" או ש"ע, הצינור יהיה
 נושא תו תקן ישראלי המוטבע על הצינור.

 י הקרקע(.להתקנה חיצונית בלבד )מעל פנ
 להתקנה לכיבוי אש בלבד.

 
 ס"מ בצבע כחול.  51השלמת ראשים תתבצע בעזרת סרט מתכווץ ברוחב  

 
 מכל סוגתכולת מחירים להנחת צנרת 

תכולת מחירים להנחת צנרת כוללת כל המצוין במפרט המיוחד, במפרט הכללי, כולל דוח 
 שירות  

 שדה של יצרן השדה. 

, בדיקה הידראולית )טסט(, בדיקות , שטיפת הקוגרפיותהבדיקות כגון: בדיקות רדיו
 .וכו' הכלרה ע"י מעבדה מוסמכת התקנת מז"ח

 כלולות במחירי היחידה ולא ישולם בעדן בנפרד. 

  שטיפת קו תבוצע בנוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביומן העבודה יש להודיע
 לקווים.י"ע לפני ביצוע השטיפה, כנ"ל לגבי בדיקות הלחץ  0 למפקח

  ,מחירים למ"א צינור כוללים אספקה והתקנת כל הספחים הדרושים )קשתות, טה
 מופה וכו'...(. אביזרי תליה לסוגיהם עד להתקנה מושלמת. 

 

 מגופים 

", הנושאים תו תקן תוצרת "שגיב 0/0" – 0בקוטר "מפליז בכבישה  מגופים כדוריים
, כולל ידית מניילון משוריין עם סיבי 0000ישראלי על המגוף לפי דרישות המלאות של תקן 

  זכוכית מחומר עמיד לקורוזיה.

 שיאושר ע"י המפקח.   תוצרת "דורות" או ש"ע  0/0" – 0מגופים אלכסוניים בקוטר "

 תוצרת "רפאל" או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.  TRSצר  מגופים מגופי טריז מדגם
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 המפקח.  יאושרו ע"יש "עמגופי פרפר עם תמסורת גיר רחב תוצרת "רפאל" או ש

 עם פתח עליון, ציר מאורך ומשקולת .  תוצרת "א.ר.י." או ש"ע  NR-040דגם  -אל חוזרים 

 . (PN-16) טמ'א 06 עבודה יהיו נושאים ת"י  ועמידים בלחץוהציוד כל המגופים 

 

 אביזרים חרושתיים 

 עם   01קדיול ס אביזרים חרושתיים כגון קשתות, זקיפי ריתוך וכדומה, יהיו בעובי
 ביטון פנים. 

נכללים במחירי יחידה  -אוגנים, מחברי אוגן, מוטות הברגה, אוגני עיגון, ברגים ואומים 
 ולא ישולם בנפרד. 

קשתות יבוצעו אך ורק באמצעות קשתות חרושתיות, במידה ונדרשת קשת בזווית לא 
ושר חיתוך סטנדרטית יבוצע חיתוך של קשת חרושתית באמצעות דיסק בלבד, לא יא

אחר. בעת החיתוך יש להקפיד על שלמות הציפוי הפנימי, במידה ונפגע הציפוי הפנימי, 
 .0.103.0יש להשלימו ע"י ההוראות בסעיף 

  אביזרים לצנרתAPC-GAL  01ומגולבנים סקדיול יהיו חרושתיים וצנרת מגולבנת 
   ".מתוצרת "אברות

 

 הברגות 

מכונת הברגות עם תפס ייעודי למניעת פגיעה  ייבוצעו ע" APC-GALכל ההברגות לצנרת 
 בעטיפת הצינור. 

 

 הובלה, פירוק ופיזור הצינורות   .ב

הצינורות    הובלת הצינורות תבוצע על ידי הקבלן המבצע על פי הוראות ההובלה של יצרן
 על מנת להבטיח אי פגיעה בצינורות והגעתן בשלמותם לאתר. 

בערימה   ורק במנוף ולא לזרוק את הצינורותבשעת הורדת הצינורות יש להשתמש אך 
אחת. בשעת ההורדה במנוף יש לדאוג שהצינור לא יטולטל ויפגע באדמה בקצהו מאחר 

 בתוכו.   ודבר זה גורם לעיוות הצינור ושבירת ציפוי הבטון

 
למניעת קריעות.  כל הכלים הבאים במגע עם הצינור לשם הרמתו או הזזתו, יהיו מרופדים

 כמו 

 ברצועות רחבות.  אין להשתמש בחבלים, כבלים אנקולים וכו', אלא אך ורקכן, 

 החפורה.  פיזור הצינורות ייעשה לאורך התעלה ובצד השני של התעלה שבו נערמה האדמה

בשעת הורדתם  הצינורות יהיו קרובים עד כמה שאפשר לתעלה לשם מניעת גלגול הצינורות
 פתוחים למעבר.  ישאיר הקבלן את הללולתעלה. במקום שיש מעברי דרך ושבילים, 

 פלדה.   הובלת צנרת הפלדה, פריקתה ופיזורה כלולים במחירי היחידה של הנחת צנרת

 

 ריתוך הצינורות   .ג

ריתוך צנרת פלדה יבוצע בתוך התעלה ומחירי היחידה כוללים זאת, כולל הרחבת התעלה 
 זאת כלול במחירי היחידה.  בנקודת ריתוך לצורך ביצוע ריתוך הצנרת בתוך התעלה, וכל

מוסמכים בעלי  כל הריתוכים ייעשו בשיטת הקשת המתכתית המוגנת ויבוצעו ע"י רתכים
 תעודות בעלות תוקף שעמדו במבחן רתכים. 

 
 . המפקחאסור לקבלן למסור את עבודות הריתוך לקבלן משנה ללא אישורו של 

 בלבד. כמו כן, לא יעבדו הרתכים בקבלנות אלא בעבודה יומית 

 מ"מ   4.0 כל רתך יעבוד עם מכונת ריתוך נפרדת, האלקטרודות תהיינה בעלות קוטר של

 מ"מ ובהתאם להוראות יצרן הצינורות.  3.05 -ו

 אין להשתמש באלקטרודות שניזוקו או באלקטרודות רטובות. 
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 ציפוי פנים של צנרת פלדה  -תיקון טיח צמנט   .ד

 

 כללי 

בהתאם להמלצות היצרן   בצינורות הפלדה והאביזרים ייעשה תיקון ציפוי פנים של טיח
יחסית ולכל ההיקף. כמו כן, למילוי   וכמפורט להלן. המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים

 והאביזרים.  ותיקון הטיח בחיבורי הצינורות
תשומת לב הקבלן מופנית לכל תכונות של  התייבשות מהירה תוך ספיגת מים ופליטת 

 חום. 

 להלן.  להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורטיש 

ההתקשות.  אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו לאחר שהתחיל בתהליך
 טיח כזה פסול לשימוש. 

 

 הכנת הטיח 

 

 הרכב התערובת 

 חלקים )בנפח(. 0  -חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך 

 

 מים נקיים.  0:0מלפלסט( תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים  0111קריל  שרא

 

 אופן ההכנה 

 

 לערבב את החומרים המוצרים: חול לתערובת אחידה. 

ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל  0:0להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס 
למריחה )לא  ונוחהלתערובת צמנט חול תוך כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה 

 דלילה(. 

 יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה 
 

 מפרטים 

 פלסטי חיצוני.  עם ביטון פנים ועטיפת סרט 5/30מפרטים יבוצעו מקטעי צנרת פלדה ע.ד. 

מחיר קטעי הצנרת והעבודה וכן האביזרים החרושתיים ואביזרים אחרים וכן חומרי העזר  
 המפרט לפי התוכניות.  כלולים במחירי היחידה של

 

 התקנת האביזרים  .ה

 

לנקות  לפני ההתקנה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם. במיוחד יש
איזונם לפי פלס   את שטחי האטמים. בהרכבת האביזרים בקווים אופקיים יש להקפיד על

אך לא מאולצת. לא  מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת
ורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים ת

 באביזרים או באוגניהם. 

בטון או  הרכבת המגופים תעשה בצורה כזו שהמגוף יהיה תמוך על הקרקע על תמיכת
 צינור, ולא על צינורות משני קצותיו. 

 

 אוזני ריתוך 

 

יהיה לפי הטבלה  0" – 3"קטרים מספר אוזני הריתוך וקוטר מוטות ההברגה בצנרת ב
 הבאה:  
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קוטר  קוטר הצינור 
מוט 

הברגה 
לפי 

תקן 

BSTD 

מס' אוזניים 
 לריתוך 

"3 "5/8 0 

"0 "5/8 0 

 

 מ"מ.  6יהיו בעובי  5/8אוזניים "
ביצוע העבודה ואספקת אוזני ריתוך ומוטות הברגה כלול במחירי היחידה של התקנת 

 ב הכמויות. הצנרת והאביזרים המצוינים בכת

 

 בדיקות  .ו

 

יבוצעו בכמות שתקבע ע"י המפקח לתפרי ריתוך שיבחרו ע"י המפקח בדיקות רדיוגרפיות 
לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית ולפני הכנסת מים לצינור, כמות הריתוכים לא  

 הריתוכים שבוצעו.  01%תפחת 

 

 ילה ע"י המפקח. הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תח

מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות הנחת הצנרת, 
 לא  

 ישולם בנפרד בעד הבדיקות. 

 

תתבצע בכל קטע של הקו המוכן ולפני כל כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה בדיקת הלחץ  
 שינוי בלחץ.  שעה ללא  0/0אטמ' למשך לפחות  00הידראולית בלחץ פנימי של 

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ 
 בבית החרושת 

וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות. בדיקת הלחץ תבוצע 
 אך ורק 

 בנוכחות המפקח. 

 

מתאים. כל הציוד, הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ 
 האביזרים והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ יהיו טעונים אישור המפקח. 

 

 

 את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה 

 אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ  00ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

 ן לאישור. את פרטי העיגו מפקחלקו. יש להגיש ל

 

 המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י הקבלן. אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות 

 בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים. 

 

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של האיטום, החיבורים 
גנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות ומשאבות ומד והבדיקה ההידראולית, לרבות או

 לחץ ליצירת הלחץ ומדידתו וכל זאת כלול במחיר הנחת צנרת. 
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 שירות שדה 

במהלך העבודה נדרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות מספר פעמים ככל 
 . ושיידרש לפי דרישת המפקח ולפי שיקול דעת

 הקבלן.  תיאום הביקורים ועלותם תחול על

 בתום כל ביקור, על הקבלן לספק למפקח דוח שירות שדה בכתב. 
 בכל מקרה יש לזמן לפחות פעם אחת שירות שדה לבדיקת הצנרת והעטיפות לפני הכיסוי. 

 

 צביעת צנרת פלדה   .ז

 צנרת פלדה ואביזרי הצנרת ייצבעו כלהלן: 

 

ייצבעו בשתי שכבות ינוקו היטב במברשת פלדה וצבע יסוד לאלמנטים לא מגולוונים 
 מיניום סינטטי 

 01בשכבה אחת בעובי  HB-13אבץ  מיקרון כל שכבה או צבע יסוד כרומט 30בעובי 
 מיקרון. 

 

 לאחר ניקוי ולפני צביעה יש לקבל אישור המפקח. 

 
כגון מגינול אפור  יצבע תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוון צבע יסוד לאלמנטים מגולוונים 

  25בעובי 

 היצרן.  מתוצרת "טמבור" עפ"י מפרט צביעה של מקרון

 

 המפרט וצנרת גלויה.  צבע עליון יהיה בגוון אדום בכל חלקיצבע עליון לכל אלמנט צנרת  

 מיקרון.  015לאחר צבע היסוד הנ"ל ייצבעו במערכת מיקרון כל שכבה. ס"ה 

 עבור צביעת צנרת הפלדה לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחירי היחידה. 

 

 תיקון עטיפה חיצונית לצינור  .ח

תיקון עטיפת שלוש שכבות יתבצע בהתאם להוראות היצרן, עם חומרים המאושרים 
 לשימוש ע"י היצרן.  

או סרט הדבקה מתכווץ    SHS-340ריעה מתכווצת בתחום י תיקון העטיפה יתבצע ע"י
 בחום

SHT-330   .או ש"ע המאושרים ע"י יצרן הצינורות 
ני עטיפה עם סרטי הדבקה שאינם מאושרים לשימוש ע"י היצרן או לא יבוצעו תיקו

 המפקח. 

 אין למרוח פריימרעל הצינור לפני יישום הסרט או היריעה. 

 תיקוני העטיפה יבוצעו על כל האביזרים המותקנים מתחת ומעל לפני הקרקע / ריצוף.
שדה של בתום ההנחה וביצוע העטיפה, תבוצע בדיקת רציפות לעטיפה ע"י שירות 

 היצרן ויועבר דו"ח למפקח.
 הנ"ל כלול במחירי היחידה להנחת צנרת.

 הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח.
 

 

  "פקסגול"צינורות  7.50/

  או ש"ע שיאושר ע"י  גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מ"מ 06-30בקטרים "פקסגול" צינור "
 המפקח. 

ת יצרן הצינורות ולפי תקן הנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים לפי הנחיות והוראו
  .0015, ת"י 0חלק  0000 ישראלי
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   לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך 

 פגישת היכרות.   

 

  במהלך העבודה יידרש הקבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים
 המפקח. י "יידרש לכך ע ובתדירות 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 צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע שירות שדה
 ע"י יצרן הצינורות. 

 

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

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

 

  פקסגול"כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת" 
 ומאושרים ע"י יצרן הצינורות. 

 

  .צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים 

 

  השחלה שרשוריים.מ"מ תותקן עם שרוולי  06-05צנרת בקטרים 

 

  מ"מ תחובר במחברי אלקטרו פיוז'ן בצד, לא מאושר שימוש  63-001צנרת בקטרים
 באביזרים מכניים.

 

  כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש למלא מייד במים ולהשאירו תחת לחץ מים במשך
 כל זמן העבודה. 

 

  יצרן הצינורות. אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של 

 

  .בתום העבודה יידרש הקבלן לבצע בדיקה הידראולית )טסט( למערכת הצינורות 

 הבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונציג יצרן   

 שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית באם   08הצינורות, יש ליידע את המפקח לפחות  

 ים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראולית חוזרת לאחר התיקון.  ישנם נזילות ונדרש 

 לאחר אישור הבדיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטעם היצרן למזמין.    

 

  .אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן 

 

 ום כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של אותו היצרן, אין לבצע  בש
 אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצרנים שונים.  

 

   :מחירי היחידה למטר אורך כוללים 

 חציבה בקירות לצורך השחלת הצינורות וביצוע תיקוני טיח לצורך מילוי   0 

 מחדש של החריצים.   
 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  0 
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 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( נה המבתקרת לרצפת הצינורות קיבוע  3 
תיקניים יעודיים במרווחים על פי הנדרש בתקנים וע"פ הוראות היצרן ופרטי 

 הביצוע.
, תפסניות, לסוללה, תושבות, זווית כל הספחים והאביזרים לסוגיהם )אוגן 4 

   הסתעפויות,

 אביזרי טה, מקשר, מתקן לקיר גבס וכ'...  
 ורות.שירות שדה של יצרן הצינ 5 

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  6 
 אספקה והתקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצרת "ענביד" או ש"ע. 0 
 מ"מ. 07צנרת גלויה ע.ד.   
 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.   

 

 לא ישולם בנפרד בעד ספחים לסוגיהם.    

 

 צנרת פי.וי.סי לקווי גרוויטציה מחוץ לתחום המבנה  7.50/

 וצנרת "חוליות" או ש"ע  SN-8 P.V.Cיוב לקווי גרוויטציה יהיו מצנרתצינורות הב צנרת

והנושא סימון תו תקן וסימון חוזק, הכל  SI 884בצבע כתום לביוב המיוצר לפי תקן ישראלי 
 בהתאם לסעיף  

 של "המפרט הכללי".  3111.8.3

 

 מ"מ  0.01מ"מ ע.ד.  061צנרת 

 מ"מ  3.01מ"מ ע.ד.  001צנרת 

 מ"מ 6.0מ ע.ד. מ" 011צנרת 
 

 מ' ליח' ולא מעבר לאורך זה.  3.0 לקווי גרוויטציה תהיה באורך של P. V.Cצנרת 

הצינורות הנ"ל יסופקו כולל אטמי שפה על ידי הקבלן ומחירי היחידה כוללים הובלה עד 
 לאתר.  

בכל מהלך ביצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת 
הצינורות והשוחות ייעשה באמצעות מכשיר מדידה אופטי נביליר שיימצא באופן הנחת 

 רצוף באתר במהלך ביצוע העבודה. 

 

 חפירת תעלות  והנחת הצנרת כוללת:  
פעולת החפירה או/ו חציבה )כולל חפירת ידיים במקומות נדרשים( של תעלות לפי עומקים 

המתאים, הרחבת החפירה לתאי בקרה,  נדרשים וברוחב הדרוש עבור הנחת הצינור בשיפוע
 דיפון, יישור תחתית התעלה. 

 

מ"מ מתחת לצינור לכל רוחב    20פריקה ופיזור צנרת לאורך התעלות, הנחת מצע חול בעובי 
התעלה, הנחת הצנרת בעומק ובשיפועים הנדרשים, מילוי מהודק של חול מסביב לצינורות 

 התעלה.   מ"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב 01ועד 

 
 מילוי חוזר של חומר מקומי מעל עטיפת החול, חומר נקי מאבנים או חומר אורגני. 

 

כל אחת, באמצעות ציוד מתאים  מ"מ 01הידוק של חומר המילוי יעשה בשכבות של 
בהתאם לסוג החומר ומגבלות העבודה כולל הידוק מכני ע"י מכבש הידראולי מסוג 

מ"מ כל אחת,  51מחפר. הידוק זה ייעשה בשכבות של  קומפקטור המותקן על מחפרון או
 לכל היותר. 

 מעבר צנרת מתחת לקווי בזק, חברת חשמל, כבלים, מים וכו' קיימים בתוואי החפירה. 

 פינוי עודפי אדמה לאתר מאושר. 
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 בדיקה הידראולית )טסט(. 

 
 וכל המפורט בסעיף זה כלול במחיר היחידה של הנחת צנרת מכל סוג שהוא. 

 
 

 תאי בקרה טרומיים  /7.2/

 

 מתקני ביוב  .א

 יהיו עגולים מחוליות טרומיות, בהתאם לכתב הכמויות, עם   -תאי בקרה לביוב 

 טון(.  05כבד )לעומס   010.0.3טון( ומסוג ב.ב  8בינוני )לעומס  010.0.0מכסים מסוג ב.ב

 יות.  ס"מ מעל פני הקרקע או על פי המצוין בתוכנ 31גובה השוחה יותאם כך שתבלוט 

 
 מרכיבי השוחות יהיו כדלקמן: 

 

 מכסים     .ב

תקן רשמי( ובעלי תו תקן. המכסים ( )0113החדש )ספטמבר  087 המכסים יהיו לפי ת"י
 יהיו עשויים 

מיציקת ברזל עם מסגרת מרובעת )במקומות מרוצפים(, כיתוב סוג המערכת )מים / 
 ביוב / ניקוז(, סמל הרשות )עיריית ת"א(.

 בטיב.  "וולפמן" או ש"ע וא ": תוצרת ביח"ר "אקרשטייןהמכסים יהיו

"מ ס 61מ' ופתח בקוטר  0.05ס"מ לשוחות בעומק עד  15פתחי המכסים יהיו בקוטר 
 לשוחות  

 מ' או על פי המצוין בתוכניות.  0.05בעומק מעל 
מכסה פתח השוחה, כולל הפקק, יטופלו לפני מסירת העבודה למזמין, כולל ביצוע 

 צביעת  

 לקה ביטומנית. 

 , לפי המצוין בתוכנית. D400או  B125המכסה לעומס

מכסים המותקנים במשטחי בטון יהיו עם בטון מונמך לצורך ביצוע השלמת יציקה 
 . )אופציה, לביצוע ע"פ הנחיית  מפקח ( באתר

 

 תקרות     .ג

 ותהיינה בעלות תו תקן. בתקרות תהיה בליטה  087התקרות תתאמנה לדרישות ת"י 

 ו מגרעת להרמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר מורכבות על תאי בקרה. א

 ס"מ 51התקרות תהיינה עשויות מבטון מזוין. הפתח בתקרות יהיה בקוטר 

 מ' או   0.05ס"מ לשוחות בעומק מעל   61מ' ופתח בקוטר  0.05לשוחות בעומק עד 

 על פי המצוין בתוכניות. 
  .ין" או "וולפמן" או ש"עהתקרות תהיינה מדגם של ביח"ר "אקרשטי

 טון, לפי המצוין בתוכנית.  05טון או  8התקרה לעומס 
 התקרה תהיה מדגם שלושה חלקים.

  

 חוליות בטון עגולות      .ד

 חורי  3ובעלות תו תקן. בחוליות יהיו  658החוליות העגולות תהיינה לפי ת"י 

 ר הרמה. הרמה לא עוברים אשר יאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביז

 או ש"ע בטיב.  "וולפמן"מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או  -החוליות תהיינה: 

אשר יותקנו לפי הוראות  "איטופלסט"חיבור בין החוליות יבוצע באמצעות רצועות 
בחיבורים בין החוליות בדופן  היצרן וביצוע תיקוני תערובת מלט, חול ובי.ג'יי. בונד

או  ל"טורוסי"רות שוחת הבקרה יאטמו בחומר איטום פנימית וחיצונית של השוחה, קי
 ש"ע
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 האיטום יתבצע בהתאם להוראות היצרן.   

 

 מדרגות  .ה

   ASTM-C 478 המדרגות תהיינה: מדרגות רחבות לפי 
ס"מ מינימום. משני צידי המדרך תהיינה בליטות  05רוחב המדרך של המדרגה יהיה  

 למניעת החלקה לצדדים. 
 ס"מ. המדרגות תהיינה  03.5תא הבקרה פנימה לפחות המדרגה תבלוט מקיר 

 מתכת. ליבת עשויות מחומר פלסטי פוליפרופילן עם שלד 

 מבנה סולם.   -ס"מ  33המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות, זו מעל זו, במרווח אנכי של 

 

 תחתיות עגולות   .ו

או  "מןוולפ" התחתיות תהיינה תחתיות טרומיות מדגם של ביח"ר "אקרשטיין" או
 ש"ע בטיב, בעלות סימון השגחה של מכון התקנים. 

 דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליתית אחת. 

ורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה ח 3בכל תחתית יהיו 
 המשמש גם להרמת חוליות טרומיות. 

 לא עוברים. חורי ההרמה יהיו חורים 

ירצה להשתמש בחוליה תחתונה עם ציפוי פנימי בפוליאטילן במקום במקרה והקבלן 
 הכנת מתעלים )בנצ'יקים עליו לקבל מראש את אישור המפקח לכך(.  

 

 

 חיבור בין צנרת לשוחות טרומיות     .ז

ר או מחב חות טרומיות יבוצע לפי פרט ע"י מחבר שוחה "איטוביב"לשו חיבור בין צנרת
 בטיב. ש"ע 

 

 קיים  חיבור לתא בקרה

 

החיבור לתא בקרה קיים ייעשה בהתאם להחלטת המפקח באתר )אלא אם צוין אחרת 
 בתוכנית( באחת השיטות המפורטות להלן: 

 

 חיבור קו ביוב חדש לתא בקרה קיים כולל את פריצת פתח בחוליות הבטון או  .0

בדופן, הבנויה לבנים וסתימתם במקום החיבור, סביב כל היקף הצינור המתחבר, 
 פירוק מכסה התא וחוליות הבטון והרכבתם מחדש.  0:0ט צמנט בטי

 שינוי העיבודים של התעלות בקרקעית התא וחידוש הטיח מבפנים התא. חיבור 

 צינור ביוב ותיעול עשוי פלסטיק לתא בקרה יעשה באמצעות הספקת והתקנת 

 שרוול מיוחד לכניסת שוחות, תוצרת "חוליות" או שווה ערך המורכב על קצה 

 הצינור המתחבר. 

 

כנ"ל, אבל במקום לשנות את העיבודים, יתחבר הצינור לתא הבקרה מעל לגובה  .0
התעלה שבתוכו ויונח בפנים התא על מידרג הבטון בכיוון הזרימה עד לקצה 

 העליון של התעלה הקיימת. העבודה כוללת את חיזוק הצינור למדרג. 

 

 התקנת מפל בנפרד 

 בכל מקרה כאשר הפרש הגובה בין צינור הכניסה  מפל חיצוני או פנימי יותקן

 לבין צינור היציאה של תא הבקרה עולה על מחצית הקוטר של התא. 

 אם הפרש הגובה האמור לעיל אינו עולה על מחצית הקוטר של תא הבקרה, תעובד 

 תעלה בשיפוע מתאים בקרקעית התא. 
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"איטוביב" ואינו בעל  לתא בקרה טרומי שאינו עם מחברי H.D.P.Eחיבור צינור  .ח
 תחתית "מגנופלסט"

 

בכניסה ויציאה מתא בקרה עם מתעל זרימה מבטון, באחת  H.D.P.Eאופן חיבור צינור 
 השיטות להלן:

 

ריתוך מופה חשמלית בקצה הצינור, כך שבעת יציקת המתעל הבטן יעטוף את  .0
 המופה וכל זאת על מנת להבטיח את שליפת הצינור מתא הבקרה.

 

ההזמנה של השוחות והקדחים יבוצעו במקצת עגול במפעל ואופן חיבור   כאשר בעת .0

 תוצרת "וולפמן" או ש"ע. CS910הצינור לשוחה יהיה בעזרת אטם חדירה מסוג 

 
כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה לאספקת והתקנת שוחות בקרה, לא ישולם 

 בעד החיבור בנפרד. 
 

 רקב מפ.א מפריד שומן / בורות איגום / בורות .ט
 

 הציוד יהיה מתוצרת "רומולד" או ש"ע מאושר. -

 הציוד יהיה בעל תו תקן ישראלי. -

התקנת הציוד תבוצע ע"פ הנחיות היצרן ובנוכחות שירות שדה של היצרן, בתום  -
 ההתקנה יועבר דו"ח שירות שדה המאושר את ההתקנה.

 

 ביצוע קווים מאספים ותחנת שאיבה לביוב 7.25/
 ווי הביובמפרט צילום וידאו של ק

 כללי
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט 

 המיוחד, 
 יש לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

 הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור.
 " ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך צינור

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי 
 נפרד 

 ממסמך זה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר 

וספות של המפקח שניתנו במהלך את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נ
 הביצוע.

 
 ביצוע העבודה

לפני ביצוע הצילום על הקבלן הצנרת לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי 
בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע 

(, הכל בהתאם למפרט הכללי באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך )ביובית
 ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

 
 עיתוי עבודה

ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם  .0
 לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
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 הצילום ייערך בנוכחות הפיקוח. .0

לא פחות מיומיים לפני  על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, .3
 ביצוע העבודה.

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות קבלן הצנרת, והמפקח. .0
 

 מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם 

 צילום.ה למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע
 

 הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום, 
שנערך לשביעות רצונו של המפקח. תיעוד הצילום יימסר על ידי מדיה מגנטית ויכלול ודו"ח מפורט 

 לגבי ממצאים.
 

 רוולים ופתחים למעבר צנרת ש  7.22/
 חר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י חציבה.  בכל מקרה קידוחים שיעשו לא 
 אין לראות בתוכנית אינסטלציה כתוכנית שרוולים. 

 

  מעברי צנרת דרך קירות של מרחבים מוגנים תעשה ע"פ הוראות ודרישות הג"א
, המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי איטום 0015.5ות.י.  ופיקוד העורף

 ג"א ופיקוד העורף. המאושרים לשימוש ע"י ה

 

 שרוולים ממתכת והאטימה תתבצע ע"י חומרים מעכבי  מעבר דרך קירות יעשה ע"י
ובכל מקרה ע"פ הנחיות יועץ  אש המאושרים לשימוש ונושאי תו תקן ישראלי

 . הבטיחות של הפרויקט

 
  כל מעברי הצנרת בחלקים קונסטיקבים )אם קיימים( יבוצעו לפי סימון שרוולים

 בתוכנית קונסטרוקציה בלבד ולא ע"פ תוכנית אינסטלציה.המופיעים 

באם קיים הבדל בין התוכניות יש להודיע מראש לקונסטרוקטור ולקבל אישורו 
 בכתב, כולל הנחיות מדויקות לביצוע.

 

 עבודות חשמל ללוחות של המשאבות )ביוב, מים וניקוז( 7.20/
ח לפי מפרט וכתב מחיר יחידה של אספקת לוח חשמל והתקנתו כוללים: אספקת לו

הכמויות, תכנון הלוח, כתיבת תוכנת הבקר, אספקה והתקנת של לוח חשמל לפי המפרט 
 המיוחד כולל ארגז פוליאסטר המיועד להתקנה חיצונית שיותקן בתוך המבנה.

 מחיר היחידה ללוח חשמל, כולל הגשת תכנון הלוח לאישור המפקח לפני ייצורו. 
 נוי.מקום פ 31%הלוחות יתוכננו עם 

 עבור "בקרת מבנה" + פס מהדקים. כל הלוחות יכללו מקום שמור לבקר "טווידו" או ש"ע
כל הלוחות יתוכנן באופן שהציוד יוכל לקבל "שליטה מרחוק" + "הפעלה מרחוק" ע"י 

 "בקרת מבנה".
 

 
 כללי

 העבודה הכלולה בחלק זה של המכרז הזה, הינה:
 משאבות והתקנתן. 0הספקת 

ד למשאבות הנ"ל, התקנתו במקום וביצוע כל החיבורים החשמליים, הספקת לוח פיקו
לרבות חיבור המנועים, אמצעי הפיקוד השונים, מקור אספקת החשמל וכיוצ"ב, הרצת 

 המתקן ומסירתו ללקוח.
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 תיאור המתקן

 על הקבלן יהיה לבצע את העבודות כמפורט להלן:

 המשאבות ע"פ המפרט הנתון בהמשך. 0לספק את  .0

 את המשאבות לאתר ולהתקינו בתא השאיבה.להוביל  .0

 לתכנן לספק לוח פיקוד לפי המפרט הנתון בהמשך, תכנות ואספקת בקרי פיקוד. .3

 להוביל את הלוח ולהתקניו באתר. .0

 לספק את כל אמצעי הפיקוד וההגנה כמפורט בהמשך ולהתקינם במקום. .5

לה, בין לוח הפיקוד לספק, להניח ולחבר כבלי כח ופיקוד  לרבות שרוולים וצינורות השח .6
למנועים, לאמצעי ההגנה, מגופים הידראוליים, מדי גובה וכל הנדרש עד להתקנה 

 מושלמת.

 לספק, להתקין ולחבר קופסת הסתעפות עבור הכבלים של המנועים וכבלי הפיקוד. .0

לספק, להניח ולחבר את הכבלים בין אמצעי הפיקוד וההגנה, לבין קופסת ההסתעפות  .8
 ללוח הפיקוד. וקופסת ההסתעפות

 לחבר את כבל ההזנה הראשי ללוח הפיקוד. .7

 לספק ולהתקין הארקה תקינה ללוח הפיקוד. .01

 לספק ולהתקין מתקן לתאורה סביבתית. .00

 להפעיל את כל המערכת ולהגישה לביקורת המפקח. .00

 להגיש את המתקן לביקורת חברת החשמל. .03

 להגיש למזמין ספר מתקן מלא. .00

 ל ספקי הציוד.להגיש אישורי התקנה והפעלה מכ .05

 
 רשימת תקלות חיווי  למערכות ההתראה ולוחות החשמל

 
 

 לוח משאבות מים לצריכה

 תקלת חשמל ראשי / חוסר פאזה. -

 תקלת לחץ יתר. -

 תקלת לחץ נמוך. -

 תקלת חוסר מים. -

 .0תקלת עומס יתר משאבה  -

 .0תקלת עומס יתר משאבה  -

 
 

 ספרינקלרים –לוח משאבת מתזים 
 וח המשאבות של היצרן.כל התקלות שמתקבלות מל

 
 אביזרי מערכת כיבוי אש

 ( תוצרת "רפאל".TRSמגוף טריז דגם צר ) .0

 מחבר גמיש )"גל כפול"(. .0

 תוצרת "שגיב". 0ברז כדורי קוטר " .3

 שסתום אוויר אוטומטי תוצרת "א.ר.י" + ברז ניתוק "שגיב" לפני השסתום. .0

"שגיב" עם  0/0לל ברז ניתוק "וכו 0אטמ' קוטר השעון " 1:01מד לחץ תוצרת מגו אפק לתחום  .5
 חריר לשחרור אוויר.

 תוצרת "א.ר.י"  XLדגם  0מונע זרימה חוזרת " .6
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 פרסוסטט תוצרת "דנפוס". .0

   אל חוזרים פתח עליון תוצרת "א.ר.י." כולל: מוט מורה, משקולות, רגש זרימה )רגישות  .8

 גבוהה(.

 

  כל הציוד לדרג לכל עבודהPN-16 

 י שתיה.כל הציוד מאושר לשימוש במ 

 .כל הציוד כולל אישור התקנה ממתקין מוסמך, התקנה בליווי שרות ספק הציוד 
 

 

 מערכת הגברת לחץ למי שתיה לצרכנים עם משנה תדרים 7.20/

 

  כללי -

, בסיס ABBהמערכת תהייה חרושתית, המשאבות, לוח החשמל עם ממיר תדר 
, רגשי לחץ, מדי למשאבות, כולל מפרט צנרת, כניסה ויציאה, ברזי ניתוק, אל חוזרים

לחץ, חווט חשמלי בין כל מרכיבי המערכת ולוח החשמל יהיו מכלול אחד ויסופקו ע"י 
 ספק המערכת )הידרוניקס הנדסה בע"מ(.

מק"ש ולחץ  01המערכת תכלול שתי משאבות אנכיות רב דרגתיות. כל משאבה לספיקה 
 מ', עם אפשרות להפעלה של שתי המשאבות בו זמנית. 65

 חרושתי בכניסה / ביציאה. מפרט צנרת -

 ברזי ניתוק לפני ואחרי משאבה. -

 על חוזר לכל משאבה. -

 בסיס משותף ובולמי זעזועים. -

 מחבר גמיש "גל כפול" בחיבור לקו יניקה וקו סניקה. -

 מד לחץ עם גליצרין בכניסה ויציאה. -

 כל הפרוסטטים הדרושים. -

 מיכל התפשטות בנפח הנדרש. -

 טר עם דלתות כפולות וסידורי נעילה, תכנון הלוח.לוח פיקוד וחשמל ממבנה פוליאס -

 

 אופן פעולת המשאבות 7.20.5/
 שתי משאבות. האחת )תורנית( בפעולה והשניה בהיכון.

 אטמ' הוא קבוע ללא תלות בספיקה. 6.5הלחץ 
 במידה ומשאבה תורנית לא מספקת את הספיקה הדרושה. תכנס משאבה שניה במקביל.

 ל פעולה.תורנות המשאבות תתחלף אוטומטית כ
 
 

 לוח חשמל ופיקוד 10.00.0

 

לוח החשמל של המשאבות יהיה עצמאי ולא יסגור כאשר סוגרים את לוח החשמל   10.00.0.0
 הראשי   של הבניין )ללוח תיהיה הזנה מחשמל עם מקור מתח חיוני )גנרטור(.

כולל כל החווט והצנרת החשמלית הנדרשת שיבוצע לפי תקנים ישראליים ללוח פיקוד  10.00.0.0
 לברזים חשמליים וללוח התראות ראשי בבנייןמשאבות הגברת לחץ. 

 

 תכנון הלוח ע"י הקבלן, אישור התכנון ע"י המפקח. -

 מבנה הלוח מפוליאסטר עם דלת כפולה וסידורי נעילה. -
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כל חלקי המתכת הנמצאים בתוך המאגרים כגון פתחי כניסה, סולמות ירידה, צנרת 
ני המגן לעל המתכת בפני סביבה וספחי הצנרת, אוגנים לצנרת כו' יצבעו בצבע מגן חיצו

 קורוזיבית רוויה באדם מים.
צבע המגן יהיה מתוצרת "טמבור" או ש"ע בכל מקרה לפני הביצוע יציג הקבלן למפקח 
אישור היצרן בכתב שהחומר מאושר לשימוש במגע במי שתיה ושהחומר מתאים להגנה 

 היצרן.הנדרשת ממנו ויחכה לאישור המפקח. העבודה תבוצע לפי הוראות 

 

ומעלה המותקנת גלוי, מחוץ לבריכה תהיה צנרת פלדה עובי דופן  3צנרת בקוטר " .א
תוצרת "אברות" או ש"ע עם ציפוי פנים מלט צמנט מותקן בריתוך  531לפי ת"י  5/30"

הספחים יהיו כדוגמת הצינור עם ציפוי   APC-3ועטיפה חיצונית שחילה כדוגמת 
 פנים מלט צמנט.

וכולל צביעה  573בלי תפר ת"י  01היה מגולוונת מתוברגת סקי ת 0צנרת עד קוטר " .ב
 חיצונית )בתוך הבריכה ללא צביעה חיצונית(.

כל הצנרת בתוך הבריכה, שרוולים וקטעי צנרת שמוכנסים לקיר הבריכה בזמן  .ג
 . 01סקדיול  306היציקה והאוגנים מנירוסטה 

 

 עם כלוב הגנה. 0בקוטר " 306סולמות ירידה )עליה( למאגר יהיו מצינור נירוסטה 
 ס"מ. 31ס"מ, מרחק בין המדרגות  51רוכב של סולם 

 .306פרט עיגון ע"י ברגי נירוסטה 
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 מתקני חשמל 0/פרק 
 

 תאור העבודה 5/.0/
במבנה העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן בצוע מתקן חשמל 

מערכת בקרת תאורה  תקן תקשורת, המוקם ובשטחי הפתוח ובכלל זה, מערכת כריזה, מ
  . וניהול מבנה

 

 כלליות   רישותד 2/.0/

מוקדמות, יעמוד מתקן החשמל בכל דרישות חוק החשמל  - 11בנוסף לאמור בפרק  .א
ובתקנות שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם  0750 -תשי"ד 

רת החשמל רשות מוסמכת. כמו כן יעמוד המתקן בדרישות המיוחדות של חב
לישראל, של משרד התקשורת וחב' בזק. ההכנות להתקנת טלפון יתאימו לדרישות 

 חוק התכנון והבניה.  

                                                                            

אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של המפקח, יש להזמינו לשם ביקורת  .ב
 ולקבל את אישורו לפי כיסויים.  לאחר הנחתם,

כנ"ל יש להזמין את המפקח מטעם "בזק" לעבודות הטלפונים ומפקח מטעם חברת   
 החשמל לעבודות ההכנה עבורם, כמפורט.

 

 על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים, לפי ההנחיות כדלקמן: .ג

מדרכות ו/או האיים גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים, כגובה ה -
 באותו מקום.

ס"מ פחות מפני הכביש המתוכנן  3גובה סופי פני השוחות בכבישים יהיה  -
 באותו מקום.

וה גובה התקרה של השוחה, עם גובה הכביש באותו מקום. ובכביש קיים יוש -

    

 

 בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות. .ד
 

רשיון בתוקף, צילום הרשיון יימסר מנהל העבודה בשטח יהיה חשמלאי מוסמך עם  .ה
 למפקח לפני תחילת העבודה. 

 

 .פקחכל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המ .ו

דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לבדיקה  מפקחלשם כך על הקבלן להמציא ל
וע מוצעות של ולאישור לפני הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצ

רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון  מפקחמרכזיות ההדלקה. ה

 .התקנים, ע"ח הקבלן

     

הקבלן אחראי למסירת המתקן לחברת החשמל וקבלת אישורה על תקינותו לפני  .ז

    .והפעלה מלאה של המתקנים בשעות הערב והלילה מפקחקבלה סופית ע"י ה

 

יתואם עם המפקח, עם חברת החשמל ובזק, כך שתגרמנה ביצוע העבודה לשלביה  .ח
מינימום של הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם הקבלן את העבודות 
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עם האחראי על תאורת הרחובות מטעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל 

 .שלב בביצוע העבודות

       

 רשאי לדרוש בדיקת מכון חמפק" וה31היסודות והבטונים יהיו מסוג "בטון  .ט

 .התקנים על חשבון הקבלן המבצע

 

הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם ולאחר אישורם  של  .י
וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב, עבודות, ציוד וכן  מפקחה

, וכל זאת על הנורות שבפנסים וכו', ועליו לתקן ולהחליף כל חלק או עבודה פגומים
חשבונו. האחריות לנורות מחייבת את הקבלן להחליף בפועל באתר כל נורה שתשרף 

 .כמחויב בחוזה עבור כל פריט אחר במתקן

    

 שנים. לא יראו 3-שנים ולציפויים המתכתיים ל 5האחריות לריתוכים תהיה למשך  .יא

 .ממ"ר 01-במשך תקופה זו סימני חלודה על העמודים ששטחם גדול מ

 

גופי התאורה יהיו מקוריים בתוך אריזות מקוריות עם מסמכים נילווים מקוריים       .יב
                           בתוך האריזות. 

  חישובים פוטומטריים יעשו על ידי תוכנת היצרן של אותם גופי תאורה. 

                         

ות אלו וברמה מקצועית העבודה תבוצע על ידי חשמלאים המאומנים במיוחד לעבוד .יג
גבוהה. הקבלן יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע עבודות חשמל אלה 

 .ויעסיק באופן קבוע באתר מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל הוראותיו של והמפקח

            

עם סיום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת  .יד
תיקונים שיידרש, עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות החשמל, יבצע כל ה

 והפעלתן.
 כל זה כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד.  

 

 על הקבלן לבצע את כל התאומים הסופיים מול ספקי המערכות שיותקנו באתר.    .טו

 
 

 מערכת החשמל )כללי( 0/.0/

ט חלקים שתוכנן להתקינם על מגשים, סולמות כל המתקן יהיה סמוי )תה"ט( למע .א
 בתעלות או בצנרת גלויה.

 

במעברים של כבלים גלויים או על מובילים חשופים בין איזור אש למשנהו ובין  .ב
הקומות יש לאטום את המעברים נגד אש ועשן וכן  לצפות את הכבלים עם חומר 

 מעקב בעירה.
 

קן, יבוצעו עם פריטים מיוחדים מעברים למרחבים מוגנים ולמקלטים לכל סוג מת .ג
עמידים בפני הדף ואטומים בפני גזים אש ועשן ויתאימו בגודלם וקוטרם לכבלים 

 העוברים דרכם. 
 הפריטים יהיו תקניים ומתוצרת בעלת מוניטין בשטח זה.

 

 .55IPבמרחבים מוגנים ומקלטים לוחות חשמל יהיו בעלי דרגת הגנה  .ד
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 הכנות עבור חברת החשמל 0/.0/

נות במעברים עבור חברת החשמל יבוצעו ע"י צינורת לסוגיהם של חברת כל ההכ .א
ס"מ ויכוסו בחול עד גובה של  01החשמל, אשר יונחו בתעלות על שכבת החול בעובי 

 ס"מ מעל לשכבת הצינורות העליונה. 31
 

הקבלן יתאם את קבלת הצינורות מחברת החשמל, כולל כל החלקים והאביזרים  .ב
ל ידם, יובילים לאתר ויניחם כנדרש, וכן עליו לתאם הדרושים, המסופקים ע

עבודותיו עם חברת החשמל להודיע להם על ביצוע העבודות על ידו ויזמין פיקוח 
 שלהם  ידאג לקבל אישורם על כל העבודות שביצע עבורם וימסור האישור למפקח.

 

 01 -את סרטי האזהרה ידאג הקבלן לקבל גם כן מחברת החשמל ולפרוס אותם כ .ג
 ס"מ בין סרט לסרט. 01ס"מ מפני הקרקע הסופיים, לכל אורכם, ובמרווחים של 

 

במקרים מסוימים יידרש הקבלן לספק בעצמו את הצינורות עבור מעברי הכבלים  .ד
 של ח"ח. הקבלן יקפיד לספק הצינורות לפי הדגמים שבשימוש ח"ח ובאישורם.

 

טרים השונים וסידורם הנחת שכבות הצינורות על פי כמויות הצינורות בעלי הק .ה
בתעלה, המרווחים ביניהם במישורים האופקי והאנכי, יעשו בתאום מראש עם 

 חברת החשמל בכל מקרה ובאישורם.

 

כל הצינורות יאטמו בקצותיהם עם פקקים/מכסים מתאימים למניעת חדירת  .ו
מ"מ, הכלול במחיר  8אדמה, לכלוך וכו', לאחר שיושחל בהם חוט משיכה מניילון 

 ו/או הספקת הצינור ולא ישולם עבור זה בנפרד.הנחת 

 

קשתות, זויות, מופות, חוטי משיכה, עליות,  ם גםללים במחיריוהצינורות השונים כ .ז
 אטימות, זויתנים וגושי בטון לחיזוק וכל הנדרש.

 

ס"מ  01X01X01קיימא ע"י גוש בטון שקוע -קצוות הצינורות יסומנו בצורה ברת .ח
-טר מעל לקרקע ושילוט, וכן יצוינו בצורה ברורה וחדמ 1.5ס"מ הבולט  5וזיתן 

( הממוחשבות ובדיסקטים ובשרטוטים שיגיש MADE-ASמשמעית בתכניות העדות )
 הקבלן לאחר הביצוע.

 

בכל הגומחות רשת וחל"ב יותקנו שרוולים לפי הצורך ועוד שני שרוולים שמורים.  .ט

מ"מ    05קן גם שרוול בגומחות חל"ב )מונים( המותקנות על קירות תומכים יות
 ס"מ מפני קרקע סופיים. 81לכל יח"ד עד מחוץ  לקיר בעומק 

 

 
 
 
 

 מובילים, מוליכים וכבלים 1/.0/

        בצבעים תקניים, פרט אם  XLPE-FR1כל המוליכים יהיו מנחושת, בידוד  .א

 אחרת בתכניות.  מסומן 
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          החיבורים וההסתעפויות בתיבות יהיו ע"י סרגלי מהדקים ממוספרים .ב

  ומסומנים, מהדקי תותב )עם ברגים ופחיות מגן(. אין להתקין מהדקי כיפה 

 )קוניים(.
 

ס"מ מהקיר כדי לאפשר  מעבר צנרת  5התעלות והמגשים יותקנו במרחק של  .ג
גלויה בינם לבין הקיר. כל המתלים, החיזוקים וחמרי העזר יהיו מגולוונים 

י ההתקנה, העבודה תבוצע לפי ובלתי מחלידים. במקומות שמסומנים פרט
 הפרטים.

 

 מ' מעל הלוח. 0.5כבלים היוצאים מלוחות חשמל יצבעו ע"י חומר נגד אש לפחות  .ד
 
 

 לוחות חשמל 0/.0/

ובת"י  ISO-9002  לוחות החשמל ייוצרו על ידי יצרן לוחות חשמל העומד בתקן  .א
 .00ויציג אישור ת"ת  0007

 

ע המפקח ו/או האדריכל )על צביעת הלוחות תבוצע עם צבע חלק בגוון שיקב .ב
הקבלן לברר זאת לפני הבצוע(. בהעדר הנחיה אחרת הצביעה תהיה 

. הגוון של ארונות (RAL7032)בז' -אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי בגוון אפור
עשויים פוליאסטר משורין יהיה ע"י פיגמנט בחומר הפלסטי ולא ע"י צביעה 

 חיצונית.

 

ים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים, כולל בכדי למנוע נגיעה מקרית, כל החלק .ג
 החלקים הנמצאים מאחורי דלתות הלוח.

 

הציוד המורכב יהיה נתון לבחירת הקבלן מתוך רשימת הציוד המפורטת להלן  .ד
)פרט לנדרש אחרת בתכניות ובכתב הכמויות( ומהדגם החדיש ביותר של אותו 

 יצרן:

,      SIEMENS ,KLOCKNER-MOELLERמפסיקים טפוס פקט תוצרת  .0

SCHNEIDER ELECTRIC. 

,  N-SIMENSתרמי )מאמ"ת( זעיר: תוצרת -מפסק אוטומטי מגנטי  .0

LEGRAND (M-K  )ABB  סדרה(0S )SCHNEIDER ELECTRIC (N61C ,)

LEGRAND DX  .המאמ"תים יהיו לז.ק .KA01  לפחות לפיIEC  0 - 700 
 אם לא צוין במפורש אחרת . 

           SIEMENS,   LEGRANDמנתקי הספק אוטומטיים: תוצרת  .3

SCHNEIDER ELECTRIC ,KLOCKNER-MOELLER (K-M) ,ABB ,    

        LEGRAND DPX. 

 ,יכללו בלוק מגעי עזר וסליל הפסקה מרחוק A011 -מנתקי הספק מ .0
 עמידה בזרמי קצר תהיה בהתאם למפורט בכתבי הכמויות. 

 יהיו מתוצרת הזהה למאמ"תים.ממסר לזרם פחת:   .5

 

 SQUARE D  ,SIEMENS ,TELEMECANIQE ,K-Mגענים  ומתנעים:  מ .6

    ,  ABB. 

 .SIEMENS ,LINDNERנתיכים נשלפים בעומס:  .0

   TELEMECANIQE ,LEGRAND ,HAGERא':  51נתיכים נשלפים עד  .8
 עם  נורית לסימון נתיך שרוף )בלבד(.
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 . LANDIS&GYR ,IZUMI ,TELEMECANIQUE ,SYRELECטיימרים:  .7

 .IZUMI ,OMRON ממסרים: .01

, להתקנה על מסילה, WEIDMULLER ,WIELAND ,PHONIXמהדקים:  .00
 בצבעים שונים לפי יעוד הקבוצה )פיקוד, בקרה, מעגלי עומס(.

  . SATEC, אלקו, MULEXציוד מדידה: ארדו,  .00

, TELEMECANIQUEלכל המתחים:   MultiLEDמנורות סימון יהיו מסוג .03

KLOCKNER-MOELLER ,BACCO  
 

חירת ואישור דגמי הציוד, על הקבלן להשתמש באותו ציוד בכל הלוחות לאחר ב .ה
 המיועדים לאותו פרוייקט.

 

 יש לאטום את כל הלוחות הכוללים מתקני כיבוי בגז. .ו

 

חדירת כבלים ללוחות )מכל הכוונים( תבוצע ע"י פנלים מיוחדים כמו דגם  .ז

LEGRAND - ATLANTIC   גז כבוי.על מנת להבטיח אטימות הלוח נגד פיזור 

 

 NO  +NCבכל המפסיקים הראשיים בלוחות יש להתקין שני מגעי עזר חופשיים  .ח
 )בנוסף לאלה הדרושים לפעולה והגנות המפסיק(. 

 

מגעי עזר חופשיים                                 0ומעלה יותקנו  A631במפסיקים ראשיים  .ט

(NO0  +NC0 .אלא אם נדרש אחרת ,) 

 

מגעי עזר חופשיים                                 0ומעלה יותקנו  A011במפסיקים ראשיים  .י

(NO0  +NC0 .אלא אם נדרש אחרת ,) 
 

לכל מגעי העזר וסלילי הפסקה מרחוק יותקנו מהדקי חיבור מחויטים  .יא
 ומשולטים. 

 

 בכל המפסיקים המזינים לוחות משנה יותקן סליל הפסקה מרחוק. .יב

 
 

 אביזרים בקירות 7/.0/
  

 ים יהיו שקועים בקירות אלא אם צוין במפורש אחרת. כל האביזר .א
 

האביזרים יהיו מדגם "גויס קורוס לוקס" או ביטיצ'ינו לונה" בגוונים שיתואמו עם  .ב
  האדריכל. 

 

 אביזרים מוגנים מים יהיו מאותה סידרת דגם כמו האביזרים הרגילים. .ג

 
 

 גופי תאורה ואביזריהם 0/.0/

וצרת כמפורט בתכניות  ו/או בכתב הכמויות הקבלן יספק גופי תאורה )ג"ת( מדגם ות .א
  או ש"ע ואיכות. 

 

 .01כל גופי התאורה יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים ובעלי תקן  .ב
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 איכותיות. LEDגופי תאורה לשלוט ותאורת חרום יוארו ע"י נורות  .ג

  

לפחות לכל  שנים  5-ג"ת חרום מסוגים שונים יכללו ערכות חרום עם אחריות ל .ד
 כה.מרכיבי הער

 

 יש להגיש לאישור המזמין דוגמא מכל סוג של ג"ת שיש לספק למתקן.   .ה
 

 רויישאכל ג"ת שאושר ע"י המזמין יצויד במסמך מודפס שיערך ע"י נציגי המזמין  .ו
 ברשות המפקח עד השלמת הפרויקט כדוגמא או בדיקת הגופים שיסופקו לאתר.

 לאחר השלמת המתקן הדוגמאות יוחזרו לקבלן.
 

-הולנד, ג'נרל אלקטריק-גרמניה,  פיליפס-ור/הנורות יהיו תוצרת אוסרםמקורות הא .ז
  ארה"ב.

 יש להקפיד כי אותו דגם של נורה יהיה מאותה תוצרת בכל הפרויקט.
 מעלות קלוין אם לא נדרש אחרת במסמכי החוזה.  0511צבע האור יהיה 

 

ההסתעפויות בין ג"ת אחד למשנהו יבצעו ע"י תיבות הסתעפות תקניות  .ח
 ומסומנות, ממוקמות עם גישה נוחה לתיבה.  

 

מהתפוקה  35% -, לא תפחת מ5Tתפוקת האור של נורות בעבודה במצב חרום מסוג  .ט

 05% -)קומפקטיות( תהיה לא פחות מ PL ,TDCהנומינלית. תפוקת האור של נורות 

תהיה זהה , LEDמהתפוקה הנומינלית. תפוקת האור של גוף תאורה עם נורות 
ומינלית במצב הזנה רגיל. משך זמן הדלקת תאורת החרום בכל סוגי לתפוקה הנ

 . דקות אם לא נדרש אחרת 61הנורות תהיה לפחות 
 
 

 עבודות פיתוח 0/.0/

 המתקנים   תאור .א

מפרט זה מתייחס לביצוע תשתיות למתקני חשמל ותאורת רחובות, במקומות  .5
 ובקטעים המופיעים בתכניות.

לוי, כיסוי והידוק, אספקה והתקנה של העבודות כוללות חפירות וחציבות, מי .2

חוטי  לעמודי תאורה, צינורות לסוגיהם, מוליכי ארקה,  B-300בסיסי בטון  

 ,משיכה, פרוק מתקנים קיימים, העתקות, שינויים וכו', או רק חלקים מהנ"ל

 .הכל כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות

     

בלן לתאם זאת מראש במידה ותדרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הק .0
מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה,  עם

היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת  ולקבל
המים, חברת בזק וחברת החשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. 

 .לא תשולם כל תוספת עבור עבודות לילה

 

 ,צעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישיםבמקומות שיבו .0
  מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום.
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בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים  .1
מכל מין וסוג שהוא ללא אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי 

 הדרכים של הרשות המקומית, כולל שילוט, תאורה וכו'. מחלקת

 

כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה  .0

 .נקיטה בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים מאי

 

 קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל .7
כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים  הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו

 .וחפירות בידיים בחפירות

 
 

 חפירת והנחת כבלים .ב

הכבל יונח בחפירות בתוך הקרקע. הנחת הכבלים תעשה בהתאם לתקן   .5
, כמו כן בהתאם להנחיות חברת 0707כפי שפורסם ברשומות מספר   הישראלי

  .חשמל וכו'ה החשמל, חוקי

 

ס"מ. הכבלים  011ס"מ ובעומק של  01-31הכבלים יונחו בחפירה ברוחב של  .2
יותקנו בתוך צינורות כפיפים מפלסטיק לסוגיהם, מאושרים ע"י מת"י, 

הנדרשים. כל צינור ישמש להשחלת כבל אחד עד שלושה   תקניים, בקטרים

 .לכל היותר. דגמי הצינורות כמצויין בתכניות ובכתבי הכמויות

 

 .ס"מ עובי כל שכבה 01ות, הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונ .0

הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה,  
 וכו'. יותר שימוש   למרכזיות

 

 על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר. למטרה זו אפשר להשתמש .0
  בעפר שהוצא מהתעלה, אם אינו מכיל סלעים, אבנים וכו'. ההידוק צריך

 ת מהדקים מכניים, קופצים או ויברציוניים ועליו להעשות תוךלהעשות בעזר

  -, יתקין הקבלן סרט פלסטי)ציפות ואחידות. כמו כן )כלול במחיר החפירהר

   .ס"מ מעל לצינור 31תקני לפי דגם ח"ח, 

 

 בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול .1

 רגל ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם להוות מטרד לתנועה או להולכי

 .סיום העבודה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי

                             

  במידה וידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק .0
 באופן הדרגתי, איטי, וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע

   .בורו כחפירה רגילההדרגה וישולם עב

 

במקרה של הצטלבות צינורות יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של  .7

ס"מ אלו ימולאו חול כריפוד עבור הצינור העליון. מעל  01ס"מ.  10  לפחות

  .ס"מ חול ומעליה מילוי כנ"ל 01זה תונח שוב שכבה של  צינור
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של  .מטר ק.ע 0.1אך בעומק של  מעברי הכבישים יבוצעו על ידי צינורות כנ"ל, .0
 הצינור. במקרים מיוחדים, אם ידרש, יבוצעו המעברים בתוך צינורות

מ"מ. פתיחת הכבישים והמדרכות תעשה על ידי ניסור  001פי.וי.סי. קשיחים, 

 .בלבד ברוחב המינימלי הנדרש

 

תיקוני המדרכות והכבישים יעשו על ידי הקבלן, בהסכמתם ובאישורם של  .0

( לפי 'לפי הנחיותיהם ולשביעות רצונם )כורכר מלא לכל העומק וכוהמפקח, 

 .סטנדרט משרד השיכון והרשות המקומית

 

 אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח, אלא יש ./5

 .להזמינו לביקורת לאחר הנחתם ולקבל אישורו לפני כיסויים

      

 ת אבנים, לכלוך וכו'.את הצינורות יש לאטום קלות למניעת חדיר .55

 

הצנורות יוכנסו ליסודות של עמודי התאורה והמרכזיה, עד למרכזי היסודות  .52
בכניסה לעמודים. הצינורות יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם, ברדיוס גדול ככל 
האפשר, ממרכז העמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יחד במרכז שבין ברגי 

 .היסוד במדויק

 

 ת סופיות, עדכניות וממשיות של הנחת הכבלים, עםעל הקבלן להמציא תכניו .50

 .'סיום הנחתם, עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו
במידה ותכניות הרקע ממוחשבות יגיש הקבלן תכניות העדות ממוחשבות גם 

 .כן

 

 ממ"ר, יותקן בחפירות, חופשי, במקביל 35מוליך הארקה שזור מנחושת,  .50

   ללא . הכבל יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד)בתוכם לצינורות )ולא

מ"מ ביסוד והמשכתו  51אלא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד    ,חיתוכו
לעמוד או לחיבור הבא. הכבל יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל 

 .מותקנת בלחץ ,כבל מתאימה

 

ר ביצוע כל הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים רק לאחר גמ .51
העפר בשטח המדרכה ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות  עבודות

 .)האיים )או בהתאם להוראות המפקח  ו/או

                     

 החפירות בערוגות ובפסי הירק תעשנה בידיים, תוך זהירות מירבית מפגיעה .50

 להוציאו בעתבשיחים, בפרחים, בעצים וכו'. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא 
 במקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחרוביצוע החפירות, יוצא בזהירות 

 .המילוי. כל האמור לעיל כלול במחיר החפירה ולא ישולם עבור זה בנפרד

 

בכל נושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצורתם עם  .57
המפקח, וידאג לקבל אישור מראש מהרשויות המוסמכות,       המפקח

  המשטרה וכו'.

 

 

 יסודות .ג
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העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו  .5
היסודות יהיו מבטון   למידות המצוינות בתכניות ובכתבי הכמויות.   בהתאם

 .31 ב

                        

במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש  .2
       ס"מ נוספים ולמלא שכבה זו בחול. המחיר נכלל במחיר היסוד. 01ור לחפ

 

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של  .0
ברגי  היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות 

 אומים מעל ליסוד.  5-היסוד. ברגי היסוד יבלטו לגובה של כ

 

עד לחלקם המצופה ינוקו במברשת פלדה ולאחר מכן ינוקו ב"קרבון  הברגים .0

כך יוכנס -, מכל השומנים שעליהם, אחר)טטרה כלוריד" )לא נפט או בנזין
החלק המנוקה של  הבורג ללא החלק המצופה וללא התבריג שיסומן לתהליך 

חומצת מלח, עד  להופעת חלודה רצופה. הברגים מצופים  01%זה, לתוך 

   .כולל התבריג ,ס"מ עליונים 05-כ קדמיום

 

 ס"מ מתחת לפני הריצוף או אבני המדרכה, כך 01-פני היסוד העליונים יהיו כ .1
שיאפשרו בעתיד ריצוף מלא ויש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע החפירה. 

ס"מ  0-דרש, יבוצעו היסודות כשהם בולטים כיבמקרים מיוחדים, במידה וי

על  .'יהיה יצוק בתבניות חלקות, "פזות" וכו מעל לריצוף. כל החלק הבולט

 .הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום ומקום

     

מ"מ, במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים  05בתוך היסוד יוכנסו שרוולים   .0
מקסימליים. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם  כניסתם לעמודים, בנוסף 

כבר כיום בהתאם לתכניות, יוכנס בכל היסודות ללא   לכל הצינורות הנדרשים
מ"מ כרזרבה להעברת כבלים  נוספים בעתיד  ומחירו  05יוצא מהכלל שרוול  

כלול במחיר היסוד. כאמור לעיל, כל הצינורות יקושרו  יחד במרכז המדויק  

   .ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה 05-והם יובלטו כ

 

ס"מ  01הבורות והיסודות, ימולאו בחול עד יווצרו בין קירות יהחללים ש .7

 .לגובה הריצוף מתחת

 

        .הביצוע והתנאים יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר .0

  

 דיסקיות רחבות ודיסקית 0אומים,  3על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יותקנו  .0

 .גולווניםקפיצית. כל האומים והדיסקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מ

       

 במקרים בהם לא יותקנו העמודים מייד לאחר בצוע היסודות  : ./5

      

על כל בורג, כולל האומים והדיסקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז  -

 .גובהו  לכל
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  מ"מ, במידות המצוינות במפרט 0.5תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי  -
, מוליכי הארקה וכו', וכל זה  ובכתבי הכמויות, להגנה על היסוד, הצינורות

 יכוסה באדמה, אספלט וכו' לישור המקום והחלקתו.  

 

קיימא לזיהוי היסודות בשלב שיגיע להשלמת -הקבלן יבצע סימון ברור ובר -

  .המתקנים והצבת העמודים

 
 
 
 

 מובילים לתקשורת /0.5/

עבודות הצנרת והמובילים למערכות התקשורת כוללות: חפירות, חציבות, מעברים  .א
דרך מדרגות, קירות מגן וכו', אספקות והתקנות של צינורות לסוגיהם, כולל 
מתאמים מחזיקי מרחק )"לגו"(, תמוכות, חוטי משיכה, בנית תאים מושלמים 

 לכבלים, ניקוזים לתאים וכו'.
 

כל העבודות הקשורות במערכת הטלפונים תבוצענה בהתאם לתכניות, לכתבי  .ב
ולהנחיות העדכניות של הנהלת אגף ההנדסה  כמויות, בהתאם לדרישות הטכניות

"מפרטים טכניים לעבודות  –ותכנון של חברת "בזק", וכן כמצוין בחוברת של "בזק" 
בינוי רשת", ובהתיחסות למפרטים ולתוספות המתאימות לכל סוגי העבודות שיש 
לבצע, המצוינים בכתבי הכמויות והמסומנים בתכניות. על הקבלן להחזיק ברשותו 

ברת הנ"ל וכן מפרטים ותכניות סטנדרטיות של "בזק" לתאים השונים "תאים החו
 קרקעיים"  ולבצע הכל כנדרש.-לכבלים ולמתקני תקשורת תת

 

ס"מ מעל  31ס"מ ויכוסו בחול עד לגובה של  01הצינורות יונחו על שכבת חול בעובי  .ג
 לשכבת הצינורות העליונה, הכל לכל לרוחב התעלות.

 

 תיתן יהיה כדלקמן:רוחב התעלות בתח .ד

ס"מ, לשלושה  55 –ס"מ, לשני צינורות האחד ליד השני   "0X0 – 01לצינור  

ס"מ.  001 –ס"מ, לארבעה צינורות, האחד ליד השני  01 –צינורות, האחד ליד השני 
 הצינורות יותקנו במרכזי התעלות כנדרש.

 

ם ולהודיע להם על הקבלן לתאם את כל הביצוע עם חברת "בזק", לעמוד תחת פיקוח .ה
בכתב לפני ביצוע כל שלב בעבודה. עם סיום העבודה ולפי מסירתה למפקח, יהיה 

 עליו לקבל אישור "בזק" על ביצועה התקין ועל קבלת העבודות על ידם.
 

בכל קטע יברר הקבלן עם המפקח מטעם "בזק" ויבצע החלפת קרקע בתעלות רק על  .ו
 עים.פי הנחיותיו, וכן הצורך בעטיפות בטון בקט

 

המכסים לתאי הכבלים הסטנדרטיים של בזק יסופקו לקבלן ע"י "בזק" ועל  .ז
חשבונם. על הקבלן לתאם איתם את קבלתם במחסניהם ואח"כ להובילם לאתר 
ולהתקינם. )המכסים והמסגרות של התאים העגולים יסופקו ע"י הקבלן כשהם 

 (.T8 -תקינים ולעומס מתאים למקום התקנתם אך לא פחות מ

 

החומרים יסופקו ע"י הקבלן, כולל כל הציוד וחומרי העזר, כולל מחברים,  יתר .ח
תמוכות )"לגו"(, מתאמים, מחזיקי מרחק, אטמים, קונוסים, חוטי משיכה, קשתות, 

 מופות וכל הנדרש.
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הקבלן יידרש לקבל אישור חברת "בזק" להעסקתו בביצוע התשתיות למערכת  .ט
ות אלה ו/או לא קיבל אישור "בזק", עליו הטלפונים. במידה ואין לו נסיון בעבוד

לבצע, על חשבונו, את העבודה עם קבלן משנה המאושר ע"י בזק וזאת לאחר תאום 
 ואישור המפקח.

 
 

 מערכת בקרת תאורה  0.55/
 

 QUANTUM  תוכנות ניהול ובקרה 
 

QADMIN 
 

כלי תוכנה המאפשר למשתמש לנהל את תאורת המבנה ותאורת החירום באופן מקומי 
אות האינטרנט. המשתמש יכול להפעיל גופי תאורה ותאורת חירום שונים במבנה, ובאמצ

לעקוב אחר אירועים ותקלות , לקבל דיווחים בחתכים שונים. הנתונים שניתן לקבל כוללים 
מידע על רכיבים תקולים ומצב מצבר ולבצע פריקה יזומה של מצברי תאורת החירום 

 ברחבי הבנין.
 

QDESIGN 
 

מאפשר יצירת בסיס נתונים בעבור הפרוייקט. הנתונים כוללים אביזרי הקצה, כלי תוכנה ה
 פרטי תרחישים ותכנות, לוחות זמנים, גרפיקה ונתוני הפרוייקט.

 

QGRAPHICS 
 

כלי תוכנה המאפשר יצירת ממשק גרפי על בסיס שרטוטי המבנה/תמונות/איורים 
חדרים לקבלת נתונים \זוריםהמסופקים ע"י הלקוח.מאפשר "לשוטט" ברחבי המבנה לפי א

 וביצוע פעולות על גופי התאורה ותאורת החירום במבנה.
 

GQ-ENG 
 
שירות זה של חברת גלובל קוואלטי כולל פיקוח,הפעלה ותכנות המערכת לשביעות רצון  

 הלקוח והתמשקות מערכת הקוואנטום למערכת בקרת המבנה.
 

Shed Load 

 
רגיה לאיזורים שונים במבנה ולטווחי זמן כלי תוכנה המאפשר הגדרות חיסכון באנ

( בצריכת התאורה.  המידע מוצג 01%מסוימים. הכלי מאפשר "קיצוץ רוחבי" )לדוגמא 
 באמצעים גרפיים הממחישים את הצריכה טרם החיסכון ולאחריו.

 

GREEN GLNACE 

 
ממשק למשתמש המאפשר מעקב בזמן אמיתי ואו לאורך זמן  אחר נתוני צריכת אנרגיה 

חלקים שונים של המבנה. נתונים אילו כוללים מידע לגבי חיסכון אנרגיה שהושג ומוצג ב
באמצעות  גרפיקה, בקילווט חיסכון ובערך כספי שנחסך.   כלי זה חיוני בקבלת החלטות 
לגבי חיסכון באנרגיה. ממשק זה ידידותי ורצוי שיהיה נגיש למספר רב ככל האפשר של 

 עובדים.
 



12 

 

 

 הבקרה:. תכונות מערכת 5
שליטה פרטנית וקבלת מידע על תקלות בעבור משנקים לתאורה פלורצנטית  העובדים 

 בתקשורת קוואנטום 

 .DALIבקרה על תאורת חירום הפועלת בסטנדרט 
 נתוני חיסכון בצריכת אנרגיה.

 תרחישי תאורה.
 הפעלה על בסיס נוכחות.

 הפעלה על בסיס כמות אור טבעי.
 הפעלה ממספקים חכמים.

 ה ממערכות חיצוניות כגון גלוי אש, אזעקה, מסכי נגיעה.הפעל
 ניהול נתונים ותקשורת ביו אביזרים באמצעות רשת המחשבים.

 שעון אסטרונומי.
 שעון שנתי.

 שעון סולרי המאפשר ניהול תאורה ווילונות על בסיס גובה וזווית השמש.

 .BACNETו  LONWORKSחיבוריות לבקרת מבנה 
 מוצאים. 0,111,111שליטה על לפחות 

 הכולל את התכונות הנ"ל.  HMI)ממשק אדם מכונה )
 
 . רכיבי המערכת:2

 לוחות בקרת תאורה. 

  Quantum Manager. מחשב מרכזי לניהול המערכת 
 תוכנה ייעודית המאפשרת בקרה, שליטה, אתחול, תכנות ודיווח

 .(GREEN GLANCE )ממשק למשתמש הכולל נתוני חיסכון באנרגיה בזמן אמיתי 
 לוחות חשמל הכוללים רכיבים למיתוג ועימעום תאורה.

 רכיבי מתח נמוך כגון מפסקים חכמים,גלאי נוכחות, חישני אור.

 ., DALI RS232, Ethernetמתאמים למערכות שונות הפועלים בתקשורת 

מסופק ע"י -DALIמשנקים לעימעום תאורה פלורוצנטית ע"י הפועלים בתקשורת 
 אחרים.

 נות חשמליים הכוללים, מנועים, בד, אביזרי עזר והתקנה.מערכת וילו
 תוכנה ייעודית לניהול מערכת וילונות הכוללת שעון סולרי.

 
 . הערות:0

 .המחיר אינו כולל משנקים לעמעום בפרוטוקול דאלי 

 .יש לאשר כל דגם משנק דאלי עם נציג גלובל קוואלטי 

  מ'(. 005ממ"ר)עד  0.5*0כבל דאלי 

 מתכנן \כחות ואור עלולה להשתנות בהתאם לצורך ולדרישת הלקוחפריסת גלאי נו
 מתקן.

 .הדלקות אזורים תעשה מלחצן או מפסק חכם דרך המערכת 

  המחיר אינו כולל חיווט בגופי התאורה,לוח החשמל,תאורת חירום ותקשורת בין
 משנקים וממירים.

 חיר אינו כולל המ .המחיר כולל תכנון, פיקוח ותכנות המערכת לשביעות רצון הלקוח
 עבודות חשמל ותשתיות, בניה ואספקה של לוחות חשמל, השחלת כבלים וכו'(.

  במידה ולא יירכש מעבד ראשי לפרויקט לא תהיה אפשרות לשליטה ע"י שעון זמנים
 ותאריכים.

 .המחיר הינו בשקלים ואינו כולל מע"מ 
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 אופני מדידה ותשלום 0.52/

 :את בו ככוללים גם מחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות יחש .א

כל חומרי העזר, המכשירים ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם   .5
לא פורטו בנפרד )כגון ברגים, אומים, חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, 
רפוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, תמכת )"לגו"( חדירות לתאים, קדוחים, 

, שרוולים ואריחי בטון להגנה, גושי הבטון עם מהדקים, חוטי משיכה, בטונים
   הזויתנים לסימון קצות הצנרת וכו'(

 

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות  .2
 במדידות, סימונים וכל הדרוש

 

הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים,  .0
ות, בדיקות של מת"י, בדיקות "בזק" וחברת צביעה, סימון, שילוט, אחרי

 החשמל, וכל ההוצאות הכרוכות בהן וכל המפורט. 

 

תכנון מפורט של מבנה והחיבורים של לוחות חשמל, הגשתם לאישור המתכנן  .0
  וביצוע כל התיקונים והשינויים שידרשו. 

 

תכנון מפורט לביצוע של פרטים שונים לרבות פרטי התקנה של ג"ת שונים,  .1
לות כבלים, תעלות עם אביזרים על הקירות, תעלות ברצפה והמכסים שלהם, תע

 ג"ת שקועים בקירות וברצפה וכו'.
 

 תכניות עדות לפי דרישות המפקח תוך ביצוע העבודות.  .0
 

תכניות עדות מפורטות ומאושרות של כל המתקן וכן מפרטים טכניים של כל  .7
אביזרים בלוחות, גופי תאורה הציוד והמכשירים בבנין כגון, אביזרים בקירות, 

 בקרים, הוראות הפעלה ותחזוקה וכו'. 
 

 תאומים עם הרשויות השונות )ח"ח, בזק, טל"כ, עיריות ומ"מ(. .0

 

 

 כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'. .ב

 

 : צינורות למעברי ח"ח לסוגיהם .ג

הציר בתחתית התעלות, כולל בזה הנ"ל ימדדו לפי אורכם המותקן באתר, לפי אורך 
קשתות, מופות, אטמים, זויות, מתאמים,  חוטי משיכה אשר יכללו במדידת האורך 

 ולא ישולם עבורם בנפרד וכן קוביות הבטון עם הזויתנים לסימון קצות הצנרת.
 

 : תאי טלפון ושוחות .ד

בהקמת התאים והשוחות כלולות כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, 
רונים, העוגנים, ההתאמות הסופיות לגבהים הנדרשים, כולל שיפועים וכו', הצוא

המילוי החוזר, הארקה, המסגרות, טבעות המתכת, הזיון, ריפוד חול, ניקוז, 
קידוחים, וכו', תאום וקבלת מכסים ומסגרות בחברת "בזק" עבור התאים 

יקות ואישור המיועדים עבורם, הובלתם והתקנתם הזמנת פיקוח מחברת "בזק", בד
 מסירת המתקנים וקבלתם ע"י "בזק", בנוסף לקבלתם ע"י המפקח.

מחיר השוחות העגולות כולל כל המפורט לעיל וכן את המכסים, המסגרות,  -
 טבעות המתכת וכו', וכן שלוט מוטבע במכסה כנדרש.
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 בדיקת המתקן .ה
ת בדיקת המתקן תבוצע על חשבון הקבלן. גם אם המתקן יבוצע בשלבים הבדיקו

 יבוצעו בנפרד לכל שלב ושלב.
 

 לחצן לכבאים .ו
מ"מ קוטר בתוך  00נקודת לחצן הפסקה לכבאים בכניסה למבנה כולל לחצן אדום 

טבעת מגן, כבל פיקוד וצינור מהלחצן עד הלוח, פנל אלומיניום מאולגן משותף עם 
 שילוט חרוט צבעוני לכל לחצן.

 

 מדת עבודה משרדיתע .ז

, V031מודולים )בתי תקע  08וללת תיבה פלסטית   נקודת עמדת עבודה משרדית כ
הכנה לבתי תקע תקשורת,  הכנה לבתי תקע טלפון( דוגמת ניסקו או ע.ד.א פלסט 

00D מ"מ לתקשורת וטלפון  05צינורות  3 -מ"מ לחשמל ו 01צינורות  0, כולל
מהקופסא ועד תעלות/מגשי הכבלים לחשמל ותקשורת, )בתקרה או ברצפה( כולל 

 עד לוח החשמל, בצינורות התקשורת יותקנו חוט משיכה.  V031שמל כבל ח
 

  עמדת שקעים משולבת .ח

 06X5לפחות, ב"ת  55IP נקודת עמדת שקעים משולבת כוללת תיבה פלסטית אטומה 

CEE א' ממסר פחת  06, שני בתי תקע ת"יA/0.03A05X0 מא"ז ,A06X3 מא"ז ,

A06X0 המא"זים לז"ק ,KA01ה לאלה המותקנים בלוחות. . המא"זים מדגם זה

 עד הלוח. 01X5 N2XYהנקודה כוללת צינור וכבל 
 

 מדידת תעלות ומגשים .ט
בנוסף לנאמר במפרט הכללי, יש לכלול במחיר התעלה גם כל העבודים הדרושים 
לחיבור כבלי ההזנה, להתקנת קופסאות השקעים, הכבלים, החיתוכים במכסה 

עלות המתכתיות כמפורט כולל החמרים ס"מ והארקת הת 51והחיזוקים לכבלים כל 
ממ"ר והחיזוקים שלו לכל קטע של התעלה לכל  06הדרושים, לרבות מוליך הנחושת 

אורכה. החיזוקים לכבלים בתעלות פלסטיות יהיו מקוריים של יצרן התעלות  ובגודל 
 מתאים לתעלה.

המדידה לפי מטר רץ של התעלה המותקנת ללא כל תוספות עבור עבודים   
 וחדים, הארקה, זויות, פינות, הדבקות, סופיות וכדומה.מי

 

 מדידת לוחות חשמל .י
ימדד לפי שטח מצטבר של חזית הלוחות )מ"ר( ולפי קבוצות  מחיר המבנה:

עומק שונות, ו/או לפי מבנה מושלם ללוח מסוים ו/או כמוגדר בכתב הכמויות 
מון כל והמחיר יכלול כל המפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכן סי

המוליכים המתחברים למהדקים עם שרוולים ממוספרים וזהוי אחר וכל הדרוש 
להשלמת הלוחות ושלוט חרוט. לוחות ראשיים ולוחות גדולים אחרים כוללים 
גם תרשים גרפי )מימי( בחזית ע"י פסי אלומיניום צבעונים, בתאום עם המתכנן.

   
ה מהמ"ז הראשי של אותו פסי צבירה בלוחות חשמל יהיו בדרג אחד יותר גבו

 הלוח לפי אורכו הנומינלי.
כלולה במחיר המבנה, לרבות העמסה, הובלה התקנת הלוח באתר וחיבורו 

 וכל ההכנות להתקנת הלוח במקומו המיועד. ופריקה
מ בלוחות חשמל בהם יותקנו בקרים של מערכת בקרת מבנה או מערכות מ.נ.

 אחרות של חווט הבקרים יכלל במחיר הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד.
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לפי יחידות, כשהכמות ניתנת במרוכז, המחיר כולל התקנה  מחיר האביזרים:
 שלוט וחווט בלוחות. 

 

 תיבת מעבר והסתעפויות מיוחדות .יא
 -תיבות סטנדרטיות תה"ט וגלויות הדרושות ומתאימות לקוי צנרת ונקודות 

הצנרת והנקודות ולא ימדדו בנפרד. תיבות מיוחדות, החריגות  יכללו במחירי
בגדלן וסוגן ביחס לצנרת, וסומנו במפורש בתכניות לפי הגודל ו/או הדגם  ימדדו 

 בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
 

 תעלות חפורות עבור כבלים וצינורות .יב
ואי ואורך ת יבוצעו לאחר שפני הקרקע כבר יושרו למפלס הסופי. המדידה לפי

החפירה מ"א כמצוין בכתב הכמויות. המחיר כולל גם חציבה בסלע וכן ריפוד 
ס"מ כ"א, לכל אורך  05וכיסוי בחול וסרטי אזהרה צהובים תקניים ברוחב 

 החפירה.
 

 מכשירי מדידה .יג
מחיר מכשירי מדידה, מונים וכד' יכלול כל משני הזרם ומתח הנדרשים 

 לעבודתם התקינה.
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 עבודות טיח – 0/פרק 

 כללי 5/.0/
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא, על בסיס צמנט, כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא 

 5תו תקן, לא יותר יצור טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן ויאושפר  
 . 0 -ו 0חלק  0701ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן 

מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון  0.5ם כל הטיח יבוצע עם מייקים אנכי
לבלוקים, בין קירות ומחיצות ניצבים, בין קירות בנויים לבידוד בגשרי קור, על גבי גשרי 

גרם  351קור  ובמפגש בין תקרות קירות תיושם  רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות 
 מ"מ. 01/01למ"ר אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין 

 ס"מ לפחות מעבר לקו המפגש בין החומרים 31תונח בחפייה  של הרשת 
 יש לנקות את הקיר משאריות אבק, לכלוך ושמן.

יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו/או שימוש במים 
 ושפשוף בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח

מ"מ, אלא אם צויין אחרת.  01ות ולא יותר מ מ"מ לפח 05טיח פנים יהיה בעובי כולל של 
 מ"מ.  0על  8בכל קווי המגע בין טיח על קיר ותקרה, יבוצע חריץ הפרדה בחתך 

 

 שכבת הרבצה 2/.0/
ע"ג שטחי בטון תבוצע שכבת הרבצה. כן תבוצע שכבת הרבצה ע"ג קירות באזורים 

 רטובים )מקלחת וכו'(
ככלולים במחיר הטיח ולא יימדדו  שכבת הרבצה כנ"ל בכל מקום שהיא נדרשת, יחשבו

 בנפרד.
 

 פינות חיזוק 0/.0/
 בכל פינה,  הן בטיח פנים והן בטיח חוץ תותקן פינת חיזוק מ פי וי סי

 פינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד.
 

 הפשלים 0/.0/
 בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות טיח לא ישולם בנפרד עבור הפשלים ושטחם יימדד

 לפי שטח במ"ר לפי סעיף טיח.  

  

 טיח כתשתית לחיפוי 1/.0/
טיח כתשתית לחיפוי, לרבות שכבת ההרבצה, יחשב ככלול במחיר  החיפוי ולא ימדד 

 בנפרד
   

 טיח למרחבים מוגנים 0/.0/
 טיח למרחבים מוגנים יהיה טיח קל מיצור חרושתי כנ"ל , מאושר ע"י פיקוד העורף

  
 

 אופני מדידה ותשלום 7/.0/
ובמפרט המיוחד לעיל ובתוכניות, מפורט במפרט הכללי יכללו הכל כ טיחעבודות 

 ובפרטים.
מערכת לבידוד תרמי של גשרי קור תימדד לפי סעיף הטיח  הרגיל ולא ייוחד סעיף מיוחד 
לטיח זה. המחיר יכלול גם את הבידוד ההדבקה , העיגון, הרשת, החפיות, והטיח, הכל 

 בשלמות.  

 



11 

 

 

 עבודות ריצוף– /5פרק  

 

 ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי 5/./5
 ריצוף גרניט פורצלן ע"ג מילוי יבוצע כמפורט להלן:

 המילוי .5
 הריצוף יבוצע ע"ג מילוי שומשום רחוץ.

 

 ניקוי גב האריח  .2
חובה להסיר מגב האריח לפני תחילת העבודה ובמהלכה אבק וכל חומר אחר אשר 

 יכול לפגוע בהדבקות. 
 

 הנחת האריחים .0
 0.5 – 3ום תיושם שכבת טיט "ריצופית סופר" של תרמוקיר בעובי  ע"ג מילוי השומש

ס"מ. לא יהיו אזורים מתחת לאריחים שלא תהיה בהם שכבת טיט. על גב האריח 
מורחים שכבה דקה של "ריצופית סופר" כנ"ל ללא סירוק, על גב האריח, לשיפור 

שתית ההדבקות ולמילוי החריצים. מצמידים את האריח לשכבת הטיט שעל הת
רטוב על רטוב  תוך שמירה על מישקים במידות הנדרשות, במקומות בהם נקבעו 
מישקי הרפייה חורצים את שכבת הטיט, לאחר שהתייצבה, לכל עומקה וברוחב 
המישק, מקישים על האריחים באמצעות פטיש גומי, עד שיגיעו למפלס המתוכנן, 

ות הטיט מבין המישקים ועודפי המלט צמנט יצאו מהמישקים. יש לנקות את שארי
בכדי לאפשר יישום מאוחר יותר של הרובה. יש לוודא שפינות אריחים סמוכים 

 יתלכדו לאותו מישור. 
 

 אופני מדידה מיוחדים   .0
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן יכלול את כל האמור לעיל לרבות הרובה כמפורט להלן

 

 פוגות בריצוף   20.01

חירת האדריכל. עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מ"מ לפחות לפי ב 3פוגות יהיו ברוחב  .א

 , מיוחדים למטרה זו.  P.V.C-מרחק מ

" MAPEIהרובה למילוי המישקים  בריצוף תהיה רובה אולטרא קולור פלוס  של חברת " .ב
 . יישום הרובה תבוצע על פי הוראת ספק החומר. 

 "  MAPEIתוצרת "  Lבפינות, במפגש בין מישורים תיושם רובה אלסטית תוצרת  .ג

 ישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן. .ד

 ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף. 01ישום הרובה יעשה  .ה

 גוונים לפי בחירת האדריכל. .ו

 

 חיפוי קירות באריחי קרמיקה 20.01

 ביצוע החיפוי   .א
 חיפוי  קירות באריחי קרמיקה יעשה כדלקמן :   

 התשתית תהיה מישורית סרגל שני כוונים .0

שה בהדבקה בדבק מוכן, ארוז בשקים סגורים, מהספקת פלסטומר החיפוי יע .0
של תרמוקיר, מאושר בכתב ע"י הספק לשימוש המיועד ומתאים לתשתית   610

בהעדר אישור כזה יובא הדבק המתאים לאישור המפקח והלטתו תחייב את 
 הקבלן.  

 הדבק ימרח על פני התשתית במרית משוננת.   .3
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רובה  אולטרא קולור פלוס  של חברת  הרובה למילוי המישקים תהיה .0

"MAPEI רוחב המישקים )פוגות( יהיה כרוחב הפוגות בריצוף. בגוון לפי ."
 בחירת האדריכל.  

 5את האריחים יש להדק אל הדבק כך ששכבת הדבק המהודקת תהיה בעובי   .5
 מ"מ.  

 החיפוי יעשה מעל פני הריצוף  באריחים שלמים.   .6

 3רצפה וכן במפגש בין קירות יושאר מרווח של  בתחתית החיפוי בין הקיר ל .0

" כנ"ל בגוון הרובה MAPEIמ"מ. מרווח זה    ימולא ברובה אלסטית תוצרת "
 הקשיחה.  

עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים יבוצע במכשיר מיוחד. לא יותר  .8
 שימוש בחלקי אריח. 

 קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות  .7
 

 מפגש בין מישורים  .ב
אם לא נדרש בתוכניות אחרת  מפגש בין מישורים )פינות( וגמר חיפוי אופקי או                

אנכי יבוצע בפינת אלומיניום לפי בחירת האדריכל. פינות אלו תחשבנה ככלולות 
  במחיר החיפוי ולא תימדדנה בנפרד. 

 

 אופני מדידה מיוחדים   .ג
ה יכלול את כל האמור לעיל לרבות שכבת ההרבצה,  חיפוי קירות באריחי קרמיק

 הטיח המיישר, הרובה ופינות אלומיניום. 
 

 עץ דק 0/./5

  לליכ .א

  האדריכל בתכניות והמצוינים לכך המועדים במקומות יבוצעו" דק" משטחי .5
 .והקונסטרוקטור( הפרטים חוברת)

 

 לוחות קונסטרוקצית על המונחים( (IPE איפאה מלוחות יעשו הדק משטחי .2
 קוביות באמצעות ממנו והמופרדת בטון משטח ג"ע סקנדינבי אורן ץע

 . פלסטיות
 
 

 :"(דק)" מדרך משטחי .ב
 

 . פגמים וללא אחיד  איפאה מסוג יהיה העץ .5
 

 יספק הקבלן. המוצא בארץ הרשויות ידי על אושרה שכריתתו עץ יהיה העץ .2
 . להספקתו מקדים כתנאי הזה האישור את

 

 . המוקדם ובאישורו המזמין בדרישות יעמוד העץ .0
 

 תהיה ההקצעה לאחר. הקצעה לפני( 0/"6)" מ"מ 00/051 -: הלוחות מידות .0
 לאישור בהתאם הלוחות אורך. ובעובי ברוחב סטיות וללא זהה הלוחות מידת

 . המפקח
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 לא. ליבה סימני או סיקוסים ללא", דק"ה לכל במראה אחידים יהיו הלוחות .1
 או לקויה מהספקה שתוצאתם פגמים או חורים עם בלוחות שימוש יורשה
 '.  בתכ המצוין על עודפת ברגים החדרת תורשה לא'. וכד הובלה, אחסון, עיבוד

 

 :מבחינת התקן בדרישות יעמוד העץ .0
 

 דרגה)      IV מדרגה פחותה שאינה בדרגה 055 י"ת לפי – באש עמידות -
0 .) 

 

 . 3 מדרגה      פחותה שאינה בדרגה 055 י"ת לפי-צורה ועיוות עשן פיפותצ -
 

 : .5056B.S  הבריטי התקן לפי עץ מיון -
: Specification for Visual Strength 

Grading of Hardwood 
Table 3: Grade Heavy Structural (THB)  

 

  .D70 בדרגה EN 338 לתקן התאמה -
 

 :העץ נתוני .7

Kg/M 711 של מינימום צפיפות -
3 

Kg/M 0,611 של מינימאלי שבר מאמץ -
3 

 (. ההרכבה במועד) 01% על עולה שאינה רטיבות תכולת -
 

 ":דק"ה לוחות בין חיבורים .0

 מ"פלב עוגני 0( בקצה) לוח לכל יוחדרו, הלוחות המשכיות להבטיח מנת על -
 . מ"מ 011 של כולל ובאורך מ"מ 0 בקוטר 306

 בצד משוחררים ויוותרו( הברגה או הדבקה) אחד לצד יחוברו העוגנים -
 . העוגן יוחדר אליו מ"מ 5 ובקוטר מ"מ 61 ךלאור קדח יוכן. השני

 

 :הקונסטרוקציה קורות .ג
 

 :ראשיות קורות .5

 .יוקצע שלאB (5 ) דרג מ"מ 05/051 במידות סקנדינאבי אורן מעץ תעשנה -

 -ה לוחות חיבור' בנק כאשר מזו זו מ"ס 61-כ של במרחקים תונחנה -
 (.זו ליד זו קורות זוג יוצמד) תוכפלנה  איפאה

 . חלקיו כל על 060 כ"בפמ כנדרש אש נגד אימפרגנציה נהתעבור הקורות -

 . חלקיו כל על 060 כ"במפמ כנדרש מזיקים נגד תחוטנה הקורות  -

 . ההרכבה בעת 01%-מ הגבוהה בלחות עץ בלוחות שימוש יורשה לא -

 רטיבות מפני הגנה תבוצע המפקח של ובכתב מפורשת דרישה פי על -
 או" פוליגג" דוגמת רטיבות נימפ המגן צבע באמבטיות טבילה באמצעות

 .ע"ש
 

 : משנה קורות .2

 . הראשיות לקורות הניצבות משנה קורות תוצבנה -

: מידותין למעט הראשיות לקורות זהות תהינה המשנה קורות נתוני -
51/011   "(0"/0 .) 
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 .מזו זו מ"ס 61-כ יהיה המשנה הקורות בין המרחק -
 

 :להגבהה פלסטיות קוביות .ד

" תעשיות אביב" תוצרת ממוחזר מפלסטיק תעשנה הלהגבה הפלסטיק קוביות .5

 החיבור בורגי החדרת לשם שידרש ובגובה מ"מ   051X95במידות ע"ש או
 . מ"מ 05-מ קצר לא אך הבטון לרצפת

 

 .חללים או חורים ללא ומלא קשיח יהיה הפלסטיק .2
 

 . להן מתחת או המשנה קורות בקרבת תונחנה הקוביות .0
 
 

 :חיבור בורגי .ה

, ע"ש או (Torx) ראש עם SPAX-Special מסוג יהיו רהחיבו בורגי .5
 לראש מתאים קוני שקע יוכן לברגים. לחיבור המיועד לתווך המותאמים

 . הבורג
 

-Sparx  בבורגי יבוצע – הבטון לרצפת הפלסטיק פרופילי חיבור .2

Special RA cellular (נקבובי לבטון מותאמים  )במידות   :
M8/140   . 

 
 בבורגי יבוצע  - הפלסטיק לקובית הראשית טרוקציההקונס קורות חבור .0

Sparx-S  במידות  לעץ המותאמים  :M8/120  . 
 

:  במידות  לעץ המותאמים  Sparx-S בבורגי יבוצע -"  דק"ה לוחות חבור .0
M6/60 עבור קוני קדח יוכן כן כמו. מראש יוכן הקדח. החלקה מישור עם 

 ממידות מ"מ 0-ב וקוטרו מ"מ 0-ב גדול יהיה הקדח עומק. הבורג ראש
 . הראש

 
  לעץ המותאמים  Sparx-S בבורגי יבוצע - משנה קונסטרוקצית חבור .1

 (.רציפה ספירלה) החלקה מישור ללא M6/120:  במידות
 

 
 המחירים תכולת .ו

 העבודה כוללים כדלקמן: מחירי

 לאתר. המותאם (Shop Drawingsמפורט ) תכנון .5

כולל המפלסים,  סטרוקציהוהקונ" דקעבודת ה" שליהיה  התכנון -
 זויות ההקשחה וכד'.  מיקוםההגבהות ומחברים השונים, 

 ביצוע, לפני אישור המזמין לתכנון המפורט.  תחילתתאושר  לא -

והביצוע על  התכנוןעל דיוק התאמות  האחריות,  ל"לעיהאמור  למרות -
 הקבלן. 

 

הם הוא של החמרים ב דוגמאות,  למפקחהקבלן   יספקתחילת העבודה  לפני .2
של מעבדה מוסמכת לגבי עמידה בתקנים.  האישוריםעומד להשתמש כולל כל 

חדשה של מוצרים כולל בדיקתם  הספקהלכל  להקבלן יספק הישור הנ"
 במעבדה. 

 



10 

 

 

והאישורים, בהתאם למצוין במפרט מבנן פתוח  אחריותהבדיקות,  כמות .0
 האתר. 

 

השלמת העבודה  במפרט זה וכל הדרוש לשם כמצויןהחמרים הדרושים  כל .0
 והבטחת טיבה. 

 

לניקוי משטח הבטון מתחת. הכמות כנדרש ולפי  ושרותפתחי ביקורת  הכנת .1
  .האדריכלהנחיות המפקח וכמופיע בתכניות 

 

 . החיזוקים, האיטומים, ההגבהות .0
 

החיבור הנוספים שיידרשו להקמת הרצפה. הכל  ואמצעיהאביזרים  כל .7
 . 306 ממפלב"

 

 המפקח.  ילאחר קבלתה ואישורה ע" לגמורהתחשב  העבודה  .0
 

 רצפה בהיטל אופקי.  של רלפי מ" המדידה .0

 

 . בפרדהבטון נמדדות  עבודות ./5
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 עבודות צבע – 55פרק 
 

 צבע 22.02

 כללי .א
עבודת הצבע  יבוצעו גם  לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד 

 וההכנה הנדרשות.
 

 גוון לפי בחירת האדריכל  ב.
ים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי כל הצבע

 בחירת האדריכל, גם אם לא נאמר במפורש בסעיפים של מסמך זה ו/או בכ"כ. 
המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג גוונים 

(, ו/או MIXני מיקס )של היצרן, ו/או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור" לגוו
 לדרוש ערבוב ידני של מספר גוונים.

 כל האמור לעיל ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעדו בנפרד.
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשלב גוונים שונים לפי בחירת האדריכל ללא  .א
 תוספת מחיר. 

 
 .ISO 7110פי תקן עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר ל .ב

 
 

 גלוון 22.01

כל חלקי המתכת  שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע 
העיבודים והריתוכים, הסרת שלקות וליטוש. הגלוון יבוצע בחם,  בטבילה באמבט. מוצרי 

מ"מ עובי,  אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן הם  0פלדה מפחים דקים עד 
 81ם(  יגולוונו בהתזת אבץ חם בתהליך חרושתי.   עובי הגלוון המזערי יהיה מתעוותי

 .  הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד בנפרד.708מיקרון, הכל לפי דרישות ת"י 
כל חלקי המתכת המגולווונים כנ"ל הנראים לעין ייצבעו כמפורט להלן. חלקי מתכת  

 וך  ארונות וכו' לא ייצבעו.נסתרים מתחת לתקרות אקוסטיות בת
גם צביעת מוצרי המתכת המגולוונים כנ"ל תחשב ככלולה במחירי היחידה ולא תימדד  

 בנפרד.
 האמור בסעיף זה עדיף על האמור ביתר מסמכי המכרז/חוזה.

 

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונת   22.01

 צביעת מוצרי פלדה מגולוונים,    תבוצע כדלקמן:
 מיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה. הסרת שומן באמצעות מ א.
 

 הסרת הברק בנייר לטש עדין.   ב.
 
 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.  ג.
 

רסט לפי בחירת  -שכבות בהתזה של צבע פוליאוריטן דו רכיבי, אוניקריל מטל 0ד.   
 .מיקרון    /52סה"כ   -מיקרון כל שכבה   61האדריכל בעובי 
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 צביעת שטחי טיח פנים   22.01

 צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן:
 הסרת גרגרים ונטפים רופפים. א.
 החלקת פני השטח בנייר לטש ב.
 ניקוי מאבק ג.

 צביעת שכבת יסוד טמבורפיל של טמבור  והמתנה לייבוש מלא. ד.

צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית כמפורט בתוכניות מדוללת לפי הנחיות  ה.
 יצרן. ה

 צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.    ו.

צביעת שכבה שלישית במידה ונדרשת, לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, כמו שכבה  ז.
 שנייה. 

 
 צביעת שטחי טיח פנים תימדד לפי שטח נטו ותכלול הכל כמפורט לעיל. 

 

 צביעת שטחי גבס   22.01

כמפורט לגבי צביעת קירות פנים כנ"ל אך ללא שכבת יסוד  צביעת שטחי גבס תבוצע
רכיבים מתועשים בבניה. צביעת תקרות  00טמבורפיל. בניגוד לאמור במפרט הכללי פרק 

 גבס תמדד בנפרד ולא תכלל במחיר התקרה.

 

 מוצרים מפלדה מגולוונת ופלב"מ בתנור  צביעת 22.01

 הכנת השטח      א.
ח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ואו איתור בדיקה ויזואלית של פני השט   .1

 מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה, או    .2

 באמצעות אלקלי חם בהתזה.
 מ"מ. 1.5 – 0.1בגודל  GL (ANGULAR )GRIT 01התזת גרגירי פלדה מסוג    .3
 שאריות גרגירים ואבק. ניקוי באמצעות אוויר דחוס של   .4
 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.   .5
במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין    .6

 . על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.36
 

 צביעה      ב.
או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על  TRIBO (FRICTION) -איבוק בשיטת ה

 OUT FREE    בעלת תכונות HB (HIGH BILD)בסיס פוליאסטר טהור מסוג 
GASING  תהייה מתוצרת  מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה 81בעובי

 הגרמני לדהייה או שווה ערך. B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000אוניברקול סידרה 
 

 הקלייה      ג.

דקות.  01למשך  155 - 140נור בטמפרטורה התחלתית של קלייה הדרגתית בת

 דקות נוספות. 01למשך  220 - 180לאחר מכן 
 

 קירור      ד.
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר 

 לפחות. C 01 - 35בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

 דקות. 05למשך  185 -טמפרטורת המתכת לא תפחת מ
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 בקרת איכות      ה.

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
 מ"מ לא יהיה קילוף. 0בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים 

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה.
 

 

 אופני מדידה ותשלום 22.01

ובמפרט המיוחד לעיל בתוכניות, בפרטים ללי מפורט במפרט הכיכללו הכל כ צבעעבודות 
 והוראות הייצרן.
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 עבודות מסגרות אומן )אלומיניום( – 52 פרק
 

 כללי 5/.52
מסגרות אומן )אלומיניום(, וכן  00פרק  הכלליאלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט  עבודות
 בתכניות ברשימות והמפרט המיוחד שלהלן. להוראותבכפוף  

 יום יבוצעו במפעל הנמצא תחת השגחה של מכון התקנים.האלומינ פריטי
 

 וייצורם פריטיםתוכניות ייצור, דיגום  אישור 2/.52
 למסמכי המכרז מצורפים הנחיות מידות ורשימות של הפריטים הנדרשים. במסגרת .א

 (Shop Drawings)עבודתו  יתכנן הקבלן את פרטי האלומיניום תכנון מפורט 
 

שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות ייצור  6 וךבתיעביר לאישור המפקח  הקבלן .ב
(Shop Drawings )  ,והפריטים  האביזריםמפורטות ושלמות של כל המוצרים

 תואמותשיצורם נכלל במסגרת העבודה )להלן הפריטים(. תכניות אלה תהיינה 
לחוזה זה, ותהיינה לפי   המצורפותלרשימת האלומיניום ולתכניות העקרוניות  

 ותכלולנה גם: הטכני המיוחד מפרטב המפורט
 

 שם יצרן הפרופילים.
 מספרי הפרופילים.

 חזיתות כולל מידות לכל אלמנטי האלומיניום.
 לפי הצורך. 0.0-ו 0:5פרטים בקנ"מ 

 פרטי חיבור, זיגוג, איטום וחיבור למבנה בחתכים אופקיים ואנכיים.
 פרטי משקוף עיוור.

 פרוט אביזרים ופרזול.
 איטום.מפרט לחומרי ה

 
רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות  המפקח
 ., לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזהכנדרש

 
המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת  י"עתכניות הייצור  אישור .ג

 .דיןולפי כל   זהעליו לפי חוזה 
 

 זיגוג 0/.52

 ית"-בכל מקרה לא פחות מהנדרש ב אךזכוכית יהיו בהתאם לתוכניות וסוגי ה עובי .א
 , הקבלן יחשב את העובי הנדרש לכל פריט לפי התקן. 0 חלק 0177

 . 738 י"בתלא יהיו פגמים בזכוכית כמוגדר 
 

, שריטות, או פגמים אחרים כמוגדר כתמיםהזכוכיות תהיינה מסוג א' ללא בועות,  כל .ב
 בתקן.

  

, אך בכל מקרה לא פחות מעובי כמצויין התקניםיהיה בהתאם לדרישות הזכוכיות  עובי .ג
הקבלן להציג  העובי, על לגבי" לפחותברשימת אלומיניום. בכל מקום שבו צוין "

 נקבע עובי הזיגוג.  פיהםלתקן, שעל   חישובים הערוכים לפי פרק ד' 
על  עולהאם הוא  הקבלן יהיה העובי הנדרש לביצוע, גם יהזכוכית כפי שיחושב ע" עובי

 העובי המוזכר בתוכניות .
 

עומדים בדרישות התקנים  הזכוכיתימציא מסמכים המאשרים כי סוגי  הקבלן .ד
מחוסמת  זכוכיתהשונים.   לסוגיםהמצוינים במפרט ומתאימים לדרישות המיוחדות  

 .בשטחתישא חותמת של מפעל חיסום, על כל לוח זכוכית שיותקן 
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הזכוכית המתוארים ברשימת  ועוביהתאמה בסוגי והקבלן ימצא אי  במידה .ה
על כך לפני הייצור  להודיעהאלומיניום בהשוואה לדרישות החוק ותפקודם בבניין, עליו 

 למפקח ולקבל הוראותיו.
 

 .הזכוכיתהזיגוג יהיה בהתאם להוראות יצרן  אופן .ו
 

ים היטב יהיו מהודקים ולחוצ האטמיםיהיו עשויים ניאופרן או אי.פי.די.אם  האטמים .ז
 .ואטומותלכל אורכם בתוך המסגרות, והפינות תהיינה מחוברות 
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 חיפוי קירות 50פרק 

 גלויה התקנה – פונדרמקס חוץ חיפוי

 אוסטריה תוצרת פונדרמקס לוחות באמצעות יחופוכמפורט בתוכניות  חיצונייםחלק מהקירות ה

 קירות חיפויי של קציותאפלי עבור(  (Ma Compact קומפקט מקסתוצרת  FunderMAX :מסוג

 כנגד מוגברת הגנה עם.       EN 438 type EDF   הבינלאומי התקן פיל ארוך   לטווח ומרפסות

  (Craft Paper) בלחץ (UV).  סגולית אולטרה וקרינה אש פגעי ,האוויר מזג פגעי

 ( הלוחות יעמדו בפני נזקי קרינה אולטרה סגולהUV :ולחות אשר עומדים בתקנים ) 

    EN ISO 4892-3 1500 h EN 20105-A02 שנות אחריות לכתמים ודהייה.  01עם 

  הספק מטעם  מורשה מתקין י"ע ההתקנה תבוצע  

   בטכנולוגיית החברה במפעלי ויעובדו ייחתכו לוחות   CNC לעיבוד היצרן הוראות פ"ע 
 באתר ועיבודים חיתוכים למנוע מנת על גרדים ללא ופאזות לקנטים מדויק גמר ברמת

 .הבנייה

   הגוון והציפוי החיצוני של לוחות FunderMAX.יהיה זהה משני צידי הלוח 

 הלחות שינויי בעקבות הלוחות של מקסימאלית התכווצות/התפשטות –  מטר לכל מ"מ  0 

 .אורך

 הצבע לעמידות נוספת הגנה המספק רציף צבע נייר - הלוח צבע גוון. 

   הלוחות יהיו בעלוי תכונותScratching Resistance  (בדרגה  בפני עמידות )3שריטות 

 . EN 038.0לפי תקן 

  מ"מ 6הלוחות יהיו בעובי 

 

  711הלוחות יעמדו במת"י תקן אש :  

  V (5)התלקחות דרגת

  4 עשן צפיפות

  3צורה עיוות

 בינלאומיים ותקנים פיזיקאליות תכונת:  

 Apparent density EN ISO 1183-1 1.45 Kg/m³ 

 Modulus of elasticity EN 438 9500 N/mm² 

 Tensile Strength EN 438 80 N/mm² 

 Dimensional stability at elevated temperatures for 6 mm thickness 

EN 438 lengthwise % 0.15%  

 Crosswise 0,25 % 

 Dimensional alteration in climate change EN 438 lengthwise % ≤  0,15  

 Artificial weathering EN ISO 4892-2 3000 h 

EN 20105-A02 grayscale 4-5            

 UV-light resistance EN ISO 4892-3 1500 h 

EN20105-A02 grayscale 4-5       

 Impact resistant 

 Bending resistant 
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 Frost insensitive 

 Heat insensitive 

 Free from heavy metals 

 מחורר  בקצה החיפוי בין הלוח לקיר תבוצע סגירה ניצבת למישור החיפוי, בפח מכופף
 מ"מ , לפי פרטי היצרן , לחסימת כניסת בעלי חיים. 0.5וצבוע בעובי 

 

 אופן המדידה 

יימדד לפי שטח ההיטל האנכי נטו ויכלול הכל כמפורט לעיל וכל  HPL חיפוי קירות בלוחות 
צרן וכן סגירה ניצבת בקצה החיפוי בין הלוח לקיר בפח מחורר הנדרש על פי הנחיות הי
 למניעת חדירת בעלי חיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גלויה להתקנה עקרוני חיבור פרטי 
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 מתקני מזוג אוויר 51פרק 

 כללי 5/.51
את המתקן באופן כללי. תוכניות המכרז הן כלליות ואינן בהכרח  מתארותהמפרט והתכניות  

 ט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.מציינות כל פר
 לא יאושרו יצרני ציוד שאינם מצויינים במפרט זה.

טון קירור  051פרוייקטים ציבוריים בהיקף של  3" ונסיון עם 3-יהיה בעל סיווג "ב המבצע
 כ"א.

 .0110לכל חלקי המערכות יהיה תו תקן ישראלי 
 

 תיאור המערכת 2/.51
 .ספרהמיזוג אויר במסגרת עבודות הקמת בית תקן בצוע מהפרוייקט כולל  

 
העבודות כוללות  מזגנים מיני מרכזיים מסוג אינברטר המחוברים לתעלות פח מבודדות 

 ולמפזרי אויר.
 אויר צח מטופל יסופק ע"י יחידת אויר צח ייעודית אשר תחובר למערכת תעלות ולמפזרים.

 ים.מפוחי יניקה ישאבו אויר מהשירותים ומהמטבחונ
 מסנני אב"כ יותקנו במממי"ם.

 בית הספר על מערכותיו יוקם על בסיס עקרונות ירוקים לקבלת ניקוד מקסימלי.
 

 

 תנאי תכנון 0/.51

 לחות יחסית DB   F 75 (C 35 ,)61%-קיץ    תנאי חוץ: 

 DB F 05 (C 0.0.)  -חורף    

 לחות יחסית DB  F 03.0 (C 03 ,)51%  -קיץ  תנאי פנים: 
 לחות יחסית לא מבוקרת.     

 DB F 03.0 (C 03 ) -חורף    
 לחות יחסית לא מבוקרת.      

 
 

 מזגנים מיני מרכזיים ומזגנים מפוצלים 0/.51
הקבלן יספק וירכיב מזגנים מיני מרכזיים ומפוצלים בהתאם לטבלת הנתונים  א.

 הטכניים, בתכניות ולפי התיאור שלהלן.
 ומסוג אינברטר. ירור ולחימוםכל מזגן יהיה מסוג משאבת חום לק 
 המזגנים יותאמו לתקנות החדשות לגבי מקררים ירוקים. 
 כ"ס ומעלה יסופק מתנע רך. 3.5לכל מזגן בתפוקה של  

 
כל מזגן יהיה מוצר מוגמר ומושלם של יצרן המאושר ע"י מפקח ויכלול יחידת מפוח  ב.

וכל האביזרים  נחשון, יחידת עיבוי, מערכת פיקוד אלקטרוני באמצעות שלט
 הדרושים להפעלת היחידה לקרור ולחימום.

 
 צינור פלסטי יחבר את תחתית בריכת הניקוז אל מקום ניקוז שיקבע ע"י המפקח. ג.
 
פאזית או תלת פאזית כמתואר בתוכניות ויכלול מערכת  -המזגן יפעל ברשת חד  ד.

 חשמל ופיקוד מושלמת, הכוללת:
ות, שעון שבת, מתגי פיקוד וכו'. שלט רחוק עם תרמוסטט, וסת מהיר 

התרמוסטטים באזורים הציבוריים יכללו מכסים להגנה ועם תצוגה של 
 טמפרטורה.
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 חיווט חשמלי ה.

פאזי ואום מתברגת לזרם -קו כח בין היחידה לשקע, עם תקע משוריין חד .0

 בהתאם לתוכניות. A7X3אמפר לפחות או  00של 

ה בגודל מתאים ומצויידת בסרגל קופסת חיבורים בתוך היחידה תהי .0
 חיבורים מסומנים.

 
חיווט חשמלי של כח ופיקוד מושלמת לחלוטין הכוללת את כל האביזרים  .3

הדרושים לפעולת המזגן בתוך יחידת מפוח הנחשון, בתוך יחידת העיבוי 
 ובינן לבין האביזרים החיצוניים המשמשים להפעלתו ולוויסותו.

 
 אופן ההרכבה ו.

ירוק נוח של חלקי המזגן וכן גישה נוחה לטיפול ופירוק של כל אביזר. תלית יבטיח פ 
יחידות העיבוי ומפוח הנחשון לתקרה או לקיר תעשה ע"י פיליפסים. כמו כן יספק 

 הקבלן וירכיב כל קונסטרוקציה נוספת הדרושה לתליה או להצבת המזגן והמעבה.
 
ועבור  עבור תפוקות קירור ,טיחותכל המזגנים יישאו תווי תקן ישראליים עבור ב ז.

 .נצילויות
 

מחיר היחידה יכלול בולמי זעזועים מסוג גומי מחורץ, לוחית הפעלה/שלט רחוק,  
 מחברים גמישים לתעלות, ומטר צנרת ניקוז וחיבור לנקודת ניקוז.

 
את הציוד עם מידות פיזיות המתאימות לתנאי השטח, קרי, לגודל  יזמיןהקבלן  

 ולפתחים להכנסת הציוד.חדר המכונות 
 

 ומסוג אינברטר. LGמיצובישי או  תדיראן אלקטרה , המזגנים יהיו מתוצרת  
 
 

 מפוחים 1/.51
 הקבלן יספק וירכיב מפוחים בהתאם לנתונים הטכניים שבגיליון טבלאות הציוד. 

 

 UTILITY -ו INLINEמפוחים צנטריפוגליים מסוג  

ס"מ ומעלה  08. מפוחים בגודל LOCK SEAMמבנה המפוח יהיה מפחי מתכת בריתוך או  
 יסופקו עם דלת גישה אטומה.

שעות עבודה. נקודות גרוז חיצוניות תסופקנה  011,111 -מיסבי המפוחים יותאמו ל 
 במקומות שהגישה למיסבים אינה נוחה.

 
 -שתי רצועות הנעה תותקנה כשכל רצועה תתוכנן לעמוד בעומס לבדה. מנגנון ההינע יבחר ל 

 עומס המנוע ומגן מפח מחורר יסופק לרצועות.מ 051%
לפני ההרכבה כל חלקי המתכת ינוקו ויצבעו בצבע יסוד ולאחר ההרכבה יצבעו באפור.  

 .DWDIיסופקו בכניסות למפוחים מסוג  0רשתות בצפיפות "
 

 או רוזנברג. CBI ,GREENHECKהמפוחים יהיו מתוצרת  שבח,  
 

ה, בולמי רעידות קפיציים, חיבורים גמישים, מפסק מחיר היחידה הנ"ל יכלול מתקן תלי 
 בטחון, ואת התוספות המצויינות לעיל ובגליון טבלאות הציוד.
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מפוחים לאוורור חדרי אמבטיה ושירותים שאין בהם חלון יהיו מסוג צירי עם רשת הגנה  
 ועם תריס אוטומטי לפתיחה בעת פעולה.

 שווה ערך מאושר., או  P&S  ,XPELAIRהמפוחים יהיו מתוצרת  
 
 

 צנרת גז קרור ואביזריה 0/.51

כסף.  5%. ההלחמה תהיה בחוט הלחמה סילפוס עם Lצנרת הגז תהיה מנחושת קשיחה דגם  
 אטמוספרות. מתלי צנרת ומוטות תליה יהיו מגולוונים. 00כל הצנרת תעבור בדיקת לחץ של 

 
וק" כפי שנדרש בתקן עובי דופן הצנרת, ההלחמות ובדיקות הלחץ יותאמו לגז קירור "יר 

 ישראלי.
 

הצנרת תבודד באמצעות קליפות גומי סינתטי המיוצרות מקצף תערובת אלסטומרית  
 פלסטית גמישה ובצורת צינור. 

 
. הקליפות 1.08ק"ג למ"ק ובעל מקדם חום מירבי של  71חומר הבידוד יהיה בצפיפות של 

 ת לאורך.תהיינה שלמות ותושחלנה על הצנרת ללא חתכים וללא הדבקו
 

 בליפוף. 31%מ"מ ועם חפיפה של  1.0הבידוד יוגן על ידי ליפוף בסרט פלסטי בעובי 
 כל אלומת צנרת תכלול גם את כבל הפיקוד ואת כבל הזנת החשמל.

 
הצנרת תותקן מעל תקרה מונמכת, בחציבה בקיר, בחציבה בתקרה, או במילוי מתחת  

 לריצוף בהתאם לתוכניות. 
 

את הגנת הצנרת מתחת לריצוף, את החציבות בקיר ובתקרה ואת   מחיר הצנרת יכלול
 המילוי ותיקוני הטיח. 

 
 

 תעלות אויר 7/.51
 תעלות האוויר תהיינה מפח פלדה מגולוונת בעובי כדלקמן: א.

 עובי פח מגולוון )מ"מ( רוחב תעלה מרובעת )ס"מ(
 1.0 05עד 
 1.8 05עד 
 1.7 035עד 
 0.1 001עד 

 0.05  001מעל 
  

 -ו  ASHRAEבודת התעלות תעשה בהתאם להנחיות ההוצאות האחרונות של ע

SMACNA. 
  

קשתות בתעלות יבוצעו ברדיוס פנימי השווה לרוחב התעלה. באם לא מתאפשר 
 הדבר, יש להשתמש במכווני זרימה.

 
תעלות יניקת אויר )משירותים, חדרים טכניים, מחסנים וכו'( תקבלנה איטום בכל  ב.

 הסתעפויות וללא תוספת במחיר.החיבורים וה
 

 מ"מ. 0.3תעלות שחרור עשן תהיינה מפח מגולוון בעובי   .ג
 051חיבורי התעלות יהיו באמצעות אוגנים ואטמים העומדים בטמפרטורה של 

 מעלות צלסיוס במשך שעתיים לפחות.
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  מחיר האוגנים והאטמים יהיה כלול  במחיר תעלות הפח.
 
ות למזג אויר חוץ, תקבלנה איטום מיוחד מפני חדירת תעלות מחוץ לבניין, החשופ ד.

 מים ותצבענה כפי שמפורט בהמשך.

 ולא תשולם תוספת מחיר עבורו. 70Cחומר האיטום יהיה עמיד בטמפ'  
 בגין צביעת התעלות תשולם תוספת מחיר בסעיף מתאים בכתב הכמויות. 

 
פחות עם מקדם התנגדות ל 0תעלות גמישות תהיינה מבודדות ע"י פיברגלס בעובי " ה.

 מינימום. 0=R( HR/F BTU FT²תרמי של )
שכבת הבידוד תצופה מבחוץ ע"י מחסום אדים עם חיזוקים ספירליים ותצופה  

 מבפנים ע"י שכבה פולימרית חלקה בצבע שחור.
מטרים ואופן ההתקנה יהיה בצורה כזה שלא יהיו  0אורך התעלות לא יעלה על 

 5וברוחב  GA08עלות תתמכנה על ידי מתלים בעובי כיפופים חדים בתעלה. הת
 ס"מ.

 .5608לתעלות יהיה תו תקן ישראלי  
  

 התעלות והאביזרים יתלו על ידי פרופיל יוניסטרט ומוטות תליה. ו.
 

 רוחב תעלה 
 )ס"מ(

 מרווח מקסימלי בין מוטות
 )מטר(

 קוטר מוט תליה
 )אינץ'(

 3/8 0.5 71עד 
 0/0 0.8 71מעל 

 
 ת התעלות צביע ז.

של המפרט  00התעלות תהיינה מגלוונות , צביעת התעלות תבוצע כמפורט בפרק 
 המיוחד.

 
דופן התעלות יצבע בצבע שחור בכל מקום בו מותקן מפזר או תריס אויר. כל זאת  ח.

 ללא תוספת במחיר.
 

 הקבלן יבצע הארקות לתעלות כנדרש ע"י חברת החשמל. ט.
 
יציאות למפזרים, הארקות, מתלים כמפורט לעיל לרבות הכל מחירי היחידה יכללו  י.

 המתלים. תעלות לתעלות, וצביעת
 
 

 בידוד תרמי לתעלות 0/.51

 וסווג האש שלהם   NFPAחומר הבידוד, הדבקים והאביזרים יעמדו בפני אש לפי תקנות  

3.3.V   055לפחות ועומד בתקן ישראלי. 
 

 בידוד תרמי אקוסטי פנימי א.
 כמסומן בתוכנית.  0צמר זכוכית מוקשה בעובי "הקבלן יספק בידוד מ

 לבידוד תהיה שכבת נאופרן שחורה אשר תותקן בצד זרימת האויר.

3צפיפות החומר תהיה 
LBS/FT 0 (30  עם מקדם מעבר חום )ב 1.05ק"ג/מ"ק- F 

05. 
 צורת התקנה וחיבורים תהיה בהתאם להמלצות היצרן. 
ברגים )או פינים מרותכים לתעלה( ועם הבידוד יודבק לדופן התעלה ויחוזק עם  

 לוחיות פח אשר תכופפנה למניעת חתיכת הבידוד.
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ס"מ )מינימום אחד לדופן(. קצוות הבידוד בחיבור  01הפינים יותקנו במרווחים של  
בין תעלות, ביציאות למפזרים ובחיבור בין שני מזרונים יחוזקו ע"י פח מגולוון 

 .Zמ"מ בצורת  1.6בעובי 
 
  וד תרמי חיצוניביד ב.

 FT³/LBS 0.5 (00בצפיפות של  0חומר הבידוד יהיה מזרוני צמר זכוכית בעובי " 
מיקרון  051ק"ג/מ"ק( עם ציפוי בצד החיצוני בנייר אלומיניום משוריין בעובי 

 או שווה ערך מאושר. OWENS CORNINGתוצרת חברת 
ס"מ  5אלומיניום של הדבקת קצות מזרוני הבידוד זה לזה תעשה ע"י חפיפת נייר  

 לפחות.
ס"מ בין  31ס"מ ובמרווחים של  05הבידוד יודבק לתעלה ברצועות דבק ברוחב  

 הרצועות.
 ס"מ. 051בנוסף, חוטי ברזל מגולוונים יחזקו את הבידוד לתעלה במרווחים של  
  
  

 תעלות מ"א מחוץ לבנין ג.
נה בידוד אקוסטי תעלות מ"א אשר תותקנה מחוץ לבנין )על הגג וכדומה( תקבל 

)בצפיפות המתוארת בסעיף א לעיל( ותקבלנה איטום מיוחד  0פנימי בעובי "
 מעלות צלסיוס ובפני מים. 01בחיבורים העומד בפני טמפרטורה של 

 
 

 מדפי אש ועשן ממונעים 0/.51
 הקבלן יספק וירכיב מדפים כמצויין בתוכניות. 

 
לעליית טמפרטורה ו/או לפי פיקוד  המדפים יופעלו ע"י קפיץ ונתיך חום דו מתכתי המגיב 

V031  תקן  תו תקן ישראלי או ממערכת גילוי אש ועשן. מדפי האש והעשן ישאוS 555 UL 
 או שווה ערך מאושר.

 

 , קרי, עם הפסקת הזרם החשמלי יסגרו הלהבים.C.Nיהיה מסוג . מדף אש 
 

 . C °000ויסופק עם נתיך חום לטמפרטורה של  ,O.Nמדף עשן יהיה מסוג  
 

 בתעלה ינתן פתח גישה להפעלה ידנית ועם שילוט מתאים. 
 

המדף יצוייד עם שני מתגים )פתוח וסגור( אשר יהיו מחוברים פיזית ללהב המדף ויתנו  
 אינדיקציה על מצב המדף.

 
, את פתח הגישה בתעלה, את השרוול, את מנגנון ההפעלהאת גם מחיר מדף האש יכלול  

י פרט בתוכניות ואת החיווט החשמלי ללוחות מיזוג אויר המתגים הנ"ל, ההתקנה לפ
 ולבקרים.

 

 .PREFCO 5101או  GREENHECK FSD 00המדפים הממונעים יהיו מתוצרת  
 

 מדפי ויסות ידניים ואוטומטיים /51.5
מדפי ויסות אויר יהיו עשויים מאלומיניום והצירים יהיו מצופים קדמיום, המסיבים  

 מאקולון.
יו מסוג להבים מנוגדים ויהיו מצויידים בידית להפעלה ועם סימון המדפים הידניים יה 

 באחוזים למצב פתיחת המדף.
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בהתקנות מדפים מעל תקרות גבס ללא פתחי גישה יש להשתמש במדפים עם גלגלי שיניים  
 וצירים אשר מותקנים מעל התקרה אך ניתנים לויסות בהברגה חיצונית מתחת לתקרה.

ק אחד הצירים ארוך מהיתר על מנת לאפשר התחברות למנוע למדפים אוטומטיים יסופ 
 ויסות.

מדפים מסוג להבים מנוגדים ישמשו לויסות אויר ומדפים מסוג להבים מקבילים ישמשו  
 לפתיחה וסגירה.

 את המנועים.גם מחירי המדפים האוטומטיים יכללו  
 
 

 מפזרי אויר 51.55
 פי שמצויינים בתוכניות.הקבלן יספק וירכיב מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר כ 
ולפי . הקבלן יזמין מפזרים ותריסים לפי הנדרש בתוכניות גודל צווארמידות המפזרים הינן  

 של התקרה המונמכת. גודל המודולים
 המפזרים, התריסים ווסתי הכמות יהיו עשויים אלומיניום. 

 צבע המפזרים והווסתים יתואם עם האדריכל ויצבע לפי דרישתו.
 רים יהיו מותאמים לתקרות גבוהות.דגמי המפז

וכן את וסתי ובתקרות בקירות והמתכת את מסגרות העץ גם מחירי המפזרים יכללו 
 הכמות.

 

 ,יעד או שווה ערך מאושר. TROX, METALPRESS ,ACPהמפזרים יהיו מתוצרת 
 
 

 גופי חימום חשמליים 51.52
ית, ולפי התיאור הקבלן יספק, ירכיב ויחבר גופי חימום חשמליים כמופיע בתוכנ א.

 דלהלן.
 
לא פחות מן הנדרש בתכניות. מתח  -הספק חשמלי ומספר דרגות של גופי החימום  ב.

 וולט, והדרגות תחולקנה בין הפזות. 001העבודה יהיה 
 
גופי החימום יהיו ספירליים, מסוג של סליל יצוק בחומר בידוד עמיד חום מותקן  ג.

יבטיח כי לא ישרפו גם בחוסר זרימת אויר  ניקל. אורך גופי החימום-בצינור כרום
 ווט למטר אורך. 511 -דרכם, ובכל מקרה לא יגדל הספקם מ

 
ההרכבה תעשה בתוך מסגרת מפח אלומיניום, שתוכנס בצורת מגירה. הכנסת  ד.

 והוצאת המסגרת תעשה בקלות. יינתן אטם למניעת בריחת אויר.
 

למסגרת ובולטת מחוץ לזרם האוויר. קופסת החיבורים לגופי החימום תהיה מחוץ  ה.
 הקופסא תהיה אטומה בפני חדירת מים.

החוטים בתוך קופסת החיבורים יהיו מבודדים ע"י ציפוי טפלון וחיבורי החשמל  
בעזרת מהדקי חרסינה. המעברים אל הקופסה יהיו מפליז. בין קופסת החיבורים 

 מ"מ. 3ת בעובי לבין המסגרת המכילה את גופי החימום תוכנס פלטה מבודד
על גבי הקופסא יסומן ההספק החשמלי של גופי החימום בעזרת שלט מבקליט  

 חרוט.
 
 הגופים יועמסו בצורה הדרגתית. ו.
 
הגופים יסופקו עם תרמוסטט בטחון אשר יותקן סמוך ליציאת האויר מהגופים  ז.

 ואשר יפסיק את פעולת גופי החימום למניעת חימום יתר.
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המסגרת, קופסת  גם את חימום החשמליים המורכבים בתעלה יכלול מחיר גופי ה ח.
 שלט סימון וכל האביזרים הדרושים.מפסק זרימה, החיבורים, תרמוסטט בטחון, 

 

 אינסטלציה חשמלית 51.50
בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יספק ויבצע את כל האינסטלציה החשמלית, כח 

 בניין.ופיקוד הדרושה לכל מערכות מיזוג האוויר של ה
 

העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל, לתקנים ולמפרט הבין משרדי למתקני  .א
 (. העבודה על כל חלקיה טעונה אישור חברת החשמל והמפקח.8חשמל )פרק 

 
 .של המפרט המיוחד 18מתקן החשמל יבוצע גם בכפוף לאמור בפרק  .ב
 

בחתך  N2XYFכל האינסטלציה החשמלית לכח ופיקוד יש לבצע בכבלים מדגם  .ג
מ"מ  0מתאים שיותקנו בתוך תעלות פח מגולבן עם כיסוי מחוזק בבורג פח בעובי 

עם נקבים מיוחדים חרשתים בתחתית לאוורור לניקוז מים ומקובעות למבנה, ע"ג 
 הגג בחיזוק מתאים עפ"י החלטה בלעדית ע"י הפיקוח.

שרשורי כל התחברויות לציוד, מנועים ואחר תעשה באמצעות כבל בתוך שרוול 
גמיש משורין מחומר בלתי מחליד לרבות כניסות אנטיגרון, באמצעות מפסיק זרם 

 .IP55ביטחון מיוחד להתקנה חיצונית בעל דרגה אטימות של 
 
בהתאם  -עם מכסה מתברג  -קופסאות החיבורים תהיינה מתכתיות או פלסטיות  .ד

 לסוג הצינור.
ימום שאינם בקשר עין עם לוח החשמל. מנתקי בטחון יינתנו ליד כל מנוע או גוף ח .ה

מנתקי בטחון גלויים לאטמוספירה יהיו מטיפוס אטום למים ומעליהם יורכב גגון 
 הגנה משופע מפח מגולוון.

 
החוטים יהיו פלסטיים וחתכם בהתאם לזרם החשמלי העובר דרכם. חתך כל חוט  .ו

מיוחד אחר, במידת מ"מ. חוטי הפיקוד יועברו בצינור  -0.5פיקוד יהיה לא פחות מ
 האפשר, ויתפצלו ממנו ע"י צינורות 

 מתאימים מקופסאות מעבר. כל המתקן ייעשה בכבלים ולא בחוטים בודדים.
מ"מ לפחות.  0.5כל קווי פיקוד מתח נמוך יהיו בכבל רב גידי גמיש ממוספר בחתך  

 כל קצוות החוטים הגמישים יהיו עם סופיות שרוול לחיצה.
 

סומנו בתכניות החווט. קצות החוטים יסומנו בתווית זיהוי בלתי מספרי החוטים י 
מתבלה, בהתאם לתכניות החווט. הקבלן יתן דוגמת תווית זו לאישור מפקח לפני 

 הביצוע.
 
כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים יהיו מחומר בלתי מחליד  -הגנה מפני חלודה  .ז

 .או  יצופו למנוע חלודה
 
 כת הפיקוד לא יהיו על מוליך אפס.פיקוד קווי מער .ח
 
בקורת בודק מוסמך תועבר ע"י הקבלן לגבי כל האינסטלציה החשמלית. הקבלן  .ט

יתקן, יחליף או יוסיף כל חלק שיידרש ע"י הבודק. הוצאות הבדיקה חלות על 
 הקבלן.

 שעות מראש על מועד ביצוע הביקורת תימסר למפקח. 00הודעה מוקדמת של  
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רוני ממותג ועומסים לא לינאריים, כגון משני מהירות, יכללו מסננים ציוד אלקט י.
 5%למניעת הפרעות הרמוניות לרשת החשמל של הבניין לפי רמת סינון במתח עד 

THD. 
 מחיר המסנן יהיה כלול במחיר האינסטלציה החשמלית.גם 

 
כפי  עם גמר העבודה ימסור הקבלן מערכת תכניות אינסטלציה חשמלית מעודכנות .אי

 שבוצעה למעשה.
 
לא תבוצענה מדידות לעבודות החשמל והמחיר יקבע עבור מערכת מושלמת לפי  .בי

 התיאור הטכני הנ"ל.
 

 הארקות: 51.50
בנוסף להארקות הנדרשות עבור לוחות חשמל ואביזרים חשמליים שונים, יתקין הקבלן  

 מערכות הארקה עבור:
 

 צנרת מים .0
 0/0חלד לצנרת המים. קוטר כל בורג יהיה " הקבלן ירתך ברגי הארקה מפלדת אל 

 ס"מ מחוץ לבידוד. 5ויבלוט 
 הברגים ירותכו ניצב לצנרת ובמפלס אחיד לכל מערכת צנרת.  

בכל אזור של מכונות תהא לפחות מערכת אחת של ברגים, בורג לכל צינור, במפלס 
 אחיד אופקי או אנכי. 

ו הברגים לכל צינור במפלס לצנרת אופקית העוברת על הגג ו/או בקומה ירותכ
 אופקי אחיד, בתחילת הצנרת ובסוף כל הסתעפות.

 .המפקחמקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור  
ההארקות יכללו גשרים על כל השסתומים ואביזרי הצנרת הראשיים ויחידות  

 המיזוג.
 
 תעלות אויר .0

מפוח, ובכל תעלת הספקה, הקבלן יתקין ברגי הארקה כנ"ל בכל יחידת מיזוג אויר,  
 החזרה, יניקה או פליטת אויר.

 .המפקחמיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור  
 

 לוחות חשמל 51.51
, 0007הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל לציוד מ"א לפי התוכניות ובהתאם לתקן ישראלי 

 .05 -ו 8חוק החשמל והמפרט הבין משרדי פרקים 
 כל לוח יכלול את הפריטים הבאים:

 מפסק זרם ראשי. -מפסקים  .א
 מפסק נוסף לרשת חירום. 
 לכל פריט ציוד ינתן מפסק אוטו/ידני. 

 .SOCOMELאו  EATONאמפר מטיפוס פקט מתוצרת  61מפסיקי זרם עד  

 או EATON ,SIEMENSר מתוצרת פאמ 61מפסיקי זרם מעל  

 CUTLER HAMMER . 

"ס יהיו חצי אוטומטיים אשר כ 51לגופי חימום חשמליים ולמנועים עד  -מבטיחים  .ב
אמפר לפחות ואשר יעמדו בפני זרמי התנעה של  01,111יעמדו בזרמי קצר של 

 המנועים.

 היו בעלי כושר ניתוק לפי המפורט:יהמאמ"תים שיותקנו בלוח  .ג

 , KA 35, מאמ"ת ראשי צילר = KA 05מאמ"ת ראשי לוח = 

 . במקרה שאין מאמ"ת ראשי KA 05מאמ"ת הגנה למנועים=
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 .KA 01מאמ"ת זעיר לציוד עזר, גופי חימום ולפיקוד =   KA 35ללוח=

 כ"ס תינתן התנעה מדורגת.  0לכל המנועים מעל  -מתנעים  .ד
 יסופקו ממסרי הגנה תרמית למנועים. מתנעים מתוצרת 

SCHNEIDER ELECTRIC  אוSIEMENS. 

 מערכת. בחוסר פאזה או בנפילת מתח תפסק פעולת ה -ממסרים ומגיני יתרת עומס  .ה

 -מטיפוס מולטילד או ניאון עם נגד בטור שיוריד את מתח הנורה ב –נורות סימון  .ו
 , בצבע אדום למצב תקלה ובצבע ירוק למצב תקין. 05%

 תסופקנה נורות לחוסר פאזה וכן לכל מנוע בלוח.
 יסופק מתג לניסוי הנורות. 

 טמר.בכל לוח יותקן וולטמטר ולכל מנוע יסופק אמפר -מכשירי מדידה  .ז

 מינימום מתוצרת סימנס, 1.70 -לשיפור מקדם ההספק ל  -קבלים  .ח

  AEG .או אלקו 

 מסוג תותב עם סימון מספרים בהתאם לתוכנית החשמל. -מהדקים  .ט

 למתח נמוך. -טרנספורמטורים  .י

מ"מ לפחות. צבע יסוד עם שתי  0מ"מ וזויתנים בעובי  0.5מפח בעובי  -מבנה הלוח  .יא
 שכבות צבע עליון.

יוגן בפני חדירת מים ותנאי טמפרטורה קיצוניים )חום וקור( במידה ומיקומו  הלוח 
 0מתחת לכיפת השמיים. הגנה זו תעשה בין היתר ע"י התקנת הלוח בתוך ארון עם 

דלתות )חיצונית ופנימית(, שימוש בגגון מתאים ושימוש בפנלים אטומים, הכל 
 בהתאם לתקן.

כח חד קוית ותוכנית חיווט. התוכניות יקבלו בתוך כל לוח תמצא תוכנית  -תוכניות  .יב
 ציפוי פלסטי שקוף להגנה בפני לכלוך ורטיבות.

אוטומטית וידנית בהתאם לתקן. בלוחות תיעשה הכנה למערכת  -הגנה בפני אש  .יג
 כיבוי אש בגז אשר תסופק ע"י אחרים.

מפקח דו"ח הבדיקה תרמוגרפית לכל לוח לאחר הפעלת כל הציוד. להקבלן יגיש  .יד
 יר הבדיקה יהיה כלול במחיר הלוח.מח

 .00וכן תקן  ISO 7110יצרן הלוחות יהיה בעל תקן  .טו

אשר יחוברו למערכת בקרת  SATECמדידה מתוצרת  יהלוחות יכללו מכשיר .טז
 המבנה.

 תאורה, שקע שירות עם מ"ז פחת ועם נתיך.גם מחיר לוח החשמל יכלול  .יז

ם סריג, לוחות אורי או לוחות חשמל יהיו מתוצרת אלקטרה, ארדן, אלקו, בן ר .יח
 לוחות אדטו.

 המפקח.כל התכניות יוגשו לאישור  
 

 יוניסטרטים 51.50
הקבלן יבצע את כל מתלי התעלות, הצנרת והציוד אך ורק בפרופילים של חברת יוניסטרט  

 . -P-1000  ,-0101P  ,01110Pומוטות תליה מטיפוס בורגי בדגמים
 

ת, צנרת וכד' יכללו במחיר התעלות ובמחיר מחיר פרופילי יוניסטרט ומוטות התליה לתעלו
 הצנרת.

 

 ויסות המערכות 51.57
 מערכת אויר

 הקבלן יווסת את יחידת טיפול אויר ומפוחים כך שתתקבלנה ספיקות אויר
 שמסומנות בתוכניות ובטבלאות הציוד. הקבלן ימסור בתום עבודתו כפי

 מערכת. בכלעותקים של דו"ח ספיקות אויר בכל חדר ואת סכום הספיקות  שלושה
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 מחיר הויסות יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.

 

 שירות ואחריות 51.50
כאשר  שנהבהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יתן אחריות ושירות על הציוד למשך  

תאריך תחילת האחריות והשירות יחל מיום קבלה סופית של המתקן ע"י המפקח לאחר 
 תיקון כל הליקויים.

 
בדיקות תקופתיות בהם יבצע פעולות  6שנת האחריות, הקבלן יבצע לפחות  במסגרת

תחזוקה שוטפות למתקן כמפורט במפרט הכללי וינהל מעקב בספר טיפולים אשר ימצא 
 ברשות מנהל הבניין.

 
שעות מקבלת קריאה עבור תיקון מנציג היזם.  00בשנת האחריות, הקבלן יגיע לבניין תוך  

תיקונים, רשאי נציג המזמין לבצע עבודות תיקון ע"י קבלן אחר לא יבוא הקבלן לבצע 
 ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

 
 יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. שנהמחיר שירות ואחריות למשך  

 

 אישורי ציוד 51.50
לאישור חומר טכני של כל הציוד וכל האביזרים המוצעים לפרוייקט.  מפקחהקבלן ימסור ל 

 שבועות מיום קבלת העבודה. 3עותקים ותוך  3 -חומר יוגש בה
לאישור דוגמאות של צנרת גז, דוגמא של  מפקחלפני התחלת עבודות הביצוע, הקבלן יגיש ל 

תעלות פח המחוברות לתעלת מכנסיים עם בידוד אקוסטי, דוגמא לחיבור "נעל" של תעלת 
 ר אחר אשר יידרש.משנה )שטוצר( לתעלה ראשית וכן דוגמאות של כל חומ

 הדוגמאות ישארו אצל המפקח למשמרת.  
אם יתגלה במהלך הביצוע כי העבודה אינה תואמת את הדוגמאות, הקבלן יפרק את  

 המערכות ללא תמורה וירכיב חדשות בהתאם לדוגמאות שאושרו.
 

 מכשירי מדידה /51.2
 מד חום א.

 ומחוג קריאה אדום. 7חוגה בקוטר " -מים  
 .0טר "חוגה בקו -אויר  

 . IRENDאו  SIKA ,STORKמתוצרת  
 מכשירי המדידה יסופקו עם טווח המתאים לתחום המדידה של כל מערכת. 

 
 

 סימון מערכות ושילוט 51.25
 ציוד א.

לוחית הזיהוי של היצרן תוצמד תמיד לכל ציוד ותכלול את מספר הדגם, תפוקה,  
 מאפיינים חשמליים, מספר סידורי וכו'.

ס"מ לפחות  05X01ן על הציוד לוחית מאלומיניום מאונד בגודל בנוסף, יתקין הקבל 
 ועם אותיות חרוטות שעליה יצויינו שם ומספר הציוד בהתאם לתוכניות.

 
 תעלות ואביזרים ב.

תעלות ראשיות ואביזרים )מדפי אש, מדפי ויסות ממונעים וכו'( יסומנו ע"ג שלטים  
 כנ"ל המתארים את שם הזיהוי ומספרו.

 
 בקרה ג.

 על הקבלן לספק לוחית פלסטית חרוטה לזיהוי חיישני הבקרה. 
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 כמו כן, על הקבלן לתאם את תוכן השלטים ואת מיקומם עם נציג המזמין. 
 מחיר השילוט יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. 

 

 פתחים למעבר צנרת תעלות ואיטומם 51.22

ס או בלוקים או חציבות בקיר פתיחת פתחי מעבר עבור צנרת או תעלות בקירות גב .א
ייעשו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת. על הקבלן להקפיד בפתיחה שתהיה במידות 
מינימליות. פתחים בקירות גבס ע"י חיתוך סכין או קידוח כוס. פתחים בקירות 

 בלוקים ע"י חיתוך בדיסק או כוס ווידאה.

ת חומר איטום איטום הפתחים בקירות מסביב לתעלות ולצנרת ייעשה באמצעו .ב
 המונע רעידות.

 איטום בקירות אש ייעשה באמצעות חומרים עמידי אש באישור מכון התקנים.
 מחיר איטום הפתחים יהיה כלול במחיר התעלות והצנרת.

 

 בדיקת מכון התקנים 51.20

על הקבלן להתקשר עם מת"י לצורך ביצוע בדיקות התאמת מערכת מ"א ואוורור לדרישות  
 ל חלקיו הבדיקות יכללו:חלקים על כ 0110ת"י 

 .)בדיקת תכנון )תוכניות מ"א ובטיחות יסופקו ע"י הפיקוח 

  חומרים בתאום עם הפיקוח(. 3בדיקת סיווג חומרים )לפחות 

 .בדיקת אופן התקנת מדפי אש 

 .בדיקת אינטגרציה 

 .וכל בדיקה אחרת אשר תידרש 

יום העבודה יועבר לאחר כל שלב של הבדיקות יעביר הקבלן לפיקוח דו"ח של מת"י. בס
 דו"ח מסכם הכולל התאמה לכל חלקי המתקן.

 כל הדוחו"ת והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר של החוזה.
  

51.20 SHOP DRAWINGS 
 לתנאי השטח.ועל הקבלן להתאים תוכניות 

 לצורך כך, הקבלן יגיש לאישור תוכניות לפני ביצוע העבודה.
 על הגגות.בתוך כך, יוגשו תוכניות מפורטות בחדרי מכונות ו

וגם  dwg( וימסור למפקח קובץ AS MADEבגמר העבודה, הקבלן יכין תוכניות עדות )
 העתקות בנייר.

 מחיר הכנת התוכניות יהיה כלול במחיר החוזה )ללא סעיף מיוחד בכתב הכמויות(.
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 רכביבים מתועשים בבנין – 22פרק 
 

  כללי  5/.22
  דוגמאות וקטעים ניסיוניים א.

, הקבלן יספק דוגמה, מכל מוצר ויכין קטע 00הכללי פרק בנוסף לאמור במפרט 
מ"ר  5ניסיוני מכל  עבודה אשר תסופק או במסגרת חוזה זה. שטח כל דוגמה יהיה 

 לפחות לרבות אביזרי קצה.  
בניגוד לאמור במפרט הכללי כל ההוצאות כרוכות במילוי הוראת סעיף זה עד 

 בנפרד.לאישור הדוגמה יחולו על הקבלן  ולא ימדדו 
 

 תכן  ב.
 0010כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכן המפורט ע"י הקבלן בכפוף לאמור בסעיף 

 של המפרט הכללי יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד.
 

 לוחות הגבס סוג .ג
 . ממ" 00.0אורבונד בעובי  תוצרת   הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון. לוחות 

 
 בידוד .ה

, קבוע הכמויותכמפורט בכתב  קלמ" גק"  00יפות יהיה מצמר זכוכית בצפ בידוד
לרבות  מס" 61אופקיים כל  סרטני פסתו יבידוד צמר זכוכית במחיצות יבוצע ע"

 סרט עליון וסרט תחתון. 
 
 

  תקרות תותב  2/.22
תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר  יעביר מראש  א.

שור המפקח וכן יפקח אישית על ביצוען ויהיה תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לאי
אחראי על יציבותן. המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי 
התקרות תוכננו על ידו, בצוען לווה על ידו  והן יציבות מבחינה סטטית וראויות 

 לשימוש. 
 

לוון או סרט בניגוד לאמור במפרט  הכללי לא תותר תלית המבנה הנושא בחוט מגו ב.
פלדה. תליית המבנה הנושא את התקרה תבוצע רק  במתקני תליה חרושתים 

 סטנדרטיים תוצרת אורבונד מתאימים למשקל התקרה מסוג טוויסטר או נוניוס.  
 
אמבטיות ותעלות לגופי תאורה יתלו בשיטה זהה לתקרה ובמנותק מקונסטרוקצית  ד.

 התקרה.
 

 בהיקף תקרות תותב ועיגונו  יחשבו ככלולים במחיר התקרה .  Z-ו   L-ה.          פרופיל  ו
 

הגנת פינות גבס תעשה במגיני פינה קשיחים מתכתיים של אורבונד ומחירם יחשב  ו. 
 ככלול במחירי היחידה.

 
 צביעת תקרות גבס בניגוד לאמור במפרט הכללי תימדד בנפרד. ז. 

 
 
 
 
 
 

שטח נטו מבוצע ותכלולנה הכל כמפורט תקרות כמוצג בכתב הכמויות תימדדנה לפי  ח.
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במפרט הכללי והמיוחד, בניכוי כל הפתחים, לרבות  תכנון, כל אלמנטי התמיכה 
העיגון והחיזוק  של התקרה ובכלל זה אלמנטים מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה, 
קורות תמיכה וכו', כל ההכנות ואביזרים לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה, מיזוג 

, רמקולים וכו', פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה, לגרילים של מיזוג אוויר
אוויר, לספרינקלרים, לרמקולים ולכל פתח אחר שיידרש, לרבות עיבוד גמר שולי 

 הפתח, למעט עבודות אשר  יוחד להם  סעיף בנפרד בכתב הכמויות. 
 
 

  מחיצות תאי שרותים  0/.22

ס"מ  01ס"מ החל מגובה  0.3ספה(  בעובי )טר HPLמחיצות תאי השירותים יהיו מסוג   
מטר. כל הפרזול, הרגליות והקשירות יהיו אורגינלים של  0.11מעל הרצפה ועד לגובה 

היצרן מנירוסטה מצופה בניילון בטבילה. הפרזול יכלול מנעול פתוח סגור כולל אפשרות 
למניעת ריסוק פתיחת חירום חיצונית. כנף הדלתות תתוכנן בריחוק מדופן באזור הצירים 

אצבעות כולל פס גומי רציף במפגש למניעת הצצה. על הדלתות מצידם הפנימי יותקן וו 
 תליה כפול. 
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 כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים באתר – 20פרק  

 כללי 5/.20
מפרט זה מתייחס לביצוע  כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים באתר עם תמיסת "בנטונייט"  

 , של המפרט הבינמשרדי.03,  פרק 10ומשלים את התכניות והמפרטים  פרק  CFAבשיטת 
 הקבלן אחראי על ביצוע העבודה על פי התכנון והתאמת כל המידות לתנאי השטח. 
את שלבי הביצוע הפרויקט לפני התחלת העבודה. תנאי הקרקע  המפקחעל הקבלן לתאם עם  

בדו"ח הביסוס, מבוססת על מספר  מתוארים בדו"ח הביסוס, האינפורמציה הקיימת
 מצומצם של קידוחי ניסיון ואינה מחייבת את המזמין.

על הקבלן להשלים את המידע, ע"י קידוחי ניסיון, בורות או כל בדיקה שנדרשת על מנת  
 להגיש הצעה ולאפשר לו להתאים את הציוד לדרישות התכנון.

 

 A.F.Cביסוס ע"י כלונסי בטון בשיטת  2/.20
 

 כללי .א
 מאושר ע"י המפקח. מבצעקידוחי הכלונסאות יבוצע אך ורק ע"י ביצוע 

חתכי הקרקע בהתאם לקידוחי ניסיון שבוצע באתר ומתוארים בדו"ח יועץ הקרקע. 
ציוד הקידוח יהיה כזה שיתאים לביצוע דרך שכבות הקרקע כפי שמתואר בדו"ח 

 היועץ בכפיפות לעומקים ולקוטרים המתוכננים.
ה ימים לפני תחילת ביצוע היסודות כדי שיבוא לבקר באתר. שלוש למפקחיש להודיע 

אשרם טרם יוודא את חתך הקרקע בתחתית החפירה ליסודות הראשונים וי המפקח
 יציקתם.  

 קלה   מכונת הכלונסאות תהיה מצוידת במערכת שעונים ממוחשבת הניתנת לגישה  .0
 אשר מודדת את:ו

 נור הזרמת הבטון.צק בנקודה הגבוהה ביותר של ציולחץ הבטון הנ .א

 קצב הרמת המקדח והנפח התיאורטי והמעשי של היציקה. .ב

 מומנט הסיבוב. .ג

 קצב התקדמות לעומק וקצב הסיבוב. .ד

הצמוד באתר, יוודא וירשום ברציפות את הרישום  )של הקבלן( המקצועי המהנדסה .0
בשעונים, בנוסף למילוי האוטומטי של טופס הנתונים, יסמן את העומקים 

 ון זוהר על הספירלה.הנדרשים בסימ

 הקרקע באתר כוללת שכבות קשות וצפופות ועל הקבלן להביא זאת בחשבון. .3

המותר  הקבלן יאפשר למפקח לוודא אנכיות ומרכזיות הכלונסאות וסטיות מעל  .0
 מהקוטר. 5%ומהמרכז  0.5%. הסטייה המותרת מהציר היא מפקחידווחו מיידית ל

 או אמצעים נוספים ויש לדווח עליהסטייה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון 
 .למפקח

  מידות המקדחים יהיו שוות למידות הכלונס לכל אורך הספירלה, כי שמופיעות  .5
 בתכנית ויבדקו ע"י המפקח לפני תחילת העבודה.

יש לנקות את סביבת הקידוח וליצור ערמת הגנה באופן שבשום שלב לא יפגע ראש  .6
אל בטון היצוק. יש להכניס שלושה צינורות הקידוח ולא יחדרו מים או גושי אדמה 

 הכלוב. תס"מ להבטחת מרכזיו 6ספייסר באורך הזיון בקוטר 

 מטר לפחות. /טון 08מכונת הקידוח תהיה בעלת מומנט סיבוב בכושר של  .0

ס"מ. הדבר ייבדק בכל  01  הרמת המקדח לפני היציקה לפתיחת הפקק לא תעלה על .8
 01יציקת הבטון יש לחזור ולקדוח את  פניכלונס ע"י המקפח המקצועי באתר. ל

 ולהתחיל ביציקת הכלונס. האחרונים הס"מ 

 .ק"ג/סמ"ר 0דקות, בלחץ של  31 –סמ"ק ב  05יציאת מים תחת לחץ לא תעלה על  .7
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ח הבטון המעשי המוכנס באמצעות המשאבה לכלונס, פיש להשוות באופן רצוף את נ .01
בי היציקה. הנפח הנוצר עם לנפח התיאורטי הנוצר עם הרמת המקדח בכל של

 לפחות. 51% -הרמת המקדח יעלה בכל הזמנים על נפח היציקה ב 

הבטון ליציקת הכלונסאות יתוכנן ע"י מומחה לבטונים לעמידות כנגד קורוזיה  .00
 .31-ב וחוזקו לא יפחת מ

מ"מ. שער הזיון המינימלי  00כלוב הזיון יהיה מפלדה מצולעת בקוטר מינימלי של  .00
ס"מ  01-יהיה קטן ב רומיל משטח החתך ביחס הנמוך לקוטר. כלוב הזיוןפ 3-0יהיה 

תוגדל לפי הצורך בהתאם לחישוב הקונסטרוקטור. מקוטר הקידוח. כמות הזיון 
מ'. הכנסת הכלוב תבוצע באמצעות ויברטור  7.1אורך הזיון המינימלי יהיה 

 בעוצמה שאינה גורמת סגרגציה. 

פי שלוש מסכום מבוצעים זה אחר זה יהיה המרחק המינימלי בין כלונסאות ה .03
. במקרה שיקרו תקלות בביצוע הכלונס, המרחק המינימלי בין הקוטרים

 .פי שש מסכום הקוטריםהכלונסאות המבוצעים זה אחרי זה יהיה 

היציקה מסכנת את הכלונס, מאחר ועמוד הבטון עלול "לרדת" בהמתנה  תהפסק .00
 המאשר חדירת מים ו/או קרקע.ואז עלול להיפתח חלל בינו לבין המקדח 

דקות. )ז"א הזמן  5יש לתכנן את היציקה כך שהספקות היציקה לא תעלנה על 
 הדרוש להחלפת מיקסר(.

אם דלת צינור היציקה אינה משתחררת, יש להוציא המקדח בסיבוב הפוך, ואם  .05
 הספירלה יוצאת מלאה יבוצע קידוח ויציקה של הכלונס ללא ברזל והכלונס יפסל.

קוטרים ותבוצע הפחתה בעומס  0-בהספירלה יוצאת ריקה, יועמק הכלונס אם  .06
 .המפקחעפ"י דרישת 

הבדיקות הבאות יבוצעו ע"י צוות הקבלן לפי התקן על דגימות אקראיות וידווחו  .00
 למפקח הצמוד:

 דרוג האגרגטים של הבטון. א.
 סומך הבטון. ב.
 .יום 61יום,  08, ימים 0 :חוזק לחיצה ג.

בכל הכלונסאות. יש להתחיל בבדיקות ביום החמישי  יקות סוניותיש לבצע בד .08
 לתחילת הביצוע, בכדי שניתן יהיה לבצע תיקונים בזמן שהמכונה נמצאת בשטח.

 

 CFAמיוחד לכלונסאות  /0-בטון ב              0/.20
 

 בתנאי בקרה טובים 31-ב : סוג הבטון

רות ת"י בהתאם להגד  CEM II 00.5צמנט פורטלנד  :    סוג הצמנט
 .0110מהדורה    0

 ק"ג/מ"ק 011:       כמות הצמנט
 ק"ג/מ"ק  81:       אפר פחם

 ליטר/מ"ק 005    : כמות המים
 3:     סוג א' בהתאם להגדרת ת"י  סוג האגרגט

 ק"ג/מ"ק 081:                                עדש
 ק"ג/מ"ק 631:            אגרגט מודרג       

 ק"ג/מ"ק 501:                       חול         

(,  0116) 0.0חלק  06בבדיקת שקיעה לפי ת"י S8  :   סומך הבטון
 נמדד בעת היציקה

  כל המוספים יוספו באתר הייצור בלבד 6Sהבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה 

 LP (Super 000או   LP 301פלסטי לריספלאסט -מוסף מסוג על 0.0%לרבות 

plasticizer -  של המפרט הבין  10100סופר פלסטיסייזר( העומד בדרישות סעיף
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לפי  8Sמשרדי כך שסומך הבטון לפני היציקה, בבדיקת שקיעה, תהיה לפחות 
 (.0116) 0.0חלק  06ת"י 

על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר, סדרת בדיקות 
 61, 05, 31, 05ות, )דק 05סומך הבטון לאחר הוספת המוסף, במרווחים של 

דקות( לבדיקת משך ההשפעה בפועל של המוסף, ולשכנע את המפקח שהמוסף 
יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי ההוספה במפעל. יש להקפיד על ביצוע 

 ויברציה להבטחת אטימות הבטון וקבלת בטון ברמה של בטון גלוי מוכן לצבע.

להבטיח לבטון שקיעת קונוס של כדי לאפשר יציקת הכלונסאות והחדרת הזיון יש  .0
וכן עמידות גבוה )יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולאי אויר ומעכבים לפי  8" של 

הצורך(. תכנון תערובת הבטון ייעשה ע"י מעבדה מוסמכת ויאושר מראש ע"י 
 .המפקח

 .מפקחתערובת הבטון תתוכנן ע"י מפעל הבטון ותובא לאישור ה .0

 מר הקידוח.יציקת הכלונס תעשה מיד עם ג .3
 

 פיקוח ובקרה 0/.20

 פיקוח .א
 בקרת האיכות וניהול אבטחת האיכות תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

גישה חופשית לאתר, למקורות החומרים ולציוד העבודה  מפקחעל הקבלן לאפשר ל .0
. 

 יש לנהל יומו עבודה שיכלול את הסעיפים הבאים : .0

 שעת התחלת הקידוח. -

 עומק הקידוח. -

 שעת גמר הקידוח. -

 התחלת היציקה. שעת -

 כמות הבטון. -

 תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני הכנסתו לקידוח. -

 תוצאות בדיקות הבנטונייט בקידוח. -

 תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני היציקה. -

 מיוחדים בזמן הקידוח והיציקה. םאירועי -

                      
ק של כמות הבטון וקצב מילוי הקידוח בכל כלונס על הקבלן לנהל רישום גרפי מדיי                            

 בנפרד.
 

במקרה של שימוש חד פעמי בתמיסת הבנטונייט יש לבדוק את תכונות התמיסה  .3
לעיתים קרובות יותר בהתאם להנחיות המפקח. הבדיקות הנ"ל יעשו על מדגמי 

יסה עולה תמיסה מעומקים שונים של קידוח. אין להתחיל ביציקה אם צפיפות התמ
עזרה לצורך נטילת מדגמים  מפקחעל הקבלן להעמיד לרשות ה גר'/סמ"ק, 0.05ל ע

 לבדיקות הנ"ל.

 

 בקרה .ב
הבדיקה לטיב הביצוע תעשה בשיטה הסונית. הבדיקה  תבוצע ע"י מעבדה  מנוסה בסוג  זה 

 של עבודה, המעבדה תקבע ע"י המפקח. דמי בדיקת המעבדה  ישולמו ע"י הקבלן. 
 

 פלדת הזיון 1/.20
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ת הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין מוטו .0
בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל 

 סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור  .0

בדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחה בחשבון כי המזמין/המתכנן לא ו
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו 

 ועל חשבונו.

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות  .3
ים טעון שונים מאלה המצויינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבור

 ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. מפקחאישור ה
. על מפקחפי ובאישור ה-לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על

הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים 
מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת  00-מ

במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל, יאושר על כך. 
השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים 

 .מפקחמתאימים שיאושרו מראש על ידי ה
 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

ון השייכים לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזי .0
 ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

 

 אופני מדידה ומחירים 0/.20
כלונסאות בטון ימדדו במ"א לפי סוגם וקוטרם לכל עומק שהוא ומחירם כולל את 

סיתות ראש הכלונס עד  ,כל המפורט במפרט המיוחד לרבות ביצוע בדיקות סוניות
 .למפלס המתוכנן והשלמת הכלונס עד קבלת בטון נקי ויציב
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 ערכות גילוי אש ועשןמ 00פרק 

 כללי 5/.00
יחס למערכת גלוי וכבוי אש, כולל גלאים, נורות סימון, לחצנים, מרכזיית ימפרט זה מת

הפעלה, צופרים,  אזעקות, סימונים, חווט, חיבורים, ניסוי והפעלה. יחד עם מסמכי 
  לכל פריטי המערכתן  לצרף גם מפרטים טכניים מקוריים של היצר על הקבלן ההצעה,

המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול כליל הצעות שלא צורפו אליהם  המוצעים על ידו.

 .המפרטים הנ"ל
  

                                                              מפרטים ותקנים 2/.00

 ,ישות , וכן מפרט זה ודר0001כל העבודות הקשורות במערכות אלה תבוצענה בהתאם לת"י 

UL ,NFPA וכן בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל. בכל מקרה  שרותי הכבאות ודרישות
המדידה, יובא הדבר לבירור בפני המהנדס ופסיקתו  של שוני או סתירה לגבי המפרט או אופני

  .תהיה הקובעת

  :0001כל רכיבי המערכת יהיו כנדרש וכמפורט בת"י 
 התקנתם וסוג הגילוי הנדרש. מבנה ומאפייני הגלאי יתאימו למקום

 

 פעולת המערכת 0/.00

 :מערכת תכלול את הלוגיקה, המעגלים, הפריטים והחיבורים כדי לפעול כמפורט להלן    

     

 התראת תקלה 0/.00

  :תן התראת תקלה במקרים הבאיםיהמערכת ת        

 .א. הפסקת חשמל )מהרשת( ללוח מכל סיבה שהיא          
 מתח ממצבר הגבוי.-ירום או תתב. חוסר מתח ח          

 .ג. קצר ו/או נתך במעגל המבוקר ו/או ניתוקו היזום מהלוח          

 .'ד. שליפת גלאי מהבסיס שלו ו/או פירוק לחצן, צופר, מצבר וכו          
  ה. בעת התראת תקלה יושמע צליל )שונה מצלילי אזעקות האש( בלוח הפיקוד והבקרה           

 שניים וכן ידלקו נורית כללית לתקלה ונורית תקלה פרטית של המעגל/קו ובלוחות המ
מסוג   המבוקר. נוריות התקלה תהיינה בצבע שונה מנוריות אזעקת אש. אם המערכת הינה 
מילולי  אנלוגית זיהוי לפי "כתובת"  הגלאי, הלוח יכלול חלון תצוגה עם רישום טכסט 

 .בר מהות, כתובת ואיזור התקלה(  בעברית עם הס LCDאו LED דיגיטלי )
 תיקון  מפתח. האיתות האורי )נוריות( ימשיכו לדלוק עד -הצליל ניתן לביטול ע"י מתג             

  .מושלם של התקלה ואז יכבו אוטומטית
   הזמן,   ירשם האירוע גם על המדפסת  עם ציון התאריך, -אם לוח הבקרה כולל גם מדפסת  ו.            

 .אחר תיקון התקלה ירשם גם אירוע זה במדפסת , האזור ומהות התקלהכתובת

                                                

 :ז.  המערכת תבקר את כל הרכיבים החיוניים וכן המעגלים הבאים        

 .כל המעגלים/קוים עם גלאים למיניהם             -  

 .ם של לחצניםכל המעגלים/קוי            -   

 .כל המעגלים/קוים של צופרים            -   

 .קו החיבור של החייגן האוטומטי            -   

 .קו החיבור של המטען והמצבר            -   

   .קוי חיבור של רכיבים ומערכות משנה שונות           -      

 

 התראת אש / עשן 1/.00

 :מגלאים באיזורים השונים  .א
   קולית בלוח הבקרה. -קולית או דיגיטלית -קה אור אזע -     
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 .הפעלת הצופרים באיזור בו פעל הגלאי - 

 .הפעלת החיוג האוטומטי לכל המנויים המחוברים לחייגנים - 
                       הפעלת מעגל האזעקה  בלוח הבקרה הראשי. - 

  .שחרור מגנטים בדלתות של הקומה / איזור - 

 .סקת המזגן וסגירת מדפי האש באיזורפקוד להפ - 

 .פקוד להפעלת מפוחי יניקת העשן מהאיזור -      

 .פקוד לסגירת ברז הגז )בישול( של הקומה - 

            

 :מגלאים בתוך לוחות חשמל  .ב

  .סעיף א' לעיל -כל הפעולות כמו בתת  -    

ופעל גם השסתום לשחרור י ,(CROSS )-אם פעלו שניים או יותר גלאים מחוברים במצולב -

 .גז  כיבוי בלוח המסויים
 

 מלחצנים ידניים: .ג

 .סעיף א' לעיל -כל הפעולות כמו בתת  -

 .פקוד להפסקת חשמל בלוח החשמל של האיזור -

 

 ממתגי זרימה במערכת הממטירים:  .ד

 .סעיף א' לעיל -כל הפעולות כמו בתת  -              

   .שמל של האיזור / קומהפקוד להפסקת חשמל בלוח הח -           

          

 תוספות וחריגים:  .ה
   אזעקה מגלאים בחדר מכונות מעלית או מהפיר, יתן פקוד ללוחות המעליות שתעצרנה  -              

 .בתחנה הקרובה ביותר ודלתותיהן תפתחנה ותשארנה פתוחות

    

ר פרוטוקול כאש (RS232) המערכת תאפשר חיבור למערכת ממוחשבת לבקרת המבנה
ואם סופית עם ספק המערכת בקרת המבנה. תהיה אפשרות להעברת כל  התקשורת

 .שתי מערכות   האינפורמציה בין

 
מערכת תקבל אינדיקציה ותפעיל במידת הצורך מערכות כבוי בלוחות החשמל או  באזורים 

 .אחרים
     

 אישורים ותוצרת 0/.00
י הרשויות כמפורט להלן, כולל מכבי כל הציוד המוצע חייב להיות מאושר לשימוש על יד

 האש, חברות הביטוח, מת"י ויועץ הבטיחות של המבנה .

 

  .הציוד יהיה מתוצרת בעלת מוניטין בין לאומי ומהדגם החדיש ביותר של אותו יצרן

 

  .כל רכיבי המערכת )למעט המצברים( יהיו מאותו יצרן
     

 מתח 7/.00

 .וולט ז.ח 031ח.. מתח כניסה וולט( ז.י. וז. 00הציוד יפעל במתח נמוך )

 

 יצוע המערכתב 0/.00
  .המתקן יבוצע ברובו סמוי ובחלקו גלוי
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 גידיים תקניים. -החיווט יהיה בצורת כבלים רב 

 .כל החיבורים בתיבות יבוצעו עם מהדקים מסומנים ועם שלטים 

 .הגידים יהיו בצבעים שונים או בעלי סימון זיהוי אחר כלול בכבל ע"י היצרן
 

 אחריות 0/.00
הקבלן יהיה אחראי לכל המערכות והציוד למשך  שנה )אם לא צוין אחרת במסמכי החוזה( 

 .מיום הקבלה הסופית של המתקן ולאחר ניסויים  והפעלתם

 
לגבי תקופת  של ספק הציוד  התחייבות בכתב הקבלן לפני תחילת העבודה כמו כן יצרף 

של ל גם הצהרה כי ברשותו התחייבות זו תכלו .לפחות עשר שנים למשךאספקת חלפים, 
 .מלא ומידי בתקופת האחריות מלאי חלקי חלוף מתאים ובכמות מספקת לתת שרותהספק 

  ולפסול כל מבצע אשר לא יעמוד בתנאי זה. המזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה
 

 

  גלאים /00.5
 , אך במקומות שאלה לא מתאימים, יותקנו ו/או יוחלפואופטיהגלאים ברובם יהיו מסוג 

      (.דומה, להבה וכאופטי, טמפרטורה-עשןגלאים מתאימים מסוג אחר )ל

 .-01°C÷+60°Cהגלאי יתאים לפעולה בטמפ. סביבה רגילות בתחום  
הגלאי לא יושפע ע"י תנאי סביבה אחרים כגון ברקים, שדורי אלחוט ושדורים בתדר גבוה, 

 .'קרינת רנטגן, ניצוצות, מטענים סטטיים, אבק, מתח הפוך וכו

 .הגלאי יכלול התקן לשינוי הרגישות ע"י בורר דרגות
במערכת כלולים גם גלאים לטמפרטורה מכסימלית, גלאים לשינוי טמפרטורה )נקודת 

וגלאים אחרים שייקבעו בבוא העת. כל הגלאים יהיו בעלי בסיס זהה    )+61°Cהאזעקה 

 .ביניהם בעת הצורך להתקין בהם, בשיטת "ביונט", כל סוג גלאי שהוא ולהחליף המאפשר

 
 כל הגלאים יכללו נורית סימון אשר תפעל בעת מצב התראה וכן סידור פנימי שיאפשר חיבור

 נורית מקבילה, נפרדת, כמפורט להלן. גלאים עם "כתובת", יכללו את כל האלקטרוניקה
הדרושה לכך בבסיס בלבד ולא בגלאי. הגלאי והבסיס יהיו בנויים מחומר פלסטי, בלתי 

 .שביר

   

 נוריות סימון משניות )נפרדות( 00.55
 במקומות סגורים תידרשנה נוריות סימון נפרדות מהגלאים, הן תותקנה מחוץ לחדר, בגופים

נפרדים על הקיר, התקרה, או תחת הטיח. נורית זו תדלוק כל עת שגלאי בחדר במצב 

 .אזעקה

   .צונית אחת בלבדבמקומות שבהם יש בחדר יותר מגלאי אחד, יפעילו אלה נורית סימון חי

               .יש לצייד את הבסיס של הגלאים הנ"ל בהתקן מתאים שיאפשר זאת
    

 התקנת הגלאים 00.52

 :התקנת הגלאים תבוצע כדלקמן

I.  חיזוק בסיס הגלאי ייעשה מעל לתקרה  האקוסטית, על ידי  -על תקרות אקוסטיות
 חיזוק קשיח.

קרה. מיקום הגלאי יתואם עם המפקח הבסיס, הגלאי ונורית הסימון יבלטו מתחת לת

 .ועם יצרן התקרות האקוסטיות
התקנת הגלאי כוללת את כל אביזרי החיזוק והחיבור הדרושים, כולל סידורים 

 .פירוק והתקנה של חלקי התקרה שיאפשרו
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II. התקנה גלויה על תקרות בנויות או חלקי מבנה תבוצע בצורה רגילה, בתוך בסיס המיועד 

 נור קשיח. צורה זו של התקנה תהיה בחדרייתחברות אליו על ידי צלהתקנה גלויה וה

 .'מכונות, בחללים שמעל לתקרות אקוסטיות וכו

 

III.  ההתקנה תהיה בתוך בסיס מותאם לתעלות מיזוג אויר,  -התקנה בתעלות אוורור

 .המפקח  בתיאום עם

 

IV.  לוחות, בלוחות שיידרשו, יותקנו הגלאים בחלק העליון של ה -התקנה בלוחות חשמל
הגלאי מחוזק לשלד הלוח או לפנל העליון, או לתקרת ה"נישה" בתוכה מותקן  כאשר

 .מקרה יותקן הגלאי כך שתתאפשר גישה אליו לצרכי טיפול ואחזקה הלוח. בכל
 

 

 לחצני אזעקה 00.50
 הלחצנים יהיו בצבע אדום, עם כסוי זכוכית דקה מתאימה לשבירה לצורך הפעלת הלחצן ועם

 .RESET-הנדלקת עם הפעלת הלחצן ונשארת דולקת עד הפעלת ה אדומה  LED נורית

 .הלחצנים יהיו מתוצרת זהה ליתר פריטי המערכת
 

 לוח הפיקוד והבקרה 00.50
 לוח הבקרה יבנה לפי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועל טהרת חצאי מוליכים כאשר כל

פה והחלפה המערכות הפנימיות מודפסות ומותקנות על כרטיסים משולבים ניתנים לשלי

 .בקרה ע"י מיקרו מחשב ,LED מבנה מודולרי, נוריות סימון מהירה,

 .מ"מ(, נאה ועם נעילה 0.1מבנה הארון יהיה חזק )מפח 
את    המרכיבים  לוח הפיקוד והבקרה יותקן בכניסה לבנין או במקום אחר שייקבע, ויכלול

 :הבאים

 .ספק כח    .א

 .יחידת מטען     .ב

 .יחידת פיקוד     .ג

 חידות בקרה לאזורים השונים )כולל מקומות שמורים(.י     .ד

 .יחידת הפעלת אזעקות     .ה

 .'יחידת קריאה )חייגן( אוטומטית למכבי אש, משטרה וכו     .ו

 .ארון ציוד     .ז

 .מצברים     .ח

 .יציאות וכל אביזרי העזר     .ט

 
תקע -כל היחידות שבלוח תהיינה מודולריות ותתחברנה למערכת על ידי מחברי שקע

 .עליהן ובארון הציוד ותקניםהמ

 

 בלוח, יהיו מפתח מיוחד או לחצנים דיגיטלים עם "קוד" "RESET" -הפעלת מתגי האזעקה ו

 .מיוחד
 

 ספק כח 00.51
 יחידה זו מיועדת לאספקת הכח הדרוש להפעלת כל מעגלי הפיקוד והבקרה )טרנספורמטורים,

 .על מצב המערכתנתיכים,   ממירים וכו'( ובנוסף לנ"ל מנורות סימון המורות 
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 יחידת מטען 00.50
היחידה אוטומטית ותהיה מיועדת לטעינה רצופה של המצברים לשעת חירום והיחידה 

 .טעינה רצופה )צפה( וטעינה מוגברת תאפשר

 .המעבר מסוג טעינה אחד למשנהו ייעשה אוטומטית, הכל בהתאם למצב המצברים וניצולם
 דרושים כולל נתיכים בכניסות וביציאות, מדהמטען יכלול את כל המכשירים ואביזרי העזר ה

 .'זרם, מתג ידני לקביעת סוג הטעינה )בנוסף לסדור האוטומטי( וכו
 פסק, תוצע יחידה זו-וולט( תהיה ממערכת אל 031במידה ויצוין שאספקת המתח הראשוני )

 .כאלטרנטיבה נוספת בלבד
 

 יחידות פיקוד 00.57

 :פעולות הבאותיחידות הפיקוד תבצענה )בין היתר( גם ה    

 .הפעלת המערכת .א

 .שעות ביממה 00בקרה מתמדת של מעגלי האזורים  .ב

 .במקרה של אזעקה -יה יאפשרות השתקת צופר המרכז .ג

        .במקרה של תקלה במערכת -אפשרות השתקת זמזם התקלה  .ד

 במצב זה מנותקת מערכת האזעקה,  על מנת  -הפעלת המערכת לצורך ניסויים  .ה

 .המערכתרכיבי  לאפשר בדיקת

 .החזרת המערכת למצב פעולה אחרי ביטול האזעקה .ו

 .בקרת תקינות נוריות הסימון שבלוח ע"י לחצן מתאים .ז

בקרה מתמדת של הרכיבים החיוניים של המערכת וביניהם שלמות החווט,  .ח
שליפת גלאי, לחצן או אביזר אחר ממקומם ומתן התראת תקלה  הנתיכים השונים,

 .ור של התקלההאז כולל הפעלת הזמזם וציון

 .אפשרות השבתה זמנית של כל איזור שהוא במערכת .ט

                                  

 יחידת בקרה לאזור 00.50
              היחידה )המורכבת בתוך ארון הציוד(, מיועדת לזיהוי מהיר ומתן אזעקה מכל מעגל או 

        נורית ציון האזור בנפרד.  היחידה מפעילה את מעגל האזעקה הכללי ובמקביל   תובתכ

 .שבתוכה

 :התרעות המתקבלות מהיחידה הן

הפעלת הצופר וציון מספר האיזור ומיקומו על צג דיגיטלי  -אזעקה במקרה שריפה  .א

LCD 
 

 .LCDהפעלת זמזם וציון מהות התקלה על צג דיגיטלי  -אזעקה במקרה של תקלה   .ב
 

טקסט עיברי על צג דיגיטלי על אם המערכת תהיה אנלוגית/כתובתית כל המידה יופיע ב .ג

חודשים  6גדול וקריא תכלול מערכת זכרון שתאגור את כל הארועים של  LCDמסך 
אחרונים )לפחות(, ותאפשר ע"י דפדוף לקרוא כל ארוע שהיה. המערכת תכלול גם 

 מודול תקשורת וכרטיס להעברת המידע למערכת בקרה.
 

 יחידות אזעקות 00.50
      לכל המעגלים וכוללות אמצעי אזעקה, כדלהלן:יחידות האזעקות משותפות     

 

 צופר אזעקה בלוח הבקרה להתראה על שריפה וכן צופרים מפוזרים בבנין, באזורים .א

 .השונים
  011הצופר יהיה מסוג אלקטרוני )רמקול(.  הצפירה תהיה בעצמה חזקה ותישמע למרחק 

 .ן, כפי שיקבע באתריבנילפחות. הפעלת הצופרים תהיה אזורית ו/או כללית לכל ה מטר
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 .הפעלת חייגן הטלפון האוטומטי .ב

 

 .ים או ביחידות המערכתולהתראה על תקלה בקו -זמזם תקלה  .ג

 .מטר לפחות 01הזמזם יהיה מסוג אלקטרו מכני, אות ההתראה ישמע למרחק של       

                                                                         

 חייגן טלפון אוטומטי /00.2
 ין ומיועד לחייג אוטומטית לארבעהיים של מרכזית הטלפון של הבנוהחייגן יחובר לאחד הקו

 מנויים ולאחר שהמנוי הרים את השפופרת, ישמיע הודעה מוקלטת על פרוץ שריפה בבנין.

ת החייגן יהיה מדגם משוכלל ואמין ויאפשר תכנות באתר של בחירת המנויים, מספר החזרו

 .החיוג, ועוד על

 .על היחידה לחזור על החיוג עד אשר לפחות שני מנויים ענו לקריאה הטלפונית

 .כן יהיה אפשר להפעיל את היחידה באופן ידני
    החייגן לא יתחיל בחיוג לפני שיוודא כי קיים צליל חיוג ולפני קיום התנאים שהוזכרו

שר ייתן התראה על ניתוק קו הטלפון החייגן יצויד בבקרת קו א .ב"פעולת המערכת" לעיל
 לרכזת. 

 

 ארון הציוד 00.25
ארון הציוד יכלול מסגרות הרכבה ומחברים לכל רכיבי יחידת הפיקוד והבקרה, לפי שיטה 

 תקע". הארון יהיה עשוי מתכת ויכלול דלת עם חלון שקוף. הארון-מודולרית, באמצעות "שקע

שיקבע.  ופעמיים צבע עליון שרוף בתנור בגוון קיון יסודי של הפח,ייהיה צבוע צבע יסוד, אחר נ

 .דרשיהארון יותקן על הקיר או שקוע, כפי  שי
 

 לוח בקרה משני 00.22
דרש יותקן לוח בקרה משני. על הלוח תופענה כל האזעקות במקביל ללוח יבמקומות שי

 .הבקרה, כולל אפשרות הפסקת האזעקה המקומית שבחדר

 

 .הבקרה והפיקוד של לוח הבקרה הראשי הפעלת הלוח כולה תעשה באמצעות מעגלי

 לוח הבקרה המשני יצויד באזעקות הקוליות וכן בנוריות הסימון לאזורים, תקלות וכו', וכן 

 .בלחצן השתקת הצופר/זמזם

 

  יחידות עזר 00.20
   יחידות העזר בתוך לוח הבקרה והפיקוד מיועדות להפעלת מערכות כבוי אוטומטיות, 

יר, לוחות החשמל, סגירת דלתות ע"י שחרור אלקטרומגנטים ופעולת מזגני האו    להפסקת

 31להפעלות מערכות שונות )לפחות  .ממנו מתקבלת ההתראה במעגל הבקרה וכדומה, באזור
כרטיסי יציאה מהבקר הממוחשב כאשר התכנות להפעלת הממסרים  ממסרים( שיופעלו ע"י

                                                                                ..ייקבע בסמוך להפעלת המערכת

   

 סימון האזורים והתקלות 00.20

 .העברית כל אביזרי הפיקוד והבקרה, מתגים, נוריות וכו', יסומנו סימון פונקציונלי ברור בשפה
 

 פעמונים אזוריים או צופרים 00.21
 פרים יופעלו מיחידתיותקנו צופרי האזעקה האזוריים ובמקומות כפי שיצויין בתכניות. הצו

 .הבקרה במקביל למעגלי האזעקה האזוריים דרך מתג שיאפשר את ניתוק הצופר בכל אזור

הפסקת צופר האזעקה האזורי תיעשה ביחידת הפיקוד והבקרה הראשיים. סוג הפעמון או 
צורתו, צבעו וצלילו יקבעו על ידי המפקח ועל הקבלן לאפשר את הבחירה מתוך מספר  הצופר,
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שיביא בפניו, מותאמים למחיר המוצע וביניהם גם דגמים אלקטרוניים וכאלה  דגמים

 .שקועה בקירות ותקרות עם "גריל" מתאים הניתנים להתקנה

 

 מערכת המצברים 00.20
קדמיום אשר תתאים, מבחינת הקיבול, להפעלה תקינה  -הקבלן יספק מערכת מצברים ניקל 

בר יביא נזק למצברים, כולל ארגז צבוע שעות רצופות לפחות, מבלי שהד 00המערכת משך  של

 .אנטי חומצתי להתקנת המצברים במקרה והמצברים אינם כלולים במבנה לוח הבקרה צבע

 .המצברים יותקנו במקום שיקבע בתאום עם המפקח

פסק, תוצע מערכת המצברים המיוחדת כאלטרנטיבה  -במידה וההזנה תהיה מיחידת אל 

   .בלבד נוספת
 

 יםמוליכים וחיבור 00.27
הקבלן יספק, ישחיל ויחבר את כל המוליכים הדרושים למערכת לשם פעולתה התקינה. 

יושחלו בצנורות שיותקנו מראש ובהיעדר צנורות יותקנו על ידי היצרן בכבלים  המוליכים

 .גלויים

 במחיר המוליכים והנקודות יש לכלול את עבודות העזר וחמרי העזר הדרושים כגון קופסאות,

 .לים, סימון המוליכים וכדומהמהדקים, שרוו

המוליכים יהיו מנחושת, בחתך מתאים להמלצות היצרן ודרישות התקן עבור האביזרים  -
ממ"ר ומפל המתח בחיבורים  1.5 -צופרים, מגנטים וכו'(, אך לא פחות מ השונים )גלאים,

וי מקובל בצבעים שונים לכל גיד או סימון זיה  PVC . הבידוד יהיה5%על  לאביזר לא יעלה 

    .אחר

 המוליכים של כל מעגל/קו יהיו מאוגדים בכבל בעל עטיפה משותפת או יהיו שזורים לכל -

 .אורכם לצמה משותפת אחת

 וכו'(  011Vהבידוד ועטיפת המוליכים יתאימו להתקנה קרובה לכבלים במתחים שונים ) -

 להתאמתם של הכבלים ולעומסים גדולים וכן בתדירויות שונות. הקבלן הינו אחראי בלעדי

 .ולפעולתה התקינה של המערכת בהתחשב בכך

 אם אפילו הלחצנים בכל איזור יחוברו מלוח הבקרה על מעגלים נפרדים ממעגלי הגלאים  -

. מוליכים אלה יכולים להיות מותקנים בצינורות ותיבות משותפים  אחרת   מסומן   תובתכני

   .מעגלי הגלאים עם

 ,ות, החיבורים וההסתעפות, יהיו ע"י מהדקים מסודרים ומסומניםהחיבורים בכל התיב -

  .ובעלי אמינות חיבור גבוהה   

 

 תיק המתקן 00.20
 , תיק המתקן יכלול גם: 0מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך ג'

בנוסף למצוין בתכנית גם סימונים נוספים שנדרשו לבצוע כגון לוחות מהדקים, כמות  .א
          גידים, מעגלים וכו'.

תרשים גרפי  של המתקן עם ציון מקום הגלאים וסימון האיזורים. התרשים יהיה נאה  .ב
ומשורטט בצורה שניתן יהיה לסדר במסגרת ליד לוח הפקוד ובקרה או במקום אחר 

       שיקבע המפקח.
 
 

 אופני המדידה ומחירים 00.20
וכן בדיקות  המחירים כוללים  כל העבודות וחמרי העזר הדרושים אף שלא פורטו במפורש.

קונים/השלמות עד קבלת אישור סופי של מכון התקנים הישראלי על כל המתקן, עבור יות

 .בדיקות ותיקונים/השלמות אלו לא ישולם בנפרד

 

 אביזרים .א
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ימדד לפי יהאביזרים ימדדו כיחידות מושלמות. המחירים כוללים הניסוי וההפעלה. כל גלאי 
מון  שלו וכל חלקיו. כל הצופרים, הזמזמים וכו' אשר סוגו. במחיר כל גלאי כלולה נורית הסי

יהיו מותקנים בנפרד ומחוץ ללוח הבקרה, ימדדו אף הם כיחידות.  היחידות המותקנות בלוח 

 .הבקרה לא ימדדו בנפרד, אלא יכללו במחיר לוח הפיקוד והבקרה עצמו

 

 לוח הפקוד והבקרה .ב
מרכיבים כמפורט,  כל האביזרים,  ימדד כיחידה מושלמת כשהוא כולל את כל היהלוח    

 .החיווט הפנימי, כולל מקום לאזורים שמורים וכרטיסי הפיקוד, כולל ניסוי והפעלה
 

 חיווט .ג
החווט יימדד בנפרד לפי יחידות הקצה המותקנות )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(. הכבלים  

נורות או בהתקנה ישחלה בציהיו לפי הצורך ושיטת הפעולה )בעלי שני גידים או יותר( כולל הה
תקנית גלויה על הטיח כולל כל החיבורים באביזרים, בתיבות, במרכזיה וכו', המהדקים, 

 של כתב הכמויות 18המובילים ימדדו בפרק  .המעברים, הניסוי וההפעלה

 

  .מחיר היחידה כולל את החיווט מלוח הפקוד והבקרה )מרכזית גלוי אש( עד הנקודה -

               

  מדד בנפרד, לפייחיווט הרב גידי בין לוח הבקרה המשני ועד לוח הפיקוד והבקרה הראשי יה -

 .מטר אורך )מ(

 

 החווט הפנימי בלוחות הבקרה וביניהם לציוד עזר כחייגן, מצברים וכדומה, לא יימדדו -

 .בנפרד ויש לכלול אותו במחירי הלוחות

 

 ."ליכים וחיבוריםהמחיר כולל כל הנדרש לעיל במפרט החשמל בסעיף "מו -
      

 מתקן כיבוי אוטומטי .ד

 :מחיר המערכת כולל

 

        מיכל תקני עם כמות גז מתאימה לנפח המיועד לכיבוי, אך לא פחות מהמצויין בכתב -
    מהכמות 05% -הכמויות. קיבול המיכל  יהיה בגודל שיאפשר מילוי בכמות הגדולה ב

     .המסופקת עם המערכת

        

 .אים המותקנים בלוח החשמל זהה למחיר יתר הגלאים בבנין מחיר הגל -

        

האזורית,    חיווט וחיבור הגלאים שעל הלוחות, מחולקים לשני אזורים במצולב עד התיבה -

 .כולל הצנרת שעל הלוח
        

 נחירי פיזור הגז מותאמים למקום ההתקנה בכמות הדרושה לחלל המיועד, אך לא פחות -

 .כמויותמהנדרש בכתב ה
        

 כל הצנרת מהמיכל לכל נחירי הפיזור תהיה מסוג כנדרש בתקן ו/או כנדרש במפרט הכללי. -

 

יה, מד ישסתום חשמלי )או שסתומים לפי הצורך( לשחרור הגז ע"י פקוד מהמרכז -

 .ואביזרי הבטיחות הדרושים וכן שסתום לשחרור ידני לחץ/קיבול
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 יה.יזחיווט וחיבור השסתום עד המרכ -

 

        הוראות הפעלה ואחזקה מודפסות בבירור ובאותיות גדולות, מותקנות על הקיר על לוח -

 .דיקט עם כיסוי פרספקס שקוף
        

במקומות שלא קיימת מרכזית גילוי אש כללית של המבנה או שהדבר נדרש במפורש גם אם  -
האזורים, כולל  ומית לשני תכלול גם מרכזית גילוי מק יש מרכזית גלוי אש כללית, המערכת

 .פנימי וחיצוני וכל החיווט של המערכת ספק כח, מצברים, צופר אזעקה
          

 תנאים נוספים .ה
פני המדידה של עבודות החשמל ומחירי היחידה יכללו גם את כל הנדרש והמפורט בא 

 .הכלליות

 
 

 ספרינקלרים -מערכות כיבוי אש 
 

 כללי /00.0
נים לתקנים ישראליים ומפורטים הכללים לצורך תוספת המפרט טכני היינו תוספת לתק

הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי האמור בו. אין הכרך שכל העבודות המתוארות 
 בתוכניות ובכתבי הכמויות תמצא את ביטויים במפרט הטכני.

מטרת המערכת לאֵתר התפרצות אש במוקד בו ארעה. להתחיל להמטיר מים 
להזעיק את אנשי המקום. המים יותזו במקום בו פרצה באופן אוטומטי ו

האש בלבד דרך מתז או מתזים אשר תוכננו להזרים את כמות המים 
 הדרושה לכבוי ללא גרימת נזקי מים במקומות בהם האש לא פגעה.

הקבלן יהיה אחראי למילוי מדוייק של כל התקנות והדרישות כפי שמחייבים התקנים 

 מהדורה אחרונה. –רלוונטיות ה NFPAהישראלים ותקנות 
 

 תיאור העבודה 00.05
 מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות עבור מערכת כיבוי אש אוטומטית.

 
 :העבודה כוללת

ביצוע מערכת  כיבוי אוטומטית ע"י ספרינקלרים בתוך המבנה על פי הגדרות יועץ  .0
 הבטיחות לרבות צנרת ועמדות להסנקה, תחנות שליטה וכו'.

לרבות חיבורים, צנרת וציוד, חיבור בין המאגר מים המתוכנן  ביצוע חדר משאבות, .0
לחדר משאבות, ציוד וצנרת במאגר המים, ציוד וצנרת סניקה וכולל משאבה טבולה 
לניקוז החדר, בסיסים למשאבות, שרוולים מערכות אוורור וכל הנדרש עד לביצוע 

 מושלם.

ע"י יועץ הבטיחות עם מערכת ספרינקלרים תתבצע בשטחים ודרגות סיכון שהוגדרו  .3
 כיסוי מלא ותצויד בעמדות שליטה ראשיות ועמדות שליטה קומתיות. 

ביצוע מתזים בתקרות אקוסטיות מעל כבלי חשמל, מיזוג, מערכות שונות כלול במחירי  .0
 או בכפילות בעת מתזים בשטחים אילו. \היחידה למ"ר, לא ישולם בנפרד ו

כל החומרים, הציוד, הכלים וכל הנדרש  על הקבלן לבצע את כל העבודות ולספק את .5
 לביצוע מושלם של העבודה על פי התקנים וכללים לביצוע עבודה מסוג זה.

 

 מפרטים  00.02
 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

 מתקני תברואה וכיבוי אש. 10, 30המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית פרק 
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 ת ובדיקתן.כולל נספחים מערכות שרברבו 0015ת"י 
 מערכות מתזים: התקנה. 0576ת"י 

NFPA 13 .התקן האמריקאי להתקנת מערכות ספרינקלרים 

01 NFPA .התקן האמריקאי למשאבות כיבוי אש 

00 NFPA .התקן האמריקאי למיכלי איגום לכיבוי אש 
 כל התקנים העדכניים החלים על הציוד והחומרים.

 במים: בקרה בדיקה ותחזוקה". "מערכות לכיבוי אש 0708תקן ישראלי ת"י 

 (.0777) 0576/0תקנים ישראלים אחרים כמופיע בת"י 
 חוק שירותי כבאות המעודכן על כל תיקוניו.

 

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות 00.00
הקבלן יבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו לשם ביצוע העבודות במסגרת החוזה. יש 

בכתב תוך שבוע מיום חתימת החוזה על כל החסרה, סתירה  להפנות את תשומת לב המפקח
או אי התאמה בין התוכניות, המפרטים ורשימת הכמויות. על כל סתירה או אי התאמה 
שלא דווחה, כנדרש לעיל, יחויב הקבלן לבצע את כל השיפורים או התיקונים שיהיה צורך 

 עבורם. לבצעם עקב החסרות או אי התאמות מבלי לקבל כל תשלום נוסף
כמו כן, ייתכן כי לפני ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, תימסרנה לקבלן תוכניות עבודות נוספת 

 שלא נכללו בתיק המכרז.
 

 הוראות כלליות 00.00
המבצע יהיה קבלן שהתמחותו היא בתחום התקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות ואשר 

הרלוונטיות, המבצע יהיה מערכות מסוג זה בהתאם לתקנות האמריקאיות  01התקין לפחות 
לרבות ניסיון שנות ותק מוכחות בהתקנת מערכות ספרינקלרים וחדרי משאבות,  01בעל 

 בהתקנת משאבות טורבינה.
המזמין רשאי לפסול את המבצע המוצע לביצוע העבודה במידה ולא הוכיח בקיאות בתקנים 

ו. החלטתו של המזמין המפורטים ובמידה ואין ניסיונו בהתקנות מסוג זה משביע את רצונ
 תהיה סופית ולא ניתנת לערעור מצד הקבלן.

 
יודגש כי ההנחיות המפורטות להלן להנחת והתקנת צינורות מכל הסוגים היינן תמצית 
המלצות היצרן ואינן באות במקום המלצות היצרן. כל הנחיות או אופן ביצוע אחר שיוגדרו 

א תהיה לקבלן תביעה כספית כלשהי בגין ע"י היצרן יחייבו את הקבלן לבצע אל פיהן, ל
 דרישות היצרן בין אם ידע עליהם מראש ובין אם לאו.

 
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 חשבונו ויוחלף בציוד 

 ושר ע"י המפקח.אחר אשר יא
 

אין לחצוב חורים או חריצים בבטונים ובלוחדיים מבלי לקבל את אישור הקונסטרוקטור, 
יצרן הלוחדיים והמפקח. הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים לביצוע 

 עבודות אינסטלציה.
 

ם יהיו בכל מעבר צנרת דרך קירות, תקרות, רצפות וכו' יש לסדר שרוולים. השרוולי

  P.V.Cמצינורות 
או פלדה ומעוגנים במבנה בקוטר מספיק גדול על מנת לאפשר העברת הצינורות ובידודם 

 באופן חופשי.
 השרוולים ינוסרו בשטח ישר וחלק.

 



501 

 

 

ס"מ על מנת למנוע חדירת  0 -שרוולים להעברת צינורות דרך רצפות יובלטו מפני הרצפה ב
 מים.

לא בפוליאוריתן מוקצף. לשרוולים העוברים בגג תהיה הגנה הרווח בין השרוול והצינור ימו
מ"מ ו/או  1.0נוספת למניעת חדירת גשם דרך השרוול ע"י פעמון הגנה מפח מגולוון בעובי 

בהתאם לגיליון פרטים סטנדרטיים ולפי דרישות תקנים ומפרטים ישראליים. בחדירת צנרת 
 הצדדים. דרך הקיר עשוי מפלטות פח יש להתקין רוזטות משני

 
הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום השרוולים ולהתאמת צנרת הכיבוי למיקום השרוולים. 
לא תשולם תוספת כלשהי עבור שינויים שעל הקבלן יהיה לעשות עקב אי מיקום השרוולים 

 כמסומן בתוכנית.
 

 במקרה של מעבר צנרת דרך רצפות, תקרות, קירות חיצוניות ומחיצות יהיה הקבלן אחראי
לאטימה מלאה של פתח המעבר נגד רטיבות, התפשטות האש ולאטימה אקוסטית מושלמת. 
המרווח סביב הצנרת ימולא ע"י הזרקת חומר מוקצף או צמר סלעים, או חומר איטום ע"י 
בסיס צמנט, או חומרי איטום גמישים המתנפחים או צווארונים מתנפחים לצינורות 

 טימה מושלמת.פלסטיות או כל חומר שהוא שיגרום לא
 

לאחר התקנת השרוולים להעברת צינורות יתקן הקבלן את המקום לרבות תיקוני טיח בניה 
 וצבע ויחזיר המצב לקדמותו.

 

 FMאו  ULכל מתקני התלייה, התמיכות, השלות, הקונזולות יהיה מגולוונים מאושרים ע"י 

 . NFPA 13ויקבלו אישור מוקדם של המפקח. אופן התקנה יהיה בהתאם לתקן 
 

 הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה.
 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם הגורמים הנוגעים 
 בדבר ובכללים קבלנים המשנה האחרים, על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 
ות כפולות, העבודה תבוצע תוך תיאום מלא עם במקומות בהם עוברת צנרת בחלל תקר

 תוכניות מיזוג אוויר וחשמל.
 

הרכבת צנרת גלויה ואביזרים תבוצע כך שלכל צינור ואביזר תהיה גישה נוחה לצרכי 
תיקונים או החלפה מבלי לפרק צינורות ו/או אביזרים אחרים של המתקנים וגם לא צינורות 

 ואביזרים של מקצועות אחרים.
 

כל העבודות ההתקנה של מערכות האינסטלציה על הקבלן לבצע את כל הבדיקות  בסיום
היסודיות הדרושות לפי תקנים ישראליים, המפרטים הכלליים ולפי המפרט הטכני הנ"ל 

 ובתיאום עם המפקח.
 

בהתאם לדרישות המפקח, יזמין הקבלן בדיקה של מכון התקנים להתקנת המערכת. 
 ירי היחידה השונים.העבודה והתשלום כלולים במח

 
מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות ניקוי השטח 
מעודפים ופסולת, השבת השטח לקדמותו, תיקונים והכנת תוכניות "לאחר ביצוע" ואישור 
מכון התקנים לביצוע תקין של עבודת הקבלן, כל האמור לעיל הינו תנאי לאישור חשבון 

 בלן.סופי של הק
 

כל האביזרים, המגופים, השסתומים והציוד לסוגיו יצוידו בסימון או שילוט מתאים על גבי 
שלטי פלסטיק לפי קביעת המפקח. סימון זה יופיע בתוכניות העדות כאמור בפרק סעיף 

 לעיל.
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הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתוכניות. כל שינוי שיש בדעת הקבלן לבצע בתוואי קטע 

 סיבה שהיא, חייב לקבל אישור המפקח.כלשהו, מכל 
 

הקבלן רשאי להציע שינויים בתוכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים וכן להציע חלקים ו/או 
 אביזרים שווי ערך ו/או שונים מאלה המופיעים במפרט ובכתב הכמויות בתנאים הבאים:

 הרלוונטיים. NFPAהתאמה מלאה לתקני 

 .UL   &FMאישור 
 יים להוכחת התאמת השינוי.חישובים הידראול

 אישור של מכון התקנים.
 החלטת המפקח בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

 

 עבור השנה הראשונה. –שרות כמפורט להלן 
 

 על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה לפי המובן והכוונה האמיתית של 
 סומן או נזכר בפירוט, או לא, השרטוטים, כתב המחירים והכמויות, בין אם הדבר מ

 בתנאי שאפשר להוציא בדרך ההגיון מהמסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע 

 והוראות כבאות והצלה. NFPAהעבודה, ו/או נדרש על פי התקנים הישראלים, תקנות 
  

 מחזיקי הצינורות, זיזים קונסולות וכן אבזרים למיניהם הדרושים להתקנה וחיבור 
 והמערכת השלמה אינם נמדדים בנפרד ומחירם, וכן כל חומרי עזר להרכבתם  הצינורות

 כלול במחיר הצינור. 
המדידה מדידה של צינורות היא בציר הצינורות במטרים, האורך כולל את אורך הנספחים. 

  את אורך הארמטורות למיניהן )ברזים, שסתומים, מסננים וכו'(. אינה כוללת
 

   

 היקף העבודה: 00.01
 מערכת מתזים אוטומטיים מושלמת כנדרש וכמפורט בתקן ת"י  התקנת

עירית מהדורה אחרונה ובהתאם לתכנית עבור  NFPAובתקני  0576/0
 כאשר המערכת במצב פעולה.      ת"א

   
כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו הפרעות או 

 הפעלת שווא.
 

מושלמת, מחוברות לשימוש, המערכות יכללו את כל החומרים  המערכות יותקנו בצורה
והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב המחירים. כל האבזרים יהיו 

ו/או לתקנים הנדרשים במפרט ו/או בכתב  F.Mו/או  U.Lמתוצרת יצרן המאושר על ידי 
 הכמויות.

 

בלן ישתמש בהם בתום העבודה יהיו כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר הק

העדכניים  –חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים 
והמתאימים למערכות מתזים, ובהעדרם של תקנים ישראליים יתאימו החומרים לתקנים 

ו/או לתקנים הנדרשים במפרט ו/או בכתב  F.Mו/או  U.Lהאמריקאיים ומאושרים 
 הכמויות.

 

ימים ממועד צו התחלת העבודה יציג הקבלן תעודות המעידות על טיב החומרים: כל  0בתוך 
המערכות, צנרת, אבזרים, משאבות וכו' יישאו תו תקן או תו יצרן )אשר מעיד בכתובים כי 

 עמד בתקן(. 
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 הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתו 
 ומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור להשתמש והן ביחס לטיב הח

 מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. 
 

הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים 
 מתאימים לצרכי העבודה. בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים, אבזרים מכלולים וכו',

 הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן. 
 תוצאות הבדיקות תחייבנה את שני הצדדים.

 
 עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסכמת, כגון רשות הכבאות, 

 תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'.

 
 התיאורים משמעות ו/או פירוש שונה מ-בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו

 הגשת  לפניוהדרישות במסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המפקח 
 ההצעה ו/או ביצועה של עבודה כל שהיא ולקבל את הוראות המפקח בכתב כיצד לנהוג. 

 -לצרכי אופני מדידה ותשלום יחשב סדר העדיפויות להלן ובלבד שבכל מקרה של אי
 בכתב הכמויות לבין אלו שבתוכנית או במיפרט, רואים את  התאמה בין המידות הנקובות

 המחיר ליחידה כאילו נקבע לפי המידות שבכתב הכמויות.

 

 צנרת ואביזרים 00.00
 

 צינורות פלדה 00.00.5
צנרת מגולוונת צבועה בצבע אדום חרושתי  0½" – 6צנרת ספרינקלרים בקטרים בין "

" מחוברים בעזרת חיבורי "קוויק 01מתוצרת "פקר פלדה" דגם "פקר  01דיול מהמפעל סק

תוצרת "מודגל" ותכלול במחירה את כל הספחים והאביזרים  UL/FMאפ" מאושרים 
 הדרושים מאותה תוצרת חרושתית.
 01תהיה צנרת מגולוונת ללא תפר סקדיול  0" - 0¼צנרת ספרינקלרים בקטרים בין "

 מחוברת בהברגה. ASTM A 53לתקן אמריקאי ו 573/0בהתאם לת"י 
התברגות הצינורות המחוברים בהברגה, תהיינה קונית, האורכים של התברגות לפי המצוין 

הברגת צינורות וספחים וכן הברגת שסתומים, ברזים ושאר האביזרים תהיה  51.3בת"י 
 מלאה לכל אורך התבריג.

 ר הנומינלי של הצינור.כל קטרי צנרת הפלדה הם באינצ' ומתייחסים לקוט
מיקרון כדוגמת  61כל הצנרת תהיה צבועה בצבע אדום חרושתי במפעל מפוליאסטר בעובי 

APC P .אברות או ש"ע מאושר וכולל תו תקן ישראלי המוטבע על גבי הצינור 
 

 לפחות.  ST150" וכו'( יהיה מסוג פלדה Tכל הספחים להברגה או לריתוך )זווית, חיבורי " 30.36.0
להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת יש להשתמש במקטיני קוטר. יותר חל איסור 

שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אבזר מתאים ובאישור מפורש בכתב של 
 המפקח.

אין להשתמש בפיטינגים מגולבנים לחיבור הצינורות השחורים להפך. מחברי הצינורות 
 פלון. )אין להשתמש בפשתן(.המגולבנים בהברגה ייעשו עם סרט או משחת ט

צינורות ההברגה יחוברו לאבזרים בהברגה שלמה כך שיהיה מגע מלא בין קצה הצינור 
ותושבת האבזר. יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. חיתוך צינורות 

ה הפלדה ייעשה על ידי משור או סכין לחיתוך צינורות, ולאחר החיתוך יש להרחיק כל יתר
 הבולטת לתוך הצינור, על ידי פצירה או גייצת.

 ".   Uיש להשתמש באביזר " SCH10להרכבת מתזים בצינורות 

 אין להשתמש בהוקר.
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עבודות התחברות כוללות את כל החיתוכים של הרשתות הקיימות, התקנת אביזרי חיבור  30.36.3
 הקיימת. מתאים תוך שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י המפקח בהתאם לצנרת

 כמו כן כולל המחיר את כל עבודות החפירה, מילוי חוזר והידוק הדרוש.

 

לפני הרכבת צנרת על הקבלן לבדוק את הצינורות, למנוע חדירת לכלוך לתוכם בעת עבודתו  30.36.0
 ולסתום הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.

 

ית של כל המערכת לאחר גמר התקנת הצנרת, יש לנקות אותה חיצונית ולבצע שטיפה יסוד 30.36.5

. השטיפה תבוצע באמצעות המשאבות 0576ותקן ישראלי  NFPA 13על פי הנדרש תקן 
מטר לשניה בכל  3.1לאורך הקווים הראשיים בספיקה אשר תבטיח מהירות זרימה של 

 קוטר צינור.
 

, תכלול את כל ההסתעפויות, האביזרים NFPA 13בדיקת לחץ כמפורט במפרט זה ובתקן   30.36.6

שעות. הבדיקה תוערך לאחר  0למשך  PSI 011כולם חייבים לעמוד בלחץ של ומגופים ו
 שחרור כל כיסי האוויר מהרשת וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים. 

 
לפני ביצוע בדיקת הלחץ יש להקפיד על ניתוק צנרת, אביזרים וציוד העלולים להינזק בעת 

 ביצוע הבדיקה.
 

 קביעת הצנרת 00.00.7
ס"מ לפחות מקיר המוגמר, ויחוזקו באמצעות ווי  0.1במרחק של  הצינורות הגלויים יקבעו

 קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק.
 

 תמיכות ומתלים 00.00.0

 .NFPA 13תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בתקן 
 ן.כל המערכת תקובע באמצעות מתלים תיקניים לרעידות אדמה בהתאם לדרישות התק

 .NFPA13המרווח בין המתלים לא יעלה על המרחקים כמצוין בתקן 
 

תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות כדוגמה "יוניסטרט", "רוקו" או "מופרו" וכל סדרת 
האביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות, 

 .UL/FMבהתאם לתוואי הצנרת ויהיו מאושרות 
 

יכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת. התמ
במקומות בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי 

 הקונזול.
 

ומעלה יהיו מסוג "קלוויס", מוטות ההברגה יהיו בקוטר  3כל המתלים לצינורות בקוטר "
 מינימום. 3/8"

 
 תלים כלולים במחירי היחידה. כל התמיכות והמ

 

 צביעה 00.00.0
 

צינורות ומוצרים פלדה מכל הסוגים, בקטעיהם הגלויים יהיו צבועים לאחר ניקוי יסודי 
 מלכלוך וכתמי שמן כדלקמן:

 
 צינורות וחלקי מתכת מגולוונים:
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  מיקרון. 31שכבת צבע יסוד מגינול בעובי 

  בה.מיקרון כל שכ 31שתי שכבות צבע עליון סופרלק בעובי 

 
 צינורות וחלקי מתכת לא מגולוונים:

  מיקרון כל שכבה או צבע כרום אבץ   31שתי שכבות צבע מיניום סינטטי בעובי של

HB 13  מיקרון. 01, 61בעובי של 

  317ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון  317שתי שכבות עליון הכוללות מגן 
 אדום.

 
צינורות או בבית המלאכה, תיקוני צבע יסוד וצביעה ניקוי צינורות וצבע יסוד יעשו במפעל ה

 יעשו באתר.

 

 אביזרי צנרת הוראות כלליות 00.07

 מינימום. PSI 005אביזרי הצנרת במערכות הכיבוי יהיו מתאימים ללחץ עבודה של 
ומעלה  3, )כולל( בהברגה ומקוטר "0חיבורי אביזרים אלא אם צוין אחרת יהיו עד קוטר "

 הירים "קוויק אפ".מאוגנים או חיבורים מ

 .UL/FMכל האביזרים יהיו מאושרים 
 

 מגופים כדוריים 00.07.5
כולל יהיו מגופים מטיפוס "כדורים" עם כדור נירוסטה, אטמי  0מגופי ניתוק עד קוטר "

 נאופרן, עם מעבר מלא וידית מתכת ארוכה, תוצרת "שגיב".
 

 מגופים מטיפוס "שער" 00.07.2

 (GATE VALVE)( יהיו מטיפוס "שער" ומעלה )אלא אם צוין אחרת 3מגופים מקוטר "
מחוברים ע"י אוגנים עם אוגנים נגדיים )כלול במחיר(. מגוף עשוי מיציקת ברזל עם גלגל 

, גוף מצופה VDC 00ועליו מפסק התראה  (o.s & y)הפעלה ויהיה מסוג ציר מתרומם 
 אמייל, טריז מצופה גומי סינטטי. מגופים יהיו מאושרים לכיבוי אש.

 

 מטיפוס "פרפר"מגופים  00.07.0
ומעלה )אלא אם צוין אחרת( יהיו מטיפוס "פרפר"  3מגופי ניתוק / פתיחה  מקוטר "

מחוברים ע"י אוגנים נגדיים )כלול במחיר( או ע"י מחברים מהירים "קוויק אפ" עם גלגל 

או  A 0 – 70דגם   "CENTRALהפעלה, תמסורת ומראה מצב חשמלי לדוגמא תוצרת "
, מדף מצופה רילסן, תושבת 310עשוי ברזל יציקה, ציר נירוסטה  שווה ערך מאושר. גוף

 מגומי ניטרלי )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות(. 

 

 מסננים מטיפוס "אלכסוני" 00.07.0
מ"מ( גוף  1.05ומעלה יהיו מטיפוס "אלכסוני" עם רשת נירוסטה )חור  3מסננים בקוטר "

 עשוי מפליז או יציקת ברזל כמצוין בכתב הכמויות.
 ומעלה מצוידים בברז ניקוי כדורי )כלול במחיר( וצינור ניקוז עד הרצפה. 0.5וטר "בק

 

 שסתום אל חוזר 00.07.1
ומעלה יהיה מתאים למערכות כיבוי אש. גוף עשוי מברזל יציקה  3שסתום אל חוזר מקוטר "

 יהיה ניתן לניקוי על ידי פתיחת מכסה עליון. 

 

 תחנת אזעקה והפעלה  00.00
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: מגוף אזעקה בקוטר הנדרש, מגוף מטיפוס "שער" כמפורט תחנת אזעקה והפעלה תכלול
לעיל, תא בילום, שסתום אל חוזר, שני שעוני לחץ המותקנים אחד לפני הברז ואחד אחריו, 

ורגש זרימה חשמלי הסגור  0/0, שסתום פורק לחץ בקוטר "0פעמון עם מנוע מים, ברז ניקוז "
 מגע חשמלי עם התחלת זרימת מים דרך מערכת.

  

 פרינקלריםס 00.00

 UL/FMהספרינקלרים אשר יותקנו במבנה יהיו בעלי נתיך או בקבוקון להפעלה מאושרי תקן 
 ומשנת יצור 

 אחרונה. הספרינקלרים יהיו מהסוגים כפי שמופיעים בתוכנית.
בכל הכיתות והמסדרונות חדרי עזר, מעבדה, משרדים וכו'... יותקנו מתזים נסתרים מסוג 

 מתז דקורטיבי מוסתר.
 

חיבור ספרינקלרים אל קווי צנרת יבוצע בהברגה תוך שימוש בסרט טפלון או משחת טפלון 
בלבד. התקנת ספרינקלרים בצנרת תעשה ע"י מפתח מתאים. הספרינקלרים יותקנו מתחת 

ס"מ מהתקרה, אלא אם צוין אחרת  5.1 -ס"מ אך לא קטן מ 31לתקרה במרחק שלא יעלה על 
 ינקלרים.בתוכניות ובהוראות יצרן הספר

 
בהתקנת ספרינקלרים יש להתייחס למכשולים כדוגמת קורות וכו' העלולים להפריע לפיזור  

המים. הקבלן ישאיר בגמר התקנת הספרינקלרים רזרביים מכל סוג המותקן במבנה בכמות 
 כפי שתפורט בכתב הכמויות ויאחסנם בארון ספרינקלרים מיוחד המיועד לכך.

 

 מחברים גמישים /00.0
 0לקחת בחשבון במחירי היחידה התקנת מתזים בעזרת ירידה גמישה בקוטר "על הקבלן 

 בכל הקומות שיידרש. FM/ULמנירוסטה )פלב"מ( מאושרת 
 

 מתגי זרימה והתראה 00.05
 

 U.L –בכניסה לכל אזור יותקן מתג זרימה חשמלי. )המתג יהיה מאושר לשימוש על ידי ה  30.00.0

 (. בקוטר המפורט בתוכנית.F.M –ו/או ה 
 

בקוטר  U.L TEMPERSWICHעל כל מגוף סגירה )שער או פרפר( יותקן מתג התראה  30.00.0

 (.F.Mהמפורט בתכנית. )המתג יהיה מאושר על ידי  ו/או 
 
 
 

 שילוט 00.02
 

הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כמפורט בתקן או כפי שיקבעו על ידי  30.00.0
 המפקח.

 

 בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים 00.00
 העבודה, יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן: לאחר השלמת

 

 כל העבודות, החומרים, הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו על ידי הקבלן. 30.03.0
 

עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים, כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל  30.03.0
 מערכות המתזים כדי להבטיח:
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 דרש.שכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנ 30.03.3

 

 שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק. 30.03.0
 

 שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו. 30.03.5

 

 שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש על ידי היצרן. 30.03.6

 

 שמגופי המערכת סגורים. 30.03.0

 

.למשך זמן של PSI61עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אויר של  30.03.8
 ן הבדיקה.שעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמ

יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה לא יהיו נתונים הערה:

 .PSI005–בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ 
 

עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפנאומטית, תיבדק צנרת המערכת בצורה הידראולית,  30.03.7
כל הדליפות המתגלות בזמן שעות. יש לתקן את  8אטמוספרות, למשך זמן של  0בלחץ של 

 הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה הידראולית.

 

אטמוספירות, יחזור הקבלן על הבדיקה  0 –עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  30.03.01
 שעות. 8באר למשך זמן של  03.8ההידראולית בלחץ של 

 

 הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר 30.03.00
 המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי.

 

באר( ותישאר בו.  03.8עם גמר הבדיקה, מערכת המתזים תכוון המערכת ללחץ הבדיקה ) 30.03.00
 אין לרוקן את המים מהמערכת.

 

לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים, יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של  30.03.03
 המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים.

 
 
 
 

 UL/FMלחץ  משאבות 00.00

עם מנוע דיזל ובעלת נתונים )לחץ  UL/FMהמשאבה הראשית תהיה מסוג משאבת טורבינה 
 עודף לפחות מהנדרש בתוצאות התכנון. 01%ספיקה( עם 

 .50HZהמשאבה תעבוד בתדר של 
 התקנת המשאבה תבוצע בליווי ואישור של שירות שדה של ספק הציוד.

 למשאבה תותקן משאבת ג'וקי בהתאמה.
 בלן נדרש להעביר את פרטי המשאבות והציוד לאישור מקדים של המפקח.הק

 

 חשמל ופיקוד 00.01

 .UL/FMלוח החשמל יהיה לוח אינטגרלי של ספק המשאבה וכזה העומד ומאושר 
 

 תחנת שאיבה לאספקת מים לספרינקלרים 00.00
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 NFPA13) 0576כל הציוד, האביזרים והעבודות המוזכרים להלן יתאימו לדרישות ת"י 

 .01NFPAרה המעודכנת( ותקן המהדו
 

 מערכת משאבות לכיבוי אש 00.07
אספקת מערכת משאבות לכיבוי אש כוללת: אספקה, הובלה, התקנה, הרכבה של מערך 

 מושלם 
ומוכן לפעולה של מערכת תגבור לחץ לאספקת מים למערכות מתזים לכיבוי אש מותקנת 

 בתוך 
 מכולה הכוללת: 

 

 ה עם מנוע דיזל משאבת כיבוי אש מסוג משאבת טורבינUL/FM. 

 ( משאבת שמירת לחץJOCKEY .) 

 .לוח הפעלה למשאבת כיבוי אש 

 .לוח הפעלה למשאבת שמירת לחץ 

 .משאבת ניקוז לחדר המשאבות 

  מגופים, אל חוזרים, מדי לחץ, מגוף פריקת לחץ, מעבירי קוטר, הסתעפויות וכל
 האביזרים הנדרשים בחדר המשאבות לפי הגדרת התקנים.

 לר מיכל סוUL/FM  המיכל והמאצרה יהיה תלוי ומעוגן לתקרת חדר + מאצרה(
 תכנון התליה  וביצוע כלול במחירי היחידה(. –המשאבות 

 

 הגדרת המשאבה
משאבת טורבינה עם מנוע דיזל המיועדת לאספקת מים למערכות מתזים לכיבוי אש בעלת 

 .UL/FM (Listing)רישום 
 עודף. 01%וב והסכמה ההידראולית + המשאבה תהיה לספיקה ולחץ על פי החיש

 

 (JOCKYהגדרת משאבת שמירת לחץ )
 משאבת שמירת לחץ תהיה לספיקה ולחץ על פי הסכימה ההידראולית.

 

 הגדרת חדר משאבות )ספרינקלרים(
 המשאבות יותקנו בתוך חדר משאבות. 

ים(, חדר המשאבות יתוכנן לפי כל הדרישות לחדר משאבות ויהיה מואר )ע"י תאורת פנ
 מנוקז ומאוורר

 ויהיה בעל סידורי נעילה.
בחדר יוכנו פתחים לצינור כניסה, צינור יציאה, פתח לצינור פליטת גזים )אגזוז(, פתח לצינור 

 ניקוז וכל פתח אחר הנדרש לצורך התקנה מושלמת של המערכת. 
 .באחריות הקבלן לקבל את אישור מכון התקנים להתקנה והפעלה של מערך תגבור הלחץ

 הקבלן יכין ספר מתקן שיועבר למזמין ויכלול את כל המפרטים הטכניים של הציוד שסופק,
 תעודות בדיקה, תעודות אחריות והנחיות תחזוקה. 

באחריות הקבלן להנחות את המזמין לגבי גודל חיבור החשמל נדרש וכל הכנה אחרת הנדרשת 
 לפני אספקת הציוד.

 להצעת המחיר.כל ההנחיות להכנות הנדרשות יצורפו 

)חומרים ואביזרים הבאים  5050כל האביזרים והציוד יהיו מותאמים לתקן ישראלי  -
 במגע עם מי שתיה(.

תכולת המחירים להקמת חדר המשאבות )ספרינקלרים, כיבוי אש, מי צריכה( כוללת  -
את כל הנדרש עד להתקנה והפעלה מושלמת של כל המערך לפי דרישות ההתקנה של 

ות כל התקנים הרלוונטיים גם אם אביזר / ציוד כלשהוא לא הוגדר היצרנים, דריש
 כמצוין במפורט בסעיפי כתב הכמויות.
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 לא ישולם בעד חריגים ו/או תוספות ציוד ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון.
 

 שינויים 00.00
הקבלן רשאי להציע שינויים בתוכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים וכן להציע חלקים ו/או 

י ערך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה, ובתנאי שיתמלאו כל התנאים אבזרים שוו
 הבאים:

 הרלוונטיים ולעקרונותיהם. NFPAהתאמה מלאה לתקני 

 לנ"ל. FMו/או  ULאישור 
 השינוי מיועד לשיפור המערכת.

 אין במלאי הציוד הנדרש במפרט או בכתב הכמויות.
 ידרש על ידי המפקח(.חישוב הידראולי להוכחת  התאמת השינוי )אם 

 הקבלן הודיע על פרטי  השינויים המוצעים בעת הגשת המכרז, כאלטרנטיבה לדרישות 
 המכרז, וזאת בנוסף למילוי ההצעה כנדרש בכתבי הכמויות.

 אישור המפקח והסכמתו בכתב. החלטת המפקח בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת 
 לערעור.

 

 תוכניות ביצוע 00.00
 יות מערכות הכבוי הן למכרז בלבד.מודגש בזאת כי תכנ

תכנון סופי ואחרון של המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה על ידי הקבלן לפי השינויים 
והציוד שיוצעו על ידי הקבלן ו/או שידרשו עקב התנאים במקום ומערכות אחרות. התוכניות 

כל תוספת עבור  והחישוב ההידראולי, אם ידרשו, יוגשו לאישור המפקח. לא תשולם לקבלן
 הכנת התוכניות והחישובים הסופיים )לביצוע(.

 

 אופני מדידה ומחירים /00.1
מערכת כיבוי אש כמפורט בכת הכמויות תכלול את כל הנדרש עד להפעלה והתקנה מושלמת 
אישית מת"י ושרותי הכבאות וכולל גם את הנדרש לביצוע גם אם לא צוין כמפורש במפרט, 

ובכלל זה  צינורות מכל הסוגים כוללים את כל הקשתות,  בכתב הכמויות   ובתוכניות
הסתעפויות, ספחים,  מחברים, אוגנים, מתלים, חיזוקים, זיזים, שרוולים, צביעה וכל 

 האבזרים וחומרי העזר הדרושים להתקנתם המושלמת.
 כולל גם את האבזרים, החיזוקים, חומרי עזר, עבודת התקנות,

 ם. ביצוע חציבות ו/או יציקות וכל הדרוש להשלמת במות הרמה ופיגומים הידראוליי
 ההתקנה על מנת להבטיח הפעלה תקינה ומושלמת של הציוד.

המחיר של המערכת יכלול את השילוט כנדרש, וכן ארגזי מתזים חליפיים ומפתחות בכמות 
 הנדרשת לפי התקן.
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 מ ע ר כ ת   כ ר י ז ה  01פרק 
 

 דרישות פונקציונליות: 5/.01
 ת הקול מיועדת להשמעת הודעות לקהל באזורים השונים, לשידורי רדיו, לכריזה מערכת הגבר

 צלצולים
ולהשמעת מוסיקת רקע בהתאם לתכנון והחלוקה המפורטים בתוכניות ובמפרט זה. ההודעות 
תועברנה באמצעות מיקרופון. המערכת תאפשר העברת העברת מוסיקה צילצול לכל אזור בנפרד או 

 בעונה אחת.לכל האזורים בעת ו
 

 תאור המערכת: 2/.01
 מערכת הכריזה/ מוסיקה תכלול את הרכיבים:

 מיקרופון על עמדת השולחן -

 ערבל צליל שיכלול כניסה אחת ממיקרופון -

 כניסת קו מותאמת למקלט רדיו ורשם קול -

 כניסה לנגן סרט למוסיקת רקע -

 כניסה למערכת מגברי הספק -

 תקרה האקוסטית/ בהתקנה מערכת רמקולים הכוללים שנאי קו שישולבו בתוך ה -
 גלויה בהתאם לתכנון

 אשר יאכסן את כל 07מערכת ההגברה תותקן בתוך מס"ד מקצועי סטנדרטי ברוחב " -

 ציוד ההגברה המפורט.. -
 

 מגבר הספק: 0/.01

 , נורית פעולה, נורית סימון עומס יתר ומבטיחיON/OFFהמגבר יכלול ווסת עוצמה, מתג 

AC/DC  מתוצרתJ.D.M .או ש"ע מאושר 
 

 מאפייני המגבר: 0/.01

 ( לקבלת הספק מלאmV 005) DB1רגישות כניסה  -

 1.5%-הרץ ובעיוות הרמוני נמוך מ 011-05,111, בתחום DB3עקום הענות  -
 קילוהרץ 0בהספק מלא   

 קילוהום 01 -עכבות כניסה  -

 וולט 011וולט או  01.0ליציאת קו של  R.M.Sוואט  001הספק יציאה  -

 -DB81רמת רעש  -
 יהיה מתג פנימי להפסקת פעולתו במקרה של חימום יתר. המגבר יכלול ספק כח המגבר

 וולט. המגבר יהי מוגן בפני סיגנל חזק מידי בכניסה או 00פנימי לפעולה במתח ישר של 
 מפני עומס יתר ו/או קצר ביציאה.

 .07המגברים יסופקו בזיווד סטנדרטי "

 עם זמזם תקלה. KH01ר של למגבר תהיה מערכת בדיקה בחוג סגור על ידי תד
 

 נגן תקליטורים: 1/.01

 .HEAVY DUTYנגן תקליטורים יהיה באיכות מקצועית להשמעה בלבד מטיפוס 

 .V00. לא יתקבל נגן ללא מתח עבודה 07ברוחב " AC/DCמתח עבודה
 תקליטורים הניתנת לשליפה מלאה. תהיה אפשרות 6הנגן יכיל מחסנית בעלת 

 .CD 6 AUTOאו  REPEAT DICKמטיפוס שעות  00להפעלת המערכת למשך 

 קווי. REMOTE CONTROLתהיה אפשרות לחיבור 

 או ש"ע.J.D.Mהנגן יהיה מתוצרת 
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 מטען ומצברי חרום: 0/.01
 אמפר 36המצברים יהיו מטיפוס מצברי רכב אטומים נגד גזים מטיפוס "ללא טיפול" בהספק 

 לשעה לפחות, תוצרת "גולד" או ש"ע מאושר.
 ל גבי מס"ד הציוד.המצברים יותקנו ע

 המטען יורכב במס"ד הציוד.
 דקות מרגע 31המצברים יאפשרו פעולה רציפה של מערכת ההגברה להודעות חרום במשך 

 הפסקת זרם חשמל.
 המטען יהיה בעל צג אשר מראה את מצב המצברים ומתח הרשת.

 ת החשמל.המטען יטען את מערכת המצברים בטינת טפטוף בזמן פעולה רגילה של המערכת מרש
 שעות. 0-6המטען יהיה מסוגל להטעין את המצברים בפרק זמן של 

 עם פיוז הגנה לכל יציאה, כך שבמידה ויש קצר על אביזר V00יציאות  3למטען יהיו לפחות 
 מסוים שאר הציוד יעבוד על מתח חרום.

 

 J.D.Mתוצרת    EP-3352כדוגמת 
 
 

 עמדת מיקרופון דיגיטלית לכריזה: 7/.01
 נמוך, מורכב על עמדת סקרדיואידי, בעל צוואר גמיש, אימפדנ יהיה מיקרופון דינאמהמיקרופון י

 שולחן.

 אוהם מאוזנת )לחילופין מותאם לערבל הצליל( 051/051 סאימפדנ -

 מתח יציאה מותאם לרגישות המיקסר. -

 הרץ 051-01,111עקום הענות  -

 או ש"ע ומסוג דיגיטאלי. JDMמיקרופון מומלץ כדוגמת תוצרת  -

 לחצני ברירת אזורים ולחצן קריאה כללית 6ופון בעמדת שולחן יכלול מיקר -
 הפסק" עם אפשרות הפעלה-משולטים ומוארים. לחצני הקריאה יהיו מטיפוס "הפעל

 נפרדת של כל לחצן או מספר לחצנים יחדיו.

 מחיר עמדת המיקרופון כוללת כבלים מחבר וכל הדרוש לחיבור העמדה למס"ד. -
 

 מיתעמדת מיקרופון מקו
 המיקרופון יותקן בתוך תיבה נעולה על ידי מפתח המותקן בקופסת ניפוץ בצמוד לתיבה,
 עם שילוט פולט אור "עמדת כריזת חרום". עמדה זו תוכל לפרוץ לאזור כללי או למספר

 אזורים או לאזור ספציפי לפי דרישת לקוח בהגשת תוכניות לאישור.
 

 ערבל צליל, מערכת לוגיקה ומיתוג: 0/.01
 צליל יכלול כניסות הכוללות:ערבל ה

 כניסה למיקרופון/ אמפדנס נמוך מאוזנת. -

 כניסה למקורות מוסיקה. -

 טיונר/ים -

 נגן/ני סרט -

 כניסה למערכת אינטרקום -
 הערבל יכלול ווסתי צליל לתדר גבוה ונמוך ווסתי עוצמה נפרדים לכל כניסה.

 ים.רגישויות הכניסה של הערבל יותאמו למתחי הכניסה של מקורות השונ
 הערבל יכלול גונג אלקטרוני שיפעל לפני השמעת הודעות במיקרופון/ממערכת
 האינטרקום/מנגן סרט המיועד להעברת הודעות. הגונג יהיה מסוג נקישה רכה

 בעל שניים או שלושה צלילים.

 -DB3הרץ  01-05111עקום הענות 
 קילוהרץ 0בהספק מלא  1.0%-עיוות הרמוני נמוך מ
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 שר כל כפתורי הויסות סגורים, כא DB81רמת רעש 
 מתאימה לרגישות הכניסה של מגברי ההספק לקבלת הספק מלא. –עצמת יציאה 

 וולט זרם ישר. 00-וולט ו 001מתח פעולה 
 \הערבל יכלול מערכת לוגית המפסיקה אוטומטית השמעת מוסיקה עם הפעלת 

 כניסות לפחות. 3כריזה ממערכות שונות. 
 

 רמקול פנים: 0/.01

 הכולל טיונר מכני כדוגמת   FULL RANGEמטיפוס  5ה בקוטר "הרמקול יהי

BCF .או ש"ע 
 וולט.. 011הרמקול יסופק עם שנאי קו באיכות מעולה למתח קו קבוע של 

 וואט לפחות. 01הספק הרמקול 
 הרץ. 61-08111עקום הענות 

 אוהם 8 סאימפדנ
 מעלות. 001זווית פיזור 

 גר' לפחות 061משקל מגנט 

 W0 ,W0 ,W0לפחות  0 מספר סניפים
 רמקול אשר יותקן בתקרה אקוסטית והן על הקיר/תקרה יותקן בתוך תיבה אקוסטית.

 התיבה תמולא בצמר סלעים בצפיפות מתאימה.
 

 רמקול פנים למוסיקה

 הכולל טיונר מכני FULL RANGE 8רמקול יהיה בקוטר "

 80Wהספק הרמקול 

 60-20KHתחום הענות 
 ותג"ר לפח 351משקל מגנטי 
 01, 01. 01מספר סנפים 

 הרמקול יותקן בקופסת תהודה וגריל מתכת עם כל החיזוקים הנדרשים עפ"י התקן
 
 

 אינטרלוק: /01.5
 לחצנים למיתוג כל המערכת. אפשרות 6מסרים +  6הכוללת  07-מערכת ממסרים ל

 חיבורי מוסיקה באזורים מסוימים ללא הפרעה של מערכות אחרות.

 

 רמקול פנים בוקסה: 01.55

 הכולל טיונר עם מסנן FULL RANGEמטיפוס  8ל יהיה בקוטר של "רמקו

 100Vהרמקול יסופק עם שנאי קו באיכות מעולה למתח 

 לפחות 100Wהספק הרמקול 

 20-20KHתחום הענות 
 ג"ר 311משקל מגנט לרמקול ראשי 

 הרמקול יסופק בתיבה דקורטיבית על הקיר ממולא בצמר סלעים, הרמקול יהיה באיכות מעולה
 

 מס"ד מרכזי 01.52

 , יותקן כל הציוד המרכזי.07במס"ד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי " .א
 

 מ"מ לפחות. 0מסגרת המס"ד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  .ב
 

דפנות המס"ד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך,  .ג
 רוזיה ונגד חלודה.כל  חלקי המתכת במס"ד יעברו טיפול נגד קו
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כל חלקי המס"ד יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפוקסי  .ד
 בהתזה נוזלית או באבקה.

 

 05גובה המס"ד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, ועוד תוספת מקום פנוי של %  .ה
 כרזרבה.

 שויים חומרכל המקומות הרזרביים במס"ד יסגרו באמצעות פנלים עיוורים, מתאימים ע
 וצבע זהה לשאר מרכיבי הציוד.

 

עפ מפסיקי הפעלה ראשיים הכוללים נתיכים בהתאם  AC/DCהמס"ד יכלול פנל  .ו
 לצריכת הציוד וכן חיווי למתחים השונים.

 בגב המס"ד ובחזית יותקנו דלתות עם צירים ומנעול המאפשר נעילת מס"ד. .ז
 

 AC/DCפנל  01.50

 ד ויאפשר הפעלה וכיבוי של מתחי המס"ד.יותקן בחלקו העליון של המס" AC/DCפנל 

 VDC 00והשני למתח  VAC 001מאמ"תים, האחד למתח  0בחזית הפנל יותקנו 
 כמו כן יותקנו שתי נורות בצבעים שונים לחיווי הפעלה וכיבוי המתחים.

 בתי הנורות יהיו כאלה אשר יאפשרו החלפת הנורות מחזית הפנל.
 

 טיונר דיגיטלי  01.50
 ומותאם לעבודה רצופה ומאומצת. 07קנה במס"ד סטנדרטי "הטיונר מיועד להת

 בחזית המקלט מותקנים לחצנים לקביעת תחנות הרדיו. הטיונר יהיה בעל קליטה רגישה במיוחד.
 תחנות קבועות. 08למכשיר יכולת אגירה של לפחות 

 AM/FM  הטיונר יאפשר קליטת שידורים בתחום  
 
 

 נתונים חשמליים: 01.51

 FM  :MHZ018 – MHZ 80.5 תחום תדרי קליטה 

 AM  :KHZ 0601 – KHZ 500תחום תדרי קליטה  

 AM   :MV 0.7רגישות קליטה  

 AM  :MV 00רגישות קליטה  

 DB 61גדול מ:  FM -יחס אות לרעש ב 

 DB 05גדול מ:  AM -יחס אות לרעש ב 

 0נמוכים מ: %  FM -עיוותים הרמוניים ב 

 0וכים מ: % נמ AM -עיוותים הרמוניים ב 

 K 0  /MV311עוצמת מוצא:  
 
 

 חיוווט והתקנה 01.50

 כללי .א
פי סטנדרטים כמקובל בציוד שמע מקצועי וזאת על מנת להבטיח  –המערכת תותקן על 

ביצועים גבוהים ככל הניתן של המערכת מבחינת איכות שמע, נצילות וכיסוי אקוסטי מחד 
 ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות מאידך.

קולים, צנרות וחיווט תעשה בצורה מקצועית ואמינה תוך שימת דגש על חוזק התקנת הרמ
 התקנת הפריטים. מכני של

 

 2x1גידי מזוהה פזה לפחות  –כבלי הרמקולים יהיו מסוג דו 
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צפיפות סיכוך ושני גידים  70כבלי המיקרופון יהיו מסוג כבלים מסוככים עם לפחות % 
 ממ"ר. 1.05ד מרכזי לפחות מבודדים ומזוהים עובי כל גי מרכזיים

 
 כבלי הפיקוד יהיו עם בידוד כפול מזוהים.

 
 כבלי הרמקולים והמיקרופונים יושחלו בצנרות נפרדות.

 
 חיבורי כל המוליכים במערכת יזוהו וימותגו לאורכם.

 
 בתום ההתקנה על הקבלן לספק סט תוכניות מעודכן כולל ספר מערכת.

 
 מפקח.הומאושרים ע"י  כל חלקי המערכת יהיו מאותו יצרן

 
 



525 

 

 

 עבודות פיתוח האתר - /0פרק 

 

      :תאור העבודה 5/./0
בניית קירות  העבודה נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן,

 ומדרגות, גדרות ומעקות, ריצוף שטחי מדרך, גינון והשקייה. 
 

  :העבודה שלבי ביצוע 2/./0
 עבודות הכנה פרוק ועפר.   ( 5
 ת פיתוח והתקנת מעקות בטיחות.   בניית קירו (2
 מילוי מצע ותשתית והנחת שרוולי חשמל והשקייה.    (0
 בניית אבני שפה.  (0
 יישום מצע גנני ונטיעת עצים והשקייתם זמנית. (1
 חפירת בורות לשתילים ודישון. הידוק, פיזור קרקע גננית, השלמת מצעים, (0
 התקנת ופריסת מערכת השקייה. (7
 עבודות ריצוף, ריהוט גן ומתקני משחק.ביצוע  (0
  השלמת עבודות גינון והשקייה. (0

 
  : מדידות וסימון 0/./0

חתומות ע"י הקבלן  תוכניות מדידה  ועל חשבונו.  המדידות יערכו ע"י הקבלן .א
 . בפרק זהוהמפקח ישמשו בסיס לכל חישובי הכמויות 

  .שטחאומטריה בהגי להתווית המפקחלאחר אישור הקבלן לא יתחיל בעבודה אלא  .ב
 

 סילוק פסולת  0/./0
כל הסעיפים בפרק זה, כוללים סילוק פסולת מהאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות 

 החלה.
 

 פרוקים וחישוף השטח 1/./0

  חישוף השטח .א
ס"מ מתחת לפני הקרקע הקיימת, לרבות  31הסרת צמחיה וחישוף השטח לעומק של 

בפרק זה ופינוי כל הגרד  פרוק ריצוף, אבי שפה, משטחי בטון וכד', לפי המפורט
והפסולת, הכל לפי הנחיות המפקח, לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשות החלה. כולל 
גרוף וישור של פני הקרקע ו/או מצע עליונים, מבלי לפגוע בתשתיות, בינוי או עצים 

 קיימים.
 

 
 
 
 
 

 פרוק ריצוף .ב
מכל  צוףבמקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן רי

כל פירוק יתר, מעבר . טרומיים מכל סוג ועוד ריצוף יחאבן, ארי סוג כגון:ריצוף
 .לעבודה שנדרשה, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח

 
 פירוק משטחי אספלט .ג

לפני פרוק המשטח, ינסר הקבלן במסור מכני, וייתחום את השטח המיועד לפרוק. 
ת מחיר הניסור, כולל השלמת אספלט במקומות שיפגעו, לפי הוראות הפרוק יכלול א

 המפקח. 
 

 פירוק אבני שפה .ד
העבודה כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות, אבני גן,  אבני אי, אבני 

פירוק תושבת הבטון, וכן חגורות בטון מכל סוג, כולל בטון  לרבות תעלה ועוד.
ש חוזר באלמנטים הקיימים ולפי הוראות המפקח. הכל תוך שמירה ולשימו מזוין.
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בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/או המדרכה ו/או המשטח הצמוד 
לשביעות  לאבן השפה ובמקרה של פגיעה, תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו

  . רצון המפקח
 

 עקירת/ כריתת עצים  0/./0
ית מאושרת ע"י אגרונום עת"א. כריתת עצים בוגרים מכל סוג שהוא, לפי תכנ עקירת/

תתבצע לאחר אישור בקשה ע"ג טופס מתאים על ידי העירייה ולאחר חתימת נציב היערות 
ע"ג הטופס. על הקבלן להעביר העתק הטופס החתום אל המפקח. כריתת העצים תתבצע 

עיריית תל אביב יפו, אגרונום  –אך ורק על ידי צבצע המוסמך לכך מטעם הרשות החלה 
 ייה.העיר

 
 העתקת/העברת עצים 7/./0

העתקת/העברת עצים בוגרים מכל סוג שהוא, לפי תכנית מאושרת ע"י אגרונום עת"א. 
תתבצע מתחום העבודה אל מקום שיורה אגרונום העירייה בתחום עת"א, אך ורק לאחר 
קבלת הנחיות מפורטות באתר לפני תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרונום 

לן להעביר אישור ביצוע העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל העירוני. על הקב
ורק על ידי מבצע המוסמך לכך מטעם הרשות אך המפקח. העברת/העתקת העצים תתבצע 

 עיריית תל אביב יפו, אגרונום העירייה. –החלה 
 

 הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה 0/./0
הסמוכים לאזור העבודה מכל סוג שהוא, לפי תכנית הגנה ושימור של עצים קיימים 

המאושרת ע"י אגרונום עת"א והפרט המנחה הכלול בתכנית. לפני תחילת ביצוע העבודות 
באתר יש לתאם פגישה באתר עם אגרונום העירייה. העבודה תתבצע אך ורק לאחר קבלת 

רונום העירוני הנחיות מפורטות באתר לפני תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האג
וכוללת גיזום מקצועי של נוף ושרשי העצים והגנתם. באחריות הקבלן להעביר אישור 
ביצוע העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל המפקח. הגנה ושימור של עצים 
קיימים הסמוכים לאזור העבודה העצים תתבצע אך ורק על ידי מבצע המוסמך לכך מטעם 

 תל אביב יפו, אגרונום העירייה. עיריית –הרשות החלה 
 

 שטחים בחומר הדברהריסוס  0/./0
מספר  גדרו בזמן העבודה.ובהתאם להוראות המפקח בכתב במקומות אשר י יבוצע 

הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, עד להשמדה מלאה של העשבייה. כל עבודות 
ימוש בחומר שבועות לפני מועד השתילה. בכל מקרה יעשה ש 0-6 -ההדברה יבוצעו כ

המאושר ע"י המפקח, לפי כל כללי הזהירות והמינונים הדרושים ולפי הוראות היצרן 
 בלבד.

 
 התאמת גובה למכסי שוחות קיימות /5./0

על פי מפרט שימוש בחומרים ביטון ויותאמו למפלס החדש תוך קיימות  לשוחות   מכסים 
בטון היקפית מרובעת אביב יפו ושל המפקח באתר, כולל יציקת -והנחיות של עיריית תל

מ', יבוצעו לפי  0מבטון מוחלק. הכול לפי הנחיית המפקח באתר. התאמות גובה העולות על 
 הוראות המפקח באתר.

 
תהודק הקרקע מתחת לביסוס בעומק  בתחום בניית היסודות לקירות פיתוח עבודות עפר 55./0

 ק"ג/סמ"ר. 0לפי חישוב מאמץ מותר של ס"מ  81מינימלי של 

 

 ך והכנה לשטחי סלילהצורת דר 52./0
 יש לבצע עבודות עפר לפי ההנחיות הבאות: בתחום המיועד לפני פיתוח בסלילת אספלט 
 יישור השטח וסילוק מילוי קיים .5

אל המקום  0.5%יש לחפור וליישר את השטח עד למפלס התשתית, עם שיפועי ניקוז 
 הנמוך באתר. משם יאספו המים ע"י צינור שרשורי אל שוחות. 

 לוי שפוכת קרקע שיימצא יסולק עד לקבלת פני קרקע טבעית בלבד. כל מי
 מפלס סוף החפירה ייקבע ע"י מהנדס קרקע בהתאם לבדיקת התשתית החפורה.

לבדיקת התשתית הטבעית על חשבונו.  רוחב  JCBהקבלן יבצע חפירות נסיון עם 
 חפירת החלפת הקרקע יבוצע בהיקף הרחב בשני מ' מתחום העבודה.
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 התשתית החרסיתיתהידוק  .2
לאחר סיום עבודות היישור והחישוף, התשתית הטבעית אם היא חרסיתית תיחרש 

על צד  Modified AASHTO 73%ס"מ, תורטב ותהודק לדרגת צפיפות של  01
 01( במשך שבוע ימים בכמות של W=00%+)3%הרטיבות האופטימלי 

 "מ.ס 01ליטר/יום/מ"ר. עובי התשתית הרטובה, הטבעית המהודקת 
 טון לפחות. 00ההידוק יעשה במכבש רגלי כבש כבד בעל משקל עצמי של 

יש לנקז את התשתית החרסיתית ולסלק את המים מפניה אל תוך בורות חלחול או 
 אל בורות שאיבה.

 .Modified AASHTO 76%הידוק התשתית החולית יעשה לצפיפות של   .0
 מילוי מעל התשתית החפורה .0

מחומר נברר/מצע ג' בעובי שלא יפחת  בת יונח מילוימעל התשתית הטבעית המיוצ
ס"מ. חומר המילוי יהיה גרנולרי, לא פלסטי ונקי מכל פסולת אורגנית כגון:  01 -מ

ס"מ. המילוי יכיל עד  0כורכר, פסולת מחצבה וכד'. גודל האבן המקסימלי יהיה 
באתר,  #, ויהיה לא פלסטי. חלק מהחומר הנחפר011חומר דק עובר נפה מס'  05%

 באישור מהנדס הקרקע יאגר בצד לצורך מילוי חוזר.
 78%ס"מ לצפיפות של  01המילוי יהודק בשכבות אפקיות בעובי מקסימלי 

Modified AASHTO. 
 05-01ס"מ לפחות מהודק בשכבות בנות  31מעל המילוי יונח מצע מסוג א בעובי 

 .Modified AASHTO 011%ס"מ, לצפיפות של 
 ס"מ. 011לי של קרקע נבררת ומצע סה"כ עובי מינימ

באזורים בהם יאשר המפקח כי קיים חול טבעי, לא תיעשה החלפת קרקע והסלילה 
 ס"מ מצע א' כנ"ל ולפי הנחיות המפקח. 01תתבצע ע"ג 

 
   מילוי עפר מובא 50./0

טיב החומר ובדיקות  .המפרט הכלליבהתאם לדרישות חומר מילוי מודרג מהודק בשכבות, 
  לן, הכול בהתאם לדרישות המפקח באתר.הידוק ע"ח הקב

 
 מצעים ותשתיות   50./0

בבדיקת  78% ויהודק לצפיפות המפרט הכללי המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות 
טיב  ס"מ מהמפלס המתוכנן. -+/3 מודיפייד א.א.ש.ו. פני המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס

יש להדק, ח באתר. החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכל בהתאם לדרישות המפק
הידוק זהיר ומבוקר, באמצעות כלים מכניים קלים ואף הידוק ידני, על יד ובסביבת כוכים, 

קרקעית, מבנים ותנאים מיוחדים אחרים. לא יהיה שום וויתור, ברמת ההידוק -צנרת תת
 הדרושה, גם במקומות הצרים והמיוחדים הנ"ל. 

 
 קרקע גננית  51./0

ולית קלה העונה לדרישות המפרט הכללי, כולל אספקה קרקע גננית תהיה אדמת חמרה ח
מ"ק בבורות הנטיעה, לרבות חפירה ופינוי  0ס"מ מינימום ו/או   01ופיזור בשכבה של 

פסולת באם יידרש. מקור האדמה, טיבה וכיוב', הכל באישור המפקח באתר. בדיקת קרקע 
חמרה חולית אדמת ב באם תידרש ע"י המפקח, תהיה ע"ח הקבלן. מומלץ להשתמש

עד  לפי תכולה: יה מאבנים ועשבים.יתהיה נקמ' ו 0-3תובא מעומק האדמה . )אדמה קלה(
,  PH<  0.0במקטעים שונים , חול גרגרים גדולים 88%עד , סילט 5%עד , חרסית 0%

 .מילימור 1.3מוליכות חשמלית )מליחות( > 
  

  מילוי בקרקע מקומית 51.5./0
נים, עשבים מליחות וכיוב', לפי הגדרות יועץ המילוי יעשה בקרקע מקומית נקייה מאב

טיב החומר ובדיקות הידוק ע"ח הקבלן, הכול  בהתאם לדרישות הספר הכחול.הקרקע. 
 בהתאם לדרישות המפקח באתר.

  
 שרוולי פוליאתילן 50./0

בקטרים לפי המופיע בתכניות השקיה ותאורה. ישום השרוולים, המחברים, כל הטיפול 
ם לפי הוראות היצרן והמפקח באתר. ובכל מקרה כל השרוולים והחומרים הנוגעים אליה

ס"מ לפחות בכל  01ס"מ לפחות כשהם עטופים שכבת חול ים נקי  31יהיו טמונים בעומק 
היקפם והשכבות מעליהם יבוצעו לפי חתך קיים ו/או מתוכנן, לפי הנחית המפקח. כל 

 asמוש המזמין כתכנית שרוול שיונח יסומן ע"ג התכנית, באישור המפקח בלבד ולשי
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made ס"מ  61מ"מ כקצות משיכה באורך  8. בנוסף, יושארו בכל שרוול חוטי ניילון בעובי
 לפחות ומיקומם יסומן באתר לפי הוראות המזמין והמפקח.

 

 גינון ע"ג שטחי גג  50.5./0
 הסבר כללי .א

מערכת האיטום תבוצע ע"י מתקין מוסמך ועפ"י התקן הישראלי. האיטום  (0
 יותר וייבדק לפני תחילת עבודות הגינון.יהיה איכותי ב

אין להתחיל את ביצוע עבודות הגג הירוק לפני סיום כל העבודות האחרות  (0
 במקום וזאת לצורך מניעת נזקים לאיטום הגג.

 הגינון לעבודות מתאימה הניקוז מערכתתחילת העבודה יוודא הקבלן ש לפני (3
העומסים שיתווספו  ושגג המבנה בנוי לשאת את  בחוזה הנדרשות וההשקיה

אין להתחיל בעבודות  לפני ניקיון יסודי של  עליו כתוצאה מהקמת הגג הירוק.
 הגג.

הימנות ומקצועיות והמתכנן יאשר את התקנת מרכיבי הגג הירוק דורשת מ (0
מבצעי הגג הירוק טרם תחילת העבודה ולאחר שהוסמכו לכך ע"י יבואן או 

 יצרן מערכות הגג הירוק. 
בצע את עבודות הקמת הגג הירוק לפי להוראות ההתקנה של יש להקפיד ול (5

 היצרן ועם המרכיבים והציוד הייחודיים שנועדו לכך.
 

 איטום: .ב
ס"מ לפחות מעל לגובה הגינון או  05גובה האיטום הרצוי בקירות ובמעקות:  (0

ס"מ מעליהם כשישנה  5-האגרגטים הצמודים לקיר או המעקה ולא פחות מ
 דלת יציאה לגג במקום.

-ס"מ ובשיפוע גג הגדול מ 01בקירות ובמעקות נמוכים יגיע האיטום לגובה של  (0
 כנ"ל. ס"מ מעל לגובה הגינון או האגרגטים 5לגובה של  5%

 
 הגנה על האיטום .ג

" או שו"ע: במידה והאיטום היילסטיקיריעת לחסימת שורשים כגון "גנסטופ  (0
שנים לפחות( או  05עשוי מביטומן שאינו עמיד לחדירת שורשים )עמידה למשך 

שורשים מסוג יריעה לחסימת מחומר אחר החדיר לשורשים יש להניח עליו 
או   FLLמ"מ  תואם לתקן/סטנדרט הגרמני  0.11-מ"מ 1.5היילסטיק בעוביים 
DIN EN 14416 . + היריעה תהייה עשויה מתערובת פוליאתילןEVE  של

יה עפ"י הוראות דופון ובעלת עמידות מלאה למגע עם ביטומן. ההתקנה תה
התקנה של היצרן על כל שטח יריעות האיטום. סוג היריעה כמצוין בכתב 
הכמויות, יבחר ע"י המתכנן בהתאם לאופי הצמחייה, הגן ועובי שכבת הגידול. 

ס"מ בשוליים. חיבור  051מ"מ תחוברנה ביניהן בחפיפה של   1.5יריעות בעובי 
יעשה בהלחמה באוויר חם מ"מ ומעלה  1.8השוליים ביריעות בעובי של 

 ס"מ לפחות ולפי הוראות היצרן. 5בחפיפה של 
 711-311יריעות הגנה גיאו סינטטיות כגון "גנטקס" או ש"ע:  משקל בטווח  (0

 0511גר' למ"ר לפחות  311( תהיה ביריעות CBRגרם למ"ר ועמידותן לחדירה )
גר' למ"ר  511ניוטון, וביריעות  0011גר' למ"ר לפחות  011ניוטון, ביריעות 

ניוטון, הכול כמצוין  6511גר' למ"ר לפחות  711ניוטון, ביריעות  0011לפחות 
בכתב הכמויות, לפי סוג הגן ומשקל שכבת הגידול והאלמנטים השונים 
המרכיבים את הגג הירוק. היריעה תונח על מערכת האיטום או על יריעת 

או  שטח יריעות חסימת השורשים במידה ותותקן )בכיסוי מלא של האיטום 
 ס"מ. 01חסימת השורשים(. חיבור הקצוות ייעשה בחפיפה של 

 
 שיפועי גג מומלצים .ד

. שיפועים קטנים יותר 0%)לפי תקן ישראלי( ומומלץ לפחות  0.5%מינימום  (0
ידרשו התייחסות מיוחדת והתאמת שכבת הניקוז לשיפוע למרחקי סילוק 

 המים.
במיסעות ו 0%ולכי רגל מינימום שיפועי גג מומלצים בשטחים מרוצפים: לה (0

 .0.5%מינימום 
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החומרים מהם בנויים מרכיבי הגג: יש לוודא כי החומרים מהם בנויים כל  .ה

האלמנטים בגג יעמדו בתנאי חשיפה ללחות או רטיבות לאורך זמן. כמו כן יש לוודא 
כי בתנאי הסביבה הנוצרים בקרבת הגן לא יפלטו חומרים רעילים לצמחייה ולבני 

 מחומרים אלה. םאד
 
 

 
 ומעקות. עבודות בניה,קירות, בטון, גדרות 57./0

 תחילת יציקת בטון באתר רק לאחר אישור מפקח על מיקום ותוואי. .א

יציקות מבטון מזוין יבוצעו בתבניות מדיקטים חדשות, משומנות היטב ו/או תבניות  .ב
לל מתכת כפי שיוגדרו ע"י הקונסטרוקטור והמפקח באתר ולפי פרטי הפיתוח. כו

ס"מ לפחות,  01חפירה ליסוד, הידוק שתית, פיזור והידוק מצע בעובי סופי של 
פאזות, פוגות, סרגלי מתכת מוברגים לבטון, בטון רזה, יסוד, זיון, מילוי חוזר, 

 פתחי ניקוז ותפרים וכד'.
 

 גלוי חלק ו/או מעובד. מבטון מזוין  פיתוחקיר  50./0
ד. בעיבוד הבטון לא יותרו שטחים לא גלוי חלק ו/או מעובביצוע קיר מבטון מזוין 

מישקי ההתפשטות  מעובדים ולא יאושר עיבוד בו נראים סימני האזמל ו/או התבנית.
ויסגרו בסיכה בגוון  ימולאו בלוחות קלקר, ס"מ 0וההתכווצות לאורך הקיר יבוצעו ברוחב 

שקים תוך הקפדה על כך שלוחות הקלקר לא יראו בחזית הקיר. המרחק בין המימתאים. 
מ"ר לפחות, הכוללת  0לפני תחילת ביצוע יש לאשר דוגמה בגודל   מ'. 6  -יהיה גדול מ לא

פרטי גמר וקצה. הדוגמה אינה חלק מהקיר אלא אם תבוצע יחידה שלימה ותאושר ולא 
אישור  ישולם עבורה בנפרד לאחר האישור יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר פסולת מורשה,.

 דוגמא מפקח בכתב בלבד.
 

 פרטי מסגרות, מעקות גדרות, שערים וכד'. 50./0
העבודות בסיף  זה הינן ברובן התקנת פרטים מוגמרים ממפעל. התקנה תהיה לפי מפרט  

היצרן, כל פרטי המעקות והשערים יהיו יעמדו גם בדרישות התקן ישראלי  ובכלל זה  תקן 
 .0000 -ו 0000. העמודים הנושאים לפי ת.י. 0003ישראלי לגידור 

 
לפי בחירת אדר',  RALיהיו צבועים בתנור בגווני  אלמנטים ממתכת )מסגרות(ל הכ .א

 כמצוין בפרטים.

. כל עבודות המסגרות תכלולנה במחירי בתנור כל המסגרות מגולוונת וצבועה .ב
כנדרש לאספקת , היחידה את כל הדרוש לפי התכניות, הצבע והצביעה של המתכת

 באתר. והרכבת מוצרים מוגמרים סופיים במקומם
מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה ברמה מעולה ובאישור  .ג

מ"מ אלא  01 -מ ןקט שעובייםהמפקח, אולם בכל מקרה, אין להשתמש בפרופילים 
 אם קיבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח.

הקבלן יעבד לכל מוצר תכנית הרכבה ומבנה המוצר. התכנית הנ"ל תכלול את כל  .ד
נפורמציה הדרושה לאדריכל ולמפקח, חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת יהא

המוצר והתקנתו במקומו המיועד עפ"י תכנית כולל חיבורים וחיזוקים נדרשים. 
התכניות הנ"ל חייבות באישור אדריכל וזאת לפני תחילת היצור. תכניות מאושרות 

אישור תכניות  תימסרנה לקבלן באמצעות המפקח. -וחתומות ע"י האדריכל 
העבודה וההרכבה ע"י האדריכל אינו משחרר במאומה את הקבלן מאחריותו 

 המלאה והבלעדית לעבודה בהתאם לחוזה.
ון המוצרים. במידה ויהיה צורך בריתוכים וריתוך: לא ייעשו עבודות ריתוך לאחר גל .ה

יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה שווה 
ראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן במ

הריתוך יעשה בפינות ונקודות, לא יורשה חיבור פרופילים  הבריטי והישראלי.
 לאורך מקצועות ורק בליטות הריתוך יפצרו ויושחזו עד לקבלת שטח אחיד וחלק.

יבור ברגים והוא במידה והאלמנטים אינם ניתנים לחיבור בריתוך, יציע המסגר ח
יאושר ע"י המהנדס, האדריכל והמפקח. טיפול וצביעה באזור ריתוך באלמנטים 

 ראה סעיף בהמשך. -מגולוונים 
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יסגרו בפקקי ו ישויפו לא יותרו קצות פרופילים פתוחים. כל קצות הפרופילים .ו
מתאימים שיאושרו בסוגם וצבעם ע"י האדריכל ויופיעו  או אלומיניום פלסטיק
 הרכבה ומבנה המוצר שיגיש הקבלן עפ"י סעיף לעיל.בתכנית 

בחירת אלטרנטיבה, גווני צבעים וכד'. בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת  .ז
צבעים, גוונים ואפיון גמר של המוצרים, בחירת סוגי חומרים וכד' יהיה האדריכל 

יכל הקובע הבלעדי ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדר
 הנ"ל.

במידה  " או ש"ע.RALהצביעה לפי מפרט " מגולוונים: ,פלדהמ םצביעת אלמנטי .ח
מיד לאחר הניקוי והתזת ויאשר המתכנן ו/או המפקח צביעה ידנית )שלא בתנור(, 

חול ו/או חיספוס מכני יש לצבוע את הקונסטרוקציה המגולוונת בשתי שכבות צבע: 
7AE  מיקרון כל אחת  01בשתי שכבות בעובי  00ט מיקרון כל אחת וגלזורי 01בעובי

שעות בין  00אחרי ייבוש מלא של צבע היסוד, לפחות  בגוון שיקבע ע"י האדריכל.
 שכבה לשכבה יש לצבוע במערכת הצביעה המתוארת לעיל.

יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע. כל שכבת צבע תהיה 
העברת הקונסטרוקציה למקום הרכבתה. במקום  בגוון שונה. הצביעה תושלם לפני

ההרכבה יאושרו רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה וכן השלמת צבע 
 במקומות חיבור וריתוך.

יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה את כל פני השטח הצבוע  ולקבוע  -תיקונים בצבע  .ט
ת ברזל את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד במברש את מקומות הפגיעה בצבע.

חשמלית מסתובבת או באופן מכני אחר עד לקבלת משטח מתכתי אחיד, מבריק 
 ונקי. רק אז יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.

כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני  קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.
 הרכבת האלמנטים.

קונים בצבע כולל תי אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.
במידה ונדרש לבצע ריתוכים בפלדה  .או לפי הוראות המפקח 7AEצבע יסוד 

מגולוונת ינוקה הריתוך, יוסרו ה"שלקות" ואזור הריתוך יצבע בצבע עשיר אבץ שתי 
 שכבות. ע"ג הנ"ל צבע כמפורט.

בכל עבודות המתכת באחריות הקבלן לוודא כי לא יהיו שום פינות ו/או קצות  .י
מ"מ לפחות, לפני צביעה  3לים שאינם משויפים היטב ומעוגלים ברדיוס של פרופי

 והתקנה באתר.
 
 

  אבני שפה, ריצוף שבילים,רחבות ומדרגות /2./0
 ( פרטים המורכבים מאלמנטים טרומיים, יהיו תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע. 0
 ( הביצוע יעשה לפי התכניות והפרטים ומפרט היצרן. 0
מ"ר לפחות, הכוללת פרטי גמר וקצה.  0באישור דוגמה בגודל ( תחילת ביצוע מותנית 3

הכנת דוגמה לא תשולם בנפרד. במידה ולא תאושר, יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר 
 פסולת מורשה לפי הוראות המפקח. אישור דוגמא המפקח, בכתב בלבד.

 
 
 

 
 

  אבני שפה/תיחום/תעלה טרומיות 25./0

 בהים בהיקף. י תכנית הפיתוח ולגרום האבן בהתאם למפלס .א

 01 -תהיה ע"ג יסוד וגב בטון ב השפה / חגורות בטון סמויות בגמר ריצוףהנחת אבני  .ב
, בהנחה נקיים, 0:3החיבור בין המישקים יהיה בטיט  "ג תשתית מהודקת(.ע)שיוצק 
ימים כולל מילוי והידוק  0ההשקיה לאחר גמר הביצוע תהיה במשך  .צמודה

 ו/או הבטון. בצידי האבן תשתיות
יעשה שימוש באבני פינה )פנימית או חיצונית( לפי הצורך. במידה ולא יהיו בפינות  .ג

חלקים מוכנים מתאימים ובאישור אדר', יעשה חיתוך אבן השפה בגרונג. כנ"ל לגבי 
קשתות למעט אם ניתן להניח את אבן השפה תוך פתיחת קלינים עדינים, ולפי 

 .הוראות המפקח באתר
לא יורשה כני בלבד כשקצות החיתוך ישרים לחלוטין. חיתוכים יעשו במסור מי .ד

 ו/או השלמות בטון.   שימוש בשברי אבן שפה
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 לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן.  .ה
 

 מדרגות בטון מזוין יצוקות באתר בגמר אבן טרומית. 22./0
ט אדר', לרבות עיגון לפי פר מכל סוג טרומית אבן בגמרמבטון מזוין  מדרגותביצוע 

 וקשירת האבן כנדרש. 
פרטי המדרגות כוללים פס נגד החלקה תוצ' "יעד נגיש" לפי הפרט בגוון מתאים.  .א

 כלול במחיר היחידה.
לא יותרו חריצים  שלח.ברום וגמר המדרגה יהיה חלק ושלם, ללא פוגות/מישקים ב .ב

 בהנחת האבנים או העיבוד.
 טח ולהכין את הקרקע ליציקת המדרגות.יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי הש .ג
 יש לבצע פלטת יסוד ו/ או קורות שן מבטון מזוין, על פי הוראות המפקח. .ד
 ס"מ לאחר ההידוק. 31מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  .ה
 יש לעגן את המדרגות ביסוד. .ו

 

 אספלט למדרכות ומגרשי ספורט.-כבת בטוןשסלילת  20./0
 0או ש"ע, בכמות של  MS-10ת ביטומן מאחה בגמר המצעים יש לרסס שכב .א

 ק"ג/מ"ר.
עבודות האספלט יבוצעו על פי הנחיות רשות הספורט העירונית ועם מפקח צמוד  .ב

 המומחה בעיבוד אספלטים. אישור המפקח ע"י מנהל הפרויקט, בכתב.
 6האספלט יורכב משתי שכבות לפחות על פי הפרוט: שכבה תחתונה בעובי מינימלי  .ג

ס"מ  0ק"ג/מ"ר, שכבה עליונה בעובי מינימלי  CSS 1.05 -ס מאחה וס"מ, ריסו
 בעלת פנים חלקות המתאימות למגרש ספורט.

כבת בטון האספלט תהיה בעובי הנדרש. תפקיד השכבה ליצור משטח הומוגני ש .ד
השתמש בתכולת ביטומן גבוהה מהרגיל. התערובת תורכב מאגרגט לחלק וצפוף. יש 

  בביטומן בעלו -08%מהיה קטנה ת B.S.821הבריטי  ששיעור גריסתו לפי התקן
כלל התערובת. מ 0.1%כולת הביטומן תהיה בקירוב ת 61/01.וא 81/011 חדירות

ל שעובר נפח  011 - 85; 3/8עובר נפח של " 011דירוג התערובת יהיה בתחום הבא: %
מס'  ענבר נפח 03-01%; 01עובר נפח מס'  55-71%; 0עובר נפח מס'  05-71%; 0/0"

פני השכבה הסופיים יהיו . 011עובר נפח מס'  0-8%; 81ובר נפח מס' ע 00-00%; 01
שיפועיהם מתאימים לשיפועים המתוכננים. בפני וחלקים, ללא חריצים וגבנונים, 

 "מ. ס 1.3עולים על ההשכבות המוגמרות לא יהיו שקעים או בליטות 
', והמושם מ 5 ורכומדידה תעשה ביחס לשפתו התחתונה של סרגל ישר, שאה

לכסון לכיוון קו ציר המגרש. יש צורך לשמור על שלבי הביצוע אבמקביל, ניצב ו/או 
כורכר או שכבת מצע אחרת עליונה, ההבאים: לאחר גמר פיזור וכבישת שכבת 

סטיות המותרות כפי התיערך מדידה מדויקת של הגבהים במשטח וכל הסטיות מעל 
התאם בה תתוקנה. לאחר שהמצע האחר יתוקן שמפורט בתיאור הטכני של העבוד

לנדרש, תוקם רשת של יתדות פלדה בהתאם לרוחב מכונת הגמר של הקבלן. 
 '.  מ 5.1יתדות לא יעלה על ההמרחק בין 

ל היתדות מסמנים את גובה הפיזור הכולל, כלומר את גובה השכבה לאחר ע 
הסימון מותחים  עובי השכבה באותו מקום, בגובה 01%-ככבישתה, בתוספת של 

התאים לפיהם את גובה הפיזור ולעקוב לחוטים, המאפשרים למפעילי מכונת הגמר 
גמר ולפני הכבישה האחר פיזור השכבה בגובה הנדרש, תוך כדי התקדמות עבודת 

יבדוק הקבלן באופן מתמיד את הגבהים, השיפועים ומישוריות פני השטח. למטרה 
 עם הקבלן, צמוד למקום במשך כל זמן העבודהייב להיות נוכח במקום מודד מטחו ז
לפני תחילת הכבישה יתוקנו כל הסטיות  אספלט.-כבת בטוןשפיזור והידוק ב

התיקון אפשרי. יש להקפיד על ביצוע כבישה ווהליקויים בעוד החומר עדיין חם 
כבישה תושלם ע"י החלקת הנכונה: כבישה ראשונית, פניאומטית וכבישה חוזרת, 

הסיר למכבש שיעלה עליה בעודנה חמה במידה מספקת, בכדי  השכבה בעזרת
 עקבות כבישות קודמות.  

 
ק"ג למ"ר. תוצ'  0וסימון מתחמי הספורט יהיה בשעור מינימלי של ציפוי "ספורטקוט"  20./0

 "מגן לי" או ש"ע, לפי מפרט היצרן ובגוונים לפי בחירת אדר'.
 

 ריצוף יציקת גומי למתקני משחק 21./0
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ג משטח אספלט. גוון הגומי לפי בחירת אדר'. יציקת משטח הגומי יבוצע בהדבקה ע"  
, פריימר SBR, שכבה תחתונה מגרגרי PBמתוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, מפריימר 

PB  בין השכבות, שכבה עליונה מגרגריEPDM  שנים  5מ"מ. כולל  01צבעוני בעובי
אישור מכון התקנים לפי אחריות לשחיקה, על הקבלן לספק לעירייה, למתכנן ולמזמין 

מ"מ. במקומות  81עבור המשטח לאחר ההתקנה. עובי המשטח עד  0078תקן ישראלי 
בהם מתוכננים שני גבהים, תוכן שכבת האספלט בהתאם ולקבלת פני משטח המשכיים 

 ואחידים ללא מדרגה. בעת היציקה העבודה.
 

 ריצוף באבנים משתלבות 20./0
ת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של שמתח /שומשוםאם לא נאמר אחרת, החול .א

מ"מ. במידה ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אז עובי  51
 השכבה יהיה גדול יותר.

בסרגל לפי בדיקת מישוריות  פני הריצוף יהיו ישרים, אחידים וללא רווחים .ב
 0י עולה מ' לא יורשה שקע שעומקו, בנקודה כלשה 5.11ישר שאורכו אלומיניום 

 מ"מ. 
 . 0%מינימליים של  ניקוזתבוצע, תוך שמירה על שיפועי  ההעבוד .ג
התחברויות לריצוף קיים יבוצעו, תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר  .ד

  .והפרשי גבהים לאורך קווי החיבור, לשביעות רצון המפקח

חיות אבן הריצוף תהיה מסוג א', בצבע, ובצורות שונות, בהתאם לתכניות והנ .ה
 המפקח.

במקרה הצורך ובאישור המפקח, ינוסרו במסור מיכני  ,בפינות ובמקומות צרים .ו
 .בלבד

 אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח. .ז
 צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח. .ח

ס"מ. יש לקחת בחשבון בקביעת מיקום  5-לא יותר שימוש בחלקי אבן הקטנים מ .ט
 ילת הריצוף.תח

 לא יותרו השלמות קטעי ריצוף ו/או חלקיהם בבטון. .י

 מ"מ. 0לא יתקבלו מישקים ברוחב העולה על  .יא

העבודה תבוצע באופן מקצועי, לפי מפרט היצרן, לרבות "ספייסרים" וכל הדרוש,  .יב
 לפי סוג האבן. כנ"ל לגבי אופן ההידוק.

 

 אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה 27./0
 ופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובהתשומת לב הקבלן מ .א

בדיקת המישוריות תיעשה בסרגל  המישוריות ונמצא מתאים לתכניות.ו
 מ"מ. 0מ' לפחות. לא יתקבלו סטיות העולות על  5אלומיניום ישר, באורך 

חודשים ממתן תעודת  00חריות הקבלן לטיב האבן, הביצוע וכו' כנדרש תהיה א .ב
ריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים סדוקות מר. במסגרת אחג

סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני  0ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על 
 ל לשביעות רצון המפקח.ומשטחים בהם היו שקיעות, הכ

  אופן יישום אחריות הקבלן: אחת לשישה חודשים יערך בשטח סיור בשיתוף כל
לן, בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או הגורמים המוסמכים והקב

האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים הנדרשים. תיקונים אלה 
יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי  31יבוצעו תוך 

  מהות הנזקים שיש לתקן.
 

 ריצוף משטח "דק" עץ איפה אפקי/ניצב 20./0
בעובי כפי  011%בנו ע"ג משטח יסוד מבטון ו/או מצע סוג א מהודק משטחי  ה"דק" י

. תחילת 0%שייקבע ע"י מהנדס הביסוס. מישור פני משטח היסוד יהיה משופעים 
 העבודה רק אלאחר אישור המפקח בכתב על פני המשטח הנ"ל.

משטח ה"דק" כולל קונסטרוקציה נושאת עם הגבהות וחיבורים )לרבות קיבוע בקרים 
 דוחי "בוקסה" וכיסוי ברגים בדיבלים תואמים מנוסרים ומודבקים( .בקי
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העץ בגמר המשטח יהיה עץ איפה. כל חלקי העצ יהיו מעץ מחוטא, מוגן ומוספג בגמר שמן 
, עם חומר פעיל נגד היווצרות עובש "טמבור" או UV, מוגן 031דק "ורנית" נגד החלקה 

 ש"ע בריכוז ויישום לפי מפרט היצרן.
יה מאיכות מעולה. חדש, יבש ובריא. דל סיקוסים וללא סימני התרופפות. ללא העץ יה .א

סדקים, סיבים פגומים, חורים, סימני ריקבון ו/או מחלה כל שהם. הלוחות יהיו 
ישרים, בעלי חתך ריבועי אחיד ושווה לכל אורכם. המפקח רשאי לדרוש בדיקת 

 ם לסוג העץ.המתאי ISOמעבדה של העץ, ע"ח הקבלן לפי דרישות תקן 

. לא יורשה שימוש בעץ 01%-00%תכולת הרטיבות של העץ תהיה בתחום שבין  .ב
שתכולת הרטיבות שלו עולה על השעור הנ"ל. כל שאר הדרישות המתייחסות ללוחות 

 של מכון התקנים הישראלי. 060העץ, לפי תקן 

אלא  מידות העצים המצוינות בתכניות ובפרטים הן המידות המוגמרות ואין לשנותן .ג
 בהסכמה בכתב מאת המפקח והאדריכל.

ר"מ. הטיפול בעץ יהיה ע"י  060אין להשתמש בחמרי שימור מומסים, הכל לפי תקן  .ד
טבילתו בתנאי לחץ, הברשתו או ריסוסו. בהיעדר הוראה מפורשת יטופל העץ 

 בהברשה.

 אמצעי חיבור העץ יהיו ברגים עם אום. ההברגות יבוצעו בקידוחי "בוקסה" עם מכסי .ה
מ"מ. כל חלקי המתכת  0דיבל מנוסר, בהדבקה. העץ יוגן משני צידיו בדיסקיות בעובי 

 הנ"ל מגולוונים בטבילה באבץ חם.

 פרטי החיבור יבוצעו כך שלא יבלטו מפני העץ. .ו

הגנת כל חלקי העץ. כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת  .ז
ובישין. טיפול זה יעשה ע"י טבילה של תולעים, חרקים, רקב, פטריות, ושאר מרעין 

פנול מדולל בספירט מינרלי בריכוז לפי -כלורו-כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו
דקות לפחות או חומר ש"ע אחר באישור המפקח. זאת בנוסף  8הוראות היצרן, למשך 

 על מיגון העץ בפני אש ע"י אמפרגנציה.
ול מראש, באופן מקצועי, בגוון לפי עיבוד אלמנטים מעץ: הכל צבוע / משומן / טב

בחירת אדר'. יש לאשר דוגמת צביעה ע"י המפקח. הצביעה תיעשה בנגריה לפני 
 ההתקנה באתר.

 
  ריהוט רחוב ושונות 20./0

 העבודות בסעיף זה הינן ברובן התקנת פרטים מוכנים במפעל ולפי פרט עירוני ואדריכלי.
 ר. ההתקנה תהיה לפי מפרט יצרן ובאישור המפקח באת .א
 ש"ע יאושר רק ע"י המפקח בכתב. .ב

 הביצוע יעשה לפי התכניות והפרטים ומפרט היצרן.  .ג
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתקני משחק וספורט /0./0
" או 0111כל הפרטים בקטגוריה זו הממוקמים בפרויקט הם מתוצרת "נ.ע. לבה" "קאר 

אביב יפו. המתקנים ומרכיביהם יהיו -ש"ע מאושר ע"י המפקח, לפי הנחיות עיריית תל
בעים לפי בחירת אדר'. התקנתם תהיה על פי הנחיות, מפרט היצרן. ההתקנה תבוצע בצ

 באופן בטיחותי ותקני, לרבות מרווחי בטיחות ויישום משטח נפילה תקני מיציקת גומי. 
לאחר התקנת מתקני  0078באחריות הקבלן להשיג אישור מכון התקנים לפי תקן ישראלי 

 מפקח.המשחק והספורט ולהגיש אישור זה ל
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 גינון והשקיהעבודות  - 50פרק 
 

 כללי 5/.05
, כולל  השקיה ,ספקה ונטיעה בהתאם לתכנית הנטיעותאמחיר הנטיעות כולל הובלה, 

נטיעות  .מסירה סופית חודשים מיום 3עיבודים  ואחריות  לקליטה  מלאה  במשך  דישון, 
 .שלא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו

השפוך  יחצבו בהתאם לגודל  המצוין  במפרט,  החומרבורות נטיעה יחפרו או 
, החלה ובאישור המפקח יסולק למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית

, ייכלל ימולאו באותו יום באדמת גן מדושנת כמפורט הבורות החפורים
במחיר יח' נטיעות, תוך שמירה על בטיחות באתר העבודה, לרבות גידור זמני 

 .באם ידרש
 

 ח הגןהכשרת שט 2/.05
ס"מ ,כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה  31הכשרת שטח הגן כוללת עיבוד הקרקע לעומק של 

וישור סופי של שטח השתילה, לרבות הדברה כימית מכנית או ידנית של עשבי הבר 
 העונתיים והרב שנתיים, זיבול ודישון לפי הפרוט:

 
 ישור גנני וישור סופי  .א

לאחר ניקוי השטח ועבודות הדברה ולאחר  ישור גנני וישור סופי של הקרקע, יתבצע
להבטחת ופילוס כל השטח ע"י הקבלן לכדי השיפועים הנדרשים עפ"י התכניות 

-ניקוז השטח. ביצוע העבודה יהיה בכלים מכנים ובעיקר בעבודת ידיים, בדיוק של 
ס"מ.לקראת הנטיעות, לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקיה, יעשה ישור  5/+ 

ופי ע"י מגרפות. ישור סופי זה יעשה בסמוך ככל הניתן למועד הנטיעות ולא קרקע ס
לא יוחל בביצוע עבודות השתילה לפני אישור  ימים לפני מועד זה. 5מוקדם מאשר 

 אדר' לגבהי הקרקע הגננית.
 

 עיבוד הקרקע .ב
ס"מ, וכלול הפיכת  31או בכלי מיכני, לעומק של  עיבוד הקרקע יעשה בידיים

ס"מ שתמצא מעל פני הקרקע במהלך  5 -קע. כל פסולת ואבן גדולה מותיחוח הקר
 אויעשה לאחר העיבוד שזיבול הקרקע כולל העבודה תסולק מהאתר לאתר מאושר. 

 במשולב.
מ"ק לדונם, כולל דשן  01בכמות של  01כמו כן יוסיף הקבלן דשן מסוג "סולי" מס' 

בקרקע ולאחר הצנעתו יבוצע  אסמוקוט, או ש"ע לפי הנחיות המפקח. הדישון יוצנע
 יישור גנני סופי.

 
 זיבול ודישון .ג

היטב, הזבל יפוזר בשכבה  רסוג הזבל שיסופק יהיה זבל בקר רקוב לחלוטין ומופר
אחידה ויוצנע מיד לפני יבושו ובכל מקרה ביום הפיזור. ההצנעה תבוצע במחרשה, 

אשלגני וזרחני דשן  מתחחת או בעבודת ידיים ובעומק המספיק לכיסוי מוחלט.
 יפוזרו ויוצנעו במידה שווה על פני השטח ביחד עם הזבל האורגני.

 ק"ג זבל לבור. 51נתן תוספת של ילעצים בוגרים ת מ"ק לדונם. 05כמות הזבל תהיה 
(. בנוסף יפוזר סופרפוספט בכמות של 0111)ממרץ   810ת"י -הכל לפי תקן ישראלי

שווה בכל השטח הצנעת הדשנים תעשה מ"ר. הפיזור יהיה אחיד ו 011-ק"ג ל 00
ס"מ לפחות דשן שיישאר חשוף בשטח יותר מיומים לא  31ביום הפיזור ולעומק של 

יחשב והקבלן יידרש לפזר דשן חדש על חשבונו. בכל פעם שמוזכר דישן, הכוונה 
לזבל אורגנני שעבר תהליך קומפוסציה מלא והוא נקי ממחלות,מזיקים וזרעי 

עונה לתקן ר"מ. בדיקות יעשו ע"י מעבדת שרות שדה של משרד עשבים הקומפוסט ו
 החקלאות על פי דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן.

הקבלן יאשר את כמות הזבל שתובא לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י 
 המפקח.

 
 שתילה ונטיעה 0/.05

 
  שיחים שתילת .א

  1מס'  תילת שיחים ומטפסים ממיכלים שלש .5
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ותחים ומאושרים ע"י המפקח. נוף השתיל יהיה ספקת שתילים בריאים, מפא
 המיכל. מ 01וש המיכל אך לא יעלה על פי גבנפח כפול לפחות מנפח 

"מ; הוצאת ס 51/51/51 עבודה תכלול: חפירת בורות לנטיעה במידותה
מירה על מערכת השורשים; מילוי הבור שהשתילים מן המיכלים תוך 

 01-וופר פוספט סגר'  51יטר ל 0ל בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשל בשיעור ש
ר' דשן מלא בשחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור; הידוק והשקיה ג

 לרוויה. 
 חזוקת נטיעות עד למסירת עבודהת .2

תאריך גמר עבודה יקבע ע"י המפקח. החל מתאריך זה למשך תשעים יום, 
בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדי, הקבלן יטפל ויתחזק את כל הנטיעות 

התחזוקה תכלול ניקיון הגן, עישוב, עידור שטח, סידור צלחות  השתילות.ו
לעצים, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה לפי הצורך, כיסוח מדשאות וחיתוך 
שוליהן, דישון, יישור שקעים ע"י מילוי באדמת גן פורייה וגיזומים נדרשים 

 לצמיחת והתפתחות השתילים.
 אחריות .0

נטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול. בתום הקבלן אחראי על קליטת כל ה
תקופת זו יחליף הקבלן, על חשבונו את כל השתילים שלא נקלטו ודשא שלא 
כיסה את מלא השטח. טיב השתילים, שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה 

שתילים שלא יראו סימני התפתחות, צמיחה וגידול  בהתאם למפורט בחוזה.
מנוונים יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים  או יהיו פגומים, חולים או

עפ"י הוראות המפקח ולפי ההוראות הר"מ. החלפת השתילים תהיה לפני 
לגבי שתילים שהוחלפו יחולו שוב  קבלה ראשונה ומסירה סופית של השטח.

לגבי כל עבודות  כפי שיקבע עם מזמין העבודה,אחריות קבלן  תנאי האחריות.
גמר העבודה והקבלה ו יום מיום המסירה 71-שב החל מהגינון וההשקיה ותח

ביחס לעצים בוגרים, ימשיך הקבלן בטיפולם כולל השקיה  הסופית של השטח.
נזקים  משנה. האחריות היא לפרק זמן של לא פחותעד לקליטתם המלאה, אך 

שיגרמו ע"י החלפת עצים, שתילים או דשא יתוקנו ע"י הקבלן לשביעות רצון 
קביעה לגבי שתילים ונטיעות שיש להחליף  ם לכל תנאי החוזה.המפקח ובהתא

 תהיה ע"י המפקח.
 

 תילת דשא ש .ב
עבודה כוללת: אספקה והנחת משטחי הדשא. הספקה ופיזור דשן אורגני בשל ה

"ג ק 01"ר, שכבת סופרפוספט בשיעור של מ -011ל"ק מ 0ל שמטיב מאושר בשיעור 
"מ ויישור ס 01 ו הפיכה ביד לעומק שלא"ר. הצנעת הדשנים ע"י חריש מ 011 לכל 

עישוב  -סופי. השקיית השטח לרוויה עם גמר השתילה, ההידוק, אחזקת השטח 
שטח. הוכיסוח ותוספת דישון בגפרית אמון בהתאם לצורך עד לכיסוי מוחלט של 

שעות לאחר הפיזור. שתילת דשא בשטיחים  08-הצנעת הדשנים תיעשה לא יאוחר מ
 הנחיות היצרן.היה לפי תמוכנים 

יש להקפיד ביישור הקרקע הגננית לפני השתילה. לא יתקבלו משטחים עם שקעים 
 ו/או בליטות. 

 
 

 כולל אחריות על קליטת למשך שנה מיום המסירה.  נטיעת עצים בוגרים .ג
. לפי תקן שתילי גננות ונוי של משרד החקלאות,0- 7בגודל נטיעת עצים ממיכל  .5

  ה.ונטיעהובלה  אספקה העבודה כוללת
 
 

גובה העץ  . יהיו מסוג א' מעולה ,בריאים ומפותחים,7 ממיכל מס'בוגרים עצים  .2
ס"מ  01לפחות קוטר הגזע בגובה  0.51עם גזע מעוצב עד גובה   'מ0 מינימום

  ס"מ. 0.5מהקרקע,יהיה מינימום 
עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח ויועבר  .0

אדמה מוצק עם מערכת שרשים מתאימה לקליטה וצמיחה. יגזמו  לאתר בגוש
במזמרה חדה חלקי שרשים שיחרגו מגוש האדמה וכאלה שנפגעו, נשברו או 
התקלפו בעת ההעברה. העתקת העץ, הובלתו ונטיעתו תבוצע בזריזות וזהירות 

 מירבית. לא ינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את קליטתו.
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ץ יהיה בגודל מתאים לקליטתו, באדמה תחוחה של כל גוש בור הנטיעה לע .0
השורשים ויאפשר הידוק סביבו. בעת הנטיעה יוחזק העץ במנוף תוך מניעת 

 פגיעה בעץ, בגזעו ובשורשיו.
יש להשקות את בור הנטיעה לרוויה במהלך הנטיעה בכדי למנוע היווצרות  .1

 כיסי אויר בגוש האדמה, תחתיו ובין השורשים.
מ' וגודל בור הנטיעה לא  0.01X0.01X0.01 -שים לא יקטן בגדלו מגוש השור .0

 .מ' 0.51X0.51X0.51 -יקטן מ

גר' 051ליטר, 61מדושנת, )דישון בקומפוסט  באדמת גן בור הנטיעה ימולא .7
מלא בשיחרור איטי "אוסמוקוט" או ש"ע לבור(  גר' דשן011-סופרפוספט ו

 מ' בקוטר ס"מ, 0.5ה באורך  בגמר הנטיעה יציב  הקבלן סמוכה  ישרה ועגול
סמוכות ברזל זווית בגובה המתאים לגודל  0כל עץ יצבע בסיד וייתמך ע"י 

, מותנה , קשירת העץ לסמוכה תתבצע לאחר שקיעת האדמה  בבורהשתיל
 באישור המפקח באתר.

 .העצים להעברה יאושרו ע"י המפקח במשתלה לפני העברתם 
 

 דקליים.  נטיעת עצים בוגרים .ד
מ'  0, לפי תכנית אדר', גובה גזע וושינגטוניה חוטיתעצים בוגרים מסוג  שתילי
 ., כולל חפירת והכנת בורות נטיעהבתחתית נוף העץ לפחות

 
    

 לעצים בורות הנטיעה .ה
יהיו באדמה תחוחה ויותאמו לכל שתיל ו/או גודל מיכל כך שיכילו את כל  .5

 מ'.  0.0/0.0/0.0ולפחות  רשים של השתילומערכת הש
מקום שיידרש יכללו בורות הנטיעה לעצים מגביל שורשים מסוג  ב .2

Rootcontrol .או ש"ע הכול לפי הנחיית המפקח באתר,אדר' ולפי מפרט יצרן 
 

 נטיעה .ו
בצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. לא יבוצעו נטיעות ביום שרבי או ביום של תת

  רוחות עזות.
רר את גוש האדמה סביב בעת הנטיעה יצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפו

השורשים. שורשים החורגים מגוש האדמה יגזמו במזמרה חדה בכדי ליצור חתך 
חלק. יש להקפיד שכל שתיל ינטע במקומו לפי התכניות. עומק הנטיעה יהיה כך 

נטיעות יבוצעו על פי כללי המקצוע, עם  שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.
 שורשים וגוש אדמה במצב תקין.

 
 אחזקה גננית .ז

  .אביב יפו-לא כולל תשלום על מי ההשקייה, לפי הנחיות עיריית תל
 

 השקייה 0/.05
 

 כללי   .א
העוסק בנושא  00מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 

גינון והשקיה. הוראות המפרט המיוחד מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות 
 .רת במפרט, תבוצע העבודה לפי המפרט הכלליבמקומן. אם לא נאמר אח

העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל 
החומרים, אביזרים, עבודות קרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, 

 מסגרות, צביעה, לפי פרטים ומפרטים. 
נים שונים. ניתנת בתכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד של יצר

השתמש בציוד שווה ל, מטעמו מפקחמזמין וההבחירה לקבלן, בתאום ואישור ה
 ./ערך, אולם האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד

כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן מכון התקנים 
שר השימוש הישראלי לאביזרי מים. לגבי חומרים ואביזרים שאין לגביהם תקן, יאו

 בהם ע"י המפקח.
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למפקח לפי דרישתו  MADE ASתנאי לקבלת העבודה יהיה מסירת תכנית עדות 
 ע"ח הקבלן.

 

 :תאומים והכנה לעבודה .ב

על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים/ קוים שלהם  .5
שרוולים, ראש , עלולים להיות נחצים בזמן חפירה לשם הנחת ציוד השקיה

 .וכד' המים/ ביוב קבלן ,באתר מפקחה , כגוןקווי צינורותמערכת, 

 לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות .2
 .וכבלים תת"ק קיימים לרבות גילוין הזהיר בעבודות ידיים

 עיליות כלשהן ללא קבלת אישורו/או אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת"ק  .0

 .בכתב מהמזמין
 

 :ץ וספיקהחל .ג
 ספיקה בכניסה לראשי המערכת כפי שרשום -התכנית מבוססת על נתוני לחץ 

על הקבלן לבדוק בפועל נתון זה  .בצמוד לסימון ראשי המערכת בתכנית ההשקיה
נה כלולה יבדיקת הלחץ לא תימדד בנפרד, וה .ולדווח למתכנן על חריגה מהנ"ל

 .במחיר העבודה
 

 השקייהמחשב וראש מערכת  .ד
ערכת ההשקיה והמחשב, יבוצעו לפי התכניות והפרטים בתוך ארון "ענבר" ראש מ

האמור תהיה קומפלט כולל התחברות למערכת המים,  או ש"ע. המדידה לכל
 אביזרים, תאומים, ניקוזים וכל הדרוש.

 .מפקחמתכנן והמיקום מדויק של ראש המערכת יקבע בתאום עם ה .5

ודה קומפלט, ויורכבו באופן מכל סוג נכללים במחיר העב אביזרי החיבור .2
שיאפשר הפעלה ופרוק של כל אביזר בנפרד. הכל במקביל לפני הקרקע,  

 .לחיבור הברזים אל צנרת ההשקיה 
 PVCמ כל אביזרי החיבור עד לווסת הלחץ יהיו מברזל מגלוון אחרי הווסת  .0

 מ'.אט 01ללחץ 

מלאה בין העבודה כוללת אספקה והתקנת אביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה  .0
 .ראש המערכת למחשב ההשקיה

 

 :שרוולים .ה
קשיח בקוטר המצוין בתכניות. הנחתם תיעשה לפני הנחת  PVC -שרוולים מ

המצעים והם יחופו בשכבת חול נקי. צנרת ההשקיה בקטרים לפי התכניות תושחל 
בשרוולים מיד לאחר הנחתם, בשלב זה יש לזמן את המפקח לאישור. יש לתעד ע"ג 

)תכנית עדות(.  לאחר חיפוי AS MADE  -ת ההשקיה לאישור כרקע תכני
 מ' שתבלוט מעל לפני השטח. 1.5השרוולים יש להותיר  תוספת של 

 :להלןהעבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תכנית ובהתאם להנחיות 

 .חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע לאחר הידוק השתית .5

בעל עובי דופן מוגבר  PVCיונחו שרוולי  הך ומיסעדרשטחי מבמעבר בתוואי  .2
למים או  0, לפי תכנית, המשמשים לביוב או צינור מפוליאתילן דרג 0בקוטר "

בכל  .ס"מ  מפני השכבה העליונה המתוכננת 01, בעומק  001תקשורת בקוטר 
 .שרוול יונח צינור פ.א. אחד

דול שיונח רוחב התעלה להנחת הצינור יהיה לפחות כפול מקוטר השרוול הג .0
ס"מ, עליה  01בתוכה. התעלה תרופד בשכבה של חומר נקי מאבנים, בעובי 

ללא אבנים. השרוולים יאטמו , יונחו השרוולים ותכוסה בחומר כנ"ל
 .בקצותיהם, ע"י חומר מוקצף

מיקום  השרוול  יודגש באופן בולט ע"י צבע או יתד או סימון אחר ע"ג  .0
יקום השרוולים ע"ג  תכנית העדות כפי כמו כן יועלה מ המדרכה או אבן שפה

 .שנדרשה לעיל
באחריות הקבלן לבצע בדיקה נוספת של מיקום השרוולים ושל קטרי  .1
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השרוולים בתכנית והתאמתם לקטרי הצינורות העוברים בהם, כך שלא יוצר 
צורך בפרוקים ו/או תוספות לאחר הנחת הצנרת. הכל בכדי לקבל מערכת 

 וקטעי צינורות בתוך השרוולים. שלימה ורציפה  ללא מחברים
 

 :צנרת פוליאטילן ושלוחות טפטוף .ו
העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאטילן, שלוחות טפטוף ומחברים ע"פ 

 :כדלהלן תכנית ובהתאם להנחיות
כל החומרים, צינורות, אביזרים, מכשירים וחומרי עזר יותקנו במערכת,  .5

 .יהיו חדשים ותקינים

ס"מ, הנחת הצנרת תתבצע  01נחו בתוך הקרקע בעומק של צינורות פ.א. יו .2
 .ביום החפירה

 .ס"מ 31קוים מחלקים יונחו בתוך הקרקע בעומק של  .0

 ס"מ ירופדו התעלות בקרקע 5קוטרן מעל שבקרקע שבה אבנים גדולות,  .0
  .ס"מ מעל הצינורות 01מקומית או מובאת ללא אבנים בעובי 

 טמונות בקרקעווסת רב עונתי ויונחו שלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגרלי מ .1
מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו  3יתדות ברזל בעובי  בנוסף, כמתואר בתכנית,

.)יש ת בטבעות השקיית העצים לפי הרשום בכתב הכמויותאת השלוחו
 להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון(.

 .אין להשתמש ברוכבים .0
חמש שלוחות טיפטוף יותקן ברז ניקוז בכל מקום בו עוברות למעלה מ .7

 לטפטוף לפי פרט אדר'.
לתכנית  הערה: כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה ואישור המפקח

 .העדות
 

 :השקית עצים .ז
. , לפי פרטעצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טפטוף מחובר טבעתית סביב העץ

 .כניתהעבודה כוללת אספקת והתקנת החומרים והאביזרים ע"פ פרט בת

 

 :לוח הפעלות .ח
לוח ההפעלות מחושב לחודשי הקיץ, בעונות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי 
ההשקיה ו/או להקטין את כמויות המים בכל השקיה. לשם כך יש להתייעץ עם 

 .הזמין
 

 התחברות לקו מים ראשי .ט
ל ע מים העבודה כוללת  גילוי קו מים ראשי והתחברות אליו, כולל חפירה וחיבור מד

 01דרג  05פרט המצורף בתכנית והתחברות לראש המערכת עם צינור פ.א. בקוטר  יפ

, כולל החזרת השטח המפקחהכל כולל  אספקת  החומרים, תיאום העבודה עם .
 .הכל קומפלט לקדמותו
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 עבודות יומיות ושונות – /0פרק 
 

בכתב הכמויות,  עבודות שונות, שאינן כלולות במסגרת תעריפי העבודות המפורטות 5/./0
 תבוצענה, באם ובמידה ויידרש ע "י המפקח )אישור בכתב(, על בסיס שכר לשעת עבודה.

 

סוגי העובדים שיועסקו בכל מקרה ומקרה, וכן סוגו המקצועי של כל עובד, יקבעו על ידי  2/./0
 המפקח, ודעתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

 

ת כל הכלים והאמצעים הדרושים, העבודה המחושבת כיומית, לצורך עניין זה, כוללת א 0/./0
 וכן את האספקה והשימוש בחומרים הדרושים.

 

 הרישום יעשה עבור עובדים, ציוד מכני, חומרים ופיגומים לעבודה המתבצעת. 0/./0
כן לא ימדדו ולא ישולמו -כל יתר האמצעים לביצוע העבודה, לא ימדדו ולא ישולמו. כמו

 פיגומים. 
 

 אופני מדידה ומחירים 1/./0
 

תעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות, בעת ביצוע  המדידה א.
 העבודה, ושאושרו ע"י המפקח.

         

 כח אדם .ב
 סיווג העובדים, יבוצע בהתאם לזה הנהוג בהסתדרות העובדים לפועלי בנין. 

 יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו למעשה.
 ויראו ככלולים ברווח הקבלן.מנהלי עבודה לא ירשמו במצבת כח האדם 

    

 ציוד מכני .ג
אם העבודה היומית, מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם 

 למחירים ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד, כמפורט בכתב הכמויות.
באם לא פורטו מחירים לנ"ל בכתב הכמויות, יקבעו המחירים כפי שהם כלולים 

 תוקף באותו פרק זמן.-, שהיה ברבמחירון "דקל"
   

 חומרים .ד
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונות אישורו של 
המפקח. הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לאתר המבנה, תבדקנה על ידי 

 המפקח.
בכל מקרה, לא יעלו הוצאות ההובלה, על המחירים הנהוגים והמקובלים באותה 

 שעה.
, חייב הקבלן להוכיח את ההוצאות, באמצעות קבלות חתומות על ידי באם ידרש

 הספקים.
 

 פיגומים ודרכים .ה
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב, אלא אם כן 

 הותקנו אלו במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית.
 

 מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י )עבודות יומיות( .ו
 מחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים, בין היתר, את:ה

 שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה ותוספת יוקר. .0

 כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח והטבות סוציאליות. .0
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 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .3

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. .0

הובלת הכלים  דמי השימוש בכלי העבודה, לרבות ציוד הקבלן, לרבות .5
 למקום העבודה וממנו.

 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. .6

 הוצאות כלליות, של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות. .0

 
ערך ביצוע  עבודה ביומית כולל  בתוכו גם רווח והוצאות כלליות, הקבלן לא יהא 

 זכאי לתוספת  כל שהיא בגין עבודות רג'י.  
 
 

       
 
 
 

            ________________ 
 חתימת הקבלן                
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 לגאנ. שמהנדס  –קונסטרוקטור   .2
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6306-12: ימוכיןס

7060: תיק
 
 

 תל אביב –ס דרויאנוב "בי
 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס

 ח פרלימינארי"דו
 

ים כלליים נתונ .1

איתור .א

). צפון(המחוגה ו) ומערב מזרח(רים גתחום בין הרחובות הנ האתר נמצא
בשטח מקלט ישן שחלקו מתחת +. 10-המגרש נמצאים ברום של כפני 

.הלתחום המבנ
 

תכנית בדיקות הקרקע .ב

 ' מ 20עד של לעומק  סיוןיקידוחי נ 3בוצעו באתר  2012יוני בחודש  )1(
בוצעו בדיקות החדרה תקנית בקידוחים  .משה ברי הקבלן "ע

מתוך . לקביעה אינדיקטיבית של צפיפות וחוזק השכבות
. הקידוחים נלקחו מדגמים מופרים לצורך מיון הסתכלותי

דוחי הנסיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע קי )2(
אי לכך יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפועל לבין . הכללי

לדווח  על המפקחבכל מקרה של אי התאמה . המתואר להלן
כולל אפשרות  למהנדס הביסוס ויתכנו שינויים בהמלצות הביסוס

 .של תוספת עלויות לביצוע הביסוס
 
הנסיון מיועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות  תיאור קידוחי )3(

אין תיאור זה מיועד לספק לקבלן המבצע נתונים לתכנון . בלבד
 .התאמת כלים ושיטות עבודה לצורך הביצוע

יש לידע (בנוכחות מהנדס הקרקע  בוצעוראשונים ייסודות  )4(  
 .וישלימו המידע הדרוש) שעות 48בהתראה על 
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 יםתאור המבנ.ג

שיטת הבניה תהיה  .מרתףללא קומות  3ס ובו "ביה מבנ  ןמתוכנ
 . טון 70-250 העומסים הצפויים ביסודות יהיו בתחום. קונבציונלית

.לגאנ .ש י מהנדס"בנה נעשה עתכנון המ
 
 

 מהות שירות יעוץ לביסוס .ד
 

לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של  ץהייעו )1(
לאפשר למפקח באתר זיהוי שכבת הביסוס אליה היסודות ו

 .היסודות יחדרו
 
  :שירותינו ההנדסיים לא נועדו )2(
 

 .לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות .א
 

להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר  .ב
י מתכנני ניקוז "ומערכת ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע

 .ואינסטלציה
 
י יועץ "להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע .ג

 .איטום
 

תקפות למבנה שתואר ) ח"כמפורט בדו(ההנחיות לתכנון לביסוס  )3(
שינויים של מעל , או ביטולו/שינויים כגון תוספת מרתף ו. לעיל

של  משמעותיתתוספת , רצפה מתוכננת/במפלס חפירה' מ 0.5
 .ייחסות מחודשת של יועץ הקרקעמחייבים הת –קומות עליונות 

 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית שלה אתר שיתכנו  )4(

ביצוע , אי לכך. שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע
היסודות מחייב פיקוח הנדסי צמוד המבין ההמלצות והדרישות 
המקצועיות והמזין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים 

 .הקרקע בפועלבחתך 
 
יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת  )5(

לצורך קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח 
  48יש לידע על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של . הצמוד

 ).יש לרשום על תוכנית הביסוס. (שעות לפחות 
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ב של המפקח הצמוד ח בכת"קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו )6(

) מבחינת נתוני הקרקע(באתר הם  תנאי לאישור היסודות 
על המפקח הצמוד לוודא . ולאחריותנו המקצועית בפרויקט

ח ולאשר יציקת כל "התאמת חתך הקרקע בפועל למתואר בדו
.יסוד בנפרד

 
 .שנים מיום הפקתו 3ח הביסוס הינו בתוקף עד "דו )7(  
 
 
 
 
חתך הקרקע  .2

ך ניתן לזהות השכבות העיקריות א אינו אחידסיון ירקע שבקידוחי הנחתך הק
: הבאות

 .'מ 1-3נמצא באתר בעובי של  -מילוי.א
 
 
בחלק מהשטח מתחת שכבה זו נמצאה  – חול עם דקים עד חול נקי .ב 

).3-ראה ק(' מ 3לעומק של למילוי ועד 
 
 
 .'מ 6-כעד לעומק של ו' מ 2.5-3.0מעומק  – עד חול חרסיתי רזה חרסית .ג

ובהתאם הינה נתונה לשינוי  50%-לכבשכבה זו מגיע  אחוז הדקים עד 
 .נפח כתוצאה מתזוזות

 
 

  .ועד לסוף הקידוחים 'מ 5-6מעומק  – יכורכרחול נקי עד  נקי כורכריחול  .ד
 
 

 יתכנו שינויים . בקרבה לאפס האבסולוטי נמצאיםם תיהו מי – מים .ה
  ת מים כלואים עכן תיתכן הופ .לתקופת השנה במפלס המים בהתאם 
 .מעל שכבת החרסית 
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 מסקנות והמלצות .3
 
שכבות חרסיתיות בקרבה למפלס הרצפה שוללות האפשרות לביסוס  .א 

ס באמצעות כלונסאות עמוקים וסיבה תכנןל יש בפלטות בהתאם
 .C.F.A-המבוצעים בשיטת ה

 
 
המקלט מתחת " יעקר"ע עבודות הביסוס יש להבטיח כי טרם ביצו .ב 

 .מ"ס 25מילוי החלל יעשה תוך הידוק ובשכבות של עד . למבנה
 .במידה ולא יעקר המקלט יש לוודא הזזת כלונסאות מתחום המקלט  
  
 
 
 

 עמוקים ביסוס בכלונסאות .4
 
 .ורט להלן ימדד ממפלס תחתית קורותעומק הכלונסאות המפ .א 

 
 

-ביצוע הכלונסאות יעשה בשיטת הבנטוניט או הום עקב חדירה במי תה .ב
C.F.A . הבשיטת-C.F.A   רצוי לאחד קטרים עקב עלות גבוהה של

 .מ"ס 60בשיטת הבנטוניט הקוטר המינימלי לביצוע הוא . החלפת מקדח
 
 
מדד מתחתית נה(להלן פירוט העומס המותר על פי הקוטר והעומק  .ג

 ):קורות
 
 יקעומס אופ ותרעומס מ עומק אפקטיבי קוטר 
 )טון(     )טון(     )'מ(     מ"ס 
 
 5  70עד    12 60 
 60 14   71-85  5 
 60 16   86-100  5 
 80 14   101-115 9 
 80 16   116-150 9 
 80 18   151-175 9 
  
 

' מ 1-3יתכנו שינויים של . י מהנדס הקרקע באתר"העומק הסופי יקבע ע .ד
 .שינויים בקוטר באורך הכלונסאות עם או בלי
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ביצוע היסודות יעשה בפיקוח הנדסי צמוד בעל הכשרה מקצועית נאותה  .ה
יוודא קיום הוראות המפרטים , אשר יהיה נוכח בכל תהליך הביצוע

 .יסוד וידווח למהנדס הביסוס יאשר יציקת כל, לביצוע
 
 
 לעומס המותר 33%עבור כוחות רוח או רעידת אדמה תותר הגדלה של  .ו

 .המפורט לעיל
 
 
" זיז"המומנט הנובע מכוחות אופקיים יחושב בהנחה שהכלונס מתנהג כ .ז

 ). ביחס ישיר לקוטר(' מ 3-5חופשי הרתום בעומק 
 
 

המרחק בין הדפנות . י זוגות כלונסאות"תקבלו עיל "עומסים גבוהים מהנ .ח
 . 15%-מ תוך הפחתת תסבולת ב"ס 50יהיה 

 
 

 ממשקל הבטון בכלונס בתוספת חיכוך 90%י "עומס שליפה יתקבל ע .ט 
 ).עליונים' מ 3בהזנחת (ר "מ/טון 1מותר של  
 
 
 .כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית .י
 
 

 .-מפרט לביצוע בשיטת הב "רצ .יא
 
 
 
 

  
  
המבנה רצפות .5
 

 תוך הפרדת רצפות , "תלויה"הבטחת יציבות מלאה אפשרית בתכנון רצפה 
 . מ"ס 20בגובה משוננים י ארגזי פוליוויד "עם הקרקע ע וקורות ממגע 
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 ) יש לכתוב על תוכנית הביסוס( בזמן ביצועייעוץ  .6

יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי לבחון .א
לקבוע העומק הסופי של , האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס

. קח הצמוד באתרהיסודות ולהדריך המפ
 

יעשה בכתב ובהתראה ) ביקור באתר(הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע .ב
 . שעות לפחות 48של 

 

במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב  צמודקיום פיקוח הנדסי .ג
מבחינת (של המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות 

.מקצועית בפרוייקטולאחריותנו ה) נתוני הקרקע
 
 
 
 
 פיתוח גינון וניקוז כללי .9

תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למבנה יעשה בצורה .א
שתמנע הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאשר ניקוז מהיר של המים 

י יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים "ע
ל נועד למנוע סיכון לתקינות "נה. להבטיח הרחקה מהירה של המים

).1525ראה תקן ישראלי לאחזקת מבנים תי . (היסודות
 
 

אשר יש (ההוראות דלעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב .ב
לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם ' מ 3להרחיקם 

 5ק עד למרח(מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה יוכן ה) בעתיד הרחוק
 ) . לפחות מהמבנה' מ

 

י מתכננים מנוסים וההנחיות "תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב יעשו ע.ג
על מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז הכללי של האתר . דלעיל יובאו לידיעתם

. ביחס לסביבה
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע .ד
). עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמובמידת הצורך (העבודות 
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' מ 1-אין לבצע חפירה לעומק הגדול מצוע והן בעתיד הן בשלב הבי.ה
. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. בסמוך ליסודות

 
 
 

 
 
 

 ,בכבוד רב        
 

 זליו דיאמנדי' אינג        
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 א"ת –ס דרויאנוב "בי
 תיאור קידוחי ניסיון

 
 
 

 צבע דקים %  תיאור השכבה 'עומק במ קידוח
 

 מילוי 0.0-0.3 1-ק
 חום   ?מילוי –חול עם דקים  0.3-2.8 
 שחור  50>   חרסית רזה 2.8-4.7 
 לבן    חול נקי מעט כורכרי 4.7-12.5 

 'מ 10.5 -מים בעומק של כ   
 

 חום  10-15   חול עם דקים 0.0-2.8 2-ק
 שחור  50>   חרסית רזה 2.8-5.4 
 חום     חול נקי 5.4-8.0 
 לבן    חול נקי כורכרי 8.0-25.5 

  'מ 9.7מים מעומק    
 

 חום     מילוי חול 0.0-1.0 3-ק
 לבן     חול נקי 1.0-2.8 
 חום כהה  30-40   חול חרסיתי 2.8-5.2 
 לבן     חול נקי 5.2-10.0 
 לבן    מעט כורכרי חול נקי 10.0-25.0 

 'מ 9.6מים בעומק    
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 תוצאות בדיקות החדרה תקנית
 
 

 חבטות' מס 'עומק במ  קידוח   
 

 )3,4,4( 8  2  1-ק   
     4  16 )5,7,9( 
     6  28 )7,12,16( 
     8  27 )9,10,17( 
     10  37 )13,15,22( 
     12  44 )16,13,25( 

 
 )6,7,9( 16  2  2-ק   

     4  16 )7,8,8( 
     6  18 )8,9,9( 
     8  22 )9,10,12( 
     10  23 )9,10,13( 
     12  30 )11,14,16( 
     14  35 )13,16,19( 
     16  37 )12,17,20( 
     18  40 )14,18,22( 
     20  47 )15,21,26( 
     22  <50 )16,23,28( 
     25  <50 )18,26,32( 
    
 )5,6,8( 14  2  3-ק   

     4  20 )7,9,11( 
     6  15 )6,7,8( 
     8  20 )8,9,11( 
     10  23 )9,10,13( 
     12  31 )12,14,17( 
     14  35 )13,16,19( 
     16  40 )11,18,22( 
     18  42 )15,19,23( 
     20  47 )16,21,26( 
     22  <50 )18,23,29( 
     25  <50 )17,26,34( 
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 C.F.A-מפרט לביצוע קידוחים בשיטת ה
 

 
הסטייה המותרת מהמרכז . המפקח באתר יבדוק אנכיות ומרכזיות הכלונסאות .1

 .1% מהקוטר והסטייה מהאנך 5%הינה 
תוספת  ויחייבו הקונסטרוקציה , ל ידווחו למהנדסי הביסוס"סטיות גדולות מהנ 

 . זיון ביסוד או אמצעים נוספים אחרים 

 

 
 . מידות המקדחים יהיו זהות למידות הכלונס המופיעות בתוכנית היסודות .2

 

 
  ירשמו עבור כל יסוד ) של ציוד המדידה הנדרש(הנתונים המפורטים להלן  .3
 . ויוגשו לאישור מהנדס הביסוס בסוף העבודה) בנפרד באופן רצוף 

 

 
 : מכונת הקדיחה תהיה מצויידת באמצעים הבאים .4

 
 . מד נפח בטון מוזרם .א 
 . מד לחץ הבטון בראש המקדח .ב 
 . מד מומנט לקשיי הקדיחה .ג 
 . עומק המקדח מתחת לפני הקרקע .ד 

 

 
מ מתחתית "ס 15 -תחילת היציקה תעשה לאחר הרמת המקדח בלא יותר מ .5

, בתחילת היציקה ותדרש קדיחה חוזרת אם פקק הצינור לא משתחרר. הקידוח
 . לעומת המתוכנן 'מ 2-הקידוח ביש להעמיק 

 

 
. 'אטמ  0.75-על שמירת לחץ בטון שלא יפחת מ יש להקפיד, בכל מהלך היציקה .6
כן יש לבדוק את נפח הבטון הנצוק תוך השוואה מתמדת עם הנפח התאורטי עד  
 . לאותו מפלס 

 

 
 . ר הפסקה בתהליך תביא לפסילת הכלונסכאש, היציקה תהיה רצופה .7

 

 
 7"ובעל שקיעה של ") פוליה("לפחות ללא אגרגט גס  30 -הבטון היצוק יהיה ב .8

של המפרט הבינמשרדי  23יש להתייחס לדרישות המפורטות בפרק . חותלפ
 .ולהתיעץ עם טכנולוג בטון ביחס להרכב התערובת

 
פרומיל משטח  3-4-ם אך לא יפחת מכמות הזיון תקבע לפי הכוחות והמומנטי  .9
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ועד  'מ 2כאורך הכלונס פחות  אורך הברזל יהיה). ביחס הפוך לקוטר(החתך 
יכלול טבעות , מ"מ 16 הברזל יהיה בקוטר מינימלי של. 'מ 14למקסימום של 

רותך במפעל כלוב הזיון י. 'מ 3מ במרווחים של "מ 14חיזוק של ספירלה בקוטר 
 קטןקוטר כלוב הזיון יהיה . רלותכולל ריתוך של כל הספי

 . מ מקוטר הקידוח"ס 20-ב  

 

 
לתוך ' מ 6 ספייסרים באורך 3 כנת כלוב הזיון תעשה לאחר הכנסתה .10

 . בנוסף לקשירת שומרי מרווח נוספים לאורך כלוב הזיון זאת , הקידוח 

 

 
ק בגמר הביצוע יש לסתת הבטון בראש הכלונס עד לקבלת בטון נקי בעל חוז .11

 . מ"ס 10-20 כ עובי הסיתות אינו עולה על"בד. מתאים

 

 
, ביצוע העבודה תעשה בהשגחה צמודה של מפקח בעל הכשרה מקצועית נאותה .12

ל המפקח להקפיד ע.אשר ידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הביסוס
תוך שהוא נעזר  במד העומק , ולוודא עומק הביצוע בפועל בכל כלונס וכלונס 

 . המותקן במכונה ומוודא את האיפוס בתחילת הקדיחה בקרקע

 

 
 ). לאחר הסיתות(בכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות  .13
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 נספח איכות הסביבה

 

 

 

 בית הספר דרויאנובפרוייקט 

 אביב-תל

 

 

 

 

 

 2013 יולי                                                       

     גור-איש. י: עורך הנספח

 מ"סיסטמה הנדסת הסביבה בע    
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 מבוא

יה נספח איכות סביבה זה הוכן ומוגש כחלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר הבני

 .לפרוייקט

 

 :הנושאים אשר יסוקרו בנספח איכות סביבה זה כוללים

.מיחזור/פסולת .1

.ביוב/ניקוז.2

.מניעת זיהום קרקע.3

).כולל שלב ההקמה(זיהום אויר .4

.הבטים סביבתיים/אקוסטיקה/רעש.5

.תקנון הפעלה ואחזקה.6

.הוראות סביבתיות לתקופת הבניה.7

.הבטים סביבתיים כלליים.8

 .סקר קרקע היסטורי.9

 

מפגעים /זה יבדוק את הפוטנציאל להיווצרות מטרדים איכות סביבהנספח 

רות להשפעות סביבתיות שליליות שבתו כמו גם אפיסביבתיים של הפרוייקט על סב

פ התפלגות הנושאים שהוצגו מעלה כמו "של הסביבה הקיימת על הפרוייקט וזאת ע

פרויקט חריגה יתוכננו ויוקמו אותם אמצעים האמורים לשרת ולמנוע מה ןכ

או תקנים סביבתיים ובעיקר עמידה בכל אותן דרישות /בתיים וימחוקים סב

 .מחייבות פרוייקט מסוג זה כפוף להתפלגות הנושאית הנסקרתהסביבתיות 
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A

 

 תוכן העניינים

 

 7.............................................................................כללי:    1פרק 

 9......................סקר קרקע/טיפול  קדם בשפכים/ניקוז/ביוב:   2 פרק

 11................................................................מיחזור/פסולת  :3פרק 

 51.....................................................................זיהום אויר:  4פרק 

 17...................היבטים סביבתיים-ות התפעול והאחזקהעקרונ: 5פרק 

 18..................................................................תקופת הבניה: 6פרק 

 02................................................היבטים סביבתיים כלליים: 7פרק 

 

 

 :לוטה

 סקר קרקע היסטורי

 .ך תנאי האישור העירוני בהבט איכות הסביבהמצורף מסמ

 .מצורף מסמך אישור עירוני לאצירת פסולת
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B

 

 :היועצים אשר לקחו חלק בהכנת נספח איכות סביבה זה הם

 

 .אביב חברת אחוזת חוף-עיריית תלהייזם  .1

 

 .רות שפירא, אורנת זוהראדריכלי הפרוייקט משרד  .2

 

 .גואטה ןאיציק קורן ואור, רוטברטאייל משרד הפרוייקט  ימנהל.      3

 

 .משרד דן אביבזוג ייועצי מ .4

 

 .משרד רמאור –ועצי חשמל י .5

 

 .מ"בע סיסטמה הנדסת הסביבה -יועצי איכות הסביבה .6

 

      .עוזי ליבנימשרד יעוץ אקוסטי  .7

 

 .תמי הירש אדריכלים-בניה ירוקה.      8

 

.ניר צייזל-יועץ סניטרי.    9
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C

 

 סיכום המלצות סביבתיות עיקריות

 

 )2ראה פרק ( סקר קרקע/טיפול קדם בשפכים

 .אין צורך במתקנים לטיפול קדם בשפכים

 .היסטורי בוצע סקר קרקע

מצורף לנספח זה סקר הקרקע ההיסטורי כולל הסקר המשלים כמו גם אישור 

 .המשרד להגנת הסביבה

 

 3ראה פרק /פסולת מיחזור

כאשר את בית , יקום מיכלי האצירה לגני הילדים ובית הספרתוכננו שתי גומחות למ

 2את גני הילדים ישרתו . ליטר כל אחד 1100מיכלי אצירה בנפח של  5הספר ישרתו 

 .ליטר כל אחד 1100מיכלי אצירה בנפח של 

 ).פסולת ומיחזור( 3מפרטי הגומחות מוצגים בפרק 

 

 4ראה פרק /איכות אוויר/זיהום אויר

.מגומחות מיכלי האצירהמטרדי ריח זעור ם למתוכננו אמצעי .1

.נקודת הפלטה של גזי הפלטה מהגנרטור ינותבו לאזור פתוח.2

חדרי השרותים הבלתי מאולץ של אשר לאיוורור בהומלצו המלצות .3

  .טבעית מאווררים
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D

 

 פסולת בנייה

המשרד להגנת  י"פסולת בנייה יש לפנות אך ורק לאתר המאושר למטרה זו ע

י "ות פינויי פסולת הבנייה יש לשמור היות והם ידרשו עדאת האישורים או. בהיהסב

י החלטת "או במועדים אחרים עפ 4הגורמים העירוניים בשלב הבקשה לטופס 

 .הגורמים העירוניים

 .טון 340-כ משקל פסולת הבניה יעמוד על כ"פ אומדן סה"ע

 

 .5בתיים ראה פרק יהבטים סב/עול והאחזקהפעקרונות הת

ים סביבתיים כלליים הכוללים בין היתר אמצעים למניעת זיהום קרקע היבט

 .7ועוד מוצגים בפרק קרינה , מניעת זיהום מים

 

 .ח אקוסטי מצורף כנספח לנספח איכות סביבה זה"דו

מצורף כנספח לנספח איכות ) המשרד להגנת הסביבה כולל אישור(סקר קרקע 

 . סביבה זה

המת ואיטום המבנה מצורפים לנספח איכות הנחיות באשר לטיפול בקרקע המזו

 .הסביבה

 

 שלב ההקמה

לנספח  6הוראות מחייבות באשר לשלב ההקמה ותפעול אתר הבניה מפורטות בפרק 

  .איכות סביבה זה
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E

  כלליכללי  ––  11פרק פרק 

הקמת כחלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר הבניה לזה הוכן  הסביבאיכות נספח 
 .ש כיתות גןכיתות ושלו 18מתחם בית הספר הכולל  

 

    -מיקום הפרוייקט

 .2039מגרש  139, 137, 62חלקות  7051גוש  18רחוב אליפלט הפרוייקט ממוקם ב

 

  -אזורי התייחסות רגישים/מיקום גיאוגרפי

 מבנים בני שתי( יחידות דיור ובתי מלאכה', מ 30-רחוב המחוגה ובמרחק של כ -צפון

 .)קומות

 .בתי מלאכה/מגבול מגרש 'מ 30מרחק של ברחוב הנגרים -מזרח

 .בתי מלאכה+רחוב הנגרים ומבני מגורים-דרום

 .מבני מגורים ומלאכה' מ 30-רחוב הנגרים ובמרחק של כ-מערב

 .רחוב המחוגה ורחוב הנגרים: דרכי הגישה למתחם

 

 - בקשההתאור 

 .לבית ספר וגני ילדיםהקמת מבנה 

 

 

  -המבקש

 .י רוני אייכר"חברת אחוזת חוף ע

 

  – קוםימ

 2039מגרש  139, 137, 62חלקות  7051גוש 

 

 

 -  בעל הזכות בנכס

 .אביב-עיריית תל

 

 ר"מ    6,273.00             מגרש בשטח של -  שטח

 .ר"מ  3,380.99  שהמבוקהכולל שטח הבניה 

 53.90בניה                                       %
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F

 

 )כ שטח הבנין"סה(ם פ מפלסי"המבנה עהתפלגות שטחי : טבלה

 

 בניה % ר"מבהשטח כ "סה המפלס

 21.46 1,346.54 0קומה 

 13.47 844.84 1קומה 

 11.98 751.73 2קומה 

 6.99 438.22 3קומה 

 53.90 3,380.99 כ"סה

 

 

 תאור הפרוייקט

, כיתות גן, המיועד לשמש כמבנה בית ספר יכלול כיתות לימודכמבנה הפרוייקט 

 .'שרותים וכו, הלהחדרי שרות ומנ, מעבדות
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G

 סקר קרקע/טיפול קדם בשפכים/ניקוז/ביוב:  2רק פ

 כללי

מופרדים ופועלים בצורה עצמאית  מערכות הביוב הסניטרי ,נגר העיליניקוז מי ה

המערכות תוכננו כך שיעמדו בדרישות הסביבתיות כמו גם ). ראה תוכנית סניטרית(

 .הסביבה הגנתבתקנות ובדרישות אותם דורש המשרד ל

י איפיונם ובמקביל להצגתם ההנדסית "בהמשך יפורטו מערכות ההולכה השונות עפ

, זה הסביבאיכות ב המהווה חלק בלתי נפרד מנספח "בתוכנית הסניטרית המצ

 .העירונימהווים הם תנאי באישור הבקשה להיתר הבנייה כפוף לאישור 

 

 קווי הולכה לזרמים סניטריים

וקמו בפרוייקט אוספים למעשה את זרמי הדלוחין קווי ההולכה הסניטריים אשר ימ

כאשר בסופם מחוברים קווי מאסף אלה אל נקודת חיבור , והשפכים הסניטריים

 ).ראה תוכנית סניטרית(מקומית 

 

 מערכת ההולכה למי נגר עילי

 :מערך ההולכה והסילוק של מי הנגר העילי כולל את הפונקציות הבאות

העילי בהתאם לשיפועי השטח של אותם האזורים  זרימה על פני השטח של מי הנגר

 .הפתוחים הנכללים במסגרת הפרוייקט וסביבתו

דרכי הגישה כמו  המבניםאו יזרמו בעיקר על גגות /מי הנגר העילי בפרוייקט יאספו ו

 .גם האזורים הפתוחים

 .הפרוייקט מחוייב במסגרת הטיפול במי הנגר העילי לעקרונות הבניה הירוקה

ערכתי כפי שפורט לעיל מוצג בצורה הנדסית בתוכניות הסניטריות הפתרון המ

 .ותוכנית הפיתוח ב כמו גם בתוכנית ההגשה האדריכלית"המצ

י התכנון "תוכנית המפורטת כפי שמוצגת גם בתוכניות ההנדסיות אמורה עפה

אל מערך הקליטה וההולכה , להעניק פתרון לסילוק מי הנגר העילי מגבולות החלקה

 .כפוף לעקרונות הבניה הירוקה במסגרת תאום עירוני עירוניה
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H I

 

 טיפול קדם בשפכים

 .אין צורך, אין מתקנים לטיפול קדם בשפכים

 

 סקר קרקע היסטורי

סטורי שבוצע לפרוייקט כמו גם ילנספח איכות סביבה זה מצורף סקר הקרקע הה
 .רד להגנת הסביבהשסקר הקרקע המשלים והאישור של המ

ל את הפרמטרים להנחיות המשרד להגנת הסביבה הכו/שורפ האי"יש לפעול ע
 :העיקריים הבאים

 .שמירת קבלות המעידות על הפינויי, פינויי קרקע לאתר מאושר. 1

 .השלמה לאחר בצוע פינויי הקרקע/בצוע בדיקות קרקע. 2

 כנדרש באישור המשרד להגנת  אביב-פ הנחיות עיריית תל"איטום המבנה ע. 3
 .הסביבה    

 קרקע סמוך לעצים כפי שאושר גם במסמך המשרד בטמנת צינורות איוורור ה. 4

 .)לאיוורור הקרקע באזור שיתגלו בו מזהמים( להגנת הסביבה    

 .ההטמנה תתבצע באזור מיקום עצי הפיקוס אותם הוחלט לא להעתיק    
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H H

  מיחזורמיחזור/ / פסולת פסולת   --  33פרק פרק 

 כללי

פרוייקט כאשר הנתונים מהלהלן יפורט מערך האצירה והשינוע של הפסולת 

. ההנדסיים כמו גם המפרטים ההנדסיים של המערך המוצע יוצגו בהמשך פרק זה

 :הפסולת המוצע לפרוייקט והכולל אתפינוי פרק זה יציג את כל מערך 

 .ליטר אשר ישרתו את בית הספר 1100מיכלי אצירה בנפח של  5גומחה למיקום .  א

 ליטר אשר ישרתו את גני 1100אצירה בנפח מיכלי  2גומחה נוספת למיקום .  ב

 .הילדים     

 

 פוטנציאל אצירה של פסולתהערכת 

הפסולת מתבסס בעיקר על תכלית הפרוייקט  פוטנציאל האצירה שלהערכת 

כיתות גן  3כיתות לימוד כמו גם  18שמש בית ספר ובו יל "הפרוייקט הנ, עתידיה

 .ילדים

 :פינויים שבועיים יעמוד על 3על בסיס ת הפסולנפח האצירה של התפלגות הערכת 

 קוב  05.-כ           בית הספר

 קוב 2.0-גני הילדים          כ

 קוב  7.0-כ                -כ"סה

 

 .קוב 21.0-לפינויי על בסיס של פינויי שבועי אחד יעמוד על ככ נפח הפסולת "סה
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H J

 גומחות למיקום מיכלי אצירה

           גומחותתכלית ה

מר מאיר עקבות סיור בשטח בו השתתף גם פ דרישה עירונית והנחייה עירונית ב"ע

יתוכננו שתי גומחות למיקום מיכלי אצירה בנפח של  ,ראובן נציג אגף התברואה

 :ליטר כאשר 1100

מיכלי אצירה בנפח של  5בתוכה ימוקמו . גומחה אחת תשמש את בית הספר. א

 .ליטר כל אחד 1100

מיכלי אצירה בנפח  2בגומחה זו ימוקמו . גני הילדים 3תשרת את  גומחה שניה. ב

 .מידת פנים' מ 2.0הגומחות תהיינה מקורות בגובה של . ליטר כל אחד 1100של 

 

 מידות הגומחות

 ).מידות פנים(' מ 1.5ועומקה ' מ 7.5הגומחה אשר תשרת את בית הספר רוחבה 

 ).מידות פנים(' מ 1.5ועומקה ' מ 3.0רוחבה  הגומחה אשר תשרת את גני הילדים

 ).מידת פנים(' מ 2.0הגומחות תהיינה מקורות בגובה של 

  

                                          

 -מיקום

 .מפלס קומת הקרקע פונה לרחוב המחוגה

 

 - שטח 

 .ר"מ 11.25-הגומחה אשר תשרת את בית הספר שטחה יעמוד על כ

 .ר"מ 4.5-ם שטחה יעמוד על כהגומחה אשר תשרת את גני הילדי

 

 

  -ותדלת

 חזית הגומחות תותקנה דלתות הזזה כך שניתן יהיה לפתוח את הדלתות לשםב

 פ"דלתות ע( הדלתות תהיינה ממתכת מגולוונת. שימוש במיכלי האצירה או פינויי

 .)בחירת האדריכלים
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H A

 

  - גומחות/חיפויי קירות

 .ודבקו בכל הקירות הפנימייםהאריחים י. התיקרהעד לגובה אריחי קרמיקה  

 

  - לשתי הגומחות-בחיבורי ביו

 שתמוקם ביוב/כלפי נקודת הניקוז %0.1ושיפועי ריצפה של  6/"4"ריצפה  מחסום 

 .המקורה בתוך שטח הגומחה

 

 -ריצפת הגומחות

 מ או"מ 3תחתית הגומחות תהיה מבטון מוחלק כולל ציפויי אפוקסי בעובי /ריצפת

 .לחילופין קורודור

 

-   שוקת/מים

 .'מ 3.0במרחק סביר מהגומחות מרחק שלא יעלה על ) ¾"ברז (לברז מים לדאוג  יש

 

-  ספרינקלרים /בטיחות 

 פ הנחיות יועץ הבטיחות בדרגה של "למניעת החלקה ע יותקנו אמצעים

 פ יועץ"ע(במידה וקיים צורך בטיחות האש המלצות בתחום כולל  פחותל

 .)הבטיחות

 

  -ה תאור/חשמל 

 .לוקס לפחות 300יש לדאוג לתאורה ברמה של  ןבאזור הגומחות או בתוכ

 

  - איוורור

 ורור מאולץ של הגומחות לאזור חיצוני ופ דרישה עירונית יש לבצע הכנה לאי"ע

  .תוך כדי מתן עדיפות לגג המבנה) פתוח(מנותק 

 

 צינורות הגנה

 ' מ 0.9גנה בגובה של של גומחה יש להתקין צינור ה סביב הקירות החופשיים

 .2"קוטר הצינור . מ מכל קיר צידי"ס 10תחתית ובמרחק של /מהריצפה
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H B

 פינויי מיכלי אצירה

 אשר ' מ 1.6ברוחב של ) מול כל גומחה(בשפת המדרכה יש לדאוג לאנטי מפרץ 

 .יאפשר פינויי מיכלי האצירה לרכב המפנה

 

 הפרדת זרמים/מיחזור

 לק ממיכלי האצירה אשר ימוקמו בגומחותניתן לבצע הפרדת זרמים כאשר ח

 . ישמשו לזרם יבש והאחרים לזרם רטוב או מיחזור

 . חוםבצבע יהיו ) ביולוגי פריק(לזרם רטוב אשר ישמשו מיכלי אצירה 

 .ירוקבצבע יהיו ) שיורי(מיכלי אצירה אשר ישמשו לזרם יבש 

 ב מתאים המגדירמיכלי אצירה אשר ישמשו למיחזור יהיו צבועים בכחול כולל כיתו

 .את מרכיב המיחזור הייעודי

 בנוסף למטרת מיחזור ניתן יהיה לעשות שימוש במתקני אצירה נוספים אשר

 .ימוקמו באזור הציבורי או לחילופין באזור המתחמי הפנימי

 

 

 שינוע פסולת ומרכיבי מיחזור/ מסלולי פינוי פסולת

 

במסלולים , ליטר 240ם בנפח יתוכננו מסלולי פינוי למיכלי מתחםבכל חלקיו של ה

דרך זו תתאים למעבר המיכלים , לפחות' מ 0.9אלה תשמר דרך פנוייה ברוחב של 

, מעליות, מעברים  אלה יכללו מסדרונות. ליטר 360הייעודיים קרי אלה שנפחם עד 

 .'וכו כניסות, יציאות, דלתות

 

 סלי רחוב

 סל הרחוב נפח . ובסלי רחיוצבו  תחםבאזור הפיתוח ובכניסות לממומלץ כי 

שני תוח המרחק בין כל ימומלץ כי באזור הפ. ליטר לפחות 05 יעמוד על  מומלץה

 .ובכל כניסה יוצבו שני סלי רחוב לפחות 'מ 25-יעמוד על כ סלי רחוב
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H C

  

  זהום אוירזהום אויר:  :  44פרק פרק 

 :כללי

 

או /המקורות הפוטנציאליים ליצירת מטרדי זהום אויר אם בצורת פיזור חלקיקים ו

 :או פלטת גזים הם/ריח ו מטרדי

 .גומחות למיקום מיכלי האצירה .1

 .הפעלת גנרטור.      2

 .הנחיות סקר קרקע/איוורור קרקע .3

 

 

 גומחות למיקום מיכלי אצירה

 פ דרישה עירונית יש לבצע הכנה לפחות לאיוורור מאולץ של גומחות מיכלי "ע  .א

 קודת פליטה שתקבע בגג המבנההחלפות אוויר לשעה  לנ 20האצירה ברמה של       

 ).לפחות מכל פתח מעטפת בנין' מ 15(או באזור פתוח מרוחק       

 לוונת אשר ישמשו את ובכל מקרה מומלץ כי לדלתות ההזזה ממתכת מג.  ב

 לפחות(בעי של הגומחות רור טותותקנה רפפות אשר תאפשרנה איו הגומחות      

 ).ל גומחהיצפת כרביחס לשטח  %15 ברמה של      

  

 

 גנרטור

יש למקם באזור שיהיה מרוחק לפחות הגנראטור את נקודת הפליטה של אגזוזי 

 .מכל פתח מעטפת של המבנה' מ 15.0

 

 

 חדרי שירותים

 . כלפי הגג ררו בצורה טבעית יאוררו בצורה מאולצתוחדרי השרותים אשר לא יאו
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H D

 

 סקר קרקע/הנחיות איווור הקרקע

שות של הפרוייקט כללו בין היתר בצוע סקר קרקע כמו גם את התכנון והדרי תהליך

במסגרת זו . אישורו של המשרד להגנת הסביבה והרשות העירונית לאיכות הסביבה

פ הנחיות סקר הקרקע כמו גם אישור המשרד להגנת הסביבה והרשות העירונית "וע

שר סקר הקרקע שהוגש ואוזה לאיכות הסביבה מצורפים לנספח איכות סביבה 

כולל את מסמך האישור של המשרד הסקר . רד להגנת הסביבהשי המ"למעשה ע

 .להגנת הסביבה אשר מחייב

 איטום הקרקע מתחת למבנה כולל התקנת מערכת צנרת שרשורית אשר .  א

 פ מסמך ההנחיות של "ע( ותפלוט את הגזים שיאספו לגג המבנה תאסוף      

 .)אביב-עיריית תל      

 סקר . ת איורור לתת הקרקע באזור מיקומם של עצי הפיקוסהתקנת צנר.  ב

 כולל מסמך אישור הסקר ההיסטורי מצורפים לנספח איכות סביבה  הקרקע     

 .   זה     
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H E

  היבטים סביבתייםהיבטים סביבתיים/ / עקרונות התפעול והאחזקהעקרונות התפעול והאחזקה:  :  55פרק פרק 

פרק זה יסקור בצורה כללית את עקרונות התפעול והאחזקה ובמיוחד את 

 .בתיים אשר בתוכנית התפעול והאחזקההעקרונות הסבי

 

 כללי .א

 .מתחםלאחזקתו ותפעולו של ה םאחראי יהיוהניהול והאחזקה  אנשי .1

 
יחידת האחזקה תהיה מצויידת במלאי זמין של אותם האמצעים  .2

והרכיבים הדרושים לשם הענקת שרות מהיר ויעיל בזמן אמת למירב 

 .או הפעלת קבלני משנה/התקלות ו

 
למעשה על תפעולו ואחזקתו של  םאחראי יהיוהניהול והאחזקה  יאנש .3

וטיפוח האזורים המגוננים הממוקמים בתחום  הוכן על אחזק פרוייקטה

 ).באזורים המקורים והפתוחים(הפרוייקט 

 

 

 מרכיבי מיחזור/מתקני אצירת פסולת .ב

 .מתחםעל אחזקתו וניקיונו של ה םאחראי יהיוהניהול והאחזקה  אנשי  .1

 
גומחות של  םותפעול םלאחזקת םאחראי יהיוהניהול והאחזקה  אנשי .2

 .מיכלי האצירה

 
 .הניהול והאחזקה חברתאו מרכיבי המיחזור יפונו באחריות /הפסולת ו .3

 
של הפסולת כמו גם החומרים ברי   נועישהוסוף יאהתפעול כל מערך  .4

 .הניהול והאחזקה יחידתיתבצע באחריות  במתחםהמיחזור 

 

 

 מתקנים למניעת זהום אויר .ד

מטרדי או מזעור /כל המתקנים אשר ישמשו למניעת זהום אויר ואחזקת          

.או איוורור תת הקרקע/זיהום אויר ו
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H F

  תקופת הבנייהתקופת הבנייה:  :  66פרק פרק 

 :לאורך שלב הבנייה יתבצעו הפעולות הבאות

 

   - האתר מבנה

 ויוצבו כניסה שערי בעויקו כן כמו' מ 2.0של  בגובה המאטו היקפית גדר תוקם

 לחומר ומקום מחסנים למשרדים מקום יקבע. האתר בתוך םלעובדי שירותים

 .חפירה
 

 

 הנחיות כלליות

 .בלבד 19:00עד  06:00בין השעות , הפעילות באתר הבנייה תהיה בימי חול.1

. או החג/כניסת השבת ושעה לפני או חג תפסק העבודה /בימי שישי ו

 .עבודות באתר הבניה בשבתות וחגים אין לבצע

העבודה תתבצע בכפוף לתקנות , בכל מקרה בו תותר עבודה בשעות הלילה.2

ובהתאם להוראות , במגבלות המשרד להגנת הסביבה, למניעת מפגעים

.לאיכות הסביבההרשות העירונית 

על הקבלן המבצע את העבודה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת .3

.מטרדים ופגיעה בסביבה

או שפכים בשטח האתר לכל אורך /או לחסל היקוות של מים ו/וע ויש למנ.4

.בניהה שלב

באם הוא (אתר הבניה ב הגובליש לשמור על ניקיונו ושלמותו של השטח .5

).או פרטי/ציבורי ו

מהרשות ללא היתר מתאים ) במידה וקיימים(אין לעקור עצים מוגנים .6

.או משרד החקלאות/ו המקומית

 

טיפול בפסולת הבניין

.יוקצה שטח לאצירת פסולת.1

בתום עבודות הבנייה יפונו כלי העבודה וכל פסולת ושרידים מפעולות .2

.הבנייה
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 מניעת מטרדי רעש

על . ציוד הבניין ימוקם רחוק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים בסביבה.1

בהתאם , הקבלן המבצע לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי רעש

במידת הצורך יש לתכנן ולהשתמש . ודה שיפעיל באתרלסוג ומספר כלי העב

פ הנחיית "ע באמצעים אקוסטיים להנחתת מפלסי הרעש המוקרנים לסביבה

.היועץ האקוסטי

כל הציוד המכאני שיפעל באתר הבניה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים .2

 .1979ט "תשל) רעש בלתי סביר מציוד בניה(

בנייה לא יעלה על המוגדר בתקנות למניעת מפלס הרעש מאתר ה, בכל מקרה.3

בתוספת, 1990-ן"התש) רעש בלתי סביר(מפגעים 
_ `

כאשר המדידה , 20

.מתבצעת מחוץ לחדר החשוף לרעש

התקשרות תתבצע  .אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום.4

.באמצעות מכשירי קשר ניידים

 
 מניעת מפגעי אבק

). כולל דרכי הגישה(בחומר מייצב מתאים הרטבת מסעות בשטח האתר .1
.פ הצורך"ההרטבה תהיה תקופתית ע

משאיות שיוצאות מהאתר ונושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור .2
יהיו מכוסות ובמידת הצורך תתבצע שטיפה של גלגלי , אבק וחלקיקים לסביבה

.המשאית

יה לבניין דרכם תשונע שרוולי העברת פסולת החל מהקומה השנייש להתקין .3
במידה וקיימת מכולה לאצירת פסולת  פסולת מהמבנה אל נקודת האצירה

.הבניין יש לכסותה

אזי יש להעדיף קידוחים רטובים אשר , במידה ויהיה צורך לבצע קידוחים.4
 .ימזערו את פליטות האבק באזור

 
 

 מניעת זיהום  קרקע 
:ויעמוד בהנחיות כדלקמן שמן באזור העבודה יצויד במאצרה/כל מיכל דלק

.לפחות מנפח המיכל שבתוכו %10 -נפח המאצרה יהיה גדול ב·

המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק·

.בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף·

.סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד יהמגוף יישאר במצב נורמאל·

.שעות 24א יעלה על במקרה של שפך במאצרה הוא יטופל תוך פרק זמן של·
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 היבטים סביבתיים כלליים:  7פרק 

 מניעת זהום קרקע .

פ "הנבנים ע הינם משטחים אטומים מבנההמשטחים התחתונים של ה .א

 . אביב-הנחיות האיטום של עיריית תל

ימוקם בתוך מאצרת , או את כולםגנרטור כל מיכל הדלק אשר ישמש  .ב

הדלק או לחילופין מיכל הדלק  ביחס לנפח מיכל %110בעלת נפח של 

 .יהיה על בסיס של מיכול כפול בעל דפנות  כפולות

 

 זרימה חוזרת/מניעת זהום מים .2

חים למניעת זרימה חוזרת של מים בין השאר יותקנו "בפרוייקט יותקנו מז

 :חים בנקודות הבאות"המז

 חים האחד על קו כיבויי האש"בחבור המים הראשי מומלץ להתקין שני מז

 .והשני על קו ההשקיה

 חים יש לבדוק תקופתית ולתחזקם בהתאם כמו כן יש לבדוק"ת המזא

 ).ניקיון/ שלמות/ תקינות (תקופתית ולתחזק את מאגרי המים 

 

 מי נגר עילי .3

י "יאושר ע ג תוכנית הפיתוח"כל מערך הטיפול במי הנגר העילי מוצג ע 

 .ומבוסס על עקרונות הבניה הירוקה העירייה

 

 פסולת בניה .4

) ם"אספי(פנה מהאתר לאורך שלבי הבניה לאחד מהאתרים תפסולת הבניה ת 

י המשרד להגנת "או תחנות המעבר המאושרים לקליטת פסולת בניין ע/ו

 .פ מדדי המשרד להגנת הסביבה"ע, טון לערך 340-התחזית היא כ .הסביבה

היות ויתכן את הקבלות והאישורים אודות פינויי פסולת הבניה יש לשמור  

 .4שחרור טופס /והם ידרשו להגשה בשלב שחרור הפרוייקט
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 קרינה .5

 .של יועץ קרינהמת חוות דעת קיי

 

 אקוסטיקה.     6

 .ח יועץ אקוסטי"קיים דו        

  

 אנרגיה.     7

 השימוש העיקרי בפרוייקט יתבצע באמצעות אנרגיית חשמל להוציא את        

 .בעת חרום מתחםרטור אשר ישרת את ההגנ של והפעלת        

  .או גז/אין כוונה להשתמש באנרגיה אחרת להוציא חשמל ו        

 

 

  מיחזור/הפרדת פסולת.  8  

 כמו גם מרכיבי מיחזור ) זרם רטוב+ זרם יבש (פסולת ניתן לבצע הפרדה של        

 .'זכוכית וכו, בקבוקי פלסטיק, נוספים כמו קרטון       

 

 יה ירוקהבנ.  9

 המתחם כולל המבנים מתוכננים כמבנים ירוקים על בסיס התקן לבניה ירוקה      
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