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 03-6251222טל:                פרוייקטים בע"מ ייזום  -יהל מהנדסים  הפרויקט:ופיקוח ניהול      

 
 מתכננים:

 
 

 03-5664006טל:      מוריה סקלי                      :אדריכלות נוף
 

  03-6134177טל:    סמו הנדסת חשמל          : מתכנן תאורה, חשמל ותקשורת
 

  03-5276670טל:      דן אביב מהנדסי מיזוג אוויר בע"מ    : מתכנן אוורור ומיזוג אוויר
 

 03-7647000טל:             הנדסה ובטיחות מבנים ואירועים רשגד מתכנן בטיחות:
 

 0522995235טל:   מיכה טננבאום מהנדסים                             מהנדס מכונות:
 

 09-9629090ל: ט  גיל טייכמן                                              מתכנן תאורה עיצובית:
 

 03-6952418 :טל     ויועצים מהנדסים י.לבל  :ותאום מערכותמתכנן מים ביוב ותיעול 

 

 03-6954503טל:        לויתן מהנדסים בע"מ   מתכנן קונסטרוקציה :

 

 09-9582652טל:               מהנדסים יועצים בע"מ-דורון אשל  יועץ קרקע וביסוס  :

 

 03-6326202טל:       ל מהנדסים אזרחיים בע"מהרא  : מתכנן כבישים

  

 08-8526662טל:       אשד מזרקות בע"מ  מתכנן מערכות וציוד המזרקה:

 

 09-7741595טל:  ייעוץ לאיטום מבנים וברכות מים-מביטלמן אדריכלים בע"יועץ איטום: 

 

    03-6242499טל:     בע"מ:אן.טי.אי  –נתן תומר הנדסה   :מתכנן תנועה

 

               03-9195999טל:  תשתית הנדסה ופיתוח בע"מ:  -מוניציפאל  תכנון הסדרי תנועה זמניים:

 
 

                                         09-7745893טל:    מדידות הנדסיות בע"מ                -טלזיו   : מדידות
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 זהמכרמ   פרדנ בלתי לקמפרט מיוחד להשלמות והבהרות המהווה ח

 תאור כללי:

נגוף " במפלס הקרקע לאחר סיום כוללות את הקמת ככיר "צינה דיזהעבודות נשוא מכרז זה 

במתכונתה לביצוע שיפוץ פרוייקט כיכר דיזנגוף לאחר הריסת הכיכר  עבודות הריסת הכיכר 

עבודות מים :  ללות,העבודות כו וחיבורה לכבישים ההיקפיים של הכיכר  סופיהקיימת פיתוח 

ריבוד אספלטיים ,  , , השלמת מצעיםואבני שפה ,ביוב ותיעול, עבודות עפר ,פירוק אספלט

ריצוף כולל פירוק ריצוף קיים בחיבור לבניינים פרטיים השלמת ריצוף והתאמת  , אספלט

גם חדר מזרקה כולל פסל א , הקמת הסדרי תנועה ,השקייה וגינון, תאורה, ,ריהוט רחוב גבהים

ואחזקת פסל אגם , על מתקניו , והובלתו והתקנתו , על מתקניה לרבות הובלת הפסל שיפוץ 

הגז ביצוע ושילוב תשתית רמזורים  , גל ירוק , ביצוע עבודות חשמל תקשורת כבלים  ביצוע 

 כל המפורט בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז., לרבות לפסל 

ההנדסיים   התאומים  תר הבניהבהי כמפורט  רהכיכשטח העבודות המוגדר בחוזה זה הינו כל 

.  

 .כאמור במסמכי החוזה על מפרטיו בצע כל עבודה יקבלן ה
            

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך  א(
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה הינו מסמך ספציפי ומיוחד הבא להוסיף על חובות 

רה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה הקבלן אך לא לגרוע מהן, בכל דרך שהיא. בכל מק

בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי החוזה האחרים, לרבות טופס החוזה 

ותנאיו, יגבר האמור במסמך זה; ככל שמוסיף על חובות הקבלן, אך מבלי לגרוע מחובות 

אלו בכל דרך שהיא. יובהר כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות יכללו את כל האמור 

החוזה ובכלל זה מסמך זה ולא תשולם כל תוספת תשלום בגין הדרישות   במסמכי

 .המפורטות בהם
  

  ת ת"א:ים מיוחדים של המחלקות השונות במינהל בת"ש עיריימפרטים טכני ב (
 

מפרטים מיוחדים אלה באים להשלים, להוסיף או לשנות פרקים שונים במפרט הכללי 

 ים אחרים שלו.יאו פרקים רלוונט

אם כן קיימים  אמתחייב לבצע כל האמור במפרטים המיוחדים ללא תשלום, אל קבלןה

 .הייעודי לפרויקט זה )לא מחירון( סעיפים מתאימים בכתב הכמויות

לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגין ביצוע עבודות הנדרשות במפרטים המיוחדים ולא 

 . מקבלת ביטוי בכתב הכמויות

 להלן המפרטים של עירית ת"א:

מפרט טכני מיוחד לביצוע שיקום המסעות ומדרכות לאחר ביצוע עבודות  .1
פרטים  וחוברת קרקעיות של מחלקת דרכים בעירית ת"א-במערכות תת

  . סטנדרטים של עת"א
 

 ת ת"א.יהמפרט לביצוע הצנרת המים של אגף המים בעירי .2
 

 חוברת פרטים סטנדרטים של עת"א שבתוקף ועדכוניה מעת לעת  . .3
 

ת יעירי - תאגיד מי אביבים( עבור AS-MADEנוהל הכנת תכניות לאחר ביצוע ) .4
ומערכות תנועה,של עת"א גם לכבישים,תאורה, GIS -עפ"י דרישות ה ת"א
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 .ביוב,תיעול ומים
 

ת ת"א ומכתב תאום הנדסי של ישיון עבודה של עיריידוגמת נוסח לקבלת ר .5
רו המהווה חלק בלתי נפרד שיינתן עם אישו המחלקה לתאום הנדסי בעת"א

 . מחוזה זה 
 נוהל מסירת עבודות של עת"א  .          . 6

 
, חברת חשמל אמות מידה , וחברת   יםנהלי ומפרטים שבתוקף  תאגיד מי אביב    .7

 בזק .
נהלי  אגף התנועה  ורמזורים , אמות מידה חח"י  ,  ונהלי המחלקה לתאום     .8

   . הנדסי
 

 בעת"א:פיתוח  הדרישות והתנאים לעבודותעמידה ומילוי  .1

הנהוגות והניתנות באופן  לעבודות פיתוחהקבלן מתחייב לעמוד בכול דרישות והתנאים 

על בנוסף  / וועדה מקומית ועל הקבלן למלא אחר דרישות אלה במלואןעת"אסטנדרטי 

ו לפעול עפ"י מסמך תיאום הנדסי מאושר וכל התנאים וההנחיות הכלולות ב הקבלן 

 כולל הדברים הבאים לדוגמא :מחייבות את הקבלן וכלולות במחירי הסעיפים השונים,

 הייתר בניה  ותנאיו  ) כולל מהנדסים אחראי לביקורת ואחראי לביצוע (   . 1.1

תאום הנדסי מאושר של עת"א  לרבות תאומים נוספים ושינויים והתאמות ותאומים  1.2

 חדשים לפי הצורך  לרבות מ.ד חברת חשמל  . 

 גידור אתר העבודה . 1.1

איכות סביבה , מקורות , משרד הבריאות חברת הגז , משרד הכלכלה , דרישות כיבוי אש ,  1.1

 ומינהל משק המים .

  מתאמנהל על פרוגרעל ידי המפקח / עם המכון הבודק שיאושרחתימה חוזה/הסכם  1.1

ה על דרשניתוקף לרבות דרישות נוספות שתבדיקות הנדרשת עפ"י התקנים הישראלים שב

 ,כגון: דרישות למסגרות,צבע,פיתוח נוף,עפר,מצעים וכו'.ידי המפקח מפעם לפעם

 מדידות ותרשימי מדידות בהתאם לשלבי התקדמות העבודה עפ"י חוק התכנון והבניה . 1.1

 מכולת אשפה .הצבת  1.7

בקרת איכות מטעם הקבלן לכל תחום התמחות לרבות דיווחים  גם במפעלים וגם באתר  1.8

 מהנדס הביצוע מנהל הפרוייקט  .בקביעות בנוסף ל

 וכו' .ת כבלים , תקשור, חשמל זמני לחח"י  תאגידמים לצריכת מים ו מדתשלום עבור  1.9

 נוהל סילוק פסולת מעבודות תשתית ובינוי ציבורי של עת"א המצורף למסמך זה. 1.10

ת רחברות התקשו ,בזק, מילוי דרישות הרשויות המוסמכות כדין לרבות: חברת החשמל 1.11

רשות העתיקות ,  ,נת"ע  תאגיד מי אביב, נת"א, רשות העתיקות, חברות סלולר, ,והכבלים

איכות הסביבה , ממ"י ) רשות הפיתוח ( , רשות התעופה , רשות הניקוז , איגוד ערים דן , 

 . וכד'משרד התחבורה , משרד הבריאות , 

ות ושיפוי  יבוהתנאים הכתובים בו  לרבות מחו  יתרים רישיונותדרישות כל האמור בה 1.12

 יכן שנאמר יוזמי הבניה / המבקש  יהיה הקבלן  .ההקבלן 

ינקטו כל האמצעים ע"י הקבלן למניעת רעש / אבק , בטיחות וגיהות ,עבודה בגובה וכל   1.11

הנידרש על פי  התקנים , תקנות חוקי הבטיחות בגובה והחוקים בדין  , לרבות  ציוד גידור 

 טיפול וניטור אבק, זעזועים וכל הדרוש. וכד' לכל זמן ביצוע העבודות  לרבות
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קט בתאום הרשויות ואישורם כדין באחריות הקבלן ועל נסיעת משאיות לשטח הפרוי  1.11

ל עמידה בתקן עפ"י דרישות ההיתר ולככל הדרישות והאמצעים לכך לביצוע חשבונו 

 ואיכות הסביבה

 :הגברת איכות תיעוד ובקרה .2

מסמך הגברת איכות   המצ"בנקובות במסמך באחריות הקבלן למלא אחר כל הדרישות ה

 . תיעוד ובקרה הכולל טופס רישום מדידות וטופס תיעוד בדיקות

 

 :דור השטח בגמר העבודהיס .1

העבודה, ולפני קבלתה ע"י המפקח, יפנה ערמות, שיירים וכל  בגמר  הקבלן מתחייב, כי 

מאושרים על פי לאתרים פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו. 

 הקבלן ימסור את האתר למפקח כשהוא נקי ומסודר.דין . 

 

 :הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .1

דרכי הגישה, מיקומם של י סייר באתר והכיר את תנאי השטח,כהקבלן מצהיר בזה,

כל על כן הכיר את תנאי העבודה באתר, והמתקנים הטכניים, תנאי הקרקע וטיבה וכו'. 

הקבלן מתחייב לקחת בחשבון את כל תנאי השטח,  גבי ביצוע עבודותיו.המשתמע מכך, ל

ם שאינם באים הכרת התנאים באתר, לרבות תנאי הנובעות מאי  ולא תוכרנה כל תביעות

  תוכניות או במפרטים.ב לידי ביטוי 
 

 

 

 :גישה למקום העבודה .1

טרת הכשרת דרכי גישה מחוץ לאתר תהיה בתאום עם הרשות המקומית, מע"צ, מש

 ובאישור הפיקוח . ישראל, או  כל גורם אחר לפי דרישת הרשויות

 יכללו במחירי היחידההוצאות הכשרת דרכים זמניות לביצוע העבודות, יחולו על הקבלן ו

 .כגון: פינוי ערמות פסולת , עקירת עצים וכ"ו השונים ולא ישולמו בנפרד

 המפקח.בהתאם להנחיות עפר. למניעת הפרעות ואבק לתושבים, ירטיב הקבלן את דרכי ה

 :דרכים ארעיות .1

לעצמו את כל הדרכים הארעיות, משטחי האחסנה  /להכשירעל הקבלן יהיה להתקין

הדרושים וכו', להחזיקם במצב תקין ומסודר. כן יהיה על הקבלן לדאוג לשלמות הכבישים, 

או  הגובלים בשטח ומדרכותיהם, להתקין את התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק

המוסמכות, כולל סימון מקומות החפירה ביום ובלילה, קבלת אישור  דרישות הרשויות

 משרד העבודה לכל עבודות החפירה, ההגנה עליהן וכו'.

 בנוסף, יהא על הקבלן לתאם עם המשטרה והרשות המקומית את הסדרי התנועה לצורך

הכוונת תנועה הם לרבות הזמנת שוטרים ליקבלת היתרים, רישיון ואישורים למינ

 בעיתון. כנדרש  ופרסומים 

אשר הזמניות לפרק את הדרכים הארעיות וכל העבודות  ,בתום העבודה על הקבלן להחזיר 

 נעשו על ידו לשם ביצוע העבודה.

 כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.

 



 6 

 :הול העבודה של הקבלןיצוות נ .7

מהנדס ביצוע הולי של האתר ישור המפקח רשימת צוות טכני ונילהגיש לא קבלן מתחייב

 . בעל ניסיון ומנהל עבודה מוסמך ומודד אתר רשום  הכול כנדרש בתנאי החוזה 

הול ותאום ייהיה נוכח באתר העבודה באופן מתמיד וקבוע וידאג לנהטכני והניהולי  צוותה

 העבודות. 

נשים הרשאים לחתום בשמו ביומני העבודה, להתחייב מתוך הצוות, ימנה הקבלן אדם או א

                          ולקבל הנחיות בשמו.

בהוראת המפקח יחליף הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך כל אחד מצוות העובדים הנ"ל 

 עובד אחר, וזאת על פי שקול דעתו הבלעדי של המפקח.  וכל 

 

 :מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים .8

קבלן לקחת בחשבון כי יתכן ותוך כדי ביצוע עבודותיו בשטח, יכנסו לשטח קבלנים על ה

קוז, ביוב, חשמל, ינוספים כדי לבצע עבודות פתוח ותשתית נוספות כגון: מערכות מים, נ

וכו' וכן גם עב' בניה במגרשים השונים. הקבלן מתחייב לאפשר   תקשורת,רמזורים

ת ולשביעות רצון המפקח, לכל מגרש ומגרש, לקבלנים אלו תנועה נאותה לפי דריש

 שבתחום גבולות העבודה. וימנע מכל הפרעה להם.

, המזמין לא יהא צד בכל מקרה של תביעות הדדיות בין קבלנים, ו/או יזמים ובונים 

והקבלן מתחייב לשפות את המזמין בכל מקרה משפצים במבנים והעסקים הסמוכים  ,

 י צד שלישי, כל שהוא ומסיבה כל שהיא.שכתוצאה מעבודתו, תיתבע זו ע"

 

 :העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן .9

המזמין רשאי למסור ביצוע עבודות נוספות לקבלנים אחרים או לבצוע על ידי גורמים 

מבלי שתהיה לקבלן זכות לתבוע אחרים בתחום עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניה 

 לעבודות האמורות, ותאום עם מבצעיהן.תשלום או הטבה כלשהם בקשר 

 

 :מפרט עבודות מדידה .10

הקבלן יעסיק בכל משך ביצוע העבודה צוות מודדים, כשבראשו עומד מודד מוסמך, להלן  

המודד. צוות המדידה לרבות המודד, יהיה באתר העבודה במשך כל תקופת הבצוע כל יום 

 ובמשך כל שעות העבודה של הקבלן.

ואת  (B.M)חוס יד מטעם המזמין ימסור לקבלן את נקודות היהמפקח באמצעות מוד 10.1

 לביצוע מושלם של העבודה. והקואורדינטות של כל  הנקודות הנחוצות לדעתרשימת 

 

אם במהלך העבודה, מתעורר ספק לגבי נכונות נתוני נקודה כלשהי, יודיע על כך הקבלן  10.2

 דית למפקח.ימי

 

ביצוע בשטח, רק לאחר שהשתכנע מעבר לכל המודד מטעם הקבלן יציין נקודה או גובה ל 10.1

ספק כי נתון זה אינו עומד בסתירה עם אף נתון אחר בשטח ויתריע בפני המפקח מיידית, 

 במידת הצורך, על סתירות. 
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 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על נכונות הביצוע, וטעויות הנובעות מחוסר דיוק יתוקנו על 10.1

המפקח. אין לראות באישור המפקח לכל נושא חשבון הקבלן, גם אם אושר לביצוע ע"י 

כאישור לנכונות מיקום או גובה כלשהו. ונכונות הביצוע תאושר בתום העבודות על סמך 

 תכניות עדות בלבד, ורק על סמך אימות הנתונים ע"י מודד מטעם המזמין.

כל שרטוט, מסמך לצורך חישוב כמויות המוגשים ע"י הקבלן למפקח יבדקו ויחתמו 

 מת ידו של המודד המוסמך.בחתי

ידרש לכך ע"י המפקח, ויגיש תרשימים ונתונים יהמודד יסמן, ימדוד ויאמת כל נתון לכש

 שהם בתחום האתר וסביבתו על פי שיקול דעתו של המפקח. כל
 

ת הקבלן במהלך בנוסף לכל פעילויות המדידה המפורטות לעיל, יבקר המודד את עבוד .11

טיח את דיוק בהכל כדי לה הצינורות, מיקום התאים,לרבות  העבודות השונותביצוע 

 . העבודה

 

 :לוחות זמנים .12

 לוח הזמנים היא אחד התנאים הבסיסיים והיסודיים לקיום החוזה.

בהתאם להוראות החוזה ות לוח זמנים מפורט לבצוע העבודימים  7תוך על הקבלן להגיש 

 .לאישור מנהל הפרוייקט והמפקח  בעניין 

על פי שיקול דעתו  לוח הזמנים ע"י המפקח  כנדרש יוכן גיש את לוח הזמנים היה והקבלן לא ה

 .הבלעדי והוא יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין  

יחשב בביצוע העבודות , לעומת המועדים הקבועים בלוח הזמנים המאושר איחור הקבלן 

  כפיגור בביצוע העבודות . 

בקרה בנוסף לרה על לוחות הזמנים וזאת למזמין שמורה הזכות להפעיל חברה לניהול ובק

תהיה קובעת וסופית לגבי כל  ווהמלצת ומטעם המזמין , קביעת ןהמפקח מטעם הקבלן 

פיגור, על הקבלן למלא באופן מידי לתיקון כולל הוכחה והצגה של אופן תיקון וצמצום הפיגור 

 . 

שר עם העבודות ו/או שמעת לעת המפקח עשוי לספק לקבלן תוכניות שונות בקידוע לקבלן  

 לעדכן תוכניות קיימות בהתאם לנסיבות משתנות  . 

ימים ממועד קבלת תוכניות כאמור  , על הקבלן להעביר למפקח הערות ובקשות ככל  10בתוך 

 שיש לו , בקשר עם התוכניות  .  

 

 תקופת ביצוע ולו"ז למשימות הפיתוח בפרויקט .11

 . ופה המצוינת בחוזה בהתאם לתקיקט תקופת הביצוע המוגדרת לפרו

 2 -דגש על עבודות לילה ב במקביל לצורך קיצור לוח הזמנים וביצוען בצוותים מתוגברים

על הקבלן לקחת זאת  ,צוותים בתחום כבישים  ראשיים במסגרת עבודות  יום / לילה   1ו/או 

 .רדולכלול זאת במחירי היחידה , בעבור זאת לא ישולם מחיר בנפ בחשבון במילוי המכרז
 

 

 :עבודות אחזקה וניקיון שוטפים באתר .11

הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים זחליים. כמו כן, ידאג לנקות את הכבישים 

הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים 
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 על ידו ועל חשבונו. קיימים, או תשתיות אחרות, על ידי הכלים של הקבלן, יתוקנו

נשיאה של לפחות  מכולות אשפה לשינוע בכושר 1אחריות הקבלן להחזיק באופן שוטף מינימום 

 .טון כל אחת 10

 המכולות יפונו על ידי הקבלן כל אימת שיתמלאו.

בנוסף יהא הקבלן אחראי לשמירה וניקיון האתר כולו , כבישים ושוליהם לרבות כל תחומי 

בות השטחים הציבוריים . באחריות הקבלן לנקוט בכל האמצעים העבודה של האתר לר

 הדרושים למניעת זריקת פסולת ע"י אחרים באתר אם באמצעות גידור האתר שילוט וכדומה.

 ע"י אחרים.שנזרקה  פסולת מידי פעם  לפנות בכל אופן הקבלן יהיה אחראי 

האתר מתוחזק באופן נאות . תנאי  ודא , כיויערך סיור עם הפקוח מידי יום א' בבוקר , על מנת ל

 לתשלום החודשי בכפוף לאישור המפקח , כי הקבלן מתחזק האתר כראוי .

ת לאורך עבודואחזקה ושמירה , לרבות ניקיון גם בזמן עבודות האחזקה כוללים עבודות 

חודשים מיום גמר  1למשך   .כניסת קבלן תשתיותמקבלת צו התחלת העבודה ו הרחובות 

ישור גמר  וקבלת תוכנית עדות נוספת לאחר ובסמוך למסירת האחריות , אי ביצוע העבודות וא

 עשוי לבוא לחיוב הקבלן בתלום הפיצויים המוסכמים במפורט בחוזה  . האמור

 

 :שלבי ביצוע .11

ינתן לקבלן להתקדם כל עוד לא ישלים את העבודה בקטע שנמסר לו ע"י המפקח ולשביעות ילא 

,אלא אם בויות המשניות הנובעות מחוזה זהילרבות מלוא ההתחי של המפקח,רצונו המלאה 

 .אושר בכתב ע"י המפקח להתחיל עבודה נוספת בקטע נוסף

רואים את הקבלן, כאילו הביא בחשבון הנתונים דלעיל, בעת הכנת הצעתו, ולא תוכר שום 

 תביעה בגין הנ"ל.

 

 :פינוי פסולת .11

עודפי חפירה לכל מקום שיורה ו ע"י הקבלן פסולת מפירוקים שבוצעו המחירים כוללים פינוי

וי פסולת שנפסלו למילוי לרבות פינ המפקח ולכל מרחק שיידרש  ופינוי פסולת מעודפי חפירה

פני העבודה ,בכל תקופת הביצוע  ובסיום העבודה( לאתר מהאתר )פסולת הקיימת ל

כלול  "במצהובהתאם לנוהל עת"א מאושר  ע"י המשרד לאיכות הסביבה  מחזור\פסולת

 .במחירי הסעיפים השונים ולא ישולם בנפרד עבר פעילות זו 

דרש וכלולה יפינוי פסולת הכוונה להפרדה במקום מיון, הוצאת פסולת תת קרקעית ככול שי

  .  ל בהתאם להנחיית והוראות המפקח ובמחירים השונים  הכ

וכן כחומר שאינו  "פסולת " יוגדר כל חומר כולל אסבסט חומרים אורגניים ואנאורגניים

מתאים למילוי חוזר לפחות לרמה של לפחות מצע סוג ב' הן בהיבט הדרוג והן באחוז מינרלים 

 ע"פ דרישות המפרט הכללי  )הספר הכחול( והמשרד לאיכות הסביבה המחמיר בניהם.

הצעת הקבלן כוללים פינוי עודפי חפירה לכל מקום שיורה המפקח ולכל מרחק שיידרש  ופינוי 

לת מעודפי חפירה  שנפסלו למילוי לרבות פינוי פסולת מהאתר ) פסולת הקיימת ליפני פסו

מאושר  ע"י הפסולת להטמנה או פינוי העבודה ,בכל תקופת הביצוע  ובסיום העבודה ( לאתר 

 . ועל פי כל דין המתאים בדרישותיו לכל סוג פסולת שיידרש המשרד לאיכות הסביבה

כולל רישוי  חשבוניות מאתר שפיכה מאושר, ים נדרשים ומסמכים.הקבלן  מחוייב להציג אישור

 עסק כדין לקבלן פינוי הפסולת  וחתימה על המסמכים והטפסים כנדרש.

)מילוי מעל למפלס הקרקע של הכביש סולת כמופרט בתוכנית חשודות כפשל ערמות ה חפירה
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צע ב'( בשטחי הרשות )מ הנברר החומרופיזור )בתוך השטח המגודר בלבד( ,ניפוי העתידי( 

פסולת למטמנה כהעברת החומר המוגדר  ע"פ הוראות הפיקוח,או כחומר מילוי  המקומית

 .מיום החפירה קלנדריים יום 10, עד מתאימיםוהוצאת אישורים 

 כל חומר שיוצא מהאתר, בין חומר נברר ובין פסולת, יפונה רק לאחר מדידה ואישור המפקח.

 להעברת חישוב כמויות לעבודות עפר ופינוי פסולת כתנאי מקדים.כל האמור לעיל הינו בכפוף 
 

 :עבודות צנרת .17

 על הקבלן לדאוג לכיסוי של צנרת מכל הסוגים להבטחת שלמותה בכל שלבי העבודה. 

ווצר חשש לפגיעה בצנרת יחויב יבמידה והקבלן לא יתכנן את שלבי העבודה בהתאם וי

יפת בטון לצינורות על חשבונו ללא תוספת כל הקבלן לבצע מיגון מתאים לצנרת לרבות עט

 שהיא למחירי היחידה.

ישלים הקבלן ויתקן את המצעים ללא תוספת  -אם תבוצע הצנרת לאחר ביצוע מצעים 

דרש חפירה עמוקה יבנוסף במידה ולצורך הנחת הצנרת תמחיר בגין העבודה הנ"ל.

וללא תוספת תשלום בגין המצריכה ביצוע דיפון מכל סוג שהוא,יבצע הקבלן את הדרוש 

 ., או בגין שיפועי חפירה לצורך הנחת התשתיתדיפון זה

 

 :לימוד ותאום תוכניות ומפרטים .18

ביסודיות את האתר, התוכניות, המפרטים, וכל פרט הקשור  ללמודהקבלן  מודגש כי על

 בביצוע העבודה.

נים בכל פגישות תאום עם היועצים השו תאם באמצעות המפקחל על הקבלן  לאחר מכן

 נושא ונושא על מנת לוודא שכל פרטי העבודה באתר ברורים לו לחלוטין.

לא יתקבלו טעונים של אי הבנת התוכניות כסיבות לעיכוב במהלך ביצוע העבודה או ביצוע 

 שלא תואם את התוכניות והמפרטים.
 

 :אחריות הקבלן למבנים ומתקנים קיימים בשטח .19

ת על הקבלן לשמירה על שלמות המבנים והמתקנים האחריומבלי לגרוע מהאמור בחוזה , 
הקיימים בשטח. כמו כן עליו לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמותם של 

צינורות וכבלים תת קרקעיים, עמודי חשמל, עמודי תאורה וטלפון, כוכים, עצים ושיחים, 
ים הדרושים שיש לשמרם. אלה יובטחו על ידי גידור ודיפון מתאימים ונקיטת כל האמצע

על הקבלן לתקן כל נזק אשר יגרם למבנים, קווי תשתית, מתקנים וצמחיה  למנוע פגיעתם.
 הקיימים בשטח ואשר נפגעו כתוצאה מעבודת הקבלן בשטח.

 איכות התיקון תאושר על ידי המפקח. התיקון יהיה על חשבון הקבלן.

 

 :עבודה בשטח בנוי ומאוכלס .20
בתושבים, על הקבלן להביא בחשבון במשך כל  שטח בנוי ומאוכלסבהעבודה תתבצע 

תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח האתר וסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא 
כל הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה בשכונה, כולל ביצוע גישות לבתים, מעברים 

דת הצורך חופשיים לתנועה הכללית של תושבי השכונה, דרכי הגישה אלטרנטיביות במי
 לרבות ביצוע עבודות בלילות וכד'.

הקבלן מתחייב לבצע שילוט, גידור, תאורה ותאורת התרעה מתאימים במקומות העבודה 
המסוכנים בהתאם לדרישות משרד העבודה וכללי הבטיחות הדרושים. למרות ביצוע כל 

ור לעיל, האמור לעיל, היה ויראה המפקח כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט נוסף מהאמ
 יעשה הקבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח.

 כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.
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 :תיקון נזקים .21

כל נזק שיגרם כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בתוך פרק 

 י המפקח.על יד ו/או נדרש זמן המאושר

 

 באתר:הפיקוח מינהלת הניהול ומשרד  .22

 

  ן ע"י הקבלןועד  שבועיים מיום קבלת צו התחלת עבודה וכתנאי להגשת חשבון חלקי ראש

 -ו 11חדרים, בני  2מ"ר, הכולל  10מתחייב הקבלן להקים באתר משרד למפקח, בשטח של 

 ותאושר ע"י המפקח.רותים, לפי תכנית שתוצג ע"י הקבלן י, מטבחון ושלפחות מ"ר 20

 

הוט יהמשרד יהיה מבנה יביל חדש ועם הצבתו יהפוך המשרד ותכולתו, לרבות כל הר

עם סיום הפרויקט כולל תקופת הבדק יסולק המשרד מהאתר עם והציוד כמפורט להלן, 

ע )ראה צילומים וו". הקבלן יספק ריהוט חדש לפי המפורט להלן או שסיום שנת הבדק

  מצ"ב( והכולל:
 

 

 כל אחד מהחדרים:ב 22.1

 TOPכסאות תוצרת  1+ ארונית מגירות תואמת,  110תוצרת סביון דגם ריו  X 180 80שולחן 

דלתות הזזה תוצרת הארגז מק"ט  2, ארון מתכת 9210דגם  TOPכיסא תוצרת  1דגם גמא, 

1:202. 

, מקרן+מצביע במשרד המפקח יתקין הקבלן על חשבונו תאורה, פקס, מזגנים מפוצלים

 .רלייז

, על חשבונו, לרבות חיבור ביוב. חשמל, תקשורת, מים הקבלן ידאג לחיבור המשרד לתשתיות

במידה ואין ביוב בסביבה יבצע הקבלן על חשבונו בור סופג, ממוקם במקום ובמידות 

 לשביעות רצון המפקח.

כלל במחיר המשרד, כמופיע בסעיף ימחיר כל העבודות, החומרים והציוד המפורטים לעיל, י

 המתאים בהצעת הקבלן.

 מיקום המשרד יתואם עם המפקח.

הקבלן יציב מבנה נוסף, נפרד לשביעות רצון המפקח, אשר ישמש את הקבלן במשרדיו ומחסן 

 כליו באתר. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המפקח למיקום משרדיו באתר, מחסנים וכו'.

 מפרט מיוחד למבנה יביל

אדריכליות בנות ביצוע מבחינה קונסטרוקטיבית באמצעות  הקבלן יציע במסגרת הצעתו תכניות

המבנים המוצעים על ידו אשר יכללו מבנים כמפורט להלן. העבודה תכלול את כל העבודות 

וההתאמות הדרושות במבנים לצורך הבאתם לצורה המוצעת בהצעת הקבלן, כולל החיבורים 

 המושלם של החיבורים.הדרושים במידה והמבנה מחובר ממספר מבנים כולל האיטום 
 

 כללי

מ"מ, צבוע בשתי שכבות צבע  0.1 -המבנים יהיו בעלי ציפוי פח מגולבן חיצוני בעובי שלא יקטן מ

מ"מ או שווה ערך. בין  2מ"מ או ציפוי פלסטי בעובי  1עליון. ציפוי פנימי דיקט סנדביץ צבוע בעובי 

 ס"מ עובי או שווה ערך. 1צף הציפוי הפנימי החיצוני, שכבת בידוד של פוליאוריטן מוק
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 תקרה מצופה מבפנים בתקרה אקוסטית מינרלים או שווה ערך.

כל ההתקנים הדורשים חיבורים למערכת וכל   P.V.Cמ"מ לפחות מצופה 18דיקט סנדביץ  -רצפה 

  המערכות הדרושות בתוך המבנה לתפקודו המושלם, יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.

 טחון.ימ"מ או דלת ב 2ן עובי ווסה מפח מגוללכל אחד מהמבנים דלת כני

 עץ צבוע או מצופה פורניר. -דלתות פנים 

 .   ל החלונות במבנה יהיו בעלי סורגמ"מ כ 1חלונות אלומיניום מזוגגים זכוכית 

 מטבחון  

לפחות, כיור מחובר לצינור דלוחין המוביל את  "רמ 1.0המטבחון יכלול: משטח שיש ברוחב 

ץ למבנה, ארון מתחת לשיש, ברז מחובר לצנרת מים המגיעה עד חוץ המבנה, הדלוחין עד מחו

 ח מוגנת מים ונקודת מאור מוגנת מים. כמו כן יספק הקבלןומדף מעל לשיש, נקודת כ

 מקרר משרדי חדש מסוג פיליפס או שווה ערך בהקפאה יבשה.

 קומקום חשמלי נשלף.

 פח אשפה עם מכסה.

 פן שוטף .מוצרים לניקיון של המשרד באו

 מתקן מים מינרלים .

 כלים חד פעמיים: כוסות פלסטיק לשתייה קרה, כוסות קרטון לחמה, כפיות וכו'.

 רותיםיש

נור עד מחוץ למבנה, ירותים יכללו אסלת ישיבה מחרסינה מחוברת לצנרת ביוב כולל ציהש

נקודת למבנה,  כולל מושב ומכסה, מיכל הדחה תיקני מחובר לצנרת אספקת מים עד מחוץ

 ת המאור.ולפחות, מחוברת ומופעלת מנקד 1ציה "לאינטומאור מוגנת מים, ו

 מפרט למבנה

  מבנה גדול יורכב ממבנה אחד או יותר ויכלול:

 מ"ר והשני  20אחד בשטח של  -חדרי עבודה  2

 מ"ר כ"א לפחות. 1.20מ"ר בעלי חלון  11בשטח של 

  מטבחון כמפורט לעיל.       

 כמפורט לעיל.רותים יש        

כ"ס כ"א מחוברים לנקודת כח ומותקנים באופן שיוכלו למזג  1.1שני מזגנים מפוצלים 

 בעזרת 

תעלות את שני חדרי העבודה ואת אולם הישיבות בו זמנית, לרבות התקנת סורגי מגן 

 למזגנים 

   תמ"ר כ"א כולל התקנת סורגי מגן ורש 1.2חלונות  2המפוצלים. בחזית המבנה יש להוסיף 

 בובים בכל החלונות ווילונות.ז

 מפרט מערכת חשמל גלוי אש ואזעקה 

בכל חדר ובאולם הישיבות יותקנו שני שקעי חשמל ונקודת טלפון. בכל חדר יותקנו שתי 

 כ"א. W12 ס"מ אורך, בעלות שתי נורות 120מנורות פלורסנט 

רון מאמ"תים מערכת החשמל תהיה תקנית ותכלול את כל הצנרת והחיווט הדרושים, א

 כולל מאמ"תים תקניים. ה

 שעון חשמל וחיבור למערכת החשמל יבוצעו ע"י המזמין. 
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 בחזית המבנה יותקן זוג פנסים ותאורת חניה.

 פה כולל מטף כיבוי .יכמו כן תותקן מערכת גילוי אש ושר

 תבוצע מערכת מיגון וגילוי אזעקה כולל חיבור למוקד .

 תוחיפ

 תוח לאשור המפקח.יעמדת המבנה כולל פעל הקבלן להגיש תכנית ה

 על הקבלן להכין דרך גישה ומשטח חניה כדלקמן:

 מטר. 2סביב המבנה תבוצע רצועת תשתית אספלטית ברוחב 

 מ"ר. 10בחזית המבנה יבוצע משטח חניה מתשתית אספלטית בשטח של 

 מ'. 1.1דרך גישה מאספלט ברוחב 

 טלפון 

 .נייח במשרד הקבלן יספק קו טלפון

 עד גמר החוזה. ,גם למכשיר הפקסHOT /מכשיר טלפון כולל הזמנה ותשלום בבזק

 מכונת צילום ומחשב  ,מכשיר פקסימיליה

הקבלן יספק מכשיר פקסימיליה חדש לנייר צילום רגיל, המשמש גם מכשיר לצילום 

 מסמכים.

 . / 1A A3 מכשיר למכונת צילום נפרדת המיועדת לצילום דפים

ליבות   1יד ואחד קבוע באתר (  מחשבים בעלי מעבד אינטל בעל מחשבים ) אחד ני 2

GHZ12 I5   כולל תוכנות אופיס ולפחותWINDOW   מקוריים כולל הספקת  רישיונות

 . ,תוכנת פרוג'קט  , תוכנת רמדור מובנית  בנוסף גם מדפסת לייזר / דיו 

 לפחות. 11לפחות, גודל מסך לנייד בגודל " 22מסך דק למחשב נייח בגודל "

ש לספק י, בתחומי האתר או מחוצה לו, באחד המכשירים , גניבה או נזקבמקרה של תקלה

 ..שעות מכשיר חלופי 21תוך 

הקבלן יבטח את כל הציוד למקרה גניבה ו/או נזק באתר או מחוצה לו ויספק ציוד תחליפי 

 עד שבוע מיום הגניבה ו/או הנזק.

 ם היועצים.התקנת מקרן במשרד האתר לניהול שוטף ע 
 

הקבלן יחזיק לכל תקופת הפרויקט צוות ניהולי ומשרדי אתר כמפורט במפרט משכ"ל לכל  22.2

חודשים, על הקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי הסעיפים השונים ולא  11תקופת הביצוע  קרי 

 תשולם כל תוספת מחיר.
 

ם על תוואי מצלמות אינטרנט  על מנת לתעד את העבודות במקומות שוני 1הקבלן יתקין  

העבודה ובתחום העבודה ויקבע את המצלמות באמצעות עמודים במקומות שיורה 

המפקח/המנהל, המצלמות יהיו כדוגמת דגם אורד או אחר , יחוברו בתקשורת קווית או 

ערוצים  .חיבור למתח  ומגברים במקרה  1 -אלחוטית כולל עמדת מחשב ואתר אינטרנט ב

 מחשב  כל יום , וכן העברה מפעם לפעם . הצורך , כמו כן גיבוי במערכת
 

 מים וחיבור ביוב 22.1

 מתקן מים מינרלים  חמים וקרים , והחלפת מיכלים באופן קבוע והספקה קבועה .

בור ביוב. במידה ואין ביוב בסביבה יהקבלן ידאג לחבור המשרד לתשתיות, על חשבונו, לרבות ח

 . דות לשביעות רצון המפקחיבצע הקבלן בור סופג על חשבונו ממוקם במקום ובמי
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רמי חוץ  מפעם לפעם הכולל : קסדות ואנשים וג 11 -כמו כן עמדה כולל מתלים וציוד בטיחות ל 22.1

 אנשים . 1 -, אפודות , ונעלי בטיחות באתר ל
 

הקבלן ידאג לניקיון משרד המפקח כנדרש וישלם את כל החשבונות וההוצאות בגין המשרד 

לום למוקד הבטחה . תנאי להגשת חן סופי הוא מסירה למפקח חשמל , בזק , ותש  ,כולל מים

אישור על תשלום כל החובות בגין המשרד מהרשויות חב' חשמל , בזק , מוקד והרשות 

 המקומית .

באתר ימוקמו מצלמות אינטרנט וחיבור לאתר אינטרנט מורשה אשר יופעל במשך כול תקופת 

, למערכת תינתן אופציה לחיבור לרשות  הביצוע אך ורק למטרת העבודה ובתחום העבודה 

המקומית באמצעות חברות מורשות כדין .בסיום העבודה יש לפרק ולהחזיר את המצב 

הקבלן ישלם את כל הוצאות העברה של חיבור החשמל ותשלום לחח"י לרבות  לקדמותו .

קיון ילנ האחזקה כגון הטלפון, המים, החשמל , הארנונה ,אגרות חיבור   וכו' , הקבלן ידאג

פעמים בשבוע כנדרש באמצעות חברת אחזקה שעות הניקיון תתואמנה עם  1המשרד  מינימום  

 המפקח אשר יאשר .

ותכולתו לרבות  אחריות הקבלן לאחזקה שוטפת ואחריות לנזק , גניבה וקלקול של המשרד

אחד  טלפון , מקרר , קומקום מים , ריהוט פנים . במקרה של קלקול של מזגנים , פקס' ,

 .המכשירים כאמור לעיל יסופק במידי חליפי/ חדש  ללא קשר לביצוע התיקון
 

מחיר כל העבודות, החומרים והציוד המפורטים לעיל, ייכלל במחיר הסעיפים השונים בכתב 

 הכמויות ולא ישולם בנפרד.

ככל שיהיה קיים באתר משרד מפקח מנהלת אתר , הקבלן ישלים את הנידרש בהתאם לאמור 

 לת מפרט מלא  כאמור לעיל  כולל תחזוקה והעברת אחריות  מסודרת באחריות הקבלן .לקב
 

 

 ביצוע שלט באתר : .21

שלטים ע"י אחוזות החוף  , על הקבלן יהיה מחובתו להתקין כולל   1 -באתר יסופקו עד כ

ביסוס ולתחזק את אותם שלטים  , האמור כלול במחירי הסעיפים השונים  ולא ישולם 

 בנפרד .

 מו כן יידרש הקבלן להתאים ולהזיז בשלבי הביצוע הנ"ל יהיה כלול בסעיפים השונים  .כ

בהתאם להוראה ביומן  העבודה ידוע לקבלן שמיד עם קבלת צו התחלתבנוסף לאמור  , 

 . ,כתנאי לתחילת העבודה 

ני העבודה בציון מימ"א  כולל ציון מז 1מ"א על   1בגודל של  אחד  שלט בנוסף יותקן 

השלט כולל הדמיה של ימת היועצים הקבלן ומנהל העבודה עפ"י תקנות הבטיחות רש

. הכיתוב והשלט יהיו צבעונים ויעוצבו ע"י גרפיקאי עפ"י הנחיות המזמין , הפרויקט 

תכנון העבודה תכלול תכנון , יצור , אספקה הובלה והתקנה כולל ביסוס ותמיכות עפ"י 

עם הקבלן מטרישוי כחוק קציה וטרסקונעות מתכנן ופיקוח עליון ואחריות לביקורת באמצ

 ובאחריותו .

 

השלט יתוחזק מעת לעת עד סיום העבודה ופירוקו והעתקתו בהתאם לצורך עפ"י דרישת 

 המפקח .

אחד השלטים יואר באמצעות זוג פנסי הצפה ויחובר למערכת התאורה הקיימת באופן 

 זמני .
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הסעיפים השונים ולא ישולם בנפרד עבור רואים את הקבלן שלקח זאת בחשבון במחירי 

כולל התקנת השלט תהיה באחריות הקבלן  במחירי הסעיפים פעילות זו כמפורט לעיל  

 .השונים ולא ישולם בנפרד 

 :תוכניות לאחר ביצוע .21

על הקבלן להכין על חשבונו  תוכניות לאחר ביצוע ובהתאם לנוהל הקיים באותם מחלקות 

ונושא וכל אחת מהמערכות השונות יבואו לידי ביטוי הברור  ת ת"א , כך שכל נושאיעירי

 ביותר על גבי התוכנית כפי שבוצע בפועל באתר )כולל כל השינויים לתוכניות המקוריות(.

 ודיסקים עותק קשיח )תכנית נייר(התוכניות יהיו ממוחשבות ויועברו לידי המפקח על גבי 

כמו כן פירוט הנתונים "י המפקח.חשוב יאושר עע"י מודד מוסמך. מפרט המ יםחתומ

בתכניות יהיה בהתאם להנחיות המתכננים במפרט ובהתאם להנחיות מתכנני עת"א במח' 

 השונות.

תכניות אלו לא ישמשו שום בסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר 

 לא אושרו על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים.

 

אי מוקדם והכרחי לדיון, בדיקה ואישור החשבון הסופי של הכנת התכניות הנ"ל הינה תנ

 ית ת"א .יהקבלן ולקבלת העבודות ע"י עיר

 

  / חוק המכר  / אחזקה : בדקתקופת ה .21

 תקופת הבדק בהתאם למצוין בחוזה . 

עפ"י חוק המכר  כדין התקף בעת פרסום  על מבנה חדר  המזרקה תחול על הקבלן אחריות 

 .המכרז  

שפ"ע  אגף תשל למזרקה והפסל במהלך תקופת הבדק בהתאם להנחיו אחזקה תקופת 

עות רצון העיריה ביחודשים שבסיומה לא יהיו תקלות לש 3הינה לתקופה נוספת של 

 וביצוע הליך העברת אחזקה והדרכה לאגף שפ"ע . 

 העסקת קבלני משנה מסגרת של  המזרקה  : .21

של אגף שפ"ע   ייעודי  גרת והאחזקהלהעסיק את קבלן המס והינו מתחייב  באחריות הקבלן

בכל  בהפעלת המזרקה פסל אגם לרבות עבודת היצירה  אשר הינו בעל הידע והניסיון 

 . הקשור להקמת מערכות והתשתית לפסל והמזרקה 

בנוסף הקבלן יהיה אחראי להובלת הפסל באמצעות קבלן ייעודי שיוגדר ע"י המזמין  

לפסל והמזרקה על מתקניו השונים הינה באחריות  אחריות להובלת הפסל התקנתו שיפוצו

הקבלן הראשי אשר ינהל את ביצוע העבודות עם כל הקבלנים השונים , האמור תקף גם 

 לקבלן הצבע של הפסל  .

העברה של הפסל ושינוע חייב להתבצע עם אותה חברה הובלה שהעבירה את הפסל חברת 

 ים דגש לאחריות ביצוע  .שתעבורה  ויש ל

ת ההרצה והפעלה וכל התשלומים יחולו כעל הקבלן המבצע במחירי הסעיפים עבודו

 .   השונים

 ביצוע עבודות רמזור בשידרוג רמזורים קיימים  : .27

חוזה אחזקה  בגינם יש לו המפעיל את הצמתים בלבד , וומזור הקיים רכנ"ל  העסקת קבלן 

  עיפים השונים  .והפעלה מול העיריה  , כל העלויות יחולו על הקבלן במסגרת הס
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 נספח בטיחות

מובהר בזאת במפורש כי אין בהוראות נספח זה כדי לגרוע מהוראות המפרט הטכני של עבודות 

הפיתוח, המצורף להסכם כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ו/או כדי לגרוע מהוראות 

ב המצורף להסכם כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד המפרט הטכני של עבודות המים והביו

ממנו ו/או כדי לגרוע מהוראות המפרט הטכני המיוחד המצורף להסכם כנספח ג' ומהווה חלק 

בלתי נפרד ממנו ו/או כדי לגרוע מהוראות כל דין, אשר יהיה בתוקף במועד ביצוע מכלול 

 העבודות ו/או חלקן. 

 כללי .1
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 שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם 1.1

עובדים מטעם הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו,  1.2

של עבודתו, יוצא והציבור כפועל יעד ו/או מטעם העירייה ו/או מטעם התאגיד 

ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג 

 .כלשהוא

 חקיקה .2

הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו  2.1

 בעתיד לרבות:

 ותקנותיה. 1970 –]נוסח חדש[, התש"ל  פקודת הבטיחות בעבודה 2.1.1

 ותקנותיו. 1911 –התשי"ד  ,חוק ארגון הפיקוח על העבודה 2.1.2

 ותקנותיו. 1911 –התשי"ד  ,חוק החשמל 2.1.1

 ותקנותיו. 1911 –התשי"ג  ,חוק עבודת הנוער 2.1.1

 כל דין אחר החל על עבודתו. 2.1.1

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של החברה או של כל  2.2

 גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד.

 הכרת עבודה .1

קבלן מצהיר כי במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו, והינו ה

סיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה מודע לאופי העבודה, ל

 בטיחותית.

 איסור מעשה מסוכן .1

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל 

 ים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.למעשה או מחדל, העלו

 השגחה על העבודה  .1

 ביצוע.  מהנדסו מנהל עבודה מוסמך הקבלן ימנה, מייד עם תחילת העבודה, 5.1

הקבלן יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה על ידי קבלני משנה, תתבצע באופן  1.2

בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת 

 הסעיף קודם.

 

 

 אתר העבודה  .1

 חה.הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטו 1.1

 הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות. 1.2
 

 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7
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הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורי אזהרה 

טחון האתר, ילרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לב

תם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ולבטיחו

 , או שיהיה דרוש על פי כל הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.הפיקוח והעירייהעל ידי 

 עבודות בניה ובניה הנדסית .8

 עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(. 8.1

ו קבלן ראשי, כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה, והוא הקבלן הינ 8.2

לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות 

 הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(.

הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית,  8.1

לפקודת הבטיחות  192( שבועות, כנדרש בסעיף 1שמשכה הצפוי עולה על שישה )

 בעבודה.
 

 חפירות .9

הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  9.1

 חפירות ועבודות עפר. –ובפרט פרק ט'  1988 –התשמ"ח  ,בנייה(

 קבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי דרישותיהן. 9.2
 

 הריסות  .10

 ,מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( הקבלן

 הריסות. –ובפרק י'  1988 –התשמ"ח 
 

 עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים .11

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות 

 .1981 –ו התשמ" ,בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(

 עבודה בגובה .12

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת 

 ,ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( 1970 –תש"ל  ,הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(

ולכללי  2007 –התשס"ז  ,ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( 1988 –התשמ"ח 

 הקיימות. הזהירות בנסיבות

 עבודה במקום מוקף .11

עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב, תאי ביקורת מיכלים וכד'( תתבצע בהתאם 

 עבודה במקום מוקף. –הוראות הבטיחות  ועל פי 1970 –תש"ל  ,עבודהבלפקודת הבטיחות 

 עבודות חשמל .11

 חוק החשמל. על פיחשמלאי בעל רישיון מתאים  על ידיעבודות חשמל יבוצעו  11.1

 חי. –בצע עבודות חשמל תחת מתח יקבלן לא ה 11.2
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ניתוק זרם החשמל, חיבור/החזרת זרם החשמל, התחברות למקור חשמל או  11.1

אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או ייעשו  ניתוק/חיבור מכשירי חשמל,

 עובד האחזקה האחראי במקום.

ינים הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תק 11.1

 העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול.

דלף )מפסק  ללוח שבו מפסק לזרם כל כלי עבודה המחובר לכל הארכה יהיה מחובר 11.1

 פחת(, בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.

הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות  11.1

 שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה.

 בדרכים  עבודה .11

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות 

 ומשטרת ישראל ועל פי תנאיו בהתאם להוראות כל דין.יעד בדרכים מאת   

 עבודה באש גלויה  .11

בעת ביצוע עבודות כגון: חימום, חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ לרבות קיום אש גלויה, 

 אמצעי כיבוי זמינים, הרחקה ונטרול של חומרים דליקים, חציצה וכד'.

 מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן .17

הסכם זה, מספר  על פיהקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות  17.1

ת נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים מספיק של עובדים בעלי רמה מקצועי

 הצורך. על פיוהמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם 

על הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית  17.2

 הסכם זה ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך. פי

לעבודה מבחינה  הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו/או מי מטעמו יהיה כשיר 17.1

 כל דין. על פירפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות 

 ציוד מגן אישי .18

הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי 

, ויפקח שהם 1997 –התשנ"ז  ,מטעמו, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(

התאם לייעודם, לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד, קסדות מגן, כובעים כפפות, משתמשים בו ב

 משקפי מגן, אוזניות, מעילי גשם, ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.

 ציוד, כלים וחומרים  .19

הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע  19.1

 העבודה.

 רים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומ 19.2

הנדסי, כלי תעבורה, כלי הרמה, אביזרי הרמה וכו' יהיו -הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכאני

 תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
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הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי -ניאהקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכ 19.1

 בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף. תעבורה אחר יהיו

 משמעת והטלת סנקציות .20

יעד ובאי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות  20.1

, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה כוחה

התאגיד, לעניין זה, התאגיד ו/או מפקח  בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

 .עת"אכמשמעותם בהסכם, ייחשבו באי כוחה של 

הקבלן ימסור, לפי דרישת יעד ו/או מי מטעמה, את רשימת כל העובדים מטעמו  20.2

דרישה כל רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך  על פיכולל פרטים אישיים ויציג 

 הם.ילציוד, כלי רכב או מפעיל

 .עת"אלפי היתר בכתב מאת הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא  20.1

הקבלן  –הקבלן  על ידינגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות  20.1

תחייב את הקבלן וסכום  על ידי המנהלמסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה 

 הסכם.הזה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי 

ה ו/או מועסקיהם של ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם של כל אללא מילא הקבלן  20.5

 עת"א, ישלם הקבלן לאחר הדרישות המופיעות בנספח זהכל אלה ו/או מי מטעמם 

ש"ח לכל הפרה והכל מבלי לגרוע מכל  10,000פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 

תרופה ו/או סעד אחר העומדים במקרה כזה לעירייה ו/או לתאגיד וכן מבלי לגרוע 

פורטים בטבלת הפיצויים המוסכמים, אשר מצורפת מיתר הפיצויים המוסכמים המ

  זה .להסכם 

 

 הצהרת הקבלן

ות וכי אני מתחייב לעבודה על אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי את תוכן נספח הבטיח

 פיו ועל פי הוראות כל דין. 

 

 ___________________ ___________________ ___________________ 

 ריךתא תימת הקבלןח שם הקבלן 

 
 
 

 מסמך הגברת איכות, תיעוד ובקרה
 
 מדידות .1

 הקבלן יעסיק באתר מודד מוסמך משך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל שלב שלהן. 

כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת המודד יחולו על הקבלן וייכללו במחירי 

 ודות.הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העב העבודות.

 יבוצעו ויתועדו המדידות הבאות:

 )עדות(. AS-MADEמדידות  -

 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. -
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 לצורך הבטחת התאמתם לתוכנית  יםמדידות של אלמנטים קונסטרוקטיבי -

 ולפרטים.  

 מדידות שישמשו לחיובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. -

בי תוכניות ופרטים שסופקו לקבלן ו/או באמצעות תרשימים כל המדידות תתועדנה על ג

 )סקיצות( ו/או בתיאור מילולי כמתחייב מסוג העבודה הנמדדת.

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך.

להלן מספר דוגמאות בלבד של עבודות לגביהן יבוצעו מדידות המודד המוסמך לקראת, בעת 

 ולאחר ביצוע לפי המקרה: 

 שטח ו/או חציבהחפירה ב -
 חפירת תעלות -

 חפירת בורות -

 עובי שכבות ריפוד למערכת -

 אורכי מערכות בתעלות )לפני כיסוי( -

 עובי שכבות מילוי -

 עובי שכבת אדמת גן -

 מתווים לסימון מבנים ומתקנים -

מידות לעומק יסודות לקירות תמך, כולל פירוט תחתית יסוד. האמור יפורט  -
 פירוט אישורי מהנדס הביסוס.גבי תכנית פריסת הקירות כולל  על

 עובי קירות תמך בהתאמה לתכנון -

 גובה קירות תמך -

וע ו/או המודד המוסמך לצורך ביצכל המדידות והסימון שמבצע הקבלן  -
      בודות ע

 כגון: צירי כבישים ודרכים, אבני שפה, קירות תמך, מיקום מבנים, 
 פילרים, מיקום מתקנים, ריצופים לסוגיהם וכד'. מיקום

 מדידות יציקות בטונים, אספלטים, גרנוליט ואחרות -

 כל מדידה המאפשרת מידע מפורט ומלא על עבודות שבוצעו -

 מיקום ורומים של שוחות כולל פירוט סוג השוחה -

 פירוט חציות של מערכות כבישים כולל רומים -
 

 רישום מדידות 1.1

ות. דוגמת הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך ביצוע העבוד

 .'א1טופס רישום מדידות ראה נספח 

 

 

 

 תיעוד ובדיקות 1.2

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים 

 וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרויקט.

 התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

 ב'.1דוגמת טופס לתיעוד בדיקות ראה בנספח 

 בונותאישור חש .2

ידי הקבלן מהווים תשתית להכנת חשבונות אצל הקבלן -המדידות והרישומים שהוכנו על

  ידי המפקח.-לבדיקתם ואישורם על

 חשבונות חלקיים 2.1
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לקראת הכנת כל חשבון חלקי, ירכז הקבלן את כל הרישומים, המסמכים, התעודות, וחישובי 

 תחילת ביצוע העבודות.הכמויות המתייחסים לעבודות הנכללות בחשבון החלקי, מ

החומר יוכן באופן שיאפשר העברתו למנהל, או למי מטעמו, במידה ויחליט כי צרוף החומר 

 לחשבון מהווה תנאי לאישורו.

לא יאושר חשבון חלקי שאין בו אסמכתא ופירוט לחישוב כמויות חלקי ו/או מלא וכן מכלול 

 ת על תקינות העבודות.תעודות הבדיקה המתייחסת לעבודות נשוא החשבון המעידו

מודגש כי על הקבלן לספק למפקח תכנית מדידה חתומות ע"י מודד מוסמך במידה וזה 

 ידרוש זאת לצורך אישור הכמויות .
 

 חשבונות סופיים

החשבון הסופי של כל עבודה, יכלול את כל החומר שהוכן לקראת אישור חשבונות חלקיים 

שים בחוזה הקבלנים לצורך אישור החשבון ואת כל המסמכים והאישורים הנוספים הנדר

 הסופי לתשלום.

האמור יכלול גם את תעודות בקרת האיכות המוכיחות את ביצוע העבודה כנדרש. לאמור 

 כנדרש חתום על ידי מודד מוסמך. as madeיתווסף 

 תנאי לתשלום חשבונות 2.2
 

פים הכלולים כל המדידות, הרישומים והתעודות יוכנו באופן שיהוו הוכחה כי כל הסעי

פי התוכניות, הפרטים והמפרטים במידות המדויקות ובמיקום -בחשבונות בוצעו במדויק על

 הנכון.

 לא ישולם חשבון ללא אפשרות להוכחה זו.
 

שהוכנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ואשר תכלול  as madeלכל חשבון חלקי תצרף מפת   2.3

פה תוכן על רקע התכנון בצבעים ן החלקי. המ-את כל המערכות המבוקשות לתשלום בח

 שונים.

דרש הרשאה לסטייה מאת הגורמים הנוגעים בדבר )מפקח, יבמקרה של סטייה מהתכנון ת

 ן, רשות מקומית(.נמתכ

ידי המודד המוסמך כי המדידה למערכות בוצעה -בגוף התוכנית תהא הצהרה חתומה על

 ין.סויטרם כ

יא וברור. הדבר אמור לא רק לגבי מערכת בנוסף לתוואי המערכת יצוין עומקה באופן קר

ביוב וניקוז אלא גם למערכות אחרות כגון: תאורה, תקשורת, מים, השקיה, קריאה 

 ממוחשבת, טל"כ או כל מערכת אחרת שתופיע.

 גדרת מחירי היחידה ל"תוספת"ה  2.4

ן סעיף זה או אחר בכתב הכמויות כ"תוספת", הכוונה ל"הפרש" במחיר קום בו צויבכל מ

ידה הנובע מהשינוי המתואר בסעיף ה"תוספת", ביחס לסעיף אחר שכולל כבר בתוכו את היח

 המרכיבים הבסיסיים של העבודה הנדונה.

 

 בדיקות מעבדה ותיעוד 2.5
 

כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות השונות: צפיפות מצעים, צפיפות תשתית, טיב בטונים 

 טים הכלליים.ל כמפורט וכנדרש במפרט במיוחד ובמפרווכדומה, הכ
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שר בטרם וותא קבלן ידי ה-מת בדיקות שתוכן עלאבהתאם לפרוגר לקחנה  ית הבדיקות

ידי המתכנן הרלוונטי והפיקוח בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות -תחילת הביצוע על

 מההנחיות הכלולות במפרט הבין משרדי.
 

כך יהא תאום בין  קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך

 המכון הבודק, המפקח והמדוד המוסמך מטעם הקבלן.
 

על כל טופס בדיקה של המכון הבודק יופיע המיקום המדויק של הבדיקה בדיוק של עד 

 ס"מ. כל בדיקה תאוזן וגבהה המוחלט של שכבת הנטילה תצוין בטופס הבדיקה. 10
 

תימתו על גבי התעודה של הנתונים בח תמודד מוסמך מטעם הקבלן יאשר את נכונו

 המכון הבודק.
 

כל בדיקה ללא מקום וגובה מדויקים לא תילקח בחשבון, יחשב הדבר כאילו לא נלקחה 

 לא ישולם בגינה ולא ישולם בגין הסעיף נשוא הבדיקה.
 

בנוסף לאמור לעיל תצורף מפה המציינת את מקומן המדויק של נטילת הבדיקות באופן 

 פס הבדיקה לבין מקומה במפה.שניתן יהא לקשר בין טו

 

ים בהם הקבלן הוא מזמין הבדיקות רמובהר בזאת כי כל האמור לעיל מתייחס הן במק

 היא המזמינה. /הרשות במעבדה והן במקרים שהחברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס רישום מדידות
 
 
 

 אתר:____________________ מס' פרויקט:_________________
 

 ________ הקבלן:_____________________חוזה מס':_____________
 

 מפקח:__________________  מנהל הפרויקט:_____________________
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  חתימת המפקח:______________________
 תאריך:_______________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טופס תיעוד בדיקות
 
 

 מס' פרויקט:___________________ אתר:______________________
 

 חוזה מס':____________________  הקבלן:______________________
 

 קח:______________________  מנהל הפרויקט:_________________מפ
 
 
 

ו/או  הערות
אישור 
 לביצוע

 גובה אחר
 מס' תאריך      העבודה       תאור      אורך      רוחב    עומק

         
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        



 24 

תוצאות 
 הבדיקה

תאריך 
 הבדיקה

מבצע 
 הבדיקה

תאור 
מקום 

 הבדיקה

סוג 
הבד
 יקה

 מס' העבודה

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
 
 
 
 

 _____חתימת המפקח:__________________
 תאריך:__________________ 
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 נוסח הצהרת מהנדס בטיחות מטעם הקבלן

 
 

 מכרז/חוזה מספר:

 שם הקבלן:

 שם המהנדס:

 מספר רשיון:

 

 הנני מצהיר בזאת כדלקמן:

הנני בקיא בכל החוקים והתקנות הקיימים בענייני בטיחות בעבודה בכלל  .1

 ובעבודות בנייה והנדסה אזרחית בכלל.

 

טב את תכולת העבודות נשואות המכרז הנ"ל ואת תנאי אתר למדתי הי .2

העבודה והנני ער לכל הסיכונים הפוטנציאליים הטמונים בהם לאנשים 

 ולרכוש. 

 

הנני מתחייב להנחות ולוודא נקיטת כל האמצעים הנדרשים להבטחת  .3

בטיחות עובדים, עוברי אורח מזדמנים ורכוש בכל זמן ביצוע העבודות 

 נ"ל ע"י הקבלן.נשואות המכרז ה

 

הנני מתחייב לוודא כי כל העובדים מטעם הקבלן באתר העבודה יעברו  .4

הדרכות בטיחות מתאימות ויהיו כשירים לביצוע העבודות נשואות המכרז 

 בגופם ובציודם.

 

 

 

 

 

 חתימה: ____________    תאריך: _____________
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 ים המפרט
 םייהטכנ
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ביסוס 
קונסטרקציה 

בטונים 
 ומרצפים 
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 חדרים טכניים תת קרקעיים ומרצפי בטון–ככר דיזנגוף 

 

 עבודות עפר – 01פרק 

 כללי .01.01

 01כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" )"האוגדן הכחול"(, פרק 
ידה, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד, אשר מהווה ( כולל אופני המד2011)מהדורה 

 השלמה לדרישות המפרט הכללי.

 חפירה ומילוי .01.02
 המבנה התת קרקעי יבוצע בחפירה פתוחה, למעט אזור המדרגות שם יבוצע קיר דיפון. 

 אופקי. 1-אנכי ל 1החפירה תבוצע בשיפועים מתונים של 

באמצעות  יהודק אשר A-3 נקי חול המבנה התת קרקעי יהיה קירות בגב המילוי
 מים".  "הרבצת

במקומות בהם לא יתאפשר ביצוע של מילוי והידוק העומד בדרישות, כגון בין קיר חדר 
 .CLSM-המדרגות לקיר הדיפון, יבוצע מילוי ב

 יהיו כמפורט במפרט הכללי.אופני מדידה 
 קרקעיים-תתסביב למבנים מילוי חוזר מ     01.03

המילוי בהתאם למפרט /דו"ח תכן מבנה , איכן שלא פורט ונאמר  האמור בסעיף זה יהיה 

 98% ס"מ ויהודק לצפיפות של 20ל כורכרי שיפוזר בשכבות של החוזר יעשה מחו

ויועץ הקרקע ובדיקות מעבדה אחרות שידרשו מעת לעת ע"י הפיקוח  מודיפייד א.א.ש.הו

כן המבנה לאיזורים . כמו כן בהתאם להוראות והנחיות מפרט ת CLSMו/או חומר . 

 והשטחים המפורטים בהם .

-הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה באיטום שבוצע סביב המבנים התת

,באחריות הקבלן   CLSM -נורות והתעלות בזמן עבודות המילוי החוזר ביקרקעיים, הצ

ראש וודא שכל המערכות והתשתיות הקרקעיות ולקבל את אישור המפקח והיועצים מל

 לתוכניות עדות לביצוע תשתיות אלו .

 קרקעיים-חפירה למבנים תת    01.04

 בורות שאיבה, ניקוזתעלות אוורור, חפירה למבנים מתחת לרצפת המרתף התחתון כגון:  

בוצע בהתאם למידות המבנים ובתוספת מרווחי עבודה הנדרשים מסביבם. תורשה וכו' ת

ס"מ האחרונים שיבוצעו  20-יים פרט לחפירה לעומק הנדרש באמצעות כלים מכנ

הכול עפ"י תקנות הבטיחות  וממונה הבטיחות  האמור  והמרווחים יכללו  בעבודת ידיים

לביצוע תקין  כדין  בסעיפים השונים  ולא ישולם בנפרד כולל כל התמיכות הנדרשות

 בטיחותי ומושלם .

 קוזידורי ניס     01.05

ידי של חייב לדאוג לניקוז מ יה וחלקיה יהיה הקבלןבמשך כל תקופת העבודה על כל שלב 

כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה, כך שתובטח המשך 

 עבודה רצופה ואי שקיעת הציוד ההנדסי בתוך הבוץ בעונת החורף.

קוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ועל ידורי הניהבטחת ס 

היועצים מפעם להנחיות והוראות בהתאם לצורך בכל זמן העבודה לרבות קבלן חשבון ה

 .והעיריה והתאגיד  פקח הצמודהמלפעם , 
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לחורף אשר תכלול תכנון אמצעי ניקוז מהשטח  הנכה תור תכניישלאח יגיש למפק הקבלן  

קרקעי , כולל פירוט סוגי המכונות והכלים כעתודה לשאיבה -ומהחפירה למרתף התת

 וכדומה(.  תצנר אבות,)מש

למען הסר ספק שאיבת מי גשמים , ניקוזם והגנה על מבנים מפני  הגשמים כלולה בהצעת  

 המקים / המבצע /הקבלן .

ות רוקמ וא, מי תהום, מים שעונים  תם, שיטפונומימים בחפירה עקב גש טברוצי םאב 

ן לסלקם על , יהיה על הקבלמזגנים , ששטיפה ממסעדות ועסקים סמוכים   אחרים

ורך, על הקבלן צת הדחשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במי

 מני של מי גשם או מים מצנרת. ז יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז

 זה.  לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף

 ידי.באופן מ זק על חשבונויתקן הקבלן את הנ זהניקואם יגרם נזק עקב אי ביצועו של  

  חפירה      01.06

המונח חפירה במכרז זה מורחב וכולל גם חציבה בקרקע קשה בשלבים ובשטחים 

מוגבלים, חציבה ושבירת משטחי אספלט, מדרכות ואבני שפה, חציבה ושבירת גושי 

בטון בודדים אם ימצאו בשטח, חישוף צמחים , סילוק עצים, תאים וצנרות מים 

 סילוק כבלי תשתית שונים ותאים לתקשורת וחשמל וכד'. וביוב,

 

 עבודות בטון יצוק באתר  – 02פרק 
 כללי 02.01

 02כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" )"האוגדן הכחול"(, פרק 
( כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד, אשר מהווה 2011)מהדורה 

 ט הכללי.השלמה לדרישות המפר

     סוג הבטון והצמנט 02.02
 , אלא אם כן פורט אחרת בתכניות. 10-סוג הבטון יהיה ב

 .CEM II 42.5 Nהצמנט יהיה  סוג
, דהיינו 1חלק  111בת"י  1.2לפי טבלה  9הבטון יתאים לרמת חשיפה של רכיב ממין 

 .0.10ק"ג/מ"ק ויחס מים צמנט מקסימלי  120תכולת צמנט מינימלית 

  טפסותמערכת  02.03

הטפסות לאלמנטי בטון שלגביהם קיימת דרישה בתכניות האדריכלות לגמר בטון חשוף 
או שווה  M.GOLDאו  PERIאו  DOKAתהיינה מסוג מתועש בלבד מתוצרת חזותי 

במפרט הכללי. ייעשה  02.09איכות, ותעמודנה בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י פרק 
יהיה כזה עבור כל היציקות וג התבניות סשימוש בתבניות ומעטי טפסות חדשים בלבד. 

  שיבטיח קבלת פני שטח חלקים ללא פגמים ובועות אוויר.
הקמת מערכת מגדלים מרחביים )כגון:  מתחייבת ת החדרים הטכנייםתקר לתמיכת

אקרו, פרי, אלומלייט וכד'(. המגדלים יהיו מסוגלים להבטיח את יציבות המערכת הן 
ם נדרשים והן בהיבט של יציבות אופקית. המערכת בהיבט של קבלת כוחות אופקיי

תתוכנן ע"י מהנדס אזרחי רשוי בתחום הנדסת מבנים ומנוסה בתחום תכנון טפסות. 
מהכוחות האנכיים להם  1%המגדלים יחושבו לכוח אופקי שיופעל בראשם בשיעור של 

 הם מתוכננים. בכל מקרה לא תאושר תמיכת הטפסות על ידי רגליים בודדות. 
 שיישארו החורים. היצרן של מקוריים מתועשים לולבים רק ישמשו הטפסות קשירתל

 לא גם, קשירה בחוטי השימוש יורשה לא אופן בשום. מתאים אפוקסי במלט ייסתמו
 ימים מגמר היציקה.  7הטפסות לקירות לא יפורקו בטרם עברו .מגולוונים בחוטים
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 תושבת הפלדה של המזרקה 02.04

. לפני  יציקת של המזרקה הפלדה ת למיקום תושבתלב מיוחדת נדרש תשומת

 התושבת.המדויק של  ה ומפלסההבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומ

 יציקת תקרות/רצפות עם פנים עליונים משופעים 02.05

עיבוד של שיפועים בפנים העליונים של תקרות /רצפות יבוצע כחלק אינטגרלי 

בלונות מתאימות שתאפשרנה ביצוע מדויק מיציקת התקרה. לפני היציקה יוכנו ש

של השיפועים המתוכננים. הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות המפרטות את 

 מיקום השבלונות ומפלסיהן.

 רצפת הבטון במבנה התת קרקעי 02.06

פני הרצפה יהיו חלקים, ללא סדקים, מפולסים בדיוק רב ללא גליות. כמו כן יבוצע 

 ה.עיבוד של השיפועים ביציקת הרצפ

 מרצפי בטון 02.07

בהיקף בריכת המזרקה יבוצעו מרצפי בטון שעליהם יבוצע ריצוף טרצו יצוק 

באתר. תנאי להצלחת ביצוע שכבת הטרצו באופן שפניה יהיו באיכות מעולה וללא 

סדקים הוא ביצוע מוקפד ואיכותי של מרצפי הבטון המשמשים כרקע לשכבת 

 הטרצו.

מפולסים בדיוק רב ללא גליות. כמו כן פני המרצפים יהיו חלקים, ללא סדקים, 

 יבוצע עיבוד של השיפועים ביציקת המרצפים.

 הפסקות יציקה יבוצעו רק במקומות המופיעים בתכניות.

 10תשומת לב מיוחדת נדרשת לאשפרה רצופה )אחזקת המרצפים ברטוב( במשך 

ימים מיום היציקה. איכות המרצפים תלויה במידה רבה באיכות האשפרה. 

ת המרצף ע"י אחזקתו ברטוב באמצעות יריעות אשפרה ייעודיות מסוג אשפר

 "אשפרית" או ש"ע ספוגות במים, ללא הפסקה.

 תערובת הבטון למרצפים 02.08

 .10-סוג הבטון ב
 מ"מ. 1.71של אגרגט מעל גודל של  10%תכולה של מעל 

הקבלן יגיש לאישור המפקח את תכן תערובת הבטון אשר יכלול בנוסף את 
 הבאים:הנתונים 

 גודל גרגיר מירבי של האגרגט הגס.
 דרגת הסומך.

 111בת"י  1.2סוג הרכיב לו מסופק הבטון בהתאם לתנאי הסביבה כמוגדר בטבלה 
 .1חלק 

 זמן התחלת התקשרות משוער בתנאי השטח.
 סוג הצמנט וכמותו.

 המחושב על בסיס אגרגט רווי יבש פנים. (W/C)יחס מים בצמנט 
 מוספים ותוספים.

 19באורך  ECONO-NETלהוסיף לתערובת הבטון סיבי פוליפרופילן מסוג  יש
ק"ג/מ"ק תוצרת חברת פורטה מארה"ב או שווה ערך מאושר  0.9מ"מ בכמות של 

 ע"י המזמין. 
 יש להבטיח פיזור אחיד של הסיבים בתערובת.

 במרצפי הבטון הנחת הבטון ועיבודו 02.09

טן )משאבת "מייקו"( שאינה לשימת הבטון אין להשתמש במשאבה בעלת קוטר ק

 מתאימה לדרישות תערובת הבטון.
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יש להקפיד על פיזור אחיד של הבטון וציפופו המיידי באמצעות מרטט מכני. יש 

 דקות. 10עד  20-לבצע שני מחזורי ריטוט באמצעות "מרטט מחט" בהפרש של כ

 יישור השטח יתבצע באמצעות סרגל ויברציוני .

 בטון דוגמא ניסיונית של משטח  02.10

מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יתארגן הקבלן ליציקת ניסיון של משטח 

מ' תחת ליווי של הטכנולוג החיצוני שנשכר על ידו. יציקת  x 1 1במידות של 

הניסיון תשמש לבחינת התערובת ולבחינת גמר פני המשטח בהחלקה. לאחר 

לק למקום אישור המשטח הניסיוני הוא יפורק על ידי הקבלן והפסולת תסו

 מאושר.

 טכנולוג בטון חיצוני 02.11

מפאת הדרישות המיוחדות ביחס לפני הבטון במרצפים וברצפת החדרים 

 שני תואר בעל בכיר בטוןהטכניים, נדרש הקבלן לשכור את שרותיו של טכנולוג 

 .)שאינו הטכנולוג של מפעל הבטון שיספק הבטון לפרויקט( אזרחית בהנדסה

 של השמה ושיטות מתאימות תערובות בהכנת הקשור בכל לקבלן ייעץ הטכנולוג

 להתייחסות היציקה לפני ימים 21 לפחות מלאה התארגנות תכנית ויגיש הבטון

 .המפקח

 החלקת פני הבטון ברצפה, בתקרות ובמרצפים 02.12

פני הבטון ברצפה, בתקרות ובמרצפים יוחלקו בעזרת מחליק סיבובי 

 )"הליקופטר"(.

י הגבהים והמפלסים הנדרשים. פני הבטון יעובדו מ"מ לגב 2דיוק הפילוס יהיה 

 מ' )לא מצטבר(. 1מ"מ לאורך סרגל של  2בדיוק של 

במידה והרצפה / התקרה המוחלקים לא יתקבלו חלקים וישרים כמתואר, יתקן 

הקבלן את המשטח על חשבונו על פי פתרונות שיאושרו על ידי המפקח לרבות 

 פרוקם ויציקתם מחדש.

 אשפרה 02.13

 ימים מיום היציקה. 7רות תבוצע ע"י פרוק טפסות לא לפני אשפרת קי

ימים מיום היציקה  7אשפרת רצפות ותקרות תבוצע ע"י אחזקתן ברטוב במשך 

באמצעות יריעות "אשפרית", או לחילופין באמצעות בד גיאוטכני ספוג במים ועל 

מצב מ"מ. יש לשמור שהבד הגיאוטכני נמצא ב 0.2גביו יריעת פוליאתילן בעובי 

 רטוב לכל אורך תקופת האשפרה.

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.14

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל  .1

החורים, החריצים, השרוולים, פרופילי שפה של תעלות, זוויתני הגנה כדי שיוכל 

ום פרטני עם המפקח וקבלת לבצעם מראש. לא תורשה חציבה בבטון ללא תא

 אישורו בכתב.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תכניות המערכות ולברר עם המפקח  .2

את כל ההכנות הנדרשות להם ובין  –וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 
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היתר גם לבדוק את התאמת תכניות הבניין לתוכניות מערכות התברואה, 

  החשמל, מיזוג אוויר וכו'.

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות 

 הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תכניות המערכות.

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים, 

 שקעים וכו' כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו

מכניות, כל שאר הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין 

 עבורם כל הנדרש.

הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי רשוי מיוחד )שיאושר ע"י  .1

המפקח( לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. 

דריכל, הקונסטרוקטור האינפורמציה הנ"ל תמצא בתוכניות השונות של הא

והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים, 

אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התוכנית תועבר לאישור המפקח לפני 

 הביצוע.

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל 

ו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח, סיבה שהיא, יבוצע על יד

 ללא תשלום.

 תיקוני בטון 02.15

כאשר יתגלו פגמים בבטונים, לאחר פרוק הטפסות, יקבע המפקח אם יש לפרק את 

האלמנט הפגום ולצקת אותו מחדש או שניתן לתקנו. אם יחליט המפקח כי הפגמים 

למפרט מיוחד שיעביר המפקח הינם קלים ואפשר לתקנם, יבוצעו התיקונים בהתאם 

 כתלות בסוג הפגם.

 פלדת הזיון 02.16

 .1חלק  1111פלדת הזיון תהיה מצולעת על פי דרישות ת"י 

 .1חלק  1111פלדת הזיון ברשתות תהיה מצולעת על פי דרישות ת"י 

 יציקה הפסקות 02.17

 .המפקח אישור ולפי בתכניות מסומנים במקומות רק תעשנה יציקה הפסקות

 עדמ"מ  7 -לעומק של כעבודה ביציקות הבטון יש לחספס את הפנים תפרי הפסקת  בכל

 פני את היטב לנקות יש היציקה חידוש לפני. הקטנים החצץ גרגירי הבטון מפני שיבלטו

 שיהיה כך ולהרטיבו, שהצטבר זר חומר או, חלשה שכבה כל ממנו ולהוריד המישק

 .היציקה המשך לפני, רטוב לא אך, לח במצב

 ותכולת המחירים  אופני מדידה 02.18

 של מושלם לגמר הנדרש כל את כולל היחידה מחיר, לעילהסעיפים המתוארים  בכל

 .העבודה

הסעיפים בהם כלול בטון חשוף חזותי, מחיר היחידה כולל את כל הנדרש לקבלת  בכל

גמר הבטון החשוף החזותי הנדרש )לרבות הטפסות המתאימות(, ולא תשולם כל תוספת 

 זה. לקבלן עבור גמר 

מחירי היחידה של המרצפים כוללים את כל העבודות והאמצעים הנדרשים מתוקף 

המורכבות והדרישות יוצאות הדופן בקשר לרמת פילוסם, עיבוד השיפועים ביציקה, 
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הדרישות המיוחדות בנוגע לתערובת הבטון )כולל הוספת סיבים לתערובת הבטון(, ביצוע 

 כנולוגיות כך שהם יהיו נקיים מסדקים.דוגמא ניסיונית וקיום כל הדרישות הט

מחירי היחידה בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל הדרישות הנקובות במפרט המיוחד 

 גם אם לא צוינו במפורש בסעיפים השונים.

 עבודות בניה  – 04פרק 

ימולאו בבלוקים מבטון תאי מאושפר באוטוקלב  -2.11-ו -1.11החללים הסגורים שבין מפלסים 

 חצץ שהוא פסולת של היצור במפעלי הבלוקים "חצץ איטונג".או ב

 .-2.11יש להפריד ביריעת פוליאתילן בין מילוי הבלוקים/חצץ ליציקת הבטון של התקרה במפלס 

 עבודות מסגרות חרש  – 19פרק 

  כללי 19.01

 19כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" )"האוגדן הכחול"(, פרק 

( כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד, אשר מהווה 2000)מהדורה 

 השלמה לדרישות המפרט הכללי.

 פרופילים ופחי פלדה 19.02

פרופילים יהיו חדשים ללא חלודה ולכלוך, מפלדה המתאימה לגלוון, מגולוונים ה כל

 באבץ חם. 

 .1221ת"י  לפי Fe-360  סוג הפלדה לפרופילים, לפחי חיבור ולפחי תושבת, יהיה

 .1221לפי ת"י  Fe-510( יהיה R.H.Sסוג הפלדה לפרופילים מלבניים חלולים )

 ריתוך 19.03

 הסמכת רתכים 19.03.1

, תחייבנה דרישות התקן 127בנוסף לת"י בנוגע להסמכת רתכים, 

STRUCTURAL WELDING CODE A.W.S.D 1.1  1991מהדורת . 

 דות הרתכים )תעודות בתוקף(.הקבלן יעביר לאישור המפקח את תעו

 ריתוכים 19.03.2

 0.7-מ"מ לפחות אך לא יותר מ 1כל הריתוכים יהיו רציפים ויהיו בעובי של 

מעובי הפח הדק בחיבורים. מודגש בזאת שכל הריתוכים יבוצעו לפני 

 הגילוון.

על הקבלן להזמין את המפקח לביקור בבית המלאכה לפני תחילת עבודות 

 הריתוך.

 בדיקות ריתוכים 19.03.3

 כל הריתוכים יבדקו בבדיקה ויזואלית.

 מהריתוכים יבדקו בבדיקה ע"י חלקיקים מגנטיים. 10%

      ברגים 19.01

 , בהתאם לתכניות.1221לפי ת"י  8.8או  1.1הברגים יהיו מפלדה 

 על הקבלן להביא לשטח את כל הברגים המיועדים לפרויקט.

 ם בברגים שנבדקו ואושרו.ולוודא כי משתמשי)כל סוג בנפרד( יש לרכז את כל הברגים 
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הכמות נחשבת  -ברגים  210יחידות. כלומר אם יש  200מנה של ברגים נחשבת לכמות עד 

 לשתי מנות.

 ברגים. 1ברגים לפחות מכל מנה. בדוגמא הנ"ל דוגמים  1יש לדגום 

ילקח על ידי נציג המעבדה הבודקת. הבדיקות תכלולנה גם את התארכות יהמדגם 

. שיטת הבדיקה מבוססת על 1חלק  1221ים מבוסס על הפירוט בת"י הברגים. סוג הברג

 )נספח א' בתקן(. 812בת"י  תאורה מפלדה השיטה של בדיקת מנה של עמודי

 לא תתקבלנה בדיקות שהיצרן או הספק הזמין בעצמו.

 כל הברגים הנבדקים חייבים לעמוד בדרישה.

לים מדגם נוסף. במידה וכל )למנה( אינו עונה לדרישות, נוט 1אם בורג אחד מתוך 

הברגים האחרים עונים לדרישות המנה מאושרת. במידה ובורג נוסף אינו עונה לדרישות, 

 המנה כולה נפסלת.

סגירת הברגים תתבצע ע"י דסקה ושני אומים, או לחילופין ע"י דסקה, דסקה קפיצית 

ורך הבורג מ"מ. א 1ואום. הקוטר הפנימי של הדסקה לא יעלה על קוטר הבורג ועוד 

והתבריג יבטיחו שלאחר הידוק האומים יהיו לפחות שתי פסיעות מלאות )כריכות( של 

 התבריג מחוץ לאום העליון משני צדיו.

 גלוון 19.05

(. הציפוי גלווןמפני קורוזיה תיעשה ע"י ציפוי אבץ בטבילה חמה ) אלמנטי הפלדההגנת 

. SA 2.5חול בדרגה  ייעשה לאחר השלמת כל הריתוכים והעיבודים. יש לבצע ניקוי

הנדרש מסומן  הגלוון. עובי 918יהיה רצוף, ללא נזילות וייעשה בהתאם לת"י  הגלוון

מ"מ יהיה עובי  1.71לפרופילים שעוביים  ( לתקן הנ"ל.1979ליון התיקון )ישל ג 1בטבלה 

לא יהיה  והגלווןבמידה  שבתקן. 1מ"מ בטבלה  1הגלוון הנדרש כשל פרופילים שעוביים 

 רשאי לפסול את המוצר.  המפקחוכד',  אחיד

ועל כל אביזרי החיבור ממתכת.  הדסקיותציפוי אבץ ייעשה גם על כל הברגים, האומים, 

דיפוזי )"שיטת -העיגון, האומים והדסקיות יהיו מצופים באבץ בתהליך תרמו יכל ברגי

רגים יהיו מיקרון. הב 11-. עובי הציפוי לא יפחת מ1271שררד"(, בהתאמה לדרישות ת"י 

ס"מ לפחות בתוך הרכיב שבו הם  7מגולוונים בקטע הבולט ובקטע נוסף באורך של 

 מעוגנים.

 צבע 19.06

 תכלול בין השאר: הגלווןמערכת הצבע על 

הצביעה באמצעות כלי מכני סובב  פניחספוס קל של פני השטח אחרי הגלוון ול -
)נייר לטש, )אבל בזהירות שלא להסיר את שכבת הגלוון( או באמצעים ידניים 

 .מברשת פלדה(
 10 עובי השכבה .או ש"ע "טמבור"אפוגל תוצרת יסוד שכבת כיסוי של צבע  -

 .מיקרון

 מיקרון. 80עובי ב של צבע מולטיפוקסישכבה שניה  -
 . מיקרון 10שכבת צבע עליון עד לקבלת כיסוי מלא של צבע  בעובי  -
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 מיקרון. 180סה"כ עובי כל שכבות הצבע יהיה 

 פחת העובי הנ"ל תיושם שכבה נוספת.בכל מקום בו י

 זמן הייבוש בין השכבות יהיה עפ"י הנחיות היצרן.

 
 
 
 

 בקרת איכות 19.07

נקודות עצירה בתהליך בקרת האיכות בהן יש חובה לקבל את אישור המפקח כדי 

 להתקדם לשלב הבא בייצור:

 מסירת תעודות רתכים ותעודות חומר. .א

 החלקים ולפני תחילת הריתוכים. ביקור המתכנן בבית המלאכה לאחר הכנת כל .ב

 בדיקות ריתוכים. .ג

 בדיקות עובי גילוון. .ד

 בדיקות עובי צבע. .ה

 אופני מדידה ותשלום 19.08

כל אלמנטי הפלדה יימדדו לתשלום לפי משקלם. המחיר כולל את הכנת תכניות הייצור, 

ייצור, אספקה, הובלה, הרכבה כולל הצבתם של פחי העיגון, הדסקיות, התפרים, תיקוני 

ע, וכל החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת כל אלמנטי הפלדה מושלמים צב

 כמתואר לעיל וכמסומן בתכניות, לשביעות רצון המפקח. לומוגמרים, הכו

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר - 23פרק 

 כללי 23.01

, 21כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" )"האוגדן הכחול"(, פרק 

( כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד, 2008ה )נובמבר מהדורה שני

 אשר מהווה השלמה לדרישות המפרט הכללי.

 .    שיטת הקידוח 21.02

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר, כשיציבות דפנות הקידוח נשמרת באמצעות תמיסת 

 בנטונייט.

ביצוע מוקפד בתמיסת תשומת לב הקבלן שהקידוחים נכנסים למי תהום, ולפיכך נדרש 

הבנטונייט, על כל מערך הבקרה הנלווה לו והקפדה יתרה בעת יציקת הבטון באמצעות 

 צינורות הטרמי לתוך הקדח.

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך 

 שכבת קרקע כלשהי.

ה יהיה על הקבלן לבצע מילוי ציוד הקידוח יעמוד תמיד על מצע יציב, ואם לצורך ז

ליצירת משטח עבודה זמני, יהיה מילוי זה וסילוקו אחר כך, על חשבון הקבלן ולא יימדד 

 בנפרד.

 קרקעיות )אם ישנן -תשומת לב מיוחדת לקידוח הכלונסאות הסמוכים לתשתיות תת              
 כאלה(.               
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 סוג הבטון 23.03

 .10-סוג הבטון בכלונסאות ב

 .S6דירוג הסומך יהיה 

 ס"מ. 7.1עובי בטון הכיסוי יהיה 

 

 בקרת איכות 23.04

 Sonic –בכל הכלונסאות תבוצענה בדיקות בגלים בתדירות קולית )בדיקות סוניות 

Tests.החל משבעה ימים לאחר היציקה ,) 

 אופני מדידה ותשלום 23.05

וחד או , אם לא צוין אחרת במפרט המי21אופני מדידה יהיו לפי מפרט הכללי פרק 

 בכתב הכמויות.

ולא תשולם כל התארגנות לעבודה את כל העלויות הכרוכות בכולל מחיר היחידה 

 תוספת בגינה.
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אדריכלות 
מבנה תת 

 קרקעי 
ופיתוח נוף 

גינון ריצופים 
  וריהוט  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (והאחראי לביקורת   ועתקנות ואישורים )כולל מהנדס אחראי לביצ  00.01
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 בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת ובכלל זה מכון 
 התקנים )בטונים ותברואה(, מח' תברואה )סידורי אשפה(, רשות מקומית, 

 אגף העתיקות, מח' המים והביוב )עבודה מקצועית(, משרד הבריאות )עבודה מקצועית(, מכבי 
 תאמה לדרישות(, חברת החשמל )אישור תכנון ומתקן(, חב' הבזק )אישור רשת ו/או האש  )ה

 יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם כל  -תשתית כבלים(, בודק מוסמך )מעליות(, וכו' 
 הרשויות הנ"ל, להמציא את המהנדס אשר יחתום לפני התחלת העבודה כאחראי על הביצוע 

 את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות,   כמתואר להלן, לתאם, להביא
 ובכלל זה יהיה מתן האישורים הנ"ל תנאי לשחרור כספים בגין החשבונות האחרונים בכלל, 

 והחשבון הסופי בפרט.
 

 מבלי לפגוע בפרטים דלעיל רואים הקבלן כאחראי למילוי מדויק של כל התקנות העירוניות 
 טונות בקשר לבניית הפרוייקט.והממשלתיות שנקבעו ע"י השל

ם לתקנות תקנים והחוק אולדווח בהת לתחילת עבודה לאשר ולחתום ולהעסיקמחייב בתנאי 
 כדין אחראי לביקורת ואחראי לביצוע הנ"ל כלול במחירי הסעיפים השונים  .

 המינוי/ ם יאושר/ו ע"י המזמין בחתימתו בלבד .
 

 שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכן לא תינתן לו  לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו
 הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילויים של התקנות הנ"ל.

 
 מחירי היחידה  00.02

 
מבלי לפגוע באמור בסעיף המחירים של התנאים החוזיים ייחשבו מחירי היחידה  א.

 המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים גם את ערך:
 
 כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  . 1  

 נכללים בה(, הפחת, השכר שלהם והמסים החלים עליהם.  
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע המתאים בתיאור הטכני או בכל מסמך אחר. . 2  
 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'. . 1  
 אל מקום  1עד  1הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכ' המפורטים בסעיפים  . 1  

למקום עבודה  העבודה, ובכלל זה העמסתם, פריקתם וכן הובלת העובדים  
 וממנו.

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .1  
 הוצאות הנהלת העבודה, מדידה והוצאות משרדיות. . 1 

 הוצאות הגנה על העבודות וצד שלישי מפני השפעות מזג האוויר.  .7  
 המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח של העבודות, העובדים וצד שלישי בהתאם  . 8  

 לנדרש בתנאי החוזה.  
 הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה  . 9  

 הוצאותיו המוקדמות והמקריות.  
 הוצאות ערבויות, ביטוח והוצאות הקשורות במילוי תנאים כלליים.  .10   

אחריות לפעולה תקינה של המבנה למשך שנה אחת מיום מסירת הבניין  . 11 
 למזמין.
 או יותר במידה וצוין אחרת במסמכי מכרז/חוזה זה.  

 כנ"ל לגבי ציוד ומערכות.   
 רווח הקבלן. . 12   

 
 לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים והתוספות וההפחתות כוחם יפה  -המחירים   ב.

 האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, במקום  
 ., ו/או עבודה ידניתאחד בבניין או במקומות שונים בכמויות גדולות או קטנות 

 
 יחייבו לכל השטחים והעומקים. -מחירי היחידה   ג.
זמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב כמויות אמנם יבוצעו, חלק אין המ ה

ניתן כאלטרנטיבה בלבד, וההחלטה הסופית הינה של המזמין ופי שיקול  מהסעיפים
 דעתו המוחלט והבלעדי.

 
 שינוי או ביטול סעיפים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת, אם כי כל מחיר   

 למחירי יחידה אחרים.ומחיר יחייב את הקבלן ללא קשר  
 

 מחירי אספקה והרכבה נפרדים  00.03
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 בכל המקרים שמסיבות כלשהן תחולק עבודה מסוימת לאספקה והרכבה בנפרד רשאי המפקח 
 לדרוש כי המוצרים יסופקו לקבלן )מרכיב( ע"י היצרן שיהיה אחראי לטיב המוצר, כלפי הקבלן 

 הדרושות לביצוע העבודה המושלמת כ"כ לעיתוי המזמין כאחד, הקבלן ידאג לתאום כל הפעולות 
מתאים עם היצרן, הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לטיב ופעולה תקינים של כל מוצר ומוצר, 

 ופעולה של כל המערכת בשלמות. וטיב
 

 )אם לא צוין אחרת בגוף הסעיפים השונים( גם אך לא רק: -ספקה כולל אמחיר  א.
 
 העזר הדרושים לייצור המוצרים בבית המלאכה של כל החומרים ואביזרי  . 1  

 כולל הפחת והמסים החלים עליהם. היצרן,                             
 צבעי יסוד וצבע סופי, ציפויים נגד חום, נגד קורוזיה וכד' כולם מהסוגים  . 2  

 המאושרים ע"י המהנדס.  
 הרכבה.מסגרות יסוד, רגליים וכו' הכל קומפלט מוכן ל . 1  
 שכר העבודה, ביטוח הטבות סוציאליות וכו' לעובדים הדרושים לייצור המוצר. . 1  
 דלק, שימוש במכונות, אחסנה וביטוח המוצר בבית המלאכה כו'. . 1  
 הוצאות ביצוע הבדיקות הנדרשות, התיקונים והבדיקות שלאחר התיקון. . 1  
 הוצאות כלליות ורווח היצרן )הספק(.  .7  
 העמסה על כל הובלה בחצר בית המלאכה, כולל אמצעי זהירות לזמן ההובלה   .8  

 והפריקה.  
 אחריות כלפי הקבלן )המרכיב( והמזמין כאחד, לפעולה תקינה למשך שנה מיום  . 9  

 האספקה, או יותר במידה וצוין אחרת במסמכי החוזה.  
 
 במחירי האספקה לא נכלל רווח הקבלן על המוצר   

 
 )אם לא צוין אחרת בגוף הסעיפים השונים( גם אך לא רק: יר ההרכבה כוללמח ב. 

 
 רווח הקבלן על המוצר.  .1   

 הובלה, פריקה והעמדת המוצר במקום המיועד. . 2
 כל חומרי העזר הדרושים להרכבתו המושלמת של המוצר במקומו.  .1   
 בזבוז ופחת של המוצר. . 1  
 ים להפעלה תקינה של הנ"ל.ביצוע של החיבורים הדרוש .1  
 תיקוני צבע וציפוי העלולים להינזק בזמן ההובלה וההרכבה. . 1  
 תאום ופקוח על היצרן בקשר לטיב העבודה ומועדי האספקה. . 7  
 שכר עבודה, ביטוח, הטבות סוציאליות וכ' לעובדים הדרושים לביצוע . 8  
 עבודות אלה.    
 עבודה, אחסנה, שמירה וכל הדרושדלק, שימוש במכונות, כלי  . 9  
 לביצוע העבודה בשלמות.    
 הוצאות ביטוח העבודות וכל צד אחד נגד נזקים העלולים להיגרם . 10  
 ע"י הקבלן, עובדיו, כליו ומוצריו.    
 הוצאות כלליות ורווח על הטיפול במוצרים, חומרים ועבודות ההרכבה. . 11  
 המתקן למשך שנה אחת מיום המסירה, או  יותר אחריות לפעולה תקינה של   .12  

  במידה וצוין אחרת במסמכי החוזה.  
 

 מחירי החומרים  00.04
 

החוזה מבוסס על מחירי יסוד של החומרים המצוינים בחוזה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, 
 ושעל 

עו הקבלן להמציא למפקח את החשבונות המדויקים לתשלום עבור החומרים שעבורם נקב
 המחירים 

 ברשימת מחירי היסוד, ושסופקו על ידו לצורך ביצוע העבודות בהתאם לחוזה.
 

בכל מקום בו נתבקש הקבלן לקבוע מחירי יסוד לחומר, או הוזכר מחיר יסוד מסוים, הכוונה 
 היא 

 למחיר החומר ללא פחת כלשהו, מעומס על מוביל של הקבלן בבית המלאכה או בבית המסחר של 
 במקום שחרור החומרים ממחסני ערובה, וכד', לא יחולו הפרשים כלשהם במחירי  הספק, או

 או אחרים, םמוניציפלייהחומרים כתוצאה מהתייקרות החומרים, הובלה, היטלים ממשלתיים, 
 פיחות המטבע או מכל סיבה אחרת, הקבלן נחשב כאילו רכש את כל החומרים הדרושים לביצוע 

הוביל אותם למחסניו שבשטח מקום העבודה בשעת חתימת חוזה העבודה בהתאם לחוזה זה, ו
 זה.
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 מדידות  00.05

 
 על הקבלן לעבוד לפי המידות הנתונות בתכניות, על הקבלן לבדוק את כל המידות שבתכניות טרם 

 יחל בעבודתו להודיע על כל אי התאמות שבין המידות שבתכניות או בין המידות של התכניות 
לבקש הוראות והסברים בכתב, על כל פנים, אחראי הקבלן לבדו לדיוק ומדידות המגרש, ו

 המידות, 
 תיהרס ותיבנה מחדש ע"י הקבלן  -וכל העבודה שתיעשה )כתוצאה מאי דיוק ואי התאמה( אחרת 

 בצורה נכונה על חשבונו הוא.
 דה.על הקבלן להכין תכנית מדידה לכל אחד משלבי העבודה שתשמש כתכנית עדות לביצוע העבו

  1 -אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן למסור תכנית מדידה מעודכנת לאחר ביצוע ב
 מערכות.

 הקבלן יקבל מהמהנדס לפני ביצוע העבודה נקודות סימון )מיקום וגובה(.
ואולם הקבלן יהיה אחראי בלעדי להתאמת כל המפלסים לתנאי השטח. הקבלן יהיה מכאן 

 ואילך 
 אבטחת הנקודות והגנתן בפני הריסה.אחראי למדידות, ל

 במשך כל תקופת הביצוע יעסיק הקבלן מודד מוסמך כנדרש לצורך סימון, התוויה, בדיקה של 
 סימונים, גבהים וכו', בדיקה של מיקום וגובה כל אלמנטי המבנה בשיטה מודרנית, כאשר ציוד 

 המדידה ימצא באתר משך כל תקופת הביצוע. המהנדס יאשר הסימון.
 עם זאת נשאר הקבלן אחראי לכל אי דיוק או אי התאמה עם הסימון.

 המפקח יהיה הפוסק היחיד לגבי איכות החומרים והמלאכה.
אין להשתמש בחומר אלא לאחר שאושר ע"י המפקח ואין באישורו של המפקח כדי לגרוע 

 מאחריות והתחייבויות הקבלן לפי החוזה.
 

 מהנדס אחראי על הביצוע  00.06
 

שנים לפחות שימצא באתר  1כל זמן העבודה ימנה הקבלן מהנדס ביצוע בעל ניסיון של  למשך
 בכל שעות העבודה, מהנדס הביצוע יהיה חייב באשור המזמין להעסקתו באתר.

  
לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על 

 הצהרת 
כנדרש ע"י הרשויות ועל פי הוראת  אי על הביקורתהשלד ואחרהמהנדס האחראי לביצוע 

 המזמין. 
 

 הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי עבודתו תבוצע על פי תנאי הרשיון 
 ובהתאם למתואר במסמכי מכרז/חוזה זה.

 
אחריות מהנדס הביצוע תהיה  כלפי המזמין וכן כלפי כל צד העשוי לתבוע את המזמין את 

 או המהנדס בגין אי ביצוע העבודה בהתאם לדרישות התכנון והחוק. הרשות
 

 דוגמאות  00.07
 

 הקבלן יכין לפי דרישת המפקח דוגמאות של כל עבודה הצריכה להתבצע, בגודל, באופן ובצורה 
 שיקבעו על ידי המפקח.

 
ו דוגמאות חומרים ואביזרים ימסרו למפקח עפ"י דרישתו וההוצאות המיוחדות לכך יכלל

 במחירי 
 הסעיפים.

 
 .ותדוגמאההינה חובה, אין לבצע כל עבודות גמר לפני אישור  ותדוגמאההכנת 

ימים  , התיקונים לדוגמאות   11הכנת כול  הדוגמאות תבוצע מיד עם קבלת צו התחלת עבודה עד
 . עד יומיים  מיום קבלת הערות  המפקח והאדריכל  והמזמין  יבוצעו 

 
 

 העבודהניקיון בגמר  00.08
 

 בגמר העבודות )או שלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח(, על הקבלן לנקות  א. 
היטב את השטח בו עבד ע"י סילוק כל פסולת הבניין, לכלוך, חומרים כנדרש למסירת 

 שטח נקי לחלוטין למזמין.
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 וץ במיוחד על הקבלן לנקות את כל הרצפות, המדרגות, הכבישים, המדרכות, שטחי הח 
 ושטח החניות. על הקבלן להוריד כל כתמי הצבע הלכלוך או אחרים מכל מקום, כולל  
 זיגוג, אביזרי חשמל, שיפולים ומכל חלקי הבניין והמתקנים השונים. 
  
 העבודה תכלול ליטוש, מרוק ופוליש/וואקס,  שכבת פוליטורה או גמר לעץ וכיו"ב. 

 
 צבע בכל המתקנים, המסגרות, הנגרות על הקבלן לתקן את כל הפגמים בעבודות ה 
 ולנקות ולמרק את השמשות משני צידיהן, בנוסף ישטפו היטב וימורקו במים,  וכיו"ב               
  ובנוזלי מירוק המעניקים מרק הזיגוג, הרצפות, השיפולים, החיפויים וכל  סבון נוזלי                
 .החרסינה  האביזרים וכלי               

 
כמו כן יסלק הקבלן את המחסנים, הצריפים ויסתום את כל הבורות, התעלות ויישר את 

 כל קפלי הקרקע שנעשו לצורכי הבניה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות, את כל 
 המתקנים כשהם פועלים ואת האתר נקי ומוכן לשימוש מיידי.  
 נפרד ובמיוחד ורואים את עלותן כל העבודות הכלולות בסעיף לא ימדדו ולא ישולמו ב 
 ככלולה במחירי היחידה השונים של הקבלן בהצעתו. 

 
 הפוסק הבלעדי בכל הנוגע לניקיון השטח ועבודות יהיה המפקח, וכל קביעה שלו תחייב  ב.   

 את הקבלן. 
 

 גדר מסביב לשטח העבודה   00.09
 

המתאימות שות הרשויות חיות המפקח ו/או דריבגבולות שטח העבודה /אתר או עפ"י הנ
מ'  2.1יבנה הקבלן גדר מפחי פלדה "איסכורית" חדשים וצבועים בגוון מקומי, בגובה 

מ' ומבוטנים. הגדר תחוזק לקרקע כדבעי ובתוספת שני  2כל  10Iבאמצעות פרופילי 
פרופילים אופקיים בחלק התחתון ובחלק העליון. כל פרטי הקשירה בתיאום ואישור 

. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה מוקדם עם המפקח
 לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר לרבות תקן מעקות.

 
העבודה, דרשו להזיז קטעי גדרות להתקדמות על הקבלן לקחת בחשבון האפשרות שיי

 2וזאת ללא תוספת  או תשלום כל שהוא. במקום אשר ייקבע ע"י המפקח יבנה הקבלן 
 1.0לפי תוכנית צנועה לצורך כניסה לשטח  המגודר. השער יהיה ברוחב מינימום שערים 

 מ' ויבנה מפלדה וציפוי פח גלי צבוע על עמודים מיוצבים, עם אפשרות של סגירה ונעילה.
  
 בסיום עבודת הקבלן ועזיבת השטח יפרק הקבלן את הגדר ויסתום החורים  

 ויתקן כל הנדרש.
  
 מחירי היחידה שלהלן, לא ישולם בגין עבודה זו כל תשלום שהוא.כל אמור לעיל כלול ב 

 
 
 

 הגנה על עצים 00.10
 

מ' מסביב לעצים הקיימים. הגדר עשויה מחוטי פלדה  1.1תוקם גדר רשת בגובה 
מ"מ, כולל  1חוטי פלדה אופקיים בעובי  1ס"מ כולל  1/1מ"כ כל  2.8מגולוונים בקוטר 

מ"מ מעוגנים לקרקע עם  1/11/11וויות מגולוונים מ' מקס' מברזלי ז 2עמודים כל 
  יסודות בודדים.

 
כל אמור לעיל כלול במחירי היחידה שלהלן, לא ישולם בגין עבודה זו כל תשלום שהוא.

   
 
 
 "4היתרים ו"טופס  11.00
 

כל אישור נוסף או היתר או רשיון כל שהוא לביצוע העבודות או כל דרישה של  .1
 ת הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו.מי מהרשויות השונו

הקבלן ידאג להשיג את כל האישורים הדרושים לביצוע העבודה מהרשויות  
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 השונות בפרק זמן שהינו חלק מלוח הזמנים של הפרוייקט.
הקבלן לא יחל בעבודתו אלא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, כולל תשלום 

', התשלומים הם ע"ח הקבלן כל התשלומים לרשויות כגון אגרות, פיקוח וכו
 ובאחריותו.

 
ת ותעודת גמר לבניין, מהרשו 1על הקבלן להמציא טופס  –" 4טופס " . 2

קט בגמר העבודה ועל חשבונו. מועד סיום העבודה בפרוי מקומית,ה
 יהיה לאחר הוצאת תעודת גמר לבניין מהרשות המקומית.

 
 
 

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 
 

 )חלופה ג' לתכסית מרכז הכיכר( PARISון אדריכלי דגם רצפת בט 02.01
 

 כללי
 

, ידידותית לסביבה, מסופגת במצופפי בטון, מגוונת בגוון לפי בחירת Heavy Dutyרצפת 
 .high speedהאדריכל בטכנולוגיית ליטוש וחישוף במכונת 

 
 תהליך הביצוע

 
 כניות.תשתית ליציקת הבטון האדריכלי תהיה רצפת בטון כמפורטו בתו .1

ס"מ. חפיפה מינימלית בין הרשתות  10/10מ"מ במשבצות של  8רשת קוטר  1פריסת  .2

 .בגבהים הנדרשים על גבי שומרי מרחקס"מ.  10תהיה 

 ECONO-NETסיבי פוליפרופילן מסוג -תוספת סיבים למזעור תופעת הסדיקה .1

ק"ג/מ"ק תוצרת חברת פורטה מהארה"ב או שו"ע  0.9מ"מ בכמות של  19באורך 

 מאושר ע"י המזמין. יש להבטיח פיזור אחיד של הסיבים בתערובת.

  . קביעת מובילי גובה באמצעות ציוד אלקטרוני לקביעת שיפועי הרצפה .1

  .מייקו דחוס 10ללא אפר פחם מרחף ב'  Paris סוג הבטון: תערובת .1

 .מ ו/או ע"פ תוכניות קונסטרוקטורס" 12עובי יציקה:   .1

גוון לפי בחירת  ,בעלי תקן ואיזו בגוון הנבחראו ש"ע ן חומרי שחיקה של סטודיו בטו .7

  .האדריכל

 .החלקת הליקופטר צלחות מגנזיום להפחתת גליות ומחליקי כנפיים לפיניש .8

ניסור תפרי התפשטות בעובי ובגודל שיסוכם בהתייעצות עם האדריכל. הניסור  .9

 .שעות מסיום היציקה 21-יתבצע לא יאוחר מ

 .ום קצוות הבטון בעובי מינימאלייצירת פאזה בהשחזה לקיט .10

 .ימים 1אשפרה של  .11
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  .הספגת ]אימפרגנציה[ מצופפי בטון לרצפה .12

על פי דרישות  Anti-slipחישוף והורדת החומר הרך מפני הבטון לאחיזה מוגברת  .11

 התקן ומערכת גמר.

 העבודה תבוצע במהלך רציף אחד.  .11

עם זכייתו : דגמיםהוראות לביצוע לפני התחלת עבודות היציקה, הדוגמאות וה .11
תוכנית ריצופים בקובץ המתכנן, מ יקבל הבטון האדריכליבמכרז קבלן עבודות 

  ובתפרים. להמחשה של גיאומטרית הכיכר והדוגמא בריצופיםאוטוקאד, 
 

בקנה  (Shop-drawings) עם קבלת העבודה, יגיש המקים /הקבלן תוכניות עבודה .11
, הבטוןות, התשתית המבנית ליציקת מידה מלא.  התוכניות יכללו את פרטי המסגר

 .הבטוןאביזרי החיבור ועיבוד 
 

התוכניות יוגשו בשלושה עותקים למנהל הפרויקט לאישור.  התוכניות יהיו  .17
אדריכל והמזמין.  באחריות המאושרות לביצוע רק לאחר שיהיו חתומות על ידי 

יצוע וכן את המקים /הקבלן להכין תוכניות מפורטות ולכלול בהן את כל הנדרש לב
כל פרטי מבנה ההרכבה והעיגון הנדרשים, ולהתאימם לפרטי הבניה והאיטום 

 .שבשטח
 

התוכניות אשר יגיש המקים /הקבלן ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות,  .18
אדריכל ומנהל הפרויקט.  המקים /הקבלן הבמפרט, ואשר יידרשו על ידי  המוגדרות

נתן והפקתן, במחירים הנקובים על ידו בכתב יכלול את עלות עיבוד התוכניות, הכ
 .הכמויות

 

 .התרשימים הנספחים למפרט הם סכמתיים ונועדו לצרכי הסבר והמחשה .19
 

יתאים את תוכניות הייצור שלו, לרכיבי הבנין  הבטון האדריכליקבלן יציקת  .20
יאמת כי רכיבים  הבטון האדריכליהמבניים הקיימים באתר.  קבלן עבודות יציקת 

 .פפים את התכנוןאלה חו
 

המקים /הקבלן רשאי להציע פרטי מבנה הרכבה ואיטום השונים מן המוגדר במפרט  .21
זה, ובלבד שרמת איכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר במפרטים הנ"ל.  הצעתו 
תיבדק, והתשובה על הצעתו תינתן מאת המפקח. באם התשובה תהיה שלילית, 

ים המוגדרים והמוצגים במפרט זה.  יהיה המקים /הקבלן מחוייב לבצע את הפרט
 .למען הסר ספק, המקים /הקבלן ישא בכל עלויות תכנון החלופות המוצעות על ידו

 

 על המבצע להגיש תוצאות בדיקה העומדות בתקן החלקה ושחיקה של מכון התקנים. .22

לא יתחיל המקים /הקבלן ביציקת המשטח, אלא לאחר שיקבל את אישור האדריכל  .21
בי תוכניותיו , ולאחר שיקבל את אישור האדריכל והמזמין, על והמזמין, על ג

 .מטההמפורטת  הפיזיתהדוגמא 
 

המקים /הקבלן ייצר את היציקות, בהתאם למדידותיו באתר. המידות הנקובות  .21
בשרטוטים ובמפרטים הן מידות מקורבות בלבד, ואין לראותן כהוראות לביצוע 

 .העבודה
 

, ורה חייבים להיות אחידים בכל שטח הפרויקטיש לקחת בחשבון שהגוון והטקסט .21
. תמחור המוצר חייב לקחת בחשבון את כל בהתאם למספר הגוונים שייבחרו

  ם.הניסויים והבדיקות הדרושות לשם קבלת גוון אחיד זה עבור כל המוצרי
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ספקה אפרוט של לוח זמנים ו הבטון האדריכליעם זכיית המכרז יש לקבל מקבלן  .21
קה והאלמטים נשואים מכרז זה. כמו כן יש לקבל התחייבות בכתב של כל שלבי היצי

  .ללוח זמנים בהתאם לדרישות המכרז
 

מכון מעבור כל סוגי הריצופים יש להשיג מהיצרן ו/או היבואן דו"ח חוזק וספיקה מ .27
  .התקנים

 
כל העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים, בשלוב עם כל העבודות האחרות  .28

על פי הוראות המפקח. כל העבודות תבוצענה בשלוב נכון עם המתבצעות בפרויקט 
 .עבודות הקונסטרוקציה, איטום, מים והחשמל, על פי הוראות המפקח והאדריכל

 
, לא יגרום לכל שינוי בהצעת 20%הגדלת שטח הפריט בשיעור שאינו עולה על  .29

  .המקים/הקבלן
 

הציוד והחומרים על המקים /הקבלן לקחת בחשבון את המשלוח, אכסון וניוד  .10
באתר. כמו כן יש חשיבות רבה לאכסון מתאים של פרטי הריצוף בזמן ביצוע 
העבודה. יש לקחת בחשבון שבאתר קיימת מצוקת שטחי התארגנות ואכסון. 

אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק כלשהו לכלי הקיבול )שקים, חביות(. 
מעלות  10עד  10מפרטורות החומרים יאוחסנו במקום יבש ונקי המצוי בתחום הט

 צלסיוס.
 

 
 

 הכנת דוגמאות בשטח
 

עם קבלת הודעה בכתב על המקים /הקבלן לבצע בשטח, במקום בו יורה המפקח,  .1
עבור ריצוף הכיכר. המקים /הקבלן  הבטון האדריכלימספר דוגמאות של יציקת 

ור יכלול בהצעתו לפרויקט זה את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוחות בייצ
גוונים ו/או  1והתקנת דוגמא חזותית זו. כל דוגמא תיכלול דוגמאות של לפחות 

 .טקסטורות ו/או מידות שונות של הריצוף
 

בצורה זהה ליישום המשטח הסופי, לרבות שכבות  ומשטחי הדוגמאות יבוצע .2
יבצע  הבטון האדריכלישתית. עם השלמת הדוגמא המקים /הקבלן ו/או קבלן ה

רכב קל, בנוני וכבד מעל המשטח על מנת לאמוד את חוזק היציקה נסיעת מבחן של 
 .והתשתית. תוצאות המבחן יוצג הן בתמונות והן במסמכים

 
, אלא לאחר שיקבל את אישור האדריכל בבטון אדריכלילא יתחיל המקים /הקבלן  .1

והמזמין, על גבי תוכניותיו, ולאחר שיקבל את אישור האדריכל והמזמין, על הדוגמא 
 .ותית ותוצאות המבחן המפורט לעילהחז

 

המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב החומרים,  .1
 .שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את המקים /הקבלן בהמשך הביצוע

 
יבוצעו קטעים  –אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות  .1

 .על חשבון המקים /הקבלןניסיוניים נוספים 
 

 .כל משטחי הניסיון יפורקו בתום הבדיקה, ולא יהיו חלק מהמשטח הסופי .1
 

אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את המקים /הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  .7
 .ולביצוע של כל העבודה במסגרת המכרז, לרבות לוח הזמנים

 
 

 לקבלן משנה :   תנאי סף
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 שנים בתחום יציקות. 10ת רשום ובעל ניסיון מוכח של מעל על הקבלן המבצע להיו .1

 .שבוצעו על ידועל המבצע להגיש רשימת ממליצים ופרויקטים  .2

יוכיח, כבר במעמד הצעות המחיר למכרז, כי בנוסף  הבטון האדריכליקבלן יציקת  .1
מ"ר  10,000-עבודות בהיקף שלא יפחת מלתנאים המפורטים לעיל, בצע בעבר 

, ובידו הניסיון והכלים הדרושים לבצע את החומר באיכות דריכלייציקת בטון א
 .ובזמן הדרושים

 

אדריכל, המזמין היצטרך להיות מאושר על ידי  הבטון האדריכליקבלן יציקת  .1
 .ח / מנהל הפרויקט לפני תחילת העבודות וההתקשרות החוזיתקוהמפ

 
 י סליפ(.על המוצר לעמוד בדרישות התקן לשחיקה והתנגדות להחלקה )אנט .1

 
 
 עבודות בניה - 04פרק 

 
 

 (04011סוג הבלוקים )סעיף    04.01
 
 .1הבלוקים יהיו מסוג א' בהתאם לסיווג ת"י מס'     
 

 סוג המלט   04.02
 
 יהיה המלט בבלוקים בעובי כלשהו מלט סיד 01010בניגוד לאמור בסעיף     
 מלט מוכן. ק"ג 200)יחסי נפח( ויכיל לפחות  1:2:1צמנט בתערובת     
 

 בניה לגובה   04.03
 

 עבודות הבניה כוללות )במחירי היחידה( את כל הבניה לכל הגבהים הנדרשים. 
 

 הפסקות יציקה   04.04
 

כל ההפסקות בבניה יחייבו אישורו המוקדם של המפקח, על הקבלן לקחת 
אפשרות של שיבושים בעבודת הבניה עקב תיאום העבודות עם קבלני  בחשבון 

 כות.המער
 

 חגורות בטון   04.05
 

 הדרושות, כל עבודות הבניה יכללו גם את חגורות הבטון האנכיות והאופקיות
 וכן גם את הזיון בחגורות.    
 

  חיבור בניה  04.06
 

 חיבורי בניה חדשה לקירות ו/או מחיצות קיימות יתבצעו עם שינני קשר של
 ע של החגורות.ס"מ לפחות ועם סגירה למעלה לפי הקו המשופ 8    
 

 שינני קשר   04.07
 

 יש להשלימו באמצעות -כל קצה חופשי בקטע של קיר או מחיצה בכל עובי 
 שיננים )קטעי נדבכים היוצאים בקצות השורות לסירוגין(. את המגרעות שבין    
 השיננים יש למלא בדייס בטון בעובי הקיר, כמו כן כל פתח בקיר בנוי, בין    
 להכליל משקוף, ובין שאינו מיועד לכך, צריך להיות מושלם ע"י שהוא מיועד    
 ס"מ לכל היקף הפתח כדי 10מסגרת בטון בכל עובי הקיר, כשעובי דפנותיה     
 להבטיח קביעה יציבה של משקוף בפתח, החגורות הנ"ל כלולות כאמור במחיר    
 הבניה.    
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 זיון בשביל התחברות   04.08

 
 שימת לבו של הקבלן מופנית במיוחד לדרישות בסעיף -ת" "זיון בשביל התחברו

 של המפרט הכללי. 02071    
 

 אופני הבניה  04.09
 

בהתחלת הבניה יש להניח השורה הראשונה במקום בכל האזור, לבדוק התאמת   
 התאמות לא להמשיך עד לקבלת פתרון מידי -הבניה לתוכנית, ואם יתגלו אי  
 המפקח.  

 
שורה הראשונה, יש גם להעמיד משקופי דלתות במקומם, יחד עם הנחת ה

היטב. )אלא אם הקבלן בוחר להציב את המשקופים בנפרד(. אין  מוחזקים
 מטר. 1להרים פינות בגובה מעל 

 שורת בלוק הראשונה תיטבל בביטומן חם.  
 
 
 

 הצבת משקופים  04.10
 

 הראשון השורותניתן להציב את המשקופים תוך כדי בניה או בנפרד. במקרה   
 יוכנסו לגב המשקוף )פח(, והרווח שנותר ימולא טיט. במקרה של הצבת   
 ס"מ מהמשקוף, 10 -המשקופים אחרי הבניה, יש להשאיר פתח בבניה גדול ב  
 , במרווח שבין 100 -שיבוטן במקומו הנכון, כפעולה נפרדת תוך יציקת בטון ב  
 פני קיר הבלוקים.הקיר לבין המשקוף. בטון זה לא יבלוט מ  

 
 חגורות  04.11

 
 קירות בניה יחוזקו על ידי יציקת חגורת בטון, בהבדלי גובה שאינו   

 אבל בכל מקרה מעל משקופי הדלתות.  מ', 2.10עובר                            
 

 רוחב החגורה יתאים לרוחב הקיר )ולא יבלוט ממנו(. הגובה יתאים לחישוב   
 ס"מ. 20 -ד לתקרה, אבל בכל מקרה לא יהיה פחות משורות שלמות ע  

 
  מ"מ, 8מ"מ. עם חישוקים של  1X8. הזיון 20 -החגורה תהיה מבטון ב  

 ס"מ. 20של   במרחקים                           
 

 מ' גובה ינתנו שתי חגורות עוברות. החגורות תהיינה חגורות 1.10בקירות מעל   
 ולא רק מעל לפתחים. עוברות לכל אורך המחיצה  

 
ס"מ. הזיון לחגורה מסביב  20חיזוקים מסביב לפתחים בעובי קיר ברוחב של 

מ"מ  8מ"מ, מחוברים על ידי חישוקים בקוטר  12מוטות בקוטר  1יהיה 
 ס"מ.  20ובמרחקים של 

 
 חיבורים עם אלמנטים מבטון  04.12

 
טרבות וגם קוצים החיבור בין קיר בנוי לבין אלמנט מבטון, יהיה על ידי ש

 ס"מ. 20מ"מ ובמרחקים של  1מפני הבטון. הקוצים בקוטר   בולטים
 

 על הקבלן להכין את הקוצים הנ"ל בעת יציקת האלמנט מבטון.  
 

 בקירות גבוהים יש לבצע קשירה מיוחדת של קירות הבידוד לבטון הקיים, ע"י  
 מ'. 2.00מקיר הבטון במרחקים כל  2@8הוצאת קוצים   

 
 נ"ל כלול במחירי הבניה ו/או בטון ולא ישולם כתוספת.ה  

 
 אופני מדידה ותשלום   04.13
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 המחיצות והקירות הבנויים יימדדו מדידה נטו, תוך ניכוי שטח  א.     

  חגורות אנכיות ,שינני הקשר בעמודים ,הפתחים,החללים, וכד'                                         
 .לא ימדדו בנפרד והם כלולים במחיר מ"ר בניה., ואפקיות                                          

 
לכל גובה  המחירים כוללים את ההוצאות עבור הפיגומים הדרושים ב. 

, עיצוב הפינות וחשפי הפתחים, חיבורים בין מחיצות לקירות, שהוא
 השארת ו/או חציבת חורים, שקעים, חריצים וכו'.

 
אם צויין אחרת בסעיף המתאים של כתב הכמויות ו/או המפרט פרט  ג.   
כמפורט  דלעיל יהיו אופני המדידה והתשלום של האלמנטים השונים    
 .0100.00במפרט הכללי פרק    

 
 
 

 עבודות  נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 
 

 מחירי היחידה  06.01
 
היחידה  מסגרות יהיו כלולים במחיריחומרי הגמר והציפויים )פנים וחוץ( על עבודות ה  

היחידה של מוצרי  של המוצרים עצמם, כגון צבע, צביעה וכו', כמו כן יכללו מחירי
כהנחיה כללית לקבלן מודגש בזאת, שכל מוצר מסגרות,  המסגרות למיניהם גם הפרזול.

ת, בכתב הכמויות, יכלול במחיר היחידה שלו את כל הנדרש לפי התכניו כפי שהוא מופיע
 לביצוע מושלם וסופי במקומו בבניין, וזאת אפילו אם כל -הפרטים וכד'  המפרטים

מכורח  דרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות ו/או במפרטים, אולם הם דרושיםה
 המציאות לביצוע מושלם כאמור לעיל.

 
 מידות המוצרים וסטיות אפשריות  06.02

 
הנם  תכניות, בכתב הכמויות ובכל מקום אחר,כל מידות המוצרים כפי שהנם ניתנים ב  

העבודה לאחר  תיאורטיים ועל הקבלן לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את
 מדידה מדויקת בבניין, בהתאמה מלאה למצב הקיים.

 
 בחירה אלטרנטיבות, גווני צבעים וכו'  06.03

 
מוצרים,  ואפיון גמר שלבכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, גוונים   

הקבלן לבצע את  בחירת סוגי חומרים וכו', יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי, ועל
 העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל.

האדריכל לפני  את הבחירה יעשה האדריכל מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני  
של האדריכל מותרים  לו אישורוהביצוע ההמוני של העבודות, רק חומרים, גוונים שקב

 יהיו לביצוע במסגרת עבודות מכרז/חוזה זה.
 

 דוגמאות וניסיונות  06.04
 
האלמנטים,  על הקבלן להכין דוגמאות יציגות לאלמנטים ומוצרים שלמים ו/או לחלקי  

והאביזרים שבדעת  כפי שיורה האדריכל, דוגמאות יציגות כנ"ל תכלולנה כל הפריטים
 פרזול וכד'., השלמות שונות ,ון, לבדוק ולאשר, לרבות גווניםהאדריכל לבח

 
לפי  כל דוגמא תכיל את כל דרישות האדריכל, כפי שהתבטאו בתכניות, במפרטים ו/או  

האדריכל, אין  הנחיות, ותכלול שינויים ותוספות בדוגמא, עד קבלת האישור הסופי של
בבניין וקבלת  כבת הדוגמאלהתחיל בייצור ההמוני של המוצרים אלא רק לאחר הר

אישורו הסופי של האדריכל לגבי אותה דוגמא, הדוגמא תושארבמקומה בבניין עד תום 
 העבודות לצורך השוואה.

 
כל תוספת  כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף זה יחולו עליו בלבד ולא תשולם  

 כספית לסכום הנקוב בכתב הצעתו לעבודות מכרז/חוזה זה.
 

 אטימות של מוצרי נגרות ומסגרות אומן   06.05
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 מחירי היחידה למיניהם יכללו גם אספקה והרכבה במקום של חומרי איטום .א

קירות  מאושרים ע"י האדריכל לסגירת מרווחים שבין משקופים )מכל הסוגים( לבין
 ותקרות הבניין )דוגמת קומפריבנד, מסטיק מסוג סיליאקריל וכד'(.

 
דוגמת  היחידה )בעיקר במוצרי מסגרות( פרופילי האטימהכן, יכללו מחירי -כמו .ב

מוחלטת  נאופרן, כפי שיאושרו, אותם יש לקבוע מסביב למשקוף ליצירת אטימות
 של המוצר ממנו נדרש הדבר.

 
 עבודות מסגרות אומן לרבות משקופי פלדה, פלב"מ ואלמנטים אחרים ממתכת  06.06

   
 
 הכלל הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה כל עבודות המסגרות ללא יוצא מן א.   
 תכלולנה במחירי היחידה את כל הדרוש לפי התכניות, כולל צבע וצביעה על   
 הכל כנדרש לאספקה והרכבה של מוצרים -על כל המתכת, הפרזול וכד'    
 מוגמרים וסופיים במקומם.   
 ק "צבעמערכות הצבע שיש ליישמן על הפלדה יבוצעו בהתאם למפרט להלן בפר   
 .11פרק  -וצביעה"    

 
 בהעדר הוראה אחרת בתכניות, נקבע בזאת להלן מידות ועוביים מינימליים ב.   
 לעבודת מסגרות האומן )פרט למסגרות הג"א(:   

 
 2.0עובי פח הפלדה או הפלב"מ למשקופים מכל הסוגים יהיה לפחות  . 1   

 מ"מ.   
 
 ומן ללא יוצא מן הכלל יהיה לפחותעובי פח פלדה לעבודות מסגרות הא . 2   
 מ"מ. 2.0        

 
 מ"מ לפחות. 1.0כל פרופילי הפלדה יהיו בעובי של  . 1   

 
 מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה, ברמה . 1   
מעולה ובאישור האדריכל, אולם בכל מקרה אין להשתמש בפרופילים         

מ"מ, אלא אם קבל הקבלן  10 -ותיהם קטנים מ שאחד או יותר ממיד   
 אישור מראש מאת האדריכל.   

 
 צמנט לכל אורכם ורוחבם. כל -את כל משקופי פח הפלדה יש למלא בטיח  ג.   

 הנ"ל יהיה כלול במחיר היחידה של המוצרים עצמם.    
 
 רדו ע"יחלקי פרזול מאלומיניום/נחושת המורכבים על מוצרי מתכת ברזלית יופ ד.    
 חומרים מאושרים לצורך ניתוק המגע בין הברזל והאלומיניום/נחושת.    
 
 כל אמצעי החיבור )ברגים, דיסקיות, מסמרות וכד'( העשויים מתכת יהיו ה.    
 בלתי מחלידים או מצופים ניקל קדמיום.    
 
 כל הריתוכים ללא יוצא מן הכלל יבוצעו בצורה מקצועית ע"י רתך מורשה ו.    
 ומעולה, הריתוכים יהיו מלאים והמשכיים, וילוטשו ויוחלקו לאחר ביצועם    
 לקראת יישום מערכות הצבע.    
 

ולאמור  918כל מוצרי הפלדה יבוצעו עם גלוון תעשייתי  יש לבצע בהתאם לת"י   ז. 
 עבודות צביעה. 11להלן בפרק 

 
 פרזול ואביזרים נלווים  06.07

 
דרישה  י הנגרות והמסגרות יכללו את כל הפרזול הדרוש לפימחירי היחידה לכל מוצר 

 ובחירה של האדריכל, ראה להלן מפרט טכני מיוחד ל"פרזול".
 

 צבע וצביעה  06.08
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גם את הצבע  כאמור לעיל, יכללו מחירי היחידה לכל עבודות הנגרות והמסגרות למיניהן  
 .11והצביעה כמפורט להלן בפרק 

 
 עבודות פרזול  06.09

 
 הוראות סעיף זה מתייחסות לכל עבודות הנגרות וכל עבודות המסגרות: 

 
 כל עבודות מכרז /חוזה זה שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק ולהרכיב בהן א.   

 פרזול )כגון: צירים, ידיות, כל סוגי המנעולים, המפתחות, עיניות הצצה    
 וכו'( יכללו במחיריסגרים, בריחים, "רוזטות", "שלטים", כפתורי דלת     
 היחידה למיניהם גם את האספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש,      

 כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין אספקה והרכבה   
 של פרזול זה או אחר.  

 
 מודגש בזאת, שתכניות האדריכל בשלב המכרז אינן כוללות את כל פרוט    
 לכך על הקבלן המציע להעריך בעצמו את הוצאותיו בגיןהפרזול הדרוש, אי     
 הוראות פרק זה, ולכלול אותן בכתב הצעתו, כי לא תוכר ולא תשולם כל    
 תוספת בגין בחירת פרזול זה או אחר ע"י האדריכל.    
 

 האדריכל רשאי לבחור לפי ראות עיניו כל פרזול שימצא לנכון )ללא כל קשר ב.   
 מתוצרת "אלום" ו/או פלד" ו/או "ירדני" לארונות מכללמחירו בשוק(    

 הסוגים רשאי האדריכל לקבוע פרזול )צירים, ידיות וכו'( גם של יצרנים    
 אחרים, ועל הקבלן למלא אחר ההוראות, ולבצע החלטותיו ובחירתו של    
 האדריכל ללא ערעור וללא תוספת מחיר.   

 
 דלתות )"משאבות"( ימדדו וישולמו במחירי צירי רצפה הידראוליים ומחזירי ג.   
 היחידה של המוצרים עצמם, מחירי היחידה לציר רצפה יכלול את אספקת   
 הכל קומפלט וסופי -המנגנון והרכבות ברצפה ובחלק העליון של הדלת    
 במקומו בבניין.   

 
 העבודות יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את ד.    
 ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.    

 
 בכל העבודות אותן יש לצבוע חייב הקבלן גם לפרק את הפרזול לקראת ה.   

 ביצוע הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.    
 

 כל המפתחות של מנעולים ימוינו, יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה ברורה ו.   
 רה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל ביחסוימסרו למזמין בצו    
 למוצר אליו הותאם.    
 

 מספר העותקים מהמפתח, הדרושים לכל מנעול, ייקבע בלעדית ע"י המזמין אך   
 . המפתחות יאורגנו בשיטת "אב מסטר".1 -לא יהיה פחות מ     
 

 כללי לעבודות מסגרות ונגרות -זכוכית וזיגוג   06.10
 

 חירי היחידה לזכוכית ולזיגוג יהיו כלולים במחיר היחידה של עבודותמ א.   
 הכל לפי המקרה. -המסגרות והנגרות     

 .9118הזכוכית מתאימה להוראות ת"י   
 

 עבודות הזיגוג יבוצעו בצורה מקצועית מעולה ולפי הפרטים והוראות של ב.   
 חברת "פניציה" ובהדרכתם.    
 

 שירות למבנה או חיבורים שבין זכוכית לזכוכית יבוצעוחיבורי זכוכית י ג.   
 ע"י מילוי המרווחים באטם סיליקון תוצרת ג'נרל אלקטריק או שווה ערך.    
 

 על הקבלן לנקוט באמצעים ולייצר את המוצרים בצורה שתאפשר התפשטות ד.   
 תרמית של הזכוכית בתוך המסגרות בהן היא נתונה.    
 

 ושיטת ההרכבה של הזכוכית במסגרת חייב הקבלן להראותאת פרטי הזיגוג    
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 בתכניות, אותן יגיש לאדריכל לצורך אישור.    
 

 הזכוכית צריכה להיות מטיב מעולה ביותר מהסוג המצוין, ללא בועות, ה.   
 גלים ופגמים וכד' ובעובי כפי שמצוין בתכניות ו/או בכתבי הכמויות    
 זה או אחר תפסל לאלתר ע"י האדריכל והקבלןשלהלן, זכוכית שתגלה פגם     
 יהיה חייב להחליפה באחרת.    
 

 לאחר גמר ההרכבה ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמנה במקרה ו.   
 הצורך באופן בולט כדי להתריע על קיומה, למרות האמור כאן, אחראי הקבלן    
 לשלמות הזכוכית עד למסירת המבנה למזמין.    
 

 מוצרי פלב"מ )נירוסטה(  06.11
 

 111הפלב"מ יהיה בסטנדרט  מטיפוס  א.  
 

 מבריק כך 1משטחי פלב"מ יהיו אחידים ויקבלו גימור השווה לליטוש מס'  ב.  
 שתיווצר טקסטורה שווה ואחידה בשטחים צמודים.  

 
  חיזוקים יהיו אחידים, חופשיים, מפגמים או סדקים, כאשר יצוין  ג.  
 מ"מ. 2הם יעשו מפלב"מ בעובי  -קים" מפלב"מ "חיזו  
   
 ריתוכים יבוצעו באמצעות אלקטרודות מחומר זהה לחומר שממנו עשויים  ד.  
השטחים והחלקים שאותם מרתכים. ריתוכי הפלב"מ יעשו בארגון או בהליום,   
  עם אלקטרודות מפלב"מ הריתוך יבוצע לכל אורכו של התפר, ילוטש  
 לחלוטין ללא השארת סימנים כלשהם וללא עיוותים של השטחים שאותם                      

 חומר הריתוך ייבחר כך שלא ייראו תפרי הריתוך לאחר הליטוש, וכך  ריתכו.                             
 יבטיחו את טיבם של התפרים וימנע התהוות חלודה או הופעת סדקים                              

 בנקודות הריתוך.                            
 

 אסור להשתמש בריתוך באציטלן או באינוך כסף/בדיל.  
 

 כל מוצרי הפלב"מ יסופקו לאתר כשהם עטופים  -הגנה על מוצרי הפלב"מ  ה.  
 ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית, על הקבלן לקבל אישור מוקדם על אמצעי   
 למסירת הבניין למזמין.ההגנה על ידו מהמפקח, עד   
 עם מסירת הבניין למזמין ינקה הקבלן את כל מוצרי הפלב"מ למשעי.  

 
 מודגש בזאת שעבודות המבנה -חיזוק מוצרי פלב"מ וחיבורם לקונסטרוקציה  ו.  
בקשר למוצרי הפלב"מ למיניהם כוללים גם את החיזוקים והאמצעים הדרושים   
  ים לאלמנטים הקונסטרוקטביים של לחיזוק וקביעה של המוצרים האמור  

 הבניין.                           
 על הקבלן לתאם ולקבל אישור מוקדם של האדריכל ו/או המפקח לפרטי   
 החיזוקים.  

 
על הקבלן לתאם ולקבל אישור מוקדם של האדריכל לפרטי הביצוע של מוצרי  ז.  
 ומבנה של המוצר, אשר הפלב"מ, הקבלן יעבד לכל מוצר תוכנית הרכבה   
 תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל, חתכים ופרטים הנוגעים   
לאופן הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו לקונסטרוקציה וכד', תוכניות   
 אלו תהיינה חייבות באישור האדריכל וזאת לפני התחלת היצור, מערכת   
 כל תימסרנה למפקח.תוכניות מאושרות וחתומות ע"י האדרי  

 
 עב' מוצרי פלב"מ תכלולנה את כל הדרוש לפי התוכניות, כולל פרזול )ראה  ח.  
 ( וכד'.01.01( פרטי איטום )ראה סעיף 01.11סעיף   
   

   סורג רשת לתעלות איוורור מפלב"מ 06.12
 

 עשוי מרשת של , פתחי איוורורלכיסוי  111סורג עם מילואה מרשת פלב"מ  
 . ביצוע האלמנט ע"פ GKDשל חב'  FUTURA 1110דגם  111מפלב"מ  מוטות וכבלים              

 שתוכן על ידי הקבלן ותאושר על ידי הספק ועל ידי המפקח  Shop Drawingתכנית              
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 והאדריכל.             
 המחיר כולל את כל אביזרי החיבור, אספקת הרשת והתקנתה.

 
 

 כללי  06.13
 

 צנרת חשמל ו/או רתקבלן להכין במוצרי הנגרות/מסגרות את כל הנדרש להעבעל ה 
 מציה הדרושה.ראינסטלציה, ומוטלת עליו חובת תאום לקבלת האינפו 

 
 

 עבודות טיח - 09פרק 
 

 לפחות שבועיים לאחר גמר עבודות היציקה והבניה. -תחילת עבודות הטיח  
 

 טיח פנים  09.01
 
 שכבות )כולל שכבת התזה על התקרות וקירות בטון(.הטיח יבוצע בשתי  א.    
 כוונים בעיבוד לבד. -2שתי השכבות תחולקנה בכלי עץ. הטיח יהיה סרגל ב    
 כמו כן, מחיר הטיח כולל עשייתו בכל גובה שהוא ובכל שטח שהוא.   

 
 רשת לכיסוי חריצים וחיבורים בין חומרים שונים תהיה ברוחב מינימלי של ב.    
 ס"מ מכל צד של החריץ, היא תחוזק לקיר במסמרי פלדה קשה. 11    
 
 תיקוני טיח פנים ייעשו בשתי שכבות עד לקבלת משטח מיושר לכל האורך. ג.    
 
 מחירי הטיח כוללים יצירת חריץ במפגש בין טיח קיר עם טיח תקרה. ד.    
 
 

 שכבת הרבצה  09.02
 
 ק"ג/ 100בקירות, בתכולת צמנט של שכבת ההרבצה על בלוקי איטונג בתקרות ו   
 צמנט למ"ק מוכן לפחות, מחיר שכבת ההרבצה יהיה כלול במחיר עבודות הטיח.   
 

 הגנה על בטונים חשופים וגלויים  09.03
 
 עבודות טיח המבוצעות בצמוד למשטחי בטון נקי ו/או חשוף, יבוצעו תוך נקיטת   
 לכלכות וכל פגיעה אחרת, לרבותכל האמצעים להגנה על שטחי הבטון בפני הת   
 כסוי השטחים ביריעות פוליאתילן וכד'.   
 

 זוויתני רשת מגו לבנת )כלולים במחיר היחידה למ"ר טיח מכל סוג שהוא(  09.04
 
 יש לקבוע זווית ני רשת למקצועות הקירות, העמודים וכו' במקומות שהדבר יידרש   
 פח מגובלן חזק עם רשת מתכת מתוחהע"י המהנדס. הזווית נים יהיו עשויים מ   
 בצדדיהם, וייקבעו )לפי אנך( למקצועות האמורים לפני הטיח, באמצעות מסמרים   
 מגובלנים או מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת הפח בשתי שכבות   
 צבע שמן, בגוון אשר יאושר ע"י המהנדס.   
 
 

 אופני מדידה ותשלום  09.07
 
 ות טיח תימדדנה נטו בהתאם לשטחים המטויחים, תוך ניכוי שטח עבוד א.    

  ושטחי הקירות המצופים אריחים, שיפולים וכו', חשפי הפתחים   הפתחים                            
 לא ימדדו, ומחיר טיוחם כלול במחיר הטיח. מקצועות, פינות וכד'   )הגליפים(                             

  לא ימדדו                             
  מחירי הטיח כוללים גם את ההוצאות עבור הפיגומים הדרושים, הכנת  ב.    

 השטחים, בקירות חדשים לפי דרישות המפרט ובקירות קיימים כולל טיפול                            
 , תיקונים ליד שיפולים, סביב מלבני עיבוד הפינות והמקצועות  כמפורט לעיל                           
    והחלונות, ליד כלים סניטרים וכיו"ב.   הדלתות                           

 



 52 

 
 
 

 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 

 מחירי יחידה )לעבודות ריצוף מכל הסוגים(  10.01
 
 לי( אתמחירי היחידה לעבודות ריצוף יכללו )בנוסף למצויין במפרט הטכני הכל   
 כל מצע החול הדרוש ללא הגבלת גובה, ואת הדינוג וההברקה של כל סוגי הריצוף   
 לפני מסירתם למזמין.(  -P.V.C)לרבות שיש, טרצו יצוק ו   
 
 כמו כן, יכללו השלמות מוזאיקה סביב קופסאות ביקורת וכל אלמנט אחר ברצפה   
 במידה וידרש.   
 

 חיתוך אריחים במכונה  10.02
 
 אריחי פסיפס לצורך התאמתם באתר העבודות יבוצע אך ורק במכונה.קרמיקה / חיתוך    
 

 בפסיפסעבודות   10.03
 

 הישראלי. )לפחות( לסוג א' כפי שהוגדר בתקןיהיו שווים  אריחי הפסיפסכל  א. 
 

ביצוע  המיועדים לחיפוי עם מלט )טיח( יטבלו במים לפני אריחי הפסיפסכל  ב. 
מודגש  ובל, אלא אם קיימת הוראה אחרת מפורשת של היצרןהעבודה לפי המק

ולוודא  בזאת, שלצורך השרייתם במים, יש להוציא את האריחים מאריזתם
 שקיימת הפרדה מלאה בין האריחים.

 
 יהיו בקווים ישרים עוברים פסיפסכל הריצוף והחיפוי של אריחי קרמיקה ו ג.    
 בכל מקום של מפגש קיר קרמיקה )אוכן, -אלא אם צויין אחרת במפורש, כמו   
 ( ורצפת קרמיקה, על הקבלן להתאים את הקווים העוברים של הקירפסיפס   
 לא יחל הקבלן כל עבודה  .והרצפה בהתאם להוראות האדריכל   

 .יציג בפני האדריכל את השיטה והפתרון להמשכיות הקוויםזה אם לא  מסוג
 
 גווני האריחים בכל מקום ומקום בבנין מודגש בזאת, שהאדריכל יקבע את ד.    
 ועל הקבלן לבצע את העבודות לפי ההוראות וההנחיות בגוונים שנבחרו.   

 
 יהיה כמצויין בתכניות ו/או הריצוףרוחב המשקים )פוגות( בעבודות  ה.   
 מ"מ חיפוי -1בכתב הכמויות אולם בהעדר ציון כנ"ל יהיה הרוחב לא פחות מ   
 ללא מרווח בפוגות )כלומר, העבודה תבוצע תוך הצמדה שלבחרסינה יהיה    
 האריחים.   

 
אבקת  בתוספתתוסף לטקס  1217לטיקריט הפסיפס יהיה מסוג  הדבקתל דבקה . ו

 11 ועד עובימ"מ  1מצע טיט דק וחזק עד עובי של כ ישמש 211מלאן לטיקריט 
 מ"מ בכמות ובאופן הכנה לפי הוראות היצרן.

    
 "ל )תת סעיפים א' עד ז' וכולל( יהיה גם כלול במחירי היחידהכל הנ . ז   
 לעבודות החיפוי והריצוף למיניהן אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו.   

 
 מ"מ לפחות,  1השורה הראשונה של החיפוי תופרד מהריצוף ע"י פוגה בעובי  . ח 

 .אין להצמיד את החיפוי לריצוף 
 

 מ"מ לפחות,  1מהריצוף ע"י פוגה בעובי השורה הראשונה של החיפוי תופרד  . ט
 אין להצמיד את החיפוי לריצוף. 

 
 .פינות חיצוניות בחיפוי חרסינה או קרמיקה תעשנה בחיתוך "גרונג" י.   
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 מילוי משקים ב"רובה"   10.06
 
     .לטיקריט ספקטרלוק פרואפוקסי כדוגמת המישקים ימולאו ב"רובה"    
 

 בודות חיפויתפרי הרפיה בע  10.07
 
 ו/או בקרמיקה, תפרי הרפייה אלה פסיפסיש לבצע תפרי הרפיה בחיפוי קירות ב   
 מפורשת כזו, יש לבצע תמיד תפר קביעה יקבעו ע"י האדריכל, בהעדר   
 אופקי בקו התקרה )מסביב לקירות( וכן תפרי הרפייה אנכיים, זאת באם מידות   
 טר.מ 1.0רוחב הקירות המחופים עולה על    
 "תפר הרפייה" כנ"ל יבוצע ע"י "חיתוך" מלט הגיבוי )הטיט( בקו התפר לאורך   
 הפוגה )המהווה את התפר( עד לתשתית הקונסטרוקטיבית, ומילוי בחומר אטום   
 אלסטי באישור האדריכל ובגוון ה"רובה" הכללי.   
 
 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות החיפוי.   
 

 )חלופה א' לתכסית מרכז הכיכר והבריכה(  TERRAZZOCR - צו טרא 10.08
 
 . כללי1
 

 תשתית: 1.01
 

התשתית לציפוי טראצו אפוקסי תהיה מבטון בעל מישוריות לפי הנדרש בנספח דרישות 
 םמחסום רטיבות יעיל. יש להקפיד על ביצוע האלמנטי אהתשתית. תחת הבטון נדרש להימצ

ות הרצפה לרבות תפרים לסוגיהם. לפני הציפוי יש לוודא הקונסטרוקטיביים כנדרש בתכני
. הטמפרטורה בעת 1%ללא מזהמים כלשהם, לחות הבטון לא תעלה על  -שהבטון יבש ונקי 

מעלות צלסיוס. במידה וברצפה יש סדקים,הפרשי גבהים, ו/או שברים,  10 -היישום לא תפחת מ
 הנ"ל יטופלו לפני ביצוע הטראצו.

 
 ת:אבטחת איכו 1.02

 
שנים לפחות. באמצעותו בוצעו ציפויים מסוג טראצו  5 -ספק החומרים יהיה מוכר בישראל כ

 -מ"ר לפחות בשנתיים האחרונות. החומרים יעמדו בדרישות ארגון ה 10000בהיקף מצטבר של 
NTMA (National Terrazzo and Mosaic Association נדרש שקבלן הציפוי יבצע את .)

 USDA –ו   NTMA,FDA -דרטים של העבודתו בהתאם לסטנ
 

 העברת חומר רקע: 1.03
 

 עם הגשת הצעתו יעביר קבלן הציפוי חומר טכני שיכלול: 
 ס"מ לכל צבע וסוג טראצו;)כלול במחיר(. 21ס"מ *  21שני מדגמים במידות  א( 
 ס"מ כ"א;  11( באורך Divider Stripsשני סוגים של סרטי הפרדה ) ב( 
 ל מסמך הנחיות/המלצות לתחזוקה נאותה של הרצפה; שני העתקים ש ג( 
 תעודות המעידות על התאמת החומרים לדרישות המפרטים השונים; ד( 
 (.Material Safety Data Sheetsהנחיות בטיחות ) ה( 

 
 אספקה אחסון וטיפול: 1.04

 
 אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק כלשהו לכלי הקיבול )שקים, חביות(. החומרים

 מעלות צלסיוס. 10עד  10יאוחסנו במקום יבש ונקי המצוי בתחום הטמפרטורות 
 

 תהליך העבודה: 1.05
 

קבלן יציקת הטרצו יוכיח, כבר במעמד הצעות המחיר למכרז, כי בנוסף לתנאים המפורטים  .1
לעיל, כבר בצע בעבר מערכת בסדר הגודל של מכרז זה, ובידו הניסיון והכלים הדרושים לבצע 

 .ומר באיכות ובזמן הדרושיםאת הח



 54 

 

ספק החומרים יהיה מוכר בישראל  ובאישור משרד התמ"ת   ואשר  באמצעותו בוצעו  .2
מ"ר לפחות בחמש שנים האחרונות.  10000ציפויים מסוג טראצו בהיקף מצטבר של 

 NTMA (National Terrazzo and Mosaic -החומרים יעמדו בדרישות ארגון ה

Association) לן הציפוי יבצע את עבודתו בהתאם לסטנדרטים של נדרש שקב NTMA. 
 

ח / מנהל קקבלן יציקת הטרצו יצטרך להיות מאושר על ידי אדריכלי הנוף, המזמין והמפ .1
 .הפרויקט לפני תחילת העבודות וההתקשרות החוזית

 

עם זכייתו במכרז קבלן  :הוראות לביצוע לפני התחלת עבודות היציקה, הדוגמאות והדגמים .1
, להמחשה של גיאומטרית תוכנית ריצופים בקובץ אוטוקאד המתכנןמודות הטרצו יקבל עב

  .הכיכר והדוגמא בריצופים
 

המקים /הקבלן יכלול את עלות עיבוד תוכנית זו לשרטוטים עבור המסגר, להכנת לוחות  .1
מפלסטיק חתוכות בלייזר להרכבת הדוגמא . המתכנן שומר לעצמו את האפשרות של שינוי 

  .עדכון תוכניות אלו עד לקבלת הגיאומטריה הרצויה ו/או
 

בקנה מידה  (Shop-drawings) עם קבלת העבודה, יגיש המקים /הקבלן תוכניות עבודה .1
מלא.  התוכניות יכללו את פרטי המסגרות, התשתית המבנית ליציקת הטרצו, אביזרי 

 .החיבור ועיבוד הטרצו
 

ויקט לאישור.  התוכניות יהיו מאושרות לביצוע התוכניות יוגשו בשלושה עותקים למנהל הפר .7
רק לאחר שיהיו חתומות על ידי אדריכל הנוף והמזמין.  באחריות המקים /הקבלן להכין 

תוכניות מפורטות ולכלול בהן את כל הנדרש לביצוע וכן את כל פרטי מבנה ההרכבה והעיגון 
 .הנדרשים, ולהתאימם לפרטי הבניה והאיטום שבשטח

 

 אשר יגיש המקים /הקבלן ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות, המוגדרותהתוכניות  .8
במפרט, ואשר יידרשו על ידי אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט.  המקים /הקבלן יכלול את עלות 

 .עיבוד התוכניות, הכנתן והפקתן, במחירים הנקובים על ידו בכתב הכמויות
 

 .לצרכי הסבר והמחשההתרשימים הנספחים למפרט הם סכמתיים ונועדו  .9
 

קבלן יציקת הטרצו יתאים את תוכניות הייצור שלו, לרכיבי הבנין המבניים הקיימים באתר.   .10
 .קבלן עבודות יציקת הטרצו יאמת כי רכיבים אלה חופפים את התכנון

 

המקים /הקבלן רשאי להציע פרטי מבנה הרכבה ואיטום השונים מן המוגדר במפרט זה,  .11
לא תהיה נחותה מן המוגדר במפרטים הנ"ל.  הצעתו תיבדק, ובלבד שרמת איכותם 

והתשובה על הצעתו תינתן מאת המפקח. באם התשובה תהיה שלילית, יהיה המקים /הקבלן 
מחוייב לבצע את הפרטים המוגדרים והמוצגים במפרט זה.  למען הסר ספק, המקים /הקבלן 

 .ישא בכל עלויות תכנון החלופות המוצעות על ידו
 

בלת הודעה בכתב על המקים /הקבלן לבצע בשטח, במקום בו יורה המפקח, מספר עם ק .12
דוגמאות של יציקת הטרצו עבור ריצוף הכיכר. המקים /הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה 
את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוחות בייצור והתקנת דוגמא חזותית זו. כל דוגמא 

 .ם ו/או טקסטורות ו/או מידות שונות של הריצוףגווני 1תיכלול דוגמאות של לפחות 
 

שתית. עם הבצורה זהה ליישום המשטח הסופי, לרבות שכבות  ומשטחי הדוגמאות יבוצע .11
השלמת הדוגמא המקים /הקבלן ו/או קבלן הטרצו יבצע נסיעת מבחן של רכב קל, בנוני וכבד 

חן יוצג הן בתמונות מעל המשטח על מנת לאמוד את חוזק היציקה והתשתית. תוצאות המב
 .והן במסמכים

 
לא יתחיל המקים /הקבלן ביצקת הטרצו, אלא לאחר שיקבל את אישור האדריכל והמזמין,  .11
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על גבי תוכניותיו, ולאחר שיקבל את אישור האדריכל והמזמין, על הדוגמא החזותית 
 .ותוצאות המבחן המפורט לעיל

 

שיטת העבודה, טיב החומרים, שיטת המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי  .11
 .הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את המקים /הקבלן בהמשך הביצוע

 
יבוצעו קטעים ניסיוניים  –אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות  .11

 .נוספים על חשבון המקים /הקבלן
 

 .טח הסופיכל משטחי הניסיון יפורקו בתום הבדיקה, ולא יהיו חלק מהמש .17
 

אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את המקים /הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים ולביצוע  .18
 .של כל העבודה במסגרת המכרז, לרבות לוח הזמנים

 
מודגש בזאות כי חלק מהאגרגטים של תערובת הטרצו דורשים יבוא והזמנה מיוחדת. על  .19

 .להזמנת החומר הנבחרהמקים /הקבלן להיערך מבעוד מועד הן לדוגמאות והן 
 

לא יתחיל המקים /הקבלן ביציקת המשטח, אלא לאחר שיקבל את אישור האדריכל  .20
 הפיזיתוהמזמין, על גבי תוכניותיו , ולאחר שיקבל את אישור האדריכל והמזמין, על הדוגמא 

 .המפורטת לעיל
 

רטוטים המקים /הקבלן ייצר את היציקות, בהתאם למדידותיו באתר. המידות הנקובות בש .21
 .ובמפרטים הן מידות מקורבות בלבד, ואין לראותן כהוראות לביצוע העבודה

 
יש לקחת בחשבון שהגוון והטקסטורה חייבים להיות אחידים בכל שטח הפרויקט. תמחור  .22

המוצר חייב לקחת בחשבון את כל הניסויים והבדיקות הדרושות לשם קבלת גוון אחיד זה 
  ם.עבור כל המוצרי

 
ספקה של כל שלבי היציקה אמכרז יש לקבל מקבלן הטרצו פרוט של לוח זמנים ועם זכיית ה .21

והאלמטים נשואים מכרז זה. כמו כן יש לקבל התחייבות בכתב ללוח זמנים בהתאם 
  .לדרישות המכרז

 
.מכון התקניםמעבור כל סוגי הריצופים יש להשיג מהיצרן ו/או היבואן דו"ח חוזק וספיקה מ .21

  
ה על פי לוח הזמנים, בשלוב עם כל העבודות האחרות המתבצעות כל העבודות תבוצענ .21

בפרויקט על פי הוראות המפקח. כל העבודות תבוצענה בשלוב נכון עם עבודות 
 .הקונסטרוקציה, איטום, מים והחשמל, על פי הוראות המפקח והאדריכל

 
, לא יגרום לכל שינוי בהצעת 20%הגדלת שטח הפריט בשיעור שאינו עולה על  .21

  .קים/הקבלןהמ
 

על המקים /הקבלן לקחת בחשבון את המשלוח, אכסון וניוד הציוד והחומרים באתר. כמו כן  .27
יש חשיבות רבה לאכסון מתאים של פרטי הריצוף בזמן ביצוע העבודה. יש לקחת בחשבון 

שבאתר קיימת מצוקת שטחי התארגנות ואכסון. אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק 
בול )שקים, חביות(. החומרים יאוחסנו במקום יבש ונקי המצוי בתחום כלשהו לכלי הקי

 מעלות צלסיוס. 10עד  10הטמפרטורות 
 
 חומרים: - 2
 

-09)מסופק ע"י חברת סי.אר קונטק בע"מ  CR TERRAZZO PRIMER: פריימר .א
7178111;) 

 )מסופק ע"י חברת סי.אר קונטק בע"מ CR TERRAZZO BINDER: שרף .ב
09-7178111.) 
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גדלים  סטנדרטים, גוון  2-יהיו ב NTMAאגרגטים יעמדו בדרישת  ב אגרגטים:הרכ .ג
 האגרגטים סטנדרטי )לבן/אפור/שחור(.

אגרגטים כללי: שיש, גרניט, זכוכית, מידות האגרגטים ודירוגם יהיה עפ"י סטנדרטים 
 . עליהם לעמוד בקריטריונים הבאים: NTMA -של ה

Abrasion and Impact resistance (ASTM C-131), not exceed 40% loss. 24 Hour 

 absorption rate not to exceed 0.75 %. Chips shall contain no deleterious or 

foreign matter. Dust content less than 1% by weight.   

( Gauge) 11¼" * ½" * " עשויים אבץ במידות Lבעלי צורת " (:Stripsסרגלי הפרדה ) .ד
 (; או ש"ע.09-7178111חברת סי.אר קונטק בע"מ  -מ"מ  נציג בישראל 1 ובעובי של

(. או 09-7178111)המסופק ע"י חברת סי.אר.קונטק בע"מ   400OBTEGOסילר מסוג  .ה
 ש"ע.

 
 ביצוע – 3
 

 בדיקת תשתית: 3.01
 

לפני יישום הטראצו נדרש לבחון את מצב תשתית הבטון לזיהוי נזקים העלולים להשפיע  א(
 CRTERRAZO MEMBRANEוע הציפוי. סדקים בתשתית הבטון יכוסו על ביצ

 .ימדדו  ויתומחרו בנפרד( 09-7178111)המסופק ע"י חברת סי.אר.קונטק בע"מ 
פערים בדרישות המישוריות של התשתית יטופלו  מ"מ, 1עובי מערכת הציפוי הסופי הינו  ב(

משתנה בכדי להתמודד עם  ויתומחרו בנפרד. לא יורשה ביצוע של אפוקסי טראצו בעובי
פערים אלו. יישום שכבת האפוקסי טראצו יחל רק לאחר השלמת הטיפול בכל הבעיות 

 בתשתית. 
 

  טראצותשתית בטון ל
 

 להלן הנקודות החשובות לצורך ביצוע טראצו אפוקסי:
 ההנחיות הבאות מהוות דגש לצורכי ישום חיפוי הטראצו. 

 
 :על משטח הבטון לעמוד בתנאים הבאים

  לתפרים מבניים ולכל  תכולל התייחסוהבטון יבוצע ע"פ הוראות הקונסטרוקטור
 יתר האספקטים ההנדסיים.

  מגפ"ס  10בטון בחוזק מינימאלי של 

  מהעובי  10%ניסורים בהתאם לתוכנית האדריכל ולמחרת יום היציקה .לעומק
 ס"מ( 1חריץ בעומק  -ס"מ 11)לדוגמא: יציקה בעובי 

 יום לפחות ממועד יציקת הבטון  28ר ביצוע הטראצו לאח. 

 מ'.  1מ"מ, בבדיקת סרגל של  1 -מישוריות הרצפה תהיה כ 

  המתוכנן.0"-מ"מ פחות מ ה 1יציקת בטון בגובה  –גובה " 

  סדקים לא יהיו. 

  ימים. 7אשפרה במים במשך 

  מ"מ ע"י פלסיב או ש"ע. 1סביב העמודים ולאורך הקירות יש ליצור הפרדה של 

 ודים יבוצעו ניסורים )בתצורת מעוין(.סביב העמ 

  תבוצע החלקת הליקופטר לצורך הורדת אגרגט וקבלת פני שטח ישרים ללא
 בליטות.

 
 

 ביצוע: 3.02
 

. סרגלי הפרדה בציפוי ימוקמו "מעל" NTMAתשתית לקבלת הציפוי תוכן עפ"י הנחיות  א(
ת, ולא יעלו על לתפרים בתשתית ותפרי דמה . סרגלי הפרדה יותקנו על פי התכניו

2.1X2.1  .יש להתקין סרגלים אלו באמצעות מאזנת מ' מיקום סופי יתואם עם המבצע
 . כל זאת בכדי לשמר רצפה ישרהבלבד

רולקות טרומיות מטראצו בגוון זהה לרצפה יוצקו וילוטשו בבית מלאכה של המבצע  ב(
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לחומר הציפוי ובעלי  ויסופקו ויותקנו על פי התוכניות. עליהם להיות עשויים מחומר זהה
 גימור דומה.

 מכונות שיוף מסוג ( באמצעות Rough Grindingגימור: ראשית יבוצע חספוס/שיוף גס ) ג(

HTC  950   ק"ג לפחות.  100מינימלי ובמשקל  90ראשים בקוטר  1בעלות
המחוברת לשואב אבק תלת שלבי מאותו היצרן ,לא יורשה ליטוש ללא שואב אבק ! 

. במידה ותידרש רמת ליטוש GRIT-1500שלבי ליטוש עד רמת ליטוש  7 בהמשך יבוצעו
 גבוהה יותר יתומחר וישולם בנפרד.

 09-7178111יש ליישם שכבת סילר )מסופק בישראל ע"י חברת סי.אר קונטק בע"מ   ד(
 

 המשטח יעמוד בקריטריונים הבאים : 
 

 אגרגט לפחות .  70%פיזור אגרגט יהיה אחיד ויכלול 
  NTMAבפני המשטח יעמדו בדרישות חללים 

 
 הגנה :

 
 והאחריות תהיה על הקבלן. עם השלמת עבודתו ישמור הקבלן על הטראצו עד למסירה סופית, 

 
 :  אחזקה

 
ויאושר על ידי   NTMAתעשה ע"פ דף שיסופק ע"י ספק חומרי הביצוע או הנחיות ע"פ 

 המזמין.
 
 

 חיפוי קירות מאגר מים  10.09
 

 דבק דו רכיבי בוצע לאחר איטום המאגר ע"י החיפוי י א. 
 על בסיס תוספי לטקס  LATICRETE 4237 -המורכב מ   
 או ש"ע..LATICRETE 211ואבקת מלאן   

 על תשתית יבשה ונקייה(.ימים מגמר האיטום ) 4תחילת ההדבקה   
 

 הרובה המומלצת לבריכת שחיה  ב. 
 או ש"ע.. LATICRETE מבית SPECTRALOCK LATICRETEהינה   

ימים מסיום עבודות ההדבקה על מנת   4 –תחילת יישום הרובה לא פחות מ   
 הטוב ביותר. להבטיח את הדבקת האריחים באופן   
  
 יש לעיין במפרט הטכני של כל חומר טרם היישום. 

 
 

 אופני המדידה והתשלום 10.10
 
 עבודה     דות בקוים עקומים )לא ישרים(וא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע עבל   

 שום יישום בקווים אנכיים מעוגלים  . העבודה כוללות יישום בסילר  ננו גלאס  לאחר יי            
 ודגמאות ובחירה כלול  במחירי הסעיפים .              

 
 

http://orantechg.com/product/553
http://orantechg.com/product/555
http://orantechg.com/product/569
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 עבודות צבע וצביעה - 11פרק 
 
 

 כללי  11.01
 

מודגש בזאת, שכל עבודות הנגרות והמתכת הברזלית )קונסטרוקציות ומסגרות  
 פלדה מכל סוג(, יכללו במחירי יחידותיהם גם את הצבע, עבודות ההכנה  
 להלן והוראות היצרנים.והצביעה, לפי המפרט ד 

 
 צבע שמן  11.02

 
 בכל מקום בו נזכרת המלה "צבע שמן" והכוונה לצבע מסוג "סופרלק" תוצרת 

 "טמבור".   
 

 גוונים  11.03
 

 את גווני הצבע למיניהם יבחר האדריכל ע"פ קטלוג "טמבורמיקס" של חב' טמבור 
 ", לא תשולם כל תוספת בגין גוונים בצבע .RALו/או " 

 
 סוג הצבע  11.04

 
 כל עבודות הצבע יבוצעו ע"י שמוש בצבע המעולה ביותר בתוצרת ביח"ר "טמבור" 

 המיוצר בארץ, כמו כן יבוצעו העבודות לפי הוראות והנחיות היצרנים, ויכללו   
 את כל עבודות הרקע והצבעים הראשוניים הדרושים לביצוע עבודה מושלמת, גווני   
 אטין וכד'( חייבים באישורו המוקדם של האדריכל בכל מקרההצבע והגמר )מאט, ס   
 ומקרה.   
 

 צביעה במקומות ניסתרים  11.05
  
 הצביעה תיעשה גם באותם מקומות הנסתרים מן העין. 

 
 פיקוח ובקורת על עבודות הצבע  11.06

 
 נקבע בזאת, שבכל מקרה של חילוקי דיעות בין הקבלן והמזמין בכל נושאי

 עה )אולם לא כולל נושאים כספיים( יהיו נציגיהם המקצועייםהצבע והצבי  
 והמוסמכים של חב' "טמבור" הפוסקים הבלעדיים והסופיים, וכל קביעה שלהם   
 תחייב את כל הצדדים ללא ערעור.   
 
 חומרי צביעה  11.07 

 
 כללי א.   
 
 רכיביים,-כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש, חד רכיביים או דו   
 ויסופקו למקום העבודה כשהם ארוזים באירזותיהם המקוריות, מקופסאות   

 סגורות ומסומנות בתווית היצרן. 
 
 יש להקפיד שהצבעים לא יהיו ישנים, מעבר לשנה מזמן ייצורם.    
 

 יש לספק צבעים מתאימים לצביעת המשטחים הגלויים לקרני השמש, לרוחות, 
 משטחים אלה יהיו עמידים בפני השפעותלגשמים וכיו"ב. הצבעים בשביל     
 כגון: -כן, יש להשתמש בצבעים מתאימים למטרות מיוחדות -אקלימיות. כמו    
 צבעים העומקדים בפני חום למטרת צביעת גופי חימום, צבעים עמידים בפני   
 שחיקה לצביעת רצפות וכו'.    

 
 פטריות, טחב,סוג צבע למטרות מיוחדות, כגון להגנה בפני חום, אש,    
 כימיקלים וכיו"ב טעונים מפרט מיוחד.   

 
 הגדרות ב.     
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 לכה שקופה ללא פיגמנט או עם פיגמנט אשר אין בו כדי  -לכה )שקופה(         .1

  לכסות את מראהו של הרקע.       
 

 צבע עם פיגמנט, המקנה למשטח כיסוי מוחלט בגוון ברור, הכולל -צבע  .  2  
 מבריק שנהוג היה לכנותו "לכה". צבע           
 
 צבע המכיל אגרגאט. -טורה סציפוי טק .1      

  
 הציפוי של משטח בנוזל הנהפך ע"י תהליך שנקרא ייבוש  -צביעה  . 1  
 לשכבה מוצקת, שקופה או אטומה.  

 
תפקיד מסויים,  צבעלעיתים צובעים בסדרת צבעים כשלכל  -מערכת  . 1

 סידרה כזו נקראת מערכת. -ביניים, צבע עליון צבע  צבע יסוד, -כגון 
 
 אחסון חומרי צביעה ג.     
 
 אחסון החומרים, דילול הצבעים וכיו"ב יבוצעו מחוץ למבנים המוקמים,    

 במחסן מתאים אשר יוכן למטרה זו על ידי הקבלן. 
 
 לפני הצביעה יש לנקות היטב את המקומות בהם היא מבוצעת משיירי בנין,    
 פסולת ולכלוך.    
 
 צבעי יסוד ד.     
 

שמן יסוד למוצרי עץ ומשטח טיח יהיה מורכב משמן ללא תוספת   . 1
אחרים פרט למייבשים, למדלל )טרפנטין( ששיעורו לא יעלה   חומרים

 .1%עד  -ולאבקת אוקר  ,10%על 
  השמן יהיה שמן פשתן טהור ומבושל. יותר שימוש בתחליף סינטטי    

  פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים חרושתיים למטרה זו  לשמן                                        
 .    ומאושר במפעל מוכר                                       

 
 צבע יסוד סינטטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים חרושתיים  . 2    

 מת אבץ עם שרף סינטטי, מסוג צבע מיניום משרף סינטטי או כרו    
 העומד                                          

 .191בדרישות ת.י.     
 אם ידרש צבע מיניום על יסוד שמן יצויין הדבר במפרט המיוחד. צבע    
 .119מיניום כזה יעמוד בדרישות ת.י.     

 
 עליםצבע יסוד לגופי חימום, צינורות הסקה ואלמנטים דומים המופ    
 , או תקן אחר המיועד למטרהDIN 11900בחום, יעמוד בתקן הגרמני     

 זו.                                          
 

 למערכת צבעים מיוחדת כגון צבע אפוקסי, פוליאוריטן וגומי מוכלר    
 ישתמשו בצע היסוד המתאים לפי הוראות היצרן.     

 
 צרי פלדה בלבד.לצביעת מו ישמשצבע מיניום     

 
 במקרה של שטח פנים מחוספס ונקבובי יש להשתמש בצבע יסוד למילוי    
 נקבוביות ויצירת שטח פנים חלק )מלאן(. יש להשתמש רק בצבע יסוד    
  המומלץ על ידי היצרן לסוג זה של משטח, והמתאים לצבע    
 העליון שיצבע   מעליו. השימוש לפי הוראות היצרן.   

 
 בעים ולכותצ ה.  

 
  צבעים ולכות סינטטים יכילו שרפים סינטטים עם או בלי שמנים  

 מתייבשים וחומרי ייבוש לפי הצורך.  
 צבעים מיוחדים יורכבו מחומרים פולימרים מתאימים לייעודם, כגון אלה    



 60 

 היציבים בטמפרטורות גבוהות, או עמידים בפני כימיקלים, ויתאימו   
 החלים עליהם. לתקנים או למפרטים  

 הפיגמנטים שבצבעים יהיו יציבים ובני קיימא.   
  לכות ביטומניות תהיינה עשויות מביטומן מנופח ומדולל בטרפנטין     

 .188מינרלי בהתאם לדרישות ת.י.   
 

 מדללים ו.   
 
 למטרת דילול יש להשתמש בטרפנטין מינרלי העומד בדרישות התקן, ואילו    
 טים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במדלל המומלץהצבעים הסינט    
 על ידי היצרים של הצבעים המתאימים.    
 
 מרק  ז.    
 
 המרק לעבודות הצבע יהיה מרק מוכן מתוצאת מאושרת, גמיש ונמרח בנקל.    
 לצביעת חוץ ולצביעת מוצרי ברזל יש להשתמש אך ורק במרק סינטטי.    
 יתאים לשימוש עם מערת הצבעים שתבוא מעליו.יש להבטיח שהמרק     
 

 צביעת מסגרות אומן, סופרלק או פוליאור   11.08
 הכל לפי המקרה( -)כלול במחירי היחידה לנגרות או מסגרות   

 
)שתי( האלטרנטיבות המצויינות  2האדריל ראשי לבחור בכל מקרה ומקרה בין   
 יר.להלן ו/או בצבע הגמר, וזאת ללא כל תוספת מח  

 
ניקוי יסודי של המתכת )בבית המלאכה( מחלודה, ליכלוך, שמנים וכו'  א.  
 במברשת פלדה ו/או באמצעים מכאנים אחרים.   
  
)שתי( שעות לאחר  2 -לא יאוחר מ 172שכבות צבע יסוד צינקכרומט  2 ב.   
 ניקוי המתכת.   

 
 תיקוני צבע יסוד כנ"ל לאחר ההרכבה באתר. ג.  

 
)שתי( שכבות צבע "סופרלק" או "פוליאור", בגוון לפי בחירת  2 -גמר  ד.

 מיקרון מדוד יבש.  100האדריכל, בעובי 
 
 

 "פוליסידצביעת קירות פנימיים חדשים בצבע "   11.09
 
 

 החלקת פני הקירות בנייר לטש, ניקוי יסודי של הקיר מאבק. א.  
  
 Xמילוי חורים בקלסימו  ב.   

 
   מים. 10%-1%ל שכבות טמבורפיל מדול 2 .א
 " שכבה ראשונה  מדוללתפוליסיד)שתי( שכבות צבע " 2 -גמר  .ב

מים בגוון לפי בחירת  20%-10%מים, שכבה שניה מדוללות  10%-20%
 האדריכל, בכל מקרה עד לכיסוי מלא.

 
 גילבון תעשייתי    11.11

 
  729BS    1981גילבון תעשייתי יעשה ע"י הטבלה באמבט אבץ חם לפי תקן   
מעלות  200 -דקות ב 20 -וכן צביעה באבקת צביעה פוליאסטר "אפיה" בתנור ל  
עם אחריות  לעמידה נגד  1197BS(  1981מיקרון, לפי תקן ) 70צלסיוס, מינימום   
 שנה.  21 -חלודה ל  

 
 

 עבודות אלומיניום 12פרק 
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 כללי 12.00
 

 ם הבאים:המפרט המיוחד לביצוע בפרויקט זה מורכב מהמפרטים והתקני 
 תקנים ישראליים והמפמכי"ם הרלבנטיים, תקנים זרים. .1 
 המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול( בהוצאת מש"הבט ומש"הבש. .2 
 המפרט המיוחד שלהלן, רשימות אלומיניום, פרטי אלומיניום, ותוכניות המבנה. . 1 
 פרטי האלומיניום המצורפים אינם מהווים פרטי ביצוע.  
 רשימת התקנים הישראליים והזרים:להלן  
 עומסים אופייניים בבניינים, עומסים קבועים ועומסי שרות - 112ת"י  
 עומסים אופייניים בבניינים, עומסי רוח - 111ת"י  
 צמר מינראלי לבידוד תרמי - 711ת"י  

 סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה - 711ת"י   
 ייה לפי תגובותיהם בשריפההשימוש בחומרי בנ - 921ת"י  
 לוחות זכוכית שטוחה - 918ת"י  

אקוסטיקה, מדידה באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר של אלמנטי  - 1011ת"י 
 חזית וחזיתות בבניינים.

 בידוד תרמי של בנייני מגורים - 1011ת"י 
 חלונות אלומיניום 2וחלק  1חלק - 1018ת"י 
 יניםזיגוג בבני 1חלק  - 1099ת"י 
 מעקים ומסעדים - 1112ת"י 
 תריסי גלילה  2חלק  - 1109ת"י 
 חומרי איטום לבניינים - 1111ת"י 
 אטמים גמישים לחלונות ודלתות 1חלק  - 1112ת"י 
 דלתות הזזה מאלומיניום - 1001ת"י 
 חלונות ותריסים מותקנים באתר 1חלק  - 1018ת"י 
 ניוםציפויים אנודיים על אלומי 1חלק  - 1102ת"י 

 פרופילי אלומיניום שאינם מוגמרים 1חלק  - 211מפמ"כ 
 CWCT ,1170 ,BS 1810-1997 BS ,1997 M792 – A ASTMתקנים של 

 Bרמה  1018כל עבודות האלומיניום המותקנים בקירות חוץ יעמדו בדרישות ת"י 
 

 אישור קבלנים  12.01
 

 ימת שלושה קבלניעל הקבלן להגיש לאישור האדריכל רשימת קבלני משנה, )רש 
 לפחות( לביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ביצוע העבודות, -משנה    
 האדריכל רשאי לפסול לפי ראות עיניו כל קבלן משנה לביצוע עבודות    

 האלומיניום כפי שימצא לנכון, רשימה כזאת מאושרת ע"י האדריכל תהיה 
 צוע העבודות הנ"ל.הרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המשנה שלו לבי

 
 מודגש בזאת, שאין אישור כזה משום הסרת אחריות הקבלן לביצוע העבודות בכל   
 אופן שהוא.  

 
 תוכניות עבודה    12.02

 
 תכניות האדריכל והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית 

 בכתב הכמויותמחייבת, ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחירי היחידה ש   
 ייעשו על ידו, ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה ע"י האדריכל  

 ו/או המפקח, ולשביעות רצונם המלאה, כגון סוגי הפרופילים, גודלם, עוביים,
 שיטות החיבור, חיזוק וייצוב המוצרים ע"י הפרופילים וחיבורם לאלמנטים   
 ג וחומר החיבור והמרחק ביניהם(, שיטותהקונסטרוקטיביים של הבניין )סו   
 הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמנטים השונים, ההגנה על מוצרים וכד' כך שהמוצר   
 הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין נוכח הבחינות בצורה המושלמת ביותר,   
 לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, וזאת גם באם חלק מהדרישות לא תהיינה   

 תכניות האדריכל וכל זאת בתנאי שדרישות המתכנן והמפקח אינןנתונות ב
 חורגות חריגה משמעותית מהתכניות, כנתון במכרז/חוזה זה, ומכל המשתמע מהן,   
 לא יאוחר משבוע ימים מקבלת 1:1הקבלן יגיש תוכניות עבודה מפורטות בקנ"מ    
 צו התחלת עבודה.   
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 תוכניות הרכבה    12.03
 

 להיות בעל יכולת טכנית מוכחת לתכנון ושירטוט המוצר, הקבלן חייב 
 ומתחייב לשתף בישיבות התיאום את הגורם הטכני המתכנן מטעמו את המוצרים.

  
 הקבלן יעבד לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר, בתכניות הנ"ל

 ןתכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל, חתכים ופרטים הנוגעים לאופ   
 הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד, כולל כל החיבורים, חיזוקים   
 בהתאם למפרט הטכני של יועץ האלומיניום. 1:1לקונסטרוקציה וכד' בקנ"מ    
 
 תכניות אלה תהיינה חייבות באישור האדריכל ויועץ האלומיניום וזאת    

  –ע"י האדריכל  , מערכת תכניות מאושרות וחתומותהתחלת הייצורלפני 
 תימסרנה למפקח.

 
הקבלן מתחייב לתקן את התוכניות בהתאם להנחיות היועץ והאדריכל עד להבאתן 
למצב סופי ומאושר, התחלת היצור והיישום מותנית בגרסה מאושרת חתומה ע"י 

 האדריכל בידי המפקח.
 

 חדירת אויר:
 

קים שהן תהיה חדירת אויר הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת אויר, לא יתהוו חל
מ"ק/שעה/למ"ר דרך  1.1מרוכזת. חדירת אויר המותרת בלחץ הבדיקה לי תעלה על 

 מ"ק/שעה/למ"ר לחלונות נפתחים. 2חלקים קבועים ועל 
 

 חדירת מים:
 

תימנע חדירת מים מחוץ למבנה אל תוכו אל אותם חלקים של מערכות האלומיניום 
 מכך. והזכוכית העלולים להיפגע כתוצאה 

 לא תהיה הצטברות של מים באזורים לא מנוקזים
 

בדיקת איטום ההרכבה של הדפנות, החלונות והדלתות בפתחיהם תעשה באתר, 
 בנוכחות המפקח, במהלך הבדיקה יבדקו פיונות חיבורים וכד'

 הבדיקה תעשה בהתאם למפרט :
  FIELD CHECK OF METAL CURTAIN  WALLS FOR WATER 

LEAKAGE  501.2-83    
מ"מ, דרך פיית ריסוס בעלת ספיקה של  20בזמן הבדיקה יותזו מים בצינור גן בקוטר של 

 אטמ' בקו האספקה. 1מ"ק/שעה, ובלחץ של  2.1
ס"מ  20ס"מ מפני הקיר, קוטר השטח המוז יהיה  11התזת המים תעשה ממרחק של 

ני הקיר, התזת בקירוב, פיית הריסוס תכוון אל קו ההשקה הנבדק, ותהיה ניצבת אל פ
 המים תעשה בתנועה איטית

 דקות, תוך התקדמות כלפי מעלה. 1הלוך ושוב במשך   
 התגלתה חדירת מים בבדיקה יתוקן האיטום וייבדק בשנית. 
 הליקויים האופייניים יתוקנו בכל היחידות הדומות שבאתר. 

ואדם במהלך הבדיקה יעמוד אדם בצד חוץ, מול הפתח הנבדק להתיז מים על הפתח 
 נוסף יעמוד מול פתח בצידו הפנימי כדי לצפות בתוצאות.

הקבלן יתקין פיגומים מתאימים ותהיה גישה נוחה אל קיר המסך ואל הפריטים 
 האחרים באתר, בצידו הפנימי והחיצוני.

 
 עמידות באש:

 
שימוש בחומרי  – 921החומרים המשתתפים בבניין ויטרינת המסך יעמדו בדרישות ת"י 

י תגובותיהם בשריפה, יש למנוע מעבר אש ועשן בין הקומות במקומות המפגש בנייה לפ
 שבין המעטפת לתקרות הבניין.

 
 אילגון וצבע    12.04

 
 עפ"י ההגדרה במפרט הטכני 2כל עבודות האלומיניום בבניין תהיינה ברמה  



 63 

 מיקרון, בצבע וגוונים לפי בחירת  10, האלגון יהיה בעובי 12הכללי, פרק  
 ריכל ובגמר מאט )משי(, כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה של המוצרים.האד

 
 מחירי האלומיניום יתייחסו גם לאלומיניום צבוע )לא מגולבן( בגוון שיבחר   

 .RALע"י האדריכל מתוך רשימת גווני             
   

 לצבע בעל עמידות משופרת ויישא תעודת  2חלק  1102הצבע יעמוד בדרישות ת"י 
  שנה המתייחסת לפרויקט. 11 -יות לאחר

 
 זיגוג ופרזול    12.05

 
 כמו כן יכללו מחירי היחידה לעבודות אלומיניום גם את הזכוכית והזיגוג, 

 הכל לצורך אספקה והרכבה של מוצרי אלומיניום גמורים סופיים -פרזול וכו'    
 במקומם, בכל מקרה יהא הזיגוג תואם התקן הישראלי.

 לאישור האדריכל, גוון הפרזול יהיה כדוגמת גוון האלומיניום המאושר. הפרזול יובא 
 

 איטום המוצרים   12.06
 
 מודגש בזאת, שכל המוצרים )חלונות, קירות מסך, דלתות וכו'( חייבים להיות   
 אטומים לגמרי )במצב סגירה(.   
 

 הגנה על המוצרים וניקוי   12.07
 

 ן כשהם עטופים בסרט דביק להגנה מפני כל פגיעהכל מוצרי האלומיניום יסופקו לבני 
 אפשרית. לאחר ההרכבה ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח   
 לצורך הבטחת המוצרים בפני פגיעה, עד למסירת הבניין למזמין, עם מסירת   
 הבניין למזמין ינקה הקבלן את כל האלומיניום והזכוכית למשעי.   
 

 וק מוצרי אלומיניום וחיבורם לקונסטרוקציהחיז   12.08
 

 מודגש בזאת, שמחיר היחידה של המוצרים למיניהם כוללים גם את החיזוקים 
 והאמצעים הדרושים לחיזוקם וקביעת המוצרים לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של 

 הבניין, מחובתו של הקבלן לבדוק מראש חוזקו ויציבותן של מסגרות האלומיניום   
 ומסי רווח וכל עומס אפשרי אחר, ובמידת הצורך לחזק המסגרות בצורהבע   
 ובאופן החייבים באישור מוקדם של האדריכל, לא תשולם כל תוספת מחיר בגין    

 חיזוקים ושינויים הנובעים מהוראות סעיף זה.
קונסטרוקציית הפלדה ורכיבי הפלדה השונים אשר יבוצעו יוכנו מראש וירותכו מראש 

יה.  לאחר סיום עבודות הריתוך יצבעו בצבע יסוד או יגולבנו בטבילה באמבט במסגרי
אבץ חם, לאחר יישום שכבת ההגנה מפני קורוזיה יצבעו האזורים החשופים בצבע עליון 

 בגוון לפי בחירת האדריכל.
 

 חיבורים ובידוד מגע של אלומיניום על מתכות אחרות 12.09
 
 מיניום )חיבור הפרופילים, פחים וכד'(כל החיבורים בעבודות האלו א.    
 יבוצעו ללא מסמרות, ברגים וכד' הגלויים לעין, אלא אם נתקבל אישור    
 מוקדם של האדריכל. מותרים רק חיבורים סמויים פנימיים, וגם לגביהם    
 חייב הקבלן לקבל אישור מוקדם של האדריכל.    
 
 זל או פלדה( הנמצאת במגע עםאסור בהחלט להשתמש במתכת ברזלית )בר ב.    
 האלומיניום, איסור זה קיים לגבי חיבורים פנימיים וכן לגבי ברגים,    
 מסמרות וכד', אף הם נסתרים מהעין, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים    
 הבדוקים והמאושרים בכדי לנקות כל מגע בין האלומיניום לבין כל מתכת    
 אחרת.    
 

ספק האלומיניום יש לקבל אישורו המוקדם של  -חרות לגבי שימוש במתכות א
 .והמפקח
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 אטמים   12.10
 
 או סיליקון EPDMאטמים גמישים, בין שהם נראים לעין ובין שאינם, יהיו עשויים    
 או שווה ערך החייב באישורו המוקדם של האדריכל.   

 אטמים גמישים לחלונות ודלתות. 1112האטמים יעמדו בדרישות ת"י  
 

 סיפים ומשקופים עיוורים   12.11
 

כל מחירי היחידה של המוצרים למיניהם יכללו גם סיפים ומשקופים עיוורים )במידת 
 הצורך ו/או כפי המצוין בתכניות(. הסיפים יהיו מפח אלומיניום מגול בן, ובגמר כנ"ל

לבן מ"מ, המשקופים העיוורים יהיו מפח מגו 2.0דלעיל ובעובי לפחות  12.01בסעיף 
 מ"מ. 2.0בעובי לפחות 

הקבלן המבצע יהיה אחראי גם למשקופים העיוורים ועיגונם למבנה, וכן יהיה אחראי 
 באופן בלעדי לאיטומם.

  
 פרזול   12.12

 
 כל עבודות הצעה/הסכם זה, שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק ולהרכיב בהן א.    
 מפתחות, עיני הצצה, פרזול )כגון צירים, ידיות, כל סוגי מנעולים,    
 סגרים, בריחים, "רוזטות", "שלטים", כפתורי דלת וכו'( יכללו במחירי    
 היחידה ומיניהם גם את אספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש ולא תשולם    
 לקבלן כל תוספת בגין הספקה והרכבה של פרזול זה או אחר.    
 
 )התכניות שהוצאו לקבלת מודגש בזאת שתכניות האדריכל בשלב התכנון    
 הצעות( כוללות פירוט כללי ביותר של הפרזול הדרוש, אי לכך על הקבלן    
 המציע להעריך בעצמו את הוצאותיו בגין חובתו לספק על הפרזול הדרוש    
 וכללן בכתב הצעתו כיוון שלא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית בגין    
 ע"י האדריכל בשלב הביצוע.בחירת הוספת פרזול זה או אחר     
 
 האדריכל רשאי לבחור לפי ראות עיניו כל פרזול שימצא לנכון ללא כל קשר ב.    
 למחירו בשוק ועל הקבלן למלא אחר ההוראות ולבצע החלטותיו ובחירתו של    
 האדריכל ללא ערעור או תוספת מחיר.    
 
 המוצרים, מחיר היחידה צירי רצפה הידראוליים כלולים במחיר היחידה של ג.    
 לציר רצפה יכלול את אספקת המנגנון והרכבות ברצפה ובחלק העליון של    
 הכל קומפלט וסופי במקומו בבניין. -הדלת     
 
 העבודות יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את ד.    
 ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל.    
 
 בכל העבודות לפי המקרה והצורך חייב הקבלן גם לפרק את הפרזול ולהרכיבו . ה   
 מחדש ללא תשלום.    
 
 כל המפתחות של המנעולים ימוינו, יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה ו.    
 ברורה, וימסרו למזמין באופן שיבטיח שכל מפתח יזוהה בנקל ביחס למוצר    
 שאליו הותאם.    
 
 עותקים הדרושים מכל מפתח יקבע בלעדית ע"י המזמין, אך לא יקטןמספר ה    
 .-1מ    

 
 
 

 זכוכית וזיגוג  12.13
 
 אספקת הזכוכית והזיגוג יהיו כלולים במחירי היחידה של עבודות א.    
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 האלומיניום.    
 
 עבודות הזיגוג יבוצעו בצורה מקצועית מעולה, ולפי מפרטים והוראות חברת ב.    
 יציה" ובהדרכתה."פנ    
 
 פרופילי הזיגוג יהיו עשויים מגומי נא ופרן רך. ג.    
 חיבורי זכוכית ישירות למבנה או חיבורים שבין זכוכיות לזכוכית יבוצעו    
 ע"י מילוי המרווחים באטם סיליקון שקוף, תוצרת גנרל אלקטריק או שווה    
 ערך.    
 
  ת המוצרים באון שיאפשר התפשטות על הקבלן לנקוט באמצעים ולייצר א ד.    

  של הזכוכית בתוך מסגרות בהן היא נתונה, את פרטי הזיגוג ושיטת   תרמית                           
  הזכוכית במסגרת חייב הקבלן להראות בתכניות אותן יגיש לאדריכל   הרכבת                           
 אישור. לצורך                            

 
 הזכוכית צריכה להיות מטיב מעולה ביותר מהסוג המצוין, ללא בועות, ה.    
 גלים ופגמים וכו' ובעובי כפי שמצוין בתכניות ו/או בכתבי הכמויות    
 להלן, זכוכית שתגלה פגם זה או אחר תפסל לאלתר ע"י האדריכל והאדריכל    
 חייב יהיה להחליפה באחרת.    
 
 ר ההרכבה ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך, ויסמן אתלאחר גמ ו.    
 הזכוכית באופן בולט, בכדי להתריע על קיומה, למרות האמור כאן, אחראי    
 הקבלן לשלמות הזכוכית עד למסירת כל העבודות למזמין.    
 
 מוצרים שונים יהיו מזוגגים מזכוכית מסוגים שונים, כפי שמצוין ז.    
 ו/או לפי הוראות האדריכל, בכל מקרה יעשו עבודות הזיגוג לפי  בתכניות    

 .918ות"י  1099דרישות ת"י   
  1חלק  1099זכוכית באזורי סכנה תהיה מחוסמת או שכבות בהתאם לת"י   

 , אזורי סכנה כוללים אך לא מוגבלים לכל שמשה הנמצאת 2000אוגוסט 
 הרצפה.ס"מ מעל מפלס  110כולה או מקצתה עד גובה של 

 
 איטום 12.14

 
כל חיבורי הפרופילים ורכיבי המעטפת, כל הפינות וההברגות וכל מפגש היחידות עם 
חלקי הבניין האחרים וכן הזיגוג חייבים באיטום מושלם, והאחריות לכך כולה על 

 הקבלן.
 מ"מ לאיטום מסביב למסגרת. 0.8חריץ איטום גלוי בעובי של 

 
יבי מעטפת כל הפינות וההברגות ייאטמו בטכניקה של כל החיבורים של פרופילים ורכ

חיבורים ב"רטוב" כמפורט וכל האלמנטים המתוכננים לפתיחה ולסגירה או לצורת 
תפעול אחרת יצוידו בסרטים אוטמים שעירים העשויים שיער סינטטי, או עשויים 

נים אישור ניאופרן  או אי.פי.די.אם, אם )אך לא פי.וי.סי.( או מסוגים שווי ערך הטעו
 מראש של האדריכל.

 
כל הסרטים האוטמים לסוגיהם יהיו מושחלים בחריצים מתוכננים מראש בפרופילי 

 ADHESIVEהאלומיניום, ולא בהדבקה עליהם, בין בדבק ובין בהדבקה עצמית ) 
SELF .אין להשתמש בסרטים אוטמים ספוגיים ) 
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 ולא) לפינה בסמוך יעשה רוחיבו, אחת חתיכה האיטום פרופיל יהי הכנפיים בפינות
 (.בפינה

 
 .העיוור למשקוף המבנה בין רציף לאיטום פריימר ג"ע – אם.די.פי.אי יריעות

 
 האחרים הבניין חלקי לבין( מגולבן מפח עזר משקופי לרבות) היחידה בין מישק כל

 וייסתם קורוזיבית האנטי הביטומנית לחציצה בנוסף" קומפריבנד" של ברצועות ייאטם
 101 סיל סיקה כגון" סיקה' "חב של או בוטילי גומי של מסטיק או" טיוקול"ב מכן לאחר

 .האדריכל של מראש באישור ע"ש בחומר
 שואב י"ע העיוורים והמשקופים הפרופילים את לנקות יש האיטום ביצוע תחילת לפני
                     .תעשייתי אבק

 רמת. ידנית בעבודה ולא", סטיקמ אקדח" כגון, מכשירים באמצעות תבוצע הסתימה
 האחרות והיחידות החלונות של האיטום מרמת תפחת לא העזר משקופי סביב האיטום

 .עצמן
 

 
 

 דוגמאות 21.21
 

 אלמנטי של דוגמאות הקבלן יכין לעיל כמפורט המפורטות היצור תוכניות אישור לאחר
 .המפקח להנחיות בהתאם שונים מסוגים אלומיניום

 
 במקום פעולה במצב בבניין יורכבו הן, חלקיהן כל על – למותבש ייוצרו הדוגמאות

 .     המזמין י"ע  שיאושר
 

 מוסמך מכון בדיקות  12.16
 

" בחינה תעודת" למזמין הקבלן ימציא – לעיל כמפורט והרכבתן הדוגמאות אספקת עם
 .הטכניון מבדקת או התקנים מכון מטעם

 
 לפגוע ומבלי לרבות, זה מפרט בתנאי לעמידותם נבדקו הדוגמאות כי יעידו התעודות

 וסגירה פתיחה, מכאנית העמסת, מים לחדירת אטימות, אויר חדירת במושאי בכלליותה
 .ב"וכיו

 
 על המכון של איכות בקרת למערכת המכון התחייבות גם יכיל המוסמך המכון אישור
 .השוטף הייצור

 
 מוכנות – במפעל ןה יחידות לבחור רשאי המזמין יהיה והאספקה הייצור במהלך

 . במכון בדיקתן את ולבקש מהאתר וכן, לאתר למשלוח
 

 אחריות 12.17
 

שנים מיום  1הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרים אותם הוא מספק למשך 
  קבלת המבנה ע"י המזמין.

  
 מחירי היחידה יכללו את כל הדרוש לביצוע העבודות כמפורט במסמכים, לא  הערה: 

 תשולם כל תוספת מחיר על סמך טענת הקבלן על קיום סטיות בין המסמכים    
 השונים, או אי הבנתו של פירוט כלשהו.    
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 עבודות פיתוח - 40פרק 
 

 כללי  40.00
 

בככר וברחובות הצמודים אליה וע"פ גבולות פרק זה מתייחס לעבודות הפיתוח  .1
 .העבודה כמצויין בתוכניות

 
לב הקבלן מופנית לכך, שהמזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין את תשומת  .2

הכמויות עפ"י פרק זה ע"י ביטול ו/או החלפת סעיפים שלמים, וזאת במהלך ביצוע 
 העבודות. הקטנה ו/או החלפה כנ"ל תעשה ללא שום תוספת כספית או אחרת.

 
בנפרד הככר כולל הריסת המבנה המוגבה של הככר תעשה חפירה כללית בשטח  .1

 מסעיפי מפרט זה.
 

 דרישות נגד החלקה 
 

 .0.29של הריצוף יהיה גדול  SRI מקדם 
 התנגדות להחלקה. – 2279הריצוף יעמוד בדרישות תקן ישראלי 

 
 שלבי ביצוע

 
מהקבלן לדגם סידור  Shop Drawingאין להתחיל בריצוף לפני קבלת תכניות ה

 באתר.המרצפות וזאת בין היתר למניעת חיתוכי אריחים 
 שלבי הביצוע יהיו כדלקמן:

ביסוס המשטח יתבצע עפ"י הנחיות יועץ הקרקע/מתכנן המבנה וזאת בהתאם לסוג  .א
הקרקע באתר. במידה ואין הנחיות שכאלו יש לבצע את המינימום המפורט 

 ה' שלהלן-בסעיפים ב'

שבמפרט  11.01.11יש להדק את השתית לרמת ההידוק הנדרשת על פי סעיף מס'  .ב
 הכללי 

לצורך הפרדה בין שכבת הקרקע המקומית לבין השכבה שמעליה יש לפרוס בד  .ג
:  11של נתיבי ישראל פרק  11.07.02.01על פי טבלה  2גיאוטכני לא ארוג מקבוצה 

 : מוצרים גיאוסינטתיים. 07עבודות סלילה תת פרק 

מודיפייד  100%ס"מ וברמת הידוק של  20יש לבצע שכבת מצע סוג א' בעובי  .ד
 . שכבה זאת הינה השכבה הנושאת.אאשטו

 ס"מ לצורך פילוס ולישרה באמצעות סרגל יישור. 2-1יש לפזר שכבת חול בעובי  .ה

 יש להקפיד שלא לדרוך על שכבת החול המיושרת בזמן הריצוף. .ו

עבודות בטון טרום ובכפוף  01העבודה ושיטות היישום יהיו בכפוף להנחיות פרק  .ז
 להנחיות יצרן הריצוף.

 
 דידה והתשלוםאופני המ 

 10.11, 10.11, 10.11פרק -כמפורט בכתב הכמויות בסעיפים השונים הנכללים בתתי
 
 

 התאמת עבודות הפיתוח והריצוף לאורך המבנים הקיימים 40.01
 

מ'. היציקה תבוצע מתחת למפלס  1.0בכל היקף הבניינים תבוצע יציקת בטון ברוחב 
 לתיחום הריצוף. המיועד םהריצוף ותכלול הנחת סרגל אלומיניו

בנוסף לכך יבוצעו התאמות בכניסות ובמעברים בין הבניינים. התאמות אלו כוללות: 
התאמת גבהים, עבודות פירוקים מקומיות והתאמת סוג הריצוף, הכל בהתאם להנחיות 

 ולהוראות המזמין.
סעיף זה אינו מתואר בתוכניות, למעט פרט אופייני, וביצוע העבודה יהיה בכפוף 

 אות המפקח ולהנחיות האדריכל בשטח.להור
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 משטחי בטון מתחת לריצוף  40.02
 

כנדרש בתוכניות תשתית נושאת מבטון בעובי  :כדלקמן ובאתר יבוצע משטחי בטון
 ס"מ. 20מ"מ במשבצות של  8והכוללת רשת זיון בקוטר 

 
 

צועת ההפרדה )חלופה א' למדרכות, לרצועת השירות, לרבמרצפות בטון טרומיות ריצוף  40.03
ולעטרה: דגם "יהלומים" מותז, תוצרת אקרשטיין או ש"ע וכן כל סוגי המרצפים 

 המצויים בתכניות ברחובות הניצבים לכיכר(
 

 המרצפות יהיו מסוג א' ומדגם מאושר ע"י האדריכל וכמפורט בכתב הכמויות.
 נקי חול  שכבתס"מ ומעליו  20המרצפות יונחו על ע"ג מצע מהודק סוג א' בעובי 

  .ס"מ 1בעובי 
 הריצוף בסוגי מרצפות שונות, כמפורט בכתב הכמויות וכמתואר בתוכניות.

 הקבלן יבצע כל סוג ריצוף בכפוף להנחיות יצרן המרצפות וכפוף להוראות המפרט.
דגם הנחת המרצפות, כיווני הריצוף, הגוונים והתגמירים יהיו כמסומן בתוכניות 

 ולבחירת האדריכל.
 
 דוגמאותאישור  . 1
 

על הקבלן לבצע קטע דוגמא מכל אחד מסוגי הריצוף, עפ"י הדגמים והפרטים 
 מ"ר לפחות. 1הנדרשים בתכניות. הדוגמא לכל סוגי הריצוף תהיה בשטח של 

רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע"י האדריכל והמפקח רשאי הקבלן להמשיך 
 בעבודה. 

 הכנת הדוגמא אינה למדידה ולתשלום.
 

 חול מעורב בצמנט מצע . 2
 

ק"ג/מ"ר לשכבת חול  10בשטחי ריצוף יוסיף הקבלן צמנט יבש בכמות של 
 שמתחת לריצוף.

  
הצמנט יעורבב היטב עם החול ומיועד ליצירת משטח קשה למניעת "בריחת" 

 חול מתחת למרצפות.
הסעיף אינו למדידה ונכלל במחירי הריצוף. ביצוע הסעיף בשטחים לפי הוראות 

 המפקח.
 

 
 ריצוף במרצפות גרניט 40.04

  
 סוגי הריצוף: .א

 
 תוצרת שחם אריכא.   7118101מק"ט    "polygon 10 -  citta coal"ריצוף דגם  .1

 אבנים ויוצרת דגם חוזר. 1ס"מ. יחידה הכוללת  1עובי  101*18במידות 
 
 

 תוצרת שחם אריכא 7118112" מק"ט free stone – citta cloudריצוף דגם " .2
 ס"מ. 1נות עובי במידות משת

 
 שחם אריכא 7118871" מק"ט lozenge shape- citta coalריצוף דגם " .1

 ס"מ בשלושה גוונים: 8עובי  200*200מידות 
Coal (20%) 

Cloud (10%) 
Volcan (20%) 
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 מפרט יישום: .ב
)חלופה ב' למדרכות  ס"מ 6" בעובי polygon 10ריצוף מרצפות גרניט " .1

 : בכיכר(
ן גרניט, בדוגמא פוליגונלית חזרתית כמפורט בפרט. המרצפות תהיינה מאב

-1ע"ג חול מיוצב. העבודה כוללת מצע חול מיוצב בשכבה של  נהתונח המרצפות
 ס"מ. על פני תשתית מוכנה של מצע מהודק או משטח בטון.  1
חלק מלט  1חלקים חול עם  1ש להכין חול מיוצב באופן הבא : מערבבים י

 תערובת לחה.  בתוספת מעט מים, עד קבלת
 את התערובת הזו מפזרים על המצע עד גובה הריצוף המיועד )תחתית האריח(.

 
)חלופה ב' לריצוף רצועת  ס"מ 6בעובי  ""free stoneריצוף מרצפות גרניט  .2

 :השירות, רצועת ההפרדה והעטרה(
 הגרניט תודבק באמצעות טיט. 

מוכנה של מצע  ס"מ על פני תשתית 2-1העבודה כוללת מצע חול בשכבה של 
 מהודק או משטח בטון. 

חלקים של  8חלקים מלט עם  1הגרניט תונח על גבי טיט באופן הבא : מערבבים 
מכמות המלט מוסף אקרילי מתאים )כדוגמת אלונית או  1%חול ים, מוסיפים 

לפי הצורך, עד קבלת תערובת נוחה  ליטר(  7( מהולה במים )כ 17בי ג'י בונד 
 לעבודה. 
 שתמש בסיד או בחול מחצבה בתערובת טיט.אסור לה

 
)חלופה ב' לתכסית  ס"מ 8בעובי  "" lozenge shapeריצוף מרצפות גרניט  .3

 :מרכז הכיכר(
 1-1הגרניט תונח ע"ג חול מיוצב . העבודה כוללת מצע חול מיוצב בשכבה של 

 ס"מ. על פני תשתית מוכנה של מצע מהודק או משטח בטון. 
חלק מלט  1חלקים חול עם  1אופן הבא : מערבבים ש להכין חול מיוצב בי

 בתוספת מעט מים, עד קבלת תערובת לחה. 
 את התערובת הזו מפזרים על המצע עד גובה הריצוף המיועד )תחתית האריח(.

 מ"מ.  1הנחת הריצוף בדגם זה עם מישקים של 
 מומלץ להתקין עם ספייסרים יעודיים.

אמצעות מכונה עם זרוע הרמה הנפת המרצפות והנחה מדוייקת באתר ב
 בואקום.

 
 :לריצוף במרצפות גרניטהוראות כלליות  .ג

 1מ"מ מומלץ להשתמש בספייסרים של  2-1הנחת הריצוף תהיה עם מישקים של 
מ"מ. לאחר הנחת המרצפות יש לפזר חול ים נקי על פני משטח המרוצף ולהחדיר 

 אבן ע"פ בחירת האדריכל. במישקים לכל עובי הריצוף או ע"י כיחול לקבלת בגוון ה
בשולי שטח הריצוף במפגש עם אבני שפה וקירות ישלים הקבלן קטעי ריצוף 
הקטנים ממידת מרצפת ע"י ניסור המרצפות למידה המדויקת הנדרשת בשטח, 

 ובאמצעות מסור חשמלי.
 אין לחתוך מרצפות בגיליוטינה ואין להשלים קטעי ריצוף ע"י יציקה במקום.

לאישור האדריכל דוגמאות לסוג האבן ואיכותה. רק לאחר אישור  על הקבלן להציג
 הדוגמא ע"י האדריכל יספק הקבלן את מרצפות האבן לשטח.

 
 המדידה בנפרד לסוגי הריצוף השונים במ"ר כמצויין בכתב הכמויות. .ד

יישום מילוי פוגות כלול במחירים של הריצוף  וכולל מילוי בחומר קוורץ עם דבק  .ה
 למפרט שיאושר בדוגמא של היצרן שיאושר  ע"י מחלקת דרכים .אפוקסי  בהתאם 

 
 

 אבני שפה   40.05
 

( 10במפרט הכללי לפיתוח האתר ) 10081אבני שפה תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 
ובהתאם לפרטים בתוכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות 

 ועקומות מסוג כלשהו וכן אבני שפה מונמכות.
 

של  100811אבני השפה לסוגיהן יונחו על יסוד ומשענות בטון. הפרטים יתאימו לסעיף 
 10פרק 
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 אופני המדידה והתשלום

 . כמפורט בכתב הכמויות בסעיפים השונים 
 
 

 גינון והשקיה - 41פרק 
 

 הכנת שטחי הגינון 41.1
 

  זיבול ודישון .1
 

ומפוסט לעבוד בדרישות המפקח. על הקמטיב מאושר ע"י סוג הזבל יהיה קומפוסט  .א
 הבאות:

ס"מ, ללא אבנים או  2 -, ללא רגבים גדולים מ 1%תכולת מינרלים כללית לפחות 
 מוצקים.

-10%הקומפוסט יהיה נקי מחשש לעשבים רעים, נטול ריח לחלוטין. תכולת רטיבות 
10% 

 .1-11יחס חנקן : פחמן 
דם של המפקח. אספקת הקומפוסט לאתר מחייבת הבאת דוגמאות לאישורו המוק

 הדוגמאות יישלחו לבדיקת מעבדה על חשבון הקבלן. 
הקבלן נדרש לספק לאתר את כל כמות הקומפוסט והדשנים לפני תחילת הפיזור, ולקבל 

 אישור המפקח לכמות שסופקה, ולאחר מכן, אישור טיב הזבל ע"י המעבדה הבודקת.
ות שקילה של החומר לצורך חישוב כמויות הקומפוסט והדשנים, יספק הקבלן תעוד

 המובא ואישור מעבדה ליחס משקל:נפח מוצהר.
על הקבלן לאשר את כמות הקומפוסט והדשנים שהובאו לשטח ע"י תעודות משלוח 

 חתומות ע"י המפקח.
הקומפוסט יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד, לפני שיתייבש, ולכל המאוחר, יום לאחר 

 הפיזור.
מ' לפחות, בשתי וערב,  1.1, מחרשה, מתחחת, ברוחב ההצנעה תבוצע באמצעות כלי מכני

  יש לחזור ולתחח. -ס"מ לפחות. יש לקבל גוון אחיד של המשטח, ולא  20לעומק 
 אין להמשיך לשלב הבא, עד לקבלת אישור המפקח לאחר בדיקת כל השטח.

  .ליטר למ"ק. הקומפוסט יפוזר במזבלת 20כמות הקומפוסט שתפוזר, 

, יפוזר ויוצנע במידה שווה על פני השטח דשן בשחרור מבוקר, כולל ביחד עם הקומפוסט .ב
 גר' למ"ר. 100או ש"ע בשיעור של  1:2:1חודשים ביחס  12 -מיקרואלמטנים ל

 גר'/ מ"ר. 10כן יפוזר על פני כל השטח דשן סופר פוספט גרגרי בשיעור של -כמו .ג

 לגלי בלון.הדשנים הנ"ל יפוזרו בשתי וערב באמצעות מדשנת רוטורית עם ג .ד

 לבורות השתילה של הצמחים יוספו בנוסף לדשנים שפורטו, הדשנים הבאים: .ה
דשן בשחרור מבוקר לשנה,  קומפוסט  )ליטר( לצמח הצמח

בתוספת  1-2-1ביחס 
 ים )גרם(טמיקרואלמנ

 10 1.1 ק"ג 1לצמחים במיכל 
 100 20 ליטר 1-1לצמחים במיכל 

 110 20 ק"ג 20לעצים ממיכל 
 100 10 ריםלעצים בוג

 

 1:1:1לאחר הנחת מרבדי המדשאות, יש לפזר דשן "סטרטר" מבוקר שחרור ביחס  .ו
 גר'/מ"ר. 10בכמות של 

הקומפוסט והדשנים אינם למדידה, ועלותם תיכלל במחירי הסעיפים השונים לעבודות  .ז
 גינון ושתילה.

  
 

 
 

 אדמה גננית .2
 

ה אדמת חמרה קלה. איכות אדמת גן בשטחי גינון, בערוגות ובפתחי נטיעת עצים תהי
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 האדמה תעמוד בכל דרישות המפרט הכללי.

העבודה כוללת אספקת האדמה ממקור המאושר ע"י המפקח ופיזור האדמה בשטחי 

מ"ק למילוי בבור נטיעה לעצים. העבודה כוללת חפירה  1 -ס"מ ו 10הגינון בשכבה של 

 וסילוק פסולת בניה ושכבות המצעים משטחי הגינון.

דגימות קרקע מהקרקע הגננית המובאת לקבלת אישור  2צע בדיקה מעבדתית להקבלן יב

סוקר קרקע מוסמך והמפקח. אדמה שלא צענה על הדרישות כאמור להלן תורחק 

מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום אחר מאושר ועל הקבלן להביא אדמה בהתאם 

 לטיב הנדרש ועל חשבונו. 

 הדרישות לטיב האדמה הן:

 20%-10%לסטיות אינדקס פ .1

 20%-10% 200עובר נפה מס'  .2

ס"מ )שיעור האבן בקרקע לא יעלה על  1החומר לא יכיל גושים, אבנים מעל גודל של  .1

 (, שורשים, עשבים רב שנתיים, מחלות שורש, מזיקים וכל פסולת אחרת.1%

 .PH=  1.0-7.0דרגת החומציות  .1

 ללא רעלים. .1

 .10%חרסית עד  .1

 ירת קרקע לס. שלא יביא ליצ1%סילט עד  .7

 מליחות עד שני מילימוס. .8

9. S.A.R  1.1-2.0בין 

 מ"ק לדונם. 11-20יש להוסיף קומפוסט בכמות של  .10

ק"ג סופר פוספט לכל  110יח' זרחן יש להוסיף   P.P.M 10 –בקרקע המכילה פחות מ  .11

 ק"ג לדונם בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע. 71-110דונם ואשלגן בכמות של 

 מקסימום. CM/DSM 2.0מוליכות חשמלית עד  .12

 1.1%תכולת הגיר לא תעלה מעל  .11

 

פיזור האדמה יעשה באמצעות כלים מכניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך ולפי המצב 

בשטח. העבודה לא תבוצע כשהאדמה רטובה או כשיורד גשם. הפיזור יבוצע לאחר ניקוי 

 השטח מכל פסולת בניה אשפה ותשתיות.

וי השטח לפני פיזור האדמה. יש להקפיד על כיסוי השטח יש לקבל אישור המפקח לניק

לפי הגבהים המתוכננים גם לצידי עצים, קירות וכד'ו באופן שלא תראה הקרקע 

 המקומית הטבעית לאחר הכיסוי.

 המדידה לאדמת גן במ"ק כולל בדיקות מעבדה ופיזור בשטח.
 
 
 
 
 
 

 יישור גנני סופי  .3
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קנת מערכת ההשקיה והצנעת הקומפוסט. העבודה יישור גנני סופי יבוצע לאחר גמר הת

ס"מ כנדרש במפרט 1תבוצע באמצעות כלים מיכאניים ועבודת ידיים לדרגת דיוק של 

 .11011הכללי פרק 

לפני עבודת היישור ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן עיבוד קרקע לתיחוח שטחים 

 .מהודקים המיועדים לגינון

  במ"ר. לתיחוחליישור גנני והמדידה לעבודות 

 

 

 "תעלות גידול" לעצים   .4
 

 כללי
 
תעלות גידול מיועדות לאפשר לשורשי העצים התפתחות אורכית רצופה במדיום של קרקע  .ג

 משופרת. שיטה זו היא השיטה המיטבית לטיפוח עצים בשטחים מרוצפים.

עות מסוג מ' )עומק( בדפנות התעלה תתוקנה ירי 1.1מ' )רוחב(  1-2תעלת הגידול במידות חתך  .ד

'ROOTCONTROL מ' לפחות בין קצוות היריעה. רוחב  1.0', בהנחה רצופה ובחפיות של

מ' ודופן החפירה לתעלה יהיה  1-2מ'. מימד הרוחב בתחתית התעלה לא יקטן מ 1.2היריעה 

בשיפוע מקסימלי האפשרי. התעלה תהיה מכוסה באלמנטים טרומיים ופתחים במקומות 

 הנטיעה.

 הגידולמערכות בתעלות 

מ"מ מחורר  110צינור איוורור בבור הנטיעה ובתעלת הגידול התת קרקעית . צינור שרשורי  .א

 ועטוף בארג גיאוטכני.

פתח אנכי לצינור אוורור המותקן בכל פתחי הנטיעה  ומחובר לצינור האוורור האופקי.  .ב

 הפתח האנכי יאפשר גם קליטת מי נגר מהסביבה אל תעלת הנטיעה.

 יה מחלק בתוך תעלת הנטיעה.מעבר צינור השק .ג

 פרישת קווי טפטוף על פני שכבת המילוי בתעלה. .ד

 המדידה לפי יחידות כמפורט בכתב הכמויות. .ה

 

 אדמת המילוי בתעלות
 

 קיימות שתי שיטות שונות לסוג האדמה בתעלות הגידול:

 קומפוסט ודשנים )חלופה א(. 1%אדמת חמרה חולית מטיב מאושר בתוספת  .1

 )חלופה ב(.  CU SOILאדמת מבנה מסוג  .2

 

 

 

 יישום אדמת חמרה חולית בתעלות גידול עצים )חלופה א( 4.1
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 כללי: .א

מילוי בקרקע מסוג חמרה חולית כולל קומפוסט ודשנים. מילוי קרקע חולית מחייב 

 אביב.-הסתייעות הקבלן ביעוץ ובקבלת הנחיות אגף שפ"ע עיריית תל

 המדידה לפי מ"ק.

 ים:ב. אופני היישום ומרכיבים טכני

  מ' מגובה ריצוף סופי 1.1חפירת תעלת גידול לעומק 

 חמרה חולית קלה בהכנה מבוקרת באתר 

  מנפח האדמה הכולל 1% בנפחאספקת וערבוב קומפוסט באדמת הגידול 

  מחלק השקיה בין עצים צינורהמשמש  10מ"מ דרג  71שרוול.  

  המשמש כצינור  ,ארוג-טכני לא-מנקז עטוף בבד גיאו, מ"מ 80צינור שרשורי בקוטר

 אורכי בתעלה. אוורור

 מערכת אוורור בור נטיעה AirMax צינורות אנכיים או ש"ע עם שני זקיפים ומכסים .

 בתחום פתח הנטיעה.

  השקיה  גומת העץ:  סידור סולם טפטוף בגומה בהתאם לפרט. העבודה כוללת את

    .כל אביזרי החיבור הדרושים

 מ"מ ללא דופן פנימית, עטוף בבד  110קוטר אספקת והנחת צינור שרשורי מנקז ב

 .ארוג למעבר טפטוף לאורך תעלת הגידול-גיאוטכני לא

  ל""ש כל  2.1או  1.1מ""מ מתווסת עם טפטפות  11אספקת והשחלת שלוחות טפטוף

 .בשרוול שרשורי  10

 ם מסוגמגביל שורשיROOTCONTROL  

 (.מ 2)רצועה ברוחב סטיל לייצוב קרקע מעל שכבת חמרה חולית  יריעת גיאוטק'  

 

 בתעלות גידול עצים )חלופה ב'( CU SOILיישום אדמת מבנה מסוג  4.2

 כללי: .א

 CU שכבת המבנה מתחת לשכבות הנושאות, כמצוין בתכניות, תהיה אדמת המבנה

SOIL  חברת ןברישיושפותחה ע"י אוניברסיטת קורנל ארה"ב ומיוצרת בישראל 

Amereq  או ש"ע. 'הדר מערכות'ע"י 
 

הינה תשתית יציבה למדרכות, למגרשי חניה  ולמיסעות קלות,  CU SOIL ת מבנהאדמ
אשר יחד עם תפקידה הקונסטרוקטיבי מאפשרת צמיחה והתפתחות של שורשי עצים 

 .בתוכה
 

מ"ק כל שק( כתערובת מוכנה לפיזור ולהידוק באתר.  1אדמת המבנה תסופק בשקי ענק )
 רט בתכניות.כמפותכסית  ע"ג שכבת אדמת המבנה תיושם

 
, במים, ובחומרי הזנה בכדי רבאווימזינה את שורשי העצים  CU SOILאדמת המבנה 

 לאפשר התפתחות עץ בריא וגדול.  
 

 החומרים: .ב

 .CU SOIL מבנה כל החומר המיועד למילוי, כמצוין בתכניות, יהיה מסוג אדמת 
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הועמס באתר  שעות מהמועד בו 10-החומר יובא לאתר באריזתו המקורית לא יאוחר מ
 .הייצור

 
 כל משלוח ילווה בתעודה מאת היצרן שבה יצוינו הפרטים הבאים:

 .שם החומר 

 .שם היצרן המורשה 

 .נפח החומר ומשקלו בעת האריזה 

 .תאריך הייצור ותוקף יישום החומר 

 

 הרכב התערובת: .ג
ומקרקע  80%-71%התערובת מורכבת מאגרגט דולומיט או גיר דולומיטי בשעור של 

. בנוסף לכך התערובת מכילה מוספים פולימריים 21%-20%ית בשעור של חרסית
וכן תוספת מים שפירים נדרשת  0.01%יעודיים מסוג הידרו ג`ל קופולימר בשיעור של 

 רטיבות שמבוצעות במעבדה.-מת"ק-בהתאם לנתוני בדיקות מערכות צפיפות
 

 חוזק אדמת המבנה:   .ד

 .10% מעל CU SOILבנה ( המעבדתי של אדמת המCBRשיעור המת"ק )

 

 :אחסון החומר באתר .ה
אדמת מבנה אינה מיועדת לאיחסון ויש לפזר ולהדק אותה  מיד עם הבאתה לאתר 

 .בכל מקרה של עיכוב  העולה על שעתיים יש לכסותה בכיסוי אטום למים .העבודה
 
 :יישום .ו

 

יף )סע CU SOIL( והן ל 1.1היישום מתייחסות הן ל"אדמת מבנה" )סעיף פעולות 
1.2): 

  .יש לחפור ולהדק את השתית שמתחת למבנה בהתאם למפורט בתוכנית 

  פזור אדמת המבנה והידוקה לא יחלו לפני שיסתיימו כל עבודות התשתית באתר
 לרבות בניית הקירות, שפות מדרכה והתקנת כל התשתיות המתוכננות. 

 ום הידוק אלמנטים המבוססים על גבי אדמת המבנה, ניתן יהיה ליישמם מיד בת
 אדמת המבנה. 

  במידה ותוכננה בתחתית תעלת הגידול מערכת ניקוז, על הקבלן לוודא, לפני המילוי
 באדמת המבנה, שהיא הותקנה כראוי לפי תכנית המהנדס.

  במידה ותוכננה מערכת השקיה בטפטוף תת קרקעי נשלף יש להתקינה בהתאם
 .1.1למצוין בסעיף 

 
 :התקנת אדמת המבנה .ז

 מ"מ לפחות תיפרס אנכית  1ם מפוליאטילן בצפיפות גבוהה בעובי של יריעת איטו
לאורך דופן תעלת העיגון, בצד התעלה הקרוב לכביש. היריעה תעוגן לנוחיות 

 .העבודה ע"י יתדות עיגון בראשה, או לחלופין, ע"י הנחת משקולות

  ל ס"מ כל אחת. סך כ 11מילוי אדמת המבנה ייעשה בשכבות שעוביין לא יעלה על
עובי השכבות יהיה בהתאם למצוין בתוכנית. הפיזור ייעשה בציוד מיכני או בעבודת 

  .ידיים לפי בחירת הקבלן ובאישור המפקח

  מהצפיפות  91%יש להדק כל שכבה מיד עם פיזורה עד דרגת צפיפות מינימלית של
   .( ברטיבות אופטימלית1811המקסימלית עפ"י שיטת מודיפייד פרוקטור )ת"י 

  לחזור על הפעולה בשכבות הנוספות עד להגעה לעובי ולגבהים המתוכננים. עם יש
ידי -גמר ההידוק הראשון, יבדוק הקבלן את המפלסים, יתקן שקעים ובליטות על

מפלסות יד )פיוז'ים( או סרגלי עץ ולאחר הסרת כל יתדות הסימון ייעשה ההידוק 
 .הסופי

 גס או שומשומית כך שהגרגרים  על גבי המשטח הסופי תפוזר שכבה דקה של חול
ימלאו את המרווחים של אדמת המבנה עד לקבלת משטח חלק ומיושר. על גבי 

 .אוטכנית לא ארוגה כתשתית לשכבת החול של הריצוףימשטח זה תיפרס יריעה ג
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  מרגע גמר הביצוע  ועד לתחילת ביצוע התכסית יש לכסות את אדמת המבנה
 הגן עליה מפני זיהומים אפשריים.ביריעות פלסטיק או דיקט על מנת ל

 
 התקנת מערכת ההשקיה .ח

  עם סיום הידוק השכבה הלפני אחרונה של אדמת המבנה יש לפרוש עליה את שרוולי
מערכת ההשקיה בתוואי המצוין בפרט ההשקיה בתעלות גידול. כל שרוול יתחיל 

ל ס"מ לפחות בין שני קטעי שרוו 10ויסתיים בנקודת עץ מתוכנן עם חפיה של 
 .המשכיים

  פרישת שרוולי מערכת תיעשה כך שחריץ החירור יהיה מופנה כלפי מטה. כיוון זה
יישמר ע"י התקנת טבעות לחיצה )שלות( עם בסיס מייצב מדגם הדר )או ש"ע( 

 .'מ 1במרווחים שלא יעלו על 

  מ"מ לפחות כך שבכל קצה של  1בתוך השרוולים יושחל חבל פלסטי שזור בעובי של
ס"מ וייקשר לחריץ בקצה  10בל יהיו ארוך יותר מהשרוול בלפחות השרוול הח

 .השרוול למניעת אובדן קצה החבל

  בעת פיזור השכבה האחרונה של אדמת המבנה והידוקה יש להקפיד שקצות
השרוולים יצאו משכבת אדמת המבנה כלפי מעלה וזאת בתוך תחום ערוגת העץ 

ת העץ וזאת על מנת לאפשר קבלת ס"מ מקו גבול ערוג 11-המתוכננת במרחק של כ
 .שטח נקי משרוולים לצורך החפירה של בור הנטיעה

  בד בבד עם הנטיעה יש להתקין את צינורות המרכזיות בבור הנטיעה לצד גוש
השורשים של העץ.  ההתקנה תיעשה כך שכל קצות השרוולים יושחלו מבעד לחורים 

ה לזה כך שיוצר חבל אחד שבדופן צינורות המרכזיות. את החבלים יש לקשור ז
המשכי בקו השרוולים הקיצוני, חבל שני המשכי בקו השרוולים השני, חבל נוסף 

 .המשכי בקו השרוולים השלישי וכך הלאה

  צינורות הטפטוף לפי המפורט בתכנית ההשקיה ייקשרו לקצה אחד של החבל
דרך  שיימשך מהצד השני כך שצינורות הטפטוף יושחלו בשרוולים כשהם עוברים

 .המרכזיות

  במקומות המסומנים בתכנית ההשקיה יחוברו צינורות הטפטוף לצינור המחלק בצד
 .אחד ולצינור המנקז בצד שני, הכל לפי תכנית ההשקיה

 .לאחר בדיקת תקינות מערכת ההשקיה יכוסו פתחי המרכזיות במכסים שלהן 

 

 אבטחת איכות היישום: .ט
לעיל. בדיקות הצפיפות של אדמת  1.2.2יף על הקבלן לבצע בדיקות צפיפות כאמור בסע

 .ימשרד-הביןהמבנה תבוצענה בהתאם להוראות המפרט 
 
 אחריות הקבלן ותיקון נזקים: .י

 הקבלן המבצע יהיה אחראי לביצוע העבודה בהתאם למפרט היצרן.  
  
 מדידה ותשלום: .יא

המדידה לתעלות גידול לעצים תהיה מדידה קומפלט לתעלה שבין שני פתחי עצים. 
המחיר כולל את כל האביזרים והצנרות השונות ומילוי כל הדרישות של היועץ והספק 

 כמסומן בתכנית.
 
 

 בית גידול מסוג תא סילבה עבור עץ פיקוס מועתק )במדרכה(  4.3
 
 :כללי - Silva Cell 2-תאי סילבה  .א
 

ול עבור בתי גיד ,או שו"ע לנשיאת ריצוף תלוי Silva Cell 2מסוג  יםקרקעי-תת יםתא
 מ"ק. 11-11 -תאים, ליצירת בית גידול בנפח כ 21-המערכת קומפלט כלעצים. 

 
מערכת תאים מודולרית לתמיכה בריצוף , מהווים כמכלול, DeepRootהתאים תוצרת 
מאפשרת תנאים טובים יותר לטיפוח איכותי של עצים גדולים לצד  מרחף. המערכת

לכידה, השהייה, חלחול ואידוי מי גשמים.  יצירת כלי רב עוצמה לניהול נגר עירוני על ידי
 כל זאת ביצירת בית גידול מיטבי תחת הריצוף.
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 :סילבהתאי יצרן  

DeepRoot Green Infrastructure, LLC 

101 Montgomery Street, Suite 2850 

San Francisco, CA, 94104        
 
111.781.9700                     
800.118.7118                   
Fax 415.781.0191                      

www.deeproot.com 
 

 העבודה תבוצע לפי מפרטים של חברת דיפרוט או יבואן רשמי מטעמה. 
 הקבלן ראשי להציע שינויים במפרט / בעבודות הביצוע ובלבד והשינויים מאושרים על  

 נציגיו בארץ.ידי היצרן או 
 על הקבלן לקבן אישור המזמין לשינויים המוצעים על ידו.

 

טון לסרן: התקן  11.1 -התא יהיה מאושר לדרישות תקני העמסת רכבים  .1
  האמריקאי

AASHTO HS-20 הבריטי BS EN 1991-1-1:2002 BS EN 1991-1-2:2003 
  והקנדי

CSA-S6  87.5 kN .ובהתאם למפרט הריצוף של היצרן 
 

ס"מ, רוחב  120המיוצר מיציקת פוליפרופילן ופיברגלס משוריין, יהיה באורך  התא .2
10  

עמודי  1הבסיס,  -חלקים: חלקו התחתון  8 –ס"מ. התא מורכב מ  78.1ס"מ וגובה 
 .מ"ק 0.111הסיפון. נפח התא  –העליון שיותקן על העמודים  נשיאה וחלקו

 
ולכל אורכם ובכל גודל שטח  התא או קבוצת תאים, יהיו פתוחים בכל המישורים .1

 כדי לאפשר: התקנה שהוא וללא כל דפנות ומחיצות

  הכנסת אדמת גידול בשפיכה מהירה וחופשית מלמעלה למילוי כל התא תוך
 של מילוי מלא ללא חללי אויר.  בדיקה ויזואלית

  אפשרות להליכה חופשית ונוחה בכל שטח בית הגידול ליישור האדמה באמצעות
 .ולהידוק רגלי של האדמה מעדרים ואתים

 .תנועה וצימוח חופשי של שורשים לכל הכיוונים וללא הפרעת מחיצות כלשהן 
  לכל הכיוונים. נימיתתנועה חופשית של מים כולל הולכה 
  מטר ומעלה תתאפשר התקנת  2.1בהתקנת תאים גידול לבית גידול ברוחב

 10ובגובה עד  ס"מ 10-11בתוואים שרוחבם  1 -תשתיות בתאים בלא פחות מ
 .ס"מ כ"א, ברציפות לאורך ולרוחב השטח

 .גישה לטיפול בתשתיות בתוך, לצדי ומתחת לסילבה סל 
 

  :גיאוטקסטיל תיריע .ב
 

 שכבת והפרדת לייצוב ע"שו או    77Typar - דופון "גנטקס" קרקע ייצוב יריעת
 . עצים לגידול בתעלות מקרקע אגרגטים

, פוליפרופילן סיביעשויה  ולא ממחוטת, ארוגה לא ,לפחות ר"למ' גר 210 במשקל היריעה
 .ותשתית עפר לעבודות CE תקני כל את נושאת. היריעה לזה זה בחום המחוברים

  
יש לפרוס את היריעה לאחר הידוק השתית ולפני פיזור שכבת האגרגטים כשכבת בסיס. 

יצרן ופרט ס"מ מעבר לגבולות שכבת הבסיס המתוכננת לפי הוראות ה 10תבלוט  היריעה
 .ההתקנה

ס"מ לפחות. בהתקנה עילית תכסה היריעה את  11חיבור קצוות: חפיפת קצוות של 
 .ואת אדמת המילוי המהודקת סביבו עד לדפנות הבור ואת הדפנות עצמן סיפון התאים

 
  :גיאוגריד תיריע .ג

http://www.deeproot.com/
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, או שו"ע, משמשת לעטיפה היקפית של Geogrid  Mirafi 2XTיריעת גיאוגריד מסוג 

לצורך קיבוע אדמת הגידולי בתוכם. היריעה עשויה סיבי פוליאסטר  Silva Cell 8י תא
גר' למ"ר  211ומשקל  ק"נ/מ' 29לפחות  של למתיחהאורכי   חוזקמצופים פי.וי.סי. בעלת 

 מ"מ בהתאם למפרט היצרן המצורף. 10 -מ"מ  20לפחות. גודל פתחי הגיאוגריד יהיה 
 

התקנת התאים יש לעטוף אותם מהתחתית ועד למעלה כיסוי היקף התאים: לאחר סיום 
ס"מ  10לכל היקפם כולל גם כיסוי את השטח האופקי בשולי הסיפון העליון לרוחב של 

ס"מ בכל היקפם.  11בכל היקפו ואת הקרקע שבהיקף התאים בתחתיתם, ברצועה של 
 10ון כל קיבוע היריעה אל התאים יעשה באמצעות אזיקונים של היצרן אל הסיפון העלי

 ס"מ.
 ס"מ.  10חיבור קצוות היריעה יהיה בחפיפה של 

 
 תא בקרה למערכת אוורור שורשים  .ד

 
מ"מ בחתך מרובע,  2" או שו"ע, עשוי אלומיניום עובי דופן 11/100התא, דגם "גנרון 

ס"מ. לתא יהיה מכסה מרובע תואם ובו חורי או פתחי אוורור ברוחב/קוטר  11רוחב צלע 
ס"מ לפי דרישת  110 –ס"מ  100סמ"ר. גובה התא  10ל של לא פחות מ מ"מ לשטח כול 1

  2המתכנן. בתחתית התא יהיו 
 פתחים לחיבור לתעלות אוורור.

 
יש להניח את התא על אדמת הגינון בגובה המתאים לפרט ההתקנה ולחבר אליו לפי 

עבודות הוראות היצרן את תעלת/תעלות האוורור. יש לקבע את התא ולייצבו עד לסיום 
 מילוי אדמת הגידול. 

 
 קרקעית לבית הגידול-תעלת אוורור תת .ה

 
או שו"ע, עשויה ליבה מלוח פוליסטירן מאוורר ומנקז מסוג  21תעלה מסוג "גנאייר" 

טון למ"ר. הליבה  10ס"מ לפחות, עמידה לעומס מינימאלי של  10מ"מ וברוחב  21גנדריין 
 " גנרון.תהיה עטופה ביריעת סינון ואוורור "פלנטקס

 
פריסת התעלה תהיה בהתאם להוראות ההתקנה, בשני  צירים מגבילים לאורך בית 

הגידול כשהמרווח ביניהם יהיה לפי הנחיות המתכנן. בנוסף, בניצב לציר זה, תונח תעלה 
ס"מ  90אחת מתחת לציר מקום נטיעת כל אחד מהעצים. הפריסה תהיה בעומק של כ 

  .אחר לפי הנחיות המתכנןתחת לפני המדרכה או בכל עומק 
 
 יריעת סינון פלנטקס .ו

 
יריעת גיאוטקסטיל העשויה מסיבי פוליפרופילן לא  :™DuPont יריעת פלנטקס של

המולחמים ביניהם בהלחמה חמה. ייחודה בחוזקה הרב יחסית למשקלה   ארוגים
 ושמירת אחידות פתחי הסינון תחת עומסים כבדים לאורך שנים. למתיחה לכל הכיוונים

מיטבית אל תוך התעלות והחוצה מהן. בניגוד  היריעה תאפשר מעבר אוויר בצורה
משטח הפלנטקס אינו במגע עם  70%לצינורות ניקוז שרשורים הבנויים לנקז מים, 

פסקל  98הליבה ויהיה חופשי למעבר אוויר. ליריעה יהיה קצב מעבר אוויר דרכה בלחץ 
 m2*min  52.7/1-של לא פחות מ

 
  שים רוטקנטרולמגביל שור .ז

 
עשוי ס"מ,  10 גובהב או שו"ע,מגביל השורשים יהיה מסוג רוטקונטרול תוצרת דופון 

ים מחוברים ביניהם לא ארוגאפורה/ירוקה המיוצרת מסיבים  פוליפרופילןת מיריע
 DIN 4062 CEN/TS 14416;התקנים פי ל שורשיםבחום. המגביל עמיד לחדירת 

 השיכון והבינוי ועיריית תל אביב.ומסוג שאושר להתקנה ע"י משרד 
 

סיבי פוליפרופילן שלמים לא ארוגים המחוברים כיריעה הבנויה מ המגבילים עשויים
(. היריעה מצופה spunbonded nonwovenבהליך ייחודי לדופון ) ביניהם בחום

בשכבת חיזוק ואיטום מפוליפרופילן ירוק המקנה למגבילים עמידות רבה בפני חדירת 
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 שורשים. 
  

 החומר: פוליפרופילן
 הצבע: אפור בצד אחד וירוק בצדו השני

 EN 911-1או  DIN 11811לפי התקנים  מ"מ 0.8-כעובי: 
 EN 911או  DIN 11811גר'/ מ"ר לפי התקנים  110-כמשקל: 

או  ASTM D4833לפי התקנים  N 110-(: לא פחות מ (Punctureהתנגדות לניקוב
12211 EN  חוזק לקריעה:(Tear) א פחות מל-N 700  לפי התקןDIN 53363  

או התקן  DIN 54307לפי התקן  N 3400-(: לא פחות מ(CBRהתנגדות לחדירה 
12211 EN  חוזק למתיחה:(Tensile) לא פחות מ-KN/m 22  לפי התקניםASTM 

D4595  אוEN 10319 
  EN 11010לפי התקן  100%עמידות לכימיקלים: 

 
היקפי לכל אורכו, כששפת המגביל העליונה ץ אנכי כחי בית הגידולהמגביל יותקן ב

הכול לפי פרט המגביל והוראות תהיה בגובה פני האדמה המתוכננת בגומות העצים, 
 היצרן. 

 חיבור קצוות )בהתאם להוראות היצרן(: 
לפי הוראות היצרן באמצעות סרטי הדבקה חיבור הקצוות ו  ס"מ 10חפיפה של 

  רוטקונטרול.
 

הנ"ל:  מגבילים קשיחים הכוללים מערכת הכוונת צימוח שורשים  חלופה למגבילים
 אנכי ומיוצרים ומומלצים ע"י יצרני סילבה סל:

 
  2UB18- DEEPROOTמגביל שורשים מסוג  

ס"מ כ"א המתחברים ביניהם  11ס"מ, עשוי לוחות קשיחים באורך  11המגבילים, בגובה 
  במנגנון

 1מ"מ ולרוחבם,  2רופילן קשיח ממוחזר, בעובי פוליפ 70%דמוי רוכסן. הלוחות עשויים 
  מובילים

 .בלוח להכוונת השורשים מטה.  על פני המגביל בליטות המונעות תנועתו האנכית בקרקע
  

 DEEPROOT אספקה והתקנה יהיו עפ"י מפרט
 

ההתקנה תהיה לפי הוראות ההתקנה. הלוחות יחוברו ויוחלקו זה אל זה באמצעות 
יצירת חיץ אחד ארוך. ההתקנה תהיה סביב תוואי בית הגידול מחבר דמוי רוכסן ל

  .כששפת המגביל העליונה תהיה בגובה פני האדמה המתוכננת בגומות העצים
  

 אגרגט גירי דולמיטי גס רב גרגרי  .ח
 
  על השתית המהודקת –תחתית בית הגידול בהבסיס שכבת 

 ים, ידורג לפי האגרגט ישמש לחומר המבנה לשכבת הבסיס הנושאת שמתחת התא 
 . האגרגט יפוזר על קרקעית הערוגה, 21/1בדרוג של    1   ת"י       
 ס"מ מעבר קווי  11ס"מ, כולל  10בעובי סופי של  בשכבה   77  על גבי יריעת הטייפר         
 .AASHTOלפי  91%  הבסיס, ויהודק לצפיפות של        

  על גבי סיפון התאים –שכבת הבסיס העליונה 
גרגט כנ"ל ומהודק כנ"ל אך ישמש לחומר המבנה לשכבת הבסיס שמעל לסיפון א

יכסה את יריעת הטייפר שתונח על חלקם העליון של התאים  העליון: האגרגט
ס"מ והפיזור יכלול גם את שטח  10עובי סופי של שכבת האגרגט תהיה    .))הסיפון

ס"מ התחתונים של  11עד לדפנות בית הגידול וחפיית   אדמת המילוי המהודקת
 הדפנות.

 
 

 
 אופן המדידה: .ט

 
מ"ק. העבודה כוללת  11-11.1המדידה קומפלט למערכת בית גידול לעץ, בנפח של כ
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חפירה ופינוי האדמה הקיימת, תאי סילבה, יריעות, מגביל שורשים, תא בקרה, תעלת 
 קרקעית וכלל המרכיבים הנדרשים להתקנת התאים. -אוורור תת

 
 

 נטיעהשתילה ו 41.02
 
 כללי .1

 
איכות השתילים תעמוד בדרישות חוברת המלצות להגדרת סטנדרטים )"תקנים"( הצומח  .א

לשתילי גננות ונוי שבהוצאת משרד החקלאות, שירות ההדרכה והמקצוע, המחלקה  להנדסת 
 גננות ונוף.

אספקת השתילים ממשתלה מאושרת. השתילים יהיו בריאים ומפותחים, בהתאם לדרישות  .ב
 ללי ובמימדים המתאימים לדרישות המפרט המיוחד והתכניות.המפרט הכ

עבודת השתילה כוללת חפירה/חציבה לבור השתילה, מילוי אדמת הבור באדמה מטיב  .ג
 מאושר מעורבת היטב בזבל קומפוסט.

עבודת השתילה לפי ההוראות המקצועיות לכל סוג צמח, כולל השקיה ועיצוב גומות 
 .ההשקיה

יש להקפיד על  110110בנוסף לדרישות המפרט הכללי פרק  - מקור השתילים ואיכותם .ד
על הקבלן לבקר במספר משתלות ולהבטיח אספקת מיטב  .איכות עליונה של כל השתילים

השתילים ובגודל מקסימלי הניתן להשגה ממקור כלשהו. כל העצים המיועדים לשתילה 
עצים אלו, כולל עצים בשטח יהיו עצים בוגרים ובאחריות הקבלן לאתר מקורות אספקה ל

 אשר אינם נמצאים בגידול במשתלות.
 
 
 10גודל מס'  – נטיעת עצים מעוצבי גזע .2
 

 מ' מצוואר השורש. 1ובגובה  1העצים יהיו בעלי גזע מעוצב בעובי " 
מקור העצים יהיו ממשתלה המגדלת את העצים בקרקע ולא במיכלים. הוצאת העצים מהקרקע 

 ונה המיועדת לכך כולל גוש שרשים עטוף בעפר.תבוצע בצורה מקצועית ע"י מכ
 העצים יובאו לשטח כאשר גוש השורשים קשור היטב ומחופה ביריעות לחות.

 מימדי העץ ואיכותו טעונים אישור אגרונום אגף שפ"ע בעיריית ת"א.
ס"מ ומילוי הבור באדמת חמרה מעורבת  100/100/100עבודת השתילה תכלול חפירה בור במדות 

 ליטר זבל קומפוסט לכל עץ, לכיסוי מלא של גוש השורשים. 10ל בכמות ש
 כנדרש בתכניות.סוג הקומפוסט, 

לאחר השתילה יש להכין גומת השקייה בקרקע ולהשקות את העץ לרוויה. עם גמר תהליך 
 שקיעת האדמה בבור הנטיעה יש למלא בשכבת אדמה נוספת עד לקבלת הגובה המתוכנן הסופי.

 .11017סמוכה כנזכר במפרט הכללי, פרק  לכל עץ יש להתקין
 המדידה לפי יחידות כולל אספקה, שתילה, וסמיכת עצים.

 
 נטיעת דקלים בכירים .3

 
יש לטעת את הדקלים לפני ביצוע עבודות הריצוף בשטח, דהיינו במשולב עם ביצוע עבודות  .א

 ובהתאמה לגבהים הסופיים המתוכננים. העפר,

מ' לפחות. גזע  1, גובה הגזע נום אגף שפ"ע בעיריית ת"אאגרוהדקלים חייבים לקבל אישור  .ב
 הדקל יהיה בעובי אחיד, חופשי מפגיעות ופצעים וכל זיזי הכפות גזומים.

ס"מ, ובהתאם לגודל  X 120 X 120 120גוש השורשים יוצא מהאדמה במידות של לפחות  .ג
עלווה, לא העץ והוראות המפקח. הפרי והעלים היבשים יוסרו. הקבלן ידאג לקשירת ה

 עלים ירוקים ושלמים, באמצעות בד יוטה וחוטי ניילון. 10 -פחות מ

בעת העקירה יש לסמן בשטח את המפנה הצפוני של העץ. הסימון על הגזע באמצעות פס  .ד
 לבן.

הקבלן ידאג לשלמות הגוש ואחזקתו במצב לח באמצעות שקים רטובים, ממועד ההוצאה  .ה
 ועד לסיום הנטיעה.

ץ בשעות הלילה הקרירות כשהבור לקליטת העץ כבר מוכן. עבודת יש להעביר את הע .ו
 הנטיעה תבוצע בעזרת מנוף, בשלבים כדלקמן:

  ס"מ מעורבת בקומפוסט. 20הרבצת מים בתחתית הבור, הספקת שכבת אדמת גן בעובי 
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  ס"מ, ללא זבל, נטיעת הדקל בהצבה אנכית כשצידו  20הספקת שכבת אדמת גן בעובי
 נה לכיוון צפון.הצפוני המסומן פו

  ס"מ יותר עמוק מאשר במקום גידולו. מילוי הבור  100 - 10גוש שורשי הדקל יהיה
 באדמת גן בלתי מזובלת תוך הרבצת מים והידוק.

  ( ס"מ מתחת לפני -) 11מ'. מפלס גומת ההשקייה יהיה  2הכנת גומת השקייה בקוטר
 הקרקע הסופיים. ס"מ מעל פני 10 -קרקע סופיים, וגובה הדפנות לא פחות מ

  ימים ראשוניים להשקות השקייה  10יש למלא את הגומה במים לאחר הנטיעה, ובמשך
 גדושה כל יומיים.

  מיד לאחר השתילה יש להתחיל להשקות את הדקלים באמצעות קו הטפטוף המיועד
לכך. ההשקיה תבוצע ברציפות מיום השתילה עד לתחילת הגשמים )קו המים יהיה פתוח 

 שעות ותחודש לאחר מכן. 21 -במידה וייווצר נגר עילי תופסק ההשקיה ל כל הזמן(.
המדידה תהיה לפי יחידות, כולל אחריות לקליטה לתקופה של שנה מתאריך מסירת 

 העבודה.
 
 
 7 גודל מספרשתילת צמחים שונים  .4

 
 -וליטר קומפוסט   20ס"מ, ותוספת של  80/80/80עבודת השתילה כנ"ל, אך חפירת בור במידות 

 גר' דשן איטי תמס. 110
 המדידה לפי יחידות.

 
  5גודל מספרשתילת צמחים שונים  .5

 
 -ליטר קומפוסט  ו 11ס"מ, ותוספת של  10/10/10עבודת השתילה כנ"ל, אך חפירת בור במידות 

 גר' דשן איטי תמס. 110
 המדידה לפי יחידות.

 
 4גודל מספר  שתילת צמחים שונים .6

 
ליטר  8ס"מ ותוספת של  10/10/10אך חפירת בור במידות  1.1עבודת השתילה כנ"ל בסעיף 

 גר' דשן איטי תמס. 100 -קומפוסט ו
 המדידה לפי יחידות.

 
 
 שתילת דשא במרבדים .7

 
 , תבוצע העבודה כדלקמן:11011בנוסף להוראות המפרט הכללי פרק 

דשא יישור השטח בהתאם לתוכניות, אך הגובה הסופי של השטח יהיה פחות עובי מרבד ה
 המיועד לשתילה.

ח הנשתל ילפני שתילה על הקבלן להכין את הממטירים בשטח אך להפעיל קו ממטירים רק בשט
 כאשר ביתר הקווים הנקודות סגורות בפקקים.

 קיקויו.הדשא יהיה מזן 
השטחים יהיו נקיים מעשבי בר, ממחלות ומזיקים, עם עלווה ירוקה. השטיחים יהיו בצורת מלבן 

 ס"מ. 180ס"מ ל  110ובארוך הנע בין  ס"מ 11ברוחב 
 השטיחים יהיו מכוסחים לפני ההוצאה מהקרקע, בגובה המתאים לזן.

עובי השטיח יהיה מינימלי כך שכאשר מחזיקים בקצה אחד ומרימים אותו באוויר השטח חייב 
 להישאר שלם.

שעות  12לאחר הוצאת השטיחים יש להניחם )לשתול( ללא עיכוב בשטח המיועד )לא יותר מ 
 משעת ההוצאה(.

יש להניח את השטיחים בקו ישר על פני השטח המזובל, המדושן והמיושר. יש להצמיד את 
הקטעים ולהניח את השורה השניה כך שהקו המפריד בין קטע לקטע בשורה הראשונה יהיה 

 בסמוך למרכז קטע בשורה השניה, וכך ביתר השורות.
ובשולי השטח, יש למלא את הרווחים בין המרבדים במקומות בהם נוצר מרווח בין השטיחים 

ולכסות את שולי המרבדים הקיצוניים בחול מעורב בזבל. מטרת הכיסוי בחול למניעת חדירת 
 יובש.

 עם גמר הנחת מרבדי הדשא יש ליישר את פני השטח למפלס אחיד והמשכי ע"י מעבר עם מעגלה.
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לחות אופטימלית, השמדת עשבי בר, הטיפול בשטח לאחר השתילה כולל השקיה לשמירה על 
 דישון בדשן חנקני עד אשר יראה הדשא צמיחה חדשה על פני כל השטח.

 המדידה במ"ר כולל אספקה, שתילה וטיפול.
 
 חלוקי נחל .8

 
מילוי שכבה עליונה בפתחי נטיעת עצים בחלוקי נחל מאבן גיר לבנה מסוג "חלוקי ניצן" גודל 

 , או שווה ערך.1,1,7
 ס"מ 11 –מילוי עובי שכבת ה

    טון המהווים יחידת מדידה. 1.1האספקה בשקי ענק של 

 סמוכות עץ אקליפטוס .9
 

מ'. הסמוכות  1סמוכות עץ אקליפטוס קלופות לתמיכת עצים )שלוש סמוכות לעץ( באורך כ
לפי  1/2נעוצות ביציבות מלאה לקרקע. קשירת העץ לסמוכות באמצעות כפיתה בחבל סיזל "

 . הנחיות האדריכל 
 המדידה לפי יחידות. 

 

 סמוכות עץ עגולות .10
 

 מ' לתמיכת עצים )שלוש סמוכות לעץ(. 1ס"מ ובאורך  1סמוכות עץ עגולות בקוטר 
הסמוכות ננעצות ביציבות מלאה בקרקע. קשירת העץ לסמוכות באמצעות כפיתה בחבל סיזל 

 לפי הנחיות האדריכל. 1/2"
   המדידה לפי יחידות.

 עבודות השקיה 41.04
 
 כללי .1

 
  והשקיה,  גינון – 11ביצוע מערכת השקיה תעשה בצמוד לתכנית, למפרט הכללי פרק

האחד את השני ולתת  למפרט המיוחד ולמפרטים והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים
 את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

 

 מעודכנת  התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית
 ”.שרת ע"י המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצועומאו

 
  על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות, כלומר תכניות מצב

 קיים בשטח לאחר הביצוע.
 

 הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים   כתבכל הפרטים ב
 ות במפרט ובתכניות.להתקנתם וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחי

 
  המפקח, כך  ע"י ושיינתנהקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה

 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
 

 קבלת אישור המפקח  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר
 על השלב המבוצע.

 

  התחלת העבודה  באתר לכל אורך התקופה, מיוםיש להקפיד על ניקיון וסדר יום יומי
מבחינה אסתטית  ועד למסירה סופית של השטח ולאחזקה שוטפת של המזמין

ובטיחותית. ניקיון המדרכות שלאורך הכבישים, איי הפרדה והשטחים המרוצפים 
 .בפרויקט

 

 כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ. 
 

  לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש
 בתכניות. על כל סטייה מהלחץ הנדרש להודיע למפקח.
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 חפירה .2
 להנחת  צר מעבר בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו', יש לפתוח בהם

ודק של השתית, ציפוי מה שרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי
 כלול במחיר השרוול. -אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה וכו'( 

 

 ממשיכים  ולא יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה
קיימים בשטח, יש  שרוולים בביצוע המערכת, יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים.

 השקיה במידה ואין. ולהכניס צינור שרווללגלות את הקצוות, לפתוח סתימות ב
 

  10בקטרים  עשויים מפוליאתילן תקשורת -שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 
 מ"מ.

  ס"מ. במעברי  70בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות, ראש השרוול טמון בעומק
 כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מיכניים.

 
 עבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.המחיר כולל: את כל ה 

 .מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח 

 

 בתכניות. למצוין שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם 

 

  ס"מ מעל האדמה.  20קצות השרוולים יבלטו בערוגות העצים 
 

 במוט  הקצוות  מ"מ קשור בשני 8. חוט ניילון בעובי יש להשחיל חוט משיכה בכל שרוול
 הצנרת בו. פלדה מעוגן לקרקע בגוש בטון. יש לסגור את פתח השרוול עד למעבר

 
 צנרת ומחברים .3

 
הצנרת וכל  קיונם, הרכבתימחיר היחידה כולל אספקת חומר, חפירת התעלות ונ .א

 אביזרי החיבור והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש.
עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה לא תשולם תוספת 

 מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
 

 לכלוך פנימה. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה כדי למנוע חדירת .ב

 

קווים, טפטוף  כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, .ג
פלסטיים עם תברוג ואטמים  חיבוריםאו מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו 

חיבור בין שלוחות הטפטוף  ללחץ מים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או שו"ע.
פלסאון" או שו"ע. אין להשתמש בתחיליות  11Mיהיו מחברי "ניר פלסים" או "

 ומחברי שן.
 

מ"מ    11,10,10ס"מ.  לצינורות  10מ"מ ומעלה עומק חפירה  71לצינור בקוטר  .ד
 ס"מ. 10מ"מ ומטה עומק חפירה  12ס"מ. לצינור  10ירה עומק חפ

 
צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה יש  להעבירם באותה תעלה  .ה

ולהגדיל  את רוחבה. תעלה בה למעלה מצינור אחד, הצינורות יונחו אחד ליד 
השני או שהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול. צינורות זהים בקוטרם, יסומנו 

 ימון בצבעים שונים בסרטי ס
 

 כל זווית בצנרת פוליאתילן תיעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים. .ו
 

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחבר בתוך השרוול.   .ז
 

 אין לחבר קווי הארקה לצינורות השקיה. .ח
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צנרת הפוליאתילן תונח לא מתוחה, ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים  .ט

 וחדים.
 

 ים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו.חיבור .י
 

 מ לפחות לאחר ההסתעפות. 2.0מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  .יא
 

מ'  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   .יב
 מהעץ, מלבד צנרת עליונה.

 
 

 פריסת הצנרת וחיבורם .4
 

 צנרת תעבור בשטח מדשאה בלבד. .א
תעבור בשרוולים  -י אדמה מקומית ללא שתילה צנרת העוברת בשטח

 ס"מ. 10ותטמן 
 

 וית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.וז .ב

 

   צנרת טמונה תועבר בצמוד לאבן שפה/ריצוף/קיר התוחם את השטח. .ג
 

 כיסוי שטיפה ובדיקה .5
 

    למדוד את אורכי הצנרת ולסמןלאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש א.                    
 בתכנית העדות.                        

 
יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה   ב.

 וסגירה של   שלוחה אחר שלוחה.
 

  לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים.  ג.      
  שעות. נזילות שיתגלו יש 21יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך                             

. כיסוי סופי של  התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח. לתקן ולבדוק שנית
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית 

 באדמת גן  נקיה ללא אבנים.
 

    ודא שלא  יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות. יש להוסיף אדמה עדיש לו ד.             
 לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.                             

 
 ראש המערכת .1

 
המחיר כולל אספקה והרכבת כל האביזרים ואביזרי החיבור בתוך ראש   א. 

ית. הרכבת המערכת             בהתאם לתכנית. ארגז הגנה בהתאם להערות בתכנ
 הארגז לפי הוראות היצרן.

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים המסופק   ב.
מהעירייה. יש להתחבר באביזר מתאים בין הקו העירוני לצינור בדרג לפי 
תכנית. אם דרוש לצורך ההתחברות לנסר אספלט, להרים ריצוף או לעבור תחת 

ולהחזיר המצב לקדמותו על חשבונו: כולל  יסודות,  על הקבלן לבצע העבודה
 או אספקת מרצפות חדשות.\קטע אספלט במקום המנוסר ו

אביזרי הראש יהיו מחוברים  ע"י רקורדים באופן קומפקטי שיאפשר גישה,  . ג
 הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה.

לפי ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית כ . ד
 מטה ועשויים מחומר  קשיח פי.וי.סי  או ברזל מגולוון.

 במסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה. המסנן יורכב מאוזן  ה.           
 לקרקע.                            

 ראש המערכת ישען על תמוכות עשויות מתכת מוגנות מקורוזיה  ו.            



 85 

 . 1/1כל ראש מערכת יורכב ברז כדורי "ב . ז           
 בסוף ראש המערכת יורכב פקק. ח.           

 
 מיחשוב .7

 
מוטורולה ובשיתוף מידע עם   -מיחשוב המערכת יעשה בהמלצת 'אקווה'   א.

 העירייה.  
 יש למדוד ולסמן את תוואי רשת התקשורת, מיקום שוחות בקרה במידת הצורך  ב.            
 ועמדות בקרה אזוריות.                             
 . 11.1.2הנחת שרוולים לכבלים לפי סעיף   ג.          

 ס"מ   20שרוול + כבל יונח באותה תעלה של קווי המים על שכבת ריפוד של   ד.
 לפחות במקומות שבהם התוואי זהה.

 בעומק של  סרט סימון ועליו כתוב 'תקשורת' יונח מעל שכבת כיסוי ראשונית )  ה.
 ס"מ בקרקע (. 10-כ

קצותיהם כך שלא תתאפשר    R.T.V  שרוולי התקשורת בשוחות יאטמו ע"י . ו
  כניסת מכרסמים וחומר זר. 

 למצבר פריקה   N.Y.Yיחידת המחשב  'סקורפיו'  תוזן מעמוד תאורה  ע"י כבל  . ז
  , או חיבור לפנל סולרי.  אמפר שעה V  DC70/12עמוקה  

 על משטח בטון  VI - 0    הסקורפיו יורכב בתוך עמדת הגנה מסוג ענבר מחשב . ח
כולל מסגרת ממתכת מגולוונת וכולל מנעול. הכל לפי הנחיות מחלקת גנים 

 בעירייה. 
 מחשב הסקורפיו כולל תקשורת קומפלט, התקנה ואחריות לשנה. . ט
 לוון לפי הוראות  סולונואידים מסוג 'בקרה' או ש"ע יורכבו על סרגל מתכת מגו . י

 אקוה.
  

 
 טפטוף .8

 
מחיר יחידה כולל : אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת  . א

 הכל בהתאם לנדרש. -הצנרת, הרכבתה, ווי ייצוב 
 כל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה: של אותו יצרן. . ב
. קווי טפטפת לשיחהקרקע  קווי הטפטוף לשיחים יונחו לאורך שורות מעל פני . ג

הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. 
ס"מ או ע"י מייצבים  10מ"מ באורך  1השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 

 מ. 2.0סטנדרטים כל 
 לעצים יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. מהצינור המחלק יצא צינור עיוור 

מ"מ לגומה ויחובר לטבעת מצינור טפטוף המקיפה את הגזע במרחק  11בקוטר 
יתדות מינימום. ביצוע הטבעות יהיה לאחר  1 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  10

סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. מחיר לפי מ"א שלוחה. לעצים שלוחה 
מ.  1.0ש . אורך שלוחה \ל  2.1טפטפות אינטג. מתווסתות   1עם  11של צינור 

 טפטפות 12עם  11לדקלים שלוחה של צינור 
 מ.  1.0ש. אורך שלוחה \ל 2.1אינטגרליות מתווסתות 

קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י  סופית או 
טבעת מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים. בסיום מאסף  יש להרכיב ברז שטיפה 

 עומר או ש"ע. –ס"מ  20קע עם מכסה בקוטר בתוך בריכת  הגנה שקועה בקר
             

     
 
 

 ארגז הגנה .9
 

 ראש המערכת וארגז ההגנה יונחו במקביל לאבן שפה או לקיר קרוב. .1
 דגם הארגז בהתאם להערות בתכנית ההשקיה.  .2
 ס"מ.  20דפנות ארגז ההגנה  יהיו מרוחקים מכל אביזר  במערכת לפחות  .1

 ארגז.אביזרי הראש יהיו במרכז ה .1
 ס"מ. 20בתחתית ארגז ההגנה יש לפזר שכבת חצץ בעובי  .1
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 ארגז הגנה עילי יפולס על מסגרת בטון בצורת ח. .1
 יש לקחת בחשבון הוספת מגופים  בעתיד והוספת פס סולונואידים .7

 
 התחברות למקור המים .10

 
העבודה כוללת גם התחברות למקור מים המסופק מהעיריה כולל ניסור, ריתוך,  .1

ת. ממקור המים עד לראש המערכת יש להגיע עם צינור פלדה בקוטר והתאמת הצנר
 עטוף בבטון דחוס חרושתי. 1"

אם דרוש לצורך ההתחברות לנסר אספלט, להרים ריצוף או לעבור תחת יסודות, על  .2
 ו.הקבלן לבצע העבודה ולהחזיר המצב לקדמותו על חשבונ

נכונות גם  ש מערכת,כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל רא .1
 לטפטוף. כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני

מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  .1
 הכל בהתאם לנדרש. -הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 

 מ"מ בגוון  11שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .1
 

 מון בשטחי דשאטפטוף ט .11
 
 ס"מ ויונחו בצורה רפויה ללא מתיחה. 11קווי שלוחות הטפטוף יוצנעו בעומק  .1

 
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או בהתאם לתכנית ) בכל מקרה  .2

ס"מ לפחות בהתאם  10המנקז לא יהיה בקוטר קטן מהמוביל( ויונחו בעומק 
 לתכנית והוראות המפקח בשטח.

 
יוטמנו הקווים לאחר היישור הסופי ולפני  –עדים למדשאה חדשה בשטחים המיו .3

 השתילה.
 לאחר הצנעת הקווים יש להחזיר את השטח לקדמותו.

 
 החפירה תיעשה ע"י הצנעת קווי הטפטוף במצניע מתאים. –במדשאות קיימות  .4

 
 של ארקל או נטפים. TECH FILTERבראש המערכת יש להוסיף מסנן  .5
 
ס"מ  10ש להרכיב שסתום אויר בתוך בריכת הגנה בקוטר בנקודה הגבוהה בשטח י .6

 עם מכסה.
 
 20בקצה התחתון של המאסף יש להרכיב ברז שטיפה בתוך בריכת הגנה בקוטר  .7

 ס"מ עם מכסה.
 
 

 סיום עבודה .12
 

הקבלן לסתום  חודשים, מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על 1לאחר תקופה של  .1
בעפר מאושר, בהתאם להוראות  הקרקעאת הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת 

 המפקח.
 

השקיה ולוודא  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו .2
 ממטירים וטפטפות. -פעולה מלאה של כל מפזרי המים 

 
בדיסקט או בסמי  (AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ) .1

ע"ח המזמין, )באין כאלה, ע"ג  שימסרו לקבלן אורגינל שיוגשו ע"ג תכניות מדידה
קרקעית. -ויכלול גם את הצנרת התת תכנית מדידה שיכין הקבלן, על חשבונו,

אחר גמר העבודה. לפני הוצאת תעודת גמר,  יום 11למזמין  תסמרנההתכניות 
 להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. הקבלן לא יהיה רשאי

 
 ות גינון ומערכת השקיהקבלת עבוד 41.05
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יום יתחזק הגנן את שטחי הגינון, כולל טיפול מקצועי מלא  90ממועד השתילה ובמשך 

בצמחיה, במערכות השקיה וניקיון השטח כנדרש במפרט הכללי ולפי הנחיות המפקח 
יום מגמר עבודות השתילה יערך סיור קבלה  71ומחלקת הגינון של העירייה.  בתום 

 של העירייה.אגף שפ"ע ונציג  בהשתתפות המפקח
 מעבר לתקופה זו יהיה הקבלן אחראי על קליטת העצים לתקופה של שנה.

בתום שנה ייערך סיור נוסף לבדיקת קליטת העצים. עצים אשר לדעת המפקח לא נקלטו 
 כראוי יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

שר ירשו במהלך סיור במידת הצורך ישלים הקבלן ויתקן את העבודה בכפוף להערות א
 הקבלה.

 בתום שבועיים מקבלת ההערות יערך סיור נוסף למסירת השטח למזמין.
במידה וימצאו פגמים נוספים בביצוע העבודה על הקבלן להשלים תיקונים תוך שבוע 

 ימים מתאריך המסירה.
התחזוקה לשטחי הגן אינה למדידה והתמורה תיכלל במחירי הסעיפים השונים של פרק 

 בכתב הכמויות.  11
 

 ריהוט חוץ ועבודות מיוחדות – 42פרק 
 

 מוצרי מדף  42.01
 
 'רהוט רחוב' בכתב הכמויות מהווים מוצרי מדף. 12המוצרים הנכללים בפרק  .1

 על הקבלן לאשר כל אחד מן המוצרים אצל המזמין באמצעות אספקת דוגמא .2

 מחיר המוצרים כולל הובלה לאתר. .1

לפי הוראות היצרן, הנחיות המפקח וכנדרש התקנת המוצרים השונים תהיה  .1
 בתכניות.

על הקבלן להציב את האלמנטים בשטח כנדרש בתוכניות לצורך אישור סופי של  .1
 האדריכל למיקומים. אין לקבע מתקן כלשהו לפני קבל אישור האדריכל. 

 כלשהו לבחירת האדריכל. RALכל מוצרי המסגרות יהיו גמר צבע בתנור בגוון  .1

. התכניות Shop Drawingבכתב הכמויות יצרף הקבלן תכניות  12.10לסעיפי פרק  .7
 יאושרו לקבלן ע"י המפקח  והאדריכל ויתבססו על הנדרש בתכניות.

 המדידה לפי יחידות  המדידה בכתב הכמויות.  .8
 

 חיפוי עץ איפאה –במה וספסל   42.02
 

 כללי .א
 

 יהיה מלוחות עץ מסוג איפאה.  הבמה והספסלחיפוי  .1
 רטי הנגרות יעמדו בתקן ירוק.ככלל כל פ

כל החומרים לנגרות יהיו מהסוג המעולה ביותר מבחינת חוזק העץ, כיוון 
הסיבים, רטיבות, סיקוסים ופגמים אחרים. מטופלים נגד עובש ומזיקים / 

חרקים ולפי כל דרישות המפרטים לעיל וכל התקנים הישראליים. על המבצע 
עודות התאמה לכל התקנים להגיש דוגמאות לאישור המפקח כולל ת

 הישראליים. 
 

 ל החיבורים יהיו נסתרים, המחברים יהיו מחברים נסתרים המותאמים לסוג העץ.כ .2
 

הקבלן אחראי להגן על כל פריטי הנגרות בעת הובלתם ואחסנתם בעת הרכבתם  .1
במשך הבניה / בכל שלבי הבניה עד למסירה סופית. כל פגם / נזק שייגרם במהלך 

כבה יהיה על אחריותו המלאה. כל פריט נגרות שיינזק / ייפגם יוחלף הבניה / ההר
 לאלתר עפ"י הוראתו של המפקח / המזמין / האדריכל.

 
חובה על הקבלן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י כל התקנים הישראליים  .1

החלים על כל פריטי הנגרות. המסגרות ובטון כולל הדרישות לבדיקות עפ"י המפרט 
הועדה הבין משרדית של משהב"ט ומפרט חברת נתיבי ישראל / ו/או  הכללי של

 דרישות של כל רשויות התכנון ו/או חוק התכנון והבניה.
 

 בלוחות עץ איפאהחיפוי  .ב
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יש לקרוא מפרט זה יחד עם התכניות האדריכליות והתכניות ההנדסיות של  .1

 וכן בכפוף להנחיות  הקונסטרוקטור. הבמותרצפת 
ו יורכב ללא בליטות ,המעבר בין השיפועים השונים יהיה חלק על חלקי חיפויה .2

לוחות יהיה אחיד בכל האזורים ,קווים ישרים הוללא "שבירות". כיוון הנחת 
 והמשכיות הקווים לאורך הלוחות ובמאונך לקורה המרכזית.

יקובעו על הגבהות מפלסטיק ממוחזר עפ"י  במה והספסלקורות התומכות את ה .1
יהיו מפולסים בכיוון  במההנחיות הקונסטרוקטור, כך שפני ההפרטים ובכפוף ל

 הנחתם.
על . בכל התקנים הרלוונטיים ות העץעל הקבלן לוודא ולקבל אישורים לעמיד .1

לכל  R11בתקן ישראלי נגד החלקה בדרגת   העמידלהקבלן לקבל אישור 
 הכיוונים.  

 
 

 חומרים  .ג
 

 100/10( בחתך 1)Bת סיווג )המרישים( יהיו מעץ אורן סקנדינבי בדרג קורותה .1
 ברוטו  עפ"י מפרט מצורף. מ"מ

( בלחות 212לפי מפמ"כ  –עץ האורן יהיה עם חיטוי נגד מזיקים )אימפריגנציה  .2
 20%של לא יותר מ

 כל חלקי הקורה ובמיוחד הקצוות יוטבלו באמבט עד לקבלת כיסוי אחיד בצבע .1
 הגנה כנגד רטיבות כגון "פולינג" או ש"ע.  היוצר שכבת

 ( להימצאות בתוך מים. 111EN) CLASS 1יש לוודא שהעץ עומד דרגת שימוש  .1
 מ"מ  ברוטו.   100/10( בחתך 5)Bהקורות יהיו מעץ אורן סקנדינבי בדרגת סיווג  .1

 
 

 משטח הבמה והספסל .ד
 
מ"מ. בעלי אחידות במראה ועמידות  20מלוחות עץ איפאה בעובי  היהי המשטח .1

 ומזיקים.גבוהה בפני שחיקה, תנאי אקלים 
 גוון העץ לבחירת האדריכל. .2
לעניין התנגדות להחלקה של משטח הליכה  2279הלוחות יעמדו בתקן ת"י  .1

 במרחב הציבורי.
 לעניין עמידות באש. 711בתקן  ולוחות יעמדה .1
 העץ יעמוד בדרישות חוזק מינימליות כדלקמן: .1

 ק"ג/מ"ר 1200צפיפות מינימום  -
 לאורך. 0.9%לרוחב,  0.1%אחוז סטיה מירבי של  -
 (EN 108מ"מ )לפי סטנדרט  N/2 10100מודל אלסטיות מינימלי של  -
 (EN 108מ"מ )לפי סטנדרט  N /2 10מאמץ שבר מינימלי  -
מ"מ )לפי סטנדרט  KG/2 9מעל  –בדיקת קושי נקודתי )קושי לפי ברנל(  -

1111 EN) 
 

 
 חזות העץ .ה

 '.פני הלוחות יהיו בעל מראה אחיד מבחינת צבע, צורה, חיתוך וכד
 

 חיבורי ברגים .ו
הברגים לחיבור קורות העץ הנושאות את הרצפה וקורות הניצבות לוחות  .1

 שהרכבתם תבוצע בכלי עבודה מתאימים בלבד.  SPAXהחיבור וכו' יהיו מסוג 
מחברי הדק יהיו מחברים נסתרים של היצרן המותאמות ללוחות הדק והרכבתן  .2

 תתבצע על פי הנחיות היצרן.
כל אמצעי חיבור נוסף שיידרש להקמת הרצפה כגון  – אמצעי חיבור נוספים .1

נירוסטה ובאישור  111ברגים, מסמרים וכל חיבור מתכתי אחר יהיו מפלב"מ 
 הקונסטרוקטור.
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 צביעה .ז
 

 הצבע לאיטום קורות העץ מתחת ללוחות הרצפה יהיו מסוג "פוליגג" טמבור או .1
      ש"ע.  

 רשה עד לקבלת כסוי מלא ואחיד.הקורות וחלקי העץ יעשה בהב  איטום       
 

 צביעת קורות הרצפה קורות ניצבות ולוחות חיבור .2
  קורות הרצפה וכל חלקי העץ שיהיו מתחת לרצפת הדק ייצבעו בשתי שכבות 
 הקצוות. צבע "פולינג" כולל  
 כל חלקי העץ הצבועים יאוחסנו בצורה מסודרת מעל משטח ישר עם קורות 
 להרכיב קורות או חלקי עץ לא יבשים.הפרדה מהקרקע/בטון. אין  

 
    מרישי הקונסטרוקציה –קורות הרצפה  .ח

 מ"מ ברוטו יהיו צבועות בפוליגג ולאחר ייבוש. 100/10קורות הרצפה יהיו בחתך  .1
 בניצב לקורות הראשיות ולכיוון התנועה. הקורות יהיו .2
 

   איפאההרכבת לוחות ה .ט
 דק בהתאם להוראות יצרן.לוחות יורכבו ע"י מחברים נסתרים המותאמים לה .1
מ"מ  1 -לוחות עם סדקים בהרכבה יפסלו. המרווחים בין הלוחות יהיו כ .2

 ואחידים.
 יש לשמור על המשכיות קווי המרווחים שבין הלוחות. המרווח המקסימלי בין  
 מ"מ. 2לוחות בהמשך יהיה  

 בעת ההרכבה. לוחות מפותלים בזמן 20%אחוז הלחות בלוחות לא תעבור את ה .1
 ההרכבה ייפסלו. 

 
 תיקונים והשלמות   .י

 תיקונים והשלמות יבוצעו רק בהתאם להנחיות הספק, האדריכל והיועץ. .1
לוחות שנפגעו, נסדקו או ליקויים בעבודות ההרכבה יותקנו רק באישור אחרת  .2

 הקבלן
 יפרק את כל האלמנטים שאינם עונים על המפרט.

 קבלן.על חשבונו של ה התיקון תיקון יהיהשל  בכל מקרה .1
 

   טיב העץ .יא
היה יסיווג עץ האורן יהיה בהתאם להנחיות איגוד המנסרות הסקנדינביות והדירוג 

  –הסיווג הישן הבדיקה תעשה ויזואלית על פי חוברת  לפי     5Bמסוג 
Nordic Timber Grading rules . 

 
העץ ולהציגן לאישור האדריכל , לעבודות Shop Drawingעל הקבלן להגיש תכניות  .יב

 והמפקח.
 

כולל קורות יסוד מחברים וכל הנדרש להשלמה מלאה  לבמה ביחידותהמדידה  .יג
 חיפוי

  המדידה לספסל בהיקף הבריכה במטר אורך. .במהה   
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ביצוע מתקן חשמל מפרט ל
 ותקשורת

מבנה תת קרקעי ועבודות מתקן 

 תאורת חוץ,

תאורה דקורטיבית, תשתית מתקן 

ית תקשורת )בזק+ פרטנר(, תשת

מתקן רמזורים, תשתית מתקן 

 חשמל מחסומים,

תשתית מתקן חשמל אירועים 

 ותשתית מתקן מצלמות

 
 

 
 מבנה חדר תת קרקעי אור העבודהית  08.000
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======================== 
 

 העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:
 

 אינסטלציה חשמלית למאור וכח. .א

 

 חשמל. ותלוח .ב

 

 תאורה.גופי  .ג

 

 הארקות והגנות. .ד
 

 מתקן חשמל גנרטור. .ה

 

 ת חירום.ביצוע מערכת כריז .ו

 

 , כיבוי בלוחות ראשיים וחדר גנרטור.ביצוע מערכת גילוי אש .ז
 

 מערכת למכרסמים. .ח
 

 מתקן מצלמות ובטחון. .ט

 

בזק, מכבי אש, מבני העברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות לרבות חברת החשמל,  .י
 קנים וכו' לכל העבודה שבמסגרת מכרז/חוזה זה., מכון התציבור עת"א
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מתקן תאורה, חשמל ותקשורת  -תיאור עבודה בכיכר צינה דיזנגוף

 
 

 
 

 ביצוע מתקן תאורה חוץ, מתקן תאורה דקורטיבי ומתקן חשמל אירועים. .א

 

 תשתית מתקן תקשורת )בזק/ פרטנר(. .ב
 

 תשתית מתקן תקשורת מצלמות עבור אגף מחשוב עת"א. .ג
 

 תקן חשמל רמזורים וגל ירוק.תשתית מ .ד

 

 עבודות אזרחיות חח"י. .ה
 

 מתקן חשמל מחסומים חשמליים. .ו
 

 
 עבודות חשמל  - 08פרק 

 
 כללי  08.01
 

המפרט הכללי  המתקן יבוצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות המצורפות, לתקן הישראלי, 08.1.01
משרדית הוצאת ההוצאה לאור של -", של הועדה הבין08למתקני חשמל  אשר סימולו "

 רד הבטחון.מש
, מפקדת הג"א , פרטנרוכן חוקים ותקנות של משרדי הממשלה, חברת החשמל, חב' בזק

 והוראות המתכנן והמפקח.אגף מבני ציבור עת"א 
 

 לפני ביצוע חפירות וחציבות, על הקבלן לוודא שאין כל צנרת, כבלים ו/או חומרים 08.1.02
 אישור הרשויות ומוצרים אחרים העלולים להפגע ע"י עבודתו. על הקבלן לקבל 

, משטרה והרשות המקומית( לפני ביצוע הוט, סלקום, פרטנרהמוסמכות )ח"ח, בזק, 
חפירות וחציבות כל שהן, באם יש כאלה. כל ההוצאות הכספיות והאחרות הכרוכות 

 בקבלת האישורים הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

ומחים העוסקים בקביעות העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מ 08.1.01
במקצועם. לפני ביצוע העבודה הלכה למעשה יבקר הקבלן במקום ויתאים ויאתר את כל 

המידות ומקומות החיבור של המתקנים השונים. בכל מקרה של חוסר התאמה, יודיע 
 למפקח ולמתכנן החשמל.

 לפני הגשת הצעתו יסייר הקבלן באתרים הקשורים בעבודה כדי ללמוד במקום את
התנאים המיוחדים למקום העבודה. לא תוכר כל תביעה שהיא בקשר לאי הכרת תנאי 

 המקום והעבודה.

 

כל החומרים שיסופקו יהיו מסוג משובח ביותר. הקבלן ישתמש בחומרים ואביזרים  08.1.01
באלה המאושרים ע"י מכון תקינה מורשה.  -המאושרים ע"י התקן הישראלי ובאין כזה 

וש אישור של מכון התקנים על כל פריט או יחידה של החומר המתכנן והמפקח רשאים לדר
ו/או הציוד. על הקבלן להגיש למתכנן דוגמאות של כל החומרים והאביזרים ויתר חלקי 

על מנת שיהיה מספיק זמן  המתקן לשם אישורם בכתב, לפני ביצוע העבודה ובעוד מועד,
והמפקח במידה ויהיו  כדי לייצרם לאחר ביצוע השינויים בהתאם לדרישות המתכנן

שבועות מיום חתימת  2כאלה. אך בכל מקרה, הצגת הדוגמאות לא מאוחר יותר מאשר 
החוזה או קבלת הוראה להתחלת העבודה. רואים כל ציון מפורש של מוצר ספציפי 

במסמך זה כאילו צויין לצידו לרבות שווה ערך מאושר. קביעת היות מוצר "שווה ערך" 
 חלטת המתכנן ו/או המפקח וקביעתו סופית.)ש"ע( תהה נתונה לה

 

קבלן אחראי על ביצוע העבודה בזמן המתאים להתקדמות  העבודה הכללית באתר. תוך ה 08.1.01
ועיכובים לעבודות  תיאום עם הקבלן הראשי ובעלי המקצוע האחרים ללא גרימת נזק

 השונות שתבוצענה.
 אין לפגוע בקונסטרוקצית הבנין ללא אישור המפקח.

יש לאישור המזמין לוח זמנים של ביצוע העבודה, לא יאוחר משבוע ימים לאחר הקבלן יג
 הודעה בכתב כי זכה במכרז.
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הקונסטרוקציה,  על הקבלן להשיג מהקבלן הראשי את כל התוכניות האדריכליות, 08.1.01
אינסטלציה סניטרית ומים, מיזוג אויר וכל יתר המקצועות, כדי לתאם את עבודתו עם 

 יתר המקצועות.
מקרה של סתירה בין תוכניות החשמל ויתר המקצועות, על הקבלן להודיע על כך מיד  בכל

למפקח ולמהנדס החשמל. לא הודיע הקבלן על סתירה כאמור וזו נתגלתה בשלב כלשהו 
 לפני או במהלך ביצוע העבודה, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המפקח.

 
בודק מוסמך אישור ע"י לאחר השלמת העבודה ימסור הקבלן את המתקן לבדיקה ול 08.1.07

המהנדס המתכנן. על הקבלן להזמין את הבדיקה בעוד מועד ולשאת בכל  מאושר ע"י
הכמויות. תנאי -ההוצאות והתיאומים הקשורים בכך, אלא אם צויין סעיף נפרד לכך בכתב

לבקורת סופית של המתקן ע"י המתכנן הינו מסירת אישור ח"ח על כך שהמתקן עבר 
 תייגויות מצידה.בקורת ח"ח ללא הס

במידה והקבלן יידרש לבדוק איזורים נפרדים או למסור את הבניין על פי איזורים, אזי 
לא יקבל הקבלן תוספת תשלום בגין פיצול הבדיקות, כל הנ"ל נכון גם במקרה ובו המזמין 

 יורה על חלוקת בדיקות לפי איזורים.
 ת בודק חשמל מוסמך.אין לחבר חשמל למתקן החשמל וללוחות החשמל לפני בדיק

 

הקבלן אחראי על טיב העבודות והחומרים ופעילותו התקינה של המתקן והציוד, למשך  08.1.08
שנה אחת מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י המהנדס המפקח ללא הסתייגויות. במשך 

תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקוייה ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום על 
קרה של ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או נזק בזדון מצד חשבונו, פרט למ

חודש מיום אישור  11תחול אחריות של  -המשתמשים במתקן. לגבי נורות פריקה 
הפעלתן. כל פריט אשר יוחלף בתקופת האחריות כתוצאה מפגם, ישא אחריות מחודשת 

כנן אינם לתקופת אחריות של שנה שתחילתה בתאריך ההחלפה האחרון. אישורי המת
 משחררים את הקבלן מאחריות כנ"ל.

 

חשבון סופי יוגש רק לאחר גמר העבודה ובקורת סופית של המתקן ע"י המתכנן, ורק    08.1.09
לאחר שיוגשו דפי כמויות, דפי כמויות אלה יוגשו ערוכים בצורה נאותה לפי דרישת 

ך מדידה עותקים עם תוכניות מעודכנות. הכמויות תהיינה אך ורק על סמ 1-המתכנן ב
במתקן, והקבלן יאשר את נכונותן בחתימת ידו. לאחר זאת, על סמך חשבון הכמויות, 

 יערוך הקבלן חשבון בשלושה עותקים לפי:

 

 חשבון לפי סעיפי החוזה. .א

 חשבון עבור תוספות ושינויים אשר אין עבורם סעיפים בחוזה. .ב

 כל חשבון ביניים יוגש עם דפי כמויות מאושרים. .ג

 

ם מבעוד מועד גודל הפתחים עבור לוחות החשמל וארגזים על הקבלן לתא  08.1.010
 2-גודל הפתח יהיה גדול ב -המיועדים להתקנה בתוך נישות או בתוך קירות. בכל מקרה 

ס"מ בכל צד מהגודל המקסימלי של הלוח/ארגז. הלוח/ארגז יוכנס למקומו אחרי הטיח 
כן על הקבלן לוודא לפני ויסגר במקומו ע"י סרגלי מתכת או עץ כמפורט בתוכניות. כמו 

יצור כל פריט את גודל הפתחים במבנה כדי לאפשר הכנסת פריט זה לתוך המקום המיועד 
 לו במבנה, כך שייצור הפריט יותאם לפתח.

 

בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת   08.1.011
ים של פנסי התאורה. לשם התקינות. כמו כן על הקבלן לוודא באישור המתכנן את הכיוונ

קבלת יעילות מירבית של חלוקת האור. כל הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה זו יתוקנו 
ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המוחלטת של המתכנן. לפי דרישת המתכנן יבצע 

 הקבלן הפעלות נסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים.
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 יפות בין מסמכיםעד  08.1.012
 

  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה
 מהתיאורים והדרישות במסמכים שונים שבמכרז/חוזה זה. חייב הקבלן להסב 

 את תשומת לבו של המתכנן או המפקח לפני הגשת ההצעה ו/או ביצועה של 
 בכתב לדרך בה עליו  עבודה כל שהיא ולקבל את הוראות המתכנן או המפקח

 לנהוג. לצרכי הביצוע, בהעדר הוראה מפורשת אחרת, יחושב סדר העדיפויות 
 כמויות, מפרט טכני מיוחד, מפרט כללי למתקני חשמל -כדלקמן: תוכניות, כתב

 ", תקנות ותקנים. )המוקדם עדיף על המאוחר(.08"
 

חשמלאי בעל רשיון  ביצוע  עבודות מתקן תאורת חוץ על כל חלקיו ייעשה על ידי  08.1.011
תקנות בדבר  –בביצוע עבודות חשמל, בהתאם לחוק החשמל תשי"ד  לעסוק 

רשיונות, על קבלן החשמל להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות 
תאורת  – 270על הקבלן להיות בעל סיווג מקצועי  – 1919-תשכ"ט הנדסה בנאיות 

כן הקבלן יהיה בעל סיווג -לעבודות חשמל, כמו – 110קצועי כבישים ורחובות ובעל סיווג מ
, עם ISO 9001המתאים להיקף הצעתו ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות  –כספי 

הגשת ההצעה, יש להציג צילום רשיון בר תוקף וצילום רשום בפנקס הקבלנים, תעודת 
ISO 9001  הנ"ל. 110-ו 270וצילום אישור על הסיווגים 

 
הציוד החשמלי והלא חשמלי המפורט בתוכניות ובכתב הכמויות לרבות גופי  כל  08.1.011

תאורה חוץ, עמודי תאורה, זרועות, מגשים, ארונות חשמל, יסופקו בהתאם לדגם 
 ולתוצרת בהתאמה מלאה לתוכניות, מפרט טכני מיוחד זה וכתב כמויות.

פקח על מנת להסיר זכותו של הקבלן לספק ציוד שווה ערך בתנאי שיאושר בכתב ע"י המ
 ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מבחינת התוכנות הבאות: 

פוטומטריות, חשמליות, מכניות, פיזיות, צורני איכות החומר ובעל תקן ישראלי. בהעדר 
תקן ישראלי מתאים, יתאים הציוד המסופק לתקנים בינלאומיים. גופי התאורה יוצרו עם 

רץ או בחו"ל מייצרן מוכר ומאושר ע"י המזמין בעל שרות תו השגחה של מכון התקנים בא
 שוטף ואמין בארץ.

ספק/קבלן הציוד המפורט במפרט זה יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה או ציוד אחר 
המסמיך אותו למכורו לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות, שירות אספקת חלקי חילוף וכו' 

 מתן למזמין.לתקופה של שנתיים לפחות מיום מסירות ה
קביעתו הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע ע"י הספק/ קבלן תשמר למזמין 

  תהיה סופית וללא עוררין.
 

 התאורה קבלת מתקן .א
רק א "יריית תוענציגי מח' מאור יינתן ע"י החדש אישור סופי לקבלת מתקן התאורה 

י ביצוע של יצרן תיק מתקן הכולל: תכניות לפנ לאחר שהקבלן המבצע מסר על חשבונו
הכוללות   AS MADEעדות  תוכניות עמודי תאורה, נתונים של ספק גופי תאורה,

קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות 
עם קבצים בתוכנת  דיסקהצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה עמודי תאורה מרכזיה וכו' 

הנו תנאי לתשלום חשבון  א"יריית תענציגי מח' מאור , אישור לפחות 2010אוטוקאד 
. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם מתקן התאורה בודותע עבור סופי

 תוספת.
 

 קבלת תשתית מתקן תקשורת .ב
אישור סופי לקבלת תשתית מתקן תקשורת )בזק+ טל"כ( יינתן ע"י נציגי פיקוח בזק 

-ASסטים תוכניות עדות  1סר על חשבונו ת"א והשרון, רק לאחר שקבלן התקשורת מ

MADE   הכוללות קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה
תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה וכו'. דיסק עם קבצים בתוכנת 

לפחות, אישור נציגי פיקוח בזק ת"א והשרון הינו תנאי לתשלום חשבון  2010אוטוקאד 
 י עבור עבודות תקשורת. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.סופ

 
 קבלת תשתית מתקן תקשורת )אגף מחשוב עת"א( .ג

אישור סופי לקבלת תשתית מתקן תקשורת )מחשוב ומצלמות( יינתן ע"י נציגי פיקוח 
סטים תוכניות עדות  1אגף מחשוב עת"א, רק לאחר שקבלן התקשורת מסר על חשבונו 

AS-MADE   הכוללות קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון
וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה וכו'. דיסק עם קבצים 

לפחות, אישור נציגי פיקוח אגף מחשוב עת"א הינו תנאי  2010בתוכנת אוטוקאד 
ה במחירי היחידה ולא לתשלום חשבון סופי עבור עבודות תקשורת. עבודה זו כלול

 תשולם תוספת.
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 קבלת עבודות אזרחיות חח"י .ד
אישור סופי לקבלת עבודות אזרחיות חח"י יינתן ע"י נציגי פיקוח חח"י מחוז דן, רק 

הכוללות  AS-MADEסטים מתכניות עדות  1לאחר שהקבלן מסר על חשבונו 
, סוג וכמות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון ותחתון( קואורדינאטות

הצנרת, סוג ומיקום פסקים, סוג וכמות כבלי חשמל מתוכננים, דיסק עם קבצים 
לפחות, אישורי נציגי פיקוח חח"י מחוז דן. כל הנ"ל הינו תנאי  2010בתוכנת אוטוקאד 

לתשלום חשבון סופי עבור עבודות אזרחיות חח"י. עבודה זו כלולה במחירי היחידה 
 ולא תשולם תוספת.

 

 ור במפרט מיוחד זה בעדיפות ראשונה על כל האמור והרשום בכלכל האמ .ה
 המסמכים האחרים המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה,  
 אלא אם יש סתירה בינו לבין החוק או התקן, במקרה כזה סדר העדיפויות  
 יהיה באופן הבא: החוק, מפרטים טכניים של חב' בזק וחח"י, ואחר כך  
 המיוחד. המפרט 

 
 תיאור עבודות מתקן תאורת חוץ ומתקן תאורה דקורטיבי  08.1.011

 
מתקן תאורת חוץ בכיכר צינה דיזנגוף יכלול עמודי תאורה מאלומיניום  1.1

מ' בחתך עגול אחיד עם גוף תאורה בראש עמוד וגופי תאורה  9בגובה עד 
 שקועים בהתאם לתכניות מתכנן חשמל ויועץ תאורה.

 

 תכולת העבודה 1.1
 

יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנציגי מח'  תיאום עם .א
 א והמזמין."מאור עיריית ת

 

עבודות חפירה, חציבה של תעלות וכיסויין כולל בורות לתאי ביקורת ויסודות  .ב
 לעמודי תאורה ומרכזיית מאור.

 
 אספקה והנחת צנרת תאורה כולל מוליך הארקה חשוף בתעלות הנ"ל. .ג

 
 נרת הנ"ל.השחלת כבלי חשמל בצ .ד

 
 ביצוע יסודות לעמודי תאורה. .ה

 
 אספקה והתקנה של בריכות בקרה לכבלי תאורה. .ו

 
 אספקה והתקנה של מתקן תאורה זמני )באישור מתכנן בלבד ומפקח(. .ז

 
 אספקה והתקנה של עמודי תאורה, גופי תאורה וכו'. .ח

 
 התחברות לעמודי תאורה קיימים. .ט

 
 .אספקה והתקנה של מרכזיית תאורה ואירועים .י

 
 אספקה והתקנה של ארונות חשמל שקועים באדמה הניתנים לשליפה. .יא

 
 העברת ביקורת בודק חשמל מוסמך ובודק חח"י למתקן תאורה החדש. .יב

 
 א ומתכנן התאורה."מסירת מתקן תאורה לנציגי מח' מאור עיריית ת .יג
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 חפירה של תעלות וכיסוין 1.1

 
מ'  0.1ברוחב עד  או בידיים בכל סוגי הקרקע, בכלים חציבת תעלותו/או חפירה 

 בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל באדמה תבוצענהמ'  1.2ובעומק עד 
בין שתי  יונחוומוליך הארקה . הצינורות 08במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים

 עובי כל שכבה. ס"מ 10שכבות חול דיונות 
הצינורות ל בכ התאורה. הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי

 מ"מ קוטר. 8יושחלו חוטי משיכה מניילון 
 

חוזר ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר נקי על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 
ם ועליו ימהדקים מכניים קופצים או ויברציונ . ההידוק צריך להיעשות בעזרתוכו'

ה, יש ליישר ולנקות את להיעשות תוך רציפות ואחידות.עם סיום עבודות התעל
 השטח לגמרי.

 
 באופן במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק

 פופים חדים.יהדרגתי איטי וללא כ
 

מפקח חשמל מטעם מח' אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של 
פתיחות, תיקונים,  בצע. במקומות שיש בהם לא ומפקח הפרויקט"מאור עיריית ת

באותו יום. אין  כיסויים וכו', של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח
יונחו סרטי אזהרה  לאורך התעלות להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים.

כדוגמת  -עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות כבל חשמל 
 .הקרקע הסופייםמתחת לפני ס"מ  40בעומק של  -חח"י

 
עם  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש

של מח' תיאום מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר 
כבישים יבוצע לפי  לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "הנדסי בעיריית ת

 .א"ת תייירההוראות של מח' הדרכים, ע
 

הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים ע"י מודד 
מוסמך לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונם 

 של תוואי החפירה ומיקום העמודים אשר שובשו מסיבה כלשהי.
 

רשויות הנ"ל ותוך סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם ה
התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר 

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה -אישור הסימון גם על
 ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.

 
רה מכווני התנועה המוארים, שילוט רחובות המיקום הסופי של עמודי התאו

מוארים, יקבע בשטח בתיאום עם המפקח והמהנדס המתכנן. המיקום הסופי והסוג 
 של מכווני התנועה המוארים יהיה באישור מהנדס התנועה.

אין לבצע יסודות לעמודי תאורה ללא אישור מתכנן החשמל, נציג מח' מאור עיריית 
של העמודים, ביצוע שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה א והמפקח למיקום הסופי "ת

 באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל נזק שייגרם יזקף לחובתו.
 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
 
 ס"מ. 20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א

 

 ס"מ. 10 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ. 10 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על 
מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא 

 יהווה עילה לתוספת כספית.
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 צנרת חשמל 1.1
 

מר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי ועומדים בדרישות צנרת חשמל העשויה מחו
סוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית התאורה. צנרת החשמל תונח  1119, ת"י 112ת"י 

בתוך חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה 
ול מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכל 1באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של 

כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת 
-יצור וקוטר חיצוני. יש לאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי קשיח ודו
שכבתי הנכנסים לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג 

 פוליאוריתן מוקצף עמיד נגד אש.
 

 רותגמר צינו
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין 

אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך 
מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון  0.1

 ל במחירי הירידה ולא תשולם תוספת.ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלו 20-ימוקם כ
 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים(
הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית 

 ס"מ. 10-ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ 11התא 
נימי והחיצוני ולצורך יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפ

מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה 
מתאים לצינור או בחומר מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש 

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  1-להשאיר כ
כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין  וחוטי המשיכה יהיו קשורים.

 עבודות הנ"ל.
 

 מוליך הארקה מנחושת 1.1
 

במקביל  –ממ"ר יותקן בחפירות חופשי  11מוליך הארקה שזור מנחושת 
פרט לקטעים של מעברי כביש המוליך יוחדר עד לתא  -בתוכם(   לצינורות )ולא 
נפרד מריכף והשחלתו בצינור  חיתוכו, אלא, ע"י קיפולו האביזרים שבעמוד ללא 
הארקה מוליך או לחיבור הבא.  ולהמשיכו לעמוד לפחות ביסוד מ"מ 29בקוטר  
 ומותקן בלחץ. יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאים 

 

 מ' 9 יסודות לעמודי תאורה בגובה 1.1
 

רה תאותוכנית בבהתאם למידות המצוינות יסודות לעמודי תאורה מתוכננים יהיו  .א
פרטים. במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש 

 ס"מ נוספים, ולמלא שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחיר היסוד. 10לחפור 
, שעברה הליך מרותכת "כיסא"מגולוונת ויש להכין תבנית ומסגרת מתכתית 

לשם קביעת  סקיות וכו',תרמודפיוזי ובנוסף פילר )איטום סיליקטי(. כולל אומים, ד
המקום המדויק של ברגי היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של 

 וד.החורים בפלטות היס
 

שכבתיים מדגם "מגנום" או -דויוכנסו צינורות שרשוריים   10 -מסוג בבתוך היסוד 
 וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים לשם העברת הכבליםש"ע 

וברדיוסים מקסימליים, הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם.  הדרושים
צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים  2בעמודים קיצוניים ופינתיים, יוכנסו 
יסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם הנוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר 

שרוולים פלסטיים  העבודה תכלול היציקה. ס"מ מפני היסוד בשלבי 20 -כיבלטו 
ממולאים גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטון ופגיעות  RADOLID)מדגם "רדוליד"  )

מחיר  לא יהיה הבדל מחירים בין יסוד עמוד בגינה לבין יסוד עמוד בריצוף. אחרות.
 כל הנ"ל כלול במחיר היסוד.

 

על קבלן החשמל לתאם שבוע מראש סימון יסודות לעמודי תאורה מתוכננים עם  .ב
 א ומתכנן החשמל על מנת לקבל את אישורם."נציגי מח' מאור עיריית ת
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באחריות קבלן מבצע יסודות לעמודי תאורה להביא תוכנית יסוד עמוד תאורה מכל  .ג
סוג המתואר בתוכניות תאורה פרטים ממהנדס בניין מורשה לפני יציקת יסודות 

ונציגי מח' מאור  לעמודי התאורה לאישור קונסטרוקטור, מתכנן החשמל, מפקח
 א. "עיריית ת

 מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היסוד.   
 

 בריכות מעבר לכבלי חשמל 1.1
 

הבריכות  הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.
 1.1ס"מ ובעומק עד  80, ס"מ 10בצורת צינור בקוטר  –  118טרומיות בת"י  יהיו בטון

)תאורה( בעל חוזק של  א"יריית תוסמל של ע 189ת"ר תכת עם מכסה מרובע ממ מ'
 בהתאם לתכניות התאורה.במסעה טון  10 -טון במדרכה ו 12.1

 
 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.

ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך  11הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 
 ניקוז.

 
  ס"מ באזור גינון כולל את  11ה מבטון בגובה מחיר הברכה עם הגבה 
 התקנתה, חיבור צינורות וכל יתר החומרים הדרושים לביצוע העבודה.  
העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים  
 והאביזרים הדרושים. 

 

 מ' 9עד עמודי תאורה בגובה  1.1
 

מ"מ  200בעלי חתך עגול אחיד  אלומיניוםמ מ' יהיו עמודים 1עמודי תאורה בגובה  .א
 מ"מ ובהתאם לתוכנית תאורה פרטים. 1קוטר עובי דופן 

 

העמודים יכללו פתח עבור דלת מגש חיבורים. בתוך הפתחים בעמודי התאורה  .ב
יעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי אביזרים כמקובל על נציגי מח' מאור  
 א."עיריית ת 

 
בצורת תאורה יעשה סידור מתאים לתפיסת פלח פלדהבתוך פתח דלת בעמודי ה .ג

 "U" " עם אום עשוי פליז. 1/8לשם תפיסת בורג הארקה מפליז בקוטר 
 

 עמודי התאורה כוללים דלתות מפלדה עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה כאשר .ד
 הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.

 
יך תרמודפיוזי ואיטום סיליקטי ברגי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוון שעברו הל .ה

ובהתאם  1721ותקן ישראלי  1חלק  1221ויהיו בקוטר בהתאם לתקן ישראלי 
 להוראות יצרן העמודים ותוכנית תוארה פרטים.

 
 ונושאים תו תקן ס"מ  10באורך " עיבויעמודי התאורה יכללו "שרוול כל  .ו

 תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים ל 
 הישראלי ולדרישות שבמפרט זה. 

 
ובעל  ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו, -העמודים יבוצעו במפעל מאושר על .ז

 .ISO 9002אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 
 

 העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי התאורה  .ח
שרות ע"י מהנדס הקבלן יספק תוכניות מאובמהדורתו החדשה,  812מס'  
נחיות בניית/יציקת הבסיס ה מ' גובה בצרוף 9עד  אזרחי לעמודים  

כל הנ"ל כלול במחירי בראש.  בסוג אופי הקרקע וכמות הפנסים בהתחשב  –
 בדיקת הקרקע )במידה ותידרש( תהיה ע"ח הקבלן. היחידה לרבות 

 
ים יוצבו עמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים. העמוד .ט

 בצורה אנכית בעזרת מערכת האומים והדיסקיות שיהיו מגולוונים. 
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לאחר הצבת העמודים ומתיחה סופית של האומים יכוסו ימרחו ברגי היסוד  .י
ס"מ ושרוול חיזוק באריקוט  10והאומים כולל פלטת העמוד ובתוך העמוד  

יז גרפיטי שחור, שחור. ברגי היסוד והאומים מעל הפלטה ומתחת לפלטה ימרחו בגר
 לאחר מכן יש למלא בבטון רזה את המרווח בין פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה.

 
 20X5 ס"מ בחתך   20פס הארקה לעמוד יהיה עשוי פליז מצופה בדיל האורן עד  .יא

 .1/8מ"מ כולל ברגים בקוטר " 
 

גובה  ס"מ,  1כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף. מספר העמוד:  גודל הספרות:  .יב
 מ'. 1.7מספר מעל פני השטח ה

 

 כל עבודות הנ"ל כלולים במחירי היחידה של סעיף עמוד תאורה. .יג
 

 לפני תחילת ייצור עמודי התאורה באחריות קבלן המבצע להביא דוגמה  .יד
א, "אחת מכל עמוד תאורה קומפלט לאישור של נציגי מח' מאור עיריית ת 
 טים תאורה.אדריכל הפרויקט ומתכנן החשמל ובהתאם לתוכנית פר 

 
 

 אלקטרוסטטית בתנור עת"א כדלקמן: צביעת עמודי תאורה על פי שיטת צביעה 1.1

 
     :פוייהכנת העמוד לגילבון ולצ

לפני העברת העמוד לגילבון יוסרו כל סוגי ריתוך )"שלקה" ושאריות צבע מתהליכי 
י היצור(. הפלדה תשמש ליצור כל חלקי העמוד, תתאים לגילבון ותהיה בעלת טיב פנ

 השטח דומה )אין להשתמש במתכת חלודה מאד בצד מתכת לא חלודה(.
ללא חורים ולא חללים. הגילבון )ציפוי אבץ  –הריתוכים יהיו מלאים ושלמים 

. משקל ציפוי הגילבון למ"ר 918בטבילה חמה( יתאים לכל דרישות התקן הישראלי 
א יותרו סימני נזילה מיקרון. ל 80למ"ר, המקביל לעובי מינימלי  810יהיה מינימום 

 של גילבון וכל פגמי ציפוי במשטח העיקרי של העמוד.
 הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלשהם.

 
 :התזת אבץ

התזת האבץ תעשה אחרי התזת חול קלה שתחספס את כל פני השטח בצורה קלה. 
 80ותהיה בעובי מינימלי של  1חלק  1119ההתזה תעמוד בדרישות התקן הבריטי 

 מיקרון(. 110)סה"כ עובי של הגילבון + התזת האבץ יהיה מינימום מיקרון 
בגמר ההתזה, יוחלקו כל המקומות שבהם קיימות בליטות חדות של שכבת האבץ 

ע"י בד שמיר. כל השטח יצבע בלכה, חסרת פיגמנטים של צבע פוליאורתני –המותז 
לאטום  האמריקאי. תפקיד השכבהA 81281 – C SPEC   MILהמיוצר לפי תקן 

את האבץ המותז. יש לדאוג  להשארת כמות קטנה של פיגמנט צבעוני שיאפשר 
הבטחת כל כסוי כל השטח בשכבה האטימה. הצבע הנ"ל מיוצר ע"י  "טמבור"  

 בע"מ לפי הזמנה. 
 

 :שכבות סופיות
 שעות, על מנת לאפשר התנדפות על ממיסים מהצבע שבחרירי  21אחרי המתנה של 

לפי  I.C.Iם השכבה השנייה של צבע פוליאורתני אקרילי תוצרת האבץ המותז, תיוש
 –עם פיגמנטים ובגוון שיקבע ע"י האדריכל   A- 81281 – C SPEC   MILתקן 

מיקרון. אחרי המתנה  80בהתאם לעמודים הקיימים באתר. עובי השכבה יהיה 
מיקרון צבע  80שנמשכה בהתאם להוראות היצרן תיושם שכבה נוספת של 

 ורתני כנ"ל. פוליא
 380מערכת הצבע יהיה מינימום הערה: סה"כ עובי הגילבון + התזת האבץ + 

 מיקרון
 

 גוון סופי 
גוון סופי של העמוד והזרועות לגופי תאורה, מחזיקי דגלים זרועות לשופרים יהיה 

 .RAL 7032 )אפור מטאלי( בגוון
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 ציפוי פנימי
 

העמודים כתוצאה מלחות יחסית גבוהה על מנת למנוע תופעת קורוזיה פנימית של 
 מאד וחדירת מלח מותז מהים מאידך, נידרש ציפוי פנימי כדלקמן: 

שיהיה עמיד ולא ינזל בחום  817מ"מ לפחות מס'  1שכבת אספלט בעובי של 
 המצטבר בתוך העמוד מהשמש.

 הציפוי יכסה את כל השטח ויהיה שלם ללא פגמים.   
 

 מחזיקי דגלים
 יהיה לפי הנאמר למעלה לגבי ציפוי העמודים.  ציפוי הזרועות

 
 אישורי נציגי מח' מאור עת"א 

 על הקבלן לקבל אישור של נציגי מח' מאור עת"א לעמוד בשלבים כדלקמן:
 דוגמת עמוד קומפלט כולל זרועות לפני הגילוון

 אחרי הגילוון החם. 
 לפני שכבת צבע אחרונה. 

 
 תאורה גופי 1.11

 
בלגיה "SCHREDER"  יהיו מתוצרת צינה דיזנגוףהארת ככר גופי התאורה ל .א

כמו כן  קלוין.  1000"לד" גוון אור " ויכללו ציוד הדלקה Shuffle-Maxi" ומדגם
גופי  )אורגינל(. ויורכבו בארץ היצור IP 11אטימות  גופי התאורה יהיו בעלי

 התאורה יעברו תהליך של צביעה אצל יצרן גופי התאורה בהתאם למפרט היצרן.
 

 ורה תהיה מתוצרת ארה"ב חב' פיליפס או מתוצרת גרמניה חב' אוסרם אוהנ .ב
 מערב אירופה ותישא חותמת המפרטת את שם היצרן, נתונים נומינליים של 
 הנורה )מתח, הספק( וארץ ייצור של הנורה. החותמת תהיה עמידה לחום ותנאי 
 סביבה למשך כל אורך חיי הנורה. 

 

 א אישור בדיקת גופי תאורה וציוד הדלקה"ריית תיש להציג לנציגי מח' מאור עי .ג
 וכמו כן אישור מטעם 2.1חלק  20בתוך הגופים ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י  
 הספק שהינו מפיץ מטעם היצרן לתמיכה טכנית, שירות ואחריות. 

 

 דוגמאות וצורה .ד
על הקבלן להביא אישור דוגמא של כל אחד מגופי התאורה ללא יוצא מן הכלל  
  שיצוינו בכתב הכמויות. כל הגופים הנ"ל יאושרו על ידי מתכנן החשמל ונציגי  
 א לפני רכישה של כל הגופים לשטח הפרויקט."מח' מאור עיריית ת 
  צבע הגופים יקבע ע"י אדריכל הפרויקט במסגרת הצבעים שקיימים אצל יצרן  
 הגופים.  

 
 יוד ההדלקהצ 1.11

 
מ' ייכלל כאמור לעיל בתוך  9י תאורה בגובה עד ציוד ההדלקה לגופי תאורה על עמוד 

 ומהדקים. מאז"יםהגופים, אך בפתח העמוד יותקן מגש חיבורים שיכלול 
   
 מגשי האביזרים ימוקמו ממול לפתחים בעמוד כך שתהיה גישה נוחה לכל הציוד.  

 
עמיד מ"מ  2בעובי )כבה מאליו(  מחומר פוליקרבונטמגש החיבורים יהיה    

מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך . העיבודים c 120°ורה בטמפרט 
הפתחים שבעמוד התאורה ויהיה בהם חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד. למגש  
 יהיה גגון שיגן על הציוד המורכב. 

 
 ידי מכון-האביזרים שיותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח, מאושרים על   

 התקנים. 
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ת"ר  שנים אחריות 1, עם או ש"ע השופט"-"עין שנקים יהיו מתוצרת המ   

 0.92מתאימים לקבלת כופל ההספק של או ש"ע  COMARהקבלים תוצרת  , 10921
 .11018ת"ר  , לפחות

 
 מותאמים לעבודה עם עגול מתכתי או ש"ע  BAG-TURGIהמצתים יהיו מתוצרת    
  ויבטיחו את ההצתה מרחוק. 1111בתוך גופי התאורה ת"ר שיסופקו  משנקים   

 
" לכל הכבלים ובהתאם BC 1" דגם "SOGEXIעל המגש יותקנו מהדקי תוצרת "   

, כולל ,צבעי המהדקים חרסינה יהיה בהתאם לצבע גידי כבל חשמללחתכי הגידים  
עבור חיבורי הפנסים, וכן חיזוק ושלוות עבור כבלים הנכנסים חרסינה מהדקי  
 ל המחזיקים ישולטו בצורה ברורה וברת קיימא בציון המעגלים,ויוצאים מהעמוד. כ 

 כושר ניתוק "C"טיפוס דו קוטבי א'  10 מאז"יםהפזות וכו'. על המגשים יותקנו   
  KA10  רזרבי  בכל עמוד תאורה עבור ריהוט רחוב. ומא"זלכל נורה 

 10ם עס"מ  20 באורך מנחושתמצופה בדיל מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה    
 . MERLIN GREAN, HAGER ABBהמאז"ים יהיו תוצרת חב'   ודסקיות. ברגים 

 
אביזרים לאישור של לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של מגש 

א לצורך קבלת אישורם לפני "מתכנן החשמל לנציגי מח' מאור עיריית ת
 אספקה של כל המגשים לשטח הפרויקט.

 

 כבלי חשמל 1.11
 

והמוליכים יהיו  117( תקן ישראלי N2XY) XLPEו מטיפוס כבלי החשמל יהי
עשויים מנחושת ובהתאם לחתך המופיע בתוכניות החשמל ויכללו מפצל מתכווץ על 

גידי הכבל בכניסה לכל עמוד תאורה, מרכזיית תאורה וכו'.  השחלת כבלים בצינורות 
 תעשה ע"י שימוש בחוט משיכה תיקני שהושחל בצינור לפני הכבל.

 

 רת חשמלצנ 1.11
 

צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי מסוג מגנום 
סוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית  1119או ש"ע ועומדים בדרישות ת"י 

התאורה. צנרת החשמל תונח בתוך חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול 
 1ם של מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע ותגיע באורכי

מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכלול כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: 
שם היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת יצור וקוטר חיצוני. יש 

שכבתי הנכנסים -לאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי קשיח ודו
וליאוריתן לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג פ

 מוקצף.

 

 סעיף בודק חשמל 1.11
 

באחריות קבלן החשמל להזמין בודק חשמל מוסמך בודק או חח"י לפני הפעלת 
 א כשבוע מראש. "מתקן תאורה החדש ולתאם זאת עם נציגי מח' מאור עיריית ת

במידה ויתגלו ליקויים בזמן הבדיקה על קבלן החשמל לתקן ע"ח ולקבל אישור 
 ודק חח"י לכשירות מתקן תאורה החדש. בודק חשמל מוסמך או ב

באחריות קבלן החשמל להעביר העתק אחד מאישור בודק חשמל או בודק חח"י 
 א."מוסמך לנציגי מח' מאור עיריית ת
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 תמרורים ושילוט רחוב מוארים 1.11
 

חלבי עם  מפוליקרבונאטשלטי רחוב מוארים יהיו אטומים ומוגני מים, עשויים 
מגולוון, כולל כיתוב דו צדדי בעברית ואנגלית, בצבע שחור, הכיתוב מסגרת מפח 

יעשה ע"י מדבקה שקופה בחלק הפנימי של השלטים, הניתנת להסרה לצורך החלפת 
 הכיתוב בכל עת שידרש.

 
, עם נורות תוצרת  4x1x14W T5בכל שלט יורכבו גופי תאורת פלואורסנטים מסוג 

 וצרת עין השופט, מותקנים בגוף התאורה."פיליפס" או ש"ע ומשנק אלקטרוני ת
נוסח השילוט המואר יקבע ע"י העיריה, באחריות הקבלן לתאם עם העיריה את 

 נוסח השילוט שייכתב.
 

הקבלן יתקין בכל לוח מודעות מפה מעודכנת של רחובות הישוב מצד אחד של 
תנים הלוח, צידו השני של הלוח יהיה שמור למודעות העיריה, המודעות יהיו ני

 להסרה לצורך החלפתם בכל עת שידרש, בצורה נוחה.
 

שילוט הרחוב המואר יוזן בקו הזנה נפרד מעמוד תאורה הקרוב ביותר אליהם 
בהתאם למפורט בתוכניות, יש לסמן בשילוט תיקני ומתאים את כבלי ההזנה בשני 

 הקצוות את מקור ההזנה ואת הצרכן. 
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 בזק(עבודות תשתית למתקן תקשורת )חב'   08.1.011
 
העבודה כוללת ביצוע של תשתית מתקן תקשורת עבור נציגי חב' בזק ת"א  .1

 והשרון לאורך רח' דיזנגוף.

 

 תכולת העבודה .2
 

 בהוצאות הועדה הבין משרדית משנת 18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  -
    2001. 

 עבודה בהתאם להנחיות מפרט טכני של חב' בזק. -

 חפירה וחציבה של תעלות וכיסוין. -

 ת והנחת צנרת תקשורת.הספק -

 .P,1A,2Aאספקה והנחת תא תקשורת מסוג  -

 התחברות לתאי בזק קיימים. -

 אספקה והצבה של ארונות תקשורת. -

 עליה של צנרת קלה לקירות המבנים. -

 התאמת תא בזק קיים לפיתוח החדש. -

 הגנה על כבלי "בזק" במידת הצורך. -

 נציגי חב' בזקמסירה של מתקן התקשורת לנציגי חב' בזק ת"א והשרון ו -
 מרכז.                   

 

 חפירה של תעלות וכיסוין .1

 
 0.7ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע בכלים ו/או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה  

בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה  באדמה תבוצענהמ'  1.2מ' ובעומק עד 
ת של ומפרט טכני תשתיו 08במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים כוללת את כל

 עובי כל שכבה. ס"מ 10בין שתי שכבות חול דיונות  . הצינורות יונחוחב' בזק
הצינורות יושחלו  בכל .תאי בקרההצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ל 

 חבלי משיכה תקניים.
 

חוזר ב/או בחומר המובא מבחוץ על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי    
מהדקים מכניים קופצים או  צריך להיעשות בעזרת . ההידוקנברר נקי וכו'

 ויברציונים ועליו להיעשות תוך רציפות ואחידות.
 עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי.

 
 במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק    

 באופן הדרגתי איטי וללא כפופים חדים. 
 

מפקח חב' בזק ת"א והשרון לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של אין 
. במקומות שיש בהם לבצע פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', ומפקח הפרויקט

באותו יום. אין להשאיר  של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח
 יונחו סרטי אזהרה לאורך התעלות בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים.

 -עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות כבל תקשורת 
 .הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  40בעומק של  -חח"יכדוגמת 

 
 במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש   

 של מח'עם מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר     
 לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "תיאום הנדסי בעיריית ת    
 .א"ת תירייכבישים יבוצע לפי ההוראות של מח' הדרכים, ע    

 
הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום הצנרת בתאים וגובה ע"י מודד 

מוסמך לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את 
 ם של תוואי החפירה ומיקום התאים אשר שובשו מסיבה כלשהי.סימונ
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סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך 
התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. 

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או -רק לאחר אישור הסימון גם על
ה. חפירה ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק חציפ

 שיגרם יזקף לחובתו.
 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
 
 ס"מ. 20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א

 

 ס"מ. 10 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ. 10 –חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק בהצטלבות בין כבל  .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( 
לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי 

 הוראותיהם, והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית.
 

 צנרת תקשורת .1
 

ה עשויה מחומר פי.וי.סי ותהי 818צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת"י  .א
 מ"מ.  1.1מ"מ קוטר ובעובי דופן  110קשיח 

צנרת תכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע או 
באמצעות אביזר )מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת 

, אשר תורכב בתוך החריץ של 1חלק  1121גומה, העומדת בדרישות ת"ר 
ל קצה הצינור או באמצעות טבעת גומי אשר יורכבו בין השקע ותלחץ ע

 המופה ושני קצות הצינורות, 
מ' לצינור. בנוסף צנרת התקשורת תכלול ספייסרים  1ותגיע  באורכים של 

מטר ביניהם לצורך יצירת  מרווח בין מספר  2)תומכות( שלא יעלה על 
ת  עם צינורות בתעלה פקק דואר לאטימה בתוך התאים, כיתוב בעברי

הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו )חב' בזק(, שבוע ייצור, שנת ייצור וקוטר 
 חיצוני.

 
עם חבלי משיכה  11.1צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  .ב

וקוטר בהתאם לתוכניות.  1111מ"מ לפחות. בהתאם לת"י  8מפולילרופילן 
 גוון צינור שחור עם כיתובים בהתאם לנ"ל בסעיף א.

 
אחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מוקדם של נציגי פיקוח חב' בזק ב

 ת"א והשרון לסוג צנרת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויקט. 
 

 תאי כבלים/גובים  .1
 

תא בקרה לטלפוניה ומחשוב יהיה חרושתי, עשוי בטון, עם תקרה ומכסה 
. 1חלק  111מתאימים כמפורט במסמכי החוזה. התא יתאים לדרישות ת"י 

התא יהיה עם ריצפה וצווארון עם מוטות עגינה. כניסות הצנרת וצבת התא 
יבוצעו בהתאם לתוכניות לרבות חפירה, הידוק לפני הצבת התא, הצבת התא 

וחיברו לתשתיות כנדרש במסמכי החוזה, מילוי עפר סביב התא והידוק 
 בשכבות.
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 להלן סוגי ומידות תאים לפי סיווג חברת "בזק":

 
 דוגמאות של סוגי תאים לשימוש למערכת תקשורת – 2טבלת מס' 

 
 סוג התא

 )לפי סיווג חברת "בזק"(
 מידות פנים התא )במ"מ(

 רוחב/אורך/גובה

P 110/110/910 

A1 1270/170/1800 

A2 1110/910/1800 

A3 1000/1100/2000 

A5 2110/1180/2000 

A25 2000/1200/2000 

A401 2100/1100/2000 

 
 התא יסופק עם אבזור מלא ויכלול:

 
סרג לבור ניקוז ודלי פלסטי )במקומות בהם קיימים מי תהום  –בתחתית התא  .א

 עיליים, יש לסתום את בור הניקוז בבטון(.

 

 עוגנים. .ב
 

 תמוכות ופסי מיתלה. .ג
 

 , כנדרש במסמכי החוזה.1712מוט הארקה, מתאים לדרישות ת"י  .ד
 

אחר )כגון: כביש ומדרכה( שטח פני המכסה בהתקנת תא בקרה באספלט או בציפוי 
 מ"מ מעל פני הציפוי. 2-יבלוט כ

 
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 20עד  11-בשטח פתוח יבלוט שטח פני מכסה התא ב

 
 . מכסה התא כולל מסגרת וסגר.189מכסה תא יעמוד בדרישות ת"י 

 
 :189אם לא נאמר אחרת, יהיו המכסים מהמינים הבאים כמוגדר בת"י 

 
 לפחות. D400בכבישים ובשולי כבישים  -

 לפחות. B125במקומות אחרים  -
 

 הגנה על כבלי "בזק" .1
הגנה על כבלי חב' "בזק" תבוצע במידה ויידרש ע"י מפקח בזק ת"א והרון.    

לפני חפירה יבוצע יבוצע גישושים באחריות הקבלן ועל חשבונו ובפקוח חב' 
במידה וקו "בזק" בעומק קטן  "בזק" לגילוי עומק קו "בזק" בתחום הרחוב.

מ' מפני השטח על הקבלן לבצע הגנת בטון בצורת "ח" לפי הנחיות  0.1 -מ
 נציגי פיקוח חב' בזק ת"א והשרון.

 
 חיבור צנרת חדשה לתא תקשורת קיים .7

במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבלן צנרת תקשורת חדשה לתא קיים כולל 
ן וכו' הכולל תיאום עם נציגי כל העבודות הדרושות חציבה, סיטוט, בטו

פיקוח חב' בזק ת"א והשרון לפני תחילת העבודות תוך כדי פקוח של נציגי 
 בזק ת"א והשרון. 

כל פגיעה בכבלי בזק קיימים ותוך כדי העבודות יהיה על חשבון הקבלן 
 המבצע. 
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 ארונות תקשורת .8

-ו "0"גודל  "VI"ארונות התקשורת עבר חב' בזק ועבור חב' טל"כ יהיו מדגם 
FGI " עשויים מחומר פוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית )"כבה 2גודל "

 מאליו"( ויכללו צוקל, גב עץ, מנעול רב בריח חצי צלינדר ומפתח. 

 

 גמר צינורות .9
קצות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה 

ו ארון )ראה מפרט אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא אשאין 
מ' לפחות ולאטום את קצה  0.1תאים וארונות(, יש להשאיר רזרבה באורך 

ס"מ מעל לפני  20-הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון ימוקם כ
 הקרקע. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת.

 
 גמר הצינורות בשוחות )גובים( .10

ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים הצינורות המגיעים לגובים יהיו 
ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא  11מתחתית הגוב 

ס"מ. יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידן  10 -יותר מ
הפנימי והחיצוני לצורך מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של 

ה מתאים לצינור. לאחר האטימה יש הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימ
מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של  1-להשאיר כ

 האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

G:\Temp\מפרט לביצוע העבודות\הקמת כיכר דיזינגוף.doc 

107 
 
 

 
 עבודות תשתית מתקן מצלמות  08.1.017

 
צע תשתית מתקן תקשורת מצלמות וסיב אופטי עבור אגף מחשוב עת"א יבו 2.1

 לאורך ככר צינה דיזנגוף וברחובות מעטפת בהתאם לתכניות.

 

 תכולת העבודה 2.2
 

תיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנציגי אגף  .א
 מחשוב עת"א.

 

 עבודות חפירה, חציבה של תעלות וכיסויין כולל בורות לתאי ביקורת. .ב
 

 אספקה והנחת צנרת תקשורת בתעלות הנ"ל. .ג
 

 תקנה של בריכות בקרה.אספקה וה .ד
 

 אספקה והתקנה של עמודי מצלמה משולב תאורה. .ה
 

 א ומתכנן התאורה."מסירת מתקן תקשורת לנציגי אגף מחשוב עיריית ת .ו

 
 

 חפירה של תעלות וכיסוין 2.1

 
מ'  0.1ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע, בכלים או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה 

 אם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כלבהת באדמה תבוצענהמ'  1.2ובעומק עד 
בין שתי  יונחוומוליך הארקה . הצינורות 18במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים

 עובי כל שכבה. ס"מ 10שכבות חול דיונות 
הצינורות יושחלו חוטי ל בכ .תאי בקרההצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ל

 מ"מ קוטר. 8משיכה מניילון 
 

חוזר ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר נקי ל העליונה יבוא כיסוי ומילוי על שכבת החו
ם ועליו ימהדקים מכניים קופצים או ויברציונ . ההידוק צריך להיעשות בעזרתוכו'

להיעשות תוך רציפות ואחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את 
 השטח לגמרי.

 
 באופן ח או מעברים, יעשה שינוי העומקבמידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השט

 הדרגתי איטי וללא כפופים חדים.
 

מפקח מטעם אגף מחשוב עיריית אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של 
פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו',  . במקומות שיש בהם לבצעא ומפקח הפרויקט"ת

יום. אין להשאיר בשום באותו  של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח
עשוי מרצועת יונחו סרטי אזהרה  לאורך התעלות מקרה תעלות או בורות פתוחים.

בעומק  -בזקכדוגמת  -פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות צנרת תקשורת 
 .הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  50של 

 
עם  ת מראשבמידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זא

של מח' תיאום מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר 
כבישים יבוצע לפי  לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "הנדסי בעיריית ת

 .א"ת תירייההוראות של מח' הדרכים, ע
 

הקבלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום הצנרת ותאי הבקרה ע"י מודד מוסמך 
 י התוכניות ולפי הוראות המפקח.לפ
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סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך 
התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאחר 

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה -אישור הסימון גם על
 א אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.ו/או חציבה לל

 
 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:

 
 ס"מ. 20 –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  .א

 

 ס"מ. 10 –בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ. 10 –זק בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי ב .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על 
מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא 

 יהווה עילה לתוספת כספית.
 

 גמר צינורות 2.1
ה שאין קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקר

אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך 
מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון  0.1

 ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת. 20-ימוקם כ
 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים( 2.1
ורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית הצינ

 ס"מ. 10-ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ 11התא 
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך 

יש לאטום בעזרת פקק אטימה מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור 
מתאים לצינור או בחומר מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש 

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  1-להשאיר כ
וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין 

 עבודות הנ"ל.
 

 תקשורת/ סיב אופטית מעבר לכבלי בריכו 2.1
 

הבריכות  הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.
עם  מ' 1ובעומק עד  ס"מ 80בצורת צינור בקוטר  –  118טרומיות בת"י  יהיו בטון

 12.1( בעל חוזק של סיב אופטי) א"יריית תוסמל של ע 189ת"ר מכסה מרובע ממתכת 
 .בהתאם לתכניותבמסעה טון  10 -רכה וטון במד

 
 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.

ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך  11הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 
 ניקוז.

 
  ס"מ באזור גינון כולל את  11מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה  
 יתר החומרים הדרושים לביצוע העבודה. התקנתה, חיבור צינורות וכל  
העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים  
 והאביזרים הדרושים. 
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 צנרת תקשורת  2.7
 

ותהיה עשויה מחומר פי.וי.סי  818צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת"י  .ג
 מ"מ.  1.1מ"מ קוטר ובעובי דופן  110קשיח 

נרת תכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע או צ
באמצעות אביזר )מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת 

, אשר תורכב בתוך החריץ של 1חלק  1121גומה, העומדת בדרישות ת"ר 
השקע ותלחץ על קצה הצינור או באמצעות טבעת גומי אשר יורכבו בין 

 הצינורות,  המופה ושני קצות
מ' לצינור. בנוסף צנרת התקשורת תכלול ספייסרים  1ותגיע  באורכים של 

מטר ביניהם לצורך יצירת  מרווח בין מספר  2)תומכות( שלא יעלה על 
צינורות בתעלה פקק דואר לאטימה בתוך התאים, כיתוב בעברית עם 

צור וקוטר הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו )חב' בזק(, שבוע ייצור, שנת יי
 חיצוני.

 
עם חבלי משיכה  11.1צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  .ד

וקוטר בהתאם לתוכניות.  1111מ"מ לפחות. בהתאם לת"י  8מפולילרופילן 
 גוון צינור שחור עם כיתובים בהתאם לנ"ל בסעיף א.

 
באחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מוקדם של נציגי פיקוח אגף מחשוב 

 לסוג צנרת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויקט.  עת"א
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 עבודות אזרחיות עבור חח"י  08.1.018

 
 : מבוא  

 
עבודות אזרחיות לאורך ככר צינה דיזנגוף ורחובות ניצבים עבור חברת החשמל ייעשו ע"י  

קבלן מאושר ע"י נציגי חח"י מחוז דן ונציגי המזמין. כל העבודה תבוצע בפיקוח ובאישור 
 יגי חח"י מחוז דן. של נצ

 תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתאם לתכנית תיאום מערכות ובהתאם   
 לתכניות לביצוע של נציגי חח"י מחוז דן ובהתחשב ביתר המערכות המתוכננות   
 בפרויקט.  

 
 תכולת העבודה .1

 תיאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי מערכות  .א
 מות ככל שיידרש. קיי 

 עבודות חפירה וחציבה של תעלות וכיסוין כולל סרט אזהרה של חח"י.  .ב

 עבודות חציבת וניסור קירות מבנים קיימים לצורך חדירת צנרת חח"י למבנים  .ג
 קיימים. 

 הנחת צנרת פי.וי.סי קשיחה בהתאם לדרישות חברת החשמל. .ד

 השתלת כבל מתח נמוך בצנרת מתוכננת. .ה

 ורך ביצוע מופות ע"י נציגי חח"י ושיקום הפסקים.פתיחת פסקים לצ .ו

 קומתיים קיימים לאורך  -עבודות אזרחיות בחדרי מדרגות ובתוך מבנים חד .ז
 הרחוב.  

 יציקת יסודות לבטון לעמודי חח"י. .ח

 פירוק יסודות בטון עמודי חח"י קיימים שמתוכננים לפירוק. .ט

 תכניות מסירת המתקן לנציגי חברת החשמל כולל הכנת שני סטים  .י
 עדות.   

 
 חפירה  .2

 
 מ' וברוחב  2החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק של עד    
 בהתאם לתוכנית.    

 
במידת הצורך על קבלן החשמל לחפור בעבודות ידיים וללא אמצעים מכניים,  -

קרקעי של כבלי חברת חשמל -במקרה שהחפירה מתבצעת בקרבת תוואי תת
 המפקח. קיימים ובאישורו של 

עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיים בכביש ובמדרכה  -
במידת הצורך. הוצאת העפר החפור, שכבות מבנה הכביש ואחסונם באופן 

 זמני בקרבת מקום. פילוס, יישור והידוק קרקעית התעלה. 

 סילוק מי הגשמים העלולים להצטבר בחפירה וכו'.  -

עם העפר החפור והחזרת המצב  כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות -
הכל בהתאם להנחיית  CLSMלקדמותו ו/או עם חול נקי מצעים ובטון מסוג 
 מפקח מטעם חב' חלמיש ומפקח מטעם חח"י. 

 הוספת או סילוק עודפי עפר או חציבה בהתאם להוראות המפקח.  -

 אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני של ח"ח.  -
 

  קרקעית-צנרת תת .1
 

. 1קוטר דרג  1ק ע"י קבלן החשמל ותהיה מסוג פי.וי.סי. קשיח "הצנרת תסופ
 הצנרת תכלול חוט משיכה תיקני שיושחל בתוך הצינורות. 

 ס"מ לפחות, בנוסף לשכבת חול  10הצנרת תונח על ריפוד חול בשכבה של    
 מעליה. קצות הצנרת יאטמו בפקקים.  כנ"ל שתונח   
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 כבלי חשמל מתח נמוך .1

 
 י חשמל מתח נמוך ומתח גבוה בחתכים הנדרשים בצנרת השחלת כבל 
 מתוכננת תיעשה ע"י קבלן החשמל בפיקוח צמוד של נציגי חח"י מחוז דן  
 ובהתאם להנחיות של נציגי חח"י מחוז דן. 

 בתום השחלת כבלי חשמל מתח נמוך באחריות קבלן החשמל להחזיר למחסני    
 .חח"י את יתרת עודף כבלי חשמל שנשארו   

 
 עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ בתוך חדרי מדרגות מבנים קיימים .1

 

 באחריות קבלן חשמל לפני תחילת עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ חדרי  .א
מדרגות לתאם פגישה עם כל בעל מבנה ומפקח מטעם חח"י ומפקח הפרויקט  

תב לצורך תיאום עבודות בשטחים פרטיים וקבלת הסכמת בעלי המבנים בכ
 ומסירת המסמכים למפקח הפרויקט.

 
 לאחר קבלת אישור בעלי המבנים רשאי קבלן החשמל להתחיל בעבודות  .ב

 תשתית מתקן חשמל ובגמר העבודות להחזיר את המצב לקדמותו.  
 
 כל נזק שיגרם לבעלי המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל יהיה  .ג

 ויות לנזקים שנגרמו על ידו.באחריות קבלן החשמל ויהיה עליו לשאת בעל 
    

 תיאום עם מפקח מטעם חברת חשמל  .1
    
 תיאום העבודה עם מפקח מטעם חברת החשמל מחוז דן לפני תחילת   
   העבודות לשם קבלת תכניות ביצוע לכמות הנחת הצנרת פי.וי.סי   
 וקוטרה, מיקום פסקים, משיכת כבלי חח"י מתח גבוה ומתח נמוך ממחסני   
 חח"י מחוז דן ופקודת עבודה להשחלת כבלי חח"י מתח גבוה ומתח נמוך   
 בצנרת שסופקה והוכנה ע"י קבלן החשמל. כל העבודות ייעשו ע"י קבלן   
 החשמל ללא שום תוספת מחיר.   

 
  יסודות לעמודי חח"י מתוכננים .7

 
 יסודות לעמודי חח"י מתוכננים יבוצעו בהתאם לתכנית פרטי יסודות של    
 חח"י  להנחיות מפקחחח"י מחוז דן ובאחריות קבלן החשמל לבצע בהתאם    
 מחוז דן.   

 
 קבלת המתקן  .8

 
 אישור סופי לקבלת המתקן ע"י מפקח מטעם חברת החשמל הנו תנאי    
 לתשלום החשבון הסופי, ולאחר שהקבלן מסר על חשבונו שלושה סטים    
 כולל דיסק עם קובץ בתוכנת  מתכניות עדות של צנרת חח"י וכבלי חח"י   
 .2010אוטוקאד    
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 ד למתקני חשמל מבנה תת"קמפרט טכני מיוח 08.02

 

 1תוספת  08.2.1
 

" כמפורט לעיל, על הקבלן לדאוג לכל 08השלמה למפרט הטנדרטי שסימולו " .א
ההכנות הדרושות עבור צנרת וקוי חשמל, כך שעבודתו לא תפגע מכל בחינה 

. הקבלן יקפיד על אסתטיות של שהיא מעבודות אחרות המתבצעות באתר
 עבודות הגמר כדי שלא יבוצעו לאחר מכן תיקונים.

 
מודגש בזאת כי לפני לוח החשמל תבוצענה דלתות מפח לצורך סגירת הארון  .ב

ונעילתו בפני אחרים. על קבלן החשמל לתאם את מיקום הדלתות וגודלן עם 
את הדלתות קבלן הבניה לפני התכנון והיצור, כך שניתן יהיה להרכיב 

הסוגרות ולפותחן מבלי שתהיה כל פגיעה שהיא בחלקים הנפתחים של הלוח 
 עצמו.

 

, ויצרן הלוחות 11119לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ללוחות חשמל מס'  08.2.2
 .9001-2008ת"י יהיה בעל הסמכה של מכון התקנים ל

 

 לוחות חשמל 08.2.1
 

 כללי .1
 
ת לוחות החשמל פרק זה מהווה מפרט טכני ואפיון לאספקת והתקנ .1

 .ןבבני

 

עם  תאים בכמות מספקת למילוי כל הדרישות שבתוכניות לויכל ותהלוח .2
 אחוז מעל המצוין בתוכניות גם כמקום שמור. 10רזרבה של לפחות 

 
 דרישות מהיצרן .2

 
על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של  .1

דיקה אחרון של מכון התקנים הישראלי. על היצרן להציג דו"ח ב
חודשים לפני מועד פתיחת  1 -המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר מ 

 1981משנת  C.E.I  10119-1המכרז. בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן 
 (.1119 -)ת"י 

 . 9001ISOיצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של 
 

הלוח ייבנה בשיטת ייצור סטנדרטית, זאת אומרת שליצרן יש ספרות בה  .2
השיטה בה הוא מייצר את הלוחות, לרבות פרטים ומידות מגודרת 

סטנדרטיים. שיטת חיבור פסי הצבירה של האביזר, שיטת התקנה 
מכנית של האביזר, סידור האביזרים בתוך הפנלים הסטנדרטיים 
בהתאם לגודל הפיזי והזרם הנומינלי שלהם, שיטת הרחבת הלוח 

 בעתיד.
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היצור, תכניות ייצור מפורטות הכוללות  על היצרן להגיש למפקח לפני .1
פרטים מזהים ומדויקים לכל האביזרים. התכניות תהיינה בקנה מידה 

. התכניות יוגשו במפרט סטנדרטי לפי הגדלים 1:10 -שאינו קטן מ 
המוגדרים בתקן הישראלי. שיטת הסימון בתכניות תהיה לפי תקן 

לוח עם דלתות  . התכניות יכללו מראה פניIECאו  VDEישראלי או 
סגורות, ובתכנית נפרדת מראה פני לוח ללא דלתות. התכניות יכללו 

רשימת אביזרים מלאה הכוללת שם היצרן, הדגם ונתונים טכניים 
 נוספים הדרושים להגדרה מלאה של אביזר.

לפי תקן  -10IP -בתוכניות תוגדר רמת האטימות של הלוח שלא תפחת מ
ל מפרט הצביעה של הלוח כולל הגוון . על התוכניות לכלו981ישראלי 
 המוצע.

 

בתוכניות פיקוד חייבת להיות שיטת סימון מפורטת המגדירה את כל  .1
נקודות החיבור וממספרת אותו, או כל שיטה אחרת קריאה ומובנת, 

 באישור המתכנן.

 

על היצרן לבדוק המבנה ולוודא שמידות הלוח מתאימות למיקום במבנה  .1
 שיהיה ניתן להכניסם למקומם במבנה.ולהתאים חלקי הלוח כך 

 

חתך פסי הצבירה והמרחקים בין המבודדים יקבעו על ידי היצרן  .1
טבלאות, חתכי פס צבירה וסידורים במרחב  -קריטריונים  2-בהתאם ל

כפונקציה לזרם עבודה וטמפרטורת סביבה. הטבלאות יהיו של היצרן 
. 11171דין המקורי המספק את ההיתר ליצרן הישראלי או לפי תקן 

טבלאות או חישוב המרחקים בין המבודדים המחזיקים את הפסים 
כפונקציה של זרם קצר, יהיו מתאימות לציוד שהיצרן משתמש בו. יש 
להגיש חישובי עמידות של הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר המוגדרים 
 בחוזה. פסי צבירה לזרמים קטנים יותקנו על מחזקים שעוטפים אותם.

 

ים ופסי הצבירה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי כל המבדד .7
", או "סימנס" או ABB" או "מולר" או "LUGSTROPויהיו כדוגמת "

 ש"ע מאושר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 שיטת הייצור .1
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ם יהלוחות יבנו בשיטת מודולרית כולל אביזרי הרכבה מודולרי .1

פרופילים  המאפשרים הוספת ציוד נוסף ללא קושי. התאים יהיו
 פנימיים עם חורים המתאימים לבניה מודולרית.

 

הסתעפויות מפסי צבירה יהיו באמצעות מחברים אורגינליים או על ידי  .2
 ברגים, על פי תכנון סטנדרטי הקיים אצל היצרן, וספק פסי הצבירה.

 

על יצרן הלוחות להכין הכנות מתאימות לחיבור כל כבלי היציאה  .1
ניות )כמות, סוג וחתך הכבלים( כדוגמת פסי והכניסה לפי המפורט בתכ

, או פסי צבירה. כמו כן יכין יצרן ILSCOצבירה או מהדקים מיוחדים 
הלוח הכנות מתאימות לכניסת הכבלים למעלה או מלמטה בהתאם 

היצרן  -למקרה )כגון נפח לכניסת הכבלים, פסי חיזוק מתאימים וכד'( 
 יציג זאת בתוכניות שיגיש לאישור.

 
היה מצב שלצורך פתיחת פנל או דלת יהיה צורך לפרק ידית של לא י .1

 מפסק או אביזר גמר.

 

בלוחות יהיו חיזוקים פנימיים למוליכים בינם לבין עצמם וכן אל גוף  .1
הלוח. ליצרן יהיו טבלאות או רשימות כיצד לבצע חיזוקים אלו, 

 בהתחשב בזרמי הקצר המוגדים בתוכניות.

 

יחוזקו כך שניתן יהיה לפרקם או אלמנטים המורכבים בלוחות  .1
להרכיבם ללא צורך להחזיק אומים או אמצעי חיזוק אחרים מצד 

 אחורי.

 

 10יש לבנות הלוחות כך שמרחק החלקים החיים מהחזית לא יעלה על  .7
 ס"מ.

 
הלוחות יסופקו עם טבעות הרמה המתברגות ועם תחתית מתאימה  .8

 לשינוע.
 

להעמדה על הרצפה בחלקים  מ"מ 2הלוחות יבנו מפח דקופירט בעובי  .9
תאים בכל פעם(, עם דלתות מלפנים לכל  2מ' לכל היותר ) 1.2שאורכם 

. עם בריח עליון ותחתון הסגרים יותקנו ידיות קבועות מצופות ניקל
 .10UNPבבסיס הלוח תותקן מסגרת מפרופיל מקצועי 

 

לוח ותעלת אוורור היותקנו בתחתית  במידה ויידרשו חריצי אוורור .10
 צלסיוס. -  1+ עד    10ו העליון, הלוח יבנה לטמפ' סביבה של בחלק

 .IP 11 -החריצים יכוסו בפילטרים ואמצעי אטימה ל
 

פסי צבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית, בלתי צבועה, הפסים הראשיים  .11
וגם בהסתעפויות למפסקי הזרם יבודדו לכל אורכם בשרוולים פלסטיים 

פסי הצבירה באופן שניתן יהיה למדוד המתכווצים בחום. יש לסדר את 
צבת וכן יש  -את הזרם בפאזות השונות בכל הפסים ע"י אמפרמטר 

 לזהות את הפסים.
 
 

הלוחות ופסי הצבירה יחושבו לזרם קצר סימטרי כמפורט בתוכניות. יש  .12
להגיש חישובי עמידות של הלוח בכוחות אלקטרו דינמיים וטרמיים של 

 ".קלוקנר מילר",  או "ABB, או "  ”MG“ הקצר הצפוי, ערוכים לפי
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בחזית הלוחות תבוצע דיאגרמת מימיק בצבע אדום או שחור מפסים  .11
מ"מ מחוברים ע"י ברגים. הפסים יהיו מאלומיניום אנודייז  1בעובי 

 בצבע שחור.

 

 הלוח יצויד במערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית. .11
 
הפקוד יהיו שרוולים כל מגעי העזר יש להוציא לסרגל מהדקים, לחיווט  .11

ממוספרים בכל קצותיו, מהדקי הפקוד ירוכזו לפי הכבלים המתחברים 
 ללוחות.

 

כניסות ויציאות לכבלים יש לתאם באתר לפני הביצוע עם המתקן  .11
 הפנימי.

 

 צבע הלוחות יהיה סופי בפנים ובחוץ בצביעה אלקטרוסטטית. .17

 

ת עקרוניות, הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית מראה הלוחות, תכניו .18
תכניות פקוד עם מספור מוליכים, מספור מגעים, זיהוי מקום במגעים 

וכד'. תכניות סרגלי מהדקים שונים, רשימת ציוד במגעים וכד'. תכניות 
סרגלי מהדקים שונים, רשימת ציוד שמותקן בלוחות עם ציון מספר 

 ע.יצרן קטלוגי של כל פריט ופריט בלוחות וכן קטלוגים של הציוד המוצ

 

 ידיות של מ"ז שיבלטו על חזית הלוח יחוברו באמצעות מצמדים. .19

 

 2.20יש לייצר את הלוח במספר חלקים לשם הכנסתו למבנה, גובה הלוח  .20
 מ' לפחות.

 

למפסיקי זרם יותקנו לשוניות פסים לשם חיבור כבלים וכן יותקנו  .21
 לחיבור ללא נעלי כבל. ILSCOמחברים מסוג 

 

על פנל בחלקו העליון של הלוח, כאשר פנל  כל מכשירי המדידה יותקנו .22
 זה יפתח בצורת דלת בנפרד משאר הלוח.

 

וולט ומעלה המורכב על הדלת, יוגן בפני מגע  10ציוד נושא מתח של  .21
כך שבשום פנים ואופן לא יהיה ניתן להשחיל אצבע לכל חלק  -מקרי 

 נושא מתח.

 

מ"מ  2ת עם מחיצות פח מלאוהלוח יבנה מתאים נפרדים ומבודדים  .21
בצורה שתמנע העברת קצר, שריפה ו/או כל תקלה אחרת עובי לפחות 

מתא אחד למשנהו. כמו כן, יש להקפיד על כך שרכיבי הציוד ימוקמו 
בתאים כך שהפגיעה באחד מהם לא תשתק יותר ממקור הזנה אחד, 

תותקנה בין כל תא ותא אשר אליו שייך הרכיב הנפגע. מחיצות ההפרדה 
 כלל.ללא יוצא מן ה

 
 
 
 

תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי צבירה  .21
פח ואביזרי כח להגנה בפני קשתות שריפה וכו'. וכן תהיינה מחיצות 

 מלאות בין סוגי מתחים שונים.
 

 בתא הכניסה ללוח על גבי הצד הפנימי של הלוח יורכב נרתיק קשיח שבו .21
 יוכנסו התכניות השייכות ללוח.

 גבי דלת תא זה יהיה שלט "מאחורי דלת זו ישנו נרתיק עם תכניות".על 
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 התאמה לתנאים .1
 

 הלוח יתאים לתנאים כדלקמן:
 
 וולט. 100מתח  .1

 

 פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט .2
 בתוכניות.  

 
כאשר חתך פס  מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצוין בתכניות. .1

 ס הפאזות.האפס יהיה זהה לחתך פ

 

 .-  10  + 1טמפרטורת הסביבה:  .1
 
 .80%לחות יחסית: עד  .1

 

+. )הטמפ'  C  10אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של  .1
 החזויה בחלל הפנימי של הלוח(.

 
 ציוד .1

 
כל הציוד שיותקן יהיה מתוצרת כמוגדר בתכניות ובכתב הכמויות ובכל 

ות בעל תו תקן של אחד או יותר מקרה כל אביזר שינתן בלוח חייב להי
 .VDE ,C.E.I ,ULמהתקנים הבאים: 

וולט לפחות וציוד חד פאזי  100הציוד התלת פאזי יתאים לעבודה במתח 
יתאים   DC ציוד המיועד ללוחות וולט לפחות. 210יתאים לעבודה במתח 

יהיה להוכיח זאת במסמכים של ספק  ןלעבודה במתחים אלו ועל היצר
 הציוד.

 
 

 דקיםמה .1
 

 כל החיבורים בין כבלי/גידי פיקוד לבין הציוד יבוצעו דרך מהדקים. .1

 

המהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים לפרוק כל אחד בנפרד  .2
תוצרת  SAKדוגמת  )ללא צורך בפירוק מהדקים סמוכים(,

החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל, כסף  "ווידמילר".
 ג( כדי לשמור על הגיד.או אבץ )ולא על ידי בור

 

המהדקים יהיו עם סימניות אורגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר  .1
 המהדק.

 

 ממ"ר לפחות. 1המהדקים יתאימו לחיווט גידים  .1

 

מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סלילי הזרם  .1
 או פתיחתם.

 

 הם.המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר אלי .1
 
 
 
 

 גידים .7
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כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על  .1

 זיהויים )בנוסף לסימונים בקצותיהם(.

 

 .C  101הגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורה של  .2

 

 ממ"ר. 1.1שטח החתך המינימלי יהיה  .1

 

 במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי תקן. .1

 

בורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות החי .1
מיוחדות המתאימות לציוד )שרוולי לחיצה, נעלי כבל(, אשר יורכבו 

 על ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים.
 

 שילוט וסימון .8
 

 כלול במחיר הלוחות:
 

שלטי סימון יהיו כתובים בשפה העברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ'  .1
 עים שיסוכמו עם המתכנן.בקליט ובצב

 

שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים ולא ע"י  .2
 הדבקה.

 

כל אביזר בלוח יזוהה על ידי שלט סימון נפרד מסנדביץ', כולל תפקוד  .1
האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וכן 

 לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

 

נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המזמין אשר יהיה רשאי  .1
לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות 

 מפרט זה ולהבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.

 

קצותיהם בטבעת פלסטית  2 -קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו ב  .1
וט עליה שיהיה זהה לזה המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חר

 המסומן בתכניות החיבורים.

 

סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא  .1
 יתאים למסומן בתכניות החיבורים.

 

 מספור קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות. .7
 
 
 

בחזית הלוח יותקן תרשים סינופטי אשר יראה זרימת האנרגיה דרך  .8
התרשים יבוצע ע"י פסי אלומיניום צבועים  כח הראשיים.קווי ה
 ס"מ. 1בעובי 

 
( יסומן וכו' מצב  המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטור, עוקף .9

על ידי מראה מצב אלקטרומגנטיים, עבור מראי המצב ישולם בנפרד 
 עפ"י סעיף מיוחד בכתב הכמויות.

 
 

 גילוי וכיבוי אש בלוחות .9
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 לגילוי וכיבוי אש אוטומטית )ע"י קבלן גילוי אש(.תותקן מערכת  ותבלוח

על היצרן להכין פתחים מתאימים להתקנת ציוד הגילוי ואביזרי הכיבוי וכן 
פלטות פח לסגירת הפתחים אשר מורכבות ומתפרקות מבחוץ )עם צירים( 

 וכמו כן לתאם עבודתו זו עם המבצע.
 

 תכניות וביצוע הלוחות .10
 

אשיים ושאר לוחות החשמל הינן התכניות של לוחות החשמל הר .1
מדריכות ומנחות בלבד, אך ההגדרות והתיאורים שבהן מהווים 

השלמה למפרט זה והם מחייבים כאילו נרשמו במפרט עצמו. הלוחות 
קווי להזרמת האנרגיה שבתכנית  -יתוכננו ויבנו בהתאם לתרשים חד 

 הנ"ל.

 

פורטים על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים המ .2
 להלן:

 
תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה על כל מכשירי המיתוג  -

 והמדידה.

 

תכנית רעיונית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע הלוחות בכל  -
מצב אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח ומפסקים ובוררים 

 לפיקוד.
 

הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט  בנישל מ מפורטשרטוט  -
 , חתכים בתאים שונים עפ"י דרישת המתכנן.הלוח על חזית

 
 הסבר טכני מפורט של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה. -

 
לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים שחובת  -

 המצאתם חלה על המזמין.
 

 מפרטי ייצור מלאים של הלוח. -
 

ות השונות על היצרן להכין תכניות מפורטות לייצור הלוחות והמערכ .1
המורכבות בהם. לתכניות אלו יצרף היצרן הסברים בכתב ומסמכים 
אחרים הדרושים להבנתן ולהגדרתן החד משמעית. על היצרן להגיש 

למזמין לבדיקה ואישור את התכניות והמסמכים הנ"ל במועד שנקבע 
בלוח הזמנים לביצוע. המזמין יהיה רשאי להורות על ביצוע שינויים, 

פות בתכניות הנ"ל ובמידה ולא יתבססו על דרישות תיקונים ותוס
 מפרט זה יהיה היצרן חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף.

 

כל התכניות והמסמכים הנזכרים בסעיף זה או המשתמעים ממנו  .1
לאחר שיאושרו על ידי המזמין/המפקח, יהוו חלק בלתי נפרד של 

 מפרט זה.

 

ן. אישור התכניות היצרן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנו .1
ע"י המזמין/המפקח לא יפטור את היצרן מאחריותו לשגיאות ו/או 

ליקויים אחרים העלולים להתגלות מאוחר יותר. כל נזק הכרוך 
בליקויי התכנון ו/או הנובע מהם ומונע הפעלת הלוחות בהתאם 
 לתנאים ודרישות של מסמך זה יתוקן על ידי היצרן ועל חשבונו.

 

בהתאם לתכניות המאושרות הנ"ל ועל כל שינוי הלוחות יבוצעו  .1
 מהתכניות המאושרות יש לקבל מראש אישור בכתב מאת המתכנן.
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על היצרן לקחת בחשבון שעבודת ההתקנה עשויה להתבצע בשלבים  .7
כפי שיקבע וכי המזמין יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב 

יצרן בתוספת ושלב. הביצוע בשלבים ולפי קדימויות ולא יזכה את ה
 תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

 

 היקף העבודה לביצוע לוחות החשמל .11
 

מבחני קבלה סופיים: מבחני הקבלה במפעל אינם סופיים ואינם  .1
מחייבים את המזמין, המזמין רשאי לדרוש התאמת הלוח למפרט זה 

ובכלל זה ביצוע עבודות ושינויים הדרושים לכך גם אם במפעל לא 
נדרש הדבר, והיצרן יהיה חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף. מבחני 

הקבלה הסופיים יכללו בדיקת התאמת הלוחות לתקנים הישראלים, 
ם, ל"מפרט הכללי" ולדרישות מפרט זה ויתר המסמכים יהבינלאומי

 והתכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה.

 

ומערכותיהם. בקורס הדרכה: היצרן יעביר קורס להכרת הלוחות  .2
יודרכו המפעילים בתפעול ובאיתור תקלות לצורך הבנה מלאה של 

פעולות הציוד ולצורך אחזקה נוספת. הקורס יערך במפעל היצרן 
 ובאתר במשך יומיים להכרת הלוחות.

 
אחריות: היצרן יהיה אחראי אחריות מלאה לפעולתם התקינה של  .1

דות שסופקו על ידו. הלוחות ולכל פריטי הציוד, החומרים והעבו
 חודש מיום המסירה הסופית של העבודה כולה. 21אחריות זו תימשך 

בתוך תקופת האחריות יהיה היצרן חייב להופיע באתר מיידית, 
שעות מקבלת הודעה  21 -לצורך תיקון התקלה, ולא יאוחר מ 

 טלפונית מבא כוחו של המזמין )נציג האתר שבה מותקנים הלוחות(.
 

יה היצרן חייב להמשיך במתן שירותי אחזקה ותיקונים כמו כן, יה
לפי התנאים המפורטים לעיל, גם לאחר תקופת האחריות, אך הגשת 

רותים תבוצע תמורת תשלום ששיעורו יסוכם בין המזמין והיצרן יש
 בנפרד.

 
 
 נורותיהתקנת צ 08.2.1
 

הצינורות בין לוח החשמל לבין תיבות המעבר והסתעפות ובין תיבות המעבר 
תעפות עצמן יהיו שלמים ללא כל מחבר, ויהיו מסוג פ"נ בלבד בהתקנה והס

סמויה, ומסוג "כ" בהתקנה גלויה, חל איסור מוחלט להשתמש בצינורות 
 שרשוריים.

 
נורות הסמויים שאינם בתקרה אקוסטית ו/או כפולה יהעבודה בהתקנת הצ

יון. תבוצע לפני היציקה לפי הוראות המפקח והנחתם תעשה מתחת לרשת הז
ס"מ לכל  1נורות העוברים ברצפה יוגנו מיד עם הנחתם בשכבת בטון של יצ

נורות טלפון וכו', על ינורות ללא מוליכים כגון: שמורים, ציאורכם בכל הצ
נורות ימ"מ. בצ 1-הקבלן להכניס חוטי משיכה מניילון שקוטרם לא יפחת מ

 מ"מ. 8יילון המיועדים לכניסת כבל טלפון ראשי יש להשחיל חוט משיכה מנ
במקרה של צנרת בתקרה אקוסטית אין להניח את הצנרת בתוך התקרה, אלא 

ת התקרה ייש לחזקה לתקרת הבניין ע"י תפסנים ו/או לחזקה לקונסטרוקצי
 לאחר בניית התקרה האקוסטית.

 
 

נורות פלסטיק ינורות לא יונחו ביציקה, יש להשתמש בציבכל מקרה שהצ
 ו ירוק(."בלתי דליקים" )צבע כחול א

 נורות כל עוד:יאין להשחיל מוליכים וכבלים בצ
 

 תוכניות יצרן הלוחות לא אושרו לביצוע. .א
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 לא נגמרו עבודות הטיח והריצוף במידה וכאלה נדרשו. .ב
 

 תיבות מעבר, הסתעפות והתקנה 08.2.1
 

באותו אולם או  -כל התיבות הנ"ל שנמצאות באותו מקום על הקיר כלומר 
 פרוזדור. 

יד, אלא אם צוין במפורש אחרת. במקרה של ריכוז מספר תותקנה בגובה אח
תיבות זו ליד זו תותקנה התיבות בצורה מסודרת בהתאם להוראות המפקח. 

ן יהיה ללא טיח. ימנע מהתקנת התיבות במקומות בהם גמר הבניייש לה
אולם אם הקבלן ימצא לנכון למרות זאת להתקין התיבות במקומות הנ"ל, 

מ"מ עובי, צבועים בצבע  1.1ים מפח "דקופירט" נה התיבות במכסיתכוס
 ס"מ לתיבות עגולות  10/10הקיר, במידות 

 ס"מ מרובעות. לא תותר 10/10ס"מ לתיבות  12/12 -מ"מ ו 70בקוטר 
ס"מ במקומות הנ"ל. עבור המכסים  10/10התקנה של תיבות גדולות מאשר 

' תצוידנה לא תשולם כל תוספת. תיבות התקנה לבתי תקע, מפסיקים וכו
 בסידורי הברגה באופן שהאביזר עצמו יחוזק ישירות ע"י ברגים.

 
 

מותר להשתמש בתיבות התקנה קוניות עם חריצים בדפנות אשר תמנענה 
הוצאת האביזר מהקיר ע"י משיכה. במקרה ומכל סיבה שהיא לא הותקנו 

תיבות התקנה לנ"ל, אזי כל אביזר ישא מסגרת מתכת אשר תחוזק לקיר עם 
 גים.בר

כל תיבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה גלויה ו/או בחלל תקרות 
לפחות, כדוגמת  11IPאקוסטיות יהיו מסוג קשיחות כבות מאליהן, ואטומות

"לגרנד" או "גוויס" או "ע.ד.א פלסט". אין להשתמש בתיבות מסוג מרירון 
 כלל.

 
 והסתעפות יהיה אם לא צוין במפורש אחרת, אזי ליד כל תיבת מעבר 

 שלט סנדביץ שיורה את מספר המעגל בצורה:
 

 ._____________מלוח מס'  __________מעגל מס' 
 

 פאזיים לשירות-מפסיקים למאור, לחצנים ובתי תקע חד 08.2.1
 

 כל האלמנטים הנ"ל יותקנו בהתקנה תה"ט, אלא אם צוין במפורש אחרת. 
גרת האלמנטים יהיו מסוג "הפעלה שקטה" כדגם המצוין בתוכניות ועם מס

וולט, בתי התקע יהיו  220א' ולמתח  10מתכתית מגולבנת, מתאימים לזרם 
 11 -תלת קוטביים עם בסיס בקליט ומסגרת מתכתית מגולבנת, מותאמים ל

 וולט. 220 -א' ול
 

בכל מקרה שהמפסקים ו/או בתי התקע נמצאים במקום אחד, יש להשתמש 
וין במפורש אחרת. במכסה עליון משותף )התקנה ב"הרכבים"(, אלא אם מצ

 עבור אלמנטים מסוג "הרכבים" לא תשולם כל תוספת.
 

 אין להשתמש במכסה משותף כמפורט לעיל כשבתיבות מעגלים שונים.
 

 שילוט וסימון אביזרים 08.2.1.1  
סימון האביזרים כולל סימון של מ"ז, לחצן בית תקע וכו', במספר המעגל 

מ"מ  1סט בעלות אותיות בגובה שלו בלוח. הסימון יהיה ע"י מבדקות לטר
וריסוס בספריי מיוחד לאחר מכן או ע"י מכשיר ברדר. לאביזרים גדולים 

כגון ארגזי שקעים, יותקנו שלטי סנדוויץ חרוט. החוטים המתחברים 
 לאביזר, יסומנו ע"י שרוולים ממוספרים לפני החיבור לאביזר. 

 אביזרים בחשמל חיוני יסומנו באדום רקע שקוף.
 רים בחשמל בלתי חיוני יסומנו בשחור, רקע שקוף.אביז

 , יסומנו בצהוב, רקע שקוף.V110אביזרים בחשמל 
 , יסומנו בכחול, רקע שקוף.UPSאביזרים בחשמל 
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 אדום. -חיוני צבע שלוט מפ"ז ראשי, בהתאם למתח המזין:

 שחור. -ב. חיוני       
       V110- .צהוב 
       UPS- .כחול 

 

 כבלים 08.2.7
 

כבלים שבמסגרת מכרז/חוזה זה יהיו מנחושת בעלי חתך עגול, מסוג חסיני כל ה
 מ', וישאו תו תקן ישראלי.  1אש עם הטבעה כל 

 

 כל חלקי הברזל של האינסטלציה החשמלית )להוציא לוחות חשמל( יהיו 08.2.8
 מגולבנים בגלבון חם או מצופי קדמיום.  

 

יונית לשם בדיקת בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נס 08.2.9
יעילותו.כל הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה יתוקנו ע"י ועל חשבון הקבלן, 

המלאה של המהנדס. לפי דרישת המתכנן והמפקח יבצע הקבלן  לשביעות רצונו
הפעלות נסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים כל שהם, 

 ה נוספת בגין כך.הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמור

 

באם בבדיקה חוזרת ימצא שלא בוצעו כל התיקונים אשר נרשמו בבדיקה  08.2.10
קודמת, יחויב הקבלן בכל הוצאות הבדיקה החוזרת )אף אם ימצאו הערות 

תיקון חדשות וחוזרות שלא בוצעו(, וסכום זה ירד מחשבונו עבור העבודה 
 שביצע.

 
 
 
 

חייב להוציא מכתב בו יצוין  בכל בדיקה לגמר עבודת המתקן, הקבלן יהיה 08.2.11
שגמר המתקן, בדק אותו, הגיש תוכניות לפי ביצוע, העביר בקורת ח"ח, 

ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן לבדיקת גמר עבודה. המכתב יופנה למפקח עם 
עותק למתכנן החשמל. לקראת בדיקה חוזרת יציין הקבלן במכתבו את ההערות 

 ים בהתאם.מהבדיקה הקודמת ואם ביצע את התיקונ

 

לאחר חיבור החשמל לבנין יבדוק הקבלן את סדר הפאזות באמצעות מכשיר  08.2.12
פאזות ויתקן את סדר הפאזות במידת -המיועד לכך בכל נקודות הכח התלת

הצורך. כן יוודא הקבלן הידוק החיבורים החשמליים בכל חיבורי החשמל. 
ורים במידה וחיבורי החשמל ימצאו בקופסא משותפת אשר בה ישנם חיב

נוספים על הקבלן לוודא חיזוק החיבורים הנוספים שבתיבה ולחזקם במידה 
 ואינם מחוזקים.

 
 רום  יקוו"א לח 22 עד מפרט טכני לדיזל גנרטורים בהספק 08.2.11

 
 יניםיתוכן ענ

 
 .   מבוא1

 תאור כללי  1.1
 מטרה  1.2
 הגדרות  1.1
 דרישות יסוד מספק  1.1

 
 .   סימוכין2
 
 ור.   יח' הדיזל גנרט1

 דרישות כלליות  1.1
 שעור הספק  1.2
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 .  דרישות טכניות למנוע1

 סוג המנוע  1.1
 הספק  1.2
 מהירות סיבוב 1.1
 ויסות מהירות 1.1
 התנעה וטעינה 1.1
 מערכות חימום כעזר להתנעה 1.1
 מערכת בטיחות 1.7
 מערכת הדלק 1.8
 מערכת סיכה 1.9

 מערכת כניסת אויר 1.10
 מערכת קירור 1.11
 מערכת פליטה 1.12
 הרכבה 1.11

 
 . דרישות טכניות לגנרטור1

 תנאי סביבה  1.1
 סוג הגנרטור  1.2
 מתח המוצא  1.1
 הספק מדומה  1.1
 מקדם הספק  1.1
 תדר  1.1
 מהירות סיבוב  1.7
 סוג הבידוד  1.8
 צורת גל המתח  1.9

 הרמוניות  1.10
 עירור  1.11
 הפרעות בתחום גלי הרדיו  1.12
 קצר זרם  1.11
 הגנת הליפופים  1.11
 מפסק זרם חצי אוטומטי  1.11
 חיווט  1.11
 ווסת מתח  1.17

 .  לוח פיקוד1
 .  שילוט7
 .  שרות וחלקים8
 .  ספרות עזר9

 . אחריות10
 . הדרכה11
 . צירוף מידע טכני12
 . חופה מושתקת אופציה11
 . התאמה עם מסמכי הצעת מחיר11
 
 מבוא. 1
 

 תאור כללי .1.1
 

 "( לעבודה רצופה וממושכת מסוגSET -GENגנרטור )להלן יקרא " דיזל
PRIME POWER  עבור...................... 

 
 לפחות,EKW 17.1בכללותו יהיה בעל הספק  PRIME POWERהד"ג 

 (.FOUR WIRESגידים + ) V210/100 ,HZ10 ,1, תלת פאזי, 0.8במקדם הספק 
 האיפיון.הד"ג יכלול אביזרים נוספים כמפורט בגוף 

 
 מטרה 1.2

 
 איפיון זה מגדיר את העבודות הקשורות לרכישה ואספקת יח' ד"ג
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(GEN SET )PRIME POWER  עם צירוף כל אביזרי הציוד, אשר ישמש כמקור כח ללא
 .השגחה לעבודה רצופה וממושכת.וגם לעבודה בחרום 

 
 הגדרות 1.1

 
 והמחולל ושיש לה אמצעי  ן המנועחברה מוכרת, אשר הינה הנציג המורשה של יצר -  ספק א.

 ייצור אחזקה ומתן שירותים בארץ.
 

 דרישות יסוד מספק 1.1
 

 יכולת ונכונות לעמוד בתנאי מפרט זה. א.
 

 ומערכות הפיקוד שלהם. גנרטורים-הספק חייב להיות מוכר ובעל ניסיון מוכח בנושא דיזל ב.
 
 ן.יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמי ג.
 

 יכולת מתן שירותי אחזקה ותיקונים בארץ ובעל אמצעי עבודה ובדיקה מתאימים. השרות  ד.
הישירים ושאינם קבלני משנה, תוך פרק זמן  ינתן ע"י בעלי מקצוע מיומנים הנמנים עם עובדיו

 שעות ביממה. 21חירום  סביר, ויכולת מתן שירותי
 

 7 -ל   ושיפוץ כללי לפחות  ה שוטפת, טיפוליםנמצא ברשותו מלאי חלפים לצורך ביצוע אחזק ה.
 שנים לפי תקנות משרד התחבורה.

 
 ISO- 9001הספק בעל הסמכה לתקן בקרת איכות  ו.
 

 תעודת בדיקה מסופקת עם הציוד.                                                         ח.     
 
 סימוכין .2
 

1-8218 ISO 
1-1011 OSI 

 
(1910 )1-11 IEC 
(1.CCT )11-11 IEC 
 

0110 VDE 
0871 VDE 

 
1271 - DIN 
1280  -DIN 

 
1MG - NEMA 
 

MIL - STD – 461 C 
 

89/192/ EEC 
 חוק חשמל

OSHA 
 

 
 יח' הדיזל גנרטור .1
 

 דרישות כלליות 1.1
 

אחד שיהיה אחראי  כל יח' ד"ג ושאר עזרים נוספים הנדרשים באיפיון תסופק ע"י ספק 1.1.1
 בהתאם.ו ציוד לדרישות באיפיון זה ותפקודלהתאמת ה
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ייצור הדיזל והגנרטור לא יהיו יותר משנה  יח' ד"ג וכל המרכיבים חייבים להיות מייצור חדש. 1.1.2

 מתאריך ההזמנה.
 
 הספק יגיש אישור מהיצרן עבור שנת הייצור של הד"ג.   -
המנוע מיצרן המנוע ואישור עבור  במידה והד"ג מסופק ממרכיב יש לספק אישור עבור שנת ייצור   -

 הגנרטור. שנת ייצור הגנרטור מיצרן
 

ע"ג הרצפה ומצוידת עם ווי  יח' הד"ג תהיה מורכבת על בסיס משותף המתאים לגרירת היחידה 1.1.1
 הרמה עבור הרמת היחידה בשלמותה.

 
    ורדיאטור. היח' תהיה מצוידת עם וו הרמה נפרד עבור יח' המנוע, גנרטור 1.1.1

 
 כוללת אספקת הד"ג גם: 1.1.1

 
 מתן ייעוץ למתקין הד"ג.   -
דרישת  לפי –פעמים לפחות  1  -האתר  השתתפות בהפעלת הד"ג לרבות שליחת טכנאי מפעיל אל   -

 המזמין.
 בדיקת תוכניות ההתקנה ומתן הערות.   -
 בדיקת ההתקנה ואישורה.   -
 קנה.אספקת כל החומר הטכני הדרוש לביצוע ההת   -
מטעם ספק של הד"ג עד הפעלתו  ע"י טכנאי -תבוצע באתר  -הפעלת דיזל גנרטור על כל מערכותיו    -

 המושלמת.
 
 
 
 
 

 שעור ההספק 1.2
 

"(  יהיה הספק יציאה נטו אחרי הפסדים עצמאיים ויהיה מבוסס SET-GENשעור ההספק של הד"ג )"
שמן,  רדיאטור, מאוורר, מסנן אויר, משאבת האביזרים החיוניים כגון: על פי המנוע המסופק עם כל

 משאבת דלק, אלטרנטור טעינה, נצילות הגנרטור וכו'.
 

לפחות,  EKW _11נומינלי  בהספק PRIME POWER" תהיה במשטר עבודה SET-GEN" -תפוקת ה
 .WIRES FOUR ,HZ10גידים +  1וולט,  210/100 , תלת פאזי,0.8במקדם הספק 

  PRIME POWERלמנוע מסוג  11.1.2סעיף   ISO- 8128-1ה לפי תקן " תהיSET-GEN" -תפוקת ה
 לתנאי סביבה חיצוניים הבאים:

 מ' מעל פני הים. 100גובה  C  10 -טמפרטורה סביבה 
 
 
 דרישות טכניות למנוע .1
 

 סוג המנוע 1.1
 

 1 הצתה בדחיסה, בעל מחזור ", מסוגPRIME POWERהמנוע יהיה מנוע דיזל עבור משטר עבודה "
 . הדלק סולר , סוגסל"ד 1500פעימות, מקורר מים, 

 
הנדרש ללא עשן  שרותי חשמל, ויפעל בהספק PRIME POWERהמנוע יהיה מתאים עבור  1.1.1

 את הגנרטור בתנאים הספציפיים שהוגדרו במפרט. מופרז, חימום יתר או סבל מכני הורס כשמניעים
 

 הספק 1.2
 

 1.2הרצוי כמצוין בסעיף  המנוע יהיה מסוגל לייצר את ההספק
 

 מהירות סיבוב 1.1
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 סל"ד.  1500מהירות סיבוב המנוע תהיה 
 .סל"ד 3000למען הסר ספק לא יתקבל מנוע בעל מהירות של 

 
 ויסות מהירות 1.1

 
 .מהירות המנוע תשלט ע"י מע' ויסות אלקטרונית

עבור עבודה בתדר  ותקבע את מהירות הסיבוב של המנוע GEN SET -מערכת זאת תותקן ע"ג ה
 .הנקוב, ותאפשר יציבות התדר בתחומים המוגדרים

 
 התנעה וטעינה 1.1

 
 ז"י. V12מערכות הפיקוד החשמלי תהיינה למתח עבודה 

להתנעה בטמפ'  V12מתנע חשמלי  כולל מגן לרצועות, A11 V12המנוע יצויד באלטרנטור טעינה 
 לפחות. C-12סביבה של 

 ע אחרי ההתנעה.המתנע יתנתק אוטומטית מהמנו
 

 .VDC12 ,A1מטען מצברים אוטומטי מיוצב בעל שתי דרגות טעינה 
 

חיבור עם נעלי כבל לחיבור בין  כולל כבלי  C -12אמפר שעה לטמפ' סביבה של מ  80מצברי התנעה 
 המצברים למתנע ומעמד למצברים.

 
 
 
 

 מערכות חימום כעזר להתנעה 1.1
 

לפני ההתנעה. הזנת גוף החימום  C10-10של המנוע לטמפ' של במנוע יותקן אמצעי לחימום מוקדם 
 תהיה רק ע"י מתח רשת בלבד.

 210ושיתאים לעבודה במתח חילופין   המחמם יבוקר ע"י ווסת חום, )רצוי ווסת חום ניתן לכוונון(
 וולט  חד פאזי.

 
 מערכת בטיחות 1.7

 
 בכל אחד מהמקרים הבאים: עהמנוע יצויד במערכת הגנות בטיחות לדימום אוטומטי של המנו

 לחץ שמן נמוך   -
 רור גבוההיטמפ' ק   -
 מפלס מים נמוך ברדיאטור   -
 מהירות יתר   -

ע"י מדידה ישירה של סיבובי מנוע  מדד ותופעל באמצעות מע' גישוש נפרדתיתקלת מהירות יתר ת
(MAGNETIC PICKUP  ותהיה נפרדת ממע' ויסות מהירות של המ או )נוע.טכוגנרטור 
 

 מערכת הדלק 1.8
 

 מערכת הדלק צריכה להיות חלק בלתי נפרד של המנוע.
 מע' הדלק צריכה להיות מסופקת עם הצירופים הבאים:

 
     מע' ויסות הדלק מסוגלת לבצע הדממה מוחלטת של המנוע. א.
 במקום נוח לשרות. מסנני דלק ראשוני ומשני מסוג תרמיל שניתן להחלפה וממוקם ב.
 ( דלק ידנית.PRIMINGאיתחול ) משאבת ג.
צינורות דלק גמישים )יניקה ועודפים( מסוככים באורך המתאים לחיבורים למיכל דלק בבסיס  ד.

 הצורך או למיכל יומי מרוחק. היחידה במקרה
 .(WATER SEPARATORמפריד מים מדלק ) ה.     

 .םשעות עבודה כולל מאצרה לאיגו 8מיכל סולר בביס היחידה ל      ו. 
 

 מערכת סיכה 1.9
 

 הנחוצים כגון: מערכת סיכת המנוע צריכה להיות מושלמת ומורכבת על כל האביזרים
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 תרמיל החלפה. משאבת שמן, מסננים, מקררים וכו'. כל המסננים צריכים להיות מסוג

והמינימלית הנדרשת )במנוחה  ( לקביעת רמת השמן המקסימליתDIP STICKמדיד רמת השמן )   -
 ה(.ובעבוד

 המדיד יהיה ממוקם במקום שניתן לגישה בנוחיות.
 קלה ונוחה. לריקון השמן ע"י גרביטציה בצורה -שסתום ניקוז אגן השמן    -
 נשם שמן.   -
 שעות עבודה ברציפות מהחלפת שמנים מאחת לשניה. 100   -
 שמן מנוע יסופק עם הדיזל גנרטור.   -
 המצנן. צינור גמיש לחיבור נשם השמן עד לקצה   -
 

 מערכת כניסת אויר 1.10
 

כולל בית מסנן, המסננים צריכים  המנוע יצויד במסנן אויר מדגם יבש עם אלמנט הניתן להחלפה,
 להיות מסוג תרמיל החלפה.

 מערכת כניסת אויר תכלול מחוון שרות המזהה מצב המסנן. -
 

 מערכת קירור 1.11
 

כאשר הד"ג פועל בעומס  וגלת לקרר את המנועהמנוע יצויד במע' קירור סגורה שמס   - 1.11.1
 .1.2 -ו 1.2בסעיף  מקסימלי ותנאים סביבתיים כמפורט

משקעי אבנית בתוך  למנוע תהיה מערכת מעטפת מים למניעת חלודה ומינימום יצירת   - 1.11.2
 היצרן )חומר או מסנן(. המנוע בטמפ' וקצב זרימה מומלצת ע"י

טרמוסטטי למע' המים  בת סחרור צנטרפוגלית למעטפת המים וברזהמנוע יצויד במשא    - 1.11.1
 היצרן. כדי לשמור את המנוע בטמפ' המומלצת ע"י

 +. C10מע' הקרור תכלול רדיאטור מסוג טרופי לטמפ' סביבה    - 1.11.1
יצרן המנוע לתנאי העבודה  הרדיאטור יהיה עם מאוורר דוחף מדגם והספק המומלצים ע"י   - 1.11.1

 רשים לעיל.הנד
החלקים המסתובבים בין  רשת מגן קשיחה תעטוף את החלק העליון והצדדים של כל   - 1.11.1

 המנוע לרדיאטור.
מכוסים עם רשת מגן  המאוורר, גלגל הנעת המאוורר ורצועות המאוורר צריכים להיות   - 1.11.7

 פלדה עבור הגנה אנושית.
אוטומטי או חיישן שישגיח  זרים הנחוצים כגון: מצוףהרדיאטור צריך להכיל את כל האבי  - 1.11.8

 אבטחה. ברז הניקוז יותקן כך שיאפשר גישה נוחה למטפל. על רמת המים, ברז ניקוז כולל פקק
האויר ואת המגבלות  היצרן יספק את מידות רוחב וגובה של הרדיאטור, ספיקת זרימת  - 1.11.9

 המרביות בצד שחרור של הרדיאטור.
 שת מגן בחלקו הקדמי של המצנן.ר 1.11.10-
 שנים. 1ש"ע או/ו  1000 יסופק תוסף מונע קורוזיה במערכת הקירור לתקופה של מינימום 1.11.11-

 לא תתקבל מערכת בעלת קירור אוויר
 

 מערכת הפליטה 1.12
 

 מינימום התנגדות במהירות מע' הפליטה של המנוע צריכה להיות מותקנת לגזי הפליטה עם   - 1.12.1
 KPA1.7 -כאשר מפל לחץ מקסימלי של מע' הפליטה לא יהיה יותר מ

 מע' הפליטה תכלול משתיק קול וצינור התפשטות )חוליה גמישה(.  - 1.12.2
 

 משתיק קול:  - 1.12.1
המנוע. מעטפת המשתיק  יצרן מפל הלחץ על משתיק לא יעלה על מחצית מפל הלחץ המומלץ ע"י

 ודה.תיבנה מחומרים עמידים בפני חל
יעלה על המלצות של יצרן המנוע.  מפל הלחץ דרך משתיק הקול יהיה עם מינימום התנגדות ולא

 .dbA21משתיק קול בניחות קול של לפחות 
ותהיה מסוגלת לספוג  צינור התפשטות: החוליה הגמישה תהיה עשויה מפלדת אל חלד   - 1.12.1

ע"י התפשטות תרמית מגזי הפליטה, ותכלול והתכווצות שנגרמת  רעידות מנוע ואיזון עבור התפשטות
 אוגן נגדי תואם ואטם.

את אותו מס' של גמישים  אם למנוע יש יותר מיציאה אחת במערכת הפליטה היצרן יספק   - 1.12.1
 קול. ימתאימים, צינורות התפשטות ומשתיק

 
 הרכבה 1.11
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)שילדה( משותף ע"י יצרן  בסיסהמנוע, גנרטור ורדיאטור צריכים להיות מורכבים יחדיו על  1.11.1

 יחידת הדיזל גנרטור.
 

לעמוד בפני נטיות ובמינימום  בסיס הד"ג יהיה מתוכנן ובנוי על ידי יצרן יחידת הדיזל גנרטור 1.11.2
 תהודה ורעידות.

 
שינוע, הרמה ופעולת הד"ג,  הבסיס יהיה בנוי מפרופילי פלדה ומתאים לתמיכת הד"ג בזמן 1.11.1

 ש'.אינט 1לפחות 
 

תעודת בדיקה  במידה והאלטרנטור לא מיוצר ע"י יצרן הדיזל, המרכיב ימסור 1.11.1
"TORSIONAL VIBRATION ANALYSIS" של "SET-GEN."   

 הבדיקה תתבצע ע"י מעבדה מאושרת. 
 

התנודות, המותאמים  יח' הד"ג תסופק עם מע' בולמי זעזועים מסוג קפיצי פלדה להנחתת 1.11.1
 ג.למשקל יח' הד"

 
 
 
 דרישות טכניות לגנרטור .1
 

 :תנאי סביבה 1.1
מעל פני הים  1100בגובה עד  + C 10עד  - C 1הגנרטור יפעל כתיקנו בתחום טמפרטורות הסביבה מ 

 בעומס מלא.
 

 :סוג הגנרטור 1.2
 סינכרוני ללא מברשות, תלת פאזי, חיבור כוכב עם גישה לאפס.

 זרם הכללי.מה 100%נקודת חיבור האפס תוכל לשאת 
 עומס(. 100% -בעל נצילות גבוהה )נא לציין ב

 .שיטת עירור מגנט קבוע
                                                       

 :מתח המוצא 1.1
באמצעות פוטנציומטר שיותקן  1%. ניתן יהיה לשנותו עד V210/  100מתח המוצא הנקוב יהיה 

 מוצא יתבצע כתוצאה משינוי מתח במערכת העירור.ה חיצונית לגנרטור. שינוי במתח
 

 (.STEADY STATEאפיצות במצב יציב ) 1.1.1
 -וכן מ           בתחום החל מריקם ועד עומס מלא 0.21%אפיצות המתח תהיה 

0.8  =COS   1ועד  =COS 
 מיל' שניות( 10 -מחזור )פחות מ 1זמן תגובה 

 
 אפיצות בתגובה דינמית: 1.1.2

, השינוי הזמני של COS=   0.8כאשר  100% -ל 10% -ומ 10% -אומי של העומס מריקם לבשינוי פת
 לריקם באשר 100% -. בשינוי פתאומי של העומס מ11% המתח הנקוב יהווה עד

0.8  =COS  20%השינוי הזמני של מתח הנקוב יהיה עד. 
 שניות. 1 -זמן החזרה למצב יציב פחות מ

 
 :הספק מדומה 1.1

 KVA 22(, Sהמדומה ) הספק המוצא
 

 :מקדם הספק 1.1
 0.8מקדם ההספק  

 
 :תדר 1.1

 .HZ10תדר המוצא יהיה 
 

 (STEADY STATEאפיצות במצב יציב ) 1.1.1
 בתחום החל מריקם ועד עומס מלא. 0.21%אפיצות התדר תהיה 
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 אפיצות בתגובה דינמית: 1.1.2

מערך הנומינלי, בניתוק  11%עד  שינוי זמני בתדר 100% -בחיבור פתאומי של העומס מריקם ל
תתבצע  מהערך הנומינלי. החזרה למצב יציב 10%שינוי זמני בתדר עד  פתאומי של העומס עד ריקם,

 שניות. 1תוך 
 

 :מהירות סיבוב 1.7
 סיבובים לדקה. 1100מהירות הסיבוב תהיה 

 
 :סוג הבידוד 1.8

 
 .Hהבידוד יהיה מותאם לאקלים טרופי דרגה  -  1.8.1

   .C 121טמפרטורה מקסימלית בליפופי הגנרטור בעומס מלא לא תעלה על - 1.8.2
      

 :צורת גל המתח 1.9
 

 מערך הנקוב. 1%תהיה עד  זות ללא עומסאהסטייה המרבית המותרת במתח בין הפ 1.9.1
 

 (.THD) 1% תכולת ההרמוניות במתח המוצא ללא עומס לא תעלה על 1.9.2
 

של  10%לא יעלה על  , המתח הלא מאוזן100%ם בין פזות עד בחוסר איזון הזרמי 1.9.1
 זות.אשלושת הפ ע האריתמטי של המתחים עלמוצמ
 

 .1%, לא יעלה על IEC 11-1 ( כפי שמוגדר בתוספתTHFהגורם ההרמוני לטלפון, ) 1.9.1
 

 הרמוניות: 1.10
( עומס לא 1.1 -ו 1.1סעיף ותדר )ראה  הד"ג יהיה מסוגל להזין באופן יציב ובגבולות האפיצות של מתח

מתח  . בגנרטור ינקטו אמצעים מתאימים בכדי לשמור על צורת גלSCR ליניארי תלת פאזי מבוקר
 בכל התנאים. 1%עד  THDסינוסואידלי עם 

 
 עירור 1.11

 
 מערכת העירור תהיה בעלת ייצוב מתח אלקטרונית. ללא מברשות.

 .בתחום הנדרש RMS -המעורר ישמור על ערך מתח ה
 הדיודות יוגנו מעליות מתח פתאומיות למניעת תופעות מעבר.

ויבטיח יציבות המתח ותדר כפי  ווסת המתח יסופק ויבדק ע"י היצרן כך שיתאים לגנרטור ולמנוע,
 הבדיקה ירשמו בדו"ח בדיקות של היצרן/ספק. . תוצאות1.1 -ו 1.1שנדרש בסעיף 

מפעולת הגנרטור במהירות נמוכה  ור מאולץ" הנובעמעגל העירור יוגן נגד עומס יתר במקרה של "עיר
 מהנקוב.

 
 (.EMI  RFIהפרעות בתחום גלי הרדיו ) 1.12

 C111 - STD - MILהתאמה לדרישות       
 

 הגנת הליפופים 1.11
 

 .1קטגוריה  IEC 11-11דרישות  ידי חיישנים נגד טמפרטורה גבוהה לפי-הליפופים יוגנו על  1.11.1
העומס במקרה של עלית טמפ'  בליפופים  ספת ממסר הגנה תאפשר התראה וניתוקמערכת החישה בתו

 של הגנרטור.
 
 

 מפסק זרם חצי אוטומטי  1.11
של העומס לגנרטור. המפסק  שיאפשר חיבורו  GEN SET -יותקן מפסק זרם חצי אוטומטי על ה

 DC -        2וולט  21מתאימות להגנת הגנרטור סליל הפסקה  יצוייד עם הגנות טרמיות ומגנטיות,
 מגעי עזר. סטים של
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המשני של שנאי הזרם  בחלל הגנרטור יותקנו שנאי זרם בסידור מתאים )חיבור קשיח או קבוע(,
 יחוברו למהדקי זרם מיועדים למטרה זאת.

 להספק הד"ג. יציאות של המ"ז יהיו מוכנות לחיבור של מספר כבלים במקביל בהתאם
 רישות חוק חשמל ישראלי.הסידור יהיה קשיח ולפי ד

 אמפר. 12מפסק הזרם יותאם לדיזל גנרטור, ויהיה בעל עוצמת זרם של 
 

 חיווט 1.11
 

נחושת גמישה בבידוד עמיד לחום, שמן,  חווט הציוד המורכב על הד"ג יתבצע באמצעות חוטי   1.11.1
 מים וסולר.

 
 +. C 1 -  -C 10תחום העבודה התקינה של החווט יהיה בין    1.11.2

 
בדרישות הסביבה( עם אפשרות  כל החוטים יוזנו באמצעות שרוולים או צינורות )עמידים 1.11.1

 והוצאת המוליכים. לגישה נוחה לצורך הכנסה
 

 .IECתקן  החיווט יהיה מסומן ע"י מספרים או צבעים לפי דרישות   1.11.1
 

המהדקים יאורגנו באופן  קיימא סרגלי המהדקים יסומנו וימוספרו באופן ברור או בר   1.11.1
 (.DC -ו ACמסודר ובנפרד לפי מתחים )

 
 היצרן/ספק יגיש תוכניות חשמל ותוכניות חיווט של הד"ג.   1.11.1

 
 ווסת מתח 1.17

 
ווסת מתח , וויסות מתח יחסי לתדר עם תצוגה דיגיטלית, חישה תלת פאזית, עמיד לעיוות גל   1.17.1

 כתוצאה מהרמוניות. 20%עד 
 

  0.21%. 1.1.1תחום דיוק כנדרש בסעיף  1.17.2
 

לניתוק העירור ומערכת ניתוק עירור  מערכת הגנה פנימית בפני תת מתח ותת תדר ומתח יתר 1.17.1
 שניות. 11 -כ בעומס יתר לאחר

 
 .122RSאפשרות לתקשורת  1.17.1

 
 לוח פיקוד אוטומטי  .1
 

מוגן בפני מתח יתר והיפוך  IP  22 מותקן ע"ג הגנרטור לוח פיקוד אלקטרוני תצוגה דיגיטלית, 1.1.1
 .. - C70   +C10 קוטביות, טווח טמפרטורה

 
 מכשירי מדידה:  1.1.2

 
 (.RMS) 0.1%פנל תצוגת נתונית דיגיטלי לזרם חילופין תחום דיוק 

 א.   שלושה מדי זרם
 0ב.   שלושה מדי מתח, מתח בין פאזות ופאזה ו 

 0.1% ג.    מד תדירות דיוק
 ד.   קוו"ט כללי ולכל פאזה

 ה.   קוו"ט שעה כללי
 ו.    קוו"א כללי

 ז.    קוו"א ראקטיבי כללי
 ח.   קוו"א ראקטיבי לשעה כללי

 ט.   מקדם הספק ממוצע ולכל פאזה
 י.    סה"כ אחוז הספק מנוצל

 
רטורת מי קירור, מתח טעינה, טמפ פנל תצוגת נתונים דיגיטלי לבקרת מנוע ל: סיבובי מנוע,   1.1.1

 עבודה. לחץ שמן, מונה שעת
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 לחצן פטריה ננעל להפסקת חירום. 1.1.1
 

 מפסק בורר אפיוני עבודה: 1.1.1
 התראת תקלות מנוע. הפסקת פעולת המנוע מיידית וביטול       חדל/ביטול:א.   
     הפסקת פעולת המנוע לאחר זמן קירור.  ת:יעצירה מושהב.   
 הפעלה ידנית של המנוע.                 ידני:ג.    
 היחידה תתבצע במצב זה באמצעות יחידה מוכנה להפעלה אוטומטית של          אוטומטי:ד.    

 סגירת מגע יבש חיצוני.    
 

דקות. מחזור התנעות  0-10קירור  יחידות השהיה לזמן קירור ומחזור התנעות. השהיית זמן 1.1.1
 שניות. 1-10

 
 רת עומס לשיא ביקוש הניתן לתיכנות.ממסר בק 1.1.7

 ממסר נוסף לשימוש הלקוח הניתן לתיכנות.
 
 
 
 

 של היחידה בתקלות הבאות: אדומות לסימון והתראה כולל דימום אוטומטי LEDנוריות  1.1.8
 א.   לחץ שמן נמוך
 ב.   חום מים גבוה

 ג.    התנעת נפל
 ד.   מהירות יתר

 ה.   הפסקת חירום
 נוספות לשימוש הצרכן )דימום והתראה( נוריות 1ו.    

 ז.   לחצן בדיקת נוריות
 

 :ממסרי הגנה 1.1.9
 

ערך, זמן השהייה ומגע לחיבור או ניתוק.  הממסרים ניתנים לתיכנות, להתראה או דימום, תיכנות
 ניתנים לתצוגה כשהגנרטור במצב עבודה או מנוחה. ערכי התיכנות

 ההגנות הן:
 א.   על ותת מתח גנרטור

 ב.   על ותת תדר
 ג.    הספק חוזר

 ד.   יתרת זרם
 

 ע"י הצגת קודים על צג הלוח. למערכת ולרכיב במערכת -מערכת אבחון תקלות עצמית  1.1.10
 

 צהובה לסימון: LEDהתראה מוקדמת לתקלות, נורת  1.1.11
 א.   חום מים גבוה
 ב.   חום מים נמוך
 ג.    לחץ שמן נמוך

 
 רות:יתפריט ש 1.1.12

 
 חוזרת, ומידע קודם מצטבר. א.   מידע מעודכן לאיש השרות על מהות התקלה, תקלה

 
שעות עבודה מאירוע התקלה,  710 -או ב מוחקת את הראשונה 11תקלות, תקלה  12 -ב.   זכרון ל

 נמחקת התקלה.
 

 מגעים יבשים לבקרה מרחוק עם נתיך הגנה נפרד לכל ריילי: 1.2
 

 ההתרא -א.   חום מים גבוה 
 דימום -ב.   חום מים גבוה 
 התראה -ג.    חום מים נמוך 
 התראה -ד.   לחץ שמן נמוך 
 דימום -ה.  לחץ שמן נמוך 
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 דימום -ו.    מהירות יתר 
 דימום -ז.    התנעת נפל 

 התראה -ח.   בורר לא במצב אוטומטי 
 ט.   מערכת אבחון תקלות מנוע פעלה

 
 
 
 
 שילוט .7
 

 של הרכיבים החשמליים והמכניים. לוט של היצרן שיכלול את הפרטים הטכנייםהד"ג יצויד בשי   7.1
 

 השלט ע"ג הגנרטור יכלול:        השלט ע"ג המנוע יכלול:
 
 דגם -דגם המנוע                                       -
 מס' סד' -מס' מנוע                                         -
 [KVA]-הספק ב  -    סל"ד(       1100 -הספק המנוע )ב -
 [KW] -הספק ב  -סל"ד                                              -
 COS  -שנת ייצור                                       -
 ס.ל.ד  -
 [Vמתח ] -
 [Aזרם ] -
 HZתדירות  -
 טמפרטורה -
 זרם ערור -
 מתח ערור -
 שנת ייצור -
 
 
 חלקיםשירות ו .8
 

ולהיות מורשה ע"י יצרן הד"ג  "( צריך להיות נציג מורשה של יצרן הד"גSET - GENמציע הד"ג )"
 עבור הד"ג. לתת שירות תיקונים וחלקים מקוריים

 
שנים שתחילתה  7)תקופת אחריות זו  שעות 21אחריות המציע כלפי המזמין לספק חלקי חילוף תוך  -

 מתאריך הפעלה/הרצה(.
 
 זרספרות ע .9
 

 עותקים של: 2האספקה כוללת 
 הוראות יצרן להפעלה ואחזקה -
 ספר חלקים המלווים בתרשימים סכמתיים ומס' חלק יצרן. -
 תכניות חשמל מושלמת של מע' בקרה והגנות )כולל תוכניות חיווט( -
 )גנרטור, אקטואטור, סולונואיד, לוח ספרות עזר הנדרש של החלקים ושל פיקוד ובקרה של הד"ג -

 פיקוד, גנרטור וכו'(.
 

 אחריות .10
 

 והאביזרים המוצעים באפיון. הספק אחראי כלפי המזמין לפעולה תקינה של יחידות הד"ג 10.1
 

באתר לשביעות רצון הלקוח  והיועץ  תקופת האחריות תהיה: שנה מיום ההפעלה הראשונה 10.2
 הטכני.

 
שהתגלה בו ליקוי בתקופת  שבונו כל חלקהספק אחראי לתקינות הציוד ויתקן או יחליף על ח 10.1

 בזדון או מטיפול לא נכון. תקלה או פגם שנגרמו כתוצאה מחבלה, האחריות. האחריות לא חלה על
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מבוצעים באתרי ההתקנות  במשך תקופת האחריות יהיו 10.1כל הליקויים שנוגעים לסעיף  10.1
 דה וכו'(.)הובלות, חלקים, שעות עבו ללא חיוב ע"י ספק הד"ג כגון:

 
 
 
 
 

 הדרכה .11
 

עבור הכרה, תפעול ותחזוקה  בנוסף לאספקת הציוד, הספק יערוך הדרכה על חשבונו ללקוח 11.1
 ליח' הד"ג.

 
 ן.ייח' הד"ג ללקוח שנוגע לעני תן כל הדרכה נחוצה והנחיות עבור הפעלה ואחזקה שליהספק י 11.2

 
 צירוף מידע טכני .12
 

 ים הבאים עם ההצעה למכרז:הספק יצרף את המידע והנתונ
 

 שרטוטים של יח' הד"ג המוצעת. 12.1
 

טכניים של המנוע גנרטור וציוד נלווה  ספרות טכנית המתארת את המערכת וכוללת נתונים 12.2
פליטה, דרישות  כולל הנתונים הנחוצים עבור כניסה ויציאה אויר, דרישות (.DERATING)כולל נתוני 

 מאפיינים הטכניים של משתיק קול, עקומת מפל הלחץ ת יסוד היחידה,מע' הקירור ודרישות להבטח
 אוקטבה( של הפחתת הרעש ע"י המשתיק. כתלות במהירות הגזים וספקטרום )תלות בפסי תדירות

 
 מטר7מ  BD 68במידה ותידרש חופה מושתקת רמת הנחתת הרעש תהיה לפחות .11
 

 
 

 כרסמיםמ הגנה מנזקיסונית ל-מערכת אולטרהמפרט טכני ל 08.2.11
 

 כללי .1
מפרט זה מתייחס לתכנון, אספקה התקנה, השירות והתיקון של מערכת אולטרה סונית )מבוססת גלי 

 קול מעל תדרי שמע( להרחקת מכרסמים.

 מאפיינים כלליים .2

" או שוות ערך, מודולרית הניתנת להרחבה עתידית בהתאם 1200המערכת המוצעת תהיה "סופרסוניק 
 ומיקום הציוד במבנה המוגן.לשינויים שיחולו בתכולת 

גלויים וסמויים(, רכזת, מגבר, ומכשיר חיבור לבקרת  -המערכת התבסס על מערך מתמרים )רמקולים 
 מבנה )אופציונלי(.

 תינתן אפשרות לשליטה על הפעלת המערכת בשעות הרצויות.
שורת( הצפה, בחלל התקרה האקוסטית ובלוחות החשמל והתק הרצפההרמקולים המוצנעים )בתוך 

 שעות ביממה. 21, יפעלו באופן רצוף
 תכונות וביצועים נדרשים מרכיבי המערכת:

 תרכזמ .2.1
 " או שוות ערך ותענה לדרישות הבאות1200המרכזת תהיה מדגם "סופרסוניק 

 רוגין.ירמקולים אולטרה סוניים כיחידה עצמאית בשני ערוצים הפועלים לס 21-10הפעלה של  (1

 שניות. 180ועד  ותשני 0.1  -שליטה על אורך הפולסים  (2

 טיימר אינטגרלי להפעלת המערכת בשעות הרצויות. (3

ניתן להפעיל כל תוכנית באופן  תוכניות של תדרים המשתנים באופן אוטומטי, כאשר: 1-1 (4
ו/או להריץ את התוכניות זו אחר זו באופן  עצמאי )ע"י לחיצה על כפתור/לחצן התוכנית(

 אוטומטי.

 מתאים בלוח הבקרה.לכל תוכנית יהיה חיווי  (5

 תחומי התדרים במערכת יהיו כלהלן: (6
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 קה"ץ 18-11בתחום האולטרה סאונד:  (7

 . )לצורכי בדיקה בלבד(.קה"ץ 1-18 בתחום השמע: (8

 זיווד המרכזת יהיה מקורי, בנוי לתלייה על קיר ויהיה עשוי מפלסטיק קשיח עמיד. מגבר (9
 

 המגבר יענה לדרישות הבאות

 .לערוץ( 70-80ולטרה  סוניים בשני ערוצים )ארמקולים  110בעל יכולת הפעלה של עד  (1

 שתי יציאות לכל ערוץ ושתי כניסות של תדרים למגבר. (2

 זיווד המגבר יהיה מקורי, בנוי לתלייה על קיר ויהיה עשוי מפלסטיק קשיח עמיד. (3

 ע"ג המגבר. )נורית בקרה(  לכניסות וליציאות יהיה חיווי (4

 
 1200דגם  -מתמר )רמקול( 

 יענה לדרישות הבאות 1200)רמקול( דגם המתמר  (1

 .(אופקי ואנכי) בשני הצירים °120זוית פיזור גלי קול של  (2

 נורית בקרה לחיווי, בחזית כחלק מהרמקול. (3

מקורי ויהיה עמיד בתנאים תעשייתיים ובתחום כבה מאליו הרמקול יבוא במארז פלסטי  (4
 +.C°10ועד  -C°1טמפרטורה של 

 לפי הצורך. °110רלי שיאפשר תלייה וצידוד בזווית של הרמקול יורכב במתלה אינטג (5

 ההספק.  חיבור לכבל( ל-)+,ברמקול יהיו סימונים לקטבים  (6

או שוות ערך. היחידה תקבל אותות מהרכזת, המגבר  – 1200UMBיחידת חיבור לבקרה דוגמת  (7
 או הרמקול ותספק מגע יבש שיתריע על אי תקינות המערכת. 

 

 תכנון .3
המערכת באופן מקצועי מוכח שייתן מענה לצרכי ההגנה מנזקי מכרסמים באתר  החברה תתכנן את

 המוגן.

 הספקה .4
 האספקה  תכלול אספקת כלל הרכיבים הנדרשים להתקנת מערכת שמישה ועובדת.

 

 התקנה .5
 באחריות החברה לבצע את כל העבודות הנדרשות לפריסת המערכת ולהבאתה למצב עבודה.

 הפעלה .6
 ברה את המערכת ותדגים את עבודתה בפני נציג מוסמך מטעם הלקוח.בתום העבודה תפעיל הח

 אחריות כוללת לאחזקה ושבר .7

 החברה תהווה מוקד ידע לתמיכה הנדסית, אחזקה ותיקון המערכות ותתי המערכות בהן,
 האחריות על אחזקה ותיקון תקלות במערכות ובתתי המערכות בזמן האחריות חלה על החברה בלבד.

)שנה אחת( מיום סיום ההתקנה  1ן למערכת תהיה מסוג "מקיפה" לתקופה של האחריות שתינת
 באתר, ותכלול החלפה של ציוד תקול בציוד חדש לחלוטין במידת הצורך.

 

 טיפול תקופתי .8
 2תבוצע אחזקה תקופתית אשר תכלול ביקורים וטיפול מונע בתדירות חצי שנתית למשך שנת הבדק )

 ביקורות בסה"כ(.

 תיקון תקלות .9

 ימי עבודה( מרגע פתיחת התקלה. 1שעות ) 72זמן תגובה: עד 
ימי  1 -זמן תיקון: החברה תתקן כל תקלה במערכת ללא שהות ותשלים את התיקון לא יאוחר מ

 עבודה מרגע הגעתה לאתר העבודה בו מותקנים המערכת.
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ם הפעלת הערה: כתקלה תחשב כל חריגת נתוני פעולה של המערכת מהתחומים הנקובים שנקבעו ע
 המערכת על ידי הלקוח.

 ביצוע הטיפול באתר יתקיים בליווי נציג הלקוח.
בכל מקרה לא תפסיק החברה מלטפל טיפול יסודי לתיקון התקלה עד אשר תתוקן המערכת ותוכשר 

 מחדש לפעולה תקינה לחלוטין. 
 תנאים נוספים -טיפולים ואחזקה 

תקלה יהיה מצויד בכל המכשור, הצב"ד, הכלים, טיפול/תיקון /טכנאי החברה המגיע לביקורת/צוות
 הספרות הטכנית ומערכי העבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות והתיקונים באתר.

כלים מיוחדים הנמצאים ברשות הלקוח והוזמנו על פי המלצת החברה יועמדו לרשות החברה בעת 
 הצורך וע"פ תאום מראש.

 המערכת תסופק  עם המסמכים הבאים:
 ה ותחזוקה מונעתהוראות הפעל

 תכניות מפורטות של התקנת המערכת במבני אתר

 חלפים .10

 לחברה יהיו כל החלפים הדרושים לביצוע אחזקה שוטפת.

 ספר מכשיר ודוחות שירות: .11
החברה תנהל ספר מכשיר שימצא באתר ובו יבוצע מעקב אחזקה ושמישות כגון ביקורות, טיפולים, 

חומרים, שינויים טכניים וכל נתון חריג שיש לו השלכה תקלות שבר, רישום ביצוע החלפת חלקים ו
 אפשרית לגבי המשך פעולת המערכת. הספר יעודכן ע"י טכנאי השירות בכל ביקור באתר.

 
 
 
 
 
 
 

 SS-L-EH-02-BLGמפרט טכני לעמודי מחסום נשלף דגם  08.2.11

 

  K4עמוד נגד התפרצות רכב שעבר מבחן התרסקות במכון מורשה ברמת מיגון 
 

 מוד מידות הע
  מ"מ 700גבה 

  מ"מ 220קוטר 

  מ"מ  20עובי דופן 

  מ"מ  1100עומק חפירה 

 
 שרוול 
  מ"מ  1עובי דופן 

  גלוון חם חוץ ופנים 

 
 תאורה בראש העמוד 

 כיסוי עליון יציקת אלומיניום 

  תאורת כתר לד בראש העמוד 

  מוגן ע"י טבעת פרספקס 

  דרגת אטימותIP68 

  10+ 90 -טפרטורה -   

 
 העמוד  רמת גימור

  גילוון חם פנים חוץ 

  316ציפוי שרוול נירוסטהL 
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 יח' הנעה 

  חשמלית ללא צנרת שמן 

  380   מתח הזנהV-420V  6A  

  דרגת אטימותIP68 

  20+50-טפרטורת עבודה 

  ללא צורך באחזקה שוטפת 

 100%  נצילות 
 

 מהירות עבודה 
  ש' 1הרמה 

  ש' 1הורדה 

  ש  2אופציה להפעלה מהירה 

 
 ול מפסקי גב

  מ"מ  18מפסקי קרבה קוטר 

  רמת אטימותIP68  

 
 הפעלה בהפסקת חשמל 

 )הורדה באמצעות מפתח בארון הפיקוד )כסטנדרט סוללת גיבוי להורדה 

  הורדה מכנית באמצעות כבל משיכה 

  הפעלה מלאה )הורדה, הרמת( באמצעות מערכת  –אופציהUPS 

 
 לוח פיקוד 

 ארון מתכתIP65     100מתוצרת ריטל מידותX80X30 

 PLC     מתוצרת פנסוניק 

 )ממסר חיווי עמוד מצב  עליון )לד, מגע יבש 

 )מצב חיווי העמוד מצב תחתון )לד, מגע יבש 

 )חיווי מצב סינכרון )אופציה תקשורת למחשב 

  כל המהדקים מהדקי קפיץ תוצרת גרמניה 

 תוכנת סינכרון בין עמוד + מחסום זרוע +גלאי כביש + רמזור + פנל הפעלה  

  סינכרון למחסום דגם\EL-05 

  סינכרון לרמזור לד דגםTL81 

  סינכרון לגלאי דגםLD2  

 )מצברי גיבוי  להורדה ) סטנדרט 

  אופציה להתחברות מרחוק 

 
 LD2גלאי כביש דגם 

  מותאם למערכת סינכרון בין עמודים למחסומים 

 לולאות  2 -חיבור ל 

  זיהוי כיוון נסיעה 

  24מתח הזנהV 

 
 פנל הפעלה 

 ופסת מתכת מעוצבת צבע בתנור ק 
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  פנל הפעלה אלומיניום ציפוי אנודייז 

 הדפסת פוטו מיטל 

  גרפיקה עפ"י דרישת המזמין 

 
 הפעלה 
  קופסת לחצנים פתיחה, סגירה 

  משדר מקלט 

  תגי שידור 

 מקודד 

  תגי קרבה 

  מערכת בקרה ממוחשבת 

  מערכת סלולאר 

  מערכת מצלמתLPR 

  צג גרפי 

  מחשב 
 

 אחזקה 
 ורך באחזקה תקופתית אין צ

 יש לבצע בדיקה אחת למספר חודשים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופני מדידה 08.01

 

עשה לאור מדידת הכמויות בפועל ללא תוספת עבור פסולת ישיטת המדידה ת 08.1.01
או פחת. בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: חציבת 

פסיפים/שרוולים לפני  חורים וחריצים ותיקוני בטון וטיח לאחר מכן, התקנת
יציקת וחיזוקי צנרת, אשר עבורם לא תשולם שום תוספת כספית, מעבר 

 הכמויות.-לנמדד בכתב
 

כמו כן יכללו המחירים עבודות עפר, החומרים הדרושים וכל יתר העבודות 
בהתאם להוראות הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט הטכני, אשר 

הכמויות, ואשר דרושים להשלמת -ם בכתבאין להם ביטוי בסעיפים נפרדי
 הכמויות בסעיפים נפרדים.-העבודות והמתקן, אך לא מצוינים במפורש בכתב
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קווי הזנה וזרם חלש ימדדו )אלא אם צוין במפורש אחרת(, לפי המרכיבים 
מהם הם מורכבים. רק מתקני המאור ובתי התקע החד פאזיים למכשירים 

 רת להלן.ימדדו לפי שיטת הנקודות המתוא
 

בהגשת החשבון, על הקבלן יהיה לערוך טבלת כמויות אשר בה מצוין לגבי כל 
מעגל ומעגל ולפי לוח מוצא המעגל, כמות של: צנרת, מוליכים, כבלים, 

 .8.1.01אביזרים ומספר נקודות במידה ושיטת המדידה היא כמתואר בסעיף 
 

ואביזרים לנ"ל. כן תפורט כמות: צנרת ההזנה, צנרת זרם חלש, ומוליכים 
במידה וטבלת הכמויות בכל סעיף שהוא לא תשקף נכונה את הכמות הנמדדת 
למעשה, על הקבלן יהיה לערוך מחדש את טבלת הכמויות. הקבלן לא יקבל כל 

 תוספת מחיר מיוחדת עבור הכנת הטבלה לנ"ל.
 

 מדידה לפי מרכיבים של המתקן 08.1.02
 

)הגבהת בטון  יו.ומרכיבח יחושבו בשלמותם. כל לו -לוחות חשמל  08.01.02.01
 ללוח כלולה במחיר הלוח(.

 

ימדדו ויחושבו לפי  -מוליכים וכבלים  תעלות חשמל, נורות,יצ 08.01.02.02
סוגם ואורכם. המחיר יכלול גם ספחים כגון: תיבות הסתעפות 

יות, וומעבר פלסטיות ו/או מתכתיות אטומות למיניהן, קשתות, זו
משותפים נורות, כבלים )מחזיקים בודדים ומחזיקים ימחזיקי צ

לפחות(, יריות  10%-נורות וכבלים, עם מקום שמור לילקבוצות צ
ברגים בבטון, עבודות עפר שונות )עבור צנרת ברצפה(, חומרי 

חיבור, בידוד וחוטי משיכה וכו', כל זאת במידה ולא נמדדו לפי 
 .8.1.01שיטת הנקודות בהתאם לסעיף 

 
והתקנה  ה,אופן ההתקנה: גלויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקר
 לפני היציקה או אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה.

המחירים למוליכים יכללו גם את כל החיבורים בקצותיהם, 
 השחלתם ו/או הנחתם יתר העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.

 
 

אביזרים סופיים כגון גופי תאורה, בתי תקע )אם לא נכללו במחיר  08.01.02.01
לפון וכו', יחושבו כל (, רוזטות, ט8.1.01ראה סעיף  -הנקודה 

 אביזר כיחידה.
מחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את כל השרשראות, 

הפנדלים, ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים. בכל 
מקרה יכללו גופי התאורה גם את האספקה ו/או ההתקנה של 

 הנורות.
 אחרת(.אלא אם מצוין במפורש  -)פלורוצנט, ליבון וכל סוג אחר(    

 

ו לפי מטר אורך דכבלים שאינם נמדדים בסעיפי הנקודות ימד 08.01.02.01
)מ"א( ומחירם יכלול חיבורים בשני הקצוות כולל חיבורי פיקוד 

ותיאומים שונים עבור חיבור מנועים, משאבות וכו' וכל יתר 
 העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.     

 
 

 מדידה לפי נקודות 08.1.01
 

נורות, תיבות יהכבלים, הצ מחיר נקודה יכלול את המוליכים, 08.01.01.01
המעבר וההסתעפות, הפלסטיות והמתכתיות על כל ספחיהם, החל 

מלוח החשמל המזין אותו מעגל, ועד למוצא הנקודה ומוצא 
המפסיק לנקודה. המחיר יכלול גם את מפסיק הזרם ו/או הלחצן, 
או בית התקע. נקודת פעמון תחשב כנקודה, אך ללא אביזר הגמר 

 הכמויות(.-)אלא אם נכתב אחרת במפורש בכתבמדד בנפרד. ישי
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מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר הנקודות  08.01.01.02
המופעלות ע"י מפסק אחד רגיל ו/או כפול ו/או מחליף ו/או מצליב 

 ו/או לחצן לא ישנה את מחיר הנקודה.
כמו כן לא ישתנה מחיר היחידה במידה ומספר מפסיקים יפעילו 

 נקודות. או מספר נקודה אחת

 

במקרה של מכסה משותף לשניים או לשלושה אביזרים סמוכים,  08.01.01.01
כגון: מפסיקי מאור ו/או בתי תקע מתחת הטיח, לא יקבל הקבלן 

 כל תוספת מיוחדת למחיר, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

זונים ישניים או שלושה בתי תקע צמודים עם מכסה משותף והנ 08.01.01.01
לנקודה זוגית או משולשת ממעגל משותף, ימדדו לפי סעיף מיוחד 

אחת. עבור המכסה המשותף לא יקבל הקבלן כל תוספת למחיר 
 הנקודה המפורט לעיל, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

במידה ויותקן מעגל מאור או מעגל בתי תקע חד פאזיים אך   08.01.01.01
זונים מקו תלת פאזי, לא תחול הפחתה או הגדלה במחיר יהנ

 ין במפורש אחרת.הנקודה המפורטת לעיל, אלא אם צו
 
 

 
 כמויות-כתב 08.01
 

 כללי  08.1.01
 

 הכמויות הן באומדנה. הכמויות -הכמויות המופיעות בכתב .א
מדדנה לפי מדידה נטו של הכמויות שהותקנו הלכה ילחשבון ת

למעשה ללא פחת או פסולת וכו'. המזמין רשאי להורות לקבלן 
 לבצע את כל סעיפי החוזה או חלק מהם.

 
במידה והכמות תגדל או תקטן בכל שיעור  המחיר ליחידה לא ישתנה ב.

שהוא ו/או תבוטל לגמרי. )ואז לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלשהי 
 בגינה או לפיצוי כלשהו בגין ביטולה(.

 
 מחירי היחידה  08.1.02

 
מחירי היחידה המוצגים להלן בסעיפי הכמויות ייחשבו ככוללים את 

 הערך )אלא אם צוין במפורש אחרת( של:
 

לסוגיהם ם של כל החומרים, האביזרים והמוצרי עבודות התקנה .א
וחומרי העזר השונים )הנכללים בעבודת ההתקנה ואשר לא צוינו 

במפורש בסעיף נפרד( הדרושים לביצוע ההתקנה בשלמותה 
 בהתאם לתנאי החוזה.

 
אספקת כל החומרים והאביזרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם  .ב

לים בה(, האספקה וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם נכל
 תהיה באתר הבניה.

 
השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים  .ג

 זמניות, מכשירי מדידה וכו'.
 

 הוצאות ביטוח, מיסים סוציאליים, אגרות לרשויות שונות, כולל .ד
 חברת החשמל, בזק ומשרד התקשורת.
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 הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא )הן ישירות והן עקיפות( אשר .ה
 תנאי החוזה מחייבים אותם.

 
אחסנת כל החומרים, אביזרים, הכלים, המכונות וכו', ושמירתם  .ו

 וכן שמירת העבודות שבוצעו.
 

 רווחי הקבלן. .ז
 
 
 

 מערכת כריזת חירום
 

 כללי
 

מפרט זה משמש השלמה לתוכניות המצ"ב והתנאים הכלליים המופיעים בנספחים לו ומהווים 
 חלק ממנו.

ההזנות, מעברים תה"ט ותיבות הסתעפות. עד לאביזרים הסופיים יבוצעו כל עבודות הצנרת, 
ע"י קבלן החשמל הראשי של המבנה, צנרת גלויה עד לאביזרים הסופיים התוצאה משינויים או 

 תוספות של אביזרים סופיים יבוצעו ע"י קבלן המערכת.
ותיו. עבודה זו על קבלן המערכת ללוות את עבודות קבלן החשמל ולבדוק באם בוצעו דרש 

 תהווה עילה לעיכוב העבודה מכל סיבה שהיא.
 

 היקף העבודה
 

 -זת חירוםיווט והפעלה של מערכת כריהעבודה במסגרת חוזה כוללת אספקה, התקנה, ח
 לאולם ספורט וכיתות לימוד בנפרד ולמבנה צופים מערכת נפרדת.

קצין  -קומי ומשטרת ישראל קצין הדלקות המ -ביקורת המערכת ו/או אישורה ע"י מכבי האש  
בטיחות ארצי ומכון התקנים, התקנת המערכות על כל פרטיי בתיאום עם התקדמות הבניין, עם 
המזמין והמפקח באתר. שרות ואחריות שהמערכת וכל פריט בה יופעלו וימלאו את תפקידם 

פים בצורה מושלמת. הקבלן מתחייב למסור עם המערכת למזמין הוראות הפעלה מושלמות, ד
קטלוגיים, להדריך את צוות אחזקת הבניין בהפעלת המערכת. כל הדרישות הנ"ל הם תנאי 

יום מחתימת החוזה, סט  14לקבלת המתקן ע"י המזמין. הקבלן מתחייב למסור למהנדס תוך 
תוכניות מושלם והוראות בכתב לביצוע כל התשתיות, החיזוקים וכל הגדלים של הציודים 

 בצוע העבודה ללא תוכניות מאושרות של המערכת.השונים. אין להתחיל ב
במידה ולא יימסר פרט זה או אחר בפרק זמן הנתון לעיל, יראה הדבר כי הפרטים המצוינים 
בתוכניות מספקים את הקבלן. כל דרישה אשר תועמד לביצוע ע"י הקבלן לאחר פרק הזמן 

 הנתון לעיל תבוצע על חשבון הקבלן.
 

 תיאור המערכת
 

 רת את כל אזורי הבניין לכרזת חירום הודעות ומוזיקת רקע.המערכת תש
 הבניין יחולק לאזורים כדלקמן ע"פ הקומות:

   
 קרופון כריזה עבור כמות האזורים הדרושים.יבחדר מנהל הבית ודלפק בכניסה תותקן מ

 
 יצרן

 
 ומאושר אגף מבני ציבור עת"א. המערכת תהיה מתוצרת יצרן בעל מוניטין בשטח הנ"ל

חברה המספקת והמתקינה את המערכת תהיה בעלת כח אדם מקצועי ומעבדות המסוגלות ה 
 לספק שירות ואחריות ברמה גבוהה.

כל הציוד יהיה מסוג חדיש עם מיתוג אלקטרוני ועם מכלולים של מעגלים אלקטרוניים  
משולבים למרות האמור כאן ישנה מערכת כריזה המופעלת בחניונים וכן גם בשטחים 

 ריים.הציבו
 

 אספקות מתחים
 

 .ע"י ספק מטען מהרשת או ע"י מצברים DCוולט  21המערכת תוזן ממתח 
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 -לשם כך תסופק ותותקן יחידת החלפת הזנות אוטומטית אשר תבצע את ההחלפה תוך פחות מ

שעות לפחות )לפחות  8-שנייה ע"י מיתוג אלקטרוני. משך זמן הגיבוי ע"י מצברים לא יפחת מ 0.1
 UPSיזה בהספק מלא(. לא תאושר מערכת המופעלת באמצעות ממיר או יחידת שעה כר½ 

 .V21 -כלשהי, אלה הזנה ישירה ב
         

 
       

          
 דרישות למערכת   

 
 מערכת הכריזה והפינוי תענה לדרישות התקנים הבינלאומיים:   

 EN-60849  ,האירופאי 
  BS-5839   .הבריטי 
  

 
 י של כל חלקיה, רישום תקלות בלת 100%ניטור ברמה של  המערכת תאפשר     

 מחיק, קבלת פלט ממוחשב לפי הפירוט הבא: 
 .הרמקולים וקווי הרמקולים ע"י מדידת עכבת ללא צורך בקווים חוזרים 

 .המיקרופונים כולל הקפסולה 

 .ההודעות המוקלטות והאזעקות 

 .מגברי ההספק ומגבר הגיבוי כולל העברה אוטומטית 

 ת המתחים כולל גיבוי מצברים.אספק 
                                                  . 

 
 מטרות המערכת ודרישות תפעוליות

 
 ,הודעות שוטפות  מערכת/ שעון צלצולים, מטרת המערכת הקולית היא שידור כרזת חירום

 .ומוסיקת רקע

 עות מערכת רמקולי ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצHI-FI  

 מקצועית.

   שעות ביממה. 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של 

  שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופונים לתפעול השוטף, מיקרופונים לכריזת חירום

 עפ"י דרישות הרשויות, ובאמצעות מערכת קבצים להודעות מוקלטות.

  צלילים, וישודר  3-2אלקטרוני בעל  לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

 .המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע 

  המערכת תוזן ממתח הרשתVAC 220  וכן ממתח ישרVDC 24  כגיבוי. ההעברה ממתח

 שהיא.הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל 

 המערכת תכלול מצברי חירום ללא טפולMaintenance Free  , אשר יאפשרו הפעלת המערכת

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטעין את  30ללא מוסיקת רקע במשך 

 המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, לפי הצורך.

 תקליטורים המיועד לעבודה  1-קרוסלה ל המערכת תשדר מוסיקת רקע מנגן תקליטורים

 שעות ביממה. 24רצופה של 
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  המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטתConstant Voltage 100 במתח שלV  70.7אוV. 

 " 19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב. 

 
 
 
 
 

 מרכיבי המערכת
 

 מסד מרכזי .2

 המרכזי. כל הציוד , יותקן כאמור19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "    1.1

 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  1.1

 גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה   1.2

 כרזרבה.   21%( ועוד תוספות מקום פנוי של 1 1/1יותקנו שלבי אוורור בגובה )"        

 מיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירן בשעת דפנות המסד תהינה עשויות אלו 1.3

 הצורך. כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.        

 כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס  1.4

 אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.        

 ילת המסד.בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נע 1.5

 בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע  1.6

 לפחות. 20%בהתאם לעומס ויכלול רזרבה של         

 עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון  AC/DCבתחתית המסד יכלול פנל   1.7

 אספקת המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת         

 זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.        

 , שנאי קו, וסת עוצמה, בורר 1המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " 1.8

 או לדים.  1מגברים, ומד עוצמה בגודל "        

 

 
 מגברי הספק .1

 
 , לקבלת איכות CLASS-T-מגברי ההספק יהיו דיגיטאליים, פועלים ב 2.1

 לפחות.   92%בנצילות של מרבית ו                        

 , בכל רוחב תחום ההיענות,   W RMS210 ,W RMS100הספקי יציאה:   2.2

 .V10 ,V70 ,V100, או מוצא במתח קבוע Ω1עכבת מוצא        

 .VAC220 ,VDC21מתחי האספקה   2.3

 .KHZ20- HZ10תחום היענות לתדר   2.4

 , בהספק מוצא מלא.KHZ1, בתדר 0.11%-אחוז עיוותים מתחת ל  2.5

 .DB91-ס אות לרעש גדול מיח  2.6

 הגנות לעומס יתר, קצר, נתק, עליה/ירידה במתחי האספקה,    2.7
 התחממות יתר.       

   –רשת ומצברים  –קבלת מידע אוטומטי לגבי תקלות במתחי האספקה   2.8
 ונפילת תקשורת.       

 כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות שקעים ותקעים, לצורך חיבור    2.9
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 ק המערכת בזמן שירות.וניתו       
 JDM 148DPהמגבר יהיה כדוגמת 

  
 
 
 
 

      
   

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה לשטחים הציבוריים .3
 

 בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקולים ושנאי הקו על גבי גרילים   3.1

 ותקן מעל אקוסטיים מפלסטיק לבן  שיחוזק לטבעת מיוחדת שת                         

 התקרה האקוסטית.                         

  Double cone)בעל משפך כפול ) Full range, מטיפוס 1.1, "8הרמקול יהיה בקוטר "  3.2

 ובאחוז עיוותים נמוך. 

 (. Oz 11גרם ) -110לרמקול מגנט קראמי קבוע, במשקל שלא יפחת   3.3

 .Ω8עכבת:    3.4

 . 65Hz-16KHzתחום הענות:   3.5

 .R.M.S  12Wק: קיבול הספ  3.6

  ˚110.זווית פיזור:  3.7

 10.20.10Wכל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם מינימום סנפים של    3.8

 

 מערכת רמקולים מקצועית לשידור מוסיקה באיכות גבוהה. 1

", במובנות דבור גבוהה במיוחד HI-FIמערכת הרמקולים המקצועית תאפשר שידור באיכות "   1.1

 בה במיוחד.וזווית כיסוי רח

, מותקן בתיבת תהודה 8מערכת הרמקולים תהיה מורכבת מרמקול קואקסיאלי בקוטר "   1.2

 מתכתית מותאמת וגריל קדמי עגול מתכתי בצבע לבן להתקנה בתקרה אקוסטית.

 .75Hz-20kHzתחום הענות לתדר    1.1

 .R.M.S  25Wהספק הנקוב    1.1

 .1Wמטר בהספק  1במרחק 88dB רגישות    1.1

 .110˚זווית כיסוי    1.1

 גרם110משקל מגנט   1.7

 

 

 

  רמקול פרוז'קטור. 6
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במקומות מסוימים בהם ייווצרו בעיות אקוסטיות מיוחדות כגון חללים גבוהים, יותקנו     1.1

רמקולי פרוז'קטור הכוללים תיבת צילינדר עשויה אלומיניום צבועה לבן במידות מינימום:   

 .IP65מ"מ, כולל חומר אקוסטי. מוגנת לתנאי מזג אויר, תו תקן  170 מ"מ אורך 165קוטר 

 זיווד אנטי ואנדלי.

 

 בתיבה יורכב רמקול איכותי בנתונים הבאים:    1.2

 .1א. קוטר רמקול: "

 לפחות.  20W RMSב. הספק:  

 .180Hz-16KHzג. תחום הענות:  

 .8Ωד. עכבת  

 .5W,,W10,W11,W20ספקים: ה. לרמקול יחובר שנאי יציאה בעל חלוקה לה

 . 1Wמטר בהספק  1במרחק   98dBו. רגישות:

 

 30Wשופרי קול . 8

 שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות,     8.1

 לחות  מליחות ותנאי אקלים אחרים.           

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.    8.2

 . 30W RMSהספק  8.1

  3dB  ±בנקודות  225Hz-14Khzתחום הענות לתדר  8.1

 מטר בהספק נקוב.  1במרחק של  124dBרגישות מוצא  8.1

 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי. 8.1

 מעלות 110זווית פיזור  8.7

 7.5W,4W,2W ,15W  ,30Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים   8.8

 קו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקולשנאי ה 8.9

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:     8.10

 רמקול בוקסה      8.9

 

 

   להפעלה מקומית -שנאי משתנה  -וסתי עוצמה . 10

 V.C.Tוסתי העצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה: 10.1

 בהתאמה לעומס הנצרך.   30W/120Wהספק השנאי המשתנה יהיה  10.2

  20dBה כללית הנחת 10.1

 לדרגה בתוספת מצב מופסק. 5dBדרגות להנחתה של  1 10.1

 .-Offהבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל 10.1

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום הווסתים    10.1
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  מערכת אספקת זרם חירום. 11

  Maintenance free.יננו דורש טיפול או הוספת מים, המצברים יהיו מהסוג אשר א  11.1

   30         למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך 11.2

 דקות שידור רצופות.   

 המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת  11.1

 יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים של המערכת ממתח המצברים,             

 שעות. 1בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על             

 המערכת תכלול בקרה והתראה על נפילת מתח החירום מתחת לסף שיקבע.     11.1

 

  מערכת נגני דיסקים. 12

 מערכת נגני דיסקים תהיה מורכבת מחמישה מנגנוני דיסקים למוסיקת רקע,   12.1

 חמשת נגני הדיסקים יהיו מורכבים ומזוודים ביחידה אחת             

 מערכת נגני הדיסקים בנויה בצורה בה מופרדים החלקים האלקטרונים  12.2

 מהחלקים, דבר המאפשר תפעול, טיפול ואחזקה נוחה במיוחד.            

 ל החלקים המערכת מורכבת מיחידה מרכזית הכוללת ספק כוח, מגבר קו וכ   12.1

 האלקטרוניים, המאפשרים השמעת הדיסקים.             

 המערכת תותקן במסד המרכזי עם אפשרות גישה נוחה להחלפת הדיסקים. 12.1

 .102dB -יחס אות לרעש גדול מ 12.1

 .%0.005 -אחוז עיוותים: קטן מ 12.1

 .±3dBנקודות  2Hz-20Khzתחום התדרים:  12.7

 

 ראשית דיגיטאלית להתקנה על שולחןעמדת הפעלת כריזה . 13

 בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינאמי, בעל עקומת קליטה קרדיו אידית על   11.1

 באופן  שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל    Goose-neckגבי  צוואר גמיש             

 ס"מ(. 10-5האפשר  )            

 מאוזנת עם שנאי אוהם 200-600עכבת:  11.2

 50Hz-12Khzתחום הענות:  11.1

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ 11.1

 ק"מ. 2, למרחק של עד bus DATA-S-מאוזן, לחיבור ל 0DB/600Ωמתח יציאה:  11.1

 בלוח ההפעלה יותקנו: 11.1

 א( לחצנים מוארים כמספר האזורים, בתוספת לחצן לכריזה כללית,
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 ובתוספת לחצני הודעות מוקלטות וצפירות חירום.לתכנות חופשי של כל לחצן      
  Push to talk).ב( לחצן רגעי להפעלת המיקרופון )

 ג( נוריות לסימון "תפוס", "זמין". 

 ד( העמדה תכלול כיווני עוצמה וגוון הצליל.

 

 עמדת הפעלת כריזה לחירום בקומות או בכניסות. 14

 דינאמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על  בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון      11.1

 בתיבת מתכת  HANDHELD, או ידני מטיפוס Goose-Neckגבי  צוואר גמיש              

 אנטי ונדאלית  באופן  שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר                    

 ס"מ(. 10-5)             

 וזנת עם שנאיאוהם מא 200-600עכבת:  11.2

 50Hz-12Khzתחום הענות:  11.1

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ 11.1

 לפחות 60Db V-מתח יציאה:  11.1

 

  בקרת מצברים. 15

 מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכרזת חירום ישולבו במערכת מטען ומצברים לגיבוי בחירום.

 סף מסוים.למצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת ל

 ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורית  שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג עמדות הכריזה.

 

 קובץ הודעות דיגיטציות . 16

שאינן ניתנות למחיקה עם נפילת  MP3,במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות דיגיטאליות בקבצי 

 מתח למערכת.

ים שישמשו להשמעת סירנות והודעות כ"א בגודל קטע 11המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד 

 .  MP3, אשר תועתקנה מהמחשב בקבצי  1MBשל  

ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה, או מלחצן 

 יעודי מעמדות הכריזה.

 נוסח ההודעות יימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע.

 סתי עוצמה.מערכת ההודעות תכלול  ו

 

 מערכת בקרת קווים, רמקולים, מגברים, מיקרופונים, הודעות צרובות . 17

בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי לשמש ככרזת חירום, ומכיוון שתשתית החיווט פרוסה 

על שטחים גדולים נדרשת מערכת ניטור ובקרה שתתריע על תקלות במגברים ובקווי הרמקולים, 

 במערכת ההודעות הדיגיטאליות ובמתחי העבודה.במיקרופונים, 

יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי וקולי לציון המגבר או הקו או כל אלמנט 

במערכת בהם התגלתה תקלה, וכן יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת בקרה מרכזית ו/או 

 להפעלת מגבר חלופי.

 י הרמקולים באמצעות השוואת העכבת.מעגלי המערכת יבדקו את קוו
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 את הזמזם ניתן יהיה להשתיק.

 .19פנל האינדיקציות יותאם להתקנה במסד "

במידה ובמערכת הכריזה  תשולב מערכת לשידור מוזיקה לאזורים נבחרים, הפועלת דרך וסתי עצמה 

 רה.השראתיים, תדע מערכת ניטור ובקרת הקווים לבצע פעולתה מבלי שתיפגם יכולת הבק

  כבלים. 18

 כבל רמקולים    18.1

בקוטר של  כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית         

מ"מ לפחות יש לקחת  0.8מ"מ לפחות, להתקנה בשטחי החוץ, להתקנה פנימית בקוטר   1.5

       בחשבון אורכים גדולים ועוצמות .

 ון כבל מיקרופ    18.2

 7x0.25ממ"ר כל אחד, בהרכב  0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של            

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב 

 המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

 
 חיווט והתקנה .19
 

 יםהמערכת תותקן עפ"י הסטנדרטיים המקובלים באולפני קול על מנת להבטיח ביצועים גבוה
 באיכות השמע. כיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות.

 להתעורר בשטח. המערכת תימסר לידי המזמין כמתקן מושלם ויש להתחשב בכל הצרכים שעשויים
להידרש על  כל מרכיבי חומרי העזר והאביזרים הדרושים או עשוייםעל המבצע לקחת בחשבון את 

 מנת שהמערכת תימסר בצורה מושלמת.
 כל עבודות החיווט וההתקנה יבוצעו עפ"י הנחיות חוק החשמל תשי"ד.

 היצרן. החיווט יעשה בחתך עפ"י דרישות המפרט ו/או צרכי המערכת בהתאם להוראות 
באופן בלתי ניתן  עות דגלוני שילוט עליהם יירשם ייעודו של הכבלכל הכבלים יסומנו בקצותיהם באמצ

 י הרמקולים.למחיקה. קטוביות החיווט תישמר לכל אורכו לרבות חיבור
למטרות                    בידוד הכבלים יהיה בצבעים שונים על מנת לאפשר הבחנה בין הגידים השונים. 

 ע מעטה זהה.ושימושים זהים יעשה שימוש בכבלים בעלי צב
חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בלוחות סעף מסודרים או קופסאות הסתעפות סגורות ומוגנות. 

 קצותיהם יחוברו ישירות לרמקולים ברחבי האתר.
 

 תקופת אחריות והבדק
 

חודשים מיום  21קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתם התקינה של המערכות לתקופה של 
ם וטבלת הציוד, אישור קבלת המערכת ע"י המזמין והמהנדס הגשת תוכניות עדות, וקטלוגי

היועץ. הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה, פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהן, 
אשר יקרו בתקופת האחריות, אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה 

שעות מעת  1לבצע התיקונים תןך  לקויה של המערכות שלא בהתאם להוראות. הקבלן מתחייב
מסירת ההודעה על התקלה בכל מהלך שעות היממה. זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו 

 הסדירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים ועגמת נפש למזמין.
 

 הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר.
ולו על כל חלק שהוחלף מיום פעלתו. באם הקבלן לא חודשים נוספים יח 21תקופת אחריות של 

שעות מעת מסירת ההודעה, ראשי המזמין לבצע תיקון באמצעות טכנאים אחרים  1יופיע תוך 
שאינם עובדיו של הקבלן אך על חשבון הקבלן. במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המערכת 

אתר עקב תקלה לא יחשב ( ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן. ביקור ב1לבצע ארבע )
כביקורת תקופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין מחברת לרישום תקלות ובה העמודות 
הבאות: תאריך התיקון, שם מלא של האחראי מטעם המזמין וחתימתו. לפעם תבוקר המחברת 
ע"י המזמין. בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המהנדס היועץ והמזמין וימסור את 

יום לפני  10ערכת לאחריותו של המזמין ו/או בא כוחו. על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים המ
מועד המסירה הסופית על כוונתו למסור את המערכות. במידה ויתגלו תקלות בעת מסירת 
המערכות הסופית, תוארך תקופת האחריות עד למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצונם 
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דס היועץ. בנוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה המלאה של המזמין והמהנ
 של המבנה לטיפול ותפעול של כל הציוד ללא תשלום נוסף.

 
 חוזה שירות לאחר תקופת הבדק:

 
מיום  7הקבלן מתחייב להחזיק במלאי את כל החלקים הדרושים לעבודת המערכת לפחות 

 ל חשבונו.  מסירתם ובמידה ולא ישדרג את המערכת במלואה ע
 
 

 אופני מדידה
 

וללא תוספות עבור פחת. במחירי  תכניות עדות וביצוע בפועלעשה לאור ימדידת הכמויות ת
היחידות יש לכלול את העבודות עבור חיבור הצנרת עד האביזרים כולל את קופסאות המעבר 

ו. מחירי וההסתעפות ואת חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט זה או משתמעים ממנ
היחידה כללו את כל התשלומים ופגישות באתר הדרושים לשם קבלת אישור המערכת על ידי 

 הרשויות ומכבי האש.
כל מרכיבי המערכת ימדדו כיחידות מושלמות הכוללות אספקה, התקנה, חיבור והפעלה כולל 

החשמל כל חומרי העזר ועבודות הלוואי המתוארים במפרט זה או משתמעים ממנו. כל כבלי 
והתקשורת נכללים במחיר היחידה ולא ימדדו. מחיר היחידה יכלול את מחיר כל הקופסאות 
ההסתעפות והחיבור הדרושים או הלחמות וכן החיזוקים, התליות, ההתאמות לתקרה 
אקוסטית, הקשתות, הזוויות, מחזיקי הכבלים הן לבודדים והן לקבוצות כולל את השלות מכל 

 ים, ברגים, תמיכות ופרופילים.הסוגים תרמילים, מהדק
מחירי היחידה לכל סוגי הציוד והאביזרים יכללו את כל התיאומים עם קבלני המערכות 

 האחרות, עריכת תוכניות תיאום והדרכה.
מחיר היחידה יכלול שילוט סנדוויץ לפי בחירת היועץ. מחיר יחידת כבל יכלול את סימון הכבל 

 אותיות ומספרים מודפסים.לכל אורכו ע"י דגלונים מיוחדים ו
כל כבלי החשמל והתקשורת ימדדו רק בין ריכוזים והינם כלולים במחיר כל הנקודות ו/או 

 היחידות.
הכבלים ימדדו נטו לפי מטר אורך כאשר הם מופרדים לסוגיהם ולחתכיהם ללא כל תוספת עבור 

מושחלים לפי אורך  חיתוכים, פחת פסול, הורדת בידוד וכו'. אורך הכבלים ימדד במקרה שהם
 הצינורות בהם הם מושחלים מוכפלים מספר הכבלים בצינור  קטעים שמחוץ לצינורות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מערכת להרחקת עטלפים מתוצרת מגנור
 

 פרטי המערכת: הרחקת עטלפים
 

מערכת הרחקת העטלפים האלקטרונית מתוצרת מגנור מורכבת מיחידות קצה עצמאיות 
קצב יציאות גלי הקול  KHZ 30-85ובטווח תדרים של  DB85וצמה של עד המשדרות סונאר בע

, שלא מאפשר התרגלות או חדירה של מעוף העטלף KHZ 30-85מהמכשיר מתמשך, בערוצים 
לתחום השידור ונשלט במעבד אלקטרוני מתוחכם. טווח התדרים מכוון על ידי טכנאי חב' 

אקוסטיקה, והוא יעיל למרחק של עד שישה  מגנור, בהתאמה למבנה, לכיוון התעופה ומגבלות
 מטר ללא הפרעות אקוסטיות כגון עצים, קירות וכו'.

 
 יחידת שליטה ובקרה למערכת להרחקת עטלפים

 
 אין צורך במבנים פרטיים או קטנים(. -לוח חזית: בקרה, חיווי, שליטה )אופציה

 אין צורך במבנים פרטיים או קטנים(. -חיווי בקרת אזור )אופציה



 

 

148 

148 

 נתיך לכל אזור.
 רב עוצמה מקורר צלעות )בהתאם לגודל המערכת(. V12 DCספק 

 כרטיס סינוס מייצב.
 יציאה עורקית לכל אזור.

 קופסאות פיצול אטומות מים לאזורי משנה.
 יציאה לבקרת מבנה אזורית )מגע יבש(.

 
 יח' קצה להרחקת עטלפים

  טיס סינוס מובנה ייחודי מותאם מעלות, כר 180יחידת שידור כפולה לשידור בפריסה של
 מעלות חום. 70Cעד  15C -לתנאי עבודה קשים

  26שידור בתווך תדרים אולטרא סוני של KHZ  64עד KHZ 80, עוצמת השידור היא עדdb. 

  250מתח העבודה יציב סינוסMa 9v  מתח לא יציב מעוות את הסונר ולא מאפשר(
 אינטנסיביות במיסוך(.

 שידור למרחב המוגדר.יש להתאים את עוצמת ה 

 .יש להתקין במקום יציב וקבוע עם הספקת מתח שידור יציב וקבוע ובזוויות הנכונות למקום 

 כרטיס תוכנה המשדר סונאר אינטנסיבי. -נורות לד חיווי מצב שידור 

 .יחידת תאורת "לד" מובנה 

 אין  ישנה אפשרות להפעלת יחידות הקצה ע"י "מערכת סולארית" המיועדת למקומות בהם
 אפשרות להספקת מתח עבודה סלול.

 .)אפשרות התאמת גוון צבע יחידות הקצה )בתשלום נוסף 

 .התקנה רק ע"י טכנאי מגנור או טכנאי מוסמך ע"י מגנור 

  קביעת מפרט מערכת המותאמת למבנה ולמיקום, תתבצע רק ע"י נציג מקצועי של חברת
 מגנור.

 
ך חפצים סופגים סאונד )אקוסטיים(. עצים, שיחים, אין לחסום פתחי השידור, להרחיק במידת הצור

 ריהוט גינה, סככות וכו'..
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת .34
 
 

 כללי  1.1
 

תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען  –מערכת גילוי וכיבוי אש עבור מבנה תת קרקעי מתוכנן  
(ADDRESSABLE ANALOG.) 

אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה -וניזציה, פוטוהמערכת תבקר גלאים מטיפוס י
שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה האינטגרלית של 

 .1100ראיה של  תהגלאים תימצא בראש הגלאי ותאפשר זווי
        

צי אשר יכללו ממשק לגלאים ערו-ערוצי ורב-המערכת תבקר מעגלי מבוא/ מוצא כתובתיים מסוג חד
קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה והפעלה ולוחות סינופטיים. המעגלים יוזנו באמצעות קו 

 ( ובמרחב כתובות זהה.SLCבקרת הגלאים )
   ULתקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת-המערכת המוצעת תישא תו

 . EN-54או 
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דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום אינטגרלית, המערכת תאפשר 
 ודואר אלקטרוני. SMSהודעות 

 
  

 לוח הפיקוד והבקרה 1.2

 
 תווים עברית או אנגלית סה"כ  10שורות של  1נומרי המכיל -מצוידת בצג אלפאתהיה מערכת ה

 ראשיים כגון אזעקה תקלהלתצוגת אירועים  LEDובמנורות  למסכי המערכת ויםתו 110
מערכת  כתובות של התקני מבוא ומוצא. 108אפשר שליטה עד תמערכת הבקרה  .והשתקה
כל לולאה  .(SLCלולאות בקרה ) 1-1למימוש אפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים תהבקרה  

 קווי הגילוי התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא. 127תאפשר בקרה עד 
   NFPA 72 SLC Style 7וא B  NFPA 72 SLC Style 4  CLASSיאפשרו חיווט באופני עבודה 

(CLASS A)  .וחווט בטופולוגיה חופשית 
 

 ברשת ותהמחובר ,ותנוספ רכזותב שימוש ע"י תעשה כתובות 108 -ל מעבר המערכת קיבול הרחבת

 שניתן כך (PEER-TO-PEER) "שוויונית" ברשת מחוברות רכזותה מהירה. בתקשורת המאופיינת
 לחבר ניתן כשותף. המוגדרות אחרות ברכזות לאירועים ותגיב שתציג כך רכזת כל בנפרד לתכנת
 החייגן של בזמן מותנית הפעלה המאפשר זמן שעון לוכלי הבקרה לוח מערכות. 12 עד ברשת

 השבוע ילימ ובהתאם היממה במשך העבודה לשעות בהתאם הגלאים רגישות ושינוי האוטומטי
  )שישי/שבת(.

 
 ביצוע תקלה, אזעקה, שעת כגון במערכת אירועים והדפסת לרישום בנוסף משמש הזמן שעון

 שבו למחשב חיבור תאפשר המערכת ועוד. תכנות ביצוע צופרים, השתקת השב, כגון: פעולות,

 ערכתהמ מבנה של צבעונית גרפית תצוגה  כוללת התוכנה כללית. לשליטה בקרה תוכנת מותקנת
 חירום ופעולות המקום אופי את המתארים טקסטים ובליווי האזעקה נקודות של גרפי ציון תוך

 להפיק ניתן אירועים. וניהול מרחוק שליטה המערכת, תכנות אזעקה, בשעת בהן לנקוט שיש
 זמן האירוע, נתוני את כוללים הדוחות וכו'. תקלה אזעקה, כגון מערכת אירועי דו"חות במערכת

 או המערכת במסך להצגה ניתנים אלה אירועים נוספים. ופרטים הכינויים ההתקנים, סוג ע,האירו

 להדפסה. ניתנים לחילופין
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( LOOP SLCלולאות הבקרה ) 1.1

 

ערוצי, -לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו .א
סוג ומספר כרטיסי הקו, יקבע על פי הכולל יחידת עיבוד עצמאית. 

 כרטיסי והתצורה של המערכת. (כתובתי)מסוג פר ההתקנים מס
 אל כיוונית-הדו התקשורתו בקרהה תופעול את מבצעים הקו

  .ההתקנים
 את הלולאה במצבל ינתק גמוגן אלקטרונית בפני קצר. המע SLCמעגל הקו האנלוגי 

ת וינורויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי. מעגל הקו יכלול  קצר
LED עבודה השונים.המצבי מאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין לבקרה ה 

 

כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו  .ב
 ויספק להם מתח על זוג חוטים יחיד.

 

כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת  .ג
ובה . הכרטיס יאפשר תגBroadcast)ויאפשר הודעות כלליות )
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שניות, כולל ביצוע אימות אזעקה  1 -לאזעקה בזמן הקטן       מ
(Fire Alarm Verification.) 

 

 (C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית ). 1.1
 

מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה , ספק  .א
, מטען המצברים וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים , חהכו

ו הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל ממשקים וכו'. תקלה ניתוק א
 תאובחן ותדווח מיידית.

 

מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים  .ב
ברמת הלולאה, בין לולאות, בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה 

 המחוברות ביניהן ברשת.  

  

מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי ניתן להציגו  .ג
ו וכן זיכרון לא מחיק ממנו ניתן יהיה לדלתות דיווחים עפ"י ולהדפיס

 שיוכם לתאריך .

 

( לאירועי אזעקה ותקלה  HISTORYמערכת העיבוד תכלול   זיכרון ) .ד
אירועים אחרונים  210בנפרד. כל זיכרון אירועים יכיל לפחות 

במערכת . נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת 
 או להדפסה באמצעות מדפסת. LCD -ותצוגת ה

 
( להצגת MONITORהמערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי ) .ה

, םהפרמטרים האנלוגיים של ההתקנים, לרבות נתוני קריאה עכשוויי
 ספי יחוס, ספי אזעקה ופרטי ההתקן.

 
 ארון 1.1

 
 לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה על א.

 הקיר או בתוך השולחן בקרה, בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח
 

 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים. .ב
 
בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתרעות החזותיות.  .ג

 שימוש במקשים יוגבל באמצעות קודי גישה ברמות שונות.

 

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח. .ד

 

גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת  .ה
 .10%תוך אפשרות להגדלה עתידית של לפחות 

 
 פלט –קווי קלט  1.1

             
 הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו , ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של בקרה  יכל קוו

 עצמית  מתמדת למקרה של נתק, קצר, או תקלה אחרת.
חזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי  –תקלה כזו יתבטא בצורת קולית  קיום

 המערכת השונים : גלאים, קוים, טעינה וכו'.

 

 רמות גישה 1.7
 

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או  1למערכת יהיו 
ך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמ

 יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים.
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 אזורים לוגיים 1.8

 
אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש  199המערכת תאפשר הגדרה של 

 באמצעות התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות.
 

 לוח הבקרה יכלול 1.9
 

תווים לתצוגת  110אלפא נומרית בעברית עם  LCDתצוגת  .א
 ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים.

 

 – INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה .ב
BUILT  שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת

שונות הנדרשות הצורך של האזוריים ופונקציות ההפעלה ה
 מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשהם.

 

  ALARM   VERIFICATIONמרכזית הגילוי תכלול מערכת  .ג
 למניעת התראות שווא.

  

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של  .ד
המערכת ומרכיביה השונים ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד 

בלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות מכרטיסים   TESTלמצב 
, TEST -אחרים. במקרה של אזעקת אמת באזור שבו מבוצע ה

 המערכת תאבחן מצב זה ותעבור אוטומטית למצב עבודה רגיל.
 

לוחות התראה משניים בעזרת קו  11ניתן יהיה לחבר למרכזיה  .ה
אשר יספק את כל האינדיקציות RS-485)גידי ) –תקשורת דו 

הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי . כל לוח 
 110אלפא נומרית עברית / אנגלית עם   LCDמשנה יכלול תצוגת 

 תווים.

 

 להפעלת פונקציות שונות כמו: המרכזיית הגילוי תכלול יחידת בקר .ו
הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, 

 מגנטים לסגירת דלתות וכו'. הפעלת מדפי אש, הפעלת 
 
 
 
 

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים  .ז
אשר יאפשרו את הגדלת הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים 

לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו אספקת אנרגיה גבוהה להתקנים 
מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש בקווי 

 עבים ויקרים.  הזנה

 24Vהספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא 
להתקני ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד 

 המרכזית באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות.
 

חידת מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י י .ח
העיבוד המרכזית של הרכזת. הבקרה תכלול את בדיקת יכולת 

הסוללות לאספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת. המרכזייה 
תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך, 

 ללא הפרעה בפעולת המערכת.
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, אשר יאפשרו את חיבור RS-232מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .ט
 , מדפסת אירועים וצג גרפי.IBM-PCשב מסוג המערכת למח

 
אשר תאפשר דיווחים  TCP/IPמרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  .י

 ושליטה באמצעות רשתות אינטראנט / אינטרנט.
 
 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים: 1.10
 

 פעולת המערכת במצב תקין. .א
 

 הצגת אירועי אזעקה. .ב
 

הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה )אבחון  .ג
 אוטומטי ע"י מעבדי המערכת(.

 
ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים  .ד

אליה ישירות או המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת 
 הרכזות האמורה.

 
 גלאי.אזעקה ניפרד לכל -קביעת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדם .ה

 
תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר  .ו

 ידני יזום בין המצבים. 
 

קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן  .ז
 ובערכים המתחייבים מכך.

 
 אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.-אבחנה בין קדם .ח

 
 Driftעדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים ) .ט

Compensation.) 
 

 (.Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ) .י
 

 שניות כולל אימות אזעקה. 1 -תגובה מהירה לאזעקה  .יא
 

תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים  .יב
וצג המערכת או לחילופן, באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב 

 .RS-232 -אשר יזין את הנתונים בערוץ ה
 

המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת  .יג
 האזור.

 
( ואינה Soft Programmingכתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ) .יד

 עושה שימוש בהתקנים מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים.
 

, CLASS-A –חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה  .טו
CLASS-B ו- Free Topology. 

 
כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים, כרטיסי המבוא/מוצא,  .טז

 מחשב.-ספק כוח כתובתי ומבודדי הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו
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 Automatic Filedהמערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ) .יז

Programming Feature המאפשרת את הפעלת המערכת לאחר )
 התקנתה תוך דקות בודדות.

 
-Peer-toרכזות ברשת שוויונית ) 12יבור של עד המערכת תאפשר ח .יח

Peer תוך תצוגה ושליטה על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות )
 ולוחות המשנה המחוברים אליהם.

 
בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי  .יט

מערכת הבקרה ובנוסף ניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות 
 ".walk testסק מגנטי עבור " הרכזת,  או על ידי מפ

 
 התקן הישראלי. תו תישא אתהמערכת  כ.

              
 מתוצרת חברת טלפייר  ADR-3000המערכת תהיה מתוצרת כחול לבן כדוגמת דגם 

 או שווה ערך.
 
 
 גלאי עשן אנלוגי ירוק .2
 

-ADRדרת הרכזות המיועד לפעול עם סיירוק פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי  יהיה מטיפוסגלאי העשן 

3000. 
 הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי היוניזציה.

 
מקלט אינפרא אדומים המגלים החזרות אור מחלקיקי העשן -ל מבוך ומערכת של משדרוכליהגלאי 

 אשר נכנסים אל תוך המבוך )נפיצה(.
 

בצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת לצורך ביצוע י מחשב פנימי אשר-בוקר ע"י מיקרויהגלאי 
 ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת. עפ"יאזעקות 

 
באופן אוטומטי עם היווצרות משקעי  (DRIFT COMPANSATION)בצע תיקוני סטיה יגלאי העשן 

קלת אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. בנקודה זו תתקבל התרעת ת
 ניקוי לגלאי.

 
 נתונים חשמליים 2.1

 
 22עבודה -מתחVdc מאופנן. 
  אמפר ממותג.-מיקרו 290זרם עבודה 
  10זרם עבודה באזעקהmA  ממותג. ללא נורית סימון. -לערך 
  10- -תחום טמפרטורה לעבודה מ

0
C      60 עד

0
C 

  1.6% - 0.8 -רגישות / feet  .ניתנת לכיוון מלוח הבקרה 
 50י לעומס חיצוניזרם מיתוג מכסימלmA  -  מותאם למנורת סימון מדגםTFL-1A 

 מתוצרת  טלפייר.
 

 מידות מכניות 2.2
 

  מ"מ כולל בסיס. 121 -קוטר 
  מ"מ כולל בסיס ונורית סימון של הגלאי. 11  -גובה 

 
 הגלאי ישא את תו התקן הישראלי.

 
 מתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך. 0A48-TFOהגלאי יהיה מדגם  
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 ר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיותצופ .3
 

יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת עוצמת 
 אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

 התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה.
לצורכי   DC  V21וזוג למקור מתח  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  1הצופר יוזן באמצעות 

מתוצרת חברת  TPS-34Aהפעלת הצופר, מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי כדוגמת 
 טלפייר ויגובה בסוללות.

 
 במצב עבודה רגיל, מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה.

 
 מתוצרת חברת טלפייר או שווה ערך. 224A-TIPהצופר יהיה מדגם 

 
 

 
 יחידת מבוא ממוענת   .4

 
,      מגע .F.Sיחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון: גלאי גז, גלאי כבל, 

וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי  LOOP-ל COLLECTIVEיבש או קבוצת גלאים מטיפוס 
ADDRESS .וחיבורם למעגל הגילוי הממוען 
 

 מתוצרת חברת טלפייר. 805A/810A-812A/ADR-ADRכדוגמת 
 
 
 

 יחידת הפעלה ממוענת. .5
 

 אש  -יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוי
 והפסקות חירום להזנות חשמל.

 
 מתוצרת חברת טלפייר. 820A/823A-ADRכדוגמת 

 
 ספק כח כתובתי אנלוגי .6
 

 ל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנת נתיכים.מגובה סוללות, כול V 21מאפשר הפצת 
 
 
 
 
 נוריות סימון גלאים .7
 

מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי. הנורית  א.
 תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.

חת הטיח, או מותאמת מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או ת
 לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.

 
 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. ב.

  
 מתוצרת חברת טלפייר. 1A-TFLכדוגמת 

 
 
 לחצנים לאזעקת אש .8
 

   מ' מהרצפה. 1.1של לחצני גילוי אש יותקנו בגובה  .א
 

 לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או קצר. .ב
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הפעלת אזורי גילוי/ כיבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח  .ג

 הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.
 

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען". .ד

 

זעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוף אשר יש לחצן הא .ה
צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו בשוגג, ויסומן 

 בהתאם לייעודו בשפה העברית.
  

 תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה. .ו
 

 הוסמך לכך.החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם ש .ז
 

 .מתוצרת חברת טלפייר A 800TPBכדוגמת 
  

 
  224ea-HFC-(FE-FM/227-200) -מפרט למערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג  .9
 

 כללי:  –9.1
 

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארונות החשמל בריכוז  –מטרת המערכות 
 .NFPA  12A -ההמתאים ובכמות הנדרשת על פי מפרטי 

מארה"ב או שווה ערך  FIKEמתוצרת חברת  D.O.Tמערכות הכיבוי תתבססנה על מיכלים מסוג  
מתוצרת  HFC-224ea( FM-200/FE-227)  -ועל גז כיבוי ירוק מסוג  UL/FMנושאים את התקנים 

 .UL/FMמארה"ב נושא את התקנים  GREAT LAKES -ו      DUPONTהחברות 
 לפעול עפ"י התקן הישראלי באמצעות מערכת גילוי העשן. ותאמתמעל המערכת להיות 

 
המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש. המערכות תכלולנה את כל החלקים, 

.  התכנית תהחומרים והעבודות הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב ייעודי
הקבלן להציג תעודה מייצרן המערכות על  ש. כמו כן יידר FMאו  ULחייבת להיות מאושרת ע"י 

 היותו ספק מורשה ועל היותו מורשה על ידו לתכנן מערכות מסוג זה.
 
 
 
 

 ארגון והפעלת המערכת – 9.2
 

 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.
 NFPA  12A -ם כנדרש בהמערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כול

 ומאושרים בהתאם.
 

על פי המפורט בתכנית  HFC-224ea( FM-200/FE-227המיועד לגז מסוג ) מיכל גז  .א
 .FIKE"”כדוגמת חברת  UL/FMהמחשב נושא את התקנים 

 
 שסתום  פריקה  מהירה. .ב

 
 מפעיל חשמלי )נפץ או סולונואיד(. .ג

 
 חבק לעיגון המכל. .ד

 
מגולוון או נחושת, בקוטר מתאים שיפורט בתוכנת  10צנרת פלדה מטיפוס סקדיואל  .ה

 המחשב.
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שניות, שלא יעלה על  1 -נחיר פיזור שיאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן של לא פחות מ .ו
 שניות. 10

 .UL/FMנושא את התקנים       
 
 צופר אתרעה באזור )החדר( המוגן. .ז

 
י מהאזור המוגן התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמל .ח

 באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.
 

 שלט מואר להתראה על פריקת גז באזור המוגן. .ט
 
 

 :הפעלת המערכת תיעשה  9.3
 

 באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. .א
 
באופן ידני ע"י שבירה זכוכית בלחצן צהוב שיפעיל את המערכת באמצעות לוח  .ב

 העשן.הבקרה של מערכת גילוי 
 

המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן ע"י  .ג
 מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.

 
 יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי העשן. .ד

 
ההפעלה באזור המוגן תתבצע רק לאחר ששני גלאי העשן או יותר )מוצלבים בתכנון  .ה

רכת בלוח הבקרה( המותקנים באזור המוגן יכנסו לפעולה ויפעילו בכך את המע
 ההוראה להפעלה בלוח  הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

 
הקו לאזור המוגן יהיה מבוקר וכל האותות ממנו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה  .ו

שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאויש  21במקום מאויש 
 שעות ביממה )מוקד(. 21

 
 .NFPA  12A –איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי  .ז

 
 ".FIKEכדוגמת תוצרת חברת "   D.O.T U.Sהמיכל יהיה כנדרש ע"י  .ח

 
 מיקום המכל יהיה כמפורט בתכנית המחשב. .ט

 
 מעלות צלזיוס. 10אטמ' בטמפ' של  21 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ .י

 
ת ונחירי פיזור( יהיו בעלי נתונים הידראוליים שיאפשרו כל האביזרים )מכלים, צנר .יא

 שניות. 10שניות, שלא יעלה על  1 -שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא פחות מ
 
 שניות.  10הגז צריך להישאר באזור המוגן לפחות  .יב
 עבודות אזרחיות עבור חח"י  3

 
 : מבוא

 
ת ייעשו ע"י קבלן מאושר ע"י עבודות אזרחיות עבור חברת החשמל ולטובת הזנות חשמל למצלמו 

 נציגי חח"י מחוז דן ונציגי המזמין. כל העבודה תבוצע בפקוח ובאישור של נציגי חח"י מחוז דן. 
תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתאם לתכנית תיאום מערכות ובהתאם  לתכניות   

 רויקט. לביצוע של נציגי חח"י מחוז דן ובהתחשב ביתר המערכות המתוכננות בפ
 

 תכולת העבודה 08.01.01
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תאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי   1.1
 מערכות קיימות ככל שיידרש. 

 עבודות חפירה וחציבה של תעלות וכיסוין כולל סרט אזהרה של חח"י.  1.2
עבודות חציבת וניסור קירות מבנים קיימים לצורך חדירת צנרת חח"י     1.1

 למבנים קיימים.
 הנחת צנרת פי.וי.סי קשיחה בהתאם לדרישות חברת החשמל.  1.1
 השתלת כבל מתח נמוך ומתח גבוה בצנרת מתוכננת.  1.1
 פתיחת פסקים לצורך ביצוע מופות ע"י נציגי חח"י ושיקום הפסקים. 1.1
 עבודות אזרחיות בחדרי מדרגות ובתוך מבנים קיימים לאורך הרחוב.    1.7

 יציקת יסודות לבטון לעמודי חח"י    8.
 פירוק יסודות בטון עמודי חח"י קיימים שמתוכננים לפירוק    1.9

 מסירת המתקן לנציגי חברת החשמל. 1.10
 

  חפירה  08.01.02
 החפירה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק כל שהוא וברוחב בהתאם     
 ים חח"י.לתכניות ביצוע שיימסרו לקבלן ממח' קבלנ    

במידת הצורך על קבלן החשמל לחפור בעבודות ידיים וללא אמצעים מכניים,  -
במקרה שהחפירה מתבצעת בצמוד, מעל ומתחת לכבלי חברת חשמל קיימים 

)פעילים חיים ותחת מתח( ובאישורו של המפקח. באחריות קבלן החשמל 
ים לנקוט בכל האמצעים הדרושים לעבודות בקרבת כבלי חשמל חח"י קיימ

 ושהם תחת מתח חי.
עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיים בכביש ובמדרכה  -

במידת הצורך. הוצאת העפר החפור, שכבות מבנה הכביש ואחסונם באופן 
 זמני בקרבת מקום. פילוס, יישור והידוק קרקעית התעלה. 

 סילוק מי הגשמים העלולים להצטבר בחפירה וכו'.  -

נחת הצינורות עם העפר החפור והחזרת המצב כיסוי התעלה לאחר ה -
הכל בהתאם להנחיית  CLSMלקדמותו ו/או עם חול נקי מצעים ובטון מסוג 
 מפקח מטעם חב' חלמיש ומפקח מטעם חח"י. 

 הוספת או סילוק עודפי עפר או חציבה בהתאם להוראות המפקח.  -

 אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני של ח"ח.  -
 

  קרקעית-תתצנרת  08.01.01 
קוטר דרג  8או " 1הצנרת תסופק ע"י קבלן החשמל. ותהיה מסוג פי.וי.סי. קשר "

 . הצנרת תכלול חבל משיכה תיקני שיושחל בתוך הצינורות. 1
    ס"מ לפחות, בנוסף לשכבת חול כנ"ל   10הצנרת תונח על ריפוד חול בשכבה של    

 ים. שתונח מעליה. קצות הצנרת יאטמו בפקק          
 

 כבלי חשמל מתח נמוך 08.01.01 
 

     השחלת כבלי חשמל מתח נמוך בחתכים הנדרשים בצנרת מתוכננת תיעשה ע"י  
    קבלן החשמל בפיקוח צמוד של נציגי חח"י מחוז דן ובהתאם להנחיות של נציגי   

 חח"י מחוז דן.    
 חשמל להחזיר בתום השחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה באחריות קבלן ה   

 למחסני               
 חח"י את יתרת עודף כבלי חשמל שנשארו.   

 
 
 עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ בתוך חדרי מדרגות מבנים קיימים 08.01.01

 
א. באחריות קבלן חשמל לפני תחילת עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ 

מטעם חח"י ומפקח חדרי מדרגות לתאם פגישה עם כל בעל מבנה ומפקח 
הפרויקט לצורך תיאום עבודות בשטחים פרטיים וקבלת הסכמת בעלי 

 המבנים בכתב ומסירת המסמכים למפקח הפרויקט.
 

ב. לאחר קבלת אישור בעלי המבנים רשאי קבלן החשמל להתחיל בעבודות 
תשתית מתקן חשמל ובגמר העבודות להחזיר את המצב לקדמותו, בחומר 

 להנחיות מפקח הפרויקט.  קיים או חדש בהתאם
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ג. כל נזק שיגרם לבעלי המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל יהיה 

 באחריות קבלן החשמל ויהיה עליו לשאת בעלויות לנזקים שנגרמו על ידו.
    
  תיאום עם מפקח מטעם חברת חשמל 08.01.01 
  חילת לשם קבלת תיאום העבודה עם מפקח מטעם חברת החשמל מחוז דן לפני ת   
 תכניות ביצוע לכמות הנחת הצנרת פי.וי.סי וקוטרה, מיקום פסקים,  משיכת כבלי             
 חח"י מתח גבוה ומתח נמוך ממחסני חח"י מחוז דן ופקודת עבודה להשחלת כבלי      

           חח"י מתח גבוה ומתח נמוך בצנרת שסופקה והוכנה ע"י קבלן החשמל. כל       
 העבודות ייעשו ע"י קבלן החשמל ללא שום תוספת מחיר.              

 
  יסודות לעמודי חח"י מתוכננים 08.01.07 
    יסודות לעמודי חח"י מתוכננים יבוצעו בהתאם לתכנית פרטי יסודות של חח"י    

 דן.חח"י מחוז  להנחיות מפקחמחוז דן ובאחריות קבלן החשמל לבצע בהתאם                
 

  קבלת המתקן 08.01.08 
    אישור סופי לקבלת המתקן ע"י מפקח מטעם חברת החשמל הנו תנאי לתשלום    

 החשבון הסופי, ולאחר שהקבלן מסר על חשבונו שלושה סטים מתכניות עדות של               
 .2010צנרת חח"י וכבלי חח"י כולל דיסק עם קובץ בתוכנת אוטוקאד              

 
 ופני מדידה ותשלוםא
 

 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים: .1

 המפרט המיוחד )מפרט זה(. .א

 שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו האחרונה(. 08פרק  .ב

 

במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל,  .2
 דידה והתשלום, האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.לגבי אופני המ

 

כשהיא  –כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צוין אחרת(  .1
 גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.

חד ו/או מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט המיו
נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

 נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.
 

הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה  .1
 וקבלתה ע"י המזמין או/נציגיו.

 

וצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור ה .1
שימוש בכלי עבודה, הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד, ו/או אבטחת העבודה המבוצעת 

 על ידו, הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.
 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים  .1
לשם ביצוע העבודה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה, משטרה, קבלנים אחרים, 

 מתכננים וכו', גם אם לא הוזכרו במפורש. 
 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,  .7
ל הליקויים, השימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כ

 אם יהיו, בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל.

 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור הכנת תיק מתקן תאורה  .8
לכל המקצועות שבתחום מפרט זה שעל הקבלן לספק למזמין  "AS MADE"ותכניות 

 שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט המיוחד.בגמר עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות 
 

עסקי של מכרז/חוזה זה. כתב הכמויות  –כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי  .9
מהווה סיכום וריכוז לפי הסעיפים השונים, של עלויות העבודה המתוארת במפרט 
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המיוחד, כפי שהם מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו. אין 
בתיאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות, חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים 

המוזכרים לעיל, אלא תמצית כל העבודה, ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל 
 הוצאותיו הישירות והעקיפות לביצוע כל העבודה.

 
כולת מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושת .10

העבודה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות 
מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת 

ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לביצוע ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון 
 ק כלשהו.מתוך כתב הכמויות ללא שיוך לפר

מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה 
מבחינת ביצוע העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר 
הנמוך ביותר של אותם סעיפים במידה וייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט 

 לעיל.
 
ים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר עבודות ו/או פריט .11

 השלמת העבודה, בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.

 

כן מחירי היחידה יכללו את מחיר כל -הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו .12
ווני התנועה החיבורים הנדרשים להפעלת התאורה במלואה, מתקני הרמזור, מכ

 המוארים, שלטי הרחוב המוארים ולוחות המודעות המוארים.
 
מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו המכני  .11

 והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפרט המיוחד.
 
קה, התקנה כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פרי .11

)ההתקנה כולל העמדת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש 
במפרט המיוחד, אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסויימים 

 לגבי אספקה, הובלה והתקנה.
 
או של המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/ .11

כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים 
 שלמים מכתב הכמויות( לפי רצונו.

במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו/או 
 אחרים שבכתב הכמויות.

 
ף, יהיה המתכנן, הבורר והפוסק במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר התקנה אביזר שהוחל .11

 האחרון לגבי המחיר החדש שיקבע.

 

מוסכם בזה כי הקבלן, קרה והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה  .17
שהצג בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם 

לכך דרישה במפורש בסעיפי  לכל האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו, גם אם לא הופיעה
 כתב הכמויות ו/או התוכניות.
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 מתקני תברואה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקני תברואה - 07פרק 

 

 תאור העבודה 07.1

 במסגרת מכרז זה יבוצעו עבודות תברואה וכיבוי אש בחדר מכונות תת קרקעי בכיכר דיזנגוף.

 

  מים לצריכהמערכת הספקת  07.1.1

 מ' מהחדר. 10-במרחק של כ 8מים לצריכה תהיה ע"י חיבור לקו קיים בקוטר "הספקת ה

 מברזי הסנקה, לפי תוכניות מצורפות. 1קווים בקוטר " 2-'' ו1קטרי הכניסות למבנה יהיו 

 צנרת יהיה גלוי או בקירות או במילוי הריצוף לפי סוג צנרת ההספקה ולפי תוכניות. המהלך 

 

  לספרינקלריםהספקת מים  07.1.2

מערכת המחובר למע' הספקת המים.  1הספקת המים למערכת המתזים תהיה מקו  "

צנרת יהיה גלוי או בקירות לפי התוכניות. מהלך  עפ"י בתוך החדר, תבוצע למתזיםהשליטה 

 1191במים לפי ת"י  תסוג צנרת ההספקה ולפי תוכניות. מערכות כיבוי אש אוטומטי

((NFPA13 לפי תוכניות ופרטים מצורפים.)ראה מפרט טכני מיוחד בהמשך( . 

 

 הספקת מים לכיבוי אש 07.1.3
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צנרת יהיה המהלך המחובר למע' הספקת המים יזין את עמדות הכיבוי במבנה.  1קו בקוטר "

 .גלוי או בקירות לפי סוג צנרת ההספקה ולפי תוכניות

 

 ניקוז מי גשם  07.1.4

למשאבת ניקוז דגם  מ"מ ינקז את הפלנום, את חדר גמלי המים ואת המסדרון 110קו בקוטר 

Ready 4 " תוצרתflyght 1.2" מנוע חשמליKw  חד פאזי עם מצוף אינטגרלי, שתמוקם בבור ,

מ'  20-מ"מ לשוחה הממוקמת במרחק של כ 90במסדרון. המשאבה תסנוק בקו סניקה בקוטר 

 מהחדר.

  

 ת"י רלוונטים 07.1.5

פורסם על ידי מכון  בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, – 1112התקן הישראלי ת"י 

 .11.1.2012והוכרז ברשומות כתקן ישראלי בתאריך  10.1.2012התקנים הישראלי בתאריך 

,  פורסמו על ידי שרת הבריאות תקנות בריאות העם 21.1.2011,  מתאריך 7212בקובץ תקנות 

 21)איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה( בהן נקבע, בין היתר, )בסעיף 

נות( כדלקמן: "לא יתקין ולא ישתמש אדם במוצר הבא במגע עם מי שתייה לרבות לתק

במערכת אספקת המים או במיתקן הפקת המים, אלא אם כן הוא עומד בדרישות תקן 

 .: בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה1112ישראלי ת"י 

כרז כתקן רשמי אך זילנדי, אמנם לא הו-, המבוסס על תקן אוסטרלי / ניו1112התקן ת"י 

דרישותיו מחייבות מאחר והוא נכלל על ידי מכון התקנים הישראלי במספר תקנים ישראליים 

  :רשמיים, כגון

  .ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב – 1117ת"י 

  .ברז עירוב מכני בעל ידית הפעלה אחת – 1117ת"י 

 (.12ף בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים )סעי – 900ת"י 

  .מגוף טריז עשוי מתכת – 11ת"י 

  .שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני – 272ת"י 

  .ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם – 790ת"י 

 שסתום כדורי עשוי מתכת. – 1111ת"י 

 

 צינורות 07.2

 ןהבניימערכות בתוך  07.2.1

פה מורכבים בתוך הבניין, צינורות מים לשימוש )קרים וחמים( ולכיבוי אש לברזי שרי 07.2.1.1

עם מחברי בלי תפר  10יהיו צינורות פלדה מגולבנים סקדיול  1"-1גלוי בקוטר "

QUICKUP  לפי תקןASTM11  כולל ספחים 191ות"י.  

-APCמפלדה מגולבנת תהיה עטופה בעטיפת חוץ חרושתית כדוגמת "התת"ק כל הצנרת 

GALעם שרוולי וידופלקס או ש"ע ם( בידוד והגנה )למים חמי ." של "אברות" או ש"ע
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כולל סרטי הדבקה מפי.וי.סי. כל הצנרת פלדה מגולבנת גלויה תהיה צבועה עפ"י דרישות 

 המפרט.

 

 HDPE)שופכין ואיוור יהיו צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה )-מידלוחין ו-מיצינורות  07.2.1.2

 . 1711ת"י " לפי כ"כ המיוצרים ומורכבים לפי GEBERITמתוצרת "

, או ריתוך ע"י מצמד אלקטרופיוז'ןורי צנרת יעשו באחת משתי הדרכים הבאות: ע"י חיב

חשמלי. הרכבת הצנרת עפ"י תוכניות לביצוע והנחיות שרות שדה של המפעל המייצר. 

מ' תינתן עטיפת  1.21אדמה מתחת לבנין בעומק עד מילוי או בלצינורות המותקנים ב

 ס"מ.  10בטון מזוין מסביב לצינור בעובי של 

 (HDPE)דלוחין גלויים או סמויים יהיו צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה -צינורות מי

ע"י . חיבורי צנרת יעשו  1711ת"י " המיוצרים ומורכבים לפי GEBERITמתוצרת "

כן כל אביזרי הבקרה ומחסומים. צנרת במילוי הריצוף  כמו .או בהברגה אלקטרופיוז'ן

 ס"מ סביב הצינורות. 1עובי בעטיפת בטון רזה ב ףתיעט

במעבר קולטנים אופקיים בחדרים ושטחים ציבוריים הם ייעטפו בעטיפה משתיקה, 

"  Soundmat PBלפחות. לדוגמא: " 1/2הכוללת ספוג ושכבת חיפוי כבדה בעובי "

( או "אקוסטיפייפ" 08-9120701" )יבואן "אינסופקו" טל': Soundcoatמתוצרת "

( או "עוסמר" מתוצרת "מ.פ.ה" )יצרן 01-1012999"פלציב" טל':  מתוצרת "פלציב" )יצרן

 (, או שווה ערך.01-9010820"מ.פ.ה" טל': 

צמר סלעים  1"-במעבר קולטנים אנכיים בחדרים ושטחים ציבוריים הם ייעטפו ב

 ק"ג/מ"ק וסגירה בלוח גבס. 80במשקל מרחבי 

 

 

 ספחים )פיטינגים( לצינורות 07.2.1.3

צינור אליו הם ה גת וכו'( יהיו עשויים מחומר זהה לסוספחים )קשתות, הסתעפויו .א

 הצורך. מחוברים, כולל ציפוי פנים, עטיפה אספלטית וכו' לפי 

 כל הספחים יהיו חרושתיים )מיוצרים בבית חרושת ולא באתר(. .ב

חללי    ספחים על צינורות מי דלוחין ושופכין גלויים על פני קירות ותקרות או בתוך  .ג

מקרה לא   קורת יהיו צדדיות או עיליות ובכל ירת לניקוי. עיני הבצנרת עם עיני בקו

 יהיו בתחתית הצינורות.

 

 כלים סניטריים, סוללות ואביזרים 07.2.2

 

 10X: עמדה תקנית, מותקנת בתוך ארון מפח צבוע בצבע אדום במידות עמדת כיבוי אש 07.2.2.1

10X 10 כיווני עם  המותקן על קיר או בנישה העמדה כוללת גלגלון על ציר מסתובב רב

מטר, מזנק ריסוס סילון רב שימושי וברז פתיחה  10ובאורך  ¾גומי משוריין בקוטר "

ובאורך  2עם מצמד שטורץ, זרנוקי כיבוי אש בקוטר " 2. ברז שריפה "1מהירה בקוטר "

מ"מ. ע"ג  2מסוג סילון ריסוס עם נחיר  2מטר, מזנק כיבוי כיבוי שימושי בקוטר " 11
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שילוט מתאים עפ"י דרישות יועץ הבטיחות והנחיות רלוונטיות  דלתות הארון יותקן

 אחרות.

 

חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים : מעבר בקירות אש 07.2.2.2

. השרוולים יהיו או קידוחים שיבוצעו בשטח באישור הקונסטרוקטור מוכנים מראש

מבחוץ בפרוזין + מיניום מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפני ההתקנה( מבפנים ו

קרקעית(. הצפויים יבוצעו  -סינטטי + צבע שמן סופי )או צפוי ביטומני בהתקנה תת

ס"מ מכל צד של אלמנט הבנייה במצבו  2-בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבנייה בזמן הסופי )כולל צפוי האלמנט כגון טיח(. 

ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה  2תחים יצוידו במסגרות עץ בעובי . הפביצועו

ס"מ(. חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה  2של 

משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות, ע"י איטומים. התקנת איטומים אלו יעשו לפי 

קורי של היצרן מותאם למידת הצינור הנחיות היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מ

המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה )ובמידה וניתן 

לפי אישור הקונסטרוקטור( יבוצע קידוח ממוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי 

 הנחיות יצרן האטם.
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 מערכת כיבוי אש ע"י מתזים אוטומטיים 07.3

 כללי 07.3.1

והכוונה האמיתית של  הדרוש לשם השלמת העבודה לפי המובן על הקבלן לספק את כל 07.3.1.1

השרטוטים, האומדן והכמויות, בין אם הדבר מסומן או נזכר בפירוט בין אם לאו, 

מן המסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לשם ביצוע  ןההיגיו בתנאי שניתן להוציא בדרך

והוראות  NFPA13, תקנות 1191ת"י  העבודה ו/או נדרש עפ"י התקנים הישראלים

 כבאות והצלה.

מחזיקי הצינורות, זיזים, קונסולות וכן אביזרים למיניהם הדרושים להתקנה וחיבור  07.3.1.2

ומחירם, וכן כל חומרי העזר  הצינורות והמערכת השלמה אינם נמדדים בנפרד,

 להרכבתם כלול במחיר הצינור.

ספחים. מדידה של צינורות היא בציר הצינורות במטרים. האורך כולל את אורך ה

 למיניהן )ברזים, שסתומים, מסננים וכו'(. תהארמטורואת אורך  אינה כוללתהמדידה 

בנוסף לאמור בפרק מוקדמות, יסמן הקבלן, בנוכחות המפקח, לפי צרכי העבודה, את  07.3.1.3

נקודות המוצא לסימון ולגבהים ואת כל מיקומי החדירות והשרוולים בכל חלקי המבנה 

 לסוגיהם.

, טיב ואבטחת הסימון. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן הקבלן אחראי לדיוק

 מאחריות לסימון.

הקבלן יבצע את עבודות ההתקנה של מערכת המתזים בדיוק בהתאם לתכנית. בנוסף  07.3.1.4

 לאמור לעיל, מובא לידיעת הקבלן כי עליו לבצע על חשבונו את העבודות הבאות:

 להכין חורים בתקרות, רצפות, קירות וכו'. .א

 האש.-ים בכל מקום עבור מערכות כיבוילחצוב חור .ב

 האש.-לשנות או להוסיף כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כיבוי .ג

 -לסלק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל מחוץ לאתר .ד

 מיד עם דרישתו הראשונה של המפקח.

 לבצע סיתותים לעיגון, חציבה וכו', לאחר אישור מוקדם מאת .ה

המפקח, ובתנאי שינקוט בכל האמצעים לכסות סחורה או פריטים אחרים הנמצאים 

 במקום ושיש לכסותם או להגן עליהם.

 לספק פיגומים, פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו. .ו

לספק בטון ו/או חומר מליטה ו/או תכניות ו/או חומרים הדרושים לצורך ביצוע  .ז

 עבודתו.

 שים להרכבה, ולנקות את השטח לאחר הגמר.לחצוב ולסתום את כל החורים הדרו .ח

במסגרת חוזה זה, על הקבלן המבצע לספק, להתקין, להפעיל ולתחזק על חשבונו אמצעי  07.3.1.5

בטיחות לכיבוי, פינוי עשן, חילוץ, עזרה ראשונה וכו', אשר יאפשרו טיפול ראשוני בכל 

בתיאום עם  בעיית חרום שתתעורר עם הפעלת הרשויות העירוניות. אמצעים אלו יבוצעו

 המזמין/מפקח.

את כל המידות הפיסיות ימדוד הקבלן במקום, כפי שהינן במציאות, ולא יוציאן מתוך  07.3.1.6

 התכניות. הקבלן יכלול מידות אלו בתכניותיו המפורטות להלן.
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הקבלן על כך  ימסור -בכל מקרה בו יש צורך בשינויים במערכת כתוצאה מהמדידות 

 בכתב למפקח לפני ביצוע העבודה.

 

 מסירה 07.3.2

 ןניקיועם מסירת המבנה, הקבלן יבצע בדיקה באותו חלק של המערכת שסיים, כולל  07.3.2.1

לפי  להכומגופים זרים, וזאת לפני חיבורה הסופי כדי לוודא את תקינותה לפני המסירה, 

 הנדרש בתקנים ובתקנות.

 קבלת המערכת תכלול בין היתר:

אביזריה וכל חלק ואביזר אחר שתבוצע בכל המערכת, חלקיה,  ןניסיושטיפה והפעלת  .א

 אשר יראה למזמין/מתכנן לבצע.

 כל העבודות הכרוכות בבדיקת המערכת תהיינה על חשבון הקבלן. .ב

הקבלן ישנה, יוסיף, יחליף וישפץ כל חלק השייך לחוזה/מכרז ללא דיחוי ועל חשבונו,  .ג

 בהתאם לתוצאות הבדיקה והמסירה.

ה על כל חלקיה, ולפי דרישות והנחיות הקבלן יאשר עם מסירת המערכת כי ביצע אות .ד

NFPA13  המפקח יבדוק ויקבע אם כל העבודות הוצאו לפועל לפי 1191ות"י .

 התכניות, הפרטים, תיאור העבודה ושאר

 ההוראות, וכי הן גמורות בהחלט.

עם מסירת המערכת למזמין, ימציא הקבלן שלושה העתקים של החומר התיעודי  .ה

 כדלקמן:

 סוי המערכת בעברית.הוראות תפעול וני .1

 תכניות מערכות הכיבוי, כולל צנרת, כפי שבוצעו בפועל )"תכניות עדות"(. .2

 קטלוגים של הציוד. .3

חודשית, חצי שנתית בכל -הוראות שרות ואחזקה וביקורת שבועית וחודשית תלת .4

 הנוגע לתקינות המערכת, בעברית )אלא אם הוסכם אחרת(.

 רשימת חלפים מומלצת. .5

ערכת, בו תירשמנה כל הבדיקות התקופתיות והתקלות ספר "שירות" למ .6

 במערכת.

הקבלן יספק למזמין מתזים חליפיים ומפתחות בארגזים התקניים של היצרן בכמות  .ו

 לפי התקן.

הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין במערכת, זאת ע"י מומחה  .ז

 המאושר ע"י היצרן.

קה הסופית וקבלתן ע"י המפקח, אשר העבודות תחשבנה כגמורות רק לאחר הבדי .ח

 יאשר זאת בכתב לקבלן.

תיקונים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העבודה נרשמים בפרוטוקול  .ט

 הקבלה, והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק הזמן שנקבע בפרוטוקול.

אין בדיקות המערכת ואישורה פוטרים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית  .י

 ולה הנכונים של המערכת.לתכנונה ולתפע
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 מומחיות הקבלן לביצוע מערכות ספרינקלרים      07.3.3

להתקין ולהרכיב   NFPAהקבלן המבצע את המערכת יהיה קבלן מוסמך  ע"י מת"י ו/או  07.3.3.1

, לשנות ולהפעיל מערכות מסוג זה, כולל ציוד, מתזים, אביזרים , לתקנם ולתת שירות 

 ם.למערכות, הכול בהתאם לתקנים הרלוונטיי

קבלן מוסמך הוא: קבלן שלו תעודה המעידה על לימוד והכשרה ממוסד ידוע ושיש לו  07.3.3.2

שנים של עבודה בהיקפים ומורכבות של  10הניסיון בביצוע מערכות מתזים  )מינימום 

פרויקטים דומים  לפרויקט הנדון(, קבלן המכיר היטב את התקנים הרלוונטיים לביצוע 

עבודות למעבדת בדיקה  1קבלן שסיים ומסר לפחות העבודות נשוא הפרויקט שבנדון, 

 מוסמכת תכנון וביצוע של מערכות מתזים זהות לנדרש בפרויקט זה. 

 על הקבלן להציג בפני המנהל תעודות המעידות על ההתמחויות הנ"ל. 07.3.3.3

 

 מפרט מיוחד 07.3.4

 תיאור העבודה 07.3.4.1

ם במתזי במסגרת עבודות להקמת המבנה החדש תבוצע מערכת לכיבוי אש אוטומטי

 ומערכת מסוג )מערכת רטובה(

PRE - ACTION  DUBEL INTERLOCK   .בתוך המבנה 

 .O.H.1 -דרגת הסיכון המתוכננת במבנה

 שימוש במתזים מסוג תגובה מהירה. 

קיים במרחק  1חיבור החדר לקו מים "מקור המים למערכת הספרינקלרים מבוסס על 

  1928ות"י  1191 המערכת תוכננה ותבוצע עפ"י ת"י מ' ממנו. 10-של כ

(20 (NFPA 13, . 

 

 היקף העבודה 07.3.4.2

 NFPAהתקנת מערכת מתזים אוטומטיים מושלמת כנדרש וכמפורט בתקני  .א

 מהדורה אחרונה ובהתאם לתכניות כאשר המערכת במצב פעולה.

הקבלן מצהיר בזה שהוא ראה ובדק את האזורים בהם יש להתקין מערכות כיבוי,  .ב

אויר וכו', -י, תאורת החשמל, המים, ביוב, מיזוגכולל את התכניות, התיאור הטכנ

 ותיאם עם יתר הגורמים והיועצים את התקנת המערכות.

הכמויות בהתאם -הוא האחראי לכך שהספקת והתקנת המערכות המופיעות בכתב

לתכניות, לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או לאותם 

 הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון. המיועדים לכיבוי, וכי אזורים

 

באמצעים אשר ימנעו הפרעות  ומצוידותכל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות  .ג

 או הפעלת שווא.
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המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל  .ד

כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי כתב הכמויות. 

 .F.Mו/או . U.Lהאביזרים יהיו מתוצרת יצרן המאושר ע"י .

כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העבודה  .ה

יהיו חדשים ומשובחים, ועליהם להתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 

רים והמתאימים למערכות מתזים. בהיעדרם של תקנים ישראליים, יתאימו החומ

ו/או לתקנים הנדרשים במפרט  F.Mו/או . U.Lומאושרים  . האמריקאיםלתקנים 

 הכמויות.-ו/או בכתב

הקבלן ידאג להמציא תעודות המעידות על טיב החומרים: כל המערכות, צנרת,  .ו

יצרן )אשר מעיד בכתובים כי עמד -תקן או תו-אביזרים, משאבות וכו' ישאו תו

ור המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בתקן(. הקבלן חייב לקבל את איש

 לדעתו להשתמש, הן ביחס לטיב החומרים.

אולם, מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים מהווה אישור 

לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי 

ם לצרכי העבודה. בכל חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימי

מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים, אביזרים, מכלולים וכו', הדבר יבוצע על חשבונו 

 של הקבלן.

 תוצאות הבדיקה תחייבנה את שני הצדדים.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון רשות  .ז

 הכבאות, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'.

 

על הקבלן להזמין בדיקת מערכת המתזים    -בדיקת מעבדה מאושרת )מת"י(  .ח

 –האוטומטית בשלמותה ע"י מעבדה מאושרת לביצוע הבדיקות כדוגמת מת"י 

המעבדה להידראוליקה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים , ולקבל אישור המעבדה 

יות למערכת על כל חלקיה בכל שלב נדרש. הבדיקה תכלול את בדיקת תוכנ

וחישובים ההידראוליים אותם יכין הקבלן, בדיקות וביקורים תקופתיים )לפי 

דרישת המעבדה( בשטח העבודה  ובדיקה סופית ודו"ח מסכם לתקינות המערכת 

השלמה על כל ציודה, אביזריה וכל המרכיבים לפי דרישות התקנים ללא 

 -בתחילת העבודותהסתייגויות כלשהן.  על הקבלן לספק למכון הבדיקה ולמתכנן : 

סט תוכניות מלא לביצוע העבודות וסט חישובים הידראוליים , נתונים ומפרטים 

 AS-MADEסט תוכניות " -בסיום העבודה .ע"ג טופסי המעבדה לביצוע המערכת

" , סט תוכניות וחישובים סופיים למערכת כפי שבוצעה, טופסי הגמר של המערכת 

מכון הבדיקה. הקבלן אחראי בלעדי לקבלת  ונדרשים ע"י   NFPA-כפי שמופיעים ב

האישור הסופי ממכון הבדיקה לתוכניות,חישובים וביצוע המערכות, כל הפעולות 

והעבודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה אשר ברשימת הכמויות, לא תשולם תוספת 

 מחיר כלשהי עבור פעולות ועבודות אלה המופיעות בסעיף זה.

 

 מקצועייםדגשים  07.3.5
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 מתזים 07.3.5.1

תזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם, לאחר שהצינורות יורכבו המ .א

 במקומם הסופי.

המתזים חייבים להיבדק לפני ואחרי ההתקנה, כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק.  .ב

 יש להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.

או ייעשו תוך שימוש בסרט  NPT)חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם ) .ג

 במשחת טפלון.

אין לחזק את המתזים ביד, אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצוע  .ד

 חיזוק זה.

 יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו. .ה

,  בתכניות( הכמויות ו/או-)אלא אם צוין אחרת בכתב Q.Rהמתזים יהיו מטיפוס . .ו

 כמפורט בתכניות באזורים השונים.

 

 צנרת 07.3.5.2

 .Quickupה בחיבורי תהיומעלה  1צנרת בגודל "  .א

 כל הצינורות והמחברים יהיו מגולוונים ולא יותרו ריתוכים )אלא אם צוין אחרת(. .ב

לפחות  SCH 10ומעלה, יהיו צינורות פלדה  1.1"  מעלצינורות הספקת המים  .ג

הכמויות. כל האביזרים, ההסתעפויות והקשתות יהיו מיצור חרושתי -כמצוין בכתב

 F.Mו/או . U.Lומאושרים .

בהברגה קונית )אלא אם  , מחובריםSCH 40יהיו צינורות לפי  1" וטרינורות בקצ .ד

 צוין אחרת(.

חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת, יש להשתמש במקטיני קוטר.  .ה

יותר שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים, ובאישור מפורש 

 בכתב של המתכנן.

לוונים בהברגה ייעשו עם סרט או משחת טפלון )אין מחברי הצינורות המגו .ו

 להשתמש בפשתן(.

ת ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה, כך שיהיה מגע מלא בין קצה וצינור .ז

הצינור ותושבת האביזר. יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. 

ורות, ולאחר החיתוך חיתוך צינורות הפלדה ייעשה ע"י משור או סכין לחיתוך צינ

 יש להרחיק כל יתרה הבולטת לתוך הצינור ע"י פצירה או גייצת.

. אין להשתמש "U, יש להשתמש באביזר "SCH 10להרכבת מתזים בצינורות  .ח

 ב"הוקר".

לנקוט את כן -על הקבלן לנקות היטב את כל הצינורות מבפנים לפני הרכבתם, וכמו .ט

ת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך כל האמצעים הדרושים כדי למנוע חדיר כל

 העבודה.
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 עיגון הצנרת לתקרות הבטון 07.3.5.3

הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות, לצלעות הבטון ו/או  .א

לקורות הבטון. בכל מקרה שהמרחקים בין הקורות או הצלעות מחייבים ציפוף 

 המתלים, ייעשה הדבר בהתאם.

 .NFPA 11נורות בהתאם לנדרש עפ"י בתקרות בטון חלקות, יעוגנו הצי .ב

 .NFPA 11העיגון והחיזוק ייעשו כנדרש עפ"י  .ג

 

 התקנת מערכת המתזים בתקרות התלויות 07.3.5.4

יש לתאם ולקבוע את סדר הפעולות בהתקנה ובבדיקה בתיאום עם מרכיבי התקרה ועם 

 המפקח.

 

 ברזים ומגופים 07.3.5.5

 U.Lמאושרים . ,לפחות BAR 12.1כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של  .א

 למערכות מתזים. F.Mו/או .

-יותקן מגוף אזעקה למבנה, הכולל פעמון עם מנוע מים, מגוף ראשי, שסתום אל .ב

בילום, מערכת ניקוז, כמפורט בתכניות -חוזר, שעוני בדיקה, מפסק לחץ חשמלי, תא

 הכמויות.-ו/או בכתב

, ברז בכל אזור תותקן מערכת מגופי שליטה הכוללת: מגופים, שעונים .ג

חוזר יהיה מסוג הכולל פתח ביקורת, הכול כמפורט -ניקוז/בדיקה. מגוף האל

 הכמויות.-בתכניות ו/או בכתב

  1/2-"עם הפחתה ל  1בכל אזור בקצה הרחוק, יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר " .ד

 )במידה שלא הותקן ברז ניקוז/בדיקה במערכת מגופי השליטה האזורית(.

" "דאבל אינטרלוק" לפי תכניות תוצרת PRE-ACTION" מסוג 1מגוף  הידראולי " .ה

"ברמד" או "דורות" או ש"ע מאוגן כולל אוגנים נגדיים , הפעלה חשמלית ,מפסק 

, כולל צנרת "טרים" מלאה כולל 210PSIאזעקת לחץ וחיבורים מחורצים, 

(,מגוף ניתוק "פרפר" ומגוף ניסוי, מדחס  PRESSURE SWITCHפרסוסטט )

כולל כל החיווים  FM\ULאטמ' הכל מאושר  1.0בלחץ מינימלי של לאוויר דחוס 

 לבקרת מבנה.

 

 

 

 מתגי זרימה והתראה 07.3.5.6

בכל מערכת שליטה אזורית יותקן מתג זרימה חשמלי )המתג יהיה מאושר לשימוש  .א

 , בקוטר המפורט בתכנית.-.F.M)ו/או ה -.U.Lע"י ה
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 TAMPER SWITCHעל כל מגוף סגירה )שער או פרפר(, יותקן מתג התראה  .ב

 .F.M)ו/או  -.U.Lבקוטר המפורט בתכנית )המתג יהיה מאושר ע"י 

-הקבלן יחבר על חשבונו את המתגים לאזור בלוח הבקרה הכללי של מערכת גילוי .ג

לאזור נפרד בלוח הבקרה של  האש, או אם יוחלט על לוח נפרד למערכת הכיבוי,

 מערכת הכיבוי.

 

 צביעה 07.3.5.7

11.01-.סעיפים 11יהיו לפי המפרט המיוחד, פרק  כל עבודות צביעה לצנרת מתכתית

 להלן. 11.03

 

 שילוט 07.3.5.8

 הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן. .א

 השילוט כלול המחיר המכרז, ולא תשולם כל תוספת בגינו. .ב

 

 בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים 07.3.5.9

 ם למפורט להלן.לאחר השלמת העבודה, יבדוק הקבלן את המתקן בהתא

 הקבלן. כל העבודות, החומרים, הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י

עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את  .א

 כל מערכת המתזים כדי להבטיח:

 שכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש. .1

 שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק. .2

 בורי הצנרת והתמיכות  אובטחו.שכל חי  .3

 שהמגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן. .4

 שמגופי המערכת סגורים. .5

למשך זמן  BAR 2אויר של -עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ .ב

 של שעתיים, ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.

כדי להבטיח שהמערכת על כל  יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת, הערה:

 .BAR -2.8חלקיה לא תהיה נתונה בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ 

עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומאטית, תיבדק צנרת המערכת בצורה  .ג

 שעות. 8אטמוספרות למשך זמן של  2הידראולית, בלחץ של 

ל בדיקה יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית ע

 הידראולית.

אטמוספרות, יחזור הקבלן על  -2עם סיום מוצלח של הבדיקה ההידראולית ב  .ד

 שעות. 8למשך זמן של  BAR 13.8הבדיקה ההידראולית בלחץ של 

הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר 

 המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי.
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עם גמר בדיקת מערכת המתזים, תכווץ המערכת ללחץ הרטובה  עבור המערכת .ה

 ותישאר בו. אין לרוקן את המים מהמערכת. BAR) 11.8הבדיקה )

לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים, יש לפתוח את עבור המערכת הרטובה  .ו

 מגוף הסגירה הראשי של המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים.

 

 אופני מדידה ומחירים 07.3.5.10

א' במפרט הכללי הבינמשרדי, 7001ת המדידה והתשלום תהיה כמפורט בסעיף שיט .א

 הכמויות.-אלא אם צוין אחרת בסעיפי המפרט המיוחד או בכתב

 מחירי צינורות מכל הסוגים כוללים את כל הקשתות, הסתעפויות, .ב

ספחים, מחברים, עוגנים, מתלים, חיזוקים, זיזים, שרוולים, צביעה וכל האביזרים 

 העזר הדרושים להתקנתם המושלמת. וחומרי

עזר, עבודת  -מחירי התקנות הציוד כוללים גם את האביזרים, החיזוקים, חומרי .ג

מנת -התקנות ביצוע חציבות ו/או יציקות, וכל הדרוש להשלמת ההתקנה, על

 להבטיח הפעלה תקינה ומושלמת של הציוד.

לוט", וכן ארגזי המחיר הסופי של המערכת יכלול את השילוט כנדרש בסעיף "שי .ד

 מתזים חליפיים ומפתחות בכמות הנדרשת לפי התקן.

 

 שינויים 07.3.5.11

הקבלן רשאי להציע שינויים בתכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים, וכן להציע חלקים 

 ערך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה בתנאים הבאים:-ו/או אביזרים שווי

 ותיהם.הרלוונטיים ולעקרונ NFPAההתאמה מלאה לתקני  .א

 נ"ל.הל F.Mו/או . U.Lאישור . .ב

 חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי )אם יידרש ע"י המתכנן(. .ג

אישור המתכנן והסכמתו בכתב. החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת  .ד

 לערעור.

 תוכניות ביצוע 07.3.5.12

 מודגש בזאת כי תכניות מערכות הכיבוי הן למכרז בלבד !

הקבלן, לפי השינויים  ל המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה ע"יתכנון סופי ואחרון ש

התנאים במקום ומערכות אחרות. התכניות  והציוד שיוצעו ע"י הקבלן ו/או שידרשו עקב

והחישוב ההידראולי, אם ידרשו, יוגשו לאישור המתכנן. לא תשולם לקבלן כל תוספת 

 עבור הכנת התכניות והחישובים הסופיים )לביצוע(.



 

 

173 

173 

 

 בדיקות והוראות כלליות: 07.4

 מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים 07.4.1

 מבחנים 07.4.1.1

כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטי המערכות. הקבלן יספק וירכיב את 

כן אויר דחוס ללא שמן בבלונים למערכות שנבדקות -הכלים והמכשירים הדרושים, כמו

אחר השלמת המערכות או בחלקים מהן לפני באוויר דחוס. את המבחנים יש לבצע מיד ל

 הצביעה

 והבידוד, כשהצינורות גלויים לעין.

 

 בדיקת ההתפשטות 07.4.1.2

של הצינורות למים חמים לבדיקת יציבות נקודות הקביעה, תיעשה על ידי הפעלת 

 נקודות קביעה שהתרופפו או שהצינורות זזו בהם, יחוזקו וייבדקו שנית. המערכות.

 

 ות של הציודבדיקות פונקציונאלי 07.4.1.3

ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות ניסיוניות 

 והרצת הציוד.

 

 שנית.   יתוקנו או יוחלפו וייבדקו  ובבדיקות מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים 07.4.1.4

 

 : בדיקת לחץ  07.4.1.5

דרושים . כל המכשירים ה8, 1, 2מערכת הביוב והמים יבדקו בהתאם להל"ת פרקים: 

לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יודיע על עריכת הבדיקה ליזם 

 שעות לפני המועד אותו קבע יחד עם הפיקוח. 48( רש"ת)

המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע 

בכתבי הכמויות ולא  המבחנים והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן

 ישולם עבורם בנפרד.

 

 עבודות צביעה  07.4.2

11.01-.סעיפים 11כל עבודות צביעה לצנרת מתכתית יהיו לפי המפרט המיוחד, פרק 

 להלן. 11.03

 

 הרכבה ותלית צינורות 07.4.3

הרכבת צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי  07.4.3.1

 המתקנים וגם לא של מקצועות אחרים. לפרק צינורות אחרים של

הצינורות יורכבו על תמיכות )קונסולים(, מתלים וחבקים )שלות( מכל הסוגים. על הקבלן  07.4.3.2

להכין דגמים ממוצרים אלה לאישור. קביעת התמיכות לקירות, תקרות וכו' תעשה ע"י 

 ברגיי "פיליפס" או אמצעי אחר שיאושר ע"י המפקח.
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 2.00: לא יותר מ 2לצינורות פלדה בקוטר עד " -רות אופקיים: מרחקים בין התליות לצינו 07.4.3.3

מ'. צינורות ניקוזים מברזל יציקה  3.00: לא יותר מ 2לצינורות פלדה בקוטר מעל " -מ'. 

 יתמכו מתחת לכל ראש וזווית בצורה קבועה ולא מיטלטלת.

צבע סופי,  כל המתלים הקונסולים והחיזוקים ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות 07.4.3.4

 בגוון שיקבע ע"י האדריכל.

 

 הערות לכתב הכמויות  07.4.4

סעיפי הצנרת המובאים להלן כוללים ספחים, תליות מכל הסוגים שילוט וצביעה. כמו כן 

העבודה כוללת ביצוע חורים, ומעברים לצנרת בקירות ורצפות . הכל לפי הנחיות המפקח 

 בשטח.

 

ולפי האמור במפרט הטכני  1191ת"י  האמריקאיים, NFPAהתקנת המערכת לפי תקני 

המיוחד המצ"ב. מדידת צנרת כוללת את כל העבודות )צביעה וכד'( והאביזרים בהתאם 

כולל(, קשתות, אוגנים,  2למפרט הטכני המיוחד, כמוכן כולל כל הספחים )עד "

 .הסתעפויות, אביזרים, תליות, תמיכות זיזי ם, שרוולים, עשיית חורים ומעברים בקירות

 

 

 : קוי מים, ביוב ותעול כיכר דיזנגוף57פרק 

 

 כללי 57.00

 תיאור העבודה 57.00.01

 -במסגרת החוזה תבוצענה עבודות בקוי מים, ביוב ותיעול בכיכר דיזנגוף וברח' הסמוכים  17.00.01.1

 בן עמי, פינסקר, זמנהוף, ריינס ודיזנגוף.

 מ'. 20 –באורך כולל של כ  1/12ע.ד " 1" בקוטרפלדה י מים מווק 17.00.01.2

 מ'. 10 –באורך כולל של כ  1/12ע.ד " 1" בקוטרפלדה י מים מווק 17.00.01.1

 מ'. 110 –באורך כולל של כ  1/11ע.ד " 1" בקוטרפלדה י מים מווק 17.00.01.1

 מ'. 110 –באורך כולל של כ  1/11ע.ד " 8" בקוטרפלדה י מים מווק 17.00.01.1

 מ'. 110 –מ"מ באורך כולל של כ  200בקוטר  P.V.C-מביוב י וקו 17.00.01.1

 מ'. 210 –ורך כולל של כ מ"מ בא 210 בקוטר P.V.C-ביוב מי וקו 17.00.01.7

 1.71מטר ועד   0.80ובעומקים שבין ס"מ  80-100 שוחות בקרה לביוב בקוטר תהתקנ 17.00.01.8

 מטר.

התקנה של אביזרים כגון מגופים, נקודות אויר ונקודות ניקוז, ברזי כיבוי אש וכדומה  17.00.01.9

 .  8ועד "  2"בקטרים שבין 

 מ'. 100-כבאורך כולל של  1ס"מ דרג  10קווי ניקוז מבטון בקוטר  17.00.01.10

 מ'. 10-באורך כולל של כ 1ס"מ דרג  10קווי ניקוז מבטון בקוטר  17.00.01.11

 מ'. 210-באורך כולל של כ 1ס"מ דרג  10קווי ניקוז מבטון בקוטר  17.00.01.12
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 מ'. 120-באורך כולל של כ 1ס"מדרג  10קווי ניקוז מבטון בקוטר  17.00.01.11

 

 (AS MADEתוכנית בדיעבד ) 57.00.02

( שהוכנו ע"י מודד AS MADEדיעבד )עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח, תוכניות ב 17.00.02.1

 מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, באשור המפקח.

התוכניות תעשינה על גבי קבצי התכנון שימסרו לקבלן, והן תכלולנה את כל המבנים,  17.00.02.2

המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה 

 ן: תוואי קוים, עומק כיסוי, מידות של צינורות כבלים וכד'.שוטפת של המבנה בעתיד כגו

הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת  17.00.02.1

סיום החוזה ולאישור חשבון סופי של הקבלן. עבור תוכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד 

 ובות בכתב הכמויות.ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנק

עת"א לגבי אופן הכנת תוכניות העדות. עפ"י  –אביבים"  –להלן הנחיות תאגיד "מי  17.00.02.1

 ההוראות נדרש הקבלן לציין על התוכניות את הפרטים כדלקמן :

 קוים .1

 מספר רחוב 1.1

 שם רחוב 1.2

 בין השוחות או מגופים )מ"א( L –אורך  1.1

 קוטר )בס"מ לביוב ותעול ובאינצ' למים(. 1.1

 השוחות )%(שיפוע בין  1.1

 שנת הנחת הצינור 1.1

1.7 I.L HIGH .ביציאה משוחה מלמעלה, לפי כוון הזרימה 

1.8 LOW HIGH – I.L .בכניסה לשוחה שבמורד, לפי כוון הזרימה 

1.9 LOW LOW – I.L .בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל 

 מקום הקו )ראה טבלה(. 1.10

 חומר הצינור )ראה טבלה(, ועובי דופן. 1.11

: פעיל, מתוכנן, מבוטל, לאחר ביצוע   או סטטוס )טבלה לצורך הגדרת הקו  1.12

 אחר(.

 מיקום הקו )מידות בתחום הרחוב(. 1.11

 יש להציג )"לבנות"( את הקוים לפי הזרימה ממעלה הקו. 1.11

 הקווים יהיו ממוספרים. מספור הקווים יהיה בהתאם למספור השוחות  1.11

 שבקצוות של אותו קו )החל מהתחברות לשוחה קיימת(.

 

 שוחות .2

 (.רחוב )מספר רחוב 2.1

 מס' השוחה. 2.2
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 ס"מ בשוחה מלבנית(. Xקוטר )ס"מ או ס"מ  2.1

2.1 T.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 

2.1 I.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור בכניסה 

2.1 I.L – .גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצינור ביציאה 

 סטטוס )ראה טבלה(. 2.7

 שנת ההנחה. 2.8

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח. 2.9

 )מ'(. Hה, עומק השוח 2.10

 

 טבלת ריכוז כמויות .1

 יש להכין, לפי דוגמא הרצ"ב, על גבי דיסק. 1.1

 

 הערות נוספות לתוכניות בדיעבד : .1

תוכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא" המתאר בברור את פרטי הביצוע.  1.1

אך  יסומנו גליונות החתכים )"פרופיל"( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע 

 ית )תנוחה(.ורק על גבי תוכנ

במידה וקיימים יותר מגליון אחד יש להבטיח את חפיפתן ואת רציפותן בהתאם.  1.2

 כמו כן, תרשים סביבה כולל "מפתח גליונות".

 ( יכללו את פרטים כדלקמן :AS MADEתוכניות לאחר ביצוע ) 1.1

 ".AS MADE"  "תוכנית לאחר ביצוע" או תוכנית -ציון כותרת  1.1.1

 ודה מטעם המזמין.שם וחתימתו של המפקח על העב 1.1.2

 שם הקבלן המבצע ושל מודד מוסמך, והחתימות שלהם. 1.1.1

העבודה )מפקח(. כמו  שם וחתימתו של נציג תאגיד המים מי אביב בקבלת 1.1.1

 או כל הסכם אחר. כן, תאריך הביצוע, מס' החוזה, הזמנה 

 יש להוסיף על גבי התוכנית טבלאות "ריכוז כמויות" בהתאם לדוגמא המצ"ב. 1.1

 ת לאחר ביצוע יעשו על גבי תוכניות תכנון בלבד שלפיהם בוצעה הכנת תוכניו 1.1

 העבודה.

( עבור קוי ביוב תעול ומים, יש להשתמש AS MADEלצורך סימון פרטי הביצוע ) 1.1

 בצבע אדום עבור קווי הביוב שבוצעו במסגרת העבודה, בכחול עבור קווי התיעול

מסגרת העבודה, וכן שבוצעו במסגרת העבודה ובירוק עבור קוי המים שבוצעו ב

 התואמים. יש לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים 

 את  " את הנתונים המקוריים המתוכננים.AS MADEאין למחוק בתוכניות " 1.7

המתוכנן  הנתון  השנויים לעומת התכנון יש לסמן ע"י העברת קו )בצבע שחור( על 

 ורק לצידו לציין את הנתון החדש שלאחר הביצוע.

 ליד הנתון. V –הביצוע זהים למתוכננים יש לסמנם ב  אם הנתונים שלאחר 1.8
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 יש לסמן את הקוים הקיימים שבוטלו )בצבע צהוב(. 1.9

יש להגיש דיסקים ממוחשבים של התוכניות שלאחר הביצוע ובנוסף סט העתקות  1.10

 צבעוני.

 טבלת החומרים 1.11

 

 בטון מזוין 1

2 P.V.C 

 בטון תלת מזוין 1

 פלדה 1

 

 טבלת סטטוס 1.12

 

 בשימוש 1

 בבניה 1

 לא בשימוש/מבוטל 1

 זמני 1

 להריסה 1

 

 

 

 טבלת מיקומים 1.11

 

 מדרכה 1

 כביש 2

 תנועה-אי 1

 מגרש 1

 חצר 1

 גינה 1

 סמטה 7

 שביל 8

 

 

 טבלת סוג הכוכים 1.11

 

 שוחה עגולה 0

 שוחה מלבנית 1

 תא לחץ 2
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 תא שובר לחץ 1

 תחנת שאיבה 1

 בריכת מי גשם 1

 עוגן 1

 .ע.ד(שוחה רגילה )א 8

 תחנת שאיבה )א.ע.ד( 9

 תא מגוף 10

 

 

 טבלת מקור המדידה 1.11

 

2 1:210 

1 1:1210 

 חתך 1

1 1:1000 

7 1:10,000 

 מקבלנים 8

9 1:100 

 

 

 

 

 

 

בנוסף לנ"ל יש לכלול ברישומים שעל התוכניות טבלאות ריכוז כמויות לפי הדוגמאות  .1

 כדלקמן :

 ביוב 1.1

 

מס' קטע הקו  .צינורות מ.א שוחות חיבורים הערות

החל 

מהחיבור לקו 

 קיים

מס' 

 סד'

סה"כ  

אורך 

 מ'

מס' 

 יח'

 20 ס"מ 21 יח'

 ס"מ 

11 

 ס"מ

  

       1-2 1 

       2-1 2 

       1-1 1 
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 סה"כ        

 

 טבלת תיעול 1.2

 

מס' 

 סד'

 מס' קטע

הקו )החל 

מהחיבור לקו 

 קיים

 הערות חיבורים שוחות צינורות מ.א.

  10 

 ס"מ

10 

 ס"מ

10 

 ס"מ

קולטני  יח'

 יח'-גשם

סה"כ 

אורך 

 מ'

 

1 1-2        

2 2-1        

         סה"כ

 

 

שיחתום על  " באתר יש לבצע בפיקוח מהנדס מפקח,AS MADEאת המדידות " 1.1

 התוכניות.

 

 עבודות עפר 57.01

 כללי  57.01.01

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח, בדק דרכי גישה  17.01.01.1

בישים ומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, והובלה, כ

לא תוכר כל תביעה הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס הצעתו. 

 מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו.

 

וכר כל תביעה מהקבלן רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע. לא ת 17.01.01.2

בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני בשכבות 

 הקרקע התחתונות.

 

פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם  17.01.01.1

מסומנים בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה 

בע בהתאם לגבהים ו/או לקוי הגובה המסומנים בתוכניות או ע"י אינטרפולציה בין ייק

גבהים ו/או קוי גובה הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני 

הקרקע הטבעית, ומדידה זו תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם 

קבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא ע"י המפקח. מדידה זו תעשה ע"י ה
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ביצע הקבלן כאמור, מדידה מחדש בתוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו 

 פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכניות המדידה שנמסרו לקבלן.

 

קרקעיים כגון צינורות מים, ביוב, חשמל, -הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת 17.01.01.1

כו'. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של טלפון ו

המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, 

מילוי והידוק(. כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי 

על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו  היחידה. המפקח רשאי להורות לקבלן

 כנחוצות.

 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות  17.01.01.1

או החפירות )לא תשולם תוספת כלשהי על עבודה במי תהום או מי שופכין או מי נגר 

ל הקוות המים, רשאי ושאיבת המים תהיה ע"ח הקבלן(. אם איכות העבודה תפגע בש

 המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.

 

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות,  17.01.01.1

מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תעשינה באופן בטוח. אם יהיה צורך הוא ידפן את 

 נן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אי

 

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרינה  17.01.01.7

תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. התמורה לביצוע כל 

 הפעולות הנ"ל כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

 תעבודות עפר ומילוי בהנחת צינורו 57.01.02

החפירה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב  17.01.02.1

 ס"מ.±  2הקרקעית ייעשה בדיוק של 

 

בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק  17.01.02.2

 100%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על ±  2%וכבישה בתחום של 

מכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.א.ש.הו., אלא אם הצפיפות ה

 כן יצויין אחרת. 

מצע ועטיפת חול יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך התוואי )פרט אם יצויין אחרת(,  17.01.02.1

החול יהיה חול נקי וחופשי מכל חומר אורגני. על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול 

מצע החול יהיה לכל  יצוין אחרת( שתהודק היטב בתוספת מים. ס"מ )אלא אם  20בעובי 

-מ"מ ו 210ס"מ משני צידי הצינור לקוים עד קוטר  20רוחב החפירה אך לא פחות מרוחב 

 מ"מ. 210מכל צד בקוים שמעל קוטר  ס"מ 10

תונח באופן  עטיפה סביב הצינור, תעשה בחול נקי חופשי מכל חומר אורגני אחר. העטיפה 17.01.02.1

לעיל.  17.01.02.02מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט בסעיף שייוצר 
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עובי העטיפה יהיה כמצויין בתוכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח, אולם לא 

 ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה. 20פחות מאשר 

 

ישור בכתב מהמפקח. כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת א 17.01.02.1

ס"מ   20הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה 

וגושי  כל אחת. שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים 

 חומר מוקשה.

 

 

 ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה : 17.01.02.1

ס"מ ומספר תנודות  10/10חות עם לוח במידות ק"ג לפ 100פלטה ויברציונית במשקל  17.01.02.1.1

 לדקה. 2000של לפחות 

 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור מפקח. 17.01.02.1.2

 המפקח רשאי לדרוש הידוק ידני בתוך התעלה בהתאם לתנאי חפירה בשטח. 17.01.02.1.1

אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן  17.01.02.7

 גם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.ו

 

ס"מ  20הקבלן ימלא את החפירה עד לגובה שתית הכביש המתוכנן בשכבות בעובי  17.01.02.8

בחול. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן  100% -מודיפייד א.א.ש.הו. בחרסית ו 92%בהידוק 

 שכבות כביש עפ"י תכנון מהנדס הכבישים.

 

יורחקו מאתר העבודה ויועברו לאתר לפינוי פסולת מאושר  עודפי החומר החפור ופסולת 17.01.02.9

ע"י המשרד לאיכות הסביבה, בכל מרחק על חשבון הקבלן לרבות דמי הטמנה באתר 

הפסולת. על הקבלן לוודא מיקום שפיכת העפר לפני תחילת העבודה. לא תשולם תוספת 

 בעבור אי ידיעת מיקום ושינוע העודפים אליו.

 

הם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש במקומות מוגבלים ב 17.01.02.10

בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה 

בעבודת ידיים. לא תשולם תוספת בעבור עבודות ידים. כל הדרישות המפורטות מעלה 

 לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

 

בביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל ובמידה שהמרחק מדופן התעלה  17.01.02.11

 מטר יבוצע דיפון מקומי של התעלה בעת העבודה. 1-לקצה המבנה יהיה פחות מ

 

בכל מקום בו צפוייה סכנה למבנים שכנים או לעובדים, ולפי הוראות הבטיחות, יתכנן  17.01.02.12

ניות דיפון חתומות ע"י קונסטרוקטור ויבצע הקבלן דיפונים. על הקבלן להגיש תוכ

לאישור המפקח, בטרם תחילת הביצוע. עבור הדיפון לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול 

 במחיר הנחת הצינורות.
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 עבודה במי תהום 57.01.03

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן 

 להוציא את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.

 

 כללי  17.01.01.1

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות 

יבשות )לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה 

חיייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. תיאור שיטות 

כללית, והקבלן ישא בכל מקרה באחריות ובכל  הניקוז הניתן להלן הוא לשם הנחיה

ההוצאות לסילוק מי התהום ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב 

לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה 

כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים 

 חלפת השיטה.בה

 

 

 

 הרחקת המים על ידי ניקוז 17.01.01.2

באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע 

גרנולארי חדיר מנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת לא יהיה 

 ס"מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או 11-פחות מ

מסחף מי התהום, ויש להחזיקה במצב תקין בכל זמן העבודה. מתוך השוחות מוציאים 

בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה על מניעת נזקים כאמור להלן. במקום תעלות 

איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת חצץ עם חיבורים פתוחים. ניתן 

 כני לניקוז המים.לשלב צינור שרשורי עטוף בד גאוט

 

 (WELL POINTSהרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה" ) 17.01.01.1

באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה". את המערכת 

מתקינים כאשר מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, באם התנאים ידועים 

תית החפירה. מערכת זו כוללת מראש( לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד מתחת לתח

מ' בערך מתחת  2.0 -סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של כ

למפלס תחתית החפירה. החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ. המערכת 

 1מסועפות לצינורות יניקה בקוטר " 2המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "

 צנטריפוגלית. המחוברים למשאבה

 

 יציבות מבנים 17.01.01.1

הקבלן יקח בחשבון, כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום רק 

לאחר השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר 

התקשותו, ואח"כ להבטיח את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי 
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י המשכת השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או השיטות הבאות : ע"

 קרקעי במים, עד השלמת "המבנה" כולו.-ע"י מילוי חלק "המבנה" התת

 

 צינורות לקוי ביוב, תיעול ומים 57.02

 צינורות מפי.וי.סי. לביוב 57.02.01

. אורך הצינורות 881לביוב בעלי תו תקן  SN-8צינורות מפי.וי.סי. יהיו מסוג "קשיח"  17.02.01.1

 מטר. 1.0ם לא יעלה על המסופקי

 

 האביזרים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות. 17.02.01.2

 

 מעבר בקירות בטון ייעשה ע"י מחבר שוחות המסופק ע"י יצרן הצנרת. 17.02.01.1

 

התקנת צינורות בשוחות תעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות דוגמת  17.02.01.1

 "איטוביב" או ש"ע. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי.

 

 .UVצינורות המונחים באתר למניעת פגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי הגנת  יש לכסות 17.02.01.1

 

 צינורות פוליאתילו לקווי סניקה 57.02.02

ע"פ  PE-100 SDR-17,  יהיו מסוג 1127צינורות פוליאתילן לסניקה, בעלי תו תקן ת"י  17.02.02.1

ילוו בתעודות משלוח מהיצרן וכן מ"מ. הצינורות  90המצויין בכתב הכמויות, בקוטר 

 מכון התקנים ליצור החומר לכל משלוח ומשלוח. אישור

 האביזרים יהיו מפוליאתילן. 17.02.02.2

( ע"י BUTT WELDINGכל החיבורים וקטעי הצינורות מפוליאתילן יהיו בחיבור פנים  ) 17.02.02.1

 מבצע מוסמך ומוכר ע"י יצרן הצנרת.

התקנת צינורות בשוחות תיעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות, דוגמת  17.02.02.1

 " או ש"ע. לא יותר שימוש במחברי פי.וי.סי."איטוביב

 

  למים  צינורות פלדה 57.02.03

 צינורות פלדה 17.02.01.1

 1/12. הצינורות יהיו בעובי דופן "110הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  .1

 . 8לצינורות בקטרים עד "  1/11"ובעובי  1" -או שווה ללצינורות בקוטר הקטן 

 י חרושתי במלט.הצינורות יהיו עם ציפוי פנימ .2

 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. .1

 .פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו"הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית  .1

 ת של הריתוכים.ודיוגרפירהקבלן יבצע בדיקות  .1

 מהריתוכים לאורך כל צינור. 10% -ב הבדיקה תבוצע  .1
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 לבדיקה. ריתוכים 2בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד  .7

 

 מחברים לצנרת פלדה 17.02.01.2

הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ויחוברו 

צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך  .בריתוך חשמלי

  בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי. חשמלי.

מ' חיבור אחד בלתי  110בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של 

יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות של  110מרותך. את הקטעים הנפרדים באורך 

 הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר.

ע הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצו

 המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה.

 נור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתוכניות ללא כל סטיה.יהצ

 .צינורותיצרן העל הקבלן להניח את הצינורות בהתאם להנחיות 

 צינורות בטון לתיעול 57.02.04

, עם זיון 27תקן ת"י  , כמפורט בתכנית, בעלי תו1או דרג  1צינורות בטון לתיעול יהיו דרג  17.02.01.1

בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגמים 

אחרים שהם. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. האטם במישקים בין צינור 

 לצינור יהיו ע"י אטם גומי המסופק עם הצינורות. 

ים שהצינור מאותו טיפוס עמד הקבלן ימציא לידי המפקח אישור של מכון התקנ 17.02.01.2

בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות מאותה איכות כמו אלו 

 שנבדקו.

 הקבלן לא יורשה להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו באתר העבודה. 17.02.01.1

 

 

      

 הנחת קוים ואיזונם 57.03

 כללי-הנחת קווים  57.03.01

ך יהיו ישרים לחלוטין )הן הקוים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות בחתך לאור 17.01.01.1

במישור האופקי והן במישור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת מכוון לייזר בכיוון מקביל 

( הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת I.Lובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצינור )

 במאזנת.

 

ת הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים. הסטיו 17.01.01.2

 ס"מ בנקודות הביניים.±  1.0 -ס"מ בקצוות ו± 0.1המותרות מהרום המתוכנן הן 

 

ישירות הקו במישור האופקי תיבדק וישירות הקו במישור האנכי תיבדק באמצעות מכוון  17.01.01.1

 לייזר.
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אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי(, בתום כל יום עבודה  17.01.01.1

הקוים שנחפרו והונחו באותו יום, בשלמותם או בחלקם. יכסה הקבלן את כל קטעי 

במידת אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, 

והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות. כמו כן יסגור הקבלן פתחי צנרת בפקקים, 

לול במחיר הנחת בגמר כל יום עבודה על מנת למנוע כניסת מים או עפר. המחיר יהיה כ

 הצינורות.

 

קביעת הצינור במקומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור או בעזרת  17.01.01.1

תוספת חול מתחתיו ולא על ידי הרמת הצינור. לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, ייקבע 

מיד על ידי הידוק חול מצידו לכל אורכו. אין להתחיל בהנחת הצינורות עד שהמפקח 

 החפירה כמשביעת רצון. יאשר

 

 כיסוי התעלה 57.03.02

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי ייעשה  17.01.02.1

 .17.01.02בהתאם למפרט סעיף 

 

לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או אם נגרם  17.01.02.2

 לו נזק כלשהו.

 

 הנחה וטיפול בצנרת פי.וי.סי  57.03.03

ל בצינורות פי.וי.סי יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את הטיפו 17.01.01.1

 הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצינורות .

 

אין להשאיר צינורות פי.וי.סי באתר לתקופת זמן העולה על שבועיים ימים מיום יצורם על  17.01.01.2

 ויות.מנת למנוע דפורמציות בלתי רצ

 

התקנה תת קרקעית של צינורות פי.וי.סי תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיווצר  17.01.01.1

 מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצינור.

 

 פקוח שרות שדה 57.03.04

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו. כל 

יון מטעם היצרן. שרות שדה יהיה ביקור של שרות השדה הספציפי ילווה בדו"ח פקוח על

 כלול במחירי היחידה של הקוים.

 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון 57.03.05

במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים  17.01.01.1

 תחת או סביב לצינורות.
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 ק"ג. 100הגושים יוצקו בהתאם לתוכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  17.01.01.2

 

 בדיקה הידראולית לקוי ביוב גרביטציונים 57.03.06

כל קטע וקטע בין שתי שוחות סמוכות אשר יכלול את השוחה המעלית יבדק בנפרד  17.01.01.1

 בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.

 

מ'  1.0הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק )עומד לחץ( של  17.01.01.2

 מ'. 1.0לפחות אך לא יותר מאשר 

 

 שעות. 21משך הבדיקה  17.01.01.1

 

במהלך הבדיקה, לאחר ספיגת המים בבטון בשוחות יסומן הגובה של המים, והמים  17.01.01.1

 שלוש שעות ללא ירידת המפלס.  יעמדו

 

אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקון בהתאם  17.01.01.1

יימצא תקין לשביעות רצונו  לדרישות המהנדס ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק

 המלאה של המפקח.

 

 בדיקה הידראולית לקוי מים 57.03.07

 כל קטע וקטע, בנפרד, יבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.

 

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ  17.01.07.1.1

 ל הצינורות.בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ ש

 

לפני הכנסת המים לקו יש לודא את תקינותם של נקודות האוויר והניקוז שלאורך קטע  17.01.07.1.2

 הקו הנבדק.

 

לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון והתושבות  17.01.07.1.1

 יום(, אם אכן קיימות. 11)לפחות 

 

הכמויות או ע"י המהנדס אטמ' אלא אם נדרש בכתב  12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של  17.01.07.1.1

 לחץ בדיקה אחר. הלחץ יבדק בנקודה הנמוכה של הקו.

 

קצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם באופן האת  17.01.07.1.1

 פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה.
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 מילוי הקו במים יעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אויר בקו. 17.01.07.1.1

לאחר מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ 

די לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק כהבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן שנקבע ע"י המפקח 

 לכל אורכו.

 

אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים, יאשר המפקח את הקו. אם  17.01.07.1.7

לן לבצע את התיקונים הנדרשים על ידי המפקח ולחזור על יימצאו ליקויים, על הקב

 הבדיקה עד שהקו יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 

 שטיפת קוי מים וביוב 57.03.08

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך  17.01.08.1

צינורות  -כל המערכת ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של 

 ואביזרים.

 

השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן  17.01.08.2

 הנקודות הנמוכות.

 

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות  17.01.08.1

לחלוטין מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים  1.0מאשר 

לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע 

השטיפה. יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת 

המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר 

 השטיפה. אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את

 

 

 חיטוי קוי מים 57.03.09

צוע השטיפה בקוי המים, ולאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מכל נקודה יעם גמר ב

 צוע חיטוי הקוים כמפורט להלן: יהם צלולים, יתיר ב

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות אביזרים, ספחים וכו'. חומר החיטוי 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס לקוים  10 יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז

בתום תקופה זו יבדק הריכוז במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין  .שעות 21ותושאר בהם 

 21שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  21 -ל מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור  10 - ל 1

וציא את התמיסה ולחזור על מ"ג לליטר כלור, יש לה 1 -מ פחות  יהיה שעות 18שעות או 

 מ"ג לליטר. 1 -מ שעות יהיה גדול  18התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך 

בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא במים נקיים 

 מ"ג לליטר. 0.2עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על 
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 תאי בקרה 57.04

 בקרה לביוב ותיעול שוחות 57.04.01

שוחות הבקרה לביוב ותיעול תהיינה מחוליות גליליות או מלבניות מבטון טרום ותקרות  17.01.01.1

ס"מ ורחב ממידות התא  10-20טרומיות ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי 

ס"מ מסביב. לאחר התקנת התא על שכבת המצע יש למלא מסביב לתא באופן  10 -בכ

ך כדי הידוק עם הגובה הנדרש. בשוחות בקרה החוליה התחתונה תוצק עם אחיד ושווה תו

ויציאת הצנרת המתוכננת. הקבלן  רצפת בטון מוכנה עפ"י הזמנה לרבות פתחים לכניסת

אחראי למסור למפעל נתונים מדוייקים של כווני הכניסות והיציאות מכל שוחה, לאחר 

 סימון התואי בשטח ואישורו ע"י המפקח.

 

, עם פתחים קדוחים MBהשוחה תהיה טרומית דוגמת תוצרת "וולפמן" דגם תחתית  17.01.01.2

 לצנרת. 

 

מ"מ חיבורי צנרת יהיו באמצעות מחברי שוחה גמישים מסוג  110בצינורות בקוטר עד  17.01.01.1

מ"מ  100"איטוביב" תוצרת "וולפמן" או שווה ערך, מורכבים במפעל. בצינורות מקוטר 

 " תוצרת "וולפמן" או שווה ערך.CONTOUR SEALומעלה חיבורי השוחה יהיו מסוג "

 

תקע במידות ועומק לפי התוכניות -שקע 118החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס'  17.01.01.1

עם משטח פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן 

הקבלן  , ההחלקה תבוצע ע"י כף טייחים.1:1ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של 

 ידאג לאיטום החבורים בין החוליות.

 

טון. בשוחות המותקנות בכבישים  12.1התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס  17.01.01.1

 טון. 10תהיה התקרה לעומס 

 

 בין החוליות הטרומיות יונח אטם דוגמת "איטופלסט" או ש"ע מאושר. 17.01.01.1

 

סגרת המכסה תהיה טון. מ 10בשוחות המותקנות בכבישים יהיה סוג המכסה לעומס  17.01.01.7

מברזל יציקה. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה 

 כמפורט להלן. 

 

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו בטור  17.01.01.8

 אנכי.

 

רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט, בתוספת דבק  17.01.01.9

 רילי.אק
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 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר. 17.01.01.10

 

בדיקת אטימות השוחות תבוצע ע"י מילוי השוחה במים עד מעל לחיבור החוליה  17.01.01.11

 שעות מבלי שתהיה ירידה במפלס המים. 1האחרונה למשך 

 

 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכניות סטנדרט וכמפורט להלן : 17.01.01.12

 ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי. 11מפלים עד גובה  -

 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני. 11מפלים בגובה מעל  -

 

לא יותקנו מפלים פנימיים בשוחות משולבות. במקומות בהם יש להתקין מפל פנימי לא  17.01.01.11

 יותקנו שוחות משולבות.

 

 .L111חלקי המתכת בשוחות )ברגים, סולמות, מעקות וכו'( יהיו מנירוסטה  17.01.01.11

 

 גופיםשוחות אביזרים ומ 57.04.02

כמפורט  לביוב ולניקוזמחוליות בטון טרומיות זהות לשוחות בקרה תהינה שוחות אביזרים 

 , למעט השינויים הבאים:17.01.01לעיל בסעיף 

, השוחות ימולאו חצץ עד השוחות תהיינה ללא תחתית. החוליות יונחו על מצע חצץ .1

גיסטרלי יהיו בעלות מחצית גובה הצינור ו/או האביזר. יודגש כי שוחות על קו מים מ

 תחתית מבטון.

כל חלקי המתכת בשוחה כגון: שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צינורות ואביזרים יצבעו  .2

  להלן. 17.01בהתאם לדרישות המפרט, ראה פרק 

 

 תאי קליטה למי גשם 57.04.03

ובתכניות  הכמויות תאי קליטה למי גשם יהיו מבטון טרום במידות לפי הנאמר בכתב .1

 העבודה.

 

 10-ורחב ממידות התא בכ ס"מ 20בעובי מי גשם יונחו על גבי מצע מהודק קולטני  .2

ס"מ מסביב. לאחר התקנת התא על שכבת המצע יש למלא מסביב לתא באופן אחיד 

בקולטנים שבורים,  מושילא יותר השושווה תוך כדי הידוק עם הגובה הנדרש. 

לפסול תאי קליטה  רשאי המפקח יהיה  סדוקים או כאלו שנפגעו בעת ההובלה לאתר.

 אשר לא יעמדו בתנאים הנ"ל.

 

וולפמן  תוצרת 1MDאו  2MDיהיו דוגמת מטר  1.20בעומק עד תאי קליטה למי גשם  .1

אבן  מאושר עבור קולטני מי גשם הצמודים לאבן שפה. עבור קולטנים ללא  או ש"ע 

 בהתאמה תוצרת וולפמן או ש"ע  MD - 21,22,21יהיו הקולטנים דוגמת  שפה 

  אושר.מ
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 לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי גשם. .1

 

  7.1ס"מ ובעובי  11X81אביב" במידות -סבכות הקליטה למי גשם יהיו מדגם "תל .1

טון וסבכות הקליטה שאינן בכביש  10, סבכות הקליטה בכביש יהיו לעומס ס"מ

בכה תותקן בתוך . הסהסבכות יסופקו ע"י יצרן הקולטנים טון. 12.1יהיו לעומס 

ובעובי דומה לזה של המסגרת. עיגון ס"מ  10X90במידות  מסגרת מברזל יציקה 

נקודות  1באמצעות אוגנים המצויים במסגרת  המסגרת לתאי הבטון תעשה

 לפחות.

 

 מכסים ותקרות לתאי ביקורת  57.04.04

כאשר  189המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י  17.01.01.1

  B-125טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום הכביש, ומסוג  10) D-400סוג המכסה יהיה  

טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. כל המכסים יהיו מפלדה מדגם  12.1)

 אביב יפו עם סימון ביוב או תיעול.-עיריית תל

 

ותקן מכסה מטר י 1.21ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  10קוטר הפתח במכסה יהיה  17.01.01.2

ס"מ. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה.  10בקוטר 

 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקוים.

 

מ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות יהיו בעלות  2.10בתאי בקרה בעומק מעל  17.01.01.1

 .189תו תקן ת"י 

 

ף המכסה "עיריית תל אביב", "ביוב" או "תיעול" או המכסים יהיו עם כתובות יצוקות בגו 17.01.01.1

 "מים", סמל העירייה, סוג המכסה ושנת ייצור.

 

 אביזרים לקוי מים 57.04.05

 מגופים 17.01.01.1

 EKO-Sיהיו מגופי טריז תוצרת "הכוכב" דגם  2Øמגופים לצנרת מים קרים מקוטר של "

ם יהיו עם או ש"ע מאושר ע"י המתכנן, בעלי תו תקן ישראלי. המגופי TRS –או "רפאל" 

. ברגי המגוף יהיו ברגי אלן 111ציפוי רילסן פנימי וחיצוני. ציר המגוף מנירוסטה 

 אטמ'. ויסופקו עם קוש וגלגל הפעלה.  21אטמ' ולחץ בדיקה  11מנירוסטה. לחץ עבודה 

 

 הידרנטים –ברזי כיבוי אש  17.01.01.2

שר בעל ת"י יהיו מתוצרת "רפאל", "ז.א.ט", "הכוכב" או ש"ע מאו 1ברזי שריפה בקוטר "

, מאוגן עם תושבת מנירוסטה או מפליז בלבד )מסעף הברגה עם מעבר 1 -ו 1חלקים  118

 עם ציפוי פנימי מלט. 1יצקת(. הזקף יהיה מאוגן בקוטר "
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קרקעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף עטיפה פלסטית חרושתית טריו -החלק התת

 ס"מ. 10010010ויעוגן בגוש עיגון מבטון בגודל 

עם ברגי נירוסטה   1בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה בקוטר "

מוחלשים )בחלק העליון של מתקן השבירה(, מספר הברגים יהיו שמונה או בהתאם 

 לדרישת המזמין.

המתאים לתקן  1על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "

 ת גלגל הפעלה.כבאות, ההתקנה תהיה לרבו

 

 שסתום אוויר 17.01.01.1

תוצרת "דורות" בקוטר  DAV-MSשסתום אוויר לקווי מים יהיה מדגם    

"1Ø .מאוגן 

 

 

 שרוול פלדה 17.01.01.1

שרוולי פלדה יהיו ללא ציפוי ועטיפה, עובי דופן ע"פ המצויין בתכנית. סנדלי התמך יהיו 

 1וח העולה על תואמים לקוטר הצינור הפנימי והחיצוני, כך שלא יהיה מרו RACIמסוג 

 מ"מ בין השרוול לסנדל. בקצות השרוול יותקנו אטמים דוגמת 

  tipe C"Espansit תוצרת "RACI. 

 

 

 הגנה נגד קורוזיה 57.05

כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה ואביזרים  שאינם טמונים 

כדו', יעברו טיפול בקרקע או בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל ו

 בהגנה נגד קורוזיה באחד משני האופנים: גילוון או צביעה.

 

 חלקי מתכת מגולוונים צביעת 57.05.01

ולאחר  אם ידרש בתוכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילוון  17.01.01.1

 התיקונים בצבע עשיר אבץ.

 

 .יש לנקות הגילוון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר להורדת ברק הגילוון 17.01.01.2

 

 מיקרון. 10האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  17.01.01.1

 

סינטטי )סופרלק(   על פני שכבת צבע היסוד, לאחר יבושו, תבצענה שתי שכבות צבע  עליון 17.01.01.1

מיקרון כ"א. גוון השכבה  העליונה יקבע ע"י המפקח. גוון השכבה התחתונה  10בעובי 

 יהיה שונה מזו שמעליה.
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 אופן הביצוע: 17.01.01.1

 ול: טרפנטין מינראלי להברשה, או מדלל מותאם לריסוס.הדיל -

 היישום: במברשת או בריסוס -

 שעות. 12שעות, סופי  21הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

מיקרון   80מיקרון מינימום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות  10עובי הפילם יבש:  -

 מינימום.

 

כה, תיעשה בבית הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית המלא 17.01.01.1

המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה, צביעת אלמנטים אחרים, 

 המלאכה תיעשה כולה באתר.-כאלה שאינם מותקנים בבית

 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולוונים 57.05.02

מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולוונים יוגנו כנגד קורוזיה  17.01.02.1

 .באמצעות צביעה

 

 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול. 17.01.02.2

 

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון. 17.01.02.1

 

 צבע יסוד: 17.01.02.1

 .HB 11צבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ  -

 היישום : במברשת שתי וערב. -

 הדילול : בטרפנטין מינראלי. -

 שעות. 11-21שעות, סופי  21כבה הייבוש: בין שכבה לש -

 מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של 10-11עובי הפילם יבש:  -

 מיקרון לפחות. 10השכבות  -

 

 צבע עליון: 17.01.02.1

 ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון אדום. 109צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  -

 היישום: במברשת או בריסוס. -

 ה או במדלל מותאם לריסוס.הדילול: בטרפנטין מינראלי להברש -

 שעות. 12שעות סופי  21הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

 10מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות  10עובי הפילם:  -

 מיקרון לפחות.
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הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית  17.01.02.1

 ה העליונה תעשה לאחר גמר ההתקנה.מלאכה תעשה בבית המלאכה. השכב

 

 צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר. 17.01.02.7

 

 

 צילום צנרת גרביטציונית 57.06

 כללי 57.06.01

ובמפרט  לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי 17.01.01.1

לום לאורך הקו המונח, המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צי

שתוחדר  לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 

 לצנרת לכל אורכה.

 

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 17.01.01.2

 

 ופן בלתימפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו בא 17.01.01.1

 נפרד ממסמך זה.

 

 פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  17.01.01.1

  ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח 

 שניתנו במהלך הביצוע.

 

השונים הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה  17.01.01.1

 שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.

 

 הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לבצוע העבודה, שיעמוד בכל  17.01.01.1

 הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור 

 בלן יספק לקבלן המשנה תוכניותקבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הק

 ביצוע.

 

  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה 17.01.01.7

 לאחר ביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית בדיעבד".

 

 

 

 ביצוע העבודה 57.06.02

 שטיפה 17.01.02.1
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ל חמרי בניה לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכ

פעולת הצילום. הנקוי יבוצע  וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך

לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי  באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים

 ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

 

 

 

 

 

 עיתוי העבודה 57.06.03

    ם לדרישות ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, והידוק שכבות העפר בהתא 17.01.01.1

 והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.

 

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו והפיקוח באתר. 17.01.01.2

 

על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום לא פחות מאשר שבעה ימים לפני  17.01.01.1

 ביצוע העבודה.

 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המפקח. 17.01.01.1

 

 ך הביצועמהל 57.06.04

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים 

בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלויזיה במהלך ביצוע 

 הצילום.

 

 תיעוד 57.06.05

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי,  17.01.01.1

 ן, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכו'.בעזרת מיקרופו

 

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי ועל סימון במהלך  17.01.01.2

 התיעוד שיאפשר זיהוי חוזר מעל גבי דיסק.

 

 

 

 

 תיקון מפגעים 57.06.06
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ד, יתגלו במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה החוזרת של הדיסק המתוע 17.01.01.1

דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים -מפגעים ולחוות

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. 17.01.01.2

 

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר  17.01.01.1

 "ביצוע העבודה". 17.01.02יהיה  בהתאם לנאמר בסעיף 

 

 הצגת ממצאים 57.06.07

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד 

 הצילום שיכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.

 

 מדיה מגנטית )דיסק( 57.06.08

יהוי דיסק, שישאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון ז

 שוחות. פס קול של הדיסק יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.

 

 דו"ח צילום 57.06.09

במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צלום אינו מבטל 

את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול 

 הבאים:לפחות את הפרטים 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתוכניות  17.01.09.1

 הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

 

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע  17.01.09.2

 לאורך הקו משוחה סמוכה. הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ"

 

 דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. -סיכום ממצאים וחוות 17.01.09.1

 

 מסקנות והמלצות. 17.01.09.1

 

רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך  17.01.09.1

  הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

 

 

 אחריות הקבלן 57.06.10

ומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" ש

פקיעת תוקף האחריות של הקבלן במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות 
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עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר 

ון, תחול על באחריות הקבלן. עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיק

ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של -הקבלן. המפגעים יתוקנו על

הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף 

 לתנאים הכלליים של החוזה. 

 

 

 

 אופני מדידה ותשלום 57.07

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 57.07.01

היחידה לעבודות עפר כלולים במחירי היחידה השונים וכוללים את כל המרכיבים מחירי 

 כללי להלן. עבור עבודות העפר לא ישולם בנפרד. 17.07.01.1הכלולים בסעיף 

 כללי 17.07.01.1

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסות לכל סוגי הקרקע כולל סלע, תוך  .א

ידיים במקומות שהדבר ידרש ע"י  שימוש בכל סוגי הכלים שידרשו, לרבות עבודות

 נציג המזמין, וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים.

כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה כגון: גישוש לצורך גילוי מערכות  .ב

תת קרקעיות קיימות, נקוי, סימון, מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום 

זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו, נקיטת כל אמצעי הזהירות  העבודה, ביצוע דרכים

והתקנת כל הדרוש למניעת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון התעלות 

 וכיו"ב. 

ביצוע כל הנדרש למניעת הקוות וזרימה של מי גשמים, מים עיליים, מי ביוב או מי  .ג

 בש כל זמן העבודה.תהום כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב י

בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם את כל  .ד

 המפורט להלן :

מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך, לשמש  .1

 כחומר מילוי.

סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ לאתר העבודה  .2

 לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, בכל מרחק שהוא.

כל ההוצאות הכרוכות באיתור שטחים שאליהם תסולק הפסולת ו/או עודפי  .1

האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי אגרות, 

 מיסים וכיו"ב.

כולל בדיקות  איתור האתרים להפקת חומר למילוי המופק ממחפורות השאלה .1

הקרקע, מיון, סיווג והכשרת החומר, הובלתו לאתר העבודה, פיזורו והידוקו 

 כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי, אגרות, מיסים וכיו"ב.

כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות  .1

 הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.
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שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה ו/או תיקון כל נזק  .1

קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא והחזרתם למצב -מערכת על או תת

שהיה טרם גרימת הנזק, הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק 

 ולשביעות רצון המפקח.

 

 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר להנחת צינורות 57.07.02

מחירי היחידה עבור עבודות עפר להנחת צינורות, חפירת התעלה והידוק קרקעיתה, מצע  17.07.02.1

ועטיפה יהיו כלולים במחיר היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם עבורם בנפרד, אלא אם 

 נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לכך, וכן מילוי חוזר מסודר.

 

שולם בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחירי עבור סילוק הקרקע העודפת למקום מאושר לא י 17.07.02.2

 היחידה.

 

 תכנונו וביצועו לא ישולם בנפרד, והוא יכלל במחירי היחידה. –עבור דיפון  17.07.02.1

 

 התשלום עבור אספקת חול לצורך עטיפה וריפוד יהיה כלול במחירי הנחת הקוים. 17.07.02.1

 

רוק עומק החפירה עבור הנחת צנרת ימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות פי 17.07.02.1

(. I.Lאספלט או ריצוף בניכוי עובי הפירוק( ועד תחתית פנים הצינור לאורך ציר הצינור )

 העומק יקבע כעומק ממוצע בין שתי נקודות או שתי שוחות סמוכות.

 

 עבודות עפר למבנים ושוחות 57.07.03

במחיר היחידה למבנים ושוחות כלולה החפירה וביצוע המלוי החוזר סביב למבנה מונח  17.07.01.1

 ות. ומהודק בשכב

 

 עבור דיפון החפירה לא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחירי היחידה. 17.07.01.2

 

 כללי, לעיל. 17.07.01.1וכן את המפורט בסעיף  17.07.01.1

 

 

 ואביזרי ביוב, תיעול ומים  אופני מדידה ותשלום להנחת קוי 57.07.04

מחירי היחידה לעבודות הנחת קוים וצינורות כוללים את כל המרכיבים הכלולים בסעיף 

 כללי להלן: – 17.07.01.1

 כללי 17.07.01.1
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אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת קוים מתייחסים לאספקת, והנחת הצינורות 

והספחים ,חפירה ו/או חציבה אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע כל החיתוכים, 

 החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:

לל מדידות לבדיקת איכות את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות, כו .א

 הביצוע והתאמן לתכנון.

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים, לרבות המים,  .ב

 אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. .ג

וכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכר .ד

ו/או מערכת עילית או תת קרקעית, בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא, וכן 

ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי 

 הרכוש הנזוק ולשביעות רצון המפקח.

 ול לצורך עטיפה וריפוד צנרת.את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק ח .ה

את כל ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי המתוכנן, לרבות  .ו

 עבודה במי ביוב וסילוק הפסולת לאתר סילוק מאושר. 

 

 צינורות פי.וי.סי  57.07.05

יחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צינורות פי.וי.סי תהיה מטר אורך ומסווגת  17.07.01.1

לעומק. מחיר היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך בהזמנת בהתאם לסוג, לקוטר ו

הצינורות ופריקתם, אחסונם באתר כולל הגנה מפני תנאי מזג האויר, שמירה על 

 הצינורות, ופיזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת.

 

 .בקוי הביוב ימדד האורך בין הדפנות הפנימיות של השוחות ו/או מבנים סמוכים 17.07.01.2

 

מחירי היחידה להנחת צינורות כוללים גם את האספקה, ההובלה וההתקנה של ספחים,  17.07.01.1

 קשתות, הסתעפויות וכיו"ב אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות.

 

 מחיר היחידה להנחת צינורות כוללת אספקת, הובלת, הנחת והידוק ריפוד ועטיפת חול. 17.07.01.1

 

 .כללי לעיל  17.07.01.1וכן את כל המפורט בסעיף  17.07.01.1

 

 

 צינורות פוליאתילו לקווי סניקה 57.07.06

יחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צינורות פוליאתילן לסניקה תהיה מטר אורך  17.07.01.1

ומסווגת בהתאם לסוג ולקוטר.  מחירי היחידה כוללים גם את הטיפול הכרוך בהזמנת 

הצינורות ופריקתם, אחסונם באתר, כולל הגנה מפני מפגעי מזג האוויר, שמירה על 

 ורות ופיזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת.הצינ
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מחירי היחידה יכללו גם סרט סימון ניתן לאיתור מפוליאתילן. הסרט יהיה בצבע אדום  17.07.01.2

ועליו יודפס הכיתוב "זהירות קו ביוב" בעברית, אנגלית וערבית ובעל שני חוטי נירוסטה 

 שזורים.

 דראוליות ושטיפת הקווים.מחירי היחידה יכללו גם בדיקות הי 17.07.01.1

 

 צינורות פלדה 57.07.07

יחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צינורות פלדה תהיה מ"א מסווגת בהתאם  .1

 עומק.. המחיר זהה  לכל הציפוי החיצוניו לקוטר, עובי הדופן

עומק הצינור ימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות החפירה וישור  .2

 צינור.לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית ה

 העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. .1

מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת הצינורות  .1

והובלתם מביה"ח, פריקתם ופזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם 

 פחת.

זרים, הספחים והשוחות שלאורך קוי בקוי מים ימדד האורך ברציפות כולל אורך האבי .1

 המים.

 בקו לחץ לא ינוכו המבנים שבתוואי הצינורות ויכללו גם את אורך האביזרים המחברים. .1

מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים: כגון אדנים ותמיכות זמניות,  .7

 חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'. ,י ובידודואלקטרודות, חומרי ציפ

היחידה כוללים גם אספקה והתקנה של קו זמני במידה ויידרש כולל חיבורו לכל מחירי  .8

 הצרכנים הקיימים, פירוקו והוצאתו מהאתר.

במקרה של צינורות פלדה על קרקעיים לא יכלול מחיר היחידה את כל הכרוך בהטמנת  .9

מחיר האדנים, הרפידות  ס"מ. 10של הצינור, אולם כן יכלול ישור הקרקע בגבולות 

 השלות  ימדדו וישולם עליהם בנפרד.ו

כדי למנוע ספק יכלול המחיר את כל החיתוכים, הישרים והאלכסוניים, ריתוכי אוגנים,  .10

 אוגנים וריתוכי החדירה.

אביזרים כגון: מחברי דרסר, מחברי אוגן, מגופים, שסתומים וכו' ימדדו בנפרד.  .11

 ברגים וכיו"ב.במחירם יהיו כלולים גם אוגנים נגדיים, אטמים, אומים, 

 מחירי הספחים כגון: קשתות, הסתעפויות וכו' כלולים במחיר היחידה של הצינורות. .12

בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים כמתואר במפרט, יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה  .11

 כלול במחירי היחידה להנחת צינורות.

ו/או האביזרים פירוק קו מים ואביזרים בקו המים קיים יכלול חפירה, פירוק הקו  .11

 והעברתם למחסן העירייה.

בצינורות מושחלים בשרוול ישולם כאילו הונחו באדמה דהיינו לפי עומק, קוטר וסוג  .11

 הצינור. המחיר יכלול אספקה, הובלה, ריתוכים וכיו"ב.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל. .11
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  צינורות בטון לתעול 57.07.08

אורך  מטר וצינורות בטון תהיה רות בטוןיחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צינו .1

בפועל  הקרקע מדד מפניי ולעומק. עומק הצינור דרגמסווגת בהתאם לסוג, לקוטר, ל

תחתית הצינור לאורך ציר  כבישים/מדרכות(, ועדל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור

הגנה  כולל מחיר היחידה ומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי שוחות סמוכות. ע הצינור.

 בה יצינורות, פיזור הצינורות לאורך התוואי, חפירה/חצ בפני תנאי מזג אויר, שמירה על 

 יכלול גם פחת.  מחיר היחידה  ומילוי חוזר, מצע ועטיפת חול, והנחה.

 סמוכים. בקוי תיעול ימדד האורך בין הדפנות החיצוניים של השוחות ו/או מבנים  .2

וההתקנה של ספחים,   ם גם את האספקה, ההובלהמחירי היחידה להנחת צינורות כוללי .1

 כגון : אטמים לצינורות.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל. .1

 

 שוחות בקרה לביוב, תיעול ואביזרים 57.07.09

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה,  17.07.09.1

 עומק כמופיע בכתב הכמויות.קוטרה, עומקה וסוג התקרה. מחיר השוחה יהיה בעבור 

 

במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע עבודות העפר הנדרשות והמפורטות במפרט המיוחד  17.07.09.2

, לרבות מצע מהודק בתחתית, עבודות פירוק אספלט או ריצוף והחזרת המצב 17.01פרק 

לקדמותו או בהתאם למתוכנן. השטח לעבודות פירוק הכלול במחירי היחידה להנחת 

 מטר מרחב עבודה מכל צד.  0.1בהתאם למידות השוחה בתוספת  שוחות יהיה

 

במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים, חומרי העזר, מכסים  17.07.09.1

ומסגרות, יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל הזיון מותקן במקומו וכן כל 

טוביב שיסופקו ע"י האלמנטים המרכיבים את השוחה, התקנת מחברי שוחה מסוג אי

הקבלן, עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי עיגון אם נדרשים. בשוחה יצוקה באתר יסופקו 

 שלבי ירידה ע"ח הקבלן.

 

טון ומכסה אלא אם צוין אחרת בכתב  10מחיר היחידה כולל תקרה כבדה לעומס עד  17.07.09.1

 הכמויות. 

 

 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה וגירוז המכסה. 17.07.09.1

 

בשוחות אביזרים יכלול המחיר גם פתחי אוורור וקרקעית חצץ במקום קרקעית מבטון  17.07.09.1

 ועיבוד תעלות ושיפועים.

 

בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום מכסה השוחה  17.07.09.7

 לתחתית צינור היציאה )בקוי ביוב וניקוז( או לתחתית הצינור )בקוי סניקה(. 
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חה עם תחתית שוחה משולבת יהיה זהה למחיר עבור שוחה עם תחתית מחיר עבור שו 17.07.09.8

 רגילה עם מתעל עשוי באתר.

 עבור שוחות על קו קיים תשולם תוספת מחיר. 17.07.09.9

 

 קולטני מי גשם 57.07.10

 אורךורוחב,  עבור קולטני מי גשם ישולם בנפרד. קולטנים יסווגו בהתאם למידות 17.07.10.1

אה לתאים לרבות חפירה, הנחת הקולטן. מחיר היחידה יכלול את עבודות ההתקנה המל

מילוי חוזר והידוק, חבור קולטני גשם לקולטנים שכנים וחיבור  ,תחת למבנהממצע 

 לצינור מוצא.

 

 עבור שבכות מי גשם מברזל יציקה ומסגרת לשבכה לא ישולם בנפרד. מחירם יכלל במחיר 17.07.10.2

 היחידה לאספקה והתקנת של קולטן מי הגשם.

 

מחיר   ד.ל אבן שפה מיצקת פלדה לא ישולם בנפרעבור אספקה, הובלה והתקנה ש 17.07.10.1

וחיבורה לתאי קליטת מי  היחידה יכלול את כל העבודות הדרושות לשם הנחת אבן השפה

 הגשם.

 CLSMמילוי חוזר ב  57.07.11

מטר יבוצע עם חומר מצע  0.1ס"מ ובעומק  10מילוי חוזר סביב תאים לרוחב מינימלי של  17.07.11.1

 .1 – או שווה ערך דוגמת ב CLSMמלט דוגמת  –

 עבור מילוי חוזר ישולם בנפרד לפי קומפלט, על פי פרט סטנדרט לשוחת בקרה. 17.07.11.2

 

 מפל חיצוני או פנימי לביוב 57.07.12

 מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטר וסוג הצינור לכל גובה. 17.07.12.1

 

מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל עפ"י תוכנית הסטנדרט  17.07.12.2

"טע", קשתות( הכנת תבניות ליציקת הבטון סביב המפל, ברזל זיון, אספקת  )הסתעפות

 הבטון, יציקתו וכל העבודות הדרושות.

 

ס"מ אשר יבוצע בעיבוד פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה  11עבור מפל פנימי עד גובה  17.07.12.1

 כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה.

 

בעיבוד פנימי )כפוף לאישור מחלקת ביוב  מפלים פנימיים אשר יבוצעו מצינורות ולא 17.07.12.1

מטר. מעבר  1ותיעול( ימדדו ביחידות שלמות ומוגמרות לפי קוטר וסוג הצינור עד גובה 

מטר נוסף בהתאם לקוטר וסוג הצינור. מחיר  0.1מטר תשולם תוספת עבור כל  1לגובה 

רבות היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל לפי תוכנית סטנדרט ל

 אספקה והתקנת שלות לחיבור המפל לדופן השוחה.
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 התחברות לשוחה קיימת 57.07.13

האיטום,  בהתחברות לשוחה קיימת ישולם בנפרד ויכלול את חשיפת השוחה, החדרת הקו,

 הטיוח וכיסוי מחדש. כולל עבודות במי ביוב וסילוקם במידת הצורך.

 

 מגופים ואביזרים 57.07.14

ים, הידרנטים ושסתומי אוויר ישולם ביחידות מחיר היחידה עבור אביזרים כגון מגופ

שלמות ויכלול אספקה והובלה והתקנה. המחיר כולל אוגנים נגדיים, מתקני שבירה, 

 דרסרים, וכל חומרי העזר הנדרשים.

בשוחת מגוף המחיר ימדד ביחידות ויכלול את השוחה, כל האביזרים הדרושים בשוחה, 

 המכסה, התקרה, הובלה אספקה והתקנה.

 

 ושי בטון לעיגוןג 57.07.15

גושי בטון לעיגון צנרת לא ימדדו בנפרד ומחירם יכלל במחירי היחידה השונים. ביצוע גושי 

בטון לעיגון יכלול חומרי גלם )בטון, ברזל, תפסנות, שומרי מרחק(, עבודות ידיים, התקנה 

 ויציקה וספיקת חומרים.

 

 צילום טלויזיוני 57.07.16

היה מ"א. המחיר יהיה זהה לכל הקטרים יחידת המידה לצילום טלויזיוני ממוחשב ת 17.07.11.1

 המצולמים ולכל סוגי הצנרת.

המחיר יכלול ניקוי, שטיפת הצנרת, צילום, הכנת דו"ח מצולם, אספקת דיסק ודו"ח בשני  17.07.11.2

 העתקים לפחות.

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות נגד קורוזיה 57.07.17

אותם מבנים  התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, יהיה כלול במחיר היחידה של

 חלקים או מתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב הכמויות שיש לבצע עבודות אלה.
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מכני  מפרט 

למיזרקת אגם 

 בדיזנגוף



 

 

204 

204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מכני למיזרקת אגם בדיזנגוף מפרט 

 תאור כללי של העבודה

 ור רידינג ,יותקן על משטח בטון המיזרקה ) פסל ( יפורק ממקומו ויועבר בשלמותו לאז

 לאחסנה זמנית עד המועד בו יהיה ניתן להחזירו ולהתקינו בכיכר במקומו החדש.

 בזמן ההחסנה תתבצע בו עבודת שיפוץ כוללנית בתחום המכאני.

 ש כוללת שיפוץ  כללי של מערכת ההנעה של הפסל, המסובבת את שלושת הגלילים 

 האופקיים של הפסל.

הנעת מיזרקה מרכזית ומערכת אוויר דחוס המניעה אותה ואת תוספת  שיפוץ מערכת

 האוויר לגז הבערה.

 מועד סיום עבודות השיפוץ יהיה מתואם עם מועד ההתקנה החוזרת בכיכר.

 

 מצב קיים ותאור תפעול פונקציונלי

 ,הפסל כוללת חמישה גלילים )  L 101חומר המיבנה ממנו עשוי הפסל הוא פלב"מ  

 ופקיים,בהיקפם החיצוני של הגלילים מותקנות מינסרות  חלולות בחתך משולש טבעות ( א

 שוה צלעות.

 גלילים ) טבעות (                         

 גלילים עליון ותחתון קבועים,יתר שלושת הגלילים מיסתובבים סביב ציר מרכזי.

 כונות ובסיס במרכז הפסל מותקן מיכל פלב"מ אנכי גלילי המשמש כציר מרכזי וכחדר מ

 תמיכה לגלילים שסביבו.

 המיכל מחובר עם ברגים  ליסוד בטון  , אל מיכל זה 

 מחוברים גלגלי התמיכה וההנעה של הגלילים המיסתובבים והגלגלים 

 הקבועים.

 אל תחתית המיכל  מגיעות תשתיות מים,חשמל,פיקוד,גז בישול,ואויר דחוס,

 מטר  1.1עליון הם בקוטר  1תחתון ו  2רים הגלילים המסתובבים עליון ותחתון  הממוספ
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סל"ד,ומגיעים למהירות  21סנטימטר,אמורים להסתובב במהירות  מירבית של   80ובגובה 

 שניות. 20זו תוך 

 סל"ד 17ס"מ,מהירות סיבוב מירבית  99מטר וגובהו  1.18,קוטרו  1גליל אמצעי הממוספר 

 שניות. 20מגיעה למהירות זו תוך 

 ובבים  עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.הגלילים  מסת

הגלילם עשויים מלוח פלב"מ מעורגל לגליל בקוטר הנידרש, ואליו מרותכים חיזוקי 

 הקשחה אנכיים בהיקף ובתדירות קבועה.

 מסילה העשויה מקורת  לוח פלב"מ מלא מעורגל, מחוברת עם ברגים וחיזוקים להקשחות 

 ס"מ בערך מקוטר הגליל. 10וטר קטן ב האנכיות של הטבעת מותקנת בהיקף,בק

 המסילה עם הגליל ממורכזת ויושבת על סידרת גלגלים תומכים בהיקף הגליל,הגלגלים 

 התומכים מחוברים עם זרועה אל המיכל המרכזי,בחיבור בירגי ניתן לכיוון.

כל אחד מהגלגלים התומכים מותקן על בסיס הנישען על קפיצי לחץ כדי לקבל לחץ שווה 

 גלגל. בכל

 תשעה גלגלים 9ניתמך על  1ניתמכים על שלושה גלגלים כל אחד ,גליל  1ו  2גלילים 

 סיבוב הגליל נעשה על ידי גלגלים מניעים המחוברים עם ציר ממוסב למנועים חשמליים.

 כל גליל מונע על ידי שלושה מנועים,המנועים מותקנים בתוך המיכל המרכזי,בחלוקה 

 מעלות. 120שווה,זוית 

 מנועים מסובבים  בהנעה ישירה ציר שבקצה שלו מותקן גלגל,החיבור לציר ישיר עם ה

 קופלונג ) מחבר (.

הגלגלים המניעים מותקנים בקצה קורת צינור שמחוברת למיכל ונושאת את המישקל 

 היחסי של טבעת הגליל הנישענת עליה. 

 יבוב הגליל.ניתן לכוון את עוצמת ההישענות וכתוצאה מיכך את הכח הנידרש לס

 הסיבוב ניגרם על ידי כח חיכוך בן גלגלים ממונעים למסילה היושבת עליהם.

 כל שלושת המנועים המניעים גליל מיסתובבים במהירות שווה,המהירות משתנה ומבוקרת 

 על ידי ממיר תדר.

הגלילים המיסתובבים ממורכזים  סביב לציר המיכל המרכזי,השמירה על המירכוז נעשית 

 גלגלים אופקיים שמחוברים למיכל  ושומרים מרחק כנגד מסילה אנכית המחוברת על ידי 

 למסילה האופקית של הגליל.הגלגלים ניתנים לכיוון.

 

 מיזרקה מרכזית

 המזרקה בנויה משלושה חלקים,חלק ראשון ומרכזי מותקן בכיפת המיכל העליונה,בציר 

 מטר. 1.1בגובה עד מטר ו נר  1הפסל,מתיז מים בשתי צורות,פרח בקוטר עד 

 ,תמוך מהמיכל 1נחירים מותקן קבוע ומוסתר בגליל  11חלק שני מורכב מצינור טבעתי עם 

 מטר. 1מעלות לגובה  10המרכזי.סילון המים בזוית 

 מטר. 1.1חלק שלישי כמו השני אך זוית סילון המים אנכית וגובהו 

 צורת פרח לצורת נר בחלק הראשון )מרכזי (של המיזרקה המעבר  של סילון המים מ

 מתבצעה על ידי הרמת והורדת נחיר יציאת המים בתחום קצה קוני של צינור מוביל.

מ"מ  11תנועה זו נעשית על ידי בוכנת אקטואטור מפוקדת ומבוקרת,טווח תנועה עד 

 ובתחום 
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  70זה  שמונה מיקומים קבועים עם קורדינטות ניתנות לתיכנות ושינוי,במהירות של כ 

 ניה.מ"מ לש

 אויר דחוס משמש גם לניקוז הוצאת רטיבות מצינור הולכת גז הבישול לפני ההצתה ויבושו 

 של הצינור.

 אחריות

 מרגע תחילת העבודה ומסירת המיתקן לידי הקבלן , יחשב הקבלן לאחראי בילעדי על כל   

הפסל והמיזרקה,כל פגם  או בעיה או נזק שימצא  בהם לאחר מסירת המיתקן לידיו   

 יתוקן  על ידי הקבלן ללא תמורה,

 בכל פרוק בעיתי ככל שיהיה שיצריך פגיעה, חיתוך,השחזה או פעולה פוגענית אחרת,  

 חובה על הקבלן לדווח ולהתיעץ עם המפקח,ולתקן נזקים ללא תמורה.  

 

 חומרי מיבנה

 

או  L 101חומרי המיבנה של רכיבים שיותקנו בתוך המיכל יהיו עשויים פלב"מ  רצוי מסוג  

 .UVפלסטיק מתאים עמיד בהתקנה חיצונית וב 

אם יאושר רכיב כלשהוא שאינו עשוי מחומרים אלה וכתוצאה מיכך יהיה רגיש לקורוזיה 

על הקבלן לצבוע אותו במערכת צבע אפוקסי בתנור עם ניקוי מקדים מתאים למערכת,עובי 

 מיקרון לפחות, 180צבע 

,צירים,נבות יסופקו מפלב"מ או פלדה עם ציפוי ברגים,אומים,דיסקיות,דיסקיות הבטחה

 מיקרון. 10טרמודיפוזי בעובי 

 

 ניקוי מיכל)חדר מכונות ( מרכזי מרכיבים מיותרים.

 מתוך המיכל המרכזי יפורקו כל הרכיבים בהם אן שימוש ורכיבים מוחלפים       

ם לחדשים, כמו צינורות גמישים,צינורת קשיחים שסתומים ווסתים,ברזי     

 חשמליים,מנועים בוכנת פוזישינר אוויר דחוס.

 כל הציוד המפורק ינוקה יאוחסן בארגזים  וימסר לידי המפקח. עם רשימת מלאי     

 

 פרוקים לצורך השיפוץ    

 

 עם תחילת עבודות השיפוץ כל הגלגלים המנועים והצירים במיתקן זה יפורקו ממקומם,       

 לאכה של הקבלן,בשלב זה הקבלן יזמן את המפקח לבדיקת ויועברו לטיפול בבית המ       

 הציוד המפורק ולבדיקת מצב התשתית להתקנת הציוד,כתנאי להמשך העבודה.       

 לפני תחילת הפרוקים של הגלגלים התומכים את הטבעות המיסתובבות יש ליצור        

 הטבעות מעל  תמיכות חלופיות,קשיחות מריצפת הבטון,התמיכות ירימו את       

 הגלגלים.התמיכות ייוצבו כנגד כוחות אופקיים.        

 הנחית הפרוק מחיבת את הקבלן להשתמש באמצעי חליצה ולא להשתמש בפטישים       

 ובמכות עם כלים חדים.       
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הפרוקים של המנועים והצירים עם הגלגלים המניעים יבוצעו בשני שלבים,בראשון       

ל אחד מפרוק זה ילמד המנגנון ודרכי הפרוק הנכונות, הקבלן יכין כלים יפורק רק מיכלו

 וכלי  עזר מתאימים ויפרק את יתר המיכלולים. על הקבלן להגיש  לאישור תוכנית פרוק

 

 

 מנועים חשמליים

 

 המנועים הקימים הם מתוצרת " יונה אושפיז " מנועים עם חיבור מאוגן    

 שה מנועים המיועדים לסיבוב שתי הטבעות הקטנות ) שלוש קימים שני סוגי מנועים, שי    

 לכל טבעת ( ושלוש מנועים לסיבוב טבעת גדולה.    

     הרץ.מיבנה סגור  10וולט, 100איפיון המנועים הנידרשים,מנוע אסינכרוני תלת פאזי,    

 מיציקת ברזל עם צלעות קרור.

 מאוורר חיצוני עשוי פלב"מ עם כיפת פלב"מ.   

 .IP-66מעלות צלסיוס,הגנת אטימה  10,טמפרטורת סביבה   Fבידוד    

 K-112   סל"ד.מיבנה 1100מהירות סיבוב    

 ,בהגדרות של אושפיז.B-3התקנה עם אוגן קידמי אל דופן קיר מיכל חדר המכונות.,לפי    

 על בסיס שרף. ועם אוזן הרמה. V.P.I   המנועים עם הגנת אימפרגנציה   

 בצד ההפוך לציר ניתן לסיבוב ידני על ידי מפתח.וקצה  בולט 

 כ"ס. 1המנועים לסיבוב טבעת קטנה יהיו בהספק של  

 מ"מ לפחות,הידוק  1בן האוגנים של המנוע והמשך הציר יותקן אטם עשוי קלינגריט בעובי   

 ברגי החיבור יבטיח אטימה,הברגים יהיו עם הבטחה מפתיחה לא רצויה.

 ת גדולה זהים בכל הרכיבים מילבד בהספק,המנועים לסיבוב טבע  

 פרוק  מנועים קימים יעשה תוך הקפדה על תקינות ושלמות התבריגים על דופן המיכל   

 שאליהם מתברגים ברגי  החיבור וההידוק של המנועים,  

בפרוק אן להפעיל לחץ  או מכות פטיש על הצירים,פעולות החילוץ לא יפגעו ברכיבי   

 יפגעו פני השטח של הרכיבים המתהדקים אחד לשני. מערכת אחרים. לא

ק"ג למנוע,הקבלן יכין אמצעי הרמה ושינוע שיאפשרו פרוק  10המנועים שוקלים כ   

והרכבה קלים ובטיחותיים,האמצעים יחוברו עם ברגים וימסרו ליזם לאחר סיום 

 העבודה.ישמשו 

 ם ביותר ללא פרוק המנועים לתחזוקה, האמצעים יאפשרו פרוק והרכבת  המנועים הנמוכי  

 שמעליהם. המנועים מותקנים אחד מעל השני.  

 המנועים מחוברים לציר עם קופלונג מסוג שני גלגלי שיניים,אחד על הציר והשני על ציר   

של   BOWEXהמנוע וביניהם מחבר גליל חלול עם שיניים פנימיות תואמות, כדוגמת  דגם   

KTR זהה חדש עשוי פלב"מ. .המחבר יפורק ויוחלף לדגם 

 הרכבת מנועים חדשים תעשה לאחר שפני השטח שאליהם מתחברים ומתהדקים המנועים   

 ינוקו וילוטשו ידנית עם בד ליטוש עדין,  

 יבוצאו בדיקות וכיוונונים בן ציר מנוע לציר הנעה,תישמר רמת דיוק הנידרשת על ידי יצרן   

 המחבר בין הצירים.  
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 צעו על ידי בעלי מיקצוע בתחום זה.פעולות אלה יבו  

 הקבלן יספק  מיכשור מדידה ואמצעים ככל שידרש  על ידי המפקח כדי לבדוק את דיוקי   

 ההרכבה.  

 התקנת מנועים כוללת התחברות לחשמל,על דופן פנימית של המיכל מותקנת קופסת מעבר  

 ומר  מעקב מוגנת התפוצצות הכוללת מהדקים עשויים מח 111משורינת מפלב"מ 

 בעירה קבועים לגוף הקופסא ושילוט סנדוויץ מתאים.

ויושחלו בתוך צינורות משורינים ממתכת מצופה פלסטיק  N2XYכבלי ההזנה יהיו מסוג 

 . 111מסוג כבד,שיעוגנו לכל אורכם לקיר המיכל באמצעות חבקי פלב"מ 

 ים לקופסת החיבורים הצינורות יצוידו בתותבי אנטיגרון מפליז עבור כבלי ההזנה הניכנס

 מלוח החשמל הראשי ועבור כבלי ההזנה היוצאים מימנה למנועים.

 לאחר ההרכבה ימדד המומנט הנידרש לסיבוב הגלגל ללא עומס עלך ידי מפתח מומנט 

 שיופעל על הציר מצידו הבולט לתוך חלל המיכל.המדידה תתועד בספר המיתקן.

 בדיקה זהה תבוצע גם עם עומס ותתועד.

 

 גלים מניעיםגל

 

 נדרש  פרוק ושיפוץ גלגלי ההנעה והמיסבים, סדר הפרוק כולל פרוק בורג הידוק   

 וסגירת גלגל,פרוק מנוע,פרוק קצה בית ציר חיצוני,הוצאת אום נעילת מיסב פנימי בתוך 

 המיכל )התא (,דחיפת ציר והוצאת מיסב פנימי ואחריו חיצוני,הוצאת ציר.

 טבעות המירווח ועל מחזירי השמן.בשלבי הפרוק יש לשמור על 

 לאחר הפרוק יש לנקות פנימית את צינור הפלב"מ שמשמש כבית הציר והמיסבים,הניקוי 

 יכלול הסרת אבנית וכל ליכלוך אחר,ליטוש עדין של פני השטח עם נייר לטש,ניקוי וליטוש 

מיסב קפדני של בתי המיסב,בדיקה ויזואלית כולל זימון מפקח לגבי מצבם של בתי ה

 ואישורם להתקנה חוזרת של מיסבים.

 מהצירם יפורקו חלקי הקופלונג,הצירים ינוקו ופני השטח הממוסבים ילוטשו עם נייר לטש 

 עדין עד קבלת פני שטח אחידים ומלוטשים.

 נידרשת הורדת קוטר ציר במקומות מסוימים לצורך נוחות הרכבת ופרוק מיסבים,פעולה זו 

 כבה.תיכלל במחיר הפרוק וההר

כל החלקים הקטנים כמו ליבת גלגל,אומים ברגים,טבעות מירווח,שימסים,כל אלה ינוקו 

 פנים וחוץ,ילוטשו במידת הצורך ויהיו מוכנים להרכבה חוזרת.

מחזירי שמן יפורקו בתי המחזיר ינוקו וילוטשו,מחזירי שמן חדשים יותקנו 

 בימקומם,מחזירים 

דים בקרינת שמש,עמידים במים,ילחצו על אלה יהיו מיועדים להתקנה חיצונית,עמי

 מיליון סיבובים. 10הציר,יהיו בעלי אורך חיים של 

, עם מימדים INNA, או SKF ,FAGמיסבים יוחלפו לחדשים עשויים פלב"מ מתוצרת 

 ותכונות עומס  סטטי ודינמי זהות לקימים.מיסבים יהיו אטומים ללא תחזוקה.

 המיסבים ומחזירי השמן יוגשו לאישור.

תעשה בדיקת התאמה של המיסבים לבתי המיסב הקימים,אי התאמה תתוקן על ידי 

 הקבלן על ידי ליטוש או עיבוד מתאים
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 הגלגלים עשויים מצמיג מלא המולבש על ליבת פלב"מ עשויה שני חלקים, הצמיג עשוי 

 מחומר פלסטי.

 יג,כך שהפרדת שני חלקי הליבה קוניים בפנים החיצוניות הנוגעות בצמיג כך גם פני הצמ

 חלק חיצוני של ליבה מאפשר הוצאת הצמיג,בורג הסגירה על הציר מהדק שני חלקי הליבה 

 והצמיג.

הצמיגים  החדשים יחרטו מחומר גלם זהה עם מימדים זהים לצמיגים הקימים צד חיצוני 

 מ"מ.  8של הצמיג זה הנוגע במסילה יחרט עם רדיוס של 

 מ"מ בחלוקת קוטר שווה  1וברזו שלוש תבריגים בקוטר על כל חלק ליבה בפנים הקוניות י

מ"מ ,בצמיג יבוצעו חריצים תואמים שיאפשרו  8בהם יותקנו מוטות  פלב"מ שיבלטו 

 הלבשתהצמיג.

 הרכבה חוזרת של המיכלול תעשה בסדר ההפוך לפרוק,אן להשתמש במכות פטיש או 

 תאושר המשך ההרכבה רק אחרות, לאחר הרכבת הציר עם המיסבים ולפני הרכבת הגלגל 

 לאחר בדיקת המפקח.

 בבדיקה זו יבדקו החופשים בצירים,דיוקי הביצוע.

 לאחר השלמת הרכבה יסובב הגלגל על ידי המנוע כאשר הוא חופשי ויבדקו רעשים 

 חריגים,זריקת גלגל,זרם מנוע.הנתונים יהיו זהים לכל הגלגלים על טבעת.

 זרמי מנועים יתועדו.

 

 טבעת ) אופקית (מסילת מירכוז 

 

הטבעות המסתובבות ממורכזות סביב למיכל חדר המכונות על ידי גלגלים אופקיים 

 קבועים כנגד מסילה אופקית המהווה חלק מהטבעת.

 ,מה שיוצר כוחות חיכוך כנגד גלגלי  Uהמסילה עשויה  פח פלב"מ מכופף בצורת פרופיל 

 שמירת המירווח.

 מה תותקן מסילת פלב"מ חדשה בצורת פח שטוח המסילה תושחז ותוסר ממקומה ובמקו

 מ"מ מלוטש. 11מ"מ ובגובה  1מפלב"מ בעובי 

 ס"מ בשני הצדדים לסרוגין. 10מ"מ כל  10המסילה החדשה תחובר בריתוכים קצרים של 

 המסילה תוצמד למסילת סיבוב הטבעת,מקומות הריתוך ילוטשו. 

 רתכים עם תעודות רתך מאושרות.הריתוך יעשה באלקטרודות מיוחדות לפלב"מ על ידי 

 הריתוכים יטופלו בפסיבציה.

 

 גלגלים אופקיים

 

גלגלים אופקיים שומרי מירווח למירכוז טבעת מסתובבת  מותקנים כזוג על כל צינור 

 מוביל 

 ציר גלגל הנעה.

 כל יחידת גלגלים כוללת שני גלגלים קבועים המותקנים במזלגות, מחוברים על בית משותף 

 יוון התקרבות והתרחקות מציר הפסל.ניתן לכ

 למיתקן אפשרות תזוזה צירית אופקית שמאפשרת מגע שווה של הגלגלים במסילה.
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 מיתקן הגלגלים עם הגלגלים יפורק,הגלגלים יפורקו ויוחלפו לגלגלים חדשים עשויים צמיג 

תו פוליאוריתן על גנט יציקת אלומיניום עם זוג מיסבים סגורים מפלב"מ מסופקים מאו

 יצרן מיסבים שאושר לצירי גלגלים מניעים.

 יצרן הגלגלים יהיה ישראלי או ארופאי.

 קוטרי גלגלים יהיו כמו הקימים,עוביים יתאים להתקנה במזלג הקיים.

 מ"מ לסילוק המים או להשתמש בגנט עם פתחים. 11חורים בקוטר  1בגנט יש לקדוח 

 ריגיםמיתקן הגלגלים ינוקה מאבנית,כך גם הצירים והתב

 כיוון מיקום גלגלים אופקיים חשוב וצריך להעשות בדיקנות. מסילת הטבעת המיסתובבת 

תמורכז סביב לציר הפסל ותהיה ברדיוס אחד בכל ההיקף שימדד מדופן מיכל חדר 

 המכונות.

 מ"מ בן גלגל  1על פי מיקום  מסילת הטבעת יכוונו הגלגלים האופקיים,ישמר מירווח של 

 מ"מ. 1ר תזוזה אופקית שלא תיגדל מ למסילה כדי לאפש

 הטבעת תסובב ידנית תוך מעקב בו זמני  על שלושת הגלגלים ועל השתנות המירווח 

 מהגלגלים למסילה.אם המירווח ישאר כמו בכיוון לכל ההיקף סימן שהכיוון נכון, סטיה 

 דות מצביעה על טבעת עם קוטר לא אחיד,הנקו –מ"מ  1מ"מ +,או  1מהמירווח ביותר מ 

 יסומנו והמירווחים ירשמו,האינפורמציה תועבר למפקח.

 ובהתאם הקבלן יקבל הנחיות לכיוונון חוזר או לשינויים  במסילה או  הנחיות אחרות.

 הקבלן יגיש שרטוט מידות במבט על של כל טבעת

 

 מערכת גלגלי תמיכה

 

 קשיחות  כל טבעת מסתובבת על גלגלי תמיכה ממוסבים קבועים מחוברים עם זרועות

 ומותחנים אל גוף מיכל חדר המכונות.

 מיפלס הגלגלים ומיקומם ניתנים לכיוון,הגלגל מותקן בתוך מזלג,המזלג מחובר לתושבת 

 צירית  עם שני קפיצי לחץ.

 הגלגל עשוי במיבנה דומה לגלגל המניעה מבחינת ליבת פלב"מ משני חלקים עם פנים 

 י ופנים פנימיות קוניות מותאמות לליבה.חיצוניות קוניות וצמיג מלא מחומר פלסט

הקבלן נידרש לפרק את הגלגלים, המזלגות,הקפיצים ותושבת המזלג ,לנקות מאבנית את 

 כל הציוד כולל פרוקי מישנה עד ליחידות בסיס.

 לפרק גלגל ליחידות בסיס.

הגלגלים ישופצו,הצמיגים יוחלפו לחדשים,המיסבים יוחלפו לחדשים עשויים פלב"מ 

 מים מהיצרן שיאושר למיסבי הצירים של הגלגלים המניעים.ואטו

על הליבות של הגלגלים יותקנו מוטות ובצמיגים יבוצעו חריצים תואמים כפי שנידרש 

 לגלגלים המניעים,גם הצמיגים של גלגלים אלה יחרטו עם רדיוסים בפינות החיצוניות.

 פורקו בתי המחזירים ינוקו על ציר הגלגל משני צידיו מותקנים מחזירי שמן,המחזירים י

וילוטשו ומחזירי שמן חדשים יותקנו בימקומם. המחזירים החדשים וצורת התקנתם יהיו 

 כמו שנידרש לגבי מחזירי השמן על ציר גלגל מניעה.

 הקפיצים יוחלפו לחדשים,הקפיצים החדשים יהיו זהים במיבנה,בחומר ובתכונות לקימים 

 מצב טוב יחסי לאחד היצרנים או למעבדה  לצורך הקבלן ישלח קפיץ  קימים שנמצא ב
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 זיהוי ויזמין קפיצים חדשים על פי הזיהוי.

 הרכבה חוזרת של כל המיכלול תעשה בבית המלאכה,כל מכלול יבדק ויאושר. הרכבת 

 מיכלול גלגל על  התושבת המחוברת אל הפסל תבוצע כך שמרכז גליל הגלגל יהיה במרכז 

 .המסילה של הגליל המסתובב

 על הקבלן להדק את  הקפיצים ולכוון גובה פני גלגל עליונים כך שכל גלגלי התמיכה של 

 טבעת מיסתובבת מסוימת ירגישו אותו לחץ עליהם.

 

 

 פילוסים וכיוונונים

 עבודה זו תעשה בכיכר  ולאחר התקנת המיזרקה,בסיס המיזרקה ייפולס בעזרת פלס 

 רווח שיותקנו משני צידי כל בורג חיבור בסיס מכונאים דיגיטלי,הפילוס על ידי פחיות מי

 המיזרקה לאוגן המקביל שמבוטן  בטבעת הבטון.

  90בשלב זה יבדק פילוס  אנכי של הצילינדר של תא המכונות בשני צדדים שלו שהם ב 

 מעלות אחד לשני.

לאחר הפילוס יסגרו הברגים עם מפתח מומנט ההידוק עם אום כפול. הברגים והאומים 

 מיקרון. 10מפלדה  ומגולוונים בגילוון טרמודיפוזי בעובי יהיו 

 כל אחת מטבעות הסיבוב תפולס על גבי גלגלי ההנעה והתמיכה, הפילוס יעשה בסיום 

 ההתקנות כאשר הטבעות מושלמות עם משקלן המירבי.

 הפילוס יעשה עם ניבליר ובעזרת מודד מוסמך, כל גלגלי ההנעה יהיו באותו מיפלס.

 ה גלגלי התמיכה יוריד עומס מגלגלי הסיבוב,העומס הנידרש על גלגלי הסיבוב כיוון גוב

 ק"ג לגלגל עבור כל  270ק"ג לגלגל עבור טבעת מסתובבת מרכזית גדולה ו  110לא יקטן מ 

 טבעת מסתובבת קטנה.

 /+-0.1רמת פילוס נידרשת לגלגלים מניעים תהיה    מ"מ

 ס גלגלים מניעים.כיוון גלגלים תומכים יעשה רק לאתר פילו

 לאחר השלמת פילוס יבדק הכוח הנחוץ לתחילת סיבוב כל טבעת, והמשך סיבוב הבדיקה 

 תעשה עם מודד כוח  דיגיטלי שמתחבר לוו משיכה אופקי.

 הקבלן ייצר וו חיצוני שיתחבר בהידוק לטבעת ויאפשר משיכה משיקית של הטבעת 

 .וו החיבור לטבעת ישאר ברשות היזם,הנתונים יתועדו בספר המיתקן עם תמונות נילוות

 בזמן הסיבוב הידני יש להקשיב לרעשי חיכוך ולבטל כל  חריקה וחיכוך שימצא.

 לצורך הפילוס יעשו כיוונים במוטות התמיכה,הברגות מוטות אלה ינוקו ליפני כן 

 מאבנית,לאחר סיום הפילוס יש לאבטח את כל ההברגות מפתיחה.

 

 מערכת אוויר דחוס

 

הקיים מותקנת מערכת אוויר דחוס הכוללת מדחס בוכנתי על מיכל אופקי, לוח באתר 

 חשמל של מערכת האוויר הדחוס,מצנן אויר/ אויר,מיבש אוויר כימי, מפריד מים,מסננים.

 ביציאת האוויר מהמצנן מפריד מים צנטרפוגלי עם ברז ניקוז חשמלי כולל טימר למשך זמן 

 פתיחה ותדירות הפעלה.

 ס מותקן ווסת לחץ עם שעון לפני החיבור לצנרת המוליכה לפסל,בחדר המדח
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 קרבי הסינון בכל המסננים יוחלפו לחדשים,זהים לקיים,תכולת המילוי של העמודות של 

 המיבש הכימי תוחלף לחדשה,

המיכלול מותקן בחדר מכונות מיתחת לכיכר,ממנו מותקנת צנרת המוליכה אוויר דחוס 

 לפסל.

 ת האוויר הדחוס תפורק על ידי הקבלן,תועבר תטופל ותאוחסן ליד כל התכולה של מערכ

המקום בו תאוחסן המיזרקה. בתוך נילונים וברזנטים שימנעו כניסת רטיבות ולחות 

 וכתוצאה תמנע התפתחות חלודה.

 הטיפול בציוד כולל ניקוי כללי מליכלוך,ניקוי צבע רופף עם מברשות פלדה,תיקוני צבע 

 גוע,התיקון כולל הסרת צבע ישן על ידי מברשות פלדה עד פני המתכת במקומות בהם הוא פ

 ניקוי שומנים ואבק וצביעה בשתי שכבות צבע יסוד סופר עמיד ובשתי שכבות צבע עליון 

 מיקרון,כל הציוד הצבוע ינוקה משומנים,מאבק ומכל ליכלוך  120סופר עמיד,עובי יבש כולל 

 כבה אחת של סופר עמיד עליון בגוון הצבע אחר יחוספס עם מדלל מתאים ויצבע בשי

 מיקרון. 10הקיים,עובי שיכבה 

מיכל האוויר ינוקה בחלקו הפנימי יבדק ויאושר על ידי משרד העבודה,הבדיקה לפני 

 ההפעלה החוזרת של המיזרקה בכיכר.

 המדחס יועבר ליצרן מדחסי אוויר כדוגמת אסולין,יפורק לגורמים,יוחלפו בו כל החלקים 

 מיים הנעים,השסתומים,והרכיבים הנישחקים במהלך העבודה,יוחלף השמן ויוחלפו הפני

 רצועות ההנעה.

כל הציוד יותקן מחדש באותו סדר בו פורק בחדר התת קרקעי מתחת לכיכר,יחובר עם 

צינור גמיש לצנרת,הצנרת מגיעה עד תא המכונות של המיזרקה.הקבלן יתחבר אליה ויחבר 

 בתוך חדר זה. אותה לרכיבים שמותקנים

 אט למשך 10הקבלן יבצע בדיקת לחץ לצנרת  עד וכולל מיכל חדר המכונות במרכז הפסל, ב 

 .במהלך הבדיקה יש לאתר ולתקן כל נזילת אוויר PSI 2  שעות,ירידת לחץ מותרת עד   12

שתתגלה, ולחזור על הבדיקה עד קבלת התוצאה,לצורך הבדיקה יתקין הקבלן שני 

 אט,על הצנרת.  12ים עם טווח עד מנומטרים  מכויל

 .אל הפסל מוליך צינור אחד,בתוך מיכל חדר PSI 100לחץ האוויר הנידרש בפסל הוא 

 המכונות של הפסל מתפצל הצינור לכל שלושת המשימות.

 לאויר דחוס שלוש שימושים בתיפעול הפסל

 א. הפעלה של חלק מיזרקה מרכזי המותקן בכיפת המיכל העליונה,בציר 

 מטר. 1.1מטר ו נר בגובה עד  1,מתיז מים בשתי צורות,פרח בקוטר עד הפסל

 ב. ניקוי ויבוש צינור הולכת הגז במיזרקה המרכזית.

 ג. תוספת אוויר לגז הבערה 

 כל הציוד הפנאומטי בתוך מיכל חדר המכונות יוחלף לחדש.

ה מוגדר הציוד החדש שיסופק יהיה זהה לקודם מבחינת התנהגות,לחצים,ספיקות אך יהי

 על ידי היצרן כציוד מתאים לסביבה ימית.התקנת הציוד על דפנות חדר המכונות תעשה עם 

 ברגים ,אומים ודסקיות עם ציפוי טרמודיפוזי.

 

 תפעול מזרקה מרכזית
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מזרקה מרכזית בנויה כצינור בתוך צינור,כאשר הצינור הפנימי מוליך את גז הבערה 

 והצינור החיצוני מוליך את המים.

ל הצינור הפנימי חיצונית לו מחובר קונוס עשוי פלב"מ,הצינור החיצוני קבוע ע

במקומו,הצינור הפנימי נע אנכית מעלה מטה,תנועת הצינור והקונוס יוצרת שינוי חתך 

 וצורה ביציאת המים מהצינור החיצוני וכך נוצרות צורת הפרח וצורת הנר.

 דרכו יוצאת הלהבה.בקצה עליון של צינור פנימי יש אלקטרודת הצתה ו

 בן צינור פנימי לחיצוני קים מחבר התפשטות מאוגן גמיש המאפשר את התנועה היחסית 

ומשאיר אטימה ביניהם,מחבר גמיש הקיים עשוי  עם אוגנים יוחלף לחדש  זהה עם אוגני 

פלב"מ.זהים לקימים ומיתחברים בימקומם,במידות דומות וטווח התפשטות/התכווצות 

 ופשית של המפעיל הפנאומטי.שיאפשר תנעה ח

 יש להגיש מחבר ההתפשטות לאישור.

תוך כדי פרוק מחבר גמיש ינוקו צינורות פנימיים וחיצוניים,ינוקו אוגני חיבור 

והקונוס.הקונוס איבד את פני השטח החלקים שלו,אלה יוחזרו לו על ידי חריטת שבב 

 מינימלי וליטוש פני השטח.

 מ"מ יקבלו טיפול פני שטח  10בו נע הקונוס בעומק של  1ור "גם פני השטח הפנימיים של צינ

 זהה של חריטהי וליטוש המחיר של הטיפול בפני השטח כולל גם פרוק והרכבה.

 אט  11בהרכבת מחבר גמיש חדש יש להשתמש באטמי אוגנים מתאימים למים וללחץ 

 מ"מ לפחות. 1ובעובי 

  11ה,בתוך טווח זה ניתן להימצא ב ס"מ לשני 7מ"מ,מהירות  18טווח התנועה הוא כ 

 נקודות  קבועות שונות אותן ניתן לתכנת.

 Masoneilanהפעלת והנעת הצינור יעשו על ידי מפעיל מגופים פנאומטי סטנדרטי תוצרת 

DRESSER 

 .pneumatic positioning piston actuatorהניקרא  B-TYP 71 DOMOTOR  דגם  

 תית הצינור הפנימי שאותו היא מניעה,והבוכנה תחובר  קצה מוט בוכנת המפעיל יחובר לתח

 בחיבור פריק עם ברגים לתושבת קבוע שתצא  מצינור המים החיצוני הקבוע.

 פרטי החיבור לפי המלצת יצרן,יוגשו לאישור.

 שירד לריצפת המיכל ויעלה אל המפעיל  1/2הזנת אוויר למפעיל תעשה עם צינור פלב"מ "

 בקו ציר המיכל.

 ס"מ ,קצוות מתוברגים 20אט באורך  10למפעיל יהיה עם צינור גמיש  ללחץ  החיבור

 מתחברים בלחיצה.

 אחריו ברז  1/2ביציאה מצינור אויר דחוס למפעיל יותקן מגוף כדורי עשוי פלב"מ בקוטר "

 חשמלי סולונואידי  מפלב"מ עם אפשרות זיהוי מצב ברז פתוח. ומשמנת עשויה חומרים לא 

 .1/2" מתכתיים.קוטר

 לצורך תפעול המכשיר על הקבלן להעסיק טכנאי המכיר את המוצר ,ליצרן המוצר יש  סוכן 

 ונציגות בארץ.

 אל תחתית  צינור הגז הפנימי מתחברים שני צינורות אוויר דחוס הצינורות יפוצלו מצנרת 

ם ,ברזים חשמליים סולונואידיי1/2ההזנה ההיקפית דרך ברזים כדוריים עשויים פלב"מ "

 עם זיהוי מצב פתוח,עשויים פלב"מ.

 תואי הצנרת תהיה כמו התוואי ל מפעיל הפנאומטי,קיטעי חיבור סופיים גמישים קצוות 
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 מתוברגים.

 , נורמלי סגור,כוללים V 21  אט,הפעלה 10הברזים החשמליים יתאימו לאוויר דחוס בלחץ 

 לחיווט קימים ויש במחירם את החיווט ללוח הפיקוד הראשי בחדר הבקרה..השרוולים 

 להשתלב בתוכם.

כל ציוד אוויר דחוס ישלח לאישור לפני רכישה,יהיה מתוצרת מקומית או ארופאית או 

 עם יבואן חלקי חילוף ותחזוקה. יפנית

 

 ניקוי כללי של אבנית

 

 כל רכיבי המיזרקה שנמצאים מחוץ לתא המכונות ינוקו מכל האבנית שהצטברה עליהם

חומרים כימיים ידידותיים לסביבה כמו מסירי אבנית על בסיס  הניקוי יתבצע על ידי

 חומצת 

 לימון, באזורי חיבור הברגה הקבלן יחשוף לפחות שלוש פסיעות ניסתרות והניקוי יבוצע גם 

 בהם.אחרי השלמת ההסרה  של האבנית יש לשטוף את שאריות מסיר האבנית מכל 

קים.הסרת האבנית תימדד ככיחידה המיזרקה על ידי מכונת שטיפה ידנית עם מים מתו

 אחת קומפלט.

 

 איכות גימור רכיבי המתכת בעבודה זו:

 

 .L101  כל חומרי הגלם  יהיו מפלב"מ 

חיתוכים בכל אמצעי ינוקו  מ"מ. 1עובי  -פרופילים חלולים יסגרו עם פחים אוטמים  

 יושחזו וייושרו, הריתוכים יהיו אחידים חלקים ונקיים.

 .111פלב"מ שימסים יהיו  טבעות מירווח,סקיות,ברגים, אומים, ד

 מבנים יהיו ישרים )לא מפותלים או מכופפים(.  

 המסבים יהיו סגורים אטומים ומגורזים לכל החיים.  

מרווחים בין ריתוכי פחים או פרופילים ניצבים יסגרו עם סיליקון מיוחד עמיד בשמש   

 לצביעה.    וניתן 

 ים בין השכבות, ובשכבה עליונה פני ריתוך סופיים יושחזו.ריתוכים יהיו נקיים מסיג  

 וגימור פסיבציה. ריתוכים יראו אחידים, בליטה קטנה, רצופים 

 ריתוכים ילוטשו וכך גם פני השטח המושפעים מהריתוךה 

 חיבור בין פרופילים יהיה אלכסוני, ריתוך היקפי מלא. 

 .ולעם אום כפ חיבורי ברגים יהיו מאובטחים מפתיחה 

 מעובי החומר. 0.7עובי ריתוך יהיה  

 ברגים שיחוברו על פרופילים משופעים יקבלו דיסקיות קוניות ליישור. 

 חיתוכי פחים ופרופילים יושחזו וינוקו לא יושארו קצוות חדים. 

 

 תיק מיתקן

              

 תיקי ניירת 1התיק יהיה ממוחשב ובנוסף יסופקו   
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 יינים לפי עמודים.התיק יכיל רשימת תוכן ענ 

 ,פרק,שיקם והרכיבתוכניות הרכבה של המוצרים אותם  

 פרוספקטים, קטלוגים לכל הרכיבים הקנויים ומורכבים באתר +ספקים עם טלפונים. 

 ההוראות יהיו מלוות .של כל רכיב שבוצעה בו פעולה כזו הוראות פרוק והרכבה 

 בתמונות להמחשה 

 .וד שנירכשמומלצים לצי רשימת חלקי חילוף  

 רשימת זירמי התנעה וזרמי עבודה לכל מנוע,

 פרוט כוח נידרש לסיבוב כלטבעת על ידי הפעלת כוח משיק ידני,צילומי המחשה 

 להפעלת כוח זה.

 לחצי עבודה באויר דחוס לכל צרכן

 נתוני הידוק קפיצי תושבות גלגלי תמיכה

 טבלת תקלות תפעול ופתרונן. 

 ,פרוט קוטרים.אויר ת תוכנית ביצוע,עם תואי צנר 

 הוראות טיפול ואחזקה,טבלת טיפולים תקופתית, 

 תיקים זהים 1ר  יוכנו והתיק יוגש לאישור בעותק אחד, אחרי האיש

 התיקים יעשו מקלסר מפואר. 

 תיק ימדד בסעיף ניפרד בכתב הכמויות    

 

 הפעלה וקבלה

 

 ל ידי הקבלן והרצת לאחר סיום עבודות השיקום תערך הפעלה כוללת של המיזרקה  ע

 שעות לפחות.  10המיתקן למשך 

 דקות, 11דקות עם הפסקה של  10כל הפעלה שתארך 

 כל משך ההפעלה יבדקו רכיבי המערכת,ימדדו זירמי מנועים,

 בכל הפסקה יבדק מצב מסילות,גלגלים,מפעיל מיזרקה מרכזית.

 במהלך ההרצה יבוצעו תיקונים,חיזוקים,כיוונים ככל שידרש

 ההרצה תבוצע בדיקת סיבוב גלגלים על ידי הרמתם מהמסילה.בדיקת הידוק  בסיום

 ברגים,בדיקת פילוס מסילות.בדיקת כוח סיבוב ידני נידרש לכל טבעת ,בדיקת מומנט 

 לסיבוב גלגלי הנעה,שחיקת צמיגים.

 ההרצה תימדד כסעיף ניפרד בכתב הכמויות.

 

 אחזקה וטיפולים

 

 ל הקבלן לשמור ברשותו מלאי חלקי חילוף מתאיםלצורך מתן מענה נאות לאחזקה ע

 שיאפשר לו תיקון מהיר של תקלות.

 מחזירי שמן מכל דגם,צמיג אחד מכל דגם,שלוש  1מיסבים מכל דגם, 1המלאי יכלול 

 קפיצים,ברגי פלבם ואומים.

במשך שנת האחריות הראשונה ינתן שרות וטיפול בבמערכות הפסל השונות ובמערכת 

 . ל ידי הקבלןההפעלה שלו  ע
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 השרות הוא של אחזקה  מקיפה כוללת.

 תדירות ההגעה לטיפולים תתבצע על פי ההוראות בתיק המיתקן.

בכל מיקרה גם אם ההוראות אינן דורשות זאת הקבלן יטפל במיתקנים חודשיים לאחר 

קבלה סופית. בטיפול זה הקבלן יפעיל את כל המערכות עם כל האפשרויות שלהן, יוודע 

תקין מכנית,פונקציונלית וחשמלית,ינקה ויגרז,יבדוק אטימות לוחות חשמל  תפעול

ורכיבים אחרים הסגורים בקופסאות. הידוק ברגים כללי בכל המערכת ויבצע כל תיקון 

 שידרש לצורך תפעול תקין.

יסובב ידנית את הטבעות,יקשיב לרעשים חריגים,יבדוק את הכוח הנידרש לסיבוב ידני של 

דרש כוח גדול יותר מהכוח שנימדד בתהליך השיפוץ וצוין בספר המיתקן כל טבעת,אם י

 אחוז על הקבלן יהיה  20בשיעור גדול ב 

 להרים גלגלים וליבדוק קלות סיבוב של כל גלגל ללא עומס.

יבדק המומנט הדרוש לסיבוב גלגלים מניעים ללא עומס ועם עומס ויושווה לנתונים בספר 

דורשת פרוק,בדיקת מערכת ההנעה של הגלגל החורג ותיקון אחוז  20המיתקן. חריגה של 

 אם ידרש.

תיבדק שחיקת צמיגים,צמיג שישחק יותר מאחרים מראה על חיכוך,מערכת של גלגל זה 

 תיבדק ומקומות החיכוך יבוטלו.

אם בדיקת הכוח הנידרש לסיבוב ידני זהה לספר המיתקן אז לא ידרשו יתר הבדיקות אלא 

 ת.רק בבדיקות השנתיו

 טיפולים יזומים נוספים יהיו חצי שנה ושנה לאחר קבלה סופית ובמתכונת זהה,

טיפול במדחס על פי הוראות היצרן,על הקבלן להשיג הוראות  -טיפול במערכת אוויר דחוס

אלה מהיצרן המקורי של המדחס.טיפול יעשה על ידי טכנאי מיומן בטיפול במדחסים 

 בוכנתיים.

ך בדיקת לחץ לצנרת ויתקן נזילות.יבדק תיפעול כל מנקזי אחת לחצי שנה הקבלן יערו

 המים,תיבדק איכות האוויר אחרי המיבש הכימי) רטיבות (

ניקוי חלודה וצביעה,אחת לחצי שנה יעשה ניקוי חלודה עם מברשת פלדה של כל מקום בו 

מיקרון כולל.  120תימצא חלודה וצביעה של מקום זה עם המרטון בארבע שכבות בעובי 

 גוון של הצבע המקורי.ב

 שלו יעשה על פי הנחית היצרן POSITIONERטיפול תחזוקה למפעיל הפנאומטי עם ה 

 הקבלן יספק הנחיות אלה ליזם.

 התמורה לטיפולים אלה ניכללת במחיר המוצר ולא תשולם עבורם תמורה נוספת.

איבחון שעות,זמן ההגעה ל 11יש להתגבר על תקלות בלאי ,שימוש או שבר תוך —תקלות

 שעות. 12ו/או תיקון לא יעבור 

שיגרת טיפולים זו תחזור על עצמה גם לאחר סיום תקופת האחריות והבדק,ותיכלול 

 במחירה גם את כל הרכיבים שיתקלקלו ודורשים  החלפה.

 לשרות תחזוקה  זה ינתן מחיר ניפרד בכתב הכמויות כשרות אחזקה שנתי

 

 כתב כמויות  ואופני מדידה

 

 מתאים לשני כיתבי הכמויות הניכללים בחוזה זה,מיפרט זה 
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 כתב כמויות אחד הוא הבסיסי וביצוע השיקום על פיו יחזיר את המערכת למצב עבודה טוב.

 כתב הכמויות השני מוסיף על הראשון איכויות חומרים וציוד,כמו כן ניכללים בו סעיפים 

 רק אם יהיה צורך.נוספים העשויים להידרש במהלך השיקום, השימוש בהם ייעשה 

 כל סעיף בכתב הכמויות כולל גם את כל הנידרש לגביו במיפרט. 

 פרוק מנוע חשמלי כולל ניתוק מהזנת החשמל,ליפוף וטיפול במנוע חשמלי כולל גם 

 הרכבה.

 כל ציוד נירכש חדש כולל התקנה.

 במחיר היחידות ניכללים אמצעי העזר אותם יכין הקבלן לצורך הפרוקים 

 , האמצעים ימסרו ליזם עם תיעוד שכולל צילום בספר המיתקן.וההתקנות

 במחיר היחידה ניכללים פרוקי מישנה, סילוק ציוד לא דרוש וכל ליכלוך אחר לאתר 

 פסולת מורשה.

 השרות בתקופת הבדק והאחריות יהיה כלול במחיר היחידה של כל מוצר ויתנהל על  

 פי הפרוט בסעיף האחזקה.

 וע,או רכיב אחר ישולם על פי המחירים בכתב הכמויותעבור החלפת מיסב,מנ

 

 

מכסה על פתח חדר מדרגות,ומכסה פתח כניסה לתא המכונות של מפרט ל - 66פרק 

  המיזרקה

 

 תאור העבודה .010

  

 יצור והתקנת מכסה צירי הידראולי משולב עם מסגרת משקוף ומעקות מתרוממות לפתח 

 חדר מדרגות היוצא לכיכר דיזנגוף.

 סה אופקי ניגרר על מסילות עבור פתח הכניסה התחתון לתא המכונות של המיזרקה.מכ

 יצור והתקנה של בסיס מתכת יחודי לחיבור אוגן תחתון של המיזרקה

במקום  נם, ולהתקימיםמושל הםבבית המלאכה, כשהמכסים והבסיס הקבלן נדרש לייצר את  

 המיועד, תוך שילוב במכלול המבנה. 

 ולהשלים מסירת עבודה. ,לבצע ויסות מערכת ההפעלהסים, את המכלהפעיל  

בתכולת עבודה זו גם אספקת כל חומרי המיבנה, וכן ציוד וחומרי העזר הנידרשים להשלמת                

 העבודה.

ביצוע משקוף התקנתו תוך שילוב בתוך תבנית הבטון של הפתח. הקשחת המשקופים לזמן               

 היציקה.

 העבודה  תבוצע על פי מיפרט זה וכן המיפרטים הבן מישרדיים  ) הספר הכחול ( הרלונטים,              

 .11וביפרט  מיפרט כללי  למסגרות מגן מספר                

 

 דרישות איכות ביצוע .020

יו וחלקי פח אחרים, יהL, ,פרופילי I, פרופילי  U,פרופילי  RHSכל חומרי הגלם, אם זה פרופילי  

 .מיקרון 70בגילוון חם בעובי  חדשים, נקיים ללא חלודה ומגולוונים

 101מסגרת המשקוף תהיה עשויה מפלב"מ              
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חרושתיים, תעשיתיים, מיועדים  מוצרים קטלוגיים, הצירים, המיסבים, הגלגלים, יהיו 

 מתוצרת מערב ארופאית יפנית או אמריקאית. לעבודה מאומצת.

 ופיל ינוקה לאחר החיתוך משבבים. הפינות יעוגלו והקצה החתוך יושחז.כל פח או פר 

 בגלוון  טרמודיפוזיוני בעובי     ברגים, אומים דיסקיות, דיסקיות הבטחה, יהיו מגולוונים 

 .מיקרון 10         10

כל סגירת בורג תאובטח עם אום כפול, איכות ריתוכים תהיה ברמת הדרישות שמופיעה בפרק  

הרתכים יהיו בעלי תעודות תקפות לסוג ועובי .1010ל ריתוכי השורש ייעשו באלקטרודת , כ19

 הריתוך הנידרש בעבודה זו.

 בכל ההיקף.מלא  חיבור בין פרופילים ניצבים יהיה אלכסוני, הריתוך יהיה 

 מ"מ. 2פרופיל חלול עגול או מרובע יסגר ויאטם עם פח בעובי  

ההיקף, לא ישארו קטעים דרכם תחדור רטיבות בין שני בכל מלא ריתוך פח למשטח יהיה  

 החלקים.

 .שירותך בהיקפו לפרופיל שרוולצינור  יותאם חלול, לכל בורג שעובר דרך פרופיל  

 

               

 הניקוי וצביע .010

 א.חלקי מתכת שחורים             

יכלול הסרת סיגי ריתוך, ינוקה ויצבע. הניקוי אשר לא נידרש להיות מגולוון, כל חלק פח  

-SIS-SAול, לרמת ניקוי ח התזות ריתוך, חלודה, אבק ושומנים. הסרת הלכלוך תעשה בניקוי

 , הסרת שומנים תעשה ע"י ממיסים.לפי סולם שבדי   2.5

 .ZRCמיקרון, דוגמאת  70אזורי הריתוך ינוקו ביסודיות ויצבעו במערכת של גילוון קר בעובי  

 לאחר השלמת כל עבודות הריתוך, החיתוך וההשחזה.צביעת המוצר תעשה  

מיקרון ושתי שכבות צבע  10, עובי כל שכבה מיניום סינטטי יבוצעו שתי שכבות צבע יסוד 

 .מיקרון 120, ס"ה  מיקרון 10. עובי כל שכבה סופלק עליון סינטטי

 של טמבור. 91גוון עליון של צבעי כנפיים יהיה צהוב  

 

 י מתכת מגולוונים.חלקב.              

 של טמבור. 1100ניקוי עם מדלל כדוגמאת               

מיקרון. שתי שכבות צבע פוליאוריטני  "טמגלס  10אפוגל של טמבור בעובי –יישום צבע יסוד               

 מיקרון כל שכבה. 10"של טמבור בעובי 

 עקרונית כל שיכבת צבע תהיה בגוון שונה.               

 

 ,תוכניות חשמל ופיקודתוכניות יצור .010

הן תכנון יצור. התוכניות שנמסרו לו לצורך המכרז עבודה והקבלן נדרש להציג תוכניות  

 .מפורט אך לא תוכנית יצור ועבודה

תוכניות הביצוע יסתמכו על תוכניות המכרז כבסיס, יהיו מפורטות, למצב של תוכניות עבודה.  

 צוע אינו מוריד באחריות זו.הביחלטת. אישור תוכניות אחריות הקבלן למוצר היא מו

כמו כן נידרש הקבלן להגיש תוכניות חשמל ופיקוד המבוססות על הדרישות במפרט לגבי             

 הפונקציונלי המגדיר רתפקוד כל אחד מרכיבי העבודה  הדורשים הנעה ותנועה,ועל פי התיאו
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 דרישות אלה ומופיע במפרט.             

 הקבלן יכין גם תוכניות ללוחות החשמל והפיקוד שיסתמכו על תוכניות החשמל המאושרות.              

סימולצית תפעול תהיה חלק מתהליך אישור לוחות החשמל במפעל,אם במהלך הסימולציה              

ימצאו אי התאמות לנדרש במפרט,בהגדרות הפונקציונליות ) למרות האישור המוקדם של 

תוכניות על ידי המתכנן ( יבוצעו שינויים ותיקונים שיאשרו את השלמת הדרישות ה

 הפונקציונליות.

כל עבודות החשמל ורכיבי החשמל והפיקוד יתאימו לתקן הישראלי,יתאימו למפרט הבן              

 .8משרדי לעבודות חשמל פרק 

 רז זה בפרק החשמל.יתאימו לדרישות הרלוונטיות של יועץ החשמל במכ             

הדרישות של יועץ החשמל והגדרות רכיבי הלוחות תקפים ונידרשים גם בכל הלוחות של פרק              

 ,זה.11

 

 

 הוראות התקנה כלליות .010

  

תוואי לצורך הולכת קוי הזנת חשמל,  כוללתוכנית התקנה כתוכנית עבודה. יכיןהקבלן  

 פיקוד.ו

לפני אישור התוכנית ע"י המתכנן, יש להחזיר את פני השטח  אין להתחיל בביצוע ההתקנה 

 לקדמותם לאחר סיום ביצוע ההתקנה. לסלק ולנקות פסולת ולכלוך.

 

 מכסה לחדר מדרגות     070

 

חלק עליון של מכסה עשוי כתבנית ובתוכה משולבת יציקת —תאור כללי והדגשים 70.1

 רה, בגודל ובסידור. בטון תואמת בצורה ל אבני חיפוי המחפות את הכיכר בצו

ומסגרת  HEA 100התבנית מחוברת בריתוך לתשתית קונסטרוקטיבית מפרופילי 

 ,NPU 100פרופיל סטנדרטי 

פתיחת וסגירת המכסה מתבצעת על ידי בוכנה הידראוליות ) שמן ( ,הבוכנה דוחפות 

 כלפי מעלה את הכנף .

 

 

 

 משקוף         70.2          

 

 מ"מ.צורתיות המשקוף תעשה בכיפוף ככל    1,בעובי 101משקוף יעשה מפלב"מ                            

 הניתן, במשקוף ישולבו  בהיקף החיצוני פחי חיבור לבטון במיקטעים ,בכל היקף                            

 מ"מ 21ר המשקוף בקטעים האופקיים יבוצעו קדחים לשיחרור אוויר בקוט                            

 במשקוף ישולב תא צירים בו ישולבו ברגי היסוד עבור אוזן ציר תחתונה.                           

 ,פח 18*20בהיקף  המדרגה עליה נישענת כנף המיכסה כשהיא סגורה ירותך סרגל פח                            

 ירותך בכל אורכו בצד החיצוני,פלב"מ.הסרגל   101זה גם הוא  מ                          



 

 

220 

220 

 הפח יוצר תעלה חיצונית בהיקף המסגרת תעלה זו תשמש לניקוז מי גשם הניכנסים                             

    2מההיקף החיצוני של הפתח,בקצה הצר של התעלה יורדים שני צינורות פלב"מ "                           

 וך הקיר ומתחבר לבור ניקוז ברצפת החדר.בת                          

 הצינורות יתחילו במפלס פני הפח.                           

 פנים עליונות של המכסה מותקנות בשיפוע זהה לזה שיהיה קיים בכיכר מסגרת                            

 ות הניקוז עשוי להשתנות בהתאם.המשקוף תעקוב אחרי שיפוע זה,מיקום צינור                          

 והתאמה אל מול הכנף.הכנף תשמש שבלונה  תמסגרת המשקוף תיוצר בדייקנו                           

 ליצור מדויק של מסגרת המשקוף.                           

 בסרגל המותקן על                        הקריטריון לביצוע באיכות מתאימה יהיה מגע רציף של הכנף                          

 מדרגת  מסגרת המשקוף בו היא מותקנת.                          

                           

 

 כנף         70.1      

 רכיבי המתכת המרכיבים את הכנף יהיו עשויים מחומרי גלם מגולוונים בחום,עובי                          

 מיקרון. 70                       

 התבנית עבור המרצפות תחובר בריתוך לתשתית הקונסטרוקציה,ברצפת התבנית                        

 מ"מ,  0.8המותרת במישוריות תהיה  קטנה מ  היצור הכנפיים יהיה מדויק, הסטיי                      

 עבור בדיקה זו.הקבלן יספק אמצעי מדידה                      

 מ"מ יבוצע רק בסיום היצור,אחרי חיבור הברגים לאוזן הציר. 2כיסוי פח תחתון                       

 בפח זה יבוצע כיס מול ברגי החיבור של הציר למסגרת.                     

 ו ריתוך מלא בכל המסגרת ההיקפית והפרופילים בתוכה ירותכ -קונסטרוקצית הכנף                      

 שטח המגע,כך גם פח הבסיס לחיבור אוזן הציר.                     

 אחוז בכל אזורי  10תבנית יציקת הכיסוי תחובר לקונסטרוקצית הכנף בריתוך של                      

 המגע ביניהם.                     

 מיקרון. 70עו בגילוון קר בעובי כל אזורי הריתוכים ינוקו ויצב                     

 הפח של קירות התבנית  ירותך לבסיס ברציפות בהיקף בצד הפנימי,פח זה יהיה עם                      

 שוליים חיצוניות שיכסו את המירווח בן הכנף למסגרת המשקוף.                    

 

 מערכת הנעה  לפתיחת וסגירת המכסים         70.1    

 מערכת ההנעה  תהיה הידראולית, בוכנת  שמן הידראולית מרכזית תפתח  את המכסה                  

 יחידת כוח הידראולית תמוקם בחדר התת קרקעי ותזין את בוכנת הפעלת המכסה                    

 ובוכנות הפעלת המעקה.                   

 המערכת ההידראולית עם השסתומים למיניהם הזנת היחידה תכלול עליה את כל                   

 הבוכנות תעשה עם צנרת פלדה משוכה קשיחה.                  

 צינור אחד רציף יחבר בן שסתום ההפעלה ההידראולי לבן הבוכנה בצד ההזנה לפתיחה                  

         ובצד  החזרה למיכל.               

      

 כוח  א.  יחידת      

 ליטר, משאבה חשמלית  בעלת   10תהיה מורכבת ממיכל בנפח  חיחידת הכו        
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 אט . 100ליטר לדקה לפחות  מתאימה ללחץ  עבודה של  1ספיקה של        

 שסתומים הידראוליים מפוקדים חשמלית ,אחד לבוכנת הכנף ואחד לשתי בוכנות הרמת המעקה       

 מסננים, ווסתי ספיקה,)אחד לכל מערכת פורק לחץ אחרי משאבה,      

 בוכנות (,ברזי שחרור שמן כדוריים,מד לחץ,שסתומים חד כיווניים, משאבה ידנית, לוח        

 פיקוד.       

 מ"מ,מראה גובה שמן,פקק ריקון שמן,פקק    110 ההמכל יכלול רגליים בגוב      

 מילוי עם נשם.      

 מ"מ בולט  80מ"מ עם קירות בגובה  1פים  עשוי פח המכל יותקן על מגש טפטו      

 מ"מ. רוחב מכל  השמן לא יהיה יותר  10ס"מ מהמיכל בכל ההיקף ומוגבה מהרצפה  1     

 מ"מ  100מ       

 .משאבה ידנית נוספת תותקן בצד החיצוני של המכסה בתוך עמוד פלב"מ      

 

 יתפעול פונקציונאלב.     

 פתיחה תגרום לתהליך אוטומטי של פתיחת המכסה והמעקות . לחיצה על לחצן      

 הלחיצה תגרום להפעלת המשאבה, הפעלת השסתום החשמלי        

 הידראולי ופתיחת הבוכנה המרימה את כנף המכסה ) למצב של חדר מדרגות פתוח (.      

 כאשר בוכנת הפתיחה של המכסה מגיעה לסוף מהלך יורגש הדבר על ידי        

 רגש קירבה אינדוקטיבי, וינתן האישור להמשך התהליך, שסתומי הפעלת מעקות        

 יפתחו את בוכנות הרמת המעקות, במצב מכסה סגור המעקות מקופלות מתחת      

 למכסה.      

 במעקות על כך שהגיעו לסוף מהלך,  ייבוצע זיהוי על ידי רגש אינדוקטיב     

 .רהמשאבה תיעצ     

 חיצה על לחצן סגירת מכסה  מפעילה  את המשאבה והשסתומים ומבצעת אוטומטית ל      

 את תהליך הסגירה אך בסדר הפוך       

 תחילה קיפול והורדת מעקה,      

 זיהוי לסיום שלב זה על ידי רגשים אינדוקטיביים     

 צה מהלך לאחר הזיהוי תתבצע סגירת הכנף, כאשר כנף תגיעה לסגירה מוחלטת רגש ק     

 יפסיק  פעולת משאבה.     

 -רגשיםג.   

 רגש אחד למכסה סגור, רגש אחד למכסה פתוח,שני רגשים לכל מעקה ) פתוח /סגור (   

 וגם החיבור אליהם יהיה אטום.יהיו  מסוג אינדוקטיבי    IP 66הרגשים יהיו ברמת אטימות    

 ימים לעומס עבודה גבוה.מ"מ, מוגדרים  על ידי היצרן כמתא 12מרחק חישה כ    

 הרגשים יותקנו בכיסי פח לצורך הגנה מכנית,התקנתם תאפשר כיוונון וקיבוע במצב אליו       

 כוונו.   

 

 בוכנותד.   

 כדי לאפשר שליטה על מהירות בוכנות יותקנו צמצמים בהתחברויות  הצנרת לבוכנה.     

 מ"מ אחרונים של  70לך שיכנס לעבודה בבוכנות הנעת הכנף  יכללו התקן האטה בסופי מה     

 הפתיחה/סגירה.          
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 וכן שסתומים מסוג קונטרה בלנס ושסתומי פריצת צנרת שלא יאפשרו נפילת     

 בוכנה אם הצנרת המתחברת אליה נפרצת או במכת רוח פתאומית.   

 ול מיסב תפוח מוט הבוכנה בכל הבוכנות יהיה עם ציפוי כרום מוקשה,קצה מוט בוכנה יכל   

 ללא צורך בתחזוקה או גרוז.   

 קצה בוכנה אחורי יכלול חיבור צירי עם אוזן ברוחב קוטר הבוכנה.   

 ויסדק כתוצאה של שנים ללא שימוש,יש    שאטמי ראש בוכנה יעשו מחומר שלא יתייב   

 להגיש אטמים אלה לאישור מוקדם.    

 אט. 100פרות, לחץ הבדיקה אטמוס 110לחץ העבודה של הבוכנות יהיה    

  120הבוכנות יעברו ניקוי חל ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון ס"ה    

 מיקרון,  צבע עליון יהיה עמיד בשמנים. הגוון יהיה אפור בגוון דומה לקיר.    

 

 

 .  לוח הפיקודה

 

 ה ויאושר מראשכל הציוד החשמלי בלוח החשמל  יהיה זהה לזה המתוכנן בחוזה ז
 ע"י יועץ החשמל.

 

 יכלול בנוסף לרכיבים הנדרשים לתפעול תקין של המערכת על פי ההגדרות     

 הלוח יהיה עשוי פח מגולוון וצבוע,יהיה אטום     הפונקציונליות שפורטו וההגנות למנוע.   

       IP55ברמה של  לפחות, יהיה תיקני וסטנדרטי.  

 כנת שישלב בן  ההנעות השונות ויאפשר שינוי הגדרות. בלוח יותקן  בקר מתו   

 כניסות/יציאות, הגנת עומס יתר, חוסר פאזה או היפוך פאזה. 1הבקר יסופק עם רזרבה של   

 החיווט בן הלוח לרכיבים יעשה בצנרת מרירון. עבודות החשמל ולוח החשמל      

 . 08יתאימו לחוק החשמל ולמפרט בן משרדי   

 קן לצד יחידת הכוחהלוח יות   

 המערכת ההידראולית תכלול אפשרות של מעבר  למצב ידני, מצב שיאפשר    

 תפעול ידני של המכסה לפתיחה/סגירה וכן הנעת מעקות.   

 כל זה יעשה עם משאבה ידנית מתאימה והפעלת שסתומים ידנית או ברזים עוקפים.   

 כפי שהוגדר, בלוח יותקנוהקבלן יכין לוח פיקוד שיאפשר את משטר העבודה    

 נקודות חיבור למגעים יבשים שיאפשרו ביקורת על מצב המכסה המעקות .    

 סגירה או פתיחה מרחוק.   

 אפשרות לעבודה ידנית חשמלית )לא אוטומטית ( בקרה ויזואלית של  ןהלוח יית  

 זה סוף מהלך בכל שלב, מעבר לסוג תפעול זה יהיה עם מפתח, הלחצנים לתפעול   

 יהיו בתיבת לחצנים נפרדת, לחצן לכל מערכת בוכנות לפתיחה ולסגירה.   

 הלחיצה תהיה נמשכת .   

 DBA 120בלוח המערכת ההידראולית ישולב זמזם סירנה עם עוצמה מירבית של    

 ניתן לכיוון עוצמת רעש וניתן להשתקה.   

     רפרט והתיאוהקבלן יגיש לאישור סכמה הידראולית שתסתמך על הסכמה במ   

 הפונקציונלי, תוכנית לוח חשמל ופיקוד וכן קטלוגים     
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 לציוד לאישור,   

 הציוד ההידראולי יהיה מוגדר על ידי היצרן כציוד לעבודה מאומצת.   

היצרן יהיה אחד מהבאים: ליא, עוז הידראוליקה, אשדר.הציוד ההידראולי יהיה תוצרת פארקר או    

 תוצרת גרמניה.

 

 

 יקודפ  .ו

 

הפיקוד על תפעול המערכת יבוצע מלוח לחצנים שימוקם על עמוד הפיקוד החיצוני מתחת למכסה 

צירי בראש העמוד,המכסה עם מנעול חשמלי, ותיבת לחצני הפעלה נוספת שתמוקם ליד יחידה הכוח 

 הידראולית.

המופעל על ידי לוח הלחצנים על העמוד יכלול נוריות לד להגדרת מצב ) פתוח/סגור ( של כל רכיב 

 בוכנה ושילוט למצבים אלה, הנוריות יהיו בטורים טור לכל פתח.

החיווט בן לוח הפיקוד  שליד יחידת הכוח ללוח לחצני ההפעלה בחדר הבקרה המרכזי יעשה בתוואי 

 תעלות החשמל במבנה של תעלת רשת חתך כבלים מתאים למרחק ולזרמים.

לחצנים,עם פונקצית לחיצה רגעית וזיכרון. לחצן פתיחה, לחצני ההפעלה יהיו מוארים, יהיו שלושה 

 לחצן סגירה,לחצן עצירה.

 הלחצנים ימוקמו אחד מעל השני.

הלחצנים יהיו משולטים, מוארים, ובצבעים שונים. תיבת הלחצנים תאפשר חיבור למערכת מרכזית 

 ושליטה מרחוק.

ח ההידראוליקה,תיבה זו תכלול תיבת לחצנים להפעלה  חשמלית ידנית תמוקם רק ליד יחידת הכו

שישה לחצנים ומפתח בורר להפעלה ידנית.הלחצנים יהיו בשתי שורות של שלוש ,משולטים,לחצן 

 פתיחת בוכנה ולחצן סגירת בוכנה.

תיבת לחצנים זו תותקן בתוך לוח הפיקוד, לידה בלוח נפרד תותקן קופסת לחצנים לעבודה רגילה 

 אוטומטית.

 

 התקנה  .ז

 

י של הבוכנה יקבע על פי המיקום בתוכנית, חיבור האוזניים  לתפיסת קצה אחורי של המיקום היחס

הבוכנה יעשה עם ברגים כדי שיתאפשר שינוי מיקום במידת הצורך.מיקום הבוכנה יגרום לכך שסוף 

כוחות לא מתוכננים  ומהלך בוכנה יהיה גם סוף מהלך הפתיחה של המכסה, בכך ימנע מצב בו ייווצר

 גיאת קריאה של מפסקי הגבול.אם תהיה ש

 .אורך הצנרת לכל בוכנה במערכת בוכנות הרמת המעקה יהיו זהות כדי ליצור התנגדות שווה.

 הצינורות יונחו בתעלות רשת מגולוונות ,התוואי יאפשר נוחיות גישה וסדר.

 לחץ העבודה של המערכת יכוון למינימום הנדרש להפעלה ונעילה.

ערך ל  תופאי מבחינת מידות וחליפיות, הציוד ההידראולי יהיה ברמה שווהבוכנות יהיו בסטנדרט אר

 "פרקר ".

לאחר סיום ההתקנה תופעל מערכת ההנעה ההידראולית באופן אוטומטי הכולל פתיחה סגירה 

 שעות, זאת כתנאי לקבלת המערכת. 1דקות וחוזר, כך למשך  1הפסקה של 
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מפסק ראשי, ממנו החיווט למערכת יבוצע על ידי הזנת חשמל מיוחדת עבור מערכת זו תסתיים עם 

 הקבלן.

 חיווט הפיקוד יעשה בתוך שרוולים פלסטיים ויעבור בדרך הקצרה ביותר .

 אט לצנרת ולכל המערכת. 100בדיקת לחץ תבוצע ב

כל חלקי המתכת בעבודה זו יעברו ניקוי יסודי משומנים,מקסקסת ומחלודה ) ניקוי מברשות פלדה עד 

  מיקרון צבע כדוגמת סופר עמיד יסוד 10נקיה (ויצבעו שתי שכבות צבע יסוד,כל שכבה קבלת מתכת 

 ושתי שכבות צבע עליון סינתטי מסוג סופר עמיד עליון

 בדלתות. םמיקרון כל שכבה, הגוונים כמו הקיימי 10בעובי 

 כל רכיב במערכת ההידראולית ישולט עם שם ומספר שיתאימו לסכמה ההידראולית.-שילוט

 . IP 11יבות הלחצנים יהיו ברמת אטימות של ת

 . IP 11מפסקי הקרבה יהיו ברמת אטימות 

 

 

 התקנת מכסים 70.1

 

 ומכסה יחד עם המשקוף שלו יארזו להובלה והתקנה מיד עם סיום בדיקתם במפעל, הם יישאר

שחה מחוברים ונעולים עד יבוש גג הבטון בו הם מותקנים,  המכסה יחד עם המשקוף ואמצעי ההק

הנדרשים לצורך השילוב בבטון, יציקת הבטון בתוך המשקוף ומילוי מוחלט של כל נפח המשקוף בכל 

 היקפו. 

 הנחיות ההתקנה של דלתות ההדף גז יחד עם המשקופים שלהם מתאימות ונדרשות גם לגבי המכסים.

ני שטח פני המכסים ישתלבו עם פני הכיכר, באחריות יצרן המכסים לתאם מפלסים שיפועים ופ

 עליונים עם מנהלת הפרויקט.

 המכסים והמשקופים יובאו לאתר כשהם מושלמים ללא צורך בריתוכים או חיתוכים.

ו/או  םבסיום ההתקנה במקום והשילוב עם ברזלי הזיון בתבניות ולפני התחלת היציקה יכוסו בניילוני

 כל כיסוי מגן אחר לצורך הגנה על הצבע.

 המסירה,התיקון לא יראה.כל פגיעה בצבע תתוקן לפני 

 

 

 מכסה לפתח כניסה תחתון של חדר המכונות של המיזרקה

 

 תאור כללי .א

המכסה נועד לסגור את פתח הכניסה התחתון לחדר המכונות של המזרקה, המכסה נגרר 

אופקית על שתי מסילות משני צידי הפתח.כנף המכסה מכוסה בצידה העליון בפח מרוג 

 מאלומיניום.

ידי המכסה הוא עגול,המכסה מרובע,המכסה מותקן בניצב לסולם עליה  הפתח שנסגר על

 אנכי.

 במצב סגירה תהיה אטימה בן המכסה למסגרת הפתח שמעליו.

 הנעת המכסה תהיה בעזרת אוויר דחוס,
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יהיו מוצר תעשיתי קטלוגי כאשר הגלגלים מותאמים למסילות.שניהם יהיו  –מסילות וגלגלים  .ב

 ווה ערך,או ש WINKELמתוצרת חברת 

מ"מ כקוטר הפתח,הצד התחתון  1120מ"מ בקוטר  1הקבלן יכין צינור בעובי  –איטום הפתח  .ג

מ"מ  11יסתיים בשיפוע של שתי מעלות יורד לכיוון הסגירה,על קצה הצינור ירותך אוגן בעובי 

מ"מ .האטם  18*20מ"מ,האטם מגומי ספוגי עם ראש קמור,בחתך  1ובהיקף תעלת אטם מפח 

 עלה בכל היקפו.יודבק בת

פנים עליונות של הכנף יבוצעו בשיפוע תואם לשיפוע של  האטם,במקומות המגע ביניהם פני 

 השטח ישארו חלקים.

הכיוון של הגבהים בן הכנף ובן משטח פני האטם יבטיח יצירת אטימה כאשר הכנף מגיעה 

 לסוף מהלך הסגירה.

למטר מהישרות,יסופקו עם קדחים מ"מ  0.1המסילות מעורגלות,ישרות עם סטיה מותרת עד  .ד

. S450 J2מתוברגים בגב המסילה לצורך חיבורי התמיכה לתיקרה,המסילות יעשו מפלדה  

 מיקרון. 80ויצבעו בגילוון קר בעובי   SA  2.1יעברו ניקוי חול  לרמה  

המסילות יחוברו לתיקרה עם  שתי תמיכות לכל מסילה,החיבור לתיקרה עם מיתדים כימיים 

 מגולוונים בטרמודיפוזיה. וברגים

 מ"מ למטר 0.1המסילות יהיו מפולסות ומקבילות רמת סטיה מותרת 

 

ללא תחזוקה,המוצר מורכב מגלגל אנכי בתוכו משולב    הגלגלים יסופקו עם מיסבים אטומים .ה

גלגל אופקי המתגלגל מול הדופן האנכית של המסילה,הגלגלים יסופקו עם אוגן פח אחורי ובו 

ים עם הברגות.האוגן יחובר עם ברגים אל כנף המכסה.הברגים יאובטחו מפתיחה ישולבו קדח

 עם דיסקיות משוננות.

מ"מ מדופן אנכית של המסילה בכל צד,הגלגלים בכל אחד  7הגלגלים ימוקמו במרחק של 

מ"מ,יהיו מפולסים ומקבילים,ובמפלס זהה,ברגי  0.1מהצדדים יהיו על קו ישר.סטיה מותרת 

 מיקרון. 10מגולוונים בטרמודיפוזיה בעובי  8*8באיכות החיבור יהיו 

כל מכלול הגלגלים עם האוגן יהיו מטופלים נגד קורוזיה,ברמה מתאימה לסביבה רטובה 

 אחוז. 90ברמה של 

 

מיקרון על פי  70כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בחום בעובי  -כנף ותמיכות ,חלקי פח אחרים .ו

 מיקרון בשתי שכבות. 80נוקו ויצבעו בגילוון קר בעובי תקן ישראלי,מקומות הריתוך י

ריתוך הקונסטרוקציה יהיה  בהיקפים כמו בכנף מכסה חדר מדרגות,כך גם לריתוך אל פח 

 הכיסוי.

של טמבור ויצבעו  1100כל חלקי הפח ינוקו ממשומנים אבק וליכלוך אחר ,ינוקו על ידי מדלל 

מיקרון,המסילות יצבעו באותה  10ון סופר עמיד מיקרון ובצבע עלי 10ביסוד אפוגל בעובי 

 מערכת עליונה

 

הקבלן יכין התקנת בדיקה במפעל היצור כולל אטימת הפתח לאחר הסגירה.  -התקנה .ז

 ס"מ. 10האטימה תיבדק על ידי מילוי מים בגובה 
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לאחר אישור יבוצע קיבוע מצב לכל המכסה כולל מסילות,התכולה כולה תועבר להתקנה 

 ר של המסילות לתיקרה ייעשה עם ברגי מיתד מיוחדים שאינם נפתחים מרעידותבאתר,החיבו

ס"מ תותקן  90ס"מ,בקוטר  1110תהיה עם בוכנת אוויר דחוס,הבוכנה עם מהלך של  -הפעלה .ח

מתחת למרכז המכסה מתמיכה שתתחבר לתיקרת הבטון,מוט הבוכנה יהיה עם ציפוי כרום 

תחזוקה,על הבוכנה יותקנו מפסקי גבול לסוף קשה,קצה מוט הבוכנה עם מיסב תפוח ללא 

 מהלך,פתיחה וסגירה.

הפעלת הבוכנה על ידי שסתום הפעלה חשמלי שהופך להיות סלקטור במצב ללא 

חשמל,ההפעלה החשמלית  על ידי תיבת לחצנים אחת בחדר המכונות ושניה על הקיר ליד 

במצב זה ניתן לדחוף המכסה,השסתום חוזר למצב ניוטרל לאחר השלמת התנוע של המכסה.

 את המכסה ידנית.

 

המכסה ימדד כקומפלט אחד מותקן ועובד כאשר כל התכולה במפרט ובשרטוטים מיושמת  .ט

 בסעיף עבודה זה כולל חיווט חשמל למפסקי הגבול וכל יתר הנידרש לתיפעול נכון של המכסה

 

 בסיס מתכת לחיבור תחתית חדר המכונות של המזרקה

על פי תוכנית אותה יתכנן הקבלן ותיתבסס על התוכנית של חוזה זה,על הקבלן  הבסיס ייוצר         

לבדוק מידות של מעגל חלוקת הקדחים באוגן של תחתית צילינדר חדר המכונות של המיזרקה, מימדי 

 בסיס המתכת יהיו כאלה שיאפשרו התקנת וחיבור המיזרקה אליו,כל אלה יבדקו על ידי הקבלן .

שו לאישור מוקדם,התוכניות יכילו גם פרוט התקנה והשתלבות עם טבעת הבטון תוכניות הבסיס יוג

 בה יבוטן הבסיס.

 האוגן והקדחים יהיו מותאמים בדיקנות לאלה של  אוגן תחתית המיזרקה.

הבסיס ימסר לקבלן המבצע את הבטונים,ישולב עם ברזלי הזיון של  טבעת הבטון,לפני היציקה ולאחר 

ה יבדק פילוס הבסיס על ידי פלס מכונאים מדויק,הסטיה המותרת לא תעבור סיום כל ההכנות ליציק

 מ"מ למטר בשני המישורים, 0.1

מיקרון ושתי  10,מלוטש.החלק שמחוץ לבטון יצבע עם צבע מקשר 101כל חלקי הבסיס יעשו מפלב"מ 

 מיקרון כל שכבה. 10שכבות של צבע עליון בעובי 

מ"מ  10.מ"מ.דיסקיות בקוטר חיצוני  21בקוטר  8*8איכות החיבור בן הבסיסים יהיה עם ברגים ב

 מ"מ. 1ובעובי   

הבסיס ימדד כיחידה אחת קומפלט מותקן במקומו הסופי ומחובר למיזרקה בכל היקף החיבור וכולל 

 כל שנידרש בסעיף זה ובשרטוטים.

 :רכיבי המתכת בעבודה זו איכות גימור 

 ת חדות.כל הפינות יהיו מעוגלות, לא תהינה פינו

 )שני( מ"מ. 2עובי  -פרופילים חלולים יסגרו עם פחים אוטמים 

 חיתוכים בכל אמצעי ינוקו יושחזו וייושרו, הריתוכים יהיו אחידים חלקים ונקיים.

 הצבע הסופי יהיה אחיד וחלק.

 זוויות ישרות. -ברגי חיבור פח במרווחים שווים ובקו ישר 

 פפים(.מבנים יהיו ישרים )לא מפותלים או מכו

 לכל החיים. ומגרוזיםיהיו סגורים אטומים  המסבים
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מיוחד עמיד בשמש וניתן  מרק פחחיםמרווחים בין ריתוכי פחים או פרופילים ניצבים יסגרו עם 

 לצביעה.

לאחר גמר צביעה ינוקו ויטופלו כמו שנדרש בהתחברות למבנה קיים. יצבעו בגלוון קר שיעשו ריתוכים 

 וצבע עליון.

 היו נקיים מסיגים בין השכבות, ובשכבה עליונה פני ריתוך סופיים יושחזו.ריתוכים י

 ריתוכים יראו אחידים, בליטה קטנה, רצופים.

 ההכנה לצבע כוללת ניקוי גיצי ריתוך, החלקת פני המתכת, ניקוי משומנים, חלודה 

 ולכלוך כלשהו אחר. 

 חיבור בין פרופילים יהיה אלכסוני, ריתוך היקפי מלא.

 רי ברגים יהיו מאובטחים מפתיחה.חיבו

 מעובי החומר. 0.7עובי ריתוך יהיה 

 ברגים שיחוברו על פרופילים משופעים יקבלו דיסקיות קוניות ליישור.

 חיתוכי פחים ופרופילים יושחזו וינוקו לא יושארו קצוות חדים.

 .19דרישות ריתוך,הכנה לריתוך,בדיקות ריתוך,רתכים יעשו לפי פרק 

 

 חומרים 

 .st 37.2בעיקרון אם לא צויין אחרת כל חלקי המתכת יהיו באיכות של  

 מיקרון. 70,עם ציפוי של גילוון בשיטה טרמודיפוזיונית בעובי של 8x8 -ברגים  

 מיקרון 70עם ציפוי של גילוון בשיטה טרמודיפוזיונית בעובי של   1110פלדה  –צירים  

 ST 12חומר  מקורי RSH  - RSHפרופילי  

 

 ני מדידהאופ

 

. כל סעיפי כתב הכמויות ימדדו כמוצרים ויחידות עובדות עם כל אמצעי החיבור הנדרשים מהם 1

 לצורך זה.

כיחידה אחת קומפלט עם המשקוף   ד. כל מכסה  לחדרי מדרגות מקלט וכן מכסה לחדר אשפה יימד2

ובד בצורה תקינה על פי ועם יחידת ההפעלה וההנעה ) הידראולית או גרביטציונית (,מותקן במקומו וע

 הגדרות המפרט.

מיקרון וצבוע כנדרש מפחי  70במחיר הקומפלט יהיה עשוי פלדה,מגולוון בחום ל להמשקוף שייכל

 פלדה בחוזה זה.

 המחיר יכלול את כל הדרישות במפרט,בכתב הכמויות ובשרטוטים לגבי המכסה האמור. 

 השמן הדרוש להפעלת המיתקן מערכת ההנעה ההידראולית ויחידת הכוח תכלול גם את 

בוכנות יכללו את האמצעים והחיבור למקומות הקבועים כמו אוזניים,צירים,אוגנים.וכן את ההכנות 

 הדרושות במקומות הקבועים,כן יכללו מסב תפוח בקצה מוט הבוכנה.

תכלול את כל השסתומים הדרושים במערכת לצורך תפעול שוטף ועל פי הנדרש -מערכת שסתומים

 .יול הפונקציונאלבתפע

 מערכת פיקוד תכלול חיווט,רגשים,תיבות לחצנים,לוח פיקוד,הפעלות ידניות של ציוד חשמלי.

 כל הצנרת ,אביזרי הצנרת,ספחים,תמיכות, –צנרת 

 במערכת ההידראולית יכללו בדיקות לחץ,ניקיונות צנרת ,סנכרון בן שתי בוכנות ההרמה של המכסה.



 

 

228 

228 

בנוסף לנדרש לגבי מכסים של חדרי מקלט בסעיף הקודם תיכלל  -יוןשל חנ ם. מכסים לפתחי חירו1

 במחיר מכסים אלה גם המדרגה הנשלפת,ההתחברות למרכזית כיבוי אש וגלאים.

 תיקים,יסופקו רק לאחר אישור המתכנן לתכולה ולפורמט ההגשה. 1סעיף זה יכלול –. תיק מתקן 1

קומפלט עבור חדר מדרגות אחד כהשלמה  . תוספת מחיר עבור משקופי פלב"מ,תוספת זו תהיה1

 למחיר היחסי של משקוף הפח המגולוון.

ימדדו כקומפלט מושלם מותקן במקומו עם המשקוף הבריחים וכל יתר הדרישות -. דלתות הדף גז1

 במפרט ובשרטוטים, נפתח ונסגר ידנית,בקלות,משתלב  במתחם.

במחירו כל הנדרש במפרט ,בשרטוטים כקומפלט לחדר מדרגות או פתח, דיימד -. מעקה מתרומם7

 ובכתב הכמויות.

כקומפלט מותקנת במקומה ועובדת על פי המשטר שהוגדר  דתימד -. במת מספריים לדחסנית 8

 במפרט המיוחד. כוללת את כל הדרישות במפרט ובכתב הכמויות.

 דמדתי -ק"ג  עבור העובדים המביאים אשפה לדחסנית 100. במת מספריים  מעלון  למשקל 9

כקומפלט מותקנת במקומה ועובדת על פי המשטר שהוגדר במפרט המיוחד. כוללת את כל הדרישות 

במפרט ובכתב הכמויות וכן את הדלתות בשני המפלסים והאיטגרציה עם לוח החשמל כדי שכל 

 המערכת תעבוד בצורה בטיחותית,על פי הגדרות המפרט והשרטוטים.

כקומפלט ניפרד מותקן במקומו ומשלב תפעול כל  דיימד . לוח חשמל מרכזי של חדר הדחסנית10

 רגם תכנון הלוח,הגשת תוכניות ואישורן על פי התיאו להחדר,כפי שמוגדר במפרט,במחיר ייכל

 הפונקציונלי במפרט.

כקומפלט מותקן במקומו ומשולב בתפקוד כל מערך חדר  דכל עמוד יימד –. עמודים מתרוממים 11

והתשתיות לחיבור העמוד לפיקוד וליחידת הכוח.כולל כל הנדרש במפרט  הדחסנית.כולל יסוד הבטון

 ובשרטוטים.

. תוספת עבור הובלת מכסים מבית המלאכה למפעלי אקרשטיין לצורך יציקת מרצפות הציפוי בתוך 12

בסעיף נפרד בכתב הכמויות ותמומש  דהתבניות ומשם חזרה לבית המלאכה או לאתר להרכבה תימד

 יציקת המרצפות בתבניות. רק אם יוחלט על

כקומפלט אחד מושלם משולב במערכת התפעול של פתיחת  דכל מדרגה תימד -. מדרגה מתרוממת11

 וסגירת המכסים בחדרי המדרגות, כולל כל הנדרש בשרטוטים ובמפרט.

 

 - תיק מתקן    

     ולית, יכלול שרטוטי ביצוע, פרוספקטים לציוד קנוי תעשיתי, סכמה הידרא                

 הוראות הפעלה, אחזקה, רשימת חלקי חילוף מומלצים.    

 . 2000ואוטוכד  WORD XPהקבצים בגירסת   CDכל החומר נידרש להמסר גם על גבי    

 העתקים. -1יתוקן על הערות, ויוגש מחדש ב -התיק יוגש לאישור מוקדם  

 התיק יוגש כקלסר בינוני. 

 .מכסיםבמחירי היחידה של השערים וה לכללא יי  בנפרד, דיימד תיק מתקן 
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 כיכר דיזינגוף , תל אביב  –מערכות נוספות למזרקת פסל אגם          
 
 :כללי .1
 

כל העבודות תבוצענה בכפוף לדרישות ולהנחיות המפורטות בתכניות  .1.1
ובהתאם למפרט הכללי מהדורה מעודכנת אחרונה, ובמפרט המיוחד 

 .1201הל"ת ומת"י 

כל העבודות תבוצענה באופן מקצועי גם אם לא מצאו ביטוין במפרט  .1.2
 ובתכניות.

סעיפים שלדעת הקבלן אינם ברורים לחלוטין ילובנו עם המזמין  .1.1
ו/או המתכנן לפני הגשת ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת 

 המפקח בלבד.החוזה תחייב דעתו של 

על הקבלן לוודא, לפני תחילת ביצוע העבודה, כי ברשותו נמצאות כל  .1.1
 התכניות המעודכנות בהוצאתן האחרונה.

 
 
 :ציוד וחומרים .2
 

הקבלן יספק ויתקין, לשביעות רצונו של המפקח, את כל הציוד והחומרים, כמפורט בתכניות 
 ולה תקינה ורצופה של המזרקות.הכמויות, ו/או כל ציוד וחומר אחרים הדרושים לפע ובכתב

 כל הציוד והחומרים יהיו מאיכות מעולה ולפי המפורט בכתב הכמויות ובתכניות.
הקבלן רשאי להציע ציוד חליפי ש"ע באיכותו וידרש להוכיח, מעבר לכל ספק את איכות 

 הציוד החליפי המוצע על ידו. ואמינות 
 בכתב מהמפקח.התקנת ציוד ש"ע תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור 

התקין הקבלן ציוד ו/או חומרים שלא כמפורט בכתב הכמויות או בתכניות, וללא קבלת אישור 
 מהמפקח, רשאי המפקח לדרוש פרוק והרחקת הציוד ו/או החומרים החליפיים מהאתר. בכתב

 כל ההוצאות בגין פרוק, הריסה והחלפה יחולו על הקבלן בלבד.
 
 
 :ם האחריםחלוקת עבודה ותאום עם הקבלני .3
 

 בהקמת המזרקה יעסקו מספר קבלנים.
הקבלן נדרש לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ובתאום מלא עם יתר הקבלנים הפועלים 

 באתר.
הנושא לטיפול  ריימס –נתגלו חילוקי דעות ו/או חוסר תאום ו/או הפרעות הדדיות בהקמה 

 והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. המפקח
ון והציפויים יבוצעו רק לאחר שבדקו המפקח והקבלן ואשרו קיום כל הדרישות יציקות הבט

 והמידות כרשום בתכניות ובמפרט המיוחד.
       הקבלן נדרש להיות נוכח בכל יציקת בטון שתכסה על צנרת המזרקה.     

 
 
 
 
 
 :התקנה ומידות .4
 

רשותו כל התכניות לפני רכישת ציוד וחומרים, ולפני תחילת העבודות יאמת הקבלן כי ב
בהוצאתן האחרונה. על הקבלן חלה חובת בדיקה לתכניות, מידות ומדידות.  והוראות הביצוע

 למפקח ו/או למתכנן ויבקש הבהרות, הוראות ונתונים בכתב. על כל אי התאמה יודיע מיד
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.  הקבלן נדרש לעמוד 1201לא תבוצע שום עבודה בניגוד למפרט הכללי, הל"ת ומפרט מת"י 
הגבוהה הנדרשת )עד לרמה של מילימטרים ספורים ומעלות בודדות בחלק  מת הדיוק בר

 מהמקרים(.
 ותיבנה מחדש.   סעבודה שלא תבוצע ברמת הדיוק הנדרשת  תפורק, תיהר

 כל ההוצאות יחולו על הקבלן בלבד.
 
 
  :שינויים ותוספות .1
 

 למלא אחר כל הוראותיו. המפקח רשאי להורות בכל עת על שינויים ותוספות והקבלן מתחייב 
 הוראת השינויים תימסר בכתב.

ערכו של כל שינוי/תוספת שאינו מופיע בכתב הכמויות יקבע במשא ומתן בין המפקח והקבלן 
 ובהתאם  למקובל.  הכמויות המפורטות בכתב הכמויות תואמות את התכנון הנוכחי למכרז.

בכמויות, הקבלן לא ידרוש כל שינוי והיה, ובהוראת המפקח, יבוצעו שינויים בתוואי ו/או 
 במחירי היחידה.

 
 
 :עבודות עפר .6
 

חפירות, מצעים וכיסויים.  לפני ביצוע חפירות יבדוק הקבלן אצל הרשויות המוסמכות, ויקבל 
אישורים בכתב, שלאורך תוואי החפירה, לכל אורכה, רוחבה ועומקה אין עוברים קווי צנרת, 

 חשמל, תקשורת וכד'.
הקבלן חפירה ללא קבלת האישורים הנחוצים, או חרג מגבולות החפירה המאושרת,  והיה וביצע
יבצע מיידית תיקון הנזק שגרם, על חשבונו בלבד,  –צנרת, חשמל, תקשורת וכד'  ופגע בקווי

 ויחזיר המצב לקדמותו
 

 חפירות פתוחות יגודרו ויסומנו ע"י סרטים זוהרים ושלטי אזהרה כנדרש.
 

 צע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח כי בדק את העבודות ואישרה.כיסוי החפירה יבו
הקבלן יכסה את החפירה ויחזיר המצב לקדמותו.  צנרת המים ושרוולי החשמל יונחו על מצע 

 20סמ' לפחות. כיסוי יבוצע רק לאחר כיסוי ראשוני של חול נקי בעובי של  20של  חול נקי בעובי
 סמ' לפחות.

 
 :שמירת מפלס .7

 
 הקמת המזרקה והתקנת מערכותיהן תופעל המזרקה בנוכחות האדריכל והמפקח. בתום

כל הזרימות והספיקות יווסתו לשביעות רצון האדריכל ויקבע גובה המים הרצוי בבריכת המים 
במשך פעילות המזרקה.  בתום כל הפעילות המפורטת לעיל יקבע שמפלס המים בבריכה 

 יל מערכת שמירת המפלס האוטומטית. מפלס הסגירה איליו תכו התחתונה יהיה
 

 
 :עבודות צנרת .8
 

כדוגמת  10קשיח דרג  P.V.Cקווי הצנרת המשוקעים בבטון והטמונים בקרקע יבוצעו מצינורות 
"מרידור" מתוצרת פלסים. ומצינורות לחץ גמישים להדבקה. החיבורים יבוצעו בהדבקה,  צינור

 הברגה ואיגון.
ההנחיות של יצרני הצנרת והאביזרים ותוך כדי שימוש יישום מערכות הצנרת יבוצע לפי 

 בלבד. –בחומרים המומלצים על ידי היצרנים 
יבוצעו בריתוך ובאלקטרופיוזן ע"י מפעילים מוסמכים בלבד ולפי  PE-100צינורות פוליאטילן 

 הנחיות היצרן.
 

הן, תותקנה מערכות הצנרת, עד לבורות המשאבות והמגופים ועד לפני בריכות המים ודופנותי
הבטון תוך הקפדה מרבית על רמת דיוק גבוהה. יש להקפיד מאוד על מקביליות  לפני יציקות

 שתתאפשר הדבקת הזויות והציוד בשלב העבודה הבא. וניצבות הצינורות כך
 

כל מערכות הצנרת תקובענה בקשירה מסיבית לרשתות הזיון ולטפסנות היציקה למניעת תזוזה 
 אפשרית 
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 ההכנות ליציקה ובמהלך יציקת הבטון.  במהלך המשך 
 קצוות צנרת פתוחים יאטמו עד לשלב הבא של עבודות הצנרת.

קבלן המזרקה ידאג לאמצעי בטיחות להגנה על מערכות הצנרת בפני פגיעה במהלך היציקה 
 יציקת בטון אשר תכסה צינורות. ויהיה נוכח בכל

 
 ם, אופקיות ואנכיות. מערכות הצנרת תותקנה תוך הקפדה על שפועים נדרשי

.  יום יום, בסיום יום םכל הצינורות והאביזרים יבדקו, לפני חיבורם, לאישור תקינותם וניקיונ
יאטמו היטב כל קצוות הצנרת הפתוחים למניעת כניסת לכלוך, גופים זרים ובטון  העבודה,

 )בשוגג או בזדון(.
 

ע"י יצרן הצנרת והאביזרים.   לפני ההדבקה ינוקו היטב שטחי ההדבקה ע"י ממיס המומלץ
 ההדבקה תבוצע

גם על פני הצינור וגם על פני  –ע"י מריחת כמות דבק נדיבה על כל פני השטחים המודבקים 
 האביזר.

 הדבק יהיה  דבק המומלץ ע"י יצרן הצנרת והאביזרים.
 

ימה ואופי כל הצינורות הגלויים, המגופים והציוד יסומנו בשילוט ברור ובולט, כולל כיווני הזר
 המים 

 הזורמים בו.
 

הקבלן יתכנן את מהלכי הקווים והצינורות ואופן בצוע קווי צנרת המים והחשמל בחדר 
 המכונות ובפיתוח,

 לפני תחילת הבצוע.   –על בסיס תכניות המזרקה ותכולת כתב הכמויות, ויגיש למתכנן לאישור 
שולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי מחיר התכנון כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא ת

 . בגין תכנון זה
 

 :רשתות סינון .9
 

 מ"מ או,  8ממ', מנוקב חורים בקוטר  1.1רשתות הסינון תיוצרנה מפח נירוסטה בעובי 
 לפחות.   10%מ"מ, בשטח פתוח של  8/8חורים מרובעים 

ברשת והתקנתן של רשתות הסינון יאפשרו כניסת מים לבור אך ורק דרך הקדחים  ןייצור
 הסינון.

 לפני תחילת ייצור רשתות הסינון יגיש הקבלן תכניות ייצור ובצוע לאישור המתכנן.
מ"מ בחיתוך לייזר יבוצעו לפי  1רשתות סינון שאופיינו בכתב הכמויות מפח נירוסטה בעובי 

 בכתב הכמויות ובתכניות. המאופיין
 
 

 פותמפרט ללוח החשמל למערכות הנוס –חשמל, בקרה ולוח החשמל  .10
 

כל המערכות החשמליות למופע המים הקיים מפורטות בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד של 
 יועץ החשמל.

, מיבש רבין יתר מערכות אלו כלולים: הפעלת שלושת משאבות המתזים, מערכת מדחס האווי
מערכת הגז, המצת והלהבה, כל מנועי הסיבוב של טבעות הפסל, בקר משחקי המים  האוויר,

 מערכת הסאונד, הרמקולים וההגברה, שבשבת רוח ופיקוד רוח. רכת התאורה לפסל,והאש, מע
 

 במסגרת המפרט המפורט מטה כלולות כל המערכות החדשות שנוספו לפסל המים וכולל:
שלושת משאבות הסחרור והסינון של המים המטופלים אל בריכת המזרקה, משאבת הסחרור 

ניקוז חרום ברצפת מאגר המים, משאבת ניקוז קרקעי, שתי משאבות -למי מאגר המים התת
, מערכת UV-חרום במסדרון הגישה לחדר המכונות, מערכת האוסמוזה ההפוכה, מערכת ה

מערכת בקרת מפלסי המים בבריכת  האוזונטור, שני מפוחי האוורור לתקרת מאגר המים,
ההיקפי  בחלל המזרקה ובמאגר המים, רגשי הצפה ברצפת חדר המכונות, במסדרון הגישה

 לאוורור החדר, ומעל למכסה ה"צוללת".
משדר לחץ חיצוני למדידת גובה המים בבריכת המזרקה ומשדר לחץ חיצוני למדידת גובה מים 

 במאגר המים.
 

 110קרקעי ויותאם להובלה בחלקים ברוחב של עד -לוח החשמל יותקן בתוך חדר בקרה תת
 ס"מ כ"א.  

 ם בלוח.לוח החשמל יהיה מאוורר ע"י מאווררי
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המאווררים יפוקדו ע"י תרמוסטט שיותקן בלוח החשמל וישמרו על טמפרטורה נמוכה בלוח 
 החשמל.

 לוח החשמל יצויד בבקר ובמערכת קבלים מושלמת לשמירה על כופל הספק תקני ומאושר. 
 

  פיקוד מפלסי המים במאגר המים: .10.1
בה המים במאגר, בחלקו התחתון ביותר של הצינור המקביל לצינור השקוף המראה גו

בקר המזרקה יכויל למפלסי ,  למדידת מפלסי המים במאגר יותקן משדר לחץ חיצוני 
  המים הבאים:

   -גובה מים נמוך מאוד  .1

 . (4Pישבית את משאבת הסחרור למאגר המים )  .1.1

  (P5ישבית את משאבת ניקוז המאגר ) .1.2

 . "חוסר מים במאגר המים" –פעיל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל  .1.1

 ישדר התראה אלחוטית למפעיל "חוסר מים במאגר המים" .1.1

    -גובה מים נמוך     .2

  "המים במאגר מפלס מים נמוך" – החשמל בלוח אדומה אזהרה נורת יפעיל  .2.1
. 

 "המים במאגר מפלס מים נמוך" למפעיל אלחוטית התראה ישדר .2.2
ם יפעיל מחדש את ייצור המי -הפעלת מערכת האוסמוזה   -גובה מים תחתון   .1

 המטופלים במתקן האוסמוזה.

יפסיק את ייצור המים  –גובה המים התקין במאגר     -גובה מים תפעולי      .1
יפעיל נורה ירוקה בלוח החשמל "מפלס מים  המטופלים במתקן האוסמוזה

 תפעולי תקין במאגר המים"

 –גובה מים גבוה במאגר , ישדר התראה אלחוטית למפעיל   -גובה מים גבוה     .1
  ה מים גבוה במאגר המים""גוב

יפעיל את משאבת  –מפלס גבוה מאוד, לפני גלישת המים מהמאגר  -גובה גלישה   .1
 (.P5הניקוז במאגר המים )

"גובה מים  -( תופסק כשמפלס המים ירד חזרה למפלס P5משאבת הניקוז )
 תפעולי"

 יפעיל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל "מפלס גלישה במאגר המים"
 "מפלס גלישה במאגר המים" –ה אלחוטית למפעיל ישדר התרא

 

 פיקוד מפלסי המים בבריכת המזרקה: .10.2
מ"מ אל  110מתחתית בור השאיבה שבבריכת המזרקה, יבוצע צינור זקוף בקוטר 

 תקרת חדר המכונות.
בתחתית הצינור יותקן פקק ובדופן הצינור יותקן משדר לחץ חיצוני למדידת מפלסי 

 המים בבריכת המזרקה.
 קר המזרקה יכויל למפלסי המים הבאים:ב

     -גובה מים נמוך מאוד  .1

  (P1 P2 P3ישבית את שלושת משאבות הסחרור למתזי המים של הפסל ) .1.1

  (PF1 PF2 PF3שבית את שלושת משאבות הסינון )י .1.2

 "חוסר מים בבריכת המזרקה" –יפעיל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל  .1.1

 מים בבריכת המזרקה" ישדר התראה אלחוטית למפעיל "חוסר .1.1

  -גובה מים נמוך     .2

בבריכת  מפלס מים נמוך" – החשמל בלוח אדומה אזהרה נורת יפעיל .2.1
 . "המזרקה

 "בבריכת המזרקה מפלס מים נמוך" למפעיל אלחוטית התראה ישדר .2.2
  -גובה מים תחתון   .1

  P4  –אישור הפעלת משאבת המילוי ממאגר המים לבריכת המזרקה  .1.1

 להיות כבר מופעלת לטובת סחרור המים במאגר המים()משאבה זו אמורה  .1.2

 V1 –פתיחת ברז המילוי החשמלי לבריכה  .1.1
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 V2 –סגירת ברז הסחרור החשמלי למאגר המים  .1.1
 

    -גובה מים תפעולי      .1

 V1וסגירת   V2פתיחת  –גובה המים התקין בבריכת המזרקה   .1.1

 ת המזרקה"יפעיל נורה ירוקה בלוח החשמל "מפלס מים תפעולי תקין בבריכ .1.2

"גובה  –גובה מים גבוה בבריכה , ישדר התראה אלחוטית למפעיל  -גובה מים גבוה   .1
 מים גבוה בבריכת המזרקה"

יפעיל נורת אזהרה אדומה בלוח  –מפלס גלישת המים מהבריכה  -גובה גלישה   .1
"מפלס  –ישדר התראה אלחוטית למפעיל   החשמל "מפלס גלישה בבריכת המזרקה"

ההפעלה מחדש של משאבות המזרקה, לאחר הפסקתן   המזרקה" גלישה בבריכת
לאחר שיגיע איש    בגלל מפלס מים נמוך מאוד בבריכת המזרקה, תתבצע רק

האחזקה, יבדוק את פשר התקלה, ישלים את מפלס המים בבריכת המזרקה וילחץ על 
 ( לביטול התקלה. REASETכפתור  אתחול מכאני בלוח החשמל )

חדש תתבצע במדורג, דרך ממסרי השהייה בין המשאבות, הפעלת המשאבות מ
 בהפעלת כל המשאבות בו זמנית. למניעת זרם התנעה גבוה 

 

 הגנות חום מנועי המשאבות היבשות: .10.1
לכל שבעת המשאבות היבשות יחובר מפסק הקליקסון המקורי שלהן, להגנה על 

 פעולת המשאבה בחום מנוע גבוה.
וע תלווה בהדלקת נורת אדומה "תקלה חום הפסקת המשאבה בגלל הגנת חום מנ

 מנוע" ותשלח הודעת תקלה 
                            במסרון למפעיל המזרקה.  

ההפעלה מחדש של משאבה, לאחר הפסקתה בגלל חום מנוע, תתבצע רק לאחר שיגיע 
 איש האחזקה, יבדוק את פשר

 שמל לביטול התקלה.בלוח החREASET) התקלה וילחץ על כפתור אתחול מכאני  )
 

 בלוח החשמל יותקנו כל ההגנות הנדרשות להגנה על כל מנועי המשאבות.
 

 רגשי הצפה: .10.4

   1רגש הצפה מספר  -ברצפת חדר המכונות יותקן רגש הצפה  
  2רגש הצפה מספר  -ברצפת חדר הבקרה יותקן רגש הצפה 

  1רגש הצפה מספר  –ברצפת מסדרון הגישה יותקן רגש הצפה 
  1רגש הצפה מספר  –לרצפת חדר הבקרה יותקן רגש הצפה ס"מ מעל 

  1רגשי הצפה מספר –בחלל האוורור שמסביב לחדר המכונות יותקנו שלושה רגשי הצפה 
בחלק התחתון ביותר של פיר הכניסה לחלל המזרקה )"הצוללת"( ממש מעל   7-ו  1, 

 . 8-רגש מס' –הצפה      למכסה, יותקן רגש 

 

 יפסיק את החשמל לכל ששת  1-, ו2, 1ושת רגשי הצפה מספר כל אחד )בנפרד( משל
המשאבות היבשות שבחדר המכונות, למתקן האוסמוזה ההפוכה, למתקן האוזונטור, 

 ולמדחס האוויר. UV-למתקן ה

  הצפה בחדר המכונות ובחדר הבקרה" –יפעיל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל" 

 ונות ובחדר הבקרה"ישדר התראה אלחוטית למפעיל "הצפה בחדר המכ 
 
  שבחדר    יפסיק את אספקת הזרם הראשי לכל לוחות המזרקה  1רגש הצפה מספר

 הבקרה.

 "ישדר התראה אלחוטית למפעיל "הצפה חמורה בחדר המכונות ובחדר הבקרה 
 

  יפסיק את שני מפוחי האוורור של מאגר   7-, ו1, 1כל אחד משלושת רגשי הצפה מספר
 המים.

 הצפה בחלל האוורור ההיקפי" –אדומה בלוח החשמל  יפעיל נורת אזהרה" 

 "ישדר התראה אלחוטית למפעיל "הצפה בחלל האוורור ההיקפי 
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  יפסיק את אספקת הזרם לכל הציוד החשמלי המותקן בפיר     8רגש הצפה מספר
 המזרקה )הצוללת"(.

  הצפה בפיר המזרקה )"בצוללת"(" –יפעיל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל" 

 ר התראה אלחוטית למפעיל "הצפה בפיר המזרקה )"בצוללת"("ישד 
 
  ההפעלה מחדש של כל הציוד החשמלי שהופסק בגלל בקר ההצפה כלשהו תתבצע רק

 לאחר שיגיע איש האחזקה, 
 (  יבדוק את פשר התקלה וילחץ על כפתור אתחול מכאני (REASET בלוח החשמל

 לביטול התרעת ההצפה.
 

 רום:משאבות ניקוז טבולות לח .10.5
 

בתוך בור ברצפת חדר המכונות מותקנות שתי משאבות ניקוז חרום למקרה הצפה 
 בחדר המכונות או בחדר הבקרה.

בתוך בור ברצפת מסדרון הגישה, בתחתית המדרגות, מותקנת משאבת ניקוז חרום 
 למקרה של הצפה במסדרון.

 ינטגראלי.כל שלושת המשאבות הינן משאבות חד פאזיות מוגנות ע"י מצוף חשמלי א
 כל שלושת המשאבות יוזנו מלוח חשמל נפרד שיוזן תמיד.

 כל שלושת המשאבות תוזנה במתח חשמלי באופן קבוע. 
בלוח החשמל, בצמוד למפסקי המשאבות, יותקן שלט אזהרה אדום "אין לנתק את 

 הזרם למשאבות ניקוז החרום"
ותן בירידת מפלס המצוף האינטגראלי שלהן יפעיל אותם במקרה של הצפה ויפסיק א

 המים.
 במקרה של הפסקת חשמל המשאבות תוזנה מגנרטור החרום. 

 

 משאבת ניקוז טבולה במאגר המים: .10.6
 

 בתוך בור ברצפת מאגר המים מותקנת משאבת ניקוז וגלישת עודפים למאגר המים.
 המשאבה הינה משאבה חד פאזית, מוגנות ע"י מצוף חשמלי אינטגראלי.

 אוטומטי"-מופסק-רקה ע"י מפסק בורר תלת מצבי" ידניהמשאבה תופעל מלוח המז
 מצב ידני ישמש לניקוז מאגר המים לצרכי תחזוקה.

 במשך כל זמן הפעלת המזרקה הבורר יוצב למצב "אוטומטי". 
ב'( משאבת הניקוז תופעל עד -1במקרה של איתור מפלס גלישת מים מהמאגר )סעיף 

 לירידת מפלס הגלישה.
 

 

 ון מי בריכת המזרקה:משאבות סחרור וסינ .10.7
 

מערכת שלושת מסנני החול לסינון ולסחרור המים בבריכה מופעלת ע"י שלוש משאבות סחרור: 
PF-1 PF-3 PF-2 

מתחלפת -. משאבה שלישית הינה משאבה תורנית21/7שתי משאבות מהן תפעלנה תמיד, 
 לסירוגין.

 .ילא אוטומט –חילוף המשאבות יבוצע ידנית ע"י מפעיל המזרקה 
 ותופעל ע"י מתנע רך.Kw 5.5 ל משאבה הינה בהספק של כ

בחדר המכונות, בקרבת משאבות הסינון יותקנו שלושה מפסקי פוקט עבורן, להקלה על איש 
 התחזוקה 

 במהלך בצוע השטיפה ההפוכה למסנני החול.
 במקרה שאף אחת משלושת משאבות הסינון לא פועלת:

  
  המים לא תופעל אף אחת משלושת משאבות מופעP1  ,P2ו ,-P3 

 לא תופעל מנורת ה-UV 

   לא תופעל מערכת האוזונטור 

  מערכת הסינון והסחרור  –תופעל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל"
 מופסקת"
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 "ישדר התראה אלחוטית למפעיל  "מערכת הסינון והסחרור מופסקת 
 
 
 
 

 

 משאבת סחרור למאגר המים: .10.8
 

 יפות, כל עוד יש מים במאגר המים.( תופעל ברצP4משאבת סחרור למאגר המים )
קו הסניקה של משאבת הסחרור מתפצל לשני ענפים. האחר לסחרור מים במאגר 

 המים והשני למילוי
 ראשוני ולמילוי תוספת לשמירת מפלס, אל בריכת המזרקה.

 .24v ACעל כל אחד משני הענפים הנ"ל מותקן ברז חשמלי, 
 .NOהברז לסחרור אל מאגר המים הינו 

 NCז למילוי ולתוספת אל בריכת המזרקה הינו הבר
 הפיקודים על הברזים החשמליים מפורט לעיל.

 במקרה שמשאבת הסחרור למאגר המים לא פועלת:

  משאבת הסחרור למאגר המים  –תופעל נורת אזהרה אדומה בלוח החשמל"
 מופסקת"

 "ישדר התראה אלחוטית למפעיל  "משאבת הסחרור למאגר המים מופסקת 
 
 

 יכלל .10.9
 

או  NZMלכל המשאבות יותקנו בלוח החשמל כל ההגנות הנדרשות וכולל גם: 
PKZM .מכויל 

 בלוח יותקן גם ממסר ראשי לחוסר פאזה והיפוך פאזה.  
הלוח יצויד גם בשעוני מתח וזרם ראשיים, נורות לשלושת הפאזות בכניסה והגנות 

 עבורם. 
 "תקלה חום מנוע". -מס יתר" ולכל משאבה יותקנו בלוח נורות: "פעולה", "תקלת עו

 בלוח יותקנו גם כל הנורות כמפורט לעיל.
 

 מפרט הציוד החשמלי העיקרי המופעל מ/בלוח החשמל: .10.10
 

שתי משאבות טבעות המתזים של הפסל. כל משאבה הינה תלת פאזית  .10.10.1
 .Kw 7.5 בהספק של 

 .Kw 7.5משאבת המתז המרכזי של הפסל. משאבה תלת פאזית בהספק של  .10.10.2

משאבות.  1סה"כ   אבות ניקוז חרום ומשאבת ניקוז מאגר המים.שלוש מש .10.10.1
 Kw 1.2כל משאבה הינה חד פאזית בהספק של 

ת ומשאבה ופועל ותמשאבשתי   משאבות סחרור וסינון למסנני החול. לושש .10.10.1
   .מתחלפת-תורניתשלישית 

 Kw 5.5כל משאבה הינה תלת פאזית בהספק של 

במאגר המים. משאבה תלת  משאבת סחרור המים המטופלים האגורים .10.10.1
 Kw 3 -פאזית בהספק של כ

כל מפוח הינו חד פאזי   שני מפוחים לאוורור חלל התקרה במאגר המים. .10.10.1
 Kw 1.1 -להספק של כ

מתקן האוסמוזה ההפוכה כולל לוח פיקוד והפעלה אינטגראלי משלו ומכיל  .10.10.7
  .5.5Kwמשאבה תלת פאזית בהספק של 

 ל לוח הפעלה משלו. כול UVמתקן החיטוי האולטרה סגול  .10.10.8

 מתקן האוזון כולל לוח הפעלה משלו.  .10.10.9

 מתקן הקומפרסור נשאר כפי שהוא.  .10.10.10
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 ומחולל אוזון UVמערכת משולבת לטיפול במים: אוסמוזה הפוכה, חיטוי  .11
 

מזרקת המים תצויד במערכת משולבת לטיפול ולחיטוי מי המזרקה, ובין היתר, גם לפי המפרטים 
 המצ"ב.

  מתוצרת "אקוואטק, מערכות טיהור מים"וש מערכות בלתי תלויות, המערכת מורכבת משל
  מק"ש עם פיקוד  1מערכת אוסמוזה הפוכה לספיקה שלPLC 

  מערכת חיטויUV  נורות 1מק"ש עם  211לספיקה של 

  גר' + מיכל מי אוזון  9מחולל אוזון לספיקה של 
 ול במחיר היחידה.לכל אחת מהמערכות לוח הפעלה ובקר שליטה נפרד ובלתי תלוי הכל

מחיר המערכות כולל בין היתר גם: תכנון, ייצור, הובלה, התקנה, התחברות לכל המערכות 
 הרלוונטיות 

 בחדר המכונות, הפעלה והרצת המערכות לקבלת כל הפרמטרים הנדרשים ע"י משרד הבריאות. 
 גם הדרכה וליווי  המחיר כולל גם הכנת ומסירת כל החומר הטכני הרלוונטי לנציג העירייה וכולל

 המזמין ונציג העירייה עד לקבלת אישורו כי קיבל את כל החומר הנדרש וכי הוא יודע ומסוגל להפעיל 
 וכולל בין היתר גם: הכל קומפלט -את כל המערכות הכלולות בסעיף זה 

 
 

 :תכניות עדות והדרכה .12
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-asים יכלול: תכניות בתום העבודה יגיש הקבלן למפקח שלושה אוגדנים זהים. כ"א מהאוגדנ

made קטלוגים של כל הציוד המותקן, נתונים טכניים והוראות תפעול ותחזוקה לכל הציוד ,
 המזרקה בכללותה. המותקן ולמערכות

, בתפעול ואחזקה תקינים לכל שהקבלן יסביר, ינחה וילמד את נציגי המזמין, ככל שיידר
 מערכות המזרקה.

ה הנ"ל כלולים במחירי היחידה בכתב הכמויות ולא תמורתם של שלושת האוגדנים וההדרכ
 בעבורן כל תוספת תשלום. תשולם

 
  :אופני מדידה ותשלום .11

 
 כל התשלומים ישולמו לפי הכמות המותקנת בפועל ולפי מחירי היח' כמפורט בכתב הכמויות. 

 הספירה והמדידה יבוצעו בסיום העבודה ובסיום כל שלב לפני הסתרה/כיסוי בעפר/בטון.  
הכל קומפלט ומותקן  –כל הכמויות ומחירי היח' כוללים: הובלה, אספקה, פריקה והתקנה 

 במקום לשביעות רצון המפקח. 
 

 :ה לפסל ושיפוצו  מזרקמערכות היצירהו התנאי הסף לקבלן המשנה ל .11
 

 "ושיפוצו  לפסל  היצירה מזרקה ו מערכות"קבלן המשנה לקבלן הראשי לביצוע  .14.1
ן יקהשונות לביצוע ת הם מערכותיציודיהם ופסל על הוה המזרקמערכות להלן : 

אגף יהיה חייב להיות קבלן תפעול של המזרקה שיפוצו של הפסל , ומושלם  לרבות 
שפ"ע  שמכיר ומפעיל את מערכות המזרקה והיצירה הפסל אגם  בכיכר דיזנגוף  

סינואני  "  .SHARAEL ENGINEERS LTDשראל מהנדסים בע"מ "  בלבד
 שלום. 

ניתן כי הקבלן משנה יעסיק באישור מראש של המפקח המזמין ואגף שפ"ע קבלן  
 .ובעל ניסיון לשיפוץ ובניה מזרקות בעיר תל אביב יפו  משנה  נוסף מטעמו בלבד 

התקשרות חוזית כתנאי לתחילת עבודות באמצעות להוכיח, הראשי  הקבלן על       .11.2
הכול ביצוע מערכות המזרקה  המשנה כאמור לעילאת העסקת קבלן חתומה מולו 

 .והיצירה ושיפוץ הפסל  

האדריכלים, המזמין  ילמערכות המים יצטרך להיות מאושר ע" המשנה קבלן       .11.1
 תחילת העבודות וההתקשרות החוזית. לפני הפרויקטוהמפקח/מנהל 

למזרקות יכין תכניות בצוע מפורטות לכל מערכות המים והחשמל  המשנה קבלן        .11.1
במזרקות. יאשר אותן אצל האדריכלים, המזמין, מנהל  שיתקיןת ציוד ורשימו

 ., אגף שפ"ע  והיועצים בפרוייקט   המזמין נציגיהפרויקט/המפקח אצל 

 יתחיל בעבודות הביצוע. המוצעלאחר קבלת כל האישורים לתכניות ולציוד  רק       .11.1
 

 :אחריות הקבלן .15
 

י ציוד פגומים במשך שנה ממסירת המזרקה הקבלן אחראי לתיקון כל תקלה ו/או החלפת פרט
 למזמין.

 כל התיקונים והחלפות הציוד הפגום יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 
 
 

  :הצהרת הקבלן .11
הקבלן מצהיר בזאת כי קיבל, למד והבין את כל התכניות והמפרט המיוחד, קיבל את כל 

חלקיה באופן מקצועי  הקבלן יבצע את העבודה על כל וההנחיות לשביעות רצונו ההסברים
 .בתכניות ו/או במפרט גם אם לא בא הדבר לידי ביטוי מעולה

 . הקבלן יבצע את כל העבודות בכפוף לדרישות ולהנחיות בתכניות ובמפרט המיוחד
 
 
 

 .תיאור פעולה ) תפ"מ (  למשאבות מזרקת אגפ בכיכר דיזנגוף   .17
 

ם להוראותיו ואישור מנהל כל העבודה תבוצע בתאום ואישור האומן יעקב אגב ובהתא
 הפרוייקט בלבד  כל התאמה שינוי ועידכון כולל במחירי הסעיפים השונים  ולא ישולם בנפרד .
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יאור פעולה )תפ"מ(  למשאבות מזרקת אגם ת 
 בכיכר דיזנגוף 

 08-8111111: פקס .0112102111טל: סינואני שלום הוכן על ידי : 
 03-9667764פקס:  .053-7751254טל:                                                       

 טבעות משולשים , לפיד אש.  3מעגלי מתזי מים , מפעיל פניאומתי לשינוי זווית פרח ,  3קיימים  

 קשת , ניצב , פרח. 1 .1.1

 משנה מהירות.  3המתזים מופעלות ע"י  –משאבות  3 .2

ימאלית ומהירות מינימאלית. ספיקת המשאבה תיקבע ע"י משנה מהירות למהירות מקס .2.1
 מהיריות דיגיטליות שונות במשנה המהירות שיופעלו מהבקר. 7יוגדרו 

בבקר יוגדר רגיסטר לכל משאבה שיכיל את המהירות הנדרשת ממשאבה ומקצב ריטוט מים  .2.2
 מקצבי ריטוט מים. 1בזמן נתון. קיימים 

 וסר מים אלקטרוני .הגנת חוסר מים ע"י מתמר לחץ בקו ניקוז של בריכת המזרקה , ח .2.1

 במצב יד.  K3מופעל ע"י בקר המשאבות. ועובד במופע מוזיקלי בלבד. ע"י מגען  –מדחס .2.1.1

אספקת המים מרשת העיר ע"י מונה עם פולסר מגנטי לספיקה  –אספקת מים מרשת העיר  .1
מ"ק המחובר לבקר למדידת צריכת המים למזרקה לפי בקרת מפלס של מתמר  1פולסים ==  100

 חתית המאגר.לחץ בת

מילוי אוטומטי מהמאגר ע"י מגוף חשמלי שמפוקד  ע"י מד מפלס אלקטרוני בקו ניקוז  .1.1
 הבריכה.

 בבקר מוגדר מפלס הפעלה שפותח ומפלס סגירה שסוגר את המילוי. .1.2

 .מצבים ארבעהבעל  - "בורר מצבי עבודה"קיים  –הפעלת המזרקה  .1

 .OFFכבוי  .1.1

 .בעוצמה קבועה צרובה בתוכנה (הפעלה ידנית לצורך איש שרות)Man ידני .1.2

במצב זה המשאבות עובדות במופע ביניים מקומי, (. הפעלה משעון בקר המזרקה ) PLC בקר .1.1
בלילה )כששעון בקר המזרקה כבוי( עובדת משאבת קשת בעוצמה  שיוגדרו יחד עם המזמין.

 קבועה.

 ותמשאבה 1 שולט על V1210המזרקה  : בקר( מזרקה במצב מופע )מקומיאור עבודת הית.1.1.1
מקצבי ריטוט  1-מהירויות שונות לקבלת עוצמות מים שונות של מתזי המים ו 7-להפעלה ב

 שנ'.  0.2שנ'  0.1שנ'  0.1שונים  

המשאבות עובדות בשינויי עוצמה , שיקראו להלן מופע מוזיקלי , ע"י כניסות  AUXמופע  .1.1
 .AvStumpflלמשנה המהירות מבקר המופעים המוזיקליים  אנלוגיות

יציאות  עלשולט  V1210המזרקה  : בקר( מזרקה במצב מופע )מוזיקליאור עבודת הית .1.1
משנה  1-משנה המהירות של המשאבות ו 1-אנלוגיות המאפשרת הפעלת כניסה אנלוגית ל

להפעלה  4-20mAהטבעות מקבלות זרם  1ומנועי  ותמשאבה 1המהירות של מנועי הטבעות. 
נות של מתזי המים ומהירות סיבובי הטבעות במהירויות שונות לקבלת עוצמות מים שו

וכיוונם. מקצבי ריטוט מתקבלים משינוי אנלוגי של הזרם. בקר המזרקה שולט על יציאות 
אנלוגיות לשינוי זוית המתז המרכזי ע"י מפעיל פניאומתי. בקר המזרקה שולט על תפעול 

 ובקרת האש. 

. היממה מחולקת 1ש' בקר המזרקה מפעיל את המזרקה בזמנים שהוגדרו בשעון מ .1.1.1
 למספר חלקים:

יהיה  11:00 -וב 11:00 -עבודה במצב מופע מקומי/מוזיקלי , כאשר ב 11:00עד  8:00 .1.1.1.1
 מופע מוזיקלי.

 הדממת המזרקה. 11:00עד  11:00 .1.1.1.2

יהיה מופע  21:00 -וב 19:00 -עבודה במצב מופע ביניים , כאשר ב 21:00עד  11:00 .1.1.1.1
 מוזיקלי.

 .1/7רקה. בזמן זה משאבת קשת עובד רצוף בעוצמה הדממת המז 8:00עד  21:00 .1.1.1.1

פעולה משתנה של אביזרי המזרקה שתתוכנת בבקר המזרקה שתאפשר  מופע ביניים: .1.1.2
 10לצופה במזרקה לקבל תחושה של מחזוריות. המופע יוגדר יחד עם המזמין. מופע של 

ולה חזרה דקות החוזר על עצמו ברציפות והצופה ירגיש לאחר שני מחזורים לפחות שהפע
על עצמה. לסיכום תפקיד המופע לתת תחושה של פסל קינטי הקיים בכיכר דיזנגוף ומושך 

 דקות. 10את תשומת ליבו לפחות למשך 
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. V1210לכניסת בקר המזרקה  AvStumpflמופעל ע"י בקר מופעים  מופע מוזיקלי: .1.1.1
, כיוון טבעות , אש , תאורה/מדחס מפעילות . בבקר  Show Readyכניסת 

CRESTRON  מוגדר לוח זמנים למופעים מוזיקליים. בקר המופעים משתלט על
 המזרקה ומפעיל  אותה במקביל להשמעת המוסיקה שנבחרה.

בתאום עם המזמין יוגדרו מוזיקות שיושמעו במזרקה. ע"י עריכת מופעים מוזיקליים: .1.1.1
ניתן להשמיע רשימת המופעים  AvStumpflכרטיס זיכרון צרוב בבקר המופעים 

 .Xpanelקיימת בזיכרון ע"י מסך מגע ה

המפוקדים מבקר  DMXהמפעיל ספקי כוח לבקרי  K3מופעלת ע"י ממסר  הפעלת תאורה: .1
 בעוצמות שונות מהמופע המוזיקלי. DMXבתקשורת  AvStumpflהמופעים 

 .K1 -עם רדת החשכה עד שעה מנהלית לפעולת המזרקה המוגדרת ב.1.1

 ורה אפילו ביום.במצב מופע או עריכת מופע תופעל התא.1.2
      

 אגם בכיכר דיזנגוף בת"א. –מזרקה 
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 הוראות הפעלה למזרקת , אגם בכיכר דיזנגוף ת"א.

 מסך ראשי

    sharelחמת  17:00
 
 

 יש תקלה  מצוף מורם חורף\מצב קיץ שעה 
    

R###S###T###◄79 
  R,S,Tזרם פאזות     

 מערך כפתורים

Enter – ריט לשינוי ערכיםכניסה לתוך תפ 
 מעבר בין מסכים חיטוט מעלה מטה. –> < 

 
 תיאור מסכי הבקר

  .ע"י הקשה על ">" , "<" -מסכי משנה  11-ניתן לצאת ל –מסך ראשי  .1

     ">"ע"י הקשה על  –אלמנטים  1-מצבי פעולה ל -מסך חיוויים  .2
   1מגען  - 1,2,1= הפעלת משאבות מתזים1 1עובד = K1 1מגען   
  2מגען   -= הפעלת משאבת סינון 1 1עובד = K2 2ן מגע   
                1מגען  -= הפעלת תאורה 1 1עובד = K3 1מגען     
 .1= הפעלת מילוי מים מגען 1 1עובד = K4 1מגען      

 אלמנטים 1 -ע"י הקשה על  בורר מצבי עבודה ל -בורר מצבי עבודה  .1

 , מופע , יד PLC , OFFמחליף מצבים:  1K" בורר 1לחיצה על " .1.1

 , יד  PLC , OFF  ,Auxמחליף מצבים:  2K" בורר 2לחיצה על " .1.2

 , יד  PLC , OFF  ,Auxמחליף מצבים:  1K" בורר 1לחיצה על " .1.1

 , יד  PLC , OFF  ,Auxמחליף מצבים:  1K" בורר 1לחיצה על " .1.1

ע"י הקשה על  -ב אלמנטים  שני חלונות: בוקר וער 1-כיוון שעות הפעלה כיבוי ל –שעון מנהלתי  .1
"<" 

 מ כיוון שעות עבודה/כיבוי מגען משאבות מתזים.-1 .1.1

 מ כיוון שעות עבודה/כיבוי משאבת סינון.-2 .1.2

 חלונות. R6 .2( למופע מוזיקלי1מ כיוון שעות עבודה/כיבוי )מגען -1 .1.1

מופעים  1חלונות. סה"כ  R6 .2( מופע מוזיקלי 1מ כיוון שעות עבודה/כיבוי )מגען -1 .1.1
 מוזיקליים.

 שעון אסטרונומי .1

 ע"י הקשה על ">". -כיוון שעת בקר , תאריך: יום בחודש , חודש , שנה  -כיוון שעון  .1.1

ע"י הקשה על ">" ,  -צפייה בשעות זריחה/שקיעה שנקבעו ע"י התאריך  -שעון אסטרונומי  .1.2
 ניתן לקבוע שעון חורף/קיץ ע"י מקש < תתחלף האות ק/ח וכן תעודכן שעת הבקר.

 1ודהמונה שעות עב .1

 2מונה שעות עבודה  .7

 לחץ , מפלס , מהירות רוח .... –נתונים כלליים  .8

 תדר משאבות .9
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 1מסך  –תצוגת תקלות  .10

 2מסך  –תצוגת תקלות  .11
 

משאבות , מדחס , מש'  1טבעות , תאורה ,  1: לכל אלמנטמצבים  שלושהבעל  - "מכאני"בורר מצבי עבודה
 סינון , מגוף מילוי.

 או הפעלת מופע מהדיסק. משאבות מוכנות לעריכות (.רך עריכותהפעלה ידנית לצו)Man ידני .1

 לצורך טיפולים. .Offכבוי   .2
בין )מצב עבודה  ביניים(. פעמים ביום  1מזרקה מופעלת מהמחשב למופעים הצרובים בדיסק ) בקר .3

 המשאבות עובדות בשינויי עוצמה שיוגדרו יחד עם המזמין. (.מופעים מוזיקליים
טבעות להפעלה במהירויות שונות  1-ות ומשאב 1 : הבקר שולט עלבמצב בקר מזרקהאור עבודת הית

לקבלת עוצמות מים שונות של שלושת מעגלי  מתזי המים ומהיריות שונות של הטבעות. מפעיל 
של בקר  DMX-מעגלי התאורה,הנשלטים מיציאת 11-פנאומתי לזווית הפרח , אספקת חשמל ל

  .המופעים
 על המזרקה במופעים מצג הקרסטרון ועוקף את בקר המזרקה. בקר מופעי המזרקה משטלת

 כאשר לא משוגר מופע מבקר המופעים , בקר המזרקה מפעיל מופעי ביניים שלו. –כגיבוי 
 היממה מחולקת למספר חלקים:

 11 -יהיו מופעי מוסיקה למשך כ 11:00,  11:00 -עבודה במופע ביניים , כאשר ב 11:00עד  8:00 .1
 דקות. 

 (.1מנוחת צהרים למזרקה. זהה למצב לילה )סעיף  11:00עד  11:00 .2

יהיו מופעי מוסיקה  21:00,  19:00,  17:00 -עבודה במופע ביניים , כאשר ב 21:00עד  11:00 .1
 דקות. 11 -למשך כ

מבקר המשאבות. או מבקר  1/7מופע לילה. מש' קשת או ניצב עובדת בעוצמה  8:00עד  21:00 .1
 המוזיקה.

  
פעולה משתנה של אביזרי המזרקה שתתוכנת בבקר שתאפשר לצופה במזרקה לקבל  :מופע ביניים

תחושה של מחזוריות. המופע יוגדר יחד עם המזמין. תפקיד המופע לתת תחושה של פסל קינטי 
 דקות. 10הקיים בכיכר ומושך את תשומת ליבו לפחות למשך 

ות הבקר ומפעיל  אותן במקביל מופעל מבקר המוזיקה המשתלט על כניסות/יציא מופע מוזיקלי:
 להשמעת מוסיקה. קיימים מופעי ביניים ללא מוזיקה שישלטו כל היממה על המזרקה.

בתאום עם המזמין הוגדרו מוזיקות שיושמעו במזרקה. ניתן ע"י מקלדת עריכת מופעים מוזיקליים: 
המופעים. ע"י מסך עריכות ותוכנת עריכות , להכין מופעים על זיכרון פלאש וטוענים אותו לבקר 

מגע ובקר קרסטון ניתן להפעיל את המופעים במזרקה. ניתן להכין מופעים מוזיקליים , מופעי 
ביניים יום , מופעי ביניים לילה , מופעי הדממת לילה. רשימת המופעים הקיימת בקרסטרון תוצג על 

הפעלת מופע , בקר מסך המגע וממנו ניתן להכין רשימת מופעים שיושמעו לקהל. כאשר יגיע זמן 
 המופעים ישתלט על בקרי המזרקה ויפעיל אותה.

. מופעים 2. לפי שעון מקומי בבקר המזרקה. 1 משאבות מופעלות במופע באופציות הבאות:
 מוזיקליים. 

 מהבקר המוזיקלי.  DMXתאורה: מופעלת ע"י יציאות 
 עם רדת החשכה עד שעה מנהלית לכיבוי לילה.  .1
 ופע תופעל התאורה אפילו ביום. במצב מופע או עריכת מ .2

להארת המתז  1בטבעת בנונית ,  1בטבעת גדולה ,  9בבריכה ,  12 –מעגלי תאורה  1קיימים  .1
 המרכזי.

 
 הוראות תחזוקה יומית:

 ניקוי דיזות  המתזים מלכלוך , כך שיהיו רציפים וחלקים. .1

 ניקוי רצפת המזרקה ע"י רשת מעלים וניילונים. .2
 

 ת:הוראות אחזקה שבועי
 ניקוי רשתות נירוסטה מלכלוך.  .1
 בדיקת רמת הכלור במים והוספת כלור כנדרש למניעת היווצרות אצות ואבנית. .2
 

 הוראות אחזקה תלת חודשית:
 ריקון המים מבריכת המזרקה , ניקוי הבריכה מלכלוך. .1
 ביצוע כל שלבי אחזקה שבועית. .2
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 מערכת בקרה למזרקת אגם בכיכר דיזנגוף בת"א

 כללי
. המערכת כוללת 2011-גם , נשלטת ע"י מערכת בקרה שנבנתה ע"י חברתנו. המערכת נבנתה במזרקת א

 את היכולות הבאות:
קבוצות מתזי מים שונים ע"י שליטה על מהירות  1שליטה על כל הפעולות של המזרקה כגון,  .1

מנועים המשאבות תוך כדי בדיקת מהירות רוח משבשבת , הגנת חוסר מים ע"י מתמר לחץ 
פנסי תאורת לד למתזים   11ניקוז בריכת המזרקה להגנה על המשאבות ,  הפעלת  בקו

 המסונכרנים למופע המוזיקלי.
 אביב.-הצגת כל נתוני המזרקה על ממשק משתמש במרכז בקרת מזרקות של עיריית תל .2

 עריכת מופעים משולבי מוזיקה של המזרקה. .1

 שליטה על המזרקה מרחוק ע"י מודם אלחוטי. .1

 

 קצהיחידות ה
. הבקר מפעיל שלושה משני Jazz-T40מדגם  UNITRONICSהמזרקה נשלטה ע"י בקר של חברת 

מהירות שמפעילים את שלושת המשאבות של כל קבוצת מתזים. בנוסף הבקר מפעיל שלושה מעגלי 
 תאורה.

  

מחשב 

בקר  תצוגה מזרקה 

מקלדת 

עורך 
תקליטור אחד 

או יותר 
 

גמא הדלקת קבוצת פנסים, הבקר מקבל פקודות הפעלה מהמחשב,  ומפעיל בהתאם את המזרקה. לדו
 שינוי מהירות משאבה לקבלת גובה מים משתנה במתזים.

 

 תקשורת
המחשב המופעים מותקן בארון החשמל של המזרקה. התקשרות בין המחשב לבקר עוברת  

. שממותג ע"י ממסר למודם תקשורת אלחוטי לשליטה ובקרה RS-232בכבל תקשורת בפרוטוקול 
 מרחוק על המזרקה.

 

 לעריכה והשמעת מופעים מוזיקליים המאפשר: PCמחשב 
 עריכת מופע מוזיקלי ושמירתו בזיכרון. .1

 קביעת שעות מופעי מוזיקה של המזרקה , קביעת השירים שיושמעו בכל שעה ויום. .2

והגדרת מופעי המזרקה  VNCשליטה מרחוק על מחשב המופעים , ע"י תוכנת שליטה מרחוק  .1
 מרחוק.

 
 ך התצוגה של ממשק המשתמש בזמן הרצה או עריכת מופע מוזיקלי.ניתן לראות את מס 2בתמונה 
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 תצוגת ממשק המשתמש של המזרקה- 1 מונהת
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 בתמונה הבאה ניתן לראות את רשימת המופעים שאותם המזרקה תריץ.
 

    

 רשימת מופעים - 2 תמונה

ת ניתן לראות את הפקודות שניתן לשלוח באופן ידני למזרקה מהמקלדת בעת עריכ 1בתמונה מספר 
 מופע מוזיקלי.

 

 

 הפקודות שניתן לשלוח למזרקה סט - 3 תמונה
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 :V120רשימת  צעדי מופע ביניים בבקר ראשי  
 

 שנ'. 1צעדי מופע שהמעבר בניהם הוא כל  19הוגדרו 
שנ'. יציאות  1שנ' ,  0.1דרגות ריטוט  1דרגות מהירות ,  11מהירות לכל משאבה  Bit  1הוגדרו

MB400  עדMB447. 
 בכל צעד ניתן להגדיר מה יעבוד.

 
 לדוגמה : 

 1, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  2, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  1מהירות מש'  – 1מס' צעד 
 , ללא ריטוט 2== 

 1, ללא ריטוט , מהירות מש'  2==  2, ללא ריטוט , מהירות מש'  2==  1מהירות מש'  – 2צעד מס' 
 , ללא ריטוט 2== 

 1, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  2ות מש' , ללא ריטוט , מהיר 1==  1מהירות מש'  – 1צעד מס' 
 , ללא ריטוט 2== 

 1, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  2, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  1מהירות מש'  – 1צעד מס' 
 , ללא ריטוט 0== 

 1, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  2, ללא ריטוט , מהירות מש'  1==  1מהירות מש'  – 1צעד מס' 
 , ללא ריטוט 1== 
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 רשימת הפעלות מופע: 
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 Jazzבקר משאבות 

משאבות מזרקת אגם בכיכר   Jazz תיאור כניסות ויציאות בבקר
           אביב  -דיזנגוף תל

 
 מזרקהיציאות בקר ה -אור ית מס' מזרקהכניסות בקר ה –אור ית מס'

 VSD11,12,13מש' מתזים  1Kהפעלת מגען   0 שבשבת 0
 E4מש' סינון  2Kהפעלת מגען   1 מד ספיקת מים 1
2 OL K2  מש' סינוןP4 1הפעלת מגען   2 בתקלהK מדחס 
1 OprK2 מש' סינוןP4 1הפעלת מגען    3 בפעולהK מגוף מילוי 
1  OL K3 נורית תקלה מגוף מילוי 4 מדחס בתקלה 

1  OprK3 5 בפעולה מדחס R5 )מהירות מרחוק/מקומי )שמור 
1   1  
7   7  
  8 באוטו S1,2,3,4,5מפסקים   8
9 OL13  9 מש' פרח בתקלה  

    
 

 בקר המזרקהיציאות  -אור ית מס' מזרקהכניסות בקר ה –אור ית מס'
10 1OprP13 10 מש' פרח בפעולה  
11 OL12  מש' מתזים  11 מש' ניצב בתקלהK1  Q0  תאורה +R 
12  OprP12 מתזים מש' 12 מש' ניצב בפעולהK1   Q1  תאורה +G 
11 OL11 מש' מתזים   13 מש' קשת בתקלהK1  Q2   תאורה+B 
11  OprP11  מש' מתזים 14 מש' קשת בפעולהK2   Q0  תאורה+R 
 G+תאורה  K2  Q1מש' מתזים  15 היפוך פאזה\תקלה חוסר  11
 B+תאורה  K2   Q2מש' מתזים 11 תקלה מערכת דישון  11
17  ROF מש' מתזים 17 צפה בחדר משאבותתקלת הK3   Q0  תאורה+R 
 G+תאורה  K3  Q1מש' מתזים  18 כלור (4-20mA)מד  18
 B+תאורה  K3   Q2מש' מתזים 19 מפלס מים (4-20mA)מד  19
    

 הגדרות שעות עבודה למגענים

On1Off1On2Off2       

MI40,41,42,43 1פעולת מגען ’שK  K1     

MI44,45,46,47 2פעולת מגען  ’שK K2     

MI48,49,50,51 1פעולת מגען  ’שK K3     

MI52,53,54,55 1פעולת מגען  ’שK K4     
       

 

משאבות מזרקת אגם בכיכר דיזנגוף   Jazz תיאור רגיסטרים בבקר
           אביב  -תל

 
  תפקיד האוגרים –אור ית v120כתובת  תפקיד האוגרים -אור ית v120כתובת 

MI 0 11 D2185 סיביות בורר מצבי עבודה MI 20 20 מונה מים 

MI 1 D1031 שעה MI 21  1מהירות מש' מתזים 

MI 2 D1032 יום MI 22  2מהירות מש' מתזים 

MI 3 D1033 שנה MI 23  1מהירות מש' מתזים 

M 4   שקיעהשעת MI 24  רזרבי( 1מהירות מש' מתזים( 
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MI 5  זריחהשעת MI 25 מיקום מופע מים מצביע 

MI 6  MI 26 21 ספיקת מים 

MI 7  MI 27 27   מפלס מים עליון(m) 

MI 8 D1008 מס יחידה MI 28 28  מפלס מים תחתון (m)  
MI 9  MI 29 [ מפלס מיםmמנורמל מ .]- v120 

MI 10 10 מש' סינון  ע"מונה שM2 MI 30 29 [ מפלס מיםm.] 
MI 11 11 מש' מדחס  ע"מונה שM3 MI 31  רזרבי( 1כניסה אנלוגית( 

MI 12 12 ע מגוף מילוי מונה ש"M4 MI 32  רזרבי( 2כניסה אנלוגית( 

MI 13  MI 33  

MI 14 7 מש' פרח ע"מונה ש M13 MI 34 D2184 חיווי הגדרת סוג יחידה 
MI 15 17 מש' ניצב ע"מונה ש M12 MI 35  

MI 16 18 מש' קשת ע"מונה ש M11 MI 36 11 D2186 חיווי הפעלות מהמוקד 
MI 17   ערך רוח מקסימאלי בקמ"ש MI 37 17 D2187 חיוויים ותקלות 
MI 18 תקלות צג יוניטרוניקס MI 38 18 D2188 חיוויים ותקלות 
MI19 19 מהירות רוח MI 39 19 D2180 הגדרת סוג יחידה 

 גריםתפקיד האו –אור ית 40050כתובת  הפעלות אוגרי –אור ית 40040כתובת 
MI 40  געןמ הדלקהשעת K1On1 MI 50  געןמ הדלקהשעת K3On2 מופע מוזיקלי 
MI 41  מגעןשעת כיבוי K1Off1 MI 51 גען שעת כיבוי מK3Off2 מופע מוזיקלי 
MI 42  געןמ הדלקהשעת K1On2 MI 52 געןהדלקה מ תשע K4On1 מופע מוזיקלי 
MI 43 גען שעת כיבוי מK1Off2 MI 53  גען מ כיבוישעת K4Off1 מופע מוזיקלי 
MI 44 געןהדלקה מ תשע K2On1 MI 54 געןהדלקה מ תשע K4On2 מופע מוזיקלי 
MI 45  גען מ כיבוישעת K2Off1 MI 55  געןמ כיבוישעת K4Off2 מופע מוזיקלי 
MI 46 געןהדלקה מ תשע K2On2 MI 56   מפלס מים עליון(m) מ- v120 

MI 47  געןמ כיבוישעת K2Off2 MI 57  מפלס מים תחתון (m) מ- v120 
MI 48  געןמ הדלקהשעת K3On1 MI 58 [ מפלס מיםmמנורמל מ .]- v120 
MI 49  מגעןשעת כיבוי K3Off1   

 
 תפקיד האוגרים –אור ית 40070כתובת  הפעלות אוגרי –אור ית 40060כתובת 
MI 59 חישוב שעה אסטרונומי MI71 חישוב שעה אסטרונומי 

MI 60 חישוב שעה אסטרונומי MI72 חישוב שעה אסטרונומי 

MI 61 חישוב שעה אסטרונומי MI73 Mode Relay 1 

MI 62 חישוב שעה אסטרונומי MI74 Mode Relay 2 

MI 63 חישוב שעה אסטרונומי MI75 Mode Relay 3 

MI 64 חישוב שעה אסטרונומי MI76 Mode Relay 4 

MI 65 חישוב שעה אסטרונומי MI77  
MI 66  MI78  
MI 67 חישוב שעה אסטרונומי MI79  
MI 68  MI80  
MI69  MI81  

MI70 חישוב שעה אסטרונומי MI82  
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           אביב  -משאבות מזרקת אגם בכיכר דיזנגוף תל  Jazz תיאור ביטים בבקר
    MI37 , משאבות abc     d2037גיסטר תקלות + חיווייםפירוט ביטים לר 
MB גדרות לאוגר הMI37 MI& MB  הגדרות לאוגרMI37 MI& 
100 Out 8  משאבת קשתRun   1 108 ש' ניצב  עובד מM12 256 
101 Out 9  משאבת ניצבRun   2 109 ש' פרח עובד מM13 512 
102 Out 10  משאבת פרחRun   4 110  עובדM14 – 1024 רזרבה 
101 Out0 געןמ הפעלת K1 ש' סינוןעובד מ 111 8 משאבות K2 2048 
101 Out1 געןמ הפעלת K2  מדחסעובד  112 16 סינון K3 4096 
101 Out2  הפעלת מגעןK3 עובד מגוף מילוי  111 32 מדחסK4 8192 
101 Out3 הפעלת מגוף מילוי K4 64 111  16384 
 32768 כללית 'ת M11 128 111ש' קשת עובד מ 107

 38MI ומגופים משאבות  def     d2038וייםרגיסטר תקלות + חיולפירוט ביטים 
MB  הגדרות לאוגרMI38 d2038& MB  הגדרות לאוגרMI38 d2038& 
 ROF   256ת' הצפה בחדר משאבות  121 1 קשת OL M11ת'  111
 512 ת' מצוף משאבה/חוסר מים 121 2 ניצב OL M12ת'  117
 NV 1024ת'  121 4 פרח OL M13ת'  118
 2048 ת' כלור 127 8 סינון   מש' OL2תקלת  119
 4096 ת' אין זרימה למילוי מים Out4 128 16 מדחס OL3ת'  120
 8192 ת' מילוי יתר מעל שעה 129 32 ת' מגוף מילוי 121
 16384 ת' בוררים לא בבקר 110 64 רזרבה 122
 32768 ת' רזרבית 111 128 רזרבה 121

 . MI0 רבע משאבות ושני מגופיםאמצבי עבודה לסיביות בורר  d2000 רגיסטר פסיקה דיסקרטית
MB  הגדרות לאוגרd2000 d2000& MB  הגדרות לאוגרd2000 d2000& 
   P1 OFF=00,PLC=01 MI73 111משאבה  118
   P1 Man=10,Aux=11  117משאבה  119
   P2 OFF=00,PLC=01 MI74 118' סינון מ 110
   P2 Man=10,Aux=11  119 ' סינוןמ 111
  תקלה כללית P3  OFF=00,PLC=01 MI75 110תאורה 112
  ממסר תקשורת מופע מוזיקלי P3  Man=10,Aux=11  111תאורה 111
  מופע ביניים V4  OFF=00,PLC=01 MI76 112מגוף מ' 111
  ??dפסיקת קובץ נתון V4 Man=10,Aux=11  111מגוף מ'  111

ומתוארים  MB164-MB179 -לשנפרסים   MI184שליחת ערכים לאוגר  הפעלות מהמוקד ע"י 
 . MI36 באוגר

MB  הגדרות לאוגרd2036 d2036& MB  הגדרות לאוגרd2036 d2036& 
111 P1 ת מש' מתזים+ מרכזיהפעל MI79 172 ביטול תקלה מהמוקד MI91=1 
111 P1 171  מרחוק/מקומי   
111 P2 ת מופעיםהפעל MI80 171   
117 P2 171  מרחוק/מקומי   
118 L3 ת תאורההפעל MI81 171   
119 L3 177  מרחוק/מקומי   
170 L4 אביזר רזרבי הפעלה MI82 178   
171 L4 אפ' פסיקה  179  מרחוק/מקומיIntRst.frm MI190=1 

ומתוארים  MB180-MB195 -ל. שנפרסים d2039 MI39הגדרות לאתר מהמוקד ע"י אוגר  
 .MI34 באוגר

MB  הגדרות אתרd2034 d2034& MB  הגדרות אתרd2034 d2034& 

 256 באר 188 1  180
 512 תאורת רחוב 189 2  181
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 1024 מזרקה 190 4  182
 2048  191 8 מגוף רגולטיבי 183
184  16 192  4096 
 8192 דקות 11ללא התפרצות -מירס 193 32 בוסטר רגיל + מגדל 185
 16384 חורף / קיץ 194 64 אתר עם גנרטור 186
 32768  195 128 מכון ביוב 187
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 Visionבקר מנועים 

 Vision תיאור כניסות יציאות בבקר
 מזרקהיציאות בקר ה -אור ית מס' מזרקהכניסות בקר ה –אור ית מס'

 תאורה K3הפעלת מגען  0 תחילת מופע –מבקר מופע  0
 תחתונה. – 1כיוון טבעת  1 )קשת( 1כיוון טבעת  1
 עליונה. – 2כיוון טבעת  2 אמצעית() 1כיוון טבעת  2
 M11הפעלת מנועים טבעת תחתונה   3 )עליונה( 2כיוון טבעת  1
 M12הפעלת מנועים טבעת עליונה  4 הדלקת אש  1
 M13הפעלת מנועים טבעת אמצעית  5 הדלקת תאורה  1
 אמצעית. – 1כיוון טבעת  Q0 1מ"ז ראשי   1

 דקות בכל שעה. 10חימום מנועים,  גופי EPU 7מ"ז ראשי לוח משאבות   7

 מופע: ברז גז ראשי. EM 8תקלה מ"ז ראשי מנועים  8

 ניקוי מצת. 9 )תחתונה( 1תקלה סט מנועים  9
    

 בקר המזרקהיציאות  -אור ית מס' מזרקהכניסות בקר ה –אור ית מס'
 הצתה אש. 10 )עליונה( 2תקלה סט מנועים  10

 אש 11 ית()אמצע 1תקלה סט מנועים  11

   1.1הגנת מנוע  12
   1.2הגנת מנוע  11
   1.1הגנת מנוע   11
   2.1הגנת מנוע   11
   2.2הגנת מנוע   11
   2.1הגנת מנוע   17
   1.1הגנת מנוע  18
   1.2הגנת מנוע  19
   1.1הגנת מנוע  20
   דליפת גז בצוללת 21
    

 בקר המזרקהיציאות  -אור ית מס' מזרקהכניסות בקר ה –אור ית מס'
 רזרבה 80 רזרבה 80
 רזרבה 81 רזרבה 81
 רזרבה 82 רזרבה 82
 רזרבה 81 תאורה עובדת 81
 רזרבה 81 תאורה בתקלה  81
 רזרבה 81 בוררים במצב אוטו  81
 רזרבה 81 רזרבה  81
 רזרבה 87 רזרבה  87
 

 
   

 הגדרות שעות עבודה למגענים

On1Off1On2Off2       

MI40,41,42,43 1פעולת מגען ’שK  K1     

MI44,45,46,47 2פעולת מגען  ’שK K2     

MI48,49,50,51 1פעולת מגען  ’שK K3     

MI52,53,54,55 1פעולת מגען  ’שK K4     
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 Vision תיאור רגיסטרים בבקר
 

 תפקיד האוגרים –אור ית כתובת  הפעלות אוגרי –אור ית כתובת 
MI 0 D2185 סיביות בורר מצבי עבודה MI 20  מונה מים מצטברJAZZ 
MI 1 D1031  שעה MI 21  מונה מים מצטברJAZZ 
MI 2 D1032  יוםJAZZ MI 22  

MI 3 D1033  שנהJAZZ MI 23  

MI4  שקיעה שעתJAZZ MI 24  

MI5  זריחה שעתJAZZ MI 25  

MI6  MI 26 ריגעית  ספיקת מיםJAZZ 
MI7 ש"ע  מונהM13  מש' פרחJAZZ MI 27   מפלס מים עליון(m) JAZZ 
MI8 מס יחידה MI 28  מפלס מים תחתוןJAZZ (m) 
MI9  MI 29  מפלס מים(m) JAZZ מנורמל 

MI10 ע"מונה ש K2  - מש' סינון MI 30  לחץ אוירAI8 

MI11 ע"מונה ש K3 –  .תאורה MI 31  לחץ גזAI9 

MI12 ע מונה ש"K4 – לוימגוף מי MI 32  טמפ' אשAI10 
MI13 ע"מונה ש M3 –  מדחסJAZZ MI 33   טמפ' סביבהAI11 

MI14 ע "מונה שM13–מנוע טב' עליונה MI 34 D2184 חיווי הגדרת סוג יחידה 
MI15 ע"מונה ש M12–מנוע טב' אמצעית MI 35 D2185  סיביות בורר מצבי עבודהJAZZ 
MI16 ע "מונה שM11–מנוע טב' תחתונה MI 36 D2186 חיווי הפעלות מהמוקד 
MI17  מונה ש"עM12  מש' ניצבJAZZ MI 37 D2187 חיוויים ותקלות 
MI18  מונה ש"עM11  מש' קשתJAZZ MI 38 D2188 חיוויים ותקלות 
MI19  מהירות רוח רגעיתJAZZ MI 39 D2180 הגדרת סוג יחידה 
  JAZZ קיד האוגריםתפ –אור ית JAZZ  10010הפעלות  אוגרי –אור ית 10010

MI 40  געןמ הדלקהשעת K1On1 MI 50  געןמ הדלקהשעת K3On2 מופע מוזיקלי 
MI 41  מגעןשעת כיבוי K1Off1 MI 51 גען שעת כיבוי מK3Off2 מופע מוזיקלי 
MI 42  געןמ הדלקהשעת K1On2 MI 52 געןהדלקה מ תשע K4On1 מופע מוזיקלי 
MI 43 גען שעת כיבוי מK1Off2 MI 53  גען מ כיבוישעת K4Off1 מופע מוזיקלי 
MI 44 געןהדלקה מ תשע K2On1 MI 54 געןהדלקה מ תשע K4On2 מופע מוזיקלי 
MI 45  גען מ כיבוישעת K2Off1 MI 55  געןמ כיבוישעת K4Off2 מופע מוזיקלי 
MI 46 געןהדלקה מ תשע K2On2 MI 56 D2186  חיווי הפעלות מהמוקדJAZZ 
MI 47  געןמ בויכישעת K2Off2 MI 57 D2187  חיוויים ותקלותJAZZ 
MI 48  געןמ הדלקהשעת K3On1 MI 58 D2188  חיוויים ותקלותJAZZ 
MI 49  מגעןשעת כיבוי K3Off1 MI 59 D2180  הגדרת סוג יחידהJAZZ 

 
MI 240 מהירות משאבת פרח   

MI 241 מהירות משאבת קשת   

MI 242 מהירות משאבת ניצב   
MI 243 זוית פרח   
MI244 רזרווי   

MI 245 מהירות טבעת תחתונה   
MI 246 מהירות טבעת אמצעית   
MI 247 מהירות טבעת עליונה   

 
 הפעלות אוגרי –אור ית כתובת 

MI 1000 שיקוף רגיסטרים מ- JAZZ MI0 –  ראה פרוט בבקרJAZZ .למעלה 

MI  ...... 
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MI 1089 שיקוף רגיסטרים מ- JAZZ MI89–  ראה פרוט בבקרJAZZ .למעלה 
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255 

    MI37 , משאבות abc     d2037גיסטר תקלות + חיווייםפירוט ביטים לר 
MB  הגדרות לאוגרMI37 MI& MB  הגדרות לאוגרMI37 d2037& 
 256 טבעת עליונה M12עובדת  108 1 הפעלת מש' ניצב 100
 512 טבעת אמצעית M13עובדת  109 2 הפעלת מש' קשת 101
 M14 1024עובד ברז מיכל גז ראשי  110 4 הפעלת מש' פרח 102
 K2 2048 אש/ברז גז עובד 111 8 כל המזרקה K1הפעלת מגען  101
 4096 תאורה – K3  עובד 112 16 רזרבה - K2הפעלת מגען  101
 8192 רזרבה – K4עובד  111 32 תאורה ומדחס K3 הפעלת מגען 101
 16384  111 64 מילוי מגוף  K4הפעלת מגען  101
 32768 כללית 'ת 111 128 טבעת תחתונה M11עובדת  107

  38MI ומגופים משאבות  def     d2038רגיסטר תקלות + חיווייםלפירוט ביטים 
MB  הגדרות לאוגרMI38 d2038& MB  הגדרות לאוגרMI38 MI& 
 256  ט' אמצעית 3.3תקלת מנוע  121 1 ט' תחתונה 1.1תקלת מנוע  111
 512 ת' תאורה 121 2 ט' תחתונה 1.2תקלת מנוע  117
 1024 ת' דליפת גז בצוללת 121 4 ט' תחתונה 1.3תקלת מנוע  118
 2048 ת' לחץ גז 127 8 ט' עליונה 2.1תקלת מנוע  119
 4096 ת' רזרבה 128 16 ט' עליונה 2.2תקלת מנוע  120
 8192 הת' רזרב 129 32 ט' עליונה 2.3תקלת מנוע  121
 16384 ת' בוררים לא בבקר 110 64 ט' אמצעית 3.1תקלת מנוע  122
 Modbus Jazz 32768ת' תקשורת  111 128 ט' אמצעית 3.2תקלת מנוע  121

. MI0 רבע משאבות ושני מגופיםאסיביות בורר מצבי עבודה ל d2000 רגיסטר פסיקה דיסקרטית
'. לדוגמא, MI192 '1 -מתאים ובסיום לשלוח לה MI -לשינוי מצב עבודה, יש לכתוב את הערך ל

 .MI192=1ואח"כ  MI73=3למופע, יש לכתוב  1לקבוע את מצב עבודה של טבעת 
MB  הגדרות לאוגרd2000 d2000& MB  הגדרות לאוגרd2000 d2000& 
   P1 OFF=00,PLC=01 MI73 111משאבה  118
   P1 Man=10,Aux=11  117משאבה  119
   P2 OFF=00,PLC=01 MI74 118' סינון מ 110
   P2 Man=10,Aux=11  119 ' סינוןמ 111
  תקלה כללית P3  OFF=00,PLC=01 MI75 110תאורה 112
  ממסר תקשורת מופע מוזיקלי P3  Man=10,Aux=11  111תאורה 111
  מופע ביניים V4  OFF=00,PLC=01 MI76 112מגוף מ' 111
  ??dפסיקת קובץ נתון V4 Man=10,Aux=11  111מגוף מ'  111

ומתוארים  MB164-MB179 -לשנפרסים   MI184שליחת ערכים לאוגר  הפעלות מהמוקד ע"י 
 . MI36 באוגר

MB  הגדרות לאוגרd2036 d2036& MB  הגדרות לאוגרd2036 d2036& 
111 P1 ת מש' מתזים+ מרכזיהפעל MI79 172 ביטול תקלה מהמוקד MI91=1 
111 P1 171  מרחוק/מקומי   
111 P2 ת מופעיםהפעל MI80 171   
117 P2 171  מרחוק/מקומי   
118 L3 ת תאורההפעל MI81 171   
119 L3 177  מרחוק/מקומי   
170 L4 אביזר רזרבי הפעלה MI82 178   
171 L4 אפ' פסיקה  179  מרחוק/מקומיIntRst.frm MI190=1 

ומתוארים  MB180-MB195 -לשנפרסים  .d2039 MI39הגדרות לאתר מהמוקד ע"י אוגר 
 .MI34 באוגר

MB  הגדרות אתרd2034 d2034& MB  הגדרות אתרd2034 d2034& 
 256 באר 188 1  180



 

 

256 

256 

 512 תאורת רחוב 189 2  181
 1024 מזרקה 190 4  182
 2048  191 8 מגוף רגולטיבי 183
184  16 192  4096 
 8192 דקות 11א התפרצות לל-מירס 193 32 בוסטר רגיל + מגדל 185
 16384 חורף / קיץ 194 64 אתר עם גנרטור 186
 32768  195 128 מכון ביוב 187

 
 :  משלימות הוראות  נוספות   .18

למען הסר ספק כל התיאור למזרקה כאמור להלן לביצוע מושלם כולל הפסל ותאורת הפסל 
התקנת הפסל באתר , חיבור  תהקמת חדר מכונו,  שיקום מכאני של הפסל ברידינגיכלול  גם 

חדר  עריכת מופעי מוזיקהוהגז , שיפוץ חלקיו  לרבות לפיד האש ,  למערכות: מים , חשמל , 
ולכול האמור במכרז זה  ותיק המתקן של הפסל הקיים לרבות  והתחברות לפסל המכונות

 .המלא מערכות חדשניות של מערכת האוסמוזה ההפוכה  מאגר  וציודיו   מנועיו ושיפוצו 
לרבות הכנת עדכון תיק מתקן הקיים לתיק מיתקן  חדש  לאישור אגף שפ"ע היועצים הכולל 

 תעודות אחריות בתוקף  לציוד  כולו  .
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 מערך מילוי/חיטוי מאגר מים מזרקת אגם דיזינגוף

 
 
 

 
 

 :הקדמה
ת משניות, הראשונה, מערכת ייצור/פיצוי מבוססת על המערכת המוצעת בנויה משני תתי מערכו

טכנולוגיה של התפלת מים ע"י הפרדה ממברניאלית ותכליתה להסיר ממי הרשת קשת רחבה מאוד 
של מזהמים ועיקרים, מזהמים מומסים קשי תמס שיש להם פוטנציאל להזיק אסטטית ואחר לכל 

 רכיבי המזרקה לרבות צנרת, משאבות חיפויי קיר ועוד.
מים שנוצרו בתהליך הפרדה ממברניאלית מכילים מעט מאוד מומסים ולכן יש בהם כדי לשמור על  

 משטחים נקיים ממשקעים.
 

 AOP-Advanced Oxidation Processהמערכת השנייה מבוססת טכנולוגית חיטוי משולבת 
 אוזון -ומחמצן לצורך השגת ערך שאריתי  UV-Ultra-Viloetבנויה ממעקר באור על סגולי  

 
למערך החיטוי המוצע יש יתרונות רבים על פני החיטוי הקונבנציונאלי המבוסס על הזרקת תמיסת 

 היפוכלוריט, 

 אין צורך בכימיקלים, אוזון מיוצר מחמצן חופשי מהסביבה 
o ללא תלות בספקי כימיקלים 
o אישור אחסנת כימיקלים 

 לא משאיר ריח רע של כלורמינים 

 אינו מסרטן כמו הכלור 

 צורך באיזון  איןpH)!אין צורך בחומצת מלח( 

  מהיפוכלוריט ולכן יש צורך בהרבה פחות אוזון 10פעולת החמצון מהירה ביותר מפי 

 תוצר לוואי של אוזון אחרי פירוקו הוא חמצן-O2 
 

 בקרה:
 Unitronicsמתוצרת   PLCכל המערך המוצע להלן ינוהל ע"י בקר מתוכנת 

 ך ממשק תקשורת לבקרת מבנהראשית!כל הפרמטרים בבקר זה יועברו דר
 

 מבוסס על תרשים זרימה המצורף כאן: -להלן תיאור פעולה של כל המערך המוצע
בתרשים זרימה מצורף(, מאגר זה ינוהל -Tank A))מ"ק 10במזרקה באתר קיים מאגר אספקה של  

 דרך לוח בקרה ראשי שיותקן על גבי מעמד נירוסטה של מערכת ההתפלה
 
 
 
 

 מאגר תפעיל את מערכת ההתפלה עד למילוי החוסר במאגר הראשידרישה מה
 צרכנים עיקריים 2-ל P2המאגר הראשי הזה יספק מים על פי צורך דרך משאבה 

 מאגר המזרקה 
 "מיכלי "מי אוזון- (Tank B- )בתרשים הזרימה 

ל ערך תסחרר את המאגר הראשי תוך כדי ניטור קבוע ש 2Pכאשר אין דרישה משני הצרכנים, משאבה 
ORP-Oxidation Reduction Potential הערך הזה נועד לנטר את רמת האוזון היתיר במאגר 

משאבה שמותקנת על מערכת  1Pכאשר הערך יירד מסף קבוע יוזרמו למאגר "מי אוזון" ע"י משאבה 
 חזרה לערך הרצוי במאגר הראשי ORP-הזנת מי אוזון על מנת להעלות את סף ה

 
במזרקה, חיישנים שיותקנו על גבי צנרת הסחרור בתוך  ORP-גם לגבי ערך ה אותו עיקרון יתקיים

במזרקה וכאשר ערך זה יירד מתחת לסף שנקבע, יוזרמו  ORP-המזרקה ינטרו באופן שוטף את ערך ה
 רצוי ORP"מי אוזון" ממיכל מי אוזון למזרקה על מנת לשמור על ערך 

 
 רך המוצע:להלן מפרט משלים לכל אחת ממערכות המשנה במע
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 PLC:-RO4M3 -מערכת התפלה

מערכת ייחודית מתוצרת אקוואטק מבוססת על עיקרון של הפרדה ממברניאלית שעיקר פעולתה היא 
 הרחקה של מוצקים מומסים 
 -להלן מפרט המערכת המוצעת

 
 טיפול מקדים:

  21עמודת שרף   -מיקרון  10סינון ראשוני עדX62"  לת בקר כולל מצע זכוכית, העמודה מנוה
 11בספיקה מקסימאלית של  Clack-USAמתוצרת WS15CI שטיפה אוטומטי דיגיטאלי 

 מק"ש

  24עמודת שרף  -מטהר פחם פעילX72"   עם מצע פחם פעיל ביטומני כולל בקר שטיפה
המערך כולל ברזי דיגום מנירוסטה   Clack-USAמתוצרת   WS15CIאוטומטי דיגיטאלי 

 ושעוני חיווי לחץ אנלוגיים

רק כאשר יתקיים הפרש לחץ  PLC-טיפות הפוכות של מצעי הסינון ומצע הפחם ינוהלו ע"י בקר הש
 בין הכניסה ליציאה ורק כאשר אין הפרעה לפעולת מערכת ההתפלה!

  מונה מים כולל פלט 

 מניעת שקיעת אבנית על גבי הממברנות -מערך הזנת אנטי סקלנט מבוסס ספיקה 

 מיקרון ייחודי לאקוואטק  1מיקרון עד  10סינון מדורג מ 
 

 מערכת התפלת מים:
על גבי גלגלים)עם אפשרות נעילה( על מנת שניתן יהיה להחיף  101המערכת בנויה על מעמד נירוסטה  

 באתר יש חלל מצוצמם! -ממברנות ואו לבצע פעולות תיקון על המערכת 
  משאבה רב דרגתית אנכית מתוצרתEbara  או שו"ע 

 ה בתי ממברנה בלחץ גבוFRP 8"  כולל מחברים ויקטאוליים 

  ממברנות מתוצרתFilmtec- Dow Chemicals BW30-400     

  מערך ברזי וויסות רכז להשגת ערך השבה אידיאלי ומשטר עבודה, לחצים וספיקות, על פי
 Filmtecאיפיון של 

  מפסק לחץ נמוך-Danfos 

  מפסק לחץ גבוה-Danfos 

 1 ן, )כניסה, יציאה, לחץ נמוך, לחץ גבוה, לחץ עבודה, לחץ שעוני חיווי לחץ ממולאים גליצרי
 משאבה(

  תוצרת   מוצר, רכז, סחרור -מדי זרימה מסוג רוטומטר לניהולZiya 

 .משדר לחץ גבוה לניטור לחץ כניסהMSP310-1MPA 

 משדר  לחץ גבוה לניטור לחץ הזנה MSP310-05KPA  

 בקר מוליכות מי הזנה CCT5320E 0-2000    

 כות מי מוצרבקר מוליCCT5320E-0-200    

  לוח חשמל כולל בקר ניהולPLC V700- Unitronics 

  1משאבה  -הגנות טרמיות למשאבותP  מערכת התפלה -)מאגר מי אוזון( ומשאבת לחץ גבוה 

 2  משדרי לחץMSP19-02KPA  לניהול מאגר מים ראשי ומאגר מי אוזון 

   בקרORP   4-20כולל יציאה אנאלוגיתmA  ע"י בקר מנוהלPLC 
 

 UV 10" =3L -Ultra Violet SS-UV -מעקר אור על סגולי
  מעקר מים בטכנולוגיה שלUV 

 מק"ש 211 -ספיקה נומינאלי 

 1 נורות אמלגם בתוך שרוולי קווארץ 

  באר 1עד  -לחץ עבודה 

  בקר חיווי עוצמת קרינה רצופה 

  ,מצב נורות ועודהתראות יבשות ואנאלוגיות על עוצמת קרינה נמוכה, התראת חיטוי 

  ריאקטור נירוסטהSS316L 
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 התראה על חום ארון בקרה 

  מערךCIP-Built In  

  דגימות מיקרוביאליות  -ברזי דגימה מנירוסטה לפני ואחרי הריאקטור 
 

 :OXU110-CD2000SS -מערך ייצור אוזון
 

  גרם/שעה תוצרת  9מחולל אוזוןClear Water -USA 

  מערך ריכוז חמצן/ייבוש אווירOXU-1110 

  מכלול אינג'קטור /משאבת סחרור 

 מערך אנטי סיפון למניעת חזרת מים למחולל האוזון 

  בקרORP  4-20כולל יציאה אנאלוגיתmA  

  101המערך כולו מותקן על גבי מעמד נירוסטה 

  ניהול המערך ע"י בקרPLC 

 
 מאגר מי אוזון:

  ליטר )מותנה מקום( 1100-1000מיכל פלסטי 

  משאבת סחרורMatrix 3-3T-P3 

  משדר לחץ דיגיטאליMSP310=05KPA ניהול גובה פני המים במיכל 

 נשם" אוזון למניעת שחרור אוזון לחלל החדר" 

  ברזים מפוקדים מפעיל חשמלי  2מערךSS316L  תוצרתBelimo Swiss 
o הפניית מי אוזון למאגר ראשי 
o הפניית מי אוזון למאגר המזרקה 

 יש להתקין מערכת אוויר מאולץ  -הערה ך האוזון לוח חשמל מקומי לניהול כל רכיבי מער
 21/7להחלפת אוויר בחדר המים מבוססת ניטור אוזון בחלל ו/או לעבודה 
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 תוכן העניינים

 
 רשימת תוכניות .1
 הקדמה .2
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21. SHOP DRAWINGS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תוכניות .1

 

 תוכנית אוורור ומיזוג אויר, פרטים ומקרא. 1  -מא 
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 הקדמה .2

 

עבודה זו תבוצע בהתאם לדרישות ולהוראות המפורטות במפרט המיוחד הזה  

 בהוצאת הועדה הבין משרדית. 11פרק  והמפרט הכללי

המפרט המיוחד, כתב הכמויות, התוכניות הנוכחיות וההוראות שתושלמנה  

 במשך העבודה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

כוונת המפרט והתכניות לתאר את המתקן באופן כללי. תוכניות המכרז הן  

עלה תקינה ומושלמת כלליות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפ

 של המערכת.

 סדר העדיפויות לביצוע יהיה כדלהלן

 התכניות. א.

 המפרט המיוחד. ב.

 כתב הכמויות. ג.

 בהוצאת הועדה הבין משרדית. 11המפרט הכללי פרק  .ד

 

 יודגש כי לא יאושרו יצרני ציוד שאינם מצויינים במפרט זה.

ברשם הקבלנים ועם  לפחות 170-קבלן מיזוג אויר יהיה בעל סיווג קבלני ב

 מ"ר  כ"א. 1,000פרוייקטים ציבוריים לפחות בהיקף של  1נסיון של 

 קבלני מיזוג אויר וקבלני משנה יהיו כפופים לאישור מראש של היועץ.

 .1001לכל חלקי המערכות יהיה תו תקן ישראלי 

 

 תיאור המערכת .3

  

קעי בכיכר דיזינגוף אוורור ומיזוג אוויר של חדר מכונות תת קרהפרוייקט כולל 
 בתל אביב. 

 
 מערכת יניקה הכוללת מפוח ותעלות תשאב אוויר מחדר המכונות.

 
 שני חדרים טכניים ימוזגו באמצעות מזגנים עיליים.

 
 העבודות תבוצענה על פי הוראות המפקח באתר.

 
 

 

 

 

 תנאי תכנון .4
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 לחות יחסית DB   F 91 (C 11 ,)10%-קיץ    תנאי חוץ: 

 DB F 11 (C 7.2.)  -ף חור   

 לחות יחסית DB  F 71.1 (C 21 ,)10%  -קיץ  תנאי פנים: 

 לחות יחסית לא מבוקרת.     

 DB F 71.1 (C 21 ) -חורף    

 לחות יחסית לא מבוקרת.      

 

 

 מזגנים מיני מרכזיים ומזגנים מפוצלים .5

התאם לטבלת הקבלן יספק וירכיב מזגנים מיני מרכזיים ומפוצלים ב א.

 הנתונים הטכניים, בתכניות ולפי התיאור שלהלן.

 .כל מזגן יהיה מסוג משאבת חום לקירור ולחימום 

 המזגנים יותאמו לתקנות החדשות לגבי מקררים ירוקים. 

 כ"ס ומעלה יסופק מתנע רך. 1.1לכל מזגן בתפוקה של  

 

כל מזגן יהיה מוצר מוגמר ומושלם של יצרן המאושר ע"י  ב.

נדס/מפקח ויכלול יחידת מפוח נחשון, יחידת עיבוי, מערכת פיקוד המה

אלקטרוני באמצעות שלט וכל האביזרים הדרושים להפעלת היחידה 

 לקרור ולחימום.

 

צינור פלסטי יחבר את תחתית בריכת הניקוז אל מקום ניקוז שיקבע ע"י  ג.

 המהנדס מפקח.

 

תואר בתוכניות ויכלול פאזית או תלת פאזית כמ -המזגן יפעל ברשת חד  ד.

 מערכת חשמל ופיקוד מושלמת, הכוללת:

שלט רחוק עם תרמוסטט, וסת מהירות, שעון שבת, מתגי פיקוד וכו'.  

התרמוסטטים באזורים הציבוריים יכללו מכסים להגנה ועם תצוגה של 

 טמפרטורה.

 

 חיווט חשמלי ה.

פאזי ואום -קו כח בין היחידה לשקע, עם תקע משוריין חד .1

 בהתאם לתוכניות. A9X1אמפר לפחות או  17מתברגת לזרם של 

קופסת חיבורים בתוך היחידה תהיה בגודל מתאים ומצויידת  .2

 בסרגל חיבורים מסומנים.
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חיווט חשמלי של כח ופיקוד מושלמת לחלוטין הכוללת את כל  .1

האביזרים הדרושים לפעולת המזגן בתוך יחידת מפוח הנחשון, 

בוי ובינן לבין האביזרים החיצוניים המשמשים בתוך יחידת העי

 להפעלתו ולוויסותו.

 אופן ההרכבה ו.

 

יבטיח פירוק נוח של חלקי המזגן וכן גישה נוחה לטיפול ופירוק של כל  

אביזר. תלית יחידות העיבוי ומפוח הנחשון לתקרה או לקיר תעשה ע"י 

ספת פיליפסים. כמו כן יספק הקבלן וירכיב כל קונסטרוקציה נו

 הדרושה לתליה או להצבת המזגן והמעבה.

 

עבור תפוקות  ,כל המזגנים יישאו תווי תקן ישראליים עבור בטיחות ז.

 .ועבור נצילויות קירור

 

מחיר היחידה יכלול בולמי זעזועים מסוג גומי מחורץ, לוחית  

הפעלה/שלט רחוק, מחברים גמישים לתעלות, ומטר צנרת ניקוז וחיבור 

 .לנקודת ניקוז

 

באחריות הקבלן להזמין את הציוד עם מידות פיזיות המתאימות לתנאי  

 השטח, קרי, לגודל חדר המכונות ולפתחים להכנסת הציוד.

 

   .תדיראןאלקטרה או המזגנים יהיו מתוצרת  

 מפוחים .6

 

  .הקבלן יספק וירכיב מפוחים בהתאם לנתונים הטכניים 

 

 . PPSעשוי מחומר  מבנה המפוח יהיה 

שעות עבודה. נקודות גרוז חיצוניות  100,000 -יסבי המפוחים יותאמו למ 

 תסופקנה במקומות שהגישה למיסבים אינה נוחה.

 המנוע מתוצרת מערב אירופה או צפון אמריקה. 

 

שתי רצועות הנעה תותקנה כשכל רצועה תתוכנן לעמוד בעומס לבדה. מנגנון  

 מחורר יסופק לרצועות.מעומס המנוע ומגן מפח  110% -ההינע יבחר ל

 

 

 .COLOSITהמפוחים יהיו מתוצרת   
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מחיר היחידה הנ"ל יכלול מתקן תליה, בולמי רעידות קפיציים,  הערה: 

חיבורים גמישים, מפסק בטחון, ואת התוספות המצויינות לעיל ובגליון 

 טבלאות הציוד.

 

 

 צנרת גז קרור ואביזריה .7

 

. ההלחמה תהיה בחוט הלחמה סילפוס Lצנרת הגז תהיה מנחושת קשיחה דגם  

אטמוספרות. מתלי צנרת  12כסף. כל הצנרת תעבור בדיקת לחץ של  1%עם 

 ומוטות תליה יהיו מגולוונים.

 

עובי דופן הצנרת, ההלחמות ובדיקות הלחץ יותאמו לגז קירור "ירוק" כפי  

 שנדרש בתקן ישראלי.

 

רות מקצף תערובת הצנרת תבודד באמצעות קליפות גומי סינתטי המיוצ 

 אלסטומרית פלסטית גמישה ובצורת צינור. 

 

. 0.28ק"ג למ"ק ובעל מקדם חום מירבי של  90חומר הבידוד יהיה בצפיפות של 

הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצנרת ללא חתכים וללא הדבקות 

 לאורך.

 

 10%מ"מ ועם חפיפה של  0.1הבידוד יוגן על ידי ליפוף בסרט פלסטי בעובי 

 בליפוף.

 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. 

כאשר תונח מתחת לריצוף, הצנרת תותקן בתוך תעלת פח מגינה או בציפוי 

 בטון.  

מטרים בתוך  2מטרים בכל קצה :  2ם עם תוספת של כל הכנת צנרת תסתיי

 עבור חיבור ליחידת עיבוי. למבנהמטרים מחוץ  2 -עבור חיבור למזגן ו למבנה

 

מחיר הצנרת יכלול את הגנת הצנרת מתחת לריצוף, את החציבות בקיר 

 ובתקרה ואת  המילוי ותיקוני הטיח. 
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 תעלות אויר .8

 

 דה מגולוונת בעובי כדלקמן:תעלות האוויר תהיינה מפח פל א.

 עובי פח מגולוון )מ"מ( רוחב תעלה מרובעת )ס"מ(

 0.7 11עד 

 0.8 71עד 

 0.9 111עד 

 1.0 210עד 

 1.21  210מעל 

  

עבודת התעלות תעשה בהתאם להנחיות ההוצאות האחרונות של 

ASHRAE  ו- SMACNA. 

  

לה. באם לא קשתות בתעלות יבוצעו ברדיוס פנימי השווה לרוחב התע

 מתאפשר הדבר, יש להשתמש במכווני זרימה.

 

תעלות יניקת אויר )משירותים, חדרים טכניים, מחסנים וכו'( תקבלנה  ב.

 איטום בכל החיבורים וההסתעפויות וללא תוספת במחיר.

 

 מ"מ. 1.1תעלות שחרור עשן תהיינה מפח מגולוון בעובי   .ג

העומדים בטמפרטורה  חיבורי התעלות יהיו באמצעות אוגנים ואטמים

 מעלות צלסיוס במשך שעתיים לפחות. 210של 

  מחיר האוגנים והאטמים יהיה כלול  במחיר תעלות הפח.

 

תעלות מחוץ לבניין, החשופות למזג אויר חוץ, תקבלנה איטום מיוחד  ד.

 מפני חדירת מים ותצבענה כפי שמפורט בהמשך.

 ם תוספת מחיר עבורו.ולא תשול 70Cחומר האיטום יהיה עמיד בטמפ'  

בגין צביעת התעלות תשולם תוספת מחיר בסעיף מתאים בכתב  

 הכמויות.

 

 

לפחות עם  1תעלות גמישות תהיינה מבודדות ע"י פיברגלס בעובי " ה.

 מינימום. 1=R( HR/F BTU FT²מקדם התנגדות תרמי של )

שכבת הבידוד תצופה מבחוץ ע"י מחסום אדים עם חיזוקים ספירליים  

 תצופה מבפנים ע"י שכבה פולימרית חלקה בצבע שחור.ו
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מטרים ואופן ההתקנה יהיה בצורה כזה  2אורך התעלות לא יעלה על 

שלא יהיו כיפופים חדים בתעלה. התעלות תתמכנה על ידי מתלים בעובי 

GA28  ס"מ. 1וברוחב 

 .1178לתעלות יהיה תו תקן ישראלי  

  

 ופיל יוניסטרט ומוטות תליה.התעלות והאביזרים יתלו על ידי פר ו.

 

 רוחב תעלה 

 )ס"מ(

 מרווח מקסימלי בין מוטות

 )מטר(

 קוטר מוט תליה

 )אינץ'(

 1/8 2.1 90עד 

 1/2 1.8 90מעל 

 

 :שלבים 1 -צביעת התעלות תעשה ב  ז.

 ניקוי משטח משומנים ומאבק. .1

 מיקרון. 8" בשכבה של WASH PRIMERהכנת שטח ב " .2

 מיקרון. 10ה של צבע יסוד בשכב .1

 צבע עליון בגוון שיאושר ע"י האדריכל. .1

 

דופן התעלות יצבע בצבע שחור בכל מקום בו מותקן מפזר או תריס  ח.

 אויר. כל זאת ללא תוספת במחיר.

 

 הקבלן יבצע הארקות לתעלות כנדרש ע"י חברת החשמל. 

 

מחירי היחידה יכללו יציאות למפזרים, הארקות, מתלים לתעלות,  

 צביעת המתלים.ו

 

 בידוד תרמי לתעלות .9

  

  NFPAחומר הבידוד, הדבקים והאביזרים יעמדו בפני אש לפי תקנות  

 .711לפחות ועומד בתקן ישראלי   V.1.1 וסווג האש שלהם 

 

 בידוד תרמי אקוסטי פנימי א.

 

 כמסומן בתוכנית.  1הקבלן יספק בידוד מצמר זכוכית מוקשה בעובי "

 ת נאופרן שחורה אשר תותקן בצד זרימת האויר.לבידוד תהיה שכב

1צפיפות החומר תהיה 
LBS/FT 2 (12  עם מקדם מעבר חום )ק"ג/מ"ק
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 .F 71 -ב 0.21

 צורת התקנה וחיבורים תהיה בהתאם להמלצות היצרן. 

הבידוד יודבק לדופן התעלה ויחוזק עם ברגים )או פינים מרותכים  

 מניעת חתיכת הבידוד.לתעלה( ועם לוחיות פח אשר תכופפנה ל

ס"מ )מינימום אחד לדופן(. קצוות  10הפינים יותקנו במרווחים של  

הבידוד בחיבור בין תעלות, ביציאות למפזרים ובחיבור בין שני מזרונים 

 .Zמ"מ בצורת  0.1יחוזקו ע"י פח מגולוון בעובי 

 

  בידוד תרמי חיצוני ב.

 

 FT³/LBSבצפיפות של  1" חומר הבידוד יהיה מזרוני צמר זכוכית בעובי 

ק"ג/מ"ק( עם ציפוי בצד החיצוני בנייר אלומיניום משוריין  21) 1.1

או שווה ערך  OWENS CORNINGמיקרון תוצרת חברת  110בעובי 

 מאושר.

הדבקת קצות מזרוני הבידוד זה לזה תעשה ע"י חפיפת נייר אלומיניום  

 ס"מ לפחות. 1של 

 10ס"מ ובמרווחים של  11ברוחב  הבידוד יודבק לתעלה ברצועות דבק 

 ס"מ בין הרצועות.

בנוסף, חוטי ברזל מגולוונים יחזקו את הבידוד לתעלה במרווחים של  

 ס"מ. 110

  

  

 תעלות מ"א מחוץ לבנין ג.

 

תעלות מ"א אשר תותקנה מחוץ לבנין )על הגג וכדומה( תקבלנה בידוד  

לעיל( ותקבלנה )בצפיפות המתוארת בסעיף א  2אקוסטי פנימי בעובי "

מעלות צלסיוס  70איטום מיוחד בחיבורים העומד בפני טמפרטורה של 

 ובפני מים.

 

 

 מדפי אש ועשן ממונעים .10

 

 הקבלן יספק וירכיב מדפים כמצויין בתוכניות. 

 

המדפים יופעלו ע"י קפיץ ונתיך חום דו מתכתי המגיב לעליית טמפרטורה ו/או  

תו תקן ש ועשן. מדפי האש והעשן ישאו ממערכת גילוי א V210לפי פיקוד 
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 .1,  1חלקים  1001ישראלי 

 

 , קרי, עם הפסקת הזרם החשמלי יסגרו הלהבים.C.Nיהיה מסוג . מדף אש 

 

 קרי, עם הפסקת הזרם החשמלי יפתחו הלבבים . ,O.Nמדף עשן יהיה מסוג  

 

 בתעלה ינתן פתח גישה להפעלה ידנית ועם שילוט מתאים. 

 

עם שני מתגים )פתוח וסגור( אשר יהיו מחוברים פיזית ללהב  המדף יצוייד 

 המדף ויתנו אינדיקציה על מצב המדף.

 

מחיר מדף האש יכלול את המפעיל, את פתח הגישה בתעלה, את השרוול, את  

המתגים הנ"ל, ההתקנה לפי פרט בתוכניות ואת החיווט החשמלי ללוחות מיזוג 

 אויר ולבקרים.

 

 .  PREFCO 1020יעד או מטלפרס היו מתוצרת המדפים הממונעים י 

 

 מדפי ויסות ידניים ואוטומטיים .11

 

מדפי ויסות אויר יהיו עשויים מאלומיניום והצירים יהיו מצופים קדמיום,  

 המסיבים מאקולון.

המדפים הידניים יהיו מסוג להבים מנוגדים ויהיו מצויידים בידית להפעלה  

 המדף. ועם סימון באחוזים למצב פתיחת

למדפים אוטומטיים יסופק אחד הצירים ארוך מהיתר על מנת לאפשר  

 התחברות למנוע ויסות.

מדפים מסוג להבים מנוגדים ישמשו לויסות אויר ומדפים מסוג להבים  

 מקבילים ישמשו לפתיחה וסגירה.

 מחירי המדפים האוטומטיים יכללו את המנועים. 

 

 מפזרי אויר .12

 

 מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר כפי שמצויינים בתוכניות. הקבלן יספק וירכיב 

. הקבלן יזמין מפזרים ותריסים לפי הנדרש גודל צווארמידות המפזרים הינן  

 של התקרה המונמכת. ולפי גודל המודוליםבתוכניות 

 המפזרים, התריסים ווסתי הכמות יהיו עשויים אלומיניום. 

 יכל ויצבע לפי דרישתו.צבע המפזרים והווסתים יתואם עם האדר 
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 דגמי המפזרים יהיו מותאמים לתקרות גבוהות.

וכן את ובתקרות בקירות והמתכת מחירי המפזרים יכללו את מסגרות העץ  

 וסתי הכמות.

 

 ,יעד או שווה ערך מאושר. TROX, METALPRESS ,ACPהמפזרים יהיו מתוצרת 

 

 גופי חימום חשמליים .13

גופי חימום חשמליים כמופיע בתוכנית, ולפי  הקבלן יספק, ירכיב ויחבר א.

 התיאור דלהלן.

 

לא פחות מן הנדרש  -הספק חשמלי ומספר דרגות של גופי החימום  ב.

 וולט, והדרגות תחולקנה בין הפזות. 220בתכניות. מתח העבודה יהיה 

 

גופי החימום יהיו ספירליים, מסוג של סליל יצוק בחומר בידוד עמיד  ג.

ניקל. אורך גופי החימום יבטיח כי לא ישרפו -ינור כרוםחום מותקן בצ

ווט  100 -גם בחוסר זרימת אויר דרכם, ובכל מקרה לא יגדל הספקם מ

 למטר אורך.

 

ההרכבה תעשה בתוך מסגרת מפח אלומיניום, שתוכנס בצורת מגירה.  ד.

הכנסת והוצאת המסגרת תעשה בקלות. יינתן אטם למניעת בריחת 

 אויר.

 

החיבורים לגופי החימום תהיה מחוץ למסגרת ובולטת מחוץ קופסת  ה.

 לזרם האוויר. 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 

את גופי החימום תוכנס פלטה  קופסת החיבורים לבין המסגרת המכילה

 מ"מ. 1מבודדת בעובי 

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  ז.

 מניעת חימום יתר.מהגופים ואשר יפסיק את פעולת גופי החימום ל
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מחיר גופי החימום החשמליים המורכבים בתעלה יכלול הספקה, הרכבה  ח.

וחיבור גופי החימום החשמליים, המסגרת, קופסת החיבורים, 

 שלט סימון וכל האביזרים הדרושים.מפסק זרימה, תרמוסטט בטחון, 

 

 אינסטלציה חשמלית .14

 

את כל האינסטלציה החשמלית, כח  בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יספק ויבצע

 ופיקוד הדרושה לכל מערכות מיזוג האוויר של הבניין.

 

ביצוע האינסטלציה החשמלית יהיה בהתאם לתכניות ולפי התיאור  א. 

 להלן.

לגבי עבודות אינסטלציה חשמלית המבוצעות ע"י "אחרים" יפקח  

 הקבלן, יתאם וימסור את כל האינפורמציה הדרושה, ויוודא כי

 האינסטלציה החשמלית מתאימה לציוד המסופק על ידיו.

 

העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל, לתקנים ולמפרט הבין משרדי  ב.

(. העבודה על כל חלקיה טעונה אישור חברת 8למתקני חשמל )פרק 

 החשמל והמהנדס/המפקח.

 

קבלן המשנה המבצע את האינסטלציה החשמלית טעון אישור מוקדם  ג.

/המפקח. העבודה תתבצע בהנהלת חשמלאי בעל סוג רשיון של המהנדס

 בהתאם לגודל המתקן לפי חוק החשמל.

 

 N2XYFכל האינסטלציה החשמלית לכח ופיקוד יש לבצע בכבלים מדגם  .ד

בחתך מתאים שיותקנו בתוך תעלות פח מגולבן עם כיסוי מחוזק בבורג 

לניקוז  מ"מ עם נקבים מיוחדים חרשתים בתחתית לאוורור 2פח בעובי 

מים ומקובעות למבנה, ע"ג הגג בחיזוק מתאים עפ"י החלטה בלעדית 

 ע"י הפיקוח.

כל התחברויות לציוד, מנועים ואחר תעשה באמצעות כבל בתוך שרוול 

שרשורי גמיש משורין מחומר בלתי מחליד לרבות כניסות אנטיגרון, 

באמצעות מפסיק זרם ביטחון מיוחד להתקנה חיצונית בעל דרגה 

 .IP55מות של אטי

 

עם מכסה מתברג  -קופסאות החיבורים תהיינה מתכתיות או פלסטיות  ה.

 בהתאם לסוג הצינור. -

מנתקי בטחון יינתנו ליד כל מנוע או גוף חימום שאינם בקשר עין עם  ו.
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לוח החשמל. מנתקי בטחון גלויים לאטמוספירה יהיו מטיפוס אטום 

 פח מגולוון.למים ומעליהם יורכב גגון הגנה משופע מ

 

החוטים יהיו פלסטיים וחתכם בהתאם לזרם החשמלי העובר דרכם.  ז.

מ"מ. חוטי הפיקוד יועברו  -1.1חתך כל חוט פיקוד יהיה לא פחות מ

 בצינור מיוחד אחר, במידת האפשר, ויתפצלו ממנו ע"י צינורות 

מתאימים מקופסאות מעבר. כל המתקן ייעשה בכבלים ולא בחוטים 

 בודדים.

 1.1קווי פיקוד מתח נמוך יהיו בכבל רב גידי גמיש ממוספר בחתך  כל 

מ"מ לפחות. כל קצוות החוטים הגמישים יהיו עם סופיות שרוול 

 לחיצה.

 

מספרי החוטים יסומנו בתכניות החווט. קצות החוטים יסומנו בתווית  

זיהוי בלתי מתבלה, בהתאם לתכניות החווט. הקבלן יתן דוגמת תווית 

 המהנדס/מפקח לפני הביצוע. זו לאישור

 

כל חיזוקי הצינורות, הכבלים והברגים יהיו מחומר  -הגנה מפני חלודה  ח.

 בלתי מחליד או  יצופו למנוע חלודה, וכן ראה בפרק "כללי".

 

 פיקוד קווי מערכת הפיקוד לא יהיו על מוליך אפס. ט.

 

בקורת בודק מוסמך תועבר ע"י הקבלן לגבי כל האינסטלציה  י.

חשמלית. הקבלן יתקן, יחליף או יוסיף כל חלק שיידרש ע"י הבודק. ה

 הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן.

שעות מראש על מועד ביצוע הביקורת תימסר  21הודעה מוקדמת של  

 למהנדס/מפקח ולנותן העבודה.

 

ציוד אלקטרוני ממותג ועומסים לא לינאריים, כגון משני מהירות,  יא.

ת הפרעות הרמוניות לרשת החשמל של הבניין לפי יכללו מסננים למניע

 .THD 1%רמת סינון במתח עד 

 מחיר המסנן יהיה כלול במחיר האינסטלציה החשמלית.

 

עם גמר העבודה ימסור הקבלן מערכת תכניות אינסטלציה חשמלית  יב.

מערכת אחת למשרד המהנדס ושלוש  -מעודכנות כפי שבוצעה למעשה 

 מסגרת תיק מתקן.מערכות לנותן העבודה, ב
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לא תבוצענה מדידות לעבודות החשמל והמחיר יקבע עבור מערכת  יג.

 מושלמת לפי התיאור הטכני הנ"ל.

 

 

 

 הארקות:

 

בנוסף להארקות הנדרשות עבור לוחות חשמל ואביזרים חשמליים שונים,  

 יתקין הקבלן מערכות הארקה עבור:

 

 צנרת מים .1

חלד לצנרת המים. קוטר כל בורג  הקבלן ירתך ברגי הארקה מפלדת אל 

 ס"מ מחוץ לבידוד. 1ויבלוט  1/2יהיה "

 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 לצנרת אופקית העוברת על הגג ו/או בקומה ירותכ

 במפלס אופקי אחיד, בתחילת הצנרת ובסוף כל הסתעפות.

מקום נקודות ריתוך הבורג חייב לקבל אישור מהנדס החשמל של  

 הבניין.

ההארקות יכללו גשרים על כל השסתומים ואביזרי הצנרת הראשיים  

 ויחידות המיזוג.

 

 תעלות אויר .2

ידת מיזוג אויר, מפוח, ובכל הקבלן יתקין ברגי הארקה כנ"ל בכל יח 

 תעלת הספקה, החזרה, יניקה או פליטת אויר.

 מיקום ברגי הארקה חייב לקבל אישור מהנדס החשמל של הבניין. 

 

 לוחות חשמל .15

הקבלן יספק וירכיב לוחות חשמל לציוד מ"א לפי התוכניות ובהתאם לתקן  

 .11 -ו 8, חוק החשמל והמפרט הבין משרדי פרקים 11119ישראלי 

 כל לוח יכלול את הפריטים הבאים:

 מפסק זרם ראשי. -מפסקים  א.

 מפסק נוסף לרשת חירום. 

 לכל פריט ציוד ינתן מפסק אוטו/ידני. 

 איטון או סוקומל.אמפר מטיפוס פקט מתוצרת  10מפסיקי זרם עד  
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 קטלר המר. או סימנס, איטוןר מתוצרת פאמ 10מפסיקי זרם מעל  

כ"ס יהיו חצי  10מום חשמליים ולמנועים עד לגופי חי -מבטיחים  .ב

אמפר לפחות ואשר  10,000אוטומטיים אשר יעמדו בזרמי קצר של 

 יעמדו בפני זרמי התנעה של המנועים.

 היו בעלי כושר ניתוק לפי המפורט:יהמאמ"תים שיותקנו בלוח  ו30

 , KA 11, מאמ"ת ראשי צילר = KA 11מאמ"ת ראשי לוח = 

 . במקרה שאין מאמ"ת ראשי KA 21מאמ"ת הגנה למנועים=

 .KA 10מאמ"ת זעיר לציוד עזר, גופי חימום ולפיקוד =   KA 11ללוח=

 כ"ס תינתן התנעה מדורגת.  1לכל המנועים מעל  -מתנעים  ג.

שניידר או  יסופקו ממסרי הגנה תרמית למנועים. מתנעים מתוצרת

  סימנס.

ילת מתח תפסק בחוסר פאזה או בנפ -ממסרים ומגיני יתרת עומס  ד.

 פעולת המערכת. 

מטיפוס מולטילד או ניאון עם נגד בטור שיוריד את מתח  –נורות סימון  ה.

 , בצבע אדום למצב תקלה ובצבע ירוק למצב תקין. 11% -הנורה ב

 תסופקנה נורות לחוסר פאזה וכן לכל מנוע בלוח.

 יסופק מתג לניסוי הנורות. 

 לטמטר ולכל מנוע יסופק אמפרטמר.בכל לוח יותקן וו -מכשירי מדידה  ו.

 מינימום מתוצרת סימנס, 0.92 -לשיפור מקדם ההספק ל  -קבלים  ז.

  AEG .או אלקו 

 מסוג תותב עם סימון מספרים בהתאם לתוכנית החשמל. -מהדקים  ח.

 למתח נמוך. -טרנספורמטורים  ט.

צבע מ"מ לפחות.  2מ"מ וזויתנים בעובי  1.1מפח בעובי  -מבנה הלוח  י.

 יסוד עם שתי שכבות צבע עליון.

הלוח יוגן בפני חדירת מים ותנאי טמפרטורה קיצוניים )חום וקור(  

במידה ומיקומו מתחת לכיפת השמיים. הגנה זו תעשה בין היתר ע"י 

דלתות )חיצונית ופנימית(, שימוש בגגון  2התקנת הלוח בתוך ארון עם 

 קן.מתאים ושימוש בפנלים אטומים, הכל בהתאם לת

 בתוך כל לוח תמצא תוכנית כח חד קוית ותוכנית חיווט.  -תוכניות  יא.

 התוכניות יקבלו ציפוי פלסטי שקוף להגנה בפני לכלוך ורטיבות. 

 

 אוטומטית וידנית בהתאם לתקן. בלוחות תיעשה  -הגנה בפני אש  יב.

 הכנה למערכת כיבוי אש בגז אשר תסופק ע"י אחרים. 

 דס / מפקח דו"ח הבדיקה תרמוגרפית לכל לוח הקבלן יגיש למהנ יג.

 מחיר הבדיקה יהיה כלול במחיר הלוח.לאחר הפעלת כל הציוד.  
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 .22וכן תקן  ISO 9002יצרן הלוחות יהיה בעל תקן  יד.

 אשר יחוברו למערכת  SATECמדידה מתוצרת  יהלוחות יכללו מכשיר טו.

 בקרת המבנה. 

 ע שירות עם מ"ז פחת ועם נתיך.מחיר לוח החשמל יכלול תאורה, שק טז.

 לוחות חשמל יהיו מתוצרת אלקטרה, ארדן, אלקו, בן רם סריג, לוחות  יז.

 אורי או לוחות אדטו. 

 כל התכניות יוגשו לאישור המהנדס והמזמין לפני הזמנתם. 

 

 

 יוניסטרטים .16

 

הקבלן יבצע את כל מתלי התעלות, הצנרת והציוד אך ורק בפרופילים של חברת  

 . -P-1000  ,-1070P  ,10007Pיוניסטרט ומוטות תליה מטיפוס בורגי בדגמים

 

מחיר פרופילי יוניסטרט ומוטות התליה לתעלות, צנרת וכד' יכללו במחיר 

 התעלות ובמחיר הצנרת.

 

 

 ויסות המערכות .17

 

 מערכת אויר

 

 הקבלן יווסת את יחידת טיפול אויר ומפוחים כך שתתקבלנה ספיקות אויר

 שמסומנות בתוכניות ובטבלאות הציוד. הקבלן ימסור בתום עבודתו כפי

 עותקים של דו"ח ספיקות אויר בכל חדר ואת סכום הספיקות בכל שלושה

 מערכת.

 

 מחיר הויסות יהיה כלול במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.

 

 

 

 

 שירות ואחריות .18

 

 שנהות על הציוד למשך בהמשך לאמור במפרט הכללי הקבלן יתן אחריות ושיר 
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כאשר תאריך תחילת האחריות והשירות יחל מיום קבלה סופית של המתקן ע"י 

 המתכנן והמפקח לאחר תיקון כל הליקויים.

 

בדיקות תקופתיות בהם יבצע  1במסגרת שנת האחריות, הקבלן יבצע לפחות 

פעולות תחזוקה שוטפות למתקן כמפורט במפרט הכללי וינהל מעקב בספר 

 לים אשר ימצא ברשות מנהל הבניין.טיפו

 

שעות מקבלת קריאה עבור תיקון  21בשנת האחריות, הקבלן יגיע לבניין תוך  

מנציג היזם. לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים, רשאי נציג המזמין לבצע עבודות 

 תיקון ע"י קבלן אחר ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

 

ל במחירי היחידה המופיעים בכתב יהיה כלו שנהמחיר שירות ואחריות למשך  

 הכמויות.

 אישורי ציוד .19

 

הקבלן ימסור למתכנן לאישור חומר טכני של כל הציוד וכל האביזרים  

שבועות מיום קבלת  1עותקים ותוך  1 -המוצעים לפרוייקט. החומר יוגש ב

 העבודה.

רת לפני התחלת עבודות הביצוע, הקבלן יגיש למהנדס לאישור דוגמאות של צנ 

גז, דוגמא של תעלות פח המחוברות לתעלת מכנסיים עם בידוד אקוסטי, דוגמא 

לחיבור "נעל" של תעלת משנה )שטוצר( לתעלה ראשית וכן דוגמאות של כל 

 חומר אחר אשר יידרש.

 הדוגמאות ישארו אצל המפקח למשמרת.  

אם יתגלה במהלך הביצוע כי העבודה אינה תואמת את הדוגמאות, הקבלן  

 ק את המערכות ללא תמורה וירכיב חדשות בהתאם לדוגמאות שאושרו.יפר

באחריות הקבלן להזמין את הציוד עם מידות פיזיות המותאמות לתנאי השטח,  

 קרי, לגודל השטח הטכני ולפתחים להכנסת ציוד. 

על הקבלן לתאם את כל הפתחים בקירות ובתקרות עבור הכנסת הציוד. במידה 

 ם, הם ייעשו על חשבון הקבלן בלבד. ויידרשו פתחים נוספי

אישור תכניות הביצוע של הקבלן ע"י היועץ ו/או המפקח, לא ישחרר את  

 הקבלן מחובתו להבטיח תכנון נאות, ייצור, הרכבה והתקנה נכונים של הציוד. 

הקבלן יחליף, ישנה ויתקן כל חלק של העבודה ו/ או הציוד אשר ימצאו 

ו/או המפקח בצורה אשר לא תגרום לשום עיכובים פגומים, לפי דרישות היועץ 

 בעבודה.

 

 תיק מתקן .20
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 הקבלן ימסור בסוף העבודה תיק מתקן בשלושה עותקים. 

 התיק יכלול כדלקמן: 

 .AS MADEכל תכניות המתקן  א.

 קטלוגים של הציוד בפרוייקט. ב.

 תעודות בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך. ג.

הציוד והמתקנים אשר אחריות היצרן ארוכה יותר תעודות אחריות של  ד.

 מאשר תקופת האחריות של הקבלן.

 תאור בכתב למתן שירות אחזקה. .ה

טבלאות ויסות זרימת אויר, זרימת מים וזרמי חשמל במגענים של כל  .ו

 המנועים.

 ואת כל המפורט בחוזה בהקשר לספרי מתקן ותוכניות עדות. .ז

 

 מכשירי מדידה .21

 מד חום א.

 ומחוג קריאה אדום. 9חוגה בקוטר " -מים  

 .1חוגה בקוטר " -אויר  

 . IRENDאו  SIKA ,STORKמתוצרת  

 הערה:

מכשירי המדידה יסופקו עם טווח המתאים לתחום המדידה של כל  

 מערכת.

 

 סימון מערכות ושילוט .22

 

 ציוד א.

לוחית הזיהוי של היצרן תוצמד תמיד לכל ציוד ותכלול את מספר הדגם,  

 קה, מאפיינים חשמליים, מספר סידורי וכו'.תפו

 11X10בנוסף, יתקין הקבלן על הציוד לוחית מאלומיניום מאונד בגודל  

ס"מ לפחות ועם אותיות חרוטות שעליה יצויינו שם ומספר הציוד 

 בהתאם לתוכניות.

 

 תעלות ואביזרים ב.

ומנו תעלות ראשיות ואביזרים )מדפי אש, מדפי ויסות ממונעים וכו'( יס 

 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. 

 

 רת תעלות ואיטומםפתחים למעבר צנ .23

 

פתיחת פתחי מעבר עבור צנרת או תעלות בקירות גבס או בלוקים או  .א

חציבות בקיר ייעשו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת. על הקבלן להקפיד 

בפתיחה שתהיה במידות מינימליות. פתחים בקירות גבס ע"י חיתוך 

ס סכין או קידוח כוס. פתחים בקירות בלוקים ע"י חיתוך בדיסק או כו

 ווידאה.

 

איטום הפתחים בקירות מסביב לתעלות ולצנרת ייעשה באמצעות חומר  .ב

 איטום המונע רעידות.

איטום בקירות אש ייעשה באמצעות חומרים עמידי אש באישור מכון 

 התקנים.

 מחיר איטום הפתחים יהיה כלול במחיר התעלות והצנרת.

 

 בדיקת מכון התקנים .24

 

ורך ביצוע בדיקות התאמת מערכת מ"א על הקבלן להתקשר עם מת"י לצ 

 חלקים על כל חלקיו הבדיקות יכללו: 1001ואוורור לדרישות ת"י 

 .)בדיקת תכנון )תוכניות מ"א ובטיחות יסופקו ע"י הפיקוח 

  חומרים בתאום עם הפיקוח(. 1בדיקת סיווג חומרים )לפחות 

 .בדיקת אופן התקנת מדפי אש 

 .בדיקת אינטגרציה 

 שר תידרש.וכל בדיקה אחרת א 

לאחר כל שלב של הבדיקות יעביר הקבלן לפיקוח דו"ח של מת"י. בסיום 

 העבודה יועבר דו"ח מסכם הכולל התאמה לכל חלקי המתקן.

 כל הדוחו"ת והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר של החוזה.

  

25 SHOP DRAWINGS 

 

 על הקבלן להתאים תוכניות יועץ לתנאי השטח.

 שור תוכניות לפני ביצוע העבודה.לצורך כך, הקבלן יגיש לאי

 בתוך כך, יוגשו תוכניות מפורטות בחדרי מכונות ועל הגגות.
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( וימסור למפקח קובץ AS MADEבגמר העבודה, הקבלן יכין תוכניות עדות )

dwg .וגם העתקות בנייר 

מחיר הכנת התוכניות יהיה כלול במחיר החוזה )ללא סעיף מיוחד בכתב 

 הכמויות(.
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 איטום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט טכני לאיטום
 

 כיכר דיזינגוף
 תל אביב

 
 
 

הקמה מחדש של מזרקת הנוי בכיכר דיזינגוף הכולל חדר תת קרקעי ובו חדר חשמל, בקרה, מאגר מים 
 ומשאבות.

 
 רשימת סעיפים
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 תיאור מספר
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 עבודות איטום 05פרק 
 

 איטום ראשי כלונסאות 

 1110/1-01עד  1110/1-01ראה פרט/ים: 
 

 הערה: משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות והיקפה עד תחתית ראשי הכלונסאות.
 

 הכנת השטח .1.1

 של קונסטרוקטור.  יציקת הכלונסאות תבוצע בהתאם לתוכנית
 

לכל כלונס, יש לבצע ראש כלונס מרובע לפי הנחיות קונסטרוקטור, לצורך עיגון יריעת 
 האיטום של הרצפה בשלב הבא.

 
 . 'יש לנקות את פני הבטון מכל חומר רופף, לכלוך, אבק, וכו

 
במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא. יש לחתוך את כל 

ס"מ בתוך הבטון ולמלא את  2 -)לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כהקוצים 
 SAPIRמסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  1צמנט,  1החורים בעזרת תערובת 

M-140 1:1" או שו"ע, מדולל במים ביחס. 
 

השטח לאיטום יכלול את היקף ראשי הכלונסאות ופני הכלונסאות העליונים ויהיה 
 לוך וכדומה.נקי, רציף, לכ

 
 איטום ראשי הכלונסאות .1.2

 משטח האטימה יכלול את פני ראשי הכלונסאות והיקפם עד תחתית ראש הכלונס.
  

 1" או שו"ע בכמות של 710מריחות של חומר צמנטי מסוג "ספירקוט  2יש לבצע 
ק"ג/מ"ר(. השכבה השנייה תבוצע רק לאחר  2ק"ג/מ"ר כל מריחה )כמות כללית 

כבר התחילה להתקשות. יש לוודא שהשכבות לא יתייבשו שהשכבה הראשונה 
 במהירות ולכן יש להרטיב את המשטח לפי הצורך.

 
 איטום רצפת רפסודה 

 1110/1-01עד  1110/1-01ראה פרט/ים: 
 

 יש לבצע:  תחתית החפירהעל גבי 
 

 בטון רזה .1.1

ס"מ  1בעובי  20-על גבי תחתית החפירה ו/או מצעים מהודקים יש לצקת בטון רזה ב
 עם אגרגט שומשום. פני הבטון יהיו חלקים לקבלת מערכת האיטום.

 
הקונסטרוקטיבית, ובמפלס קצה  מפלס פני הבטון הרזה יהיה במפלס תחתית הרצפה

 . ראש הכלונס
 

 איטום .1.1

או שו"ע להדבקה  PMH 3040מסוג  HDPEעל גבי הבטון הרזה, יש לפרוס יריעת 
 יילון להסרה מופנה כלפי מעלה.מ"מ, כאשר הצד עם הנ 1.1עצמית בעובי 

 
ס"מ ממפלס האיטום של הרצפה הכללית, תבוצע  10 -בורות ותעלות שעומקם עד כ

יריעת האיטום ברצף תוך כדי הנמכה על מנת לבצע את שכבת האיטום באופן הומוגני 
 ואחיד בכל השטח.
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האיטום יכלול את כל שטח הבטון הרזה  -בהיקף הרצפה לקראת דופן הרפסודה 
 ותעלה אנכית בהיקף הרפסודה כנגד תבנית היציקה.

 
יבוצעו על פי הנחיות יצרן ע"י סרטים להדבקה עצמית עם  ביניהם חיבור היריעות

 דבק חד/ דו צדדי.
 
 

 הנחיות כלליות לביצוע היריעות:
 

 הקבלן המבצע בשטח את עבודות האיטום יהיה בעל ניסיון מוכח בפריסה והלחמת
 ויאושר ע"י המפקח לפני ביצוע העבודה.  HDPEיריעות איטום מסוג 

 
 השטח המיועד לפריסה יאושר ע"י המפקח ביומן העבודה. 

 
 תבוצע בהתאם לתנאי מזג אוויר כדלהלן: HDPEיריעות  והדבקתפריסה 

 
 לא תותר פריסה והלחמת יריעות בזמן גשם.

 
 .º11לא תיפרסנה יריעות בטמפ' העולה על 

 
 סופות אבק וחול. לא תיפרסנה יריעות בזמן 

 
 לא תיפרסנה יריעות בתנאי מזג אוויר קיצוניים.  

 
יש להדביק את קצה היריעה לפני ראש הכלונס ע"י סרט דו בחיבור לראשי כלונס 

 פס אלומיניוםעם או שו"ע. לאחר מכן, יש לעגן את היריעה   PMHצדדי מסוג 
על גבי הסרגל,  "מ.ס 21כל  מסמרים או ברגים מגולווניםומ"מ,  X 10 1במידות של 

 או שו"ע.  PMHיש להדביק סרט חד צדדי מסוג 
 

 איטום מעברי צנרת .1.1

בכל מעבר צנרת אנכית בשטח הרצפה, יש להתקין סביב כל מעבר צינור אביזר 
 אטימה מסוג "איזיטום" עם סינר בוטילי בגמר בד.

 יש להתאים את קוטר החבק של האביזר לקוטר הצינור האנכי.
 ת האביזר כך שפני הבד יפנו כלפי מעלה.יש להתקין א

 
 הנחת שומרי מרחק ויציקת רצפה .1.1

 לפני יציקת הבטון יש להסיר שכבת הפוליאטילן המכסה שכבת ההדבקה.

ס"מ באופן זהיר. על גבי שומרי  X 7 X 11 7על גבי היריעה יש לפזר שומרי מרחק במידות 
 נסטרוקציה.המרחק יורכבו ברזלי הזיון ויציקת רצפת בטון לפי הקו

 
 
 
 

 איטום קירות יצוקים תת קרקעיים יצוקים במרווח עבודה 

 1110/2-01, 1110/2-01, 1110-1-07, 1110/1-01, 1110/1-02, 1110/1-01ראה פרט/ים: 
 

 עצר מים מתנפח  .1.7

 PC בכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח מסוג "

ELASTOSWELL15ות של " או שו"ע במיד X 20  מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי
 " או שו"ע או עיגון מכאני ע"י מסמרים.PC  LEAKMASTER סרט הדבקה מסוג "
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 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.
 

 הכנת  השטח .1.8

יש לנקות את שטח הקירות החיצוניים מאבק, לכלוך, אבנים, חומרים רופפים וכד'. 
ם )הלא קונסטרוקטיביים(, חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח לחתוך את כל הקוצי

ס"מ, לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח יציב, ולמלא  2הבטון בעומק של 
( או 1:1" )מדולל במים SAPIR M-140חול, מים ו" 1צמנט,  1הכול בתערובת של 

 שו"ע.
 

 יש להדביק ע"ג קצה יריעת האיטום שבדופן הרפסודה, יריעה 
"SELF ADHESIVE מסוג " בוטילית"SCAPA TAPES SC-316W "או  בגמר בד

 , לצורך חיבור איטום הקיר לאיטום הרצפה. "מס 20-ברוחב של כשו"ע 
 

 איטום ביטומני .1.9

נאפופלקס על גבי הקיר יש לבצע מספר התזה של חומר איטום ביטומני מסוג "
 כבה יבשה(.)שמ"מ  1" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 1פרופיטק 

 
האיטום יכלול את כל שטח הקיר, יבוצע בחפיפה בחלק התחתון ע"ג היריעה להדבקה 

עצמית שבקצה דופן הרפסודה, ויעלה בחפיפה ליריעות הביטומניות המבוצעות ע"ג 
 תקרת החדר התת קרקעי שבמפלס הפיתוח.

 
 הגנת האיטום .1.10

 3ו שו"ע בעובי של " אF30על גבי שכבת האיטום היבשה יש להדביק לוחות "קלקר 
ס"מ להגנת האיטום. הדבקת הלוחות תהיה בעזרת דבק קלקר מסוג "קלקרית" או 

 שו"ע, בצורה נקודתית.
 

 מילוי .1.11

 ביצוע מילוי מבוקר באופן זהיר למניעת פגיעה בהגנת האיטום.
 מפרט עקרוני –איטום מעברי צנרת בקירות תת קרקעיים  .2

 1110/1-07, 1110/1-01פרט/ים: ראה 
 

ף זה מהווה מפרט כללי ועקרוני לסוגים שונים של מעברי צינורות בקירות תת קרקעיים סעי
 בפרויקט. 

 
קיימים סוגים שונים של מעברי צינורות, שרוולים, כבלי חשמל וכד' בקירות התת קרקעיים 

 היצוקים במרווח עבודה. 
 

ת המפרט ספציפית המפרט מהווה הנחיות לסוגי צינורות שונים בקירות שונים, יש להתאים א
 לכל מעבר צינור באופן פרטני. 

 
יבוצע עיבוי האיטום הביטומני ע"י מריחות של  סביב צינורות המבוטנים בקירות .2.1

 " או שו"ע תוך יצירת רולקה עבה סביב הצינורות. EASY GUMחומר מסוג "

עבודה זו תבוצע לפני התחלת עבודות האיטום בכל שטח הקירות. יש להקפיד על 
 ס"מ. 10-רווח בין הצינורות יהיה לא פחות מכך שמ

איטום במעברים של כבלי חשמל או תקשורת בקירות תת קרקעיים יבוצע לפי אחת  .2.2
 מאלטרנטיבות הבאות: 

 אלטרנטיבה א' .2.2.1
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" או שו"ע מתאים למספר LINKSEALע"י הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג "
ות יצרן האביזר. במהלך וקוטר הכבלים. חיבור האביזר לקיר יבוצע בהתאם להורא

 ביצוע עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשולי האביזר.
 

 אלטרנטיבה ב' .2.2.2

ס"מ גדול יותר מהפתח הנתון. הפלקה  10-לוח מתכת בגודל של כ יש להכין פלטת/
תהיה ממתכת אל חלד ותכלול שרוולים מרותכים כמספר הצינורות המיועדים לעבור 

 דרכה. 
 
 
 
 
 
 
 
 

לוח לפתח הקיים בקיר יבוצע טיפול פרטני סביב כל מעבר  רכבת הפלטה /לאחר ה
צינור בנפרד.  לאחר הכנסת כל כבל אל תוך השרוול המיועד יש לבצע איטום סביב כל 

 כבל לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
 

  זימון חברת "מלגול" לביצוע איטום סביב כל כבל אל דופן הצינור, ע"י
" או שו"ע לפי DRIFILסתימה במסטיק מסוג "החדרת צינורות חלולים ו

 הנחיות היצרן.

 " איטום סביב כל כבל אל דופן הצינור ע"י אביזר אטימה מתועש מסוג P-

PIPE BASIC או שו"ע לפי גודל, קוטר וכמות הכבלים העוברים בכל צינור ,"
 בודד.

 
בודדים העובר דרך שרוולים או  GEBERITEאו  PVCסביב צינורות מתכת,   .2.1

יש לדחוס בין הצינור לדופן השרוול או קידוח מוט של ידוחים בקיר תת קרקעי, ק
" או שו"ע. על גבי הצינור  EASY GUM ספוג פוליאטילן ולסתום במסטיק מסוג "

" או שו"ע בעל DALLMER KERDIמצידו החיצוני יולבש אביזר אטימה מסוג "
צינור בעזרת חבק שוליים לחיבור עם איטום הקירות. את האביזר יש להדק ל

 נירוסטה.

 
 

 איטום פנימי במאגר מים תת"ק 

 1110/1-01, 1110/1-01ראה פרט/ים: 
 

 איטום פנימי במאגר המים יבוצע בכל שטח הקירות, רצפה ותקרה.
 

לפני תחילת עבודות האיטום יש לבצע בקטע של משטח הבטון לדוגמא, את כל עבודות הכנת 
כושר ההדבקות של שכבת האיטום לתשתית ובין  השטח, החלקה ואיטום ע"מ לבדוק את

 השכבות ולאתר את כל הבעיות ביישום החומרים. 
לאחר יישום קטעים לדוגמא וייבוש חומר האיטום תבוצע בדיקת שליפה בכל הדוגמאות ע"י 

 בודק מוסמך.
 

 כח הידבקות של שכבת האיטום על גבי תשתית או בין השכבות יהיה לא פחות 
 מגפ"ס.  51.-מ
 

לפני התחלת עבודות האיטום יש להתקין בתוך המאגר מערכת אוורור מאולץ. על העובדים 
להשתמש בכל ציוד הגנה אישי הנדרש ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"י יצרן חומר 

 האיטום ואחראי הבטיחות מטעם החברה.
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 עצר מים מתנפח .2.1

צינורות יש להצמיד  קיר, וסביב-בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה, בחיבור רצפה
 X 15" או שו"ע במידות של PC ELASTOSWELL רצועת עצר מים מתנפח מסוג "

 מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי סרט הדבקה מסוג  20
" PC  LEAKMASTER.או שו"ע או עיגון מכאני ע"י מסמרים " 
 

 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.
 

 איטום במעברי צינורות .2.2

פני מישור הבטון, יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות  במפלס
החודרים דרך קירות המאגר. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן 

 ס"מ. 2X2-הפנימי של קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ
החריץ מכל לכלוך, אבק,  לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את

 חומרים רופפים וכד'.
" או SAPIR THANE 230יש למלא את החלל שנוצר במסטיק פוליאוריטן מסוג "

  " או שו"ע.SAPIRשו"ע על גבי פריימר מסוג "
 

איטום במעברי צינורות דרך שרוולים או קידוחים בקירות בטון יבוצע באמצעות 
או שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי " P-PIPE BASICאביזרי אטימה  מסוג "

מ"מ מתאימים  10שמתנפחים בעת הרכבת האביזר. יש להשתמש באביזרים ברוחב 
 ללחץ מים.

 
 טיפול בסדקים .2.1

ס"מ. רוחב  2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ
ק, חומרים ס"מ. יש לנקות את פנים החריץ מכל לכלוך, אב 2-החריץ יהיה לא פחות מ

 רופפים וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR.או שו"ע " 
 

 הכנת שטח .2.1

יש להכין את השטח לנקותו מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקוצים הלא 
, "מס 2של בעומק  , חוטי קשירה וכד' קונסטרוקטיביים היוצאים מדופן הקירות

לסתת חלקי בטון בולטים, "גראדים", אזורי סגרגציה וכד' עד לקבלת שטח בטון 
 J יש "לפתוח" את פני הבטון ולסלק את מיץ הצמנט ע"י התזת חול,   "בריא" ויציב.

BLAST.או אחר עד לקבלת פני בטון חזקים 
 

ו פתוחים יש להכין את שטח הבטון באמצעים מכנים, כך שהנקבוביות של הבטון יהי
לקבלת שכבת האיטום. פני הבטון לאחר ביצוע ההכנה יתאימו לדרגת חספוס בין 

CSP-3/CSP-4 . 
 

חול,  1צמנט,  1ולמלא הכול בתערובת של לסתום את כל החורים, חורי סגרגציה יש 
 ( או שו"ע.1:1" )מדולל במים SAPIR M-140מים ו"

 השטח יהיה נקי לחלוטין וחלק לקבלת האיטום.
 

 י סגרגציה גדולים יש למלא בחומר על בסיס צמנטי מסוגחור
 " או שו"ע.120"ספיר 

 
במקומות בהם יבוצע מעבר של צינורות לאחר יציקת הקירות, לאחר קדיחת החור 

 והנחת הצינור יש להתקין במקום אביזר אטימה מסוג
"HAUFF TECHNIK או שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי. מידות האביזר "

הגומי יהיו לפי קוטר הצינור. לאחר הרכבת הצינור יש לבצע הידוק האטמים ואטמי 
 והשלמות האיטום מסביב למעבר.



 

 

373 

373 

 
 בדיקת שליפה .2.1

לפני ביצוע מערכת האיטום, תיבדק תשתית הבטון לביצוע מערכת האיטום. בדיקת 
יום מיום היציקה. על כל אלמנט  28 –השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך לא פחות מ 

 בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות תעשה 
 מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו 100מבדיקה אחת לכל 

 מגפ"ס. 1.1 –מ 
 
 
 

 בדיקת הצפה .2.1

 הראשונית לאיטום.הכנת השטח ביצוע אחר בדיקת הצפה תעשה ל
במשך שבוע ימים. הצפה זו נועדה לצורך הפעלת לחץ מאגר יש להציף את ה

 תם של קירות ורצפת הבטון.הדרוסטטי ובדיקת התנהגו
  

במידה וקיימים נביעות מים גדולות יבוצע הזרקות פוליאוריטן נקודתיות מצידו 
החיצוני של המאגר, ע"י הכנסת פיות באזור נביעת המים והזרקת חומר פוליאוריטן 

 " או שו"ע עד לעצירת נביעת המים.MC 2700 מסוג "
 ועץ.ביצוע ההזרקות יעשה רק לאחר אישורו של הי

 
 רולקה צמנטית במפגש קיר רצפה .2.7

ס"מ. הרולקה  X 1  1במפגש פינתי בין קיר לרצפה יש לבצע רולקה צמנטית במידות 
" )מדולל במים SAPIR M-140חול, מים ו" 1צמנט,  1תעשה באמצעות תערובת של 

 ( או שו"ע.1:1
 

 בדיקת כלורידים  .2.8

 החלקה או איטום כלשהו.  יש לבצע בדיקת כלורידים לשטח הבטון לפני ביצוע שכבת
בדיקת הכלורידים תבוצע בהתאם לדרישות המקובלות. ראשית מדביקים מדבקה 
עגולה לתשתית הבטון במקום המיועד לבדיקה, ומזריקים במרכזה תמיסה נטולת 

שניות שואבים את התמיסה בעזרת מזרק ובודקים את רמת  11מלחים. לאחר 
הנתונים טוענים בטבלת היצרן ומנתונים  המוליכות החשמלית הקיימת בתמיסה. את

 אלו גוזרים את רמת הכלורידים הנמצאת בבטון.
 בדיקת הכלורידים תעמוד בדרישות מינימום:
 מקרו גרם. 1משטחים מעל קו המים  כמות שלא תעלה על 

 מיקרו גרם. 1ומשטחים מתחת לקו המים כמות שלא תעלה על 
להסירם בעזרת מספר שיטות אם הבדיקה מראה על רמת מלחים גבוהה יש 

 כשהנפוצות הם:
 שטיפה בלחץ מים בחומר להסרת כלורידים מדולל

 " או שו"ע.HOLD TIGHT 102מסוג "
 כלומר חול מעורבב בחומר להסרת כלורידים כנ"ל. –או התזת חול לחה 

 
 

 שכבת החלקה  .2.9

על כל שטח פנים המאגר רצפה, קירות ותקרה יש לבצע שכבת החלקה על ידי 
" או שו"ע. עובי  20-16 אקסטרה אפוקסי ל אפוקסי מסוג " צמנטשפכט

 מ"מ. 1.1-מינימאלי של השכבה כ

יש להחליק את במידה ונדרש עובי שכבה גדול יותר יש ליישם זאת במספר שכבות. 
 עזרת מלג'.ב השכבה

במקומות בהם בוצע סתימת סדקים במסטיק יש להטביע רשת אינטרגלס אלקלית 
 שכבת ההחלקה. לאורך הסדק בתוך
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יש להמתין להתייבשות השכבה לפני תחילת עבודות האיטום ולפני ביצוע הבדיקות 
 יום. 21 –לא פחות מ 

 אין להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשום צורה שהיא.
 

 ביצוע השכבה תהיה בהתאם להנחיות יצרן.
 

 בדיקת שליפה ואחוזי לחות לשכבת ההחלקה .2.10

יפה ואחוזי הלחות לתשתית שכבת ההחלקה. בדיקת השליפה יש לבצע בדיקת של
תעשה על ידי אדם מוסמך. על כל אלמנט תעשה בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות 

 מגפ"ס.  1.1 –מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו מ  100מבדיקת אחת לכל 
 

הטל  כמו כן תיבדק רמת הלחות בשטח שכבת ההחלקה ובדיקות טמפרטורה ונקודת
 הכל בהתאם להנחיות ודרישות יצרן הפוליאוריאה.

 
 רולקה פוליאוריטנית במפגש קיר תקרה ובמפגש אנכי בין קירות .2.11

במפגשים פינתיים בין התקרה לקירות ובמפגש אנגכי בין קירות לכל הגובה יש לבצע 
 רולקה פוליאוריטנית בעזרת מסטיק פוליאוריטן מסוג 

"SAPIR THANE 230גבי פריימר מסוג " " או שו"ע עלSAPIR.או שו"ע "  
 

 התקנות עוגנים לציוד  .2.12

במקומות בהם יש צורך בביצוע התקנות של עוגנים לסולם ומשאבות, יש להזריק אל 
פנים חור הקידוח דבק אפוקסי לקיבוע הבורג לעיגון, ולאחר מכן לבצע סביב העוגן 

 רולקה עבה ע"י מסטיק פוליאוריטן מסוג 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR.או שו"ע "  
 
 

 מערכת איטום עמידת כימיקלים .2.11

יש לבצע בדיקות מקדימות לפני ביצוע מערכת האיטום כגון: רמת לחות לתשתית, 
בדיקות שליפה, בדיקת טמפרטורה, בדיקת נקודת הטל, ועוד הכל בהתאם להנחיות 

 ודרישות יצרן הפוליאוריאה.
עשה על ידי אדם מוסמך. על כל אלמנט תעשה בדיקת שליפה אחת בדיקת השליפה ת

מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו  100לפחות ולא פחות מבדיקת אחת לכל 
 מגפ"ס. 1.1 –מ 
 

 מערכת האיטום תבוצע בכל שטח הרצפה, קירות ותקרה.
 

 " או שו"ע בכמות של Rhino 1500 על גבי השטח יש לבצע פריימר מסוג "
 ג"ר/מ"ר. 210

 יש להמתין להתייבשות הפריימר מספר שעות בהתאם להנחיות היצרן.
 במידה ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפני המשך העבודה יש לפעול לפני הנחיות היצרן.

 
 "Rhino Extreme 11-50 מסוג " על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה 

 מ"מ. 1.1 -או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה כ 
 

 בהתאם לדרישות המזמין.צבע השכבה תהיה לבן 
 

בהתחברות בין שלבים שונים של האיטום, יש לפעול אך ורק לפי הנחיות היצרן. לא 
 תבוצע כל עבודה שאינה כפופה להנחיות אלו.  

 
 בדיקת הצפה חוזרת .2.11

לאחר ייבוש סופי של שכבת האיטום בהתאם לדרישות היצרן וחיטוי המאגר לפי 
משרד הבריאות, יש למלא את המאגר במים. יש לקחת בחשבון כי אם במהלך  הנחיות
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או לאחר מילוי המאגר לא יתגלו סימני חדירת מים או נזילות מצידו החיצוני של 
 המאגר, ניתן יהיה להשתמש במים לכל מטרה מתוכננת.

 
אם יתגלו חדירות מים גדולות המעידות על תקלה חמורה במערכת האיטום של 

 יהיה צורך לרוקנו ולבצע תיקוני איטום מצידו הפנימי. המאגר
 

אם יתגלו סימני רטיבות או חדירות מים נקודתיות יש להשלים את איטום המאגר 
 לעיל. 1.1ע"י הזרקות של חומר פוליאוריטן מתנפח לפי הנחיות שבסעיף 

 
ץ החלטה על אופן הטיפול בחדירות מים תתקבל ע"י הנהלת הפרויקט בתאום עם יוע

 האיטום, בהתאם למצב בשטח.
 
 
 
 

 איטום רצפת חדר תת"ק 

 1110/1-01, 1110/1-01ראה פרט/ים: 
 

איטום הרצפה תבוצע בכל השטח לרבות מדרגות הירידה אל החדר ממפלס הפיתוח, תבוצע בכל 
ס"מ מפני הרצפה. מערכת  10 -שטח הרצפה, ותעלה על גבי הקירות בהיקף עד לגובה של כ

 אופן רציף בכל הרצפה, בורות הניקוז, שאיבה וכד'.האיטום תבוצע ב
 

 הכנת השטח ואיטום הרצפה .2.11

המוזכר לעיל, לרבות איטום מעברי  5הכנת השטח ואיטום הרצפה, יבוצעו לפי סעיף 
צינורות, טיפול בסדקים, הכנת השטח, בדיקות שליפה, רולקות, בדיקות כלורידים, 

 יב עוגנים לציוד טכני.שכבת החלקה, בדיקת אחוזי לחות, ואיטום סב
 

 מערכת איטום עמידת כימיקלים .2.11

יש לבצע בדיקות מקדימות לפני ביצוע מערכת האיטום כגון: רמת לחות לתשתית, 
בדיקות שליפה, בדיקת טמפרטורה, בדיקת נקודת הטל, ועוד הכל בהתאם להנחיות 

 ודרישות יצרן הפוליאוריאה.
 –ות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו מ בדיקת השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך. תוצא

 מגפ"ס. 1.1
 

 מערכת האיטום תבוצע בכל שטח הרצפה, ומדרגות הירידה אל  החדר.
 " או שו"ע בכמות של Rhino 1500 על גבי השטח יש לבצע פריימר מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 210
 

 יש להמתין להתייבשות הפריימר מספר שעות בהתאם להנחיות היצרן.
 ליו מומלץ עבר, לפני המשך העבודה יש לפעול לפני הנחיות היצרן.במידה ופרק הזמן ע

 
 "Rhino Extreme 11-50 מסוג " על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה 

 מ"מ. 1.1 -או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה כ 
 

 על גבי הפוליאוריאה , תבוצע מערכת מקטינת החלקה הכולל חומר מסוג 
"Rhino Fast Floor ג"ר/מ"ר, עם פיזור קוורץ, ולאחר מכן, יש לבצע  200" בכמות של

 ג"ר/מ"ר. 200" בכמות של Rhino Fast Floorעם חומר מסוג " שכבת נעילה
 

, וצבע שכבת הציפוי תהיה בצבע לבן R12רמת החספוס הסופי של הרצפה תהיה 
 בהתאם לדרישות המזמין.

 
פעול אך ורק לפי הנחיות היצרן. לא בהתחברות בין שלבים שונים של האיטום, יש ל
 תבוצע כל עבודה שאינה כפופה להנחיות אלו.  

 איטום קירות פנים חדר תת"ק בתחום מדרגות ירידה
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 1121/2-01, 1121/2-01ראה פרטים:  

פנימיים של החדר התת קרקעי  בתחום שטח מדרגות הקירות הסעיף זה מתייחס לאיטום 
 החשופים למי גשמים.. הירידה, וקירות תעלות האיוורור

 הכנת השטח  .2.17

מלכלוך, אבק, שאריות חומר  יםנקי ויהיעל מנת ששטח של הקירות, היש להכין את 
יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי בטון בעומק של  .לא מודבק וכד'

 1צמנט,  1באמצעות תערובת אזורי סגרגציה וכד'  ,לסתום את כל החוריםו ס"מ 2
 מסוג  S.B.Rם ותוסף על בסיס חול, מי

"SAPIR M-140 1:1" או שו"ע, מדולל במים ביחס. 
 

 איטום צמנטי  .2.18

מריחות של חומר איטום צמנטי  1על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע 
 ק"ג/מ"ר. 1" או שו"ע בכמות כוללת 710מסוג "ספירקוט 

 
 גמר .2.19

 ביצוע טיח כמתוכנן.
 

 
 ראיטום רצפות תעלות איוורו

 1121/2-01ראה פרטים:  

 סעיף זה מתייחס לאיטום רצפות תעלות האיוורור של החדר התת קרקעי.

 מדה בשיפועים .2.20

 בשיפועים לכוון הנקזים. 20-בכל שטח הרצפה יש לצקת מדה בטון ב
יש לנקות את פני הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. יש לסתום את כל 

חול, מים ותוסף על בסיס  1צמנט,  1עות תערובת החורים וכיסי סגרגציה באמצ
S.B.R " מסוגSAPIR M-140 1:1" או שו"ע, מדולל במים ביחס. 

 
 מערכת ניקוז .2.21

פלנג'" או שו"ע בעל  DALLMERבכניסה לצינור ניקוז יש להתקין קולטן מסוג "
 " לחיבור עם מערכת האיטום.KERDIצווארון "

 פריימר .2.22

 בצע שכבת פריימר אפוקסי מסוגעל גבי השטח נקי לחלוטין יש ל
"EP-W ג"ר/מ"ר. 200" בכמות של 

 
 איטום פוליאוריטן .2.21

-PUעל גבי הפריימר ביצוע מריחה של חומר איטום פוליאוריטן מסוג "פוליאוריטן 

W מ"מ. 2" או שו"ע עד לקבלת עובי שכבה של 
ן מסוג "פוליאוריט UVעל גבי המריחה העליונה תבוצע מריחת שכבה נוספת עמידה 

"PU-PROOF.או שו"ע " 
 

 ס"מ בהיקף. 10-האיטום יבוצע בכל שטח הרצפה ועל גבי הקירות לגובה כ
 

 מפלס פיתוח –איטום גג חדר תת"ק 
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 1110/2-07, 1110/2-01, 1110/2-01, 1121/2-02ראה פרטים:  

סעיף זה מתייחס לאיטום תקרת החדר התת קרקעי במפלס הפיתח, מעל המסדרון, ובהיקף 
 המזרקה.

 שיפועים .2.21

. עובי שכבת השיפועים 1.1%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-יש לצקת בטון ב
ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין  1המינימאלי יהיה 

 לקראת קבלת האיטום.
 

 רולקה .2.21

 X 1 1יש לבצע רולקות במידות של בחיבור לשטחים אנכיים של קירות, מעקות, וכו' 
 SAPIRמסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  1צמנט,  1, באמצעות תערובת "מס

M-140 1:1" או שו"ע, מדולל במים ביחס. 
 

 הכנת השטח  .2.21

משפיעים על האיטום, לדוגמא: ההאלמנטים  כללפני תחילת העבודה יש להשלים את 
ינות, וכד'.  מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פ

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 
 . האיטוםברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 

 
יש לצקת חגורת בטון להגבהת  ,בפתחי הכנסת ציוד ופתח כניסה לתעלות איוורור

בהתאם  תהיהורה מפלס האיטום ככול הניתן מעל שכבת האיטום הכללית. גובה החג
ח שטוח אל פפרופיל אלומיניום, לקבע  על גבי חגורת הבטון, יש לתוכניות האדריכל.

חלד או משקוף עיוור, כמתוכנן בפרטי האדריכל, על מנת לקבל את האיטום בחפיפה. 
אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור הדלת. עבודה זו תבוצע 

 לל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.ע"י הקבלן הראשי, תיכ
 

, יש לחשוף את שכבת האיטום שבוצע בשטח הקיר עד בחיבור לקירות התת קרקעיים
 ס"מ מתחת לפני הרצפה לצורך חפיפת האיטום. 10 -לגובה של כ

 
 פריימר  .2.27

 על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג
 ר/מ"ר.ג" 100מות של שו"ע בכ " אוB 2000"ספיר 

 
 
 

 שכבת ביטומן חם  .2.28

 1או שו"ע בכמות של " 101/11 מריחות ביטומן חם מסוג " 2על גבי הפריימר יש לבצע 
 ק"ג/מ"ר(.  2 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ

 
 יריעת חיזוק .2.29

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה 
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך  10מינימום של  תהיה ברוחב

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  11-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 11שמינימום 
 

 מ"מ. 1בעובי  S.B.Sבסיס   על" PLUVITEC 4Rמסוג "יריעת החיזוק תהיה 
 

 יריעה ראשונה לאטימה  .2.10
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  S.B.S על בסיס" PLUVITEC 4Rג "הלחמת יריעה ביטומנית מסועל כל השטח 
ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות מ"מ.  1בעובי 

הצדדיות לאורך החפיפות  תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של  10-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

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

 
 יריעת חיפוי תחתונה .2.11

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

השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד  הכללית ותעלה על גבי
 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. 1לגובה של 

 
 "מ.מ 1 עוביב S.B.S על בסיס" PLUVITEC 4R"יריעת החיפוי תהיה מסוג 

 
 יה לאטימה יריעה שני .2.12

סיס או שו"ע על ב" PLUVITEC 5Rהלחמת יריעה ביטומנית מסוג "על כל השטח 
S.B.S ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות "מ. מ 1 עוביב

הצדדיות החפיפות  וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות  10-לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

תתחיל במקומות הנמוכים  העבודהס"מ.  20-של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ
 ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 
 
 

 יריעת חיפוי עליונה .2.11

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

ס"מ מעל  1ת החיזוק עד לגובה של הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריע
 יריעת החיזוק.

 
 "מ.מ 1 עוביב S.B.S על בסיס" PLUVITEC 5R"יריעת החיפוי תהיה 

 
 : הערה

 
 על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.

 
 איטום במעברי צינורות  .2.11

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

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

 במעברי צינורות בודדים דרך שכבות האיטום יש להרכיב אביזר אטימה מסוג "

GOLD לחיבור עם מערכת האיטום. הרכבת  " בעל אטם גומי וצווארון ביטומני
האביזר תבוצע ע"י הלחמת הצווארון הביטומני על גבי היריעה הביטומנית התחתונה 

מהאיטום הכללי של הגג. היריעה העליונה תעלה בהלחמה על גבי הצווארון 
ס"מ. בזמן הלחמת היריעות על גבי הצווארון אין  11-הביטומני, בחפיפה לא פחות מ

 ומי של אביזר האיטום.לפגוע באטם הג
 סגירת האטם מסביב לצינור תבוצע ע"י חבק נירוסטה.

 
 גמר האיטום .2.11
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"מ מעל ס 11-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ בחיבור למעקות,
העליון,  וחלקומכופף במ"מ,  X 10 1במידות של  פס אלומיניוםעם  הגמר הסופי,פני 

 ן מסוג מסטיק פוליאוריטכדי לסתום עם 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIRהמסטיק " או שו"ע .

יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י מסמרים או 
 "מ. ס 21כל  ברגים מגולוונים

 
יולחמו היריעות הביטומניות על גבי המשקוף העיוור ואו  בחיבור לפתח כניסה,

 . טון לחגורת הב
 
 
 
 

 בד גאוטכני  .2.11

 100 במשקלאורים" או שו"ע " מסוג על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני
 . ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות 

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

 דה להגנה מ .2.17

 ס"מ.  1 יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של
 נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.  המדה תעשה בתערובת

 
 גמר .2.18

 ביצוע שכבת גמר ריצוף לפי תכנון אדריכלי.
 

 
 

 איטום רצפה כפולה של המזרקה

 1110/2-01, 1110/2-01, 1121/2-01ראה פרטים:  

 סעיף זה מתייחס לאיטום הרצפה הכפולה בשטח המזרקה.

ה על גבי המעקות בהיקף גבוה ככל שניתן מעל פני האיטום יבוצע בכל שטח המזרקה, ויעל
 המים על מנת ליצור "אמבטיה אטומה" במקרה של נזילות.

 
 על גבי הרצפה התחתונה הקונסטרוקטיבית, תבוצע שכבת האיטום להלן:

 
 רולקה .2.19

, ס"מ X 1 1יש לבצע רולקות במידות של בחיבור לשטחים אנכיים של מעקות, 
-SAPIR Mמסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  1צמנט,  1באמצעות תערובת 

 .1:1" או שו"ע, מדולל במים ביחס 140
 

 הכנת השטח  .2.10

משפיעים על האיטום, לדוגמא: ההאלמנטים  כללפני תחילת העבודה יש להשלים את 
 צינורות החודרים לאיטום,  צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  

 
סתת עד שימצא בטון בריא. יש לחתוך את כל במקומות עם סגרגציה יהיה צורך ל

ס"מ בתוך הבטון ולמלא את  2 -הקוצים )לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ
 SAPIRמסוג " S.B.Rחול, מים ותוסף על בסיס  1צמנט,  1החורים בעזרת תערובת 

M-140 1:1" או שו"ע, מדולל במים ביחס. 
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תו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקו

 . האיטוםברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 
 

 פריימר  .2.11

 על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג
 ר/מ"ר.ג" 100מות של " או שו"ע בכB 2000"ספיר 

 
 
 

 שכבת ביטומן חם  .2.12

 1או שו"ע בכמות של " 101/11 מריחות ביטומן חם מסוג " 2על גבי הפריימר יש לבצע 
 ק"ג/מ"ר(.  2 ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ

 
 

 יריעת חיזוק .2.11

לקראת שטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה 
ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך  10תהיה ברוחב מינימום של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  11-האופקי וס"מ יולחמו על גבי השטח  11שמינימום 
 

 מ"מ. 1בעובי  S.B.Sבסיס   על" PLUVITEC 4Rמסוג "יריעת החיזוק תהיה 
 

  ת אטימהיריע .2.11

 על בסיס"  PLUVITEC 5Rיריעה ביטומנית מסוג " תהלחמעל כל השטח תבוצע 
S.B.S   ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות מ"מ.  1בעובי

הצדדיות החפיפות  תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.וההדבקות 
ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות  10-לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ס"מ.  20-של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ
 ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 
 יריעת חיפוי עליונה .2.11

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

ס"מ מעל  1הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 
 יריעת החיזוק.

 
 "מ.מ 1 עוביב S.B.S ל בסיסע" PLUVITEC 5R"יריעת החיפוי תהיה 

 
 : הערה

 
 על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.

 
 איטום במעברי צינורות  .2.11

סביב מעברי צינורות אנכיים מרובים, יש להלביש שרוול עם פלנג' להתחברות 
מרוח מסטיק ביטומני מסוג האיטום. סביב הצינור בחיבור היריעות הביטומניות יש ל

 " או שו"ע .18"פזקרול 
 

 סביב מעברי צינורות בודדים, יש להתקין אביזר אטימה מסוג 
"DALLMER DELBIT ולסגור אותו בעזרת חבק נירוסטה סביב הצינור. שולי "

 האביזר יתחברו על גבי היריעה הביטומנית מאיטום הרצפה בהלחמה מלאה.
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 גמר האיטום .2.17

מינימאלי יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה  ם אנכיים,בחיבור לשטחי
ומכופף מ"מ,  X 10 1במידות של  פס אלומיניוםעם  של תחתית הרצפה העליונה,

 מסטיק פוליאוריטן מסוג העליון, כדי לסתום עם  וחלקב
"SAPIR THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIRהמסטיק " או שו"ע .

ורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י מסמרים או יחבר בצ
 "מ. ס 21כל  ברגים מגולוונים

 
 בדיקת הצפה .2.18

לצורך הפעלת לחץ הדרוסטטי  ביצוע שכבת האיטום,אחר בדיקת הצפה תעשה ל
 .מזרקההתנהגות רצפת הו טיב ביצוע שכבת האיטום, ובדיקת

  
בוצע הזרקות פוליאוריטן נקודתיות, ע"י הכנסת במידה וקיימים נביעות מים גדולות י

 פיות באזור נביעת המים והזרקת חומר פוליאוריטן מסוג
" MC 2700.או שו"ע עד לעצירת נביעת המים " 
 

 ביצוע ההזרקות יעשה רק לאחר אישורו של היועץ.
 

 בד גאוטכני  .2.19

 100 שקלבמאורים" או שו"ע " מסוג על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני
 . ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות 

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

 דה להגנה מ .2.10

 ס"מ.  1 יש לצקת מדה להגנת האיטום בעובי של
 המדה תעשה בתערובת נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. 

 
 עצר מים מתנפח  .2.11

מעקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים -ה של רצפהבין הפסקות יציק
מ"מ. הדבקת  X 20 15" או שו"ע במידות של PC ELASTOSWELL מתנפח מסוג "

" או שו"ע או עיגון PC  LEAKMASTER העצר תבוצע על גבי סרט הדבקה מסוג "
 מכאני ע"י מסמרים.

 
 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.

 
 הרצפה העליונה והמעקות של המזרקה יציקת .2.12

 יציקת רצפה ומעקות לפי הנחיות קונסטרוקטור.
 איטום פנימי במזרקה 

 1110/2-01, 1110/2-01, 1121/2-01ראה פרטים:  

 סעיף זה מתייחס לאיטום הפנימי של רצפת המזרקה ע"ג הרצפה הכפולה העליונה.
 

 איטום במעברי צינורות .2.11

להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות  במפלס פני מישור הבטון, יש
החודרים דרך הרצפות. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי 
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 2X2-של הרצפות לפני יציקת הרצפות, רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ
 ס"מ.

ל לכלוך, אבק, לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכ
 חומרים רופפים וכד'.

 יש למלא את החריץ שנוצר במסטיק פוליאוריטן מסוג 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR.או שו"ע "  
 

 טיפול בסדקים .2.11

ס"מ.  2-יש לחרוץ את הסדקים ברצפות לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ
"מ. יש לנקות את פנים החריץ מכל לכלוך, אבק, ס 2-רוחב החריץ יהיה לא פחות מ

 חומרים רופפים וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג 
"SAPIR THANE 230" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SAPIR.או שו"ע "  
 

 שטחההכנת  .2.11

יש להכין את השטח לנקותו מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקוצים הלא 
, לסתת "מס 2בעומק של  מפני השטח, חוטי קשירה וכד' צאים קונסטרוקטיביים היו

חלקי בטון בולטים, "גראדים", אזורי סגרגציה וכד' עד לקבלת שטח בטון "בריא" 
 SHOT ויציב. יש "לפתוח" את פני הבטון ולסלק את מיץ הצמנט ע"י התזת חול,  

BLAST.או אחר עד לקבלת פני בטון חזקים 
 

באמצעים מכנים, כך שהנקבוביות של הבטון יהיו פתוחים  יש להכין את שטח הבטון
לקבלת שכבת האיטום. פני הבטון לאחר ביצוע ההכנה יתאימו לדרגת חספוס בין 

CSP-3/CSP-4 . 
 

חול ומים  1צמנט,  1של לסתום את כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת יש 
 (.1:1)מדולל במים  שו"ע בתוספת "סיקה לטקס סופר"

 ח יהיה נקי לחלוטין וחלק לקבלת האיטום.השט
 חורי סגרגציה גדולים יש למלא בחומר על בסיס צמנטי מסוג

 " או שו"ע.120"ספיר 
 

 
 
 

 בדיקת שליפה .2.11

לפני ביצוע מערכת האיטום, תיבדק תשתית הבטון לביצוע מערכת האיטום. בדיקת 
. על כל אלמנט יום מיום היציקה 28 –השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך לא פחות מ 

 תעשה בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות 
 מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו 100מבדיקה אחת לכל 

 מגפ"ס.  1.1 –מ 
 

 רולקה צמנטית במפגש קיר רצפה .2.17

ס"מ. הרולקה  X 1  1במפגש פינתי בין קיר לרצפה יש לבצע רולקה צמנטית במידות 
" )מדולל במים SAPIR M-140חול, מים ו" 1צמנט,  1תעשה באמצעות תערובת של 

 ( או שו"ע.1:1
 

 בדיקת כלורידים  .2.18

 יש לבצע בדיקת כלורידים לשטח הבטון לפני ביצוע שכבת החלקה או איטום כלשהו. 
בדיקת הכלורידים תבוצע בהתאם לדרישות המקובלות. ראשית מדביקים מדבקה 

במרכזה תמיסה נטולת עגולה לתשתית הבטון במקום המיועד לבדיקה, ומזריקים 
שניות שואבים את התמיסה בעזרת מזרק ובודקים את רמת  11מלחים. לאחר 
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המוליכות החשמלית הקיימת בתמיסה. את הנתונים טוענים בטבלת היצרן ומנתונים 
 אלו גוזרים את רמת הכלורידים הנמצאת בבטון.

 בדיקת הכלורידים תעמוד בדרישות מינימום:
 מקרו גרם. 1מות שלא תעלה על משטחים מעל קו המים  כ

 מיקרו גרם. 1ומשטחים מתחת לקו המים כמות שלא תעלה על 
אם הבדיקה מראה על רמת מלחים גבוהה יש להסירם בעזרת מספר שיטות 

 כשהנפוצות הם:
 שטיפה בלחץ מים בחומר להסרת כלורידים מדולל

 " או שו"ע.HOLD TIGHT 102מסוג "
 מעורבב בחומר להסרת כלורידים כנ"ל.כלומר חול  –או התזת חול לחה 

 
 התקנות עוגנים לציודים  .2.19

במקומות בהם יש צורך בביצוע התקנות של עוגנים לציודים טכניים ברצפות, יש 
להזריק אל פנים חור הקידוח דבק אפוקסי לקיבוע הבורג לעיגון, ולאחר מכן לבצע 

" או SAPIR THANE 230סביב העוגן רולקה עבה ע"י מסטיק פוליאוריטן מסוג "
  " או שו"ע.SAPIRשו"ע על גבי פריימר מסוג "

 
 
 
 

 מערכת איטום לרצפת המזרקה .2.10

יש לבצע בדיקות מקדימות לפני ביצוע מערכת האיטום כגון: רמת לחות לתשתית, 
בדיקות שליפה, בדיקת טמפרטורה, בדיקת נקודת הטל, ועוד הכל בהתאם להנחיות 

 ודרישות יצרן הפוליאוריאה.
 

השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך. על כל אלמנט תעשה בדיקת שליפה אחת  בדיקת
מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו  100לפחות ולא פחות מבדיקת אחת לכל 

 מגפ"ס. 1.1 –מ 
 

מערכת האיטום תבוצע בכל שטח הרצפה, ועל גבי השטחים האנכיים סביב עד לגובה 
 ס"מ ממפלס הרצפה. 10 -של כ

 

 " או שו"ע בכמות של Rhino 1500 שטח יש לבצע פריימר מסוג "על גבי ה
 ג"ר/מ"ר. 210

 יש להמתין להתייבשות הפריימר מספר שעות בהתאם להנחיות היצרן.
 במידה ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפני המשך העבודה יש לפעול לפני הנחיות היצרן.

 
 "Rhino Extreme 11-50 מסוג " על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה 

 מ"מ. 1.1 -או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה כ 
 

 על גבי הפוליאוריאה , תבוצע פיזור קוורץ לצורך הדבקת החיפוי בשלב הבא.
" בכמות Rhino Fast Floorעם חומר מסוג " עם פיזור קוורץ, יש לבצע שכבת נעילה

 ג"ר/מ"ר. 200של 
 

. צבע שכבת הציפוי תהיה בהתאם R12רמת החספוס הסופי של הרצפה תהיה 
 .RALלבקשת המזמין לפי צבעי 

 
בהתחברות בין שלבים שונים של האיטום, יש לפעול אך ורק לפי הנחיות היצרן. לא 

 תבוצע כל עבודה שאינה כפופה להנחיות אלו.  
 

 גמר .2.11

 הדבקת חיפוי לפי בחירת אדריכל.
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 1נ ס פ ח  

  

 אחריות הביצוע  .3

או  כללית שנים החל מתאריך קבלת העבודה 10לטיב ביצוע עבודתו במהלך הקבלן יהיה אחראי 
חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, 

 אחריות זו תכלול: 

 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(. .1.2

 הנגרמים עקב כשל האיטום. כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין  .1.1

 
ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות  אם

לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד 
ול מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלי 7 לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. 

 
 לוח זמנים 

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת 
עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של חומרים 

. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו
יפגעו בו. לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל 

 הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 
 ביקורת על הביצוע 

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה  .1.1
טום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום למערכות האי

עם יועץ האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על 
 מערכות האיטום. 

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.  .1.1
וונטי )פנימי או בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרל

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

 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 
 ע"י גשם טבעי 

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 
 )בריכת מים(. ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח 

 

יבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה יכל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .1.1
 כלולה במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת  .1.7
 מכון התקנים כלולה במחיר היחידה. 

קבע על ידי המפקח ובהתאם למצב מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' י
 בשטח.
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בא לידי ביטוי בתכניות  אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן 
באחריות הקבלן לעצור את , וכדומה שטחפועל בו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

רק לאחר הוג. כיצד לנ ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  העבודה וליידע
 קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.

שלב הבא של ביבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל יכל שלב משלבי עבודות האיטום 
לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על  עבודות האיטום.

 שלב קודם. 

קבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה ה
 ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומנים, הלחמת יריעות וכד' על 
 הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע העבודה
באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת יריעות, או 

 חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום. 

 עבודות בתקופת החורף

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ 
עוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון. התאמות האיטום מב

אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאוורור 
 וכד'.  

לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים הרגישים 
 ם ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים.למים כגון: חומרי

 
 
 

 הערות כלליות 

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ  .1.8
 האיטום. 

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את  .1.9
"י השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע

 הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות  .1.10
לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע 

 ההגנה. 

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו 
 פן מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. באו

 
 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  .1.11

 
 

 אופני מדידה 

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

 

מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת - עבודות לפי יחידה  .1.12
 קומפלט. 

 מדד במטר אורך. יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת -עבודות לינאריות  .1.11
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מדד בפריסה כלומר יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת-עבודות שטח  .1.11
תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע 

 האיטום. 

 
 

 שיטות מדידה 

 ה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות. היחידות למדיד .1.11

איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים  .1.11
איטומים משופעים , לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .1.17

ם במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד איטום קירות תת קרקעיים נמדדי .1.18
פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי 

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על  .1.19
פות, בדיקת אטימות שטחים אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפי

 הגגות וכד'. 

קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפרד  .1.20
 במ"א. 

 נפרד במ"ק. ב מדדיי/או מדה ו שיפועים בבטקל .1.21

 מדדו בנפרד במ"ר. יבידודים תרמיים  .1.22

 מדדו בנפרד במ"ר. יהגנות איטום י .1.21

ומר: כולל עליה על גבי ימדד במ"ר בפריסה כליאיטום רצפות חדרים רטובים  .1.21
 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.  2מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של ייאיטום קירות חדרים רטובים  .1.21

ביחידת מדידה אחת לכל  דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .1.21
 מאגר. 

מדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, ייאיטום הקירות החיצוניים  .1.27
פתחים, מעקות משני צדם, חפיפות לשאר  דפנותם צרים, רצועות, שטחי

 האיטומים וכד'. 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח,  .1.28
עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת 

 האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'. 

ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ימחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .1.29
ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט 

 ו/או כתבי הכמויות. 
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מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע  .1.10
ירה על שלמות העבודה וניקיונה עד העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמ

 למסירה. 

תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב ב המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים .1.11
 הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע  .1.12
בכפוף עבודה זו תימדד בנפרד,  -עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר.

 
 2נספח 

 
ו / או מי מטעמו  שהקבלן המבצע באמצעות המפקח אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מותנית בכך 

האיטום ו / או השטח לקבלת על מועד עבודות הכנת מראש , ובהתראה בכתב  יודיע ליועץ מבעוד מועד
, אין לבצע  הגנת האיטום כמתואר במפרט האיטוםימות, ו/או בדיקת אטביצוע האיטום, ו / או 

 . עבודות ללא סיור מקדים לכל שלב 
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סלילת כבישים 
 ורחבות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 
 

 
 פירוקעבודות הכנה ו  -  1.51תת פרק  

 
 כללי: 

 
   עו עפ"י הנחיית המפקח בכתב .עבודות הפירוק יבוצ

 ובנוסף: 11.1, פרק 01ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 

  

מתקנים, מבנים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניות והנחיות  .א

  המפקח. 
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הם שימוש מיתקנים או חלקי מיתקנים נצילים, אשר פורקו עפ"י התכנון ו/או ההנחיות ושאין ל .ב

או כל מקום אחר  העיריהבעבודה ואינם מתוכננים לשיקום ו/או העתקה יובלו ויאוחסנו במחסני  

 הוראות המפקח. לפי 

 

  האחרים אל  מיתקנים משוקמים ו/או מועתקים יותאמו בצורתם וטיבם ובכל המובנים .ג

 המקוריים, אם לא נדרש אחרת. המיתקנים  

 

ם לשימוש חוזר כגון שלטים, תמרורים, ריהוט רחוב ועוד, מתקנים או חלקי מתקנים המיועדי .ד

יחשבו כאילו נמצאו במצב תקין, לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני תחילת העבודה  

 ולהתריע ביומן העבודה על כל פגם או ליקוי. 

 

חשבונו מתקנים או חלקי מתקנים שנפגעו במהלך הפירוק ישוקמו ו/או יוחלפו על ידי הקבלן ועל  .ה

 לשביעות רצון המפקח. 

 

 העבודה כוללת סתימת הבורות שנוצרו במקום הפירוק. .ו

 

 במקרה של העתקת מתקנים כוללת העבודה את עיגונם באתר החדש. .ז

 

העבודה כוללת גם הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתר, במידה ויידרש. מובהר להלן כי בשום  .ח

 ם באם הם פגומיםמקרה לא יותקנו מחדש מתקנים מפרוקים קודמי 

  

בתמחור הסעיפים לא יהיה הבדל בין ביצוע העבודה בקטע רציף או בקטעים בודדים  ו / או  ט.

 בהיקף העבודה )כמות(.

 
  

 
  

 עבודות פרוק עפ"י הוראה

  

 ת המפקח בכתב.ועבודות הפרוק יבוצעו עפ"י הנחי

 לוק הפסולתהעבודה כוללת פרוק מלא של כל המתקנים הקיימים בשטח העבודה וסי

 , כולל תשלום אגרות שפיכה.במרחק כלשהולאתר שפיכה מתואם ומאושר 

 

בתמחור הסעיפים הבאים לא יהיה הבדל בין ביצוע העבודה בקטע רצוף או בקטעים בודדים ו/או 

       בהיקף העבודה )כמות(. 

 

 .מדרכות מאספלט /פירוק מסעות מאספלט   11.1.002

יבוצע במקומות  פירוקה .במפרט הכללי 11.01.01עיף בהתאם לסתתבצע  העבודה                   

יסומנו  פירוקעליהם יורה המפקח. גבולות ה מסומנים בתכניות ובמקומות אחרים

 ימדד וישולם בנפרד.י  ובמידת הצורך יבצע הקבלן ניסור לאורך הגבול אשר



 

 

390 

390 

 

המסעה לכל עומקה ופינוי  מבנה פירוק כולל אתהמחיר  .המדידה לתשלום תהיה במ"ר      

   הפסולת.

 

   קרצוף שטח אספלט         11.01.001
 

 , לפי הנחיית  המפקח ו/או יותר  ס"מ 1 קרצוף שטחי האספלט לעומק עד                     

 בהתאם לסעיף בכתב הכמויות המפקח בכתב,  במקומות שיורה  ו                     

 במפרט הכללי. 11.10.00ור בסעיף כאמו                    

וי מושלם של השטח ופינוי  הפסולת אטו החומר התשלום יהיה  במ"ר ויכלול גם ניק                     

המקורצף למקום שיורה המפקח כולל פיזור החומר בתחום שיפוט ת"א   במידה ולא ימצא מקום 

 אחריות הפינוי על הקבלן ובאחריותו  .

 

 ק תמרורים ושלטיםפרו 11.01.010

רורי תנועה, שלטים, עמודי תחנות, עמודי "חזות העיר" וכדומה יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר תמ

הצבע, השלט וכו'. העבודה  לרבותשימוש חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, 

 מחדש לפי הנחיית המפקח,תיקוני צבע או צביעה  מהבטון, םניקוייפרוק העמודים,  תכלול לרבות את

 הכל לפי הוראות המפקח.   -הובלתם ואחסונם באתר העבודה או במחסני הרשות 
 

בציון מספר העמודים התומכים  ותכלול את כל המפורט לעיל המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה

 בשלט )במידה ואין צורך הכוונה לעמוד בודד(.

 

 , מעקות ושעריםפירוק גדרות    11.1.018

 העבודה כוללת את פירוק הגדרות ו/או המעקות כולל היסודות ופינוי הפסולת לאתר                   

 שפיכה מתואם ומאושר.                   

 פירוק היסודות כולל גם את מילוי הבור שנוצר בחול נקי והידוקו בבקרה מלאה.                   

 מ"א. המדידה לתשלום לפי                   

 

 שוחותהתאמת גובה מכסי     11.1.018

התאמת הגובה תבוצע עד המפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה. הגבהה תתבצע   

והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום. הנמכה תתבצע ע"י  תותיס ע"י 

נדרש יש להרוס את התקרה הקיימת ולצקת במקומה תקרה ו התאמת הצווארון. במידה

יציקה יש לגלות את פלדת הזיון של החלק הקיים ה חליפית במפלס המתאים. לצורך

 טרומית בכפוף לאישור המפקח. ס"מ לפחות. הקבלן רשאי להניח תקרה 30לאורך 

 

. הגבהה או אמור לעיל לצורך ביצוע העבודההמדידה תהיה לפי יחידה ותכלול את כל   

ידרש מכסה יולל התקנת המכסה. במידה ובמידת הנדרש. וכ הנמכה וכולל תקרה חליפית

במקור, ישולם בנפרד עבור אספקת המכסה הנדרש,  חדש מסוג שונה מזה שהיה קיים

 המבצעת. כאשר המכסה המקורי יוחזר למחסני הרשות
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  מסוג כלשהו וףפירוק רצ 11.1.017

 המקומות בהם יורה המפקח יפורק הריצוף הקיים. 

 רף עד לעומק השתית ופינוי החומר. העבודה כוללת פירוק השטח המצו

 המדידה תהיה במ"ר

 

 אבן שפה קיימת מסוג כלשהו פירוק  11.1.011

מקומות אחרים עליהם יורה המפקח. וכן ב יבוצע במקומות המסומנים בתכניות פירוקה

מסוג כלשהו, )במידה וקיימת אבן תעלה  אבני השפה עצמן פירוקהעבודה כוללת את 

 וסילוק הפסולת. ת הבטוןותושב פירוק התעלה לא תמדד בנפרד(, בצמוד לאבן שפה אבן

 

 לרבות כל המפורט לעיל. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א

 

 שבכל עובי שיידר ניסור באספלט קיים 11.1.109

 וי התחברות לאספלט קיים, ובאזורים בהם יונחו אבניובגבולות שטחי פירוק האספלט, בק                   

 יבצע הקבלן חריץ באמצעות משור מתאים.  ותשפה חדש                    

חריץ באמצעות משור מתאים שיאושר ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה יבצע הקבלן 

ובקווים  ולתוכניות לפרטים השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע לעומק בהתאם

 ישרים או קשתיים בהתאם לתכניות.

 

הניסור יעשה לעומק כל  ותכלול את כל המפורט לעיל. לפי מ"א המדידה לתשלום תהיה

 .בהתאם לסוג העבודה הנידרש בהתאם לתוכניות ולפרטיםשהוא 

 

  חישוף, ניקוי פסולת והסרת  צמחיה         11.1.112 

 .העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי  

 ו/או עקירה של  כריתהולל כ ההעבודה כוללת הסרת כל סוגי הצמחיי                         

 ס"מ, חישוף, הסרת  20, חישוף השטח יעשה לעומק , לרבות שורשיםעציםגדמי                          

 צמחיה וניקוי יבוצעו באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.                          

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.                         

 

 כריתת עצים בכל קוטר שהוא ועקירת שורשיהם          11.01.111

11.01.119  

   כריתת העצים כוללת הוצאת גוש השורשים כולו, כולל הוצאת כל הגזם ופינויו.                          

 העבודה תתבצע לפי האמור במפרט הכללי במידה ויצאו מספר                           

 הכוונה היא עץ אחד. יעוץ של אגרונום על חשבון הקבלן.-ענפים משורש אחד                           

 המדידה לתשלום לפי יח'.                            

 

  סילוק הפסולת 11.1.121
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במידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח יוגדר  .בהתאם במפרט הכלליהעבודה תתבצע 

וגמאות לפסולת דלהלן ( שאינם כתוצאה מעבודות של לקבלן חומרים לסילוק ) ראה ד

 חוזה זה הקבלן יסלק את הפסולת והיא תשולם לפי נפח במ"ק.

סילוק הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות ובאחריותו הבלעדית של 

 הקבלן, וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים מאתר שפיכת הפסולת.

ולת בנין, גרוטאות, חלקי מבנים, צנורות ניקוז ישנים, גושי פסולת אשפה, פס -כדוגמא 

 בטון, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.

 

 להלן נוהל לסילוק עודפי עפר ופסולת :

 

 נוהל סילוק עודפי עפר ופסולת

 

 :אישור לחפירה ופינוי

 

I.  לא יורשה פינוי עודפי אדמה ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח

 שעות לפחות מראש. 18עשה שי

II. .יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח 

III.  ומאושר על ידי הרשויות   פינוי אדמה ופסולת תורשה רק לאחר סילוק פסולת מוסדר

 המקומיות וע"י המשרד לאיכות הסביבה וע"י המזמין.

וסדר ירכז הקבלן את כל הפסולת , יחד עם זאת עד לפינוי המרוכזמהפינוי יבוצע ב

 במקום שאינו מהווה הפרעה כלשהי לתנועת כלי רכב והולכי רגל.

 עבודות פרוק שונות

כל עבודות הפרוק יעשו רק לאחר סימון מדויק של הדרוש לפרוק, תאום עם הרשות המקומית 

 וקבלת אישור בכתב מהמפקח.

  .11.01.08הסילוק יעשה לפי סעיף 

 יה בהתאם לסעיפים השונים בכתב הכמויות.המדידה לתשלום תה

 

 .במפרט הכללי 51.03ל שאר העבודות בתת פרק זה תבוצענה בהתאם לתת פרק כ

 
 

 נוהל סילוק פסולת מעבודות תשתית ובינוי ציבורי
 תאריך : __________

 דף הערכת כמויות פסולת לפרויקט

 

 שם הפרויקט : ______________________

 __________________מנהל הפרויקט :___

 מפקח :___________________________

 קבלן :____________________________
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 אבני שפה. .1

 ________ מ"א  אורך אבני שפה : .א

 ________ מ"ק  (0.0121המרה למ"ק :)א* .ב

 ________ טון  ( 2.2המרה לטון : )ב* .ג

 אבני תעלה. .2

 ________ מ"א  אורך אבני תעלה : .א

 ________ מ"ק  (0.01המרה למ"ק :)א* .ב

 ________ טון  ( 2.2המרה לטון : )ב* .ג

 ריצוף. .1

 ________ מ"ר   כמות ריצוף : .א

 ________ מ"ק  (0.01המרה למ"ק :)א* .ב

 ________ טון  ( 2.2המרה לטון : )ב* .ג

 פירוק אספלט / קרצוף .1

 ________ מ"ר   שטח כביש : .א

 ________מ"א  עובי אספלט לפירוק : .ב

 ________ מ"ק  המרה למ"ק :)א*ב( .ג

 ________ טון  ( 2.1המרה לטון : )ב* .ד

 שונות. .1

 ________   שם הפריט : .א

 ________ מ"ק   הערכת כמות: .ב

 ________ טון   הערכת כמות : .ג

 

 

 חתימה

 
 

 עבודות עפר -  2.51תת פרק  

 כ ל ל י 11.2.00

י צגת המחירים את תנאהרואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת  .1             

-הקרקע והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להמצאותם של קווים תת

קרעיים בין אם סומנו בתכניות בין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור 

או בעבודת ידיים.  םבין אם נעשו באמצעות כלים מכניי החפירה לגלויים,

במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל 

יקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו של ההוצאות של ת

 כבישים ורחבות. במפרט הכללי לסלילת  11.01הקבלן מופנית לפרק 
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לא  בסמוך לקירות תומכים, עמודי חשמל וכדו'לתשומת לב הקבלן:  

תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך בצוע 

רה באזורים אלו תעשה התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפי

 בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים. 

 

לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי העפר הקיימים  .2           

בתחום עבודתו. כמויות עבודות העפר ישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו, 

ניות. כאמור, כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכ

 לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה.

 

במפרט הכללי. המחיר בכתב  11.01החפירה תבוצע כמפורט בסעיף  .1           

את, הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו ז

עיים וכו'(. לא קרק-)ליד מתקנים תתלרבות הצורך בעבודת ידיים. 

עבור עבודה בשטחים קטנים  תוספת למחירי היחידה או בנפרדתשולם 

 נפרדים או צרים.
 

 ו/או חציבה מכל סוג שהואחפירה   11.2.220

11.2.221 

 

 כחול(.של מפרט הבין משרדי )ספר  11.01.07, 11.01.01תיעשה בהתאם לסעיף  העבודה

שאונה של מיטב החומר  והעברההוא, העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בחומר כל ש

 ,לשטחי מילוילדרישות יועץ קרקע 

שפיכה מאושר לכל מרחק שהוא. החפירה /  לאתר יסולק -למילוי מתאים שאינו חפור חומר

ו/או בעבודת  מכאנייםחציבה תבוצע לכל עומק הדרוש בהתאם לתוכניות, תבוצע בכלים 

  ידיים בהתאם לתנאי  השטח. 

 לכל מרחק שהוא, לאתר שפיכה לסלק מהמקום עודפי החפירה,  באחריות הקבלן 

 מתואם ומאושר ע"י המפקח והרשות המקומית. 

 

 בדיקות  .1

לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן, יינטלו מדגמי עפר מייצגים במספר  

ובמקומות שיסמן המפקח, כגון אזורי השתית עליהם יבוא המילוי, אזורים 

ד. לגבי מדגמים אלה יבוצעו הבדיקות המשמשים כבורות השאלה ועו

שיפורטו להלן בכדי לוודא התאמת כל אחד מסוגי העפר, שיימצאו באתר 

 :והמיועדים לשימוש לדרישות המפרט המיוחד

 

חוזק  ,רשימת הבדיקות: אחוז חומר אורגני, מערכת צפיפות/רטיבות 

 א.א.ש.ו.ומיון לפי שיטת 

 
 מילוי ו/או סילוק חפירה עודפתחפירה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי  .2
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 להלן הנחיות להעברת החומר החפור לאזורי מילוי:

אחרי ' לעיל, 1בהתבסס על תוצאות הבדיקות שיערכו עפ"י סעיף  

חפירה  אזורייגדיר המפקח לקבלן  -קבלת הנחיות מיועץ הקרקע 

 . ואפן המילוי בהם מתאים החומר החפור לשמש כמילוי

בודה כוללת חפירה בשטח שהוגדר דלעיל והובלת החומר החפור הע                   

ס"מ. חומרים שאינם מתאימים  20בתחום האתר, פיזור בשכבות של 

או שאינם מיועדים למילוי חוזר יועברו מחוץ לשטח ובאחריות הקבלן 

וכוללים חפירה, העמסה, הובלה ופיזור. המילוי בבקרה מלאה 

יימדד וישולם ו 11.01.11.02ף לצפיפות כמפורט במפרט הכללי סעי

 בנפרד. 
 

 החציבה מתחת למפלס השתית החפירה ובמקרה והקבלן יבצע עבודות               

 בתכניות, יניח הקבלן על חשבונו שכבת פילוס מחומר מצע סוג ב'.  שנדרש              

   

 ס"מ. 1עד דיוק עבודות החפירה/ חציבה הינו  
 
 "קלפי מ המדידה לתשלום: 

 
 אחסנה זמנית של חומר חפור .1

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבור אחסנה  

זמנית של חומר החפירה לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של 

 העבודה.
 

 

 

 

 

  יישור והידוק מלא של שתית לכבישים )צורת דרך(     11.2.110

השלמת המילוי החוזר של הצנרת התת יבוצע בתחום השטחים המיועדים לסלילה לאחר  

 קרקעית אשר הודק הידוק בבקרה מלאה, וכהכנה לעבודות המצע. 

הקבלן יבחר ויתאים את ציוד הכבישה באופן שימנע נזק וכהכנה לצנרת התת קרקעית. 

ס"מ ליצירת "צלחת" כמפורט בחתך  20העבודה כוללת חפירה ו/או מלוי בשעור של עד 

 ק פני שתית. הטיפוסי, הסדרה והידו

ולצפיפות כמפורט בסעיף  .11.01.11העבודה תבוצע כמפורט במפרט הכללי סעיף 

11.01.11.02. 

 המדידה תהיה במ"ר.

 

 הידוק מבוקר של המילוי       11.2.110

 .11.01.09וסעיף  11.01.11.02העבודה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי סעיף 
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 מצעים ותשתיות - 51.03תת פרק  

 במפרט הכללי 51.05-ו  51.04 ה השלמה לנאמר בתת פרקהמהוו

 

    מצע סוג א' 11.01.110

חומרי המצע יהיו מסוג א' מחומרי מחצבה ויעמדו בדרישות המפורטות במפרט 

 .11.01הכללי פרק 

 המדידה לתשלום תהיה במ"ק. 

 

 או ש"ע CLSMבטון קל חוזק  11.1.020   

CLSM  ר על בסיס צמנטי. הינו חומר מוכן לשימוש, המיוצ 

 יהיה במקרים הבאים: CLSMהשימוש 

 א.  במקומות בהם, לפי שיקול המפקח, לא ניתן להדק באמצעות מכבש ויברציוני.

 ב.  במקומות שהוגדרו וסומנו מראש בתוכנית או בהתאם להנחיות המפקח בכתב, כאשר 

 נדרש כיסוי תוך זמן מוגבל, כדי למנוע הפרעות לתנועה וכו'.     

 

 :הערות

תיושם בחלק מחתך החפירה, או בכולו בהתאם לצרכים ולתנאים המתוארים  CLSMתערובת 

 לעיל לפי החלטת המפקח בלבד ובאישורו.

 בכל מקרה, יישום התערבות בעובי מסוים בחתך, יהיה תמיד לכל רוחב התעלה שנחפרה בפועל.

 

תהיה ביח' של מ"ק תערובת  התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את כל האמור לעיל.  המדידה

CLSM  שיושמה עפ"י הנחיות המפקח. במידה והחפירה שביצע הקבלן תהיה רחבה יותר

מזה שנקבע ע"י המפקח, הקבלן ימלא את כל חתך החפירה ולא תשולם בגין חריגה זו כל 

 תוספת. 

 עבודות אספלט - 51.4תת פרק 

 

 
  אספלט הת ושכב     11.1.010 

 כביש  שכבות אספלט  א.              

 

 0.1גודל גרגיר מקסימלי   SMA  מסוג. ה נושאת עליונה מבטון אספלטשכב .1א.  

 בהתאם לכתב הכמויות  .בזלתי   .PG-76ס"מ, ביטומן 

, סוג א',  גודל גרגיר Sהתערובת סוג . מבטון אספלט שכבה נושאת תחתונה  .2א.

 בהתאם לכתב הכמויות  ..בזלתי   1/1מקסימלי "

 , סוג א',Sהתערובת סוג , מבטון אספלט אספלט תחתונהשכבה    .1א.  

 בהתאם לכתב הכמויות  .בזלתי   .1.1גודל גרגיר מקסימלי "    

   שכבות אספלט שביל אופניים         
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     שכבות  בהתאם לכתב הכמויות אספלט  2 -שכבות אספלט שביל אופניים יבוצעו ב          

 מסוג אספלט זכוכית   , עבודה בפינשר ופנאומטי קטן  , דרוג  מפרט ת"א .יהיה            

 ראו מפרט כללי  –כל עבודות האספלט תבוצענה לפי מפרט ודרישות איכות של מע"צ  ב.

 שכבות אספלטיות במסעות. – 11.1פרק לעבודות סלילה וגישור )"הספר הירוק"(   

 בקרת דיוק, הידוק וכו' יהיו בהתאם דירוג התערובת, תכולת ביטומן, בדיקות,  ג.

 למפרט מע"צ.  

 תשומת לב הקבלן לבקרת הדיוק ברומי האספלט והיות שהשטח מישורי לא תורשה  ד.

 סטייה מעבר  לטווח המותר.  

בנוסף לאמור בספר הירוק מודגש כאן ששכבת אספלט   עליונה תבוצע רק לאחר גמר  ה.

 . על הקבלן לקחת את זה פקחב מאת המכל העבודות בשטח ועל פי אישור בכת  

 בחשבון גם בשלב הביצוע הנוסף שיהיה כתוצאה מכך וזה ללא כל תשלום נוסף.  

על הקבלן להביא בחשבון שלצורך שלבי הביצוע ידרש לבצע שכבות נושאות בשלביות  ו.

 ורך. שכבות האספלט הנ"ל כלולות בסעיפים השונים בתת פרק ובכמויות על פי הצ  

 בודות אספלט" ולא ישולם בעבור העבודות הנ"ל בנפרד."ע  

 על הקבלן יהיה לבצע מערכת בקרת איכות לעבודות אספלט הכוללת: אישור  ז.

תערובות האספלט, בדיקה ואישור טיב של התערובות במפעל האספלט ובקרת איכות   

 של הביצוע בזמן העבודות ולאחר מכן ע"י לקיחת ליבות בהתאם למפורט במפרט   

 (.11פרק  -ו 12מע"צ )פרק   

  ח.       התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא ימדד  במ"ר בציון עובי 

 השכבה, להוציא שכבות מיישרות שימדדו לתשלום במ"ק.           

 

 יםריסוס 11.1.201

11.1.202  

 עבודות ריסוס הכוללות:  11.1.201

 ק"ג/מ"ר. 1.0בטומנית בשעור ריסוס יסוד באמולסיה  .א

 ק"ג/ מ"ר.  0.1ק"ג/ מ"ר או  0.21 רריסוס מאחה באמולסיה בטומנית בשיעו .ב

 של המפרט הכללי. 11.12.08.02בוצע כאמור בסעיף העבודה ת

 ק"ג/ מ"ר יבוצע בשטחים מקורצפים. 0.1ריסוס בשיעור 

 התשלום לסעיף זה ימדד במ"ר.

   

  ספלט חדש לאספלט קייםהתחברות בין א       11.1.121  

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )בהתחברות  מסלול ישן למסלול  

חדש, בהתחברות לרמפה קיימת ובהתחברות  מבנה מלא למבנה חלקי לאורך הכביש ( 

יש לחמם את הפן האנכי של שכבות האספלט הישן ולמרחו בביטומן חם לפני ובסמוך 

דש. עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תמדד ולא תשולם למועד הנחת האספלט הח

 תוספת בגין פעולה זו.

ס"מ בעבודות קרצוף בהתאם לפרט שבתכניות  10ההתחברות תבוצע במדרגות של  

 וחריץ ההתחברות ינוסר במסור מכני מתאים.

 לא ישולם בנפרד עבור קרצוף ליצירת המדרגות בהתחברות וניסור חריץ התחברות. 
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 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא ימדד  במ"א.                              

 שבילי אופניים – עבודות אספלט  51.4.427
 

 1112טיב החומרים, התערובת, אופי הפיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק 
 .רכות ושביליםמד(, עבור 11במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות )

 
במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות  1112פרק האגרגטים לתערובת האספלט כמפורט ב

 .מדרכות ושבילים(, עבור 11)
 

 ציפוי יסוד יבוצע בין תשתית לבין שכבת בטון אספלט. 
 

רק במקומות שהפיזור במכונה הוא לדעת המפקח בלתי אפשרי יורשה פיזור בידיים, בתנאי 
יעשה במגרפות, אלא במערופות חמות שיקבלו את אישור המפקח ובשיטה  שהפיזור לא

  שתימנע סגרגציה, הפיזור בידיים טעון אישור מראש ובכתב.
 

בכל מקרה של סטייה מהגובה המתוכנן מעבר לסטייה המותרת יחליט המפקח אם לקבל את 
 השכבה, או לנכות ממחירה, או לפרקה וסלול שכבה חדשה.

 
ו/או אגרגטים פולטי אחרים,  אגרגטים סינטטיים פולטי אוריתווספו לשכבת האספלט 

 כמפורט להלן.
 

 אגרגטים מזכוכית גרוסה ממוחזרת 
 

 ניתן להשתמש באגרגאט מזכוכית גרוסה ללא מגבלות לגבי צבע הגרגרים א. 
 

  שברי הזכוכית יהיו נקיים מכל חומר זר, כגון חלקיקי מתכת, פסול חומרים  ב. 
 כו'. ניתן להשתמש בשברי זכוכית להם מודבק נייר המתכלה בבעירה בעת אחרים ו  

 היצור.                             
 

 קו דירוג של שברי הזכוכית יהי רציף ובכללו כל מרכיבי הגריסה, לרבות חלקים  ג. 
 גסים, חול ומלאן זכוכיתיים.               

 
 ת יהיה כדלקמן:גודל הגרגר המירבי של שברי הזכוכי ד. 

 
 מ"מ 7 –אספלט  –או לשכבות ציפוי מזכוכית  תלשכבות נושאו .1  
 מ"מ. 11 –לשכבות מקשרות ולתשתית אספלטית מזכוכית אספלט  .2  

 
 10% -שווה ערך החול של שברי הזכוכית לא יפחת מ ה. 

 
 תכול שברי הזכוכית בתערובת האספלט לא תעלה על הערכים הבאים )באחוז  ו. 
 משקלי ממסת האגרגאט היבש(.  

 
 10% –בשכבות נושאות עליונות או בשכבות ציפוי מזכוכית אספלט  .1  
 .11% –בשכבות מקשרות או בתשתית אספלטית מזכוכית אספלט  .2  

 
 בתכניות, במפרט ובאופני המדידה והתשלום. 

 לוי התנאיםהמחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במי  
 הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו  
 לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף  
 מכל סוג שהוא.  

 
                

 
 צביעה ואביזרי דרךתמרורים, עבודות  – 9.51
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 כללי

 תקנים ומפרטיםתקנות, הנחיות,  .א

,מעודכן  2010"לוח תמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה. נוסח אחרון תשע"א 

 . 2011לשנת 

  2011תקנות והנחיות להצבת תמרורים. 

  2001אוגוסט  -הנחיות לתכנון שילוט, הדרכה עירוני. 

  2000הנחיות לתכנון שילוט, הדרכה בין עירוני ספטמבר. 

 1991דצמבר  -ך באתרי עבודה בדרכים עירוניות הנחיות להגנת עוברי דר. 

  .מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות מ.ע.צ

1990. 

  תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי אור: לוחית, יריעות  1.2, 1.1חלקים  2217ת"י

 .1998אוגוסט 

  2001אפריל  -סימון בצבע והשמתו סימון דרכים: הכנת דרכי אספלט ל - 911ת"י. 

  2001: חומרים לסימון דרכים: צבעים דצמבר 1חלק  - 911ת"י. 

  2001אפריל  -: חומרים לסימון דרכים: כדוריות זכוכית  1חלק  - 911ת"י. 

 .)מפרט מע"צ לאספקת והתקנת כפתורים מחזירי אור לסימון דרכים )עיני חתול 

 

מצאים ברשותו בגירסתם העדכנית והם מהווים חלק הקבלן מצהיר שכל המסמכים הנ"ל נ

בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה. המפרט המיוחד להלן משלים את המסמכים הנ"ל. עבודות שאין 

להן תיאור טכני במסמכים הנ"ל ו/או במפרט טכני ו/או בכתב הכמויות יקבלו אישור מוקדם 

 מאת המפקח לגבי אופן הביצוע.

סמכים  המעידים שהחומרים אשר הוא עומד לספק מתאימים על הקבלן להמציא אישורים ומ

לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל הוצאות הבדיקות, אם תהיינה, 

 תחולנה על הקבלן, ומחירן כלול במחירי היחידה.

 

 אספקה והתקנה -תמרורים  .ב

 תמרורים רגילים )מחזירי אור( .1

מטר בדרך בין  0.9מ' בדרך מהירה, בגודל צלע  1.2בגודל צלע  -תמרורים משולשים  א.

 מטר בדרך עירונית 0.1 -עירונית, ו

מטר  0.1 -מטר בדרך בין עירונית, ו 0.1בדרך מהירה,  0.8בקוטר  -תמרורים עגולים  ב.

 בדרך עירונית.

 כמצוין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם לא צויין עפ"י  -תמרורים מרובעים  ג.

 בכתב. הוראות המפקח 

 

או מחזיר אור רב עוצמה,  1.2חלק  2219התמרורים יהיו מחזירי אור . שכינוי ה"א בת"י 

-. צורת התמרורים, צביעהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב1.2בת"י חלק  2שכינוי ה"א 

 "לוח שידורים" הרשמי של משרד התחבורה.
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תמרורים" באשר למידות "הנחיות לאופן הצבת -כמו כן, מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל

הכתיב, הספרות, הרווחים )בעברית ובאנגלית( גובה התמרור מהקרקע והנחיות נוספות 

 הנדרשות להצבת התמרורים השונים.

 כל תמרור ישא בצידו האחורי סימון ברור ובר קימא הכולל:

 שם היצרן או שימונו המסחרי הרשום. א.

 חודש ושנת היצור. ב.

 המתכנן למיקום התמרורים לפני הצבתם בשטח.הקבלן יקבל את אישור 

 מחיר התמרור כולל את אספקתו עד לאתר העבודה והתקנתו באתר.

 המחיר יופרד לתמרור עם עמוד או בלעדיו, כמפורט בכתב הכמויות.

 

 מערכת חיבור .2

באמצעות מערכות חיבור המורכבות  8או " 1, "1, "1התמרורים יחוברו לעמודים בקוטר "

ברגים.  2המכופפים בהתאמה לקוטר העמוד ומחוברים לתמרור באמצעות מחלקי מתכת 

, או שאינם עגולים, באופן זה: לתמרור יחובר 8התמרורים יחוברו לעמודים בקוטר העולה "

ברגים. ההתקנה תיעשה ע"י  2ס"מ לאורך התמרור באמצעות  10פרופיל מחורץ באורך 

הקיצוניים, ליפופים סביב העמוד  השלחת סרטי הצמדה מנירוסטה דרך פתחי הפרופיל

ומתיחתם באמצעות מכשיר המיועד לכך. מחיר מערכות החיבור ייכלל במחיר התקנת 

 התמרור.

מיקרון( או  70מערכת החיבור תהיה מחומר מגולוון בגלוון חם בעובי המתאים לתקן גלוון )

 גלוון אלקטוליטי.

 

 התקנת תמרורים .1

גים שונים  כגון:  עמודי רמזור,  עמודי תאורה ההתקנה היא על עמודים  מקטרים ומסו

 ועמודי חשמל וכן על קירות, מעקות, גשרים וכו'.

 מחיר  ההתקנה כולל את מערכת החיבור.

 

 עמודים .ג

 

 עמודי תמרור .1

מגולוונים על פי תקן גלוון, עובי גלוון לפחות  1עמודי התמרורים יהיו צינורות פלדה קוטר "

"מ. בקצה העליון של כל עמוד יותקן פקק פלסטי למניעת חדירת מ 2.2מיקרון, עובי דופן  70

מ' בהתאם  1.1מי גשם. אורך העמודים בגובה המתאים להנחיות לאופן הצבת תמרורים או 

לסוג התמרור. מחיר העמוד כולל אספקה, התקנה, יסוד לעמוד וכל הנדרש להצבתו כראוי, 

 המחיר ישולם לפי יחידות.

 יסוד .2

ס"מ  70. עומק בור היסוד 200 -תוך יסודות בטון. הבטון יהיה מסוג בהעמודים יבוטנו ב
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 11ס"מ עומק חדירת העמוד ליסוד לפחות  X 10 X 10 11מפני קרקע, נפח היסוד לפחות 

 ס"מ.

במידה והעמוד מוצב בשוליים, או באי תנועה או במדרכה לפני ביצוע אספלט או אבן 

ת מתחת לפני השטח הסופיים או בהתאם ס"מ לפחו 1משתלבת, גובה פני היסוד יהיה 

 להוראות המפקח בשטח.

 

במידה והעמוד מוצב במדרכה או אי תנועה המרוצפים באבנים משתלבות גובה פני היסוד 

ס"מ מתחת לגובה פני האבנים המשתלבות ויבוצע תיקון האבנים המשתלבות סביב  1יהיה 

אספלט, פני היסוד יהיו  יםהעמוד. במידה והעמוד מוצב במדרכה או אי תנועה המצופ

 בגובה האספלט סביב העמוד.

 

 שילוט ותמרור, כיסויים ואחריות .ד

 אחריות להצבת שלטים ותמרורים .1

אחריות הקבלן לתקן ללא כל תמורה כל תמרור ושלט אשר יפלו או יתעקמו שלא מפגיעות 

 שנים מיום ההתקנה. 1כלי רכב. משך האחריות 

שנים  1 -מרור צבע והחומר הדבקתו לפח האלומיניום לאחריות הקבלן לטיב פני השלט והת

 מיום ההתקנה.

במידה והמסר או הרקע על השלט יתקלקל, יפגע או ידהה, על הקבלן להחליף שלט בחדש 

 שניות מיום ההתקנה. 1 -ועל השלט החדש תחול אחריות ל

 שנים. 10 -אחריות הקבלן לאיכות יריעות מחזירי האור ל

 

 ן שחור או בדכיסוי שלטים בניילו .2

יום, על הקבלן לכסות את  10כאשר נדרש להתקין שלט או תמרור ולכסותו לתקופת זמן עד 

 20% -השלט/תמרור בניילון שחור או בד אחר, קשור בחוט קשירה חזק גודל היריעה גדול ב

 מאורך ורוחב השלט/תמרור.

 ימים לפחות. 10על הכיסוי לעמוד ברוחות לתקופה של 
 

 והתקנת עיני חתולצביעת כבישים  .ה

 סימוני צבע רגיל .1

כפי שפורט לעיל. סוג הצבע הנדרש הינו חומר על בסיס  911יש לבצעם בהתאם לת"י 

 אקרילי. אין להשתמש בצבע רעיל.

 יש להקפיד שהסימון יהיה רציף וחלק, במיוחד בעקומות.

 גרם למ"ר. 700כמות הצבע תהיה לפחות  -סימוני צבע לכבישים  א.  

(, יש להוסיף כדוריות זכוכית 11-ימני הצבע על פני הכביש חוץ ממעברי חציה )דלכל ס ב. 

 במחיר הצביעה. מחיר כדורי הזכוכית כלול 911בכמות המפורטת בת"א 

 אין להוסיף כדורי זכוכית לצביעת מעברי חציה.
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 חידוש צבע .2

לל גם חידוש צבע כולל את הצביעה על פסי צבע קיימים ללא צורך במדידה וסימון, כו

 .911כדורי זכוכית על פי ת"י 

 כפי שפורט לעיל באיכות ובכמות זהה לסימון צבע רגיל. 911יש לבצע בהתאם לת"י 

 

 העלמת צבע .3

 להעלמת צבע קיימות מס' שיטות.

 העלמה ע"י צביעה בצבע מיוחד למחיקה ללא כדורי זכוכית. 1.1

הקירצוף  העלמה ע"י קרצוף במקרצפת קטנה כך שלא יישארו על האספלט לאחר 1.2

 שרידי צבע.

 הסרה מכנית בכדוריות פלדה: 1.1

ההסרה תבוצע באמצעות מכונה ייעודית המבצעת את הפעילויות הבאות: התזת 

כדוריות פלדה על השטח, שאיבת הכדוריות לתוך המכונה, הפרדה בין הזיהומים 

 לבין הכדוריות ואיסוף כדוריות שהתפזרו בשטח באמצעות מגנט.

המסעה ולא תפורר את שכבת האספלט בעומקים שמעבר  המכונה לא תפגע בפני

 לנדרש לצורך הסרת הסימון.

 

 הדבקת סרטי צבע .4

על פי הצורך, על הקבלן לספק ולהדביק סרטי צבע דביקים מחזירי אור המיועדים 

ס"מ על גבי אספלט. סרטי הצבע צריכים  10לאספלט בצבעים לבן, צהוב וכתום רוחב 

 וניתנים להסרה. להיות עם קיים לחודש לפחות

 

 הסרת סרטי צבע .5

על פי הצורך, על הקבלן להסיר את סרטי הצבע ללא פגיעה באספלט וללא השארת 

 שרידים.

 

 אופני המדידה לתשלום עבור צבע כבישים .6

 התשלום עבור כל גווני צבע: לבן, צהוב, אדום, כחול, כתום ושחור יהיה זהה.

 ע, בכל אורך וצורה שהיא.התשלום עבור הצביעה יהיה לפי אורך הפס הצבו

לא תשולם תוספת עבור צביעת שטחים קטנים, בודדים או מעוקמים. המחיר כולל הכנת הכביש 

 לצביעה, טאטוא וכו'.

 העבודה תתבצע ביום ובלילה, לא תינתן תוספת תשלום לעבודות שיבוצעו בלילה.

 תאם לסוג החוץ.התשלום עבור חיצי הכוונה יהיה לפי מחיר היחידה לחץ בודד מוכפל בה

חיצים  1חיצים בודדים ועבור חיצי הכוונה משולשים  2התשלום עבור חיצים כפולים יהיה לפי 

 בודדים.
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 אחריות לצבע כבישים .7

חודשים. בתוך תקופת האחריות הזאת באחריות הקבלן  1 -משך האחריות לקיום הצבע 

 לכך שהצבע יהיה בעל נראות טובה )לא מושחר(, ולא ימחק.

והצבע ימחק במשך תקופת זמן של שלושה חודשים, על הקבלן לחדש אותו ללא  במידה

 תמורה כספית.

 

 עיני חתול .8

מאושרים להתקנה עיני חתול העונים לדרישות מפרט מע"צ לאספקת והתקנת כפתורים 

 מחזירי אור לסימון דרכים )עיני חתול(.

 הבדיקות וההתקנה על פי המפרט הנ"ל.

 שנים. 2ת אחריות לעיני חתול ממתכ

 חודשים. 1אחריות לעיני חתול מפלסטיק 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מפרט הסדרי 
 תנועה 
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  מפרט הסדרי תנועה
 

 פתיח:  -1
 

 בלת הסדרי תנועה  גידור ותשתיות משלב א' קבלן פיתוח ותשתיות של הריסת הכיכר :ק .1

השטח  יצא סיכום פגישה , במעמד בודות יערך סיור לקבלת מיד עם קבלת צו התחלת ע

ימים כולל כל התקני הבטיחות השילוט הגידור , התשתיות הזמניות הסיור ההסדרים הקי

קבלת הסדרי התנועה מטעמו תאורה זמנית וכד' יעברו לאחריות קבלת הראשי הזוכה לרבות 

 העבודות את ההסדרים  .יב להשלים  לתקן לשמור ולתחזק לאורך כל זמן אשר מחוי

במחירי הסעיפים השונים תיכלל פעולה זו ולא ישולם בנפרד ורואים את ההסדרים שנמסרו 

המוסיפות כמויות   שתידרשנה כשייכים לקבלן המבצע , כמו כן  כל ההזזות ההתאמות 
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  השונים  .בהתאם למחירי הסעיפים   מעת לעת יהיו להסדר הקיים 

 

 התנועה שאין סעיף רלוונטי אליהן הינן ע"ח הקבלן. כל עבודות יישום הסדרי .2
 

לוודא שהתמרורים הקיימים/המוצבים בשטח אכן תואמים למסומן הקבלן באחריות  .3

של הנ"ל למפקח, כמו כן הקבלן ישמור  CDבתוכנית, הקבלן יתעד את המצב הקיים ויעביר 

ם או לחילופין על שלמות התמרורים/שלטים ויציבם בחזרה, במידה וקיבל הנחיה לפרק

במידה ותוכנית מצב סופי שונה מהמצב הקיים ידאג הקבלן להעבירם למקום אחסון עפ"י 

 הנחיית המפקח.

 
לדאוג שכל התמרורים הנדרשים לכיסוי אכן יכוסו או לחילופין יפורקו הקבלן באחריות  .4

 בהתאם לתוכניות ו/או הנחיות המפקח.

 
טיחות שהוא אמור להציב ע"י חב' האבטחה לדאוג שכל אביזרי/התקני הבהקבלן באחריות  .5

יהיו עגלות חץ וכו' מהבהבים, תמרורים, שלטים, גדרות, מעקות מכל הסוגים, חרוטים,  כגון:

מהדורה מעודכנת  2010מאושרים ותקינים לשימוש עפ"י תקנות והנחיות להצבת תמרורים 

זמניים שיוצבו יהיו  , כמו כן מעקות בטיחות01/11/11מיום  7111עפ"י לוח תמרורים ק"ת 

מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות ויהיו בהתאם לרמת 

יחייב  הרשות לתמרור המרכזית/מקומית ע"יבנ"ל כל שינוי/עדכון  T/W. -הבטיחות הנדרשת

  לאלתר לפעול בהתאם. את הקבלן

 
מ' מגובה  2.2ביותר תהיה  תמרורים/שלטים זמניים יותקנו באופן שתחתית התמרור הנמוך .6

, לא יותקנו תמרורים ע"ג רמזורים, המדרכה, התמרורים יותקנו בעזרת מתקן תליה/שלות

 עמודי חח"י.ו עצים

 
תמרורים/שלטים קבועים יותקנו בהתאם להנחיות משרד התחבורה ובכפוף להנחיות מתכנן  .7

 .ביצוע-הסדרי התנועה הסופיים ולתאום עם מח' תנועה

 
לתאם את שלבי הביצוע עם המזמין, מח' תאום הנדסי ע.ת"א, משטרה, בלן הקבאחריות  .8

מד"א, מכבי אש, תחבורה ציבורית, מח' תברואה ע.ת"א, עסקים, תושבים, אולמות ספורט 

 וכל הגורמים הרלוונטיים.

 
 

 

גדר ולתחם את אזור עבודותיו באופן שימנע גישה לאתר העבודה מהולכי הרגל, על הקבלן ל .9

מ', במקרים מיוחדים ועפ"י  1.1-מסוג גדר רשת מרותכת בגובה שלא יפחת מ הגדר תהיה

 מ'. 1.0קשיח בגובה  PVC היתר בכתב מהמפקח יתאפשר השימוש בגדר
 

-בכל זמן ביצוע העבודות חייב הקבלן לאפשר מעבר בטוח להולכי הרגל ברוחב שלא יפחת מ .01

 י רגל.מ', כמו כן מדרכה אחת תהיה תמיד שמישה למעבר הולכ 1.1
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בתוך האתר בלבד אלא אם התקבל אישור בכתב מהמפקח ואז החומרים סון חומרים יהיה אח .00

יאוחסנו ע"ב מקומות חניה ברוחב שלא יעלה על רוחב המפרץ כולל גידור ע"י מעקה בטיחות 

( ותיחום 12-)ו 912(+1-)ו 910זמני מאושר ע"י הועדה הבין המשרדית כולל מגלשים, כולל יח' 

ג שלעיל מצד המדרכה, לחילופין יותר אחסון במדרכה בתנאי שיושאר מעבר להולכי בגדר מסו

מ' ויגודר בגדר שלעיל, כל זאת בכפוף לאישור המתכנן, המזמין,  1.1רגל ברוחב מינימלי של 

 א.התנועה והמשטרה.

 
 .1988-הקבלן מחויב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  .02

 
רי התמרורים, שלטים וכל אביזרי הבטיחות השונים כוללים אספקה והתקנה לרבות כל  מחי .03

מתקן התליה, שיקום הריצוף/האספלט, כמו כן המחירים כוללים אחזקה, פינוי והחלפה 

 במידת הצורך עפ"י הנחיית המפקח.

 
רך במידה ואין ביכולתו של הקבלן לבצע את העבודה באופן בטיחותי והוא מסכן את עוברי הד .04

למרות שנקט בכל האמצעים שנדרשים, יפסיק עבודתו, יזמן לאתר את מנהל הפרויקט, מתכנן 

 התנועה ואת ממונה בטיחות, כמו כן ידאג לתקן לאלתר את הנדרש.

 
יש להודיע בכתב למח' תנועה ביצוע, למוקד העירוני, לרשות החניה ולמפקח על כל שינוי  .05

 בהסדרי התנועה הקבועים והזמניים.

 
לת נוהל צביעת אדום/לבן הינה בכפוף לקבלת אישור ממח' תיאום הנדסי ע.ת"א ובכפוף הפע .06

 לאישור ופיקוח ממונה הבטיחות ובתיאום עם הגורמים הרלוונטיים.

 
בסיום העבודה או לחילופין עפ"י הנחיית המפקח יש לקיים סיור מקדים לפני הצבת תמרור  .07

 קבל אישורם לאחר הצבת הנ"ל.סופי עם נציג מח' תנועה ביצוע, כמו כן יש ל

 
אלא אם התקבלה הנחיה אחרת בכתב  2כל התמרורים זמניים שיוצבו באתר יהיו בדרגה  .08

 מהמפקח.

 

 ניעת הפרעותמ-2

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה  

 עות מכל סוג שהוא.באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפר

 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה  

שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע 

ת במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצב

 עובדים וכו' לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית התנועה. 

 

 התקני תנועה ובטיחות-1
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באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל  

 האתר. כל האמור באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.

 

לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק  

 .'וכו משרד התחבורה, משטרההנהלת הפרויקט, הרשות המקומית, השונים כגון 

לרבות ביצוע דרכים עוקפות, ציוד תמרור ואזהרה כמפורט ולפי דרישת  בטוחההבטחת תנועה  

 הרשויות מעת לעת.

 

חידה של סעיפי התשלום כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תיכללנה במחירי הי 

 השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  

 למניעת הפרעות.

 

 תנאי ביצוע עבודה מיוחדים-1

בעקבות אופיו המיוחד של אתר העבודה ועומס התנועה, יידרש הקבלן לבצע את כל סוגי 

הנחוצות בקטעים מוגבלים, על הקבלן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת העבודות 

תכניות הסדרי תנועה זמניים לקיים בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב 

תואם לתכנית ומופיע במקומו, במקרה של העלמות אחד מהנ"ל, יהיה על הקבלן להשלימו על 

הכול  -לעבוד במשמרות, בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק  חשבונו. הקבלן עשוי להידרש

סעת אספלט ו/או יבהתאם לסעיפים הרלוונטיים בהסכם הכללי. בכל מקרה של פתיחת מ

הריצוף, העבודה תימשך ללא הפסק עד לסיומה לשביעות רצונו של המפקח. לא תשולם כל 

 תוספת בגין העבודות אשר תתבצענה בתנאים הנ"ל.

 

 

 

 

 י זהירותאמצע-1

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים   

למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי 

 צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

 

יבתו בעת הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסב  

ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות 

והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות 

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם עקב 

מות חומרים ומכשולים אחרים הימצאותם של בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערי

 באתר. 
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את כל הבורות ולהדק מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא 

והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 

 כתוצאה מהעבודה.

 

 התנועה של משטרת ישראל 'ומחיפו -.ת"אשל ע התנועה 'מח-6

 ( באמצעים הבאים:ע"י המפקח חשבונו )אלא אם צוין אחרת על הקבלן לנקוט על

 זמנת מאבטחים/שוטרים בהתאם לנדרש,הצבת גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, ה

ביצוע מעקפים זמניים, הצבת פנסים מהבהבים וכיו"ב, בהתאם לדרישות הרשויות 

 הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח.

באתר העבודה, חייב הקבלן או מאבטחים ו/אם כאמור הקבלן יעסיק שוטרים 

וזאת  להצטייד בחתימת מעסיק בשטח וזאת לצורך חתימה על טופס העסקת שוטר

 לצורך תשלום עפ"י כתב הכמויות.

 

 הסדרי תנועה זמניים-7

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט והוא יהיה  .א

ל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה א

 שטחי ההתארגנות.

התשלום עבור הסדרי התנועה יהיה לפי הכמויות של האביזרים אשר יותקנו באתר  .ב

עפ"י עפ"י כתב הכמויות ו ובהתאם לכמויות שיאושרו ע"י המפקח מטעם המזמין

 התכניות המאושרות ע"י מתכנן התנועה ו/או המפקח המקצועי.

ביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי הבטיחות השונים כנדרש על פי תכנית אספקת כל א .ג

ביום  -הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל 

בלת רישיונות העבודה אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים הרשויות וק

מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד 

ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן מתחייב להקפיד על קיום 

הסדרי תנועה זמניים, וכן על הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע 

שיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י ידרישותיהן עפ"י רמדויק של כל 

הערה חשובה:  יהל מהנדסים.הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם חב' 

סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית 

בטיחות להצבה בדרך, המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ו

 עפ"י העדכון האחרון של הועדה.

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד  .ד

והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא 

יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה 

 פגום( יופחת מחשבון הקבלן  עבור כל אביזר פגום ליום. יחות זמניבט
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אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות  .ה

רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י 

לן הראשי עלות המפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקב

 דמי ניהול. 12%הפעלת הסדרי התנועה בפועל בתוספת 

 נושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל. .ו

שיון המשטרתי, כולל עבודות יבר -העבודה תתבצע לפי ההגבלות והדרישות שיוצגו 

 לילה במידת הצורך.

 

 אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור-8

בטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הקבלן אחראי ל

 תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו 

 וראות חוק אחרות.בעת ביצוע העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובה

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור 

מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים 

אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות 

לישר את ערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע והחפירות, 

 העבודה.

הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי 

זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר 

עכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או המזמין לעצמו זכות ל

התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי 

הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים 

הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה  לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י

 והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק 

תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה 

 ת אלו:אשר יכללו בין היתר א

לאורך הגדרות הנ"ל יתלה הקבלן שלטי אזהרה למניעת כניסת זרים לאתר העבודה/אתר 

 התארגנות.

על הקבלן להבטיח קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת 

 העבודה.

. באתר המפקחהשלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של 

עבודה/התארגנות תהיה שמירה יום ולילה אשר תספיק לתנאי האתר והסביבה. גידור קטע ה

 הפרויקט/המפקח. מנהלמאתר העבודה חייב באישור 
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המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחות וגיהות 

ן משחרר את גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבל

המזמין ואת המפקח מטעמו  מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או 

 הכול בהתאם למפורט בהסכם הכללי. -לאדם כלשהו 

הקבלן יהיה אחראי יחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או חיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת 

 מסוג זה אשר יופנו בנושא זה.אמצעי זהירות כנדרש והחברה לא מכירה שום תביעות 

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 

לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה 

 והחברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.

 הערה:

לבצע גידור זמני וכל הנדרש כולל מעברים , סגירות והגנות  באחריות הקבלן ועל חשבונו 

 להבטחת בטיחות הולכי הרגל.

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת-9

          תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבמקרה שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה( 

 ד קדוח וכו'(.בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני שהוא מפעיל )מנופים, ציו מתנהלת

היה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי י

הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל  הרכב והולכי

המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים ע"י  ו/או לתנועה המוטורית

 המשטרה.

קבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב על ה

הבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, ל לאו מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא. מעשיו

משטרת ישראל,להסדרי  יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית המאושרת ע"י

 תנועה בזמן ביצוע.

ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י  המשטרה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  ביצוע

יגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים  לכל נזק

המגודרים. תוואי המעקות הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט 

 מהשלבים. ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד

 הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.ל ע

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת 

 הביצוע.

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים , עבודת יום ועבודת לילה-10

בלן וכל פעילות הקבלן, בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הק 

תחומי כבישים ובתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י ל מחוץ

ודגש שהקבלן לא יהיה זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם מהמפקח.

היא נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה 
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הלילה, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות  כלשהי בשעות

 היום עקב מגבלות התנועה, האתר ואחרות.

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים-11

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת  

לולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים שהיא, על פני משטחים ס

 בגלגלים פניאומטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. לשביעות

 

 דרכי גישה-12

רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו  

לכל חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל 

 סיבה שהיא.

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים הללו  

לאחר סיום  בכללם או בחלקם במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירם במקומם

העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות 

 המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

 

 שעות ועבודות בשעות חריגות 24עבודות לילה , ברצף -13

 שעות העבודה באתרים השונים הינם בהתאם לרישיון המשטרתי והעירוני. 

שעות ועבודות  21יהיה זכאי לתמורה מיוחדת בגין עבודות לילה , עבודות ברצף הקבלן לא  

 בשעות חריגות.

 

 

 

 

    מסמכים נלווים-14

איכות  המסמכים להלן, במהדורתם האחרונה, אינם מצורפים למסמך זה אך מחייבים לגבי 

 החומרים ואופן ביצוע העבודה :

עודכנת עפ"י לוח תמרורים מהדורה מ 2010תקנות והנחיות להצבת תמרורים  .א

 .01/11/11מיום  7111ק"ת 

 ) הספר הכחול ( על כל פרקיו. המפרט הבינמשרדי .ב

 של מע"צ. 11מפרט  .ג

 התקן הישראלי על כל חלקיו. .ד

 תקנות משרד העבודה. .ה

 משרד התחבורה. –הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי סלילה  .ו

 ועדה בינמשרדית. –התקני בטיחות מאושרים להצבה בדרך  .ז
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 יפו.-וברת הפרטים הסטנדרטים של עיריית ת"אח .ח

 

 פרוק זהיר של תמרורים כולל העמוד והכנתם לשימוש חוזר -15

 הפרוק יבוצע בזהירות מרבית כדי לא לפגוע באלמנטים המפורקים.

התמרורים יפורקו מן העמוד בזהירות מרבית, כדי למנוע פגיעות בצבע ויועברו למחסני העירייה, 

ש חוזר בהם באתר הפרויקט. העמוד ינוקה מבטון היסוד ויוכן לשימוש חוזר באתר במידה ואין שימו

)כולל צביעה מחדש( או יועבר למחסני העירייה, לפי הוראת המפקח. הבורות שנוצרו כתוצאה מפרוק 

 היסוד ימולאו בחומר מצע מהודק. המדידה לפי יחידה )עמוד אחד + תמרור אחד או יותר(.

 

 חסום מסוג כלשהוא ופינוים למקום שפך מאושרפרוק עמודי מ – 16

עמודי מחסום ויסודותיהם יפורקו ויסולקו לאתר שפיכה מאושר לפי הוראות המפקח. הבורות שנוצרו 

כתוצאה מפרוק ימולאו בחומר מצע מהודק. המדידה לפי יחידה והמחיר יכלול את כל האמור לעיל 

 לרבות סילוק הפסולת למקום שפך מאושר.

 

 וק תמרורים כולל העמוד ופינויים למקום שפך מאושרפר – 17

העמודים כולל התמרורים והיסודות יפורקו ויסולקו לאתר שפיכה מאושר לפי הוראות המפקח. 

הבורות שנוצרו כתוצאה מפרוק ימולאו בחומר מצע מהודק. המדידה לפי יחידה )עמוד אחד + תמרור 

 לרבות סילוק פסולת למקום שפך מאושר. אחד או יותר( והמחיר יכלול את כל האמור לעיל

 

 עבודות תמרורים, צביעה ואביזרי דרך

העבודות תתבצענה בהתאם לתכניות ומסמכי המכרז/חוזה כולל "הנחיות לאופן הצבת   - כללי 

מ. תחבורה, התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך -תמרורים" מ. תחבורה, לוח התמרורים

 ות ובשינויים הבאים:המזמין ול"מפרט הכללי" בתוספ –

 

 עמודי תמרור .א

 מ"מ. 1.1ועובי דופן  עבור עד שני תמרורים 2העמוד יהיה מצינור ברזל מגלוון בקוטר "

 עבור יותר משני תמרורים או עבור שלט 1העמוד יהיה מצינור ברזל מגלוון בקוטר "

 מ"מ. 1.1ועובי דופן 

וגן אשר יעוגנו ביסוד בטון ס"מ יוחזק בברזלי ע 70העמוד יוכנס לתוך הקרקע בעומק 

( בכל מקרה ממדי יציקת הבטון יותאמו לממדי 20-ס"מ )ב 10X10X10בגודל מזערי 

החפירה ליסוד עד למפלס פני שכבת המצע. אם התקנת העמוד תבוצע על שטח סלול או 

מרוצף יש להחזיר את המצב לקדמותו בגמר העבודה כולל ניקוי ופינוי הפסולת 

 מהשטח.

ס"מ מקו  10במרחק של באופן שקצה התמרור הבולט ביותר יהיה מאונך  העמוד יוצב

 אבן השפה אלא אם נקבע אחרת.

שכבות "סופרלק"  2-שכבות יסוד בצבע מיוחד )סינכרומט( ו 2שכבות:  1-העמוד יצבע ב

 או גילוון וצביעה או ש"ע לפי דרישת מזמין העבודה.

 מבדילים בין שני סוגי עמודים לפי גובה העמוד:
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 אספקת והתקנת עמוד לתמרורי דרך מסוג קצר ב.          
 מ'. 1אשר מרחק בין תחתית התמרור/השלט לפני המדרכה/אי תנועה הינו   

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה.

 

 אספקה והתקנת עמוד לתמרורי דרך מסוג רגיל כולל תמרור ג.          
 מ'. 2.20כה/אי  תנועה  הינו  אשר המרחק בין תחתית התמרור/שלט לפני  המדר 

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה ולפי סוג העמוד.

 

 תמרורים ושלטים ד.           

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה.

 
 צביעה )סימון( פני הכביש ואבני שפה-18
 

-ו 911אופן הצביעה, עבודות נלוות והצבע שיסופק יהיו בהתאם לתקנים ישראליים מס' 

 ני ביצוע עבודות יש לטאטא ולנקות את פני הכביש ואבני השפה מאבק ולכלוך.לפ  911

טיב הסימון לא יהיה תלוי, בשום מקרה, באיכות הכביש ויש לצבוע את הסימונים 

 מספר פעמים אם יידרש הדבר כדי להבליטם.

בהתחברויות יש ליצור חפיפה בין הסימון החדש לבין הסימון הקיים, אם שניהם זהים.   

מחיקה ע"י  באמצעותאם לא יהיה צורך בסימון הקיים יש לפעול למחיקתו לתמיד 

 .ו/או לחץ מים התזת כדוריות זכוכית

-למעט הסתרה ל ככלל אסור לבטל סימנים מיועדים למחיקה ע"י צביעתם בצבע שחור

 !שעות  21

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א או מ"ר )נטו, לא כולל רווחים(.

 לם לפי יחידה ולפי סוג החץ.צביעת חצים תשו

 

 (809, 807-801ס"מ   ) 10צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב  א.
 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א צבוע )אורך פס נטו של צביעה(.                    

 
 (811ס"מ ) 10,20צביעת איי תנועה קווים ברוחב  ב.

 היה לפי מ"א צבוע )אורך פס נטו של צביעה(.המדידה לתשלום ת                     

 
 (812-811ס"מ ) 10קווים ברוחב להולכי רגל ולאופניים,  צביעת מעברי חצייה ג.

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר צביעה )שטח נטו צביעה(.

 
 (808ס"מ   ) 10צביעת פס לבן קווים קטועים ברוחב  ד.

 י מ"א צבוע )אורך פס נטו של צביעה(.המדידה לתשלום תהיה לפ                    

 
 (118צביעת חץ בודד ) ה.

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה.

 
   (118צביעת חץ כפול ) ו.

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה.

 

 (/אדום/אפורלבן-צהוב/כחול-לבן/ אדום-לבן/ אדום-צביעת אבני שפה )שחור ז.
 נטו של צביעה(.המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א צבוע )אורך פס 
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 תוספת עבור כדורי זכוכית ח.
כל השטחים הצבועים )פני מסעה או פני אבני שפה( יש להוסיף כדוריות זכוכית מיד  

 בגמר הצביעה ע"מ להבטיח הידבקות טובה של כדוריות אל שכבת הצבע.
   

 -כני למחיקת צבעמחיקת קווי צבע מסעות ע"י התזת כדוריות זכוכית עפ"י מפרט ט ט.               
 הוצאת מע"צ

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א צבוע )אורך פס נטו של צביעה(.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

נוהל בטיחות בעבודת 
קבלנים בעבודות תשתית 

 ומבני ציבור
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נוהל מסירת נוהל 
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פרוייקט לעיריית תל 
 אביב יפו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גמסמך 
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 כתב כמויות 
 
 
 

 המהווה חלק בלתי נפרד
 ממכרז/חוזה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד 
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 אבני דרך 

 ללוח זמנים 

 

 

 


