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 רשימת המתכננים
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 חב' אחוזות החוף בע"מ
 

 
 טל: 

 פקס:

 
 03-7610300 
 03-7610333  

 
 הפרויקט:ניהול 
 ספיבק לדד חב' א

 ב', תל אביב 32נחלת יצחק 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6090707 
03-6090606 

 
 אדריכלות ואדריכלות נוף:

 האוסמן אדריכלים
 , תל אביב6הסוללים 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5623027 
03-5610607 

 
 קונסטרוקציה:

 גוטליב-ענבי
 , תל אביב13קהילת סלוניקי 

 
 טל: 

 פקס:
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03-6480097 

 
 , תאורה ותקשורת:מלחש
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 , בני ברק30ברוך הירש 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5789499 
03-5789498 
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 , יהוד16העצמאות 

 
 טל: 

 פקס:
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03-6322570 
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 , תל אביב 14רח' השרון 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-9409400 
03-5235558 

 
 תכנון תנועה:

 נתן תומר
 , תל אביב20בית הלל 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6242499 
03-6242490 

 
 ביסוס ותכן מבנה:

 לרר-בלנק
 , תל אביב7רח' הארד 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6486210 
03-6476174 

 
 איטום:
 בוך-הורוביץ

 , בני ברק28ברוך הירש רח' 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6155900 
03-6155910 

 
 בקרת מבנה וביטחון:

E.M.G שמואלקס דו 
 , יהוד 16רח' הנרקיס 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-6727774 
03-5362910 

 
 עריכת מכרז:

 גמזו ניהולית שירותי הנדסה בע"מ
 , יהוד2רח' מוהליבר 

 
 טל: 

 פקס:

 
03-5363391 
03-5361491 
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 אור כללי של העבודהית 00.01

"( לבצע עבודות אחוזות החוף" או "החברה" )להלן:בע"מ  אחוזות החוף בכוונת חברת א. 

גישור, תשתיות, סלילה ופיתוח להקמת דרך השירות המזרחית ועבודות גמר והשלמות 

בלולאת וולבלסקי הכוללות ביצוע סלילת כביש מעל מרתפים קיימים, סלילת כביש 

 הפתוחה בחלקה לדופן המערבית של נתיביועבודות עפר, הקמת דרך תת קרקעית מקורה 

שתיות עירוניות, ביצוע קונזול המתחבר לגשר מוזס איילון, ביצוע מובל תשתיות מבטון ות

מעל נתיבי איילון והסדרת צומת מוזס בתצורתו החדשה, הקמת קירות חיפוי לאורך הדופן 

תשתיות ניים( הקמת המערבית של נתיבי איילון, ביצוע הסדרי תנועה )עירוניים ובין עירו

, אבזור תחנת השאיבה  ס לדרך השירות.הדרך ובצומת בין רח' מוז רמזור חדשות לאורך

הקמת חדר גנרטור וחדר טרפו.פיתוח טיילת במפלס העליון הכוללת  ,בלולאת וולובלסקי

 .בריכה ביולוגית שבילי אופניים וכו'.

 העבודות הבאות:במסגרת הפרויקט, כלולות, בין היתר,  ב. 

 עבודות עפר וסלילה .1

 עבודות בטון .2

 ות מים וניקוזודעב .3

 עבודות חשמל תאורה ותקשורת .4

 ביצוע מערכות לתחנת שאיבה .5

 עבודות ביסוס ועוגנים, בין היתר בתוך תוואי נתיבי איילון .6

 הסדרי תנועה זמניים וסופיים .7

 עבודות להעתקת תשתיות והנחת תשתיות חדשות .8

 נרחבותעבודות פיתוח  .9

 עבודות גמר .10

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.   

העבודות תתבצע בתיאום ובמקביל לעבודות יזמים פרטיים בתחום המע"ר כי   מובהר ג.

הצפוני, אשר יבצעו עבודות חפירה ודיפון, בניית מרתפים במגרשיהם ומתחת לדרך השירות 

בשונה מיתר היזמים, ון. המזרחית ובניית מגדלים במגרשיהם שבין דרך בגין לנתיבי אייל

 רוב א בקצה הצפוני של הפרויקט ביצע בעצמו אתקבלן ממטעם מגרש ה"צעירים", הנמצ

עבודות ההנדסה האזרחית של מנהרת דרך השירות המזרחית הנמצאת מול מגרשו, באורך 

העבודות לצורך פתיחת מ'. המציע יקבל את עבודות קבלן "צעירים" וישלים את    130-של כ

 נועה )זיווד המנהרה, סלילת הדרך וכו'(.הדרך לת

של צוותי העבודה מטעם יזמים אלו ולבצע כל כניסות ויציאות  על הקבלן לאפשר  

 התיאומים הנדרשים מול היזמים בכל שלבי העבודה.

מהרשויות  םהשגת וקבלת אישורילרבות , עבודהכוללת את כל הדרוש לביצוע ה העבודה ד. 

העובדים  תאום עם קבלנים אחרים, משטרהרשות הניקוז, עירייה, כגון: המוסמכות, 

 שורים לביצוע העבודה לפי כל דין.וקבלת כל האי באתר

 מבנים: 5-להמכרז מחולק  ה. 

 עבודות הנדסה אזרחית מאזור רסיטל ועד לצומת מוזס  – 01מבנה   
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וח מקצה מנהרת לולאת וולולבסקי ועד לצומת עבודות זיווד, סלילה ופית  – 02מבנה   

 מוזס;

 ;השלמות לולאת וולובלסקי – 03מבנה   

 אופציונאלי - קיר החיפוי המערבי לכל אורך דרך השירות – 04ה מבנ  

 .הקצבים כללי  – 05מבנה   

מובהר כי על הקבלן לקדם את דרך השירות בכל מקטעיה בהתאם לזמינות הקרקע   

 והנגישות לביצוע. 

 

 שלבי ביצוע 00.02

לוח הזמנים גרת במס להכו - תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של שלבי הביצוע  א. 

 שמחויב בחוזה.

עבודות ביניים במספר שלבים, שכוללות: גידור, תאורה, עיבוד דרכים זמניות  מתחייבות ב. 

התארגנות משתנה של הקבלן במקטעים מקומיים של ב: כרוכותואחרות. עבודות אלה 

העתקתם / הריסתם של גדרות זמניות בחלקי האתר בהתאם לשלבי העבודה השונים, 

ים ועיבוד שיפועי קרקע התואמים את ארעי עו עבור שלב קודם / זמני, אמצעי ניקוזשבוצ

הסדרת דרכים זמניות לרבות אמצעי שילוט, תמרור, באותו שלב ביניים של עבודת הקבלן,  

על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו באזורים שמחוץ לתחומי סימון, תאורה ובטיחות. 

 , עבודות זמניות כלשהן והתחברויות לקיים.העבודה ושבוצעו בהם, ע"י הקבלן

מובהר שרואים כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במחירי היחידה של כתב הכמויות   

 ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

יאושר אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את האישורים  עבודהגידור אתר ה ג. 

חות, , אמצעי הכוונה ובטידור שמוצעת על ידות הגילתכנישל נציגי המזמין בהתייחס 

 . וכו' תמרורשילוט, תאורה, 

פינוי האתר מתשתיות ואלמנטים קיימים אחרים )תת קרקעיים ועיליים( מהווה מטלה  ד. 

תשתיות "חיות", מערכות    באם תמצאנהלביצוע מייד לאחר מסירת הצו להתחלת העבודה.  

. בודהלביצוע העכך שלא תגרמנה כל הפרעות    ,לופיותשל תשתיות ח  המקדים  ןביצוע  מחייב

אין לבצע כל ניתוק של קו מערכת חיה לפני השלמת ביצועה של התשתית החלופית וקבלת 

באתר קיימים  .או הרשות המוסמכת הרלוונטית ההעירייאישור על כך מהמפקח ומנציגי 

"ע בהתאם להנחיות עצים הנמצאים מול מגרש קרדן. יש לטפל בעצים אלו עם קבלת צה 6

 מנה"פ.

מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התשתיות השונות, הן                   ה.             

ביחס לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל שיידרשו והן 

נוספות אשר לא באו לידי ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכסים ועבודות 

  יטוי בשלבי הביצוע המפורטים בתוכניות. ב

  

 מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב 00.03

קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה,  חודשים 24משך הביצוע של הפרויקט הוא   א. 

 מובהר כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקט.

 העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל.   
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"צו התחלת   תעם קבלת הוראת המזמין בכתב, שנקרא  מידהקבלן יתחיל בביצוע העבודות   ב.        

וע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה לשביעות רצון עבודה" וימשיך ויתקדם בביצ

 בחוזה. ניםשמצוי לפרקי הזמןהמזמין, בהתאם 

לו מיד או בסמוך למועד  ו/מסריהתחלת העבודה י י/לו כי יתכן שצוהיר שידוע הקבלן מצ .ג 

 חתימת החוזה.

ביצוע של מהנדס ה, מקבל על עצמו הקבלן ועם קבלת צו התחלת העבודההקבלן מצהיר ש .ד 

, באופן בלעדי, את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם ע"פ חוק הקבלן

 התכנון והבניה: 

 השלד" מהנדס האחראי לביצוע"ה  

 "ן"הקבלן האחראי לביצוע הבניי  

 "אחראי ראשי לביקורת"  

 "אחראי על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות באתר".  

 ת כי צו התחלת עבודה לא יינתן עד לקבלת הרשאה למבנה דרך מעת"א.אמובהר בז         ה.               

את כלל הפעולות אשר בביצוען מותנית שיר והבלעדי לבצע באתר הקבלן הינו האחראי הי .ו 

או אשר בביצוען מותנה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו של איזה חלק  עבודההתחלת ה

 מהעבודה.

מצאותם באתר של כלל המסמכים אשר יהקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את ה  

 או המשך ביצועה. מצאותם מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניהיבה

ביצוע השלד, את מנהל העבודה הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי ל .ז 

הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין 

 ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות בביצועה של העבודה.

 הקבלן מתחייב: .ח 

החומר ההנדסי והטכני שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לכל העובדים   אתלהבהיר   .1  

 בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו ולקבלנים אחרים עוסקיםה

 ועובדיהם. המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות 

לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנדסי והטכני נלמד היטב ע"י מנהל הביצוע,  .2  

י הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם הכישורים מהנדס

 נות הנדרשים ולהדריכם לשם כך.והמיומ

לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל עניין    

בכל הנוגע להתקנה  -הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט 

 .מרכיבי העבודהל יציבות אשר עשויה להשפיע ע

ן בזמן המתאים של תוכניות בית לתכנן, לתאם לבדוק ולבקר את הכנתן ועריכת .3  

(, לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את אישורם Shop Drawingהמלאכה )

 במועד, במטרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים.

ושיטות   אתרם להתקנה בשוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדי  ןלבדוק באופ .4  

העבודה הנקוטות ע"י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם אישורם או 

 פסילתם.

באופן אשר יאפשר  להכולרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות,  .5  

 שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות.
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למוסדות התכנון ולרשויות  קיימת חובה גםלתת אישור למזמין, למפקח וככל ש .6  

או כל מערכת או מתקן  האו כל חלק ממנ העבודההמוסמכות בדבר התאמת 

המותקנים בו לתכניות החלות על האתר, תנאי ההיתר, התכניות המאושרות 

לביצוע, הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראות וההנחיות של 

 המוסמכות.מוסדות התכנון והרשויות 

 עריכת לוח זמנים ודוחות מעקב .ט 

 זמנים חבנייה, ניהול ובקרת לו –מפרט אחיד ללוחות זמנים 

 כללי .1

 -החוף  אחוזותמדדים עיקריים מנהלים את פרויקטי הפיתוח של חברת  שלושה   

ל פרויקט כ נהלהפרויקטים יעמדו ביעדים, יש לש בכדיאיכות. ו כסףזמן, 

. אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע שקף את הביצועלוח זמנים המ באמצעות

 לפרויקט מגדילה את הסיכון של אי עמידה בתקציב.

 האחיד המפרטמטרת  .2

להגדיר את השיטה, הסמכות והאחריות להגשת לוח  האחיד המפרטמטרת    

כמו כן, המטרה לקבוע מתודולוגיה אחידה לבנייה  הזמנים, אישורו ובקרתו.

 .החוף אחוזותל חברת יקטי הפיתוח שח הזמנים בפרוולבקרת לו

 הגדרות .3

 בע׳׳מ. החוף אחוזות החברה: .3.1

הזמנים  לוחע"י מנהל הפרויקט.  שהוקםלוח זמנים  לוח זמנים שלדי: .3.2

השלדי בנוי לפי שלבי העבודה ובכך מגדיר את תהליך הביצוע של 

הפרויקט, כולל הנתיב הקריטי. לוח הזמנים השלדי כולל אבני דרך 

. לוח הזמנים השלדי יםיות עיקריות מבלי להיכנס לפרטחוזיות, פעילו

משך הביצוע החוזי  םגגזר נ מכאן, ומשך הפעילויות העיקריות אתמציג 

 של הפרויקט.

 ע״י הקבלן ובו ניתוח שהוקםלוח זמנים  לוח זמנים מפורט לביצוע: .3.3

על לוח הזמנים  סיבוסמפורט של ביצוע הפרויקט. לוח הזמנים המפורט 

שהוגדר במסמכי המכרז ויהיה ערוך בשיטת הנתיב הקריטי. לוח הזמנים 

ע״י החברה  לביצועילויות המפורט כולל פעילויות לביצוע ע״י הקבלן ופע

משוערים הביצוע האו ע״י צד ג׳, לרבות המועדים החזויים ומשכי 

 צועלבי בהתאם"ז הלו את לתקן הקבלן על להשלמת הפעילויות הנ״ל.

 .עיכובים כולל, בפועל

אבני הדרך החוזיות הן אבני דרך המוגדרות בחוזה  אבני דרך חוזיות: .3.4

ים השלדי המצורף לחוזה. במקרה של לביצוע הפרויקט ויופיעו בלוח הזמנ

 אי עמידת הקבלן באבני הדרך החוזיות, החברה רשאית להפעיל קנסות.

ת על עקבי בקרה מאפשרותאבני הדרך למעקב  אבני דרך למעקב: .3.5

התקדמות הפרויקט באמצעות חלוקת שלבי הביצוע למרכיבים מדידים. 

חודשים.  3-4 -כככלל הפרש הזמן המרבי בין אבני הדרך למעקב הוא 

 אבני הדרך למעקב יצוינו גם הם במסמכי החוזה.
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שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה   ייעשה  תוכנה לניהול פרויקטים: .3.6

 ומעלה. 2003גרסה   Microsoft Projectנתתוכ -זמנים השל לוחות 

 מפרט הנדסי לניהול לוחות זמנים. המפרט: .3.7

בעל מקצוע מומחה, הממונה ע"י החברה ואשר  מנהל הפרויקט: .3.8

 סמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

י חוזה לביצוע פ עלגורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה,  קבלן: .3.9

 נחתם עם החברה.יות שקבלנ עבודות

 ולא ייתכן כי בחשבון לקחת הקבלן עלימי עבודה.  6 שבוע עבודה: .3.10

 עילהאו /ו טענה כל לקבלן תהיה ולא שישי בימי עבודות תתאפשרנה

 .לתביעה

שעות בימי שישי וערבי חג. ימי חג  6שעות בימי חול,  10 יום עבודה: .3.11

צריים( לא רשמיים המקובלים בישראל )לרבות חגים מוסלמיים/ נו

 ייחשבו כימי עבודה.

 השעות בין לילה ומשמרת 17:00-23:00 השעות בין ערב משמרת

23:00-07:00. 

 השיטה .4

 מפורט לביצוע ע״י הקבלן זמנים חהכנת לו 4.1

 30שלדי, תוך -מפורט זמנים חלו הפרויקט להקבלן יעביר למנה 4.1.1

 לימים מיום ההודעה על הזכייה. על הקבלן להעביר למנה

מיום ההודעה  ימים 45מפורט לביצוע, תוך  זמנים חלו הפרויקט

המפורט יהיה ערוך על פי המאפיינים  הזמנים חעל הזכייה. לו

 מפרט הנ"ל.בוהקריטריונים המקצועיים המפורטים 

לוח זמנים לביצוע  הגשתמנהל הפרויקט לאשר לקבלן    באפשרות     

 הזמנים חשלב הראשון של הפרויקט כפי שהוגדר בלול מפורט

די, אך לפחות עבור שלושת החודשים הראשונים של שלה

אישר  הפרויקט ל(. במידה ומנהייםהשנהפרויקט )המאוחר מ

רק עבור השלב הראשון, על הקבלן  זמנים חלקבלן להגיש לו

תקופת הפרויקט,  לכלהמפורט לביצוע  הזמנים חלהגיש את לו

 חיה. רמת הפירוט של לוימיום ההודעה על הזכ ימים 60תוך 

המשלים תהיה כזו שתתאים להתקדמות הפרויקט.  מניםזה

 יגיע לוועדה. הקבלןבמידה ולא יעשה כן, 

 הפרויקט להזמנים מהקבלן, מנה חימים מקבלת לו 14תוך  4.1.2

 למנהלהערותיו והערות החברה.    אתיקיים פגישה משותפת ויציג  

 הקבלן עלו  הזמנים  חלו  לגבילקבלן  העיראפשרות ל  יש  הפרויקט

אם הקבלן יבצע את  יחליט הפרויקט למנה הערותיו.יישם את ל

השינויים הנדרשים בעצמו או באמצעות יועץ לוחות זמנים 

בצע ל  להחליט  יכול  הפרויקט  למטעמו ועל חשבונו. לחילופין, מנה
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את השינויים הנדרשים באמצעות יועץ לוחות זמנים מטעמו ועל 

 חשבון הקבלן.

 יימסרו הפרויקט ללוחות הזמנים והערות מנה בקרתתוצרי  4.1.3

הערות יהיו ברורות לקבלן, והוא יוכל ה. זאת בכדי שלקבלן בכתב

. והתכתבויות פגישותלתקן את הדרוש ללא חזרה מיותרת על 

כל דיון ב כאשרבסיכומי דיון,  יתועדתהליך הדיונים עם הקבלן 

 .הוההגשה הבא פגישהקבע היעד והמועד ליי

, בהתאם להערות ניםהזמ חת לוא בעצמו מתקןהקבלן ו במידה 4.1.4

הזמנים המתוקן לאישור  חאת לו הקבלן, יעביר יקטהפרו למנה

 .הפרויקט לימים מיום קבלת הערות מנה 7תוך  הפרויקט למנה

 לצורךבשירותיו של יועץ לוחות זמנים,  משתמשהקבלן ו במידה 4.1.5

 ממנהל  אישור  לקבל  עליו,  הפרויקט  לתיקון בהתאם להערות מנה

יפעל לשם כך  הקבלן. שנבחר הזמנים לוחות ליועץ הפרויקט

 הפרויקט להזמנים המתוקן לאישור מנה חבהקדם ויעביר את לו

 .הפרויקט לימים מיום קבלת הערות מנה 14תוך 

 את יםשל מנהל הפרויקט, יש להשל והאישורבתום הבדיקה  4.1.6

 תהליך הקליטה של לוח הזמנים כבסיסי. תהליך הקליטה כולל:

 המפורט.של לוח הזמנים חתימה על עותק מודפס  א. 

בקובץ לוח  כבסיסיתשמירה של תוכנית לוח הזמנים  ב. 

 הזמנים המפורט.

העתקה של לוח הזמנים המפורט הבסיסי, למדיה  ג. 

 , לצורך תיעוד.cdמגנטית קשיחה על גבי 

 שימוש בתוכנה אחידה לניהול ותחזוקה של לוחות הזמנים 4.2

ניהול ובניית לוח הזמנים,  רךלצושימוש בתוכנה אחידה  ייעשההקבלן     

ומעלה. הקבלן יעביר  2003גרסה   Microsoft Projectבאמצעות תוכנת

 cdוגם במדיה מגנטית קשיחה על גבי  A0את לוח הזמנים מודפס על דף 

. כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם במדיה מגנטית קשיחה mppבפורמט  

 .mppבפורמט  cdעל גבי 

 רויקטי פיתוחניהול לוחות זמנים בפ .5

 לוח זמנים שלדי והכנת מסמכי המכרז 5.1

 מהות לוח הזמנים השלדי: .5.1.1

מסמכי המכרז בנושא  מתוךזמנים השלדי הוא המסמך המוביל הלוח 

 חלו  עללהסכמה עם הקבלן    מגיעיםלא  ש  במקרהללוחות הזמנים לביצוע.  

על בסיס לו"ז  פקחבידי המיקבע לוח הזמנים המפורט  זמנים מפורט, 

  ולוח זמנים זה יחייב את הקבלןהשלדי 

 לוח הזמנים המפורט לביצוע  5.2

 העבודותותזמון תהליך ההקמה  5.2.1
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באמצעות  לוח הזמנים המפורט ינותח בשיטת הנתיב הקריטי .א

 ומעלה. 2003, גרסא Microsoft Projectתוכנת 

כל הפעילויות בלוח הזמנים יקושרו אחת לשנייה באמצעות  .ב

( ועל פי ההתניות ההנדסיות SS ,FS ,FFקשרים לוגיים )

להן קשר לוגי לפעילות עוקבת  שאיןהמתאימות. פעילויות 

 אחרת, יקשרו לאבן הדרך המתאימה לפי תכולת העבודה.

 לא יכלול פעילויות "מפוצלות". זמניםלוח ה .ג

 לוח הזמנים יהיה על בסיס לוח שנה אחיד מאושר ע״י החברה. .ד

 טלוח הזמנים המפורב הפעילויות 5.2.2

הפעילויות והאילוצים הדרושים  יופיעונים המפורט בלוח הזמ .א

להשלמת הפרויקט, שבאחריות הקבלן וקבלני המשנה שלו, 

בקבלן )כגון: פינוי  לרבות התניות ופעילויות שאינן תלויות

מטרדים, עבודות של חברות תשתיות אחרות, אילוצים חיצוניים 

 ׳(.ווכ

ים אחרים כל העבודות של קבלנ יופיעובלוח הזמנים המפורט  .ב

 שעתידים לעבוד בפרויקט.

כל פעילויות התכנון / תוכניות יצור   יופיעובלוח הזמנים המפורט   .ג

מרווחי זמן סבירים אישור דוגמאות שבאחריות הקבלן, לרבות    /

 לצורך מתן האישורים ע"י החברה.

עבור האלמנטים  הפעילויותכל  יופיעובלוח הזמנים המפורט  .ד

׳(, בין אם הם באחריות ורים וכ)כגון: מיסעות, גשרים, מעב

 אם יבוצעו ע״י קבלני המשנה שלו. ביןישירה של הקבלן או 

לקבלת כל הפעילויות והמועדים  יופיעובלוח הזמנים המפורט  .ה

 יצוע עבודות.אישורי הרשויות לב

כל פעילויות הייצור והאספקה,  יופיעובלוח הזמנים המפורט  .ו

 ים וכו'.כגון: קורות גשרים, מעקות בטיחות, תפר

כל האילוצים החיצוניים על תזמון  יופיעובלוח הזמנים המפורט  .ז

 הפעילויות ומועדי ביצוען.

יים סדרי תנועה זמנמועדי ביצוע ה יופיעובלוח הזמנים המפורט  .ח

 והעברות תנועה.

תהליך מסירות והעברה לגורמים  יופיעבלוח הזמנים המפורט  .ט

 נטיים.לווהר

הדרך   ואבניכל אבני הדרך החוזיות    יופיעובלוח הזמנים המפורט   .י

למעקב. לוח הזמנים המפורט יכלול לפחות אבן דרך אחת 

 ברבעון.

שי בהתאם תזרים מזומנים חוד יופיעובלוח הזמנים המפורט  .יא

 .הזמנים חללו
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 מבנה לוח הזמנים 5.2.3

מבנה לוח הזמנים המפורט יהיה תואם את לוח הזמנים השלדי.  .א

שלבי ועל כן לוח הזמנים המפורט יציג את כל פעילויות הערסל 

הביצוע של כל המבנים המוגדרים בחוזה ומופיעים בלוח הזמנים 

 .הפרויקט להשלדי. כל שינוי יהיה בכפוף לאישור מנה

מה שתאפשר יהיו בר המפורטהביצוע בלוח הזמנים  ויותפעיל .ב

מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום של כל פעילות. לפיכך, כנהוג 

 יימ 22בפרויקטי פיתוח, המשך המרבי של כל פעילות יהיה 

יחולקו לפעילויות משנה על פי  יותר. פעילויות ארוכות עבודה

מעקב שוטף  יתאפשר כךמקום, סוג עבודה או כמויות לביצוע. 

 אחר הביצוע בפועל של הקבלן. 

הזמנים המפורט,  בלוחלכל הפעילויות העיקריות, יציג הקבלן  .ג

 :הבאיםאת הנתונים 

 פעילותכמות לביצוע על פי יחידת המידה האופיינית ל •

 כתב הכמויות.ו

 ב ביצוע הפעילות )כמות נמדדת ליום עבודה(.קצ •

ברמת פירוט )  עבודה  צוותי  או  כלים:  כגוןמשאב מוקצה,   •

 מתאימה לבקרה(

 האזור בו מבוצעת הפעילותהקטע /  •

 שלב הביצוע אליו משתייכת הפעילות •

 אבן הדרך החוזית אליה משתייכת הפעילות •

פעילות יהיה פרופורציונאלי לכמויות לביצוע   כלמשך הביצוע של   .ד

 ולתפוקות המתוכננות.

 

 המבנה הלוגי היררכי של לוח הזמנים המפורט לביצוע 5.2.4

ה דומ באופןיאוגדו לערסלים,  המפורט הזמנים בלוח ויותפעילה .א

 לוח הזמנים השלדי:ל

 ייחשב: קטע ביצוע ערסלים של קטעי ביצוע -ראשונה  רמה 

לדוגמא מסלול, רמפה, גשר או חלק ממנו, מעבר חקלאי, קבוצת 

'. הערסל ייצג את תכולת העבודה וכו ומסירות  השלמותחסמים, 

 לכל קטע ביצוע.

הרמה הראשונה של  תחת: ערסלים של שלבי ביצוע -ה שניי רמה 

, יהיו ערסלים לכל שלב ביצוע בפרויקט, הסטות ביצועקטעי ה

 ׳.ותנועה וכ

פעילויות מקדימות או עוקבות. ל קשרים יהיולערסלים לא  .ב

תאריך ההתחלה, הסיום והמשך של הערסל יגזרו מתוך תתי 
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הפעילויות הפעילויות של הערסלים. הקשרים יהיו ברמת תתי 

 בלבד.

מבנה הלוגי של הפרויקט כפי ה יישמרלוח הזמנים  בבניית .ג

הפרויקט לא יאשר לוח זמנים שאינו ערוך  מנהלשהוגדר לעיל. 

 "ל.הנלפי המבנה הלוגי 

 מרווחי הבטחון בלוח הזמנים המפורט הגדרת 5.2.5

לוח הזמנים המפורט יכלול את כל פעילויות מרווחי הבטחון  .א

הבטחון הראשי , לרבות מרווח שהוגדרו במסמכי החוזה

(buffer.) 

 אשריוצג בסוף הפרויקט כפעילות, כ הראשי הבטחון מרווח .ב

( הן סיום כל העבודות בפרויקט, FS) לו המקדימות הפעילויות

יתנה את אבן הדרך  הראשי הבטחון מרווחלרבות מסירות. 

. מרווח הבטחון FSהאחרונה, שהיא סיום הפרויקט, בקשר מסוג  

מוקם בין ילק לפעילויות משנה, לא חויפוצל, לא י הראשי לא

 היה מקביל לשום פעילותיאבני הדרך החוזיות ולא 

 אחרת.

ישולבו מרווחי בטחון סבירים, מתוכננים  המפורטבלוח הזמנים  .ג

 להקטין בכדימראש, על הנתיבים המזינים את הנתיב הקריטי, 

 ו.קלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כוללת סיכון

 ההגשה וההצגה של לוח הזמנים המפורטפורמט  5.2.6

 לוח הזמנים המפורט יכלול לגבי כל פעילות את המידע הבא: .א

 פעילות מספר •

 פעילות שם •

 ביצוע אחוז •

 משך ביצוע •

 התחלה מוקדמת ומאוחרת •

 סיום מוקדם ומאוחר •

 מרווח חופשי •

 מרווח כולל •

 תאריכי אילוץ •

 תאריכי יעד •

 פעילויות קדם •

 פעילויות עוקבות •
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לפי   סינוניםתינתן האפשרות לבצע    המפורטיכת לוח הזמנים  רעב .ב

 לסוגי קבוצות שונות לפחות )קודי מיון(. קודי המיון יוצגו למנה  4

 ויאושרו על ידו. הפרויקט

 זמנים לוח גםהקבלן לבדיקה  יעבירבנוסף ללוח הזמנים הכללי  .ג

 על הנתיב הקריטי.שתצוגה של הפעילויות ב

במדיה מגנטית קשיחה על   המפורטים  נמהקבלן יעביר את לוח הז .ד

. כמו כן, הקבלן ידפיס את לוח pdfובפורמט    mppבפורמט    cdגבי  

מלא של כל הפעילויות  בפורמט A0הזמנים המפורט על דף 

אבני דרך. ות ערסל, מרווחי בטחון  יולויובפורמט מצומצם של פע

כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם במדיה מגנטית קשיחה על גבי 

cd  בפורמטmpp  ובפורמטpdf. 

 ניהול שוטף של הלו״ז המפורט ועדכונו  5.2.7

 עדכון חודשי של לוח הזמנים 5.2.7.1

הזמנים המפורט על  חאת לו יעדכן, הקבלן עבסוף כל חודש ביצו .א

 פי ההנחיות הבאות:

בלוח הזמנים מועד העדכון  ייקבע: הגדרת מועד העדכון '.א שלב 

ן. מועד זה ישמש לתזמון לפי המועד אליו מתייחסים נתוני העדכו

 מחדש של כל פעילויות הפרויקט.

 "ל.הנ המפרט בהמשך ההנחיות לפי: עדכון פעילויות שלב ב׳. 

 טרם : פעילויות שלוח הזמנים המפורטלתזמון מחדש שלב ג׳.  

 הסתיימו יתוזמנו מחדש על פי מועד העדכון.

 :יכלולאשר  הגשת דו״ח עדכון לוח זמנים שלב ד׳. 

 הזמנים לסוף החודש   כן של לוחקובץ מעוד •

דו״ח מילולי המסביר את התפתחות לוח הזמנים )כולל  •

 פעילויות שנוספו/נמחקו(

 הזמנים העתידיתחזית עדכנית של לוח  •

קבלן לא יכול לשנות את לוח הזמנים הבסיסי המובהר כי  .ב

במסגרת העדכון של לוח הזמנים המפורט. שינוי של לוח הזמנים 

 "ל.הנ המפרט בהמשךר המפורט הוא כמוגד

 אופן עדכון לוח הזמנים המפורט 5.2.7.2

פעילויות שהתחילו להתבצע בין העדכון ל תייחסעדכון יהדו״ח  .א

וכחי ולגביהן יוצגו הנתונים הרלוונטיים האחרון לעדכון הנ

 לרבות:

 מועד התחלה בפועל )כולל אסמכתאות( •

משך ביצוע צפוי מעודכן )אשר למיטב ידיעת הקבלן  •

 בפועל( מייצג את המצב
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 מועד הסיום הצפוי של הפעילויות הנ״ל. •

 כל פעילות שהיתה אמורה להסתיים בנפרד. לעדכןיש 

פעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון ל  יתייחסדו״ח העדכון   .ב

 לעדכון הנוכחי. ולגביהן יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:

 מועד התחלה בפועל )כולל אסמכתאות( •

 זן ע״י הקבלן(ביצוע )נתון מו אחוז •

 ן ע״י הקבלן(משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוז •

מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג  •

 את המצב בפועל(

 מועד סיום מתוזמן )מחושב ע״י התוכנה( •

פעילויות שהיו בביצוע אך הופסקו ל יתייחסדו״ח העדכון  .ג

חי )פעילויות מסיבות שונות בין העדכון האחרון לעדכון הנוכ

 יים לרבות:יוצגו הנתונים הרלוונט ולגביהןבפיצול(,  

 מועד הפסקת הפעילות )כולל אסמכתאות( •

 פי לחידוש העבודה )נתון מוזן ע״י הקבלן(צ •

 משך נותר לביצוע ממועד הדיווח )נתון מוזן ע״י הקבלן( •

מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג  •

 את המצב בפועל(

 מתוזמן )מחושב ע״י התוכנה(סיום מועד  •

פעילויות שהסתיימו בין העדכון האחרון ל יתייחסדו״ח העדכון  .ד

 לעדכון הנוכחי ולגביהן יוצגו הנתונים הרלוונטיים לרבות:

 התחלה בפועל )נתון מוזן ע״י הקבלן( •

 כוללמועד סיום בפועל )נתון מוזן ע״י הקבלן,  •

 (לסיום אסמכתאות

 כך ,ראשיון הם יעודכן גם מרווח הבטחבכל עדכון של לוח הזמני .ה

שמר במועדו החוזי. אם מרווח ישמועד הסיום של הפרויקט י

הבטחון אינו מספיק להכיל את הפיגורים בפרויקט, המרווח 

מועד הסיום הצפוי ללא מרווח בטחון.  אתיאופס והעדכון יציג 

 נושא זה יצוין גם בדוח המילולי.

את לוח הזמנים  יקטרוהפ למנהל העביר אקבלן לוה במידה .ו

הפרויקט על פי שיקול  למנה רשאי, לעיל שנקבעד המפורט במוע

ביצוע שלבי העבודה של הקבלן ל המועדיםדעתו, לקבוע את 

זה כבלן. כמו כן, במקרה הק עבור תחייבמוקביעתו סופית ו

החברה לערוך את לוח הזמנים באמצעות גורם חיצוני  תרשאי

 פיות כולל דמי ניהול ופיקוח.תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכס
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לן יפעל תמיד לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי הקב .ז

המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו 

ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד  הפרויקט לשל מנה

משלבי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו 

לא לסטות או ינקוט כדי להתגבר על הפיגור והצעדים בהם נקט 

 ממועד סיום העבודה.

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא  .ח

מתן הסבר וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על 

 חשבונו וללא כל דרישה נוספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.

 זמנים המפורט הבסיסימפרט הנדסי לניהול שינויים בלוח ה .6

 כללי 6.1

 ע שינויים בלוח הזמנים הבסיסיוציהנסיבות לב 6.1.1

 שינוי בכתב הכמויות החוזי.כ הינוזמנים הבסיסי השינוי בלוח  .א

הזמנים הבסיסי   חשינויים בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לו  יבוצעו .ב

אינו מתאר נכונה את לוח הזמנים של הפרויקט ואינו כלי למעקב 

 במקרים הבאים:ובקרה. למשל 

כניות לביצוע של מרכיבים בפרויקט שינויים בתו •

לוח הזמנים הבסיסי אינו מתאר נכונה את  שבעקבותם

 לוח הזמנים הצפוי.

שינוי של טכנולוגיה או שיטת ביצוע )למשל שינוי שיטת  •

 ביצוע גשר ממקטעים לקורות(.

 שינוי שלביות הביצוע. •

זמנים שלכה על לוח הה בעליאירועים או נסיבות  •

 עבודה, גילוי של חסמים לא ידועים וכו'(עצירת )למשל: 

באישור מנהל  יהיומקרה השינויים בלוח הזמנים הבסיסי  בכל .ג

 ו.בהסכמתהפרויקט ו

 

 

 הגדרת השינוי בלוח הזמנים הבסיסי 6.1.2

 נחשב מה יוגדרו כן עללוח הזמנים הבסיסי הוא מסמך חוזי מחייב,  

 י:שינויים בלוח הזמנים הבסיסל

 פעילויות מכל סוג שהוא ללוח הזמנים הבסיסיהוספת  .א

 פעילויות מכל סוג שהוא מלוח הזמנים הבסיסי מחיקת .ב

 שינוי קשרים בין פעילויות כפי שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי .ג

 שינוי משכים של פעילויות שהוגדרו בלוח הזמנים הבסיסי .ד

ת שינוי של אילוצים/ תאריכי יעד, מדיניות תזמון בפעילויו .ה

 תהבסיסיו
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הזמנים המפורט הבסיסי  חכל שינוי אחר, שאם היה מבוצע בלו .ו

 חהיה משנה את מועדי התחלה והסיום של הפעילויות בלו

 .הזמנים

 שינויים במועדים הבסיסיים / חוזיים של אבני הדרך החוזיות .ז

 הדרך לתשלום אבנישינויים בתכולה של אבני הדרך החוזיות /  .ח

יינן לוח הזמנים / אבני ן ואשר ענהוראות שינוי שניתנו לקבל .ט

 הדרך החוזיות מועדיהן או תכולתן.

 הסמכות ליזום שינויים בלוח הזמנים הבסיסי  6.1.3

י ליזום שינוי בלוח הזמנים הבסיסי כאשר אמנהל הפרויקט רש .א

לוח הזמנים הבסיסי אינו מייצג כראוי את תכנון ההתקדמות 

 לוח הזמנים של הפרויקט./

בלוח הזמנים הבסיסי כאשר לוח נוי ום שיי ליזארש הקבלן .ב

הזמנים הבסיסי אינו מייצג כראוי את תכנון ההתקדמות /לוח 

 הזמנים של הפרויקט.

 לכל שינוי בלוח הזמנים הבסיסי מחייב לקבל את אישור מנה .ג

 . הפרויקט

 ניהול שינויים בלוח הזמנים הבסיסי 6.2

 אופן הגשת הבקשה ע״י הקבלן 6.2.1

צע שינויים בלוח הזמנים הבסיסי בנסיבות יקש לבקבלן בוה במידה    

 :הבאות ההנחיות לפיהמפורטות לעיל, עליו לפעול 

 ישבגללן  שאת הנסיבות    ומסבירה, בקשה המפרטת  בכתבלהגיש   .א

 לערוך שינוי בלוח הזמנים הבסיסי.

 לצרף את כל המסמכים והתיעוד הנדרש לצורך בחינת הבקשה. .ב

באמצעות התוכנה לניהול להכין סימולציה של לוח הזמנים,  .ג

 הבאים: הנושאיםנים, בה מוצגים בבירור לוחות זמ

 מלוח הזמנים. שנמחקוהפעילויות שנוספו או  •

 הקשרים בין הפעילויות שנמחקו, נוספו או שונו •

השינויים בנתיב הקריטי לאבני הדרך החוזיות  •

 ולפרויקט כולו.

לשינויים על מועדי הסיום של אבני הדרך ההשפעות שיש   •

 מעקב ואבני הדרך החוזיות.ל

כקובץ באותו הפורמט בו  הפרויקט להסימולציה תוגש למנה

 מנוהל לוח הזמנים המפורט של הפרויקט.

 קליטת לוח זמנים בסיסי חדש  6.2.2

הפרויקט לנהל את השינויים בלוח הזמנים  לככלל, על מנה .א

א. יש למספר כל שינוי ולתעד אותו. הבסיסי באופן יסודי ומל
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שינוי להאישור    ר יהיה מספור רץ ויכלול גם ציון של מועדהמספו

 (.22/10/2015מיום  3בסיסי  זמנים ח)למשל: לו

בתום תהליך הבדיקה והאישור של שינוי לוח הזמנים הבסיסי  .ב

)על פי נהלי החברה(, יש להשלים את תהליך הקליטה של לוח 

 סי חדש. תהליך הקליטה כולל:הזמנים החדש כבסי

 לוח הזמנים המפורט. תק מודפס שלחתימה על עו •

 XXכבסיסית מס' שמירה של תוכנית לוח הזמנים  •

 בקובץ לוח הזמנים המפורט.

העתקה של לוח הזמנים המפורט הבסיסי החדש, למדיה  •

 , לצורך תיעוד.cdמגנטית קשיחה על גבי 

  

 

 הסדרי תנועה זמניים     40.00

על שלביו השונים  הפרויקטם במהלך ביצוע לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניי על הקבלן .א 

הנפרדים באתר העבודות  האזוריםל ואחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כ והוא יהיה

וצביעה זמנית של הכביש, ככל שיידרשו   תקנייםבאמצעות אביזרים    ואל שטחי ההתארגנות

 .ע"י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר

אשר תשולם מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה, ו במכרז עם מחיר הסדרי תנועה יכלל  .ב 

  .מדי חודש כסכום קבוע

 .לכל הפרויקט, ללא מע"מ₪    ₪1,075,200, סה"כ   44,800  -  01מבנה החודשי נקבע ל  הקצב  

 .לכל הפרויקט, ללא מע"מ₪  ₪960,000, סה"כ  80,000 - 04מבנה החודשי נקבע ל הקצב  

 (.04מידה ומבוצע מבנה )הקצב אופציונאלי ב

באם  להםשלא ישלמו הקצבים להסדרי תנועה לזמן ביצוע והסדרים  לשאר המבנים  

 .יהיו כלולים במחירי ההקצבים המצוינים לעיליידרשו 

שלבי הביצוע הנכללים במסגרת לצורך  הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ו .ג 

 .לא ישולמו בנפרדו הקצב

, והצביעה  התמרור  ,אספקת כל אביזרי השילוטזמניים כוללים בין השאר  תנועה ההסדרי ה  

אביזרי  בטיחות שונים כנדרש על  פי תכנית הסדרי גדר ניידת כגון גדר ירושלים או שו"ע, 

ביום  -לב ושלב של ביצוע העבודות ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שהזמניים התנועה 

ע ייעשו על ידי הקבלן ועל לכל אורך תקופת הביצוהצבתם בשטח ואחזקתם  .ובלילה

העבודה מהרשויות   תרישיונוהרשויות וקבלת  מכל התאום, האישורים הדרושים    .אחריותו

זמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם והמתאימות ייעשו בי

תנועה היום הסדרי  הקבלן מתחייב להקפיד על ק  .בור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיאע

של  מדויקביצוע  הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל

העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או  ןרישיוכל דרישותיהן עפ"י 

 .המזמיןמטעם המקצועי שנמסרו לו באמצעות המפקח 
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מונים בכבישים ע"י מקרצפת ע זמני, מחיקת סיהסדרי תנועה, צב בבהקצכמו כן נכללים   

ולא צביעה בצבע שחור, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי  , או במכונת לחץ מיםבלבד

 .וכו'   אביזרי הבטיחותגידור, לוט, השי

 החוברתסוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי  :הערה חשובה       

לבחינת התקני תנועה   ו/או אישורי הועדה  משרדיתהועדה הבינ  דכנת על ידיועמהבהוצאתה  

 .להצבה בדרךובטיחות 

להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר   .ד 

עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש  .להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח

שאינו פועל כנדרש, מעקה פגום וכד'( יופחת נצנץ ת )כדוגמ במפרט ובהנחיות המפקח,

 .ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום 220סך של הראשי מחשבון הקבלן 

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  .ה 

א החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, לל .רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר

התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים במקרה כזה  .ות ערעור של הקבלןכל זכ

 .דמי ניהול 12%בתוספת  החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי

אולם האחריות הכוללת לכל נושא  .שלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודהי המזמין  

 .הסדרי התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד

כלל במכרז עם מחיר מוקצב מראש בסך ית  בשכראו מאבטחים מורשים  /ווטרים  הפעלת ש  .ו 

  .כל משך הפרויקט, ללא מע"מ₪ ל  50,000

)יומן משטרה ממוחשב עם פירוט ימי  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום   

, ללא כל תוספת העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום(

 .וכו' , רווח הקבלןבור טיפול, מימוןע

עגלות חץ וצוותי אבטחה ישולמו בנפרד על פי הסעיף בכתב הכמויות, מותנה בדרישה  .ז 

 .מפורשת של המשטרה ואישור המפקח מראש

כניות מנחות של  הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים ותכין ת אחוזות החוףחב'  .ח 

 ןרישיואותן יגיש בבקשה לקבלת  ,יותיושו לקבלן רקע לתכנהתכניות הנ"ל ישמ .לפרויקט

 .עבודה מאת הרשויות המוסמכות

תכניות מנחות אלו הינן לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה   

  ., תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכניות אלוהקצבבנושאי 

הכנת על ידי    ,, או שינויים בתכניות אלורי תנועה חלופייםהקבלן יהיה רשאי להציע הסד  

באמצעות מהנדס תנועה שיאושר קודם על ידי  ,על חשבונו ,חדשות ו/או נוספות  תוכניות

יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות )עירייה, משטרה התוכניות של הקבלן  .המפקח

לא תאושר כל דרישה מכל סוג  .ו/או במשך הביצוע הקצבוכד'( אולם ללא שינוי בהיקף 

לא יורשו שינויים ם וכן א, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השוניושה

 .מחירי היחידהאת  ו/או    הקצבאת  שמאריכים את לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל  

, , כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות, משטרהלמען הסר כל ספק

ו/או  להסדרי תנועה לבקשת הקבלן לרבות הכנת תוכניות שינויים ודרישות ביצוע, ת"אנ

ע"י הקבלן במחירי  ויבוצעשינויים ותוספות בתוכניות שידרשו על ידי הרשויות, יתוכננו ו

 .הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד

 .ואחרים באחריות הקבלן ההשמירה על תנאים אל  
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דרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל קפיד על קיום הסהקבלן מתחייב לה  .ט 

העבודה, וזאת בין  ןרישיושל כל דרישותיהן עפ"י  מדויקמהרשויות המוסמכות ועל ביצוע 

עפ"י   אחוזות החוף  שנמסרו לו באמצעותובין אם  אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות,  

 .לעיל והרשויות, כאמור אחוזות החוף תאום בין

במקום בו    .עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים  תעשנהבמקומות בהם יתאפשר הדבר    .י 

בכל מקרה כל  .עבודות התשתית, אך ורק בלילות נהבוצעתלא תתאפשר עבודה בשלבים, 

 על הקבלןמוטלת  .פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת

 .הרשות המקומית הרלוונטיתמשטרה ות לקבלת אישור ההאחריו

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות  .אי 

יחולו על  -כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה 

מועד ב הלדחייאו מצד הקבלן הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג 

 .סיום העבודות

נעשית שלא בהתאם היא  י להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו  המפקח רשא  .בי 

הקבלן לא תאם מראש את הביצוע  םלתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או א

 .עם הרשויות המוסמכות

 -לדרכים עוקפות   באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה  .גי 

כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י  .ןשיוהריעפ"י ייעשה הדבר 

 ., לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויותאחוזות החוף הקבלן ויוחזרו ע"י

ואחזקתם, הזמניים בזמן הביצוע כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה   .די 

 .הקצב הסדרי תנועה במסגרת וישולמויחולו על הקבלן 

והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים , התמרור עבודות השילוטכל   

 .בכתב הכמויות

 

 ע"ח הקבלן שונים תשלומים 50.00

 (למעט סעיף ב' להלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים בנפרד 

כלל במחירי חשבון הקבלן, נעל  – קשיים בביצוע העבודהחציית כבישים, עבודות לילה ו .א 

בכל  הפרויקטאת ההוצאות בגין הקשיים בביצוע וכולל היחידה של הסעיפים השונים 

והרשויות המקומיות, כולל עבודות  , נת"אהקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה

 .ועהת לתנהפרעוצמצם ככל האפשר הקבלן מתחייב ל .לילה, עבודות במשמרות וכו'

 .כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל

 .0600. כמפורט בסעיף – תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים .ב 

 

 

 תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות במסגרת ההקצב .0600

 לעת פיקוח של הרשויות הבאות: בזק, חברת  במסגרת עבודתו יהיה על הקבלן להזמין מעת א. 

חברות תקשורת שונות כגון: הוט, סלקום ופרטנר, רכבת ישראל, חשמל, רשות העתיקות, 

 .איגוד ערים דן

בכתב הכמויות ישולמו אגרות הפיקוח בגין הזמנת פקחי רשויות  במסגרת סעיף להקצב למ ב. 

 טעם הרשות הנ"ל.מפקחים מ
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על הנדרש מהרשות כנגד קבלה/חשבונית ב יהיה על פי תשלום בפוהתשלום במסגרת ההקצ ג. 

 ללא כל תוספת עבור טיפול, תקורה, מימון, רווח קבלן וכו'.

 

 תנאי העבודה באתר  70.00

 בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים: 

 קבלת השטח ע"י הקבלן .א 

ת הצעתו ברורים של הנתונים הדרושים להגיוודא שתנאי השטח וכהקבלן יסייר בשטח ו  

לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה 

 .לתנאי השטח

  .ברורים לו החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל  

כמו כן רואים  .תית שונותבשטח מערכות תשקיימות בלן מופנית לכך, כי תשומת לב הק  

לא   .את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח אחרים

וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע -תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

 .העבודה

 להתארגנותתכניות מפורטות   .ב 

 ימציא המזמיןו( להתחלת עבודה ע"י עשר יום מיום הוצאת ההוראה )הצ השיתוך חמ  

התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות  .אתרהקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות ב

האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר 

י דרהסשלבי ביצוע ולכבישים, ופרוט  תחויגידור שטחי פעילות, גידור בט ויציאה ממנו,

מכרז/הסכם תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של 

  .זה

  .יוצג במהלך סיור הקבלניםשל הקבלן ההתארגנות שטח   

בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן עבודה,   ,מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן מפוצלים  

 .עבודהיהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע ה

העבודה   ןורישיומודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים    

הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא ישולם על כך  לרבות היתר בניה, הדרוש

 .בנפרד

על פי שלבי  ששיידרבכל מספר הפעמים  ועדכונהשינויים ובצוע ההתארגנות הכנת תכנית   

  .עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרדו/או  הביצוע

רשויות  רשות מקומית, ,אחוזות החוף בדק ע"י המפקח,יתכנית ההתארגנות הנ"ל ת  

אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את ומשטרת ישראל, ורק לאחר אחרות 

 .הנ"ל העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות

 

 תשיטפונומפני  נההג .ג 

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת   

 .פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, -על חשבונו  לצורך זה יבצע הקבלן    

וכן כדי לא לגרום  צפה בכל עונות השנהכל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני ה -וכיו"ב 

 .להצפות ונזקים לגורמים אחרים
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רש למניעת וכל אשר נד םגנראטורי, תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה  

   .ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו תשיטפונו

 .הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלוםבצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון   

 דיפון זמני .ד 

או /צנרות ומערכות תת קרקעיות, ו ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,   

 תמוך ,גדרות הבתיםועל יד מיכה זמנית על יד קירות תומכים  ו/או תקיימות    שוחות  ל ידע

ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא  ויבוצעכל הנ"ל י חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', עמוד

 .לתשלום וימדד

ובכמות  מדיםי, במ, מסוגהנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של   

 חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום-יהיה על  לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע  םכלשה

ופיעים סעיפים במפורש )למעט בעבודות מסוימות שבהם מ  והתמיכות  לרבות פירוק הדיפון

  .בכתב הכמויות( לדיפונים

הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, התמיכות והדיפונים סוגי   

דיפון זמני תמיכה ו/או אין לבצע  .תכנונםאת לאישור ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן 

תלייה  היה נכון גם לגביכל האמור לעיל י .בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח

   .הםשל צנרת תת קרקעית או כבלים כלש

   .הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה  

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ה 

ותנועת הולכי תנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה( שתשומת לב הקבלן מופנית לכך   

ציוד , )מנופיםשמופעל על ידו  בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכנירגל מתנהלות 

 .(וכו' קדוח

הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב הבטיחות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי   

הולכי הרגל ו/או , ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת  לרבות המבקרים באתר  והולכי הרגל

 .סדרי התנועה המאושריםלה , בכפוף לתנועה המוטורית

שלישי כלשהו, שלא יפגעו  חות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צדשמור על בטיעל הקבלן ל  

 .עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא

ציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, י  

 .להסדרי תנועה בזמן ביצוע ע"י משטרת ישראל,בין היתר המאושרת 

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית שטרה  המ  ושרים ע"י  המא  הסדרים הנ"לצוע היב                     

בתוואי הפרויקט ובשטחים  לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט המעקות ותוואי  .המגודרים

 .התנועה שבכל אחד מהשלביםולפי הסדרי 

 .על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקחהקבלן יתקין   

, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך והשערים  על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות  

 .תקופת הביצוע

מקום, , הקמתו והעברתו ממקום לוושערי צוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידוריב  

 .ולא יימדד בנפרד לתשלוםבמחירי היחידה כלול צוע, יופירוקו בתום הב

 עבודת יום ועבודת לילה ,על כבישים פעילים  ןקבלהפעילות  .ו 
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, ןבצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבל  

אושרו העבודות כפי שהם מי האתר ותחוובתוך תחומי פעילים מחוץ לתחומי כבישים 

 .מראש ע"י המפקח

מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם היא נדרשה ע"י   

, ובין אם הוא החליט בעצמו ו/או כל רשות מוסמכת אחרת המפקח ו/או משטרת ישראל

פני שלא ניתן ו מלבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, א

 .ואחרות האתר ,לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ז 

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת איסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי   

כב המצוידים י רנה אך ורק באמצעות כלצעשהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבו

 .םפניאומאטייבגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו   

 .והרשויות הנוגעות בדבר לשביעות רצונו המלאה של המפקח

 דרכי גישה .ח 

ית שאבמעל הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או   

מכל  אתרהקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה ל .עבודהלכל חלקי ה

 .סיבה שהיא

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים   

לאחר סיום  ןבמקומ ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר ןאו בחלק ןבכלל הלאה

על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות  .ייב את הקבלןהחלטת המפקח תח .העבודה

 .המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות

על הקבלן לוודא בכל עת כי קיימת גישה ליזמי המע"ר הצפוני אל מגרשיהם בין אם דרך                            

 רות.האתר ובין אם בדרכים אח

 גבוה/עליון י מתחוקווליד עבודה מתחת  .ט 

ים ובעיקר למרווחי וקווליד על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת   

  .י המתח העליוןוקועבודות מתחת ובאזור הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע 

תמיכת עמודי חשמל והגנה כולל  ,העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל  

  .וחפירה עמוקה

והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון  חשמלצוע מתחת לקוי היכל הכרוך בב  

   .הקבלן ולא ישולם בנפרד

 עיליות ותת קרקעיות מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה  .י 

קיימים של חשמל, בזק,  מים, בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים   

נית על שלמותם תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפד  ביוב, תיעול וכיו"ב,

בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים  .ותקינותם של הקווים הקיימים

סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות 

 .ותו של הקבלןהזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחרי .לקווים אלה האחראית

או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו  

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו
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אחריותו של הקבלן כאמור  ."להכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ

 .לעיל היא בלעדית

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא   

, עליו לוודא את מיקומן המדויק כלשהםבטרם יחל הקבלן בעבודות  .אינפורמטיבי בלבד

גישוש וכיו"ב, ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות ושל הצנר

תבוצענה בנוכחות המפקח, ומפקח   הגישוש  חפירות  .ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות

 .קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל-מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

 למען הסר ספק כל חפירות הגישוש יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  

 קרקעייםמתקנים עיליים ותת   .בי 

הקיימים בשטח,  קרקעיים-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל .1  

בין שהם מסומנים בתכניות ובין  .נורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומהיכגון: צ

קרקעיים -הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת .שאינם מסומנים

גם אם  - יוקם של נתונים אלההקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם וד

 .נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכתמצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/

קרקעיים או השימוש במכשירים -נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ .2  

בכל מקרה אחראי  .מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו

אם, תוך כדי העבודה, יפגעו  .ומניעת נזקים מהםהקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל 

 .כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן צנרות/כבלים/מתקנים

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול  .3  

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו לידיעתו מדי -התתאלמנטים  ב

 .ידי המפקחפעם על 

קרקעיים, כגון קווי -התתהקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים  .4  

לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול   .טלפון, חשמל, וכדומה

 .במחירי היחידה(

לצורך זה יתקשר הקבלן   .הקבלן  לחובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה ע .5  

 ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו' ויקבל את ההעירייעם 

 .המידע הדרוש

העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, קווי תתכן דרישה ש   

מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת החשמל, 

 .הנוגעות בדבר אחרות ויותמקורות ורש

שהוא שאינו במתקן או צינור כל  קלקוללנזקים ו/או הבלעדי אחראי הינו  הקבלן .6  

ן, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או בכל מסמך נראה לעי

 .אחר המהווה חלק מהחוזה

שבפרק  00.03ף הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעי .7  

הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות  .00מוקדמות 

 .המתאימות

התיקון של  .ות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלןות הכרוככל ההוצא .8  

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י  ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים
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רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות 

 .ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 80.00

או פריטים שונים של העבודות בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט  .א 

 .ע"י מתכננים מוסמכים העשויים להידרש לביצוע העבודה

 , בעבודות כגון:בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,   

 .יםעל פי שלבי הביצוע השונ תכנון ההתארגנות .1  

צוע ימבנה או לקרקע, לשם ב לאלמנטיתמיכות זמניות כלשהן דיפונים, תכנון  .2  

ולכל צורך אחר  קרקעיותצנרות ומערכות תת  ל ידכבישים ו/או ע ל ידע מחפורות

 .שיתחייב לצורך ביצוע העבודה

 .פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שוניםדיפונים, כנון ת .3  

   .ן תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתרנוכת .4  

 .ת הבטוןון תערובנותכ .5  

 .תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים .6  

 ( DROWING SHOP תכנון תוכניות ייצור מפורטות )   .7                           

 .תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים .8  

 .הפרויקטנוספים, כנדרש לשם ביצוע  טיםפרי .9  

התכנון הקבלני עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת   

 .ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן

שיועסקו על  התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל  

עבודתם תלווה בחישובים,  .המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראל .ןקבלידי ה

ידי "המהנדס -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-ם עלמפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומי

האחראי לביצוע השלד" )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן(, וכן תכלול עבודתם גם את ליווי 

 .לעל כל הנ"מטעם הקבלן הביצוע ופיקוח צמוד 

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים   

להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, הרלבנטיים 

עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע, 

כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים -כמו ., שלבי הרכבה ועודומהעומסים שנזכרו לעיל

 .םהמתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השוני

, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים של המזמין  ניםהקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנ  

  .התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים  .ולאישור  תכניות ביצוע ומפרטים משלימים( להתייחסות

יבדקו את התכנון הקבלני, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן את נים המפקח והמתכנ  

תקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, ויוסיף את הקבלן י  .המסמכים

דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע"י יכל הפרוט החסר כפי שי

 .בביצוע עפ"י התכנון המאושר הנ"ל הקבלן להתחילרק אז יוכל  .המפקח והמתכנן

חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/  

, הכוונה היא כי אישורים אלה של המזמין תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן

מהנדסים נות התכנון של ההם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכו
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עדית והבל  מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה

של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך 

 .כל תקופת הביצוע

לן, ולא ישולם לו על כך כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקב  

 .בנפרד

או בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני, בכל מקום   :הערה  

אור שמופיע יהת ., את הנ"ללתכנן ולבצע, על חשבונותלייה זמנית, יהיה על הקבלן 

ן בזמן בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבו

ן או תלייה שונה, אך ביצועה מותנה הקבלן רשאי להציע שיטת דיפו .תכנון הפרויקט

  .בקבלת אישור המפקח מראש

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון  .ב 

כים מיהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המס - בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

 .מיןשל המז ידו לאישור המתכנן-ימים כפי שיידרשו עלהמתא

 .המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו  

הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם   

 .הצעתו לא אושרה

תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא   

 .תידיותיעות עו/או תב

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות   .ג 

  .של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין

 

 ואחזקת האתר שמירה  90.00

אחראי הקבלן  ולרשות המקומית, ועד למסירתה למזמין החל מתחילת ביצוע העבודה .א 

 אחריות מלאה ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים הארעיים

 .במקום העבודה ו/או בסמוך לו והרשות המקומית ועל כל הרכוש של המזמיןשבו 

יעילה על כל שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ו 24על הקבלן להציב שומרים,   

 .האתר, מבניו הארעיים וציודו

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים   

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את 

 תקין ומתאים,העבודה לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב  

 .מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה לשביעות  .ב 

רצון המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או 

 .ולנוחיות הציבור ןלביטחולבטיחות, 

 

 ולביצוע  תכניות למכרז 10.00

תופקנה לקבלן  ובמהלכו לפני הביצוע .התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז" 

תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות 
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במכרז גם במהלך   גואשר הוצ  המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה  ."למכרז"

 .הצורךהעבודה לפי 

זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע לקבלן לא תהיה  

  .עקב עדכונים אלה

 

 תכניות, תשלום עבור תכניות 11.00

כים של תכניות לביצוע ומסמ סטים 3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  .א 

 .חסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין ינלווים המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על  

 .ההעתקות המאושר על ידי המפקח תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון

שמר בשלמות על ידי הקבלן, יאלה שנמסרו לו, של תכניות הקבלן, מתוך  ןמעודכ דאח סט .ב 

 .במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים  .ג 

 .וכיו"ב , מכשירי מדידההמפרטיםבחוזה, לרבות 

וק ולהשתמש במסמכים אלה המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבד  

 .בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודהו/או מכשירי מדידה, ו/או בתכניות, 

מפרט נוסף הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או  .ד 

 .דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזהיאשר עשויים לה

יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה,  בלןהק .ה 

 .מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפקח

 .ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה כל זאת לשם תיאום הביצוע  

וזה זה לבין יתר התכניות, במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא ח  

 .א יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמהעל הקבלן לפנות מיד למפקח ול

ת, שרטוט, המפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכני .ו 

 .הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה

יות, שרטוטים, הוראות ומפרטים ודה גם בהתאם לאותם התכנהקבלן מצידו יבצע את העב  

וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום מעבר למחירים 

 .בכתב הכמויות

 

 המפרט וכתב הכמויותהתאמת התכניות,  21.00

מידע על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים וה .א 

 ,בנתונים במפרט הטכני או אי התאמהסתירה , בכל מקרה שתמצא טעות .המובאים בהם

, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראה ובין התוכניות השונות בכתב הכמויות

 .בכתב

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת   

החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה  .ודההמפקח וירשמו ביומן העב

 .מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות

התכניות לשינויים את מובהר כי המזמין ו/או המפקח שומר לעצמו הזכות להתאים  .ב 

שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות 
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ביצוע והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו ל

 .ספות כאמור בעבודה מלכתחילהההתאמות / השינויים והתו

 

 טיפול באתר שפיכה 31.00

או באתר תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל   

יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת הפסולת, אשר עליו ה, אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומ

 .לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם

לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול  גרמנהיעל הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר ת 

  .מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך -בהצעתו הוצאות אלו 

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר הלנו 41.00

 כללי .א 

על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי  .1  

 .המילוי הנדרשים 

שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי  אחוזות החוף .2  

 .מחיר החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת 

, לרבות יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשהאת יתרות עודפי החפירה  .3  

     .תשלום כל האגרות וההיטלים למיניהם

כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים  הערה: .4  

 .במחירם את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה

ירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים החפ מחיר .5  

 .השונים בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט

ופסולת הקיימת בניגוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה  .6  

ן במרחק אל אתר מאושר של שפיכת פסולת בניכל שהיא ופסולת בחומר החפור 

, לרבות תשלום כל אגרות השפיכה והטמנה הנדרשות ע"י כלשהו מהאתר

 הרשויות.

ורים חתומים על פינוי מפקח לא יאשר חשבון סופי שהגיש הקבלן, ללא אישה .7  

 .פסולת

 :נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר .ב 

קשר הקבלן יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר ב .1  

לאתר עם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת )מטמנה( או 

 .פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה למחזור

באישור ייכתב תאריך   .מחזורעל הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/ .2  

הקבלן  .הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר )כתובת( ומשקל

 .חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח

 .מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא  .3  

 .אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים

        לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם .4  

 .ות לפחות מראששע 48המפקח שיעשה 
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      יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה  .5  

 .המפקח

 לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת: – להדגשה  

 .פסולת המצויה באתר בתחילת עבודתו .6  

 .האחרים פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים .7  

 .פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות   

 רשימת משאיות מורשות  .ג 

רשימת משאיות באם יידרש לכך, הקבלן ימסור למפקח מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   

הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה  .מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר

 .הוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימהאחראי למילוי כל ה

וע משאיות מהרשימה( הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגר  

באם יידרש   הרשימה כפופה לאישורו של המפקח  .וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו

 .לכך

  .המפקח ידיעל לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש   

 אכיפה וקנסות  .ד 

 במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיותעל הקבלן לנהל   

 .המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר

קבלן אשר ימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא באתר   

 20,000הסביבה ייקנס בסך של    י המשרד לאיכותמאושרים על יד  מחזורלפינוי פסולת/אתר  

נמצא באותו שטח שבו ש  כל הפסולת₪ לכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את  

 .ללא כל זכות ערעור בנושא זה השליך את הפסולת,

בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות   .הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן  

 .הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת ןגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכוהנזקים שי

 ניקוז עודפי בנטונייט .ה 

די שלא לגרום להצפת שטחים בלתי י בנטונייט כהקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפ  

 אין להרשות בשום פנים ואופן גלישת עודפי  בנטונייט .מבוקרת והפיכתם לבוץ טובעני

 .ניה פעיליםו למשטחי חלכבישים א

הבנטונייט ישאב ישירות מפי הקידוח אל מכלי סחרור לצורך שימוש חוזר ו/או אל מכלים   

אין לבצע בשום מקרה איגום זמני של  .המיועדים לסילוקו מהאתר, הכל לפי העניין

 .בנטונייט בשטח, בתעלות או בבורות

 

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה 51.00

  .לידי המזמין וועד למסירת עבודהאחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע האחראי על  הקבלן יהיה 

ר יוכנסו לאתר בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אש 

 ., לרבות פסולת דיירים שלא תפונה ע"י הרשויותהעבודה במשך תקופת הביצוע

  .למקום שפיכה מאושר על חשבונוהקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה  
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 עבודה בשעות חריגות 61.00

מועדי הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות ההסכם וקיום לוח   

מקומית או המזמין, הרשות ה , בגין דרישתדרש לכך ע"י המפקחיהביצוע לחוזה זה או במידה וי

ישראל או כל רשות מוסמכת ברת חשמל, "בזק", משטרת אשר בתחומה הוא פועל, ח ממשלתית

 .בסופי שבוע וגם  גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  .לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגותהקבלן לא יהיה זכאי  

 

 מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים 71.00

ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח ולתחזק הקים בעצמו על הקבלן ל .א 

 שלשימו חדש על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות המפקח, מבנהבאופן שוטף 

 ןרישיוכל היתר,    .המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית

 .מת המבנה הינם באחריות ועל חשבון הקבלןאו תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הק

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המפקח, בתנאי שהוא יהווה יחידה   

על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המפקח משטח חניה מאספלט  .וטיןמשרדית נפרדת לחל

 .כלי רכב לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו 5 -עבור לא פחות מ

ימים   30  -וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מהנ"ל   המבנה .ב 

 . קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה

 המבנה יכלול: .ג 

 חדרים כדלקמן: .1  

)רוחב מ"ר  24.0 -של המפקח, בשטח נטו לא קטן מ דר עבור משרדוח 1.1   

 .ר ישיבותאשר ישמש בין היתר גם כחדמטר(,  3מינימאלי 

ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המפקח  םשירותיחדר  1.2   

 ת הביוב והמיםהשירותים יחוברו למערכ .ואורחיו

 .לונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינהח .2  

על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר )כמו למשל "משרד מפקח"  .3  

 ."( ושם חברת הפיקוח"שירותים

במקרה של מבנה יביל יוכנס   .ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר  יטויחכל חדר   .4  

 20/20  טרצו  במרצפות החדרים ירוצפו .בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה

 .C.V.P בשטיחי ופוחיאו ס"מ 

ג המבנה, ם לסושיתאי, קירור וחימום לכל אוורורמתקן מיזוג אויר לפעולת  .5  

 .בידודו, גודל החדר וכמות האנשים

תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי חדש וריהוט וציוד   .6  

 הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

 .ס"מ כל אחד, כולל מגירות 180/70שולחנות משרדיים במידות  ניש 6.1   

 .כסאות לשימוש המשרדים 10 6.2   

 .אמצעי נעילה, לשמירת תיקים ארונות פח עם 2 6.3   

, לוח התכניות  תלתליילוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים   6.4   

 .מטר  1.80/1.00מחיק לבן בגודל 
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 לפחות ומדפסת לייזר, לרבות תוכנות חוקיות, 17" בגודל מחשב עם מסך 6.5   

לרבות  PROJECT -MS  -כרז ו ומעלה( סופר מ 2004אופיס ) אוטוקאד,

  .יחיבור לאינטרנט ומודם סלולאר

הוצאות השימוש  .לשימוש המפקח עם קו נפרדרי, אמכשיר טלפון סלול 6.6   

 .חלות על הקבלן יהסלולארואחזקת הטלפון 

מ"ב  40מהיר )במהירות  ט, חיבור לאינטרנ)פקס ומשרד( טלפון קווי 2 6.7   

הוצאות השימוש  .A4לדפים בודדים ומכשיר פקסימיליה לפחות( 

 .ואחזקת הטלפון הקווי חלות על הקבלן

 .4A ,3Aלדפים בודדים צבעונית מכונת צילום לייזר  6.8   

 .השתיילחימוםמי יכל מקרר חשמלי בגודל משרדי ומ 6.9   

 מיקרוגל  6.10

כולל או שווה ערך,  או אלקטרה בר    4כדוגמת תמי  -בר מים קרים+חמים    6.11

 .נים באופן תקופתילפת מסנהח

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,  6.12   

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, 

לרבות קפה לסוגיו, סוכר, חלב, נייר לניגוב ידיים קלסרים ותיקי קרטון, 

 .ע"י המפקח ששתידרבכל כמות ונייר טואלט באספקה שוטפת 

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור   .ד 

נאות  ששימוומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 .ויעיל

בדיקת הוצאות התקנתו,    .פחת  בממסר  ויצוידהמתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית    

של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות הפעלתו והחזקתו ך, בודק מוסמ

 .חלות על הקבלן -שרופות, צריכת החשמל והמים 

 .למערכת מים ולמערכת ביוב עירוניתיחובר בנה המ                      

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  .ה 

הציוד המתכלה יחודש  .יומי של המבנה-השוטף, היום ןלניקיווטף והקבלן יהיה אחראי ש

 .הקבלן יבצע השלמת ציוד לכל אורך תקופת הביצוע .ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף

קום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים הקבלן יבנה על חשבונו, במ .ו 

על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל  .העבודות ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע

 .ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל

נאותים, לשביעות  םותישירעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים על ידו  .ז 

 .רצונו של המפקח

נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקומות אכילה   

 .רוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפקחהמ

 של הקבלן שיש להקים במגרש: םמינימאליי םושירותימחסנים  .ח 

 .בהחלט בפני רטיבותמוגן  -מחסן לצמנט  .1  

 .אצטבאות מעץ למוטות הזיון .2  

 לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדיםמחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים  .3  

 .ישירות עבור המזמין
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במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  .ט 

ך שיתאימו במקומם החדש כאמור בסעיף בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כ

ול במחירי היחידה השונים כל זאת ללא כל תמורה נוספת,כל  ., בהתאם להוראת המפקחזה

 .הכמויות שבכתב

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק או יהרוס  .י 

את מבני הקבלן על ציודם, את הקבלן על חשבונו, את מבנה המפקח )באם יורשה לכך( ו

 .ממקום המבנה עובדים ויסלקםל כחדר אוכלרותים ואת המבנה שהוכן יהמחסן, את הש

 

   בקרת איכות 81.00

   
 מערכת בקרת איכות  .א 

לפי (  Quality Control)יעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית שתאושר ע"י המפקח  הקבלן    

 :המפורט להלן

מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית על בדיקות כל העבודות והחומרים אשר ישמשו   

קבלן למפקח יחד עם תכנית מים אשר יוגשו ע"י ההמערכת תתואר בתרשי .זה בפרויקט

 .ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים

 בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:  

 .(מעבדה מוסמכת )או מעבדות מוסמכות *  

שנים לפחות בעבודות  10מדידה בראשות מודד מוסמך בעל ניסיון  ציוותי *  

 .קבלניות

קוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת איכות ובעל נדסאים לפימהנדסים/ה ציוותי *  

 .מסוג חוזה זהבעבודות פיקוח על עבודות שנים לפחות  10ניסיון 

כל אחד  ., אלא בנוסף להםהפרויקטמהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של   

  .ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור המפקח מראש

"ל וניסיונם, יועברו לאישור המפקח על גבי הטפסים המיועדים לכך, של הנ הפרטים  

 .והמהווים נספחים להסכם זה

לאשר מעבדה מוסמכת, זו או אחרת, לשם בדיקות מסוימות בלבד ולאשר המפקח רשאי   

 .מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות

ל הקבלן יתאים להיקף ח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות שוכמות כ  

 .אחד משלבי הביצוע,  והוא טעון קבלת אישור המפקח מראשהעבודות המבוצעות בכל 

בטרם אישר המפקח  את הרכב מערך בקרת  הפרויקטבביצוע שום חלק של אין להתחיל   

  .האיכות של הקבלן בשלמותו

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .ב 

קות והמדידות הנדרשות עפ"י ן יקיים ויבצע את כל הבדימערך בקרת האיכות של הקבל  

 .נפרד מהמכרז/החוזהמפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי 

ובאופן כזה שמועדי נטילת  הפרויקטאת כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של 

העבודה הבאים  המדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי

הזמנים של  )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח

 .הפרויקט
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ת הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה, אלא כמו  

 .אם כן נקבעה באחד ממפרטי המכרז/החוזה או ע"י המפקח, כמות בדיקות שונה מהנ"ל

רת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, במתוכנת של יומני ך בקמער

 אחד מהנושאים הבאים בנפרד:דיווח מיוחדים לבקרת איכות, לכל 

 .עבודות עפר *  

 .עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון *  

 .עבודות בטון יצוק באתר *      

 .עבודות קירות תומכים *  

 עבודות סלילה. *

 עבודות חשמל. *      

 עבודות תקשורת. *  

 

 .וכל עבודה אחרת שתידרש ע"י המפקח  

הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרט תיאור מפורט של   

 .המיוחד להלן

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי העבודה   

לום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות השונים, ע"י צי

 .ו, לאורך תקופת הביצועיהיהשונות וכן אירועים מיוחדים, אם 

  דיווח למפקח .ג 

            הדיווח של מערך  .מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למפקח  

 .י הדיווח המיוחדים הנ"לבקרת האיכות למפקח, יהיה באמצעות יומנ

 .ואישור של המפקחלאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות, יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה   

רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו לדרישות התקנים 

, וכן שתוצאות הבדיקה ו/או המדידות, מאפשרות המשך ביצוע םהרלוונטייוהמפרטים 

ח יוכל הקבלן להמשיך בביצוע העבודות הבאות, ע"פ סדר העבודות שבלו -העבודות 

 .לפרויקטהזמנים שאושר 

אם ידרוש המפקח לבצע בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/בחוזה או בתקנים   

דמי  עבורלקבלן  התשלוםהמזמין ישלם .השונים, יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין

ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות ודה עבור נטילת המדגמים, הבדיקות, כולל שכר עב

 יהיו כלולים במחיר היחידה, ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגינן.רישום ודיווח, 

 להלן שלבי הבקרה שיידרשו:  

 בקרה מוקדמת .1  

עבודות של בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים ה   

של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות וזמינות  ול בחינההיא תכל .הקבלן

חומרים וציוד ואישורם, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי 

מהלך הבדיקה  .העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה

 .המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות
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 שוטףבקרת מעקב    .2  

תאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד והם ה באופן שוטף בהקורות אלה תערכניב   

דו"חות המעקב   .כוללות בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה

 .השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח  של בקרת האיכות

לו הקבלן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכל   

ש במפרטי החוזה ובדיקות המעבדה בהתאם לנדררישום הבדיקות הכלליות 

 .ולמצוין בתכנית בקרת איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות שבוצעו

 הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

לוח זמנים ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך  2.1   

 .הסתיימותאריך סיום ופעילויות אשר התחלה, 

 .שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, בטונים וכו'( 2.2   

שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב שוטף(,  2.3   

 .מיקומם וסוגם

 .פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר 2.4   

טו או ינקטו, או כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקתוצאות הבדיקה,  2.5   

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם  -ות לא התקבלו עדיין כאשר תוצאות בדיק

תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח, יצורפו   .תאריך משוער לקבלתן

 .לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן

צירופם לעבודה תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני  2.6   

 .ותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותהתוך הבטחת מסירה נא

 .הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות 2.7   

 .קיום הוראות בטיחות עבודה 2.8   

הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן )מהנדס  2.9   

 .בקרת האיכות(

 איכותבקרת החברת הרכב צוות  .ד 

, מיומנותם והכשרתם, סמכויות בדים של צוות בקרת האיכותהקבלן יגיש פרוט רשימת עו  

בראש הצוות יעמוד מנהל בקרת איכות, מהנדס בעל ניסיון מקצועי מוכח  .ושטחי אחריות

 .ניסיון בחומרי בטון, פלדה וכו'מסוג חוזה/מכרז זה ובעלי בפיקוח וביצוע עבודות 

וניסיון מוכח, המתאימים לניהול מערכת הבדיקות תרוכז על ידי מעבדן ראשי, בעל הכשרה    

מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות   .ם של העבודהקות בשלבים השוניוביצוע כל סוגי הבדי

 .הראשי יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות השלבים בה מעבדן תחת פיקוד 

אם בהמשך העבודה יחליט המפקח שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו כנדרש   

שינויים  .זמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או לתגבר את הצוות הנ"להוא י -

אם שינויים אלה לא יתבצעו לשביעות רצונו של  .אלה יתבצעו על חשבונו של הקבלן

המפקח, יהא זה רשאי בנוסף להזמין את הבדיקות הדרושות במעבדה/מבדקה אחרת, וכל 

 .בלןהוצאות הבדיקות יקוזזו מחשבונו של הק

עבודה ויקבל את יום מקבלת צו התחלת  15הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך   

אישור המפקח לגבי כל הקשור לפרטי השיטה, טפסים לשימוש, תהליך הדיווח והמגעים 

 .העבודות לא יחלו לפני קבלת אישור זה .השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות
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 בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים:  

 .המערך הארגוני של בקרת האיכות .1  

למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע רשימה מלאה תכנית   .2              

של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססת על 

 .הדרישות שבמפרטי החוזה, ושיפורטו בסעיפים המתאימים

 ביצוע בקרת איכות .ה 

 -הבקרה שהקבלן יגיש כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית  .1  

 .תעשינה ע"י מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח

 .המעבדה תצויד באופן שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצען באתר   

 .קבלןמעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה של ה

ת של המעבדה או מבדקה לא תינתן הרשאה לתחילת העבודה ללא התקנה מושלמ

אי התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת חוזה, והמפקח יהיה רשאי   .כנ"ל

 .לשקול עריכת הבדיקות ע"ח הקבלן ו/או הפסקת העבודה

  למרות האמור, יוכל המפקח לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם .2  

יבוצעו בשום מקרה לגבי תשלומים לקבלן לא    .תכנית בקרת האיכות מקובלת עליו

 .חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה

המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע  .3  

בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות, במטרה 

  .שימוש  זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן  .רה  שבאתרלבחון את מערך הבק

יהיה עליו לנקוט  -אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  .4  

במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן  .באמצעי תיקון כפי שיורה המפקח

הפסקת עבודה, כאמור   .לתביעות המפקח, יחויב הקבלן להפסיק את העבודה כולה

לא לתביעות כספיות  לה להארכת משך ביצוע העבודה ואףבסעיף זה, לא תהיה עי

הקבלן יודיע בכתב למפקח על כל שינוי במערך   .נוספות, מעבר למצוין בחוזה

 .שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של המפקח .הפרויקטבקרת האיכות של 

ר המפקח, לא יזכה את למען הסר ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל את אישו

  .הקבלן בכל תשלום נוסף

 .ה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנספחרא .5  

או פיקוח אחרות אינן משחררות  ת האיכותנוכחותה ופעילותה של מערכת  בקר .6  

הקבלן לא   .כמובן את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה ולמוצרים שהינו מספק

הפרויקט בעבור תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של יהיה זכאי לשום תוספת 

 .ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה

 

 אחריות לנזקים, ביטוח 91.00

שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה בהם הקבלן אחראי יחידי לנזקים   .א 

ם והדרכים הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל הכבישי

 .הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים והצמודים לאתר

להפרעות ו/או נזקים אין לגרום  -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור   

 .לכבישים הנ"ל
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אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע ועד   

 .מיןלמסירתם לידי המז

 -או כל הוצאה כספית אחרת בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -הקבלן ישא באחריות לכל נזק  .ב 

מו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר כלשהו, מזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצאשר ייגרם ל

כתוצאה מהפרת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או  כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני של

 .י דיןיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פהתחייבות מהתחייבויות

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות  .ג 

אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם, ולמתקנים  

גרם נזק על ידי כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נ

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של האתר, של המבנה  -אש או עקב אש שיצאה מהם 

היחיד והבלעדי של המערכות  ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם

 .מטלטליםוהמתקנים שהם 

 טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע העבודה .ד 

 .עליו נטל ההוכחה –או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

גינו מוטלת על הקבלן על הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות ב .ה 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל על כל  -פי הוראות החוזה 

כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות הוצאות  תם בגיןיפצה אוו אחד מהם ביחד ולחוד

ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל אחד מהם ביחד  , שכ"ט עו"דמשפט

 .למימוש זכויותיהם על פי סעיף זהולחוד ו

אשר  -בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק  .ו 

על מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי או לעובדיו או לכל הפו ייגרם לקבלן או

המזמין ו/או על  הוטלה על .עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח,  -המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

אחד מהם לרבות הוצאות משפט ויפצה אותם בגין ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל על כל  

 .כל נזק שסבל כתוצאה מכך

שהיא לא יגרע כלשהו מתוקפן מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה   .ז 

 .של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה

ו/או ע"י המפקח ו/או ע"י מי  מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי המזמין .ח 

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי הביצוע, אישור תעודת גמר, לרבות  -מטעמם 

מסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני משנה, ספקים, יצרנים, חשבונות, אישורים ב

קח לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על המפ -חומרים, ציוד וכד' 

 .י החוזה ו/או על פי דיןו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו על פ

א באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא יש .ט 

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם המזמין ו/או עם  המתכנניםאו מחדל כלשהו של 

 .המפקח

וע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת על כוללת לביצהאחריות ה .י 

אחריות על פי פקודת הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח 

 -או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  1970 -הבטיחות בעבודה )נ"ח(, תש"ל 

 בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים או על פי תקנות מכוח חיקוקים אלה 1951
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בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מדין "מחזיק 

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח, ביחד ולחוד, בגין   -העבודה" ובין אחרת  במקום  

חיוב שהוטל כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד מהם בגין כל 

 .עליהם

 הביצוע והבדקאחריות לטיפול דחוף במפגעים בתקופת  .יא             

קבלן  אחוזות החוףשעות תפעיל חב'  24במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך                            

   .שנתי מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה

 

 "על חשבון" )"על חשבונו"( 20.00

בלעדית,   איישבכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן   

, הכרוכים מבנהמבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או ה

העקיפות של הקבלן נשוא התשלום המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות ו סמתייחבנושא אליו 

 .הנ"ל

 

  קבלנים אחרים הפועלים באתר 22.00

 כללי   .א 

העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי  יבאתר .1  

 והמפקח הפועל בשמה, או ביוזמת גורמים אחרים כגון: המזמיןהזמנת 

 .חב' בזק או רשויות אחרותרכבת ישראל, חברת החשמל, יזמים פרטיים,    

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה    

 .והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום זה

הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים  .2  

 .שייקבע ע"י המפקח

בלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן ע הקהודי .3  

המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי  

הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם 

חר כפי ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון לקבלן הא

 .שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח

אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין ו/או על  .4  

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל -המפקח, עקב אי

דה ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי בכל מי

 .שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים

נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין הקבלנים    

האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, 

מתחייב שלא  לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח והקבלן

 .האמור לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק

באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין  איישהקבלן  .5  

)לרבות קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן 
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ר שיתוף הפעולה, אי המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם(, עקב חוס

 .לנים האחריםהתאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקב

 .הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף -בסעיף זה "נזק"    

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע יהיה  .6  

 .המפקח

 הקבלנים האחרים  מסווגים לשלש קטגוריות: .7  

כלשהו מלבד תאום קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות    7.1   

מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של החוזה,מתן אפשרות דרכי 

גישה למקום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות 

  .הדדיות מכל סוג שהוא

לא  -נים האחרים מהקטגוריה הזאת עבור ביצוע עבודות ע"י הקבל                     

 .רהתשולם לקבלן כל תמו

קבלנים אחרים שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנוסף לשירותים    7.2   

 :7.1השונים המתוארים בסעיף 

בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי  ניקיון שוטף, שמירה, חשמל, מים,              

יגומים, משטחים, אמצעי עבודה של הקבלן והקיימים באתר לרבות פ

ומתן   מסירת נקודות מדידהאזור העבודה והרמה, הקצאת שטחי אחסון ב

 .שלו ןרישיואפשרות לעבוד על 

ישולם -עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת     

מסך עבודות הקבלנים האחרים,לא כולל ערך  כל חלקי   6%לקבלן סך של  

 .מכשירים שוניםהציודים,גופי תאורה ו

כפיף לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו על קבלנים אחרים שהמזמין מ   7.3   

כל המשתמע מכך,לרבות חתימת חוזה ישיר בין הקבלן ולקבלנים 

)מלבד המחיר ותנאי התשלום  .האחרים ללא כל מעורבות של המזמין

  .שסוכם  בין המזמין והקבלנים( ותשלום לקבלנים האחרים דרך הקבלן

ישולם לקבלן סך -בלנים מהקטגוריה הזאת עבור ביצוע עבודות ע"י הק                   

 .מסך עבודות הקבלנים האחרים 12%של 

 

 בגמר העבודהבאופן שוטף וקיון  השטח ינ 32.00

קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, יהקבלן אחראי על הנ .א 

קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין ינ .וע העבודהבכל משך זמן ביצ

מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים 

קיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות, יהנ .ובין אם של גורמים שונים אחרים אחרים

ל ניקוי אתר העבודה, לרבות ת מזמן לזמן עלשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורו

 .המדרכות והכבישים הסמוכים

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה   

 .על הקבלן ועל חשבונו
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כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, -כמו .ב 

ה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל קפלי ם שבאתר העבודהמחסנים והצריפי

 .הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה"

קיון כנדרש לעיל יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניבמקרה והנ .ג 

באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט הערבות 

 .הוצאות ניהול ופיקוח 12%ובתוספת של הקבלן, כשהן צמודות למדד 

 

  תיעוד האתר 42.00

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים : צילומי וידאו  .א 

, לכל הפרויקטדקות  15 -צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

של   צילומי אויר צבעונייםושל שלבי העבודה השונים    נייםצבעודיגיטליים    STILLSצילומי  

 .בהתאם להנחיות המפקחובכמות  חודשים 3אתר העבודה, כל 

 .התיעוד יועבר מיד למפקח  

סרטי הצילום יועברו לרשות   .  אחוזות החוף–ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם   .ב 

 ., באמצעות המפקח עם תום העבודה  חוףאחוזות ה–

 , לרבות מתקן תליה בגובה, לפי הנחיות המפקחהעבודה במקומות  על הקבלן להציב באתר   .ג 

 מצלמות כמפורט: 2

  1. DVR PROVISION  כניסות 4מכשיר או ש"ע באישור המפקח. 

, LUX 0.001מעלות, ראיית יום/לילה עדשה  360צבע ממונעת  1/4מצלמת דום " .2  

 .מתאימה לתנאי חוץ

קו,   650או ש"ע באישור המפקח, ,  Provisionמצלמות צינור חיצוניות מבית    2)שתי(   .3  

LUX 0.003 מטר, זום  120מ"מ צמצם אוטומטי לטווח רחוק עד  5-100, עדשה

 .ופוקוס ידניים

ת , קופסה עם נעילTLומודם + חשמלים ונק'  DBR-קופסת מיגון חיצונית בזק ל .4  

 .ים ותושבותעמוד 2מפתח + 

 .קבועה מספק אינטרנט IPאינטרנט עם כתובת  קו .5  

וחיבורם  התקנתם, המצלמות, לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים .ד 

 .ורואים את עבודתו זו ככלולה במחירי היחידה לתשתיות הקיימות, 

 

 ות בקרת המבנהתנאי סף מקצועיים לבחירת קבלן לביצוע עבוד  00.25

בגיבוי   ותבעל האישורים והיכולות המקצועי  המערכת בקרת המבנה יהיקבלן המבצע את  ה .1

 :המסמכים שיצרף להצעתו כדלקמן

, קבלןוהתוכנות אותן עתיד להציע ולספק ה  בקרת המבנהמיצרני    אסמכתא כתובה .1

המאשרת את הכשרת החברה ועובדיה לביצוע התקנות, תחזוקה, תמיכה ושדרוג 

 ( מסמך א') המוצעות על ידווצרים ומערכות התוכנה למ

לפיתוח ושדרוג מערכות בקרה  ,תות מוכחות הנדסיויכולו שירותהמערך  .2

שעות ביממה )לא ע"י קבלני  24שרות במשך מוקד תמיכה וממוחשבות הכולל 

 3 הנדסאי בתחום בקרת מבנה,  /ימהנדס 2, ואישור כי המציע מעסיק משנה(
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יש לצרף שמות, תעודות  - לפחות טכנאי שרות חמישהות ו, מנהל שריםמתכנת

 (.מסמך ב') ואישור רו"ח.

במהלך שלוש השנים  , לא כולל מע"מ,ש"ח לשנה לפחות 4,000,000של מחזור  .3

 .(מסמך ג') יש לצרף אישור רו"ח –אך ורק בתחום בקרת מבנים האחרונות

בשלוש השנים מבנה פרויקטים בבקרת  שניביצוע של הכולל לפחות ניסיון קודם  .4

לא כולל מע"מ, כ"א שכלל בין היתר: ש"ח  800,000לי אבהיקף מינימהאחרונות 

לבקרים של "אחרים" כגון רבי מודדים, מערך בקרת מיזוג אוויר התממשקות 

נקודות בקרה פעילות לפחות   3,500  -מפוחים, בקרי לוחות של בורות שאיבה וכו', כ

 (.מסמך ד')

₪ לפחות,  50,000בשני פרויקטים בהיקף של  ות ואחריותלת מוכחת במתן שריכו .5

 (מסמך ה'כל אחד לפחות  )

ממוחשבת הכוללת קישוריות לקטלוגים טכניים של כל פרטי   EXCELטבלת  .6

 ( 35כפרק יצורף הציוד והתוכנות  )

סכמה חד קווית מושלמת של כל מערך הבקרה לרבות מחשבי השליטה, מתאמי  .7

 (.  יצורף כנספח ז' על ידי המציעצה )התקשורת ובקרי הקוקווי 

 חתימה על כל אחד מדפי המכרז וכתב הכמויות. .8

הגשת כל המפורט לעיל. קבלן אשר לא יעמוד בסעיף הר"מ יפסל ולא יאושר  .9

 לעבודה. 
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 מסמכי ההגשה הנדרשים להוכחת העמידה בדרישות המפרט

 

 .המערכת ישור יצרןא -מסמך א' .1

To whom it may Concern: 

 

We (Manufacture name): _____________________________________ 

Manufacture of building management systems (B.M.S) hereby certify that 

(contractor/company name):________________________________________ 

For the following activities: 

Installation, maintenance and distribution of building management systems (B.M.S).  

Name: ____________________________ 

Title: ____________________________ 

 

Signature: _____________________ 

 

Date: __________________________ 

 

 

 המציע: הצהרת

י תוצרת הציוד המוצעים  במסגרת מכרז כ אשרים______________ מ_________נו חברת א

ו רכשנו ניסיון בפרויקטים קודמים כמפורט "בטבלת ניסיון התקנה ב ם משל אותו יצרןהזה 

 מוכח" המפורטת לעיל.

 

 ל החתום:ע

 

______________                __________          _____ __ 

 פקיד החותם               חתימה וחותמתת           אריךת
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 מערך השרות -מסמך ב' .2

עובדים ובעלי תפקידים  11שמות לפחות רשימת עובדים קבועים )חובה על הציע למלא   

 ה(:כמצוין בטבלה וכן את כל המידע המבוקש במסמך ז

 

ס' 
מ

 

 תפקיד ותק דיפלומה / הסמכה שם העובד

1. 1  
 

 איהנדס/מהנדס
  ____________ 

  

2. 1  
 

 מהנדס/הנדסאי
  ____________ 

  

 מתכנת   .3
____________ 

  

 מתכנת   .4
____________ 

  

 מתכנת   .5
____________ 

  

 טכנאי שרות   .6
____________ 

  

 טכנאי שרות   .7
____________ 

  

 טכנאי שרות   .8
___________ 

  

 טכנאי שרות   .9
___________ 

  

 רותטכנאי ש   .10
___________ 

  

 מנהל שרות   .11
___________ 

  

 אחר   .12
___________ 

  

13.    
 

  

 

 כלי רכב ( : ______________ 8 -מספר כלי הרכב בחברה )מינימום נדרש .1

 מוקד שרות מאויש בשעות העבודה : יש/אין . .2

 _________________ יש/אין,  תוצרת תוכנה:: תוכנת רישום קריאות במוקד  .3

 מוקד לפניות מעבר לשעות העבודה, שבתות וחגים : יש/אין. .  4

 אופן הפניית הפניות למוקד בשעות שמעבר לשעות העבודה ________________ .  5

 ________שעות בממוצע __ 24מספר הפניות הממוצע לתקלות המתקבלות ב  .  6

 ________: ___מספר התקלות המטופלות ע"י טכנאי ביום עבודה בממוצע   . 7

 ______________משך הזמן הממוצע מקבלת התקלה ועד הגעת הטכנאי לאתר   .   8

הערות: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ל החתום:ע

 

_________          _____ ________________                _ 

 תמתפקיד החותם               חתימה וחות           אריךת
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 אישור על מחזור כספי -'גמסמך  .3

 

אנו משרד רואה חשבון ________________________________ מאשרים כי חברת   

 ____________________________ מנהלת את חשבונותיה  באמצעותנו.

 

 מאשרים כי לחברת ______________________________  ו אנ  

 

העולה על    2016מחזור שנתי בהתקנה ושרות של מערכות בקרת מבנה לשנת המס    ✓

 מיליון ₪  ללא מע"מ ובמדד נוכחי. 4

 

העולה על     2017מחזור שנתי בהתקנה ושרות של מערכות בקרת מבנה לשנת המס   ✓

 .חיוכמיליון ₪  ללא מע"מ ובמדד נ 4

 

העולה על    2018מחזור שנתי בהתקנה ושרות של מערכות בקרת מבנה לשנת המס   ✓

 מיליון ₪  ללא מע"מ ובמדד נוכחי. 4

 

           

 

 

 

 

 

 על החתום: 

 

  

  _____________                 ______________           ___________      _________ 

 חתימה וחותמת                  תפקיד החותם                       תאריך             שם החותם        
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 ניסיון מוכח -'דמסמך  .4

 1רויקט מספר פ 

 ____________________________________________________ם הפרויקט: ש 

 כתובת:_________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ שם היזם: 

 האחזקה:________________________________________________שם מנהל  

 טלפון מנהל האחזקה:___________________, נייד מספר:___________________ 

 מועד תחילת ההתקנה:______________________________________________ 

 ___ין:______________________________________המערכת למזממועד מסירת   

 פירוט המערכת שהותקנו )בכל סעיף שאינו מידע כמותי יש לרשום תוצרת ודגם(: 

 :_____________________________________________________HMIתוכנת  

 _התראות:____________________________________________תוכנת שליחת  

סוג הבקרים: __________________________________________________ 

______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ______________כמות בקרים: _ 

 _קודות(:____________נ 3,500)לא פחות מ  I/Oכמות נקודות   

 כמות נתונים בתקשורת: _________ 

 התממשקות למערכות "של אחרים": 

 רבי מודדים, כן/לא, סוג פרוטוקול:___________________________________ 

 ________________בקרי גנראטור, כן/לא, סוג פרוטוקול:__________________ 

 _____טוקול תקשורת: ___________________בקרי מיזוג אוויר, כן/לא , סוג פרו 

 : __________________________________________________ KNXבקרי  

 : __________________________________________________ DALIבקרי  

 : ________________________________________________מערכות נוספות 

 ____________________________________________________________ 

 היקף כספי של המערכות שהותקנו )ללא מע"מ( ובמדד נוכחי: _____________₪  

ההיקף הכספי או הכמותי של המערכת בטבלת העבודות הקודמות, לא יפחת  ערה:ה

 מההיקף ההצעה הכספית או הכמותית כמפורט במפרט ובכתב הכמויות.

 

 על החתום: 

  

 ______ _____________                 ______________           ___________      ___ 

 תאריך             שם החותם                 תפקיד החותם                            חתימה וחותמת    
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 2רויקט מספר פ 

 ____________________________________________________ם הפרויקט: ש 

 כתובת:_________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ שם היזם: 

 שם מנהל האחזקה:________________________________________________ 

 ___________מנהל האחזקה:___________________, נייד מספר:________טלפון   

 מועד תחילת ההתקנה:______________________________________________ 

 מועד מסירת המערכת למזמין:_________________________________________ 

 וצרת ודגם(:פירוט המערכת שהותקנו )בכל סעיף שאינו מידע כמותי יש לרשום ת 

 _________________________:____________________________HMIתוכנת  

 תוכנת שליחת התראות:_____________________________________________ 

סוג הבקרים: __________________________________________________ 

______________________________________________________________

_______________________________________ _______________________ 

 כמות בקרים: _______________ 

 נקודות(:_____________ 3,500)לא פחות מ  I/Oכמות נקודות   

 כמות נתונים בתקשורת: _________ 

 התממשקות למערכות "של אחרים": 

 :___________________________________רבי מודדים, כן/לא, סוג פרוטוקול 

 רוטוקול:__________________________________כן/לא, סוג פ בקרי גנראטור, 

 בקרי מיזוג אוויר, כן/לא , סוג פרוטוקול תקשורת: ________________________ 

 : __________________________________________________ KNXבקרי  

 : __________________________________________________ DALIבקרי  

 : ________________________________________________מערכות נוספות 

 ____________________________________________________________ 

 היקף כספי של המערכות שהותקנו )ללא מע"מ( ובמדד נוכחי: _____________₪  

, לא יפחת ערה: ההיקף הכספי או הכמותי של המערכת בטבלת העבודות הקודמותה

 הכמויות.ב מההיקף ההצעה הכספית או הכמותית כמפורט במפרט ובכת

 

 על החתום: 

  

  _____________                 ______________           ___________      _________ 

 מה וחותמתתאריך             שם החותם                 תפקיד החותם                            חתי    
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 יכולת במתן שרות תחזוקה שנתית -ה'מסמך  .5

( חוזי שרות 2י לחברתנו לפחות שני )כ אשרים_______________________ מנו חברת  א  

₪  50,000תחזוקה שנתית למערכות בקרת מבנה, היקף כל חוזה שרות ושירות בהיקף של 

 )כולל מע"מ( לשנה. 

 : 1פרטי חוזה שרות ותחזוקה מספר 

 טים על  המבנה בו מותקנת המערכת:רפ

 _______________________________________________.שם המבנה: 

 כתובת המבנה בו מותקנת המערכת:_______________________________. 

 פרטים על המערכת: 

 תקופת השרות והתחזוקה החלה בשנת: ___________.

 ___.: ___________________________HMIתוכנת 

 מספר שרתים: ____________.

 : ___________. Clientsמספר עמדות 

 כמות בקרים:___________________.

 סוג בקרים: _____________________.

 במערכת: _______________.  I/Oמספר נקודות  

 הפרוטוקולים המתממשקים למערכת המותקנת:__________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 פרטי הלקוח  )פרטי ומשפחה(/חברה: ________________________________.

 פרטי איש הקשר של הלקוח ) מנהל אחזקה/מנהל תפעול/אחר*( מחק מיותר

 ____._______הקשר: _________________ שם פרטי ושם משפחה של איש

 תפקיד איש הקשר: __________________________________________.

 מספר הטלפון במשרד:_____________________.

 מספר הטלפון הנייד:________________.

 : __________________ ) ₪ כולל מע"מ(.היקף חוזה השרות והתחזוקה השנתית

 

 

 ל החתום:ע

 

_       __________          ____          ________________ 

 פקיד החותם               חתימה וחותמתת           אריךת
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 : 2פרטי חוזה שרות ותחזוקה מספר 

 פרטים על  המבנה בו מותקנת המערכת:

 שם המבנה: _______________________________________________.

 ____________________________. ותקנת המערכת:___כתובת המבנה בו מ

 פרטים על המערכת: 

 תקופת השרות והתחזוקה החלה בשנת: ___________.

 : ______________________________.HMIתוכנת 

 מספר שרתים: ____________.

 : ___________. Clientsמספר עמדות 

 בקרים:___________________.כמות 

 __________.___________סוג בקרים: 

 במערכת: _______________.  I/Oמספר נקודות  

 הפרוטוקולים המתממשקים למערכת המותקנת:__________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 )פרטי ומשפחה(/חברה: ________________________________.  הלקוחפרטי 

 פרטי איש הקשר של הלקוח ) מנהל אחזקה/מנהל תפעול/אחר*( מחק מיותר

 שם פרטי ושם משפחה של איש הקשר: ____________________________.

 _________________________.תפקיד איש הקשר: _________________

 _________________.במשרד:____ מספר הטלפון

 מספר הטלפון הנייד:________________.

 : __________________ ) ₪ כולל מע"מ(.היקף חוזה השרות והתחזוקה השנתית

 

 ל החתום:ע

 

 ________________                __________          _____ 

 תמתפקיד החותם               חתימה וחות           אריךת

 

הכוללת קישוריות לקטלוגים טכניים )יצורף כקובץ ממוחשבת   EXCELטבלת -מסמך ו' .6 

 ממוחשב במסמך כתב הכמויות(

 

 סכמה חד קווית ) יצורף כקובץ ממוחשב( -מסמך ז' .7 

 

 ל החתום:ע 

 

  ________________                __________          _____ 

 חתימה וחותמת           ותם    פקיד החת           אריךת 
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 מערכת טמ"ס והקלטה דיגיטאליתתנאי סף לבחירת קבלן לביצוע  00.26

 , אינטרקום , כריזה תפעולית ומחסומי זרועבקרת כניסה ,ואנליטיקה

העובדה כי מערכות הביטחון, הכריזה התפעולית והאינטרקום , יתממשקו למוקד אחוזות לאור  

 להציג :קבלן ת בגני שרונה, על ההחוף בדרך התת קרקעי

 g-one המערכות והתוכנות הקיימות ) חברת  /יצרני  מתחזקימ ותכתוב ותאסמכתא .1

עוליות תוצרת ,חברת טלטון שהתקינה מערכות כריזה תפ  AMAGלמערכת בקרת הכניסה 

commend   ,)המאשרת את הכשרת החברה )עבור מערכות הכריזה התפעולית והאינטרקום

ג למוצרים ומערכות התוכנה המוצעות יצוע התקנות, תחזוקה, תמיכה ושדרוועובדיה לב

 (מסמך ב') על ידו

ממוחשבות ביטחון לפיתוח ושדרוג מערכות  ,תות מוכחות הנדסיויכולו שירותהמערך  .2

, ואישור המציע שעות ביממה )לא ע"י קבלני משנה( 24שרות במשך מוקד תמיכה והכולל 

 טכנאי שרות שלושה, מנהל שרות ויםמתכנת 2 תחום, מהנדס/ הנדסאי אחד במעסיק 

 (.מסמך ג') יש לצרף שמות, תעודות ואישור רו"ח. - לפחות

בשלוש השנים  במערכות ביטחון, פרויקטים  שניביצוע של הכולל לפחות  ניסיון קודם .3

לא כולל מע"מ, כ"א שכלל בין היתר: מערכת ש"ח  350,000לי אבהיקף מינימהאחרונות 

 (.מסמך ד'קום )קלטה דיגיטאלית, שו"ב ביטחון ובקרת כניסה ואינטרטמ"ס, ה

₪ לפחות, כל אחד  20,000במתן שרות ואחריות בשני פרויקטים בהיקף של  יכולת מוכחת .4

 (מסמך ה'לפחות  )

ממוחשבת הכוללת קישוריות לקטלוגים טכניים של כל פרטי הציוד   EXCELטבלת  .5

 ויות(כתב הכמב 91פרק כוהתוכנות  )יצורף 

מושלמת של כל מערך  המערכת המוצעת לרבות מחשבי השליטה, שרתים,   סכמה חד קווית .6

 על ידי המציע(. כנספח ז'בקרים ויחידות קצה )יצורף 

 על כל אחד מדפי המכרז וכתב הכמויות. חתימה .7

 הגשת כל המפורט לעיל. קבלן אשר לא יעמוד בסעיף הר"מ יפסל ולא יאושר לעבודה. .8
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 חת העמידה בדרישות המפרטהנדרשים להוכמסמכי ההגשה 

 

 המערכת ישור יצרןא -מסמך א' .1

 כניסה,אישור כל אחד היצרנים השונים  לכל אחת מהמערכות המוצעות )בקרת   

 אינטרקום, כריזה תפעולי טמ"ס, מצלמות(

To whom it may Concern: 

 

We (Manufacture name): _____________________________________________ 

Manufacture of ________________________________ hereby certify that  

(contractor/company name):___________________________________________ 

For the following activities: 

Installation, maintenance and distribution of ______________________________ 

Name: ___________________________ 

Title: ____________________________ 

Signature: ______________________ 

Date: ___________________________ 

 

 המציע: הצהרת

 

י תוצרת הציוד המוצעים  במסגרת כ אשרים_______________________ מנו חברת א

 מכרז זה  )פירוט תוצרת הציוד( : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ו רכשנו ניסיון בפרויקטים קודמים כמפורט "בטבלת ניסיון התקנה ב רןם משל אותו יצה

 מוכח" המפורטת לעיל.

 

 ל החתום:ע

 

_              __________         ___________________       ____________ 

 חתימה וחותמת           שם ומשפחה      תאריך           תפקיד החותם               
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 מערך השרות -מסמך ב' .2

עובדים ובעלי תפקידים  5שמות לפחות רשימת עובדים קבועים )חובה על הציע למלא   

 כמצוין בטבלה וכן את כל המידע המבוקש במסמך זה(:

מ
ס

 

 תפקיד ותק דיפלומה / הסמכה שם העובד

14. 1  
 

 מהנדס/הנדסאי
____________ 

  

 מתכנת   .15
____________ 

  

 מתכנת   .16
____________ 

  

 טכנאי שרות   .17
____________ 

  

 טכנאי שרות   .18
____________ 

  

 טכנאי שרות   .19
___________ 

  

 מנהל שרות   .20
___________ 

  

 אחר   .21
___________ 

  

22.    
 

  

23.    
 

  

24.    
 

  

25.    
 

  

 

 כלי רכב ( : ______________ 5  -מספר כלי הרכב בחברה )מינימום נדרש  .1

 : יש/אין . ש בשעות העבודהמוקד שרות מאוי .2

 יש/אין,  תוצרת התוכנה:________________: תוכנת רישום קריאות במוקד  .  3

 מוקד לפניות מעבר לשעות העבודה, שבתות וחגים : יש/אין. .  4

 אופן הפניית הפניות למוקד בשעות שמעבר לשעות העבודה _______________ .  5

 ______ע ____שעות בממוצ 24המתקבלות ב  מספר הפניות הממוצע לתקלות .  6

 _______: _____מספר התקלות המטופלות ע"י טכנאי ביום עבודה בממוצע   . 7

 ___________משך הזמן הממוצע מקבלת התקלה ועד הגעת הטכנאי לאתר  .   8

 

הערות:  

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 החתום: לע  

  ________________                __________          _____ 

 פקיד החותם               חתימה וחותמתת           אריךת  
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 אישור על מחזור כספי -'גמסמך  .3

 

 אנו משרד רואה חשבון ________________________________ מאשרים כי חברת  

 __________________________ מנהלת את חשבונותיה  באמצעותנו.

 

 אנו מאשרים כי לחברת ______________________________  

 

העולה על  מיליון   2016מחזור שנתי בהתקנה ושרות של מערכות מנ"מ לשנת המס    ✓

 ₪  ללא מע"מ ובמדד נוכחי.

 

העולה על  מיליון    2017מס  המחזור שנתי בהתקנה ושרות של מערכות מנ"מ  לשנת   ✓

 ₪  ללא מע"מ ובמדד נוכחי.

 

העולה על מיליון    2018מחזור שנתי בהתקנה ושרות של מערכות מנ"מ לשנת המס   ✓

 ₪  ללא מע"מ ובמדד נוכחי.

 

 

 

 

 על החתום:

 

____________                 ______________          ____________     _______ 

 תפקיד החותם                       חתימה וחותמת              שם החותם       תאריך          
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 ניסיון מוכח -'דמסמך  .4

 

 1רויקט מספר פ  

 ם הפרויקט: ______________________________________________ש  

 כתובת:___________________________________________________  

 ________________________________________שם היזם:__________  

 פרטי קשר:  

 שם מנהל מחלקת ביטחון: ____________טלפון:__________, נייד מספר:________ 

 המערכת למזמין:_____מועד תחילת התקנה:_____________, מועד מסירת   

 דגם(:פירוט המערכת שהותקנו )בכל סעיף שאינו מידע כמותי יש לרשום תוצרת ו  

 טמ"ס:  

  NVR  ________________________________________ )חומרה ותוכנה( 

 מספר מצלמות: _____________________________________________  

 _______________________________סוגי ודגמי המצלמות: __________  

 ______מספר מצלמות המוקלטות: ______________________________  

 מספר מצלמות אנליטיקה_____________________________________  

 IP :COMMEND אינטרקום   

 ___________________________מרכזית אינטרקום:  

 שלוחות:___________________________סוגי   

 כמות שלוחות : ___________________________________  

 :AMAGבקרת כניסה   

 ים: _______________________________________________בקר כמות  

 תוצרת הבקרים: ____________________________________________  

 ___________________________________כמות קוראי תגים: ________  

 תוצרת הקוראים: ____________________________________________  

 :רשתות תקשורת  

 תוכנת ניהול רשת: __________________________________  

 אופטית: כן/לא. backboneרשת   

 ____:  _________________________________________backboneמתג   

 מתגי קצה )כמות ותוצרת(: _____________________________________  

 ובמדד נוכחי: ___________₪היקף כספי של המערכות שהותקנו )כולל מע"מ(   

הערה: ההיקף הכספי ו/או הכמותי של המערכת בטבלת העבודות הקודמות, לא יפחת   

 הסף.מההיקף הכספי ו/או הכמותי כמפורט בתנאי 

 

 ל החתום:ע  

 

  ____________         ______________           ___________     _________ 

 קיד החותם              חתימה וחותמתתם                    תפתאריך             שם החו  
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 2רויקט מספר פ  

 ם הפרויקט: ______________________________________________ש  

 כתובת:___________________________________________________  

 __שם היזם:________________________________________________  

 פרטי קשר:  

 שם מנהל מחלקת ביטחון: ____________טלפון:__________, נייד מספר:________ 

 התקנה:_____________, מועד מסירת המערכת למזמין:_____מועד תחילת   

 פירוט המערכת שהותקנו )בכל סעיף שאינו מידע כמותי יש לרשום תוצרת ודגם(:  

 טמ"ס:  

  NVR  __ )חומרה ותוכנה(______________________________________ 

 מספר מצלמות: _____________________________________________  

 סוגי ודגמי המצלמות: _________________________________________  

 מספר מצלמות המוקלטות: ____________________________________  

 ____________________________מספר מצלמות אנליטיקה_________  

 IP :COMMEND אינטרקום   

 ___________________________מרכזית אינטרקום:  

 סוגי שלוחות:___________________________  

 כמות שלוחות : ___________________________________  

 :AMAGבקרת כניסה   

 _________________כמות בקרים: ______________________________  

 תוצרת הבקרים: ____________________________________________  

 _________________________________________כמות קוראי תגים: __  

 תוצרת הקוראים: ____________________________________________  

 רשתות תקשורת:  

 _________________תוכנת ניהול רשת: _________________  

 אופטית: כן/לא. backboneרשת   

 __________:  ___________________________________backboneמתג   

 מתגי קצה )כמות ותוצרת(: _____________________________________  

 היקף כספי של המערכות שהותקנו )כולל מע"מ( ובמדד נוכחי: ___________₪  

או הכמותי של המערכת בטבלת העבודות הקודמות, לא יפחת ף הכספי ו/הערה: ההיק  

 בתנאי הסף.מההיקף הכספי ו/או הכמותי כמפורט 

 

 ל החתום:ע  

 

  ____________         ______________           ___________     _________ 

 חתימה וחותמת         תאריך             שם החותם                    תפקיד החותם       
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 יכולת במתן שרות תחזוקה שנתית -'המסמך  .5

 

( חוזי שרות 2י לחברתנו לפחות שני )כ אשרים_______________________ מנו חברת  א

₪ )כולל   20,000תחזוקה שנתית למערכות ביטחון, היקף כל חוזה שרות ושירות בהיקף של  

 מע"מ( לשנה.

 : 1 פרטי חוזה שרות ותחזוקה מספר

 פרטים על  המבנה בו מותקנת המערכת:

 _______________________.שם המבנה: ________________________

 כתובת המבנה בו מותקנת המערכת:_______________________________.

 פרטים על המערכת:

 תקופת השרות והתחזוקה החלה בשנת: ___________.

 כמות קוראי תגים: ____________.

 : ____________.הקוראיםרת תוצ

 כמות מצלמות : ___________.

 ______________.תוצרת המצלמות :_____

 : _____________________.IP ) סוג המצלמות )

 פרטים על מערכת ההקלטה:_____________________________________

 הפרוטוקולים המתממשקים למערכת המותקנת:_______________________

______________________________________________________________

____________________________________________________ 

 פרטי הלקוח  )פרטי ומשפחה(/חברה: _____________________________.

 פרטי איש הקשר של הלקוח ) קב"ט/מנהל תפעול/אחר*( מחק מיותר

 שר: ____________________________.הק איששם פרטי ושם משפחה של 

 תפקיד איש הקשר: __________________________________________.

 מספר הטלפון במשרד:_____________________.

 מספר הטלפון הנייד:________________.

 היקף חוזה השרות והתחזוקה השנתית: _______________ ) ₪ כולל מע"מ(.

 

 החתום:ל ע

 

_____          ________________                __________ 

 פקיד החותם               חתימה וחותמתת           אריךת
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 : 2פרטי חוזה שרות ותחזוקה מספר 

 פרטים על  המבנה בו מותקנת המערכת:

 שם המבנה: _______________________________________________.

 _________________________.המערכת:______נה בו מותקנת כתובת המב

 פרטים על המערכת:

 תקופת השרות והתחזוקה החלה בשנת: ___________.

 כמות קוראי תגים: ____________.

 : ____________.תוצרת הקוראים

 כמות מצלמות : ___________.

 :___________________.תוצרת המצלמות 

 __________.: ___________IP ) סוג המצלמות )

 פרטים על מערכת ההקלטה:_____________________________________

 הפרוטוקולים המתממשקים למערכת המותקנת:_______________________

______________________________________________________________

____________________________________________________ 

 י ומשפחה(/חברה: _____________________________.וח  )פרטפרטי הלק

 פרטי איש הקשר של הלקוח ) קב"ט/מנהל תפעול/אחר*( מחק מיותר

 איש הקשר: ____________________________.שם פרטי ושם משפחה של 

 תפקיד איש הקשר: __________________________________________.

 ________________.מספר הטלפון במשרד:_____

 מספר הטלפון הנייד:________________.

 היקף חוזה השרות והתחזוקה השנתית: ________________ ) ₪ כולל מע"מ(.

 

 

 ל החתום:ע

 

________________                __________          _____ 

 פקיד החותם               חתימה וחותמתת           אריךת

 

ממוחשבת הכוללת קישוריות לקטלוגים טכניים )יצורף כקובץ   EXCELבלת ט-מסמך ו' .6

 ממוחשב במסמך כתב הכמויות(

 

 סכמה חד קווית של המערכת )יצורף כנספח על ידי המציע( -מסמך ז' .7

 

 

 ל החתום:ע

 

________________                __________          _____ 

 ימה וחותמתחת        פקיד החותם       ת           אריךת
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 אופני מדידה מיוחדים   72.00

 .כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד              

 

 

     חתימת הקבלן:       
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 עבודות עפר   -  01פרק 

 (2011במפרט הכללי מהדורה חמישית )יוני  01בנוסף לאמור בפרק 

 

 הנחיות כלליות 01.01

 כללי 01.01.01

פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים  . 1 

 בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. 

רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים ו/או לקוי הגובה המסומנים בתוכניות  .2 

 ין גבהים ו/או קוי גובה הסמוכים לנקודה. באו ע"י אינטרפולציה 

הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו תחשב  .3 

 כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורה ע"י המפקח. 

 מדידה זו תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך.  .4 

תחלת העבודה, ך שבועיים מיום קבלת צו הכאמור, מדידה מחדש בתואם לא ביצע הקבלן   .5 

 יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכניות המדידה שנמסרו לקבלן.

 

 הסרת צמחיה ועקירת עצים 01.01.02

   כללי .1 

במסגרת הכנת השטח יהיה על הקבלן להסיר את הצמחייה משטחי גנון הסמוכים ולעקור   

 שטח המיועד להקמת הפרויקט.שיחים ו/או עצים מה

של המפרט הכללי ובתאום  01014עד  01010 -כל העבודות תבוצענה בכפיפות לסעיפים מ  

 ובאשור  הרשויות. 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2 

הסרת הצמחייה ועקירת העצים לא ימדדו ומחירם יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים   

חר גמר ביצוע ה לצורך החזרה ושתילה מחדש לאשבכתב הכמויות, לרבות עקירה זהיר

חודשים עד  6העבודה, כולל איכסון זמני, טיפול עד לשתילה ואחזקה וטיפול למשך 

 לקליטה מחדש.

 

 ח פ י ר ה .0201

 כללי 01.02.01

בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי  .1 

 .תכולל חפירה מתחת לתקרה קיימ רהקרקע הקיימים באת

חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים ועבודת  .2 

-ידיים, כאשר המחיר זהה לשתי השיטות )למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שרותים תת

 (.לעבודות הבטון בלבד קרקעית

אך ם תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירי .3 

 (.01.01.01)כמצוין בסעיף  טעונה אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

הקבלן יהיה אחראי על יציבות דפנות המחפורות והוא יקבע את שפועי החפירה שיבוצעו  .4 

ייחסת עם זאת, על הקבלן לעמוד בכל דרישות התקינה המת  בפועל, על אחריותו הבלעדית.

 ליציבות מדרונות חפירה.
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מפרט הכללי כל עבודות החפירה )לרבות חפירה בשטח( ימדדו בהתחשב בבניגוד לאמור  .5 

 בדפנות חפירה זקופות. גבולות חפירה כללית בשטח יקבעו ע"י המפקח.

 

 קרקעיים-לגלוי  מערכות  שרותים  תתת גישוש חפיר 01.02.02

המפקח, ושל מפקח מיוחד ידיים, תוך השגחה צמודה של עבודה זו תבוצע תמיד בעבודת  .1 

 מטעם הרשות האחראית למערכת השרותים הרלוונטית.

היוזמה, הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשות, וכן דמי הפקוח,  .2 

 חשבונו הבלעדי.-יהיו מעניינו הבלעדי של הקבלן ועל

לצורך, מדידת מיקום ון המחפורת בהתאם העבודה תכלול תמיד חפירה, תימוך ודיפ .3 

הצנרת וסימונה בתוכניות, סתימת המחפורת במילוי חוזר מהודק מהקרקע המקומית 

 ופרוק הדיפון הזמני.

 

 , לכלונסאות, לקירות תומכים, למבנים שונים חפירה  ליסודות,  לראשי כלונס,  לקורות  יסוד 01.02.03

 )חפירה למבנים( ולהחלפת קרקע

לן מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס תחתון חפירות יבצע הקבה  את .1 

 מודיפייד א.א.ש.טו. 96% -של הבטון הרזה. תחתית החפירה תהודק ל

בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה קרובות לכביש  .2 

ר אותה כדי להבטיח את המחפורת מפני פעיל, יהיה על הקבלן לדפן את המחפורת ולגד

 התמוטטות מקומית. 

ידי הקבלן. סוג הדיפון ותכנונו -ידי הקבלן ויבוצע ויפורק אחר כך על-דיפון זה יתוכנן על .3 

טעון אישור המפקח מראש, אך אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לדיפון 

התחשב בעומסי הכביש.  את כל הנ"ל  יתאם זה, ואינו גורע ממנה. בתכנון הדיפון יש ל

 הקבלן עם נתיבי איילון ובנוכחות המפקח.

ם, )ככל הדרוש החפירה ליסודות תכלול גם הקמת סוללות זמניות, וכן גם שאיבת מי .4 

 לביצוע העבודה של יציקת היסודות וראשי הכלונס בתנאי יובש(. 

 

 האיילון סוללת תימוך וסוללות הגנה בתחום תעלת 01.02.04

במסגרת הפרויקט יידרש הקבלן לבצע סוללת לתימוך דופן תעלת האיילון וכן סוללות  .1 

 להגנה וסכירה של תעלת האיילון. 

ספטמבר( ולקראת החורף יבוצע פרוק שלהן -בוצעו בחודשי הקיץ )מאיכל העבודות הנ"ל י .2 

 )עפ"י הוראת המפקח(.

 עם רשות הניקוז ועם רכבת ישראל. ביצוע עבודות אלה יהיה בכפוף לתאום .3 

 תכנון מפורט של הסוללות יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ויאושר ע"י המפקח. .4 

 ע"י רשות הניקוז.מקור העפר לביצוע הסוללות יאושר  .5 
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 01.02.05

 חפירה למבנים .1 

ו לפי האמור במפרט הכללי ובמפרט תכולת מחירי החפירה וכן שיטות המדידה יהי 1.1  

מחיר סוללות הגנה, ושאיבת מים, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו  המיוחד.

 לתשלום בנפרד.

 המחפורת ימדד בנפרד, לפי שטח.הידוק תחתית  1.2  

החפירה ליסודות לראשי כלונס ולקורות יסוד תימדד לפי סעיפי החפירה  1.3  

 ף:ובנוס המתאימים במפרט הכללי

בהתאם להפרש הגבהים  ,מדד לתשלום לפי הנפח התאורטי במ"קיהחפירה ת 1.4  

 המסומנים בתכניות. החפירהוקוי )כפי שנמדדו לפני הביצוע(  בקרקע

מוד. אאשטו.(,  עבודה   96%מילוי חוזר )מהודק בשכבות לצפיפות של  המחיר כולל   1.5  

 פור.החומר החזמני של  סוןאחוכן כולל הובלה ובשלבים והפסקות, 

 .המחיר יהיה אחיד לכל סוגי הקרקע ובכל עומק הנדרש 1.6  

 ד.נמדדים בנפרפרוק וחציבה של משטחי אספלט נכללים במחיר החפירה, ואינם  1.7  

יד כבישים וחלקי מבנה כלשהם -תכנון וביצוע של דיפון זמני, שנדרש לחפירות על 1.8  

ד בנפרד ומחירו כלול במחירי הפרויקט וכן גם פרוקו בתום השימוש בו. אינו נמד

 (.00כאמור בפרק )

 

 לעבודות הבטון בלבד חפירה לגילוי מערכות שירותים תת קרקעיים .2 

 לפי מ"ק.כנ"ל תמדד ותשולם לגילוי חפירה  2.1  

 ידי המפקח. -מידות המחפורת שיש לבצע יקבעו על 2.2  

 .51.01ת פרק העבודה תשולם במסגרת סעיף בכתב הכמויות בת 2.3  

 המחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. 2.3  
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 עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

 (2013במפרט הכללי מהדורה שביעית  )פברואר  02בנוסף לאמור בפרק 

 

 הנחיות כלליות 02.01

 לליכ 02.01.01

 בטון .1 

או קרקעות קורוסיביות או  בטון אשר יהיה נתון לפעילות כימית של מי תהום 1.1  

תערובת מיקרוסיליקה אשר תשולב בתערובת בהתאם תופעות אחרות יכיל 

רים אשר יידרשו ויאושרו. הוספת להוראות הכתובות של היצרן או ערבים אח

התערובת לא תהווה עילה לתביעה של תשלום נוסף. כל ההוצאות ייחשבו כאלו 

 נכללו במחירים הכלליים של הבטון. 

סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות  1.2  

 סוגי הבטון כלהלן: טובים'. כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו ערכי המחדל של

 לבטון רזה  15 -ב   

 לכלונסאות   40 -ב   

 באלמנטים דרוכים 60 -ב   

 בשאר מבני הבטון  40 -ב   

ה כלשהיא או כולל פגמים יחשב נוצק עפ"י התכניות מסיב כללי: בטון אשר לא 1.3  

המפקח כלא מתאים לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו, אלא אם כן  

אישר תיקונו. אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק הפגום אלא רק לאחר 

 שהתיקון השביע רצונו של המפקח.

 3יות דרגת החשיפה לבטון תהיה דרגה דרגת חשיפה: באם לא נדרש אחרת בתכנ 1.4  

 6.3טבלה  466/1"י לפי ת

 אגרגטים .      2 

מ"מ ללא  20נומינלי של האגרגט על בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי ה 2.1  

אישור מפורש של המפקח. כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה 

ת דקים, או קורות עם זיון משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירו

צפוף, תערובת הבטון תתוכנן מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר,ללא 

 תוספת מחיר.

, 020122עד  020121ף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי סעיפים בנוס   2.2  

האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון 

לפי דרגת חשיפת  ACI 318בסטנדרט  4.3.1גבולות שנקבעו בטבלה לא תעלה על ה

 האלמנט שבנדון. 

 פלדת זיון ..3 

  רתיכים מפלדהתכונות הידבקות טובים )מוטות פלדת הזיון תהיה בעלת  3.1  

 .4466( בהתאם לדרישות ת"י 500W-פ

ביזרים שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למיניהם וכל יתר הא 3.2  

יתרי הדריכה הדרושים כדי להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון ומ

 ויאושרו ע"י המתכנן. SP-66 ACIיעמדו בדרישות התקן  -במקומם המדויק 
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הכיסאות וכל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה או מצויידים יונחו ע"ג  3.3  

 שומרי מרחק.

רחק של המפרט הכללי. שומרי המ 02.0602ף שומרי מרחק יעמדו בדרישות סעי 3.4  

 יהיו מסוג מתועש בלבד.

מוטות במקומות אשר אינם חפיית מוטות תבוצע כמצויין בתכניות. חפית  3.5  

 המפקח. -מצויינים בתכניות תוגש לאישור ע"י המתכנן ו

הצבת אביזרים שונים: ברגים, כולל גם אך לא מוגבל לאלה המיועדים למבנים,  3.6  

יסים ומסגרות, בסיסי מעקות, מתלים ואינסרטים, תמיכות לצנרת, שרוולי בס

קשורים לבטון, יאובטחו למקומם כבלים, צינורות, נקזים וכל החומרים המעבר, 

כשהבטון נוצק. ברגי עיגון יוצבו באמצעות שבלונות, יאובטחו מיקומם ומפלסים 

 ת הבטון.יבדקו ויובטחו באופן קשיח כדי למנוע תזוזתם בעת יציק

 ס"מ אלא אם נכתב במפורש אחרת. 5עובי כיסוי בבטון של פלדת הזיון יהיה   3.7  

 תבניות .4 

צויין אחרת הבטונים יוצקו בתבניות לבידים. התבניות למיניהן יעמדו אם לא  4.1  

 בדרישות המפרט הכללי.

 שימוש בחוטי קשירה אסור. 4.2  

 סרת תבניותה 4.3  

 .904"י צע בהתאם לדרישות תהסרת התבנית תבו   

 התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד.   

 של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע.כל שיטה    

תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון    

ת ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור על מנת למנוע נזק ופגיעה. התבניו

 המפקח.

 תבניות עבור יציקת הקטע הזיזי בסמוך לגשר מוזס 4.4  

ליציקת התקרה הדרוכה מעל לנתיבי איילון יתוכננו ע"י הקבלן כך התבניות    

שהתבניות עצמן יהיו זיזיות ולא ישענו על תמיכות או עמודים בשטח הכביש של 

ומבנה התמיכה שלהן יורכבו מעל הכביש בהסדרי תנועה  נתיבי איילון. התבניות

 זמניים עפ"י הוראת המפקח.

ימדד בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה של כתב עלות הקמת התבניות ופרוקן לא י   

 הכמויות.

 שפרת הבטון )אלא אם צויין אחרת בסעיפים השונים(א .5 

 כללי 5.1  

ות נוזלים, שינויי טמפרטורה מהירים ופציעאשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן     

 מבניות.

 תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון.   

תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים. אשפרת הבטון תימשך לא פחות    

 ( ימים אחרי יציקת הבטון.7משבעה )

מעט במקרים אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות ל   

 ות לצורך הורדת החום.בהם הטמפ' קיצונית כאשר המפקח ידרוש הרטבת התבני
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, בתנאי מזג אויר רגילים, יקבלו אשפרה באמצעות כל שאר המשטחים החשופים   

 אחת משתי השיטות להלן בכפוף לאישור המפקח והמתכנן.

 כיסוי ביריעות 5.2  

עות פוליאטילן עם אריג מולחם מסוג מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו ירי   

סגור ס" באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה מספקת לכיסוי  "טייטק

 ונמשך.

( ימים. מי שתיה רגילים יוזרמו תחת 7היריעות ישארו במקומם לפרק של שבעה )   

 ימים ללא הפסקה. 7היריעות 

 ממברנה -נוזל  5.3  

ר עבודות גמר ר היעלמות המים מעל הבטון לאחנוזל האשפרה ייושם מיד לאח   

 יקה של המשטח.ולפני שנגרם כל נזק כתוצאה מדהידרציה של הבטון ולפני כל בד

 הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של הבטון.   

דקות לאחר יישום השכבה  30החומר ייושם בשני שלבים. שכבה שניה תיושם    

 הראשונה.

מ"ר של  27 -שכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון אחד לייושם ב הנוזל   

 בטון חשוף לכל שכבה.

 ( ימים.7ל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק לפרק זמן של לפחות שבעה )השטח המטופ   

 שקי עבודהימ .6 

העבודה ו/או  צועם של מישקי עבודה רק במקומות שסומנו בתכניותייורשה ב 6.1   

היציקה תבוצע לסירוגין )בדילוגים(,  בלן ואושרו כמפורט לעיל.נדרשו ע"י הק

 מ'. 12.0בקטעים אשר אורכם  לא יעלה על 

 את מישקי העבודה הנ"ל יש לעבד בהתאם לפרטים הבאים: 6.2   

טפסות משוננת  יש לגמור את שטח המגע בצורה מחוספסת ע"י קביעת 6.2.1   

 תקע(. -)שקע 

ולהוריד את החלקים הבולטים של  רופפיםהבטון ה יש לנקות את פני 6.2.2   

 הרשת.

לפני המשך שימת הבטון, יש להרטיב במים עד לרוויה את שטח המגע,  6.2.3   

 ישארו מים עודפים על פניו. שלא   אולם במידה 

ק"ג   50  -הבטון הטרי שיושם על שטחי המגע יהיה בתכולת צמנט העולה ב 6.2.4   

בתוספת דבק אקרילי מסוג  או לבטון זה  למ"ק על התכולה שנקבעה

מחירי האלמנטים השונים יכללו את מישקי העבודה  "חדש לישן".

 )הפסקות היציקה( יבוצעו בשלבים.

 החלקת תקרות .7 

 כל רצפות והתקרות יוחלקו ב"הליקופטר".  

 יציקת תקרות בעובי רב .8 

ל הקבלן להבטיח כי לא תגרם ס"מ(. ע 80חלק מהתקרות המתוכננות הן בעובי גדול )עד   

 ידרציה. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לשיטת היציקה.סדיקה בבטון עקב חום הה

 סבולת . 9 

 789ע"פ ת"י  7הסבולת הנדרשת היא דרגה   
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 תפרי התפשטות במבנים .10 

במקומות המסומנים בתוכניות יש לבצע תפרי התפשטות ברוחבים שונים  10.1  

 פרי ההתפשטות יהיו אנכיים.ממולאים בקלקר. ת

 התפרים במסטיק אלסטי משני הצדדים כמתואר בתוכניות.יש לאטום את  10.2  

במבנים מסויימים, שני חלקי המבנה משני צידי תפר ההתפשטות יחוברו ע"י  10.3  

 מוטות מייתדים מפלדה, מגולוונים כמסומן בתכניות.

 בטון  חשוף .11 

ו/או בתבניות או בתבניות פלדה ידים ו/או בלוחות ו/בטון חשוף יעובד בלב 11.1  

בפרק  במקומות המפורטים והמתוארים בתוכניות ובמפרט המיוחדפולימריות 

40. 

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף, לרבות מריחת  11.2  

 . :11+ נפט ביחס  נקיהתבניות בתערובת שמן מכונות 

מנטים בעלי גמר בטון חשוף ייעשה לפי המפרט הכללי. לא ניות באלקשירת תב 11.3  

יותר שימוש בחוטי קשירה )גם לא בחוטים מגולבנים(. אביזרי הקשירה יחולקו 

 פני שטח האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולרי.-על

 ות.במפורש אחרת בתוכני  ס"מ, אלא אם כן צויין  2X2כל הפינות תהיינה קטומות   11.4  

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיש להקפיד על קבלת פני בטון חשוף ללא כתמים  11.5  

לצורך זה על הקבלן להשתמש בצמנט ללא אפר פחם, כלשהם, ובגוון אחיד ונקי. 

. מקור והוא יעשה זאת על חשבונו, בכל האלמנטים שיש להם שטחי בטון חשוף

 כל האלמנט.רובות יהיו אחידים להבטון החשוף והרכב התע

 תיקוני בטון .12 

פגמים שימצאו בפני הבטון יסווגו ע"י המפקח לשלושה סוגים והטיפול בהם יבוצע  12.1  

 על חשבון הקבלן.

פגמים קלים כגון סגרגציה שטחית שאינה מגיעה לפני הזיון, סדקים  12.1.1   

 פלסטיים שטחיים וכדומה.

 ם שניתן לתקנם.פגמים עמוקי 12.1.2   

פגמים שלא ניתן לתקנם או פגמים בחזית פני בטון חזותיים שתיקונם  12.1.3   

 יפגע בחזות הקיר.

יתוקנו ע"י סיתות עדין של האזור הפגום עד הגעה לבטון תקין.  פגמים מסוג א' 12.2  

השלמת האלמנט תבוצע במלט מיוחד לתיקוני בטון בעל מוסף לפיצוי התכווצות 

 טון באלמנט.ובעל חוזק העולה על חוזק הב

 המלט המיוחד יאושר מראש ע"י המפקח.   

קו ידנית להתאמה המלט ייושם בשכבות כנדרש במפרט היצרן. פני התיקון יוחל   

 לפני האלמנט.

יתוקנו כמו פגמים מסוג א' אולם על פני הבטון החשוף ועל פני  פגמים מסוג ב' 12.3  

 –ה על הזיון דוגמת "סיקה הבטון המסותת ייושם פריימר לשיפור ההדבקות והגנ

". תיקונים מסוג זה דורשים מיומנות ובקרה צמודה של מנהל 110טופ ארמטק 

 רו לבצוע תקין.העבודה ואישו

 לא יתוקנו, האלמנט הפגום יפורק  ואלמנט  חדש יוצק במקומו. פגמים מסוג ג' 12.4  
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 אטמים .13 

 יטום.אטמים למניעת חדירת מים יבוצעו עפ"י פרטי יועץ הא  

 יריעות ניקוז .14 

בכל מקום בו נדרשת יריעת ניקוז, יש להניח יריעת ניקוז דו שכבתית המורכבת משכבת   

במבנה מרחבי בצורת שקעים ויריעת פילטר מבד גיאוטכני, כדוגמת  H.D.P.Eאטימה 

 טרקס של סמדר או שו"ע.-דלתא

  

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.01.02

 חרת בכ"כ.ויין אן תהיה במ"ק אלא אם צמדידה לאמנטי בטו .1 

 .40תוספת מחיר עבור קבלת פני בטון בגמר חשוף ישולמו על פי הסעיפים בפרק  .2 

בטון חשוף באלמנטים טרומיים לא ימדד בנפרד לתשלום והוא כלול במחירי האלמנט  .3 

 הטרומי.

 כיים או אפקיים,וכן עבוד חריצים אנ, יציקות בעקמומיות ובשיפועים קיטום פינות .4 

לול במחירי הבטונים קי עבודה, תפרי התפשטות אינם נמדדים ובמחירם כאשפרה, מיש

 השונים. 

מ' תוכן ותאושר ע"י המפקח לפני ביצוע  X 2 2דוגמת בטון חשוף לכל סוג של גמר במידות  .5 

 האלמנטים. דוגמת הבטון כלולה במחירי היחידה ולא תמדד בנפרד.

 שהמפקח יאשר את סילוקה.ר באתר עד שוף המאושרת תושאדוגמת הבטון הח  

 מוטות מיתדים בתפרי התפשטות ימדדו בנפרד לפי יח'. .6 

החלקת פני בטון ב"הליקופטר" לא תמדד ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה של תקרות  .7 

 ורצפות.

 ימדדו בנפרד. 30-במקום ב 60-או ב 40-תוס' עבור בטון ב .8 

תיאורטי על פי התוכניות. שומרי מרחק, חפיפות, כסאות קל )נטו( דה ימדדו במשרכיבי פל .9 

 תמיכות וכו' לא ימדדו ויהיו כלולים במחיר היחידה, לרבות הכנת רשימות ברזל.

, כלול במחירי היחידה של פלדת 3.1שינוי סוג הפלדה המצולעת לפלדה רתיכה עפ"י סעיף  .10 

 הזיון וישולם כפלדה מצולעת.

 

 MCLS  -מוצרי בטון  0202.

 כללי 02.02.01

 תמצית .1 

 ( לשימושים הבאים:CLSMמפרט זה מגדיר דרישות לתערובת בעלת חוזק נמוך מבוקר )  

 ביצוע עטיפות של מיכלי ם וצנורות.  

 ביצוע מילוי כללי של תעלות.  

 הגדרות .2 

י בעל צפיפות משמשת כחלופה למילוי מהודק, וידוע גם כמילו CLSMתערובת  2.1  

נבדל מבטון רגיל הואיל והוא מכיל מוספים  CLSM -מבוקרת, ומילוי נוזלי. ה

מיוחדים לבקרת זרימה, אוויר ותכנות נוספות וכן כמות נמוכה של צמנט להפחתת 

ם התפתחות החוזק למטרת חפירה עתידית אפשרית. מוסיפים כימיים נוספי
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חוזק, זרימה, התקשות  עם הגדרות מיוחדות של CLSMומאפשרים ליצור 

 וחדירות.

 PSI 200 (MPAהקשוי יכול להחפר באמצעים מכניים רכים בחוזק של  CLSM -ה 2.2  

PSI  100  (MPA  0.7 )( מכס' לאחר שנה, או חופרים באמצעים ידניים בחוזק של  1.5

 מכס' לאחר שנה.

 הדגשות   .3 

טת היציקה והמלצות ים נדרשים: יש לספק ליצרן כמויות נדרשות, שיהנתונ 3.1  

 לשימושי החומר.

 דרישות טכניות ובקרת איכות  3.2  

( ובעל חוזק MPA 0.7) PSI 90יהיה בעל חוזק מינימלי של  CLSM -ה 3.2.1   

ימים  28לאחר  C39 ASTM( לפי MPA 1.0) PSI 135מכסימלי של 

 למצעים מהודקים(.מהיציקה )חוזק אקויולנטי 

 99.8%)יישמרו  0.2%ית ואבדן מים של עה מינימלתהיה שקי CLSM -ל 3.2.2   

מ"מ למטר עומק( כפי שנמדד בפסקה   2  -מהגובה המקורי לאחר ההנחה כ

 .C ASTM 940של  10

 הובלה, אחסנה וטיפול .4 

לאבטח מפני נזקי מזג   המוביל ואחראי היציקה באתר מחויבים לציית להמלצות היצרן יש  

 ות בניה.אויר, טמפרטורות קיצוניות ופעול

 תנאי הפרויקט .5 

העבודה תבוצע רק כאשר מתקיימים ו/או חזויים תנאי מזג אויר מתאימים לדרישות   

 היצרן.

 

 תוצרים 02.02.02

תערובת בעלת סומך אשר תבטיח זרימה בעת ביצוע היציקה   CLSM   -תכן התערובת של ה .1 

 ואשר לא תחייב אמצעים ידניים להזזת התערובת למקומה.

מ"מ לפחות. לחילופין בדיקה בשולחן שירוע.  180הטרי יהיה בדרגת סומך של   CLSM -ה .2 

 ס"מ. 21 -הקוטר לא יפחת מ

 (MOD.AASHTOמלית )מהצפיפות המכסי 98%הצפיפות המתקבלת תהיה לפחות  .3 

 

 ביצוע 02.02.03

 בחינה .1 

לעדכן את היזם יש לבחון את תנאי הביצוע ותנאים אחרים אשר העבודה תתבצע בהם ו  

אין להמשיך בביצוע העבודה עד  בכתב, בנסיבות המקשות על ביצוע תקין של העבודה.

 לתיקון הליקויים.

 CLSMביצוע  .2 

יש לחפור את התעלות ברוחבים ובעומקים כפי שיוגדרו ע"י היזם. בכל מקרה רוחב  2.1  

 ס"מ. 12 -החפירה לא יפחת מ
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חפירה )לא יותר ח הפרה מינימלית של תחתית הציוד החפירה יהיה כזה שיבטי 2.2  

 שימוש במחפרון בעל "שיניים" על הכף(. 

דרגת הידוק מינימלית של במידה ותחתית החפירה מופרת יש להדקה במכבש ל 2.3  

מהצפיפות המכסימלית. אי ביצוע הידוק זה עלול להוביל לשקיעה של  95%

 התערובת לאחר התקשותה.

 CLSM -מיתקנים אשר מיועדים להיעטף ב, צינורות ושאר יש לאבטח מיכלים 2.4  

 למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה.

ישירות מהמערבל. במידה ורוחב היציקה  היציקה תבוצע דרך שרוול יציקה ולא 2.5  

 מ'. 0.50ס"מ, גובה היציקה לא יעלה על  40עולה על 

 הגנה .3 

לביצוע המשך עבודות  לקבלת חוזק מספיק מתנועה ודריכה עד CLSM -יש להגן על ה  

 הבניה. מומלץ שהתשתית הכבלים תבוצע מחוץ לנתיבי הנסיעה.

 

 בקרת איכות  02.02.04

 כללי .1 

מדגמי קוביות בטון, לבדיקת חוזק לחיצה, יילקחו במקום היציקה לכל יום של יציקה.   

דל קוביות הבטון יענה במידה ונדרש במפרט צפיפות יבשה, יש לקחת מדגמים נוספים. גו

 .26לדרישות ת"י 

 שיטת לקיחת המדגמים  .2 

 CLSMביה עם ( יש למלא חצי מגובה הקו1אין להדק את החומר בתוך הקוביות ) 2.1  

והפלתה על המשטח  ס"מ 2.5 -( הרמת התבנית מצידה האחד לגובה של כ2טרי, )

(. המדגם הטרי יונח 3)( לאחר מכן מילוי החלק הנותר וחזרה על שלב 3פעמים, ) 2

 שעות. 24במקום מוגן )לא במים( לפרק זמן של לפחות 

 מדגמים לבדיקת חוזק בלחיצה לא ייובשו בתנור. 2.2  

פת המדגמים יובלו למעבדה לבדיקה בתוך תבניות היציקה שלהם או בתוך מעט 2.3  

 קשיחה להגנה מפגיעות מכניות בזמן ההובלה.

 ום היציקה.ימים י 7המדגמים לפני אין לפרק תבניות של   2.4  

 יום. 28 -ו 7הבדיקות תבוצענה לאחר  2.5  

 הבדיקות תבוצענה במכבש מיוחד בעל רגישות וכיול לתחום החוזק הנמוך הנדרש. 2.6  

 נוהלי בדיקה .3 

  3.1 ASTM D96-4591 -   נוהל תקני לדגימת תערובת טרייה של חומר בעל חוזק נמוך

 מבוקר.

  3.2 ASTM D97-6103 -   שיטת בדיקה תיקנית לאחידות תכונות הזרימה של חוזק"

 נמוך מבוקר".

  3.3 ASTM D96-6023  -    שיטת בדיקה תיקנית למשקל מרחבי, תפוקה ותכולת אוויר"

 נמוך מבוקר.)שיטה גרבימטרית( לבדיקת חומר בעל חוזק 

 הנחיות לפיקוח / מנהל העבודה .4 

 CLSMנוהלי עבודה בחומר   
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הנו משפחת מוצרים מבוקרת המשתמשת לייצוב וכיסוי צנרת לסוגיה )חשמל,  CLSM -ה  

מים, תקשורת וכו'( ייצוב מילוי וכיסוי מיכלים תת קרקעיים, מילוי חללים תת קרקעיים 

ות, משטחי בטון, משטחי אבנים משתלבות ובכל )מערות ובולענים( ייצוב שתית, תשתי

 .AASHTO 100%מקום בו נדרש עפר לדרגה 

 הגבלות לתערובת .5 

מורכבת מרכיבים שונים שהמינון שלהם מדויק ובאה לספק לחומר את  CLSMתערובת   

תכונותיו הן בשלב היציקה )זרימה( והן לאחר ההתייבשות )חוזק(. שינוי במרכיבי 

 התערובת ללא תכנון מוקדם עלול לפגוע בתכונות החומר.

את עמידות  . כמות מים גדולה מהמתוכנן משפרתבייחוד נכון הדבר לגבי הוספת מים  

 החומר וכושר הזרימה שלו. 

אולם, עלולה להתרחש תופעה של סגרגציה בחומר )הפרדה למרכיבים( והקטנה בחוזק. אין   

להוסיף כמויות מים לתערובת ללא התייעצות עם הטכנולוג. במידה ונדרשת תערובת 

את זמן  נה לצורך. הוספת כמות מים מאריכהבמיוחד יש לתכנן הרכב תערובת שיענוזלית 

 ההתקשות של החומר.

 גודל משטחי היציקה  . 6 

תכונה מייחדת של כושר זרימה. תכונה זו מאפשרת לחומרים להתפלס  CLSMלתערובת   

 מעצמם, לזרום לתוך חללים ולמלא אותם בשלמות. כושר הזרימה המעולה נקבע ע"י

ים מאידך. ככל גם מהרכב התערובת מחד  וכמות המ  המוספים המיוחדים אך מושפע רבות

ששטח היציקה גדול יותר קיימת השפעה לנאי הסביבה על קצב ההתייבשות של החומר 

וכתוצאה מכך על כושר הזרימה שלו. על מנת שלא לפגוע בתכונות החומר, מומלץ שלא 

חולקו מ"ר.  משטחים ששטחם גדול יותר, י 500 -לצקת במקטעים ששטחם עולה על כ

 למקטעי יציקה ע"י תבניות.

 הכנת משטח לפני היציקה . 7 

 משטח היציקה יהיה נקי ממפולות, פסולת.  

ביציקה של משטחים גדולים )לא תעלות( כאשר פני המשטח הינם מחומר סופג מים, מומלץ   

 -יח את כושר הזרימה של הלהרטיב את פני המשטח להקטנת ספיגת המים על מנת להבט

CLSMחשוב המיוחד ביציקה בתנאי אקלים קיצוניים )חום רוח וכיו"ב(. דבר. ה 

 שיטת היציקה .8 

הינו חומר נוח לעבודה. ניתן לצקת אותו ישירות מהמערבל )מיקסר( באמצעות  CLSM -ה  

אבות מ'( או באמצעות משאבות בטון ומש 5שקתות ו/או תעלות הולכה )לא יותר מאשר 

נה לכל קצות משטחי ם דקים(. יש להבטיח שהמשאבות תגעמייקו )החומר מיוצר מאגרגטי

 היציקה להבטחת זרימה רצופה של החומר.

 גובה נפילת החומר .9 

תכונה מייחדת של כושר זרימה. תכונה זו מאפשרת לחומרים להתפלס  CLSMלתערובת   

שר הזרימה המעולה נקבע ע"י מעצמם, לזרום לתוך חללים ולמלא אותם בשלמות. כו

ו גם התערובת וכמות המים. בדומה ים המיוחדים המוכנסים לתערובת כמהמוספ

לתערובת בטון, זריקת החומר מגובה רב עלולה לגרום להפרדת החומר )סגרגציה(. במקרים 

של יציקות בסמוך או בתוך מבנים, היציקה מגובה תגרום להתזת החומר על הקירות 

 ל נטיפים ובועות במשטח היציקה.ויצירת מרקם ש
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מ' מתחתית משטח היציקה   0.5  – 1.0יש להקפיד שלא לזרוק את החומר מגובה העולה על    

 ולהתרומם בהתאם להתקדמות היציקה.

ביציקה לתוך מחפורות קיימת חשיבות רבה למניעת התמוטטות הדפנות. ביציקה   

או צינור המשאבה( למניעת זרימת למחפורות ו/או בורות חובה להשתמש בצינור מוליך )

 חומר על דפנות החפירה.ה

 ציפוף החומר  . 10 

בניגוד לבטון, אין לצופף החומר בכל שיטה שהיא )ידנית, ויברציה וכו'(. ביצוע תהליך של   

 ויברציה פוגע בתכונות התערובת.

 שיטת מילוי בורות וחללים . 11 

ש מרתפים וחללים בלתי רצויים חשוב להשתמבמילוי תעלות ישנות צינורות ישנים   

פיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל בתערובת נוזלית הזורמת בנקל. יש להק

דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר. חובה להזרים את החומר 

ידו מהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי כל החלל כולו. יש לשחרר חצי אויר בצ

יציקה למילוי ר, מניעת כיסי אויר ומילוי כל החלל. בהשני  של החלל להבטחת ריקון האווי

חללים גדולים, מומלץ לבצע מדידה של שטח היציקה )מדידה אשר תצביע על הפרשי גובה 

 בין קצות המשטח( ואשר תקבע את שלבי ביצוע היציקה.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.02.05

 לעיל."ק והמחיר כולל בין היתר את כל האמור המדידה לפי מ 

 

 קיר ציפוי מיישר על גבי קירות דיפון, כתשתית למערכת האיטום 02.03

 כללי 02.03.01

הקיר המיישר יבוצע לאחר הריסת הקיר הקיים ותפקידו לשמש תשתית עבור ביצוע איטום לקיר  

 הדקורטיבי שיבוצע על גבי האיטום

 

 השטחהכנת  02.03.02

  הנ"ל על פי הוראות המפקח.מהמישור,  ר בולטות  בליטות בכלונסאות הדיפון אש  לסתתיש   .1 

אטמ'. במקרה שהדבר לא  350ניקוי פני הבטון של הכלונסאות ע"י לחץ מים של מעל  .2 

 מרי שחיקה. ומספיק על מנת להביא לניקוי מלא של הכלונסאות מכל חומר זר, יש להתיז ח

 

 יישרלקיר הדיפון והנחת זיון אנכי בקיר המ קוצים החדרת 02.03.03

על מנת לעגן  לכלונסאותלהחדיר קוצים  ישבכל מקום בו תחשף הקרקע בין הכלונסאות,  .1 

 צדי  משני"מ, ס 40 כל 8 קוטרמצולעים  ממוטותקוצים  2את הקיר המיישר בכמות של 

 . הכלונסאות

 או שו"ע.  HIT 200 הילטיאפוקסי מתאים מחברה מוכרת כדוגמת  בגראוטיעוגנו  הקוצים .2 

 . לפחות"מ ס 10 של קוצים שני כל בין חפיפה לקבלת מכופפים יהיו הקוצים .3 

בין כל שני כלונסאות, בעומק  8קוטר  ייםברזל אנכ מוטות שני הקוצים אל לקשור יש .4 

 .בטוןס"מ  4המבטיח כיסוי של 
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לפני החדרת הקוצים יש לנקות את הקדח בעזרת לחץ אוויר המוחדר בצינור אל קצה  .5 

 בנוסף יש לסובב את הקוצים בקדח לשיפור המגע של האפוקסי לדפנות הקדח.הקדח. 

 

 המיועד לשמש תשתית לאיטוםמיישר דרישות ביצוע לקיר  02.03.04

פני הקיר המיישר יהיו מישוריים, חלקים, ללא בליטות ושקעים. לא יותר לבצע קיר מיישר  .1 

 .עם גליות. פני הבטון יתאימו לביצוע האיטום המיועד

יציקת הקיר יכולה להיעשות בתבניות, או ע"י בטון מותז, מיושר ע"י סרגל אלומיניום  .2 

 קובעים לקיר. ומאייקים אנכיים מ

לכל כלונס שני, בקו  המאייקים יצירת קירות מישוריים בעזרת מאייקים יעשה ע"י קיבוע .3 

לפי פלס. יש לבחור   אנכי ישר שמלווה את הכלונס. מבחינת האיטום אין דרישה לקו מאונך

ס"מ לפחות אל הקו  2מקבעים מאייקים מפח מגולוון בגובה את הכלונסאות הבולטים. 

מיישרים את הבטון בעזרת סרגל המועבר אופקית בין של הכלונס. מתיזים בטון ו החיצוני

כל שני מאייקים. מתקבל קיר עם מישורים שמבחינת האיטום אין חובה להביאם לקו ישר 

)הקו הישר בהתאם לסטיות המותרות ימדד בקיר הבטון הסופי  אורך.אחד לכל ה

 הדקורטיבי(

 .30-סוג הבטון יהיה ב  

לקבלת פני עם אגרגט עדין במיוחד    תהיהקיר המיישר  ב  בה העליונה של הבטון המותזהשכ .4 

בטון חלקים לאחר העברת הסרגל. החלקה סופית תעשה במלג' רחב או בספוג. לא תותר 

 טאטא.החלקה במ

 ס"מ. 5ממ' בהנחת סרגל באורך  1יותר חספוס עדין של פני השכבה, עד   

פני הבטון לא יהיו חלקים ברמה הנדרשת, יהיה על הקבלן במידה ולפי קביעתו של המפקח    

ע"י הרבצה חרושתית תקנית המתאימה על פי התקן לשמש לבצע על חשבונו שכבת החלקה  

 7עד    4חברת תרמוקיר או כרמית או שו"ע בעובי  קת  הספכתשתית לחיפויי חוץ קשיחים, מ

 .. השכבה תוחלק במלג'"ממ

 ובחוזק המאפשר את הדבקות שכבות האיטום פני הבטון יהיו ברמת ניקיון .5 

יש להגן על משטחי קורת הראש של קיר הדיפון בזמן התזת הבטון, על מנת להבטיח  .6 

לאפשר התחברות ישירה של מערכת  שהקורה תישאר נקיה מהתזת הבטון. הנ"ל על מנת

 האיטום אל קורת הראש. 

ש על מנת לקבל חיבור המתאים יש להחליק את החיבור בין הקיר המותז לקורת הרא .7 

 לביצוע התזות ביטומניות.

 ביצוע דוגמת אב טיפוס לפני תחילת העבודה 02.03.05

מ"ר, לאישור  12בשטח  על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה על הקיר המיישר דוגמא .1 

 המפקח.

שיידרש, הקבלן מחויב לפרק דוגמאות ולבצע דוגמאות חדשות או לתקן את הדוגמא, ככל  .2 

 עד לעמידה בדרישות המפרט וקבלת אישור בכתב מהמפקח.

 אופני מדידה ותכולת מחיר 02.03.06

בתוכניות מפני הקיר   המדידה במ"ק והעובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן .1 

 לפני מישור כלונסאות הדיפון.

 לא ישולם עבור הנפח בין הכלונסאות. .2 
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 עבודות איטום  –  05פרק 

 

 הנחיות כלליות 05.01

 

 כללי 05.01.01

כל עבודות האטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איטום מומחה, אשר הוסמך ממכון התקנים  .1 

וחים. הפועל הראשי של הקבלן יהיה בעל תעודה של לבצע עבודות איטום של גגות שט

 "אוטם מורשה" ממכון התקנים.

 טום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות, ממכון התקנים.א יאושר צוות איל  

קבלן האיטום ומנהל העבודה שלו צריכים לקבל את אישור המפקח ויועץ האיטום. לצורך  .2 

רופיל חברה ולהמציא המלצות מיועצי איטום על עבודות כך על קבלן האיטום להציג פ

 שביצע בסדר גודל של עבודה זו. 

עבודה על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל עבודת כחלק מה .3 

איטום, לבדוק את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ההכנה 

 הנדרשות לאיטום. 

המקצוע, לא   קבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כלליוה  היה .4 

 תוכננת, עד להשלמת כל ההכנות.תבוצע העבודה המ

 

 תאור העבודה 05.01.02

לאיטום  נשוא פרק זה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי המכרז העבודה 

לרבות המעטפת, חללים עם מים, אזורים שיש סיכון יקט, בכל שלבי הפרו כל מרכיבי הפרויקט , 

 ובכלל זה: וכל אזור שיורה עליו המפקח בשלבים השונים, איטומים זמניים שיגיעו אליהם מים

 תקרת הדרך בחלקים המקורים .1 

 מנהרת שירות .2 

 הקונזולה בחיבור לדרך מוזס .3 

 מחדשקירות דיפון של נתיבי איילון המיועדים לציפוי  .4 

 אדניות וגינות לאורך הדרך .5 

 השלמות ללולאת וולובלסקי השלב הראשון .6 

 חיבורים ותפרים איטום .7 

 הגנות על בטונים בקרקע בכל מקום שיידרש .8 

 

 ביצוע ומפרטי החומרים אישור 05.01.03

 תושבדע החומרים כל של ביצוע מפרטי תיק המפקח עבור יכין הקבלן הביצוע תחילת לפני .1 

 .זה בפרויקט להשתמש

 .הביצוע אופן ופירוט מכון בדיקות, החומרים תכונות את יתארו המפרטים .2 

 .זה לפרויקט ספציפית יתייחסו המפרטים  

 .בביצוע להתחיל יהיה אפשר המפקח אישור רלאח רק .3 
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 העבודה לטיב אחריות 05.01.04

 . שנים)עשר(  10 למשך האיטום עבודות לטיב אחראי יהיה הקבלן .1 

 . למזמין ידו על שימסר אחריות במכתב תתבטא האחריות .2 

 אינן זה מפרט דרישות שלדעתו מפני כזו אחריות לתת יכול שאינו סבור והקבלן במידה .3 

 .העבודה קבלת לפני מראש כך על להודיע עליו, זאת מאפשרות

 .העבודה טיב את יאשר אשר צמוד מפקח באתר ימצא אם גם הקבלן על תחול האחריות .4 

 .בחוזהתכלול את כל עבודות האיטום המפורטות  האחריות .5 

 

 החומרים יצרן אחריות 05.01.05

 של להתאמה לאיטום החומרים מערכת את המספקת החברה של אישור לקבל הקבלן על .1 

 למערכת החומרים בין ולהתאמה המתבצעות העבודות לאופי"ל, הנ למבנה החומרים כל

 .כפרט חומר ולכל ככלל

, לוודא  כדי  פיקוח,  הדגמות,  לקבלן  הסברים:  שיכלול  והמשווק  היצרן  של  ופיקוח  ליווי  יהיה .2 

 יועברו הנחיותאו /ו שיתגלו בעיות. רצונו ולשביעות היצרן הוראות פי על נעשה הביצוע כי

 .  באתר למפקח

 .הקבלן  אחריות  את  גבהתש  ולתפקודם  החומרים  לטיב  אחריות  יתןי, המשווק  דרך,  היצרן .3 

 

 לאישור דוגמאות ביצוע 05.01.06

 .המפקחיכין דוגמאות לכל סוג עבודה לפני ביצועה, לאישור  הקבלן .1 

 יוזמן לאתר לבחינת ביצוע הדוגמא.  מפקח .2 

 .בכתב, המפקח הנחיות פי על יהיו הדוגמא וצורת גודל, מיקום .3 

 

 הזמנת המפקח 05.01.07

כוונתו להתחיל בכל עבודת איטום וידאג לקבל מהמפקח שבוע מראש על  הקבלן יודיע .1 

אישור להכנת השטח ותחילת עבודת האיטום. הקבלן לא רשאי להתקדם בעבודת האיטום 

 מעבר להכנת דוגמת יישום, עד לקבלת אישור מהמפקח בכתב.

 כתב.הקבלן אינו רשאי לכסות עבודת איטום כלשהי לפני שקיבל אישור המפקח, ב .2 

 

 נה על אלמנטי בטון בקרקעהג 05.02

האלמנטים כוללים: יסודות לגשרים ,קירות תומכים , מנהרת שירות מתחת למבנה הקונזולה או  

 בכל מקום שיורה המפקח.

 

 הגנה על רצפות בקרקע 05.02.01

 מ"מ. 0.5הגנה על רצפות בקרקע תעשה ע"י פוליאתילן בעובי  .1 

קרקע מהודקת )נמדדת בנפרד( ועל גבי ארג גאוטכני על גבי  יריעת הפוליאתילן תונח .2 

 גר' למ"ר )כלול במחיר( 200במשקל 

 ס"מ או בחפיפה קטנה יותר עם הדבקה בחפיפה. 40היריעות יונחו בחפיפה של  .3 

על היריעות יוצקים בטון רזה. יש לנקוט באמצעים לשמירה על שלמות היריעות עד ליציקת  .4 

 הבטון הרזה.
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 הגנה על קירות בקרקע 02.0205.

ההגנה תעשה ע"י מריחות/התזות של ביטומן אלסטומרי מיושם בקר מסוג ביטומפלקס מסטיגום  

מ"מ לפחות )מדוד בייבש(, על גבי פרימר   2.0או אלסטופז ספריי או שו"ע, בשכבות, בעובי כולל של  

 מתאים, לאחר ביצוע עבודות ההכנה )ראו להלן(.

 העבודות הכנ .1 

לקבלת  ,הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת. יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון .1.1  

 קפיצות ובליטות. שטח פנים ללא

 שמן, צבע חלבאבק,  פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון:   .1.2  

 תבניות ושכבת מי הצמנט בפני הקיר.

ס"מ ולמלא   2הבולטים מהבטון לעומר   יםזליש לחתוך חוטי קשירה מסמרים ובר .1.3  

 את השקע שנוצר בבטון לתיקונים.

בטון פולימרי תערובת חרושתית של קיני חצץ יש לסתום עם חורים סגריגציות ו .1.4  

, מהיר ייבוש, על פי התקן האירופאי לשיקום  R-4המיועד לתיקוני בטון, בדרגה 

או  )גילאר( או שו"ע 625סיקה בטון. חורים יש לסתום ע"י שפכטל צמנטי מסוג 

או  2Nע"י משחה ביטומנית דו רכיבית המאפשרת מריחה במלג' מסוג פסימור 

שו"ע מאושר. יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר, קטנים וגדולים עד 

 לם.לקבלת מישור ש

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית    

  חזקה ויציבה.

יש לנקות את שאריות החומר הצמנטי מסביב לאזורי התיקון כך שחומר התיקון  .1.5  

 יימצא רק בתוך השקעים וברולקה.

ס"מ לתוך  3מגומי המוכנס בלחץ לעומק  יחורי דיווידקים ייסגרו ע"י פקק ייעוד   

החורים ואוטם אותם. בשארית הקדח החיצוני ממלאים בבטון פולימרי כאמור 

 לעיל.

ס"מ בכל הפינות הקעורות. הביצוע ע"י בטון  2x2יש להכין רולקות במידות  .1.6  

 ס"מ. 2x2פולימרי כנ"ל. פינות קמורות יש לקטום בעזרת דיסק במידות 

 ולפתוח בועות אוויר הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון לפני .1.7  

 עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה.

 הבטוןיישום שכבות ההגנה על  .2

לאחר גמר ביצוע כל עבודות ההכנה הנדרשות יש ליישם פריימר כגון פז  –פריימר  .2.1

יים  גרם למ"ר. יש להמתין לייבוש הפריימר  כשעת 300יסוד או שו"ע בכמות של 

 ובהתאם להוראות היצרן.

סגירת חורים קטנים שנותרו בבטון לפני יישום חומר האיטום תעשה בעזרת  .2.2

 י מילוי, דחיסה והחלקה במלג'.חומר האיטום עצמו, ע"

לאחר יבוש הפרימר תיושם שכבת ההתזה בשתי שכבות , לקבלת עובי מינימאלי  .2.3

 מ"מ, מדוד ביבש . 2שנמדד בכל נקודה 

 המותז, בפוליאתילן, כאמור בהמשך הגנה על החומר .2.4

 הדרישות התפקודיות מחומר האיטום: .3
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 כושר הידבקות מעולה לבטון לח. .3.1

 הבטון מבלי לנתק את ההדבקה. אפשר התנדפות רטיבותבעל כושר "נשימה" שי .3.2

מתמידה  לפחות. הקבלן יציג תעודות שרמת התארכות זו 600%כושר התארכות  .3.3

 גם לאחר בליה ממושכת.

 ק"ג/סמ"ר לפחות. 1 -קריעה במתיחה חוזק  .3.4

 כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם. .3.5

 פחות.)עשר( שנים ל 10שמירה על תכונות החומר במשך  .3.6

 מ' לפחות. 9עמידות בלחץ עפר או דומה, בגובה  .3.7

 עמידות במים ונזקי טבע שונים. .3.8

 כללי .4

 ובעובי אחיד.ממברנת האיטום שתתקבל תהיה שלימה ,ללא חורים או פגמים  .4.1

בקירות תומכים לגינון, חמרי הגנה יכילו חומר נגד שורשים. לדוגמא: מוצרי  .4.2

יטום יש קום מסטיגום של בומוצרי ביטום במ RTפזקר יגיעו עם הכיתוב 

 להשתמש במסטיגן של ביטום או שו"ע.

ק"ג חומר למ"ר,  2.0-כ מ"מ חומר )מדוד ביבש( דרוש להתיז 1הערה: לקבלת  .4.3

 "מ חומר )מדוד ברטוב( .מ 2.0-שהם כ

 זמן ייבוש  .5

 שעות מביצוע השכבה העליונה.  48 -לפני כיסוי  .5.1

חסית ולבדוק ייבוש לכל עומק לפני הכיסוי יש לחתוך במקומות עם עובי גדול י .5.2

 השכבה.

 בדיקת עובי החומר .6

תבוצע לאחר גמר התייבשות החומר, בעזרת מדיד. כמות הבדיקות בדיקת עובי החומר 

 מ' לכל היותר. 3x3של תהיה בגריד 

 הגנה על תפרי התפשטות באלמנטי הבטון .7

באיטום מעל תפרים קונסטרוקטיביים באלמנטים, יש לבצע יריעה ביטומנית  .7.1

 (.100%ס"מ מרותכת מלא שטחה לתשתית ) 50ללא ארג ברוחב  -"פלקסוביט"

המקבעות אותו לתוך התפר או מעליו יותקן אביזר פרופיל פח מגלוון עם רגליים  .7.2

ס"מ לפחות מרוחב  2מ"מ לפחות וברוחב הגדול ב  2.5בתפר ופח עליון בעובי 

 התפר.  הפרופיל מפח מיועד לשמש גב ליריעה.

בצע את האיטום בהתזות על כל השטח, כולל על ביריעות יש ללאחר האיטום  .7.3

 אזור התפר, על גבי היריעות.

נקות היטב את פני היריעות, לצורך הדבקות טובה של ההתזה על היריעות יש ל .7.4

לחמם את פני השטח במבער עד קבלת ביטומן "חי" ללא שכבת חול ולהתיז 

 פרימר על פי הוראות היצרן.
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 תז ומילוי חוזרהגנה על החומר המו .8

 יש להגן על המערכת הביטומנית ע"י במערכת ארג ועליה יריעת פוליאתילן .8.1

פוליאסטר מסוג  100%שכבת הגנה ראשונה תבוצע ע"י ארג גאוטכני  .8.2

DRENOTEX D/FT 200  .המשווק ע"י א.ח.א.ב או שו"ע 

מ"מ, שתקובע  0.5בעובי   HDPEשכבת הגנה עליונה תבוצע באמצעות יריעת  .8.3

 מ.ס" 40מ"מ כל  70/30/3אלומניום בסרגל 

מ"מ  39י, אורך של הילט MX351DXהקיבוע ע"י מסמרים מאקדח כדוגמאת   .8.4

לפחות או שו"ע. במידה שימצא כי חלק מהמסמרים משתחררים, יהיה על 

 הקבלן להשתמש במסמרים ארוכים יותר.

המילוי החוזר בסמוך לאלמנט יעשה בחומר ללא אגרגטים גסים, בהתאם  .8.5

 יועץ הקרקע. למפרט

 

 רצפות בקרקע איטום 05.03

 כללי 05.03.01

 השירות בקטע ללא רצפת הקונזולה ובכל מקום שיידרש.האיטום לרצפת מנהרת  .1

 . הגנה על האיטום ע" בטון הגנה.רזה בטון גבי על ביטומניות ביריעות האיטום .2

  השכבות: .3

 בטון רזה מוחלק היטב. .3.1

 .פריימר .3.2

 מ"מ כ"א. 4בעובי  .S.B.Sמשופרות בפולימר שכבות של יריעות ביטומניות  2 .3.3

 "מס 4 בעובי הגנה בטון .3.4

 הבטון הקונסטרוקטיבית.רצפת  .3.5

 

 כנת התשתיתה 05.03.02

יש להחליק היטב את פני הבטון הרזה. במידה שפני הבטון הרזה לא יהיו חלקים, יהיה  .1

 צורך לבצע שכבה מיישרת מטיט. שיטה מומלצת להחלקת הבטון הרזה ע"י שבלונות

  ולוח להחלקה. את מידת החלקות מודדים בעזרת סרגלים: 

 

. המריחה בכל שטח הבטון הרזה. במידה ביטומני פריימרמורחים על הבטון הרזה  .2

 לבטון הנדבקבסיס מים  עלשהבטון הרזה לא התייבש לחלוטין ניתן להשתמש בפריימר 

 .לח

 עמודי כגון דרכו יםשחודר הביסוס אלמנטי כל אל מעולה בצורה יתחבר הרצפה איטום .3

 בהתאם, יותר או"מ ס 40 יהיה בחפיה ההתחברות רוחב כי מוגדר כך לצורך'. וכו יסוד

 הבטון פני ליטוש תכלול התחברות ביצוע לפני השטח הכנת. האיטום בפרטי לאמור

 .חלקה תשתית לקבלת וכן חלש בטון קרום לסילוק שוחק בדיסק
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 עבודות האיטום 05.03.03

שטחה לשכבה . שכבה שנייה תולחם בכל לתשתית שטחן בכל יולחמו םהאיטו שכבות .1

ס"מ  50הראשונה. השכבה השנייה תונח באותו הכיוון של השכבה הראשונה ומוזזת 

 ממנה.

, היסוד בצורה מעולה. לצורך כך יעשה איטום על פני הכלונסאותהיריעות יתחברו אל  .2

 30 – עמודי היסודת על גבי יריעושל ה ההחפיפ רוחבמבלי לחדור לתחום העמוד העולה. 

 י שמתקבלת הדבקות מעולה בכל שטח ההתחברות.. ובתנאלפחות"מ ס

ועליו  פריימר השטח המיועד להתחברות ע"י פני על למרוח יש היריעות הלחמת לפני .3

 להשתמש יש הבטון יציקת מיום יום 14 מ פחותועברו  במידה. 105/25ביטומן חם 

 "ע.שו או)פולידן(  אקוודור וגסמ מים"ב ע אפוקסי בפריימר

בהלחמה  ליסודותביצוע הפריימר והביטומן החם ניתן להלחים את היריעות  לאחר .4

 . החפיפה מלאה, בכל שטח

 יריעות האיטום של הרצפה יולחמו על גבי היריעה הנ"ל, בחלקה האופקי.  .5

 (.לפחות"מ ס 30 – הראשונה היריעה אל)חפיה 

ל האיטום אל חיבור שתכניות הקונסטרוקציה( יבצוע במידה שלא הוכן יסוד )על פי  .6

הכלונס ע"י חפירת תעלה סיבב הכלונס, קילוף בטון הכלונס עד להגעה לבטון בריא, 

 עד למילוי התעלה והתחברות ליריעות האיטום. 75/25מריחת פריימר ויציקת ביטומן חם 

 ס"מ לפחות 10רוחב החפיפה ליריעות האיטום יהיה  .7

 ות.ס"מ לפח 10לונס יהיה ן ביטומן חם לכרוחב החפיפה בי .8

, בהתאם לפרטי איטום הרצפות יהיה רצוף ויתחבר באופן מושלם לאיטום הקירות .9

 האיטום

  .צפההאטום יעבור באופן רציף מתחת לקורות ולעיבויים ובורות אשר יבנו בר .10

 , קוצים וכו' יעשה איטוםתבכל מקום שבו רציפות האיטום מתקלקלת עקב חדירות צנר .11

. במידה איטוםר שיבטיח את אטימות הרצפה, על פי פרט מיוחד סביב האלמנט החוד

 .למפקח שחסר פרט בתוכניות, יש לפנות 

 

 הגנה על האיטום 05.03.04

לפחות, שיהיה ללא סגרגציות )בטון "מייקו"(  30-בעל האיטום תעשה ע"י בטון  הגנה .1

 "מ. ס 4 בעובי

 . האיטום יריעות געופי לא הבטון יציקת בזמן כי להקפיד יש .2

 .הביצוע את יאשר שהמפקח לאחר, האיטום ביצוע בגמר מיד תעשה האיטום על הגנה .3

, תבטיח אשר זמנית בהגנה היריעות על להגן יש, בקטעים יעשו האיטום שעבודות במידה .4

"י הנחת קלקר ע זולבצע הגנה  ניתן. האיטום יריעות יפגעו לא העבודות המשך בזמן כי

 ה שוות ערך. ס"מ או הגנ 5בטון בעובי  ועליו יציקת

 לפני המשך ביצוע עבודות האיטום. יפורקו והקלקרהבטון  .5
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 בקרקעאיטום קירות  05.04

 כללי 05.04.01

פרוט אופן ביצוע הקיר . מוחלקת מישורית תשתית גבי עלבוצע י דיפון לקירותהאיטום  .1

 המיישר על הכלונסאות כאמור בהמשך.

 מבחוץ, על גבי קירות יצוקים בתבניות. יעשה חפירה חבמר עם לקירות האיטום .2

ילווה את המבצע, יכין מפרט מתאים ו ידריךעל הקבלן לוודא כי ספק חומר האיטום  .3

"ל, ויערוך ביקורים בזמן הביצוע. בכל סתירה בין הנ המפרט את התואםלפרויקט, 

 המפקחהחלטת  דרישות היצרן לבין דרישות מסמך זה יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות.

 בעניין זה תהיה הקובעת.

על גבי דיפון כלונסאות מפרט זה מפרט גם את דרישות הביצוע לקיר המיישר אשר יבוצע  .4

 ותפקידו לשמש תשתית למערכת האיטום.

 

 ביצוע קיר מיישר על גבי קירות דיפון, כתשתית למערכת האיטום 05.04.02

 הלן דגשים בנושא האיטום:במפרט זה. ל 02.03סעימף  02ראו האמור בפרק  

יותר לבצע קיר פני הקיר המיישר יהיו מישוריים, חלקים, ללא בליטות ושקעים. לא  .1

 מיישר עם גליות. פני הבטון יתאימו לביצוע האיטום המיועד.

לקבלת עם אגרגט עדין במיוחד  תהיהקיר המיישר ב השכבה העליונה של הבטון המותז .2

וג. לא ל. החלקה סופית תעשה במלג' רחב או בספפני בטון חלקים לאחר העברת הסרג

 תותר החלקה במטאטא.

 ס"מ. 5מ בהנחת סרגל באורך "מ 1השכבה, עד  יותר חספוס עדין של פני

במידה ולפי קביעתו של המפקח פני הבטון לא יהיו חלקים ברמה הנדרשת, יהיה על  .3

אימה על פי ע"י הרבצה חרושתית תקנית המתהקבלן לבצע על חשבונו שכבת החלקה 

חברת תרמוקיר או כרמית או הספקת לחיפויי חוץ קשיחים, מ התקן לשמש כתשתית

 .. השכבה תוחלק במלג'"ממ 7עד  4בעובי  שו"ע

 .פני הבטון יהיו ברמת ניקיון ובחוזק המאפשר את הדבקות שכבות האיטום .4

יח יש להגן על משטחי קורת הראש של קיר הדיפון בזמן התזת הבטון, על מנת להבט .5

מערכת שהקורה תישאר נקיה מהתזת הבטון. הנ"ל על מנת לאפשר התחברות ישירה של 

 האיטום אל קורת הראש. 

יש להחליק את החיבור בין הקיר המותז לקורת הראש על מנת לקבל חיבור המתאים  .6

 יות.לביצוע התזות ביטומנ

, לאישור מ"ר 12על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה על הקיר המיישר דוגמא בשטח  .7

לתקן את הדוגמא, ככל המפקח. הקבלן מחויב לפרק דוגמאות ולבצע דוגמאות חדשות או 

 שיידרש, עד לעמידה בדרישות המפרט וקבלת אישור בכתב מהמפקח.

 

 לביצוע האיטום עבודות הכנה 05.04.03

, כאמור לעיל , על גבי קיר מיישר מבטון מותזיעשה מצד האיילון הדיפוןת האיטום קירו .1

 במפרט זה. 02.03סעיף  02כאמור בפרק ו
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 בודדים כלונסאותורק על פי אישור מיוחד מהמפקח, תותר החלקת , במקרים מסוימים .2

 מאייקים.  ללאבולטים 

עת ביצוע ההתזות פני הבטון יהיו יבשים. בכל מקום שבו פני הבטון אינם יבשים, ב .3

לת הנחיות. ברוב המקרים הביטומניות, על הקבלן לעצור את עבודתו ולפנות למפקח לקב

לבצע איטום ביריעות ביטומניות יידרש הקבלן לעצור את מרבית זרם המים ולאחר מכן 

 על האזור הרטוב.

 איטום קירות יצוקים בתבניות יעשה מצידם החיצוני. .4

בטון. הביצוע ע"י דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ש לסלק בליטות חדות מפני הי .5

 יש להעדיף תמיד שיוף בליטות על פני מילוי צמנטי. ללא קפיצות ובליטות.

פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון שמן, צבע וחלב תבניות.  .6

 בשימוש בתבניות מתכת, יש לסלק מפני הבטון שכבות מתקלפות.

כגון:  , מהיר ייבוש,R-4חורים וקיני חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי מדרגת איכות  .7

 יט או שו"ע.טרקצ'וריס

 יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר, קטנים וגדולים עד לקבלת מישור שלם.

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה  .8

 ויציבה.

, הקיר של שנמרח מלט שאריות ולנקות התיקון אזור שולי על לעבור שי המילוי לאחר .9

 .התיקון אזור סביב

חורים קטנים וסדקים יש למלא בעזרת שפכטל המתאים לסביבה חיצונית אגרסיבית,  .10

. השפכטל ידבק לבטון ולחומר האיטום שיבוא עליו. ביצוע או שו"ע 620 סיקה כדוגמת

 כך, התיקון מסביבת חומר שיירי ולסלק לשייף יש, השפכטל ביצוע לאחר מייד -השפכטל 

 .ןטוהב פני על דקות שכבות יישארו שלא

בביטומן אלסטומרי דו רכיבי )עם אבקה(, כדוגמת  לחילופין ניתן מומלץ את החורים .11

 או מסטיגום ספיד או שו"ע. 2Nפסימור 

 אופקיות יש לבצע רולקות בכל מפגשי המישורים השונים, אנכיים ואופקיים. רולקות .12

 5*5ה יהיו ישרות, בעובי אחיד, בחוזק המתאים לקבלת מערכת האיטום. מידות הרולק

 ס"מ לפחות.

 כגון 3x3 במידותברולקות ממשולש ביטומני מוכן ממפעל  להשתמש ישאנכיות  רולקות .13

 .מלגול או דבטק"י ע המשווקות רולקות

 

 מערכת האיטום  05.04.04

 כללי .1

האיטום יבוצע ע"י התזות של ביטומן אלסטומרי מיושם בקר, דו רכיבי,  מסוג  .1.1

 4ו שו"ע, מיושם בשכבות, בעובי כולל של )א.צ.שיווק( א 2נאפופלקס פרופיטק 

 מ"מ לפחות )מדוד בייבש(, עם רשת בין השכבות. 

על גבי תפרי יציקה, סדקים ופגמים בקירות תבוצע שכבת איטום נוספת )שכבת  .1.2

 מ"מ. השכבה תבוצע לפני ביצוע כל שכבות האיטום 2(, בעובי חיזוק
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 3מני מוכן ממפעל במידות רולקות אופקיות ואנכיות יעובדו בעזרת משולש ביטו .1.3

x 3 .ס"מ, מולחם בכל שטחו לתשתית 

ברולקות האופקיות בתחתית הקירות, מעל ליסוד הבולט מהקיר, יבוצע איטום  .1.4

לתשתית. פני היריעה יחוממו כהכנה  מולחמת בכל שטחן ביריעות ביטומנית

 ליישום הביטומן המותז על היריעה. 

היה חלקה, יש להחליקה בביטומן חם ככל שהתשתית ליריעות הביטומניות לא ת .1.5

105/25. 

 :הדרישות התפקודיות מחומר האיטום .2

 .כושר הידבקות מעולה לבטון לח .2.1

 את ההדבקה. בעל כושר "נשימה" שיאפשר התנדפות רטיבות הבטון מבלי לנתק .2.2

 לפחות.  300%כושר התארכות  .2.3

 מ"מ. 2גישור על סדקים עובדים מעל  .2.4

 מתמידה גם לאחר בליה ממושכת. זו הקבלן יציג תעודות שרמת התארכות .2.5

 ק"ג/סמ"ר לפחות. 1 -חוזק קריעה במתיחה  .2.6

 כושר סגירת חורים הנוצרים ממסמרים ודומיהם. .2.7

 שנים לפחות.)עשר(  10שמירה על תכונות החומר במשך  .2.8

 מ' לפחות. 9עמידות בלחץ עפר או דומה, בגובה  .2.9

 עמידות במים ונזקי טבע שונים. .2.10

 כללי .3

 ורים או פגמים ובעובי אחיד.ל תהיה שלימה ,ללא חממברנת האיטום שתתקב .3.1

ק"ג חומר למ"ר,  1.5כ  מ"מ חומר )מדוד ביבש( דרוש להתיז 1הערה: לקבלת  .3.2

 מ"מ חומר )מדוד ברטוב( . 1.5 שהם כ

 מני ייבוש ז .4

זמני הייבוש יהיו בהתאם להוראות היצרן ויקבעו סופית לאחר בדיקות  .4.1

 .התייבשות החומר לכל עומק החומר המותז

שעות לכל הפחות. ייתכן שניתן  24מ"מ יהיה  1.5זמן ייבוש בין שכבות בעובי  .4.2

 לקצר זמני המתנה לשכבות דקות יותר.

 שעות לכל הפחות.  48בגמר השכבה העליונה, לפני כיסוי, יהיה זמן ההמתנה  .4.3

 יש לחתוך במקומות עם עובי גדול יחסית ולבדוק ייבוש לכל עומק השכבה. .4.4

 בדיקת עובי החומר .5

תבוצע לאחר גמר התייבשות החומר, בעזרת מדיד. כמות הבדיקות בדיקת עובי החומר 

 היותר.מ' לכל  3x3תהיה בגריד של 
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 איטום תפרי התפשטות באלמנטי הבטון 05.04.05

באיטום מעל תפרים קונסטרוקטיביים באלמנטים, יש לבצע יריעה ביטומנית "פלקסוביט"  .1

 ( לתשתית.100%מ מרותכת במלוא שטחה )ס" 50ללא ארג ברוחב  -או שו"ע 

ות אותו בתפר ופח לתוך התפר או מעליו יותקן אביזר פרופיל פח מגלוון עם רגליים המקבע .2

ס"מ לפחות מרוחב התפר. הפרופיל מיועד  2מ"מ לפחות וברוחב הגדול ב  2.5עליון בעובי 

 לשמש גב ליריעה.

ל כל השטח, כולל על אזור התפר, לאחר האיטום ביריעות יש לבצע את האיטום בהתזות ע .3

 על גבי היריעות.

היטב את היריעות, לחמם את פני לצורך הדבקות טובה של ההתזה על היריעות יש לנקות  .4

 השטח במבער עד לקבלת ביטומן "חי" ללא שכבות חול

 

 איטום מעברי צנרת 05.04.06

        בודדת צנרת איטום .1

זרת אביזר חרושתי לאיטום מעברי איטום צנרת החודרת דרך הקירות, יעשה בע .1.1

 , הכולל צוורון גומי המתהדק על הצינור החודר וחצאית מיריעת "קרדי", צנרת

מסוג "דלמר" או שו"ע מאושר, כולל הידוק השרוול סביב הצינור החודר בבנד 

 נירוסטה . 

, יש להשתמש באביזר חרושתיים אביזרים עבורם שאיןלקטרי צנרת גדולים  .1.2

הצינור החודר והכולל  אתמ"מ, בצורת צינור המקיף  2בעובי  מברזל מגולוון

שוליים אופקיים אשר איטום הקיר יתחבר עליהם, בכל שטח החפיפה האפשרי, 

 בחלק האופקי של השוליים.

על האביזר תולבש "שמלה" מגומי שתהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גבי  .1.3

 האביזר ועל הצינור החודר את הקיר.

( על גבי פזקר" )כל אוטםפז ומן אלסטומרי כגון "ה קרה של ביטיש לבצע מריח .1.4

 חבק הנירוסטה כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי.

בנוסף לאיטום סביב השרוול יש לאטום בתוך השרוול החודר, בין השרוול לצנרת,  .1.5

 ס"מ לפחות 10ע"י משחה מסוג סטופק אשר תוחדר ותמלא את המרווח לעומק 

 ., כאמור בהוראות היצרןחזקה, אך ניתנת לפירוק שכבה צמנטית ועליה תבוצע

 איטום אלומות צנרת .2

 'א חלופה .2.1

וצבוע איטום אלומות צנרת יעשה ע"י אביזר פלדה הכולל פח מגולוון  .2.1.1

מ"מ לפחות במישור הקיר אליו מרתכים קנים  3בעובי בביטומן 

יהיו מ"מ לפחות, למעבר הצנרת. הקנים  2.5)שרוולים( מפלדה בעובי 

 בריתוך מלא, אטום למים אל הפח. במפעל, מרותכים

 את האביזר מקבעים לקיר בדיבלים. .2.1.2

ס"מ מעבר לאזור הריתוך של הקנים,  20 -לאביזר יהיו שוליים גדולים ב .2.1.3

 עבור התחברות שכבות האיטום.
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ובמשחה מסוג סטופק,  "בין השרוול לצנרת ב"שמלה מגומי אטוםיש ל .2.1.4

 רת בודדת.כאמור לגבי איטום מעברי צנ

 'ב חלופה .2.2

מוצקים( מתפלס  100%יבוצע ע"י יציקה של חומר דו רכיבי ) האיטום .2.2.1

דו מעצמו, הנדבק היטב לאיטום ביטומני כדוגמת פוליאוריתן ביטומני 

 או שו"ע.  PB 2Kמסוג היפרדסמו רכיבי, 

 החומר עובי כי שתבטיח, קבועה או זמנית תבנית לתוך תבוצע היציקה .2.2.2

 . תחוהפ לכל"מ ס 4 יהיה

 .מהתבנית החוצה החומר בריחת למניעת אטומה תהיה התבנית .2.2.3

"מ ס  10  ברוחב  הקיר  של  האיטום  את  יחפוף  והוא"מ  ס  4  יהיה  החומר  עובי .2.2.4

 .כיוון בכל, לפחות

 

 הגנה על האיטום 05.04.07

 יש להגן על מערכת האיטום. .1

טון לפחות, קילו ניו 5.0פוליאסטר, חוזק קריעה  100%ההגנה תבוצע ע"י ארג גאוטכני  .2

 המשווק ע"י א.ח.א.ב או שו"ע.  DRENOTEX D/FT 200גר' למ"ר, מסוג  200במשקל 

שתקובע בסרגל אלומניום    מ"מ, 0.5על יריעת הגאוטקסטיל תונח יריעת פוליאתילן בעובי  .3

 ס"מ. 40מ"מ כל  70/30/3

 מ"מ לפחות או 39של הילטי, אורך  MX351DXע ע"י מסמרים מאקדח כדוגמאת  הקיבו .4

ים לאחר העיגון יהיה על הקבלן לבצע מסמרים שו"ע. ככל שימצאו מסמרים משוחרר

 ארוכים יותר.

המילוי החוזר בסמוך לאלמנט יעשה בחומר ללא אגרגטים גסים, בהתאם למפרט יועץ  .5

 הקרקע.

 

  איטום תקרות 05.05

 תקרת מנהרת השירות 05.05.01

 שכבות האיטום 

 גרם/מ"ר. 300250בכמות מריחת פריימר ביטומני  .1

מ"מ )בטון מוחלק(,  1ככל שפני הבטון לא יהיו חלקים ברמה של בליטות ושקעים מעל  .2

 , בכמות הנדרשת שתביא להחלקת פני הבטון.105/25יהיה על הקבלן למרוח ביטומן חם 

 ויריעות חיזוק.ביצוע רולקות  .3

מסוג   בפולימר  , משופרת(כמוראה בתוכניותמ"מ )  4יריעות בעובי  שכבות  של    הלחמה שתי   .4

S.B.S. .ומזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג 

 .M, מסוג 3, חלק 1430תכונות היריעות יתאימו לנדרש בת"י 

 ביצוע יריעות חיזוק. .5

 גר' למ"ר לפחות(. 300טול עבה)הגנה ראשונה על האיטום  ביריעות תעשה באמצעות נייר  .6
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מ"מ   6ס"מ, עם רשת שריון קוטר    6הגנה עיקרית על האיטום תבוצע ע"י בטון מזויין בעובי   .7

 ס"מ. 15כל 

בחפיפה  עם פלטת הגישה,  -הערה: איטום תקרת מנהרת השירות יכלול איטום החיבור .8

 ס"מ ולפי הפרטים. 60למרחק של 

 הכנות השטח ראו בהמשך.אופן ביצוע האיטום ביריעות, לרבות  .9

 

 תקרה קונזולית סמוך לדרך מוזס -איטום מסעת גשר  05.05.02

 פלט בתחום הכביש מבוצע ישירות על גבי מערכת האיטוםאסה 

 שכבות האיטום  .1

 האיטום באזורים אלו יהיה במערכת להלן: .1.1

 פריימר אפוקסי עמיד לאלקלי )בטון(. .1.1.1

בעל עמידות לחום   SBSביטומן אלסטומרי חם המורכב מביטומן ופולימר   .1.1.2

 .  ASTMC1202מעלות לפחות, ועמידות גבוהה  לכלורידים על פי  90של 

 51.07ממ' המתאימה למפרט נתיבי ישראל פרק    3יריעה ביטומנית בעובי  .1.1.3

 בעלת גב ניילון מתקלף בקלות.

יש  7%-ר שבו השיפוע גדול מעבור כל חלק מהגש 7%אין לבצע בשיפע של מעל  .1.2

 לקבל הנחיות מיוחדות מהמתכנן( 

 

 מערכת האיטום כוללת: .2

יה כזו שתבטיח את פני בטון מוחלקים בהליקופטר. מידת המעברים תה .2.1

קראת הכנת השטח, אך לא מעבר לכך, על מנת המישוריות והחלקות הנדרשת ל

 שלא להעלות את מי הצמנט על פני השטח.

הבטון יכלול התזת חומרי שחיקה או כרסום עדין ביותר של פני הטיפול בפני  .2.2

 מ"מ, עד לחשיפת קצות האגרגטים. 2הבטון לעומק 

י הבטון לקראת היה לשנות את הכנת השטח לפנבהתאם להחלטת המפקח, ניתן י .2.3

ביצוע מערכת האיטום, אם יבוצעו דוגמאות ויוכח בבדיקת שליפה חוזק מינימלי 

 מגפ"ס. 1.5נדרש של 

ריחת פריימר אפוקסי על בסיס מים, המאפשר הלחמת יריעות עליו, מסוג מ .2.4

לפחות, ועד גר' למ"ר    200 –אקוודור )פולידן( או שו"ע בשתי שכבות, בכמות של כ  

 סוי המלא של כל השטח, ללא חורים )המחמיר מבין השניים(.לכי

 2ובי " )פזקר( או שו"ע בע795מריחת ביטומן אלסטומרי חם, מסוג "אלסטוגום  .2.5

ממ'. הביטומן מובא לאתר בקוביות ומחומם במכונה מיוחדת לחימום ביטומנים 

 אלסטומריים. )ראו להלן(

. SBS ,3/250SPמניות, משופרות בפולימר הלחמת שכבה אחת של יריעות ביטו .2.6

 3היריעות יהיו מסוג נדבקות מעצמן. מתאימות למפרט נתיבי ישראל ליריעות 

 .51.07.02.04מ"מ טבלה 

 מ' לפחות לקצה היריעות )יונחו במדרגות.( 0.5מן היישום יעשה דרוג של בז 
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ום , פזקר כל החומרים במערכת האיטום לעיל יסופקו ע"י יצרן / ספק אחד )ביט .2.7

 וכד'(

ס"מ מינימום ,  4האספלט שיבוצע מעל מערכת האיטום יעשה בשכבות של  .2.8

 מעלות צלזיוס, 170 -140בטמפרטורה 

ל ס"מ, ופיזור האספלט יעשה  3.0לט מינימאלית תהיה  ליד התפרים שכבת אספ .2.9

 בזהירות מירבית.

ס"מ טרם התחלת עבודות  2X2ברשת צפופה   AS MADEיש לבצע מדידת  .2.10

ס"מ בשכבה הראשונה מעל  4מינימאלי של  יטום, ולהתאים לגובה אספלטהא

 ס"מ סה"כ במסעת הגשר. 10האיטום, ולעובי אספלט מינימאלי של 

 האיטום בתחום שמתחת למדרכהשכבות  .3

מערכת האיטום מתחת למדרכה תהיה בדומה לכל שטחי הגשר, בתוספת שכבה  .3.1

ומזויינת בלבד פוליאסטר  .S.B.Sמשופרת בפולימר מסוג של יריעות ביטומניות 

  .Mמ"מ סוג  4בעובי  לא ארוג

 היריעה תולחם בכל שטחה לשכבת היריעה הראשונה. .3.2

 הגנה על האיטום  .3.3

 לאבני השפה תעשה הגנה על מערכת האיטום באחת מהחלופות הבאות:מתחת  

 15כל  6ס"מ, עם רשת שריון קוטר  5בטון מזוין בעובי מינימלי של  .3.3.1

 ס"מ. 2בעובי  1920ת ת"י י מתועש התואם אשכבת מלט פולימר .3.3.2

 שכבת יריעה נוספת, שלישית, שתפקידה להגן על היריעות שתחתיה. .3.3.3

 סט', באופן שלא יפגע במערכת האיטוםהמדרכה תבוצע לפי פרטי קונ .3.3.4

 

 ת הפיתוח מעל לדרך השירותתקר איטום 05.05.03

מניות  מולחמת לפני הבטון של לוח"דים, יבוצע רצועות של שכבת חיזוק ביריעות ביטו בתקרות 

הקורות הנושאות את הלוח"דים. רוחב התחום יהיה כזה שיכסה את התקרה, מבוצעת על גבי 

 יוון. לפני הביצוע יש לסמן את מיקום הקורות. כס"מ לכל  50הקורה ועוד 

 : האיטום שכבות .1

 היטב. מוחלקים בטון פני .1.1

 ביטומני פריימר .1.2

 מ"מ 2בעובי  105/25ביטומן חם  .1.3

 Mסוג  מ"מ  5בעובי  .S.B.Sשכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר  2 .1.4

 כ"א. היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית. 

, בשתי שורשים נגד חומר יכילו, כיוון לכל' מ 3 ועוד, גינון באזורי היריעות .1.5

 השכבות.

המשווקת ע"י  40WSFמסוג  H.D.P.Eהגנה על האיטום נגד שורשים, ע"י יריעה  .1.6

ס"מ לפחות. יש לשים חומר קוטל  20היריעות יונחו בחפיות של ברת "רב נוי". ח

 שורשים בחפיות.



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

81 

היריעות יהיו על הרצפה ועל הקירות של האדניות לצורך הגנה מושלמת. במקומות  .1.7

-WSBסיביים יש להשתמש ביריעות מסוג  שבהם שותלים צמחיה עם שורשים אגר

 יולחמו בחפיות.יעות , היראו שו"ע נוי-המשווקת ע"י רב 080

 .הנוף יועצי של תהיה שורשים נגד ההגנה יריעת סוג לגבי הקביעה 

 זיון  רשת  עם"מ  ס  6  בעובי  מזוין  בטון"י  ע  תעשה  ברצפה  האיטום  על  מכאנית  הגנה .1.8

 ס"מ. 15מ"מ כל  6קוטר 

 יש, בבטון מוגנותמפני שורשים אינן  הגנהלהפולימריות  יריעותהש מקום בכל .1.9

 .שבורים משורשים היריעות על המגן מיוחד לבד"י ע ,מכאנית הגנבה עליהן להגן

 הפיתוח תקרת איטום לנושא כללי .2

, בהתאם josemאו  סמיט או הרמר כגון, מאושר חרושתי מאביזר יהיו קולטנים .2.1

 ליריעות התחברות סידורהאביזרים יהיו עם  בתוכניות האינסט'.לדרישת 

 ניקוז כפול. בעלי, התקרה של האיטום

 לצרכי, הקרקע פני מעל העולה מחורר שרוול עםהאביזרים  יהיוגינון  וריבאז .2.2

 .פיתוח /אינסטלציה /איטום בתכנית ראה הקולנטנים פרטי. תחזוקה

שו"ע   אודלמר  חרושתי כדוגמת דלביט מחברת  חדירות צנרת יאטמו בעזרת אביזר   .2.3

וארון על . סגירת הצומולחמת לגוף האביזר במפעלביטומנית  מתאים, כולל יריעה  

 ס"מ לפחות. 2ברוחב חווק נרוסטה החודר תעשה ב ינורהצ

למפקח בכל מקום שכתוב דלמר ניתן לבצע שווה ערך רק לאחר הצגת האביזר  .2.4

 ואישורו.

או  11fcכדוגמת סיקפלקס  מסטיקתקני ויהיה בסרגל  בהגבהותגמר האיטום  .2.5

 . שו"ע

, מבלי לחדור את אלמנטי הפיתוח ייבנו על גבי שכבת ההגנה שעל האיטום כל .2.6

וקבלת פרט איטום  המפקחאישור  האיטום. כל חדירה באיטום מחייבת את

 מתאים.

 

 ביריעות ביטומניותאיטום תקרות  05.05.04

 עבודות ההכנה:  .1

או אלה  1חלק  1752עבודות ההכנה לאיטום ביריעות יהיו בהתאם לאמור בת"'  .1.1

 עם כן נכתב אחרת במסמכי המכרז

. פני התשתית יהיו העובייבכל להיות יציבה ויבשה  התשתית לאיטום חייבת .1.2

ם ורציפים. חלקים, ללא בליטות, שקעים, חורים או סדקים ובעלי שיפועים תקיני

 סביר להניח כי פני הבטון אינם חלקים ויהיה צורך להחליקם.

סילוק חלקים  ניקוי שטחי הבטון לאיטום יכללו הסרת כתמים )שמן, צבע וכד'(, .1.3

 ע"י שואבי אבק תעשייתיים. ם זרים, וניקוי יסודי מאבקרופפים וחומרי

על עגלה. יש יבוצע באמצעים מכאניים כגון מלטשות המותקנות  שיוף בליטות 

  להעדיף תמיד שיוף בליטות על פני מילוי בחומרי תיקון.
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תיקון סדקים בבטון, הנראים לעין, יעשה עם יריעה מקומית בנוסף ליריעת  .1.4

ס"מ  33מ"מ, רוחב  4, בעובי התקרהום תו סוג כמו איטוהיא תהיה מאו תקרהה

 ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון. 20-ואורכה יהיה גדול ב

 הפעולות:סדר  .1.5

 ס"מ משני צידי הסדק. 20מריחת "פריימר" ברוחב  .1.5.1

 ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  .1.5.2

הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק באשר פס  הסיד ימנע  .1.5.3

 דבקותה מעל לסדק.הי

 שקעים בתשתיתתיקון  .1.6

שקעים שימצאו בתשתית האופקית ימולאו כדי להגיע לתשתית חלקה  .1.6.1

 ונקיה לאיטום.

גראוט צמנטי או בטון פולימרי מהיר התיקונים יעשו באמצעות  .1.6.2

 .R-4התחזקות, מדרגה 

  לפני התיקון יש לנקות את המקום ולהספיגו במים. .1.6.3

סו ון ע"י ריסוס במים ולמחרת יכואשפרת התיקונים תחל ביום התיק .1.6.4

 ימים.  3בשקי יוטה לחים, שיוחזקו במצב לח במשך 

 ביצוע רולקות  .2

ס"מ, מולחם בכל שטחו  3x3ולקות יהיו ממשולש ביטומני מוכן ממפעל במידות הר

כדוגמת סיקה רפ פאואר או שו"ע,  R-4לתשתית או ממשולש מבטון פולימרי בדרגה 

 ס"מ. 5x  5במידות  

 וקת חיזיריעו .3

 יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'.  

 ס"מ. 33של  ברוחב מינימלי תעשה ברצועת יריעה, זהה ליריעת האיטום, .3.1

ס"מ על  10  -ההגבהה ו ס"מ על דופן 10תולחם במלוא שטחה לתשתית מינימום  .3.2

 מישור הגג. היריעה תולחם ישרה ללא כפלים, לא ישארו חללי אויר בין היריעה

 לרולקה.

 כללי לאיטום ביריעות ביטומניות מפרט  .4

 .2חלק  1752העבודות יעשו בהתאם לאמור בת"י  .4.1

היריעות שיובאו לאתר יהיו בעלות גב חלק שטוח, ללא שקעים. יותר שימוש  .4.2

מ"מ, בבדיקה במכשיר מדידה בעל  0.3ביריעות עם שקעים בגבן שעומקם קטן מ 

 רמת שיוק של עשירית מהנ"ל.

 ביטומניותהיריעות ההישום של  .4.3

ניתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה  .4.3.1

כולל "רולקות", מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חיזוק",   הדרושות

 וכד' וניקוי יסודי של התשתית.
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לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח  .4.3.2

 גלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז.הבטון לפחות חצי שעה ול

גלים מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגל .4.3.3

את החצי השני ומלחימים באותו אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא 

 חללים.

סדר הנחת היריעות יהיה מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג ככל שניתן,  .4.3.4

 בגג רעפים.

מפגש  רייווצשלא  ישר ובצורת "שח מט" כדיהנחת היריעות תהיה בקו  .4.3.5

 של ארבע יריעות בצומת אחת. 

 ס"מ בשני הכיוונים. 10יה החפיפה בין היריעות תה .4.3.6

,  יהיה ההשניי בכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום, אחת על גבי .4.3.7

החפיות של השכבה העליונה  כיוון היריעות בשתי השכבות באותו כיוון.

 ס"מ מהן ובמקביל להן. 50למרחק    תוזזנה כלפי התחתונה

 היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית: .4.3.8

החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים זמן ועוצמת  .4.3.8.1

בעת היישום ויהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן 

 באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם להנחיות יצרן היריעות.

עם מרית )שפכטל(     על כל החפיות המולחמות יש לעבור  .4.3.8.2

ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת הביטומן שיצא  מחוממת היטב

 להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו. ממנה. יש

על כל פגם שיתגלה, יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את  .4.3.8.3

 ס"מ לפחות מכל צד. 20-הפגם ב

מם כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן )אגרגט( צריך תחילה לח .4.3.8.4

ת את היריעות באזור החפיה ולשקע את האגרגטים על מנ

 היריעות.להבטיח הדבקה בין 

 יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד' .5

ליריעת האיטום העיקרית עם אגרגט מלמעלה.  ות, הזהותת יריעותעשה ברצוע .5.1

תמיד ברולקות יהיה מספר היריעות גדול ממספר יריעות האטום בכלל בשטח 

 מור בתקן(.)כא

ת האיטום ס"מ את יריע  15תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף   .5.2

 העיקרית.

ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה  5בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות  .5.3

 העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק.

שה חייטות" בהתאם "מע - הביצוע. יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות .5.4

 .לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות
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 סרגל אלומיניום .6

ין בעזרת סרגל אלומיניום ייריעות האיטום יחוזקו אל הקיר המרתף או קיר הבנ .6.1

 גובהבשני צידיו,  45-, עם שוליים מכופפים ב1752 בתקן כאמורסטנדרטי מסוג 

יפוף העליון שלו ימצא מעל לקצה ובע כך שהכ. הסרגל יקלפחות' ממ 9 הכיפוף

 במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצה היריעה.היריעה לאפשר איטום 

"מ מ 5 בקוטר, הברגהס"מ, ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר ב 20קיבוע הסרגל כל  .6.2

 הילטי  כדוגמת  מוכרת  מחברה,  לפחות  שנה  15  למשך  בשיתוך  עמיד  בחומר,  לפחות

 "עשו או פישר או

 ס"מ. 20הדיבלים בין  המרחק .6.3

 מ"מ. 5/35הקידוח  .6.4

אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל יאטם בעזרת מסטיק המרווח בין סרגל  .6.5

 " )חב' גילאר( או שווה ערך מאושר. 11FCמסוג "סיקפלקס 

 ידרש.יציפוי הקירות ירד ויכסה את האיטום וסרגל הקיבוע, במידה ו .6.6

 אף מיםסרגל  .7

 הכיפוף על "מס 20 כל לתשתית בדיבלים יקובע "ממ 1.5עובי מאלומיניום מכופף ב יבוצע

 או שו"ע. סיקה של 250 הייפלקס כדוגמת פוליאוריתני מסטיק יבוצע המים אף של העליון

 

 ביקורת האיטום ע"י הצפה 05.05.05

 . 1, חלק 1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י  .1

 ההגנה על האיטום. ההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטום ובטרם נעשתה .2

ולק לאזורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך לילה אחד ה גדול, הוא יחתקרבמידה ושטח ה .3

 בכל אזור ואזור.

 לפרט מתחת, הניקוז צינור בתוך המים יציאת פתחי את לסתום להקפיד יש, ההצפה בזמן .4

ם האנכי. וחיבורו לצינור מי הגש   הגשם  מי  קולט  של  האיטום  גם  שייבדק  כך,  גשם  מי  קולט

ן מיוחד לתוך הצינור מי הגשם, למפלס מתחת לחיבורי הקולט לצינור, על יש להכניס בלו

 מבפנים ומנת לסתום אות

 צורך ויהיה תיפסל הצינור בתוך במקום מלמעלה יסגרו הניקוז פתחי שבה הצפה בדיקת .5

 .הקבלן"ח ע, הבדיקה על לחזור

 

 (מוצקים 100%) רכיבית דו פוליאוריאה של חמות התזות"י עאיטום  05.06

 כללי 05.06.01

 pureהמכונה  מוצקים 100%, רכיבית דו, חמה פוליאוריאה של התזות"י ע יבוצע האיטום .1

polyurea . 

 מיועד ע"י היצרן ליעודו. יהיה החומר .2

ובגיבוי בדיקות החומר למאגרי ניקוז וביוב יתאים ליעודו, בהתאם להמלצות היצרן  .3

 התאמה שיספק היצרן
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 :האיטום רכתעמ עובי .4

 מ"מ. 2האיטום יהיה בעובי  .4.1

מ"מ. הנ"ל  1לפני ביצוע המערכת תבוצע התזה על כל הפינות והעיבודים בעובי  .4.2

 בנוסף לעובי הכללי של החומר.

 מומחה לעבודות בפוליאוריאה, בעל ניסיון מוכח. מבצעתתבצע ע"י  העבודה .5

 

 ת הכנהעבודו 05.06.02

 ם ונקיים.בלת פני בטון חלקים, ישרים, יציבייש לבצע הכנת שטח טובה מאוד עד לק .1

 .התכניות פי על, הניקוז לכיוון בשיפוע יהיו האופקיים בחלקים הבטון פני .2

 את   יבצע אשר,  בפוליאוריאה  לאיטום  מומחה  מבצעעבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע"י   .3

 ובאחריותו. האיטום עבודת

צמנט שיצאו -וחד לבליטות של מייש לסלק בליטות חדות מפני הבטון. הדבר נועד במי .4

יות או במקומות שהלוחות לא עמדו במישור אחד. הביצוע ע"י דיסק מהרווח שבין התבנ

 או אבן משחזת לקבלת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.

ומרי שחיקה עד לסילוק קרום התזה של ח לאיטום המיועדתהבטון  תשתיתיש לבצע על  .5

ים. חומרי השחיקה ייצרו חספוס של פני השטח הבטון העליון וחשיפת קצות האגרגט

 . ICRIעל פי תקני  CPS 4 –בפרופיל בהתאם ל 

על   R-4איכות    בדרגתבטון פולימרי  אפוקסי צמנט כנ"ל או  חורים וקיני חצץ יש לסתום עם   .6

סלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת פי תקני שיקום בטון. לפני הסתימה יש ל

 ה.תשתית חזקה ויציב

 בתוך רק יימצא התיקון שחומר כך התיקון לאזורי מסביב החומר שאריות את לנקות יש .7

 .השקעים

 או (, יום 28) הציפוי חומרי יצרן דרישות פי על, להתייבש התיקוןלאפשר לבטון  יש .8

 .ייבוש מהיר, רכיבי דו בחומר להשתמש

 

 השכבות סדר 05.06.03

 לעיל כאמורהשטח  הכנת .1

לחילופין,   מ."מ  3  –  1)גילאר( בעובי    720  סיקה  מסוג)אפוסם(    צמנט  אפוקסי  שכבת  מריחת .2

 מילוי חרירים ב"צמנטאול" המשווק ע"י שושני וינשטיין או שו"ע.

בהתאם  R-4בבטון פולימרי חרושתי, דרגה "מ מ 15x15 במידות מינימליות רולקות ביצוע .3

 לתקני שיקום בטון. 

 היצרן"י ע המומלץ אחר פריימר או אפוקסי פריימרהתזת /מריחה .4

 המערכת , מוצקים 100%, חמה רכיבית דו פוליאוריאה במערכת האיטום חומר התזת .5

 .שתייה במי לשימוש מאושרת תהיה
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 תפקודי מפרט 05.06.04

 , גמישה, שתיושם בהתזה.חמה מפוליאוריאהאיטום ע"י ממברנה  

 ונים הבאים:החומר יובא לאישור המפקח ויהיה מלווה בתעודות הקובעות את הנת 

 .300%לפחות   - בשברהתארכות  .1

 מגפ"ס 25חוזק מתיחה מעל  .2

 מגפ"ס. 45.0חוזק קריעה מעל  .3

 ובאטמוספירה. .U.V -עמידות מעולה של השכבה העליונה ב .4

 מגפ"ס. 1.5חוזק הידבקות לתשתית לפחות  .5

 .חמים מים כוללכושר איטום ועמידות במים,  .6

 '.ממ 3 מעלכושר גישור על סדקים,  .7

 +C0 90 -ל  -C05פרטורה בין ת בטמעמידו .8

 על קירות )חומר טיקסוטרופי מתחזק במהירות(. התזההתאמה ל .9

 במי לשימוש מתאים החומר כי המאשרות התקנים ממכון תעודות בעל יהיה החומר .10

 .שתייה

 

 אופן הביצוע 05.06.05

 שכבות האיטום יכללו: 

 לקבלת  עד הכלצמנט(, -סיאפוק של)מריחה  קטנים חורים וסגירת יישור, החלקה שכבת .1

 .חרירים ללא משטח

פריימר מתאים אשר תפקידו להיספג בבטון ולהוות שכבת קישור בין הבטון לחומר  .2

 שכבות. 2האיטום. )פריימר אפוקסי(. 

 את איבד הפריימר אם. הבאה השכבה יישום בזמן דביק יהיה הפריימר מקרה בכל .3

 .נוספת שכבה וליישם ללטש יש(, שעות 24 -מ יותר חלפו)אם  דביקותו

 .למיניהם והחומרים הסדקים, העיבודים, הרולקות בכל זוקחי שכבת התזת .4

שכבות או יותר )בהתאם להוראות היצרן(.  2 -, עשויה בבהתזה מפוליאוריאהממברנה  .5

 בעובי כאמור לעיל.

 מתאים  פריימר  מריחת  לוודא  יש.  לפחות"מ  ס  15  של  בחפיה  צנרת  חדירות  על  יעלה  האיטום .6

 .הצנרת על

 .היצרן הוראות פי על, מתאים פריימר למרוח יש שונות למתכות הדבקות לצורך .7

 

  לביצוע האיטום הנחיות כלליות 05.06.06

, בעובי אחיד ככל שניתן, חלקותמודגש בזאת כי שכבות האיטום הסופיות יהיו שלמות,  .1

 או כל פגם אחר.  מהמורות ללאללא חורים או סדקים, 

 .הטכני הדף הוראות פי על, אחר או ברולר צעיתב פריימר יישום .2

הפוליאוריאה תתבצע על פי הוראות היצרן ועל ידי ציוד המיועד להתזת פוליאוריאה,   התזת .3

 המאושר על ידי ספק החומר. 
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המיומן ומנוסה בהתזת פוליאוריאה, אשר יאושר על ידי ספק   מבצעתתבצע על ידי    העבודה .4

 החומר.

 .ההתזה גמר לאחר כשעה רתתאפש לתנועה המשטח פתיחת .5

 .ההתזה גמר לאחר ימים 7 יתאפשר מלאה התקשות .6

תיקון פגמים וחרירים, אם יידרש, יבוצע בפוליאוריאה, לרבות הכנת שטח הנדרשת לביצוע  .7

 חיבור מובטח בין השכבות, הכל בהתאם להוראות היצרן.

 

 בטיח הידראולי איטום 05.07

 עבודות הכנה 05.07.01

 ד לקבלת פני בטון חלקים, ישרים, יציבים ונקיים. טח טובה מאוד עיש לבצע הכנת ש 

 .ובאחריותו  הקבלןעבודות ההכנה והתיקונים יבוצעו ע"י  .1

צמנט שיצאו -יש לסלק בליטות חדות מפני הבטון. הדבר נועד במיוחד לבליטות של מי .2

דיסק  במישור אחד. הביצוע ע"ימהרווח שבין התבניות או במקומות שהלוחות לא עמדו 

 לת שטח פנים ללא קפיצות ובליטות.או אבן משחזת לקב

פני בטון המיועדים לאיטום יהיו נקיים מחומרים זרים כגון: שמן, צבע חלב תבניות ושכבת  .3

 מי הצמנט בפני הקיר.

שנאטמים במריחות צמנטיות )טיח הדראולי( יש לבצע על הקיר התזה של חומרי  בקירות .4

ם הבטון העליון וחשיפת קצות אטמ', עד לסילוק קרו 300ה או בלחץ מים של מעל שחיק

 .השטח בכלהאגרגטים, 

ולסלק את הקרום החיצוני  גס, יש לעבור על הבטון בעזרת דיסק עם נייר שיוף לחילופין

 שעל הקיר, עד שקצות האגרגטים יראו בברור.

 ש, כאמור בהמשך.הכנת השטח תהיה לרמה שתבטיח את חוזק ההדבקות הנדר

כגון: סטרקצ'ורייט או  R-4חצץ יש לסתום עם בטון פולימרי מדרגת איכות וקיני חורים  .5

 שו"ע. יש להקפיד ולמלא את כל החורים שבקיר, קטנים וגדולים עד לקבלת מישור שלם.

לפני הסתימה יש לסלק את החלקים המפוררים של הבטון עד לקבלת תשתית חזקה 

 ויציבה.

 סביב,  הקיר  של  שנמרח  מלט  שאריות  ולנקות  התיקון  ראזו  שולי  על  לעבור  יש  יהמילו  לאחר

 .התיקון אזור

חורים קטנים וסדקים יש למלא בעזרת שפכטל המתאים לסביבה חיצונית אגרסיבית,  .6

. השפכטל ידבק לבטון ולחומר האיטום שיבוא עליו. ביצוע או שו"ע 620 סיקה כדוגמת

 כך, התיקון מסביבת חומר יירשי ולסלק לשייף יש, השפכטל ביצוע לאחר מייד -השפכטל 

 .הבטון פני על דקות שכבות יישארו שלא

 

 של טיח הידראולי במריחות הקירות איטום 05.07.02

 ."עשו או" אלסטיק 107 סיל טופ"סיקה  כדוגמתיש להשתמש בטיח הידראולי משופר  .1

 מ"מ לפחות כל אחת 1 שכבות בעובי  2היישום ע"י מריחה במברשת או התזה. יש לבצע  .2

 מ"מ. 1.5-ולא יותר מ

 עובי גדול מדי בשכבה יגרום לסדיקת החומר.
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לכן החומר בעל תכונות מכאניות עובי קטן מדי בשכבה מראה על שימוש בחומר דליל מדי ו

 ירודות.

 יקבל הדרכה מספק החומרים על אופן יישום החומרים. הקבלן

את פני הבטון, כך  יבשולילפני הביצוע יש להרטיב את פני הבטון, להספיג אותו במים  .3

 יהיה במצ"ב "רווי ויבש פנים". בטוןה ההידראולישבזמן ביצוע הטיח 

. יש לערבב את החומרים ע"י ערבל מיםהטיח ההידראולי יורכב משני רכיבים: אבקה ו .4

 סיבובים לדקה בערך(.  300מכאני בעל מספר סיבובים קטן )

 .דקה למשך ערבול ושוב הפסקה' קד 5, ערבול דקות 4דקות בערך.  5משך הערבול יהיה 

מדויק של כמויות שני הרכיבים.  עד לקבלת הסמיכות הרצויה. יש יש להקפיד על יחס 

 לעבוד עם כלי מדידה לקבלת המינון המדויק.

 .צמנטי איטום למריחת מותאמים זיפים עם" TORO" במברשת תעשה המריחה .5

חזקות חלקית של השכבה שעות עד להת 2-6לאחר מריחת השכבה הראשונה ממתינים  .6

 כבה הבאה.הראשונה ויכולתה לשאת את הש

 חומר  של שכבות שתי תחילה למרוח יש שבבטון סדקים ומעלמעל תפרי יציקה בבטון  .7

לאחר שהמפקח ,  מכן  לאחר"מ.  מ  10  עיניים  עם,  לטיח  שריון  רשת  לתוכו  ולהטביע  האיטום

 .השטח כל פני על בוצעויש בשכבות המקום את מכסיםיבדוק ויאשר, 

 מגפ"ס 1.5יפחת מ חוזק ההדבקות של חומר האיטום לרקע לא  .8

 לאחר הביצוע .9

, מרטיבים את פני השטח ע"י ריסוס עדין נייהשעות לאחר גמר יישום השכבה הש  3 .9.1

 שעות במשך יומיים. 4של מים )אשפרה(. ההרטבה תחזור על עצמה מדי 

 מסטיק  של  מריחה"י  ע  היעש  החיפוי  של  הקיבוע  אביזרי  חורי  סביב  האיטום  תיקון .9.2

 האיטום במישור המריחה"ע. שו או" 250 הייפלקס"סיקה  כדוגמת פוליאוריתני

 .הקיר של

 

 חרושתית הרבצה בשכבתקירות  של והחלקהאיטום/יישור  05.08

 כללי 05.08.01

שכבת ההרבצה תהיה מתערובת מוכנה מראש, במפעל, כגון חברת "תרמוקיר" או  .1

 "כרמית" או שו"ע מאושר.

)תקן לטיח( עבור תשתית לחיפויי חוץ  1920תקן ב נדרשתכונות שכבת ההרבצה יתאימו ל .2

 "מ(מ 7 ל 4מ"מ )בין  5קשיחים. עובי השכבה 

 מים עיבוד בעיית בגלל החומר בתכונות פוגע הדבר"מ. מ 4 -מ קטן בעובי שכבה לבצע אין .3

 .לקויה השפרה ולכן

 פני על' מלג עם לעבור יש מקרה בכל. בהתזה או' מלג עם במריחה תבוצע ההרבצה שכבת .4

 .השכבה פני את ולהחליק הקיר אל השכבה את להדק, יישומה לאחר השכבה

 פגמים  או חורים ללא'(, ממ 1מינוס -)פלוס אחיד בעובי, מלאה תהיה הסופית שכבה .5

 .כלשהם

 .לפחות"ס מגפ 0.8 יהי ההדבקות חוזק .6
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 הכנת השטח 05.08.02

רופפים ובליטות גדולות, מילוי  תכלול סילוק חלקי בטוןהשטח תהיה טובה והיא  הכנת .1

 וניקוי יסודי מאבק. מתכווץ בלתי פולימרי בבטוןקיני סגרגציה 

. לפחות' ממ 10 בעומק יחתכו, מהבטון המציצים זיון וברזלי פלדה אלמנטי קשירה חוטי .2

 .פולימרי בבטון ימולא שנוצר השקע

 '.אטמ 200 מעל מים לחץ בעזרת הקיר שטח בכל הבטון פני את קותלנ יש בטון בקירות .3

 יש להרטיב את הקיר ולהספיגו במים לפני ביצוע השכבה. .4

 

 נוספות הוראות 05.08.03

למנוע  מנת עלתפרי יציקה, בבין בטון לבלוק ו בחיבוריםיש לשים רשת באזורי סדקים  .1

 סדיקה.

ההרבצה. רוחב מ"מ והיא תמצא במרכז שכבות    10X10הרשת נגד אלקלי עם חורים בגודל   .2

 חות.ס"מ לפ 40הרשת 

 הביצוע בהתאם לאמור לעיל, בכפוף למפרט יצרן החומר ובליווי מטעמו. .3

 רטיבות  בתנאי  תשמר  שהשכבה  כך  ביום  פעמים  מספר  הרטבה"י  ע  לשכבה  השפרה  לבצע  יש .4

 .הזמן כל

 

 ממ" 10האיטום ע"י טיט עם דבק לטקס עובי גנה על ה 05.09

 כללי 05.09.01

בעיקר כאשר יש בעיה של עובי השכבות המותר( ההגנה על האיטום יידרש )מקום ש בכל .1

המגיעה כאמולסיה בעלת כמות של  SBR לטקס)טיט( עם דבק  מלטתעשה ע"י מריחה של 

" )שחל( 417הנדבק בצורה מעולה ליריעות האיטום, מסוג "שחלטקס  מוצקים לפחות,     50%

 או שו"ע.  "לטקס סופר סיקה"או 

 .1:  1מהול במים  SBRודבק  1: 2:צמנט חולרובת: ופן הכנת התעכמות הדבק וא .2

 מ"מ. 10 - המלט שכבתעובי 

יריעות ביטומניות עם אגרגט מלמעלה, יש להבריש את פני  על ישירות מלטלפני ביצוע ה .3

אגרגטים קטנים מפני היריעה ו לכלוךהיריעות במברשת עם שערות קשות על מנת לסלק 

 ה.שאינם דבוקים חזק ליריע

 .ממפעל מוכנה תערובת להביא רצוי, מכאני בערבל יעשה הטיט ערבוב .4

 

 E.P.D.Mברצועות יריעות  איטום 05.10

 כללי 05.10.01

נועד לאטום חיבורים עם תזוזות קלות, בין חומרים שונים  E.P.D.Mברצועות  איטום .1

 וכו'. הואלמנטים שונים, הצמודים זה לזה. כגון בין קיר לוויטרינ

מ"מ וסגירת הקצוות  1בעובי  E.P.D.Mלת פריימר, דבק משחתי עבה, יריעת ולכ המערכת .2

במסטיק. מערכת מתאימה: "רזיסטיט" המשווק ע"י "פישמן טכנולוגיות" או מערכת 

 או שו"ע. מחברת "טלבורג" המשווקת ע"י חב' "דבטק"
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 .שטחם בכל מודבקים. E.P.D.M -ע"י סרטי איטום מ האיטום .3

 1649ולוגיות( או )פישמן טכנ FP-75: כגון עבה ובדבק בפריימר שימוש תכלול ההדבקה

DYNOL .דבטק( או שו"ע( 

 בדיסקים הבטון פני את לשייף, הגמר שכבות כל את לפרק יש, לבטון הדבקה לפני .4

 פולימרי בבטון וסגרגציות חורים ולמלא האגרגטים קצות לחשיפת עד פלדה ובמברשות

 "ע.שו או" 300"סטרקצ'ורייט  מסוג

 ס"מ לפחות. 7 –הדבקת סרטי האיטום: לתשתית בטון  רוחב .5

 .לפחות"מ ס 4 בורד צמנט וללוחות פלדה לתשתית: האיטום סרטי הדבקת רוחב .6

 המיועדים הרווחים בכל לכן, ההדבקה שטח בכל ויציבה חזקה תשתית מחייב האיטום .7

 .האיטום את שיתמוך פח קיבוע"י ע תשתית תעשה, לאיטום

 

 ותכולת מחירידה אופני מד 05.11

 כללי 05.11.01

במסגרת הסעיפים השונים שבכתב  יםכל עבודות ההכנה, התיקונים והפריימר כלול .1

 הכמויות ולא ימדדו בנפרד.

 כמפורט  הכל  גם  ככוללים  יחשבו  הכמויות  שבכתב  איטום  לעבודות  המוצגים  היחידה  מחירי .2

 יוחד  לא  אם  אףם והפריימר,  , עבודות ההכנה, התיקוניזה  ובכלל  ובתוכניות  המיוחד  במפרט

 .הכמויות בכתב סעיף במפורש להם

 

 המדידה שיטת 05.11.02

כל שטחי האיטום ימדדו לפי השטח בפריסה )שטח הנראה לעין ללא חפיות( כולל החלקים  .1

 האנכיים, האופקיים והמשופעים. 

איטום ו  עיבודהפינה בין החלק האופקי והאנכי )  ואיטוםלא תשולם כל תוספת עבור עיבוד   .2

 במחירי  ייכללו  מחיריהם,  פולימריבטון  מ  או  ביטומןפינה משולשת מ  עיבוד  לרבותרולקה( 

 . מריחות או התזות או ביריעות לאיטום היחידה

 

 התחברויות 05.11.03

 ןלבין עצמ ן, בינהאיטום מערכות בין להתחברות, תידרשנה אם, שתידרשנה למיניהן התחברויות 

ככלולים   יחשבולאלמנטי ניקוז ואלמנטים אחרים    לחיבוררים שונים,  באותם מישורים ובין מישו

 המגדיר הכמויות בכתב סעיף במפורש להם ייוחדבמחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד, אלא אם 

 .חפיות בשטחי גם מדידה

 

 הכנות 05.11.04

 התזת, שיוף, החלקה, יישור כגון הקיימות בתשתיות תידרשנה אם, תידרשנה למיניהן הכנות 

, אלה בנפרד תימדדנה ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבנה' וכו ניקוי, תיקון, שחיקה חומרי

 אם כן יוחד לכך סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
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 הגנות 05.11.05

, למעט כאלו שיוחד להם במפורש סעיף האיטום  על  הגנה  לצורך  שתידרשנה  למיניהן  הגנות .1

 י היחידה ולא תימדדנה בנפרד.בכתב הכמויות, תחשבנה ככלולות במחיר

 האיטום על שמירה תוך בשלבים עבודה ביצוע לקבלן אפשרל המיועדות זמניות הגנות .2

 שיוחד כאלו למעט, בנפרד ישולמו ולא היחידה במחירי כלולות יהיו ההתחברויות באזורי

 .הכמויות בכתב מיוחד סעיף להן

 

 חרושתיים אבזרים 05.11.06

 סרגליעברי צנרת, קולטי מי גשם, אביזרים לאיטום סביב מ אביזרים חרושתיים כגון: .1

 . בנפרד יימדדו' וכומתכת 

 .ובתכניות במפרט הדרישות פי על הכל, וביצוע התקנה, הספקה יכלול המחיר .2

 חרושתי אביזר ללא, האיטום דרך חדירות סביב מיוחדים עיבודים .3

יזר חרושתי מיוחד, לא חדירות צנרת, וקולטי מי גשם ללא אבעיבוד של יריעות סביב 

 ויהיו כלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות. יימדדו בנפרד

 במחירי ככלול יחשב, איטום שטחי דרך החודרים קוצים של לחדירות מסביב איטום .4

 .הכמויות בכתב מהם לחלק סעיפים במפורש יוחדו אם אלא, בנפרד יימדד ולא היחידה

 

 רציפות 05.11.07

, הכמויות  בכתב  במפורש  צוינו  לא  אם  אף,  האיטום  רציפות  הבטחת  לצורך  נהשתידרש  העבודות  כל

 .בנפרד תימדדנה ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבנה
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 מתקני חשמל  -  08פרק 

 

 הערה כללית

 הכוונה לקבלן הראשי נשוא חוזה זה.בכל מקום בו מוזכר קבלן חשמל, קבלן תאורה, יצרן, ספק וכד' 

 

 ותהנחיות כללי 08.01

 נאי סף ודרישות מקבלן החשמלת .01.0108

ובעל  160-ו 270קבלן החשמל שיבצע את עבודת התאורה יהיה בעל רשיון ראשי קוד ענף  .1

 , בני ברק וכדומה.ת"א רשויות כגון: ר"ג,נסיון מוכח בעבודות תאורה כולל המלצות של 

 היקפו ה"כספי".הקבלנים יהיו רשומים ב"רשם הקבלנים" בהגדרה מתאימה למקצוע ול .2

וד לשימוש בפרויקט זה, ישנם גם חלופות וקיים גם ציוד בכתב הכמויות מפורט הצי .3

אופציונלי שהשימוש/אי שימוש בו יקבע במהלך התקדמות הפרויקט ולכן בטרם רכישת 

מוצר כלשהו על הקבלן לקבל אישור המפקח/המתכנן ולאחר מכן לוודא בתוכניות את 

 לבצע את הרכישה.להציגה בפני המתכנן לאישור נוסף, ורק אז  הכמות המדויקת הדרושה

 )בנוסף לאמור ברשימת המסמכים למכרז/חוזה( מפרטים ותקנים מחייבים בפרויקט: .4

( במפרט לסלילה וגישור של החברה 08מפרט כללי לעבודות חשמל בכבישים )פרק   4.1  

 הלאומית לדרכים.

 חוק החשמל. 4.2  

 תאורת דרכים. – 1862תקן ישראלי  4.3  

 בנושא הארקות יסוד.  4271קובץ התקנות  4.4  

לפני הפעלת כל מתקן החשמל על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקה של בודק מוסמך מטעמו  .5 

 וכן בודק מוסמך של חח"י על תקינות המתקן ולקבל את אישורם.

 

 העבודה כוללת: 08.01.02

מבנה, בקרת  נטרקום, מחסומי זרוע, בקרתלמערכות טמ"ס, תקשורת, אי הכנת תשתית .1

כניסה לחדרים הטכניים ומנעולים חשמליים בדלתות מבוקרות  בחדר המערכות  וחדר 

 (91ובפרק  35" פרוט המערכות והעבודות כמפורט בפרק "ממנ מערכותהחשמל )להלן "

 .מנהרות למעבר רכב והולכי רגללתאורת ה

 .שירות המזרחיתלתאורת הטיילת לאורך דרך ההכנת תשתית  .2

 הכנת תשתיות בקיר איילון )צד מערבי( עבור תאורת שביל אופניים. .3

 הכנת תשתית בצידו המזרחי של הקיר עבור תאורת איילון דרום. .4

 הכנת תשתיות עבור מערכות מנ"מ ותאורת דרך השירות המזרחית בחלקה הפתוח . .5

 כבלים וחוטי הארקה. .6

 טכני וכתב הכמויות.  וכניות, עפ"י מפרטעמודי תאורה וגופי תאורה על פי תאספקת  .7

 הקמת לוחות חשמל במעבר המקורה. .8

 תחברות למתקני חשמל קיימים )במידת הצורך( והתאמתם לתכנון העדכני.ה .9

התחברות בתקשורת ) תווך התקשורת האופטית תסופק על ידי אחוזות החוף( למערכות  .10

 יים בדרך לובה אליאבהמוקד אחוזות החוף הק
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ותעלות אספקה חסיני כולל כבלים וצנרת  במעבר המקורה,תאורה גופי ת אספקת והתקנ .11

 וכולל קופסאות מעבר וכדומה. אש

 כנ"ל במנהרת הולכי הרגל. .12

אספקה והתקנה של גופי תאורה מבוססי לדים בצד המערבי של קיר איילון עבור תאורת  .13

 שביל אופניים

מ'  6מ'/9ל"( בגובה של אורה מרובעים )כדוגמת "אבן גבירואספקה והתקנת עמודי ת .14

דגם    ACEיל( לאורך הטיילת ולאורך דרך השירות, ועליהם גופי תאורה מתוצרת  )מחוזק/רג

Q3   מ' ומעלה דגם  9מ', ולגובה  4 -מ' ו 6לדים לגובהQ5  .מבוסס לדים גם כן 

כמו כן יותקנו על העמודים בהתאם לתכנון המפורט ארונות ריכוז מנ"מ , רמקולי שופר 

 ות. ומצלמ

 

 אישור תוכניות היצרן 08.01.03

על הקבלן להגיש לבדיקתו ולאישורו של המפקח את תוכניות העבודה המפורטות של היצרן  

לאחר שאותן התוכניות ים וכו'. רק סהמתייחסות לביצוע עמוד התאורה ו/או מגשים ו/או פנ

רשאי הקבלן לגשת  אושרו על ידי המפקח תוך הכנסת שינויים ותיקונים במידה וכאלה נדרשו

 לביצוע הנ"ל, הלכה למעשה.

 

 הפעלה נסיונית 08.01.04

ל כבגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת יעילותו.  .1 

זו יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו  הליקויים אשר יתגלו תוך בדיקה

 הגמורה של המפקח.

ה בדיקה במתח ובדיקה במגר של מגשי האביזרים ו/או לוח ע בבית המלאכעל הקבלן לבצ .2 

 ההפעלה וזאת לפני שליחותו למקום התקנתו.

 

 מסירת העבודה 08.01.05

ל ידי המפקח. הקבלן מחויב באחריות העבודה תחשב כגמורה רק אחרי בדיקה סופית וקבלתה ע 

, ססים על נורות לד(פי התאורה המבו)חמש שנים לגו  שנתיים לפעולה תקינה של המתקן בשלמותו

תכניות עדות לאחר ביצוע, כמפורט כולל צבע, מיום קבלתה על ידי המפקח. הקבלן ימסור למפקח  

 בפרק מוקדמות. 00.42בסעיף 

 

 פרטי הציוד העיקרי 08.01.06

לפני הזמנתם על ידי  מפקחכל פריטי הציוד המוצעים על ידי הקבלן יאושרו בכתב על ידי ה .1 

 קבלן.ה

 הקבלן יספק דוגמאות מכל פריט ציוד שתידרש עבורו דוגמא ע"י המפקח ו/או המתכנן.  .2 

הדוגמא המאושרת תושאר ברשות המזמין עד להתקנת מלוא הכמות של אותו פריט בשטח,  .3 

 דוגמאות של עמודי תאורה וגופי תאורה.כולל 
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 תנאי הסביבה 08.01.07

 :ן יתאים לתנאים שיפורטו להלןכל הציוד שיסופק על ידי הקבל 

 ציוד שיפגע עקב תנאים אלה יוחלף ע"י הקבלן במסגרת אחריותו ללא תשלום נוסף. 

 פני הים   גובה  .1 

 בצל C° 2(- )-C °45   טמפרטורה .2 

 95%עד  40%   לחות .3 

 מ"מ בשנה 900עד    גשם .4 

 מ' לשניה 47   רוח  .5 

מטר מפני הקרקע                                       2טחים הציבוריים בגובה עד עמידות כל הציוד שיותקן בש .6 

  לוחות חשמל, קופסאות חיבורים וכד'(.) 65IPיהיה מתאים לדרגת אטימות 

 J6ת של ילפחות ועמידות מכנ 54IPמטר יהיו בעלי דרגת הגנה  4.5 גופי תאורה בגובה עד .7 

 .לפחות

לפחות. כל הגופים יהיו בעלי  545IPי דרגת הגנה מטר גובה יהיו בעל 4.5גופי תאורה מעל  .8 

תו תקן כמוגדר לעיל של מוסד תקינה מוכר. כל הפריטים שבגוף התאורה יהיו מקוריים 

 ט או אביזרים מקומיים.של יצרן הגוף ללא תוספות חיוו

 

 בריכות, עמודים וזרועות  .2008

 בריכת בטון 08.02.01

 הבאה:ות יותקנו בצורה בריכות בטון עגול 

 ביצוע חפירה בעומק הנדרש. .1

 סיתות פתחי כניסה/יציאה בגוף הבריכה בכמות ובגודל הנדרשים לכניסת כבלים או צנרת .2

 ו/או הזמנת הבריכות עם פתחים מוכנים.

 התקנת טבעות במספר הנדרש עקב עומק הבריכה. .3

י הקרקע הסופי המתוכנן במקום התקנת גובה פני הבריכה יותאם על ידי הקבלן עם גובה פנ 

 הבריכה.

 ס"מ 20ביטון מבפנים ומבחוץ של שרוולי הכניסה לבריכה, והתקנת שכבת חצץ בעובי  .4

 בתחתית הבריכה.

 או שו"ע מאושר. התקנת מכסה מיציקת ברזל מתוצרת וולקן דגם מורן .5

 כולל מתקן נעילה. D400בכביש דגם  5.1  

 .B125גונן דגם במדרכה או שטח מ 5.2  

 ל גבי המכסה בסימון בלתי מתבלה )יצוק(.סימון שם הבריכה או מספרה ע .6 

 ושם העירייה., במקרה זה "תאורה" כנ"ל שלט עם ייעוד הבריכה .7 

 ציפוי בזפת חמה ולאחר מכן בנייר זפת את הדפנות החיצוניות של הבריכה. .8 

ריכה והידוקה עד לקבלת מצב הקרקע לפני החזרת הקרקע החפורה )ללא אבנים( מסביב לב .9 

 כולל בדיקת מת"י על חשבון הקבלן., ההחפיר

 חוליות שימצאו סדוקות יוחלפו ללא תוספת מחיר. .10 

 

 

 



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

95 

 יסודות בטון לעמוד תאורה או בסיס לוחות חשמל 08.02.02

מיקום בסיס העמוד יתואם ויקבע לקבלן באמצעות המפקח בשטח. מידות הבור  .1

וד העמוד בתוך הבור ופירוקה יחפר על ידי הקבלן יאפשרו הצבת תבנית ליציקת יסשיחצב/

 לאחר מכן.

ס"מ מכל דופן של  50בתחתית הבור יש להתקין שכבה כפולה של נייר זפת עם רזרבה של  

 היסוד.

מתחת לתחתית אבני הכיסוי של המדרכה. בסיס  ס"מ 10המשטח העליון של היסוד ימצא  .2

 ים.ס"מ מעל פני הקרקע הסופי 10ם הממוקמים בתוך גינון יבלוט בטון של עמודי

 לפני ביצוע היציקה יש להתקין ולבסס בצורה יציבה את זר ברגי עיגון העמוד כולל שני  

 אומים  על קצה כל בורג שימרחו בגריז לפני ביצוע היציקה.

זנות( ושלושה ור ה)עב 3שלושה שרוולים גמישים "מריגל" " לפחות יסוד יותקנו בתוך כל .3

ס"מ מעל למרכז המשטח העליון על הבסיס  10שיבלטו  )עבור הארקה(, 1¼שרוולים של "

ס"מ מתחתיו. קצות הצינורות יסגרו  10ס"מ מדופן הבסיס בגובה  50ויצאו למרחק 

ס' השרוולים כמספר הכניסות + סט שרוולים )מ  בסמרטוטים שיחוזקו לצינור בחוטי ברזל

 שמור(.

. לאחר היציקה יש להרטיב את הבסיס במים מתוקים פעמיים ביום 30  -יהיה ב  בטון  סוג ה .4

ימים לאחר היציקה. לאחר פירוק התבניות יש למרוח את דפנות הבסיס פעמיים  4משך 

 בזפת חם ולעטוף אותו בקצוות נייר הזפת שהונח מתחת לבסיס.

 הודק עד להשגת צפיפותתוחזר למקומה )בלי אבנים גדולות( ות םהקרקע סביב הבסיסי 

 הקרקע של שאר המשטח.

עבודות בטון יצוק באתר של הועדה  - 02עבודות יציקת הבטון תעשה לפי מפרט כללי פרק  .5

 הבינ משרדית.

וצינורות   החיבור  יושם לב להכנסה נכונה של ברגי  בכתב הכמויותגודל היסוד יהיה כמפורט   .6

 האספקה לכבלי חשמל.

קר או חם( שלא יתהוו קמטים ולא תשתנה צורתם  בצורה כזו )במצבהצינורות יכפפו  .7

 העגולה.

הברגים, פרט לחלק המצופה, והצינורות, ינוקו באמצעות מברשת פלדה או אמצעי דומה,  .8

 -כלור  -צעות מטרה מעודף חלודה. ולפני הכנסתם לתוך הבטון, וינוקו מכל שומן באמ

 ו בנזין או חומר דומה.פחמן או חומר שווה ערך, אך לא בנפט א

למ"ק מוכן  צמנטק"ג/ 325, ובתנאי בקרה גרועים לפחות 30 -בטון ביסודות יהיה מסוג ב  .9

 ובדיקת מכון התקנים, על חשבון הקבלן.

 ברגים ואומים, למעט בורגי עיגון )יסוד( .10

 1225"י בתקן הישראלי ת 3בנקוב בטבלה  8.8או  5.6או  4.6גת חוזק הברגים יהיו בעלי דר 

חלק  1225בתקן הישראלי ת"י  4. דרגת החוזק של האומים תתאים לנקוב בטבלה 1חלק 

 , בהתאמה לדרגת החוזק של הברגים.1

 הפלדה שהברגים והאומים עשויים ממנה תהיה מתאימה לגילוון באבץ חם. 

 או תבריג מטרי. תבריג מסוג UNCהיה מסוג ויטוורת או מסוג תבריג הברגים והאומים י 

 .289ן הישראלי ת"י ויטוורת יתאים לדרישות התק
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 בורגי עיגון )יסוד( .11

 בורגי העיגון ייעשו מאחד החומרים האלה: 

, בפרק הדן 1חלק  1225מוטות פלדה המתאימים לנדרש בתקן הישראלי ת"י  11.1 

 בבורגי עיגון;

נאי , בת739מוטות פלדה מצולעים המתאימים לנדרש בתקן הישראלי ת"י  11.2 

 שבתהליך ייצור הברגים לא תוקטן התארכות השבר של הפלדה.

 הפלדה שבורגי העיגון עשויים ממנה תהיה מתאימה לגילוון באבץ חם.  

 .289תבריג בורגי העיגון יהיה מסוג ויטוורת, בהתאם לתקן הישראלי ת"י   

 גודל ברגי יסוד לפי גובה העמוד: .21

 ס"מ. 50ובאורך  3/4בקוטר " ברגים 4 מ': 4עד בגובה לעמודי תאורה  12.1 

 ס"מ. 65ובאורך  1ברגים בקוטר " 4מ':  5-7לעמודי תאורה בגובה  12.2 

 ס"מ. 95ובאורך  1 1/4ברגים בקוטר "  4מ':  8-10לעמודי תאורה בגובה  12.3 

 ס"מ. 150ובאורך  1 1/2ברגים בקוטר " 4מ':  12-13ובה לעמודי תאורה בג 12.4 

בטון מוכנים לעמודי תאורה שיענו על הדרישות שיפורטו קודם מש ביסודות ניתן להשת .13

 לכן.

  

 פרוק העמודים והתקנתם מחדש 08.02.03

המפקח. הקבלן יבצע את כל עבודות הפרוק וההתקנה מחדש )באם ידרש( תוך תאום עם  .1 

 חריות הקבלן לבצע את עבודתו כך שלא יהיה מצב בו התאורה אינה פועלת בלילהבא

מקבילה במהלך עבודתו, כלומר בטרם יפרק את עמודי התאורה יהיה עליו להכין תשתית 

חר פרוק העמודים ניתן יהיה להציבם מחדש של צנורות, כבלים ויסודות, כך שמיד לא

ולהפעילם. כמו כן באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר מצב שעמודי התאורה החדשים יוצבו 

 נועה. טרם השלמת אבני השפה של אי הת

את יסוד העמוד ייצק הקבלן בהתאם למפלס הסופי של פני הקרקע ויעבד את היסוד הבולט  .2 

ות העיריה. לאחר העמדת העמודים ואיזונם באמצעות אוהמים מעל פני הקרקע על פי הנחי

 ודיסקיות, יכסה הקבלן את הברגים ע"י בד יוטה טבול בזפת.

 ק העמוד ממתח ושליפת הכבלים מתוכו.פרוק עמודי תאורה קיימים כולל ניתו .3 

 פרוק העמוד כולל זרועות מגשים, פנסים וכו'. .4 

 ,, כיסוי הבור שנוצר באדמההמפקחנויו לפי הנחיות שליפת היסוד הקיים מהקרקע, פי .5 

 כולל הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

סים והמגשים במידה ויש צורך להתקינו מחדש אזי יש לנקות את העמוד הזרועות הפנ .6 

החדש לאזנו ולחבר מחדש את לחווט מחדש בין המגש לפנסים להציב את העמוד במקומו 

  ה באופן משולם מחדש.כבלי ההזנה עד להפעלת התאור

 

 מבנה העמודים 08.02.04

 .2חלק  812התאמה לתקן ובדיקות: העמודים על חלקיהם יתאימו לתקן ישראלי  .1

  .ת ת"איהנחיות עירי מ מהיסוד. גודל הפתח יהיה עפ"יס" 65פתח למגש יתחיל בגובה  .2

 .5/16המכסה של הפתח ייסגר על ידי בורג אלן בקוטר " 

 יחובר אל העמוד )לצורך גיבוי( עם שרשרת מצופה פלסטיק.המכסה  
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ברגים ואומים: ברגי החיזוק יצופו אבץ בשלמותם, כן יצפה אבץ כל האומים וההברגות  .3

 ל החלק המוטמן. האומים יכלו להתברג בצורה קלה בעתיד.של ברגי היסוד, כול

 סוד ושרוול החיזוק, לאחר פילוס העמוד ימרחו ברגי היסוד והאומים, כולל פלטת הי 

 ב"אריקוט" שחור. עם הגנה בבד יוטה.

 מ' לשניה. 47עמודי התאורה מיועדים להתקנה באזורים שבהם מהירות רוח של  .4

יחול )אקסטרוזיה( במידות משוך מאלומיניום בשיטת הש מבנה העמוד יהיה פרופיל .5

 מ"מ. 180X180חיצוניות  

  T6-6063חומר: אלומיניום    

המאפשרים בין השאר, התקנת אביזרים נלווים כגון רמזורים,  Tחריצי  2בכל צלע  .6

 אשפתונים, דגלונים, באנרים, זרועות לגופי תאורה, מצלמות, רמזורים, תמרורים וכו'.

מבנה החלל הפנימי של העמוד, יאפשר הפרדה מלאה בין כבלי חשמל )תאורה( לכבלי  .7

שורת ובקרה. בחלקו התחתון של העמוד, שני פתחים האחד לתאורה והשני לבקרה תק

 ותקשורת.

 אופן חיבור האביזרים לעמוד יתבצע בצורה סמויה ע"י אומים קפיציות   .8

(T-Slot nut with spring ballהמאפשרו ) בכל גובה ללא חשש לנפילתן.ת התקנתן 

תאורה. כל תושבות ואביזרי החיבור יעובדו ראש העמוד יותאם לקליטת זרועות לגופי  .9

 (.CNCמכנית ברמת גימור גבוהה ביותר )במכונות 

התוכניות המצורפות, ומסופקים על פי סעיפי כתב הכמויות יוצרו ע"פ עמודי התאורה  .10

 ספר העמוד באחריות יצרן העמודים(.המצורף בזה. )צביעת מ

 העמוד: באחריות קבלן התאורה להניח ביציקת יסוד .11

 ( עבור כבלי התאורה, עד הלוח.33)בהסתעפויות " 32צנרת " 11.1  

 מ"מ בהסתעפויות(. 293מ"מ עבור חוט הארקה ) 292" צנרת 11.2  

התאורה בצינור זה יושחל מלוח החשמל ועד לאביזרי גוף  מ"מ 23בקוטר צנרת  11.3  

 מ"מ להזנת גוף התאורה. )לכל גוף בנפרד(.  NYY 1.5x3כבל  

 , המתכנן, המפקחיש לבצע עמוד תאורה אחד לדוגמא לצורך אישור הדגם ע"י האדריכל .    12 

 באחריות הקבלן. -וכל רשות או גוף שיקבע המפקח 

 ראש במחיר המוצג(.ינויים במבנה עמוד והם כלולים מעל הקבלן לקחת בחשבן כי יתכנו ש                    

 ברגים  4ברגי היסוד יהיו בקוטר, באורך ובעלי כפוף, כפי שמופיע במפרט ובתוכניות ) .13

 אומים לכל יסוד(. 12 -ו 

 ט לגבי העמודים עצמם.  המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו כפי שפור .14

אפשר ילבורג מיוחד בתא, וש, שיחוזק RVKבל מצופה תיקשר לעמוד באמצעות כדלת ה 

 ת המכסה עד לרצפה.ייתל

בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים עליהם: ברגים חורים,  

 הברגות, פסים וכו'.

ועיריית תל  עשה לפי ההוראות של המפקחהמיספור י. על העמוד, יסומן מספרו של העמוד .15

 .אביב
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עפ"י התוכניות ובתיאום עם האדריכל, המתכנן והמפקח  עות וצורתו תהיינהת הזרומידו .16

זהים לאלה של העמוד. כמו כן  םעתיפוי הזרועות וצבי. צוכל גוף או רשות שיקבע המפקח

 תותקן אטימות מתאימה בכל מקומות החיבור בין הזרוע לעמוד.

 מתואר בתכניות.מטר גובה יסופקו עם מחזיקי דגלים כ 9 - 6העמודים  .17

לעמוד בתוך תיק הארקת העמוד תיעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך  .18

רוקו לצורך טיפול( הבורג יהיה יבמקרה של פ במגש האביזרים)ללא תלות  האביזרים

 דיסקיות. 4 -אומים ו   3ויכלול  5/8"בקוטר 

 

  הצבת עמודים 02.0508.

מים. העמודים יוצבו מכשירים מכניים ומנופים מתאיהעמודים יוצבו אך ורק בעזרת  .1 

בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים והדיסקיות, כל 

.  באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת קורוזיההאומים והדסקיות מצופים נגד  

 שה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.היסוד, ייע

לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת מעל ליסוד יימרחו  ברגי היסוד שבולטים .2 

וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקנו  קורוזיה )ארוקוט(

 שרוול פלסטי ממולא גריז על כל הבורג הבולט עם האומים.

רוויה זפת. ומתיחה סופית של האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה  לאחר יישור העמוד   .3 

על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק  ארוקט של טמבורשפך יילאחר מכן, 

שכבת התחתון של העמוד, עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח 

 לפני הצבת העמודים. ס"מ 30-כ גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי  ארוקט

 

 עמודי התאורהגימור של  08.02.06

מיקרון( על פי קביעת  70)עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור  בגווני  .1 

 המפקח.

  הצביעה תתבצע עפ"י מפרט שונה. –לאווירה ימית  .2 

 .2 -חלק  812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי  .3 

 

 שינוע והרכבה 08.02.07

וכיו"ב הצבועים   חלקי העמודים, הזרועות  הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ושינוע של .1 

 באופן שימנע פגיעה בצבע.

וצביעה   תיקוני פגמים בצבע יעשו באתר לאחר ההרכבה ע"י ליטוש האזור הפגוע בנייר לטש .2 

 בצבע " יורתן"  באותו גוון של הצבע באבקה.

 הבטון.ס"מ מעל פני   2-3יורכבו באופן מפולס. הפלטה תורכב בגובה של העמודים  .3 

 

 ברגי חיבור ליסוד וחגורת הבטון 08.02.08

  RALבגוון  הברגים יהיו מגולוונים וראשם יצבע בצבע פוליאריטן באבקה אלקטרוסטטית 

 כדוגמת העמוד.

או שו"ע  SEAL SILA 107לאחר ההרכבה יש לצבוע את הברגים והבטון הבולט במלט אטימה  

 מאושר.
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 וראות היצרן.יש לבצע את הצביעה בקפדנות לפי ה 

 

  טיפול נגד קורוזיה לפלטת יסוד העמוד 08.02.09

 העבודה כוללת את התהליכים הבאים: 

 או אספלט. חפירה בכל סוגי הקרקע לגילוי פלטת היסוד, כולל פתיחת וסגירת ריצוף .1 

  .קורוזיה/ס"מ , מכל חומרי החלודה 40העמוד עד לגובה גירוד כל החלק התחתון של  .2 

 החלק התחתון של העמוד במים נקיים וייבושו.פת שטי .3 

 שעות לפחות. 24וייבושו במשך או שו"ע מאושר מריחת ממיר חלודה של טמבור  .4 

 צביעה בשכבת אריקוט שחור. .5 

 כיסוי פלטת היסוד וסילוק עודפי עפר. .6 

 

 מספור עמודים 08.02.10

יש לציין על אבן השפה בגיר שמן טרם מחיקת המספר הקיים על העמוד עמודים קיימים  .1 

 וכן לתעד את המספר בצילום דיגיטלי טרם מחיקתו. העמוד הרשום עליו ת  מספרא

 לאחר גמר הצביעה יש למספר את העמוד כמו קודם.  

 עיריית תל אביב יפו ו/או בהנחית המזמין.ימוספרו על פי הנחיות  עמודים חדשים .2 

 

 גופי תאורה וציוד נלווה 08.03

 כללי 03.0108.

עם קבלת צו התחלת עבודה יצרף הקבלן )באמצעות הספק( את כל הקטלוגים האורגינלים  .1 

של יצרן גופי התאורה )לא יתקבלו צילומים(. הקטלוגים יכללו את כל המפרטים של גופי 

מות פוטומטריות, חומרים מהם עשויים הגופים לפי דרישות המפרט, התאורה, כולל עקו

צרים הגופים, תאור בקרת איכות בתהליך הייצור, סוג הציוד הנלווה כגון תקן לפיו מיו

 , משנקים וכדומה.שנאים

שבועות לאחר קבלת צו התחלת עבודה יספק למתכנן במשרדו,  4הקבלן מתחייב כי תוך  .2 

א אחת לפחות מכל גוף תאורה ו/או פריט אחר הכלול בכתב באמצעות המפקח, דוגמ

 נן ומעצב התאורה. לאחר מכן אישור המפקח ינתן אך ורק בכתב.הכמויות, לאישור המתכ

לאחר אישור, הדוגמא תשמש את הקבלן המרכיב את גופי התאורה להכין את כל ההכנות  .3 

 הדרושות להתקנתם של גופי התאורה.

 חשמל ומאור )בעמודים ולגופי התאורה השונים(התקנת    .4 

ם והיוצאים חובר סידור לחיזוק כבלים הנכנסיבתא החיבורים יותקן מגש ועליו י 4.1  

ממ"ר. כמו כן  N2XY  25X5כבלי הזנה בחתך של עד  3 ומהדקים לחיבור לעד

 מ"מ.  70מוליכים עד קוטר  3 -יותקן מהדק הארקה ל 

)כולל מהדקים עם תקשורת  יותקנו על גבי המגש ומהדקי כניסה ויציאהמזח"א  4.2  

 )ללא תוספת מחיר(. המאור והמתכנןהנחיית מחלקת ועל פי , דאלי(

מוליכים עבור  2)כולל  ממ"ר 2.5X5 עד N2XYחיבור חשמל לגופי התאורה בכבל  4.3  

 . מהמגש ועד לגוף התאורה תקשורת דאלי(

 כניסת הכבל לעמוד תהיה בצורה שהוא יהיה אטום לחדירת המים.   
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מתוח וללא כיפופים התקנת כבל החשמל בעמוד תעשה בצורה שהכבל לא יהיה  4.4  

 חדים.

 כל חוט במגש האביזרים ובפנס יהיה מבודד עם שרוול בידוד פלסטי. 4.5  

הדרייברים/ספקי כח יהיו בעלי יכולת תקשורת דאלי, ויאושרו ע"י יצרן גוף  4.6  

 .התאורה

-מצתים לגופי תאורת חוץ "מטל הלייד" או "נתרן לחץ גבוה" יהיו מתוצרת "בג 4.7  

או "פיליפס" או ש"ע מאושר ע"י יצרן הפנס. המצתים   NZM400-2000טורגי" 

אם לדרישה, ויהיו מותאמים להדלקה של יורכבו בגוף הפנס או במגש הציוד, בהת

מטר. )לגופים עם נורות מטל הלייד אמריקאיות יותקן משנק  15עד למרחק 

 אוטורגולטור(.

טינגהאוז" או "אוסרם" )עפ"י סוג ווט ומעלה יהיו מתוצרת "ווס 150נורות נ.ל.ג.  4.8  

 או שו"ע מאושר. הפנס(

יהיו מתוצרת ו "OSRAM"קרמית" או יהיו ב"טכנולוגיה נורות "מטל הלייד"  4.9  

 .)עפ"י סוג הפנס(.שו"ע "פיליפס" או 

הקבלים לנורות "נתרן לחץ גבוה" או "מטל הלייד" יתאימו לשיפור כופל ההספק,  4.10  

 חשמל.        בהתאם לתקנות חברת ה

עם בורג לחיצה או שו"ע מאושר   SOGEXIמהדקי הפיצול בעמוד יהיו כדוגמת  4.11  

  נפרד לכל מוליך ובידוד כפול. מותאמים לחתך מוליכי קו ההזנה.

מפולי קרבונט עם מהדקי מ' , יהיה עשוי  9/6/4.5מגש האביזרים בעמודים  4.12  

SOGEXY .או שו"ע מאושר 

אפשרו הכנסתם בקלות לתוך הפתחים שבעמוד התאורה ויהיו מגשים ימידות ה 4.13  

עמוד. למגש יהיה גגון פח מצופה אבץ כנ"ל חורים ותפסנים לשם חיזוקם ל בהם

 שיגן על הציוד המורכב.

האביזרים יותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח, מאושרים ע"י מכון  4.14  

 התקנים.

הכבלים  היוצאים ובהתאם לחתכי הגידים הדקי חרסינה לכל על המגש יותקנו מ 4.15  

חיבורי הפנסים, וכן חזוקים ושלות  ומספרם ופסי מהדקים, כולל מהדקים עבור

עבור הכבלים הנכנסים ויוצאים מהעמוד. כל המחזיקים ישולטו בצורה ברורה 

 10 וברת קיימא בציון המעגלים, הפזות וכו'. על המגשים יותקנו חצי אוטומטיים

עם כיסוי מתאים לחיבורים. )מאמ"ת לכל נורה, ומאמ"ת נוסף רזרבי  KA10א' 

 הוט רחוב מואר )שיותקן על המגש התחתון(.בכל עמוד עבור רי

 מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה מנחושת עם ברגים ודיסקיות. 4.16  

ושלמת של לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של מגש להבטיח פעולה מ 4.17  

שור למערכת הנורה, המשנק, המצת הדימר והקבל ולאחר ניסוי לקבל אי

 בשלמותה.

חוט במגש ללא יוצא מהכלל יהיה מבודד עם שרוול בידוד פלסטי. הכבל שבין  כל 4.18  

 4הפנס למגש האביזרים יהיה מתוצרת בג טורגי ויכלול גיד מתח גבוה אורגינלי 

 .אביזרים()רק במקרה שהמצת על מגש ה ממ"ר
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 תוצרת ודגמים 08.03.02

כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה לפנים וחוץ, עמודי תאורה, זרועות, פריטים  .1 

 אחרים, יסופקו בהתאם לדגם ולתוצרת בהתאמה מלאה למפרט של גופי התאורה. 

 זכותו של הקבלן, לספק ציוד שווה ערך בתנאי שיאושר בכתב ע"י הועדה על פי .2 

 הקריטריונים שיפורטו בהמשך. 

נת להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד, השווה מבחינת התכונות הבאות: על מ .3 

פוטומטריות, חשמליות, מכניות, פיזיות בעל תו תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי מתאים, 

אורה יתאים גוף התאורה לתקנים בינלאומיים כמצויין בסעיף אפיון מס' חשמלי. גופי הת

ם בארץ או בחו"ל, מיצרן מוכר ומאושר ע"י המזמין ייוצרו עם תו השגחה של מכון התקני

 בעל שרות שוטף ואמין בארץ.

ספק הציוד )המפורט במפרט זה( שיבחר על ידי הקבלן, יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה  .4 

י חילוף וכו', המסמיך אותו למכור/לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות, שירות הספקת חלק

 לגבי כל פריט ופריט. לתקופה המוגדרת במפרט זה

 תישמר למזמין. –הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן  .5 

 קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.  

 

 הערות חשובות 08.03.03

הזוכה,   כל גוף תאורה חלופי שו"ע בין אלה ששמותיהם צויינו או אחרים שיוצגו ע"י הקבלן .1 

קרטריונים שיפורטו להלן ואישור המזמין ולא תהיה לקבלן כל ייבחר גוף התאורה ע"פ 

 זכות ערעור בנדון.

 על מנת להסיר ספק, ציוד מתאים יחשב ציוד השווה מבחינת  התכונות הבאות: .2 

 יכולות אוריות משובחות, חשמליות, מכניות, פיזיות, בעל תקן ישראלי, תו השגחה של מכון  

 מוכר בעל שרות שוטף ואמין.התקנים בארץ או בחו"ל, מיצרן 

הקבלן יציג מכתב מספק הציוד המפורט במפרט זה, הנכתב ע"י יצרן הציוד המסמיך אותו  .3 

למכור/לשווק ציוד זר ומתחייב לאחריות, שירות חלקי חילוף וכו' לתקופה המוגדרת 

 במפרט זה לגבי כל פריט ופריט.

תשמר למזמין ו/או המתכנן וקביעתו   מוצע לפרויקטשל התאמת הציוד ה  הקביעה הסופית .4 

 תהיה סופית וללא עוררין.

קבלן שלא יגיש את האיפיונים הבאים, כולם כאחד, יספק גופי תאורה על פי קביעת  .5 

 המזמין.

 ציוד שווה ערך .6 

עם יום מתאריך מתן פקודת התחלת העבודה יתקין הקבלן, בתיאום  30תוך  6.1  

הציוד והעבודות, אותן הוא מתכוון להתקין המפקח, דוגמאות מושלמות של 

תכניות בצוע של לוחות חשמל ערוכות ע"י יצרן  –ולבצע במסגרת העבודה, לרבות 

לוחות מאושר, עמודי תאורה וזרועות, פנסים, יסודות ואלמנטים שונים אחרים, 

מערכת מסוג ו/או מתוצרת   היה והקבלן יבקש לספק או להתקין אביזר, ציוד ו/או

מדגם השונים מהנדרש בכתב הכמויות, יהיה על הקבלן לספק לאותו מקום, ו/או 

ביחד עם הדוגמאות שימציא, גם את הפריטים  המוגדים בכתב הכמויות לרבות 

קטלוגים, לשם השוואתם. המזמין, רשאי לפסול כל דוגמה ולדרוש ביצוע דוגמאות 
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או מעבדת בדיקה, ו/או מלאכה ע"י גורם מוסמך ו/ נוספות ו/או בדיקת כל פריט

שתקבע ע"י המתכנן, והקבלן מתחייב להגיש, ללא קבלת תמורה, את כל העזרה 

לכל, בטיפול חומרים, ועבודה. הקבלן יישא גם בכל ההוצאות הכרוכות בביקורת 

 ובביקורות החוזרות. 

במפרט ובכתב  ,כניתבתו המחירים יתייחסו לסוג, תוצרת ודגם הציוד שנדרש 6.2  

 הכמויות.

בכל מקרה בו יציע היצרן ציוד "שווה ערך", תיערך השוואת מחירים בין הציוד  6.3  

המוצע לבין הציוד הנדרש. מחיר הבסיס להשוואה  יהיה המחיר לצרכן של הציוד 

הנדרש והמוצע, לפי מחירון רשמי של הספק / יצרן / יבואן, מעודכן לחודש 

 ההשוואה.

ציוד "שווה ערך" סכום גבוה מהמוצע עבור הציוד מקרה, לא ישולם עבור  כלב 6.4  

 הנדרש במכרז.

בכל מקרה שיציע היצרן ציוד "שווה ערך", יהיה הציוד שווה ערך מבחינה טכנית  6.5  

ועונה על כל הדרישות, תחומי עבודה, עמידה מכנית וחשמלית, תפוקה, אורך חיים 

, בפרק העוסק בגופי 2015 08בתנא מפרט  עמידה , כוללוכדומה של הציוד הנדרש

 .תאורה מבוססי לדים

 

 בחירת גופי התאורה תקבע לפי האיפיונים הבאים: 08.03.04

 איפיון צורני .1 

יאושר ע"י ועדה בהרכב המזמין, האדריכל המתכנן ומעצב התאורה, לפי צורה צבע, איכות   

 צורה חיצונית וכו'.החומרים, גימור חיצוני, מידות )לא בכל מקרה( 

 איפיון ביצוע תאורתי .2 

 נקודות השוואה ע"י המתכנן ומעצב התאורה תהיינה:  

 גוף תאורה 2.1  

השוואה פוטומטרית ביחס לגוף התאורה המוצע בתכנון, באמצעות  2.1.1                             

 עקומות וחישובים.

 רמת הגבלת הסינוור. 2.1.2   

 בי(.-אל-)איתא   nLB ות גוף התאורהנציל 2.1.3   

 משרדי.-הבינ 08התאמה מלאה למפרט  2.1.4   

 הנורה 2.2  

 (.Kגוון האור במעלות קלווין ) 2.2.1   

 .Ra/CRI INDEXמקדם מסירת הצבע  2.2.2   

 חשמלי-איפיון מכני .3 

 ,CIE ,13S ,UTE ,DIN ,ISO 9000התאמה לתקנים אירופאים ובין לאומיים  3.1  

CIBS ,VDE ,KEMA ,CBNELEC ,CEBEK .וכדומה 

 איכות החומרים מהם עשוי/מורכב  3.2  

 הגוף .4 

 איפיון חשמלי. 4.1  

 אפיון מכני/הרכב חומרים וצבע. 4.2  



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

103 

 אפיון של צורות התקנה. 4.3  

 איפיון תקציבי .5 

החלופה  לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופת שווה ערך המוצעת, הצעת  

במסמכים טכניים המפרטים את הדרישות שבסעיפים הנ"ל ממעבדה מוכרת,   תהיה מלווה

 מוסמכת ומצוידת בציוד המתאים לעריכת בדיקות הנ"ל והשוואה כספית.

 גופי תאורה חלופיים .6 

אם הקבלן ירצה לספק גופי תאורה חלופיים, יהיה עליו להציג במשרדו של המתכנן ומעצב   

ט במפרט(, את הגוף החלופי, המסמכים והחומר הטכני הגוף המקורי )המפורהתאורה את 

 המפורטים הנ"ל.

 "TAILOR MADE"גופי תאורה ביצור  .7 

הגופים המיוחדים יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ולפי התכניות. יש לזכור שהתכניות   

מתכנן פרטי הביצוע והחומרים יסוכמו מראש עם ה –עקרוניות ולצרכי תמחור בלבד 

 כל גופי התאורה לפי אישור מכון התקנים הישראלי. –במהלך הפרויקט 

 

 דרישות מיוחדים ונתונים 08.03.05

נתונים ודרישות לגבי גופי התאורה השונים הנכללים במפרט זה. כל גופי התאורה להלן פרוט  

סביבה. נמצאים בתנאי קורוזיה קשים ביותר. על הספקים להתייחס למרכיבים הכימיים של ה

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק, להחליף/להוסיף גופי תאורה שיותאמו באופן מיוחד 

ם של הפרויקט. כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם לפרטי התכנון בשלבים המתקדמי

למפרט. באם ידרשו להשגת המטרה גופי תאורה אשר לא נכללו במפרט, תהיה הוספתם טעונה 

תכנן ומעצב התאורה. האישור ילווה ע"י ניתוח מחירים שיבוצע ע"י אישור מראש בכתב, מהמ

ת עם הקבלן. לא תתקבלנה כל מעצב התאורה, בשיתוף המתכנן, ויהווה את הבסיס להתחשבנו

 דרישות אחרות.

 

 אחריות 08.03.06

אחריות הקבלן לגופי התאורה )כולל נורות(, כולל גופי התאורה מבוססי לדים על כל  .1 

 –שנים )למעט נורות מטל הלייד ונתרן לחץ גבוה  5הפעלתם, תהיה לתקופה של חלקיהם ו

הכל ממועד   –שנים    7-פעלתם אחריות ללהן תהיה אחריות לשנה בלבד(, לעמודי תאורה וה

 קבלת מתקן התאורה ע"י המזמין.

מסירת הציוד לידי המזמין לא משחררת את הקבלן מאחריותו לאיכות הציוד כמתואר  .2 

 לעיל.

על הקבלן להבטיח את קבלת הציוד ע"י תאום והעברה מסודרת מהספק והאחריות תהיה  .3 

נגיעה למסירה זאת ו/או אחריות כלשהי ולא  בלעדית של הקבלן. למזמין לא תהיה כל

 תתקבל כל השגה/תלונה/דרישה וכדומה ע"י הקבלן למזמין.

 

 בדיקות מעבדתיות 08.03.07

האיכותיות הנדרשות. המעבדה מוכרים, לשם ביצוע הבדיקות  הקבלן יתקשר עם מוסד ומעבדה 

רישת המפקח. על הקבלן תבדוק: חומרים וחלקים, בדיקות שוטפות, בדיקות באתר, הכל לפי ד

לקחת בחשבון את כל העיכובים שיכולים לנבוע מבדיקות וצפייה ותוצאותיהם. לא תובאנה 
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תהיינה בפרוש של המפקח בלבד והן תהיינה בחשבון כל תביעות בגין הנ"ל. המסקנות מהתוצאות  

 הקובעות. עלות בדיקות אלה תהיה על חשבון הקבלן.

 הפוטומטרי של גופי התאורהבדיקת פילוג  .1 

 מעבדות מאושרות:  

 מכון התקנים הישראלי. 1.1  

 מעבדה פוטומטרית של מפעלי תאורה געש. 1.2  

 ן.מעבדה מוסמכת ומוכרת בחו"ל באישור המתכנ 1.3  

 בדיקות חומרים, צבע, חשמל של גופי תאורה .2 

 מכון התקנים הישראלי. 2.1  

 כניון בחיפה.מכון למחקר של מוסד הט 2.2  

 מעבדה מוסמכת ומוכרת בחו"ל באישור המתכנן. 2.3  

 

 פיקוח  08.03.08

הסופי על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו, כי על ספק הציוד ללוות את הפרויקט עד התקנה וכיוון  

מקצועי  של הגופים ויתר האביזרים כולל צורת התקנתם, עזרה טכנית לקבלן המתקין ובגיבוי

 דרישת המפקח.פעיל לפי 

 

 הרכבת גוף לדוגמא 08.03.09

הקבלן מתחייב, במידה וידרש, להרכיב עמוד, זרוע וגוף לדוגמא, אחד מכם סוג במקום שיקבע  

מחיר עבור שינויים שידרש לעשות בציוד הנ"ל כך ע"י המפקח ולא תהיה לקבלן זכות לתוספת 

 שיתאים לדרישותיו של המתכנן.

 

 פירוט הגופים 08.03.10

 .DALIערה כללית: כל גופי התאורה מבוססי לדים כוללים דרייבר/ספק כח, הכולל תקשורת ה

 מ' גובה  9מטר גובה ועל כביש השירות  6 -גופי תאורה על עמודי "אבן גבירול" כ .1 

או שו"ע מאושר. הגוף מבוסס לדים עם   "AEC"מתוצרת    Q5/Q3 נו גופי תאורה מדגםותקי  

 , כמצוין בתוכניות.3000K  -גוון לא יותר מ

 כיוון מדויק של הגופים יעשה לפני ההתקנה בהתאם להנחיות שימסרו ע"י המתכנן.  

 לעיל. לחילופין, ע"פ הקריטריונים לבחירת גופים חלופיים שווי ערך שפורטו  

  , שיאירו את נתיבי איילון לאורך הקירגופי התאורה .2 

 או שו"ע מאושר. )מדיום( PROTONדגם   RAGNIיהיו כדוגמת תוצרת   

 וקבל מותקן בגוף התאורה על מגש נשלף. מתאיםיוד ההדלקה כולל משנק צ  

 עיל.לחילופין, ע"פ הקרטריונים לבחירת גופי תאורה חלופיים שווי ערך שפורטו ל  

 מנורת חירום .3 

או שו"ע מאושר המשווקת בארץ ע"י חברת אנלטק   XYLUX-LRמנורת החירום מסדרת   

 בע"מ או שווה איכות וערך העונה לדרישות המפרט כמפורט להלן:

 מנורת החירום תתאים להתקנה שקועה בתקרה. 3.1  

בעת כשל תכליתית ותספק תאורה בנתיב המילוט -מנורת החירום תהיה חד 3.2  

 באספקת החשמל.
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ומארז סוללות אינטגראלי לצורך ההארה  LEDמסוג  מנורת החירום תכלול נורה 3.3  

 עצמאית בחירום.

יש להציג תעודת   –  2.22חלק    20מנורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי   3.4  

 בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי.

 הבאים: מנורת החירום תכלול את הפרמטרים 3.5  

, כולל 1ד כפול", או מסוג "בידו 2מבנה מתכתי בעל דרגת הגנה מסוג  3.5.1

 הארקה.

 ביצוע טעינה מבוקרת זרם לסוללות הנטענות. 3.5.2   

 יבצע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח. 3.5.3   

 דקות לפחות. 180זמן הארה בחירום:  3.5.4   

 ות.לומן לפח 148תפוקת האור בחירום  3.5.5   

 ואט. 3בהספק   LEDנורה מסוג  3.5.6   

 ..230V ±10% 50Hzמתח זינה:  3.5.7   

 נורית לחיווי טעינה. 3.5.8   

 חיווי תקלה קולי וויזואלי. 3.5.9   

,לחישוב רמת ההארה  LUMDATאו  IESעקום פיזור האור, בפורמט  3.5.10   

 בנתיב המילוט.

 ראלי לבדיקת מערכת החירום,מבדק תקינות אוטומטי אינטג 3.5.11   

 )אופציה(. IEC-62034ותקן   1838התאם לדרישות תקן ישראלי ב

 20)לטמפרטורה גבוהה בהתאם לת"י  3.6V 2200mA/H  NiMHסוללה:   3.5.12   

 (.2.22חלק 

לחילופין, ע"פ הקריטריונים לבחירת גופים חילופיים שווי ערך, שפורטו     

 לעיל.

  שלט יציאה מואר .4 

תכליתי, הנדרש -, כולל מערכת לתאורת חירום דוLEDשלט יציאה מואר יהיה מבוסס   

המשווק בארץ ע"י חברת  אנלטק בע"מ, ומדגם   XY-VEXבמפרט טכני זה הינו מסדרת 

 המיועד להתקנה, כמפורט להלן:

  XYVR/D XYVSM/D XYVS/D XYVM/D דגם:

 EN-50/D EN-51/D EN-52/D EN-53/D מק"ט:

תלוי מתקרה  על התקרה שקוע בתקרה ההתקנהצורת 

 גבוהה

 על קיר

 או שווה איכות וערך העונה לדרישות המפרט כמפורט להלן:  

 שלט היציאה יהיה מסוג תלוי. 4.1  

 שלט היציאה יתאים להתקנה תלויה או שקועה על תקרה או על קיר. 4.2  

מתח מרשת החשמל קת אספתכליתי ויהיה מואר גם בעת -שלט היציאה יהיה דו 4.3  

 וגם  בעת כשל באספקת החשמל.

ומארז סוללות אינטגראלי לצורך  LEDשלט היציאה יכלול מקור אור מסוג  4.4  

 ההארה עצמאית בחירום.
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יש להציג תעודת  – 2.22חלק  20שלט היציאה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  4.5  

 בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי.

 יכלול את הפרמטרים הבאים: יאההיצשלט  4.6  

 "בידוד כפול". 2מבנה פח מגולוון בעל דרגת הגנה מסוג  4.6.1   

כיתוב בשפה העברית "יציאה", רקע השלט בגוון ירוק וכיתוב בגוון לבן,  4.6.2   

ס"מ לפחות בהתאם לדרישות בתקנות הבניה ובתקן  15גובה אותיות 

 . 2.22חלק  20ישראלי 

 ינה מבוקרת זרם לסוללות הנטענות.טע צועבי 4.6.3   

 ביצוע הפסקת פריקת הסוללות בתת מתח. 3.6.4   

 .  LEDמקור אור מסוג  4.6.5   

 דקות לפחות. 180זמן הארה בחירום:  4.6.6   

 .2.22חלק  20לפחות ואחידויות בהתאם לת"י  cd/m22  -בהיקות השלט  4.6.7   

 ..230V ±10% 50Hzמתח זינה:  4.6.8   

 נורית לחיווי טעינה. 4.6.9   

 קולי וויזואלי. -חיווי תקלה  4.6.10   

 .TESTלחצן  4.6.11   

 מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי לבדיקת מערכת החירום, 4.6.12   

 )אופציה(. IEC-62034ותקן   1838בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

 20לת"י גבוהה בהתאם )לטמפרטורה  3.6V 2200mA/H  NiMHסוללה:   4.6.13   

 (.2.22חלק 

 לחילופין, ע"פ הקריטריונים לבחירת גופים חילופיים שווי ערך, שפורטו לעיל.   

  XYLUXLRגוף תאורה חירום מדגם  .5 

דקות, כולל: סוללה נטענת ניקל מיטל   180לומן וזמן הארה    148גו"ת יהיה בעל תפוקה של    

3.6V 2200mAhחלק  20ראלי לתקן ואישור מכון התקנים היש , מבדק תקינות אינטגראלי

אנגליה, המשווק בארץ ע"י  MACKWELLמתוצרת  XYLUX LR, כדוגמת דגם 2.22

 לדרישות המפרט הטכני המצ"ב. אנלטק בע"מ או שווה איכות וערך העונה

מבנה הקופסה: בסיס בגוון אטום מחומר תרמופלסטי כבה מאליו ומכסה שקוף מחומר   

. הקופסה מסופקת עם IP65 –מאליו. דרגת ההגנה מפני לחות ואבק  תרמופלסטי כבה

 מ"מ. 80-מ"מ, גובה 150-מ"מ, רוחב 90-. מידות מכאניות: אורךPG11כניסת כבל 

 ע"פ הקריטריונים לבחירת גופים חילופיים שווי ערך, שפורטו לעיל. לחילופין,  

דרך הבקרה   UPS  -מערכת ה, שיחובר לACCIAIO LEDגוף תאורה, שישמש לחירום, דגם   .6

, כולל דרייבר/ספק כח, הכולל AD258EP, דגם  2x58W, עד    Lm6,000לתאורת החירום, עד  

. הגוף בנוי מתכת וכיסוי זכוכית מחוסמת )או A258E-S24, דגם  DALIתקשורת מבוססת  

SICURA  אוFILIPPI .)או ש"ע לפי כתב הכמויות 

 או ש"ע Gewissגוף תאורה מבוסס לדים מתוצרת  .7

)להחלטת המזמין(.   33660Lm  ,3000Kº/4000Kº, עד  284W, עד  SMART4  ,IP66  ,IK08דגם   

 .DALI, דרייבר תקשורת CRI80 ,Bo5L80>120,000h ,25ºC-50ºCלפחות 
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גוף תאורה זה קיים גם בתצורה של זוג גופים מחוברים, והיתר כנ"ל )יאופיין עפ"י כתב  

 .DALIמותאם לתקשורת  בתוכם דרייבר הגופים כוללים הכמויות והתוכנית(

 במחיר הגוף תיכלל גם זרוע. 

ופין עפ"י הקריטריונים לבחירת גופים חלופיים שווי ערך, שפורטו לעיל, תיבחן לחיל 

 על כל סעיפיו. 08אספקה והתקנת גוף תאורה, העומד בקריטריונים של ע.ת.א ושל מפרט 

  גוף תאורה מבוסס לדים .8 

, הכולל EW COVE QLX POWERCORE 6W – 4Wדגם    PHILIPSצרת גו"ת יהיה מתו  

 .DALIדרייבר אינטגרלי, כולל תקשורת 

גופים משורשרים, כולל   10הגוף יותקן כתאורת מנהרת הולכי הרגל, כשבכל "חריץ" יותקנו    

 שנים. 5חיווט וצנרת, הכל מחובר ומוכן להפעלה.  אחריות לגוף לפחות 

 שפורטו לעיל.לופיים שווי ערך, יונים לבחירת גופים חלחילופין, ע"פ הקריטר

 תיבחן אספקה והתקנת גוף תאורה אחר.  

 "  Contour Lightingגוף תאורה מבוסס לדים " .9 

. הגוף יסופק בגוון אור, שייבחר ויאושר ע"י אדריכל C1006 PRIMOגו"ת יהיה מתוצרת   

 שנים(. 5הפרויקט )אחריות לגוף לפחות 

 80מ"מ ורוחבו, כולל הבסיס,  92ט, , גובה הגוף כולל בסיס, שיסופק כקומפלIP65הגוף   

 .DALI. הגוף פועל עם דרייבר אינטגרלי, כולל תקשורת 15Wמ"מ. הספק לכל יחידה 

, שיש צורך לספק עבורו ספק כח ממותג C1011 PRIMOלחילופין, גוף מבוסס לדים כנ"ל   

 גופים(. 10ווט )חיבור עד  150

 ופיים שווי ערך, שפורטו לעיל.ע"פ הקריטריונים לבחירת גופים חלופין, לחיל  

  התמצאותגוף תאורת  .10 

מתוצרת  DALI+ דרייבר כולל תקשורת  22Wגוף תאורת התמצאות מבוסס לדים   

DISANO  דגם sicura 1769  יוצג בסמוך לביצוע לבחירת הדגם(. לחילופין, ע"פ(

והתקנת גוף  פיים שווי ערך שפורטו לעיל, תבחן אספקתהקרטריונים לבחירת גופים חלו

 תאורה חלופי.

 

 תאורה זמנית .0408

 כללי 08.04.01

על פי החלטת מפקח יקים הקבלן מערכת תאורה זמנית שתבנה מעמודי עץ מותקנים  .1 

בקוביות בטון עם ידיות לצורך העתקתם על פי שלבי ביצוע העבודה. על העמוד תותקן זרוע 

מ' על פי צורכי התאורה  12 –מ'  10ורה כך שגובה הפנס מעל פני הכביש יהיה וגוף תא

 המשתנים.

ם או מסיבות מוצדקות אחרות )לפי חוות דעת המפקח( לא ניתן למקם במידה ועקב מטרדי .2 

עמודי עץ בתוך קוביות בטון, הקבלן יבצע את העמודים בתקיעה בקרקע כולל כל החיזוקים 

נים ועמודים תומכים וגם יעתיקם או יפרקם לפי הנדרש, כל זאת ללא הנדרשים, לרבות עוג

 תשלום עקב כך.
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 ל מטיפוס תא"מ )תיל אווירי מבודד( עם גידי אלומיניום בחתך כב בין העמודים יחובר .3 

25 x 5 כבל  ממ"ר לפחות וחוט נושא אינטגרלי אוN2XY  10בחתךx5  כולל לפחות, ממ"ר

 ס"מ )יאושר ע"י מנהל הפרויקט(. 40 – 30ינה כל בקשירה תק  כבל פלדה נושא

תיל הנושא והכבל יהיה ם יועברו אל היניאשיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכ .4 

 משוחרר מהם לחלוטין. 

                                    הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על  .5 

הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה, או  העמודים.

 .בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת כלפי מטה

המותרת לכבל הפלדה  מכסימליתבמתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה  .6 

הכבל בטמפרטורת ההתקנה. הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל רן כמומלץ ע"י יצ

 נדרש בחוק.ממבנים כ

 רק ותישמר בו רציפות הארקה.והכבל הנושא יא  

הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים. אם רשת ארגז האביזרים יהיה בגודל המאפשר  .7 

האספקה היא בכבלים, תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים ופתחים 

 נוספים לכבלים.

 – מעצ או מחומר אחר בתנאי שיאושר ע"י  מ"מ 1.5יעשה מחומר פלסטי בעובי  גזהאר .8 

מעלה. לפתיחה או סגירה   עם דלת נפתחת כלפי  החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ,  

להשתמש בכלים ולא יישארו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן  ךלא יהיה צור

 .זהארג

יהיו מפלדה מצופה  הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' .9 

יתרופפו או  ישתחררו עקב תנודות בקדמיום. הברגים, האומים ושאר האביזרים לא 

 ורעידות.

התליה  רים עם כל חלקיבוחיש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים ומ זאת הארג .10 

 הדרושים.

  . שדרכם יעברו כבלים בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון   

אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בטון או ברזל. החיזוקים יהיו חיזוקים רגז יוכנו אל .11 

 ב לעמוד )או פרופיל הקונסטרוקציה( עם בורגי חיזוק או סרט נירוסטה.צמודים מסבי

                                          יורכבועליה מ"מ  1 פלדה מגולוון בעובי חפפלטה מבתוך הארגז יורכב מגש של  .12 

 האביזרים הבאים :

 ק"א  10 ,זרם  קצרניתוק אפס םאמפר ע 10מאמ"ת  –אבטחה לכל נורה  12.1  

 סרגל מהדקי חרסינה לחיבור כבל ההזנה לפנס ולמגש . 12.2  

 .מ"מ  ( 40X4) נחושת מפס הארקה,  12.3  

 לחיזוק הכבלים. טשלו 12.4  

 ר.ממ" 1.5חיווט המגש עם מוליכים  12.5  

המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי  12.6  

 .מ"מ 0.5בעובי 
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 (TOTAL RISKאחזקת התאורה בתקופת הביצוע ) 08.04.02

הקטע בתחום הפרויקט הינו קטע מואר. במסגרת הביצוע תמוקם מרכזייה חדשה. המרכזיה  

תקני התאורה נועדה להבטיח פעולה ם. אחזקת מתשרת את הקטע המטופל וגם אזורים אחרי

תקינה ורצופה של מתקני התאורה במשך כל שעות החשיכה בימות השנה, גם בזמן ביצוע פירוקים 

של רשתות, מרכזות וכו', כלומר מתקן התאורה הנמצא בתחום אתר העבודה, כולל כל המתקן 

חזקת הקבלן בכל ר המתקן לאהחשמלי הניזון מהמרכזיה שבתחום הפרויקט  ושבמסגרתו יעבו

 תקופת הביצוע.

 

 כבלים, מוליכים וסימון 08.05

 כללי 08.05.01

פרט אם נדרש אחרת במפורש, יהיו כל מוליכי הכבלים בחתך עגול מנחושת, חסיני אש  .1

 מ' מאורכם. 1עם הטבעה כל  IEEE383לפי תקן  F.Rמסוג 

(, HFמסוג כבלים "נטולי הלוגן" )יהיו  2עפ"י התקנות כל קווי זינת חשמל באתרי שימוש   .2

 או שו"ע מאושר. ”NHXHX“חסיני אש מסוג 

כבלים מותקנים על סולמות ובקטעים אנכיים של תעלות, יחוזקו באמצעות חיזוקים  .3

ק נפרד לכל מ"מ ומעלה יחוזקו בחיזו 35פושים"(. כבלים בקוטר -כדוגמת "אטקה" )"פוש

 לציר(.)ציר  בניהםס"מ  10כבל ויחוזקו במרחק של 

 ממ"ר יהיו מסוג שזור ולא מגיד אחיד. 6המוליכים בכבלים בחתך מעל  .4

על כל נעלי כבל יולבשו שרוולים מתכווצים בצבעים שונים. לא יותר בידוד נעלי כבל ע"י  .5

 סרט בידוד.

ממ"ר ומעלה יותקן שרוול   1-חתך מבמקום פתיחת המעיל החיצוני, בכל קצה, של כבלים ב .6

 מתפצל )כפפה(.

מ' מאורכם,  3שיותקנו בתעלות, סולמות וכו' )ללא יוצא מהכלל( יסומנו כל בלים כל הכ .7

בכל פינה, בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משני הצדדים. הסימון יהיה באמצעות 

תח, מספר המעגל, מקור שלט סנדביץ בקליט קשיח, כתב לבן על רקע שחור ובו ייחרט מ

 לכבל עם חבק פלסטי מתאים לקוטר הכבל. ההזנה וייעוד הכבל. השלט יחוזק

 

 סולמות ותעלות הכבלים )עמידים בפני אש( 08.06

 כללי 08.06.01

סולמות ותעלות הכבלים יהיו כולם מגולוונים בגילוון חם לאחר כל הריתוכים כדוגמת  .1

או שו"ע מאושר. חיבור כל  ,”THORSMAN”, “BETERMAN”, “ NIEDAX“תוצרת 

 תעלה יבוצע על ידי ברגים. האלמנטים של סולם או

לוון חם. מ"מ ומגולוונות בגי 4תעלות רשת יהיו מסוג מתועש, עשויות מחוט פלדה בקוטר  .2

 חיבור קטעי תעלות הרשת יבטיח רציפות חשמלית של התעלה.

אביזרי תליה של התעלות, הסולמות ותעלות רשת יהיו מסוג קונזולות ויהיו מקוריים של  .3

 באמצעות מוטות הברגה(.היצרן. )לא תותר תליה 
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כל הברגים, אומים, דיסקיות קפיץ, מוטות הברגה ושאר האלמנטים המתכתיים יהיו  .4

 ולוונים בגילוון חם או מצופים קדמיום.מג

לפני התקנת התעלות והסולמות, באחריות הקבלן לבצע חישוב העמסה של   .5

  50%סה של התעלות/סולמות בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ולאפשר מקסימום העמ

מכושר הקיבולת של כל תעלה. אין לאפשר בשום אופן העמסת תעלות כבלים מעבר 

 לקריטריון זה.

 

 אטימת מעברי כבלים .08.07

 כללי 08.0.01

על הקבלן לדאוג לאטימת כל המעברים של כבלי חשמל ותקשורת, צינורות וכו', וזאת  .1

טיים כדוגמת     לאחר גמר עבודתו. האטימה תהיה בחומרים מעקבי אש אלס

“FLAMMASTIK” .או שו"ע מאושר 

הכמויות ומחיר האיטום הנ"ל כולל גם איטום כל הפתחים והמעברים הנ"ל יימדד בכתב  .2

 את כל העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הנ"ל לפי הנחיות יועץ הבטיחות.

 

 אביזרי גמר 08.08

 כללי 08.08.01

שיוגדרו להלן מתייחסים לבתי תקע לחשמל, אביזרי הגמר לעבודות החשמל והתקשורת  .1 

מחשבים ושאר אביזרי קצה פסיקי מאור, בתי תקע לטלפונים, בתי תקע לתקשורת מ

 המוגדרים במעגלים סופיים.

 יובחנו מס' סוגים של אביזרים: .2

 להתקנה סמויה )תה"ט(. 2.1  

 להתקנה גלויה )עה"ט(. 2.2  

 קורטיביות להתקנה משולבת בתוך תעלות חשמל ד 2.3  

וכבים כל האביזרים ישאו תו תקן ישראלי בר תוקף ויהיו מחומרים בלתי שבירים  .3 

 מאליהם.

האביזרים המוזנים מאספקה חיונית יהיו בצבע אדום, והאביזרים המוזנים מאספקה  .4 

 בלתי חיונית יהיו בצבע לבן או קרם.

 

 ייים מתכת נטול הלוגן(ו רק אביזרים עשו)במנהרת רכב יהי דגמים וסוגים של אביזרי גמר 08.08.02

 – ”GEWISS“אביזרים בהתקנה סמויה )תה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:  .1 

 ”HABITAT“סידרת    –  ”LIGHT”  ,“AVE“סידרת    -  ”SYSTEM”   ,“ BTICINO “סידרת  

, “LEGRAND”  סידרת“MOSAIC”. 

 TUNNEL54, סדרת PALAZZOLI )עה"ט( יהיו מתוצרתאביזרים בהתקנה גלויה  .2 

 )במנהרה מתכת בלבד(. 

אביזרים בהתקנה משולבת בתעלות דקורטיביות יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:  .3 

GEWISS, BTICINO, AVE, LEGRAND .)בחדרי אנרגיה ובמנהרת הולכי רגל( 
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 ל(דרי אנרגיה ובלוחות חשמ)רק במנהרת הולכי רגל, בח אביזרי גמר בהרכבים 08.08.03

במקומות בהם נדרש ריכוז רב של בתי תקע מסוגים שונים ניתן יהיה להשתמש ביח' הרכבים של  

 בתי תקע מתוצרת של אחת החברות הבאות: 

 )שיווק "מדע"(, י.קשטן. CIMAע.ד.א. פלסט,  

 

 תיבות מעבר והסתעפות 08.08.04

 PALAZZOLIו מתוצרת  ן ישראלי בינלאומי, יהיתיבות המעבר להתקנה גלויה ישאו תו תק .1 

 , מתכת בלבד.TUNNEL54או ש"ע, מסדרת 

יש להתקין קופסת הסתעפות נפרדת לכל גוף תאורה על התעלה עם גישה נוחה לקופסה  .2 

גופי תאורה מקסימום,  3)ללא מכשולים(, במקרים מיוחדים תותר קופסה משותפת לעד 

 במידה והקופסה מתאימה לכך.

 

 רשילוט אביזרי גמ 08.08.05

ס"מ שיציינו את שם   4x1כל אביזרי הגמר לחשמל ותקשורת ישולטו בשלטי סנדביץ בגודל   .1 

 ומס' הלוח ואת מס' המעגל המזינים כדלקמן:

 כתב לבן על רקע אדום. –הזנה חיונית  1.1  

 כתב לבן על רקע שחור. –הזנה בלתי חיונית  1.2  

 כתב לבן על רקע כחול. – UPS-הזנה מ 1.3  

  1.4 DC – .כתב כחול על רקע לבן 

 כתב לבן על רקע צהוב. –אביזרי פיקוד  1.5  

 כתב שחור על רקע לבן. –אביזרי תקשורת  1.6  

ברגים לקיר ו/או לגוף המסד בו מותקנים אביזרי הגמר,   2כל השלטים יחוזקו עם   1.7  

 ובכל מקרה לא על מכסה האביזר.

שילוט ראש מטעם המפקח, יותר שימוש בים מיוחדים, לפי היתר מיוחד מבמקר 1.8  

 "לטרסט" ממוחשב, במתכונת שילוט הסנדויץ שתואר לעיל.

 

 מרכזית ההדלקה )לוח חשמל להפעלת המנהרה( 08.09

 3x200Aלוח הפעלת המנהרות עד תאור  08.09.01

יהיה כמתואר בתכנית ו/או עפ"י  ,אשר יסופק ע"י הקבלן לוח חשמל,/מרכז ההדלקה .1 

ו/או הנחיות המתכנן ומתוצרת מוכרת ויוגש לאישור העירייה חלקת המאור של הנחיות מ

 למח' המאור.

 ארגז המרכזיה יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מח' המאור .2 

מחלקת חל"ב. הארגז יהיה בגודל מתאים  ודרישות חברת החשמל וחברת אחוזות החוף

 ומאושר.

 תאים להתקנת חוץ ויכלול תאים מאחורי דלתות, אחד עבורמוגן מים ומהארגז יהיה  .3 

והשני עבור   )ניתן להפריד את מונה חברת החשמל בנישה נפרדת(  המונים של חברת החשמל

 2מגענים,  2וד עם דימרים, שעון פיק מרכזת המאור. תא המרכזת יכלול: מגען לפיקוד

תא פוטואלקטרי ומקום שמור למגען פיקוד   "לילה"( מאמתים, מפסקים,  -מגענים )"ערב" ו
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כמרכזית מאור עצמאית כמקובל במח' המאור  דימרים וכו', הכל לפעולת ארגז ההפעלה

 של העירייה.

ל כולנוסף בתא המרכזיה יכלול מקום לציוד יחידת קצה של מערכת בקרה אלחוטית ו .4 

-FCF  ינעהנדסת ה/LEC CONבקר אנרגיה כדוגמת הנדסת הספק אספקה והתקנת 

SV/40/מיועד להספק עד  )ירידות ועליות מתח רציפות(מאושר "ע ויוניברס  או ש 

A 100x3 .כמתואר בתכנית 

כתב הכמויות כולל סעיף נפרד עם מחיר יסוד עבור אספקה, התקנה וחיבור של יחידת  .5 

האנטנה והחיזוקים שלה, והכנות בתוך מסגרות הלוח לחיזוק צנור האנטנה הקצה עם 

 הכנות להרכבת הציוד. )כאופציה(.ו

 הנחה או תוספת שתינתן ע"י הקבלן בהצעתו תחול גם על מחיר היסוד.  

תא המרכזת יכלול מקום שמור עבור קבלים לשיפור כופל ההספק. הארגז יותקן על יסוד  .6 

 מ' עומק אורך ורוחב במידות הארגז בתוספת ס"מ מכל צד. 1.20מבטון  במידות 

 ס"מ( ויכלול ברגים לחיזוק הארגז ומסגרת הפוכה -20הקרקע )כט מעל פני היסוד יבלו  

בתוך היסוד מפרופיל מקצועי. בזמן יציקת יסוד המרכזיה יונחו כל השרוולים בהתאם 

 לתכנית.

 ניסת הכבלים והצנרת.ס"מ  לכ 20הארגז יכלול פתח אנכי ברוחב  .7 

ע"י מחלקת מאור של העיר בה יותקן הארגז יכלול הכנה למנעול תליה שיסופק לקבלן  .8 

 להגנה נגד גשם. יה עם גגוןהארון  ויה

בצבע   כל חלקי המתכת ממנו בנויות המרכזיות ינוקו ניקוי חול, ולאחר מכן יש לצבוע אותם .9 

פעמיים בצבע סופי המרטון שרוף. יש להזמין פיקוח כדי  שכבות, וכן יש לצבוע    2צינקרומט  

לעמוד על פרטי הייצור והצביעה. )במקרה של ארון פוליאסטר אין   שנציג  מח' המאור יוכל

 צורך בכך(.

 להלן פרטים על הציוד במרכזיה: .10 

קניק או ש"ע טלמ  ABBהמגענים ערב ולילה יהיו מדגם המקובל ע"י העירייה  10.1  

 .3x250A עד  AC 3( ו/או המתכנן ע"י העירייה )מאושר

וצרת "מרלן ג'רן" אשיים ערב לילה יהיו מתהמפסק הראשי ומפסיקים ר 10.2  

3x250/160  .'א 

 .250A -פסי הצבירה יהיו ל 10.3  

 או שו"ע מאושר. המאמת"ים יהיו חד פאזיים מגושרים מתוצרת "ווסטינגהאוז" 10.4  

 טרונומי משולב בבקר האנרגיה, כולל אמפרמטר וולטמטר.אסתקן השעון יהיה  10.5  

 . גוף התאורה יכלול נורה, הדלקת    PL 9Wטי ף תאורה פלורסצנמרכזיה תכלול גו 10.6  

 הגוף תעשה ע"י  מיקרוסוויטש )כלול במחיר(.

 או שו"ע מאושר. F&Gמרכזיה תכלול מגיני ברק מתוצרת ה 10.7  

זרם עבור יחידת הקצה של מערכת הבקרה המשני את המרכזיה תכלול  10.8  

 האלחוטית.

 וכו', הכל לפי דרישות מח' המאור  ס, פס הארקה, מהדקיםהמרכזיה תכלול פס אפ 10.9  

 גם אם לא צויין  במפורש בתאור לעיל.
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, לעיל הינו חלקי בלבד ואין הוא גורע מהמתואר בתכניות ה/לוח החשמלתאור המרכזי .11 

 לוחות המישניים בנויים במתכונת לוח זה.

 

 מערכת אל פסק 08.09.02

 קוו"ט 13.5\קוו"א 15סק מפרט טכני מיוחד למערכת אל פ .1

 kVA/13.5kW15הספק ל UPSהתקנת לאספקה ומפרט זה מתאר את הדרישות  1.1

ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור   ,רציפות אספקה לצרכןמערכת תבטיח  ה 1.2

טורי מצברים. יתירות  2ותכלול לפחות  דקות  15 -כ למשך זמן של ההזנה

קות יתקבל גם אם טור מצברים אחד ד 5המצברים תובטח כך שזמן גיבוי של 

 . מתקלקל

( TRANSFORMERLESSללא שנאים ), IGBTהמערכת תהיה מבוססת רכיבי 

 .PWM IGBTמיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוג  מפוקדת

 המאושרים לפרויקט זה: UPS-להלן יצרני ה 1.3

ABB 

SOCOMEC 

LIEBERT-EMERSON 

RIELLO 

SCHNEIDER ELECTRIC  

 ינם מאושריםיצרנים אחרים א

שנים  5לאורך חיים של  VRLA AGMמצברי המערכת יהיו בטכנולוגית  1.4

, FIAMM  ,C&D  ,CSB  ,EXIDE EUROPEומתוצרת אחד מהיצרנים הבאים:  

GNB ,ENERSYS  ,EASTPENN.יצרנים אחרים אינם מאושרים , 

 : משטר עבודה .2 

תעבוד ( ו62040-3EN)לפי תקן  SS-VFI-111תהיה מסוג אל פסק הרכת ע  2.1

 משטרים הבאים:ב

למהפך,  DCמצב עבודה רגיל )מתח הזנה קיים(. הספק מטען יספק מתח  .א

 ACתוך כדי הזנת ציפה של המצברים. המהפך יזין את הצרכן במתח 

 מיצב ונקי מהרמוניות.

במקרה של  .בודה על מצברים )מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות(ע .ב

או   ך להזין את הצרכנים ללא הפסקהתקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפ

 .ובעומס מלא הפרעה למשך זמן הגיבוי שהוגדר

עם חזרת מקור הספק / מטען  עינת מצברים )חזרת מקור ההזנה(ט .ג

 לפעולה ויזין את המהפך תוך טעינת המצברים.

עבר לעוקף סטטי במקרה של עומס יתר העובר את יכולות המערכת מ .ד

יזום על ה של כיבוי הממיר בין אם במקראו  ,)קצר, זרמי התנעה גבוהים(

יעביר העוקף הסטטי במקרים אלה  .ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה
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את העומס למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא. העומס יוחזר להיות מוזן 

למקור הזינה, בצורה אוטומטית או  מסתנכרןמהמהפך כאשר המהפך 

 ידנית ללא הפסקה או הפרעה.

לצורכי פנימי ידני מערכות האל פסק יכללו עוקף  -וקף תחזוקה ידני ע .ה

לבטיחות אישית בזמן שירות או בדיקה,   .UPS,אינטגרלי בתוך התחזוקה

יתוכנן העוקף לבודד את הספק / מטען, מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת 

הצרכן דרך הזנת העוקף. מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי 

. מערכת האל פסק גם תכלול ה'()'העברה שקטללא כל הפרעה לצרכן

אמצעי לניתוק הספק / מטען ממקור ההזנה שלו ויכולת פעולה ללא 

 מצברים. 

המערכת תכלול מפסק  - בודה ללא מצברים לצורכי תחזוקת המצבריםע .ו

זרם לניתוק המצברים מהספק / מטען ומהמהפך. כאשר המצברים 

א הפסקה או מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס לל

 של תקלה במקור הזינה. הפרעה, למעט במקרה

 :UPS -הנתוני  2.2

 0.9השראי עד    0.8 מערכת תתוכנן לספק הספק של במקדם הספק שלה .א

 .קיבולי

 Crest factorמקרה שהעומס אינו ליניארי המערכת תוכל לספק זרם עם  ב .ב

 ללא הפחתה בביצועים. 1:3.0 =

 :יובתפוקת האל פסק יהיוותי המתח ע .ג

• THDU   < 1%בעומס לינארי 

• THDU  < לפי  3%בעומס לא לינארי(62040-3EN) 

 להלן 4.8כמוגדר בסעיף מן הגיבוי במקרה של העלמות מקור ההזנה ז .ד

 .מלא בעומס 94%לפחות  תהיה  תהמינימליצילות הנ .ה

 :מתחי כניסה 2.3

 הזנת ספק / מטען:ה   

  400V +15%/  -22%מתח:   •

 פאזות + אפס 3חיבור:  •

 50Hz ± 10% :תדר •

 הזנת העוקף:מ   2.4

 )חלון המתח ניתן לתכנות( 400V ± 10%ח:מת •

 )חלון התדר ניתן לתיכנות( HZ50 ± 4%תדר :  •

 פאזות + אפס 3בור:חי •

 50Hzתדר:  •
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 מוניות בכניסה:הר 2.5

מערכת האל פסק תכיל מסנן הרמוניות, אשר יגביל את ההרמוניות בזרם הכניסה    

. על הקבלן להוכיח את טיב הפתרון, ( THDi≤3%בעמס מלא ) 3%-בעומס מלא ל

 עם נתח הרמוניות. UPSעל ידי ביצוע מדידות על ה

 :תונים חשמלייםנ 2.6    

 פק/מטען:ס

הגדלה  אשר יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה על ידי Walk inהספק/מטען יכיל מעגל 

 שניות. 10של המטען לפרק זמן  DC -הדרגתית של מתח ה

 :גבלת זרםה 2.7  

 תן יהיה להגביל את זרם הטעינה אל המצברים לערך המבטיח ארך חיים מירבי.

כמו כן יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/מטען על מנת למנוע עומס 

 טורים.איתר על מקורות חלשים כגון גנר

 :DCתח מ 2.8  

המטען יפעל  ,אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהםעל מנת להאריך את    

 בטעינת ציפה:

לפי הנחיות היצרן במשטר זה מתח טעינת המצברים יכויל כך שהמתח לתא יהיה    

כולל קיזוז אוטומטי של מתח הטעינה לפי טמפרטורת המצברים וכולל גשש 

 למדידת טמפרטורת המצברים.

ו אללא תלות בעומס    1% -גליות הקטנה מקבוע עם    DCהספק מטען יאפשר מתח     

 הטעינה תהיה מוגבלת זרם. תח כניסה )בתחום המוגדר(.מי ינויבש

  בזמני מעברתפוקה סטטי ו  ויסות מתח 2.9  

 .100%עד  0%-עבור עומס לינארי מ 1%±מתח התפוקה יהיה מיוצב    

 במקרים הבאים: 5%±לא יעלה על התפוקה שינוי מתח    

  100% -ל 0 -מדרגת עומס מ   

  0% -ל 100% -מדרגת עומס מ   

 .מילישניות( 20) בכל מקרה המתח יתייצב תוך מחזור   

 עומס לא סימטרי  2.10  

 100%בחוסר איזון של  °3 -סטיית הפאזה תהיה קטנה מ    

 100%בחוסר איזון של  2%±-סטיית המתח תהיה קטנה מ   

 עיוות הרמוני 2.11  

 :ך יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח לפי הפירוט הבאהמהפ   

 בעומס ליניארי THDU  1%עיוות כולל    

 (62040-3ENבעומס לא לינארי )לפי  THDU< 3%עיוות כולל    

 תדר מוצא 2.12  

 50Hz תדר נומינלי:   

 יתאפשרו שני מצבי עבודה:   

±. 1.0Hzלתדר הזנת העוקף בתחום  יסונכרו במצב רגיל תדר המוצא של המהפך    

 ון.חלון התדר יהיה ניתן לסינכר
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מהגבולות לעיל המהפך יעבור למצב של תדר פנימי  2אם תדר מקור ההזנה חודר    

. המעבר לסנכרון תדר פנימי וחזרה לסנכרון תדר לעוקף יהיה 0.1%±בדיוק של 

 . 1Hz/S-ת מפחושינוי של קצב ב

   עומסי יתר 2.13  

 . BYPASS -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל UPS -מערכת ה   

 דקות לפחות.  10 -מזרם נומינלי ל 110%

 מזרם נומינלי לדקה אחת.   125%   

טור מגביל זרם כדי לאפשר עבודה במצבים אפסק כגנר-במקרה הצורך יעבוד האל   

 לעוקף.חריגים ללא מעבר 

 עוקף סטטי  2.14  

העוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה    

פסקה או הפרעה שהם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום ללא כל ה

ר שהוגדרו. המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר חלונות המתח והתד

של תקלה במהפך. ניתן יהיה לאתחל פקודת  החורגים מיכולת המהפך או במקרה

 העברה לעוקף בצורה ידנית. 

 :מבנה .3 

ל שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל סק תבוסס עערכת האל פמ בנה מכניהמ 3.1  

 טלטולי ההובלה וההתקנה. הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית. 

וך ע"י תהליך תו בפני שיפנלים אחוריים יהיו ניתנים להסרה. לוחות המתכת יוגנ   

 מתאים כגון גלוון או צביעה באפוקסי.

ארז המערכת ויהיו מוגנים מפני מצברי המערכת יותקנו באופן אינטגרלי בתוך מ   

 מגע מיקרי.

 מידות: 3.2  

 900 –מ"מ, עומק  450 –מידות המערכת )כולל מצברים( לא יעלו מעבר ל: רוחב    

 מ"מ. 1500ס"מ(, גובה  105מ"מ )מקסימום עומק כולל אוורור מאחור 

 יבורים ופסי צבירהח  3.3  

 המערכת.  תחתון שלהצד האחורי הכניסות ויציאות הכבלים יהיו מ   

 מהדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה.    

ד בחיבור כמתואר בסעיף יכל החיבורים יעשו מחזית המערכת. המערכת תצו   

 בטיחות. 

פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית או אלומיניום. כבלים יעמדו בתקנים 

 המפורטים בסעיף בטיחות.

   ורוראו 3.4  

אוורור מאולץ. על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה  היה בעלתהמערכת ת   

 אתראה.במאווררים, תהיה יתירות במאווררים ותקלה במאוורר תפעיל 

 יחותבט  3.5  

להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד  IP20כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה    

ק הסטטי תוך במפסק עוקף תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען, המהפך והמפס

 המשך הזנת הצרכן ללא הפסקה מהמקור החליפי. 
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 מעגלי הפיקוד יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח.      

חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים. כל הציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות    

 EN62040-1תקן 

 תנאי סביבה:  3.6  

 40°c - 10             טמפרטורת סביבה:   

 ללא התעבות 95%  מקסימלית: ותלח   

 1000m   גובה מקסימלי:   

 מטר  1במרחק של  DBA52> רעש אקוסטי מהמערכת    

 צבריםמ  .73  

 תנאי עבודה:   

 c            25 - 20° טמפרטורת סביבה:   

   95%      לחות יחסית:   

 1000m    גובה:   

 VRLA AGM    טכנולוגיה   

 (.3-5תקן יורובאט שנים )לפי  5  אורך חיים צפוי   

לא טורים אך  2-כדי להבטיח יתירות בגיבוי המצברים, יסופקו מצברים לפחות ב   

 א"ש למצבר. 7-טורי מצברים. קיבול המצברים לא יפחת מ 4-יותר מ

 1.67דקות עד למתח מינימאלי של     15  -למשך כ DCקוו"ט   13.5המצברים יספקו     

סביבה. גם במקרה של תקלה בטור מצברים אחד, רטורת טמפ C°25-וולט לתא ב

. המציע יגיש DCקוו"ט  13.5-דקות גיבוי ב 5הטורים הנותרים יספקו לפחות 

חישוב זמן גיבוי מפורט לכל המצברים ולמקרה של תקלה בטור מצברים אחד, 

 כולל קטלוגים. 

 תחזוקתיות 3.8  

מערכת תתוכנן לאמינות כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית. ה   

 .MTTRמקסימלית ומינימום 

 המערכת תכלול פונקצית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול.   

דיגיטלי לחלוטין )לא אנלוגי(, מבוסס  -יהיה אלקטרוני  UPS -לפיכך פיקוד ה

 אה בכך יתאפשר:מיקרו מעבד וללא כל פוטנציומטרים כתוצ

 רכיבים שינוי בפרמטרים שלקיזוז אוטומטי של  3.8.1   

 כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים 3.8.2   

 איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק 3.8.3   

 יציאה לתקשורת נתונים 3.8.4   

 מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים  3.8.5   

רעות כולל תתקלות או ה למערכת יהיה זיכרון פנימי לא נדיף לזיכרון 3.8.6   

 )לוג(. מידע על מכלולים תקולים

 .ף בעזרת תכנת בדיקה ושירותואסניתן יהיה למידע זה  3.8.7   
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 הגנות .  4 

 מערכת אל פסק 4.1  

מטען יצויד . הטמפרטורת יתרו יתרבפני מתח הגנה מערכת האל פסק תכלול    

תיחת מפסק המצברים במעגל שיאפשר התרעה חיצונית לכיבוי אוטומטי ופ

 במקרה של כיבוי חירום.  

הספק/מטען יצויד באפשרות לניתוק אוטומטי במקרה של תקלת אוורור בחדר    

 מצברים. 

מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות  DC -הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה

 יצרן המצברים. 

המהפך.  עומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלות בויסות המתח במוצאה   

יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן  DC -המהפך יתנתק אוטומטית אם מתח ה

 המצברים. 

המהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי, כבר להגן על מעגלי הכוח במקרה של 

ים ספציפית קצר במוצא עומס יתר העוברים את יכולתו, כאשר מקור העוקף לא קי

 ם.המהפך יגרום לכיבויו ללא שרפת נתיכי

 הגנות מצברים 4.2  

אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן הגיבוי הנקוב    

 בעומס נומינלי וזאת על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמוך.

אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד, במקרה של    

 ם(. הפסקה ארוכה בפעולת המערכת  )יותר משעתיי

האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי,    

 טמפרטורת המצברים, גיל המצברים וסכימת התמורה שלהם.

 פיקוד 4.3  

 צויד בכפתור הפעלה וניתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות:תק  אל פסיחידת ה   

 ההזנה חורג מהגבולות(מעבר מאולץ לעוקף  )או כיבוי המהפך אם מקור  4.3.1   

 בדיקה עצמית של המערכת והפעלת מחזור טעינת מצברים. 4.3.2   

 :חיוויים 4.4  

 המערכת:הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל    

 ספק/מטען פועל 4.4.1   

 עומס מוזן ממהפך 4.4.2   

 עומס מוזן מעוקף 4.4.3   

 זם כולל השתקהההתראה תשולב בזמ -התראה כללית  4.4.4   

 זמן גיבוי שנשאר 4.4.5   

 תקלת מאוורר פנימי 4.4.6   

 התרעת מצברים חלשה 4.4.7   

 הזנת עוקף מחוץ לגבולות 4.4.8   

 מדידות: 4.5  

 על פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:   

 מתחים שלובים במוצא המהפך 4.5.1   
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 זרמים במוצא המהפך 4.5.2   

 וצא המהפךבמ תדר 4.5.3   

 מתח מצברים 4.5.4   

 מתחים שלובים של מקור ההזנה 4.5.5   

 זרמי כניסה למיישר 4.5.6   

 תקשורת .5 

. המתאם יאפשר חיבור המערכת כנקודה Ethernetהמערכת תכיל כרטיס תקשורת ומתאם    

  פרוטוקול התקשורת יהיהעצמאית ברשת עם כתובת משלה ללא תלות במחשב חיצוני. 

SNMP IP/TCP. 

המערכת תכלול מגעי התראה יבשים )לא אופטוקאפלרים( להתראות הבאות: התראה   

 (BYPASSנמוך, ומערכת בעוקף )כללית, הפסקת חשמל, מצבר 

 

 טבלת ריכוז נתונים

 

 נתון מוצע הערות

 UPSמערכת . 1  

 תוצרת  

 דגם  

 משקל  

W              D            H 

 

 מידות 

 KVA15 הספק  

 kW13.5הספק   

 מתח כניסה + גבולות  

 נצילות מטען   

 מקדם הספק כניסה  

 111-SS-VFI סוג מערכת 

 100%ל  תפוקה עיוות מתח >1% 

 ( (THDUעומס לינארי  

עומס  100%עיוות מתח ל  >3% 

 ( (THDUלא  לינארי  

 100% -ב נצילות מערכת >94% 

 עומס

 <52dBA  רמת רעש 

 מהממיר 125%עומס יתר  שניות 60 

 מהממיר עומס יתר110% שניות 600 

 כולל מודול תקשורת? נדרש כן/לא
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 נתון מוצע הערות

פרוטוקולי תקשורת  נדרש כן/לא

 ( SNMPנתמכים )

 עוקף מכאני לאחזקה   נדרש כן/לא

עוקף אחזקה מאפשר  נדרש כן/לא

העברה שקטה וכולל 

אינטרלוק למניעת טעות 

 הפעלה

ור במקביל ניתן לתכנת חיב  

 רות או להגדלת הספקליתי

 מצברים .3  

 תוצרת   

 דגם   

 (AGM-VRLAטכנולוגיה ) נדרש 

 אורך חיים מוגדר  שנים 5 

 AH7< AH  

 מס שורות  שורות 2לפחות  

 יחידות בשורהמס'   

 מס' תאים בשורה  

 הגנות כל  המצבריה   

 נתיך/דגם ותוצרת מאמ"ת  

 מצברים

שוב הספק גיבוי ף חימצור כן/לא 

-לכ 13.5KWDC-מצברים ב

 C°דקות בעומס מלא ) 15

25 ,CELL/V 1.67 כולל )

 דפי נתונים של המצברים

 5-מצ"ב חישוב מצברים ל  

 KWDCדקות גיבוי בעומס 

כאשר טור מצברים  13.5

 אחד מקולקל )מושבת(
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 מפרט ביצועים נדרש ייבות הספקהתח

 כן/לא

 

זרם בכניסה. ת הרמוניות פילטר להקטנ נדרש

3%THDi 

 400V 3  50Hz מתח ותדר 

 

 

 תחום מתח עבודה תקינה של המיישר +15%/ -22%

 בעומס מלא

 5% תחום תדר 

 

 

 (SOFT STARTזמן הפעלה רכה ) שניות 10 -גדול מ

 כן/לא

 

עבודה מגנרטור תגרום להפסקת טעינת  נדרש

 מצברים )איתות ע"י מגע יבש של הלקוח(

 

 

 <Inom   זרםINRUSH 

 >0.99 

 

 100%עד  50% -מקדם הספק כניסה )מ

 עומס(

 כן/לא

 

( של זרם הכניסה בעומס מלא THDעיוות ) 3% -קטן מ

 בכל אחד מהמודולים כולל מסננת הכניסה

 מיישר –תפוקה   

 °C 25@2.27V/Cell מתח ציפה 

זרם תפוקה: עומס מלא של הממיר + עד  נדרש 

 צבריםיר לטעינת ממעומס הממ 10%

 לטעינת מצברים  טמפרטורה קיזוז נדרש 

 כן/לא

 

 

 מצברים. כונן\בארוןגישוש טמפרטורה  נדרש

ושינוי מתח ציפה בהתאם לטמפרטורת 

 המצברים 

 -0.11% per °C   שינוי מתח ציפה בהתאם לטמפרטורה

 הנמדדת בארון המצברים 

התראה כאשר הטמפ' בארון המצברים  נדרש כן/לא

 C°30 -גבוהה מ

יצוב מתח תפוקה עבור כל תחום הכניסה  1%>  

 וכל תחום העומס

 A6 

 

הגבלת זרם מצברים )יחסית לזרם צריכת 

 ממיר בציפה(

בדיקת מצברים אוטומטית ללא סיכון  נדרש כן/לא

העומס מדי שבוע/שבועיים/חודש )ניתן 

 לתיכנות(
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 קוו"א 15שנאי מבדל גלווני   08.09.03

 נאימיכל הש .1

(, עם בסיס ורגליים 20IPלהתקנה פנימית )דרגת הגנה   השנאי יותקן במיכל מתכת מגולוון  

ס"מ. המשקל  80*80*80-קטנות ממותאם להרמה עם מלגזה ידנית. מידות המיכל יהיו 

 ק"ג. 170-הכולל של השנאי והמיכל יהיה קטן מ

עם מכסה  יהיה המיכל. מיכל המתכת יהיה עם פתחי אוורור מתאימים לקירור טבעי

 מתפרק, כולל הכנת חסמי פרספקס למניעת מגע מקרי תחת מתח.

 מהדקי חיבור יוכנו עבור כבלי כניסה ויציאה לפאזות, אפס והארקה.

 גלנדים יוכנו ע"ג המיכל עבור כבלי הכניסה והיציאה. 

 התקנה .2

 .UPS -שנאי המבדל יותקן על קו היציאה של ה

 .נקודת האפס של הראשוני לא תחובר

 נקודת האפס של הסליל המשני תהיה מאורקת בצורה קשיחה. 

 מבנה השנאי .3

 השנאי יהיה עם סלילי אלומיניום, עם סיכוך מאורק בין ראשוני למשני.

 השני יהיה מסוג שנאי יבש, תלת פאזי בכניסה וביציאה.

 שנה בייצור שנאים מסוג זה. 10יצרן השנאי יהיה עם ניסיון של לפחות 

ם עם סיכוך אלקטרוסטטי בין ראשוני למשני להקטנת היו מאלומיניוסלילי השנאי י

 הקיבוליות, תופעות מעבר והפרעות חשמליות למינימום.

מובדלים מסלילי היציאה, חתך מוליך האפס יהיה לפחות זהה לחתך סלילי הכניסה יהיו 

 מוליך פאזה.

מעל  100ºCל עם עליה מותרת ש Class H, 180°Cרמת בידוד של הסלילים תהיה לפי 

 טמפרטורת הסביבה.

 נתונים חשמליים .4

 קוו"א 15השנאי יהיה להספק יציאה של 

 , 11Dynקבוצת חיבורים 

 בלי להיכנס לרוויה. 15%ולת עמידה במתח יתר של +עם יכ 400/230V -מתח כניסה

 400/230V -מתח יציאה

 50Hz ±2% -תדירות כניסה

 4.5%לא יעלה על  -אימפדנס  הקצר

 12In לא יעלה עלזרם התנעה 

 בעומס מלא. 96.5% -לא פחות מ -נצילות

 NO LOAD LOSSES  <W150 ,LOAD LOSSES   @C⁰115  <W430הפסדים: 

 UL ,9000ISO, תקן 60076EN  ,726 IECבתקנים: עמידה 
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 אספקה למתקן התאורה 08.10

 

 כללי 08.10.01

 מתקן התאורה יוזן כמתואר בתוכניות התאורה. .1 

וזן ממרכזיה ייעודית, הנמצאת במעבר המקורה, הכוללת  את בקרת הפעלת נהרה תהמ .2 

 התאורה.

 

 חפירות 08.10.02

חפירות להנחת כבלי חשמל או צנרת יבוצעו בכלים מכניים או בתוספת חפירת יד במקומות  .1 

ס"מ  80ס"מ מפני קרקע סופיים וברוחב עד  100÷120הדרושים. החפירה תהיה בעומק 

 ה.החפיר בתחתית

ס"מ )במידה ובשטח יתגלה שהקרקע  10כבלי החשמל יותקנו על מצע חול מסונן בעובי  .2 

ס"מ. הכבלים יושחלו בשרוולי מגן עשויים  10ויכוסה במצע חול בעובי אינה חולית( 

ס"מ מפני מפלס  50מ"מ לפחות )כל כבל בשרוולי נפרד(. בגובה  50פוליאטילן בקוטר 

ון תקני )צהוב עם אותיות אדומות(. הקרקע תוחזר ותהודק למצבה הקרקע יותקן סרט סימ

 המקורי לפני ביצוע החפירה.

הכבל יסומן על גבי תוכנית מדידה שיבצע הקבלן לפני סגירת החפירה )מרחקים מיקום  .3 

ביחס לעצמים בלתי משתנים בשטח )עמודי תאורה, מבנים, גדר(, התכנית תימסר למהנדס 

 כבל.מיד עם גמר הנחת ה

אשר יבוטנו ביסודות  C.V.Pכל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצנורות  .4 

 קתם.בשעת יצי

על הקבלן להניח את הצינורות ללא חיתוכם אל תוך יסוד העמודים. במידה ואין אפשרות  .5 

להשלים הכניסה וחיבור כבלים לאחר הנחתם, על הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם 

 סי כנגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא. באפוק

יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא  עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו', .6 

 כל תשלום נוסף עבור זה.

עקב השימוש בצנורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים  .7 

חלקו למעבר בלבד, והחיבורים וההסתעפויות יעשו בתוך לוחות אף אם זה משמש ב

 החשמל שבעמודים.

ממ"ר יותקן בחפירות חופשי, מתחת לצינורות )ולא  35חושת מוליך הארקה שזור מנ .8 

פרט לקטעים של מעברי כביש. המוליך יוחדר עד לוח החשמל שביסוד העמוד  -בתוכם( 

מ"מ נפרד אל תוך המגש, חיבורו   29  בקוטרבצינור  ללא חיתוכו, אלא ע"י קיפולו והשחלתו  

מ"מ אל העמוד הבא.  29 טרבקולמהדק "על פס" שבלוח, חוט הארקה ימשך דרך צינור 

מ"מ   2.5ממהדק הארקה יצא חוט הארקה ויחובר לשלד המתכת המגש כבל הארקה בחתך  

 יחובר אל החלקים המתכתיים של העמוד.
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 כיסוי ומילוי התעלות 08.10.03

במקרה והידוק העפר ע"י המהדקים או כלים אחרים עלול להזיק לצנורות, ייעשה המילוי  .1

 הידוק ידני עד לגובה בו כבר לא תהיה נשקפת סכנה לשלמותם של הצנורות.בחול נקי תוך  

ס"מ ולהדקם במחזיקי יד תוך תוספת מים עד ליכולת   15-20את החול יש לפזר בשכבות של   .2

 לית. מעל לשכבת החול יש להשתמש במילוי כמפורט לעיל.הרטיבות האופטימ

 ירה למקום שפיכה מאושר.את עודפי החפירה יש להרחיק בהקדם ממקום החפ .3

 

 הארקת היסוד וקליטת זרמים תועים 08.10.04

הארקת היסוד תעשה ע"פ חוק החשמל ותענה על כל הדרישות המופיעות בקובץ תקנות  .1 

 .8354החשמל מס' 

 .IEC 2-621128, 2-50122ת זרמים תועים תענה על כל הדרישות המופיעות בתקנים רכמע .2 

 

 בדיקת המתקן 08.10.05

כללית של המתקן באמצעות בודק מוסמך של חברת החשמל  הבגמר העבודה יבצע הקבלן בדיק 

 ויגיש דו"ח המאשר את תקינות המתקן למהנדס האחראי.

 

 קני חשמלותכולת מחיר למתאופני מדידה  08.11

 כללי 08.11.01

 .08כל העבודות ימדדו בהתאם לאופני המדידה שבמפרט הכללי הבינמשרדי פרק  .1

הארקתם, זאת למעט ביצוע הארקה  ולל גם את חומרימחיר צינורות ואביזרי מתכת וכ .2

 באמצעות אלקטרודה מלאכותית אשר לגביה קיימים סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

לתוך  ימדדו ולא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים  או כבלים לא במדידת חוטים .3

 האביזרים או לוחות החשמל.

 סימונם כנדרש.מחיר המוליכים והכבלים כולל גם את  .4

מחיר הצינורות לתקרת הגשר או בתוך יציקת הגשר כוללים גם כיפופים, קופסאות ביקורת  .5

 וכו'.

 מפלט אחד בכתב הכמויות.אחזקת תאורה בזמן הביצוע תשולם כקו .6

 (.08.01-08.10כמו כן כולל המחיר בין היתר את כל האמור לעיל )בסעיפים  .7

 

 ןשמערכות גילוי אש וע  08.12

 

 תאור המתקן  08.12.01

 העבודה כוללת: 

 הכנת תוכניות המערכת עפ"י תוכניות היועץ והתקן הישראלי. .1 

הרת י משנה בשני קצות מנהרת הרכב ובכניסה למנרכזת גילוי אש ועשן בחדר המיועד ופנל .2 

 הולכי הרגל.

.  הפעלה וניסוי המשנה לבין המרכזיה החדשה ותפיקוד בין לוח יאספקה והתקנת כבל .3 

 המערכת. 

 קבלת אישור מכון התקנים על התאמת המערכת לדרישות התקן. .4 
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 כ ל ל י 08.12.02

ם גילוי אש ועשן תוך מתן סימון ברור של מקוהמתקן מיועד למתן התרעה ואזעקה במקרה של  

 התקלה.

  

  גילוי וכיבוי אש ועשן וכריזת חירום משולבת מערכת  08.12.03

 כללי .1

 .בפרויקט הנדרש מסמך זה מתאר את מפרט מערכת גילוי האש והעשן האנלוגית,  

מים )צופרים, זמז רכזת אזעקה מרכזית, גלאים אנלוגיים, ציוד התרעה תכלולהמערכת   

 ביזרי עזר לקבלת מערכת מושלמת.וכו'( וא

 תקנים .2

 תבוצע עפ"י התקנים הבאים:המערכת   

 תקני עבודות החשמל הישימים. .3

 -תקנים אמריקאיים עפ"י הפרוט: .3.1

 .EN-54-ו FM ,BSAוכן תקן  UL 9TH EDITION 864 -  רכזת אזעקה .3.2

 .EN-54-ו FM ,BSAוכן תקן  UL 268 -  גלאי עשן .3.3

 .EN-54-ו FM ,BSAוכן תקן  UL 521 -  גלאי חום .3.4

 .EN-54-ו FM ,BSAוכן תקן  UL 464 -  אמצעי התרעה .3.5

 .EN-54-ו FM ,BSAוכן תקן  UL 1481 -  ספקי כח .3.6

 UUKL -  פינוי עשן  .3.7

 על כל חלקיו. 1220תקן ישראלי  .3.8

 הגדרות .4

 גלאי ממוען 14.  

ל רוני הכולמעגל אלקט  אלקטרי, או חום, המכיל-גלאי ממוען הינו גלאי עשן, פוטו   

 כתובת יחודית לגלאי.

 נלוגיגלאי ממוען א 24.  

האזעקה  גלאי אנלוגי הינו גלאי ממוען שבנוסף לכתובתו היחודית משדר למערכת   

 על מצבו, רמת נקיונו, רגישותו וכו'. נתונים

 עניבה 34.  

 פיזית בכבל. עניבה היא מספר גלאים ממוענים או אנלוגיים המחוברים ביניהם   

 מודול כניסה 44.  

ולהוסיף לה  אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע יבשמודול כניסה הינו מעגל    

 כתובת.

 מודול יציאה 54.  

פניה אליו להפעיל מגע   מודול יציאה הינו מעגל אלקטרוני בעל כתובת המסוגל בעת   

 יבש.
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 צג דיגיטלי 64.  

 , המציג את נתוניאו גראפי רינומ –, אלפא LCD/LEDהינו לוח תצוגה מטיפוס    

תכנות  פי-, עלאו/ו גראפית נומרית –ו/או נתוני שאילתא בצורה אלפא האזעקה 

 המשתמש.

 אזור אש 74.  

 ( בתוכנה כאזור אש אחד.ZONE-FIREים )רקבוצה של אחד או יותר גלאים המוגד   

 אזור אש יכול להיות מורכב ממספר גלאים הנמצאים בעניבות שונות.   

 לוח מקשים 84.  

לאזורי אש, קבלת  ותקן על הרכזת ומאפשר תכנות המערכתהינו לוח מקשים המ   

 נתונים על מצבו של כל גלאי וכו'.

 מסוף 94.  

 הגילוי הניתן לחיבור לרכזת USBאו  C232 - RSהוא מסוף מחשב בעל ממשק    

 ומאפשר תכנות, ביצוע פקודות וקבלת נתונים.

 מדפסת 104.  

כל  המאפשרת לקבל תדפיס של USBאו  C232 - RSת טורית בעלת ממשק פסמד   

כולל רמת רגישות,  המתרחש במערכת, כולל סטטוס של כל הגלאים המותקנים,

תאריך ושעה, אך לא רוטינית כל שעה  נקיון וכו'. המדפסת תדפיס כל ארוע, כולל

 .עתל כרון וניתן לשחזרם בכיאגורים בז עגולה, שכן ארועי המערכת

 אינטראקטיבית אנלוגית ממוענת רכזת גילוי אש .5

 בעל התכונות הבאות: המבוקש יהיהלוח הבקרה המרכזי   

 ו משטח אנכי אחר.אבתיבת מתכת המיועדת להתקנה ישירה על קיר    תזוודהרכזת   5.1  

  בנויות מפח.יהיו תיבת המתכת והדלת  

 פתחים לכבלים נכנסים. תכלולהתיבה    

 אפשר ראיית כל האינדיקציות.תדלת התיבה    

 מטיפוס ננעל כולל מנעול מפתח.תהיה התיבה    

 לדרישות הקיבולת. יותאםגודל התיבה    

 להרחבה.ניתנת מטיפוס מודולרי תהיה הרכזת    

                  .בציוד הקיים להוסיף מודולים לרכזת הבסיסית תוך שמירת ההשקעהיהיה ניתן    

   UL – 9 Editionת מותאמת לתקן  הרכזת צריכה להיו

 קיבולת 25.  

 עניבות וזאת כדי להבטיח 10בעלת קיבולת של  הנדרשת תהיה רכזת האזעקות    

 שרידות גבוהה.

 בכל צורה שהיא בפעולת העניבות האחרות. לא תפגעתקלה באחת העניבות    

 גלאים. 159 מינימוםקיבולת עניבה    

כניסה  מודולים מטיפוס 159יב בנוסף לגלאים, רכלהיהיה על כל עניבה ניתן    

 ויציאה. )לחצני אש, ממסרי פקוד וכו'(.

 מודולים. 1590 -גלאים ו 1590הינה הנדרשת סה”כ קיבולת העניבות    
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" Bמסוג " אזורי פקוד לוגיים מותנים, דבר המאפשר הפעלות 1000 יהיו  למערכת   

Then "A "If.  

 בקרת עניבות 35.  

 ע"י כרטיס בקר עניבה נפרד. תשלוטבה במערכת עניכל    

אזעקות  לזהות ויהיה מסוגלמערכת עיבוד עצמאית יכלול כל כרטיס בקר עניבה    

גם אם ישנה תקלה   יבה השייכת לו, וזאתמגלאים ולהפעיל אמצעי התרעה בענ

 עניבה אחר. במערכת העיבוד המרכזית ו/או בכרטיס בקר

להם מתח   ויספק  קשר עם הגלאים הממוענים והמודולים  צרייכרטיס בקר העניבה     

 על זוג חוטים יחיד.

והגלאים  אינפורמציה מהגלאים הממוענים יקבלהעניבה ובקר הכרטיס    

 .םעבד אותויהאנלוגיים 

 אזעקה, או תקלה. אם הנתונים שהגיעו הם מצב נורמלי, יקבעותוצאת העיבוד    

אחזקה )החלטה   גם לצרכי  ם האנלוגים תשמשהאינפורמציה המיתקבלת מהגלאי   

 שותו וכו'.קרי  רמת ניקיון הגלאי, רגי אם יש לטפל בגלאי, לנקותו וכו'(.

 בצורה שוטפת. תשאל את כל הגלאים הקשורים אליויכרטיס בקר העניבה    

שניות   3לא יעלה על    (318תשאול של כל האלמנטים המחוברים לעניבה )מקסימום     

 בממוצע.

 (U.P.Cמערכת עיבוד מרכזית ). 45.  

הדיגיטלי, וכרטיסי  פקח על כל כרטיסי העניבה, הצגתמערכת העיבוד המרכזית    

 הממשק למסופים ומדפסות.

ע"י מערכת  הוצאה, ניתוק, או תקלה, של אחת מהיחידות הנ"ל תתגלה ותדווח   

 העיבוד המרכזית.

 ם, אירועימותנים, כלומר םעירואילהגדיר במערכת העיבוד המרכזית יהיה ניתן    

 )לדוגמא: מסוימיםהמתבצעים לאחר שנתמלאו תנאים 

 הופעלו(. מסוימיםא אם גלאים הפסקת מ"   

ולא ימחקו   לא מחיק של מערכת העיבוד המרכזית  ןבזיכרואלה יאוחסנו    םאירועי   

 גם אם מתח הרשת ו/או מתח המצברים אבדו.

 ( ארועים )אזעקה ותקלה 4000רון ליחידת עיבוד הנתונים תכלול זיכ   

 ולהדפיסו. ציגושעון זמן אמיתי שניתן לה תכלולמערכת העיבוד המרכזית    

 מערכת תצוגה 55.  

ולוח מקשים הכולל  LCD, מטיפוס גרפיצג דיגיטלי,  תכלולמערכת התצוגה    

 ספרות, אותיות ופונקציות מיוחדות.

 מערכת התצוגה תציג:   

 קלות המגיעות מהגלאים והמודולים.ת אזעקות ותתצוג   5.5.1   

 .עהאירומילולי של  רתיאואותיות עם  640בנות  תגראפיוכותרות    5.5.2   

 שעון זמן אמיתי כולל תאריך )יום, חודש, שנה(.   5.5.3   

אפשר הכנסת כותרות מילוליות ויחלק בלתי נפרד מהתצוגה  יהיהלוח המקשים    

 ת מיוחד.בשדה ללא צורך במתכנ
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 :תכלולהתצוגה    

 כתובת הגלאי המזעיק. 5.5.4   

 וכו'. אזעקת אש, תקלת גלאי, תקלת תקשורת -הסיבה לאזעקה תאור  5.5.5   

)עד   "402חדר    5( של מקום הגלאי כדוגמת: "קומה  עבריתתאור מילולי )ב 5.5.6   

 .תווים( 52

ד וזאת כדי לא לפגוע באשורי בנוסף, יופיע תאור כנ"ל בעברית על לוח משנה צמו   

 למערכת. שקיימים התקינה הבינלאומיים

 תחייבוכו',  שינויים בתצוגה כגון שינוי כתובת, שינוי הנוסח המילולי הכנסת   

 הקשת סיסמא.

 מסופים ומדפסות 65.  

ודוחות וכן   לחבר למערכת מסופים ומדפסות לצורך קבלת רישומיםיהיה ניתן    

 נים מרחוק.לצורך ביצוע עדכו

 חכוספק  75.  

אש ההיקפי, ה לגלאים ולכל ציודספק מתח לרכזת, ישל המערכת  חהכוספק    

 )צופרים, זמזמים וכו'(.

 מוגן מפני זרמי יתר בכל יציאותיו.י חהכוספק    

 .AC V230 ,HZ50 והיינמתח הזינה    

כנדרש בתקן  יהיהל גם מטען ומצברים לגיבוי, משך זמן הגיבוי וכלי חהכוספק    

 הישראלי.

 גלאים .6

כל  .L.Uמאושרי ., אלקטרי, או חום-מטיפוס פוטוהינם הנדרשים הגלאים  6.1  

   הגז. הגלאים יהיו מטיפוס אנלוגי ממוען, למעט גלאי הקרן וגלאי

גלאים ללא צורך  בתוך בסיסים אוניברסליים וניתן יהיה להחליף וותקניהגלאים 

  בשינוי הבסיס.

 בוצע בראשי הגלאי.תבת הגלאי קביעת כתו   

אנלוגיים ה גלאיםהדווח כל גלאי על כתובתו ויכזית רמהמערכת המבעת תשאול    

של העשן או החום הקיימת  גם אינפורמציה המייצגת את הרמה האנלוגית וישלח

 בסביבתו.

שלח הגלאי גם קוד פנימי )שאיננו ניתן לשינוי ע"י המתקין( המציין יפרט לכתובתו,     

ווח הגלאי על הפרמטרים יד ת סוג הגלאי, כלומר בעת תקשורת עם הרכזתא

 הבאים:

 אלקטרי, או חום.-פוטו -סוג הגלאי  6.1.1   

 כתובת הגלאי. 6.1.2   

עשן, חום   -הרמה האנלוגית של המשתנה הנמדד    -במקרה של גלאי אנלוגי   6.1.3   

 וכו'.

 .LEDיד בשתי נוריות מטיפוס יצויכל גלאי    

 תקינה עם הרכזת. בהבו במצב נורמלי לציון תקשורתיההנוריות    

 במצב של אזעקה ידלקו הנוריות באופן קבוע.   

 כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית.   
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 .Two wire תהיה מסוגשיטת החווט של הגלאים    

 גלאי עשן מדגם חוט 6.2  

במרכז האנרגיה  י טרמי שיותקן בתעלות כבליםגלאי עשן מדגם חוט הינו גלא   

  PHSC - 190EPCדגם      protectowireבמנהרות תת קרקעיות. נדרש גלאי כדוגמת  

או שווה ערך. מחירו בכתב הכמויות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים להתקנת 

 החוט על תעלות הכבלים.

למודל כניסה כתובת. מחיר מטר יחוברו  15אזורים. כל  עיקרון הפעולה יוגדר לפי   

 בל יכלול את מודול הכניסה.הכ

 .IP65כל הציוד הנלווה לכבל יהיה מדרגת    

  LASD  מערכת יניקה עם גלאי לייזר אנלוגי 6.3  

יניקה פוטואלקטרי לייזר כתובתי המותאם לעבוד עם מערכת גילוי האש  גלאי   

 . ft/% 0.03כחלק אינטגראלי ממנה בעל רגישות מינימאלית של   

 .מטר 100 עד באורך יניקה וצנרת"ר מ 500 של שטח כיסוי מאפשר   

 .היניקה מערכת מצב על נוריות חיווי עם עצמאית יניקה יחידת בעל גלאי   

 מהירות  בהם  לאזורים  מתאיםמיקרון    25של    מינימאלית  ברמה  ניקוי  פילטר  כולל   

 .'/לשניהמ 20 עד גבוהה האויר

 .10 - 93% לחות תנאי   

 .ULתקן  תו   

 FSL-951/851גלאי פוטו לייזר  6.4  

 גלאי פוטואלקטרי המבוסס על גילוי לייזר    

 גלאי זה בעל רגישות גבוהה   

 ft/  1% - 0.03%מגלה עשן בהתאבכות של    

 מ'/לשניה 20מהירות רוח עד    

 מותאם להתקנה באיזורים רגישים וחיוניים במיוחד   

 בהאת עצמו לסביהגלאי מתאים    

 UL,ULC,FM,CSM,BSAמאושר ע"י מת"י,   

 מודול כניסה 6.5

ע יבש מג אפשר חיבור אלמנטים שונים המספקים ביציאתםימודול הכניסה    

 לעניבה.

האינפורמציה את  עביריקבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת וימודול הכניסה    

 לרכזת.

 מודול יציאה 6.6

 אפשר ביצוע פקודות מרחוק.יעניבה ור לחוביאה יצימודול ה   

 הפקודה מרחוק. שמשנה מצב עם קבלת Cל מגע יבש מטיפוס וכליודול היציאה מ   

או אוטומטית  יכולה להיות ידנית שתתקבל מלוח המקשים ברכזת,פקודה זו    

 כתוצאה של התניה שתוכננה מראש.
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 מודול בידוד 6.7

כדי למנוע מצב שבו  הקו.פקידו לבודד קצר על ותקן מודול בידוד שתיבכל עניבה    

ותקן בכל עניבה מודול יהגלאים בעניבה זו,    קצר על עניבה מסוימת משבית את כל

 בידוד.

לעניבה עד נקודת  אפשר לכל הגלאים המחובריםיבודד את הקצר וימודול זה    

 הקצר להמשיך בפעולתם כרגיל.

די הקצר יתמשיך המערכת משני צ הנדרש בפרויקט זה CLASS Aבחיבור מסוג    

 כרגיל. לתפקד

 פקוד לכיבוי 6.8  

מה למערכת הכיבוי. בהתא F.M -ו U.Lרכזת גילוי האש הנדרשת חייבת באישורי    

 –מערכת הכיבוי ורכזת הגילוי יהיו חייבות באישור תאימות  לעבודה משותפת 

וי חייבת בתקן למען הסר ספק מובהר כי  מערכת הכיב  !תנאי סף לקבלת המערכת

 י.הקיים גם לרכזת הגילו

הקבלן יציג במסמכי הצעתנו אישור תאימות לעבודה משוטפת של  מערכת הגילוי    

 ומערכת הכיבוי!

 FM-200מערכת הכיבוי בהצפה בגז 

מיכל גז הכולל : שסתום בטחון, מד לחץ המראה את הלחץ המדויק בתוך בלון הגז    

ם הפעלה חשמלי, מתקן הפעלה ידני, מתג זרימה עם מגע עזר לצורך התראה, שסתו

בעברית, היה ומתג לחץ. כל המיכלים ישולטו בלוחיות סנדויץ חרוטים, הכתב י

 מ"מ. יש להאריק כל מיכל גז בנפרד. 5גודל האותיות יהיה לפחות 

 רכיבים פריפרילים למערכת:   

 נחירי פיזור 6.8.1   

 פנל התראה 6.8.2   

 הבמואר מהב פנל התראה 6.8.3   

 לחצן הפעלה חשמלי 6.8.4   

הנלווים להרכבתם     כולל כל האביזרים  40צינורות מגוולנים סקדיול  6.8.5   

 המלאה.

צינורות נחושת בקוטר המתאים כולל כל האביזרים הנלווים   להרכבתם  6.8.6   

 המלאה.

 .MODULEליד כל מיכל גז תותקן יחידת כתובת  6.8.7   

 חלק מתכתי של המערכת יחובר להארקת המבנה. לכ 6.8.8   

ואישור תאימות לעבוד    UL,FMכל מרכיבי המערכת יהיו בעלי אישורי  6.8.9   

עם רכזת הגילוי. הקבלן יגיש לכל חלל מתוכנן כיבוי, תוכניות מחשב      

 מאושרות אשר אף הן תהיינה מאושרות בתקנים הרלוונטיים  בהתאמה.  

 ערכתאור פעולת המית .7

 במקרה של אזעקה תפעל המערכת כדלקמן: 7.1 

 ברכזת "אזעקה" תהבהב. LEDנורית  7.1.1   

 יופעל צופר מקומי. 7.1.2   



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

131 

לאזעקה זו  הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה 7.1.3   

 המזעיק וכו'(. ולמיקומה )כתובת הגלאי, תאור מילולי של האזור

 תשלח למסוף ולמדפסת. האזעקההודעת  7.1.4   

 ההפעלות מרחוק. תו יופעלו מיד, כוללכל הפעולות האוטומטיות שתוכנ 7.1.5   

 במקרה של תקלה תפעל המערכת כדלקמן: 7.2  

 ברכזת המציינת "תקלה" תהבהב. LEDנורית  7.2.1   

 יופעל צופר מקומי. 7.2.2   

לתקלה  לבנטית הקשורההצג הדיגיטלי יציג כל האינפורמציה הר 7.2.3   

 ולמיקומה.

 למסוף ולמדפסת.הודעת התקלה תשלח  7.2.4   

 הערה

 תאינפורמציי אזעקות שתופענה במהלך דו"ח תקלה יזכו לעדיפות ובמקרה זה   

 התקלה לא תוצג עד לאחר אישור האזעקה.

 דיאגנוסטיקה 37.  

 בדיקה עצמית.תהיה למערכת    

את  ותבדוקמית תבצע המערכת סימולציה בעת הפעלת הבדיקה העצ 7.3.1   

  האלמנטים המחוברים למערכת.מצבם של כל 

על  עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה    

קיימים  הצג הדיגיטלי וכן תשלח התוצאה למדפסת ולמסוף )אם הם

 במערכת(.

 בדיקת נוריות 3.27.   

המקומי,  יות, הצג הדיגיטלי והצופרבבדיקת נוריות תיבדקנה כל הנור    

 חזור המערכת למצבה הרגיל.בתום הבדיקה ת

 חלק מתוכנת המערכת ולא ידרשו תהיהמערכת הדיאגנוסטיקה     

 או רכיבים מיוחדים לביצוע הדיאגנוסטיקה. מיוחדיםמכשירים 

 עד רמת כרטיס מודפס. תתבצעהדיאגנוסטיקה     

 תכנות 47.  

ברמת השדה ללא  הרחבות וכו', יבוצעו כולם נוי קונפיגורציה,תכנות המערכת, שי   

 רכיבים. צורך בכלים מיוחדים, מתכנתים, או החלפת

 כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף.   

 במערכת בזכרון לא מחיק. ואוחסניכל הפרמטרים המתוכנתים    

 המערכת. דש שלאיבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מקרה תכנות מח   

 (PASSWORDשימוש בסיסמא ) יחויבותכנות ושינוי תכנות    

 , רק לאחר הקשת הסיסמא הקודמת.הסיסמא ניתנת לשינוי בשדה   

 חווט 57.  

 C.V.Pמעטה . בוצע בזוגות אלקטרוניקה מלופפים ושזורים, הכולליםיהחווט    

 לגידים.

 ראלי לגילוי אש.עמיד בטמפרטורה כנדרש בתקן הישיהיה המעטה    
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 ממשק גרפי              .8

לתפעול ידידותי ושוטף של מערכת גילוי האש באתר.   MMIעל הספק לספק מערכת ממשק    

הממשק יהיה בעל מפות סינופטיות כאשר כל גלאי ואביזר יהיו חייבים להיות מוצגים על 

 המפה. הממשק בין הרכזת למחשב יהיה דו כיווני.

 :ים הנחוציםלהלן עיקרי המאפיינ

 משק גרפי  הכולל מפות סינופטיות להצגת אירועים . מ 8.1

 עבודה ברמת קומות/אזורים, כשכל קומה/אזור מופעל באופן עצמאי.  8.2

 פשוט ביותר להפעלה .  -(  MMIמכונה  ) -ממשק אדם  8.3

 אינפורמציה על מצב המערכת בכל רגע נתון.  8.4

 . צגה הגרפית של האביזר המזעיקיומן דינמי שמופיע יחד עם הה 8.5

 מערכת הרשאות ייחודית אשר מגדירה את יכולות המפעיל.  8.6

 מנגנון משוכלל לטיפול באירועים המנווטים את המפעיל אוטומטית לאירוע 8.7

 החשוב ביותר.

 יומן היסטורי שמתעד כל אירוע או פעולה שהתבצעה במערכת.  8.8

 וחות בחתכים שונים.מחולל דו"חות משוכלל להפקת ד 8.9

 הדפסת אירועים בזמן אמת. 8.10

 UUKLשליטה בעשן באמצעות הממשק הגראפי מאושר  8.11

 מפרט טכני .9

  FSP- 951אלקטרי אנלוגי-גלאי פוטו  9.1

 אלקטרי.-פוטו :  סוג   

 .TWO WIRE :  חווט   

 .VDC24מתח נומינלי   .VDC 15-28כל מתח בין  : מתח עבודה   

 אמפר.-מיקרו 200 -מקטן  : הזרם רגיע   

 מיליאמפר. 5מקסימום  : הגבלת זרם   

 .C °50 - C  °-10 טמפרטורת עבודה:   

  (EMI/RFI) מוגן מפני אבק והפרעות חשמליות :  הגנות   

 מוגן מפני הפיכת קוטביות.      

 הגלאים בסדרה.אוניברסלי תואם לכל סוגי  :  בסיס   

 L.U, 54 – EN ,UL268, .1220ת"י  : אישורי תקינה   

 R951-FSTגלאי חום אנלוגי   9.2

 משולב, חום וקצב עלית טמפרטורה. :   סוג   

 .VDC 15-28 :  מתח עבודה   

 אמפר.-מיקרו 200 -קטן מ :  זרם רגיעה   

 .ULותקן  1רמה  EN - 54לפי  : טמפרטורת הפעלה   

 ה.אוניברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדר :   בסיס   

 L.U ,54 – EN, .1220ת"י  :  אישורי תקינה   
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 גלאי קרן  9.3  

כולל רפלקטור לטווח עד  –גלאי אינפרא אדום  :   סוג   

 .מטר 100

 .TWO WIRE :   חווט   

 .DC V24נומינלי  :  מתח עבודה   

 אינפרא אדום.דיודת  :  מקור קרינה   

 C °-55 °-30 : טמפרטורת עבודה   

לקיזוז הצטברות אבק, הזדקנות  AGC :   הגנות   

 ושינוי טמפ'. אלמנטים

 מחסימה כללית. 55%או  30% :  כוון רגישות   

  L.U. ,C.L.U. ,M.F, .1220ת"י  :  אישורי תקינה   

 גלאי מיזוג אויר 9.4  

 אלקטרי.יוניזציה או פוטו  :   סוג   

 .TWO WIRE :   חווט   

 נלי.נומי DC V24 :  מתח עבודה   

 מיקרו אמפר. 120 :  זרם רגיעה   

 C °-60 °0 : טמפרטורת עבודה   

 רגל לדקה. 300-4000 :  מהירות אויר   

  L.U. ,C.L.U. ,M.F, .1220ת"י  :  אישורי תקינה   

 מערכת יניקה  9.5  

 HSSDמערכת יניקה לגילוי מוקדם    

 :םמאפייני

 מוקדמת דקות רבות לפני אירוע.מערכת  דוגמת עשן , מספקת  אזהרה  9.5.1   

 אלפי פעמים יותר רגיש מגלאי קונבנציונאלי. 9.5.2   

 . ft0.3% /    -ל  ft 0.00075% /זיהוי עשן בטווח בין     9.5.3   

 חלקיקי עשן .גלאי לייזר הדוגם  9.5.4   

 מבחין בין סוגי חלקיקים שונים )מתעלם מחלקיקי אבק(. 9.5.5   

 מטר רבוע(. 1860) 20,000בריבוע  ft  ל סוי מעשטח כי 9.5.6   

 מיועד לזרימת אויר גבוהה. 9.5.7   

 אפשרות תכנות לפי רמות גילוי, עם הודעה מוקדמת לגילוי. 9.5.8   

 אפשרות ללוח תצוגה. 9.5.9   

 יום לאחור. 28, מעל ןשמירת היסטוריה בזיכרו 9.5.10   

 מטר רבוע. 83  לאי( אחדלחור )ג ישטח כיסוי מקסימאל 9.5.11   

       (pre-alarm)מגעים יבשים לאזעקה מקדימה     2מגעים יבשים לאזעקה,    -  2 9.5.12   

 ותקלה

 המערכת בעלת אישורים הבאים:

UL – .מאושר 

FM - .מאושר 
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ULC – .מאושר 

 צופר אש 9.6  

 .VDC24 :  מתח הפעלה   

 .VDC24 -מיליאמפר ב 15 :  זרם הפעלה   

 מטר. 3במרחק  dba90 -גבוהה מ :   העוצמ   

 .1220, ת"י L.U. :  אישורי תקינה   

 ץצופר נצנ 9.7  

 לפחות( 5בעל אפשרות לכוון מספר סוגי  צלילים ומספר עוצמות אור )   

 .VDC24 :  הפעלהמתח    

 מיליאמפר. 40 :  זרם הפעלה   

 .Cdn 15לפחות  :   תאורה   

 .1220י , ת"L.U. :  אישורי תקינה   

 כולל בקרת קו חייגן דיבור 9.8  

 .VDC24 :  מתח הפעלה   

 .2 :  ספר ערוציםמ   

 לערוץ. 4 :  מספר מנויים   

 .1220משרד התקשורת, מאושר ת,י  :  אישורי תקינה   

 לחצן אש 9.9  

 על קיר או שקוע. :   הרכבה   

 זכוכית מצופה במעטה פלסטי. :   כיסוי   

 ירת המכסה.שב :   הפעלה   

 .1220, ת"י 5839BS :  אישורי תקינה   

 -לפי סוג הגלאי  -יחידת כתובת  9.10  

 על הגלאי, תואם לכל סוגי הגלאים. :   הרכבה   

שתי ספרות לכתובת הגלאי בעניבה )ניתן  א. :  אינדיקציה   

 לתכנות(.

ספרת דווח סוג הגלאי )חום, יוניזציה, פוטו  ב.       

 וכו'(.

 רגישות, נקיון,, רמה אנלוגית של עשן וכו'. : מטרים נמדדיםרפ   

 , אישורי התקנה מת"י.L.U. ,M.F. :  אישורי תקינה   

 מחזיק דלת אלקטרו מגנטי 9.11  

 תקנה ע"ג קיר.ה :   סוג   

 ניוטון. 800 :  כח אחזקה   

 .DC V24+  10% :   מתח   

 מיליאמפר. 90 :   זרם   

 .C °45עד  : טמפרטורת עבודה   

  .1220מאושר להתקנה עפ"י תקן  :  אישורי תקינה   
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 מערכת כבוי בגז 9.12  

 .FM - 200 :   גז כבוי   

 בנפח הנדרש. F.M L.U מאושר :   מיכל   

 .VDC24סולונואיד  :  אמצעי הפעלה   

 לפי הנדרש. :   צנרת   

 . M.F -ו L.Uמאושרת  העפ"י תוכנ :   תכנון   

 . L.U ,M.F :  הי תקינאישור   

 יחידת כתובת 9.13  

 .TWO WIRE :   חווט   

 תקלה או אזעקה. :  אינדיקציות    

אינדיקציה )לחצן מיידי, מחובר למגע יבש של    :     הרכבה   

 רינקלרים(.ספ לחצן ביטול,

 .VDC28 - 15 :  מתח עבודה   

 אמפר.-מיקרו 230 :  זרם עבודה   

 .C °50 - 0בין  : טמפרטורת עבודה   

 L.U ,C.L.U ,M.F, 1220ת"י  :  אישורי תקינה   

 -יחידת כתובת מודול כניסה לקו גלאים קובנציונלי  9.14  

 .TWO WIRE :   חווט   

 תקלה או אזעקה בקו הגלאים הקונבציונלי. :  אינדיקציות   

 .VDC25 - 22 :  מתח עבודה   

 אמפר.-מיקרו 200 :  זרם עבודה   

 אמפר.-מילי 20 :  זרם באזעקה   

 .C °50 - °0בין  : טמפרטורת עבודה   

 L.U ,C.L.U ,M.F, 1220ת"י  :  אישורי תקינה   

 -מודול יציאה  -יחידת כתובת  9.15  

 .TWO WIRE :   חווט   

 הפעלת צופרים, מגנטים, פתחי עשן וכו'. :  אינדיקציות   

 .VDC28 - 15 :  מתח עבודה   

 אמפר.-מיקרו 300 :  בודהזרם ע   

 .A1מעביר עד  :  זרם באזעקה   

 .C °50 - °0בין  : טמפרטורת עבודה   

 L.U ,C.L.U ,M.F, 1220ת"י  :  אישורי תקינה   

 לוח תצוגה ושליטה 9.16  

 לוח תצוגה ושליטה בעברית למערכות גילוי אש אנלוגיות    

 מתאים למערכות גילוי אש  9.16.1   

 תווים   160בעברית,  LCDתצוגת  9.16.2   

 אפשרות לתצוגה ושליטה או לתצוגה בלבד 9.16.3   
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 ניתן לתכנות  9.16.4   

 EIA485מתחבר בתקשורת  9.16.5   

 אישור מכון התקנים הישראלי 9.16.6   

 MA 300–, צריכת זרם  24VDC–מתח הזנה  9.16.7   

 מ"מ 100 –מ"מ, עומק  263.5 –מ"מ, רוחב  260 –מידות : גובה  9.16.8   

 FSL-951גלאי פוטו לייזר 9.17  

 גילוי לייזר  -גלאי פוטואלקטרי  9.17.1   

 ft/  1% - 03%מגלה עשן בהתאבכות של  9.17.2   

 מ'/לשניה 20מהירות רוח עד  9.17.3   

 UL,ULC,FM,CSM,BSAמאושר ע"י מת"י, 9.17.4   

 רשת  .10

חרות באמצעות לת להתחבר למערכות גילוי אמערכת גילוי האש תהיה מסוג 10.1  

 אופטי או נחושת.כרטיסי רשת בחיווט 

 רכזות. 100רשת הרכזות תכיל מקסימום  10.2  

כל רכזת גילוי אש תוכל לדווח בפרוטוקול פנימי למערכת תצוגה מרכזית ברשת  10.3  

 בשפה העברית. NOTIFIERמתוצרת  NCAכדוגמת 

 וכן סוג האירוע.רכזת וכתובת האביזר בתצוגה תופיע מספר ה 10.4  

בין המערכות המרושתות, כך שגלאי  OUTPUTהפעלות יחידות  יהיה ניתן לבצע 10.5  

 תוכל להפעיל מוצא במערכת גילוי אחרת ברשת. INPUTאו יחידת 

 טלפון כבאים .11 

  נייד כבאיםשפופרת טלפון  11.1  

 למערכת טלפון החירום.  תותאם ניתידטל"כ )טלפון כבאים(  שפופרת 11.1.1   

 קוליהאש שבאופן    רכזתלג'ק ישלח אות ל  ניתשפופרת ידהכנסה של תקע   11.1.2   

 . ניתצלצול בשפופרת היד אותשמע יאונליין, ומצב  תציגוחזותי 

תמוך במינימום של שבעה י החירוםשל מערכת הדו כיווני  טלפון החירום 11.1.3   

 האות. עוצמתירידה ב ללאיין נלאופעילות יד   תו( שפופר7)

 חירום קבועטלפון  11.2  

 נה טלפון חירום.וכתאדום ובפרוש  ההיה צבועתהטלפון  קופסת 11.2.1   

שפופרת  שכתורם כךתהיה בעלת מתג כזה  שפופרת הטלפוןעריסת  11.2.2   

 מצב  יציגוחזותי    קולישבאופן  לוח הפיקוד  שלח אות לימהעריסה    הטלפון

  אותה נקודה. לאונליין ש

שפופרות (  7שבעה )  בלפחותתתמוך  הדו כיוונית טלפון החירום מערכת 11.2.3   

 .האות עוצמתירידה ב ללאאונליין פעילות  קבועות

 כריזה .12 

 ללוח הבקרה העיקרי. slave-או כ תעבוד עצמאיתהכריזה  12.1  

 :  למערכת כריזה דרישות מינימום   

 VRMS 70מגבר אודיו , ואט 50 הספק 12.1.1   

 Class Bאו  Class A -כמעגל רמקול יכול להיות חיווט  12.1.2   
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דקות  32אינטגראלי עם יכולת של עד  יהודעות דיגיטאל רכיב זיכרון 12.1.3   

 .מקסימום

 .באמצעות תוכנהלתכנות  רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן 12.1.4   

 תכלול צליל גונג להתראה. תומערכת ההודעות האוטומטי 12.1.5   

מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה  12.1.6   

 אוטומטית, ואזעקה.

מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושאר  12.1.7   

 מערכות השמע.

 בקרת קווים 12.2  

על קצר ומעגל פתוח במערכת   ויאתרהחירום י טלפון  ושפופרת  יםרמקולקווי הכל     

 הכריזה וגילוי האש באופן קולי וחזותי )נוריות(.

 מגברי שמע 12.3  

מעגלי  פעלתוולטים ר.מ.ס. ( לה 70מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @ 12.3.1   

 .יםרמקולה

, או ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האשמגברי אודיו מספר  12.3.2   

 .גיבוי שמוחלף באופן אוטומטיקרית, או, כעיה כמערכת כריז

מחוונים המגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויספק את השליטות ו 12.3.3   

 ים:הבא

    Battery Trouble LED 

    Amplifier Trouble LED   

לא ידרוש כל כלים מיוחדים ייעשה תוכנתית ומגבר רמת השמע בכוון של   12.3.4   

 . יוחדציוד מאו 

 Backupהמגבר יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים מובנים וכניסות  12.3.5   

  )גיבוי(.

כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה  –במקרה של כמה מגברים  12.3.6   

 אוטומטית למגבר הפעיל הבא בתור.

  מערכת הודעות אוטומטיות 12.4  

החירום להפעלת ערכת כריזת יתממשק עם מאזור או אביזר כתובתי כל  12.4.1   

 .מבנהרמקולים בהלכל  הודעה אוטומטית מוקלטת מראש

 באמצעותמראש להשמע  להודעה מוקלטתהפעלה של כל אזעקה תגרום  12.4.2   

 .פעמים(  4ר ארבעה ) וחזתהרמקולים. ההודעה 

 מובנה לכריזה יזומה.מיקרופון המערכת תכלול  12.4.3   

באמצעות מחשב שליטה גראפי מרוחק  יכולת הכרזהערכת תאפשר המ 12.4.4   

הכולל מיקרופון ייעודי וממשק שמע דיגיטלי של אותו יצרן מערכת 

 הכריזה והגילוי.

 .המערכת תאפשר יכולת כריזה משפופרות טלפון החירום 12.4.5   

 : יםמחוונים הבאההשליטות ומערכת הכריזה תכיל את  12.4.6   

    All Call LED 

    On-Line LED 
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    All Call Switch 

 מחוונים  \מתגי רמקול  12.5  

 כל מעגל רמקול במערכת.  הפעלה או הפסקה של  תאפשר  שליטת מעגלי הרמקולים   

 מחוונים \תגים דו כיווני מ טלפון חירום 12.6  

  :טלפון החירום יכלול   

 .וםלוחת" טלפון חיר"שותקלה לכל  ותסימן חזותי של פעיל 12.6.1   

 טלפון חירוםכל  הפעלה או הפסקה של הטלפון תאפשרשליטת מעגלי  12.6.2   

 במערכת.

 רמקולים  12.7  

 0.5  -מ  בחירת הספקאו עם תחום    RMSוולט    70  -פעלו בורמקולים יהכל   12.7.1   

 ואטים. 2.0-ל

עוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים  12.7.2   

 מטר. 3במרחק  84db תהיה

 . Hz - 4000 Hz 400ובת תדר תהיה מינימום של גת 12.7.3   

 רשת .12 

 או שווה ערך (Arcnet) ארכנאט ה מבוססבין רשת לוחות בקרה יהי פרוטוקולה 12.1  

 NCA2ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת  אזעקות ותקלות 12.2  

 ש"ע. מתוצרת נוטיפייר ארה"ב או

 על גבי הרשת.יוצפנו  הנקודות האנלוגיותמכל  בקרהואותות  תקלות, אזעקות 12.3  

 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים. 12.4  

 או,   מערכת,ת הבמערכת, לא יגרום ליקוי בפעול  יםפתוחקווים  או    הארקהתקלות   12.5  

 אזעקה. לע יכולת לדווחאיבוד 

 אופן פעולת המערכות ברשת 12.6  

במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות  12.6.1   

 הבאות מיידית:

רה המרכזי זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבק  12.6.1.1    

 ברשת.

ברכזת האש ובמקביל, בלוח הבקרה הראשי ברשת, יוצג   12.6.1.2    

את כל המידע על האזעקה, כולל סוג האביזר בתצוגה 

 מקום שלו בעברית.המזעיק ותיאור ה

 1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד  12.6.2   

יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך אירועי אזעקה, כך שניתן  

 סוג אירוע וזמן.

ביזר כניסה ת בין הרכזות ברשת, כך שאתינתן האפשרות לבצע הפעלו 12.6.3   

 יפעיל אביזר מוצא ברכזת אחרת.

  תקשורת רשת 12.7  

רכזות (,  ת) רשת מקומי LANעל רשת הרשת תבוסס  רכיטקטורתא 12.7.1   

 (. Peer to Peerקודה )שיחוברו מנקודה לנ
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וי גיל תהיה בעלת יכולתהפרוטוקול יבוסס ארכנאט או שווה ערך. הרשת  12.7.2   

 . "נפילות"

או  לוח תצוגה, מרכזי, מחשב לא תהיה רכזת מרכזית מאסטרבנוסף,  12.7.3   

בתקשורת  כשלל עלול לגרוםיסוד מרכזי אחר ) חוליה חלשה ( ברשת ש

 רשת.ב

כישלון או ירידה בדרגת תקשורת לגרום יכישלון של כל רכזת ברשת לא  12.7.4   

 הרשתניתוק של כל רכזת ברשת אחרת או 

)קילו בייט   312KBS  -הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ 12.7.5   

 לשנייה(.

  רשתבתקשורת אמצעי  12.8  

או סיב נחושת וט וח באמצעות: הרשת תהיה מסוגלת לתקשר  כללי 12.8.1   

 אופטי. הרשת גם תתמוך בשימוש של שניהם חוט וסיב באותו רשת. 

במקרה הלא סביר  רכזותמפריד את ההאמצעי  לולתכ WIRE טורשת חו 12.8.2   

ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה, כך  לרכזת ברשת אובדן אספקת מתחשל 

 .תבפעילות נורמאלישתקשורת הרשת תמשיך 

 מגבר רשת : 12.9  

. מטר  1000  -הכבל )מוצלב( במרחק של    בעל יכולת הגדלתמגבר רשת יהיה   12.9.1   

  DB 8ב כבל האופטיאת מרחק היל גדלהכאופציה, מגבר יהיה ניתן 

 ואופטי יחדיו. WIREניתן יהיה להשתמש במגבר  12.9.2   

אותות הם לא תחליפים  אמצעי להגברתלא למערכות בעלות הגבלות מרחק, ו   

 מתאימים. 

 מאפייני סיב אופטי לרשת:   

• Fiber type: 62.5/125 micrometers (multi-mode); 50/125 

micrometers (multimode), or 9/125 micrometers (singlemode). 

• Maximum attenuation is 10 dB with 62.5/125 μm cable, and 6.5 dB 

with 50/125 μm cable, and 30 dB with 9/125 μm cable. 

• Wavelength (1): 1310 nanometers. 

• Connectors: LC style או ST style. 

• 100 Mb baud transmission rate. 

• Data is regenerated at each node. 

• NFPA Style 4 (Class B) or Style 7 (Class A) operation. 

 סף לקבלן הבטיחותתנאי  .13

לפחות לצורך מתן   1-רמה א  160רשום ברשם הקבלנים בענף    יהיהקבלן הבטיחות   .13.1

 בסביבה מחושמלת ובעיקר ללוחות החשמל 1220/11שרות על פי תקן 

ק"מ לפחות   5קבלן מערכות הבטיחות ביצע עבודות בתחום המנהור לפחות באורך   .13.2

 זה פרויקטבשנתיים שקדמו למועד הגשת 

טיחות ניסיון מוכח בביצוע מערכות פינוי וניהול עשן בתחום המנהור לקבלן הב .13.3

 UUKLעל פי תקני  CFDכולל ביצוע נוהל פינוי וכריזה על פי 
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ת בעזרת סיבים ע מערכות גילוי טרמי במנהרולקבלן הבטיחות ניסיון בביצו .13.4

 שנים אחרונות 5מ"א לפחות ב 5000אופטיים  באורך כולל של 

 אלו נדרש הקבלן להציג אישור עו"ד . לצורך אימות תנאי סף .13.5

 מכתבי המלצה מהמזמין. 3על הקבלן להציג לפחות  .13.6

 Fiber Opticמערכת גילוי אש כבל  .14

 Fiberיה מסוג טת סיבים אופטיים, כאשר הגלאי יההמערכת תהיה מבוססת על גילוי בשי  

Optic Sensor .או ש"ע מאושר 

( שתעבד את הנתונים  CLASS-Bאו  CLASS-A -הכבל יחובר ליחידת בקרה )ב  

 . ±1ºCלטמפרטורה הנמדדת במקטעים השונים בדיוק של 

רכת המערכת תחשב כמושלמת כאשר תסופק עם כל אביזרי העזר הדרושים להשלימה כמע  

או ערכת )מושלמת ומוכנה להפעלה עם מערכת הבקרה והשליטה המרכזית ושילובה עם מ

 מערכות( גילוי האש באתר.

 יחידת הבקרה לגלאי הכבל האופטי: .14.1

לגלאי הכבל תהיה יחידת בקרה וניתוח נתונים, שתקבל את המידע  14.1.1   

מהכבל האופטי ותאפשר העברת המידע למערכות אחרות  באמצעות 

 )בהתאמה לאזורים(. 32, מגעים יבשים עד RS-232יאת תקשורת יצ

ק"מ )המערכת תאפשר  8, 4, 2רה תתמוך בכבלים באורך של יחידת הבק 14.1.2   

(, כמו כן תתאפשר חיבור יחידות בקרה ברשת עד Class A  -חיבור הכבל ב

 ק'מ(. 256יחידות )להרחבת טווח הגילוי עד למקסימום של  32

 5תגובת המערכת לשינוי טמפרטורה במקטעים השונים יהיה עד ן זמ 14.1.3   

 מטר. 4000ל עד שניות לכבל באורך ש

לצורך הפעלות שונות, ניתן יהיה לחלק את מקטעי הכבל לאזורים  14.1.4   

ההתראות במגעים יבשים. או למספר רב של אזורים  32 -בהתאמה ל

של  םמקטעים מינימאלייק'מ  )ב 4-אזורים ל 199עד  -)מקטעים( לוגיים 

( או למחשב בקרה   SCADAמ'(, כאשר המידע מועבר למערכת הבקרה )  6

 לתצוגה גראפית של השינויים בטמפרטורה לאורך פריסת הכבל האופטי.

ניתן יהיה להפעיל מגעים יבשים מאזור מסוים או עפ"י לוגיקה של מספר  14.1.5   

 תת אלקטרו מכאניואזורים על מנת לבצע כל פעולה להפעלת מערכו

ור וכו'( במידה ואחרות )בקרת תנועה, תאורה, שילוט, מחסומים, אוור

 ויידרש.

( תהיה מגובה בספק כוח ומצברי חירום  LTS)יחידת הבקרה  ההמרכזיי 14.1.6   

 שעות ללא מתח חיצוני. 48בקיבולת מתאימה לפעולת המערכת למשך 

 נתוני הכבל האופטי: .14.2

  100Nה:  מקסימום עומס למתיח   

 מ"מ 3: יקוטר מינימאל   

 מ"מ 63מינימאלי:  רדיוס כיפוף    
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הכבל יתאים להתקנה פנימית וחיצונית ויתאים לתנאי הסביבה בהתאם לתקן:     

IEC 794-1 F1   

  EMI, RFI, Halogen free הכבל יהיה מוגן מפני הפרעות    

    270°Cעד  הכבל האופטי הסטנדרטי יהיה עמיד לאש בטמפרטורה של   

מ"מ  3עם מעטה נירוסטה בקוטר של  יהיההכבל למנהרות ולתנאי סביבה קשים    

 מחיר הכבל יכלול את מחיר הצינור נירוסטה. –לפחות 

 הפעלה בהתאם למפורט: תסוגי כבל לשימוש כולל טמפרטור .14.3

 

        

 יחויב במחיר נפרד. 400°Cכבל לתחום טמפרטורה עד    

 התקנת גלאי הכבל: .14.4

 גלאי הכבל יותקן עפ"י הוראות היצרן. 14.4.1   

כל הציוד להתקנת הכבל וחיזוקו לתקרה )או לכל מקום אחר שיידרש(  14.4.2   

 יהיה מקורי של יצרן הציוד ובהתאם להנחיותיו.

המנהרה או בתוואי אחר עפ"י חתך )מפתח( הכבל יותקן במרכז תקרת  14.4.3   

 המנהרה.

מ' )יעשה שימוש בכבל   1.5חקים אשר לא יעלו על  ל יהיו במרתמיכות הכב 14.4.4   

 נושא במידת הצורך(.

 לכל אורכו.  תגלאי הכבל יותקן בצורה כזאת שתמנע ממנו פגיעות מכאניו 14.4.5   

מ'  אך יורחק  10המנהרה שרוחבה עד גלאי הכבל יותקן במנהרה במרכז  14.4.6   

י הכבל יותקן )עפ"י דרישה( גם מ' מגופי תאורה.  כמו כן גלא 0.5לפחות 

 בתעלת המובילים למתח גבוה שברצפת המנהרה.

 תכונות הגילוי של המערכת  .14.5

שתקבע ע"י המזמין )או יועץ  ההאזעקה תופעל בהתאם לטמפרטור 14.5.1  

דיקות שיעשו בשטח )ככלל הטמפרטורה מטעמו( לכל אזור ואזור לאחר ב

 +(.C  ◦58של  מהמומלצת להפעלת אזעקה במנהרה היא ברמה

האזעקה תופעל בכל מקרה של שינוי טמפרטורה מהיר בקצב של למעלה  14.5.2   

 לדקה. C ◦10 -מ

מעל  C ◦15 -אזעקה תופעל בכל מקרה שבו הטמפרטורה תהיה ב 14.5.3   

 אזור ואזור או לפי שיקולי יועץ הבטיחות..הטמפרטורה הממוצעת בכל 
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הממוצעת לגבי ן אוטומטי של הטמפרטורה המערכת תאפשר עדכון באופ 14.5.4   

 כל אזור ואזור בהתאם לתנאים הסביבתיים במנהרה/ות.

 C ◦90ועד   – C ◦45הכבל הסטנדרטי יוכל לפעול בטווח טמפרטורות של  14.5.5   

 +(. C ◦150 שעות בטמפ' של 48+  )ולמשך 

 כתב כמויות למערכת גילוי חום באמצעות סיב אופטי .14.6

 .לים אספקה, התקנה והפעלה עד למסירה ללקוחהכמויות כול הסעיפים בכתב   

מחיר  כמות יחידה תאור סעיף

יחידה  

$ 

 סה"כ

מערכת גילוי אש )חום(  03פרק   

 ליניארית 

        

            

מרכזית גילוי אש )חום( ליניארית  3.01

  DTSבעזרת סיב אופטי דגם 

גרמניה  AP-SENSINGתוצרת 

באורך של  טילתמיכה בסיב אופ

ותקן  VDSק"מ, מאושרת תקן  4

 ישראלי לפחות 

      יח'

כולל מצברים  24VDCספק כח  3.02

שעות למרכזית הגילוי  48לגיבוי 

 הליניארית

      יח'

 32כרטיס ממסרים להפעלת  3.03

ממסרים עפ"י אזורי גילוי 

 שיקבעו במערכת

      יח'

+   RS-232כרטיס תקשורת  3.04

לתקשורת עם  ModBusיציאת 

 בקרים באתר

      קומפ'

כבל סיב אופטי המוגן בתוך  3.05

 3.2צינורית נירוסטה בקוטר 

   Sensor Tube Cableמ"מ מסוג 

לקבלת אינדיקציה על טמפ' 

הכבל      - 40ºC ÷ 90ºCבתחום 

 Class-Aיחובר בלופ סגור  

      מטר

כנ"ל אך כבל מעבר אופטי   3.06

Transit Cable ה  מעט בעל

Acrylate   

      מטר
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מחיר  כמות יחידה תאור סעיף

יחידה  

$ 

 סה"כ

 316קופסאות מעבר מנירוסטה  3.07

לחיבור הסיב האופטי בנקודות 

 שונות לאורך פריסת הכבל 

      יח'

זוגות בחתך  32כבל רב גידי עד  3.08

18AWG  לחיבור בין המערכת

 -הליניארית למערכת גילוי האש 

בעל מעטה מתאים לדרישות 

 הכלליות באתר

      מטר

הכנת נקודות בדיקה לאורך  3.09

 300הסיב האופטי במרחק של עד  

מטר מנקודה לנקודה, כאשר 

נקודת הבדיקה תהיה בגובה 

 מטר מהכביש 3מקס' של 

    יח'

תוכנה גראפית להצגת פרופיל  3.10

טמפרטורה לאורך הסיב האופטי 

 באתר 

 אופציה    קומפ'

מפה כללית של האתר ומספר   3.11

פות המציגות מפות חלקיות נוס

את גרף הטמפ'  של האתר 

 מקטעים( 50למפה עד  )המחיר

 אופציה   יח'

הפעלה , בדיקה ואינטגרציה של  3.12

המערכת עם מערכות שונות 

 באתר 

      קומפ'

( סטים 3תעוד המערכת בשלושה ) 3.13

As-Made   

      קומפ'

      קומפ' אישור ובדיקת מכון התקנים 3.14

 

 י מדידה ותכולת מחירפנאו 08.12.04

 .08.13.02ראה סעיף  

 

 תאורהמערכת בקרת   08.13

 הנחיות כלליות 08.13.01

 מעגלים לכל כיוון. 10 -מעגלי תאורה, הפרוסים לכל אורכן, כ 20 -במנהרה כ .1

בכל כניסה למנהרה יותקן רגש מדידת עוצמת האור )לומיננסמטר( )בשלב א' יותקן 

וד באופן רציף את רמת האור ויהיה בעל יציאות אנלוגיות לומיננסמטר אחד( , אשר ימד
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 או ש"ע. ARY730032416לחיבור מערכת בקרת תאורה מתוצרת סימנס 

י הלומינסמטר באופן רציף רמת האור בחוץ, קרוב לכניסה למנהרה, הנמדדת ע"י רגש

 אנלוגי, תועבר באופן רציף לבקר התאורה. 

נהרה מ להתאים את רמת האור בכניסה לתוך מבקר התאורה יפיל את מעגלי התאורה ע"

 לרמת האור בחוץ, ובכך למנוע מעבר חד מדי וסינוור הנהגים בכניסה/יציאה מהמנהרה.

 פעולת התאורה במנהרות תבוצע כדלהלן:

 ע"י בורר הפעלה ידני לכל מעגל – ולה ידניאופן פע  

 צל-ע"י שעון פוטו – אופן פעולה אוטומטי

פעולה זה נקראת מדידת עוצמת האור מחוץ למנהרה )בכניסה  ופןבא –לפי לומיננסמטר 

למנהרה( ע"י מד אור ליניארי )לומיננסמטר( וע"פ טבלה בה ספים לעוצמת אור. בבקר 

תהיה תוכנה, שתפעיל את מעגלי התאורה על פי ספי עוצמת אור, שיוגדרו מראש או יוגדרו 

 .בטבלאות, הנמצאות במחשב מרכז בקרה של המנהרות

אחד מהספים, שיוגדרו מראש, יפעילו מעגלי התאורה המתאימים בתוך המנהרות, כך  לכ

שניתן באופן אוטומטי לסנכרן בין עוצמת האור מחוץ למנהרה לבין עוצמת האור בפתח 

 ובתוך המנהרה.

פרקי זמן באמצעות שעון אסטרונומי, שבכל אחד  8 -כל יום מחולק ל – לפי לוחות זמנים

מעגלי התאורה יודלק בפרק הזמן  20 -שעת ההתחלה ואיזה מאת וע מהם אפשר לקב

 המוגדר.

יודגש, כי הבקר המוצע חייב לכלול ממשקי תקשורת ללומיננסמטר ובנוסף ממשק 

תקשורת למרכז בקרה. החומרה והתוכנה יהיו כלולים בהצעה, ויכללו את כל אפשרויות 

 המתכנן(."י ע עהבקרה על התאורה במנהרה )כפי שיוצגו בסמוך לביצו

יעשה עם דגש ושימת לב מיוחדת  –שמירת וגיבוי נתונים במערכות המידע והמחשוב  .2

 בהתאם לאופי הפרוייקט .

יהיו מהסוג ומהאיכות שיאושרו בלבד. פריסת התשתיות תיעשה ע"י  –תשתיות וכבלים  .3

 הקבלנים שיאושרו לכך בתוואים ובמוליכים הראויים בלבד.

 בלנים בפרוייקט עם הפיקוח והמתכננים יחדיו.ל הספקים והקמירבי בין כליעשה תיאום  .4

 בגמר ביצוע הפרוייקט יבוצעו הדרכות לנציגי המזמין ותחל תקופת האחריות .    .5

המתכנן או נציגו המוסמך של המזמין יהיה הפוסק האחרון בקשר לכל חילוקי דעות בכל  .6

ן בכל דבר ובתוכניות וכהנדרש במכרז ערך לזה  –נושא הדורש החלטה לגבי ציוד שווה 

 ועניין  הקשור במפרט לפרוייקט זה.       

כל המערכות יכללו בתוכם נקודות ואביזרים כולל חיווט , מקומות פנויים , כרטיסים,  .7

, ספקי כוח , זיכרון לתוכנה  וכל שנדרש  על מנת לשמור מקום  CPU –מערכת מרכזית 

 לפחות  בכל מערכת . 30%זה של   להרחבה עתידית הכלולה בפרוייקט

לתוספת ציוד  30%-בנוסף לאמור בסעיף הנ"ל, בלוחות הבקרה יש לשמור מקום מספיק ל .8

 בקרה בעתיד כולל מקום מספיק לחיווט ואביזרים כנדרש.

בפרוייקט ייבחר קבלן בקרה מבנה  אחד  לכלל הפרוייקט  ע"י הקבלן הראשי )קבלן  .9

שים , מחשבים ותוכנה והפעלה ות בקרה , רגד בקרה , לוחהבניין( , אשר יפעל כספק ציו

 באתר .
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הלוחות, שבהם תותקן מערכת הבקרה, יסופקו כאמור ע"י קבלן החשמל בתיאום ובאישור  .10

ספק המערכת )ספק הבקרה יספק ויתקין בהם את הבקרים יחווט אותם ויפעילם(. קבלן 

 צוע.ני תחילת הביהבקרה יבדוק ויאשר את  תכנון הלוחות לפני ביצועם לפ

 אחריות, ביטוח ושרות  .11

  משךלקבלן יהיה אחראי לעבודה תקינה ולשימוש בלתי מופסק של כל המתקן ה 14.1  

דית ימיום קבלתו ע" המפקח מוכן לשימוש. הקבלן יתקן על חשבונו מי   שנתיים

וללא כל דיחוי, כל תקלה או קלקול שיארע במתקן שהוא סיפק ו/או הרכיב במשך 

  פן שלא יקרה שנית., באוכנ"ל האחריות שנת

בנוסף לנ"ל מתחייב הקבלן כי במשך כל תקופת האחריות והשרות שלו, יהיו  14.2  

ברשותו וחלפים רזרביים לציוד שהוא סיפק בכמות מספקת כדי לכסות כל בלאי, 

במשך שנות האחריות ישרת הקבלן, ללא תשלום, את המתקנים והרכיב   שבר וכו'.  

  ומוכנים לעבודתם המיועדת. קי ותקין יהיו תמיד במצב נכך ש

, מתאריך קבלת המתקן ע"י שנים 10במשך הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו,  14.3  

המפקח, חלקי חילוף, חלקי ציוד, חומרים וכו', הדרושים מדי פעם בפעם לשם 

והציוד אשר על הקבלן להחזיק  תיקון המתקן. המפקח יקבע מהם החלקים

  סעיף זה. ותו על פי הוראותברש

הקבלן יהיה בעל ביטוח מקצועי לגבי המערכות שהוא מבצע, כולל כיסוי כל  14.4  

תקינה של המערכות אותן הוא סיפק -ההשלכות הנובעות מתקלה או פעילות אי

ויימסר עם קבלת צו התחלת והתקין. פרוט הביטוח המקצועי ימולא ע"י הקבלן 

 עבודה.

 

 למערכת בקרת תאורה וגילוי אש ירתכולת מחאופני מדידה ו 08.13.02

 לליכ .1 

 יימדד כל פריט כשהוא מושלם וקבוע במקומו.וגילוי אש  התאורהמערכת בקרת ב

 תכולת המחירים .2 

המתקנים יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים אף אם לא פורשו במפורש  2.1  

קרונה, בידוד, כגון:  סרטים, מהדקים, מבטיחים, מהדקי בסעיפי כתב הכמויות 

  שלטים, ממסרים, ממסרי צעד וכו'.תושבת ארגזים, קופסאות, 

תמציתיים בלבד ומחירי היחידה  אורי הסעיפים השונים בכתב הכמויות הםית 2.2  

ייחשבו ככוללים  את כל הדרוש להשלמת העבודה בהתאם למתואר במפרט 

 הטכני.

 ויות ייחשבו ככוללים:י היחידה של הסעיפים השונים ברשימת הכממחיר 2.3  

תכנון מפרט שנדרש הקבלן להגיש והכולל חישובים )לרבות שימוש במחשב(, 

שרטוטים ודיאגרמות והכנת תכניות ביצוע לפי מערך לוחות החשמל והמערכות 

 ין .יהשונות הקיימים בבנ

וחומרי העזר הנכללים בעבודות ושאינם כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם   2.4  

רגולציה, כיוון, וויסות וכו'  קה.יללים בה(, הפחת שלהם וכן את הוצאות הבדנכ

 באופן שכל המכשירים יהיו מוכנים לשימוש.
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על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם ביצוע העבודה כיאות לפי המובן והכוונה  2.5  

טכני, כתב הכמויות והחוזה בין אם האמיתית של התכניות, השרטוטים, המפרט ה

 מסומן או נזכר בפרוט או לא.הדבר 

מחיר מערכת הבקרה, כולל את כל חומרי העזר הדרושים להשלמת הפריט, זאת  2.6  

 כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות להפעלת המתקן.

בנוסף לאמור לעיל כוללים המחירים המוצגים בכתב הכמויות גם את הדברים  2.7  

 ים:הבא

ל הציוד חילוף ודוקומנטציה מלאה שתכניות עדות ורשימת חלקי  2.7.1   

 המסופק.

 הוראות הפעלה בעברית והדרכת המפעילים ככל שנדרש. 2.7.2   

סיונות, לרבות אספקת החומרים, הציוד, יבדיקות, וויסותים, נ 2.7.3   

 סיונות.יהמכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות והנ

 יקבע המפקח.הפעלה והרצת מערכת הבקרה במשך זמן ש 2.7.4   

זיהוי וחיבור מערכת הבקרה לנקודות החיווי וההפעלה השונים, הן מצד  2.7.5   

 הבקר והן בצד מקור האות/הפעלה.

 .)שנתיים מיום המסירה( שרות ובדיקות בתקופת הבדק 2.7.6   

 הוראות המפקח.ביצוע בשלבים ובשלבי משנה עפ"י  2.7.7   

 מחשב.בלי תקשורת בין הבקרים והאספקה, התקנה וחיבור של כ 2.7.8   

תכנות הבקרים והמחשב לפי דרישות המפרט וההבהרות אשר ימסרו  2.7.9   

בשלב הביצוע וכולל אינטגרציה בשטח בדיקות והרצה לקבלת מערכת 

 אינטגרטיבית מלאה של החדש והקיים.

 או בזיווד נפרד או בלוחות חשמל שיסופקו ע"י אחריםהתקנת הבקרים  2.7.10   

 כפי שיידרש.

הדרכת צוות האחזקה במבנה בתפעול של המערכת ואופן אחזקת  2.7.11   

ייקבעו  המערכת בהתאם לכמות האנשים ובהתאם לימי ההדרכה אשר

 ידי המזמין .-במועד מאוחר על

של מערכת בקרת   ד והדרכה, תיעואספקה, התקנה , חיבור, הרצה והפעלה 2.7.12   

 מבנה.

 אופני מדידה .3 

 - I/Oהבקרים ויחידות הקצה השונים  ימדדו לפי נקודת  - נקודת יציאה/כניסה 3.1  

ת פ, תוס  .P.L.C-יציאה/כניסה . כל נקודה תכלול את החלק היחסי בבקר ה

-RS, זיכרון, הגדרת הנקודה במחשב, ספק כוח, מאמ"תים, יציאות    I/Oלכרטיסי 

/ יחידות קצה , כולל זיווד   , בסיסים, מתאמים ויחידות תקשורת בין הבקרים  232

 מדד בנפרד.יכל נקודת קצה )כניסה / יציאה( ת -מכלול הבקר 

, I/O, תושבת לכרטיסי    .C.P.U  -כולל בשלמות את יחידת ה    -מכלול יחידת הקצה     

 לכרטיסים נוספים . 30כולל מקום שמור % 

יציאות  2 ח,ולמשתמש, הגדרת הנקודה במחשב, ספק כ  64Mbזיכרון מינימלי    

RS485   בסיסים, מתאמים, מאמ"תים ויחידות תקשורת בין הבקרים, כולל ציוד ,
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חיווט הבקר / יחידות קצה אל המהדקים, הכל כחלק ממערכת  -נילווה 

 אינטגרטיבית מושלמת.

 מדד לפי כמות נקודות הקצה הכלולה בו.יה / בקר ימכלול יחידת קצ   

ת המפקח הפעלה של הבקרים בהתאם לדרישוכוללת בדיקה ו -תוכנת הבקרים  3.2  

 ,AIכולל הכנסת בסיסי נתונים )קשר בין המסכים לבקרים(, מדוד כחלק מנקודת  

I/O אור נקודת כניסה / יציאה.י, ולפי המתואר בת 

ם במערכת כמו גשש טמפ' גששי הצפה וכו' ימדדו בנפרד אביזרים שונים המשולבי   

 בציון שם האביזר.

כוללת את הנדרש בתוכנת המערכת וכן  -כי שיא ביקוש סים לצורהשלת עומ 3.3  

אספקה, התקנה וחיבור של ממסר הפיקוד של הציוד המבוקר. כל פעולה להשלת 

 מדד כמכלול קומפלט.יעומס ת

עדכנית של נקודות יחד עם הלקוח אשר תהווה בסיס על הקבלן להכין רשימה  3.4  

 מפרט ולכמויות .לתכנון מפורט ולביצוע ותהווה השלמה ל

 

 תיעוד והדרכה 08.13.03

עותקים של ספר המערכת בעברית, עם הוראות תפעול ותחזוקה, תוכניות   5הקבלן יגיש  .1 

 קטלוגים ופרוספקטים מקוריים . AS-MADEעדות  

הדרכה עיונית ומעשית לרבות הכנת  –הדרכת צוותי המזמין בהפעלה ותחזוקת המערכת  .2 

 ד. ספרות ועזרי לימו

 בכל הדרכה .    נטו שעות  5פעמים למשך  6ההדרכה תתבצע    .3 

 ההדרכה תינתן בנפרד לאנשי התפעול ובנפרד לאנשי ההנדסה והאחזקה וברמות שונות .    .4 

 כל הוצאות הקבלן בגין תיעוד והדרכה נכללים במחירי היחידות השונים ולא ימדדו בנפרד.  .5 

 

 מנהרת וולבסקי – DALI ניסה למנהרה בתקשורתמערכת בקרת תאורה בכ 08.14

 (:08.13)חלופה לפרק 

 כללי 08.14.01

 DALIתאורת המנהרה מבוססת על גופי תאורה בטכנולוגיית לד הכוללים ממשק תקשורת  

. עוצמת התאורה במנהרה הינה דינמית ומשתנה בהתאם לעוצמת IEC 62386בהתאם לתקן 

למנהרה . ממול לכל כניסה למנהרה )CIE 88-2004לצות התאורה הטבעית בכניסה למנהרה ולהמ

, מכוייל בהתאם לדרישות התכנון של המנהרה, L20יש שתי כניסות( יותקן חיישן לומיננס מטר 

 .  4-20mAשימיר באופן ליניארי את עוצמות התאורה הנמדדות לסיגנל של 

או יעמעם את עוצמת  יחובר ללוח בקרת תאורה ייעודי אשר יגביר 4-20mAהסיגנל המתקבל  

. מערכת בקרת התאורה תכלול גיבוי ייעודי DALIה באמצעות התקשורת  התאורה של גופי התאור

להמשך תפקודה התקין של התאורה גם במקרה של כשל ביחידת הלומיננס מטר ו/או בבקר 

 התאורה הייעודי, כמפורט בהמשך.

מעלות, הממוקם בחדר חשמל   25ל  מוקם  בחדר חשמל ממוזג לטמפרטורת סביבה שלוח הבקרה י 

 לכל גופי התאורה הייעודיים. DALIשל המנהרה ויחובר בתקשורת בכל כניסה 

 מתוצרת אנלטק. EN-LTC-DALI-12דגם המערכת:  
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 תיאור המערכת 08.14.02

מערכת בקרת התאורה המרכזית הנדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת בקרה מרכזית  

 EN-LTC-DALI, מסדרת DALIלוקה למעגלי תקשורת ייעודי וח ולוח בקרה DALIבתקשורת 

 מתוצרת אנלטק העונה לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן: 

עם דרייברים אלקטרוניים המוזנים מרשת  LEDמערכת התאורה מבוססת, על גופי תאורה  

,   IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIהחשמל. גופי התאורה כוללים ממשק תקשורת 

 .DALIרים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת מחובו

 מערכת בקרת תאורת המנהרה: .1 

ייעודית לתאורת המנהרה. מערכת בקרת התאורה   ותוכנת ניהול  PCהמערכת תכלול מחשב    

ותאפשר תפעול   IEC 62386בהתאם לדרישות תקן    DALIתתבסס על פרוטוקול התקשורת  

 . DALIשק תקשורת ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממ

לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע"י  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות   

 המתכנן.

ורה יחוברו ישירות לרשת החשמל,  וההפעלה, הכיבוי והעמעום יתבצעו באמצעות גופי התא

 התקשורת.

ים בקר התאורה יאפשר הפעלה וכיבוי גופי התאורה )כולם או חלקם( בהתאם סיגנל  

ן ושעון המתקבלים מיחידת הלומיננס מטר ו/או מיחידת הגיבוי הפועלת על בסיס זמ

אפשר בכל עוצמת תאורה שתידרש,  עבור כל גוף אסטרונומי. הפעלת גופי התאורה תת

 ( ובהתאם לדרישות תכנון התאורה.0-100%תאורה )

י התאורה בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת ניטור אוטומטי של תקלות בגופ  

גופי התאורה וכבלים  והתשתית ותזהה גופי תאורה לא תקינים, תקלות תקשורת בין

 מנותקים. 

 בגופי התאורה ו/או בכבלים, יתבצעו הפעולות הבאות:בעת זיהוי תקלות 

 תוצג התקלה במסך המחשב. 1.1  

 המערכת תשלח דוא"ל למתחזק לצורך תיקון התקלה. 1.2  

 המנהרה לצורך תיקון התקלה.ה לבקר הראשי של המערכת תשלח הודע 1.3  

 המערכת תבצע רישום התקלה ותפיק דו"ח תקלות בהתאם. 1.4  

המערכת תכלול יחידת בקרה אינטגראלית לזיהוי תקלות ביחידת הלומיננס מטר ובעת  .2 

 זיהוי תקלה בלומיננס מטר, יתבצעו הפעולות הבאות:

פועל על התאורה באמצעות בקר הגיבוי אשר המערכת תעבור לתפעול ושליטה על  2.1  

 בסיס זמן ושעון אסטרונומי הכלול במערכת. 

 תוצג התקלה במסך המחשב. 2.2  

 המערכת תשלח דוא"ל למתחזק לצורך תיקון התקלה. 2.3  

 המערכת תשלח הודעה לבקר הראשי של המנהרה לצורך תיקון התקלה. 2.4  

 דו"ח תקלות בהתאם. המערכת תבצע רישום התקלה ותפיק 2.5  

מערכת בקרת התאורה תדווח לבקר הראשי של המנהרה על תקינותה בקוד שיישלח  .3 

באמצעות ממשק התקשורת, אחת למספר דקות. היה והבקר הראשי של המנהרה זיהה 
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לעוצמה,  כשל בתפקוד של מערכת בקרת התאורה וכברירת מחדל, ידלקו כל גופי התאורה

 באופן אוטומטי. 10-100% שתקבע ע"י המזמין, בין

 ייעודי של המערכת. LOGכל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו   בקובץ  .4 

 

 דוגמת תרשים חשמלי עקרוני של מערכת בקרת תאורת המנהרה:

 

 

 

 תיאור המערכת: .5 

ערוצי תקשורת לשליטה   12הכולל עד     DALIהמערכת מבוססת על בקר תאורה בתקשורת    

 רישות התכנון(.כתובות דיגיטליות של גופי התאורה )בהתאם לד 768על 

ייעודי, לצורך קיום  DALIבכל אחת מהיציאות  של ערוצי התקשורת מותקן ספק מתח   

 התקשורת.

 בקר התאורה כולל:  

המותאם ליחידת הלומיננס מטר להגדרת העוצמה    4-20mAכניסת סיגנל ליניארי   5.1  

 ית, בהתאם לדרישות תכנון התאורה.המרבית והעוצמה המינימל

תוכנה ייעודית להתאמת עוצמת התאורה במנהרה לסיגנל המתקבל מיחידת  5.2  

 הלומיננס מטר.

 תבסס על שעון אסטרונומי .תוכנה ייעודית אינטגראלית לזיהוי "אמצע יום" המ 5.3  

תח בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקשורת מותקנת הגנה אקטיבית מפני מ 5.4  

 תקלה על קו התקשורת.

ותוכנת ניהול ייעודית המאפשרת  PCתפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב   

עוצמת  תפעול של כל גוף תאורה בנפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי התאמת

 התאורה במנהרה לדרישות התכנון.

EN-LTC-DALI

tunnel Lighting controller
(-)Luminamce meter_4-20mA

Touch screen PC

Line Inputs

R
S

2
3

2
/4

8
5

USB_A

T
C

P
/I

P
_
1

T
C

P
/I

P
_
2

U
S

B
_

A
_

1

T
C

P
/I

P
_
2

T
C

P
/I

P
_
1

DA_1...64DA_1_1

תרשים עקרוני של מערכת בקרת תאורת המנהרה בתקשורת דאלי

DA_2_1 DA_3_1DA_2...64 DA_3...64 DA_12_1

N

DA_12...64

Mains

CB_1*10A C

DALI_Ch_1 DALI_Ch_2 DALI_Ch_3 DALI_Ch_12

Midday Detector/Astro clock

linear Lighting 4-20mA/DALI

Line Input

DALI _Ch_1

N

DALI _Ch_2 DALI _Ch_3 DALI _Ch_12

IN2_4-20mA+

IN2_4-20mA-P.C

Line f or PC

IN1_4-20mA+

IN1_4-20mA-

(+)Luminamce meter_4-20mA

(-)Luminamce meter_4-20mA

(+)Luminamce meter_4-20mA
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 מידות מרביות של המערכת: .6 

 ס"מ.  25ס"מ, עומק:  80, גובה:  ס"מ  60רה המרכזית: רוחב:  ארון של מערכת החשמל והבק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנת בקרה 08.14.03

ושליטה על גופי התאורה,  באמצעות ממשק תקשורת למחשב תוכנת הבקרה משמשת לניטור  

 הייעודי. התוכנה תוכל לבצע פעולות בקרה וניטור הבאות:

 מידע ניטור איכות מתח כגון .1 

 לכל גופי התאורה. DALIחלוקת כתובות  1.1  

 תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם.  –הצגת סטאטוס של גופי התאורה 1.2  

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה. 1.3  

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מנותקים. 1.4  

 מסכי תפעול ועוד.  1.5  

 בקרה .2 

 דעת תקלה לדוא"ל .ת הושליח 2.1  

 ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל. 2.2  

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל. 2.3  

 יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת .3 

  3.1 RS 232  ,USB ,TCP/IP. 

ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקינות למערכות בקרה  3.2  

 אחרות המשמשות את המתקן, לרבות הפעלת התאורה באופן יזום.

ארון של מערכת הבקרה דוגמת 



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

151 

, משתי   4-20mAקי בקרה אנאלוגיים המאפשרים  קבלת סיגנל של שני ממש 3.3  

יחידות לומיננס מטר, לצורכי הדלקה, כיבוי ועמעום של גופי התאורה בהתאם 

 לדרישות תכנון התאורה. 

ערכת בקרת המבנה ותאפשר חיבור  ר אל משיחוב  TCP/IPהמערכת תכלול ממשק תקשורת   .4

בתקשורת ממערכת הבקרה הקיימת בממוקד אחוזות החוף לשליטה , בקרה וניטור עד 

לרמת גוף תאורה יחיד. ספק המערכת יעבוד בתאום מלא מול קבלן הבקרה ויספק לו את 

 קרה.טווח הרגיסטרים ותוכניות פריסת התאורה הכל עד להתממשקות מלאה למערכת הב

 

 נתונים שעל היצרן לספק לאישור 08.14.04

מפרט מלא של כל הנתונים הטכניים של מערכת הבקרה המרכזית. הנתונים הטכניים יכללו את  

כל הנתונים שפורטו במפרט, כלומר לגבי כל נתון שפורט במפרט יהיה על הספק לציין במפורש 

 את נתוניו.

 קטלוג מלא של הציוד.  

 ציוד. משקל המידות מדויקות ו 

 מועדי אספקה.  

 נתונים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד )בשלושה העתקים( 

 קטלוגים מלאים של המערכת.  

במידה והקבלן מציע מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה מפורטת בכול הנתונים  

ות ם מערכהכולליפרויקטים  2הנדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות 

 בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות.

 

 אחריות 08.14.05

חודשים לאחר הפעלתה   24תקופת האחריות של מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה תהיה עד   

 המוצלחת.

 היקף האחריות בכפוף לתנאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. 

 

 התקנה והפעלת המערכת 08.14.06

, תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. רכיבים פגומים יוחלפו על כל מרכיביההתקנת המערכת לפני 

 ללא עלות נוספת לרוכש. תוגש תכנית התקנה ולוח זמנים.

 בתום עבודות ההתקנה באתר, תיערך בחינת תפקוד למערכת.

ת הבחינה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, חזרת מתח רשת, זיהוי תקלות נורה, תקלו

 מנותק.  תקשורת, כבל

 הספק יכין לוח זמנים עבור המבחנים המוזכרים לעיל, ויגיש אותו לאישור הנציג.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחנים נוספים או לשנות את לוח הזמנים של המבחן.  

 ה.תכנית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת, יעילות, תאימות עומס יתר, קצר וכדומ
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 ספר הדרכה ותיעוד למערכת  .0708.14

המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים, המדגימים את החיבורים ונקודות החיבור. כל  

התיול/חיבור ע"י מוליכים, ושרטוטי התוכנית, יוגשו לאישור הנציג. מדריכי הוראות להתקנה, 

 .ות של המפרטתפעול ותחזוקה של מערכת בקרת התאורה יהיו בהתאמה לדרישות הכללי

 

 הדרכה 08.14.08

 עם סיום תהליך בחינת המערכת, בהתאם לנסיבות, תתבצע הדרכה שתכלול: 

 הכרת מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה. 

 הדרכה התקנה והפעלה. 

 הענקת תעודת הכשרה.  

 

  DALIותקשורת  CBSDמערכת תאורת חירום מרכזית חד פאזית  08.15

 כללי 08.15.01

חד פאזית ותקשורת  CBSDתאורת חירום מרכזית מערכות  2סס על תאורת החרום תתב .1 

DALI שיספקו מתח לגופי תאורת החרום במצב של כשל ברשת החשמל. משך זמן העבודה ,

 דק'.  90דק' ועד  60בחרום יהיה מינימום 

תאורת המערכות ימוקמו בנישה ייעודית לחשמל, ויספקו הזנות חשמל ותקשורת לגופי  .2 

 ודה חד תכליתית.ועלים בתצורת עבהחירום הפ

המערכת תותקן בתוך ארון סגור במנהרה, עם פתחי אוורור לחלל המנהרה. באחריות  .3 

 המציע לוודא התאמת המערכת לשטח המיועד לה.

מאוורר לסילוק מימן על פי תקני הבטיחות. באחריות הספק להבטיח קירור מספיק  .4 

 יים.נאי העבודה הצפולמערכות האל פסק בת

  מתוצרת אנלטק או ש"ע מאושר. EN-CBSD-1P-6KVA-3KW-90דגם המערכת:  .5 

שיחובר אל מערכת בקרת המבנה ותאפשר חיבור    TCP/IPהמערכת תכלול ממשק תקשורת   .6 

בתקשורת ממערכת הבקרה הקיימת בממוקד אחוזות החוף לבקרה וניטור עד לרמת גוף 

מלא מול קבלן הבקרה ויספק לו את טווח תאורה יחיד. ספק המערכת יעבוד בתאום 

 הרגיסטרים ותוכניות פריסת התאורה הכל עד להתממשקות מלאה למערכת הבקרה.

 

 תיאור המערכת 15.0208.

מערכת תאורת החירום המרכזית הנדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת גיבוי חשמלי  .1 

אם לדרישות התכנון, הכוללת ,  הכוללת מצברים לזמן גיבוי בהת.230V 50Hzחד פאזית  

-ENולוח חשמל ייעודי וחלוקה למעגלים, מסדרת    DALIבקרה מרכזית בתקשורת    מערכת

CBSD-1P  :מתוצרת אנלטק או ש"ע, העונה לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן 

 / או פלואורסנט עם משנקים LEDמערכת תאורת החירום מבוססת, על גופי תאורה  .2 

ממערכת הגיבוי חשמלי המרכזי ועל שלטי הכוונה ו/או וניים המוזנים דרייברים אלקטר

ללים סוללות עצמאיות לעבודה בחירום. גופי תאורת גופי חירום, חד ו/או דו תכליתי, הכו

 IECבהתאם לדרישות תקן  DALIהחירום ושלטי ההכוונה, כוללים ממשק תקשורת 

 .DALI, ומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת 62386
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 המערכת מחולקת לשלושה חלקים .3 

 מערכת הגיבוי החשמלי. 3.1  

 מערכת הבקרה המרכזית. 3.2  

 מערכת החשמל ייעודית. 3.3  

 מערכת הגיבוי החשמלי .4 

מערכת הגיבוי החשמלי תוזן משני מקורות מתח חד פאזיים וממערכת מצברים  4.1  

הרץ,  50בתדר  230Vפאזי נטענים ייעודיים  ותספק מתח סינוסואידאלי חד 

 בשיטת ההמרה הכפולה.

הגיבוי, בחיבור מרשת המערכת תאפשר צריכת הספק בהתאמה לגודל מערכת  4.2  

 החשמל.

בעת הפסקת חשמל תמיר המערכת את מתח סוללות הגיבוי למתח חד פאזי  4.3  

 סינוסואידאלי.

רות מרשת המערכת תכלול מפסק דינמי המאפשר אספקת מתח המוצא ישי 4.4  

 החשמל.

המפסק הדינמי יעבוד בסנכרון עם מתח הממיר ובעת הפסקת חשמל תמשיך  4.5  

 ספק מתח במוצא ללא ניתוקו.המערכת ל

 המערכת תבצע תיקון אקטיבי אינטגראלי  למקדם ההספק. 4.6  

ותאפשר עבודה תקינה גם בהעמסה  EN 50171המערכת תתאים לדרישות תקן  4.7  

 מההספק הנקוב וללא מגבלת זמן. 120%קבועה של עד 

 מערכת צבירת האנרגיה 4.8  

לפחות בפרק זמן  80%המערכת תאפשר טעינת המצברים לקיבולת של  4.8.1   

דקות   90זמן גיבוי חשמלי של  שעות לכל היותר, המצברים יאפשרו    12של  

 .3KWלפחות בהספק של 

ללא תחזוקה המוגדרות המערכת תכלול סוללות עופרת חומצה אטומות  4.8.2   

חות. קיבולת הסוללות תאפשר הספקת שנים לפ 10לאורך חיים של 

 אנרגיה למשך זמן בהתאם לדרישות התכנון.

 המצברים יותקנו בתוך ארון מערכת הגיבוי החשמלי.  4.8.3   

 מערכת הבקרה המרכזית .5 

מערכת  ותוכנת ניהול ייעודית לתאורת החירום. PCמחשב  המערכת תכלול 5.1  

בהתאם לדרישות תקן  DALIול התקשורת הבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוק

IEC 62386   ותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת

DALI  לרבות גופי התאורה המוזנים ממערכת הגיבוי החשמלי המרכזי ושלטי ,

עצמאיות  ההכוונה ואו גופי התאורה המוזנים מרשת החשמל ומסוללות

 אינטגרליות.

לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות  5.2  

 שייקבעו ע"י המתכנן.

המערכת תאפשר קביעת עוצמות תאורה עבור כל גוף תאורה, בתכנון מראש, עבור    

עבודה בתצורה חד תכליתית או עבור עבודה בתצורה דו תכליתית. המערכת תזהה 
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קת החשמל ותפעיל את גופי התאורה  לעוצמת הארה כפי שנקבע כשל באספ

 כנון מראש עבור כל גוף תאורה במצב חירום.בת

המערכת תאפשר קבלת סיגנל ממפסק חשמלי חיצוני )מגע יבש( עבור הפעלת גופי  5.3  

התאורה )כולם או חלקם( במצב עבודה רגיל ולעוצמת אור כפי שנקבע בתכנון 

 (.10-100%אורה )מראש עבור כל גוף ת

יות לצורך סנכרון הפעלת כל רצף גופי המערכת תכלול כניסות ויציאות דיגיטל 5.4  

 תאורת החירום, בנתיב מילוט נתון , המוזנים ממערכות אחרות סמוכות.

המערכת תספק חשמל באופן קבוע לגופי התאורה , גם בתצורת עבודה חד  5.5  

 ת של כבלים מנותקים.תכליתית, ותבצע איתור תקלות בזמן אמ

גופי התאורה במצב חירום לצורך בדיקות המערכת תבצע הפעלה אוטומטית של  5.6  

, אחת לשבוע תתבצע  IEC 62034תקינות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן 

שניות לזיהוי תקלת  60בדיקת תקינות של גופי התאורה למשך זמן של עד 

קת משך זמן הפעולה  )בדיקת נורה/משנק/דרייבר, ואחת לשנה תתבצע בדי

 כשירות המצברים(.

תאפשר למשתמש לקבוע את מועדי ביצוע הבדיקות כאמור וכן את המערכת  5.7  

 קבוצות גופי התאורה.

בעת זיהוי תקלה במצברים, ביחידת הגיבוי החשמלי, בנורה, במשנק או כבל  5.8  

תחזק לצורך מנותק, תוצג התקלה במסך המחשב וכן תשלח המערכת דוא"ל למ

 תיקון התקלה.

י ייעודי המאפשר זיהוי כשל באספקת החשמל המערכת תכלול מחלף אינטגראל 5.9  

שניה( ותפעיל את תאורת החירום בהתאם. המערכת תכלול כניסה  0.5)תוך 

דיגיטלית ייעודית )מגע יבש( להתחברות ליחידות מחלף חיצוניות המותקנות 

 במעגלים סופיים ככל שיידרש.

ותפיק דו"ח המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורת החירום  5.10  

 תקלות בהתאם.

 המערכת תאפשר הנפקת דו"ח תקינות של תאורת החירום. 5.11  

 ייעודי של המערכת. LOGכל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו   בקובץ  5.12  

 מערכת החשמל הייעודית .6 

 :כלולמערכת החשמל ת 6.1  

מודולרי עם ניתוק אפס. המעגלים  יחוברו מעגלי מוצא מוגנים ע"י נתיך    8 6.1.1   

 בחלוקה שווה בין שלוש הפאזות המזינות את תאורת החירום.

מעגלי מוצא מוגנים ע"י מא"זים להזנת שלטי ההכוונה עם הסוללות  4 6.1.2   

 העצמאיות.

 ופי תאורה ללא תקשורת.מעגלים מנוטרים בראש הקו עבור ג 2 6.1.3   

מערכת החשמל תותקן בתוך ארון חשמל ייעודי ותכלול את המרכיבים הבאים:  6.2  

)ראה שרטוט להלן( מאזי"ם, נתיכים, מגענים, נתיכים למעגלי המוצא, ספקי כוח 

DALI בקר ,DALI מחשב ,PC .עם מסך מגע המותקן בפנל 
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Touch screen PC
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Emergency Lighting Controler - DALI
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DC

AC_1P

Common Neutral

Dynamic By-pass
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_
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3
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N
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Main sw
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 דוגמת התרשים החשמלי ומעגלי המוצא:   



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

156 

 תיאור המערכת 6.3  

בהתאמה לגודל   6KVAאפשר הספקת חשמל חד פאזית בהספק של עד  המערכת ת   

המערכת בעבודה ישירה מרשת החשמל ובעבודה בחירום תצמצם המערכת את 

ההספק של גופי התאורה בהתאם לדרישות החירום. המערכת תאפשר אספקת 

 .3KWדקות לפחות בהספק של  90אנרגיה חשמלית למשך זמן של 

כתובות דיגיטליות של  256לתפעול עד  DALIתקשורת  ערוצי 4המערכת כוללת    

 גופי התאורה. 

 מידות מרביות של המערכת: 6.4  

 ס"מ. 85ס"מ, עומק: 160ס"מ, גובה:  50ארון של ממיר אלקטרוני: רוחב:    

ס"מ,  80ס"מ, גובה:  60ארון של מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב:    

 ס"מ. 25מק:עו

  

 הממיר האלקטרוניארון 
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 תוכנת בקרה  08.15.03

תוכנת הבקרה משמשת לניטור ושליטה על גופי תאורת החירום, מצברים ומערכת הגיבוי  

וניטור החשמלית, באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי. התוכנה תוכל לבצע פעולות בקרה  

 הבאות:

 מידע ניטור איכות מתח כגון .1 

 הצגת פרמטרים וערכים של מתח ותדר במבוא של מערכת הגיבוי החשמלית. 1.1  

הצגת פרמטרים וערכים של מתח, תדר והספק ממשי במוצא של מערכת הגיבוי  1.2  

 החשמלית.

 ותר.הצגת סטאטוס של המצברים: מתח, קיבולת באחוזים וזמן גיבוי שנ 1.3  

 לטי ההכוונה.לכל גופי התאורה וש DALIחלוקת כתובות  1.4  

תקין לא תקין לרבות הצגת  –הצגת סטאטוס של גופי התאורה ושלטי ההכוונה  1.5  

 כתובתם ומיקומם.

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי תאורת החירום. 1.6  

 מנותקים.הצגת תקלות תקשורת וכבלים  1.7  

 מסכי תפעול ועוד.  1.8  

ארון של מערכת החשמל והבקרה 
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 בקרה .2 

 ינות של גופי החירום ושלטי ההכוונה.צוע בדיקות התקתזמון בי 2.1  

 שליחת הודעת תקלה לדוא"ל . 2.2  

 ביצוע שמירת קבצים כאשר זמן הגיבוי שנותר נמוך. 2.3  

 יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת .3 

  RS 232  ,USB ,TCP/IP. 

רכות בקרה אחרות ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקינות למע .4 

ירום באופן יזום )ללא פגיעה בברירת המשמשות את המתקן, לרבות הפעלת תאורת הח

 המחדל של מערכת תאורת החירום(.

 

 נתונים שעל היצרן לספק לאישור באמצעות הקבלן 08.15.04

הנתונים הטכניים של מערכת הגיבוי החשמלית והמצברים. הנתונים מפרט מלא של כל  .1 

היה יכללו את כל הנתונים שפורטו במפרט, כלומר לגבי כל נתון שפורט במפרט יהטכניים 

 על הספק לציין במפורש את נתוניו.

 קטלוג מלא של הציוד.  .2 

 מידות מדויקות ומשקל הציוד.  .3 

 מועדי אספקה ותנאי תשלום.  .4 

 נתונים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד )בשלושה העתקים( .5 

 המערכת.  שרטוטי .6 

 חוברת איתור תקלות במערכת.  .7 

 קטלוגים מלאים של המערכת.  .8 

במידה והקבלן מציע מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה מפורטת בכול  .9 

פרויקטים  2ופיין והמוצע. ולפחות הנתונים הנדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המא

 זה לפחות. הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט

 

 תקופת אחריות 08.15.05

חודשים לאחר  24תקופת האחריות של מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה תהיה עד  .1 

 הפעלתה המוצלחת.

 ו.היקף האחריות בכפוף לתנאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה ז .2 

 

 התקנה והפעלת המערכת 08.15.06

לקי הציוד. על כל מרכיביה, תיערך בדיקה של כל חלפני התקנת מערכת תאורת החירום  .1 

 מרכיבים פגומים יוחלפו ללא עלות נוספת לרוכש. תוגש תכנית התקנה ולוח זמנים.

 בתום עבודות ההתקנה אתר, תיערך בחינת תפקוד למערכת.  

יקת תפקוד בכשל מתח רשת, חזרת מתח רשת, מעקף, זמן גיבוי, זמן הבחינה תכלול בד .2 

 זרת. טעינה חו

 הספק יכין לוח זמנים עבור המבחנים המוזכרים לעיל, ויגיש אותו לאישור הנציג. .3 
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחנים נוספים או לשנות את לוח הזמנים של   

ת לקביעת תפקוד המערכת, יעילות, תאימות עומס המבחן.  תכנית המבחן תכלול בדיקו

 יתר, קצר וכדומה.

 

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת .0708.15

המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים, המדגימים את החיבורים ונקודות החיבור. כל  

להתקנה, התיול/חיבור ע"י מוליכים, ושרטוטי התוכנית, יוגשו לאישור הנציג. מדריכי הוראות 

 .תפעול ותחזוקה של מערכת תאורת החירום יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט

 

 הדרכה 08.15.08

עם סיום תהליך בחינת המערכת, בהתאם לנסיבות, תתבצע הדרכה למפעילי המערכת, שייבחרו  

 ע"י המזמין, שתכלול:

 הכרת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה. .1 

 והפעלה. הדרכה התקנה .2 

 הענקת תעודת הכשרה.  .3 

 

 אספקה והתקנת דיזל גנראטור 08.16

 

 כללי 08.16.01

 ,  150KVA PRIME POWERבמסגרת הפרויקט, יותקן הגנראטור בהספק 

 110KVA STAND BY POWER  65בחופה אקוסטית חיצוניתdB . 

התקנה בתוך חדר ייעודי באזור תחנת השנאים, כולל השתקות  – לחילופין ע"פ כתב הכמויות 

 מטרים. 5ממרחק של   65dB(A)לרמת רעש של 

ות ביצוע מפורטות בקנ"מ, כולל לן הגנראטורים יגיש תוכניבכל מקרה, לפני התקנה, קב 1

חתכים, מיקומי הקוליסות להשתקה בחדר, צינורות פליטה, פירוט אלמנטים אקוסטיים 

 קירות החדר וכדומה. הנ"ל לאישור יועץ האקוסטיקה, יועץ החשמל והאדר.בתקרה ועל 

וק החשמל והמפרט התקנה מערכת הדיזל גנראטור תבוצע עפ"י הנחיות של הספק, ח 2

 הטכני.

 תנאי סף לקבלן הגנרטורים 3

  ISO 9001לספק תהיה תעודת הסמכה  3.1

 לייצור לוחות חשמל. 61439לספק תעודת הסמכה תקן  3.2

 1)חשמלאות( א 160לן רשום בעל סיווג מקצועי הספק יהיה קב 3.3

הספק הנו חברת גנרטורים אשר מספקת, מתקינה ומתחזקת מערכות גנרטורים  3.4

 וסינכרון.

 ומפעיל לפחות 24/7מערך שרות התמיכה למערכות גנרטורים הפועל  פקלס 3.5

 טכנאים בפריסה ארצית. 5

 מהנדסי חשמל אשר נמנים על עובדי החברה הישירים . 2לספק  3.6
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מערכות גנרטורים   10השנים האחרונות, לפחות    3החברה התקינה וסיפקה במהלך   3.7

 בהספק זהה לנדרש במכרז זה.

הנ"ל, עמוד באחד התנאים  ישלא    קבלן הגנרטוריםמצטברים,  התנאים הנ"ל הינם   :הערה

 .לא יאושר

 היקף העבודה 4

 .התקנה והרצהפיקוד, מערכת מצברים, מיכל דלק לוח , אספקה של דיזל גנרטור 4.1

 .לאזור מגוריםהתקנה של צנרת פליטה עם משתיק קול ואספקה  4.2  

 רט הנ"להתקנה וחיבור של מערכת השתקה לפי המפואספקה,  4.3  

 אספקה והתקנה של לוח ) פנל כיבוי אש ( ע"פ הנדרש בחוק. 4.4  

עומס שעות ב 12-אספקת, התקנה וחיבור של מערכת דלק מושלמת מיכל יומי ל 4.5  

 מלא )עפ"י הנדרש בכתב הכמויות(.

 מסמכים ולוח זמנים 5

כולל   עם הגשת ההצעה יצרף הספק את כל המסמכים והפרוספקטים המפרטים את הצעתו  

 .ותזה ותרשימת התקנות קודמת בארץ של יחיד

 .במפרט 13כמו כן ימלא הקבלן את כל הנתונים הנדרשים בסעיף 

ועם האספקה יספק בשלושה סטים שרטוטים מלאים של הקבלן יפרט את זמן האספקה   

 החלק החשמלי והמכני וטיפולים דרושים.

 אחריות 6

חודש מההפעלה הראשונית.  עם  24למשך  הקבלן יהיה אחראי ליחידה על כל מרכיביה  

כאשר התקלה  שעות ויחליף את כל החייב החלפה על חשבונו הוא 6הקריאה יענה תוך 

 שעות בתקלה שאינה משביתה את הגנרטור. 24משביתה גנרטור, או 

 

 תנאים כלליים 08.16.02

 תנאי סביבה .1

 מ' 300 - גובה מעל פני הים 

 יוסמעלות צלז 50 - טמפ' מקסימלית 

 מעלות צלזיוס 0 -  טמפ' מינימלית 

 95% - לחות יחסית מקסימלית 

 .רגילה -   אווירה

 התקנים הבאים: הציוד יהיה בעל .2

 ISO3046 , BS5514 ,ISO8528  עבור הדיזל 

 CEI2-3  אוVDE0530  אוBS4999 עבור הגנרטור  

לספק  שרדיתשל הועדה הבין מ 08עבור לוח הפקוד ומתקן החשמל וכן מפרט  108תקן  

 לייצור לוחות חשמל.  61439וכן תעודת אסמכה ת"י  ISO9002תהיה תעודת אסמכה 

יסופקו על ידי הקבלן.  רק ציוד מיוצר על  כל הציוד וחומרי העזר לבצוע העבודה האמורה .3

סיון ממושך מוכח ומוצלח בארץ באספקת והתקנת מערכות דיזל יידי ספק אשר יש לו נ

קונים ואחזקה מקיף ומבוסס יורשו להשתתף במכרז ירגון שרות תגנרטורים וקבלן בעל א

 זה לפי המפרט.
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 עבודות צבע .4

לק, פקוד חשמלי וכו' בגוונים שונים ועם הקבלן יצבע את מערכת הצינורות המיועדים לד 

שילוט מתאים לפי הוראות המפקח.  הצביעה שתעשה אחרי גמר ההרכבה תבוצע על ידי 

.  הקבלן יתקן את כל הנזקים מתאים לשפת הים  רוזיבי וצבע סופיכיסוי בצבע יסוד אנטי קו

וכו' לשביעות רצונו לו לו בצביעה של הציוד כתוצאה מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית גשית

 המוחלטת של המפקח.

 (. ºC 600צינור הפליטה והמשתיק יצבעו בצבע העמיד לטמפרטורות גבוהות ) 

 או יבוצע מנירוסטה.  

 והקבלןבדיקות יצרן  .5

 הבדיקות אשר יהיה על הקבלן לבצע יכללו את הבדיקות הבאות: 

 עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס. 5.1  

בעומס מלא ובהמשך ללא כל הפסק עבודה בעומס יתר  ה אחתבמשך שעעבודה  5.2  

 .שעהרצוף במשך  110%של 

 עלית טמפרטורת מי הקירור של הדיזל. 5.3  

 \איזון מתחים. 5.4  

 הדממות מכניות. 5.5  

 בדוד הלפופים. 5.6  

 בדיקת מתח גבוה של הסטטור ורוטור. 5.7  

 בדיקה פונקציונלית של כל מעגלי פקוד ומדידה.  5.8  

המזמין שומר לעצמו את הזכות להיות נוכח בזמן בצוע הבדיקות הנ"ל ו/או לבדוק את כל   

 פריטי הציוד לפני העברתם לאתר המזמין.

 שעות למפרע. 48נציגו לבדיקה עם הודעה של  את המזמין או הקבלן יזמין  

העומס יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  הקבלן לא יקבל על כך כל ציוד הבדיקה ומתקן 

 כל תמורה.

 

 חדר גנרטור 08.16.03

 

 ציוד

 הנתונים הבאים יפורטו עבור מערכת דיזל גנרטור חירום: .1

 .הספק הגנרטור כמתואר בתחילת התת פרק 1.1

 מתח )במהדקי הגנרטור(. 1.2

 תדירות. 1.3

 סיבובים לדקה. 1.4

 מתח פקוד )ז"י(. 1.5

 פאזות והספק גוף החמום במעטה מי הקירור של הדיזל.מתח, מספר  1.6

 וויסות מתח מצב יציב. 1.7

 לי עם עומס מאוזן.אשינוי מתח מקסימ 1.8

 דרישות כלליות ממנוע הדיזל 1.9
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 מנוע הדיזל .2

 הצתה בדחיסה טיפוס 2.1

 ממצב קר התנעה 2.2

 ובים ניתנים להחלפהטר צילינדרים 2.3

 4 פעימות 2.4

ת שסתום הדלק( במקרה של עבור הפסקת הדיזל )סגירברז דלק הדיזל יצויד ב 2.5

 מהירות יתר.

 מנוע הדיזל יצויד בהגנות הבאות: 2.6

 מפלס נמוך של מי קירור )הגנת חוסר מי קירור(. -מגע התראה  -

 רטורת מי קירור גבוהה(.פרמוסטט במי קירור )בהגנת טמת -

 לחץ שמן נמוך(. )הגנה בפני בקר לחץ שמן -

 רמוסטט.תוולט מצויד ב 230פאזי המנוע יצויד בגוף חמום של מי הקירור, חד  2.7

 מערכת התנעה המורכבת מ: 2.8

 מנוע מתנע מתאים לעבודה קשה עם הנע השתלבות כולל ממסר התנעה. -

מצברי התנעה, המצברים יהיו עופרת וחומצה גפריתית מטיפוס המותאם  -

בתנאי עבודה קשים, המצברים יהיו בעלי קבול  להתנעת מנוע דיזל,

רות אחת לאחר השנייה במשך זמן התנעה התנעות חוז 5מספיק לאפשר 

האספקה תכלול כוננית מצברים (.  AH 250)מינימום  שניות. 60כולל של 

מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל הצדדים כולל מכסה מתאים וכן חבור 

 מתאימים.   המצברים למנוע הדיזל בכבלים ומחברים

 מסננים 2.9

ר גישה ואחזקה נוחה, מסנני אוויר יהיו מטיפוס שאפתתכל המסננים ימוקמו כך ש

ת עבודה של המנוע ללא שעו  500תרמיל בעל ניצולת גבוהה מותאם לעבודה במשך 

שעות   250  -שעות פעולת המנוע ללא טיפול.  מסנני שמן ל  250-טיפול.  מסנני דלק ל

 ך בטיפול בהם. פעולה של המנוע ללא צור

  רדיאטור –מערכת קירור  2.10

מחומר בלתי מחליד מעלות , 50 -המותאם להרדיאטור יהיה רדיאטור טרופי 

אוורר תבוצע באמצעות רצועה המתאים לעבודה בתנאים קשים.  הנעת המ

  הדיזל. מותאמת למנוע 

  מערכת פליטה 2.11

יק קול מערכת הפליטה מורכבת מחבור גמיש עם אוגנים; צנרת פליטה, משת

 25או ח.נ.א. לאזור מגורים, או שווה ערך עם הנחתה של  IMSתוצרת תעשייתי 

  פה בסיום צינור הפליטה למניעת חדירת מים.יוכדציבל 
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חייב להיות בעל ווסת מהירות וווסת מתח אלקטרוניים בעלי תגובה   הדיזל גנרטור 2.12

ירידות  ת למנוע( על מנ current boostדינמית מהירה מאוד ובעל הגברת העירור )

 מתח, או תדירות ממושכות.

  

 גנרטור )אלטרנטור( 3

  מוליכים 4פאזות,  3 3.1

הפאזי חתך מוליך האפס יהיה כזה שיסבול מעבר של לפחות מחצית הזרם 

 הנומינלי.

 1.2כאמור בסעיף  :       Primeהספק  -

 שעות( 12)למשך שעה אחת כל  1.2כאמור בסעיף  :  Stand Byהספק  -

 הרץ 50פאזות,  400V ,3 :                      מתח -

 0.8 :        מקדם הספק -

  F :        דרגת בדוד לפופים 3.2

 מי.אופן הסגירה יהיה מוגן רשת עם אוורור עצ 3.3

ע"י ערור נפרד ע"י   ערור וויסות עצמי ללא מברשות מותאם לעבודה בתנאי סביבה 3.4

PMG  או ע"יCURRENT BOOST. 

 ± מהנומינלי בין עומס מלא לריקם.1%תח בגבולות ווסת המתח ישמור על מ 3.5

 סל"ד 1500  מספר סיבובים 3.6

 וולט )ז"י( 24   מתח פקוד והתנעה 3.7

 וולט 230 קירורמום מי ינתוני האספקה לגוף ח 3.8

 וות גל מקסימלי בעומס מלא מקדםיע 3.9

 3% אסימטריה 30% -ו 0.85כפל הספק 

 3%  וות גל מקסימלי ברייקםיע 3.10

 וליך הפאזהמוליך אפס בשטח חתך מ 3.11

 רשת    הגנה  3.12

 ללא מברשות    ערור  3.13

 

 הרכבת מערכת הדיזל והגנרטור  08.16.04

מסגרת בסיס משותפת מפלדת פרופיל על ידי מצמד מנוע הדיזל והגנרטור יחוברו ליחידה אחת על   

 גמיש עם טבעות חיזוק מתאימות.  ההרכבה תהיה בשיטת "מונובלוק".

ם על ידי הפעלת הדיזל ולהעביר את כל האמצעים הנגרמי מסגרת הבסיס תהיה מסוגלת לשאת 

י גנרטור בעומס מלא ללא צורך בכל חיזוק נוסף.  המסגרת תצויד בחורים להרכבת בולמ

  הזעזועים.

 הגנרטור יסופק עם מאצרה מתחת לגנרטור לאיסוף הדלק והשמן. 

לפרוק.  מסגרת הבסיס  בור וחגורת המאוורר יצוידו במגינים נגד מגע מקרי הניתניםימצמד הח 

קל הכולל של הדיזל גנרטור ורעידות המצופות.  המנוע תצויד בבולמי זעזועים המתאימים למש

ותפת אשר אליה יחוברו באמצעות כבלים מיוחדים העמידים יצויד בתיבת מהדקים מש
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בטמפרטורות גבוהות ובלתי מסיסים בדלק ושמן.  הכבלים בין הגששים וציוד ההפעלה לתיבת 

מהדקים נכללים בהיקף עבודות ההרכבה של הדיזל גנרטור.  החבורים מהמצברים יובאו ישירות ה

 למתנע באמצעות ממסר ההתנעה.

ל בולמי זעזועים מתאימים.  הבולמים יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ויהיו חלק המערכת תותקן ע 

 ממחיר ההתקנה.

 מטר. 5ד"ב במרחק  65מערכת ההשתקה תותאם לרמת הרעש של  

אשר תבוצע ע"י המזמין בהתאם להנחיות  אספלט/התקנת המערכת תבוצע על גבי רצפת בטון 

 ספק המערכת.

 

 לוח הפקוד  08.16.05

כולל מבדדים ובולמי זעזועים למניעת   IP65לוח הפיקוד יהיה בצורת ארון בדרגת אטימות  .1 

  רעידות.

ת פלדה עם כסוי פחי יקונסטרוקציהגישה ללוח תהיה מלפנים בלבד.  הלוח יהיה בנוי מ

מ"מ צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור.  כל אביזרי הפקוד  2פלדה דקופירט בעובי 

וד בחלקו העליון.  בחלק התחתון של הלוח יותקנו סרגלי המהדקים.  יורכבו בתוך לוח הפק

כל    כל חווט הפקוד בתוך הלוח יהיה מחוטים גמישים עם שרוולי לחיצה בקצוות החוטים.

 חוט יסומן בשני הקצוות על ידי סימוניות מתאימות.

 כל השלטים יהיו מבקליט סנדוויץ חרוט שחור על רקע לבן.   

 בלוח הפיקודציוד  .2 

 הלוח יכיל כללית את המערכות הבאות:  

 הפעלה והדממה אוטומטית או ידנית.בורר  2.1  

מי קירור, לחץ שמן נמוך, חוסר   הגנות המנוע:  מהירות יתר, טמפרטורה גבוהה של 2.2  

 מים.

 מטען מצברים. 2.3  

 משני זרם כנדרש למכשור ולהגנות. 2.4  

 הגנת המערכות.מאמ"תים לפי הצורך ל 2.5  

 מערכת חשמל לחמום מוקדם למנוע. 2.6  

   .יחידת הגנה לדיזל גנרטור 2.7  

 מפסקי פקוד ולחצנים .3 

 )בבקר גנראטור(טור מפסק בורר שיטת הפעלה של הגנר 3.1  

 לחצן השתקת צופר בטול תקלה ובדיקת מנורות. 3.2  

 לחצן עצירת חרום )פטריה(. 3.3  

 

 בקר אוטומאטי לדיזל גנרטור  08.16.06

 פרוט התכונות העיקריות:  .1 

 אפשרויות הפעלת הדיזל גנרטור. 1.1  

 ניתוק המתנע בצורה אופטימלית 1.2  

 הגנות על המנוע 1.3  

 הגנות על הגנרטור. 1.4  
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תצוגה: מספר מסכים המפורטים בהמשך כולל מסך קריאת אירועים חריגים  1.5  

 ובחירת נוריות התראה מיוחדות.

 

 העברת מידע: 1.6  

 RS232, RS485תקשורת  1.6.1   

 וקריאת מסך הדיזל גנרטור. PC -חיבור ל 1.6.2   

 יציאות של מגעים יבשים. 1.6.3   

ת לשינויים באמצעות תכנות, אך יחד עם זאת, קוד סודי המאפשר המערכ  גמישות 1.7  

 גישה לאנשים שהוסמכו לכך. 

 סוגי קודים: מפעיל, טכנאי, טיפול כללי, מהנדס 4קיימים  1.8  

 .תצוגה בעברית 1.9  

 אפשרויות הפעלת הדיזל גנרטור: .2 

 הכח הפעלה ידנית: הפעלת הדיזל גנרטור ללא חיבור למערכת  2.1  

 הפעלת הדיזל גנרטור בהתאם למצבים הבאים: הפעלה אוטומטית: 2.2  

 גם סימטרית –עליית/ירידת מתח ,  היפוך סדר פאזות, חוסר פאזה, חוסר מתח   

 הפעלה יומית, שבועית או חודשית לפי תכנות, הפעלה מרחוק,  עליית/ירידת תדר

 מגע מצוף בריכה.-םתנאים נוספים להפעלה כגון: במתקני שאיבת מי,  הבקר

 הגנות אנלוגיות: .3 

נקודה של  תעיקבומשדר הנמצא על הדיזל ומשדר שינוי התנגדות.ע"י לחץ שמן:  3.1  

PRE ALARM .עם הסטרזיס 

 לראות את לחץ השמן בצורה מדויקת על צג הבקר. יש   

 PREקביעת נקודת הדממה של הדיזל בצורה רציפה כנ"ל לגבי –טמפרטורה  3.2  

ALARM  או התראה על טמפ' נמוכה(21°cותצוגה על גבי הבקר ) 

 הגנות דיסקרטיות: .4 

 8 כרטיסי הרחבה בני 2להוסיף  ות כאופציהאפשרוכן כניסות דיסקרטיות,  9 יש לספק  

 כניסות.

  לתכנות נותניתה –סגירת מגע או פתיחת מגע   

 :את הכניסותלתכנות  הבקר יאפשר לתכנת  

 ים(כגון: גובה מפעיל תמיד ) 4.1  

 פעיל מיד עם ההתנעה 4.2  

 פעיל לאחר זמן מעבר ניתן לתכנות   4.3  

 וכן יאפשר לתכנת את ההתראות  

 ציה בלבדאינדיק 4.4  

 אזהרה 4.5  

 פותח את מפסק הדיזל גנרטור ומדומם מיידית –הפסקה  4.6  

  4.7 TRIP  ירור.פותח את מפסק הדיזל גנרטור ונכנס להשהיית ק –חשמלי 

 :מחוללהגנות  .5 

 V + PRE ALARMמתח נמוך כולל  5.1  
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 V + PRE ALARMמתח גבוה כולל  5.2  

 Hz + PRE ALARMתדר נמוך  5.3  

 Hz + PRE ALARMתדר גבוה  5.4  

 יתרת זרם 5.5  

 רם קצרז 5.6  

 זליגה לאדמה 5.7  

 לאות נפרדות:תצוגה דיגיטלית של כל הנתונים הנמצאים בדפדפן לפי טב .6 

 התראות 6.1  

שעות עבודת ,    R.P.Mמהירות מנוע  ,    גובה דלק,    טמפרטורה,    לחץ שמן:  נתוני מנוע 6.2  

 זמן שנותר )או  שעות עבודה( עד לטיפול הבא.,  מספר התנעות,  מנוע

 KW,זרם הארקת הגנרטור )במידה ומחובר שנאי(, תדר, זרם, מתח: נתוני גנרטור 6.3  

על כל  ,KVARסיכום כללי  , KVAעל כל פאזהו סיכום כללי KW  ,על כל פאזה

 KWH, KVAHמונה:וכללי מקדם הספק על כל פאזה וממוצע כללי.  פאזה

,KVARH 

 תקינות סדר הפאזות 6.4  

 אירועים אחרונים , המוגדרים כחריגים 250 –יומן אירועים  6.5  

 ת הלקוח.לפי דריש –נורות לד לסימון אירועים מיוחדים  6.6  

  יציאות חיצוניות 6.7  

 ותאפשרומגעים,  8כרטיסי יציאה בכל כרטיס  2אפשרות להוספת  עםיציאות,  5   

 .לתכנת כל יציאה 

 

 מפסק זרם  08.16.07

על הגנרטור יותקן מפסק זרם הכולל הגנות אלקטרונית, סליל הפסקה, מגעי עזר ופסי צבירה  

 כבלים ליציאה. 6לחיבור של 

 יהיה מפסק אויר ויכלול מנוע הפעלה. A 1250על זרם ממפסק  

 

 הדממת חירום 08.16.08

מחוץ למבנה הגנרטור, בתאום עם מכבי האש ליד הכניסה הראשית למבנה יקבע בקופסה  

מתכתית לחצן הפסקת חירום לגנרטור.  הלחצן יהיה בקופסה מתכתית מכוסה בזכוכית לשבירה 

ושרשרת.  ליד הלחץ יקבע שלט בולט עם כתובת  ת הזכוכיתלצורך הפסקה, כולל פטישון לשביר

 "גנרטור" באותיות לבנות על רקע אדום.

 .IP65הלחץ יהיה אטום למים ואבק  

 הפעלת הלחצן )שבירת  הזכוכית( תדמים את הד"ג ולא תאפשר את הפעלתו מחדש. 

 ן.בלהקאספקה והתקנה הלחצן כולל אספקת הכבלים ללחצן וחיבורו במסגרת עבודת  

 

 שירותים למערכת דיזל גנרטור 08.16.09

 שירותים למערכת דיזל גנרטור חירום אשר על הקבלן לספק במסגרת הפרויקט. 

  חמום מוקדם מבוקר על מי הקירור של המנוע. .1 
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 טעינה אוטומטית של מצברים. .2 

 כיבוי אש 08.16.09

ועומדת   NFPAלתקן  בהתאם  יה מאושרת  מערכת כיבוי אש בחדר הגרנטור תתבצע ע"י אבקה. המערכת תה

לרבות מיכל כיבוי להפצה ידנית ואוטומטית. על מערכת הכיבוי להיות מאושרת ע"י  VL-1254בדרישות 

 יצרן הגנרטור.
 

 

 

 מערכת הדלק 08.16.10

. שעות עבודה 12-בבסיס או בצד, בכמות הנדרשת ללדיזל גנרטור יהיה מיכל דלק   –מיכל דלק   

ומוחלקים ללא בליטות. קרקעית  מ"מ לפחות מרותכים מסביב 3פלדה בעובי מפחי יבנה  המיכל 

הגנרטור. אספקת הדלק מהמיכל למשאבת הדיזל  המיכל תהיה בגובה מתאים מרצפת חדר 

 ללא כל אביזרי ביניים. טציהוויגנרטור תהיה בגר

 המיכל יצויד באביזרים הבאים: .1

 מד גובה דלק חזותי. 1.1

 יסת דלק מהמשאבות.כנ נוריחיבור לצ 1.2

 לכניסת דלק חוזר מהמנוע.חיבור  1.3

 ס"מ מתחתית המיכל. 10חיבור ליציאת דלק למנוע שיהיה בגובה של  1.4

 ברז ניקוז בתחתית המיכל. 1.5

 נוריצ )או לפחות בקוטר 1.5נור אוורור אל מחוץ לחדר בקוטר מינימלי של יצ 1.6

 ההזנה של המיכל(.

בול המיכל. ישל ק 110%אטומה בקיבול  תהיה בריכת איסוף מתחת למיכל היומי 1.7

 לפני הביצוע.  בריכת האיסוף תהיה מפח והתכנית שלה תוגש לאישור המפקח

 נורות דלקיצ .2

ולמגופים יעשו ע"י  . החיבורים למיכל SCH 40נורות למערכת הדלק יהיו שחורים יכל הצ  

העברת דחוס, עם סיום העבודה ועם  וירונורות ינוקו היטב באיאוגנים או ע"י הברגה, הצ

 דלק ראשונה בהם.

 

 מערכת השתקה אקוסטית 08.16.11

רק לאחר קבלת והאדריכל,  יועץ  הלאישור  הגנראטור בחדר המיועד,    תהקבלן יגיש תוכניות התקנ 

הקבלן לגשת לעבודות  יוכל ובדיקת האלמנטים הנדרשים לאישור האדריכל, אישור היועץ, 

 .(65db -השתקה ל –אפשרות לחופה אקוסטית לגנראטור  )קיימת ההתקנה

 ראה להלן: –דרישות מינימום להשתקה  

 משתיקי קול: .1

 לצורך הפחתת רעש הגנרטורים יש להתקין את משתיקי הקול הבאים:  

 משתיק אקוסטי בצד יציאת האוויר החם:  

ה ערך. אורך או שוו שטח פתוח( מתוצרת חברת "ח.נ.א" 33%) "H"/"SHמשתיק מסוג "  

. שטח הפנים של המשתיק יהיה בהתאם לנדרש לעיל, בהתבסס מטר  2לפחות  המשתק יהיה  
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על מפל הלחץ הסטטי המותר. בין הרדיאטור ומשתיק הקול יותקן חיבור גמיש. משתיק 

 הקול יותקן אחרי כוונון גובה הגנרטור על גבי הבסיס הצף ובולמי הזעזועים.

 יר לחדר הגנרטור:סת האוומשתיק קול בצד כני  

שטח פתוח( מתוצרת חברת "ח.נ.א" או שווה ערך. אורך המשתיק  33%) "H"/"SHמסוג "  

          ראה לעיל. –. שטח החתך מטר 2לפחות יהיה 

 

 משתיקי קול בצינור הפליטה: .2

-ESלהתקין שני משתקים. המשתיק הראשון, שיותקן קרוב לדיזל גנרטור, יהיה מסוג  יש  

B  - SILENCE REACTIVE EXHAUST )המשתיק השני, שיותקן אחרי )לאורך הצינור .

 או שווה ערך.  ADS  –  SILENCER  DISCHARGE  ABSORPTIONמשתק הקול יהיה מסוג  

 יטה.קוטר משתיקים ייקבע בהתאם לקוטר צינור הפל  

 מפל הלחץ לאחר ההתקנה יהיה בתחום המאושר ע"י יצרן המנוע.  

 רעידות: ךשיכו .3

 הדיזל גנרטור יותקן ע"ג בסיס בטון אינרטי מזוין שיונח ע"ג –ד רעידות של הגנרטור בידו  

או שווה  SLPH – 110דגם  MASONתוצרת  2בולמי זעזועים בעלי שקיעה סטטית של "

 ערך.

החיבורים של הצינור לקירות החדר יהיו מבודדים לצורך  –רעידות משתיקי הקולבידוד   

 ור למבני הבניין.מניעת מעבר רעידות מהצינ

 במידה ותידרש חופה אקוסטית .4

 מטר. 5 –מ  DBA 65לרמת רעש  תותאם ההחופ 4.1

 מכנית להצבה ועיגון על בסיס הגנרטור מעל מיכל הדלק שהנו תותאם ההחופ   

למינימום פגיעה בזרימות האויר למתן אפשרות עבודה  תותאם פההחו. בסיסב

 בימי קיץ רצוף.

 מבנה חיצוני כללי : 4.2

 מבוכים )משתיקים(  2מחלק מרכזי העוטף את הגנרטור כולו וכן מ  הבנוי הופהח   

 ויוצא.  נכנס  ירולאו

כוללת משתיקי קול לגזי הפליטה המשולבים במבוך יציאת האוויר )מול  ההחופ   

 הרדיאטור( או מוצבות על גג החופה בתוך מעטפת טרמית.

 החופה לכל אורך הגנרטור.הגוף המרכזי של החופה מכיל דלתות משני צידי    

א מול לוח הבקרה וההפעלה, בדלת הצד מותקן חלון לאפשר התבוננות פנימה לל   

 הדלת. פתיחת

 מבנה מכני : 4.3

 מ"מ. 2בעובי מגולוונים החופה בנויה מפחי פלדה    

 צירים חרוטים ומנעולי הידוק. 2 –כל דלת מצוידת ב    

 מיקרון. 60עליון אפוקסי בעובי כולל הפחים צבועים בצבע יסוד אפוקסי וצבע    

  1"הדפנות, הדלתות והתקרה מצופים פנימית בספוג אקוסטי בעובי    
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מוצאי המבוכים  המבוכים האקוסטיים מצופים פנימית בספוג אקוסטי כנ"ל.   

תחתית החופה מותאמת לבסיס . מ"מ 2בעובי  20/20מוגנים ע"י רשת נוירט 

מ"מ עובי  2נאטמים בפחים מגולוונים  ם הגנרטור כאשר מרווחים קיימי

צועות ספוג ומרופדים בספוגים כנ"ל לפי דגם החופה. הדלתות נאטמות ע"י ר

מדבק לקבלת אטימה אקוסטית.כל מרכיבי החופה נאטמים בסיליקון לפני 

 הצביעה.

 

 

 תכנון אווירודינמי :  4.4

ות הזרימה כעקרון, שטח נטו למעבר במבוכים עולה על שטח הרדיאטור. מהיר   

מ'/שנ' )מהירות אמיתית בפועל(. משתיקי הקול לגזי  5-7 –כ  נה יהת המתוכננ

 .ומשני בליעה הפליטה הינם ראשוני ריאקטיבי 

 

 רשימת  יצרני ציוד מאושרים 08.16.12

 ,JOHN DEER, DOOSAN ,PERKINS, CUMMINS, MTU, VOLVO מנוע:   

CATERPILLER  ים.עם סוכנות מקומית לשרות וחלפ 

 .LEROY SOMER, MECCALTE, STAMFORD,CATERPILLAR אלטרנטור:   

 Schneider Electric, Moeller, ABB :  יםמפסקים חצי אוטומטיים יצוק 

למען הסר ספק, לא יאושרו מנועים או מחוללים המיוצרים בסין או צימדת דיזל גנרטור המורכב  

 בסין או בתורכיה. 

 

 הקבלןמילוי ע"י נתונים טכניים ל  08.16.13

 כללי .1 

 ______ Prime .הספק היחידה   

 ______ Stand Byהספק היחידה   

 מנוע דיזל .2 

 טיפוס הצתה בדחיסה  

 ______ קוו"ט הספק יציאה לאחר הפחתת הספק המאוורר  

 4 מספר פעימות  

 סל"ד 1500 סיבובים  

 ציוד עזר .3 

 שסתום סולונואיד לדלק -

ירות יתר עם שינויי מצב מגעים בשתי דרגות מהירות אחת מעל למהיחידת הגנה  -

מהירות הניתנת להשגה על ידי המתנע להפסקת המתנע והשניה למהירות יתר של 

 הדיזל גנרטור.

 מד גובה מי קירור ברדיאטורים. -

   ווסת סיבובים אלקטרוני מתוצרת -

  מתח  גוף חימום: -
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  הספק   

  מתח  מצברים: -

  תקיבול      

  יצרן      

   אלטרנטור טעינה -

 ________ db מטר מהיחידה 5רמת רעש במרחק  .4 

 

 

 גנרטור .5 

 __________    Stand Byהספק עבודה   

 0.80    מקדם כפל הספק  

 4/3    מספר פאזות/מוליכים  

 וולט 400     מתח נומינלי  

 הרץ 50      תדירות  

 סל"ד 1500     מספר סיבובים  

 וולט  24    מתח פקוד והתנעה  

 _________ 15%הספק מירבי התנעת מנוע למפל מתח   

 _________ 10%הספק מירבי התנעת מנוע למפל מתח   

 עוות גל מקסימלי בעומס מלא מקדם   

 _________  אסימטריה 30% -ו 0.85כפל הספק   

 _________   עיוות גל מקסימלי ברייקם  

 _________    מצב יציב סות תדירותווי  

 _________    וויסות מתח מצב יציב  

 מתוכנן לזרם הנומינלי     מוליך האפס   

 _________     דרגת בדוד  

 _________     דרגת הגנה  

 _________     סוג ערור  

 _________    זרם קצר מקסימלי  

 _________   ¼, ½ , ¾ ועומס מלא -נצילות ב  

 __________                                          ופה מושתקתיצרן ח  

 

 חדר טרפו 08.17

 מופיעות להלן:הבהתאם להערות יש לבצע השלמות בחדר הטרפו 

לכל הגובה אינו מפולס, יש לפלס את הקיר עד לגובה  140x70הקיר המערבי מאחורי פתח  .1 

H=2.5 m 

 ע.בגר ואח"כ צב –גמר קירות ותקרה  .2 

 H=1.0 mאת פסי הארקה לקפל על הרצפה ולהצמיד לקיר לגובה  .3 

 ריתוך לצבוע בצבע נגד חלודה.האיזורי את   
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ח"ח, בדיקת  בדיקת בטונים, תעודת משלוח של ספק המאושר ע"י – להעבירלחח"ייש  .4 

 הארקה לפי דו"ח ח"ח, תעודת איטום, היתר בניה.

החלקת הליקופטר ולפלס תקרת רצפה בזור הפתחים(  עליונה )באהרצפה  יש להחליק את ה .5 

 תחתונה.

 קשיח. P.V.Cפקקים  2לחתוך בקו הבטון +  – 8צינורות קוטר " 2 .6 

 חלקה, ללא ברזלים.נקייה ללא בליטות,  תהיהרצפה תחתונה יש לדאוג כי ה .7 

 יש ון דרוםצנרת לכותהיה נקייה, ללא ניילונים.את הצנרת ברצפה תחתונה יש לדאוג כי ה .8 

 לחתוך בקו קיר.

 להרכיב סולם ירידה לפי פרט ח"ח באזור ירידה לרצפה תחתונה.יש  .9 

 צבע שחור.ב מסגרות משני הצדדים מכסים + מסגרת יש לצבוע  .10 

  

 לנקות עם סטלבנד ולסגור מהרחוב כל צינור וצינור. –כל הצנרת שיוצאת לכוון הרחוב  - 

 -  

 משקופי דלתות.וסולמות, תריסים, דלתות  יש לצבוע בצבע סופי  - 

 גים נפתחים.ברגי הארקה על כנפי הדלתות + משקופי תריסים + בדיקה שהבריש לבצע  - 

 מ'. 2x2משטח הבטון לפני דלת הכניסה יש לבצע  - 

 

 לאחר השלמת החדר יש לבצע סיור מסירה עם נציגי חח"י.

 

 עד ללוח ח"ח –תוואי  

הצינורות + בפתח  4לאורך  2להרכיב  –ירידה לאנשים + מתחת ללוח לנקות שוחות + סולמות  

 גישה הכנה למנעול תליה עבור מנעול ח"ח + סולם ירידה וידית אחיזה.

 לנקות את ה"שוחה". לנקות את כל הצנרת בין השוחות. 

 NFPA/1597ובהתאם לדרישות ת''י  FM-200ע''י גז מערכת כיבוי אש  יש לתכנן ולבצע בחדר הטרפו

  . 30/30.הדלתות בחזית יהיו דלתות אש 2001
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 עבודות צביעה  -  11פרק 

 

 צבע סופרקריל 11.01

סופר קריל שחור מט תוצרת של תקרת המנהרה והאזור המקורה בצבע ביצוע צביעה  .1 

הסופג אור ואינו מחזיר אור בכלל על גבי טיח ואיכות מאושר מראש, טמבור או שוו"ע 

 שכבות ההכנה לפי מפרט היצרן.ל כל בתקרת המנהרה כול

 שחור . –A 1526להלן נתונים למוצר סופרקריל מ.ד. וסופרקריל מט פלוס בגוון .2 

 יחידות. 2מעלות  85החזר הברק בזוית של  .3 

  LRV Light Reflectance Value – 5% 

 

 צבע "טמה גלס" 11.02

בור או שוו"ע ואיכות מאושר מראש, צביעה בצבע "טמה גלס" דו קומפוננטי לפי מפרט חברת טמ 

 לבחירת האדריכל.  RALעל גבי קירות מנהרה כולל יסוד וכל השכבות הנדרשות גוון לפי 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 11.03

 המדידה במ"ר. .1 

שכבות הצבע עד לגמר הסופי, לרבות כל המחיר כולל את כל האמור לעיל וכן ביצוע כל  .2 

 נחיות היצרן.עבודות ההכנה לפי ה
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 עבודות בטון דרוך –  13פרק 

 

 עבודות דריכת קדם וקורות טרומיות מבטון דרוך  13.01

 

 הערות כלליות 13.01.01

 כוחן יפה גם לפרק זה. 02ההערות הכלליות המפורטות בפרק  .1

 מחיר ממחיר בסיס של בטון לקוי יהיה ילניכוהבסיס  .2

 הבטון, הזיון ופלדת הדריכה.

רות הטרומיות במפעל יהיה עפ"י מדידה של התושבות לקורות כפי שבוצעו ביצוע הקו .3

 בפועל.

 אין להתחיל בייצור הקורה לפני מדידת התושבות שבוצעו עבורה באתר. .4

 

 תאור הקורות בגשר  13.01.02

הפוך  עם עיבודים   Tתקרת הדרך כוללת קורות טרומות דרוכות בעלות חתך מלבני או  .1 

ת יהיו דרוכות בדריכת קדם. על קורות אלו תוצק פלטת המיסעה.  גובה בקצוות. הקורו

 מטר.  14-12ס"מ ואורכן הוא בתחום  60-הקורות הוא כ

של  13פות לדרישות בפרק ייצור כל הקורות עפ"י הנתונים בתוכניות המתאימות ובכפי .2 

, 02לי פרק המפרט הכללי )הספר הכחול(. כל עבודות הבטון ייעשו בכפיפות למפרט הכל

 (.1987) 3חלק  466ובכפיפות לדרישות ת"י 

לא מצוינת אבחנה בין קורות בהן מעוגנים אינסרטים לחבור קורות רוחב לבין קורות ללא  .3 

 אינסרטים.

 

 תקנים ומפרטים 13.01.03

 תקנים ישראליים .1 

 62ק הנוגעים לפרק זה הם אלו המופיעים בטבלה שבפר םהעיקרייהתקנים הישראליים   

ובנוסף התקנים המפורטים להלן.  62.1.3במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף 

 .העדכנית ליום ההגשה םהתקנים הנ"ל יהיו במהדורת

 שם מספר

 בטון: דרישות כלליותפלדה לדריכת    -  1חלק   1735

 פלדה לדריכת בטון: גדילים - 4חלק  1735

ת בעבודות סטיות מותרו: בבנינים סטיות 1חלק   789

 בנייה

עבודות  - 13פרק : הועדה הבינמשרדיתכללי לעבודות )האוגדן הכחול( בהוצאת המפרט ה .2 

 .בטון דרוך

 

  אספקת הקורות 13.01.04

 .נכללים במסגרת חוזה זה  -על נציבי הגשר  הובלתן והרכבתןייצור הקורות,  .1 
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עבודה, לאישור המפקח, פרוט מלא יום מתאריך צו התחלת    30על הקבלן יהיה להציג תוך   .2 

ובתאום מראש עם יצרני   של תוכנית ההתארגנות ליצור הקורות, בהתחשב בשלבי העבודה  

 .הקורות הטרומות

ספקה של הקורות, את קצב הובלתן לאתר הגשר ואת פרטי הפירוט יכלול את מועדי הא .3 

פרעות האפשריות שיטת הרכבתן של הקורות. יש להביא בחשבון את ההפסקות ו/או הה

 .אשר עלולות להיגרם לו בגין אלה בביצוע עבודותיו האחרות הכלולות בחוזה זה

במחירי יחידה את התמורה עבור טרחתו והוצאותיו הכרוכות בכל אלה, יכלול הקבלן  .4 

 .בסעיפים השונים אשר בהצעתו, מאחר ולא ישולם עבורם בנפרד

 

 מות ודריכתן בדריכת קדם אישור מפעלים ליצור קורות טרו 13.01.05

 המפקח.ידי  -יצור הקורות יעשה במפעל אשר יאושר מראש כיצרן מורשה על .1 

 : שות כדלהלן, גם יחדאישור המפעל כיצרן מורשה יהיה מותנה בקיום התנאים והדרי .2 

 .יצורהרב בבטון דרוך כל זמן  ןוניסיוהימצאות מהנדס בניין, בעל ידע  2.1  

ידי מכון -ציוד מתאים במפעל, כגון: תחנת יצור בטון מאושרת על ךקיום מער 2.2  

התקנים, ציוד דריכה מכויל בתדירות של לא פחות מאשר אחת לחצי שנה, ציוד 

שני קצות המיטה באמצעות ג'קים לשחרור בעלי מהלך זמני ב-לשחרור דריכה בו

 .ס"מ בכל צד ועוד 20-שלא יפחת מ

 הפרויקטיך היצור מותאם ליחידות הטרומות נשוא הצגת תיאור מפורט של תהל 2.3  

 .ידי המפקח ואשר ישמש בסיס לבקרת האיכות-, ואישורו עלהמסוים

ידי -הרכיבים הנדרשים ואישורה עלהצגת מערכת תבניות מתאימה ליצור  2.4  

 .המפקח

מערכת בקרת איכות עצמית מאושרת בכל הקשור בתהליך היצור ואשר תהיה  2.5  

 : בדיקת האמור להלןאחראית על 

 חומרים 2.5.1   

 פרטי התערובת, צמנט, מוספים וכד'. - בטון 2.5.1.1    

 .(3, 2חלקים ) 4466התאמה לת"י  - פלדת זיון 2.5.1.2    

, מלווה באישור מיוחד 4חלק  1735התאמה לת"י  - פלדת דריכה 2.5.1.3    

 .של מכון התקנים להתאמה לתקן

התאמה לתקני ארץ הייצור ו/או תקן  - ווי הרמה -ו אינסרטים 2.5.1.4    

 2% -גרמני או אמריקאי )בדיקות התאמה לתקן יעשו ל

 מהאביזרים(.

לאישור הפיקוח את האינסרטים לפני בכל מקרה הקבלן יביא      

ההזמנה. המפקח רשאי לפסול את האביזר מבלי לתת כל הסבר, 

אביזר  בעת הגשתוהקבלן יביא אביזר חלופי עד לקבלת האישור 

כלשהו לאישור הקבלן יביא את כל המסמכים הנדרשים לרבות 

 .ISO 9002 -התאמת המפעל ל

 .3חלק  466התאמה לדרישות ת"י  - מערכות עיגון 2.5.1.5    
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התאמת התכונות לדרישות המפרט ולתקן  - תערובת דייס 2.5.1.6    

 .3חלק  466ישראלי 

 תהליד היצור 2.5.2   

ידי האחראי לבקרת האיכות העצמית -יכים יבדקו עלכל ההל 2.5.2.1    

פי תהליכי -במפעל בצורה מפורטת בכל שלבי היצור להתאמה על

 .ידי המפקח-היצור המאושרים על

ידי -עוד מסודר ובאישור בכתב חתום עליכל ההליכים חייבים בת 2.5.2.2    

האחראי לבקרת האיכות במפעל, בצורה שתאפשר למתכנן, 

לאשר   -וח הצמוד ולמוסד אשר ימונה על הביקורת  מין, לפיקלמז

 .את התאמת המוצר לדרישות

הבדיקה תכלול את הסעיפים הבאים, אך לא תהיה מוגבלת להם  2.5.2.3    

 : ידי המפקח-בלבד, הכל כפי שיקבע על

 .נטיה ואנכיות הסטופרים תזוויוביקורת מידות המוצר,  .א

 .אטימות התבנית .ב

ריכה ומוטות הזיון, אורך נטרולים, קוצים, ווי מיקום מיתרי הד .ג

 .ורים ומקבעות שונותחהרמה, תושבות לסמכים, 

שום מספור גלילי פלדת הדריכה מהם נלקחו כל אחד ממיתרי יר .ד

 .הדריכה

ה )יוכן ע"י מהנדס כחישוב התארכויות צפויות לפני הדרי .ה

 .הקבלן( ודו"ח דריכה בהתאם

 ד היציקה, מועד בדיקותיך היציקה )מועדו"ח מפורט של תהל .ו

 בטון עצמיות ובדיקות מכון התקנים, תקלות חריגות ופגמים(.

ידי -מאושרת על -במידת הצורך  -הנחיות לביצוע תיקונים  .ז

 .המפקח ודו"ח ביצועם

יום  28ימים ולאתר  7בקרת שעורי הכפף האנכי והאופקי לאחר  .ח

 בו באתר(.ממועד היציקה )עבור רכיבים אשר טרם הורכ

ת המוצר המוגמר ואישור סופי להעברתו אל אתר בדיק .ט

 .ההרכבה

מתקן הדריכה יכלול ציוד למדידת הכוחות בגדילים לאחר  .י

 .הדריכה

 .ידי מכון התקנים-המתקן לייצור בטון יהיה מתקן מאושר על .יא

אישור של נציג המוסד הממונה על הבקרה בחתימתו ליד חתימת הממונה  2.5.3   

 .המפעל בכל סעיף וסעיף כמפורט לעיל בקרת האיכות העצמית שלעל 

בידי הממונה על בקרת האיכות העצמית של המפעל חייבים להימצא כל מסמכי  2.6  

המכרז הרלבנטיים לייצור האלמנטים הטרומיים, כולל תוכניות מפורטות של 
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ט האלמנט הטרומי, תוכנית הצבה והרכבה באתר, פירוט דרכי הגישה והמפר

 .צועהטכני עם דרישות הבי

מחלקה טכנית לתכנון, בדיקת יציבות, שרטוט תכניות של אלמנטים בבטון דרוך,  2.7  

מוכח  ןניסיותכנון תבניות, שנוע, ווי הרמה, שבראשה יעמוד מהנדס מומחה בעל 

 .בעבודות דומות של חמש שנים לפחות

ל לא יאושר המפע -הנ"ל  ללא התחייבות מפורשת של היצרן לקיום מלא של כל 2.8  

 .כיצרן מורשה וככשיר להתחיל וליצר את האלמנטים הטרומיים

 .פי נהלי בקרת איכות דלעיל-אין לבצע כל עבודה הקשורה ביצור הקורות אלא על 2.9  

הזמנת הקורות במפעל לבטון דרוך מאושר אינה משחררת את הקבלן מאחריותו המלאה  .3 

כל המפרטים והתוכניות הרלבנטיות, ידי יצרן הקורות יהיו לטיבן. על הקבלן לוודא כי ב

 כולל נתוני האתר וכד'.

 המפקח. ידי -נתן אישור מיוחד מראש עליביצוע במפעל אחר יותר רק אם י .4 

במערכות דריכה המתואמות לכוחות  מצוידעל המפעל המייצר אלמנטים דרוכים להיות  .5 

ולטני( של הדריכה זמני )סימ-הדריכה הנדרשים ומערכות שחרור המאפשרות שחרור בו

 .משני הצדדים

המפעל יהיה מצויד במכשיר מאושר ומכויל, לבדיקת הכוח בכל מיתר ומיתר הן לאחר  .6 

 .השלמת הדריכה והן לאחר היציקה

 

 דרישות הביצוע 13.01.06

 הבטון של הקורות הטרומותחוזק  .1

ללא אפר כרשום בתוכניות ובכתב הכמויות. הצמנט יהיה  60-הבטון יהיה מסוג ב 1.1

 (.CEM-I N52.5פחם. )

  במפרט הכללי. 02פרק תכן תערובת הבטון תהיה בהתאם להנחיות המפורטות ב 1.2  

 42-מ בשעת חיתוך גדילי הדריכה בדריכת קדם, יהיה חוזק הבטון לא פחות 1.3  

הים ז. חוזק זה יש לקבל בבדיקת מדגם קוביות הנמצאות בתנאי אשפרה מגפ"ס

ות מתוך חקוביות לפ 3ה והתוצאות הנ"ל נדרשות לגבי לאלו של הקורה עצמ

 .המדגם הנ"ל וכן לגבי ממוצע הבדיקות של המדגם כולו

 תבניות .2

 2.40ובאורך    התבניות לקורות תהיינה עשויות תחתית לבידים ביחידה לכל הרוחב 2.1

מ"מ לפחות מוקשחים בפרופילי פלדה. כל הפינות  4מ' ודפנות מפלדה בעובי 

מ"מ. התבנית תהיה חזקה ויציבה ללא עיוותים כלשהם  25/25מות תהיינה קטו

מבחינת קו אופקי ואנכי ומבחינת משטחיות הפאות. התחתית והדפנות יהיו 

 ישרות.

 .התבניות ולמנוע נזילת "מיץ" בטון בעת היציקה והריטוטיש להקפיד על אטימות   2.2  

או נאופרן רך. האטמים לא יפגעו   פינה ואטמי גומי  יזוויתנידי  -האטימה תיעשה על 2.3  

 .בצורת הפינות. הקיטום יהיה משולשי

מנת -על דפנות התבנית יעשו סידורים לקביעת ויברטורי דופן בצפיפות מספיקה על 2.4  

 .ות קיני חצץ כלשהם ו/או ריכוז בועות אויר לאורך הדפנותלמנוע היווצר
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ת ריטוט, התקנים להרמה הקבלן יתכנן את התבנית כולל חיזוקים, נקודו 2.5  

ולהרכבה וכד', ויגיש את תוכניותיו לאישור המפקח. אין להתחיל בביצוע התבנית 

נחיות בטרם אושרה כאמור לעיל. אישור התבנית וביצועה בהתאם לתוכנית ולה

המפקח, אינו פוטר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לצורתה של הקורה 

 .הטרומית וטיב הבטון החשוף שלה

. יש נוזל מסחרי ייעודי למעטי טפסותהתבנית תנוקה לפני כל יציקה ותימרח ב 2.6  

 .ותחתיתן הקורות פנילמנוע היווצרות כתמי צבע ושמן כלשהן על 

מנת לעמוד בלוח הזמנים, אך עליו -מספר התבניות הדרוש לו עלהקבלן יקבע את  2.7  

טר את הקבלן מאחריותו כך את אישור המפקח. אישור המפקח אינו פו-לקבל על

 .לעמידה בלוח הזמנים

 יצור הקורה ועיבודה .3

מנת -מ"מ, על 7פני הקורה העליונים יקבלו חספוס כמפורט בתוכניות לעומק של  3.1

 .עם פלטת המיסעה שתוצק באתרשיתקבל קשר טוב יותר 

נט יסולקו מי הצמ  -תוך כדי חספוס פני הקורה    -החספוס יעשה מיד בתום היציקה   3.2  

פני הבטון אגרגטים שאינם דבוקים -מפני הבטון, וכן שיירי בטון. אין להשאיר על

 .היטב לפני הקורה

מיד לאחר היציקה יש לנקות את הזיון הבולט  .היציקה תבוצע בשכבות אופקיות 3.3  

ידי -בכל דרך אחרת מאושרת על ידי מברשת פלדה או-משיירי טיט צמנט על

 .המפקח

הנ"ל לא יפגע בחזות  .ם ומיקומם טעון קבלת אישור המפקח מראשסוג החיבורי 3.4  

 .הבטון החשוף של הקורה

החורים בדופן הקורה, ועל של האינסרטים ועל  מדויקיש להקפיד על מיקום  3.5  

( שבהם יש להציבם, כדי שלאחר הרכבת הקורות יהיו כל החורים תזוויוהכיוונים )

 .על קו ישר אחד

 הנקייעלת גוון אחיד, ללא כל סימני נזילה של בטון וקיני חצץ, הקורה תהיה ב 3.6  

 .כתמי חלודה ושמן לחלוטין מכתמים כלשהם, כולל

לשהם אלא באישור מראש של המפקח, קורה שתתוקן ללא אין לבצע תיקונים כ 3.7  

 .תיפסל -אישור כנ"ל 

ניות. הקורות לב מיוחדת יש לתת לחזות הפן החיצוני של הקורות הקיצו-תשומת 3.8  

ידי -ידי המפקח ואין להוציאן מן המפעל בטרם ניתן אישור בכתב על-תיבדקנה על

 .המפקח

יח את דעתו של המפקח יהיה על הקבלן לצבוע יצונית לא תנחקורות אשר חזותן ה 3.9  

 .חשבונו-בצבע טמגלס על

מעלה.  של החישוקים הבולטים כלפי מיקום ומפלס בכל הקורות יש להקפיד על 3.10  

 .טרומות ובעת סידור זיון המיסעההפלטות היש לכך חשיבות רבה בעת הרכבת 

 הדריכה פלדת .4

 .לנאמר במפרט הכלליעבודות הדריכה תבוצענה בכפיפות  4.1 
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 תכונות – מאמצים ורפוית בקר משוכהבעלת פנים חלקים,  תהיה הדריכה פלדת 4.2

 .נמוכה הרפיה – 2 ברמה רלקסציה

, 3  חלק  466  י"ת  ובדרישות  חלקיו  כל  על  1735  י"ת  בדרישות  תעמוד  הדריכה  פלדת 4.3

, הדריכה מכבלי הדרישות מרוכזות 1' מס בטבלה 1735/4 י"בת . 31.6 פרק תת

 .1999 מספטמבר התיקון לרבות

 התאמת  של  הוכחות  להביא  חייב  והקבלן  רשמי  תקן  הוא  1735/4  י"שת  כאן  מודגש 4.4

 .הזיהוי ויותוות התיעוד, קותהבדי כל לרבות לדרישות הכבלים

 מעבדה י"ע יבדקת 1735 התקן לדרישות בתיעוד המפורטים הנתונים התאמת 4.5

 .1735/1 י"שבת 10.3 בסעיף כמפורט, מאושרת

סמ"ר(,  0.98, )חתך הגדיל ”T0.5פלדת הדריכה לדריכה מוקדמת תהיה מסוג  4.6  

מגפ"ס ותכונות  1860משוכה בקר, רפויית מאמצים, בעלת חוזק אופייני של 

 1735)הרפיה נמוכה(, מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י  2רלקסציה ברמה 

 .4חלק 

 .טון 14.0ם יידרכו לכח התחלתי של הגדילי 4.7  

על הקבלן יהיה להמציא למפקח תעודות בדיקה מקוריות של יצרן הפלדה  4.8  

צור הקורות הדרוכות המתייחסות לטיב הפלדה של כל סליל וסליל המיועד עבור י

 .נשוא מכרז/חוזה זה, בדיקות אלה יהיו על חשבון הקבלן

 : התעודות תכלולנה   

 .היצרן וארץ הייצור, סימון וסוג הפלדה, כולל שיטת היצור והטיובשם  4.8.1   

אלסטיות,  תעודות בדיקה של תכונות הפלדה לרבות: חוזק קריעה, מודול 4.8.2   

משקל, שטח חתך, התארכות בשבר כפי שנערכו  עבוד פני החוט הבודד,

במסגרת בקרת האיכות העצמית של היצרן במידה וזו מאושרת ברמה של 

9000 - ISO  או לחילופין בתעודות בדיקה אשר נערכו עבור המשלוח

ידי מבדקה אשר הוסמכה -ידי מכון התקנים הישראלי או על-המסוים על

-לערוך הבדיקות הנדרשות על  הרשויות הממלכתיות בארץ הייצורידי  -על

 .זה עם מכון התקנים הישראלי ןלענייואשר יש לה הסכם  1735פי ת"י 

פי נהלי בדיקה המוגדרים -תנאי הקבלה ומספר המדגמים לבדיקה יהיו על    

 .על ידי מכון התקנים

קה מדגמית חייב יהיה כל משלוח של פלדת דריכה בבדי -בכל מקרה     

התקנים הישראלי כי הפלדה ממלאת את כל  לקבלת אישור של מכון

 .1735דרישות ת"י 

 .כל גלילי כבלי הדריכה הנדרשת לפרויקט זה ירוכזו מראש במפעל היצור    

על יצרן הקורות להזמין בעצמו  ,הוא תקן רשמי 4חלק  1735מאחר ות"י     

ול את מדגמי הפלדה לבדיקה, ישירות את נציגי מכון התקנים למפעל, ליט

 .בל את אשור מכון התקנים. האשור יועבר למפקח ולמתכנןולק

הצהרת היצרן על תכונות הפלדה המפורטות להלן, מלווה בתעודות  4.8.3   

בדיקה הנערכות במהלך הייצור השוטף, פרוט התקנים שלפיהם נערכים 
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חודשים לפני  6מועד ביצוע הבדיקות לא יעלה על  .הנסויים והבדיקות

 :מועד אספקת הפלדה

מכסימלית בדוקה במשך  (RELAXATION)  הרפיית מאמצים 4.8.3.1    

מחוזק  80%-ו 70%, 60%שעות תחת מאמץ תחילי של  1000

בהתאם לתקן האמריקאי    20oהמתיחה בעליל, ובטמפרטורה של  

328B6-ASTM E . 

 (.FATIGUE RESISTANCEעמידה בפני התעייפות הפלדה ) 4.8.3.2    

 (.CORROSION STRESSפני קורוזיה של מאמצים)עמידה ב 4.8.3.3    

לצורך התאמתם  המעבדה הבודקת תבדוק את תעודות כל הסלילים 4.8.4   

 .לתקן

סלילים תדגום המעבדה סליל אחד ותבצע בדיקות אימות  10מכל     

 .לתעודת היצרן

ורטות כנדרש לעיל, או אם לפי שיקול בהעדר תעודות בדיקה מספקות ומפ    

ל המפקח, נמצאו סתירות או סטיות בין הנאמר בתעודות לבין דעתו ש

יהיה המפקח רשאי לדרוש ביצוע  -תכונות הפלדה שנתגלו בעת הביצוע 

 13020בדיקות כנ"ל או בדיקות חוזרות במעבדה מאושרת כנדרש בסעיף 

אלו יורשה רק  בפלדות במפרט הכללי )הספר הכחול(. השימוש 13בפרק 

עודות המעבדה המאושרת כי הפלדות מתאימות ר שיוכח על סמך תחלא

 .בכל תכונותיהן לדרישות שפורטו לעיל

ידי המפקח -בכל מקרה אין להתחיל בדריכה בטרם אושרה הפלדה על         

 .ועודכנו נתוני הדריכה לאחר קבלת כל נתוני הפלדה

 .ת המפורטות לעיל תפסלפלדה שלא עמדה בדרישו         

 פלדה מצולעת .5

. כיסוי הבטון מעל לחישוקים יהיה 3חלק  4466ה המצולעת תתאים לדרישות ת"י הפלד  

 .ס"מ 2.5כמסומן בתוכניות, ולפחות 

 ניטרול הגדילים .6

ניטרול הגדילים יבוצע בהתאמה מלאה לפרטים המופיעים והנחיות המפרט  6.1

 הכללי.

ידי הכנסת -על  ניטרול הידבקות הגדילים )באזורי קצוות הקורות( יושגהאפקט של   6.2  

הגדילים לתוך צינורות פלסטיים גליים, באזורים המסומנים בקצות הקורות. 

הצינורות הפלסטיים הגליים ושיטות הרכבתם טעונים קבלת אשור המפקח 

ים מראש. המפקח רשאי לפסל צינורות לנטרול שאינם מתאימים לייעודם ועלול

 לגרום לחדירות מי צמנט ו/או בטון לתוכם.

ת קצוות הצינורות הפלסטיים יש לאטום בחומר מתאים על מנת למנוע חדירות א 6.3  

מי צמנט אל תוך המרווח שבין הגדיל לבין הדופן הפנימי של הצינורות הנ"ל טעון 

קבלת אישור המפקח מראש. לא תורשה עטיפת הגדילים בסרט דביק או בשכבת 

 ן או בחומרים אחרים.שמ
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 סדר יציקת הקורה .7

 .כה ליציקת הקורה חייבת להיות חלקה ומפולסת לגמרימיטת הדרי 7.1

 .יש לקבל אישור בכתב מהמפקח לסדר היציקה של הקורות וללוח הזמנים 7.2  

שעות  24נדרש זמן של  -במידה והקורות נוצרות במיטת היציקה כל אחת בנפרד  7.3  

 .יציקה ויציקהלפחות בין 

חת בלבד או שתיים )בתנאי ששתי ביום היציקה הראשון ניתן לצקת קורה א 7.4  

הקורות נוצקות ברציפות !!( ביום היציקה השני ניתן לצקת שתי קורות, כל אחת 

 .מצידה האחר של הקורה שנוצקה ביום היציקה הקודם

ם יותר ואשר לא הגיע יש להבטיח מניעת ויברציה נוספת על קורה שנוצקה מוקד 7.5  

 .עדיין לחוזק בטון דרוש

 פרוק תבניות .8

במידה והקבלן מעוניין בפירוק מוקדם של צידי התבניות, יעשה הפירוק לא לפני  8.1

בתיאום מראש עם המפקח   -שעות בחורף ממועד גמר היציקה    24  -שעות בקיץ ו    12

 .לפחות מגפ"ס 8ולא לפני שהבטון יקבל חוזק של 

באותם תנאי   קוביות לפחות הנמצאות על קורת הבטון  3ידי  -חוזק הבטון ייבדק על 8.2  

 .מגפ"סאשפרה. לפני פירוק התבניות יש לוודא כי כל הקוביות יהיו בחוזק מעל 

חלה על  בכל מקרה האחריות לנזקים שעלולים להיגרם מפירוק מוקדם כלשהו 8.3  

 .הקבלן

קוביות נוספות  3ות במקום המדגם של הקוביות הנ"ל אינן בא 3  :שים לב 8.4

 .ן בשעת הדריכה כאמור לעילשתפקידן לוודא את חוזק הבטו

 שחרור הגדילים  .9

זמנית( משני צידי מיטת הדריכה, ויבטיח -ני )בואשחרור הגדילים יהיה סימולט 9.1

 .לית של הקורות בזמן השחרוראהזזה מינימ

 .בתוכניות יע לערך הנדרשהגשחרור הגדילים יהיה כאשר חוזק הבטון  9.2  

 .ס"מ לפחות מכל צד 20חרור בעובי של השחרור יעשה תוך שימוש בטבעות ש 9.3  

האורך החופשי של מיתרי הדריכה בקו אחד, כולל הקטעים המנוטרלים בתוך  9.4

מטר, וזאת כדי לאפשר שחרור מלא של כח הדריכה  60 -הקורות, לא יעלה על כ

 . שבקו

במיטת הדריכה יוצקים קורה בודדת או מספר קורות המותירים אורך כאשר  9.5

העולה על הנקוב לעיל, יהיה על היצרן להפעיל מערכת שחרור מותאמת  חופשי

לאורך החופשי הגדול, או לקצר את מיטת הדריכה באמצעות נציב עיגון ביניים 

השחרור זמני, כך שניתן יהיה לבצע את שחרור כוחות הדריכה באמצעות טבעות 

 .כנקוב לעיל

 .ס"מ 60המרווח בין הקורות יהיה לפחות  9.6

סופי של הגדילים לאחר שחרור כל הגדילים ייעשה באופן מכני בלבד. החיתוך ה 9.7

 )ללא חימום(. 
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סדר שחרור הגדילים וסדר חיתוכם )במיוחד במקרה של הכנת מספר קורות בקו  9.8

 יצור אחד( יובא לאישור המפקח. 

 סטיות מותרות )טולרנסים( .10

 ."תעלה"להלן הסטיות המותרות ביצור קורות  10.1

 .מ"מ 18-ותר מילמטר, אך לא מ"מ   1: אורך הקורה 10.1.1

 .מ"מ -6מ"מ עד  +10  :הקורהרוחב  10.1.2

 .מ"מ -6+ מ"מ עד 12: גובה כללי 10.1.3

 .מ"מ 6 :  ף התחתוןעובי האג 10.1.4

: )הסטיה מקו ישר מקביל לציר האלמנט(  סטיה פלנימטרית מקו ישר 10.1.5

       מ"מ  10

 .'מ 15 -לקורות ארוכות מ 10.1.6

לא יותר  ךא ,טרמ"מ למ 1הפרש התרוממות מהתרוממות המתוכננת  10.1.7

 מ"מ. 12 -מ

"מ למטר מפתח, אך לא מ   1הפרש התרוממות בין קורות סמוכות  10.1.8

 .מ"מ 25 -יותר מ

 .מ"מ  18הבלטה מעל הקורה  -מוטות חישוקים  10.1.9

מ"מ עבור מרכז כובד של קבוצות גדילים ושל גדיל  6מיקום הגדיל  10.1.10

 .בודד

 .מ"מ 150מיקום מתקני ההרמה  10.1.11

 .מדידה ולדיוקההקבלן אחראי לנכונות ה 10.2

דיוק יצור הקורות בכפיפות לדרישות סיבולת היצור יהיה ע"י המפקח אימות  10.3

במהלך שחרור הגדילים וכן לפני משלוח הקורות לאתר. לא תשלח לאתר קורה 

 .שהמפקח לא אשר אותה כמתאימה

הקבלן ידווח למפקח בכתב ובצורה מסודרת על ממצאי המדידה בעוד מועד,  10.4

 .הקורות הנובעות בדברוי קל של הנתונים ושל בצורה שתאפשר זיה

אין לרדת ממידה זאת בשום מקרה, כלומר במידה ומסיבה כלשהי הקורות  10.5

 .דרש הקבלן להכין קורות חדשותיהטרומיות קצרות מהמתוכנן, י

עקב התאמה לקויה של האלמנטים, זמין ההוצאות הנוספות והנזקים שיגרמו למ 10.6

 .חשבון הקבלן-יהיו על

יה יגדולות מהמותר, הן של הקורות או של הסטשל סטיות  בכל מקרה 10.7

 : לנקוט באחד מהאמצעים הבאים  מנה"פהמצטברת בין שתי קורות, רשאי  

 .פסילת הקורות 10.7.1

 .אישור המשך הביצוע ללא נקיטת אמצעים 10.7.2

 .תוך נקיטת אמצעים לביצוע תיקונים אישור הקורה 10.7.3
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ועל הקבלן  בון הקבלן,חש-כל ההוצאות הנובעות מהתיקונים שידרשו יהיו על 10.8

 .לגבי הנזקים שיגרמו עקב תקלות כנ"ל המזמיןלפצות את 

 אשפרה .11

ימים לפחות לאחר פרוק התבניות. בכל תקופת  7משך האשפרה יהיה עד הגיע הבטון לגיל   

ללא  -האשפרה יש להרטיב את פני הקורה כולה ודפנותיה היטב ולהחזיקה במצב לח 

 .ופת האשפרהעד לגמר תק -התייבשות חלקית 

 ציפוי קצוות כבלים .12

ידי המפקח( את אזורי הקצה של הכבלים -יש לצפות בבטון אפוקסי )בחומר מאושר על  

ס"מ  10כהגנה מפני קורוזיה. הציפוי יכסה את כל השטח שבו נמצאים הכבלים, כולל 

 .נוספים לפחות לכל כיוון, מהגדיל האחרון

 עבודה בנוכחות מפקח .13

ציקה והשחרור יעשו בנוכחות מהנדס מטעם הקבלן ובנוכחות מפקח עבודות הדריכה, הי  

 .אשר יחתמו על טופס מתאים הכולל את פרטי הפעולות כפי שבוצעו מנה"פמטעם 

 נוהל בקרת האיכות לקורות דרוכות במפעל .14

 קובץ מסמכים -עקרונות הבקרה  14.1

תמוספרנה לפי סדר עולה לפי לכל קורה יהיה שם ו/או מספר, הקורות  14.1.1

  .ך ייצור בצמוד לשמות אשר בתכניתתארי

לכל קורה יהיה תיק או טופס שיכלול את הפרטים הרשומים בהמשך  14.1.2

  .לבקרת איכות

בקרה לייצור תתייחס לכל קורה או מספר קורות בפס ייצור אחד. לכל  14.1.3

פס ייצור יהיה קובץ מסמכים שמכיל את כל הפרטים על ייצור הקורות 

 .לפי מספריהן ולא שמותיהן

עביר את קובץ המסמכים לכל פס ייצור בצורה שותפת להנהלת יש לה 14.1.4

 .הפרויקט

 נתוני הפלדה 14.2

נתוני פלדת הדריכה לפי תעודות שנמסרו ע"י היצרן ממעבדה מוסמכת  14.2.1

בארץ הייצור הכולל את התכונות הבאות; חוזק לשבר במתיחה, לנזילה 

 סטיות, משקל למ"א, שטח חתך וכו'ל אלו(, מוד0.1%ר )בעיבור המשתיי

 .וכן גרף עומס/התארכות

 .אסור להשתמש בסלילים בהם אין תעודת יצרן כנ"ל 

סמכי היצרן יבטיחו את התאמת פלדת הדריכה לדרישות התקן מ 14.2.2

 6941המתבסס על התקן של הארגון הבין לאומי לתקינה  1735הישראלי 

ISO על כל חלקיו. 

כו ים או לא מתאימים לתקן הנ"ל יערבמידה ומסמכי היצרן הם חלקי

 .ניסויים במעבדה מוסמכת בישראל מכל גליל
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קח מעת לעת מדגמים מגלילים מסוימים לבדיקה במעבדה יהמפקח י 14.2.3

 .מוסמכת

 . תוצאות בדיקות אלה לנתונים שמסר היצרןיש להשוות     

ואמינות יש לוודא את "התכונות האופייניות המוצהרות על ידי היצרן"  14.2.4

 תת סעיף ד'. 31.6.2.6 סעיף 466ההצהרה כמוגדר בתקן ישראלי 

בפלדת דרוכה המיועדת לשימוש בדריכת קדם יש לצרף ניסוי כושר  14.2.5

 .ההידבקות של פלדת הדריכה לבטון

 בקרת גאומטריה ומרכיבי הקורה 14.3

טופס  גהבדיקה תעשה ע"י מנהל קו היצור או מהנדס מורשה אחר ובחתימתו ע"   

 : ירוט הבאלפי הפ

 לפני היציקה 14.3.1

 .מידות 14.3.1.1

 תתקינות התבני 14.3.1.2

 .מיקום כבלים וניטרולם   14.3.1.3

מיקום אביזרים בקורה )אינסרטים, עוגנים, פתחי    14.3.1.4

 ניקוז(

 זיון   14.3.1.5

 .ווי הרמה   14.3.1.6

 אחרי היציקה והדריכה 14.3.2

 .סימון הקורה   14.3.2.1

 .קמבר אנכי   14.3.2.2

 .קמבר אופקי   14.3.2.3

בדיקה ויזואלית לאיתור פגמים. )אין לבצע כל תיקון    14.3.2.4

 ללא קבלת הנחיות בכתב מהפיקוח(.

 הבעת העמסה להובל 14.3.3

 .בדיקת סדיקה באמצע הקורה בחלקה העליון    

 אחסנה 14.3.4

יש לקבל את אישור הפיקוח לשיטת האחסנה של הקורות במפעל ובשטח,     

 .'כולל נקודות וצורת השענה וכו

 באתר לאחר הרכבה 14.3.5

 קמבר אנכי   14.3.5.1

 קמבר אופקי   14.3.5.2
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 הבטון בקרת 14.4

לקחו יבנוסף י .לקחו מספר מדגמים המתאים לתקןייציקה יבכל  14.4.1

קוביות אשר יוצבו על הקורה בתנאי  3גמים עבור מבדקת המפעל וכן מד

 .אשפרה זהים לקורה, לצורך בדיקת חוזק הקורה בפועל בעת הדריכה

  :ירשם הבטון בדיקת בתעודת 14.4.2

 .שם הקורות ופס הייצור   14.4.2.1

 .סוג הבטון   14.4.2.2

 .תאריך היציקה   14.4.2.3

 .תאריך הלחיצה   14.4.2.4

 הבטון חוזק תוצאות 14.4.3

הייצור יהיה ריכוז תוצאות מבדיקות המפעל בקובץ המסמכים של פס     

 .מאושרתשל מעבדה חיצונית ומבדיקה 

 .שארו על הקורה יבדקו על פי תאריך הדריכהיהקוביות אשר י 14.4.4

תוצאות אלו תהיינה ליום הדריכה, וחייבות לענות למינימום החוזק לפי     

 .המפרט, והתכניות

 .פי התקן יום על 28ימים ואחרי  7יתר הקוביות יבדקו לאחר  14.4.5

 שינוע ואחסון .15

הרמת הקורות, שינוען והשענתן לאחסון תיעשה לפי המיקומים של הסמכים  15.1

 .ידי המפקח-הסופיים שצוינו בתוכניות או לפי מיקומים שאושרו מראש על

מהמפעל לצורך  ןהיטב  עד להוצאתיש לאחסן את הקורות בשטח מיוצב ומנוקז  15.2

 .הרכבה

ידי הקבלן ויובאו -קודות הרמה יתוכננו עלפרטי אביזרי ההרמה ומיקומן של נ 15.3

לאישור המתכנן והמפקח. אולם מודגש במפורש כי אישור כזה לא ישחרר את 

הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לשלמות הקורות או לכל נזק העלול 

את העיבויים הנדרשים בקורה לצורך עיגון אביזרי  להיגרם. הקבלן יקח בחשבון

תוספת כתוצאה מהצורך לעבות את הקורה עבור  ההרמה. לא תשולם לקבלן

 .עיגון אביזרי ההרמה

 הובלת הקורות .16

אל אתר ביצוע הגשר כשהן תמוכות  המפעל הטרומיהקורות הטרומות תובלנה מ 16.1

פי מיקומים שאושרו אך ורק במקום הסמכים הסופיים שצוינו בתוכניות, או ל

חו שהמאמצים מראש ע"י המפקח. הקבלן יכין חשובים סטטיים אשר יוכי

והלוקחים בחשבון גם  466בקורה לא יעברו את המאמצים המותרים לפי ת"י 

את היציבות הרוחבית של הקורה ואת ההשפעות הדינמיות של ההובלה. 

. בכל מקרה הקבלן חישובים אלה יגיש הקבלן בעוד מועד לעיון המפקח והמתכנן

 .עת ההובלהאחראי לשלמות הקורה והוא ישא בכל נזק שיגרם לקורות ב
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( לגבי אמצעי הגנה להעברת משאות 3210בניגוד לאמור בחוזה הממשלתי )מדף  16.2

, אמצעי ההגנה שיידרשו להעברת הקורות מהמפעל לאתר 29מיוחדים, בסעיף 

השגת כל האישורים לתארגנות היבוצעו על חשבונו הקבלן בלבד, לרבות ה

 .מבנים דרכים עוקפות וכדומה קחיזוהדרושים, 

ל כמה קורות על עגלה אחת על הקבלן לקשור את הקורות אחת בהובלת ש 16.3

 .תוך העמדת לוחות עץ או בולי עץ בתוך המרווח שנוצר בין הקורות הלשניי

מודגש כי על הקבלן לבדוק את המאמצים הנגרמים בקורה בהתחשב בשיטת  16.4

ההובלה ובמיקום התמוכות ולתכנן את מהלך ההובלה, כך שהמאמצים לא יעלו 

בכל חתך בקורה וכי  3חלק  466ים המותרים בעת היצור לפני ת"י על המאמצ

ר אותו מאחריותו לביצוע טאישור המפקח למיקום הסמכים בעת ההובלה לא פו

 .החישובים ובדיקת המאמצים

וחלטת של הקורה ולדרוש החלפת מהנדס האתר רשאי להורות על פסילה מ 16.5

 .א נאותותשנפגעה בקורה אחרת, עקב אחסנה או הובלה  ל הקורה

 הקורות  הרכבת .17

 הרכבת קורות מעל נתיבי תנועה פעילה. של ת ואין לבצע עבוד 17.1

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להשיג הנחת קורות הגשר  17.2

ט הקבלן זהירות מירבית כדי במקומם המדוייק לפי המסומן בתכניות. כן ינקו

 .קורות הגשרלמנוע ערעור או הזזה של סמכי הניאופרן בזמן הרכבת 

זמן סביר לפני הביצוע של ההרכבה יבקש הקבלן אישור מידי מהנדס האתר לגבי  17.3

כל שבלונה או אמצעי הרכבה אשר שבכוונתו להעזר בהם על מנת להשיג הנחה 

מהנדס האתר לגבי תהליך הרכבה או מדוייקת של הקורות, כל אשור כזה ע"י 

תן להצעה רעיונית של הקבלן )בין שאישור זה ני -אמצעי עזר להרכבת הקורות 

לא יפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית  -או לתהליך שאושר סופית לביצוע( 

 .לגבי בטיחות העבודה והשגת הדיוק הנדרש

ת יונחו על גבי מצע יש להקפיד על שמירת קוים ישרים של קצוות הקורה. הקורו 17.4

 .הכל לפי המפורט בתוכניות -טיט ועל גבי סמכי נאופרן 

ום, לפחות, לפני ההרכבה, יגיש הקבלן לאישור המפקח את תכנית י 60 17.5

ההתארגנות שלו להרכבת קורות. התוכנית תכלול: סוג מנופים, מיקום מנופים 

העבודה, משך הפעילות ותחום התמרון שלהם, סדר הרכבה, קצב הרכבה, שעות 

שה, שיטות לייצוב ולשמירת מקבילות הקורות, פירוט כח אדם להרכבה, דרכי גי

אזורי אחסון לקורות, הטיות זמניות לתנועה ו/או תאור הפסקות התנועה 

 .ידי המפקח-הנדרשות בנתיבים פעילים וכל הנדרש על

התנועה בכפיפות להנחיות משטרת  תוכנית ההתארגנות כמתואר לעיל תהיה 17.6

)ובאישורה המפורש( כולל נושא הסדרי תנועה, שעות פעילות, נוהלי חציית נתיבי 

, בקשות להפסקות זמניות של התנועה ו/או הטיות תנועה הנדרשות התנועה

 .לצורך עבודת הרכבת הקורות

  .ידי המפקח-אין להתחיל בהרכבה, בטרם אושרה התוכנית הנ"ל על 17.7
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לה מוחלטת של הקורה ולדרוש החלפת מהנדס האתר רשאי להורות על פסי 17.8

 .שנפגעה בקורה אחרת, עקב הרכבה לא נאותה הקורה

 

 כולת מחיראופני מדידה ות 713.01.0

 קורות טרומיות .1 

 נפחן )מ"ק(, סוג החתך וסוג הבטון שלהן. לפי  והקורות יימדד 1.1

המוקדמת הקורה הטרומית כולל הבטון, הזיון הרך, פלדת הדריכה המחיר של  1.2

המבוצעת במפעל, פעולות הדריכה המוקדמות וכל יתר החומרים והמלאכות 

בויים בקורות, יים המופיעים בתכניות,  עטלפרהדרושים לקבלת הקורה בהתאם 

 וכן כולל הין היתר את כל המפורט לעיל. .ווי הרמה וכדומה

 המחיר כולל גם את הובלת הקורות לאתר והרכבתן במקומן המדויק במבנה. 1.3

 

 עבודות דריכת אחר  13.02

 דריכת אחר אורכית    13.02.01

 1735צרת יצרן העומד בדרישות ת"י הדריכה האורכית תיעשה באמצעות כבלים מתו .1 

 . 466/3ות"י   

השחלת כבלי הדריכה האורכית במקטעים, דריכתם והזרקתם יהיו משולבים בתהליך  .2

 הרלוונטית.היציקה כפי שיוגדר בתכנית 

 הכבלים יושחלו בעורקים ללא סיכה. .3 

ים הכל הדריכה תבוצע מצד אחד או לסירוגין משני צדדים, או סימולטנית משני הצדד .4

 לפי הוראות הדריכה המאושרות ע"י המפקח.

 .CEMI Rהצמנט לבטון יהיה מסוג  .5

 וייבדקו במהלך הדריכה.התארכויות הצפויות של הכבלים יינתנו בתכניות הרלוונטיות  .6

כוח הדריכה ההתחלתי בכבל, לפני העיגון, יהיה  כמצוין בתכניות  והנסיגה המותרת בעת  .7

 מ"מ. 6העיגון היא 

לים יבוצע בסמוך לגמר הדריכה, אישור לחתוך הגדילים ואשור הדוחות ע"י דיוס הכב .8

 המפקח.

 פניו. סתימת שקעי העוגנים תבוצע בבטון מפוצה התכווצות תוך החלקת  .9

כשבוע ימים לפני תחילת עבודות הדריכה יהיה על הקבלן לכייל את כל ציוד המדידה  .10

 ולהציג את תוצאות הבדיקה לאישור המפקח.

 ריכה והעיגון תאושר מראש ע"י המפקח.מערכת הד .11

כל עבודות הדריכה לרבות הנחת עורקים ובדיקתם, השחלת כבלים, התקנת עוגנים  .12

 ריכה מאושר. ודריכה יבוצעו ע"י קבלן ד

כל ציוד הדריכה )עוגנים, ג'קים וכו'( יהיה מתוצרת יצרן אחד ויהיו מערכת דריכה  .13

 מאושרת ע"י היצרן.

לן הדריכה יהיה מוסמך ע"י יצרן ציוד הדריכה ורק הוא יבצע כל צוות העובדים של קב .14

 את הדריכה.
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 מועד הדריכה   13.02.02

 מגפ"ס. 60-הבטון ללא תבוצע דריכה לפני הגיע חוזק  

במידה והקבלן נערך לביצוע עבודות דריכה לפני שהבטון מגיע לגיל שבועיים עליו לבצע בדיקת  

 קחו בעת יציקת מיסעת הגשר.מודול אלסטיות של הדוגמות בטון שנל

"שיטות לבדיקת בטון: תכונות בטון קשוי למעט   5חלק    26הבדיקה תבוצע בהתאם להגדרות ת"י   

 "מודול האלסטיות בלחיצה". 209ף סעי –חוזק" 

יום לאחר יציקת הדוגמא. על צורך בבדיקות המודול הנוספות יוחלט עם קבלת  7הבדיקה תעשה   

 תוצאות הבדיקה הנ"ל.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  3.02.031

 המדידה תעשה לפי חלופה ב' במפרט הכללי )ספר כחול( לפי טון. 

הציוד, הכלים מלאכות הדרושים לביצוע העבודה, לרבות המחיר יכלול את כל החומרים וה 

 לביצוע עבודות דריכה.והעבודה הדרושים 
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 עבודות  אבן    -  14פרק  

 (1991הכללי )מהדורה רביעית  במפרט 14בנוסף לאמור בפרק 

 

 הנחיות כלליות 14.01

 כללי 14.01.01

ע"ג אלמנטי בטון שנוצקו במסגרת שלב עבודות האבן במכרז זה כוללות בעיקר ביצוע חיפוי באבן  

 א' של הפרויקט )לולאת וולובלסקי(.

 

 סוג האבן 14.01.02

 .2378"י סוג האבן ייקבע בהמשך ע"י האדריכל. האבן תתאים לדרישות ת 

 

 מידות האבן 14.01.03

 ס"מ.  120מידות האבן ע"פ התכנית. האורך המקסימלי  .1

 עובי האבן: .2

 ס"מ לחיפוי. 4 2.1

      בנדבכים בולטים מהקיר.ס"מ  5.5 2.2

 ס"מ לאבני קופינג. 3 2.3

 ס"מ ע"פ התכנית. 1ס"מ או  2פוגות תהיינה ברוחב  .3

 ס"מ מפני האבן ופניו ישרים. 1הכיחול יהיה שקוע  .4

 כיחול ייקבע בהמשך ע"י אדריכל.גוון ה .5

 

 אבנים מיוחדות 14.01.04

 הפרטים.אבני פינה הפורטלים בעיבוד מלוטש בשתי דפנות במידות ע"פ  

בדופן העליונה של הפורטלים תבוצע אבן טרפזית בהתאם לקו הקשתי של הפורטל, בעיבוד  

 מלוטש בשתי דפנות.

 

 דוגמאות 14.01.05

 תר, מהם יבחרו ע"י מנה"פ סוגי האבן שישמשו לחיפוי.לוחות אבן לדוגמא יובאו לא .1

מ' כולל כל חומרי העיגון והגמר תוכן לאישור מנה"פ טרם  X 2 2דוגמאות חיפוי במידות  .2

 תחילת העבודה. 

 רק לאחר אישור המפקח. -הדוגמא תפורק לאחר סיום העבודה  .3

 

 ביצוע 14.01.06

 המיקשר ע"פ הפרטים. .1

מלוטשת עם נדבכים בודדים בולטים מפני החזית בעיבוד  עיבוד האבן יהיה אבן נסורה .2

 טובזה.



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

189 

. הווים לקשירת האבנים 2378ע בשיטת ההרכבה הרטובה עפ"י ת"י קיבוע  האבן יבוצ .3

 יהיו מפלב"מ.

מ' בהתאם לקוי  12מישקים אנכיים עם חומר כיחול גמיש יבוצעו כל מקסימום  .4

 .המישקים הקונסטרוקטיביים ותפרי ההתפשטות בקירות

 ADITל ש PSZאבני הקופינג יעוגנו למקומן באמצעות בורג אחד בכל אבן. הבורג כדוגמת  .5

 או ש"ע מאושר. פני הבורג יכוסו בדבק אפוקסי בגוון האבן.

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 14.01.07

 חיפוי אבן .1 

ודות המדידה לפי מ"ר לרבות בשטחים קטנים ובדפנות הפורטלים והמחיר כולל את כל העב  

אביזרים, והחומרים לקבלת חיפוי מושלם לרבות רשתות מגולוונות, מישקים ושאר 

 דוגמאות עיבודי אבן כמפורט לעיל.

 נדבכי ראש .2 

 המדידה במ"א והמחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל.  

 (40.02.16)ראה סעיף  סילר .3 

 כלול במחיר החיפוי ולא ישולם בנפרד.  
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 תקשורתיות תשת –  18 פרק

 

 הנחיות כלליות 18.01

 תאור העבודה 0118.01.

בחלקה גלויה בתוך מנהרת בטונים ובחלקה תת"ק, צוע צנרת תקשורת יכוללת בהעבודה  .1

 כולל תאים, בתחום דרך השירות המזרחית.

 עם רחוב מוזס.כמו כן, הגדלת תא בזק קיים בצומת 

ר עבור בזק עבור כבלי מצלמות צינורות התקשורת המבוצעים לפי חוזה זה הינם בעיק .2

 .וסיבים אופטיים של העיריה

חתימה על מסמכי המכרז כמוה כאישור הקבלן שהוא מכיר את המפרטים הטכניים  .3

 בנושא תקשורת.

 על מנת להסיר ספק מצוינים בהמשך המפרטים הטכניים התקפים של חברות התקשורת. .4 

 

 רטים:רשימת המפ 1.0218.0

 שם המפרט חברת התקשורת

 לעבודותמפרט טכני  בזק

 18פרק  -מפרט בינמשרדי תקשורת כללי

 

 מילוי חוזר של תעלות  1.0318.0

מעל עטיפת החול שסביב הצינור יהיה באדמה מקומית נקייה  מילוי בשטחים פתוחים, .1

 ס"מ, עם הידוק לא מבוקר. 5מאבנים בקוטר מקסימאלי 

שסביב הצינור יהיה עם נים ו/או קיימים המילוי מעל עטיפת החול שטח כבישים מתוכנב .2

הידוק מבוקר , במקרה והחומר המקומי הינו חרסית שמנה או חוואר יבוצע מילוי חוזר 

 98%ע"י חומר מובא מבחוץ שיאושר ע"י המפקח ויהודק בשכבות עם הרטבה לצפיפות 

 "מודיפייד אאשו".

 

 תנאים כלליים 1.0418.0

שלום שישלם הקבלן, או ים יסופקו מחברת התקשורת המתאימה כנגד תמכסים לתא .1

 ירכשו ישירות ע"י הקבלן.

 על הקבלן להוביל את המכסים לאתר על חשבונו. .2

 ע"י הקבלן בכל העבודות ועל חשבונו.ויותקנו סרטי אזהרה יסופקו  .3

 תשומת לב הקבלן שסימון וגילוי מערכות התקשורת הקיימות או משק תת קרקעי אחר .4

 הנם באחריות ועל חשבון הקבלן.

 

 ותכולת מחיר ופני מדידהא 218.0

 כללי 01218.0.

ה מבוצעת רביצוע העבודה יהיה על פי המפרט הרלוונטי של חברת התקשורת עבו .1

 העבודה, אך אופן המדידה והתשלום בהתאם למסמך זה.
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חברת  במידה ואין התייחסות באופן המדידה לסעיף מסוים יימדד וישולם לפי מפרט .2

 התקשורת המתאימה.

 

 חפירת תעלה בקטעים בהם לא נדרשת החלפת אדמה מלאה 02218.0.

כולל: חפירה או חציבה לעומק נדרש בהתאם לתוכניות וברוחב תחתית חפירה מחיר ה .1

ס"מ בהתאם לסעיף בכתב הכמויות, כולל ניסור פירוק וסילוק  120ס"מ או  80ברוחב  

י חשמל, תאורה חי בטון, פירוק וסילוק יסודות עמודאספלט, ניסור פירוק וסילוק משט

וכל יסוד בטון אחר, מדרכות אספלט/ריצוף מכל  סוג, פירוק וסילוק כל עצם אחר בין אם 

 מוחזר ובין אם לא, לאחר חישוף השטח. 

מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש על מנת להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים,  .2

תאם לחוקי הבטיחות ובהתאם ות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהדיפון ושאר פעילוי

 לנדרש במפרט חברת  התקשורת. 

ס"מ מפני הצנרת והשני  30סרטי סימון אחד בגובה  2מחיר היחידה כולל הספקה והנחת  .3

ס"מ מתחת לצינורות,  10ס"מ מפני הצנרת. הספקה והנחת שכבת חול בעובי  60בגובה 

הצינור. החול הנדרש הינו ס"מ מעל הקצה העליון של  30-בת חולחול בין הצינורות ושכ

 חול דיונות נקי שיאושר ע"י המפקח. 

מ"א מדוד ממרכז תא אחד לשני או קצה צינור במקרה ואין תא ויכלול את כל המדידה ב .4

ס"מ תשולם לקבלן תוספת  80-המפורט לעיל. במידה ויש צורך בתחתית חפירה רחבה מ

 ל סעיף זה.עפ"י החלק היחסי ש

 

  החפור בחולהחלפת החומר  03218.0.

 ס"מ.  20בעובי בשכבות כולל אספקה, פיזור והידוק חול דיונות נקי מחיר ה .1

ס"מ ואין סעיף בכתב הכמויות תשולם  80 -במידה וידרש רוחב תחתית חפירה שונה מ .2

 לקבלן תוספת עפ"י החלק היחסי של סעיף זה. המדידה במ"א בהתאם לביצוע. החול

 . דרוג החול הנדרש:14%ל דקים בכמות העולה על ולא יכלו 444יתאים לדרישות מפמ"כ 

 אחוז החול העובר דרך הנפה )%( כינוי הנפה

 100 (1מ"מ ) 2.36

 100-75 מק"מ 425

 85-10 מק"מ 150

 14-0 מק"מ 75

 המדידה במ"א בהתאם לביצוע. .3

 

 החלפת חומר חפור במצע סוג א' או אגו"מ 04218.0.

 ס"מ. 20והידוק שכבת מצע סוג א' או אגו"מ בעובי כולל אספקה, פיזור מחיר ה .1

ס"מ ואין סעיף בכתב הכמויות תשולם  80במידה וידרש רוחב תחתית חפירה שונה מ  .2

 לקבלן תוספת עפ"י החלק היחסי של סעיף זה.  

 המדידה במ"א בהתאם לביצוע. .3
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 וכניתהספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה לפי ת 5.0218.0

 עם עטיפה ועם צפוי פנים בשכבת יסוד אפוקסי. 530לפי ת"י  צינורות הפלדה יהיו .1

יסופקו ממפעלים מאושרים ע"י בזק. הצנורות יהיו  110קשיח קוטר  P.V.Cצינורות  .2

 .858מ"מ, לפי ת"י  3.2מ' ועובי  דופן  6.0באורך 

 המדידה ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא. .3

וימדדו מתא  11מ יהיו מפוליאתילן לתקשורת דגם י.ק.ע. מ" 63וקוטר  50רות קוטר  צינו .4

 לתא או קצה צינור במידה ואין תא.

 השחלת צינורות בתוך שרוולים כלולים במחיר הספקת והנחת הצינור. .5

מ"מ,חומרי חיבור, אוטמים,  8במחיר הצינור תיכלל אספקת והשחלת חוט משיכה  .6

 רט בזק.ות, מחברים וכל הנדרש במפתומכות, קשתות, מצמוד

 .1531צינורות פוליאתילן יהיו מסוג המתאים לכבילי תקשורת לפי ת"י  .7

 מחירי הצינורות כולל הנחה בתעלה או על גבי מדפים בתוך מנהרה. .8

 את כל המפורט לעיל.המחיר יכלול המדידה לפי מ"א ו .9

 

 חיבור צנרת חדשה לתא קיים 6.0218.0

הכנסת הצינורות, כולל מופות וביטון ותיקון קוי התא חציבת פתח כולל גילוי וניהמחיר  .1

 .טיח התא הכל בהתאם למפרט בזק

 כניסת כל קבוצת הצינורות לתא.המדידה ביח' קומפלט הכוללת  .2

 

 חפירה ובניית תא עגול 7.0218.0

ביצוע לפי מפרט חברת התקשורת ויכלול חפירה והספקת התא כולל טבעות רצפה ותקרה  .1

 כסה. וכולל  מ

 חידה.יהמדידה לפי  .2

 

 חפירה ובניית תא מלבני ואבזור תאים 8.0218.0

ביצוע לפי מפרט חברת התקשורת ויכלול חפירה והספקת התא כולל טבעות רצפה ותקרה  .1

 וכולל מכסה. 

 יחידה.המדידה לפי  .2

 

 חפירה הספקת והתקנת תאי בזק ומכסים 09.218.0

והאביזרים, חפירת בור הנחה ושאר ביצוע תא בזק טרומי תקני כולל הספקת התא  .1

העבודות הנדרשות לצורך התקנת התא. התא יכלול עוגנים ברצפה ובקירות, שיותקנו 

במפעל המייצר את התאים. יתר האביזרים )נושאי כבילים, מוט הארקה וקומפלט לבור 

 ניקוז( יורכבו באתר.

 בזק ודרישות מפרט הבזק.הביצוע לפי תוכניות  .2

לפי יחידה ימדד ות מכסה בזק והאביזרים )הספקה תשולם בנפרד( יכלול הרכבמחיר ה .3

 קומפלט.
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 תוספת לבניית תא על קו קיים 0.1218.0

כל העבודות הנדרשות כולל חריצים ברצפה ובדפנות המדידה לפי יח' קומפלט המחיר יכלול את  

 הקיימת,  והשלמת יציקת רצפה באתר.לצורך הקמת התא על הצנרת 

 

 צווארונים לתאים בניית 1.1218.0

 בניית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישנים. ימדד לפי יחידה. 

 

  יקוי תאי תקשורת קיימיםנ 12.218.0

המחיר כולל גם  יחידה.לפי ניקוי תאי תקשורת מכל סוג מפסולת אדמה ולכלוך כלשהוא. ימדד  

 שאיבת מים מהתא, ככל שיידרש.
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 מסגרות חרש  -   19פרק 

 

 יות כלליותהנח 19.01

 כללי 19.01.01

בהוצאתו האחרונה, פרט לתוספות  19העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  .1

 ולהוראות הבאות.לשנויים 

מיקרון, ויצבעו במערכת צבע :  100יגולוונו גילוון חם לעובי כל חלקי הקונסטרוקציה  .2

 דה. . הנ"ל כלול במחיר קונסטרוקצית הפלפוליאוריטן  –דופלקס אפוקסי 

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות  .3

אמתה לחלקי המבנה המתוכננים העשויים הקונסטרוקציה הבטון הקיימת ואת הת

להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע קונסטרוקצית 

 הפלדה.

ם ככל שהוא קשור להקמת המבנה הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיי .4

החדש, מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם ומפלסיהם של 

ות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת המידות המדוייקות של היסוד

 קונסטרוקצית הפלדה.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: .5

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למינהם  -רי ברגים הדיוק במידות בין חו 5.1

 מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  5.2

 מ"מ. 2.0ורך של המרישים )פטות( הדיוק במידות הא 5.3

 מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים  5.4

אשר יכילו בתוכם את פרטי הפח, . הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה מפורטות .6

 חים, אביזרי העזר וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.צורת החיבור של הפ

 

  מערכות צבע .0219

  פוליאוריטן לפלדה מגולבנת –מערכת צבע : דופלקס אפוקסי  19.02.01

 כללי .1

פוליאוריטן ,  –כל אלמנטי הפלדה המגולבנים יצבעו במערכת צבע : דופלקס אפוקסי   

, קיים   4C( :  ISO  12944  –  2ה    ). מערכת הצבע תתאים לסביב  ISO  12944  –  5מערכת צבע  

 שנים . 15דרוש : )גדול( 
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 .  Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1)הכנת שטח 
 

 מיקרון. Rz, Ry5 (ISO 8503-2) :Comparator G-Fine ,15/25חספוס 
 

 יצרן הצבע: טמבור בע"מ                                                                
 

עובי  מערכת צבע
 יבש

 
 )מיקרון(

זמן המתנה בין 
 שכבות

זמן 
ייבוש 
 למגע 

 )שעות(

 גוון
RAL 

 ברק

 מקס. מינ. תאור שם הצבע מס'

1 
 אפוגל

(649-050) 

יסוד אפוקסי 
לפלדה 

 מגולוונת,
SBV 45% 

75 
16 

 שעות
 מט 9642בז'  שעות 2 -

2 
קופון 

 פוליכמקיור
(649-500) 

אפוקסי 
פוליאמיד רב 

 י,עוב
SBV 75% 

100 
16 

 שעות
 חצי מבריק 7035 שעות 4 יום 30

3 
 טמגלס

(39x-xxx) 

עליון 
פוליאוריטן 

 אליפטי,
SBV 50% 

50 
16 

 שעות
48 

 שעות
 RALלפי שעות 4

משי או 
 מבריק

 מיקרון )ללא ציפוי האבץ(. 225סה"כ: עובי פילם יבש כולל נומינלי 
 

 הערות: .2

 SSPCהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ תיקוני גילוון חם  בריתוכים, יעשו ב 2.1

 .St 3מיקרון, לאחר  ניקוי מכני מקומי  2x60בעובי 

. לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן Recoatableאפוגל הוא צבע  2.2

 שעות. 48המתנה מירבי בין שכבות של 

, שכבת יסוד Stripe Coatקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של  2.3

 מ"מ מינימום מכל צד. 20מיקרון,  60ספת    בעובי נו

, תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  2.4

 יקבע על ידי המזמין.

עד לקבלת גוון אחיד, עובי צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים  2.5

 וכיסוי מלא.

 .0C - 65 % RH 25הנתונים עבור  2.6

 100ביבש. מעל   0C 120ערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית  המ 2.7

0C .דהייה ואיבוד ברק ללא  פגיעה בפילם 

 בקיץ. 10או  11מדלל מומלץ עבור טמגלס:  2.8

 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן. 2.9
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  חבורי ברגים .0319

 כללי 19.03.01

בהתאם להנחיות המפקח ך ורק ברגים הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו א .1

במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי 

 הברגים. 

 מחיר הברגים כלול במחיר הקונסטרוקציה. .2

 

 חיבורי עיגון .0419

 כללי 19.04.01

בתכניות עיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים  .1

ן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנ

 הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום.

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון,  .2

אליהם מיועדת להתחבר  -ם באלמנטיויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים 

 קונסטרוקצית הפלדה.

דיוק במיקום, או אי התאמת העוגנים הן -בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי .3

 יו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. באחריות הקבלן ועל

 כלול במחיר הקונסטרוקציה.חיבורי עיגון  מחיר .4

 

 קונסטרוקצית הפלדה 519.0

 כללי 19.05.01

 קצית הפלדה תהיה מורכבת מפרופילי פלדה כמפורט בתוכניות הקונסטרוקטור.קונסטרו .1

החלטתו ופקח שינוי שיוצע בחתכי האלמנטים הקונסטרוקטיביים מחייב אישורו של המ .2

 בנושא זה תהיה סופית.

המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של חלקי  .3

 המבנה הקיימים.

שינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, לא תור .4

 והמפקח. אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן

חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם מחלקים בבית המלאכה עקב בעיות  .5

 פני תחילת העבודה.ל םויקבלו את אישורוהמפקח הובלה, יתואמו מראש עם המתכנן 

 מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הייצור.המפקח  הקבלן יגיש לאישור .6

 

 בקורת .0619

 כללי 19.06.01

ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית נוסף לבקורת  .1

 המלאכה, בקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום העבודה.
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העבודה ינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס  אשור להבאתם לאתר .2

 ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.

 

 הרכבה .0719

 לליכ 19.07.01

על הקבלן לסייר בבנין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה  .1

דה המפורטות תוך האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבו

שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות 

 נטים החדשים, כולל תימוכים זמניים נדרשים.בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמ

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות  .2

 יימים.הקונסטרוקציה ושלמות חלקי המבנה הק

בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע  .3

 ם הנושאים.התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקי

 מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן. .4

האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי  .5

 רוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.הקונסט

האחריות לשלמות  כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו. .6

 על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו, יהיה על חשבונו.המבנה הקיים חלה 

 

 טיפול בגשר שילוט קיים 19.08

 הנחיות כלליות 19.08.01

שילוט קיים. לגשר זה עמוד בטון הנמצא בתחום דרך השרות בתחום הפרויקט נמצא גשר  .1 

 המתוכננת.

תמיכה זמני לגשר ולפרק את ע"פ הוראת המפקח יידרש הקבלן להכין יסוד זמני ועמוד  .2 

 העמוד הקיים ולסלקו.

אגד הפלדה של הגשר יקוצר ע"י הקבלן כדי להתאימו לתמיכה ע"ג תקרת הבטון ולאחר  .3 

 יותאם ויחובר לתקרת הבטון של דרך השרות.השלמת התקרה האגד 

 היסוד הזמני והעמוד הזמני יפורקו ויסולקו. .4 

מהקבלן עבודות בטון ועבודות פלדה, כולל עבודות ריתוך באתר, בהתאם לנ"ל ידרשו  .5 

 עבודות גילוון באמצעות צבע עשיר באבץ, הסדרי תנועה זמניים ועבודות לילה.

 

 קיר שיגומים 19.09

 הנחיות כלליות 0119.09.

יידרש הקבלן לבצע קיר שיגומים מפלדה לצורך חפירה  Bבמסגרת ביצוע היסודות לנציב  .1 

 נציב.ליסוד ה

מיקום קיר השיגומים יקבע בתאום עם רכבת ישראל. ביצוע השיגומים יהיה בתחום רצועת  .2 

ו בזמן הרכבת ויחייב את הקבלן בעבודת תאום צמודה עם הרכבת ובעבודה בלילה א

 שהרכבת אינה פעילה, הכול לפ דרישות ר"י.
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ים תעוגן גדר מלוחות פח מ'. אל קיר השיגומ 2קיר השיגומים יהיה בגובה חופשי של עד  .3 

 דוגמת איסכורית או ש"ע שתמדד בנפרד.

 

 מחירתכולת אופני מדידה ו 19.10

 ללו:שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכ 19למרות האמור בפרק  

 

 קונסטרוקצית הפלדה 19.10.01

המחיר כולל את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת באתר. קונסטרוקצית הפלדה  .1

תמדד נטו, בהתאם למשקל התאורטי, לפי התוכניות וטבלאות מוסמכות, אך ללא חישוב 

 משקל הברגים, העוגנים, הריתוך, אלקטרודות הריתוך, הפסדי פחת וכד'.

ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים,  המחירים כוללים את .2

 חיתוך, ריתוך וכו'.

 ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן.הברגים יהיו  .3

 -חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון והחיבור  .4

 הצמודים להם.

 וצביעה .גילוון כולל מחיר ה .5

 המפורט בסעיפי כתב הכמויות. המדידה לפי .6

 

 טיפול בגשר שילוט קיים 19.10.02

 .19.08יתר את כל האמור בסעיף המדידה קומפלט והמחיר כולל הין ה 

 

 קיר שיגומים 19.10.03

המחיר לפי מ"ר קיר שיגומים חשוף )לפי גובה התמיכה בתוכניות( המחיר כולל בין היתר את כל  

 .19.09האמור בסעיף 

 

 גרות אדריכלותמס 19.11

 כללי 19.11.01

האחרונה, פרט לתוספות בהוצאתו  19העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  .1 

 לשנויים ולהוראות הבאות.

מיקרון, ויצבעו במערכת צבע :  100יגולוונו גילוון חם לעובי כל חלקי הקונסטרוקציה  .2  

הנ"ל   –מיקרון    לפחות     100י  פוליאסטר באבקה בשיטה אלקטרוסטטית יבוש בתנור, עוב

 כלול במחיר קונסטרוקצית הפלדה. 

 הערות .3 

 SSPCוני גילוון חם  בריתוכים, יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ תיק 3.1  

 .St 3מיקרון, לאחר  ניקוי מכני מקומי  2x60בעובי 

  Sweep blast cleaning: (ISO 8501-1)הכנת שטח  3.2  

 מיקרון. Rz, Ry5 (ISO 8503-2) :Comparator G-Fine ,15/25חספוס    

  או שו"ע.מ יצרן הצבע: טמבור בע"   
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עובי  מערכת צבע

 יבש

 

 )מיקרון(

זמן המתנה 

 בין שכבות

זמן 

ייבוש 

 למגע 

 )שעות(

 גוון

RAL 

 ברק

 מקס. מינ. תאור שם הצבע מס'

1 
 אפוגל

(649-050) 

יסוד אפוקסי 

לפלדה 

 מגולוונת,

SBV 45% 

75 
16 

 שעות
 מט 9642בז'  שעות 2 -

2 

קופון 

 פוליכמקיור

(649-500) 

אפוקסי 

פוליאמיד רב 

 עובי,

SBV 75% 

100 
16 

 שעות
 7035 שעות 4 יום 30

חצי 

 מבריק

3 
 טמגלס

(39x-xxx) 

עליון 

פוליאוריטן 

 אליפטי,

SBV 50% 

50 
16 

 שעות

48 

 שעות
 RALלפי שעות 4

משי או 

 מבריק

 מיקרון )ללא ציפוי האבץ(. 225ש כולל נומינלי סה"כ: עובי פילם יב

 

 . Recoatableאפוגל הוא צבע  3.2.1   

לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה  3.2.1.1    

 שעות. 48מירבי בין שכבות של 

,  Stripe Coatקצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של  3.2.1.2    

 מ"מ מינימום מכל צד.  20מיקרון,    60בעובי       שכבת יסוד נוספת

, תהיה בגוון שונה. Stripe Coatsכל שכבה, כולל שכבות פספוס  3.2.1.3    

 גוון שכבה עליונה יקבע על ידי המזמין.

צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת  3.2.1.4    

 גוון אחיד, עובי וכיסוי מלא.

 .0C - 65 % RH 25הנתונים עבור  3.2.1.5    

 0C 120ת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית  המערכ 3.2.1.6    

 דהייה ואיבוד ברק ללא  פגיעה בפילם. 0C 100ביבש. מעל  

 בקיץ. 10או  11מדלל מומלץ עבור טמגלס:  3.2.1.7    

 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן. 3.2.1.8    

 תמידו .4 

הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות  4.1  

הקונסטרוקציה הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים 

העשויים להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע 

 קונסטרוקצית הפלדה.
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ים ככל שהוא קשור להקמת ידות הקיהקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מ 4.2  

המבנה החדש, מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם 

ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת 

 המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: 4.3  

 -וק במידות בין חורי ברגים הדי 4.3.1   

 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למינהם  4.3.2   

 מ"מ. 3.0הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  4.3.3   

 מ"מ. 2.0הדיוק במידות האורך של המרישים )פטות(  4.3.4   

 מ"מ. 2.0הדיוק במפלסי העמודים  4.3.5   

  בורי ברגיםיח .5 

בהתאם להנחיות המהנדס ו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים ם שיסופקהברגים הרגילי  

במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי 

 הברגים. מחיר הברגים כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 חיבורי עיגון .6 

באורך המסומנים ועיגון של חלקי הברזל, יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר  6.1  

בתכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המתכנן. הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור 

 נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג מעליו באמצעות אום.

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי  6.2  

אליהם מיועדת  -של כל העוגנים בבנין  בטון, ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת

 להתחבר קונסטרוקצית הפלדה.

דיוק במיקום, או אי התאמת -בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי 6.3  

העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. מחירם 

 כלול במחיר הקונסטרוקציה.

 קונסטרוקצית הפלדה .7 

קצית הפלדה תהיה מורכבת מפרופילי פלדה כמפורט בתוכניות וקונסטר 7.1  

 הקונסטרוקטור.

שינוי שיוצע בחתכי האלמנטים הקונסטרוקטיביים מחייב אישורו של המהנדס  7.2  

 והחלטתו בנושא זה תהיה סופית.

המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של  7.3  

 יימים.קחלקי המבנה ה

לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים  7.4  

נוספים, אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של 

 המתכנן.

חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם מחלקים בבית המלאכה עקב בעיות  7.5  

 את אישורו לפני תחילת העבודה.ויקבלו הובלה, יתואמו מראש עם המתכנן 

 הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הייצור. 7.6  
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 בקורת .8 

קורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים ינוסף לב 8.1  

 העבודה.בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום 

שור להבאתם לאתר העבודה ינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי יא 8.2  

 המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.

 הרכבה .9 

ין ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי יעל הקבלן לסייר בבנ 9.1  

ות העבודה לן יחד עם תכניההרכבה האפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקב

המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המתכנן. מודגשות 

במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים, 

 כולל תימוכים זמניים נדרשים.

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות  9.2  

 חלקי המבנה הקיימים.רוקציה ושלמות הקונסט

בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי  9.3  

 למנוע התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים.

 מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן. 9.4  

לאה עבור יציבותם של חלקי הקבלן מאחריות מהאישור הנ"ל אינו פוטר את  9.5  

 הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.

 כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו. 9.6  

האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו,    

 יהיה על חשבונו.

 תתכניות עבודה מפורטו .10 

אשר יכילו בתוכם את פרטי הפח, . לאישור המפקח תכניות עבודה מפורטותהקבלן יגיש   

 צורת החיבור של הפחים, אביזרי העזר וכיו"ב, וכן את דרכי הרכבתם.

 

   זכוכית לשבירת רוח .21.0119

 LOW)  שקופה במיוחד 10+  10מחוסמת תלת שכבתית ספקה והתקנה של זכוכית ה .1 

IRON מסוג )"BioClean תוצרת ""SAINT GOBAINאו שוו"ע ואיכות מאושר מראש ". 

מ"מ לשבירת   1.52בעובי של    PVBס"מ ביחידה אחת,  כולל שכבת     420-130במידות פנלים   .2 

 .רוח לצורך הסדרת פינוי עשן בדרך השירות המזרחית

 שוליים גלויים  גבי שלד הבטון,המורכב על   L 316על גבי שלד נירוסטה הפנלים מותקנים  .3 

 ליטוש יהלום, הדפסה קרמית קווית אנכית או אופקית.

( של משרד תכנון מהנדסים ולפי 2031/09-05-331שלד פלדה )נירוסטה(  לפי תכנית מס' ) .4 

 .31פרט מס 

 .""SAINT GOBAIN"חברת BioCleanראה מפרט יצרן זכוכיות " .5 
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 הנחיות כלליות –מעקות בטיחות  03.11.19

 ות בטיחות על גבי קירות במקומות מתוכננים יבוצע לפי תכניות ופרטי ביצוע.מעק .1 

כל חלקי המתכת יענו לדרישות ומידות שבתכניות השונות, ריתוכים יהיו מלאים והקפיים  .2 

 ומלוטשים לאחר "שהשלקה" הוסרה.

התזת חומרים כימיים להסרת חלודה ושמנים, ב ניקוי יסודי של כל חלקי המתכת בעזרת .3 

 חול בלחץ, מברשות פלדה ובכל צורה ואופן אחר אשר יבטיח ניקוי מולט של המתכת.

מיקרון לפחות דרגה  100גילוון  יבוצע מיד לאחר ניקוי באמבטיות חום עובי שכבה של  .4 

ביזרים הנדרשים לחיבור ראשונה. יש לדאוג ולפני הגילוון ולפני הניקוי לחבר )לרתך( כל הא

 שדות לעמודים.

הכנת המתכת המגולוונת לצביעה ע"י הורדת מסמרי גילוון ופעולות נוספות לפי הוראות  .5 

היצרן של הצבע, צביעה בתנור בצבע פוליאסטר באבקה בשיטה אלקטרוסטטית, גוון לפי 

RAL .מסוג הנדרש על ידי האדריכל 

 .בעזרת ברגים, אומים וטבעות קפיציות מגולווניםחיבורים ייעשו לעמודים  .6 

מ"מ לשיחרור לחצי   20בראשי עמודים יש לרתך פלטקת ברזל ובמרכזה לקדוח קדח בקוטר   .7 

 גילוון.

 חיבור העמודים לקירות או ביסוס באדמה ביסודות בודדים לפי תכניות. .8 

 .19לפי פרט עת"א מס'   

 

 בטיילת האיילוןמעקה בטיחות  .4.01119

ן להולכי רגל מפרופילי פלדה מגולוונת וצבועה הספקה והתקנת מעקה בטיחות בטיילת האיילו 

בצבע פוליאסטר בשיטה אלקטרוסטטית בתנור משולב משטח במבוק עליון רשת נירוסטה, מותקן 

    14על גבי מעקה בטון הכל לפי פרט 

 

 מעקה בטיחות     .5.01119

וצבוע בצבע  ס"מ מגולוון 116מ', בגובה  5.40הספקה והתקנת מעקה בטיחות מברזל באורך  

לבחירת האדריכל, עיגון על גבי קיר בטון,   RALפוליאסטר בשיטה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי  

 .22לאורך דרך השירות  לפי פרט 

 

 מעקה בטיחות   .61.0119

ס"מ,   70ס"מ ועוד פישפש ברוחב    116מ', גובה    4.70הספקה והתקנת מעקה בטיחות מברזל באורך   

מסטר, מגולוון וצבוע בצבע פוליאסטר באבקה בשיטה אלקטרוסטטית בתנור   עם מנעול ייל מפתח

 .22kלבחירת האדריכל, עיגון על גבי קיר בטון, לאורך דרך השירות לפי פרט  RALגוון לפי 

 

 מעקה נגיפה משולב לרכב ולהולכי רגל   .71.0119

וצבוע בצבע פוליאסטר הספקה והרכבת מעקה נגיפה משולב לרכב והולכי רגל, מפלדה, מגולוון  

לבחירת האדריכל, משולב בגדר רשת מחוטי  RALבתנור בשיטה אלקטרוסטטית גוון לפי 

ד של "שמים ירוקים" או נירוסטה, לרבות משטח עליון מבלוק עץ במבוק כאמור במפרט המיוח

 .35שוו"ע ואיכות מאושר מראש, מעוגן על גבי קיר בטון לפי פרט 
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  יפהעמוד מחסום נג .81.0119

כולל כיפה,   ,מ"מ  5עובי דופן  ,  10"  הספקת כל החומרים והתקנת עמוד מחסום נגיפה לרכב בקוטר 

חפירה ליסודות ומרחב , לרבות RALמגולוון וצבוע בצבע פוליאסטר באבקה בתנור בגוון לפי 

 א'. 9עבודה עיגון לפי תוכניות קונסטרוקטור לפי פרט מס' 

 

 ארון לראש מערכת .91.0119

מ', עם  2.40/0.80קת כל החומרים והתקנת ארון לראש מערכת בנישה בקיר תומך במידות הספ 

, צמנט לבן, כדוגמת 30-, פני דלתות גמר יציקת בטון בL316בע דלתות, עשויות פלדת אל חלד,  אר

 .42יחידות מנעול(, מפתח מסטר, לפי פרט  2הקירות, מנעול ייל בתוך הכנף )

 

 או משופעמאחז יד אופקי  .101.119

ס"מ מצינור נירוסטה   90מ' להולכי רגל בגובה    2.5אופקי או משופע במדרגות מעל  אחז יד  מ .1 

 .29, 21לפי פרטים ( ולאחר מכן ליטוש מברשות, 4בדרגת ליטוש עליונה )מס'  316אל חלד 

המאחז ירותך לעמודים גם הם מפלדת אל חלד כנ"ל ומיוצבים במדרגות בהתאם לתכנית,  .2 

יים ומלוטשים כנ"ל, כפופים במאחז כפול יהיו חלקים ללא וכים יהיו מלאים והיקפרית

"קמטים" עבודות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים לעבודות נירוסטה באחריות 

 הקבלן.

 

 

 אלמנט הצללה .131.119

החומרים והתקנת אלמנט הצללה על גבי תקרה הטיילת, בנוי משלד פלדה מגולוון ספקת כל ה 

לבחירת   RALמיקרון, בגוון לפי  120ראשונה, צבוע בצבע פוליאסטר בתנור עובי  בחם דרגה

האדריכל, לרבות חיפוי עליון בלוחות עץ מסוג במבוק, לפי מפרט "שמים ירוקים" או שוו"ע 

 .40י פרט ש הכל לפואיכות מאושר מרא

 

 במנהרת הולכי רגל אלמנטי זכוכית .141119.

" במנהרת הולכי "SAINT GOBAINתוצרת " BioCleanדגם  הספקה והתקנה של זכוכית  .1 

מ"מ, במידות   1.52שקוף אקוסטי בעובי    PVBעם שכבה של    6+6מחוסמת דו שכבתית  רגל  

285X150  מלוטש מינרוסטהר לשלד על ידי ברגים  במנהרה להולכי רגל, כולל חורים לחיבו .

גוונים הדפסה   4בשני הצדדים הארוכים. הדפסה קרמית בצבעים משני צידי אחד הלוחות,  

 דיגיטלית.

 .015-01-01-51-19לפי תכנית מס'  .2 

 

 שלד פלדה לתקרה תותבת 19.11.15

ובר ליציקת פלדה להתקנת תקרה תותבת במנהרה להולכי רגל מחהספקה והתקנה של שלד   .1 

 .הבטון

 .015-01-01-52-19 לפי תכנית מס' .2 
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 תקרה תותבת מנירוסטה 19.11.16

מ"מ   2הספקה והתקנה של תיקרה תותבת מנירוסטה מלוטשת ומבריקה כמו ראי בחלקים בעובי   

חיבורים על ידי ברגים סמויים וחיזוק . כל ה015-01-01-52-19במנהרה להולכי רגל, לפי תכנית 

 רה לפי פרטים בתכנית, על הקבלן לספק תכניות ייצור לאישור המתכנן.בהדבקה ק

 

 מעקה בטיחות 19.11.17

הספקה והתקנה של מעקה בטיחות מפלדה מגולוונת למשטח ליד ארונות חשמל לפי פרט ורשימת  

 ליד תחנת מי קייץ. 2-מסגרות מ

 

 חות למשטח מסורגמעקה בטי 19.11.18

ות מסורג מפלדה מגולוונת לתחנת שאיבה מי קיץ לפי דגם ספקה והתקנה של מעקה מבטיחה 

 .19, ופרט 3-חברת סקופ או שוו"ע ואיכות מאושר מראש, ולפי רשימת מסגרות מ

 

 גרם מדרגות מפלדה 19.11.19

מסורג בתחנת שאיבה מי הספקה והתקנה של גרם מדרגות מפלדה מגולוונת עם מדרגות ממשטח    

 .5-, מ4-"ע ואיכות מאושר מראש לפי פרט ורשימת מסגרות מקיץ לפי דגם חב' סקופ או שוו

 

 דלת פח 19.11.20

הספקה והתקנה של דלת דו כנפית להוצאה והכנסת משאבות מידות לפי פרט ורשימות  .1 

 .6 -מסגרות מ

 מידות לפי פרט ורשימות מסגרות הספקה והתקנה של דלת פלדה דו כנפית )דלת חוץ( ב .2 

 .16 -מ

 

 כסה פחמ 19.11.21

 .7הספקה והתקנה של מכסה פח חד כנפית מידות לפי פרט  

 

 דלתות פח לארונות חשמל 19.11.22

 .8 -הספקה והתקנה של דתות פח דו כנפית על גבי ארונות חשמל מידות לפי רשימות מסגרות מ 

 

 דלת אש 19.11.23

, 9-מסגרות מהספקה והתקנה של דלת אש דו כנפית מפח )דלת חוץ( מידות לפי רשימת  .1 

 S-3 – 560דלת  סוג   B9 -ופרט מ

, A9-אקוסטית מפח מידות לפי רשימת מסגרות מ הספקה והתקנה של דלת אש דו כנפית .2 

 S-3 – 560דלת  סוג   B9 -ופרט מ

 .10-)דלת חוץ( מידות לפי רשימות מסגרות מהספקה והתקנה דלת דו כנפית בטרפו  .3 

אש חד כנפית מפח )דלת פנים( מידות לפי פרט ורשימות הספקה והתקנה של דלת פלדה  .4 

 .S-3- 560דלת סוג  B 15 -ופרט מ 15 -מסגרות מ

הספקה והתקנה של דלת פלדה אש חד כנפית אקוסטית  )דלת פנים( מידות לפי פרט  .5 

 .S-3- 560דלת סוג  B 15 -ופרט מ A15 -ורשימות מסגרות מ
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 תריס רפפות 19.11.24

 . 11-נה של תריס רפפות קבוע בטרפו מידות לפי פרט מהספקה והתק .1 

 .A11-הספקה והתקנה של תריס רפפות קבוע בטרפו מידות לפי פרט מ .2 

לפי פרט הספקה והתקנה של תריס איוורור מרפפת פלדה לאיוורור מנהרת הרכב מידות  .3 

 .12 -ורשימות מסגרות מ 23

 

 דלת לארונות כיבוי אש 19.11.25

והתקנה של דלת פח דו כנפית לארונות כיבוי אש )דלת חוץ( מידות לפי פרט הספקה  .1 

 .13-ורשימות מסגרות מ

הספקה והתקנה של דלת פח דו כנפית לארונות כיבוי אש/פח דו צדדית מידות לפי פרט  .2 

 .A13 -מורשימות מסגרות 

 סולם לחדר טרפו 19.11.26

 .14 -רשימות מסגרות מהספקה והתקנה של סולם לחדר טרפו לפי פרט ו 

 

 גריד בחזית לתא מעבה 19.11.27

 .17 -הספקה והתקנה של גריד בחזית לתא מעבה מידות לפי פרט ורשימות מסגרות מ 

 

 מאחז יד כפול 19.11.28

ס"מ מצינור נירוסטה  90הספקת כל החומרים והתקנת מאחז יד כפול לנכים ליד רמפה בגובה  

L316  29מ"מ, כולל פינות מעוגלות ועיגון לקירות/עמודים לפי פרט  2.2מ"מ, עובי  40בקוטר 

 

 תכולת המחיראופני מדידה ו .2919.11

 המדידה כדלקמן ויכללו:שבמפרט הכללי יהיו אופני  19למרות האמור בפרק  .1 

המחיר כולל את הקונסטרוקציה, בשלמותה, מורכבת  - קונסטרוקצית הפלדה 1.1  

מדד נטו, בהתאם למשקל התאורטי, לפי ית באתר. קונסטרוקצית הפלדה

התוכניות וטבלאות מוסמכות, אך ללא חישוב משקל הברגים, העוגנים, הריתוך, 

 אלקטרודות הריתוך, הפסדי פחת וכד'.

המחירים כוללים את ברגי העיגון, הברגים, הווים, ניקוב ו/או קידוח החורים  1.2  

 לברגים, חיתוך, ריתוך וכו'.

 יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן.הברגים  1.3  

חלקי קונסטרוקציה, הנמדדים ביחידות שלמות, יכללו את פלטות העיגון והחיבור  1.4  

 הצמודים להם. -

 וצביעה .גילוון כולל מחיר ה 1.5  

 מעקות ימדדו במטר או לפי יחידות כאמור בכתב הכמויות. .2 

 ה לפי יחידות פנלים והמחיר כולל גם את שלד הנירוסטה.המדיד –זכוכית לשבירת הרוח  .3 

 אלמנט זכוכית במנהרה נמדד במ"ר, כולל שלד פלדה. .4 

 מדידה לפי יח', המחיר כולל דם את רצפת הבטון. –ארון לראש מערכת  .5 

 .מדידה לפי מ"ר –אלמנט הצללה  .6 

 המחירים כוללים גם את כל האמור לעיל במפרט המיוחד ובהנחיות היצרנים. .7 
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 כלונסאות ואלמנטי סלארי    -  23פרק  

 (2008נוב'  2במפרט הכללי )מהדורה  23לאמור בפרק בנוסף 

 

 הנחיות כלליות 23.01

 מפלס המים 23.01.01

שבון בתקלות במי תהום בזמן מפלס המים באתר משתנה בהתאם לעונות השנה ויש לקחת בח 

 העבודה.

 

  תחום העבודה 23.01.02

שורת המתחמים הסמוכים העבודה תתבצע ברצועה הכלואה בין נתיבי איילון דרום לבין  .1

 .מערבית לנתיבי איילון וכן בתחום גשר עמק ברכה בתחום נתיבי איילון

יבי איילון ובמסילת הרכבת מודגש כי הבצוע צריך להתבצע ללא הפרעה לתנועה בנת .2

 ובהתאם להסדרי התנועה שיוכנו לצורך העבודה.

 

 עבודות עפר 23.01.03

הביצוע, יצטרך הקבלן לבצע עבודות עפר כמו: חפירות מקומיות או בניית רמפות. ייתכן, כי לצורך   

פירוקם   עבודות עפר אלה יהיו כלולות במחיר היחידה של סעיפי פרק זה ולא ישולמו בנפרד, לרבות

 בגמר הביצוע.

 

 סימון ע"י מודד 23.01.04

לן ועל חשבונו עפ"י קבצים מיקום הכלונסאות והקירות יסומן בשטח ע"י מודד מוסמך מטעם הקב 

 דיגיטלים שיימסרו לו ע"י הפיקוח.

 

ס"מ ומעלה ולקירות הסלארי. על פי  80צינורות בדיקה יוכנסו לכל כלונסאות הביסוס מקוטר  23.01.05

 רטים בתוכניות.הפ

 

 מילוי צינורות הבדיקה 23.01.06

ן את צינורות הבדיקה לאחר סיום הבדיקות ולאחר שהכלונסאות והקירות אושרו ימלא הקבל 

 לפחות. 20 -בדייס צמנטי לכל אורכם. חוזק הדייס ב

 

 תכנית עדות 23.01.07

(.  AS MADEנית עדות )לאחר ביצוע הכלונסאות והקירות הם יימדדו ע"י מודד מוסמך שיכין תכ 

 לאישורו. -התכנית תועבר למפקח 

 

 אישור הכלונסאות 23.01.08

המשך הביצוע של האלמנטים מעל הכלונסאות והקירות )קירות ראש, ראשי כלונסאות, קירות  

 וכו'( יהיה רק לאחר אישור המפקח לכלונסאות שבוצעו. 
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 ילת הרכבתביצוע קירות סלארי או כלונסאות בסמוך למס 23.01.09

. סביר שהקבלן ייתקל בעוגני קרקע קבועים המצויים  Bביצוע קירות סלארי בנציב  .1

 הנציב. עוגנים אלה תומכים את הקיר התומך המערבי של תעלת האיילון.  בתחום 

לכן יהיה על הקבלן לבצע סוללת עפר בתוך תעלת האיילון שתתמך זמנית את הקיר   

 במפרט זה. 01.02.04ת עפר סעיף כפי שמוסבר בפרק עבודו -המערבי

חפירת קירות הסלארי או כלונסאות במידה והקבלן ייתקל בעוגנים יהיה עליו במהלך  .2

לנתק אותם באמצעות ציוד מיוחד. במקום העוגנים שנותקו יהיה על הקבלן לבצע עוגנים 

 קבועים אחרים כמפורט בתכניות ובכ"כ. 

ע ת תימוך בתחום תעלת האיילון מועד ביצומועד ביצוע הקירות עקב הצורך בביצוע סולל .3

ספטמבר(, בנוסף עקב הקירבה  –קירות הסלארי מוגבל לתקופת הקיץ בלבד )מאי 

 למסילות רכבת פעילות ביצוע הקירות כרוך בתאום מול נציגי רכבת ישראל. 

הקבלן יהיה האחראי לביצוע התאום בכל הנוגע לנושאי בטיחות, כניסה לתחום הרכבת,   

   ת בסמוך למסילות, גידור זמני וכו'.עבודו

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 23.01.10

באופני המדידה במפרט הכללי.  23.00.01אופן המדידה של הכלונסאות יהיה עפ"י סעיף  .1

מדידת הקידוח והיציקה ביחד. בנוסף לאמור במפרט הכללי מחיר היחידה יכלול  דהיינו 

 הכלונסאות לאחר הביצוע.גם את דיוס צינורות הבדיקה ומדידת 

חיתוך קטעי עוגנים בתחום קיר הסלארי או הכלונסאות יהיו כלול במחיר היחידה ביצוע  .2

 של הקיר/כלונס ולא ישולם עליהם בנפרד.

המחיר כולל גם ביצוע עב' עפר ורמפות לצורך ביצוע הקידוחים  ופירוקם ופינויים  .3

 מהאתר בגמר הביצוע לאתר שפך מאושר.
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 עוגני קרקע  -  26פרק 

 

 קרקע קבועיםעוגני  26.01

 

 תכנון העוגנים 26.01.01

 כוח דריכה מקסימלי לתכנון מספר כבלים דרושים בעוגן: .1

 A*fyeld = 1.5*(Pw*1.3) 

 A - .שטח הכבלים 

 fyeld- .חוזק כניעה של הפלדה 

   Pw-  .כוח עבודה מתוכנן 

  בתכניות.מסים הרשומים כבלים ויתאימו לעואו עוגני העוגנים יהיו עוגני מוט  .2

 טון/ עוגן.  35, מקסימלי Pwכוח עבודה, 

 ביצעו העוגנים תהיה בהתאם לתוכנית המאושרת. .3

 מ'. 7-האורך המוזרק )הפעיל( של העוגנים ייקבע ע"י הקבלן אך לא יהיה פחות מ .4

 הזרקת החלק הפעיל של העוגן תובטח ע"י אטמים מתאימים. .5

 .מ' 7וזרק של העוגנים( יהיה לפחות האורך החופשי )הלא מ .6

 הקבלן יגיש לאישור מהנדס הבסוס, תכנון מפורט של העוגנים ושיטת הביצוע. .7

בידי מהנדס הרשות לשנות פרטים מהתכנון או כל תכנון לפני התחלת העבודה או במהלך  .8

 הביצוע. לא תאושר הגדלת מחירי היחידה בגין השינויים הנ"ל.

מ' ביניהם , נדרש לדרג את אורכם או את זווית הקדיחה, כך  2.0 -עוגנים קרובים מ  .9

 מ'. 4.0שהמרחק בין קצה התחתון של העוגנים יהיה לפחות 

 יש להבטיח גישה לראשי העוגנים ואפשרות דריכה חוזרת למשך זמן בלתי מוגבל. .10

 

 קדיחת העוגנים 26.01.02

 ר ומי תהום.הקרקע שבאתיוד הקדיחה יהיה מתאים לקדיחה דרך שכבות צ .1

 שיטת הקדיחה תהיה מתאימה לקדיחה תחת לחץ מים גבוה, כפי שצפוי בפרויקט. 

או חדירת קרקע \השיטה תבטיח רפשרות חדירת הקיר תחת לחץ מים מבלי לגרום לנזילה ו  

 דרך  חור הקידוח.

 ט של בית העוגן לאחר דריכה.כמו כן תבטיח השיטה איטום מוחל  

או \במהלך דריכה ולאחר שחרור ו  –איטום הקיר בזמן בצוע עוגנים  הקבלן יהיה אחראי על    

 פירוק ראשי העוגנים.

 הקיימים באתר. והסלע  ציוד הקדיחה יהיה מתאים לקדיחה ע"פ תנאי הקרקע  

 קוטר החור יהיה לפחות פעמיים וחצי קוטר העוגן. .2

 30  לא תעלה עלמהמתוכנן. סטית מפלס הקידוח  2%הקידוח לא תעלה על  סטית זוית .3

 ס"מ מהמתוכנן.

 על הקבלן להגן על כל חור קידוח בפני מפולות אפשריות. .4

 במקרה של הופעת חללים או מערות יהיה על הקבלן לבצע מילוי בטון וקדיחה מחדש דרכו. 
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טרי ומים.  הצמנט יהיה לפי תקן ישראלי העוגנים יוזרקו בתערובת דייס צמנט פורטלנד   .5

 תאושר ע"י המהנדס. ב. שימוש בכל ער0.4-0.45המים בתחום של מעודכן. מנת 

 ק"ג/סמ"ר. 280 -יום לא יקטן מ 28חוזק הדייס בבדיקת קוביה, כעבור  .6

 התכנון לעוגן קבוע יכיל  את כל פרטי ההגנות כנגד קורוזיה .   .7

ראש  העוגן כבל בנפרד ) בעוגני כבלים ( ועל כל העוגן כיחידה וכן על ההגנה תהיה על כל  .8 

 בחיבור לקורה .

 

 הנחיות כלליות להגנה נגד קורוזה 26.01.03

 החלק החופשי של העוגן .1 

 .0.02יהיה בתוך צינור פוליאתילן גמיש עם עובי דופן של  כבלכל  1.1  

הגנה נגד קורוזיה ) חומר מסוג דנסו חומר בהרווח בין הצינור למוט יהיה מלא  1.2  

 ערך (. תוצרת גרמנית או שווה

כל הכבלים יחד ) מופרדים ע"י שומרי מרחק ( , יוכנסו לתוך צינור שרשורי ) עובי  1.3  

 מ"מ ( . 2דופן 

 בין הכבלים יוכנס צינור שיאפשר הזרקה משנית . 1.4  

 החלק המוזרק הקבוע של העוגן .2 

חומר  הכבלים יהיו נקיים מחלודה או כל חומר שמנוני ויגיעו לאתר מוגנים ע"י 2.1  

 שניתן יהיה להוריד בזמן ההכנסה לקדח .

 בין הכבלים יוזרק חומר עמיד להגנה . 2.2  

 ההזרקה תעשה במפעל  בצורה שימנע כל בועת אויר או חומר שמנוני .   

שלא ייסדק בזמן הדריכה ) לדוגמת החומר המוזרק יהיה בעל גמישות מספקת כך     

 אפוקסי (.

 20מנט , יידרש עובי כסוי מסביב לכבלים של לפחות     אם החומר יהיה מתערובת צ   

 מ"מ.

 

 הגנה על ראש העוגן 26.01.04

 על הקבלן להגיש פרטים להגנה על ראש הקידוח כולל כסוי וגריז. 

 

 עוגני ניסוי 26.01.05

 להתקין עוגני ניסיון.  עם תחילת העבודות על הקבלן .1

גנים המתוכננים או אחרת אם יאושר מסך הכול העו 5%מספר עוגני הניסוי יהיה לפחות  .2

 על ידי המתכנן.

 עוגני הניסוי יפוזרו בצורה אחידה לאורך הפרויקט או הקטע המאושר לביצוע.  .3

 עוגני הניסוי יהיו זהים לעוגנים "הרגילים". .4

 ימים.  10ם כוח העבודה( יוחזק למשך פעמי 1.5עומס הדריכה המקסימלי ) .5

 היה להמשיך בביצוע יתר העוגנים. רק לאחר בדיקת עוגנים הנ"ל ניתן י .6

 לאחר שחרור העומס ניתן לחזור ולבצע נעילה כמתוכנן.  .7

 שעות. 24כוח הנעילה ייבדק בעוגנים הנ"ל גם אחרי  .8
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 דריכת עוגנים 26.01.06

 מוסמכת.דריכת העוגנים ייעשה על ידי מעבדה 

 .ק"ג/סמ"ר 280 -ניתן להתחיל בדריכת העוגנים עם הגיע חוזק הדייס ל .1

 .)כולל עוגני ניסוי( תכנית מערכת הדריכה  ומהלכה יוגשו ע"י הקבלן לאישור המהנדס .2

לפני תחילת הדריכה ימסור הקבלן למהנדס עקומת כיול של המגבה ההידראולי, שעוני  .3

 ה, סמוך למועד הביצוע.הלחץ יכויילו בתחילת העבוד

       ות העוגן.במהלך הדריכה ימדדו בעיקר שני פרמטרים: כח והתארכ .4

חזק יובכל שלב    .(Rwח המתוכנן )ומהכ  50%  -ח הגדול בוכל עוגן יידרך בחמישה שלבים לכ . 5

 דקות לפחות. 15יוחזק במשך  Rw 1.5כוח הבדיקה של לפחות.  1דקה  ח במשךוהכ

 .Rw 0.7הנעלה יהיה ח וכלאחר שחרור מלא של העוגן. תעשה נעילת העוגן  .6

 שעות אחרי הנעילה.  24 גן ייבדק לאחרח המשתייר בעווהכ .7

 שעות 24)מכח הנעילה( לאחר  6%דקות.  15לאחר  2%ניתן לקבל איבוד כח בעוגן של  .8

 ימים. 10)מכח הנעילה( לאחר  8% -ו

ולבדוק שנית לאחר  T 0.7 -אם איבוד הכח בעוגן גדול יותר, יש לדרוך את העוגן מחדש ל .9 

יים כאלה לא נשאר כח משתייר כאמור יש לפסול את העוגן שעות. אם כעבור שלושה נסו  24

 או להקטין את הכח המתוכנן )לפי החלטת המהנדס(.

 ישום עקומת העומסים.על הקבלן לנהל רישום של התארכות העוגן, במקביל עם ר .10 

 -על הקבלן להציג בפני המהנדס, טבלה עם הנתונים הבאים: .11 

 ספר העוגן.מ 11.1  

 יך הקדיחה.תאר 11.2  

 תאריך ההזרקה. 11.3  

 תאריך התחלת הדריכה. 11.4  

 תעודת דריכת העוגן. 11.5  

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 26.01.07

 עפ"י הסיווג בכ"כ ומחירן כולל בין היתר את כל האמור לעיל.עוגני קרקע ימדדו לפי יח'  
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 DDC /PLCמערכת בקרת מבנה   -  35פרק 

 

 כללי 35.01

קרה המאופיינת במסמך זה הינה הרחבה של מערכת הבקרה הקיימת בדרך מערכת הב .1

 לובה אליאב.

המערכת תחובר בתקשורת אל מחשב שרת המערכת הקיים בחדר הבקרה של הדרך התת  .2

 קרקעית.

 מתוצרת חברת יישומי בקרה . VEROPOINTהבקרים שיסופקו יהיו מדגם  .3

לאות והתראות לטובת המערכת הקיימת תורחב במפות סינופטיות , טב HMIתוכנת ה  .4

 נשוא עבודה זו.

המבצע יהיה בעל אישור הסמכה מחברת "יישומי בקרה" ספקית, מתקינה ונותנת השרות  .5

 למערכת הבקרה הקיימת.

רשאי לבצע את התקנת המערכת ותכנות הבקרים במידה והינו מוסמך לכך בעצמו המבצע   .6

יימת לרבות עדכון ותוספת אולם ביצוע הרחבה והתאמה של תוכנת שרת המערכת הק

 מסכים יהיה עליו לבצע באמצעות חברת "יישומי בקרה" בלבד.

התוכנות כל " ותכלול את  Turnkey project" -מערכת בקרת המבנה והאנרגיה תותקן כ .7

וכל ההתקנות החשמליות לכל מתאמי תקשורת,  הרגשים, ממסרים, כרטיסי קצה, בקרים,  

 שלמותה ותפעל כפי המפורט בהמשך.המערכת תותקן ב מרכיבי המערכת.

תהייה אחת משתי הפרוטוקולים  TCP/ IPהתקשורת בן בקרי המערכת על גבי רשת ה  .8

ייחודי  proprietaryקשורת בפרוטוקול לא תאושר ת Modbusאו   BACnetהבאים בלבד: 

 של היצרן.

 , DALI ,MODBUSהבקרים יהיו בעלי מודולי הרחבה או מתאמי תקשורת סריאלית ל  .9

BACNET ,KNX . 

בקרי המערכת יתממשקו בתקשורת אל בקרים אינטגרליים שיסופקו במערכות של אחרים  .10

(, יחידת DALI(, מרכזית תאורות דרך )  DALI)רב מודדי, גנרטור, מרכזית תאורות חירום )  

UPS . 

  VLANSו  portsתוקם על ידי קבלן מערכות הביטחון אשר יקצה  TCP/ IPרשת תקשורת  .11

 חיבור בקרי בקרת המבנה.לטובת 

 

 :תכולת העבודה כוללת את כל הנדרש לרבות 35.02

 אספקה, התקנה, הפעלה, הרצה של כל הנדרש למערכת הבקרה לרבות: .1

 .TCP/IPע"ג רשת   VEROPOINTבקר/ים  1.1

בקרים הכוללים תמיכה והתממשקות מלאה באמצעות מתאמי תקשורת  1.2  

לפורט תקשורת  TCP/IPאמצעות חיבור ישיר אינטגרליים ומובנים בבקר ו/או ב

 במתג, אל בקרים שיסופקו ע"י אחרים 
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של מערכת הבקרה תהייה באחד מפרוטוקולי  BACK BONEתקשורת על רשת ה  1.3  

 (:התקשורת הבאים )דרישות מינימום

   1.3.1 BACnet TCP/ IP . 

   1.3.2 Modbus TCP/ IP.   

 לטובת התממשקות בתקשורת לבקרי תאורותמתאמי תקשורת דאלי יותקנו  1.4  

יותקנו בארונות ייעודיים ו/או בתאי בקרה ו/או בלוחות החשמל  /DDCבקרי 

 שיספקו "אחרים".

 .במחשב מוקד חדר הבקרה HMIהרחבת תוכנת ומסכי  .2

 

 רשת התקשורת 35.03

אופטית/נחושת )בהתאם לתוואי והמרחקים בין מתגי התקשורת(   BACK BONEרשת  .1

 על ידי קבלן מערכות הביטחון ואינה בסקופ קבלן הבקרה. תסופק

חיבור תקשורת בין בקרי המערכת המותקנים בארון בקרה/תא בקרים בלוחות חשמל  .2

   TCP/IP .שונים

 .Modbus RTU , BACnet MS/TP ,KNX ,DALIבור תקשורת אל בקרים "אחרים"  חי .3

ותתריע על נתק או תקלה או   ,שניות לכל הפחות  10בדיקת "חיות" אחת ל  המערכת תבצע   .4

שיבוש בתקשורת בין שרת לרשת התקשורת ו/או לבקרי מערכת הבקרה ו/או לבקרי "צד 

 שלישי"

 

 (BUS-Sכבילת הרשת לרשת הסריאלית )משנית  35.04

, לחיבור מתאמי תקשורת ו/או לשרשור  תקשורת לבקרים RS 485רשת סריאלית  .1

  Belden 9402     דוגמת -המותקנים בארון בקרה/תא בקרים משותף

 הכבלים יאושרו מראש ע"י הפיקוח בהתאם לסוג התקשורת והנתיב הנדרשים. .2

( אשר אינם פולטים Halogen Free) HFיעשה שימוש בכבלים כבים מאליהם ובעלי בידוד  .3

 גזים רעילים בשעת שריפה.

 

 מפרטים, חוקים ותקנות 35.05

בכפיפות לתקנים בינלאומיים וישראליים   יהיו  מערכות בקרת המבניםהעבודה והציוד של   .1

 בהתאם לפירוט הבא:

 הישראלי.תקני מכון התקנים  1.1

  וכו'(. UL/IFIG, FEDERAL STD) אמריקאיםתקנים אזרחיים  1.2  

כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל  1.3  

החשמל, ולדוגמאות אשר נבדקו   הבחינות לדרישות מכון התקנים הישראלי, חברת

 ונמצאו כשירות לתפקידם על ידי המפקח.

 העדיפות למסמך הראשון במקרה של סתירות. 1.4  

 

 חווט והתקנות, שילוט וסימון  35.06



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

219 

 כל התקנה תחייב תכנון מוקדם וקבלת אשור המזמין. .1

שעת שריפה יעשה שימוש בכבלים בעלי בידוד כבה מאליו אשר אינם פולטים גזים רעילים ב .2

Halogen Free . 

ועפ"י מפרט כללי לעבודות חשמל בהוצאת כל עבודות החשמל יעשו בהתאם לחוק החשמל   .3

 ת, ומשהב"ט במהדורתו האחרונה.שרדימ –הועדה הבין 

כל נזק שיגרם ע"י "הקבלן" או עובדיו, כולל קבלני משנה המופעלים על ידו, למתקן או  .4

 יות "הקבלן".מבנה או חלק השייך לאתר, יהיה באחר

 תקני התקנות המקובלים. בצוע העבודה יעשה בעזרת כלים המתאימים לייעודם ולפי .5

כל פסולת או שאריות, אביזרים וכבלים יפונו מיידית בתום העבודה מהמתקן, או מהשטח  .6

 בו הסתיימה ההתקנה באזור המסוים.

רק בכבלים  עובי החוטים למערכת יותאמו למרחקים ולזרמים הנדרשים, יעשה שימוש  .7

. כבלי ההתקנות יהיו בעלי  Belden 9402בעלי גידים שזורים , ולא גיד בודד, כדוגמת כבל 

 צבע שונה לכל גיד וגיד, ואשר יאפשרו זיהויים בצורה קלה ונוחה.

 .ביטחונית בקרת המבנהכל המחברים יהיו מסוג מעולה ומתאימים לבצוע  .8

 צמם.כל המחברים יהיו מסוג ננעל שלא ישתחררו מע .9

ת ההארקה לא יעלו על כל המכשור יוארק עפ"י התקן, התנגדות חיבור לנק' הארקה מרכזי .10

אוהם, ההארקה תיבדק ע"י בודק מוסמך, שיובא לאתר ע"ח הקבלן, ויוציא דו"ח בכתב   0.1

 אודות מצב הבדיקות.

 באופן בר קיימא. סימניותכל מוליך יסומן בקצותיו ע"י  .11

בסימון/שילוט או נקודה בלוח חלוקה, יסומנו ו/או ישולטו    כל נקודת חבור, מחבר, מהדק, .12

 עמיד בשחיקה.

 -ובין חווט שמתחו הנומינלי נמוך מ Vac 230לטת בין חווט מתח גבוה חתהיה הפרדה מו .13

 וולט. 50

 כולל כל קופסת ציוד או פריט ציוד אחר. –כל מרכיבי הציוד ישולטו ויסומנו  .14

 שפת השילוט עברית. ניסוח השילוט יועבר לאישור המזמין, .15

המבנה, יבוצע ע"י הדבקת שילוט חרוט וממולא צבע או שימוש  סימון ציוד המותקן בתוך .16

   Brotherבעל שני צבעים, לא יאושר שילוט ממכונות המייצרות שילוט רך )  P.V.Cבלוח 

 וכו'(.

 כל קופסת מעבר ו/או ארונית חווט תשולט חיצונית לגבי ייעודה. .17

תקן )לאותם חומרים   בהם שימוש, יהיו חדשים מטיב מעולה ובעלי תוכל החומרים שיעשה   .18

 להם קיים תקן(.

 כל הסימונים בשטח יתאימו למשורטט בתכניות שיוגשו עם ספרות המערכת. .19

שימוש לא יותר כל חיבור ייסגר בשרוול מתכווץ, ביצוע החבורים בהלחמה אמינה בלבד,  .20

 בסרט בידוד.

אישור וצגו לציוד יחוברו בסרגלי חיבור אמינים שי כבלים בארונות סעף ו/או קופסת .21

 המזמין 
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, ארונות בקרים. כל הציוד ארונות סעףגם אספקה והתקנה של  כלול  מחיר הציוד שיסופק י .22

שיסופק ויותקן יכלול זיווד חיצוני אינטגראלי ואת כל חומרי העזר הנדרשים כשהם 

 כלולים במחיר הציוד.

 בורי ביניים.יח החווט יהיה רצוף לכל אורכו ללא .23

 .מערכת והתיעודספר הבאתר בצרוף תוכניות החווט המלאות יישארו  .24

 ברגיי ציוד המותקנים מחוץ למבנים יהיו ברגיי פלב"ם. .25

לא יושארו קצוות בולטים של פרטי מתכת או אחרים אשר יכולים להוות מפגע בטיחותי,  .26

 כל חלק מתכתי בולט יחתך, וילוטש.

וון, על פי תקן ישראלי. המידה וקצוות בוצעו מברזל מגולכל חלקי המתכת שיותקנו י .27

עשיר באבץ בשתי שכבות בנות  –מגולוונים, יחתכו, מיקום החיתוך יבצע ע"י צבע מגינול 

 מיקרון לפחות. 30מיקרון לפחות, וכן בצבע גוון גם הוא בשתי שכבות בנות  30

תן באופן זהיר החזר במידה ובאתר קיימות תקרות אקוסטיות, הקבלן מחויב לפירוקן .28

למקומן ללא שבר בקצוות, וכן מחויב לניקיונן. אריחים שימצאו עם סימני לכלוך, הקבלן 

 יחויב בעלות החלפתם.

צנרת שתותקן בחללים מעל תקרות אקוסטיות, תהיה מסוג "כבה מאליו" נושא תו תקן  .29

 של מכון התקנים, עפ"י דרישה יציג הקבלן האישור למפקח.

 ר ייצובם וחיזוקם.בצינורות, רק לאחכבלים יושחלו  .30

 חיבור של נעלי כבל )למצברים(, יחייב שימוש בטבעת קפיצית, להבטחת החיזוק.  .31

מ"מ, תוואי התקנתם יתואם   1.5, יהיו בעלי חתך מזערי של   Ac230  כבלי הזנה למתח רשת .32

ת, . במידה והכבלים אלו יוכנסו לקופסה מתכתיN.Y.Yעם המזמין, ציפויים יהיה כפול 

להגנה כנגד פגיעה בכבל. בחישוב עובי הכבל יילקח מקדם  גורמטיותקן  במיקום הכניסה

 לפחות, מצריכת הזרם הנמדדת. 25בטחון בשיעור של % 

 תבוצע ע"י כסוי פלסטי שקוף. Vac 40הגנת נקודת מתח מעל   .33

ד לכך כל כרטיס ו/או מעגל יותקנו בקופסה / ארון ננעל, גם אם הנם מותקנים בפיר המיוע .34

 ' לגבי יעודה, נוסח השילוט יתאים למצוין בתיעוד.סנדוויץשלוט בשילוט , הקופסא ת

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להתקין ציוד על קיר , הקבלן מחויב ) ללא חיוב כספי ( לספק  .35

מ"מ בהתקנה אסטטית ומיושרת, ולהתקין עליו את הציוד,  20ולהתקין לוח עץ בעובי 

 תקנות באופן מיושר אנכי ואופקי.מחורצות ומו P.V.Cהחווט יועבר בתעלות 

במחיר התקנת כל אביזר ייכלל מחיר קדוחים בקירות, מעברים למיניהם,  או חיזוקים ככל  .36

 שיידרש.

 

 תנאי סביבה , הגנות ברקים, ודרישות טכניות כלליות: 35.07

עבודות כל העבודות יבוצעו עפ"י חוק החשמל ותקני ההתקנה של מכון התקנים, כל ה .1

יבוצעו עפ"י מפרט כללי לעבודות חשמל בהוצאת משהב"ט ובמהדורתו האחרונה, כן 

תבוצע העבודה עפ"י דרישות הרשויות הרלוונטיות כמו: מכבי אש, חברת חשמל, ומזמין 

 העבודה.
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כל מרכיבי הציוד יוארקו ויכילו להגנה בפני שינויי מתח וזרם, בצוע הארקה עפ"י תקן  .2

 לית לנק' הארקה מרכזית(.את מקסימהתנגדו אוהם 0.1ישראלי )

 לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכת המבוצעת. .3

מעלות   50תמנע האפשרות לנגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תעלה על   .4

 צלזיוס.

כל חלקי מתכת מכל סוג למעט פלדת אל חלד, יעבור תהליך ציפוי והגנה כנגד תהליכים  .5

 . 6פוי יבוצעו עפ"י מפרט חי"ק מס' ביעה/ציקורוזיבים, הצ

 כל מרכיבי הציוד יהיו נקיים משיירים ושבבים, משחות או כל לכלוך מכל סוג שהוא. .6

 ובעובי עפ"י המוגדר בתקן. 918גלוון חלקי מתכת יבוצע עפ"י תקן ישראלי מס'  .7

צורך  מבנה המערכת יהיה כזה שיאפשר גישה נוחה לצורך שרות למרכיבים השונים, ללא .8

 פרוקים מסובכים.ב

 תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ונוחה מקופסאות בהן הם יותקנו. .9

 תתאפשר גישה נוחה ופשוטה לכל הנתיכים. .10

 כל החבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ. .11

והמתייחס לציוד אלקטרוני המופעל מרשת  250כל הציוד האלקטרוני יעמוד בתקן מס'  .12

 החשמל.

 המחברים שיותקנו יהיו מתאימים לייעודם ומאיכות מעולה.כל  .13

 בורי חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מורשה, נושא תעודה המתאימה למתח המתקן.יח .14

כל מרכיבי המערכות יהיו ברי חליפיות מלאה, הן כחלקים בודדים והן כמכלולים. יוצאים  .15

 מכלל זה מרכיבים החייבים התאמה או כוונון מיוחד.

 

 שלבי ביצוע ואבני דרך .0835

 : יום ממועד צו התחלת העבודה 14יגיש תוך  הקבלן .1

 תוכנית עבודה מפורטת לבצוע העבודה 1.1

  1.2 DEMO .למסכי המערכת לצורך התרשמות וקבלת הערות מהלקוח 

 

 (Preliminary design review) PDR –סקר תכנון ראשוני  35.09

 .שלושה שבועותלוח הזמנים לסקר זה  .1

יציג את תוכן המערכת הכללי על גבי סכמת בלוקים עד לרמת תת מכלול. בנוסף,  הקבלן .2

 יוצגו שיטת ההתקנה והתשתיות.

 הקבלן יסקור את כלל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת באתרים. .3

 החומרים ותת המכלולים. הקבלן יציג את הפריטים הכלולים בהצעתה כולל טיב .4

 את ממשק המפעיל המוצע על ידו. מזמיןבפני ה הקבלן יציג .5

 הקבלן יציג את נהלי ביקורת האיכות שלה ואת מערך ההתקנות והשירות שלה. .6

 .CDRסיכום פגישה יאשר או ידחה את הנתונים אשר הוצגו וייקבע מטלות לקראת מפגש  .7
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 ( CDR design review) Critical –סקר תכנון וביקורת  35.10

 .שלושה שבועותזה לוח הזמנים לסקר  .1

כולל השינויים שנדרשו בנוגע  PDRהקבלן יציג את תיקון הליקויים אשר עלו במפגש  .2

 לממשק המפעיל.

 הקבלן יציג את תוכן המערכת המפורט בתצורתה הסופית לפיילוט. .3

 הקבלן יציג את כל פרטי הציוד שיסופק באופן פיזי. .4

 תהליך ההתקנה באתרים.הקבלן יציג את  .5

( לבחינת קבלה Acceptance Tests Procedure) ATPוהל בדיקות קבלה הקבלן יציג נ .6

 למערכת מותקנת.

תוקפא תצורת המערכת לפיילוט ויינתן אישור לקבלן להתחיל  C.D.R -לאחר אישור ה .7

 בביצוע ההתקנות.

 

 הגשת תיק תכנון: 35.11

 הקבלן תיק תכנון מפורט הכולל:גיש י, C.D.R -ה השלמת  עד למועד  

 ר של המערכת.עץ מוצ .1

גאנט מפורט של הפרויקט הכולל את שלבי הרכש, ההתקנות, כיולים והרצת מערכת תוך  .2

 התייחסות לפיילוט.

 קשורות.תיאור ושרטוט תשתיות ופריטי מערכת  .3

 סכמה כוללת של המערכת על כלל מרכיביה. .4

 פריסת המערכת כולל חיווט ועורקי תקשורת. .5

 בקרי המערכת ובקרים שיסופקו ע"י אחרים.לתוכן הממשקים הפנימיים והחיצוניים  .6

 נוהל בדיקות למערכת ולאבזרי הקצה. .7

 ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת. .8

 .ניתוח עומס אספקת מתח .9

 כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים. .10

 

 סיורים מקדימים 35.12

 ודה ולו"ז.יידרש להגיש תוכנית עב הקבלן .1

 לפני ביצוע כל התקנה, יבוצע סיור מקדים באתר. .2

 .המבצעונציגי  המזמיןבסיורים ישתתפו נציגי  .3

אסוף במסגרת הסיור בשטח את כל המידע והנתונים הנדרשים לביצוע מלא של י המבצע .4

 העבודה על פי לוחות הזמנים.

 , לרבות:יסוכמו כל הפרטים הרלוונטיים לביצוע העבודה באתרבמסגרת הסיור  .5

 סימון מיקום התקנת האמצעים. 5.1

 סימון מיקום התקנת ארונות המערכת. 5.2  

 תכנון מעבר הכבלים. 5.3  
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 למערכות נלוות.תאום כל הפרטים הנוגעים לחיבור  5.4  

ויהווה מסמך שיהווה  ןהמזמיכל שייקבע בסיור יירשם בדו"ח הסיור ע"י נציגי  5.5  

 ז ועל פיו, בין היתר,  תבוצע העבודה.חלק בלתי נפרד ממסמכי המכר

 

 נוהל בדיקות למערכת ולאבזרי הקצה 35.13

 ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת. .1

 .ניתוח עומס אספקת מתח .2

 ATP (Acceptance Tests Procedure )טבלאות בדיקות  .3

  I/Oבדיקת תקינות, חיווי והפעלה של כל נקודות ה  .4

 בדיקת אינטגרציה תוכנה והתממשקות תחנות העבודה למערכת. .5

 בדיקות הפעלה והרצה. .6

 

 וטכניות תפונקציונאליו תודריש 35.14

 פעולת מערכת הבקרה מבוצעת בשלוש רמות  .1

המורכבת מאביזרי קצה המפוזרים במקומות השונים  -רמה א' )רמה מקורית( 1.1

 השונות.בתוך המבנה ובמערכות 

המורכבת מיחידות איסוף נתונים אזוריות המקבלות את -אגף( )קומה, רמה ב' 1.2  

התראות/נתונים של רכיבים סטנדרטיים ורגשים ומעבירי פקודות שינוי מצב 

נתוני התכנית המקוריים, ע"פ לבקרים, על מנת לשמור ולבקר את המערכת ע"פ 

' למטרת הערכים הרצויים שנבחרו. יחידות אלו גם מקשרות בין רמה א' לרמה ג

 איזון כללי של פעילות הבקרה.

הקיימת בחדר הבקרה   המערכת המרכזית  -)מבנה שלם, קומפלקס מבנים(  רמה ג' 1.3  

דרכה מופעלות הוראות בקרה ותאום לכל המערכות בדרך "לובה אליאב" 

מהבקרים שיותקנו אל שרת המחוברים אליו. יחידה זו אמורה להעביר נתונים 

 המערכת הקיים.

 הקצה במתקן מורכבים ממספר תת מערכות רכיבי .2

רכיבים סטנדרטיים כגון: רגשי טמפרטורה לחיווי טמפרטורה, רגשי הצפת מים וכן כל 

(  Sensorsגם" בשינוי תכונה חשמלית, שינוי פרמטר פיזיקאלי, רגשים )אביזר/רכיב ה"מתר

הקולטים נתונים שונים בתוך חללים/מתקנים עליהם מופעלת הבקרה ובקרים 

(Controllers.הפועלים בחלל/מתקנים ) 

 ערכת בקרת המבנהמדרישות תכנון מ .3

 הגדרת המערכות המבוקרות. 3.1

 תקינות המערכת.תכנון מדויק של מצב אי  3.2  

 בחירת המערכות החייבות הפעלת/גיבוי ידני/מכני. 3.3  

 קביעת נתונים לגבי תכנת מחשב לבקרת המבנה. 3.4  

י )משטר הפעלה( להפעלת מערכת הבקרה/אישורי גישה למחשב קביעת נוהל ארגונ 3.5  

 והרשאות וכד'.
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גרת מערכת בקרת קביעת רשימת פרמטרים/פונקציות שמתכוונים להפעיל במס 3.6  

( ליחידות Input/Output I/O -המבנה וקביעת היציאות והכניסות )הדרישות ל

, Resetלוגיות )אתחול או אנ (On/Off)איסוף אזוריות היכולות להיות דיגיטליות 

 מצבים אחדים(.

הגנה בפני ברקים ותופעות מעבר חשמליות של היחידה המרכזית  ויחידת האיסוף  3.7  

 קווי התקשורת.האזוריות, 

 במארז ייעודי.יחידות האיסוף האזוריות והבקרים מזוודות  3.8  

חלוקה על פי   קביעת רשימות מערכות ומתקנים המחוברים לבקרת המבנה 3.9  

 למערכות במבנה.

 הקיימת. H.M.Iתוכנת  תכנות 3.10  

 .I/Oרשימה/קטלוג סעיפי פיקוד  3.11  

 דיווחים/תקלות:רשימת/קטלוג  3.12  

 בזמן אמת. 3.12.1   

 לזיכרון לשם תיעוד והכנת  תוכניות. 3.12.2   

 לאחזקה מתוכננת יזומה. 3.12.3   

רשת תתמוך  -נים בזמן אמת והיסטורי תפעל ברשת ותאפשר שיתוף נתו 3.12.4   

 .או שו"ע מאושר Management View Nodesמסוג עבודה בתחנות 

 מרכזית :המבנה הדרישות נוספות למערכת בקרת  .4

 מבוקרות.הכל המערכות  עלפיקוד ובקרה  4.1

  ים.סטנדרטיי תקשורת לפרוטוקולהתממשקות  4.2  

 הקיימת יכללו: I.M.H -עדכונים בתוכנת ה .5

 עדכון מפות הדרך השרות.  5.1

אפשרות הצגת כתיבת התראות למערכת השונות והצגתן בפורמט גרפי כולל  5.2  

 מיקומן.

 כתיבת טבלאות ונתוני בקרה לפי הדרוש . 5.3  

הצגת נתוני המתקן בזמן אמת. בזמן מסירת המערכת ייבדק זמן תגובת המערכת,  5.4  

 נייה אחת לכל נתון ו/או מפה .זמן עדכון מצב אמת על המסך יהיה עד ש

 תאריך ושעת האירוע . –רישום התראות כולל תיאור  5.5  

 מיון והדפסת דו"ח התראות היסטורי . 5.6  

 שינוי פרמטרים ממרכז הבקרה . 5.7  

שינוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימוש בטבלת שעות שבועיות  5.8  

 ום.הפעלות הפסקות בי 10הכוללת לפחות 

איסוף נתונים כמות נקודות ונתונים כמפורט בכתב הכמויות נקודות לפחות )זמן  5.9  

גימה מינימאלי של דקה אחת לכל היותר(, הצגת והדפסת הנתונים בטבלה ו/או ד

 . ההיסטוגרמ

בזמן אזעקה תוצג בתחנות העבודה תמונה המתייחסת לאזעקה, תיאור מילולי של  5.10  

 מקומי . האזעקה ויופעל זמזם
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אחת. בניית היסטוגרמות גרפיות והצגתן על המסך ברזולוציה מינימאלית של דקה   5.11  

גרפים בו זמנית כגון עקומת צריכת החשמל ביחס  10ניתן יהיה להציג על המסך 

 לאחוזי עומס של צרכנים שונים כגון מדחסי הקירור מפוחים וכדומה.

ונים לכל מערכות הבקרה ותציג את התנהגות ביצועי סימולציה של ערכי מדידה ש 5.12  

 .המערכת בתנאי מדידה שונים

 עדכון  רמות והרשאות קיימים.       5.13  

 הצגת נתונים: .6

 צורות עיקריות: 5 -הנתונים יוצגו במערכת ב  6.1

 שרטוט גרפי של אזורים נשלטים. 6.1.1 

 הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות . 6.1.2 

 ות נתונים בחתכים שונים .דוח 6.1.3 

 דו"ח התראות. 6.1.4 

שיח   -דו  מסכים )אזעקות, זמן ותאריך,  5זמנית של עד  פשרות הצגתם בו  א 6.1.5   

עם  המחשב, כולל הפעלת מקשים, הוראות והודעות מהמחשב, תצוגה 

 טקסטים/טבלאות(. ע"י גרפיקה 

 מפקח.צבעי מסך כולל "שורות המלל" יהיו עפ"י הנחיות ה 6.2  

 מסכי תצוגהוכמות תמונות טבלאות  .7

מספר מסכי התצוגה וההפעלה יקבעו במהלך הפעלת המערכות. תיכלל כמות  7.1

ואייקונים עבור מערכת בקרת המבנה ומסכי  מערכת  מספקת של מסכי תצוגה 

כל זאת על מנת להציג את  ,לפחות 25%רזרבה של בקרת מיזוג האוויר, בתוספת 

ך יוצגו בכל מס ות למערכת בצורה ברורה וקלה לתפעול.כל המערכות המחובר

 אייקונים פעילים לכל היותר. 50בממוצע 

אור התצוגה ולכל ערך נמדד יוצגו היחידות ילכל תצוגה תהיה כותרת עם ת 7.2

 ההנדסיות שלו.

זמנית במרווח זמנים -מי אוטומטי, בואכל הנתונים בכל תצוגה יעודכנו באופן דינ 

 ל מקסימום שתי שניות לכל נתוני  התצוגה.)קצב עדכון( ש

ניתן  כל התצוגות יבנו ויותאמו לצורכי המערכת/לקוח לאחר אישורם בידי היועץ. 7.3

יהיה לעדכן כל אחת מהתצוגות במחשב המערכת באתר ללא צורך בתוכנת פיתוח 

 פית נוספת.אגר

או  On/Null/Alarm/Offאובייקטים בינאריים יוצגו בתצוגות עם ארבעה מצבים  7.4

יהיה למרכז את הטקסט לשמאל/ימין או למרכז לפי ניתן  עם טקסט רצוי אחר.

 דרישת המשתמש.

 .כמו כן ערכים בינאריים יוכלו להיות מוצגים באנימציה  

 ,  On/Off/Null/Alarmעבור יציאות  בינאריות על המערכת לספק בנוסף לטקסט  7.5

עם העכבר עליה היציאה הבינארית  פית אשר ע"י לחיצהאאפשרות של תמונה גר

מצב, כדוגמת  לחצן, נורית וכו'. כמו כן כאמור לעיל ניתן יהיה ע"י הקשה תשנה 

 עם העכבר לשנות מצב נתון של תצוגה עם אנימציה כמוסבר לעיל.

על המערכת לספק ספריה עם תצוגות סטנדרטיות אשר ניתן יהיה להשתמש בהן 

 .ולעדכנן לפי רצון מפעיל המערכת
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 ידות הנדסיות  מתאימות.אובייקטים אנלוגיים יוצגו עם יח 7.6

אשר  BMPאובייקטים של כניסות אנלוגיות יוכלו להיות מוצגות גם ע"י תמונות  

פית גדולה יותר.  לכל כניסה אנלוגית ניתן יהיה להגדיר איונחו על גבי תצוגה גר

לקביעה של מצב לפחות חמש תמונות כאמור לכל אחת תהיה אפשרות אוטומטית  

פית המייצגת מצב של רגש טמפ' המשתנה אתמונה גר גבול גבוה/נמוך. לדוגמא

 בחמש דרגות לפי הטמפ' הנמדדת  בפועל.

אובייקטים של יציאות אנלוגיות )כדוגמת ערכים רצויים וכו'(  יוצגו לפי רצון  7.7  

הוגדרה המפעיל/מתכנן עם חצים להעלאת והורדת הערך הרצוי וזו ברזולוציה ש

, או מעלות שלמות לדוגמא במקרה של טמפ' מראש )עשיריות מעלה, חצאי מעלה

 רצויה וכו'(.

פית אשר תאפשר התאמה של גודל אבצורה גריוצגו אובייקטים אנלוגיים  7.8  

דינמית של  - רמותהאובייקט פיזית בתמונה עצמה. לדוגמא לצורך הצגת מפה 

 תפרופורציונאליהמבוקרים ישתנה  הצבע בכל אחד מהאזורים –תכנית קומה 

פיות אלטמפ' הנמדדת באותו רגע. על הקבלן  לספק את כל תוכנות העריכה הגר

 כך שניתן יהיה לערוך כל תמונה רצויה במערכת ללא צורך בתוכנות נוספות.

על הקבלן לספק תפריט מעבר בין המסכים )לחצנים(, לפי הגדרת המתכנן  7.9  

עבור למסכים משניים ל אחד מלחצני המעבר ניתן יהיה לובאישורו. ע"י לחיצה ע

   (.Zooming) נוספים

כל תצוגה תהיה מוגנת בפני גישה של משתמשים ברמה לא מתאימה, ולכל אחד  7.10  

מהערכים המוצגים בתצוגות תהיה אפשרות לקבוע רמת משתמש אשר משתמש 

 רות לשנותה.בעל רמת סיווג נמוכה יותר יוכל לקרוא אותה אך ללא   אפש

רכת יעשו ע"י המפעיל באמצעות שימוש בעכבר בצורה ידידותית לפי שינויים במע 7.11  

 סטנדרטיים של תוכנת חלונות.

ניתן יהיה לשנות את כל התצוגות מהאתר עצמו או ע"י התחברות אל המערכת  7.12  

 מרחוק באמצעות דוגמת מודם )בתנאי שרמת המשתמש מתאימה(.

"י חומרת ציוד המחשב וממשקי תוכנת ית התצוגה תהיה מוגבלת אך ורק ערזולוצי 7.13  

 חלונות בלבד. 

המערכת תתפקד באופן מושלם )כולל אינפורמציית ארכיב כדוגמת תקלות, גרפים  7.14  

 וכו'( ללא תלות בזמינות מחשב המערכת. 

 עבור מערכת הבקרה של דרך השרות: מערך המפותתוספת  .8

של המערכות כמפורט  Iconתקן מלווה ב צילום של המ- תראשית פתיחה מפ 8.1

נבחר   Iconעל העכבר  ת, ממפה זו ניתן יהיה להיכנס באמצעות נקישבהמשך

כמפורט  -השונות במבנה כמות המפותשל המערכות הפתיחה הראשיות למפות 

 בכתב הכמויות.

 מפת פתיחה ראשית עבור כל מערכת: 8.2

 בחירה לפי תתי מערכות/ציוד.  Iconאר לעיל הכולל  אופן פעולה זהה למתו 8.2.1   

ניתן יהיה להיכנס לפירוט יחידה ספציפית אשר תוצג באופן גרפי כולל  8.2.2   

 מיים.אהנפשה ונתונים דינ

 פרמטרים. 25 עד ניתן יהיה להיכנס לטבלת מצב היחידה  8.2.3   
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שית באמצעות למפה הראמכל מפה ניתן יהיה לחזור למפה קודמת או  8.2.4   

Icon מתאים. 

 built-Asתצוגת  .9

פיות של כל התוכנה בכל אחד מהבקרים אשר יותקנו על דיסק אעל הקבלן לספק תצוגות גר

מחשב המערכת. למפעיל המערכת תהיה אפשרות להציגם על מסך המחשב ולצפות בערכים 

 הנמדדים בזמן אמת בשילוב עם התוכנה הרלוונטית של הבקר המבוקר.

 

 בקרים 35.15

 כללי .1

ויתממשקו בתקשורת   VEROPOINTכל הבקרים יהיו מתוצרת יישומי בקרה דגם   1.1

 למערכת הבקרה הקיימת בדרך "לובה אליאב".

נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז בקרה ו/או בבקר  DDCלכל בקר  1.2

וי בבנק מרכזי ו/או בספק מתח מרכזי. בכל בקר יהיה שעון פנימי עצמאי ושאינו תל

זי ו/או במחשב מרכז הבקרה שעון עצמאי זה יאפשר לבקר ביצוע תוכניות מרכ

 באופן עצמאי ובלתי תלוי.לו"ז המתייחסות שעה/יום/לתאריך 

התוכנה המתייחסת למיתקן )תוכנה אפליקטיבית( תישמר על גבי מרכיב  1.3

EEPROM בבקר ה- PLC/DDC  אשר ימנע את מחיקת התוכנה בזמן הפסקות

 מל. חש

1.4 Embedded XML Web Services  

המחוברות לבקר ו/או המעובדות     I/Oלכל חיווי או הפעלה של כל אחת מנקודות ה 1.5

ונאגרות בבקר מהרשת/מתאמי תקשורת, יתכנת הקבלן קבלת התרעות במקרה 

 של חריגה מתנאי סף שיוגדר לאותה נקודה. 

נתון מאחת מנקודות ה חריגה של    ניתן יהיה לקבל התראות הן כתוצאה מקריאה 1.6

I/O  בבקר,  ו/או כתוצאה מקבלת חריגה של נתון המתקבל בתקשורת, )לדוגמא

 חריגה מסף עליון של הספק נמדד ברב מודד מלוח החשמל(.

 נקודות רזרבה .2

כניסות  50%מהם  50%נקודות רזרבה לפחות ) 25%יסופקו עם  DDC/PLC -בקרי ה  

חווטו אל פס ינקודות אילו גם יציאות אנלוגיות/דיגיטאליות(.  50%אנלוגי/דיגיטאליות ו 

 מהדקים בתחתית לוח הבקר ויסומנו בתוכניות כנקודות שמורות.

 תקשורת בין בקרי המערכת: .3

 Modbus /  BACnet  IP/.TCP בין בקרים   

4. RT PO :)וממשקי תקשורת מובנים בכל בקר )דרישות מינימום 

4.1 Port  תקשורתIP/.TCP 

4.2 Port ומתאם תקשורת אינטגראלי בבקר ל-BACnet MS/TP. 

4.3 Port  אינטגרלי בבקר ל תקשורתומתאם- MODBUS RTU . 

4.4 USB Port .לחיבור מחשב נייד לצורכי תכנות 
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  TCP/IPממשקי תקשורת עצמאיים על גבי רשת  .5

ידרשו ממשקי התקשורת שאינם אינטגרליים בבקר, לצורך כך יותקנו  5.1

של   TCP/IPממשקי תקשורת עצמאיים שיחוברו אל רשת התקשורת /מתאמי

 מערכת הבקרה.

המקרים בהם יאושרו מתאמי תקשורת עצמאיים יהיו עבור תקשורת אל יחידות  5.2  

 בעלות אחד מפרוטוקולי התקשורת הבאים:

   5.2.1 .KNX 

   5.2.2 DALI. 

תאמים הנ"ל יעובדו וישמרו מודגש בזאת כי כל הנתונים שיתקבלו בתקשורת מהמ 5.3  

 בזיכרון הבקר. לא יאושר עיבוד הנתונים בשרת המערכת.

 הגנות ודרישות פונקציונליות תאימות לציוד פיקוד סטנדרטי .6

  BTL   ( BACnet Testing Laboratories)על אישור ב DDC בקרי  6.1

 לחיבור אביזרי פיקוד סטנדרטיים.מותאם  6.2  

 .220Vac -מתח הזנה 6.3  

 שנאי מובנה. 6.4  

הגנה בפני זרמי קצר, שינוי מתח הזנה והפסקות חשמל במקרה של הפרעה כלשהי  6.5  

תוכנת או הפסקת חשמל, הפעלת המערכת לאחר הפסקת החשמל תהיה לפני 

 הפעלה מחדש עם ההשהיות הנדרשות.

עשו קווי הפיקוד לכניסות אנלוגיות לבקרים וקווי התקשורת בין הבקרים יי 6.6  

 בכבלים מסוככים, זאת במידה והיצרן לא ידרוש אחרת.

 יכלול את המרכיבים והיכולות הבאות:בקר ה 6.7  

ת פנימית לשמירת מיקרופרוססור עם זיכרון עצמאי אשר ייתמך במערכ 6.7.1   

 הזיכרון גם בניתוק ממקור המתח.

 פעולה עצמאית ללא תלות במחשב המרכזי. 6.7.2   

 מחשב נייד או יחידת הפעלה ישירות לבקר.לחיבור  אפשרות 6.7.3   

 שנים לפחות. 5 -סוללות גיבוי ל 6.7.4   

ותאריך מסונכרנים עם שעון הזמן והתאריך בשרת  שעון זמן אמיתי 6.7.5   

המערכת. במקרה של נתק בתקשורת ימשיך שעון הבקר לפעול , בחזרת 

ימי בבקר עם שעון התקשורת יבצע הבקר סנכרון אוטומטי של השעון הפנ

 שרת המערכת.

 .זיכרון אירועים 6.7.6   

 .P,PL,PIDשונים כמו  D.D.Cחוגי בקרה  6.7.7   

 תוכנות עצמאיות לבדיקת החומרה והתוכנה. 6.7.8   

הרחבה אינטגרלי לכרטיסי הרחבה   SLOTמובנות בבקר ו/או בכניסות ויציאות  6.8  

 הנשלטים ע"י הבקר.

 .נורית חווי סטטוס הנקודה-יסה/יציאה בבקרלכל נקודת כנ 6.9  

דיגיטאליות, אנלוגיות הכניסות והיציאות תהיינה מכל הסוגים הנדרשים:  6.10  

 ופולסים.
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 64על  ולא יעלשבו, בבקר יחיד וכרטיסי ההרחבה הפיזיות מספר נקודות הבקרה  6.11  

על זאת , כל   PLCנקודות  בבקר  250ו    DDCבבקר מסוג מקסימום  I/Oנקודות 

 בקר. כשל בהמערכת במקרה של  מנת לשמור על מינימום של איבוד מידע ושרידות  

פרק הזמן המכסימלי לקבלת/שליחת נתונים בתקשורת, בין בקרי המערכת ו/או  6.12  

 למחשבי תחנות העבודה שתי שניות לכל היותר.  

 יכולות אגירת אינפורמציה .7

והנתונים המתקבלים הבקרה  כל נקודות של ואגירה מקומית יכולת דגימה 7.1

למשך שבועיים לכל היותר,  לשתי שניותאל הבקר, אחת  יםהמחוברבתקשורת ו

כל זאת באמצעות קונפיגורציה בסיסית של זיכרון. ניתן יהיה לדגום כל לפחות, 

נקודה במערכת, ללא קשר אם היא ערך נמדד או מחושב. כמו כן ניתן יהיה להגדיר 

של שינוי מצב )על מנת לחסוך בזיכרון ובמידע לא ו רק במצב שהדגימות יהי

 שימושי(.

ניתן יהיה לצפות בערכים הנמדדים במערכת מכל מחשב המחובר לתקשורת, וכן  7.2

 ממחשב   מרוחק המתוקשר באמצעות מודם.

כל אחד מבקרי המערכת, ישלח באופן אוטומטי את כל האינפורמציה מהארכיב  7.3

, ובכך לפנות מקום חדש אחת ליממה המערכת לצורך גיבויהבקר, אל מחשבי 

 נתונים.ה שמירה על מאגרבזיכרון לדגימת ערכים חדשים, תוך 

כל אינפורמציית הארכיב בבקר, ובמחשבי המערכת, תשמר בפורמט של גיליון  7.4

חישוב אלקטרוני, על מנת לאפשר עיבוד הנתונים באמצעות תוכנות צד שלישי כגון 

Excel . 

ניתן יהיה להגדיר כל תקלה, למערכת שיגור התראות למנויים סלולאריים או  7.5

 לנמענים בדואר אלקטרוני. 

אינפורמציית תקלות היסטוריות תשמר בבקר ובתחנות העבודה וניתן יהיה לצפות  7.6

 בה באמצעות מחשב המערכת, או באמצעות מחשב מרוחק.

 ובדו וישמרו בארכיון הבקרים.כל הנתונים המתקבלים ממתאמי התקשורת יע 7.7

המחוברות לבקר ו/או המעובדות     I/Oלכל חיווי או הפעלה של כל אחת מנקודות ה 7.8

ונאגרות בבקר מהרשת/מתאמי תקשורת, יתכנת הקבלן קבלת התרעות במקרה 

 של חריגה מתנאי סף שיוגדר לאותה נקודה. 

חריגה של נתון מאחת ניתן יהיה לקבל התראות מהבקר הן כתוצאה מקריאה   7.9

בבקר,  ו/או כתוצאה מקבלת חריגה של נתון המתקבל בתקשורת,   I/Oמנקודות ה  

 לדוגמא חריגה מסף עליון של הספק נמדד ברב מודד מלוח החשמל.

, שרידות המערכת במקרה של לצורך ריענון בזמן אמת של נתוני מערכת הבקרה 7.10

 נתוני 250-יותר מבקר,    CPUה א יאגרו/יעובדו על ידי יחידת , לכשל בבקר

 תקשורת מ"בקרים של אחרים".

 בעברית.ו  Excelיתקבלו בפורמט דוחות  7.11
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 בלוחותהתקנת הבקרים  35.16

. מספר הנקודות בכל בקר יכלול לוחות החשמלבארונות בקרה עצמאיים או משולבים ב .1

  25% רזרבה של בפועל, בתוספת ת להפעלת הציוד והנדרשכאמור את מספר הנקודות 

 .I/Oנקודות 

במקרה של התקנה בתאי בקרים בלוח חשמל שיספק ע"י אחרים, יותקן הבקר במפעל  .2

בזמן הלוחות ע"י יצרן הלוח ועל הקבלן יהיה להנחות את קבלן הלוחות וללוות אותו 

 התקנת הבקר במפעל הלוחות.

ות באמצעות דפנות בפני הפרעות אלקטרומגנטי ניםמוגארונות/תאי בקרה יהיו נפרדים ו .3

 .והארקהמתכתיות 

 

 ארון בקרים  35.17

 ארון מתכת כדוגמת ארון המיועד ללוחות החשמל. .1

 דלת חזית שקופה/אטומה ננעלת במפתח אחיד. .2

הכולל את שם החברה, מספרי הבקרים המותקנים  שילוט ע"ג דלת הארון בצידה החיצוני .3

הארון , כל הכיתוב בהתאם  בתוך התא, מיקום מקור הלוח המזין את הבקרים, מספר

 למופיע בתוכניות העדות. 

 לבקר( INPUTמגע טמפר לזיהוי פתיחת דלת הבקר ) יחובר כ .4

 פלטת התקנה אחורית מוגבהת מהדופן האחורית של הארון. .5

 צח ויציאת אוויר חם מוגנים בתריס ורשת הגנה מפני חדירת אבק. פתחי כניסת אוויר .6

 רקים/אבק.כניסת כבלים מוגנת כנגד חדירת ח .7

 מסר פחת ומאמת כניסת מתח רשת. .8

 שקע שרות ושקעי הזנת מתח לבקרים. .9

 שקעי תקשורת מחשבים. .10

 שנאים וספקי כוח. .11

 

 להזנת כל יחידות קצה  10Aספק כוח  35.18

 לבקרים וציוד נלווה.מסילות התקנה  .1

 מעמד לתוכניות בדופן הפנימית של דלת הארון. .2

 קצה בצבע כתום. סרגלי מהדקים לחיבור חיווי מנקודות .3

 מגשרי "סכין" לניתוק יזום של יציאה/הפעלה לצורכי תחזוקה/פעולה מונעת. .4

 .I/Oפיוז הגנה מפני מתחי וזרמי יתר לכל נקודת  .5

 בע אדום ושחור. סרגלי מהדקים לחיבור הזנות חשמל בצ .6

ח נוריות חיווי ירוקות חיצוניות על דלת ארון הבקר לציון תקינות מתח רשת ותקינות מת  2 .7

 ספק הכוח.

 מידות הארון כמפורט בכתב הכמויות. .8
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 רגש נקודתי לגילוי הצפת נוזלים 35.19

 .PL-43דגם  YMדוגמת תוצרת  .1

 חיישן יצוק במארז אלומיניום. -זיווד .2

 .Vdc12/24 -מתח הפעלה מבקר בקרת המבנה .3

 .W2פחות מ  –הספק  .4

 מה.נורית אדו -נורית ירוקה, אזעקה -פעולה -נוריות חיווי מקומיות .5

 .N.Cפתיחת מעגל  -חווי אזעקה /תקלה לבקר .6

 שניות לכל היותר. 5אחת ל  -בדיקה עצמית .7

 אוהם. M1 -התנגדות כניסה .8

 שניות. 30שנייה עד  1ניתן לכיוון מ  -זמן גילוי .9

 .98%מעלות צלסיוס, לחות יחסית:  20-70תנאי סביבה: טמפרטורה  .10

 מותאם להתקנה בסביבה רטובה מים. .11

 . 67IPאטימות:  .12

13. MTBF 16,000 .שעות לפחות 

התקנה בשני אופנים: הדבקה באמצעות דבק חם או קיבוע באמצעות התקן מתכוונן, ע"פ  .14

 בחירת המזמין.

 

 רגש טמפרטורת חדר 35.20

 מיועד להתקנה ולמדידת טמפרטורות בחדרים במבנה. .1

 כולל תצוגת טמפרטורה דיגיטאלית. .2

 .C 70°עד -C 50°תחום מדידה:  .3

 בכל טווח המדידה.  C0.4°רמת דיוק   .4

 . C1.0 °מדידה:  תרזולוציי .5

 .Vdc9-30מתח הפעלה:  .6

 .95%-5%עמידה בתנאי לחות:  .7

 . mA 4-20מתח מוצא:  .8

 

 DOMATמתאם תקשורת דאלי תוצרת חברת  35.21

1. R091 Modbus TCP / DALI converter 

2. Power supply 

 2.1 24V ±20 % AC/DC 

 2.2 or PoE (Power over Ethernet, 802.af class2) 

 2.3 1 VA (no DALI load) ... max. 6 VA (full load, 64 DALI slaves) 

3. Consumption  

 1 VA (no DALI load) ... max. 6 VA (full load, 64 DALI slaves) 
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4. Communication 

 1x Ethernet 10/100BaseT; galvanically insulated to 1 kV RJ45, 2 LED (link, 

data) integrated in the connector 

5. DALI 

 5.1 standard EN 60929 ed. 4:2011 Annex E, 1200 bps 

 5.2 The R091 is according to this standard a bus power supply and 

application controller - multimaster (collision avoidance/ detection, 

priority 4 setting time 16 ms, retry timeout 300 ms). 

 5.3 Power supply with digital stabilizer and guaranteed accuracy 1 % over 

the whole range. 

 5.4 Galvanic separation DALI bus is separated up to 1000 V 

 5.5 Short circuit protection of DALI power supply electronic with 

automatic reset, short-circuit current Ik= 250 mA 

 5.6 Overload sustainability of the DALI power supply - sustainable to 

unlimited bus short-circuit. 

 5.7 Guaranteed current according to EN 62386-101: 250 mA 

 5.8 Fully compliant with EN 62386-101 ed2:2015 incl. non-standard user 

profiles (8/16/24/25 bits) 

 5.9 RUN, PWR, TxD, RxD 4X LED 

 מותאם להתקנה על פס דין .6

 כולל ספק כוח. .7

 

 מגשרים 35.22

 .MHZ 600מותאם לקצב עבודה של  .1

 באורכים שונים, כנדרש לחיבור המערכות .ו יסופקו מגשרים שונים .2

פנל ניתוב המחשבים אל ב גלניתוב נקודות ייצו A6-Catבעלי אישור   45RJ/45RJמגשרי    .3

 מטר. 3-0.25המתגים ו/או לחיבור מחשב אל שקע התקשורת , באורכים  שונים של 

  המגשרים יסומנו בסרטים צבעוניים ממוספרים בכ"א מקצותיהם ע"מ  .4

 לאפשר זיהוי קל ומהיר של הגישור. .5

 

  איסוף וריכוז נקודות הבקרה 35.23

וכניות היועצים תת מול יועצי הפרויקט  ועל הקבלן לקיים פגישו CDRבמסגרת הכנת ה  .1

 לגיבוש סופי של נקודות הבקרה הנדרשות. 

והנקודות המתקבלות בתקשורת בטבלאות  O/Iהקבלן יגיש את רשימת הנקודות הפיזיות  .2

אקסל מפורטות בחלוקה למקצועות הכוללת את שם האלמנט המבוקר, ואת תנאי סף 

 עצים. הנדרשים לקבלת התראות על פי הנחיות היו
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 להלן פירוט משוער של נקודות בקרה: .3

נקודת  תיאור
D/O 

נקודת 
A/O 

נקודת  D/Iנקודת 
A/I 

נקודת 
מתקבלות 
 בתקשורת

 הערות

תקשורת 
מרכזת 

תאורות 
 חירום דאלי 

 1500כ     
 גופים

גופים,  250כ 
חיוו מכל גוף 

 נתונים:  6
ON/OFF 

 תקין/תקלה
 0%דימר 
 25%דימר 
 50%דימר 
 100%דימר 

 
תקשורת 

מרכזת 
תאורות 

 הדרך 

הפעלות/  120    
כיבויים 

סטטוס /
קבוצות 

מעגלי 
 תאורות

 
תקשורת 

 מרב מודד 
    32  

תקשורת 
 מגנרטור

    50  

לוח חשמל 
 ראש

20      

רגשי הצפה, 
 טמפרטורה

   10   

  50 5 10 30 30 שונות
  1,752 15 10 30 50 סה"כ

 

 

 סעיפי סיום העבודה 35.24

 והרצה קת קבלהבדי .1

 במפעל הקבלן -בדיקת קדם  1.1

תחובר המערכת הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו    

מדגמי ובצורה שתאפשר לבדוק את האינטגרציה בין המערכות השונות  באופן

 במפעל. המזמין והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפני הביצוע.

 ת המערכת מהקבלןביקורת לפני קבל .2 

שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של  2.1  

המערכת, יחל הקבלן בשיתוף עם המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת מסירה 

בשטח. הקבלן הראשי, המתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף בא כוח המזמין, 

יצוע, בהשוואה למפורט יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ושלמות הב

בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום טבלה 

 יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צריכה להפעיל בתוכנה ובשטח.בה 
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עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט לעיל, והכנת המסמכים  2.2  

ופית בנוכחות הקבלן הראשי, ותוכניות התיעוד כמפורט, ייערך סיור קבלה ס

 המפקח, המתכנן, הקבלן ונציג המזמין.

תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך מודגש כאן שוב כי  2.3  

הפרוטוקול של המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות 

 וערבות לתיקונים השנתיים.

 :תיקי מערכת .3 

עותקים מגובים  4גמר העבודה" יהיה על הקבלן לספק לצורך קבלת אישור " 3.1  

בשפה  העברית הכוללים את  ספרות טכניתשל גם על גבי מדיה דיגיטלית 

 התיעוד הבא: 

 תיאור המערכת ועקרון פעולתה.  3.1.1   

 הוראות הפעלה של המערכת בעברית, בליווי שרטוטים ותפקידי פקדים.  3.1.2   

-Asהתקנות     כוללת: רשימת הציוד המסופק, תוכניתת המערכת הוחובר 3.1.3   

made  ופירוט החיבורים השונים לרבות לוחות החיבורים, ופרוספקטים

 טכניים של הציוד שסופק. 

הוראות אחזקה לדרג א' המיועדות לאפשר לאנשי האחזקה של המזמין  3.1.4   

 החלפת יחידות פגומות ותחזוקה מונעת.

 זקה מונעת.מפרט לשירות/אח 3.1.5   

 מודל ומס' סידורי. -הקצה רשימת יחידות  3.1.6   

 רישיונות תוכנה. 3.1.7   

תיעוד זה יוגש לאישור המפקח, והקבלן יבצע תיקונים, שינויים והוספות לפי  3.2  

דרישות המפקח. התיעוד יימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין, ולפני 

 מחשב(.יוגש בפורמט דיגיטלי )קבצי  עריכת בדיקות הקבלה וההרצה. התיעוד  

 קבלה  .4 

הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי  4.1  

 עבודה  הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ניות ותבוצענה בהתאם  אבדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכ 4.2  

 כנו ע"י הקבלן.זה ובהתאם למערך בדיקה שיו לדרישות במפרט

כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור.  4.3  

המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן 

על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה מלאה,  להוסיף עליהם בדיקות נוספות

 המערכת כולה בדרישות.עמידות ברמת פריט בודד ו

 ובדיקות קבלה. רצת המערכתה .5 

עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, תחל תקופת הרצה.  5.1  

יום. בזמן זה מפעילי המערכת )נציגי המזמין(  60תקופה זו תימשך לפחות 

 יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.

 / המזמין ת ההרצה ע"ילשיפורים שיתגלו במשך תקופ ליקויים ודרישות 5.2  

יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים  המתכנן

 שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של המערכת.
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תקופת השרות והאחריות  בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל 5.3  

 מערכת.הכלולה במחיר התקנת ה

 הגדרת סיום העבודה .6 

במידה ויישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן,  6.1  

 המפקח והמזמין והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה.

בעזרת סימולציה במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע  6.2  

ת המערכת שלו לקליטה עתידית של התחברות ליחידות החסרות ויכין א

 היחידות שטרם חוברו. לנושא זה תהיה קבלה נפרדת.

ניתן יהיה לחבר את המערכות  ,אחריותוהבמידה ובמשך תקופת ההרצה  6.3  

 בתקופתחובותיו  תהחסרות, הקבלן  יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגר

 .האחריות

, הרצה והדרכה כפי שמפורט סיום העבודה בנוסף לכך יהיה לאחר קבלתה 6.4  

 במפרט זה.

 הדרכה .7 

יום לפני מסירת המערכת למזמין.  30הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה,  7.1  

ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם 

 ותחזוקה של המערכת.לביצוע פעילויות תפעול 

רושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הד 7.2  

 הכנת ספרות הדרכה שתאושר ע"י המתכנן/המזמין.

הדרכות ריענון נוספות בתקופת השרות והאחריות: הדרכה  2הקבלן יבצע  7.3  

-כה שנייהלאחר חצי שנה ממועד אישור "גמר עבודה" מהמזמין, והדר -אחת

 לאחר שנה ממועד אישור "גמר העבודה" מהמזמין.

 כל ההדרכות נכללות בעלות ההקמה של המערכת. 7.4  
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 פיתוח נופי  -  40פרק 

 

 בריכה אקולוגית 40.01

 כללי 40.01.01

 מים שפירים.: המים מקור .1

 20אוויר של  מרווח יש כן כמו, ח"מז מותקן( אידוי על לפיצוי) המילוי מערכות ראש על .2

 .המים לפני הפיצוי פיית בין ס"מ

 לבסס  כדי מספיק גדול המים נפח. קיימא ברת אקולוגית כמערכת מתוכנת בריכה זו .3

 והצמחים  שבתוכם  המיקרואורגניזמים,  המצעים.  גדולים  פנימיים  וחוזק  כוח  בעלת  מערכת

 .השנים עם המשתבחת עוצמה רבת טיהור מערכת יוצרים

 CONSTRUCTEDאיכות המים מושגת באמצעות שיטת  זו גדולה מים במערכת .4

WETLAND .פתוגנים כולל, מזהמים של גדול למגוון מוכחת טיהור כולתי המים לצמחי 

המערכת מהווה מסנן, ממנו המים עוברים לבריכה, ובווטלנד . E. Coli וביניהם שונים

לבת שבה נשארים ומטופלים חלקיקים אורגנים. זו מערכת אירובית ואנאירובית משו

 מתקיים כל מחזור החנקן.

 

 יהורהט במערכות המים סחרור  40.01.02

בריכות צמודות. המים מפוזרים ביחידות פיזור בווטלנד, ממנו  3ו 1בפרויקט ווטלנד  .1

גולשים בין הבריכות עד לתעלת הגלישה בסוף הבריכה השלישית. משם המים זורמים 

בגרביטציה אל התא הרטוב בחדר המכונות. בחדר המכונות, בתא היבש מותקנת משאבה 

ארה"ב, אשר יונקת מים מהתא הרטוב ומפזרת   performanceתוצרת   AP3-HFיבשה מסוג  

 חזרה בווטלנד.

בתא הרטוב ישנה מערכת אוטומטית לפיצוי על אידוי וכן צינור לפינוי עודפי מים )מגשמים(  .2

 לשמירת מפלס מים אופטימלי.

 רצפה בעזרת חבקים ומוטות הברגה.\בחדר המכונות יש לקבע את הצנרות לקירות .3

 ת המים בכל הצנרות.זרימיש לסמן את כיוון  .4

 

 איזור הטיהור הצמחי 40.01.03

איזור הטיהור מורכב משכבות מצעים בעלי תכונות פיזיקליות וכימיות משתנות, וצמחים  .1

 בעלי יכולת טיהור. חלק זה של המערכת הוא המקנה לה יציבות ארוכת טווח. 

, ללא דקים, טופהשכבות המצעים כוללות חלוקי נחל מחומר לא סידני, בזלת מנופה וש .2

)ייעודי לחקלאות,  AQUACLAYבגדלי אגרגטים שונים, קליפות אורן, וחימר מותפח 

 חימר המיועד לבידוד אינו מתאים(.

 

 מצעי שתילת שושנות 40.01.04

ס"מ. החלק התחתון הוא  20אזורי שתילת שושנות המים מחופים במצעי שתילה בגובה  .1

 ייעודיים למים.  מצע שתילה ארוך טווח עם חומרים איטיי תמס
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התערובת מבוססת על קומפוסט וכבול, מועשרים בחומרים איטיי תמס המשלימים את  .2

-מיקרו  1על     א תעלההנוטריאנטים בתערובת הטבעית. יש להקפיד שמוליכות התערובת ל

ואינו  5שאינו עולה על  PHסימנס. זהו תנאי סף אותו אין לעבור. תנאי הסף השני הוא 

 . 4 -פחות מ

(, ויסודות 7-1-10של    NPK) ביחס    NPKאם לאנליזה של החומר הטבעי, יש להשלים  בהת .3

 קורט עם דגש על ברזל ובורון. 

 ס"מ.  7יא מתייצבת על ס"מ ולאחר זמן שקיעה ה 10השכבה בעת היישום  .4

 מ"מ.  2-5ס"מ של בזלת שטופה ומנופה גודל  15על חלק זה מונחת רשת טייחים, ועליה  .5

 ערובת לפני הכנסתה למתחם.יש לאשר את הת .6

 

 דרישות חשמל 40.01.05

 יש לספק הזנת חשמל לחדר המכונות:

 .14Aכ"ס  3משאבה  .1

 וואט 100-תאורה לחדר כ .2

 שקע שירות .3

  3*4מומלץ כבל  .4

 

 דרישות מים וניקוז: 40.01.06

 הזנות: מים שפירים אחרי מז"ח להזנת מצוף פיצוי מים בחדר המשאבות. .1

 פת התא היבש וניקוז מים מצינור עודפי המים שבתא הרטוב.ניקוז: ניקוז המים מרצ .2

 

 איטום בפוליאוריאה 40.01.07

 הגנת  כולל,  פוליאוריאה ארומטית  100%,  חמה  בהתזה  את האיטום יש לבצע בפוליאוריאה .1

UV ,מ."מ 2 מינימלית שכבה, שתיה למי מאושרת 

 כפריימר 720כאשר האיטום על בטון יש להשתמש בסיקה  .2

 מפרט הכנת בטונים לקבלן הבטונים לפני איטום בפוליאוריאה 40.01.08

השאירם ימים לפחות )יש להרטיב את הבטונים ול 3יש לבצע אשפרה של הבטונים  .1 

 רטובים(.

לאחר פרוק של הטפסנות יש לבדוק סגרגציות )כיסיי חצץ( במידה ויש, יש לבצע את  .2 

 הפעולות הבאות.

 הרופפים עד להגעה לבטון יציב. חציבה והורדת כל החלקים 2.1  

 ניקוי יסודי ע"י שטיפה. 2.2  

ס"מ  3)במידה והחור יותר ממילוי של החורים עם סיקהרפ פאוור עד לקו הקיר.  2.3  

 עומק יש למלא בשתי שכבות.(

 הורדת כל הגרדים והבליטות בבטון ע"י כלים מכנים. .3 

מ בתוך הבטון  ומילוי עם סיקהראפ ס" 2ברזלים בולטים יש להוריד כאשר החיתוך  .4 

 פאוואר עד קו הקיר.
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 רצפת הבריכה חייבת להיות מוחלקת ללא בליטות וללא סדקים. .5 

 אין להשתמש עם עץ כשומר מרחק בטפסנות כמו כן אין להשאיר שאריות עץ בתוך היציקה. .6 

 

 תנאי סף למכרז עבור קבלן הבריכות 40.01.09

בתנאי הסף מאושר ע"י יועץ הבריכות ועיריית תל אביב וכן לעמוד  קבלן הבריכות צריך להיות 

 הבאים:

מוניציפליות, לשביעות רצון  אקולוגיות על הקבלן להראות ביצוע של לפחות שלוש בריכות .1

 .העיריה

 4לפחות  של בתחוםבעל ניסיון צוות מקצועי קבוע ומיומן ) ראש על הקבלן להראות קיום .2

 תהליכים ביולוגים וצמחיה.ובה )צנרת ומכשור( בניניסיון בשנים(, הכולל 

 400-שאינו פחות מעל הקבלן להראות ביצוע של לפחות אגם אחד משולב ווטלנד, בשטח  .3

 .מ"ר

 

 חודשים 3-מפרט תחזוקה ל 40.01.10

מפרט תחזוקה לשלושת החודשים הראשונים משלב ההפעלה כולל מספר ביקורים  .1

 במהלכם יבוצעו הדברים הבאים:

 יקת תפקוד המערכת לרבות תפקוד המשאבה.בד 1.1

 שאיבת אצות במקרה הצורך. 1.2

 החלפת צמחים שלא נקלטו. 1.3

 גיזום עלווה שהתייבשה בתהליך השתילה. 1.4

 הוספת בקטריות במידת הצורך. 1.5

בסוף תקופת התחזוקה תעבור האחריות על תפקוד הבריכה אל מחלקת התחזוקה של  .2

 עיריית תל אביב.
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  ריצופים ומדרגות .6040

 כללי 40.06.01

שונים, יהיה על הקבלן לספק האריחים כל סוגי האבן המפורטים בתת פרק זה ובתכניות ופרטים  

ולעשות הדוגמאות על חשבונו הוא ולהציג את דוגמת ו/או דוגמאות עיבוד האבן בפני האדריכל 

 .ולקבל את אישורו

 

,  8, 5, 6אבן טרנטו,  ו/או אבן הרובע ו /או אבן גבשושית פרטים:  ריצוף באריחי אקרסטון/ו/או 40.06.02

 3א', 4, 4, 28

ו/או טרנטו ו/או אבן הרובע ו/או אבן גבשושית ו/או כל עבודות ריצוף באריחי אקרסטון  .1 

תבוצענה בהתאם הנקובות בתוכניות, במידות אבן אחרת להלן יקרא: "אבן הריצוף" 

פורט במפרט כללי רלוונטי ובהוצאה אחרונה ובתוספות ובהתאם למוהפרטים לתכניות 

 המפורטות להלן:

ועיבודים שונים ללא  יכולה להיות מורכבת מאריחים במידות וגוונים דוגמאת הריצוף .2 

 סטיות.

 ת.יענו למידות מתוכננות ללא סטיו אבן הריצוףאריחי  .3 

על ידי הקבלן תיבדק ותאושר   דגם הריצוף יהיה בהתאם לתכנית ו/או לפי דוגמא שתיעשה .4 

 שישביע את רצונו. ע"י האדריכל לאחר שיבוצעו שינויים בדוגמא עד לקבלת מוצר

 בעיבוד עליון הנדרש בתכניות כגון: מלוטש, מסותת וכו'. בגווןסוג הריצוף יהיה  .5 

 לא תיעשנה כל השלמות באתר על ידי יציקות בבטון צבעוני או אחר.   

דרשת השלמה תיעשה זו על די ניסור אריחים ליחידות מידה הנדרשות בכל מקום בו נ .6 

 ורק במסור חשמלי ובשום אופן לא ב"גיליוטינה". באתר. ניסור יבוצע אך

לאחר גמר עבודות ריצוף ביצוע תיקונים באם יהיו כאלה, ניקוי מלא של פני הריצוף לרבות  .7 

בסילר אורגני המתאים לסוג שטיפה במים והתייבשות האריחים יבצע הקבלן מריחה 

  . האריחים

 להלן אופני הביצוע .8 

 

סוג א' כאמור בתכנית המהנדס ולאחר הידוקה יפזר הקבלן שכבת חול על גבי מצע   8.1  

 ס"מ. 4-5נקי וחופשי מכל חומר זר ובעובי שכבה של 

הקבלן מוזהר בזה שתידרש הקפדה מרבית על ביצוע לפי גבהים ועיבוד מדויק  8.2  

 לאורך אבן שפה, קירות תאי ביקורות וכו'.

למות, על הקבלן יהיה לנסר במסור חשמלי בכל המקומות הנ"ל ובמקומות של הש 8.3  

 תוך הקפדה על הזלפת מי חלב כמקובל.

לא יורשה שימוש בג'יליוטינה לניסור הריצוף, ניסור במסור חשמלי יהיה מדויק  8.4  

 למידה הנדרשת וללא כל מרווח.

כל אריחי אבן הריצוף יענו למידות הנדרשות בתכניות, עיבוד עליון יהיה מסוג  8.5  

 טש ואו מתולטש או כל סוג סיתות אחר, הכל בהתאם לנדרש בתכניות.מלו

 בהתאם לסוג הריצוף הרשום. 40.06.910ציפוי סילר כאמור בסעיף נפרד  8.6  

אריחים למידות הנדרשות הקבלן מוזהר פעם נוספת על דרישת הדיוק וחיתוך ה 8.7  

 לשימוש.כל חומר פגום לא יאושר  ולביצוע לפי דגם מתוכנן.
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אלא לפי הוראות היצרן  אבן הריצוףהקבלן מוזהר שאין לבצע כל הידוק באריחי  8.8  

 במכבש מכל סוג שהוא לכן נדרשת הקפדה מרבית כאמור.

 יפי כתב כמויות.במידות המפורטות בתכניות ובסע אבן הריצוף יהיואריחי  8.9  

או שוו"ע לכל הסעיפים   סעיף זה מתייחס לביצוע עבודות ריצוף באריחי אקרסטון   

 ונטיים בכתב כמויות.1הרלו

  הריצוף אשר יבוצע בטיילת על גבי תקרת הבטון יבוצעו על גבי חול צמנט  אריחי 8.10

וע יש כולל מוסף הדבקה בהתאם למפרט של היצרן לאחר הביצ ,וטיט 1:5 ביחס

 להרטיב המרצפות לצורך קשירה של החול צמנט.

 .והנחיות תכנון רחובות בערים 1571יש לדאוג כי הריצוף יעמוד בתקן  8.11

 

 אבן גרניט  40.06.02

או   "HOND"ס"מ, גמר  5הספקת כל החומרים וריצוף באבן גרניט במידות שונות בעובי  .1 

 "פליימד" לפי בחירה.

  .16מור בפרט מותקן על גבי טיט , כא .2 

 סוג האבן יהיה בגווני אפור בגדלים השונים לפי התכניות. .3 

, או שוו"ע ואיכות 052-2203015" ספק אבן בהט טל' MISTדגם " –אבן בגוון אפור בהיר  .4 

 מאושר מראש.

 $ / מ"ר. 40ס"מ עובי לפי הגדלים במכרז  5מחיר בסיס  .5 

או שוו"ע ואיכות  052-2203015פק אבן בהט טל' אבן בגוון אפור בינוני דגם קוברה ס .6 

 מאושר מראש.

 

 דק מלוחות עץ במבוק  40.06.03

 .ס"מ, בדרך הגישה לתצפית 3במבוק בעובי הספקת כל החומרים והתקנת דק מלוחות עץ  .1 

שיימסר לקבלן לצורך ביצוע,  -  DWGהלוחות הם במידות שונות לפי תוכנית וקובץ  .2 

 .45ים ירוקים" או שוו"ע ואיכות מאושר מראש, לפי פרט בהתאם למפרט "שמ

ל גבי יעוגן על גבי תשתית מעץ אורן שעבר תהליך של אשפרה באוטוקלאב שיבוססו עהדק  .3 

 משטח בטון. 

 .מ' 2.90 -כל לוחות הדק הם באורך הקטן מ .4 

 מצורף מפרט במבוק "שמים ירוקים" או שו"ע. .5 
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 מדרגות נגישות מלוחות עץ במבוק  440.06.0

 3ס"מ מלוחות עץ במבוק בעובי  15/35הספקת כל החומרים והתקנת מדרגות נגישות במידות  

הגישה לתפצית, בהתאם למפרט "שמים ירוקים| או שוו"ע ואיכות מאושר מראש, ס"מ, בדרך 

שיבוססו על גבי , על גבי תשתית מעץ אורן שעבר תהליך של אשפרה באוטוקלאב  45בהתאם לפרט  

 משטח בטון.

 

 פוי מדרגות מאבן גרניטחי 540.06.0

צבעוניות או בכל עיבוד וגוון אחר הנדרש אלמנטי המדרגות יהיו במידות הנדרשות בתכניות   .1 

 בפרט הביצוע.

המדרגות יונחו על גבי משולשי בטון קיימים, הנחה תיעשה לגובה סופי אבסולוטי כנדרש  .2 

 כבת טיט.בתכניות ובעזרת ש

 בטיט יש להוסיף מוספים המשפרים את התלכדות ועבידות. .3 

ה במסורים חשמליים כאמור בסעיף ניסור האלמנטים בקצוות באם הדבר נדרש ייעש .4 

ריצוף לעיל, באם נדרשים מישקים )פוגות( בין האלמנטים יהיו אלה ברוחב ועומק אחיד 

 לפי בחירת האדריכל.ויעובדו ברובה אקריליט מוכנה חרושתית בגוון 

 סעיף זה אינו כולל עבודות בטון הנמדדות בנפרד. .5 

ס"מ בגוון לפי בחירת האדריכל,  3גרניט בעובי ס"מ מאבן  15/33חיפוי מדרגות במידות  .6 

לפי פרט מס'  40.06.910כאמור בסעיף )נמדד בנפרד( גמר פליימד, מונגש, כולל ציפוי סילר 

16. 

 

 עבור יציקת מדרגים מחירתוספת  640.06.0

צמנט לבן מלוטש בכל  30 -בלבד עבור יציקת מדרגים מבטון אדריכלי חשוף במחיר תוספת  

א', כולל ציפוי סילר )נמדד  16האזורים הגלויים, תכנית קונסטרוקציה לפי מהנדס, לפי פרט 

 .40.06.910בנפרד( כאמור בסעיף 

 

 סגמנט )גומה לעצים( מסוג רבועי 740.06.0

אחר מילוי הבור באדמת גן, יניח הקבלן אלמנטים להסדרת גומה מבטון טרום רגיל או ל .1 

לנדרש בתכנית. הסגמנט יהיה מהסוג וגודל וכו' כנדרש בתכניות. תוצרת ציבעוני בהתאם 

 אקרשטיין או שוו"ע ואיכות מאושר מראש.

ס"מ בהתאם   15-10בעובי    15-הנחה של אלמנטי הסגמנט תיעשה על גבי יסוד בטון לפחות ב .2 

 למידות האלמנטים.

 ס"מ. 100/100יגיעו למידות  הגומות מורכבות מארבע יחידות המתחברות זו לזו כולן יחד .3 

 הגומה כוללת גם סריג. .4 

 כל החלקים יהיו בגוון, עיבוד וכו' כנדרש בתוכניות. .5 

 .12לפי פרט מס'  .6 

 

 אבן גן 940.06.0

מתוכננות ומהסוג, הגוון והגימור הנדרש בטון טרום במידות  מ  ,  ס"מ  10/20גן במידות  אבן   .1 

 .בתכניות
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יונחו על יסוד ומשענת בטון במידות הנתונות בפרט. סוג הבטון אם לא נאמר אחרת האבנים   .2 

 .20מס'  מידות היסוד והמשענת בהתאם לנדרש בתכנית/פרט 20 -בתכנית/פרט יהיה ב

אין להשתמש באבנים שבורות לצורך השלמות ו/או עיבוד קשתות ורדיוסים, השלמות  .3 

ס"מ מנוסרות במסורים  20-50קטנות באורך ועיבודים הנ"ל יבוצע באבנים במידות 

יהיה  90˚פינות  של חיתוך חלק ומדוייקמושחזים או בכל כלי חיתוך אחר בתנאי 

 .באלמנטים מוכנים

 שתות יהיו ללא פגם בתואי ובגובה )ללא כל שבר(.קהרדיוסים וה .4 

  . בארגז קפיצה בהתאם למסומן בתכנית יש לצקת הגבהת בטון ריפוד לאבן שפה .5 

 .2לפי פרט  .6 

 

 מחסום לרכב   .10.0640

 .9לפי הנחיות עירית תל אביב ולפי פרט מס' הספקה והתקנה של מחסום לרכב  

 

 חבק למחסום לרכב .1140.06

 .ב'  9הספקה והתקנה של חבק למחסום לרכב לפי פרט  

 

 מתקן לחניית אופניים .1240.06

 .11פרט הספקה והתקנה של מתקן לחניית אופניים לפי  

 

 חבק למתקן אופניים .1340.06

 .11ופניים לפי פרט הספקה והתקנה של חבק למתקן חניית א 

 

 ציפוי סילר .41.0640

 BETONהספקת כל החומרים והתקנת סילר משתי שכבות שכבה ראשונה על בסיס מים  .1 

BETONE NATURAL LOOK SEALER  שאינו משנה את גוון האבן אותו יש ליבש לפי

שלו   BETON BETON ROYAL SEALושכבה שניה על בסיס סולובנטים    ות הספקהורא

 איכויות הגנה טובות. 

השילוב של שני סילר נותן לנו יתרון של שמירה על הצבע של האבן תוך שימוש בסילר של  .2 

 סולבנטים עם איכויות יותר גבוהות.

 כות מאושר מראש.הכל בהתאם למפרט היצרן תוצרת "בטון בטון" או שוו"ע ואי .3 

 

 נגיש -מסמרות מישושיות  .15.0640

הספקת כל החומרים והתקנת מסמרות מישושיות בתוך ריצוף )סימן מאתר( בדידים מנירוסטה,  

 ב' 4לפי פרט   1918מ"מ למשטח אזהרה לפי דרישה ת"י  4מ"מ ובגובה עד  26בקוטר עד 

 

 

 אבן עליה לרכב .1640.06

ה לרכב על מדרכה כולל אבנים פינתיות בגוון, תוצרת אקרשטיין או הספקה והתקנה של אבן עלי 

 א',  3שוו"ע ואיכות מאושר מראש, לפי פרט כולל יסוד ומשענת בטון לפי פרט 
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 מדרגות נגישות  40.06.17

ס"מ מונגשות תוצרת אקרשטיין או   15/35הספקת כל החומרים והתקנת מדרגות נגישות במידות   

 . 16מראש על גבי יציקת בון לפי פרט שוו"ע ואיכות מאושר 

 

 מגן לעץ במדרכות 40.06.18

 60ס"מ, קוטר בסיס  170הספקת כל החומרים והתקנת מגן לעץ במדרכות ממתכת בגובה  .1 

 א'. 12בצבע בתנור לפי פרט  מגולוון וצבוע מס"

ברות זו לזו מגן לעץ עשוי פרופילי פלדה במידות מתוכננות, מיתקן עשוי שתי יחידות המתח .2 

בברגים ואומים מגולוונים. כל הריתוכים יהיו מלאים ומלוטשים היטב לאחר הסרת 

 ה"שלקה".

 מיקרון.  85 -גילוון ייעשה באמבטיות לפי תקן ישראלי ועובי הגילוון לא יפחת מ .3 

ת גילוון ייעשה לאחר ניקוי יסודי להסרת לכלוך כגון שמנים חלודה וכו'. ניקוי יבוצע בעזר .4 

מברשות פלדה, חומרים כימיים להסרת חלודה ושמנים, התזת חול או כל שיטה אחרת לפי 

 יח ניקוי מוחלט ומלא. בחירת הקבלן אשר תבט

הצבת המגן במקום כמפורט בתכנית. צביעת המתקן בצבע מסוג המאושר בשיטה  .5 

 אלקטרוסטטית ובגוון לפי בחירת האדריכל.

 

 אבן שפה גננית ברמפה 40.06.19

ס"מ, תוצרת אקרשטיין או שוו"ע  20/30אבן שפה גננית ברמפה חד שיפועית בגוון במידות   .1 

מאושר מראש, תענה לדרישות תקן ישראל כנדני, האבנים יונחו על יסוד ומשענת ואיכות 

 במידות הנתונות בפרט. 20 -בטון ב

לפי פרט  ,די מסור יהלוםכולל פינות בזויות שונות ובמידת הצורך חיתוך אבנים על יביצוע  .2 

20. 

 

 יציקת בטון 40.06.20

, לפי הפרטים כולל רשת ברזל בגמר מוחלק הליקופטר ,ס"מ 10עד בעובי  30-יציקת בטון ב  

 בתוכניות.

 

 וסלעיותקירות  40.07

 יציקת קירות בטון חשוף 40.07.01

 סוג הבטון והאגרגטים .1 

ידי המפקח, סוג הבטון, כמות צמנט, גודל  בטון יהיה מובא ממפעלים מאושרים על  

האגרגטים, ניקיונם, דרגת שקיעה וכו' יהיו בהתאם לנדרש ע"י  הקונסטרוקטור או יועץ 

 בטון.

 יציקת הבטונים .2 

יציקת בטון מובא מהסוג הנדרש בקירות תיעשה בעזרת משאבה תוך החדרת  2.1  

משיכתו בהדרגה כלפי מעלה ס"מ מעל תחתית הקיר ו 10 -צינור טרמי עד לגובה כ
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ולצדדים בהתאם להתקדמות היציקה, אין לצקת  הבטון בנפילה חופשית מעבר 

 מ' בשום מקרה.  1 -ל

 קות בקטע בין התפרים.היציקה תיעשה בשלמותה ללא כל הפס 2.2  

לציפוף הבטון חלה חובת שימוש בויברטור מחט מרטטת פנימית בקיר וויברטור  2.3  

עלוקה" כל זאת לצורך ציפוף הבטון ולקבלת חזית אחידה ללא "-טפיחה חיצוני

 פגמים סגרגציה ובועות אוויר.

 סוגי הויברטורים יהיו בהתאם לאישור של המפקח. 2.4  

 לקבטון חשוף/ח .3 

בהמשך לנאמר לעיל תידרש הקפדה מרבית לקבלת בטון חשוף/חלק ללא פגמים,  3.1  

 איכות תוצאת היציקה תיבחן.

 קובע הבלעדי בנדון הינו האדריכל.וה 3.2  

כל קטע בין התפרים שלא יענה לדרישות הנ"ל ולא יהיה לשביעות רצון האדריכל  3.3  

 יר סלרי.ייהרס על ידי הקבלן עד מישור הכלונסאות/ק

רשת פלדה תתוקן לפי הצורך או תותקן חדשה, פסולת תורחק מהאתר למקום  3.4  

ל המבצע לדעת שלא יורשה כל תיקון בבטון  שיורה המפקח, על חשבון הקבלן, ע

 החשוף הפגום.

 תבניות .4  

 תבנית בודדת תהיה במידות מדויקות ובאורך שבין התפרים האנכיים.  4.1  

סוג הציפוי הפנימי של התבניות הבא במגע עם הבטון יהיה תבניות גומי תוצרת  4.2  

NOEPLAST  ומי כלומר לא יותרו או שוו"ע בהתאם לפרט בגובה דומה לתבנית הג

 .מטר 5.90 -תפרים אופקיים בתבנית במידת קיר הקטנה מ

חיבור בין התבניות ייעשה תמיד בשקע שלא יותר השימוש בתבניות פלסטיות או  4.3  

 כל חומר אחר למעט האמור לעיל.

 אדריכלי וחשוף לקיר תוחם איילון יצוק בתבנית גומי לפי הפירוט הבא: בטון 4.4  

והפקת תבנית גומי ליציקת קיר בעמידה באתר בדוגמא ייחודית. מתוך  תכנון   

צילום דוגמא המסופקת על ידי האדריכל ובאישורו. לא מתוך ספרייה 

  textured formliners Individual designדגם   Noeplastקיימת. חברת  טנדרטית ס

 .15או שוו"ע ואיכות מאושר מראש, לפי פרט 

 תפרים .5 

התפשטות יהיו בהתאם לקיים ובהתאם לאורך התבניות.  תפרים חדשים  תפרי 5.1  

 יהיו ברוחב המתוכנן ו/או לפי הוראות המהנדס. 

פינות התפרים תהיינה ישרות ולא קטומות ותמולאנה בחומר איטום מהסוג לפי  5.2  

מ"מ מהחזית גוון החומר לפי בחירת  20הוראות המהנדס, כאשר החומר שקוע 

 ריכל.האד

 שלבי ביצוע .6 

 הקבלן בשלב ראשון יגיש תכנית של התבניות לאישורו של האדריכל והמהנדס. 6.1  

לאחר אישור ו/או תיקון התכנית על הקבלן ליצר לבנות תבנית בגודל כנדרש   )בין    

 התפרים( ובגובה המקסימלי המופיע בתכנית שתאושר על ידי המהנדס והאדריכל.

 והתקנתה באתר יבצע הקבלן קטע בין התפרים לדוגמא. לאחר אישור התבנית  6.2  
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 דוגמה .7 

יציקת קיר לדוגמה תיעשה לכל הגובה ובאורך בין התפרים כאמור הדוגמה תאושר לאחר   

 הסרת התבנית.

 יציקת הקיר .8 

קיר  לאחר אישור הדוגמה, יוכל הקבלן להתחיל בביצוע קירות הציפוי על גבי  8.1  

 ם לדוגמה שאושרה.סלרי/כלונסאות בהתא

 היציקה תמיד תיעשה ללא הפסקות בין התפרים ובאופן המתואר לעיל. 8.2  

לאחר פירוק התבניות באם יתגלו ליקויים ופגמים שונים או פגם בודד הכל    

להחלטתו הבלעדית של האדריכל, יהיה על הקבלן להרוס את הקטעים הפגומים 

 הוא. ולצקת מחדש על חשבונו

 לן להקפיד ולבצע היציקות בגוון בטון אחיד המיוצר במפעל אחד.על הקב 8.3  

 כל הבדלי גוון וצבע לא יאושרו.   8.4  

 יציקת בטון .9 

בלבד עבור יציקת בטון חשוף וחזותי בתבניות פלדה ביציקה של הקונזול מעל מחיר  תוספת    

 .נתיבי איילון

 יציקת בטון עם צמנט לבן .10 

 ,מ"מ 3יציקת בטון עם צמנט לבן חשוף וחזותי בתבניות דיקט  בלבד עבורמחיר תוספת   

א', 15,  24כולל חיזוקים בהתאם לרדיוסים של הספסלים, בריכות מים ומדרגים לפי פרטים  

 א'.16

 יציקת בטון חשוף בתבניות עץ .11 

ת בטון נקי בלבד עבור יציקת בטון חשוף וחזותי בתבניות לקבלמחיר תוספת  11.1  

בניות תהיינה עשויות לוחות עץ בעמידה, חדשים ומהוקצעים משלושת וחשוף, הת

 .ס"מ 10הצדדים ויהיו במידת רוחב אחיד של 

תבניות מלוחות הנ"ל יותקנו בצורה  \והאופקיות תהיינה קטומות פינות אנכיות 11.2  

  .אנכית ללא סטיות

 .ב' 15קירות תומכים מגרש נצבא לפי פרט  11.3  

 עבור יציקת בטון חשוף וחזותימחיר תוספת  .12 

תוספת בלבד עבור יציקת בטון חשוף וחזותי בתבניות מצופות פורמאיקה, של עמודים   

 נושאי טיילת האילון.

 

 )פורטל( חיפוי קירות 40.07.02

שטיפה בזרם ניקוי יסודי של קירות המיועדים להיות מחופים באבן מבוקעת. ניקוי כולל גם   .1 

לפי מצב הקיר. לאחר ניקוי יסודי והסרת כל לכלוך, אבק וחומר זר,  מים באם הדבר נדרש

על המבצע להתיז תערובת צמנט וחול נקי בתוספת מוספים משפרי התלכדות כגון ביג' בונד 

 או חומר אחר שווה ערך.

מ"מ  100/100/5ס"מ יש להרכיב רשת פלדה מולחמת במידות  80 -בקירות גבוהים מ .2 

חוט שזור מגולוון. רשת פלדה הנ"ל תהיה מגולוונת. חומר מלכד יהיה ולקשרה לקיר בעזרת  

 מסוג טיט: חול, צמנט, סיד בתוספת מוספי משפרי עבודות והתלכדות.
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אורך מידות והגמר יהיה במידות האבן תהיה בהתאם לנתון בתכניות עבודה, סוג האבן  .3 

חיפוי ייעשה   בהתאם לתכנית  נטים לפי בחירת האדריכל( ו/אווגובה הנדרשים. )גווני האלמ

 20מ"מ עד  3בין בתכנית  כפי שצוייןעל רטוב בטיט, מישקים בין הנדבכים יהיו במידות 

מישקים בין האלמנטים יהיו אחידים במידותיהן שקועים או מוחלקים הכל כנדרש  מ"מ,

 בתכניות.

ים בצורה אנכית ה אופקית ובמקרים בקירות נמוכיש להקפיד ולבצע המישקים )בניה( בצור .4 

ותמיד ללא כל סטייה, כל סטייה שתתגלה תגרור הריסות, פינוי, ניקוי ובניה )חיפוי( מחדש 

 הכל על חשבון הקבלן. 

לעיבוד סופי של המישקים על הקבלן להשתמש ברובה חרושתית אקריליט בגוון לפי בחירת  .5 

 האדריכל. 

 יקים )פוגות( מטיט מיותר.ה על המבצע לנקות היטב את המשלפני שימוש ברוב .6 

 .30כאמור בתכנית מהנדס ולפי פרט מס'  .7 

 

 מעקה צינור 40.07.03

 .18, 17כמפורט בתכנית ולפי פרט   L 316מעקה צינור על גבי קיר בטון, מפרופילי אל חלד  

 

 ריהוט רחוב  .8040

 

 אשפתון .10.0840

 . 10יב מס' החומרים והתקנת אשפתון לפי פרט עירית תל אבהספקת כל  

 

 ובלולאה בטיילת  אשפתון .20.0840

יבואן  Metalco Spencer CPהספקה, הובלה והתקנה של אשפתון )מיוחד( בטיילת דגם  .1 

 .א'10"ריהוט אורבני" או שוו"ע ואיכות מאושר מראש לפי פרט 

 .10ראה פרט מס' אשפתון לפי פרט עיריית ת"א.  .2 

 

 ספסלי ישיבה 40.08.03

ל החומרים והתקנת ספסלי ישיבה לפי דגם עירית ת"א "ברצלונה" באורכים שונים  לפי הספקת כ 

 . 13פרט מס' 

 

 ספסל על גבי קיר בטון  .0440.08

, מותקנים על 24פרט מס' הספקה של מושב מפרופילי עץ במבוק בגוון בהיר במידות לפי  .1 

 ורכבו לספסלי הבטון. מאלומיניום  שי  Uגבי פרופילי

 אורך הקטעים יהיה בהתאם לדרישות האדריכל ולפי התכנית.  .2 

התחייבות להבטחת הספקה של חלקים לתיקון לפי דרישות שפ"ע עת"א. על גבי לוח העץ  .3 

מ"מ לאורך כל הספסל מעוגן  30ברוחב מ"מ,  1התחתון יחובר פס פח מגולוון בעובי 

 ס"מ לצורך התקנת פס תאורה עם מגנטים. 30ים כל לפרופיל על ידי ברגים שקוע
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מ"מ וצבוע בצבע  3מאלומיניום, בעובי   Uפרופילי עץ הבמבוק יהיו מחוברים לפרופיל  .4 

מ. פרופילי ס" 60כל  L 316עיגון על ידי ברגים מנירוסטה   RALפוליאסטר בתנור גוון לפי 

 . L 316יעוגנו לספסל הבטון עם ברגים כנ"ל מנירוסטה  U -ה

 

 לספסלים חיפוי במבוק חיצוני 40.08.05

 לקבלן משנה לחיפוי הספסליםתנאי סף  .1 

מערכות בסדר גודל של מכרז  5צע בעבר לפחות ימבצע עבודות העץ יוכיח, כי ב 1.1   

 בעבודות עץ מן הסוג הזה.שנים  5זה, ובידו ניסיון של לפחות 

צע בעבר יישורים והמלצות לעבודות שבמבצע עבודות העץ יציג בפני המזמין א 1.2   

 והינן בסדר הגודל של נשוא המכרז.

עבודות  כלמבצע עבודות העץ יהיה בעל מחלקה הנדסית כולל מהנדס מורשה.  1.3   

 מהנדס הפרויקט. על ידי יאושרו בחזיתותההנדסה וביסוס דק העץ ושכבת העץ 

הוא עובד אצל מנהל  שעמהמבצע עבודות העץ יאשר את חברת יבוא העץ  1.4   

 הפרויקט.

מ"ר בשטח אחד  1,000המבצע היה בעל ניסיון של ביצוע עבודות חיפוי של לפחות  1.5   

 רציף באותו פרויקט.

מנהל   /  והמפקח  המזמיןמבצע עבודות העץ יצטרך להיות מאושר על ידי האדריכל,   1.6   

  .הפרויקט לפני תחילת העבודות

 חיפוי במבוק .2 

 :חומרמפרט ה  

 במבוק בנוי משכבות תוצרת חברת "גריזו" או שוו"ע ואיכות מאושר מראש. 2.1  

 לפי בחירת האדריכל. –חתך הלוחות  2.2  

 מ'. 9אורך ורוחב לוחות ניתן לקבל ע"פ הזמנה עד אורך  2.3  

 לבחירת האדריכל –גוון הלוחות  2.4  

 התאמה אישית.אפשרות לביצוע לוחות בחיתוך מעוגל, ומוצרים ב 2.5  

 ק"ג/מ"ק 760 –משקל סגולי  2.6  

  1380 –דרגת קשיות  2.7  

 14%-10% –תכולת לחות  2.8  

 MPA108 –מודול קריעה  2.9  

 ובשל אורכו ניתן לבצע כיפופים ברדיוסים משתנים.  MPA9400  -מודול אלסטיות   2.10  

 0.24 –מוליכות תרמית  2.11  

 PSI2624 -, ובניצב לסיבים PSI7600 –לסיבים עמידות בלחיצה במקביל  2.12  

 PSI15300עמידות במתיחה  2.13  

 N1246 –, כוח נקודתי N14771 –חוזק לשבירה: כוח קווי  2.14  

 BFL-S1 –דרגת עמידות אש  2.15  

ניתן לקבל את לוחות הבמבוק עם הגנה נגד אש לשימוש פנימי או חיצוני לפי ת"י  2.16  

 המחמיר ביותר.
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דבק לייצור לוחות הבמבוק הוא מוצר המורכב משני רכיבים ומגיע כמוצר לעבודה  2.17  

(PREMIXED:) 

 פורמלדהייד. –חומר פעיל  PB16 –חומר מקשה    

דנמרק, או שוו"ע ובגוון לפי בחירת  – WOCAצביעת הלוחות בחומר של חברת    

 האדריכל מתוך מבחר דוגמאות.

צעו בהתאם למפרט הכללי בהתאם לתקנים הישראליים כל עבודות הנגרות יבו 2.18  

 החלים על עבודות עץ ובהתאם למפרטי מכון התקנים.

 L 316הברגים לחיבור לוחות הבמבוק יהיו ברגי נירוסטה  2.19  

 הרווח בין הלוחות ע"פ דרישת המזמין. 2.20  

לסמן את קו ישמרו קווים ישרים בהנחת הלוחות בהתאם לתכניות אדריכלות. יש   2.21  

המתאר של גבול העבודה בעזרת מודד, ורק לאחר אישור האדריכל ניתן יהיה 

 וי.להתקדם עם עבודות החיפ

 על הקבלן לבצע מדידת ספסלי הבטון לאחר יציקתם להשוואת התוצר לתוכניות.  2.22  

 הרכבת החיפוי .3 

 מערכת הפלטות תגיע לשטח כשהלוחות מחוברים ביניהם. 3.1  

 לוחות יחוברו לקונסט' משנית מאלומיניום בחיבור סמוי עם ברגי נירוסטה.ה 3.2  

 900ובאורך המבוקש ע"י האדריכל, עד אורך של  חתך הפלטות יהיה לפי תכנית 3.3  

 ס"מ.

הפלטות יחוברו לתשתית קונסט' ניצבים ראשית מאלומיניום שתעוגן לקירות  3.4  

 המבנה.

 מהנדס מורשה חתכי התשתיות יקבעו על ידי 3.5  

 

 תעלת ניקוז .06.0840

מתחת  L316כולל גריל נירוסטה  L316הספקה כל החומרים והתקנת תעלת ניקוז מנירוסטה  

 .25לספסל הבטון לפי פרט 

 

 משטחי גומי 40.08.10

, על גבי משטחי בטון יצוק PVA-Eמסוג  הספקה והתקנת משטחי משחק מגומי יצוק צבעוני 

 .43ולפי דרישות התקן וכאמור בפרט שונים לפי דוגמא, , בגוונים ס"מ 10עובי של בבמקום 

 

 מתקני משחקים שונים 40.08.11

הספקת כל החומרים והתקנת מתקני משחק שונים לילדים, כאמור בכתב הכמויות  .1 

ובחוברת הפרטים, ולפי מפרט יצרן נ.ע. לבה בע"מ או שוו"ע ואיכות מאושר מראש,  לפי 

 .41פרט 

בתקן, ההתקנה עומדת בתקן, לאשר על ידי מכון התקנים קנים עומדים יש לוודא כי המת .2 

 ם.כי הנ"ל מתקיי
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 כיסוי לחדר משאבות 40.08.12

במבוק  מפרופילי הספקת כל החומרים והתקנת כיסי לחדר משאבות בריכה ביולוגית 

 .44וקונסטרוקציית פלדה, כולל דלתות ירידה עם מנעולים הכל לפי פרט מספר 

 

 ותכולת מחיראופני מדידה  40.08.13

 המדידה לפי יח' או מטר לפי הנקוב בכתב הכמויות. .1 

 המחיר כולל בין היתר את כל האמור לעיל. .2 
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   גינון והשקיה -  41פרק 

 41.5ופרק  41פרק  בנוסף על המפרט הבינמשרדי

 

 הנחיות כלליות 41.00

 

 שמירה על צמחיה קיימת בזמן עבודת פיתוח 41.00.01

עבודות הפיתוח יש להשקות את איי התנועה, הכיכרות שאר השטחים המחוברים לראשי בזמן  

המערכת. במידה ויש פגיעה בצנרת, יש לתקן מיד את הפגיעה. יש להשלים את כל הצמחייה 

שתתייבש/ תיפגע עקב עבודות פיתוח גם מעבר לגבולות עבודה, במידה וצנרת ההשקיה מחוברת 

 עבודה.גבול ה לראשי המערכת בתוך

 

 טחבשיימים ק קניםמת 41.00.02

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל -ם או תתיימתקנים עילל  מוךסב  ודהעב .1 

כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ב וצעבת –ן וכדומה ג הוטריוטלפון, 

 ובאישורה. 

 עבודתו בסמוך למתקנים.ע נדרשים לביצוה הירותהזהקבלן ינקוט בכל אמצעי  .2 

לפני תחילת העבודה. אופן ח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע .3 

קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה -תקן תתמ חוםבתביצוע העבודה 

גרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם ל  יכדלכשיינתן, לא יהיה בו  

 רקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.ק-תתים עיליים או קנלמת

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח -ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת .4 

 אזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.ב בודההעויפסיק את 

 

 ימוןסו ידותמד 41.00.03

ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום  בודות הפיתוח והכנת הקרקעע רמגעם  .1 

 המיועד לעץ לפי התוכניות. 

 נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. ל ורב ירתפח נילפ .2 

 יחייב אישור המפקח. יקוםבמכל שינוי  .שקיהההכמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת  .3 

 

 חיבור למקור מים  41.00.04

 , לביצוע חיבור המים. רשות המקומיתלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של ההקב .1 

תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן  .2 

 באתר. 

,  מד המים יירשם על שם תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן  

 .   יקט לאחזקת הרשותהקבלן עד למסירת הפרו

על חשבון הקבלן עד למסירת למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו   .3 

 הפרויקט לאחזקת הרשות המקומית.
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 בדיקת לחץ 41.00.05

 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  .1 

 , כולל מד לחץ ומחברים שונים.חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי .2 

ום הספיקות חדיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תהקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה   .3 

מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני   0ויהיה בין    קשייבד

צוע מערכת בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לבי  ביצוע עבודות השקיה כלשהן.

 ההשקייה.

 

 ניםתק 41.00.06

 ן ישראלי,תקכל  עפ"ימאושרים ו יניםתקבזרי ההשקיה א יויההצינורות ו שקיהההבזרי כל א 

 ופאי ובהתאם להנחיות העירייה.ריאמריקאי ו/או א

 

 שקיהההסימון למערכת ו ידהמד 41.00.07

 .היםבכולל ג עשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע,י סימוןהו דידהמ . 1 

 מדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע ת הא תחיללה . 2 

 קו בסיס לפריסת המערכת.כ משוישואורדינטות בתכנית הק

סומן י  פירהחה  דות. תוואיית  די  י  לע  ומנויסקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח   מ . 3 

. המשך התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקחטייה בשטח ממפת ל סכל בקת סיד. עא יידעל 

 ל ידי המתכנן.ע ינויהשהביצוע רק לאחר אישור 

 

 שטחה קויני 41.00.08

נקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, ל בלןקהעל  .1 

 .סביבתוובעה באתר נואופן שיימנע כל הפרעה למהלך הת' בווכפסולת 

ת הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות א חיקרי בלןקה .2 

סילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו ל קוםהמהמוסמכות. בחירת 

 ל הקבלן.ש לעדיתהבהינם על אחריותו 

תהיה העיריה ר, י מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושו מא לןקב .3 

פ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב ע ודתועבאת  רשאית להפסיק

 .נאי יסודי בחוזה ע"י הקבלןשל תכהפרה 

 

 חסכון במים  41.00.09

ל פי תכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות ע  שקהוי  טחהש .1 

וך תשומת לב מרבית ת,  התאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב  שקיהלההמותרות  

 .לחיסכון במים

ות וההוראות של נציבות המים ושאר נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי בלןהק .2 

 נוגעות בדבר.ה שויותהר

 הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע .3 

 .קסימלייםהמבמחירי המים   םילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 
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 (AS –MADE) כנית עדותתהכנת  41.00.10

ראת המסירה סופית )עירייה( על לקעבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן ה למתשהעם  .1 

 שיטת מדידה דיגיטלית. ( בAS-MADEודד מוסמך מפה מצבית )ממצעות  באלהכין,    הקבלן  

 בסיום עבודת הנטיעות כולה.ו קיההשת המדידה תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכ .2 

ו )א DXFמסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט י פותמל וסףנב .3 

 (.פקחהמט אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י רממדיה ופו

מפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של ל  ודיםקה  פריסמ .4 

 . מלחשבזק וחברת 

 דשה.ח לראשי –במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות  םל  הפרטיכ .5 

, תייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה להת צביתמה פהמה .6 

 נני,  לפי דרישות הפיקוח.ג פולטישר קיבלו א

ינורות, צה ריקטבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,   , עלולכי ידעהמ .7 

השקיה, פירוט ה שרארוט ומיקום  , פביזריםהאנרת, פירוט ומיקום צעומק הטמנת ה

ך צנרת חשמל, הלקור מים, תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל ממ יקוםומ

 בלי פיקוד, ציוד אלחוט., כקיההשבקרת 

נים שונים יני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממי: מיעותטנ ורבע .8 

 .שקיההה בהתאמה למפת

יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד  14דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ ל בלןקהעל  .9 

לעדכן את תכנית ההפעלה. באחריות הקבלן  ותהשקיה תהיה אפשרה מתכנןשלמועד כך 

 פעלה כתנאי למסירה הסופית.ה כניתתלהציג לפיקוח 

עבור הכנת תכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי  ל תוספת לקבלןכ ולםשתא ל .10 

 בודות הגינון וההשקיה.ע יצועלבהיחידה 

 

 עבודות השקיה 41.01

 

 חבריםמו רתצנ  41.01.01

סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו מ יוהחומרים פלסטיים ימ נורותיצ . 1 

ת א טוםאלש ט בידוד טפלון. יש לעטוף בסרי בריגיםהתבלחץ הנדרש של המערכת את 

שיפת טבעות ח נועמיש ל .ימהפנפתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך 

 גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.

 .ועהקבת בעהפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טצנרת ל חבריםמה .  2 

 .רוסטהניוונים ובעלי טבעת ברגים מגול 4היו בעלי טבעות אטימה ,י וכביםרה

ועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או קבם אטמי טבעת ע רגההבמחברים יהיו מחברי ל הכ .  3 

 מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה. (.ץנעת ילתח

 

 ירהחפעומקי ו ירהחפ 41.01.02

 .ייםיד תעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודתה ירתפח .1 

 קום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.מבכל  .2 
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                         ליאתילןפוחפירה לצנרת ה מקיעו .3 

 בס"מפירה ח מקוע           צינורה טרקו

 ימום.קסס"מ מ 60                מ"מ ולמעלה 75

 ס"מ     50                מ"מ 63-40

 ס"מ 30 מ"מ ומטה              32-25

 

 טוףטפ 41.01.03

אש המערכת נכונות גם כאן. ר ללכוהוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כל ה .1 

 .פטוףלטמטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 

יש ובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ  מ  ינורותצ  טמנווי  –  ציםלע .2 

טפטפות  20 -פטפות לעץ, וט 10פטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול ט ינורמצלפרוס טבעת 

יתדות ) כאמור בסעיף   3  -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30ת הגזע במרחק  א  יףתקלדקל הטבעת  

 מון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה. סיהיה לאחר י בעותהטב'( ביצוע 

 , בחלק העליון של השיפוע.לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח .3 

טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. ה וחותלש –דרוניים מ בשטחים .4 

 מדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.ה ורךלאבמידה והשלוחות יונחו 

 

 רי גיחהיממט 41.01.04

 ח/מתכנן. הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפק .1 

 ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח.  .2 

ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות  0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ .3 

 היצרן. 

 בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר.  הממטירים יוגנו .4 

מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו  32בקוטר  פוליאתילןיר ישירות על קו אין להתקין ממט .5 

 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25, בקוטר מפוליאתילןההשקיה, באמצעות שלוחה צדדית 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו   

 ויותקן במקום המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן. 

אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור וכל הדרוש,לביצוע  .6 

 מושלם של העבודה.    

 

 ווליםשרהנחת ו ירהחפ 41.01.05

 פירהחל נותכה .1 

צע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות מביצוע החפירה על ב ניפל  

טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו'  ת קרקעיות כגון: קווי חשמל,ת תיתתש

ת הדרוש על א כיןהל יועלישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. א קבלול

תעלות של הן ברור מוכולל סי ,ות לקרות בזמן החפירהלמנת להתגבר על תקלות העלו

 .מוטטותהתוהשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד 
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 רתצנמעבר ל יםוולשר .2 

 וםקמ  לכיש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.     קיימים.בשלב ראשון יש לחפש שרוולים  

 ברמער, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם  קיו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או  ב

, פלטאסר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי צ

היה כמתוכנן, אלא אם נדרש צפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יחזרת מרה

ראש ובכתב מ מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור ע"י המתכנן. ביצוע רתאח

תוך . בחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכניתמ יההי וולרש .מפקחמה

צות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות מ"מ ק 8שיכה מניילון בעובי מ טחוהשרוולים יותקן 

במשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים ו דרכותבמוהשרוולים יאטמו. 

 .נןהמתכבשוחות בטון לפי הוראות 

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן  20אדמה יבלטו ב וטמניםמה ווליםרש  

מן בשטח את תוואי המעבר ל השרוולים כולל עומקם ולסש דויקהמבמפה את המקום 

 אשר התעלה עדיין פתוחה.כסימון מכינים ת הו ע"י צבע . אא/וביתדות סימון של מודדים 

 תכת / פוליאתילן/ אחר/ מ C.V.Pפירה לשרוולי ח מקיעו .3 

. בישהכנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן ה מקוע  

ם לא . אופייםהסש ביתחת לפני הכמ חותלפס"מ  100עומק של חוצה כביש יונח בה וולרש

 ס"מ . 40יצופים  וכדו' יונחו בעומק של , ר דרכותמב וולרנקבע אחרת בתוכנית.  ש

 

 בריכת הגנה 41.01.06

כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא  .1 

 ספלט. ביקורת. המכסה בגובה הריצוף/ א

ס"מ. בתחתית הבריכה,  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום  .2 

 ס"מ.  10תהיה שכבת חצץ בעובי 

 ס"מ, לרבות זיון.  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  .3 

ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת  80בריכת בטון בקוטר  -. בריכה במדרכה20-הבטון מסוג ב .4 

 ס"מ.  60/60במידות ברזל 

סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה". המחיר כולל : אספקה,  עעל המכסה יוטב .5 

 ודות הדרושות.חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העב

 

 (רכתמעקרה )ראש ב שרא 41.01.07

מים מגופים וארון הגנה.   ולל מד, כוכניותבתאש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט  ר  קנתהת  .1 

תכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק ה  פתבממיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט  

 פני הביצוע.ל פקחהמשל ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור 

ולקבל אישורו לפני הרכבת  צילום של ראש המערכת מורכב במפעליש להעביר למתכנן  . 2 

 ראש המערכת לשטח.

עלה ופירוק ראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפה יזריאב .3 

 ניבפעמידים ה חומריםומאביזרים יהיו אחידים באתר כל הביזר בצורה נוחה. כל א

 , רוזיהוק

 ז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.לימגופים יהיו עשויים מברונזה או פה .4 
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יאפשר פרוק נוח ש קוםמב  תקנווי קורדיםרתקנו בהתאם להנחיות המפקח. הוי ורדיםקר .5 

פני ואחרי מד מים ל דוגמא:כ תידעב ערכתהמאש רמצויים בה ביזריםהאומהיר של כל 

 ו/או מסנן.

מגופים  תכנון,ב טפרראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי ב ביזריםאה .6 

 ים המטרה לחוד וטפטוף לחוד.יורכבו לפי סדר יורד של הקטר

ירידה הו  זוית או מצמד רקורדב  מוששיהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י  מ  ציאותהי .7 

 קרקע.ל ונכיםאמ במוטות בלבד 10פולאטילן דרג  -זקיפים מ י"עלקרקע  

 לבד.ב ולווניםמגת ראשי הבקרה במיצבים ממתכת א ייצבש לי .8 

 .שקיהההנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב בקרה יסומה אשירב רזיםהב .9 

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון.  

 ס"מ. 10בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה  .10 

 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  .11 

 

 קעירק לע –גנה ה וןאר 41.01.08

    IP–65שנים  ברמת אטימות  10-היה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים לי רוןהא .1 

גדלים המתאימים לראש ב תוכנןשיהיה מסוג ודגם י רוןאה  VDE. 0660  ידותמע תקןוב

 פול + מכסה למנעול.כ ילהנעהבקרה +מנעול צילינדר ומוט 

שתאפשר פתיחה  ךפני השטח, כ ס"מ מעל 20ל ש גובהבעל גבי סוקל מוכן ותקן י רוןהא .2 

 קלה של  דלת הארון .

 נעלו בצורה קלה.י לתותיושדמפולס, כך ה היי רוןהא .3 

מסרו למפקח ואחד י פתחותממ  2היה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, י נעולמה .4 

 ם כל העבודות.עבודה ויימסר למפקח בתוה יוםלסיישאר אצל הקבלן עד 

 סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.  .5 

 ס"מ מדופן הארון. 20הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  .6 

יש להצמיד לארון ההגנה של המחשב תיק תכניות מפלסטיק עם תכנית השקיה בפנים  .7 

 בהתאם להנחיות מחלקת השקיה בעירייה.  

 

 ראש מערכת קייםהתחברות ל 41.01.09

 אשי מערכת קיימים, יש לאתר מגופים קיימים לטפטוף והמטרה ולהתחבר אליהם.בר 

 במידה ודרוש, יש להוסיף מגוף. 

 

  יחידת קצה אלחוטית 41.01.10

ובעל יכולת לתקשר עם מחשב המזמין ש"ע מאושר ע"י מוטורולה המחשב יהיה מסוג  .1 

  הישוב.אזורי ומרכז בקרה במשרדי 

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.  .2 

חיוויים. תתריע על כל חריגה  4מגופים וקבלת מינימום  12תשלוט באופן עצמאי על עד   

 , תסגור ברז ויעבור לברז הבא.כנית ההשקיהוכנית ההשקיה. על כל חריגה מתומת
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  סוגי החריגות: .3 

אי פתיחה של מגופים עם   ה מעל ומתחת למתוכנן פתיחת מגופים ללא תכניתספיק 3.1  

 .חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'( תכנית

 פעיל ותבקר השקיה, עפ"י חישובי כמויות. ת 3.2  

 תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקיה.  .4 

 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.לת לעבוד במתח יכו  

 תחובר לסוללה נטענת.  .5 

, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  V.DC24 תחובר למקור אנרגיה   .6 

השטח ולדרישות הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו 

 בנפרד(. 

או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי  תוגן במארז צמוד לארון המגופים,  

 ל תורן.צבוע בתנור במידות הדרושות + אנטנת משטח פח ע היפוקסי

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים   ותכולת המחיר:  רהתיאו .7 

 לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים.   

מ'  20פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל  תצינוריוים, או )המחיר אינו כולל: כבל  

 מיחידת הקצה האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 

 : סולארי או עמוד תאורה חיבור יח' קצה אלחוטית לתא 41.01.11

מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י  6בגובה   2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר " .1 

, עם סוללה נטענת בעוצמה של   W10, עם תו תקן. התא יהיה עם הספק הרשות המקומית

 אמפר/שעה. 7

 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת.   

 וטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחלחילופין, על  .2 

 . V.AC220 - V.DC 24.בתחתית עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם  .3 

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות  .4 

 . התפעול במנהלהמחלקה לשירותים הנדסיים 

 

 סולונואיד 41.01.12

  , )בהתאם להוראות היצרן(,  LATCH ,V 24 - V12סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים  .1 

ACאו    DC"או ש"ע, עם אפשרות הפעלה ידנית.  "ברמד"/תוצרת "בקרה 

 8יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר   

לים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז והתחברות לברזים הידראו 10מ"מ דרג 

ראש המערכת בברגי פיליפס, או באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים 

 יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף, מעל למתוכנן.

 ים. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, הדרכה, שירות ואחריות לשנתי .2 

 מותקן על פס מתכת   DCאו V24 ,AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה .3 

                                       גולוונת.מ
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 ד למסירה סופיתע זוקהחת ודותעב 41.01.13

         לילכ .1 

   41.5אחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק ה ודותבעכל  1.1  

 . 2001הדורה ראשונה מ–עבודות בניה ל לליכה פרטבמ

 גינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות,ה זוקתחת ודותעב 1.2  

הן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של , ולואיםמיגון שתילה וזריעת כ

 הקבלן.

כרזה, הגדר, או היה מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההי בודהעה וםחת 1.3  

 (.AS  MADE"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )ע יקבעשיהגינון עד למקום 

שתילה זריעה ומערכת ל  מחירי היחידהב  ולכלחזוקה לפי סעיף זה  ת  ורבע  שלוםהת 1.4  

 .בור צריכת מים להשקיהע לוםתשהשקיה כולל 

מועד המכרז, מ תהיה כנקוב במסמכיבהעדר דרישה אחרת תקופת התחזוקה  1.5   

המסירה הסופית )מסירת העבודה( והיא תתבצע כמפורט לעיל. התשלום יכלול 

דות אלה השתתפות בישיבות ובסיורים לפי דרישת המזמין. הקבלן יספק עבור עבו

את כל הכלים הציוד והחומרים הדרושים לעבודות תחזוקה המפורטות בפרק 

, כמפורט בסעיף AS- MADEזה.הבסיס למדידה ולאחריות תהיה תוכנית 

41.00.10. 

  

 קיההשאחזקת מערכות ו פולטי 41.01.14

 .עלתוהפהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא ב ערכותבמ .1 

כל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה ו קיהשהה רכתמע .2 

 .אשונההר

 ורשיםדה או תקלה שאינם תלויים בו  ת הרשת ויודיע למפקח על כל פגםא דוקבין בלקה .3 

א תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה . לקוןית

נותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן קיבודתו, לתחזוקתה ותע  קופתבתאחראי,  

 דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות ילוי התקלה, נזילות,ג עתמששעות  12תוך 

מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים ים חזקה, יש לתקן  מ  ריצתבפהכרוכות    רציניות

ע"פ הוראת  יםגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשפ רכתעמ קילח .קלההת עד לתיקון

 . בלןהקשבון על חהמפקח ביומן, ו

 בלויק תקן ו מסוג מאושר. מוצרים שאין להםיל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהכ .4 

 טרקות אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל א

     דרש.נ

על הציוד  רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראיחא בלןקה .5 

כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ו חתההשוהאביזרים מפני  גניבה 

 מערכת.ל קנז ר למניעתולנקוט בכל אמצעי סבי

ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, ע שקהוי טחהש .6 

וך תשומת לב , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב  שקיהלהבשעות המותרות  

ות וההוראות של נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי  בלןהקמרבית לחיסכון במים,  

 נוגעות בדבר.ה שויותהרהמים ושאר נציבות 
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הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע .7 

 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 

 

 עבודות גינון  41.02

 ליכל 41.02.01

ה הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה ה מתייחס לשיטות השתילה והזריעז  נהשמ  קפר .1 

 .םבהתוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו ה פיל יויה

זיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה ו/או הזריעה. על הקבלן ל ראיחא בלןהק  .2 

 .פקחהמצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יידרש לכך ע"י את הלספק  

 וזה זהח/רזכמלמנת ואבטחת השתילים זה הלנו .3 

לאישור את  קבלן למפקחה ישגי בהתאם לזמנים הכתובים בחוזה עם הקבלן, 3.1  

, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות דרושהה מחיםהצרשימת 

חרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, א ערותוהציון הגדלים, הכמויות 

 .דרשהנה תוך הבטחה למועד האספק

" שצמח/ים מסוימים אינם  -אלהכ עוניםטיאם יהיו  -יעוניו של הקבלן ט יסוסבל 3.2  

ביצע עם המשתלות ש תובתתכילומי צ מונהלמגיש הקבלן  " ישגהלהניתנים  

קבלן את ה ייןצי שתלותבמ לכלהמגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים 

בו יהא ניתן לספק ש  וקדםהמריך  המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתא

 זה.את הצמחים וגודלם במועד 

כרז/חוזה זה כפי מ בודותלעספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים א עדיומ 3.3  

 . פקחמשיאושר ע"י  ה

           ומדן בלבד.                                                       א נןהימצוינות במסמכי מכרז/חוזה ה מויותכה 3.4  

י גדלי השטחים פ-עלצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות   ה  מנתזה  ניפל   

קבלן בגין ה  דמצתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה  הבפועל ולהתאים את הכמויות ב

נדרשות ה מויותהכז/חוזה לבין  שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכר

 .תרבאבפועל 

  

 תקדמוומ ישותדר 41.02.02

 תילהשה עמצ .1 

עבודות הכנת השטח  מרשתילה והזריעה יבוצעו רק בגה ודותבעכל בור בפרק ב כנההה  

 כמפורט.

 קערק יקותבד .2 

קרקע )קיימת או מובאת לאתר( וטיבה )הרכב מכני ופוריות ה גוס ביעתלק 2.1  

"י מחלקת ע אושרתומל ידי מעבדה מוסמכת ע בדיקת קרקע בצעיש להקרקע(,  

 ה. יבעירי גנים

לקח ע"י דוגם קרקע של יתיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה ת בדיקת הקרקע 2.2  

לקחו לפחות יאחת יס"מ ובעזרת מקדח תקני. מחלקה   0-30המעבדה בעומק של 

 לקח דוגמא של ק"ג.ידגימות  באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם אחד ממנו ת 20



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

270 

מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן הבדיקות הנדרשות הן: אנליזה    2.3  

 (. E.C, מליחות )PHואשלגן(, 

ת הקרקע שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיק 2.4  

 והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. 

התשלום עבור בדיקות אלה יהיה כלול במחיר הקרקע והכנתה לשתילה. כאשר  2.5  

ינון אינה כוללת הכנת קרקע לשתילה יהיה התשלום לבדיקות קרקע עבודת הג

 כלול במחיר עבודות השתילה.

:) הלןשלאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה  ל  ףסה  ותמר 2.6  

 ם ניתן אישור ע"י איש המעבדה או המפקח(א אאל

 כיםרע ידותחי דקבנ רםוג ס"דמ

 רשיםדנ

 רותהע

   15ד ע %  לילכ ריג 1

2 PH   8-5   

 ליכותומ 3

 מליתשח

(EC) 

   3ד ע 'מ/ציסימוסיד

4 SAR סידן + ל רןתנ סחי

 מגנזיום

ותר נמוך י ערךהש לככ 8ד ע

 ,כן ייטב

 חןרז 5

 יטתשב

 ולסןא

 15-מ וכהמנ מהבר 100-15 ק"ג/גמ"

 8-מ"ג/ ק"ג יש לדשן ב 

ק"ג סופרפוספט או 

 1שווה ערך לכל 

 רחסמ"ג/ק"ג 

 ןלגשא 6

ידן ס יצוימב

 כלורי

 חותפל /ליטר גמ"

10 

 -מוכה מרמה נה שרכא

10  

 15 -/ל, יש לדשן ב גמ"

 1ק"ג אשלגן כלורי לכל 

 רחסמ"ג /ל' 

 קתינח קןנח 8

N-NO3 

 חותפל / ק"ג גמ"

10 

 15-מ מוכהנה מהבר

 1מ"ג /ק"ג יש לדשן ב

 2ק"ג צרוף לד' לכל  

 .ריםחסמ"ג /ק"ג 

  

 תוספות קרקע   41.02.03

בלתי מנוקזות, קרקעות אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית, למעט קרקעות   .1 

נזז וקרקעות שוליות. אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות. 

אם הקבלן ניתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח 

 נחיותיו.ולהמשיך לפעול רק על פי ה



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

271 

תוספת קרקע תתבצע רק לאחר סקר קרקע לפי דרישות מפורטות בתוכניות או במפרט  .2 

מיוחד ופירוט מקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת 

קרקע טעונה אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה . יש להביא 

 המקומית.  אדמה הדומה בהרכבה לקרקע

את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע. האדמה שתובא תהיה נקיה מאבנים   .3 

שנתיים ופגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות( -ס"מ(, פסולת, עשבים רב 3) מעל גודל של 

 ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל

 

 ישוןודרקע, זיבול ק פורשי 41.02.04

 ת קרקע, הנחת נקזים וכו', תיעשה על פי הנחיותינרלים, שטיפוהחלפת קרקע, תוספת מ .1 

העלו   41.02.02המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע כמפורט לעיל בסעיף 

כי יש צורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד, כדי 

 זנה. לשפר את המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות ה

פיעו כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו בטבלה בה יו .2 

מות החומר ליחידת שטח, מועד פיזור, , כידולהגהנתונים הבאים: סוג ושם החומר, סוג 

 אופן פיזור. 

י אמר אחרת בהוראות היצרן ו/או ע"א נל םאו –לא נעשתה בדיקת קרקע ש רהקמ לכב .3 

 טבלה שלהלן:ב מותהכיוחד, יינתנו תוספות על פי או במפרט מהמפקח  ו/

 ונםדל ותכמ    ומרהח      

 ק"מ 20        מפוסטוק  

 ג"ק 120      פרפוספטוס –רחני ז ןשד  

 ג"ק 80 לוריכ לגןשא –שלגני א ןשד  

ט זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפר .4 

מיוחד. ככלל, במקרה של נטיעת עצים ושיחים תהיה כמות הזיבול והדישון לפי סוג ובור 

השתילה כמצוין במפרט המיוחד, והיא תינתן בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת 

 במפרט המיוחד.

 ס"מ. 20לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק  .5 

שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת   48יע את הקומפוסט תוך  צנעל הקבלן לה .6 

 או מחרשת אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'.

 שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש. 48קומפוסט שלא יוצנע תוך  .7 

ו', עליו להציג אישור וכהקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים  .8 

 לטיבו ותכולתו וכן  תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו .

 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה  801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן  .9 

 המעידה על מקורו ותכונותיו.

 

 טיעהנה איתנ 41.02.05

מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי התבצע במזג אוויר  ל  יבתיח  טיעההנ .1 

מהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים ב  געיפשלה לא  

 תקופת הקרה או בסמוך לה. ב ורם לקרגישי
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 פיקוח. ה יומןובמועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה  .2 

 מ"ק אדמה.  2.5ת יהיה לפחות סביב כל עץ כולל במדרכו .3 

 

 נטיעה או העתקה של עצים  41.02.06

ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות   20הגדרה: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה   .1 

מ'  1.80ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות  , או בהתאם להגדרת המיכלס"מ 5

 צים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:ות הראשונה של הבדים. עעד להתפצל

עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש  .2 

עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף   )ללא גוש אדמה(.

 שורש.

 

 ושתילההעתקה, הובלה  41.02.07

מנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות העתקה יש להיה בילש לבכ .1 

 לא יגרם כל נזק לסביבה.ש אופןובמירבית 

לא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת ש קפידהליש  .2 

א ינטע עץ שגזעו נקלף ל דין.קום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים וע. מבליםמכאו 

 עלולה לסכן את סיכויי קליטתו.ה ידהבמונפגע 

עץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ה צאתוה רםבט .3 

מ"קוב אדמה. בטרם   3ו לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיה לפחות  א/וע"פ התוכניות  

 רוויה.ל ורותהבהשתילה יושקו 

שהיה במקומו הקודם.  יה בעומק זהה לגובההקפיד, שצוואר השורש יהש לי תילהבש .4 

הלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן ל פורטכמהתמיכה תבוצע 

 ע.הנחת הקרקל ושהגדהשקיה 

ל עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה ש וצאההה תבע .5 

ן להשתמש בחוט ניילון י( אשירת הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"בשל קמקרה ב והשתילה,

צורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה ( לראח)או כל חומר סינתטי 

 שתילה.ה חרלאמגולוונת כדי שתתפרק בקרקע 

ור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם ב כיןהלש י .6 

 .ו שתילת חשופי שורש כמפורט להלןא מהאדש גו

 יש לחבר  סמוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון. .7 

 

 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה 41.02.08

 .מיום הנטיעה או בהתאם לחוזה חודשים 12הקבלן אחראי לטיפול בעץ למשך  .1 

הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל  .2 

 שות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.הפעולות הדרו

ע"י הקבלן ועל החודשים יוחלף  12עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך  .3 

בתקופת טיפול אחזקה ואחריות יחויב הקבלן  .חשבונו בעץ אחר מאותו סוג ומאותו גודל

 חודשים. 12נוספת של 
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 ותכולת המחיראופני מדידה  41.02.09

 כלים: טרקטורים, משאיות מנוף  לרבות ,המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה .1 

, חומרי הדברה, ומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץ. חוכל כלי הובלה או כל ציוד אחר

וכו'. ציוד השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת   משחות גיזום

 רת טפטוף.מוליכה וצנ

 כולל כבילת העץ.  .2 

עלות חיבור המים  חודש. 12מחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של ה .3 

עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, תחול על  .הקבלןתחול על 

 הקבלן. במידה והרשות מקומית תתחזק את העצים בתקופת האחריות, עלות צריכת המים

 תחול על הרשות מקומית מרגע קבלת העצים לאחזקתה.

 

 שתילים 41.02.10

 אספקת שתילים .1 

הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי  1.1  

שהוגדרו  ובמפרט המיוחד. בנוסף, השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי 

וצבים )כאשר נדרש עיצוב( ונקיים מפגעים מדויק, ללא עשביה חד/רב שנתית, מע

פ הנדרש בתוכניות ובשאר )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(. גודל המיכל ע"

 מסמכי החוזה

עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע  1.2  

 איכותם וטיבם, במידת הצורך: הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה

 סימון מקום השתילים .2 

התוכניות לפני סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי  2.1  

הקבלן יודיע למפקח באופן . יש להקפיד על שתילה בסגול. תחילת ביצוע השתילה

מידי על כל מקרה בו מסומנת שתילה ע"פ תכניות שתילה מתחת או מעל קווי 

ע משתילה עד לאישור המפקח. כמו  כן  יודיע הקבלן  תשתית נראים לעין ויימנ

, לדעתו, לבצע השתילה עקב תנאי שטח למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי

 .בלתי מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח

 ייחפר –ל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר כ 2.2  

 את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה  שיכילבגודל    בור

בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור  כאשר הנטיעה היא בבורות 2.3  

 -דברת עשבים( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול בהבנפרד )למעט 

לי, ולמעט שתילה בגוש אדמה או במצע מתוך כ יותר מנפח בית השורשים 30%

 .עצים גדולים כמפורט

 הגוש. שורשים בודדיםהוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את  2.4  

  ייגזמו במזמרה  חדה. החורגים מן הגוש

בזהירות.  בדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרוילאחר מכן ת 2.5  

ן משרדי, הוספת קרקע דישון בהתאם למפרט הבי שתיל יונח בבור תוך הוספתה

השורש יהיה  לרוויה באופן שצוואר בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקיה

     מעל פני הקרקע.
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 מרבדי דשא 41.02.11

 כללי .1 

מרבדי דשא יכללו רק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט המיוחד  1.1  

 פרט המיוחד.ונקיים מערוב בזני דשא אחרים, אלא אם נדרש הדבר במ

המרבדים יאושר מראש מרבדי הדשא יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד. מקור  1.2  

 ע"י המפקח. מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.

הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במקומם  1.3  

ממועד ניתוקם במשתלה. תוך שעות  24 -המתוכנן באותו היום ולא יאוחר מ

 ההובלה, ההנחה ולאחריה.שמירה על לחות המרבדים והקרקע בעת 

שבועות לפני המועד המתוכנן  5הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות  1.4  

להנחת המרבדים. במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות יצרן 

 אות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה.הדשא, יבצע הקבלן את העבודה ע"פ הור

 לה של מרבדי דשאהכנת הקרקע לקראת שתי .2 

 תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות )לפי הסדר(:  

 השקיית השטח להנבטת עשבים רעים. 2.1  

 הדברת עשבים רעים. 2.2  

 עיבוד הקרקע ויישורה. 2.3  

והדשן בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הוראות   פיזור הקומפוסט 2.4  

 צרן( והצנעתם.הי

הנחתה. לאחר יישור הקרקע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד השקיית   2.5  

 מזיקי קרקע שיאושרו ע"י המפקח.

 הנחת מרבדי הדשא .3 

כהלכה ואין  אין להתחיל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר 3.1  

 בו שקעים וטרם הותקנה בו מערכת השקיה.

מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכננים  3.2  

והבטחת מגע בין הקרקע למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו 

 אחידים. חריצים או רווחים קטנים בין המרבדים יש למלא בקרקע או בחול.

או חבית מלאה בגמר ההנחה יש להדק היטב את המרבדים לקרקע בעזרת מעגלה  3.3  

חלקית במים וכיו"ב. מיד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה 

-15למניעת מזיקי קרקע )לפי הנחיות היצרן( ולהשקות השקיית רוויה בכמות של 

 מ"ק לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים תורטב היטב. 10

 טיפולים בתקופת הקליטה של המדשאה .4 

פעמים   3-2הראשונים לאחר ההנחה יש להשקות את המרבדים    במהלך השבועיים 4.1  

ההשקיה תינתן   –השקיות ביום    4  –דקות כל השקיה. בקרקעות קלות    15  -ביום כ

 רק בשעות שיש שמש ישירה על הדשא. 

בערך( יש לעבור להשקיה פעם לאחר השתרשות המרבדים )החל מהשבוע השלישי   4.2  

לאחר מכן לעבור להשקיות בתדירות נמוכה ביום )בשמש ישירה( במשך שבוע ו

 יותר, לפי הוראות יצרן הדשא ולפי סוג הקרקע המקומית. 
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לפי הצורך, על פי המלצות היצרן ולפי סוג הדשא, יש להתחיל בכיסוח הדשא. יש  4.3  

 מדריכה על דשא רטוב. עלהימנ

 

 מצע לגידול בנטל 21.241.0

, קומפוסט מפרה 20%קוקוס    20%, כבול  50%  0-8+0-4כולל: טוף  בתפזורת    715מצע לגידול בנטל   

 תוצרת מפעלי טוף אגש"ח בע"מ או שוו"ע ואיכות מאושר מראש. 10%

 

  עצים בוגרים 41.02.13

ימלי לפי שה"מ, עובי גזע מינימלי, גובה מינימלי ומספר בדים מינ 10עצים בוגרים גודל מספר  

בכל   50וגובה מינימלי    70"עיגון עץ" קוטר מינימלי    37מספר  כולל בית שורשים כפי שמופיע בפרט  

 העצים שישתנו במצע מנותק 

 

 עיגון לעץ 3.0241.0

הספקה והתקנה של פרט עיגון לעץ תוצרת "גנרון" אבני שפה לפי פרט לעיגון עצים כולל בורג עין  

ק"מ, מעוגן במרכז צלע רחבה של אבן השפה לצרוך קיבוע   700לעומס    DIN   580  5/8זכר מגולוון "

לכל עץ   2יריעות הקשירה של אבן השפה לצרוך קיבוע יריעות הקשירה של מערכת העגינה, קומפ'  

 )ראה מפרט חברת "גנרון"( , 37ולפי פרט 
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 ארגזי מבנה 41.02.15

הדר מערכות " יבואן "STRATAVAULT"קרקעיים כדוגמת הספקת והתקנת ארגזי מבנה תת  

ס"מ, או שוו"ע ואיכות מאושר מראש, במילוי מצע  20ס"מ, ובגובה  40" גובה ייצוב ופתוח נוף

)ראה מפרט  38מנותק לנשיאת מסלול האופניים כבית גידול לעצים לרבות עיגון ומילוי לפי פרט 

 ס קונסטרוקציה.ותכנית מהנד 7(, וראה פרט מספר הדר מערכות
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 תערובת טוף 41.02.16

הספקה והתקנה של תערובת טוף מצע מנותק לגידול צימחייה ע"ג יריעת הטקסטיל התעשייתי  

 בכל השטחים שעומקם יותר מחצי מטר.

 

 חיפוי מצע מנותק באבן טוף 41.02.17

י בגדול פוליה גדול באזורס"מ בגוון חום  5הספקה והתקנת חיפוי מצע מנותק באבן טוף בעובי  

 שיחים בטיילת איילון ובתעלת התשתיות במפלס התחתון.

 

 גאוטכסטיל תעשייתי 41.02.18

גר'/מ"ר כולל ע"ג  300הספקה והתקנה של גאוטכסטיל תעשייתי ע"ג השכבה המנקזת במשקל  

 15חות  דפנות בית הגידול והדבקת היריעה לשוליים. יש לקחת בחשבון את החפיפות שתהיינה לפ

ינון כוללת גם פריסה בדפנות כך שלא יווצר כל מגע בין מצע מנותק לשכבת ס"מ. פריסת בד ס

 "אוברסייס" ודפנות הארגזים ו/או ערוגות.

 

 שכבה מנקזת אגרגט שטוף )אוברסייס( 19.241.0

על גבי רובד המשמש כהגנה על האיטום מבנים, גגות, וכו', יפזר הקבלן שכבת אבני טוף  .1 

ס"מ, לאחר שרובד בטון נוקה מכל פסולת וחומר  3ן מינימלי )אגרגט שטוף( גודל פליה אב

 ס"מ. 8 -ס"מ ולא תוקטן מ 10זר כלשהו. עובי שכבת ניקוז )אבני טוף( לא תעלה על 

לפני הזמנת החומר יהיה על הקבלן להציג דוגמא בכמות של דלי לפחות לבדיקת המפקח  .2 

ק לאחר שהדוגמא אושרה,  לפי . הקבלן  יזמין את החומר רמבחינת טיב וגודל האגרגט

 .26פרט 

 

 שורשים  הדוח היריע 20.241.0

 1על גבי בטון הגנה על האיטום בעובי   HDPEשורשים מסוג  הדוחה הספקה והתקנת של יריע 

 מ"מ כולל הלחמת היריעות למשטח אחד.
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 אדמת גן 21.241.0

בשטחי גינון מתוכננים באם תסופק על ידי הקבלן, תפוזר אדמה חקלאית אשר תסופק  .1 

ובמקרים של חוסר אדמה מקומית או במקרים שאדמת המקום בילתי מתאימה לגידול 

 גנני או שהינה חרסיתית או כבדה מדי.

בכל מקרה אדמה שתסופק על ידי הקבלן תסופק אך ורק לאחר קבלת אישור מאת המפקח  .2 

 (.41.02.02בדיקות קרקע    –ת  )ראה גם סעיף דרישות מוקדמו  דו.ולאחר בדיקת אזורים על י

שתית )קרקעית( לפני פזור האדמה תהי הנקיה וחופשיה מכל פסולת, חומרי בנין או מצע  .3 

 מכל סוג שהוא.

לאחר אישורו של המפקח בכתב, יפזר הקבלן את האדמה. האדמה תהיה מהסוג המאושר  .4 

נים, פסולת, כל כבדה מדי. האדמה תהיה נקיה וחופשיה מאבפריכה ולא חרסיתית או 

 חומר זר אחר ומעשבים רב שנתיים. כרית

 האדמה תיעשה מהמקורות העומדים לרשות הקבלן באישור מקרקעי ישראל. .5 

. במקרים PH 6-7מטר. דרגת החומציות לא תעלה על  1.5כריה תיעשה החל מעומק של  .6 

ית בכמות שתקבע יה על הקבלן להוסיף על חשבונו הוא גופרשהחומציות גבוהה מהנדרש יה

 .41על ידי מעבדה מוסמכת או כנדרש בפרק 

פזור האדמה לפי גבהים מתוכננים ו/או לפי הנחיה באתר מאת האדריכל. פזור יבוצע בציוד   

 מכני ובעבודות ידיים ללא הגבלה. אין לפזר אדמה במצב לח או רטוב.

יהיה ללא סטיות ישור היס"מ לאחר יישור. דיוק  40-לא יקטן מ עובי השכבה המפוזרת .7 

 3-5מהנדרש בתכנית. לאורך אבני שפה, שבילים וכד', יש ליישר את הקרקע לגובה מינוס 

 ס"מ מראשי אבני שפה, גובה ריצוף וכו'.

באם האדריכל יהיה סבור שהאדמה הודקה יתר על המידה בזמן פזור בציוד מכני, תהיה  .8 

ן לחרוש במחרשה מתאימה לעומק שלא הכרעתו סופית וקובעת. במקרה זה יהיה על הקבל

 ס"מ. 35 -מיקטן 

ניתן לחרוש בשטחים מתאימים ברוטר או במחרשה נגררת על ידי טרקטור ו/או במקרים  .9 

 ות ידיים בקלשונים מתאימים.מסוימים בעבוד

 

 ד למסירה סופיתע זוקהחת ודותעב 41.02.22

         לילכ .1 

   41.5י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק אחזקה יבוצעו עפ"ה ודותבעכל  1.1  

 . 2001הדורה ראשונה מ–עבודות בניה ל לליכה פרטבמ

 שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות,גינון כוללות עבודות ה זוקתחת ודותעב 1.2  

הן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של , ולואיםמיגון שתילה וזריעת כ

 הקבלן.

מקצה המיסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או היה י בודהעה וםחת 1.3  

 (.AS  MADE"י המפקח, בכתב או ע"ג תכנית עדות )ע יקבעשיהגינון עד למקום 

שתילה זריעה ומערכת ל  מחירי היחידהב  ולכלחזוקה לפי סעיף זה  ת  ורבע  שלוםהת 1.4  

 .בור צריכת מים להשקיהע לוםתשהשקיה כולל 

 קיההשכות אחזקת מערו פולטי .2  

 .עלתוהפהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא ב ערכותבמ 2.1  
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כל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת ו קיהשהה רכתמע 2.2  

 .אשונההרהמסירה 

 ת הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו א דוקבין בלקה 2.3  

כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. א תוכר  . לקוןית  ורשיםדה

נותה המתמדת של מערכת קיבודתו, לתחזוקתה ותע  קופתבתהקבלן יהיה אחראי,  

פיצוצים דליפות ו ילוי התקלה, נזילות,ג עתמששעות  12ההשקיה. עליו לתקן תוך 

ים חזקה, יש לתקן מיד עם מ  ריצתבפהכרוכות    בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות

גומים או פ רכתעמ קילח .קלההת גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון

ל . כבלןהקשבון על חע"פ הוראת המפקח ביומן, ו יםלא תקינים יוחלפו בחדש

תקן  ושר. מוצרים שאין להםו מסוג מאיהאבזרים והצינורות שיספק הקבלן יה

ע"י הקבלן ועל ת אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו א בלויק

     דרש.נ טרקוחשבונו בכל 

על הציוד  רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראיחא בלןקה 2.4  

כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת ו חתההשמפני גניבה  והאביזרים

 מערכת.ל קנזבהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר למניעת 

לה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י ל פי תכנית הפעע שקהוי טחהש 2.5  

התאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ב שקיהלההמפקח, בשעות המותרות 

קפיד על מילוי כל י בלןהקוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, , תולצמחיה

נוגעות ה שויותהרות וההוראות של נציבות המים ושאר נהחוקים, הצווים, התק

 בדבר.

 ימות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"כמ יגהחרל ל כע 2.6  

ם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו  הוראות

 .קסימלייםהמ

 תחזוקה בתשלום .3 

 . ולפרק זמן שייקבע במסמכי החוזהתהיה כלולה במחיר השתילה תחזוקה   

 שתילת מילואים ותחזוקתם .4 

עצים וישתול שיחים בני שיח, פרחים רב שנתיים ועונתיים בשתילת הקבלן ייטע  4.1  

 מילואים לפי הוראות המפקח.  

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקליטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו  4.2  

 לגבי שתילה חדשה כמפורט, עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום. 
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 סלילת כבישים ורחבות –  51פרק 

 

 העבודות בפרק זה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל.כל 

בכל מקום בו כתוב מפרט נת"י הכוונה היא למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי הערה: 

 ישראל התקף בזמן ביצוע העבודה.

 

 עבודות הכנה ופרוק 51.01

 במפרט הכללי. 5101נת"י ולפרק במפרט  51.01 תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

 

 שכבות אספלטפרוק   51.01.01

 51.01.02.04בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף העבודה תיעשה  

כמו כן לא כולל ניסור המדידה לתשלום תהיה במ"ר והמחיר לא כולל את פרוק אבני השפה  

 ) בניגוד למפרט הכללי (. שימדדו בנפרדהאספלט 

 

 פירוק מדרכות  51.01.02

 51.01.02.06העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

 לפי מ"ר.המדידה לתשלום  

 

 קרצוף  51.01.03

 . 51.01.02.03יעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

 .  51.04.12.02סעיף  51המדידה והתשלום ראה מפרט כללי פרק  

 

 פירוק אבני שפה 51.01.04

 במפרט נת"י . 51.02.02תאם לסעיף העבודה תיעשה בה 

 המדידה לתשלום לפי יחידה . 

 

  קולטניםביטול   51.01.05

 51.01.02.20העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה. 

 

 פירוק ריצוף  51.01.06

 .51.01.02.11העבודה תיעשה בהתאם למפורט במפרט נת"י סעיף  

 לתשלום לפי מ"ר. המדידה 

 

  פרוק של גדרות מכל סוג  51.01.07

 .51.01.02.27לאמור במפרט נת"י סעיף העבודה תיעשה בהתאם  

 המדידה לתשלום לפי מ"א. 
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 בקורת מכל סוג -התאמת קולטנים ותאי שוחות   51.01.08

 . 51.01.02.19העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

 י יחידה .               המדידה לתשלום לפ 

 

  פרוק מעקה בטיחות  51.01.09

 51.01.02.29אם לאמור במפרט נת"י סעיף העבודה תיעשה בהת 

 המדידה לתשלום לפי מ"א . 

 

 פירוק קירות   51.01.10

 .51.01.02.10העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

וכו' הנמצאים בצמוד לכביש נתיבי איילון בנוסף, עבודות הריסת קירות, מעקות, כלונסאות  

כגון: גדרות זמניים, פיגומים תלויים ופיגומי מגדלים בהתאם יבוצעו לאחר הכנת אלמנטי הגנה 

לדרישת חב' נתיבי איילון כך שתמנע הפרעה לתנועה בכביש. כל עבודות ההגנה כלולות במחירי 

 היחידה של עבודות ההריסה.

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. אלמנטי ההגנה יאושרו מראש ע"י המפקח.תכנון אלמנטי ההגנה יהיה  

 

 ס"מ 15חישוף וסילוק ערמות אדמה או פסולת והסרת צמחיה ועצים עד לקוטר   51.01.11

 51.01.02.02העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

 הפסולת תסולק למקום שפיכה מאושר. 

 ס"מ. 15ר של עד העבודה כוללת עקירת עצים בעלי קוט 

 פסולת. לחישוף והסרת צמחיה ומ"ק לסילוק ערימות אדמה או  לפי מ"ר המדידה לתשלום 

 

 פרוק תמרורים ושלטים  51.01.12

 .51.01.02.24העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  

 יחידה.המדידה לתשלום תהיה לפי  

 

 קצה אספלט קיים ניסור  51.01.13

גון ביצוע פרוקים, מדרכות ואיי צע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כהחיתוך יבו .1 

תנועה על פני אספלט קיים, בקו אבן שפה המתוכננת, וכן בגבולות שטחי פרוק האספלט 

 במסעות ובמדרכות אספלט.

החיתוך יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים  .2 

 פקח. למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. שיאושר ע"י המ

הניסור יבוצע בקוים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע על גבי המסעה, כך שיתאימו  .3 

 תחברויות.במדויק למיקום המיועד לאבני השפה המתוכננת ולה

 .לפי מ"א. המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושרהמדידה  .4 
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 עבודות עפר 51.02

 במפרט נת"י 51.02תשומת לב הקבלן לתת פרק  

 

 חפירה כללית לרבות חפירת תעלות ומדרונות  51.02.01

 כללי .1

 .נת"יבמפרט  51.02.03פרק העבודה תיעשה בהתאם לאמור ב 1.1

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע  1.2

קרקעיים בין אם -מצאותם של קווים תתוהאתר כפי שהם, כלל אפשרות להי

סומנו בתכניות ובין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם 

בקווים, נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות 

אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב 

 לקדמותו על הקבלן.

לא תיעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע התכנית,  1.3

מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תעשה בזהירות ובכלים 

 מתאימים או בעבודת ידיים.

תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי העפר הקיימים לפני  1.4

מו לקבלן על בסיס מדידה זו, כהפרש בתחום עבודתו. כמויות עבודות העפר ישול

תיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם 

 לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה.

 י מדידה ותכולת מחיראופנ .2

המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה  2.1

 קרקעיים וכו'(.-בות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תתיכתיבו זאת, לר

 לא יהיה תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים. 2.2

 ושר.המחיר כולל גם את פינוי עודפי החפירה לאתר שפך מא 2.3

 המדידה לתשלום תהיה במ"ק. 2.4

 

 הידוק קרקע יסוד מקורית  51.02.02

 51.02.03.05"י סעיף העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת .1

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר. .2

 

 הידוק המילוי  51.02.03

 הידוק המילוי בכל הפרויקט יהיה מבוקר. .1

 51.02.03.09העבודה תעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  .2

 כיוון השכבות יהיה מקביל לפני השתית. .3

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק. .4
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 מילוי מובא   51.02.04

 ובא יהיה מצע סוג ג' ) מילוי נברר ( .המילוי המ 

 

 עבודות מצעים ותשתיות 351.0

 במפרט נת"י 51.03תשומת לב הקבלן מופנית לפרק  

 

 מצע סוג א'  51.03.01

שבמפרט נת"י עובי שכבת המצע כמצוין  51.03.02פ"י כל האמור בסעיף העבודה תבוצע ע .1

 כניות.ובת

 מדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק. .2

 

 אספלטות עבוד 451.0

 

 שכבות אספלט  51.04.01

 .51.04העבודה תיעשה בהתאם לאמור במפרט נת"י סעיף  .1

מיישרות שימדדו לתשלום מדידה לתשלום: לפי מ"ר בציון עובי השכבה, להוציא שכבות  .2

 לפי טון.

 וביטומן  1/2ס"מ, גודל אגרגט " 5שכבת בטון אספלט לשביל אופניים ומדרכות בעובי  .3

PG 68-10 בתוכניות אדריכל הפיתוח. 7 לפי פרט 

 

  ריסוס יסוד  51.04.02

 - 1.2בין שכבת האספלט התחתונה למצעים או האגו"ם  יש לבצע ריסוס יסוד בכמות של  .1

 מ"ר .  \ק"ג  0.8

 המדידה לתשלום לפי מ"ר. .2

 

  ריסוס מאחה  51.04.03

 "ר .מ \ק"ג  0.25 - 0.5בין השכבות האספלטיות יש לבצע ריסוס מאחה בכמות של  .1

א אם כן הייתה תנועת כלי רכב בין שכבות אספלט טריות אין צורך בריסוס מאחה אל .2

 בשלבי הביצוע .  

 .המדידה לתשלום לפי מ"ר .3

 

  התחברות לאספלט קיים 51.04.04

ס"מ  30התחברות מבנה חדש לקיים לרוחב הכביש תבוצע  במדרגות . רוחב המדרגה  .1

להקפיד כי שכבות האספלט של המבנה החדש לפחות וגובהה כגובה השכבה המונחת .יש 

 ס"מ לתוך המסעה הקיימת . 30תחדורנה לפחות 

התחברות לשכבות אספלטיות לאורך הכביש תבוצע על ידי שן התחברות עובי שכבות  .2

 וסוג התערובת בהתאם למפרט נתיבי ישראל .
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 המדידה לתשלום לפי מ"א. .3

 

 אבני שפה 651.0

 כללי 51.06.01

 . 51.06בהתאם למפרט נת"י פרק ה כולל ראשי אי מבטון מזוין יעשו עבודות אבני שפ 

 המדידה לתשלום לפי מ"א והמחיר כולל בין היתר יסוד ומשענת בטון. 

 

  יריעות למניעת השתקפות  51.07

 . 51.07.02.01.03העבודה תיעשה בהתאם למפרט נת"י סעיף  .1

 סוג היריעות ברחוב מוזס : ביטומניות . .2

 עבודות באיילון : גיאוגריד . סוג היריעות ב .3

 המדידה לפי מ"ר . .4

         

 עבודות תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.09

 כללי 51.09.01

העבודות תתבצענה בהתאם לתכניות ומסמכי המכרז/חוזה כולל הנחיות לאופן הצבת תמרורים  

נתיבי איילון  –מ. תחבורה, התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך -מ. תחבורה, לוח התמרורים

 בתוספות ובשינויים הבאים:ינמשרדי הב ולמפרט הכללי

 

 עמודי תמרור 51.09.02

 מ"מ. 3.96ועובי דופן  3העמוד יהיה מצינור ברזל מגלוון בקוטר " .1

ס"מ יוחזק בברזלי עוגן אשר יעוגנו ביסוד בטון  70העמוד יוכנס לתוך הקרקע בעומק  .2

יותאמו לממדי מקרה ממדי יציקת הבטון ( בכל 20-ס"מ )ב 40X40X40בגודל 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 אבן השפה אלא אם נקבע אחרת. 80העמוד יוצב מאונך ובמרחק של  .3

שכבות "סופרלק"  2-שכבות יסוד בצבע מיוחד )סינכרומט( ו 2שכבות:  4-צבע בהעמוד י .4

 .המפקחאו גילוון וצביעה או ש"ע לפי דרישת 

 מבדילים בין שני סוגי עמודים לפי גובה העמוד: .5

 עמוד לתמרורי דרך מסוג קצר 5.1

 מ'. 0.70כאשר מרחק בין תחתית התמרור/השלט לפני המדרכה/אי תנועה הינו     

 יחידה. ה לתשלום תהיה לפיהמדיד

 עמוד לתמרורי דרך מסוג רגיל  5.2

 2.20       כאשר המרחק בין תחתית התמרור/שלט לפני  המדרכה/אי  תנועה  הינו   

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה ולפי סוג העמוד. מ'.
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 פקת והתקנת תמרורים גודל עירוני ללא עמודאס 51.09.03

  ידה.המדידה לתשלום תהיה לפי יח 

 

  שני גוונים -ציפוי פסי פלסטיק, מחזירי אור ע"ג עמודי תמרור/שלט  51.09.04

הכמות שתסופק צריכה לצפות את עמוד התמרור לכל אורכו עד לחיבור התמרור עם  .1

 העמוד.

 הגוונים יקבעו ע"י המפקח. .2

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידת עמוד קומפלט. .3

 

 ואבני שפה צביעה )סימון( פני הכביש 51.09.05

-ו 934אופן הצביעה, עבודות נלוות והצבע שיסופק יהיו בהתאם לתקנים ישראליים מס'  .1

 לפני ביצוע עבודות יש לטאטא ולנקות את פני הכביש ואבני השפה מאבק ולכלוך.  935

טיב הסימון לא יהיה תלוי, בשום מקרה, באיכות הכביש ויש לצבוע את הסימונים מספר  .2

 ר כדי להבליטם.בפעמים אם יידרש הד

בהתחברויות יש ליצור חפיפה בין הסימון החדש לבין הסימון הקיים, אם שניהם זהים.    .3

אם לא יהיה צורך בסימון הקיים יש לפעול למחיקתו לתמיד ע"י קרצוף פני האספלט 

 או מחיקה ע"י התזת כדוריות זכוכית. מ"מ 3בעובי 

 עתם בצבע שחור!יככלל אסור לבטל סימנים מיועדים למחיקה ע"י צב .4

 כמצוין בתכתב הכמויות. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א או מ"ר )נטו, לא כולל רווחים( .5

 צביעת חצים תשולם לפי יחידה ולפי סוג החץ. .6

 הנחיות צביעה .7

 ס"מ  12צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב  7.1

(820 ,819 ,809 ,806 ,803 ,801) 

 (815ס"מ ) 20ברוחב צביעת איי תנועה קווים  7.2

 (811ס"מ ) 50צביעת מעברי חצייה, קווים ברוחב  7.3

 (801, 810, 805, 808ס"מ  ) 30צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב  7.4

 ס"מ 50צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב  7.5

 (813צביעת חץ בודד ) 7.6

 (813צביעת חץ כפול ) 7.7

 

 צבע לבןמסעה בסימון כסא נכים ע"ג צביעת  51.09.06

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה. 

 

 (לבן-/ כחול צהוב-אדום / לבן-אדום / לבן-צביעת אבני שפה )שחור 51.09.07

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א. 
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 עבור כדורי זכוכיתמחיר תוספת  51.09.08

זכוכית מיד בכל השטחים הצבועים )פני מסעה או פני אבני שפה( יש להוסיף כדוריות  .1

 ר הצביעה ע"מ להבטיח הידבקות טובה של כדוריות אל שכבת הצבע.בגמ

 לפי המקרה.  המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א / מ"ר .2
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 קווי מים, ביוב ותיעול  -  57פרק 

 

 הנחיות כלליות 57.00

 תכולת המפרט המיוחד 57.00.01

ב ותעול, המפרט לקווי מים, ביו    57מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי מס'   

 המיוחד של עת"א, ויתר המפרטים הנוגעים בדבר.

 

 בפרק מוקדמות( 00.42)בנוסף לאמור בסעיף  תכניות לאחר ביצוע 57.00.02

תכ' לאחר ביצוע  -באמצעות מודד מוסמך  -במהלך העבודה יכין הקבלן על חשבונו  .1

ירת קוים לאבני בוצעו למעשה, קשממוחשבות שתכלולנה את מקום הקוים והתאים כפי ש

שפה ולציר הכביש, וכן את נתוני רומי הצנורות בכניסות והיציאות מהתאים, רומי 

המכסאות, עומק התאים, קוטר הקוים ושפועם, וכן נתוני ההסתעפויות וקשירתם לעצמים 

 בשטח, באופן שיאפשר איתורם לאחר הביצוע.

דיסקט, פלוט  -ולמתכנן  הקבלן, על חשבונו, למפקחבגמר העבודה ולקראת קבלתה יגיש  .2

על רקע התכנון המפורט ובקנה המדה שלו  -מערכות העתקות של התכ' הנ"ל  3-שקוף ו

 כשהם חתומים על ידי מודד מוסמך. -כולל תרשימים וחתכים 

 בהמשך(. 57.06)ראה סעיף  הנ"ל יוכן עפ"י נוהל הכנת תכניות לאחר בצוע של עת"א. .3

 

 בודה בשלביםע .030057.

ן להביא בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים, ולא ישולם בנפרד בעבור על הקבל 

 העבודות הנוספות הכרוכות בכך, כגון :

 התאמת רומי מכסים לפני כביש ומדרכה סופיים. .1

שטרה, כולל סתימת החפירה בצוע הסתעפויות לחציית כביש בשלבים, עפ"י אישורי המ .2

 ותרו לבצוע ע"י המשטרה. ופתיחתה מחדש עפ"י שעות העבודה שי

 

 עבודות זמניות 57.00.04

עבודות בתחום רצועת הרכבת או בתחום שולי כביש נת"א, מצריכה תאום ואישור מוקדם של  

 בעלי התשתיות וכן של המשטרה.

 

 עבודות עפר 57.00.05

 מדידת תווי החפירה .1

שור את הצירים אליהם ק, באמצעות מודד מוסמך, הקבלן לסמן על חשבונועל  1.1

התכנון, כגון קוי מדידה, אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים וכו', 

ולסמן את התווי ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכ' ולהנחיות המפקח, 

על חשבונו נק' קבע ולהציגם לאישור לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן להתקין 

מ', אשר תשמשנה כנק'  200 הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך התווי כל

 עזר למדידת הרומים המוחלטים.
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לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קוי הצנורות ובמקרה  1.2

שיתקבל הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י 

יו להודיע על כך מיד לב"כ המפקח שיבקר את המדידות ויכניס את המפקח, על

שינויים לשרטוט. השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק ה

הצנורות  לצרכי תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה 

 והסמון ויחדשם בכל עת שידרש ע"י המפקח.

 טיב הקרקע .2

כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע. רואים מחירי היחידות   

הקבלן כאילו ערך קדוחי נסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, ובסס את את 

הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי 

 ן.חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכד', לא תובאנה בחשבו

 הכשרת התווי לצורך בצוע העבודה .3

עבודה להנחת הצנורות והתקנת התאים, כולל פנוי על הקבלן להכשיר את התווים של ה  

התווים ממכשולים )ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק גדרות, צמחיה, שיחים, עצים( וישור 

 המפקח.י על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור אהתוו

 חזוק דפנות החפירה .4

וקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים זיע"י ח, על חשבונו, הקבלן ידפן את קירות כל חפירה  

לתנאי החפירה במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה, הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה 

 חוריזוקים, איבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיאסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או צ

מרים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י וזוק לא מספיק או עשוי מחיבהתקנתם, ח

זוקים או כל סיבה אחרת שתגרום יהעמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של הח

 למפולת או שקיעת קרקע.

 קרקעיים-ים תתמ .5

הקבלן  קרקעיים מכל מקור שהוא, רואים את-מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת  

קעיים, קר-סיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התתידוחי ניכאילו עשה ק

סס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו יוב

פון יקוז, דינורות ניויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צ

קרקעיים -נוספות הנובעות מתנאי העבודה המיוחדים במים תתמיוחד, וכו'. שום תביעות 

 לא תובאנה בחשבון. -

 ירה סמוך למבניםחפ .6

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים,   

פון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, יאת דפנות החפירה בד, על חשבונו, ידפן הקבלן

והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם  המתקנים

פון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן )לדוגמא חב' יחפירה והדלצורך. ה

 חפירה ע"י עמוד חשמל(.-החשמל

 קרקעיים, ועבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צנורות ומתקנים תת .7

על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, את  7.1

קרקעיים )מים, חשמל, -תת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים
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טל"כ, טלפון, דלק, ביוב, תעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות 

-תקן התתהמוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למ

 קרקעי או בהצטלבות עמו. 

 .קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל-לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת 7.2

קרקעי, או בהצטלבות איתו, יבצע הקבלן -סמוך למתקן תת  בכל מקרה של עבודה 7.3

, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של על חשבונו חפירות גשוש בידיים לגלוי המתקן

ידפן את החפירה בדפון מיוחד, ויתמוך את המתקן  שני מטר מכל צד של המתקן,

 קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. -התת

טעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל נוכחות המפקח מ 7.4

 קרקעי.-הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן התת

 אחסון האדמה החפורה .8

ה יכולה להיות מאוחסנת ברחוב באופן שישמרו התנאים אם האדמה הנחפרת אינ 8.1

, או הנדרשים לשמירת דרכי גישה, או בגלל דרישות המשטרה, דרישות המפקח

חוסר מקום, יוביל הקבלן את האדמה הדרושה לצרכי מלוי חוזר, יאחסנה במקום 

ויובילה בחזרה או יפנה מהשטח במידה ולא ימצא מקום , פקחשיאושר ע"י המ

 , ללא כל תוספת תשלום בגינה.לויימלצרכי ה

את אפשרויות האחסון לאדמה , לפני הגישו את הצעתו, על הקבלן ללמוד היטב 8.2

 החפורה.

 רחקת האדמה המיותרת ה .9

כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן , והקבלן  9.1

הגבלות ירחיקם, על חשבונו, אל מחוץ לשטח העיריה בה מבוצעת העבודה, ללא 

 מרחק, הנ"ל כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר המילוי.

ר מאושר להרחקת הפסולת על הקבלן לברר לפני הגישו את הצעתו היכן קיים את 9.2

 ועודפי האדמה הנ"ל.

 הסדרת תעלות קיימות .10

בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתווי הצנורות או נחצית על ידו( עקב בצוע   

ודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח במהלך העבודה העב

ל הקבלן להביא בחשבון את כל הקשיים שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן ע

 והסדורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא בתעלה.

 אורך החפירה .11

ל כל קו ראשי ושל פרט למקרים שהקבלן יורשה לעשות אחרת, תפתח התעלה ש 11.1

חבורי חצרות, לכל אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה איזה צנור שהוא, החפירה 

 ר הנחת הצנורות בה וקבלתם ע"י המפקח. תמולא בחזרה מיד לאחר גמ

אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח. המפקח יקבע את תעלות לא תעשינה כל  11.2

 אחת. -בתהאורך הכללי )מספר הקוים( של החפירה שתפתח ב

פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מלוי התעלות הקודמות בצורה שתאפשר  11.3

 את התנועה התקינה מעליהן. 



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

292 

לעיל הרי שהחפירה לקוים לחבורים לחצרות האמורים לחצות את   למרות האמור 11.4

הרחוב יעשו במספר שלבים בהתאם להוראות המשטרה, אלא אם תנתן רשות 

 לסגור את הרחוב לתנועה.

 החפירה התאורטי רוחב .12

הרוחב התאורטי של החפירה יחושב עם דפנות ורטיקליות, לפי הקוטר החיצוני  12.1

צד של הצנור, בשביל צנורות שקוטרם הפנימי הוא ס"מ לכל    20של הצנור בתוספת  

-80ס"מ לכל צד כנ"ל עבור צנורות שקוטרם הפנימי הוא    35ס"מ, ובתוספת    50עד  

לכל צד כנ"ל עבור צנורות שקוטרם הפנימי הוא ס"מ  60ס"מ. כמו כן תוספת  60

ס"מ לכל צד כנ"ל עבור צנורות שקוטרם הפנימי הוא  80ס"מ, או תוספת    125-100

 ס"מ. 180-150

לפי הרוחב התאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פרוק רצופים, תיקונם והחלפת  12.2

 לוי. ימ

לנוחיות  הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן 12.3

פון,  או מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אשור המפקח, ולא יהעבודה, לצרכי ד

 לקח בחשבון בחשוב הכמויות הנ"ל. ית

בלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ הק 12.4

לרוחב התאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת 

 ם. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב התאורטי.החומרי

 עומק החפירה .13

ת( וחוץ ממקרים חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונו 13.1

ס"מ מתחת הצנור,   20שיצוין אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של  

ם פועייתחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לש

 הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.

לן על חשבונו את בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקב 13.2

החפירה המיותרת בחול נקי או בחומר מצע מסוג א', בהתאם להוראות המפקח 

 ויהדק אותו כמפורט להלן. 

 יותרת באדמה החפורה.לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המ 13.3

 מלוי התעלות והחפירות .14

פרט למקרים שתנתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה  14.1

אחר קבלת קו הצנורות ע"י המפקח, ואשור המפקח לגמר התקנת תאי מיד ל

 בקורת או בריכות מי גשם. 

לצרכי המלוי יש להשתמש במיטב האדמה החפורה ואין להשתמש באבנים, שבר,  14.2

 ידרש נפוי האדמה החפורה(.פסולת, חומרים אורגנים וכו' ) גם אם 

ס"מ מתחת  20 -החל מכל הצנורות ייעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה  14.3

ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה  20 -לתחתית החיצונית של הצנור ועד ל

 החפורה. מחירו של החול כלול במחירי הנחת הצנורות. 
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גם את המלוי שמעל אם יידרש ע"י המפקח, יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף  14.4

 החול הנ"ל שסביב הצנורות בחול דיונות נקי כמפורט להלן.

 דוק המלויהי .15

הקבלן יהדק היטב את המילוי )ע"י מהדקי יד מכניים והרטבה במים( מתחת  15.1

לרצופים קיימים או מתוכננים )כאשר התכניות הן על רקע רצופים מתוכננים( או 

 בסמוך לרצופים קיימים או מתוכננים. 

ס"מ, עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות   20לן את המילוי בשכבות של  הקב 15.2

 אשו", ללא כל תשלום נוסף. -לפי "מודיפייד 98%של 

וינה במקום התעלה במשך שנה מיום והקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתה 15.3

גמר העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב 

ה, בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון הקבלן השקיעות האל

 כמפורט לעיל.

 פת המילויהחל .16

לוי שמעל יבהתאם להוראות המפקח יחליף הקבלן תמורת תשלום נוסף גם את המ 16.1

 החול שסביב הצנורות או חלק ממנו בחול דיונות נקי , או חומר מצע מסוג א'. 

ח )תחתית מבנה הכביש הקיים או לוי המוחלף יקבע ע"י המפקיגובה פני המ 16.2

 תחתית מבנה הכביש המתוכנן(. 

דוקו והרחקת יוי יכלול הספקת חול או חומר מצע מסוג א', הלימחיר החלפת המ 16.3

 כל עודפי האדמה החפורה המיותרת כמפורט לעיל.

לוי המוחלף לצרכי תשלום יעשה באופן תאורטי ויהיה המכפלה של יחשוב נפח המ 16.4

והאורך המפורטים להלן: הרוחב יהיה הרוחב התאורטי בהתאם הרוחב, הגובה 

לוי ילוי המוחלף ואורך יהיה אורך המיגובה המ למפורט דלעיל. הגובה יהיה

 המוחלף. 

 לא יעשה חישוב נפרד לנפח המילוי שסביב התא. 16.5

 לוי המוחלף כמפורט לעיל.יהדוק המ 16.6

 

 קווי מים 157.0

 

 כללי 01157.0.

קווי מים מוצעים מבטלים את קווי המים הקיימים ויש לנקוט בכל האמצעים )לרבות  .1

פגוע בקו הקיים עד להפעלת קו המים החדש ועל הקבלן להביא חפירה בידיים( בכדי לא ל

 את כל הקשיים הנובעים מהנ"ל. בהצעתו בחשבון 

לבתים ומגרשים עם השלמת קו המים החדש, יש לנתק מהקו הקיים את כל חיבורי המים  .2

 קיימים, ולחברם לקו החדש.

 

 סוגי צנורות 02157.0.

 . 530פלדה לפי ת"י  קרקעית תותקן מצינורות-צנרת המים התת .1
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 לפחות.  5/32, יהיו בעובי דופן "4"-2"בקוטר  צינורות .2

 .לפחות 3/16יהיו בעובי דופן " 8" – 6"בקוטר צנורות  .3

 לפחות.  1/4יהיו בעובי דופן " 20" – 10"בקוטר צינורות  .4

 הצינורות יהיו עם צפוי פנימי במלט ובידוד חיצוני חרושתי בעטיפת בטון דחוס. .5

 .APC-3יכללו בידוד חיצוני בעטיפה תלת שכבתית "טריו", או  2וטר עד "צינורות בק .6

 שכבתית כוללת:-העטיפה התלת .7

 שכבת יסוד אפוקסי 7.1

 פולימרי-קושכבת דבק  7.2

 שכבת פוליאטילן 7.3

 מ"מ לפחות. 1.5עובי עטיפת "טריו" תהיה   

 אט'. 12קווי מים בתחום הגשר יהיו מפוליאתילן, דרג  .8

 

 ריתוכיםפיקוח ובדיקת ה 03157.0.

המפקח יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך ויבדוק את טיב הריתוכים. בנוסף  .1

 .ה חזותית של הריתוך הגמורלפיקוח שוטף תוך מהלך העבודה ובדיק

המפקח יהיה רשאי לדרוש חיתוך דוגמאות לעריכת בדיקות דסטרוקטיביות ובדיקות  .2

 רדיוגרפיות של כל הריתוכים.

 

 הצינורותגבהי  04157.0.

 מ' מפני רום הקרקע הקיימת עד קודקוד הצינור.  0.90 -קווי מים יונחו בעומק כ 

 

 אביזרים לצנרת מים 05157.0.

אש, דרסרים, אוגנים פיטינגים  -האביזרים שיהיה על הקבלן לספק כגון: מגופים, ברזים לכבוי 

ם לאישור המפקח לפני וכו', יהיו בהתאם לנדרש או שווה ערך, והקבלן יציג דגמים ומפרטי

 הספקת האביזרים.

 

 מגופים 06157.0.

קרקעי יהיה דגם כדורי, -מגוף עלאט',    16יהיו מברונזה ללחץ עבודה    1"-  2"בקוטר  מגופים   .1

 מעבר גדול ובתוך תא יהיה דגם ישר .

אטמ' עשוי כולו מברזל יציקה  16ומעלה יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה  3"קוטר מגופים ב .2

לית עם ציפוי פנימי באמאיל וציפוי חיצוני בצבע פוליאסטר או שווה ערך, אטימה ספירואיד

 פתח סטנדרט נייד.רכה עם טריז מגופר ויכלול מתאם למ

 או שווה ערך. 4001המגוף יהיה מתוצרת "רפאל" דגם  .3

-המגופים יהיו עם כוש בלתי מתרומם ומצוידים בגלגל הפעלה. כל הברגים והאומים התת .4

 ו מנירוסטה.קרקעיים יהי

 והמתכנן. פקחכל מגוף שווה ערך טעון אישור מוקדם של המ .5
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 מחבר אוגן 07157.0.

אטמ' תוצרת "קראוס" או שווה   16מחבר אוגן מעוגן בברגים ללחץ עבודה    בצמוד לכל מגוף יורכב 

. או שו"ע יהיה עם ערכת עגינה תוצרת "קראוס" 36ערך. מחבר אוגן לצינור או מגוף בקוטר "

 .ISOים לפי תקן אוגנ

 

 חיוץ 08157.0.

 אטמ' עם חיוצים בהתאם לפרט. 16מגוף יחובר ע"י אוגנים מרותכים ללחץ עבודה  

 

 ברזי כבוי אש 09157.0.

ברזי כבוי אש  יותקנו בהתאם לסט' עת"א.  הצינורות והקשתות יהיו עם צפוי פנימי. קטע הצינור  

מעל פני האדמה יקבל צביעה פעמיים בצבע שמן מתחת לאדמה יבודד בצפוי חיצוני. הזקף הבולט  

 מכנית.בגוון אדום. כמו כן יותקן מתקן שבירה למניעת הצפה במקרה של פגיעה 

 

 תאי מגופים 10157.0.

 התאים יהיו טרומיים בהתאם לסט' עת"א.  .1

חוליות, תקרה ומכסה תסופקנה ע"י הקבלן רק ממפעלים בעלי היתר לתו תקן מסגרת  .2

 ית בהתאם לסט' עת"א.המכסה תהיה אובל

ס"מ מסביב או על תושבת   22/11/9חוליות התא תותקנה על שורה של לבני סיליקט במידות   .3

 תואמת מבטון טרום. 

תאים עבור קו מגיסטרלי יהיו ארגזי בטון יצוקים באתר. מעבר הצינור דרך קיר התא יעוגן  .4

 באוגן אטימה.

 

 

 צביעת צנורות פלדה על קרקעיים 11157.0.

 בגוון כחול. 60/31שכבות צבע עליון אפוקסי  2 –ב  ות על קרקעיים ייצבעוצנור 

 

 חיבור צנור מוצע לצנור קיים 12157.0.

בעד חבור צנור מוצע לצנור קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בידיים לגילוי  

, 45זויות  2 -ת , למד מ" או זויTהצנור הקיים, סגירת מים , הרקת מים , חיתוך , הסתעפות "'

מ', מעברים מקוטר לקוטר במידה וידרש, ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל  2.0 -צנור באורך כ

 הדרוש לחבור בין שני הצנורות בנקודה זו, כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות.

 

 סגירת המים לצורך חיבור צנור מוצע לצנור קיים 13157.0.

ימים לפני המועד. המפקח יתאם   3-4באתר על כוונתו לסגור את המים  למפקח     על הקבלן להודיע 

ה. יאת הסגירה עם מנהל רשת המים. מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם לנוהל המקובל בעירי

כל התיאומים הנדרשים יהיו  סגירת המים ופתיחתם מחדש תבוצע אך ורק ע"י עובדי הרשת.

 באחריות הקבלן ועל חשבונו.
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 קו מים זמני 1417.05.

-במידה ולצורך ביצוע העבודה ידרש לסגור קוי מים קיימים, על הקבלן להתקין קו מים זמני על 

קרקעי עם הסתעפויות על מנת להבטיח הספקת מים סדירה במשך ביצוע העבודה. הקבלן לא 

 יקבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע קו מים זמני ועלותו כלולה במחירי היחידות.

 

 יפת חול סביב הצנרתעט 15157.0.

ס"מ מתחת לתחתית החיצונית של   15-כל הצנורות יעטפו בחול דיונות נקי. העטיפה תהיה החל מ 

 ס"מ מעל גב הצנור לכל רוחב התעלה החפורה. 15-הצנורות ועד ל

 

 בדיקת לחץ 57.03.16

ו המים אטמוספרות, לאחר גמר כל העבודה בהנחת הקטע של ק 12הקו יבדק ללחץ של  .1

כו ייקבע ע"י המפקח. על הקבלן לבצע בדיקת אטימות של קו המים כולל כל שאור

האביזרים, מגופים וברזים, לשם כך עליו להשאיר את כל המחברים ומקומות הריתוך 

גלויים, להתקין חיזוקים מתאימים ליד הפניות האופקיות והאנכיות של הקו. להבטיח את 

ס"מ  40-50ה ולמלא את התעלה עד לגובה י לחץ הבדיקכל החיזוקים שיוכלו לעמוד בפנ

 מעל הקו.

לצורך ביצוע הבדיקה, ירכיב הקבלן על חשבונו באופן זמני כל ציוד עזר, כגון: רשמי לחץ,  .2

מדי מים, משאבות, ברזים, אוגנים וכו'. במלוי הצנרת יוחל לאחר מתן אישור לכך 

 מהמפקח.

הצנורות ובכדי לאפשר את יציאת   למנוע הלם או רעידתהקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי   .3

שעות לפחות לאחר מילוייה במים.  72כל האויר מהצנורות. בהעלאת הלחץ בצנרת יוחל 

שעות לפחות.  2אטמ' ויוחזק בגובה זה במשך  12 -הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו ל

 כל דליפה אשר תתגלהבעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ, ייבדקו כל החיבורים לאטימותם ו

 תחשב כליקוי אשר יש לתקנו.

אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל  .4

 התיקונים כמתואר לעיל, עד אשר הקו יהיה אטום בהחלט.

 לפי  הנחיות הפיקוח של אגף המים -בדיקת לחץ לקו מגיסטרלי תהיה ללחץ קטן יותר  .5

 והמפקח.

 

 טוישטיפה וחי 17157.0.

מ'/שניה, והוצאת  1.5לאחר קבלת בדיקת הלחץ תעשה שטיפת הקו במהירות מינימלית  .1

פעמים מנפח הצנור. הקו ירוקן ממי שטיפה וימולא במים המכילים כלור  2-3מים בכמות 

גרם על כל מ"ק מים. לאחר מכן ישטפו מי  30שעות, ריכוז הכלור במים יהיה  12 -למשך כ

 יוזרמו לצינור.החוצה ומים טריים  הכלור

המחיר בעד ציוד חומרים ועבודה )כולל בדיקות( לחיטוי הקו נחשב ככלול במחיר היחידה  .2

 להנחת צנורות ולא ישולם כל תשלום נפרד, חיטוי קו המים יבוצע לפי הוראות המפקח.
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 ותכולת מחיראופני מדידה  18157.0.

חיתוך דיפון, מתחת לצנורות, ס"מ  15חפירה בעומק עד  יכללו:א. "מחירי הצנורות לפי מ .1

הצנורות באורכים הדרושים במכשיר "ארקאיר", עשיית החיבורים בריתוך חשמלי עם 

 15שימוש במשחת "אקספנדו", תקוני הצפוי החיצוני, ריפוד תחתית התעלה בחול בעובי 

ופרוטי העבודה, בדיקת   ס"מ, אספקת הצינורות והתקנתם בתוך התעלה בהתאם לתכניות

ס"מ מעל גב  15אטמ' וכיסויים בחול מהודק בגובה  16הריתוך ולחץ מים של הצפוי, 

 .והשלמת מילוי מהודק הצנורות לכל רוחב התעלה,

 וחפירות גישוש. מחלקי צינורות הצינורות כוללים גם ביצוע זויות באתר, הנחת

וטר לא ימדדו בנפרד, ויחשבו " ומעברי קTאביזרים חרושתיים כגון: הסתעפויות "

 לולים במחירי מטר אורך של הצינורות.ככ

מדד לפי יחידה ומחירם יהספקת והתקנת אביזרים חרושתיים מפלדה וברזל יציקה ת .2

 הספקה, חתוך, ברגים, אטמים, גומיות צביעה והרכבתם. יכלול :

 כל הברגים והאומים התת קרקעיים יהיו מנירוסטה.

 לול:ים ימדד לפי קומפלט, והמחיר יכחיבור לצינור מים קי .3

חפירה בזהירות, בחלקה בידיים, לגלוי הצנור הקיים, עשיית כל הסידורים לניתוק המים 

והניקוז הקו הקיים, פרוק אוגן עיוור, או חיתוך הקו הקיים, אספקה והרכבתם מחבר אוגן 

 .בקוטר מתאים עם אוגנים

קשת  לט והמחיר יכלול: אספקה והתקנתברז כיבוי אש )בודד או כפול( ימדד לפי קומפ .4

שיורכב בגובה פני הקרקע, זקף   4, מתקן הגנה נגד שבירה "4קטע צינור אנכי "  4מרותכת "

 .ע לפי תכ' פרטו"של חב' "פומס", או ש 9או  3חרושתי והדרנט דגם מס' 

אטמ'  12מגוף תריס ימדד לפי קומפלט והמחיר יכלול : אספקה והתקנת מגוף תריס ללחץ   .5

, כולל אוגן נגדי ומחבר לאוגן מעוגן בברגים, וכן או שו"ע " של חב' רפאלT – 4001טיפוס "

 ס"מ עם מכסה אובלי דגם עת"א. 50-60בקוטר תא למגוף 

 2/"3, מעבר "3אש תמדד לפי קומפלט והמחיר יכלול: זקף אנכי מרותך קוטר "  -עמדת כבוי .6

מ'.  25 באורך 3/4וגלגילון כבוי עם צנור לחץ  "עם ברז מעבר  1, הסתעפות "2וברז כבוי "

 האביזרים הבאים: אש-כן יסופקו בכל עמדת כבוי -כמו

 מ' כ"א. 20באורך  2"בקוטר  זרנוקים תקניים 2 6.1

 .2"בקוטר  מזנק תקני 6.2

 ק"ג כ"א. 6מטפי כבוי דגם אבקה יבשה במשקל  2 6.3

 

 ווי תיעולק 257.0

 סוג הצינורות 01257.0.

 (.2010החדש )יוני  27י מצינורות בטון אטומים עם מחבר גומי לפי ת"קוי תעול יהיו  .1

הצינורות יסופקו עם אטמים אינטגרליים מובנים בפעמון )בנקבה(. חוזק הצינורות בקוים  .2

 ע"פ הנדרש בתכניות. -הראשיים

אט',  12.5דרג  PVC, או מצינורות 5הסתעפויות לקולטנים יהיו מצינורות בטון ממין דרג  .3

 דרש בתכניות.ע"פ הנ
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הבטון יתאימו לאחד התקנים הבינלאומיים לאטמי האטמים המסופקים עם צינורות  .4

 . ASTMC443או   DIN-4060 :צנרת

 

 תאי בקרה מלבניים מחומשים 02257.0.

, 580, רשת הזיון לפי ת"י 4חלק  466תאים טרומיים יהיו בעלי תו תקן ע"פ חוקת הבטון ת"י  

ס"מ ויכללו  20ובי . התאים יבוצעו ע"ג מצע סוג א' מהודק בע489והתקרות והמכסים לפי ת"י 

 עיבוד פנימי לפי הנדרש בתאים יצוקים באתר.

 

 גשם-בריכות מי 03257.0.

 גשם תותקנה כנ"ל ובהתאם לשרטוטים. -בריכות מי .1

מחירי היחידות להתקנת הבריכות יכללו התאמת הרשתות ואבני השפה מברזל יציקה עם  .2

בתאום עם עבודות הכביש, ואבני השפה לאחר ביצועם או דחית ביצוע הבריכות  פני הכביש  

 כולל סתימה זמנית של קצות ההסתעפויות ופתיחתן לאחר התקנת הבריכות.

 טון.  40אבני השפה והרשתות לבריכות מי הגשם יהיו מברזל יציקה מטיפוס ת"א לעומס  .3

זה. משקל המסגרת והרשת יהיה או מעולה מ 15מסוג י"ב  67היצקת תהיה בהתאם לת"י  .4

 ק"ג לפחות.  40ל אבן השפה יהיה ק"ג לפחות ומשק 100

תנועה, -במקומות בהם מתוכננות בריכות קיבול מי גשם בצמוד לאבן שפה משופעת באי .5

גשם מתאים, מברזל יציקה, בצורת אבן שפה משופעת עם פתחים לקליטת -יותקן קולט מי

לרשת ק"ג(. הנ"ל בנוסף    37)משקל  או שו"ע  יח"ר וולקן  מים, כדוגמת א.ש. דגם "גיל" של ב

 הקליטה האפקית.

 

 שלבי ירידה 04257.0.

ס"מ בערך.  35מ' יותקנו שלבי ירידה ובמרחקים אנכיים של    1.20בתאי הבקרה שעמקם עולה על   

 ס"מ מפני המכסה. 55-שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ

 

 טיח צמנט 05257.0.

צפה, קירות, המשטחים הפנימיים של תאי הבקורת )היצוקים באתר( )פני עבוד הרכל  .1

תקרות, קונוס וצואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח 

 .בשתי שכבות 1:2צמנט נקי )טיח זכוכית( 

ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול  0.8התחתונה הוא השכבה עובי  .2

ט ושני חלקים של חול ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנ 0.4גס ונקי. עובי השכבה השניה יהיה 

סוכרי נקי. הבצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשעור 

 ק"ג למ"ר. 1.5

 

 עבוד הרצפה 06257.0.

 רצפת תאי הבקורת תעובד עבוד סניטרי בהתאם להוראות המפקח.  .1

רכב המוצע ק"ג/סמ"ר, והה 100יום יהיה  28חוזק הבטון לאחר  -מבטון רזה  העבוד יעשה .2

 (. 1:3:6בטון מוכן ) 3מ-ק"ג צמנט ל 180חצץ, עם  65%חול,  35%
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 פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט לעיל.  .3

מקוטר הצנור המתחבר אליה, ושפועי הכנפיים של העבוד  2/3עומק התעלה יהיה לפחות  .4

 לפחות בכוון אל תעלת העבוד. 20%יהיו 

 

 רתמכסאות מעל לתאי הבקו 57.02.07

טון( ויתאימו  40המכסאות מעל לתאי הבקורת בכבישים יהיו מברזל יציקה כבד ) .1

 . 489בתכונותיהם לנדרש בת"י 

ברחובות העשויים מאבן משתלבת יותקנו מכסאות עם מסגרת מרובעת ואילו בכבישי  .2

 ו מכסאות עגולים. אספלט ובשטחים פתוחים יותקנ

הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה( ותאור המכסאות יסופקו עם הטבעת סמל העיר, סימון  .3

הייעוד )ביוב או תעול(. כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת הייצור והקבלן ימציא אחריות 

 שנים. 10היצרן למכסאות למשך 

הטרומיות לעומס  המכסאות מעל תאי הבקורת שבחצרות ובמדרכות יהיו חלק מהתקרות .4

 טון(.  12.5)

ברחובות המשולבים יורכבו עם חגורת בטון מזוין  המכסאות שמעל תאי הבקורת שאינם .5

 ס"מ יצוקה במקום מסביב. 20/20במידות  20-ב

 

 התאמת מכסאות, רשתות ואבני שפה 08257.0.

מדרגות המכסאות יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל  .1

ס"מ  20 -ם ושדות בביניהם. בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסאות בשטחים פתוחי

 מפני השטח.

בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת  .2

האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכסאות, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון 

הכביש או הרצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת בטון   רזה מסביב בהתאם לגובה

כנ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה  מזוין

עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח והעיבוד. גובה צואר 

 ס"מ. 25התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

רי היחידות להתקנת רשתות ואבני שפה מברזל יציקה לבריכות מי גשם, כנ"ל יכללו מחי .3

 התקנה זמנית והתאמה סופית לאחר ביצוע הכבישים ובמשולב איתם.

 

 חבורי הצנורות לתאים 09257.0.

בתאים יוכנו פתחים לצנורות התעול בהתאם לתכניות, קוטר הצינור, האטם שיפורט להלן  .1

 וזיות הכניסה.

 WATER STOPהצנורות יחוברו לתאים בעזרת מחבר תעשייתי אטום וגמיש כדוגמת  .2

F150304טם יחוזק לצנור בעזרת חבק פלב"ם . הא . 

הצנור יונח כך שקצהו יקביל לקיר הפנימי של תא הבקרה ו/או הקולטן והמרווח ימולא  .3

 . או שו"ע בבטון שאינו מתכווץ דוגמת "רוק בטון" תוצרת "רטרד"
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 התאים, הקולטנים, והאטמים יתאימו ללחץ בדיקה ועבודה כמפורט.  .4

 

 בקורת קיים חבור צנורות לתא 10257.0.

בעד חבור צנור לת.ב. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה בידיים לגלוי  .1

התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצנור ואטום הפתח, אטום צנור המוצא הקיים באם 

נוי העבוד, תקון הטיח, הרחקת השבר, וכל הסדורים שידרשו להתגברות על ידרש, ש

 ים ושפכים בתא הקיים.הקשיים בגלל זרימת מ

צנורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם "איטוביב" או דגם  .2

 "פורשדה" ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדוייק בקוטר מתאים.

 

 על קוים קיימים התקנת תאים 11257.0.

ול: חפירה בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים, תשולם תוספת למחירי התאים שתכל 

בידיים לגלוי הצנור הקיים, התקנת התא המוצע סביב הקיים, פרוק הצנור הקיים )בתוך התא(, 

הרחקת השבר וכל הסדורים הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל 

 קור שהוא בצנור הקיים.מ

 

 בדיקת אטימות המערכת 12257.0.

וי מחברי הצנורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיס .1

שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך וחומרים זרים ויאטום קטע זה בתאי 

התחתון וברז עם צינור בפקק הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק  

ר עומד מים של יותר מ' מעל גב הצינור וזאת בתנאי שלא נוצ 1.80העליון, הצנור יוגבה עד 

מ', בנקודה הנמוכה. הקטע שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צנור ו/או  5-מ

ו תא בקרה עם קטע צנור וקולטן מי גשם.לאחר האטימה/עגון הפקקים, יוחל במלוי הק

במים מהנקודה הנמוכה כאשר האויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר לפקק העליון. המים 

שעות  24-מ' מעל גב הצינור העליון וישארו במערכת ל 1.8גיעו עד לגובה ימולאו כך שי

 לספיגה. 

מ' מעל גב הצינור העליון ומודדים  1.8שעות יש למלא את המים החסרים לגובה  24לאחר  .2

ליטר/שעה לכל קילומטר קו לכל  30שעה. בבדיקה מותר להפסיד  1במשך ירידת מים 

 אינטש של קוטר פנימי.

שעות(,  24חדים בלבד בהם לא ניתן להשאיר את קטע הקו הגלוי לזמן ארוך )במקרים מיו .3

ניתן לבצע בדיקה מקוצרת. לאחר מילוי הקו והמתנה של שעה אחת, ימולא הקו מילוי 

 שעה )נוספת( של כמות ירידת המים.  1/2-תערך מדידה לאחר כחוזר עד לגובה הבדיקה ו

המים תהיה גדולה יותר כי חלקי הבטון עדיין יש לקחת בחשבון שבבדיקה זו, כמות ירידת   .4

סופגים מים בהתיעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה, במקרים אלה, 

 מתאימות. 

 של יצרן הצנורות.    במידת הצורך, יקבע אופן התיקון ע"י שרות השדה .5
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 אופני מדידה ותכולת מחיר 57.02.13

 צינורות .1

אורך ומחיר מטר אורך צינורות יכלול: הכשרת קווי הצינורות ישולמו לפי מטר  1.1

קרקעיים, דיפון מלא דפנות החפירה, -התווי, חפירה וחציבה, עבודה במים תת

הצינורות, הספקת הצינורות הספקת חול נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב 

, מלוי והידוקו, הרחקת ואטימות והנחתם, כולל מחברי שוחה, בדיקת לחץ

 המפורט לעיל.  האדמה המיותרת וכל

מדידת אורך הצינורות לצרכי תשלום תעשה נטו לאורך ציר הצינורות לאחר  1.2

הנחתם בין הצדדים הפנימיים של קירות תאי הבקורת אליהם יחוברו הצינורות 

מידה הפנימית של תאי הבקורת לא תילקח בחשבון(. אורך הסתעפויות הביוב )ה

ה שלא יבוצע תא בקורת בחצר עד מתאי בקורת לחצרות, יימדד נטו כנ"ל, ובמקר

 לקצה ההסתעפות.

עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה או הכביש הקיימים עד לתחתית  1.3

יקבע בהתאם לעומק הממוצע הפנימית של הצינורות. עומק כל קו לצרכי תשלום 

של הקו, שיהיה הממוצע בין עומק הצינור ביציאה מתא הבקורת שבמעלה ועומק 

לתא הבקורת שבמורד, ולא יילקחו בחשבון עומקים שונים של  הצינור שבכניסה

 הקו בין שני תאי הבקורת הנ"ל. לדוגמא:

 מ'. 2.10עומק הצינור ביציאה מתא הבקורת שבמעלה  1.4

 מ'. 1.80כניסה לתא הבקורת שבמורד עומק הצינור ב 1.5

-מ'. כלומר לצרכי תשלום יחשב כל הקו כקו שעומקו מ 1.95עומק הקו הממוצע  1.6

 מ'. 2.25מ' עד  1.76

 במקרה של הסתעפות ביוב למגרש יעשה החשוב כנ"ל. 1.7

עד  57.02.02תאי בקרה ימדדו ביח' ומחירם כולל בין היתר את כל האמור בסעיפים  .2 

57.02.07. 

 כמו כן המחירים כוללים בין היתר את כל האמור לעיל. .3 

 

 צילום הצנרת לאחר הבצוע -בדיקה סופית  357.0

צוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט לשם הבטחת בי .1

המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו 

וידאו במעגל  -סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלויזיה המונח, לאחר 

ביט ולצלם את תוך הצנור ובכך סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא לה

 לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.

יקת פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בד .2

הצנורות לאטימות שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי 

 הלך הביצוע.הוראות נ וספות של המהנדס שניתנו במ

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  .3

נה דומה לאישור הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן מש
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קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכנית 

 ביצוע.

רת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה ביצוע צילום הצנ

 לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה לפני בצוע הצלום על הקבלן  .4

צילום. וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת ה

הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מיכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט 

 הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.

ת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנח .5

, על והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באשור המפקח

קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן להודיע למנהל 

צוע העבודה. ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני בי

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או המפקח.

עגל סגור בקטעי אורך מתאימים הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במ .6

 בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלויזיה.

ישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת לשם רדיסק  הצילום על כל שלביו יתועד על גבי   .7

לום מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על מבצע הצי

לדאוג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה באופן כזה 

 י קלטת הוידאו.שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גב

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  .8

המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי יש לתקנם, הקבלן יהיה פי חוות דעתו של -מפגעים ועל

חייב, על חשבונו וללא כל תשלום נוסף,  לבצע את התיקונים )הישירים והבלתי ישירים( 

 רצונו המלאה של המהנדס. הדרושים לשביעות

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר  .9

 מר בסעיף "ביצוע העבודה".יהיה בהתאם לנא

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת צילום  .10

הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח  התיעוד, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד

 מפורט לגבי מימצאים.

כלול סימון שאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ותי, שדיסק .11

וזיהוי שוחות. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. 

זו. דו"ח צילום זה אינו  במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה

 מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות".

 ים הבאים:הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרט .12

מרשם מצבי )סכמה( של הצנור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם  12.1

  בתכניות הביצוע, וכל  סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זהוי הקו

 ומיקומו.

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  12.2

 מוכה.סרץ" לאורך הקו משוחה  המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

303 

 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. 12.3

 מסקנות והמלצות. 12.4

 יניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופי .13

מסך הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים 

 שלום עבור הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי יותר. הת

 היחידה להנחת צנורות.

 

 פרוק רצופים ותיקונם ועבודות עזר שונות 457.0

 

 פתיחת כבישים ומדרכות אספלט 01457.0.

 פתיחת כבישים, מדרכות ומשטחי אספלט או בטון ייעשה ע"י מסור בלבד ברוחב  .1

לחפירה ובאופן שיבטיח את שלמות החלקים נותרים של ובאורך מינימליים הדרושים 

 הרצופים. 

במקרה של חציית כביש באלכסון, תבוצע פתיחת כביש במידות לפי הנחיות מחלקת דרכים  .2

 בעיריה. 

לפני פתיחת הרצופים ינסר הקבלן בחתך רצוף ע"י מסור חשמלי את שולי החפירה, בקוים  .3

 ן. ישרים לחלוטי

או קלקול רצופים בגלל עבודת המכונות, מפולות, שטפונות או כל במקרה של פירוק מיותר   .4

 סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הרצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו.

כל השבר של הפרוק הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה, ויורחק מיד ע"י הקבלן כדי  .5

 לוי.להבטיח שהשבר לא יתערבב עם אדמת המי

 

 אספלט תקון כבישי 02457.0.

ס"מ ומעליה שכבת   20תקון באספלט ימדד לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי   

ס"מ )לאחר כבישה(, הדוק בכלים מכניים עם הרטבה, ריסוס ביטומן,  16אגו"ם סוג א' בעובי 

SM- 10  1מ, ריסוס נוסף, ס" 10בעובי  1ק"ג למ"ר, שכבת בטון אספלט " 1בשיעור- SS ור בשיע

 ס"מ. 6בעובי  1ק"ג למ"ר, ושכבה עליונה של אספלט " 0.25

 

 צפוי כביש אספלט 03457.0.

 5.2%ס"מ עם  3במקומות שידרש, יבוצע צפוי עליון בשכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי  

 ביטומן. בעבור הנ"ל ישולם בנפרד.

 

 מדרכות אספלט 04457.0.

ס"מ )לאחר   20מחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי  תקון מדרכות אספלט ימדד לפי מטר רבוע וה 

ק"ג/מ"ר, וכן אספקה, פיזור והדוק של שכבה עליונה  0.5בכמות  STEכבישה(, ריסוס ביטומן 

 ס"מ. 5בעובי  1/2מבטון אספלט דק עם אגרגט מכסימלי "
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 מרוצפיםמדרכות ושבילים  05457.0.

הוא ימדד לפי מ"א והמחיר יכלול: פרוק הריצוף פתיחה ותקון של ריצוף או אבני שפה מכל סוג ש 

הקיים ואחסונו, אספקת מרצפות או אבנים חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת 

הריצוף מחדש, לאחר הנחת הצנור, לשביעות רצון המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל 

 ס"מ. 5ס"מ ושכבת חול בעובי  20קנת מצע סוג א' בעובי אספקה והת

 

 התאמת מכסים בתאים קיימים 06457.0.

 בקוים קיימים, שאינם מתבטלים, יש להתאים רום מכסי התאים כלהלן: 

בתאי ביוב יש לפרק המכסה והקונוס הקיימים, להגביה הקירות כנדרש, לספק ולהתקין  .1 

ס"מ עם  60 בקוטר  וכן מכסה כבד מברזל יציקה ס"מ 60בקוטר קונוס חדש עם פתח 

 ל העיר. בהתאם למיקום החדש של הפתח, יש להוסיף בתא סולם מנירוסטה.הטבעת סמ

בתאי תיעול יש לפרק המכסה והתקרה הקיימים, להגביה הקירות כנדרש, ולהתקין  . 2 

כבד ס"מ, ולספק ולהתקין מכסה  60קוטר התקרה מחדש וכן להגדיל הפתח בתקרה ל

 ס"מ עם הטבעת סמל העיר. 60בקוטר מברזל יציקה 

בתאי מים תבוצע הגבהה כנ"ל, והתקנת המכסה הקיים מחדש. בתאים בהם קיים מכסה   .3 

 ב.ב., יש להחליף למכסה ברזל יציקה עם סמל העיריה. 

לרומים   בתאי בזק תבוצע התאמת מכסה ע"י הגבהה או סיתות הצווארון הקיים, בהתאם    .4

 נים, והחלפת המכסה הישן לדגם חדש.המתוכנ

 מזורים, תאורה או בזק( כוללת:העתקת ארון סעף )לר .5

אנכיות בתוך  יציקת יסוד בטון במיקום החדש, כולל התקנת שרוולים מפי.וי.סי בקשתות   

יציקת היסוד, הארכת הצנרת הקיימת עד למיקום היסוד החדש, ותאום עם בעל  התשתית 

ם הכבילים וחיבורם מחדש כולל השחלה בצנרת חדשה עד לארון במיקולניתוק זמני של 

 הסופי.

 

 (MADE-ASנוהל הכנה ממוחשבת של תכניות לאחר בצוע ) 557.0

 עת"א. –עבור מח' ביוב ותעול  

 סימון קוי ביוב 

 פרוט סימון לקוים: .1

 מספר רחוב 1.1

 מרחוב )מס' רחוב( 1.2

 לרחוב )מס' רחוב( 1.3

 בין השוחות )מ"א( L –אורך  1.4

 קוטר )בס"מ( 1.5

 שיפוע בין השוחות )%( 1.6

 שנת הנחת הצנור 1.7

1.8 HIGH – I.L ביציאה משוחה שבמעלה, לפי כיוון הזרימה 

1.9 LOW HIGH – I.L – בכניסה לשוחה שבמורד, לפי כיוון הזרימה 
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1.10 LOW LOW – I.L – בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל 

 מקום הקו )ראה טבלה( 1.11

 טבלה(חומר הצנור )ראה  1.12

 סטטוס )טבלה לצורך הגדרת הקו: פעיל, מתוכנן, מבוטל, לאחר בצוע או אחר( 1.13

 ו )מידות בתחום הרוחב(מיקום הק 1.14

 יש להציג )"לבנות"( את הקוים לפי הזרימה ממעלה הקו 1.15

הקוים יהיו ממוספרים. מספור הקוים יהיה בהתאם למספור השוחות שבקצוות  1.16

 .של אותו קו )החל מהתחברות לשוחה קיימת(

 פרוט סימון של חיבורים לבתים: .2

 מספר רחוב 2.1

 מספר בית 2.2

 )מ"א( Lאורך  2.3

 קוטר )בס"מ( 2.4

 )%( Iשיפוע  2.5

2.6 I.L בקצה החבור 

2.7 I.L בכניסה לשוחה עירונית 

 )מ'( Hעומק בקצה החיבור  2.8

 שנת הנחת החיבור 2.9

 חומר )סוג הצנורות, ראה טבלה( 2.10

 סטטוס )ראה טבלה( 2.11

גבולות המגרש או נקודות אחיזה אחרות מידות מיקומו של קצה החיבור כלפי  2.12

 קבועות בשטח.

 פרוט סימון של שוחות .3

 רחוב )מספר רחוב( 3.1

 חהמספר השו 3.2

 קוטר )ס"מ( 3.3

3.4 T.L – גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 

3.5 I.L – גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור בכניסה 

3.6 I.L – גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור ביציאה 

 סטטוס )ראה טבלה( 3.7

 שנת ההנחה 3.8

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח 3.9

 )מ'( Hעמוק השוחה,  3.10

 .מידות )קוטר בס"מ( או מלבני )ס"מ/ס"מ( 3.11
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 סימון קוי תעול 

 פרוט סימון לקוים: .4

 מספר רחוב 4.1

 מרחוב )מס' רחוב( 4.2

 לרחוב )מס' רחוב( 4.3

 בין השוחות )מ"א( L –אורך  4.4

 קוטר )בס"מ( 4.5

 שיפוע בין השוחות )%( 4.6

 שנת הנחת הצנור 4.7

4.8 HIGH – I.L ביציאה משוחה שבמעלה, לפי כיוון הזרימה 

4.9 LOW HIGH – I.L בכניסה לשוחה שבמורד, לפי כיוון הזרימה 

4.10 LOW LOW – I.L בכניסה תחתונה, במקרה שיש מפל 

 מקום הקו )ראה טבלה( 4.11

 9טבלהחומר הצנור )ראה  4.12

 סטטוס )טבלה לצורך הגדרת הקו: פעיל, מתוכנן, מבוטל, לאחר בצוע או אחר( 4.13

 מיקום הקו )מידות בתחום הרוחב( 4.14

 יש להציג )"לבנות"( את הוקים לפי הזרימה ממעלה הקו 4.15

בקצוות שפור הקוים יהיה בהתאם למספור השוחות הקוים יהיו ממוספרים. מס 4.16

 של אותו קו )החל מהתחברות לשוחה קיימת(.

 פירוט סימון של שוחות: .5

 רחוב )מספר רחוב( 5.1

 מספר השוחה 5.2

 קוטר )ס"מ( 5.3

5.4 T.L – גובה מוחלט )אבסולוטי( על המכסה 

5.5 I.L – גובה מוחלט )אבסולוטי( של הצנור בכניסה 

5.6 I.L – צנור ביציאהה מוחלט )אבסולוטי( של הגוב 

 סטטוס )ראה טבלה( 5.7

 שנת ההנחה 5.8

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח 5.9

 )מ'( Mעומק השוחה  5.10

 מידות )קוטר בס"מ( או מלבני )ס"מ/ס"מ(. 5.11

 פרוט סימון לחיבורי קולטנים מי גשם )תאי קליטה(: .6

 קוטר )ס"מ( 6.1

 )מ"א( Lאורך  6.2

 )%( Iשיפוע  6.3



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

307 

6.4 I.L קליטה יציאה: גובה מוחלט )אבסולוטי( ביציאה מתא 

6.5 I.L .כניסה: גובה מוחלט )אבסולוטי( בכניסה לשוחת הקו 

 פרוט סימון לבריכות מי גשם )קולטנים(: .7

 ( מ'H(, עומק )B(, רוחב )Aאורך ) מידות הבריכה )תא(: 7.1

 מספר קולטנים שבוצעו. 7.2

 פרוט סימון של תעלות עם רשת לניקוז: .8

 ( מ'.H( בס"מ, עומק )B(, רוחב )Lאורך ) מידות: 8.1

 ז כמויות:טבלת ריכו .9

 יש להכין, לפי דוגמא המצ"ב, על גבי דיסקט. 9.1

 :הערות .10

 תכנית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא" המתאר את פרטי הבצוע. 10.1

גליונות החתכים )"פרופיל"( יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הבצוע יסומנו אך  10.2

 (.ורק על גבי תכנית )תנוחה

 פיפתם ואת רציפותם בהתאם.במידה וקיימים יותר מגליון אחד יש להבטיח את ח 10.3

 כמו כן תרשים סביבה כולל "מפתח גליונות". 10.4

( אם לא מופיעים בהם פריטים AS MADEלא יתקבלו תכניות לאחר בצוע ) 10.5

 כדלקמן:

 ".AS MADE"תכנית לאחר בצוע" או "תכנית  –ציון כותרת  10.5.1

 העבודה מטעם המזמין.שם וחתימתו של המפקח על  10.5.2

 מך וחתימתם.שם הקבלן המבצע ושל מודד מוס 10.5.3

 שם וחתימתו של נציג מח' ביוב ותעול עת"א בקבלת העבודה )מפקח(. 10.5.4

 כמו כן תאריך הבצוע, מס' החוזה, הזמנה או כל הסכם אחר. 10.5.5

 יש להוסיף על גבי התכנית טבלאות "ריכוז כמויות" בהתאם לדוגמא המצ"ב. 10.6

 עבודה.לאחר בצוע יעשו על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהם בוצע ההכנת תכניות  10.7

"( עבור צנרת ביוב ותעול, יש להשתמש AS MADEלצורך סימון פרטי הבצוע )" 10.8

 כחול. –אדום, קוי תעול  –בצבע מתאים מודגש: קוי ביוב 

" את הנתונים המקוריים המתוכננים. את AS MADEאין למחוק בתכנית " 10.9

ן כנון יש לסמנם ע"י העברת קו )בצבע שחור( על נתון המתוכנהשנויים לעומת הת

 ורק לצידו לציין את הנתון החדש שלאחר הבצוע.

 ליד הנתון. V-אם הנתונים שלאחר הבצוע זהים למתוכננים יש לסמנם ב 10.10

 יש לסמן את הקוים הקיימים שבוטלו )בצבע צהוב(. 10.11

 " בלתי ממוחשבת.AS MADEנוהל זה כולל הנחיות גם למקרים של הכנת תכנית " 10.12
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 מערכת שאיבה למי ניקוז  -  60פרק 

 

 הנחיות כלליות .0160

 

 כללי  0160.01.

 במתחם לולאת וולובלסקי תורכב מערכת שאיבה לניקוז. המערכת תכלול:  

כ"א עם מנוע בהספק נומינלי של      מ'  8מק"ש ועומד    250  -משאבות ניקוז לספיקה כ  (2שתי ) .1 

 קוו"ט(.      13.5

 המשאבות. 2תוסדר אפשרות לפעולה משותפת של   

 מל ופיקוד שיורכב בתוך חדר השאיבה.ארון חש .2 

 שיחברו בין המשאבות ומערכת הניקוז החיצונית בתחום המתחם.  8"בקוטר קוי לחץ  .3 

 

 ציוד בתחנת השאיבה 1.0260.0

 להרכבת הציודהכנה  .1 

המפקח והמתכנן יאשרו את רשימת הציוד שיציע הקבלן, המפקח מוסמך לאשר  1.1  

 אביב", ת"א.-אום עם מח' מתקנים של תאגיד "מיאו לפסול  הציוד המוצע, בת

התכניות המוגשות למכרז הינן "עקרוניות בלבד" והן יותאמו על ידי המתכנן  1.2  

 בתאום עם הקבלן  הזוכה.

כל מקרה שיתברר לאחר בצוע יציקות הבטון שלצורך הרכבת הציוד דרוש לשנות ב 1.3  

חים וכו',, יבצע הקבלן את הנ"ל על לחצוב או להוסיף(, לחצוב שקעים, פת)בטונים  

 חשבונו לאחר קבלת אשור המפקח.

 צנורות בתוך התחנה .2 

 .3/16נה יהיה "שיותקנו בתח 8"-6"–-4"בקוטר  עובי  הדופן של כל הצנורות 2.1      

 . 316נירוסטה  –כל הצנורות בבור הרטוב ובין האביזרים יהיו מפלב"ם  2.2  

אלומינה -האביזרים יהיו מפלדה, עם ציפוי פנימי במלט רבצנורות אחרי מערכת  2.3  

 וצביעה חיצונית באפוקסי.

בור ריתוך הצנורות יש לבצע לפי הוראות יצרן הצנורות עם הגנה על מקום החי 2.4  

 בפני קורוזיה פנימית. 

 כן תבוצע הפרדה גלוונית בין צינורות פלב"מ לבין צינורות פלדה . -כמו 2.5  

 אביזרים .3 

אט'. הקבלן יגיש את  16ללחץ עבודה  I.S.Oהאביזרים והאוגנים יהיו לפי תקן  3.1  

 רשימת האביזרים סוגיהם ואפיוניהם לאשור המפקח לפני רכישתם. 

האביזרים יכללו את כל האטמים והברגים הדרושים, שיהיו כולם מחירי  3.2  

 מנירוסטה. 

יטב את התאמת רשימת האביזרים לפני רכישת האביזרים על הקבלן לבדוק ה 3.3  

 שבפרק הספקת ציוד בכתב הכמויות לתכניות . 
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 מגופים ושסתומים .4 

עם צפוי פנימי  CAST IRONאט' מבנה  16המגופים יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה  4.1  

 באפקוסי קלוי בתנור.  וחיצוני

שמלי מסוג ויכללו מפעיל חמאושר "ע ואו ש TRS/TRLהמגופים יהיו מטפוס    

 מסדרת ייצור שותפת מתקדמת לתקופת הביצוע . IQ  -רוטורק  

 או שו"ע מאושר. NR-040.ר.י. דגם חוזר יהיה מתוצרת א-שסתום אל 4.2  

 או שו"ע מאושר. שסתום אויר יהיה מטיפוס משולב תוצרת א.ר.י. דגם "סער" 4.3  

 יאושרו ע"י המפקח. כאמור לעיל, אין לרכוש מגופים ושסתומים לפני שאלה 4.4  

 מנומטר .5 

 בכל קו סניקה יורכב  מנומטר. 5.1  

 0÷2.5המנומטר יהיה מפלב"ם, מתאים לעבודה במי ביוב גולמי, לתחום מדידה  5.2  

BAR . 

 עם מגוף . ½" בקוטרהמנומטר יחובר לקו העליה באמצעות צנורות  5.3  

 המשאבות .6 

 NP-3153-181-MT-434ח"ר "פליגט" דגם המשאבות תהיינה משאבות תוצרת בי 6.1  

 1455 -ווט ב-קילו 13.5נועים טבולים ( ,  עם מ6מ"מ )" 150עם יציאה בקוטר 

 להרכבה על רגל מעוגנת לרצפה ומסילות הרמה .  סלב"ד, במבנה המותאם

חום יתר במנוע וחדירת לחות לאגן   המשאבות תסופקנה עם הגנות אינטגרליות נגד 6.2  

 להרכבה בלוח החשמל.  miniCASידת הגנות השמן ועם יח

 עקומת המשאבות היא כדלהן : 6.3  

 350 250 75 אפס )מגוף סגור( ספיקה )מק"ש(

 4 8 14 18 עומד )מ'(

 50 76 50 - יעילות %

 מ'. 8מ"ק/שעה, ללחץ  250 –נקודת העבודה  6.4     

 הספקת משאבות .7 

 "ע מאושר.או שו תוצרת "פליגט" יהיו  משאבות 7.1  

הצעות לציוד אלטרנטיבי, בתנאי שציוד לאישור המפקח הקבלן רשאי להגיש  7.2  

 דומה של אותם  יצרנים מורכב בארץ ופועל ללא תקלות, ויש לצרף 

אשורים לכך. בכל מקרה שימוש בציוד אלטרנטיבי יהיה מותנה באישור של תאגיד 

לכלול את כל הנתונים אביב"    ת"א. ההצעה לציוד אלטרנטיבי צריכה -"מי

ת, משקל, עקומות הפעולה, הספקי מנועים נציליות, הטכניים של הציוד כגון: מדו

מבנה המאיץ וכו', על מנת שאפשר יהיה לקבוע בעת בדיקת המכרז באם הציוד 

 האלטרנטיבי מתאים.

 לגבי המשאבות החליפיות יש לשים לב במיוחד: 7.3  

 מ"מ. 100המעבר החופשי לפחות  7.3.1   

 "ט.קוו  13.5 –הספק המנוע לא יותר מ  7.3.2   

תתבצע בדיקת המשאבות במעבדה במפעל היצרן ודו"ח הבדיקה ישלח  7.3.3   

 למפקח לפני אספקת המשאבות.
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 מתקן הרמה .8 

או שווה איכות מאושר מעל תקרת בור השאיבה יורכב מתקן הרמה כדוגמת "מולרם"   

תקן מעלות עם מ 360מ' וזרוע מסתובבת  2.5 -ל בגובה כק"ג, שיכלול רג 500לעומס עד 

 הרמה מתכוונן, מופעל חשמלית.

 סל מגוב .9 

 - ס"מ וגובה כ  50X60  -בתוך בור השאיבה, מתחת לצנור הכניסה, יותקן סל מגוב במידות כ  

מסילות הרמה   2. הסל מורכב על  או שווה איכות מאושר  ס"מ, כדוגמת תוצרת "ולפמן"  35

 .316נירוסטה  –ם שרשרת הרמה. הסל והמסילות יהיו מפלב"ם ויכלול ג

 

 שרוולים ואביזרים הקבועים במבנה הבטון 1.0360.0

 מכסים .1 

בתקרת התא מורכבים מכסים להכנסת המשאבות, ולפתחי כניסת אדם. המכסים יהיו   

 .316נירוסטה  –מפלב"מ 

 שרוולים למערכת החשמל והפקוד .2 

והפקוד. השרוולים מחברים מותקנים שרוולים עבור כבלי החשמל    ברצפת תחנת השאיבה  

 בין  ארון החשמל לבין תא השאיבה, תא המגוף ומתקן ההרמה.

 צינורות אוורור .3 

 .12" בקוטרארובות אוורור  2בתקרת התא בחלק העליון יותקנו  3.1  

החשמל עם מפסק הפעלה בארון  12" בקוטרבכל אחת מהארובות תותקן ונטה  3.2  

 והפיקוד, בסמוך לדלת הכניסה.

 מתלים לשרשראות וכבלי חשמל או פקוד .4 

 בתקרת תא השאיבה מורכבים המתלים הבאים:  

 מ"מ.  12ווים מברזל מגולבן   –יח'  1 - מתלה לשרשרת הרמה של סל מגוב 4.1  

 .מ"מ  12ווים מברזל מגולבן   –יח'  2 - מתלים לשרשראות הרמה למשאבות 4.2  

 מ"מ.  12ווים מברזל מגולבן   –יח'  2 - המשאבותמתלים לכבלי החשמל של  4.3  

 .1צנור נירוסטה בקוטר " - מתלה למצופים 4.4  

 פתחים לצינורות הסניקה .5 

בתקרת תא השאיבה שני פתחים לצינורות הסניקה של המשאבות. לאחר התקנת   

פוליאורטן ינורות לפתח ע"י בטון או המשאבות והצינורות יש לאטום את המרווח בין הצ

 יצוק.

 סולם ירידה .6 

סולם הירידה עשוי פלב"מ והוא מתחבר אל אוזניים מיוחדות למטרה זו בתקרה  6.1  

 או בקירות תא השאיבה )במסגרת הראשית(. 

 אורך סולם הירידה לפי עומק תא השאיבה.  6.2  

 רחקים קצובים. לסולם רגליים לעגון אל דופן תא השאיבה במ 6.3  

או שו"ע מאושר  SSLלם הוא סולם מודולרי מתועש מתוצרת ולפמן דגם הסו 6.4  

 ס"מ. 33ס"מ, המרחק בין השלבים הוא  35)מפלב"מ( רוחב הסולם הנקי הוא 

 עם הסולם מסופקים ברגי חבור וברגי עגון מתאימים להתקנת הסולם. 6.5       
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 בפרק מוקדמות 00.42בנוסף לאמור בסעימף  – (EAS MADתכניות לאחר בצוע ) 1.0460.0

בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח קובץ אוריגינלים )או דיסקט( ושלושה קבצים של  .1 

 ( בקנ"מ של תכניות המכרז כדלהלן :AS MADEהעתקות של תכניות לאחר בצוע )

 קו ניקוז בכניסה לתחנה. 1.1  

 קו סניקה חיצוני. 1.2  

 צנרת.עם המבנה התחנה  1.3  

 קו הזנת חשמל אל התחנה. 1.4  

 לוח החשמל. 1.5  

 תכניות החשמל בלוח. 1.6  

 

 מפרטי הציוד וחוברת הפעלה .01.0560

בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח שלושה קבצים מסודרים של כל מפרטי הציוד לרכיביו  .1 

 שונים המורכב בתחנה.

עלה בשלושה העתקים שתכלול את כל הפבגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח חוברת  .2 

הטיפולים הדרושים במשאבות, ובלוח החשמל וכל חלקי הציוד של התחנה, ופרקי הזמן 

 שבהם ידרשו הטפולים.

החוברת תכלול את הטפולים השגרתיים והטפולים המונעים שידרשו בהתאם לחלוקה:  .3 

ידרשו במקרה של תקלות ש טפול יומי, טפול שבועי, טפול חודשי וכו', וכן את הטפולים

 אופייניות בחלקי הציוד השונים.

 

 חשמל ופיקוד 1.0660.0

 כללי .  1 

מ"מ מצופה  1.5עבודות החשמל כוללות אספקת ארון חשמל מפח מגולוון בעובי  1.1  

 מיקרון לפחות והתקנתו.  200אפוקסי בעובי 

ות והרכבתה, ולתכניהספקת כל מערכת האינסטלציה החשמלית בהתאם למפרט  1.2  

 הספקת והרכבת כל חומרי העזר כגון: חוטים, שרוולים, מהדקים, ברגים וכו'.

הלוח והעבודות יבוצעו ע"י קבלן חשמל בעל נסיון מוכח בעבודות עבור תחנות  1.3  

 שאיבה.

-התכנון ותאום ביצוע העבודות יאושר ע"י מח' מתקנים של תאגיד המים "מי   

 אביב", ת"א.

 דהטר עבומש .2 

מערכת הפקוד תבטיח משטר עבודה אוטומטי בהתאם למפלס המים בתא  2.1  

 סוני עם גיבוי מצופים.-המשאבות, לפי המדידה ע"י מד גובה אולטרה

הפעלה אוטומטית של התחנה תעשה ע"י העברת מפסיקי הפקוד של שתי היחידות  2.2  

המשאבה וד של למצב "אוטו". הפעלה ידנית תעשה ע"י העברת מפסיק הפק

 הרצויה. 

 שניות. 0-60כל ההתנעות יהיו לאחר השהייה התחלתית הניתנת לכיוונון בתחום  2.3  

 החלפת התורנויות בין המשאבות תהיה אוטומטית. 2.4  
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 המתנעים . 3 

 DN/31קוו"ט דגם   15המתנעים יהיו מטפוס התנעה רכה עבור מנועים עד וכולל  3.1  

RV5 – ע מאושראו שו של חב' סולקון" . 

 גודל המתנעים יתאים למנועים של המשאבות המאושרות לאספקה.  3.2  

 יותקנו מגענים טורי ועוקף להספק הנ"ל.  3.3  

 ( עם מגען לקיזוז מקדם ההספק.Capacitorלכל משאבה יותקן קבל ) 3.4  

 בקר מתוכנת .4 

פ"י המקובל , עאו שו"ע מאושר פישר"-הבקר המתוכנת יהיה מתוצרת "קינג 4.1  

מודולים לבקרה ולפיקוד  10-אביב", ת"א, ויכלול: ספק כח, בקר ו-בתאגיד "מי

 כן מצברי גיבוי עם מטען.-וכמו

של חב'  IPVPNהתחנה תקושר למרכז הבקרה העירוני באמצעות קו תקשורת  4.2  

 בזק, עם גיבוי ע"י תקשורת סלולארית.

קרה של תאגיד מי אביב על ידי תכנת ובנוהלים במרכז הבהתחנה תשולב במסכים   4.3  

 ההפעלה הקיימת סייטקט. 

עבודות התכנות בתחנה ובמרכז הבקרה יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות חברת  4.4  

 מתכננת בקרים ומרכז הבקרה עבור התאגיד. –פי.סי.אס 

 בקרה מקומית .5 

חיוויים   12  המתחם, ע"י העברת  התחנה תחובר )אופציה( גם למערכת הבקרה המקומית של  

והתראות על פעולתה ועל מצבים חריגים, בעזרת מגעים יבשים, עם אפשרות להרחבה עד 

נתונים נוספים: מס' מצטבר של שעות העבודה של כל אחת משתי  2כן -חיוויים, וכמו 20

המשאבות יועברו מבקר התחנה לבקר המרכזי. במקביל , תבוצע גם תקשורת בקרים בין 

 שי של המתחם . קר התחנה לבקר הראב

 חיבור חשמל ראשי .6 

 התחנה תוזן מחיבור חברת החשמל .  תבוצע הכנה לחיבור גנרטור מקומי.  

 כבלי כח והגנות עבור המשאבות .7 

מימי, מוגן נגד -כבלים למשאבה יהיה בחתך מתאים לפי תקו חשמל מסוג תת 7.1  

 חדירת מים או שמן. 

ברי ביניים ויושחל בצנור פלסטי בין המשאבה אחיד ורצוף ללא מחהכבל יהיה  7.2  

 לבין קופסת המעבר. 

 .N2XYמקופסאות המעבר לכיוון הלוח יותקנו כבלים מסוג  7.3  

 מצופי פקוד, כולל כבלים 4 .8 

כבלים למצופים יהיו מושחלים בתוך צנורות פלסטיים בין תא השאיבה לבין  8.1  

 קופסת המעבר. 

מימי. מקופסת המעבר לכיוון הלוח יותקנו כבלים מסוג -תתהכבילים יהיו מסוג  8.2  

N2XY. 

 68IPמנתק בתוך קופסאו אטומה  -ליד קופסאות המעבר לכל משאבה יותקן מפסק 8.3  

 וידית חיצונית. 

 פזי ויבטיח ניתוק מלא בין כבל ההזנה לבין המנוע.-המפסק יהיה תלת 8.4  
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 אשור תכניות .9 

ישור מוקדם של המפקח, רשימת הציוד החשמלי וכו', כולל על הקבלן, להגיש לא 9.1  

פרוט דגם ויצרן ופרוספקטים המתארים את הספציפיקציות של הציוד ותכנית 

 מבנה הלוח. 

 רק לאחר אשור בכתב של המפקח רשאי הקבלן לגשת לבצוע.  9.2  

 ור בכתב של המפקח. כל שנוי שירצה הקבלן לבצע חייב לקבל מראש אש 9.3  

לא תוכרנה כל תביעות בגין התחלת העבודה או רכישות ציוד, לפני אשור התכניות  9.4  

 והציוד ע"י המפקח.

 שלוט וסמון .10 

 כל ממסרי הפקוד, מכשירים ומהדקים יסומנו בהתאם לתכנית.  10.1  

 שלטי האזהרה יהיו מבקליט סנדוויץ אדום לבן.  10.2  

ם ישולטו בהתאם ליעודם בשלטי בקליט סנדוויץ לחצנים, מפסיקים ונתיכינוריות   10.3  

  לבן. -שחור

 שלטים יוכנו לאחר שנסוחם יאושר על ידי המפקח. 10.4  

 הארקות .11 

 תותקן הארקת יסוד ובמידת הצורך יותקנו אלקטרודות הארקה כנדרש.  

 תקנים .12 

 108כל עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לחוק החשמל ולתקן הישראלי מס'  12.1  

 אביב", ת"א. -ולהוראות הנהוגות בחב' החשמל ובתאגיד "מי

כל אביזרי החשמל יענו על תקן ישראלי ובהעדרו תבוצענה העבודות בהתאם לכללי  12.2  

 הבטיחות הקיימים.

 בקורת ומסירה .13 

, יזמין הקבלן את נציג חב' החשמל או בודק מוסמך עם גמר עבודות ההתקנה 13.1  

 החשמלי. לבדיקת המתקן 

העבודה תתקבל רק לאחר שהקבלן ימציא אשור בכתב של הנ"ל שהארון  13.2  

 והחבורים אליו עומדים בדרישות.

 תאורה .14 

בתוך הלוח, בכל תא, תותקן תאורה פנימית ע"י גוף תאורה מסוג פלואורסצנט, מופעל עם   

 פתיחת הדלת.
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 סמכים  -  69פרק 

 

  סמכי ניאופרן 69.01

 ור ודרישות הביצועתא 69.01.01

קירות אופרן עבור הקורות יהיו מהסוג והגודל כמפורט בתכניות. הם יוצבו על גבי  יסמכי הנ .1 

 האורך. 

  שכבתיים. חד יהיו בלתי משורייניםהסמכים  .2 

המעידות כי תעודות  הקבלן בטרם הזמנתםכתנאי לאישור הסמכים לסוגיהם יציג  .3 

 .AASHTO GRADE 2 NEOPRENEהסמכים מתאימים  להנחיות  

בהעדר מסמכים מאושרים כמפורט לעיל, יהיה המפקח רשאי לפסול את הסמכים ועל  .4 

 הקבלן יהיה לספק סמכים כנדרש לעיל ללא דיחוי וללא ערעור.

 שבות מבטון כמסומן בתכניות. הקבלן נדרש הסמכים יונחו במקומם המיועד על גבי התו .5 

 הסמכים במקומם המדוייק בעת הרכבת הקורות.  להשתמש באמצעי עזר לשמירת

 סמיך לתושבות הבטון. SIKADUR 31הסמכים יודבקו בדבק אפוקסי מסוג  .6 

  

 אופני מדידה ותכולת מחיר 69.01.02

ומידותיהם כמפורט בכתב הכמויות, כשהם הסמכים ימדדו ביחידות בהתאם לסוגיהם  .1 

 מורכבים במקומם המיועד במבנה כנדרש.

המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לשם כך, לרבות השמוש בג'קים או  .2 

במערכות הרמה שוות ערך במידת הצורך, שכבות טיט ו/או חומרי הדבקה מתאימים, 

 התעודות הנדרשות.  ביצוע כל הבדיקות המפורטות לעיל ואספקת
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 מערכות ביטחון -  91פרק 

 

 מבוא -ינטרקום ובקרת כניסהמערכות ביטחון, טמ"ס, א  .1091

 

 כללי 91.01.01

לחדר הבקרה במנהרת לובה ובעלת יכולת ממשק מערכת בקרה עצמאית  בדרך מתוכננת. .1

 אליאב.

 כוללות הנדרשותהמערכות  .2

, והקלטה דיגיטלית ואנליטיקה כולל ממשק לקיר בקר קיר IPמערכת טמ"ס  דיגיטלית  .2.1

 .NVUוידאו תוצרת חברת 

 .AMAGמבוססת בקרי  מערכת בקרת כניסות .2.2

 .COMMENDמבוססת ציוד  IPמערכות אינטרקום וכריזה תפעולית   .2.3

ייעודית אשר תשרת את התקשורת בין   TCP/IP כל מערכות הביטחון, יחוברו לרשת תקשורת   .3

 כל המערכות המרכיבות את מערך האבטחה האלקטרוני במוקד הקיים.

ודית שתשרת את מערכות הביטחון רשת התקשורת שתוקם על ידי הקבלן ותהייה רשת ייע .4

 ובקרת המבנה.

לטובת   M100נפרד ברשת בטחון בעלת רוחב פס של כ     VLAVעל קבלן הביטחון יהיה להגדיר   .5

 תקשורת בקרי מערכת הביטחון.

 M100של   VLANעבוד מערך המצלמות ו M800של   VLANבנוסף יהיה על הקבלן להגדיר  .6

 עבור מערך בקרת הכניסה.

 

 :כולת העבודה כוללת את כל הנדרש לרבותת 91.01.02

 למערכת הביטחון.אספקה, התקנה, הפעלה, הרצה של כל הנדרש  .1

 מרכיבי המערכות העיקריים:  .2

 IPתקשורת   .2.1

2.1.1. BACKBONE .נחושת ואופטי על פי מרחקי הריכוזים 

 .CAT 7Aכבלי נחושת  .2.1.2

 מסד תקשורת בחדר מערכות .2.1.3

 מודי תאורה/מצלמות.ארונות תקשורת אזוריים חיצוניים על קירות וע .2.1.4

 מתגי תקשורת רגילים ומתועשים .2.1.5

 לוחות ניתוב. .2.1.6

 ונחושת.מגשרי  .2.1.7

 ספקי כוח ומצברים./UPSיחידות גיבוי  .2.1.8

 לנקודות קצה ובקרים. CAT 7נקודות תקשורת נחושת   .2.1.9

 מערכת בקרת כניסה הכוללת: .2.2

 מחשב הכולל תוכנת בקרת כניסה וקורא הרכשה מקומי בחדר הציוד. .2.2.1
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 בקר אזוריים. .2.2.2

 י תגים קרבה.קורא .2.2.3

 מערך נעילה ומנעולים חשמליים. .2.2.4

 מערכת טמ"ס הכוללת: .2.3

 .NVRהקלטה  יחידת .2.3.1

 מחשב תחנת עבודה ותוכנת תחקור בחדר הציוד. .2.3.2

 (. Indoor/Outdoorמסוגים שונים )קבועות, מתנייעות,  IP   POEמצלמות  .2.3.3

 אנליטיקה לזיהוי חריגה מחוקי תנועת רכב כמפורט בהמשך. .2.3.4

 צוגה בחדר הבקרה של אחוזות החוף.תוכנת ומחשב ניהול ות .2.3.5

 המותקן בחדר הבקרה של אחוזות החוף. NVUממשק לבקר קיר וידאו  .2.3.6

 מערך מחסומי חירום: .2.4

 לסגירת אפשרות כניסת רכב במקרה של אירוע חרום  HAVY DUTYמחסומי זרוע   .2.4.1

במחסומים יכללו מנגנון לחיבור פיקוד מ"רחוק" באמצעות מגע יבש, חיווי סטטוס  .2.4.2

 ר", חיווי שלמות הזרוע."פתוח/סגו

וע תותקן תאורת לד שתופעל כאשר הזרוע במצב סגור ) חוסמת את לאורל הזר .2.4.3

 הנתיב(.

 כריזה תפעולית: IPמערכת אינטרקום  .2.5

 בחדר הציוד IPמחשב ותוכנת שו"ב שליטה ובקרה על יחידות אינטרקום וכריזה  .2.5.1

 עמדת כריזה שולחנית בחדר הציוד .2.5.2

 IPשלוחות אינטרקום דלת  .2.5.3

בצידי הדרך הכוללים נצנץ מופעל בעת קריאה   SOS IPי אינטרקום עמוד .2.5.4

 מהשלוחה למוקד.

 עמודי אינטרקום לצידי מחסומים .2.5.5

  IPהכוללים תקשורת  INוחיווי  OUTכרטיסי מיתוג  .2.5.6

 אזוריים מוקשחים ורגילים IPמגברי  .2.5.7

 לפחות. 95%רמקולי שופר ברמת מובנות  .2.5.8

 

 כבילת הרשת 91.01.03

 Cat-7קשורת כבלי ת -TCP/IPרשת  .1

, יהיה החיווט בכבל RS 485במידה ויעשה שימוש בבקרים התומכים ברשת תקשורת טורית  .2

  Belden 9402     דוגמתכ

 הכבלים יאושרו מראש ע"י הפיקוח בהתאם לסוג התקשורת והנתיב הנדרשים. .3

ם ( אשר אינם פולטים גזיHalogen Free)  HFיעשה שימוש בכבלים כבים מאליהם ובעלי בידוד   .4

 רעילים בשעת שריפה.
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 מפרטים, חוקים ותקנות 91.01.04

יהיו בכפיפות לתקנים בינלאומיים וישראליים  מערכות בקרת המבניםהעבודה והציוד של  .1

 בהתאם לפירוט הבא:

 תקני מכון התקנים הישראלי. .1.1

  וכו'(. UL/IFIG, FEDERAL STDתקנים אזרחיים אמריקאיים ) .1.2

אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל הבחינות  כל החומרים, האביזרים והמערכות .1.3

דוגמאות אשר נבדקו ונמצאו כשירות לדרישות מכון התקנים הישראלי, חברת החשמל, ול

 לתפקידם על ידי המפקח.

 העדיפות למסמך הראשון במקרה של סתירות. .1.4

 

 חווט והתקנות, שילוט וסימון 91.01.05

 זמין.כל התקנה תחייב תכנון מוקדם וקבלת אשור המ .1

יעשה שימוש בכבלים בעלי בידוד כבה מאליו אשר אינם פולטים גזים רעילים בשעת שריפה  .2

Halogen Free . 

כל עבודות החשמל יעשו בהתאם לחוק החשמל ועפ"י מפרט כללי לעבודות חשמל בהוצאת  .3

 ת, ומשהב"ט במהדורתו האחרונה.שרדימ –הועדה הבין 

ולל קבלני משנה המופעלים על ידו, למתקן או מבנה ככל נזק שיגרם ע"י "הקבלן" או עובדיו,   .4

 או חלק השייך לאתר, יהיה באחריות "הקבלן".

 בצוע העבודה יעשה בעזרת כלים המתאימים לייעודם ולפי תקני התקנות המקובלים. .5

כל פסולת או שאריות, אביזרים וכבלים יפונו מיידית בתום העבודה מהמתקן, או מהשטח בו  .6

 זור המסוים.אהסתיימה ההתקנה ב

עובי החוטים למערכת יותאמו למרחקים ולזרמים הנדרשים, יעשה שימוש  רק בכבלים בעלי  .7

. כבלי ההתקנות יהיו בעלי צבע שונה   Belden 9402גידים שזורים , ולא גיד בודד, כדוגמת כבל  

 לכל גיד וגיד, ואשר יאפשרו זיהויים בצורה קלה ונוחה.

 .לדרישות היצרניםתאימים מכל המחברים יהיו מסוג מעולה ו .8

 כל המחברים יהיו מסוג ננעל שלא ישתחררו מעצמם. .9

כל המכשור יוארק עפ"י התקן, התנגדות חיבוריי לנק' הארקה מרכזית ההארקה לא יעלו על  .10

אוהם, ההארקה תיבדק ע"י בודק מוסמך, שיובא לאתר ע"ח הקבלן, ויוציא דו"ח בכתב  0.1

 אודות מצב הבדיקות.

 באופן בר קיימא. סימניותומן בקצותיו ע"י סכל מוליך י .11

כל נקודת חבור, מחבר, מהדק, או נקודה בלוח חלוקה, יסומנו ו/או ישולטו בסימון/שילוט  .12

 עמיד בשחיקה.

 50 -ובין חווט שמתחו הנומינלי נמוך מ Vac 230לטת בין חווט מתח גבוה חתהיה הפרדה מו .13

 וולט.

 כל קופסת ציוד או פריט ציוד אחר. לכול –כל מרכיבי הציוד ישולטו ויסומנו  .14

 ניסוח השילוט יועבר לאישור המזמין, שפת השילוט עברית. .15
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סימון ציוד המותקן בתוך המבנה, יבוצע ע"י הדבקת שילוט חרוט וממולא צבע או שימוש  .16

 וכו'(.  Brotherבעל שני צבעים, לא יאושר שילוט ממכונות המייצרות שילוט רך ) P.V.Cבלוח 

 עבר ו/או ארונית חווט תשולט חיצונית לגבי ייעודה.מכל קופסת  .17

כל החומרים שיעשה בהם שימוש, יהיו חדשים מטיב מעולה ובעלי תו תקן )לאותם חומרים  .18

 להם קיים תקן(.

 כניות שיוגשו עם ספרות המערכת.וכל הסימונים בשטח יתאימו למשורטט בת .19

שימוש לא יותר אמינה בלבד,  כל חיבור ייסגר בשרוול מתכווץ, ביצוע החבורים בהלחמה .20

 בסרט בידוד.

 אישור המזמין וצגו לכבלים בארונות סעף ו/או קופסת ציוד יחוברו בסרגלי חיבור אמינים שי .21

, ארונות בקרים. כל הציוד ארונות סעףגם אספקה והתקנה של כלול מחיר הציוד שיסופק י .22

עזר הנדרשים כשהם כלולים השיסופק ויותקן יכלול זיווד חיצוני אינטגראלי ואת כל חומרי 

 במחיר הציוד.

 ביניים. יחיבורהחווט יהיה רצוף לכל אורכו ללא  .23

 .מערכת והתיעודספר הבאתר בצרוף תוכניות החווט המלאות יישארו  .24

 ברגיי ציוד המותקנים מחוץ למבנים יהיו ברגיי פלב"ם. .25

ע בטיחותי, כל להוות מפגלא יושארו קצוות בולטים של פרטי מתכת או אחרים אשר יכולים  .26

 חלק מתכתי בולט יחתך, וילוטש.

כל חלקי המתכת שיותקנו יבוצעו מברזל מגולוון, על פי תקן ישראלי. המידה וקצוות  .27

 30עשיר באבץ בשתי שכבות בנות  –מגולוונים, יחתכו, מיקום החיתוך יבצע ע"י צבע מגינול 

 קרון לפחות.מי 30שכבות בנות מיקרון לפחות, וכן בצבע גוון גם הוא בשתי 

במידה ובאתר קיימות תקרות אקוסטיות, הקבלן מחויב לפירוקן באופן זהיר החזרתן  .28

למקומן ללא שבר בקצוות, וכן מחויב לניקיונן. אריחים שימצאו עם סימני לכלוך, הקבלן 

 יחויב בעלות החלפתם.

של  ליו" נושא תו תקןצנרת שתותקן בחללים מעל תקרות אקוסטיות, תהיה מסוג "כבה מא .29

 מכון התקנים, עפ"י דרישה יציג הקבלן האישור למפקח.

 כבלים יושחלו בצינורות, רק לאחר ייצובם וחיזוקם. .30

 חיבור של נעלי כבל )למצברים(, יחייב שימוש בטבעת קפיצית, להבטחת החיזוק.  .31

תם יתואם מ"מ, תוואי התקנ 1.5, יהיו בעלי חתך מזערי של  Ac230 כבלי הזנה למתח רשת .32

. במידה והכבלים אלו יוכנסו לקופסה מתכתית, N.Y.Yין, ציפויים יהיה כפול עם המזמ

להגנה כנגד פגיעה בכבל. בחישוב עובי הכבל יילקח מקדם  גורמטבמיקום הכניסה יותקן 

 לפחות, מצריכת הזרם הנמדדת. 25בטחון בשיעור של % 

 י שקוף.תבוצע ע"י כסוי פלסט Vac 40הגנת נקודת מתח מעל   .33

ו/או מעגל יותקנו בקופסה / ארון ננעל, גם אם הנם מותקנים בפיר המיועד לכך ,  כל כרטיס .34

 ' לגבי יעודה, נוסח השילוט יתאים למצוין בתיעוד.סנדביץהקופסא תשלוט בשילוט 
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בכל מקרה בו יידרש הקבלן להתקין ציוד על קיר , הקבלן מחויב ) ללא חיוב כספי ( לספק  .35

התקנה אסטטית ומיושרת, ולהתקין עליו את הציוד, החווט מ"מ ב 20ץ בעובי  ולהתקין לוח ע

 מחורצות ומותקנות באופן מיושר אנכי ואופקי. P.V.Cיועבר בתעלות 

במחיר התקנת כל אביזר ייכלל מחיר קדוחים בקירות, מעברים למיניהם,  או חיזוקים ככל  .36

 שיידרש.

 

 :ות טכניות כלליותתנאי סביבה , הגנות ברקים, ודריש 91.01.06

כל העבודות יבוצעו עפ"י חוק החשמל ותקני ההתקנה של מכון התקנים, כל העבודות יבוצעו עפ"י  .1

מפרט כללי לעבודות חשמל בהוצאת משהב"ט ובמהדורתו האחרונה, כן תבוצע העבודה עפ"י 

 דרישות הרשויות הרלוונטיות כמו: מכבי אש, חברת חשמל, ומזמין העבודה.

ילו להגנה בפני שינויי מתח וזרם, בצוע הארקה עפ"י תקן ישראלי מרכיבי הציוד יוארקו ויככל   .2

 לית לנק' הארקה מרכזית(.אאוהם התנגדות מקסימ 0.1)

 לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכת המבוצעת. .3

מעלות  50תמנע האפשרות לנגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תעלה על  .4

 צלזיוס.

למעט פלדת אל חלד, יעבור תהליך ציפוי והגנה כנגד תהליכים כל חלקי מתכת מכל סוג  .5

 . 6קורוזיבים, הצביעה/ציפוי יבוצעו עפ"י מפרט חי"ק מס' 

 כל מרכיבי הציוד יהיו נקיים משיירים ושבבים, משחות או כל לכלוך מכל סוג שהוא. .6

 ובעובי עפ"י המוגדר בתקן. 918גלוון חלקי מתכת יבוצע עפ"י תקן ישראלי מס'  .7

בנה המערכת יהיה כזה שיאפשר גישה נוחה לצורך שרות למרכיבים השונים, ללא צורך מ .8

 בפרוקים מסובכים.

 תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ונוחה מקופסאות בהן הם יותקנו. .9

 תתאפשר גישה נוחה ופשוטה לכל הנתיכים. .10

 ם שרוול מתכווץ.כל החבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד ע .11

והמתייחס לציוד אלקטרוני המופעל מרשת  250טרוני יעמוד בתקן מס' כל הציוד האלק .12

 החשמל.

 כל המחברים שיותקנו יהיו מתאימים לייעודם ומאיכות מעולה. .13

 חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מורשה, נושא תעודה המתאימה למתח המתקן. יחיבור .14

כמכלולים. יוצאים ת מלאה, הן כחלקים בודדים והן כל מרכיבי המערכות יהיו ברי חליפיו .15

 מכלל זה מרכיבים החייבים התאמה או כוונון מיוחד.

 

 שלבי ביצוע ואבני דרך 91.01.07

 : יום ממועד צו התחלת העבודה 14יגיש תוך  הקבלן .1

 תוכנית עבודה מפורטת לבצוע העבודה .1.1

1.2. DEMO .למסכי המערכת לצורך התרשמות וקבלת הערות מהלקוח 
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 (reliminary design review) PDRP –סקר תכנון ראשוני  91.01.08

בלוקים עד לרמת תת מכלול. בנוסף, יוצגו  סכמתיציג את תוכן המערכת הכללי על גבי  הקבלן .1

 שיטת ההתקנה והתשתיות.

 הקבלן יסקור את כלל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש והתקנת המערכת באתרים. .2

 חומרים ותת המכלולים.הקבלן יציג את הפריטים הכלולים בהצעתה כולל טיב ה .3

 את ממשק המפעיל המוצע על ידו. מזמיןהקבלן יציג בפני ה .4

 קבלן יציג את נהלי ביקורת האיכות שלה ואת מערך ההתקנות והשירות שלה.ה .5

 .CDRסיכום פגישה יאשר או ידחה את הנתונים אשר הוצגו וייקבע מטלות לקראת מפגש  .6

 

 ( CDR l design review)Critica –סקר תכנון וביקורת  91.01.09

 לוח הזמנים לסקר זה שבועיים. .1

כולל השינויים שנדרשו בנוגע לממשק   PDRהקבלן יציג את תיקון הליקויים אשר עלו במפגש   .2

 המפעיל.

 הקבלן יציג את תוכן המערכת המפורט בתצורתה הסופית לפיילוט. .3

 הקבלן יציג את כל פרטי הציוד שיסופק באופן פיזי. .4

 ך ההתקנה באתרים.הקבלן יציג את תהלי .5

( לבחינת קבלה למערכת Acceptance Tests Procedure) ATPהקבלן יציג נוהל בדיקות קבלה  .6

 מותקנת.

תוקפא תצורת המערכת לפיילוט ויינתן אישור לקבלן להתחיל בביצוע   C.D.R  -לאחר אישור ה .7

 ההתקנות.

 

 הגשת תיק תכנון: 91.01.10

 תיק תכנון מפורט הכולל: גיש הקבלןי, C.D.R -ה השלמת  עד למועד

 המערכת.עץ מוצר של  .1

גאנט מפורט של הפרויקט הכולל את שלבי הרכש, ההתקנות, כיולים והרצת מערכת תוך  .2

 התייחסות לפיילוט.

 קשורות.תיאור ושרטוט תשתיות ופריטי מערכת  .3

 כוללת של המערכת על כלל מרכיביה. סכמה .4

 פריסת המערכת כולל חיווט ועורקי תקשורת. .5

 לבקרי המערכת ובקרים שיסופקו ע"י אחרים.הממשקים הפנימיים והחיצוניים  תוכן .6

 נוהל בדיקות למערכת ולאבזרי הקצה. .7

 ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת. .8

 .ניתוח עומס אספקת מתח .9

 כל האישורים הנדרשים להתקנת המערכת מכלל הגורמים. .10
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 קדימיםסיורים מ 91.01.11

 יידרש להגיש תוכנית עבודה ולו"ז. הקבלן .1

 לפני ביצוע כל התקנה, יבוצע סיור מקדים באתר. .2

 .המבצעונציגי  המזמיןבסיורים ישתתפו נציגי  .3

אסוף במסגרת הסיור בשטח את כל המידע והנתונים הנדרשים לביצוע מלא של י המבצע .4

 העבודה על פי לוחות הזמנים.

 רטים הרלוונטיים לביצוע העבודה באתר, לרבות:במסגרת הסיור יסוכמו כל הפ .5

 סימון מיקום התקנת האמצעים. .5.1

 סימון מיקום התקנת ארונות המערכת. .5.2

 תכנון מעבר הכבלים. .5.3

 למערכות נלוות.תאום כל הפרטים הנוגעים לחיבור  .5.4

יהווה חלק בלתי ויהווה מסמך ש המזמיןכל שייקבע בסיור יירשם בדו"ח הסיור ע"י נציגי  .5.5

 י המכרז ועל פיו, בין היתר,  תבוצע העבודה.נפרד ממסמכ

 

 :נוהל בדיקות למערכת ולאבזרי הקצה 91.01.12

 ניתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת. .1

 .ניתוח עומס אספקת מתח .2

 בדיקת תקינות, חיווי והפעלה של כל נקודות הקצה.  .3

 ת העבודה למערכת.בדיקת אינטגרציה תוכנה והתממשקות תחנו .4

 בדיקות הפעלה והרצה. .5

 

 נוהל גמר עבודה ותקופת ההרצה 91.01.13

עותקים  של ספרות טכנית בשפה   4לצורך קבלת אישור "גמר העבודה" יהיה על הקבלן לספק  .1

 יה מגנטית הכוללים את התיעוד הבא: העברית ומגובים במד

 תיאור המערכת ועקרון פעולתה.  .2

 כת בעברית, בליווי שרטוטים ותפקידי פקדים. הוראות הפעלה של המער .3

ופירוט  As-madeחוברת המערכת הכוללת: רשימת הציוד המסופק, תוכנית התקנות   .4

 החיבורים השונים לרבות לוחות החיבורים, פרוספקטים טכניים של הציוד שסופק. 

 הוראות אחזקה לדרג א' המיועדות לאפשר לאנשי האחזקה של המזמין החלפת יחידות .5

 פגומות ותחזוקה מונעת.

 מפרט לשירות/אחזקה מונעת. .6

 מודל ומס' סידורי. -רשימת יחידות הקצה המסופקות  .7

גש לאישור המפקח, והקבלן יבצע תיקונים שינויים והוספות לפי דרישות המפקח. יעוד זה יות .8

התיעוד יימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין, ולפני עריכת בדיקות הקבלה וההרצה. 

 יעוד יוגש בפורמט דיגיטלי )קבצי מחשב(.הת

רס זה לאחר אספקת התיעוד יהיה על הקבלן לקיים הדרכה לאנשי התפעול והאחזקה. קו .9

יקוים אצל המזמין במועד שיקבע על ידי המזמין. במסגרת הקורס יודרכו האנשים על תכונות 
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ול המערכת. המערכת ומרכיביה, טיפול בתקלות בסיסיות. החלפת יחידות פגומות ותפע

ההדרכה תהיה ברמה נאותה עם אביזרי הדרכה נאותים ובהשתתפות הצוות ההנדסי שתכנן 

 את המערכת.  

קנת המערכת יתבצעו סדרה של בדיקות קבלה, עד השלמת תיקון כל הליקויים בתום הת .10

הנדרשים. לאחר הקבלה הסופית ימסור המזמין לקבלן אישור "קבלה סופית" . לאחר קבלת 

תקופה בת –"קבלה הסופית", תחל תקופת הרצה של המערכת )"תקופת ההרצה"  אישור ה

. בתקופה זו תיבדק המערכת ע"י המזמין ועל יום בה תבוצע הרצת המערכת, ע"י המזמין( 60

הקבלן לתקן את כל הליקויים שימצאו במהלך התקופה עד לתום תקופת ההרצה. לא תיקן 

צה, ידחה מועד תחילת תקופת הבדק עד לתיקון הקבלן את הליקויים שימצאו בתקופת ההר

 כל הליקויים שימצאו בתקופת ההרצה.

יקון כל ליקויי תקופת ההרצה, תחול שנת השרות בתום תקופת ההרצה ככל שתארך עד לת .11

 והאחריות הכלולה במחיר התקנת המערכת.

 

 מערכת טמ"ס והקלטה דיגיטלית .2091

 

 כללי 91.02.01

 ערך המצלמות המתוכננות.המערכת מיועדת לחיבור מ .1

 כל שעות היממה תנותב אינפורמציית ההתרעות יחידות ההקלטה. .2

)להלן" המערכת"( אשר יותקנו במסד הציוד  NVRתפוקת המצלמות תוקלט ע"ג יחידות  שרתי  .3

 המרכזי שבחדר התקשורת.

שב בהתממשקות דו כיווני מלאה ובאמצעותו אל מח  TCP/IPיחוברו אל ממתג   NVRיחידות ה  .4

 עמדות עבודה שיותקן בחדר הבקרה בגני שרונה.

 רועים תותקן בשולחן חדר הציוד המקומי.תחנת עבודה מקומית לצפייה ותחקור א .5

בנוסף תתממשק המערכת לצורך הצגת והקפצת אזעקות בקיר הוידאו הקיים בחדר הבקרה של  .6

 .NVUאחוזות החוף,  והנשלט באמצעות בקר וידאו תוצרת 

רוצי אנליטיקה ,הכוללים חומרה ותוכנה בשרת ייעודי, או מוטמעת במעבד המערכת תכלול ע .7

 חריגה מחוקי תנועת רכב כמפורט בהמשך. המצלמה לזיהוי

 CCTV MEGA PIXEL 4  2688×1520 ,PoE, צבע FHDהמצלמות שתסופקנה תהיינה מצלמות  .8

 , כמפורט בכתב הכמויות.  outdoor  /indoorקבועות/מתנייעות, 

 לקת ומורכבת מהמרכיבים העיקריים הבאים:המערכת מתח .9

 NVR (Network Video Recorder  )יחידת/ות  .9.1 

 .19מותאם להתקנה במסד ציוד " Rack mountמארז  .9.2 

משולבים ביחידות ההקלטה. נפח האחסון  RAID 5זיכרון אחסון אירועים  הכולל בקרי  .9.3 

לפחות. על  IPS 24  בקצב של  FHDה חודש ימים לפחות מכל מצלמה ברזולוצי - הנדרש

 זיכרון האחסון לבדיקה ואישור היועץ.המציע יהיה לפרט את חישוב נפח 

 מחשב תחנת עבודה מקומית. .9.4 

 אינטגרציה לתחנת עבודה מצלמות.  .9.5 
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 תוכנות שליטה לניהול, צפייה ותחקור אירועים בתחנות העבודה. .9.6 

 (.HTTPSור האינטרנט )פרוטוקול תמיכת חומרה ותוכנה לחיב .9.7 

 מצלמות. .9.8 

 

 : Network Video Recorder (NVR)יחידות   91.02.02

. המערכת תשמש NVRבהתאם לדגם המערכת שתותקן, תכלול המערכת מספר יחידות  .1

לקליטת אותות הווידיאו המתקבלים מהמצלמות בתקשורת, ניהול מערך המצלמות, פיקוד 

 לטה דיגיטאלית והצגתן ע"ג מסכים דינמיים.ושליטה על המצלמות והק

רזרבה לגידול   30%ות יותאמו לחיבור מספר מצלמות כמפורט בכתב הכמויות בתוספת  היחיד .2

כאמור לעיל ישלם המזמין תוספת עבור הגדלת זיכרון  30%עתידי. עבור גידול עתידי של עד 

 האחסון ורכישת רישיונות למצלמות הנוספות בלבד.

נוספים, יסופקו  100%ל בכמות המצלמות ועד  30%גידול עתידי של יותר מ  במידה ויידרש .3

 יחידות נוספות וירכשו רישיונות לכל מצלמה ע"פ הצורך ובתשלום נוסף.

 כל היחידות יותקנו במסד הציוד בחדר התקשורת. .4

  250MBבקצבים של    TCP/IPכל אחת מהיחידות תהיה בעלת יכולת עבודה ברשת תקשורת  .5

 לפחות.

 )צפייה, הקלטה ושחזור בו זמניים(.  Triplexיכולת עבודה  .6

מותאמת לחיבור של מספר מצלמות כמפורט בכתב הכמויות בתוספת יכולת גידול עתידית של  .7

 נוספים ברכישת רישיונות למצלמות נוספות בלבד. 30%

 -אחסון המערכת יותאם להקלטת כל המצלמות כמפורט בכתב הכמויות נפח האחסון הנדרש .8

 לפחות. IPS24ובקצב של  FHD תמצלמה ברזולוצייודש ימים לפחות מכל ח

ברזולוציה מרובה וניתנת לבחירה  Multi Streamingבעלת אפשרות שידור ברשת בפורמט  .9

 .FHDעד  1CIFותכנות מ 

 . VMDתמיכה בהפעלת פונקציית  .10

 נתונים טכניים )דרישות מינימום( -שרת הקלטה .11

 וישמש ( NVR) ומערכת ניהול הווידא התוכנה חבילת תלהתקנ ישמש המערכת שרת 11.1

  STORAGE.גם כמערך

 תשתותקן תענה לכל דרישות פרק זה כולל רישיונו ותוכנת ניהול הווידא 11.2

 ,IBMאו שו"ע מאושר או שו"ע מאושר של אחת חברות הבאות:  DELL 730דוגמת  11.3 

INTEL HP. 

  Rack Mountתקשורת  במסד להתקנה ועדהמיתעשייתי  מסחרי מדגם יהיה השרת 11.4

19 " 

 עבור הקלטת מצלמות :   STORAGE-דרישות לנפח ה 11.5

בנפח   15%נדרש עבור כל המצלמות עם רזרבה של  הנפח  על המציע לחשב את ה 11.5.1  

יממות ברזולוציה  30-ל כל המצלמותנפח האחסון יותאם להקלטת  .האחסון

FHD  20בFPS לפחות. 
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 ל המציע להגיש חישוב נפח אחסון.ע 11.5.2  

 .יותר טוב או ליבות 4 בעל E5-2600xeon מסדרת Intel תוצרת מעבד 11.6 

 . 2.00GHz לפחות של מהירות 11.7 

 .לפחות 15MB בנפח מטמון זיכרון 11.8 

 .לפחות 1333MHz בעל DDR 3 בזיכרון תמיכה 11.9 

 )מובנה ) בקר RAID 1/0/5 -ב תמיכה 11.10 

 .DVIלמסך  יציאה 11.11 

 : RAM זיכרון 11.12 

 11.13 . DDR3 Dual Channel 

 GB .8 זיכרון נפח 11.14 

 11.15 1333MHz לפחות. 

 : קשיחים כוננים 11.16 

 Raid1 ב  SATA2 – 500GB/10000 RPM, של בגודל : כוננים שני 11.16.1  

 .א"כ  2TB או 3TB בנפח נשלפים קשיחים כוננים  12 בלפחות תמיכה  11.16.2  

תתאים להגדרות נפח האחסון בפרק זה ויוגדר  STORAGEכמות כונני ה  11.16.3  

ב  FHDיממות ברזולוציה   30-למצלמות לשרת    35להקלטת    RAID5 בתצורת  

20FPS   רזרבה. יש להגיש חישוב נפח אחסון לאישור המתכנן  15%וכ לפחות

 הוכנסו לחישוב.ורת פלט תוכנת חישוב נפחים וכל הפרמטרים שבצ

 11.17 Intel Chipset . 

 750W לפחות  של כפול כוח ספק 11.18 

 .1GB של מהירות בעלות רשת כניסות שתי 11.19 

 ביצוע הקיימת ביום ביותר העדכנית בגרסה Windows Server :הפעלה מערכת 11.20 

 .ההתקנה

 

 דרישות פונקציונאליות:  91.02.03

 מיצרנים מוכרים. IPלמות תמיכה בחיבור בתקשורת של מצ .1

 PSIA-ו ONVIFתמיכה בפרוטוקול  .2

 .H264, MPEG4, H.264דחיסת  .3

  ,x 1200 1600                                                                                            תמיכה ברזולוציות:   .4

 1280 x 800, 1440X 9001200 x1080 , 1280 x 1024, 2688×1520 

 איתור וסינון רעשי וידאו .5

 ערוצים. 128תצוגה כפולה לצורך צפייה בשידור חי ובהקלטות במקביל עד  .6

 תחנות עבודה לפחות. 5מסכים ל  3מטריצה דיגיטלית וירטואלית עד  .7

 הקפצת תמונה לאירועים.  .8

 חותמת מים דיגיטלית. .9

 איבוד אות וידאו.התראה על  .10
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 בתחנות העבודה. PDF בפורמט אוטוקאד/ תמיכה בהצגה על גבי מפות סינופטיות .11

המצלמה הנבחרת במסך הסינופטי או בקבלת   iconהקפצת מצלמות בלחיצת המפעיל על  .12

 .VMDהתרעה ממערכת הפריצה או 

 סנכרון מלא אודיו ווידאו .13

 משתמשים וסיסמאות.  1000-תמיכה ב .14

 הרשאות רחב.עץ  .15

 לכל הפחות. clients תחנות עבודה     5תמיכה ב  .16

 רות הקלטה לפי תנועה, לפי מגע יבש, מסביב לשעון ותזמוןאפש .17

 לכל מצלמה ובהתאמה אישית. IPS-אפשרות להגדרת איכות ו .18

 תמיכה בחלוקה חכמה של פריימים )התאמה אוטומטית כמות הפריימים לפי כמות התנועה( .19

 תנועה. הקלטה לפני ואחרי .20

 תמיכה לערוצי קול-אופציה .21

 תכנת מיסוך אזורי הצפייה בהתאם לדרישות חוק הפרטיות.באחריות הקבלן ל-מיסוך פרטיות .22

תמיכה בווידיאו אנליטיקה: ספירת אנשים, התראה על חדירה, חפץ חשוד, חפץ חסר, -אופציה .23

ינוי פוקוס לכידת פנים, התראה על כיסוי מצלמה, התראה על הזזת מצלמה, התראה על ש

 ערפל/עשן, מעקב אובייקטיםלמצלמה, תמונה פנוראמית, מייצב תמונת וידאו, ניקוי 

 מצלמות. 32למצלמה בודדת או בחלוקה עד  AVIגיבוי הקלטות  .24

שליחת התראות בדואר אלקטרוני כולל קובץ וידאו מצורף עבור אירועי תנועה והפעלת מגעים  .25

 יבשים.

 מקרה של איבוד אות וידאו ותקלה במגעים יבשים.שליחת התראות בדואר אלקטרוני ב .26

 .SMS-תראות בשליחת כל סוגי הה .27

 .  iPhone ,Android ,Windows Mobileתמיכה בצפייה מרחוק באמצעות טלפנים חכמים:  .28

 

 תוכנה : 91.02.04

 או שו"ע מאושר ע"י היועץ.  Digivodתהייה כדוגמת תוכנת  .1

לצורך צפייה מרחוק ולשליחת  HTTPsתמיכה בחיבור אל רשת האינטרנט בפרוטוקולי  .2

 (.POP3 /SNTPהתראות )

 הבאים: םל זיהוי אוטומטי של האירועיתכלו .3

 התראה ממגע יבש. 3.1 

 IPהתראה על שינוי בכתובת  3.2 

 מידע על מצב רשת. 3.3 

 פוקוס למצלמההתראה על הזזת מצלמה, כיסוי מצלמה, שינוי  3.4 

 התראה על חיבור/ניתוק משתמש. 3.5 

 התראה על איבוד וידאו. 3.6 

 התראה על ניתוק מגע יבש. 3.7 

 התראה על ניתוק מצלמה. 3.8 
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 שליטה או תזמון להפעלת/כיבוי מערכת. 3.9 

 התראה על שגיאות במערכת. 3.10 

 התראה על ניתוק/חיבור מערכת. 3.11 

 קשיח מלא.התראה על דיסק  3.12 

 

91.02.05 JOY STICK  .לשליטה במצלמות מתנייעות 

 יחידה שולחנית. .1

 .IPחיבור  .2

 .PTZמקלדת שליטה ידנית   .3

 .LCDסך תצוגה מ .4

 לפחות Presetלחצני  20מקלדת  .5

 אפשרות תכנות מצבי לחצנים. .6

 

 .מערכת אנליטיקה חכמה לנתיבי תחבורה 91.02.06

 :תנאי סף .1

יכולות המערכת בדרישות המבצעיות והטכניות כפי שהוגדרו במסמך עמידה מלאה של   1.1 

 זה ובשלבי התכנון.

רכת לפעולה מלאה ותקינה עם שאר רכיבי התאמה מלאה של כל רכיב, מכלול או מע 1.2 

 מערך האבטחה והשליטה באתר.

אירופאי, אמריקאי, יפני או ישראלי -מערכת האנליטיקה תהיה מבית יצרן מערב 1.3 

 בלבד.

פעמיים ולא כאלה -המחירים המוצעים עבור רישיונות תוכנה, יהיו מחירים חד 1.4 

. למעט נושאי אחריות, שדרוגים שדורשים תשלום מחזורי )שנתי, חודשי או אחר(

 ותחזוקה.

מערכות התוכנה המוצעות יהיו מוצרי מדף גנריים אשר אינם מופצים, מפותחים או  1.5 

 אינטגרציה )קבלן( יחיד בישראל. נמצאים תחת בלעדיות של חברת

 

 תיאור הפתרון הנדרש .2

התנועה באזורי של מצב  24/7מערכת אנליטיקה לניטור נתיבי תחבורה תאפשר ניטור  2.1 

העניין המוגדרים, התרעה על אירועים חריגים לפי הכללים הנדרשים להלן, 

התממשקות מלאה התממשקות מלאה למערכת השו"ב לניהול אירועים ותצוגת וידאו,  

( לצורך שידור רציף של וידאו בזמן אמת NVR\VMSלמערכת ניהול והקלטת הוידאו )

-הרלוונטי ממערכת הוידאו metadata-וה והקלטת הוידאו, כולל נתוני הגילויים

 אנליטיקה.

שיותקנו לאורך נתיבי התנועה בהתאם  IP Megapixelהמערכת תורכב ממצלמות  2.2 

  Deep Machine Learningלתוכניות וההגדרות המנחות, מערכת ניתוח וידאו מבוססת 
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ת )שו"ב, ע"ג שרתים ייעודיים, תחנות ניהול וצפייה, וממשקים מול המערכות השונו

VMS, NVR .)ועוד כפי שמוגדר במכרז זה 

ותוכנה בצורה מודולרית, שתאפשר ביצוע המערכת תתוכנן ותורכב מרכיבי חומרה  2.3 

הקמת המערכת במספר שלבים לפי הגדרת הלקוח, וכן הרחבות ושינויים בתצורת 

 המערכת, בחוקים ובאזורי הגילוי הן בשלבי ההקמה והן לאחר מסירת המערכת.

כל רכיב תוכנה יהיה מודולרי ויאפשר הרחבת רישיונות, משתמשים ויכולות באמצעות  2.4 

 רישיונות ומודלים על בסיס התוכנה הקיימת. הוספת

כל הרכיבים והמכלולים הנ"ל בשילוב מערכת יהיו מסונכרנים לפעולה אחידה כמערך  2.5 

שילוב רצפי הוידאו ניטור וניהול שלם, תצוגה מסונכרנת של אירועים והתראות ב

רצפי  והאודיו, סימון אירועים על גבי ציר הזמן במערכת השו"ב ותחקור מהיר של

 .וידאו הרלוונטיים לכל אירוע בזמן אמת ובדיעבד

 

 מבוססת שרתמרכזית  AIאנליטיקה -תוכנת וידאו .3

(  Traffic / Transportationאנליטיקה ייעודית לתחום התחבורה )-תסופק מערכת וידאו 3.1 

 כהגדרתה ע"י יצרן המערכת במסמכים רשמיים מטעמו.

 וגילוי תרחישים מוגדרים מראש בזמן אמת.המערכת תפעל לסיווג רכבים  3.2 

המערכת תאפשר גילוי כללים מוגדרים בכל ערוץ וידאו, וכן אגירת גילויים והתרעות  3.3 

 לצורך ניתוח סטטיסטי.

 באירופה, ארה"ב או ישראל. ( מערכת האנליטיקה מבוצעR&Dפיתוח ) 3.4 

בלבד כאשר עיבוד הנתונים מבוצע על גבי  on-premiseהמערכת תהיה מבוססת שרת  3.5 

 השרת המותקן באזור בטוח.

 . OpenVinoאלגוריתם הזיהוי יתבסס על ארכיטקטורה מתקדמת ועכשווית כגון  3.6 

גויות יהיה מבוסס בינה אלגוריתם ניתוח הוידאו לסיווג וזיהוי האובייקטים וההתנה 3.7 

כהגדרה ע"י יצרן  Deep Neural Networks (Deep Learning)( בתצורת AIמלאכותית )

המערכת במסמכים רשמיים מטעמו. הבינה המלאכותית תאפשר סיווג מדויק של סוג 

 משאית( והבדלה בין רכבים להולכי רגל.\אוטובוס\משאית\הרכב )פרטי

( 3Dממדי )-, תכיל המערכת מנגנון ניתוח וידאו תלתDeep Learning-בשילוב מנגנון ה 3.8 

והבנת אורך, גובה ורוחב של כל אובייקט וכן את מיקום וכיוון כל  המאפשר זיהוי

 אובייקט רלוונטי במרחב הנקלט בעדשת המצלמה.

ממדי, תדע המערכת להתגבר על הסתרות זמניות ללא -בעזרת מנגנון הניתוח התלת 3.9 

ציף אחר כל אובייקט )למשל: רכבים נצמדים או חולפים שיסתירו איבוד המעקב הר

 מני רכבים אחרים שהתגלו וסווגו במערכת טרם ההסתרה(.באופן ז

 כמו כן יסייע המנגנון להגברת הדיוק ול"הבנת" כיווני התנועה והתנהגות כל רכב. 3.10 

צורך כיול שלושת הגדרת אזורי הגילוי במערכת תהיה פשוטה וידידותית למשתמש. ל 3.11 

ל קווי עומק ורוחב, אזורי הממדים בכל ערוץ, יידרשו במערכת לכל היותר הגדרה ש

 או קו( והחוקים הנדרשים לגילוי.\התעלמות )פוליגון ו\הגילוי

לקבלת מספרי רכב באזורי  LPR IPהמערכת תאפשר אינטגרציה ושילוב של מצלמות  3.12 

 העניין המוגדרים.
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יום, לבן( ממצלמות \ר עבודה על תמונה צבעונית ומונוכרומטית )שחורהמערכת תאפש 3.13 

 וכן תמונה מונוכרומטית ממצלמות טרמיות.

 ללא צורך במצלמה ייעודית. IPהמערכת תהיה מותאמת לעבודה על כל מצלמת  3.14 

 לפחות. Sבפרופיל  ONVIF-מערכת האנליטיקה תתמוך באופן מלא ב 3.15 

 מ'. 60-פקטיביים, כפי שמוגדרים ע"י יצרן המערכת, לא יירדו מטווחי הגילוי הא 3.16 

 נתיבי תנועה לפחות. 4המערכת תאפשר ניטור וגילוי יעילים על פני  3.17 

שטח האובייקט המינימלי שנדרש לגילוי בתמונת המצלמה ע"י המערכת לא יעלה על  3.18 

 פיקסלים. 500

 ( בצורת פוליגון.non-detectionרי התעלמות )בכל ערוץ וידאו ניתן יהיה להגדיר אזו 3.19 

 וץ וידאו ניתן יהיה לשייך כמות בלתי מוגבלת של חוקים.לכל ער 3.20 

אזורי גילוי )פוליגונים( לכל אחד מהחוקים   4בכל ערוץ וידאו ניתן יהיה להגדיר לפחות   3.21 

 הנדרשים להלן, כולל הגדרת כיווני נסיעה ותחומי נתיבים.

אימה ים כל אחד מהחוקים המוגדרים להלן, תעביר המערכת התראה מתבהתקי 3.22 

 למערכת השו"ב, תוך ציון מיקום ופרטי האירוע במערכת.

 להלן החוקים המינימליים הנדרשים במערכת: 3.23 

 נסיעה נגד כיוון התנועה 3.23.1  

 עצירת רכב מעל פרק זמן מוגדר 3.23.2  

 וצרות פקק תנועההיו \האטה בזרימת התנועה  3.23.3  

 גילוי הולכי רגל 3.23.4  

 מ' מינימום(1*1הושלך מרכב נוסע )חפץ בגודל  \חפץ שנפל  3.23.5  

 היווצרות עשן 3.23.6  

 רכב הנוסע במהירות מעל לסף מוגדר 3.23.7  

 רכב הנוסע במהירות מתחת לסף מוגדר 3.23.8  

 חציית קו הפרדה רצוף 3.23.9  

תאפשר מערכת ים המוגדרים לעיל עבור יצירת התראות במערכת, בנוסף על החוק 3.24 

 האנליטיקה איסוף נתונים סטטיסטיים לכל אזור, לפחות הנתונים הבאים:

 אוטובוס וכדומה(\משאית\גדול\סיווג סוג הרכב )רכב קטן 3.24.1  

 ספירת רכבים כולל סיווג )כמות רכבים מכל סוג שעוברים באזור העניין(. 3.24.2  

 צפיפות התנועה בכל פרק זמן 3.24.3  

 .מהירות ממוצעת בנתיב 3.24.4  

 דיוק המערכת לכל חוק יהיה לפחות כמוגדר להלן: 3.25 

 סוג החוק

אחוז גילויי אמת )זיהוי 

אירוע מוגדר, סך כללי 

 במערכת(

אחוז התראות שווא 

)מהגילויים ממצלמה 

 ליום(

 5% 95% נסיעה נגד כיוון התנועה

 5% 98% מעל פרק זמן מוגדר עצירת רכב

 \ בזרימת התנועה האטה 

 היווצרות פקק תנועה
95% 4% 
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 סוג החוק

אחוז גילויי אמת )זיהוי 

אירוע מוגדר, סך כללי 

 במערכת(

אחוז התראות שווא 

)מהגילויים ממצלמה 

 ליום(

 5% 96% גילוי הולכי רגל

הושלך מרכב נוסע  \חפץ שנפל 

 מ' מינימום(1*1)חפץ בגודל 
85% 15% 

 5% 98% היווצרות עשן

רכב הנוסע במהירות מעל לסף 

 מוגדר
96% 5% 

רכב הנוסע במהירות מתחת לסף 

 מוגדר
96% 5% 

 5% 95% חציית קו הפרדה רצוף

 

 

 :סכמת המערכת 3.26

 

 

 ובחדר התקשורת המקומי בחדר בקרה דרך לובה אליאב CLIENTתחנת עבודה  .4

 תוכנת קליינט ייעודית. 4.1 

 או שו"ע מאושר.  DELLתוצרת  Small Form Factor Workstationמחשב במארז  4.2 

 .Windows 10  Professional English 64bitמערכת הפעלה  4.3 

 מעבד: 4.4 
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  4.4.1 4th Gen Intel® Core™ i7-4790 Processor (Quad Core HT 3.60GHz, 

4.0Ghz Turbo,8MB,w/HD Graphics 4600) 

 GB 3.5inch Serial ATA (7200 Rpm)500דיסק קשיח:  4.5 

 . 750Wספק כוח  4.6 

 .TCP/IP 1Gbpsאל רשת  Interfaceכרטיס תקשורת  4.7 

 למסך אחד, שני מסכים או שלושה כמפורט בכתב הכמויותכרטיס   4.8 

 .G 1600MHz : DDR 38זיכרון   4.9 

 4.10 MTBF  :1.2 .מיליון שעות 

 מקלדת. 4.11 

 עכבר. 4.12 

 

 מסך מחשב: .5

 מותאם להתקנה תלויה על עמוד או להנחה על שולחן על פי הצורך. 5.1 

 .LEDטכנולוגית  5.2 

 .23ל "גוד 5.3 

 .K4רזולוציה:  5.4 

 1:12,000,000יחס ניגודיות:  5.5 

 . 1msזמן תגובה:  5.6 

 .144HZקצב ריענון:  5.7 

 .cd/m2 :350בהירות  5.8 

 D-sub / DVI-DL / HDMI x2 / DP1.2 / USBחיבורים:  5.9 

 שונות: 5.10 

  5.10.1 PIVOT -ניתן לסיבוב על צירו. 

 טשטושטכנולוגיה להפחתת  5.10.2  

 רמות צבע 20 5.10.3  

 אור כחול מופחת, לתמונה חלקה ובהירה והגנה על עיני המשתמש 5.10.4  

  5.10.5 Black equalizer - מנוע ייחודי לשליטה על השחור 

  5.10.6 Smart Scaling - "24ועד " 17שינוי תצוגת המסך החל מ 

  5.10.7 Game Mode Loader-  ראש.ות מידועכיול המסך על פי הגדרות 

 מערכת הפעלה מובנית 5.10.8  

 למעבר בין פרופיל משתמשים S Switchסוויץ' ייחודי  5.10.9  

 

 KVMמרחיק  מסך מקלדת ועכבר  .6

 .2 -מספר יציאות למסכים 6.1 

 K4רזולוציה מכסימלית לכל מסך  6.2 

 חיבור הרחקה למקלדת ועכבר. 6.3 
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ישיר וללא  מטר באמצעות כבל  50של עד מותאם להרחקת מקלדת ומסכים למרחק  6.4 

 חיבור רשת.

 

 כללי:  IPמצלמות  .7

, AXIS   PANASONIC,SAMSUNG ,SONY  ,BOSCH,המצלמות תהיינה תוצרת  7.1 

BALTER .או שו"ע מאושר 

 לכל הפחות.    Mega Pixel 4כל המצלמות תהיינה בעלות רזולוציה של  7.2 

אמצעי התקנה על קיר, תקרה, עמוד לרבות התקנה   כל המצלמות הפנימיות יסופקו עם 7.3 

FLASH MOUNT  של המצלמות בתקרות מונמכות. אמצעי ההתקנה למצלמות הנ"ל

 כלולות במחיר המצלמה.

פקו עם זרועות התקנה לקיר/ פינה חיצונית או פנימית/ כל המצלמות החיצוניות יסו 7.4 

ספק הציוד. כניסת הכבל תקרה או עמוד. הזרועות יהיו מדגמים סטנדרטיים של 

 סמויה בתוך הזרוע. -מהקיר/עמוד למצלמה

מצלמות  3-4לצורך אישור המצלמה המתאימה ע"י המזמין והאדריכל יתקין הקבלן  7.5 

לאחר בדיקת המזמין תימסר החלטה לקבלן לגבי סוג   מהתוצרת כמפורט לעיל באתר.

 המצלמות אותן יספק ויתקין.

 

 ידה בכל דרישות הסייבר כמפורט להלן:עמ -תנאי סף לאישור מצלמה .8

המצלמות יעמדו בדרישות הסייבר הבאות כמפורט במסמך המלצות של מערך הסייבר  8.1 

 הלאומי.

 רמות הרשאה. 3 8.2 

 רק לאחר הגדרת סיסמא חדשה.  -תווים. הגדרת וחיבור המצלמה 8-12סיסמא  8.3 

 לא תתאפשר הפעלת מצלמה בסיסמת ברירת המחדל. 8.4 

  FRAIMWARE singed Vendor  -טעינת קושחה 8.5 

 3rd party software No  -לא תתאפשר הרצת תוכנות צד ג' 8.6 

 .X 802.1תמיכה בתקן זיהוי  8.7 

 .HTTSלתמיכה בגישה  SSLבפרוטוקול מאובטח תמיכה  8.8 

 .PINGו  TELNET חסימת פורטים בלתי מאובטחים  8.9 

 , וכו'.TLS1.2 ,SSL ,DESי תמיכה בהצפנה לפי תקנ 8.10 

 

 קבועה להתקנה פנימית IRכולל תאורת  FHD IPמצלמת צבע  .9

 .Indoorלילה צבעונית לשימוש \יום hd ipמצלמת  9.1 

 . Ethernet 10BaseT/100BaseTXלרשת  RJ-45חיבור  9.2 

 לפחות. 1/3בגודל " cmosשן המצלמה יהיה מסוג יחי 9.3 

 .webצעות ממשק כיוון פוקוס אוטומטי באמ 9.4 

שן או שווה ערך לחיי 1/3מ״מ לפחות לחיישן " 3-8ניתנת לכיוון בין  Varifocalעדשה  9.5 

 . autofocusומנגנון  1/2"
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 לפחות. p 2680רזולוציה מינימלית נדרשת  9.6 

 ברזולוציה הגבוהה ביותר בכל הפורמטים Ips 25לפחות  -קצב העברת וידאו  9.7 

 חד מינימום.אאזעקה מגע יבש  9.8 

 9.9 IR  מטר לפחות. 30מובנה למרחק של 

 . streamכולל יכולת הגדרת איכות הוידאו בכל  Dual Streamיכולת  9.10 

לפחות, תאורה מינימלית נדרשת  ire 50ב  lux 1 -תאורה מינימאלית נדרשת בצבע  9.11 

 קצב(לפחות )ללא שימוש שינויי רגישות או  ire 50ב  lux 0.5 -בשחור לבן 

 לפחות. mpeg-4, ו H264דחיסת ווידיאו  9.12 

 50dBיחס אות לרעש <  9.13 

 מובנת. dspיחידת  9.14 

 9.15 IR-CUT FILTER 

 . POE - Power over Ethernet -הזנה ב 9.16 

 tcp\ip, udp, Multicast, snmp ,dhcp ,rtspתמיכה בפרוטוקולים  9.17 

 ת ביותר ליום ההצעה.בגרסתו המתקדמ onvifתמיכה ב   9.18 

 

 חיצוניתקבועה להתקנה  IRכולל תאורת  FHD IPמצלמת צבע  .10

 ( לפחותIngress Protection Rating) IP66ב  10.1 

 לפחות.  DB 130 מובנה איכותי WDRבעלת יכולת הפחתת רעש ותיקון  10.2 

 

 PTZ-IPממונעת  CCTVמצלמת  .11

במארז אלומיניום  Outdoorלשימוש לילה צבעונית \יום FHD IPמצלמת מתנייעת  11.1 

 .1P66קרבונט שקופה או כהה בתקן -וכיפת פולי

 MP 4חיישן  11.2 

 . Ethernet 10BaseT/100BaseTXלרשת  RJ-45חיבור  11.3 

 מנגנון ייצוב תמונה אינטגרלי 11.4 

 לפחות. 1/3בגודל " cmosאו  progressive scan ccdשן המצלמה יהיה מסוג יחי 11.5 

 לפחות. X30עדשה בעלת זום  11.6 

 לפחות s 1/4עד  1/10000מהירות תריס  11.7 

 ברזולוציה הגבוהה ביותר בכל הפורמטים.  IPS 24לפחות  -קצב העברת וידאו  11.8 

 מגע יבש אחד מינימום. 11.9 

לפחות, תאורה מינימלית נדרשת  ire 50ב  lux 1 -תאורה מינימאלית נדרשת בצבע  11.10 

 לפחות )ללא שימוש שינויי רגישות או קצב( IRE 50ב  lux 0.5 - ןבשחור לב

 לפחות. mpeg-4, ו H264דחיסת ווידיאו  11.11 

 לפחות p 2680רזולוציה  11.12 

 מובנה. WDRיכולת תיקון  11.13 

 . POE+ - Power over Ethernet Plus -הזנה ב 11.14 
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 50עד  -20-( לפחות. טמפרטורת עבודה Ingress Protection Rating) 1P66עמידה ב  11.15 

 מעלות.

 tcp\ip, udp, Multicast, snmp ,dhcp, rtspתמיכה בפרוטוקולים  11.16 

 בגרסתו המתקדמת ביותר ליום ההצעה. onvifתמיכה ב  11.17 

 

 מערכת בקרת כניסה ומחסומים .3091

 

 כללי 91.03.01

 דלתות. AMAG 4מבוססת בקר  .1

 מית הכוללת תחנת עבודה, קורא הרכשה מקומי ותוכנת בקרת כניסהתוספת מערכת מקו .2

 תוכנת בקרת הכניסה המותקנת במוקד אחוזות החוף תורחב לטובת תוספת הדלתות המבוקרות. .3

 בדלתות המבוקרת יותקנו קוראי תגי קרבה. .4

 מנעולים יותקנו על ידי קבלן הפרזול מטעם הקבלן הראשי. .5

 

 כניסה בחדר התקשורת המקומי מחשב  בקרת 91.03.02

 תוכנת בקרת כניסה  ייעודית. .1

 או שו"ע מאושר.  DELLתוצרת  Small Form Factor Workstationמחשב במארז  .2

 .Windows 10  Professional English 64bitמערכת הפעלה  .3

 מעבד: .4

 4.1 4th Gen Intel® Core™ i7-4790 Processor (Quad Core HT 3.60GHz, 4.0Ghz 

Turbo,8MB,w/HD Graphics 4600) 

 GB 3.5inch Serial ATA (7200 Rpm)500דיסק קשיח:  .5

 . 750Wספק כוח  .6

 .TCP/IP 1Gbpsאל רשת  Interfaceכרטיס תקשורת  .7

 כרטיס  למסך אחד, שני מסכים או שלושה כמפורט בכתב הכמויות .8

 .G 1600MHz : DDR 38זיכרון   .9

10. MTBF  :1.2 .מיליון שעות 

 מקלדת. .11

 עכבר. .12

 .USBקורא כרטיסים שולחני  .13

 

 מסך מחשב: 91.03.03

 מותאם להתקנה תלויה על עמוד או להנחה על שולחן על פי הצורך. .1

 .LEDטכנולוגית  .2

 .23גודל " .3

 .K4רזולוציה:  .4

 1:12,000,000יחס ניגודיות:  .5
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 . 1msזמן תגובה:  .6

 .144HZן: קצב ריענו .7

 .cd/m2 :350בהירות  .8

 D-sub / DVI-DL / HDMI x2 / DP1.2 / USBחיבורים:  .9

 שונות: .10

 10.1 PIVOT -ניתן לסיבוב על צירו. 

 טכנולוגיה להפחתת טשטוש 10.2 

 רמות צבע 20 10.3 

 ובהירה והגנה על עיני המשתמשאור כחול מופחת, לתמונה חלקה  10.4 

 10.5 Black equalizer - מנוע ייחודי לשליטה על השחור 

 10.6 Smart Scaling - "24ועד " 17שינוי תצוגת המסך החל מ 

 10.7 Game Mode Loader- ות מראש.כיול המסך על פי הגדרות ידוע 

 מערכת הפעלה מובנית 10.8 

 למעבר בין פרופיל משתמשים S Switchסוויץ' ייחודי  10.9 

 

  AMAG בקר דלת 491.03.0

מבוסס מיקרו מחשב מקומי ורכיב זיכרון הן לשם אגירת תכנית ההרשאות והן לשם אגירת   יהיה .1

 התנועות.

מול בקר הראשי. עדכון אל/מהבקר המרכזי על פי מחזור הסריקה שלא  on line -הבקר יעבוד ב .2

 יעלה על שנייה אחת לכל היותר.

המקומי בעל  יכולת אגירה במקרה של נתק תקשורת בין הבקר המקומי לבקר המרכזי יהיה הבקר   .3

קודים אישיים לכל דלת, לפחות. בהחזרת התקשורת יתבצע עדכון בזמן אמת בין  1000של  

 ית הבקר לבין הבקר הראשי וכן עדכונים והשוואת הרשאות.היסטור

קבלן המציע את בקר הכניסות המקומי וקורא התגים כיחידה אחת יפרט את כל ההגנות הכלולות  .4

למניעת כשל בתקשורת ונטרול או הפעלה של מכשירים המחוברים אל הבקר / במערכת המוצעת 

 קורא.

 יפעיל ממסר לפתיחת המנעול החשמלי. .5

 ר למחשב המערכת התרעה על פריצת דלת, קרי פתיחה לא מורשית ו/או "דלת טרודה".יעבי .6

 יאפשר חלונות זמן ולוחות זמנים כמפורט בבקר הראשי. .7

דקות ויפעל באופן עצמאי במקרה של נתק   10-הפנימי יסונכרן אחת ל  שעון זמן פנימי. שעון הזמן   .8

 סנכרון השעונים באופן מיידי. בתקשורת עם הבקר הראשי. לאחר חידוש התקשורת יתבצע

יבצע אימות פעולת ההרשאה או אי הרשאה בתוך פחות משתי שניות מרגע העברת התג ועד קבלת  .9

 החווי.

לפחות,  M1בגודל  RAMהתוכנה כמפורט. הזיכרון יהיה מסוג זיכרון פנימי וחופשי לצור הפעלת  .10

הסוללה תהיה מסוג אטום   לפחות.שעות    24מגובה סוללה נטענת לגיבוי עצמאי של הזיכרון למשך  

 שנים לפחות. 5ללא טפול לאורך חיים של 
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ם, הבקר יבצע באופן שוטף בדיקות תקינות עצמאיות לכל מרכיביו ובכלל זה: תכנה, שבוש בנתוני .11

זיכרון פנימי, אספקת מתח, סוללת גבוי, חוסר מתח למנעולים החשמליים ויתריע לגבי חריגים. 

 ותית )מקומית( וכן הודעה בתקשורת לבקר הראשי.ההתרעה תהיה קולית וחז

 בקר יכיל חווי ויזואלי על מצבי העבודה שלו. .12

קרבה  , בכלל זה: קוראניתן יהיה לחבר לבקר  הכניסות המקומי  סוגים שונים של קוראי תגים .13

HANDS FREE ,WIEGAND קורא משולב קרבה+ מקשים, לוח מקשים 

בפני פתיחה ובפני עקירה. הבקר יעביר   Tamperבאמצעות     בקר הכניסות יזווד במארז מתכת מוגן .14

התרעה למחשב המרכזי על כל ניסיון פתיחה או חבלה, התראת חוסר מתח רשת, ניתוק או קצר 

 וראי התגים.בקו התקשורת אל ק

 .FAIL LOCKו  FAIL SAFEלבקר ניתן יהיה לחבר מנעולים מסוג    .15

 ן:כמפורט להל INPUTהבקר יכלול חמישה מגעי  .16

 מגע  חיווי ממפסק הסף על מצב הדלת. .17

 דלת מארז הבקר. TAMPER -מגע חיווי מ .18

 מגע חיווי מלחצן חירום לחיווי "לחצן הופעל" .19

 דלת". פיקוד מלחצן "בקשה לפתיחה חיווי מגע .20

 ניתוק הזנת המתח למנעול החשמלי מפיקוד מערכת גילוי אש.מגע  .21

 , כמפורט להלן: OUTPUTהבקר יכלול שני מגעי  יציאה ,  .22

 מגע פיקוד להפעלת/שחרור המנעול החשמלי. .23

 מגע פיקוד רזרבי. .24

לפחות. המגעים  A3 -וזרם של  DC V-18 12 -יותאמו למתח של  ל OUTPUTיציאות ממסרי ה  .25

 ופים בזהב/ פלטינה למניעת ניצוצות ולשמירת אורך חיים ארוך.יהיו מצ

הבקר יכלול ספק כוח אינטגראלי לכל מרכיבי המערכת לרבות המנעולים החשמליים. תהיה בקרה  .26

(. במקרה תקלה תתקבל התראה מתאימה ON-LINEמלאה על תקינות המטען בזמן אמת )

 במחשב/י הביטחון.

( כך שנתק על קו CLASS Aנית יהיה טורי, בחוג סגורה )חיווט הבקרים ברשת התקשורת המש .27

 המשני לא ישפיע על העברת הנתונים. התקשורת

קצר בקו התקשורת המשני לא ישפיע על המשך התקשורת בקו למעט בין שני בקרים מקוצרים  .28

 לכל היותר. התראה תתקבל במחשב/י השליטה והבקרה בהתאם.

יך בקר את פעולתו על פי בסיס הנתונים הקיים בו. במקרה של נתק בין בקר לבקר הראשי ימש .29

 רת יבוצע עדכון נתונים מהבקר המקומי אל הבקר הראשי ולהפך.בחזרת התקשו

 משקע בארון ריכוז קומתי. AC V220מתח הכניסה לספק : .30

 .24-12מתח היציאה מהספק:  .31

ד ומוגנת   הבקר יסופק במארז מתכתי מתכת כדוגמת ארון חשמל, בעל דלת ננעלת במפתח אחי .32

TAMPER  ידית.לפחות לטובת הרחבה עת 30%ורזרבת מקום של 
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המארז יכלול את כל ההתקנים הנדרשים עבור התקנת הבקר לרבות גב עץ צבוע בצבע מעכב אש,  .33

, חיזוק כבלים וחיבורים, סידורי  כניסת כבלים בחלק העליון או התחתון, פתחי אוורור DINפסי   

 עי הזנה נדרש , שנאים ושקע שרות.ע"פ הצורך, מאמ"ת הזנה ,שק

 הבסיסי באמצעות כרטיסי מבואות/מוצאים על פי הצורך.ניתן יהיה להרחיב את הבקר  .34

 

 כרטיסי הרחבת מוצאים/מבואות 591.03.0

מיועדים לחיבור חיווים נוספים אל בקר הדלת כגון לחצני שבירה, מגעים מגנטיים מדלתות  .1

 מנוטרות וכו'.

 הבקרים או אל בקר הדלת. חיבור תקשורת אל רשת .2

 מארז ייעודי. .3

 אמפר. 1זרמים של עד אפשרות מיתוג  .4

יהיה עבור פתיחה/סגירה של שערים/ בהם לא מותקן  Output)עיקר השימוש בכרטיסי מוצאים ) .5

 בקר דלת ייעודי.

 -( יהיה עבור קבלת חיווי מצב כנף דלת וקבלת חיווים כגון Inputהשימוש בכרטיסי המבואות ) .6

 חוסר מתח, מאביזרי קצה שיותקנו באתר. תקלה,

 

 קרבה א תגיקור 691.03.0

קורא התגים יותקן בסמוך לדלת המבוקרת. הקורא יקרא את המידע המשודר מהתג ויעביר את  .1

 המידע לבקר התקשורת.

 ס"מ מהקורא. 10-5הקורא יבצע קריאה נכונה של התג בהצגתו ממרחק של  .2

לאינדיקציה בשלוב שר ע"י המזמין(  תהיינה שלוש נוריות  על הקורא )המפורט להלן או שו"ע מאו .3

 של נוריות וזמזם לצורך קבלת אינפורמציה על מצב הקורא ושלבי פעולתו:

4. LED  מצב נורמאלי. קורא מצפה להכנסת תג. -אדום מהבהב 

5. LED  צפצופים קצרים. 3תג נדחה בליווי  -אדום קבוע 

6. LED  ר ו צפצוף ארוך.תג מאושר בליווי צפצוף קצ -ירוק קבוע 

7. LED  פעולה הושלמה. הופעל מנעול חשמלי. -ירוק מהבהב 

 .TAMPERהקורא יהיה מוגן בפני פתיחתו או ניתוקו מהקיר באמצעות  .8

הקורא יהיה מופרד מבקר התקשורת. בכל צורת התקנה אחרת ידאג הקבלן המציע להציג כי  .9

 החשמליים.קיימת תקשורת מקודדת ומוצפנת להפעלת המערכות והמנעולים 

ע"ג קווי תקשורת   WIEGANDיה מהקורא תועבר אל הבקר באמצעות תקשורת האינפורמצ .10

422/232RS 100. מרחק העברת וקליטת הנתונים בין קורא התגים לבקר המקומי ולהפך  תהייה 

 מטר לכל הפחות.

( הנדרשים לחיבורו במרחקים הרשומים 232/422RSהקורא יכלול את כל מתאמי התקשורת ) .11

 עיל.ל

זוהה ע"י הקורא תכלול את נתוני התג המקודד בלבד. זיהוי התג והרשאתו האינפורמציה שת .12

 תתבצע בבקר או בקורא. פתיחת המעבר תתבצע כפקודה ישירה של הבקר.
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הקורא יחובר לבקר התקשורת בקו מוגן ויאפשר לבקר זיהוי של תקלה או נתק/קצר מכוון בקו  .13

 או כל כשל תקשורתי אחר.

 .V12ד ע DCפעל  במתח נמוך הקורא י .14

 . A 0.2תצרוכת הזרם ברגיעה לא תעלה על  .15

 . A0.4תצרוכת הזרם בשיא לא תעלה על   .16

 .95%מעלות צלזיוס ובלחות של עד  0- 50קורא התגים יעבוד בתנאי סביבה של  .17

 .(, על פי הצורך65 IP)  OUTDOORאו   INDOORמותאם להתקנה  .18

 ר.הקורא יהיה קטן במידותיו ככל האפש .19

 מילישניות לקריאה, זיהוי ותגובה. 30 -הקורא תהיה כ מהירות התגובה של .20

מול צבע הקורא וצורת התקנתו עה"ט /תה"ט /משולב בפנל עם מערכות כניסה אחרות יתואם  .21

 .המזמין

 

 לחצן פתיחת דלת 791.03.0

 בהתאם. וישלוטמיועד לאפשר יציאה מבוקרת מהאזור הממודר  .1

 ויסופק עם קופסא אחורית תואמת.או תה"ט  הלחצן יותאם להתקנה עה"ט .2

הפנל הקדמי של הלחצן והקופסא האחורית שלו )במידה ויותקן עה"ט( יהיו עשויות נירוסטה בגוון  .3

 טבעי.

 מ"מ  לערך. 10, עגול ובקוטר של  FLASH MOUNTלחצן הפתיחה יהיה מסוג  .4

אוטומטי ללא   דלת באופןלחיצה על לחצן הפתיחה יחובר אל בקר הדלת ותגרום לשחרור נעילת ה .5

 רישום "אזעקה" במערכת.

 ע"ג פנל הלחצן  יהיה סימן של מפתח המסמל את ייעודו. .6

 לחיצות לפחות. ןמיליו 10הלחצן יהיה בעל אורך חיים של  .7

 

 לחצן חירום ) ניפוץ( 891.03.0

 מיועד לניתוק פיזי של מתח הנעילה לנעילה החשמלית בפתח מבוקר אחד בלבד ולהעברת חיווי  .1

 "לחצן חירום הופעל" למערכת.

. KACבהתאם לייעודו ויהיה בצבע ירוק, בעל זכוכית ניפוץ כדוגמת לחצן תוצרת  וישולטהלחצן  .2

ס"מ מצדי הדלת  20הלחצן יותקן בסמוך לפתח היציאה המבוקר ובמרחק שלא יעלה על 

 המבוקרת.

שמלי למנעול ויגרום חהלחצן יהיה בעל שני מגעים. מגע אחד ינתק פיזית את קו הזנת המתח ה .3

לשחרור נעילת הדלת. המגע השני יחובר אל בקר הדלת לקבלת התראה במערכת "לחצן חירום 

 הופעל" בליווי מיקומו.

 למניעת הפעלות שווא יותקן ע"ג הלחצן מכסה פלסטיק שקוף מותקן על ציר. .4

 EMERGENCYהלחצן יהיה ייעודי המיועד לשמש כלחצן חירום. ע"ג בית הלחצן ייחרט המלל  " .5

DOOR RELEASE ." 
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ס"מ ומלל חרוט/מודפס "לשחרור נעילת הדלת  X10 10מעל הלחצן יותקן שלט פולט אור בגודל  .6

 בחרום, שבור זכוכית".

 הלחצן יותאם להתקנה עה"ט או תה"ט ויסופק עם קופסא אחורית תואמת. .7

 

 מגע מגנטי 931.03.0

 הדלת.מיועד לזיהוי כנף דלת פתוחה וחיווי לבקר  .1

 עשה שימוש בשלושה סוגים עיקריים :י .2

 .1078סידרה   SENTROLמגע מגנטי נסתר כדוגמת  .3

 . 100סידרה   SENTROLמגע מגנטי חצי כבד כדוגמת  .4

 . 2200סידרה  CENTROLמגע מגנטי כבד כדוגמת  .5

 על פי הצורך. D.P.D.Tאו   S.P.D.Tהמגע יהיה בעל מגעות חיווי מסוג  .6

 ל הפתח ובאופן שלא ניתן יהיה לפרקם בקלות.ממודר שהמגנטים יותקנו מהצד ה .7

 או שו"ע מאושר ע"י היועץ. ULהמגנטים יהיו בעלי אישור  .8

מחיר המגעים המגנטיים יכלול גם את הפרזול הנדרש )במידת הצורך( להתקנת המגנט והנגדי של  .9

 המגנט האחד מול השני.

 ת(.דו כנפימגע מגנטי יותקן בכל כנף דלת )שני מגעים מגנטיים בדלת  .10

מגע המגנטי יהיה מוגן בצנרת עד למגע המגנטי. במקרה של מגע כבד יהיה כבל זה מוגן הכבל  .11

 ס"מ. 60באמצעות כבל שרשורי משוריין באורכים משתנים של עד באורך של עד 

 מ"מ  בין המגנט לנגדי. 51מרחק זיהוי פתיחה ממרווח פתיחה של  .12

 .108לות מינימאלי בעל מספר פעוהמפסק יהיה בעל מגעות מצופות זהב  .13

מ"מ תפעיל את המגעות אולם זרוע המפסק תהיה  1-2שחרור הלחיצה על המפסק לאחר דרך של  .14

 בעלת פעולה שקטה ובלתי מורגשת.

 המפסק יהיה בעל פעולה שקטה ובלתי מורגשת. .15

ה או מיקום המפסק או הנגדי שלו או פרזול ההתקנה יהיה ניתן לכיוון על מנת לקזז דפורמצי .16

 ל החלקים עליהם הוא מגן/מותקן, בהתאם למצב הדלת.שפשוף ש

המגעים המגנטיים יהיו מסוג המופעל מכיוון אחד בלבד ואינו מאפשר נטרול על ידי הצמדת מגנט  .17

 חזק מהצד הבלתי מוגן.

( מותקנים בתוך המשקוף 1078עד כמה שניתן יעשה שימוש במגעים סמויים כדוגמת סידרה ) .18

 והכנף.

 מעלות. 10בפתיחה אשר אינה עולה על  המגעות יתבצעשחרור  .19

 הדקי החיבור של הכבלים אל המפסק יהיו מכוסים ולא תהיה אליהם גישה מכל אחד מצדי הפתח. .20

 המפסקים לא יופעלו מהתנודות של הדלתות עליהן הם מגנים כאשר הן נעולות. .21

 

 פירוט מרכיבי מערך מחסום הזרוע .1031.03

 מחסום זרוע. .1

 .שדות 2רמזור הכוונה  .2
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 עין אלקטרונית לאבטחה כנגד סגירת הזרוע על רכב/אדם חולף. .3

 כל המפורט בתת סעיף זה נכלל בתשלום עבור סעיף "מערך מחסום זרוע לנתיב אחד" .4

 מחסום זרוע .5

ומיועד לשימוש אינטנסיבי, בעל  HEAVY DUTY מטר 4מחסום זרוע באורך של עד  .5.1

 .י סביבה קשים עמידות לתנאים חיצוניים ולתנא

 :ים טכנייםנתונ .5.2

 .השני 1 פחות מסגירה /מהירות פתיחה .5.2.1

תנועות )פתיחה וסגירה( ביום )עפ"י  10,000עמידות בשימוש אינטנסיבי של עד   .5.2.2

 . (מפרטי היצרן

5.2.3. MTBF - 5,000,000  תנועות. 

מ"מ לפחות מחוזק הכולל פסים להחזרת  76זרוע המחסום מפרופיל אלומיניום  .5.2.4

 לכל אורך הזרוע. LEDותאורת  או

 . רוע תכלול מנגנון פריקה למניעת נזק בעת פגיעה בזרועהז .5.2.5

 .המחסום יכלול חווי פריקת זרוע .5.2.6

 .המחסום יכלול מפסקי גבול ניתנים לכיול בקצה מסלולי התנועה .5.2.7

 .סינכרוני-מנוע המחסום יהיה חד פאזי / תלת פאזי , א .5.2.8

ועילית הכוללת נעילה  תצדדייחה בעל פת IP 65 ארון/מארז אטום למים ואבק .5.2.9

 .פנימית

 .תמסורת בעלת מנגנון הפחתת מהירות ושימון עצמי תמידי .5.2.10

גיר המחסום יכלול מצמד דיסק חיכוך להגנה וכן תמסורת בעלת האטה  .5.2.11

 .פרוגרסיבית ונעילה מכאנית של הזרוע במצבי הקצה

 .תתאפשר פתיחה ידנית של מחסום באמצעות ידית חירום .5.2.12

 700עד  -100ת סביבה של מיד לתנאי סביבה קשים . טמפרטורהמחסום יהיה ע .5.2.13

  .ועמידה בכל דרישות הצבע והחומרים במפרט טכני כמפורט לעיל  מעלות צלסיוס

 .הגנה לצרכי בטיחותשתי עיני המחסום יכלול   .5.2.14

 . LEDלאורך המחסום תותקן תאורת  .5.2.15

 ע"ג זרוע המחסום יותקן שלט "עצור". .5.2.16

 .דוםבעלי שתי שדות, שדה ירוק ושדה ארמזור הכוונה  רמזור הכוונה .5.3

 .מ"מ 200קוטר כל אחד מהשדות:  .5.3.1

ון וצבוע בצבע יסוד ובצבע עליון ע"פ והרמזור יותקן על עמוד מיצור סטנדרטי  מגל .5.3.2

 .בחירת האדריכל

מטר לכל היותר. מודגש בזאת כי גובה עמוד הרמזור יקבע   1.20גובה עמוד הרמזור   .5.3.3

 .בשלב ההתקנה ויקבע ע"פ זוויות הצפייה מעמדת הנהג

 יחידות לנתיב אחד( 2) יתעין אלקטרונ .5.4

 .משמשת לחיווי הפרעה בקו תנועת זרוע המחסום .5.4.1
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  .חיווי מהעין האלקטרונית יגרום לעצירת תהליך הורדת זרוע המחסום .5.4.2

ממשדר בעל קרן בלתי נראית המותקנת בצדו האחד של המסלול העין מורכבת  .5.4.3

 .בקו המחסום ורפלקטור המותקן בצדו השני של המסלול

גוף המחסום והרפלקטור יותקן ע"ג עמוד התמיכה הנגדי של זרוע העין תתוקן ע"ג   .5.4.4

 .המחסום

 מארז משדר העין האלקטרונית יהיה מסוג המותאם להתקנה בתנאי .5.4.5

OUTDOOR. 

 עיניים בשתי גבהים. 2תיב יותקנו סה"כ לכל נ .5.4.6

 

  וכבילה התקנה תשתיות .1191.03

המערכת על פי המפורט  הקבלן יספק ההכנות, התשתיות והחיווט להפעלתה המושלמת של .1

 .במפרט זה ובתוכניות

 )מנקודה מרכזית אליה יספק המזמין מתח( כבלי הזנות החשמלתשתיות וההתקנה תכלול את  .2

 .ותקשורת ליחידות הקצה

כל האביזרים יסופקו עם בסיסים מתאימים ובאחריות הקבלן להתקינם ע"פ הנחיות מפרט זה  .3

 .ו/או הנחיות היצרן

את כל ההכנות הדרושות לרבות קידוחי בטון, בניית בסיסי   המערכתהתקנת    הקבלן יבצע במסגרת .4

 .להפעלתו  ופעולתו המושלמתבטון וכל הנדרש 

הקבלן יבצע את כל החווטים והתשתיות הנדרשות להתקנה ופעולה תקינה של כל אביזרי הקצה  .5

 .ת לרבות השחלת כבלי תקשורת בין כלל מרכיבי המערכתשל המערכ

 

 כריזה תפעולית, מצוקת נהג, אינטרקום פיקוד ושליטה  מערכת .4091

 כללי .1

מותקנת בדרך לובה אליאב ונשלטת מעמדה ממוחשבת בחדר  IPמערכת כריזת תפעולית  .1.1

 הבקרה.

תורחב ותשודרג לצורך חיבור המערכת  COMMENDהמערכת הקיימת מתוצרת חברת  .1.2

 נשוא מפרט זה.

 צרן או נציגו בארץ.הקבלן המבצע יהיה בעל אישור הסמכה  מטעם הי .1.3

 המערכת הינו חברת "טלטון".החברה שהתקינה ומתחזקת כיום את  .1.4

 יכלול גם את עלות רישיון חיבורם לשרת המערכת הקיימת. IPמחיר כל יחידות ה  .1.5

 במסגרת פרק זה יותקנו הרכיבים הבאים ולא רק: .1.6

 מחשב שליטה ובקרה בכולל תוכנת שו"ב. .1.6.1

 IPמערכת הגברה הכוללת מגברי  .1.6.2

 לי שופר.רמקו .1.6.3

 .IPבעלות תקשורת  יחידות חיווי ופיקוד ) מגעי הפעלה וחיווי( .1.6.4
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 שלוחות אינטרקום דלת .1.6.5

 שלוחות אינטרקום על גבי עמוד נהג .1.6.6

הכוללות נצנץ  מעל העמדה לזיהוי מיקום   S.O.Sעמדות אינטרקום מצוקה לנהגים   .1.6.7

 הקורא.

הבקרה ב תכנות , עדכון תוכנה ומפות גראפיות  בעמדת המחשב המרכזי בחדר  .1.6.8

 "דרך לובה אליאב" 

 

 כולל תוכנת שליטה וניהול סטודיו. COMMEND  S3שרת  .2

 RACK MOUNTמארז  .2.1

2.2. Registered subscribers: IP/SIP: max. 112 

2.3. Parallel calls: conversations: max. 32 SIP audio connections: max. 64 11 

2.4. VirtuoSIS Instances: max. 1 

2.5. Compliance: CE 

2.6. contains components complaint with: CSA/UL 62368-1 (second edition), CB 

(Nemko), FCC-B 

2.7. Operating system: Linux Debian 9 (64 bit) 

2.8. Intercom Server software: VirtuoSIS (pre-installed) 

2.9. Intercom Server hardware:Fujitsu 

2.10. Network interfaces: up to 2 

2.11. Data rate: up to 1 Gbps per Ethernet port 

2.12. Power Supply: 19 V - 3.42 A 21 AC adapter: 100 - 240 V ~ 1.5 A (50/60 Hz) 

2.13. Power consumption: max. 60 W 

2.14. Operating temperature range: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) 

2.15. Storage temperature range: -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) 

2.16. Relative humidity: 5% to 85%, not condensing 

2.17. Installation: wall mount kit (included in extent of supply) optional rack mount 

kit (RM-S3-2RU) 

2.18. Dimensions (W x H x D): 250 x 52 x 191 mm (9.84 x 2.05 x 7.52 in) 

2.19. Weight incl. package: approx. 2 kg (4.4 lbs) 
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2.20. 11 For further information on parallel SIP audio connections, see manual 

"Intercom Server Configuration ." 

2.21. 21 The Intercom Server has to be supplied through a power-limited source 

(PS2, LPS) with 19 VDC (ES1). Range: 19 - 24 VDC (+ 10%/- 15%). See also 

product safety standard EN 62368 . 

 

 תחנת עבודה בחדר התקשורת המקומי .3

 . COMMENDתוכנת כריזה תפעולית ושו"ב  ייעודית תוצרת חברת  .3.1

 או שו"ע מאושר.  DELLתוצרת  Small Form Factor Workstationמחשב במארז  .3.2

 .Windows 10  Professional English 64bitמערכת הפעלה  .3.3

 מעבד: .3.4

3.4.1. 4th Gen Intel® Core™ i7-4790 Processor (Quad Core HT 3.60GHz, 

4.0Ghz Turbo,8MB,w/HD Graphics 4600) 

 GB 3.5inch Serial ATA (7200 Rpm)500דיסק קשיח:  .3.5

 . 750Wספק כוח  .3.6

 .TCP/IP 1Gbpsאל רשת  Interfaceכרטיס תקשורת  .3.7

 כרטיס  למסך אחד, שני מסכים או שלושה כמפורט בכתב הכמויות .3.8

 .G 1600MHz : DDR 38זיכרון   .3.9

3.10. MTBF  :1.2 .מיליון שעות 

 מקלדת. .3.11

 עכבר. .3.12

 

 מסך מחשב: .4

 מותאם להתקנה תלויה על עמוד או להנחה על שולחן על פי הצורך. .4.1

 .LEDטכנולוגית  .4.2

 .23גודל " .4.3

 .K4רזולוציה:  .4.4

 1:12,000,000יחס ניגודיות:  .4.5

 . 1msזמן תגובה:  .4.6

 .144HZקצב ריענון:  .4.7

 .cd/m2 :350בהירות  .4.8

 D-sub / DVI-DL / HDMI x2 / DP1.2 / USBחיבורים:  .4.9

 שונות: .4.10

4.10.1. PIVOT -ניתן לסיבוב על צירו. 
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 טכנולוגיה להפחתת טשטוש .4.10.2

 רמות צבע 20 .4.10.3

 אור כחול מופחת, לתמונה חלקה ובהירה והגנה על עיני המשתמש .4.10.4

4.10.5. Black equalizer - מנוע ייחודי לשליטה על השחור 

4.10.6. Smart Scaling - "24ועד " 17שינוי תצוגת המסך החל מ 

4.10.7. Game Mode Loader- ות מראש.כיול המסך על פי הגדרות ידוע 

 מערכת הפעלה מובנית .4.10.8

 למעבר בין פרופיל משתמשים S Switchסוויץ' ייחודי  .4.10.9

 

  A 900 EEדגם  COMMENDעמדת כריזה שולחנית תוצרת  .5

 

 כוללת צג אלפא מומרי. .5.1

 מיקרופון צווארי גמיש. .5.2

 IPחיבור  .5.3

5.4. IP rating: IP 50, resistant against dust, dirt, aggressive air 

5.5. Keyboard: silicon type, activation force: 2.2 N, 1 x 106 cycles 

5.6. Housing: shock proof ABS plastic 

5.7. Microphone: EE 900A: omnidirectional electret 

5.8. microphone for max. 7 m (23 ft) speaking distance EE 972A : 

additional electret noise cancelling microphone with cardioid characteristic for 3 - 10 

cm (1 - 4 in) speaking distance 
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5.9. Loudspeaker: Special membrane type for optimal sound quality, sound pressure: 85 

dB/1 W/1 m (3.28 ft), 8 Q 

5.10. Amplifier: built-in amplifier 2.5 W 

5.11. output power with built-in loudspeaker: 1.5 W Display: White illuminated, full 

graphic 64 x 84 DOT , 

5.12. 8  lines x 14 characters, temperature compensated Position switch: 3D gravitation sensor 

5.13. Frequency range: 200 - 16,000 Hz 

5.14. Operating temperature range: 0° C to +50° C 

5.15. Storage temperature range: -20° C to +50° C 

5.16. Relative Humidity: up to 95  % 

5.17. Plug: IP Uplink/Downlink: shielded RJ 45 modular jacks 

5.18. Modular jack 4/4 for connection of headset, headphones Cabling: min. Cat. 5 

5.19. Power supply: via PoE 

5.20. PoE: IEEE 802.3af standard 

5.21. Power consumption of the terminal device: Class 0 (0.44 W to 12.95 W) 

5.22. Protocol: lolP-Protocol based on UDP/IP 

5.23. Data rate: 10/100 MBit/s (Full/Half Duplex) 

 

 COMMENDתוצרת  AFמגברי הספק מוקשחים סדרת  .6

 .  W(RMS) 50הספק מוצא   AF 50Iמדגם  IPמגבר  .6.1

 ורה לשרת המערכת.הרישיון לחיבמחיר היחידה כולל את  .6.2

 

6.3. IP rating: IP 20 

6.4. Operating temperature range: -25° C to +55° C (-13° F to 131° F) 

6.5. Storage temperature range: -25° C to +70° C (-13° F to 158° F) 

6.6. Relative Humidity: up to 95% 

6.7. Plug : 

6.7.1.  RJ 45 modular jacks with LEDs for connection to the Intercom Server (IP 

Uplink/Downlink) 

6.7.2. Pluggable screw terminals (0.08 mm2 - 1.5mm2): 
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6.7.3. power supply, outputs, microphone, inputs, line-output, 70V/100V audio 

output 

6.7.4. Pluggable screw terminals (0.08 mm2 - 2.5mm2): loudspeaker 

6.7.5. Expansion plug for e.g. EB2E2A 

6.8. Cabling: min. Cat. 5 

6.9. Power supply: 20 - 26 VDC 

6.9.1. (max. 2.6 A at 4 Q / 50W or max. 1.3A at 8 Q / 25W, max. 3A at the 70V/100V 

audio output) For a faultless operation a earthed power supply unit, e.g.: 

PA70W24V, is recommended  or PoE 

6.9.2. If power supply over Intercom Server is used, an attenuation of up to 12 dB is 

possible, this is equal to an output power of 6 watt. 

6.10. PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af standard 

6.10.1. Power consumption of the terminal device: 

6.10.2.  Class 0 (0.44 W to 12.95 W) 

6.11. Output power: 50 watt (RMS) 

6.11.1. Audio outputs: low resistance, minimum impedance 4 Q or 70V/100V audio 

output 

6.12. Microphone input: nominal level 14 mV at 3.3 k Q (MIC supply voltage 2.5V) 

6.13. Line output: nominal level 0 dB and 0.775V 

6.14. Input: 2 input for floating contacts (detection of 5 input states) 

6.15. Control input: 0  - 10V, for remote volume control 

6.16. Output: - relay output (changeover contact) 30V / 1A 100 000 switch cycles 

6.17. Protocol: IoIP-Protocol based on UDP/IP 

6.18. Frequency response: 50 Hz to 15 kHz (-3 dB) 

6.19. Transmission bandwidth: 16 kHz 

 

 150הספק מוצא   AF 150Iמדגם  IP/ מגבר  W(RMS)2 50הספק מוצא   AF 250Iמדגם  IPמגבר  .7

W(RMS)2 . 

 כמפורט במפרט הטכני. W RMS/125 W RMS 250הספק  .7.1

 מחיר היחידה כולל את הרישיון לחיבורה לשרת המערכת. .7.2

 בהתאמה מלאה למפרט היצרן למגבר זה    AF  50Iכל הנתונים הטכניים דומים למגבר דגם   .7.3
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 או שו"ע מאושר OASSO TR-30HFופר לכריזה תפעולית תוצרת רמקול ש

 

 . OUTDOOR IP 66מותאם להתקנה בתנאי   .7.4

 .two-wayרמקול שופר   .7.5

 .ABSמארז  .7.6

 .אוהם. 333-667-1333-2667: אינפידנס .7.7

 . Hz 13,000 – 150הענות לתדרים:  .7.8

7.9. SPL Pmax/1m 116,6 dB 

 1W/1m: 113 dBרגישות  .7.10

 אנכי 650אופקי,  350זוויות פיזור  .7.11

 לכל הפחות. 95%רמקול בעל איכות שמע ומובנות גבוהה  .7.12
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תוצרת   IoIP ראשית לנהג הכוללת דיבור דו כיווני למוקד אחוזות החוף ותומכת  SOS עמדת  .8

 COMMENDחברת 

 .שתסופק על ידי אחרים SOSהעמדה תותקן בתוך תא עמדת  .8.1

 העמדה תותקן במארז בצבע כתום בתוך התא. .8.2

ן מנורה מהבהבת בצבע צהוב שתופעל מיד עם ביצוע קריאה מהיחידה מעל התא תותק .8.3

 למוקד.

 צבוע צבע כתום שרוף בתנור. תהקופסא בזיווד מתכת מגולוונ .8.4

 לפחות. IP 67מוגנת מים  .8.5

 לחצן קריאה אדום וגדול .8.6

 להלן דוגמת העמדה הנדרשת .8.7

תומכת תכלול לחצן קריאה, מיקרופון, רמקול, נצנץ ויחידת פיקוד ותקשורת העמדה  .8.8

 .COMMENDשל חברת  ET962HMדוגמת דגם  IoIPפרוטוקול 

 היחידה כולל את הרישיון לחיבורה לשרת המערכת. מחיר .8.9

 אופן פעולה: .8.10

לחיצה על לחצן הקריאה תסגור מגע בפיקוד כניסה של יחידת התקשורת אשר  .8.10.1

 . COMMENDיעביר את המידע לשרת 

כיוונית לעמדת -יות דועם קבלת החיווי ללחיצה יתבצעו שתי פעולות: קישור .8.10.2

ע"י הפעלת יציאת פיקוד של יחידת האינטרקום במוקד הבקרה והפעלת נצנץ 

התקשורת. הפעלת הקישוריות תאפשר אינטראקציה עם מערכת השו"ב במוקד 

 הבקרה.

ביטול פעולת הנצנץ יבוצע באמצעות מערכת השו"ב של מוקד הבקרה או באמצעות  .8.10.3

 סת פיקוד שניה.מתג סמוי ביחידה עצמה שיפעיל כני

מתח לחבר שנאי למקור מתח שיזין בלבד, יש  POEיחידת התקשורת תוזן מתח  .8.10.4

 הפעלה עבור הנצנץ.



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

348 

 COMMEND  חברת תוצרת ET926Hדוגמת  IoIPתומכת פרוטוקול  יחידת אינטרקום .9

 

 מיועדת להתקנה לצידי דלתות מבוקרות. .9.1

 ואנטי ונדאלי. IP 67מארז נירוסטה מוגן מים  .9.2

 יחיד. לחצן קריאה .9.3

 לחיבורה לשרת המערכת.מחיר היחידה כולל את הרישיון  .9.4

 מיקרופון ורמקול מובנים. .9.5

 POE –אספקת חשמל  .9.6

 .COMMENDשל חברת  IoIPותמיכה בפרוטוקול  IPפרוטוקולים ותקשורת: חיבור  .9.7

 כניסות: שתי כניסות פיקוד דיגיטאליות, כניסת שמע מיקרופון פנימי וחיצוני. .9.8

 מקומי / מגבר כריזה.מסר / דיגיטאליות, יציאת שמע לרמקול יציאות: שתי יציאות מ .9.9

שליטה: יכולת כיוון עוצמות השמע הנכנס והיוצא ממערכת ניהול מרוחקת ויכולת  .9.10

 אינטראקציה עם מערכת השו"ב.

 ממסרי היציאה של היחידה יחוברו ויתוכנתו אל: .9.11

 מגע יבש לחיבור למצלמה לצורך הקפצה בזמן קריאה .9.11.1

 ניסה לצורך מתן הרשאת כניסהמגע יבש לבקר הכ .9.11.2
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תוצרת    ET970Hדוגמת  IoIPפרוטוקול תומך כרטיס פיקוד ותקשורת שתי כניסות ושתי יציאות  .10

 COMMEND  חברת

 

 .POEתוזן ממתח  DINיחידת הפיקוד והתקשורת תותקן על פס  .10.1

 .COMMENDשל חברת  ET970Hדוגמת דגם  IoIPהיחידה תתמוך בפרוטוקול  .10.2

 .לחיבורה לשרת המערכתיחידה כולל את הרישיון מחיר ה .10.3

 אופן הפעולה:  .10.4

היחידה תאפשר מתן פיקוד מרוחק לשתי יציאות ממסר אשר יאפשרו מתן פיקוד  .10.4.1

 פתיחה וסגירה של מחסומים חשמליים.

 היחידה תאפשר הצגת סטאטוס המחסום באמצעות כניסות דיגיטאליות. .10.4.2

 ני יחידת התקשורת: ימאפי .10.5

 POE –אספקת חשמל  .10.5.1

של חברת  IoIPותמיכה בפרוטוקול  IPפרוטוקולים ותקשורת: חיבור  .10.5.2

COMMEND. 

 כניסות: שתי כניסות פיקוד דיגיטאליות, כניסת שמע מיקרופון פנימי וחיצוני. .10.5.3

יציאות: שתי יציאות ממסר / דיגיטאליות, יציאת שמע לרמקול מקומי / מגבר  .10.5.4

 כריזה.

 שליטה: יכולת אינטראקציה עם מערכת השו"ב. .10.5.5

 סרי היציאה של היחידה יחוברו ויתוכנתו אל:ממ .10.6

 מגע יבש לחיבור למצלמה לצורך הקפצה בזמן קריאה .10.6.1

 מגע להפעלת נצנץ מקומי .10.6.2
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  :COMMENDתוצרת חברת  IP-ET 8E8Aדגם  יציאות 8כניסות  8יחידת פיקוד  .11

 

 מחיר היחידה כולל את הרישיון לחיבורה לשרת המערכת. .11.1

11.2. Inputs: 8 inputs for floating contacts (I0IP: detection of 5 input states) 

11.3. Outputs:  8 relay outputs max. 30 V / max. 3 A (4 x normally open contact, 4 x change-

over contact) 

11.4. Operating temperature range: 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) 

11.5. PoE (Power over Ethernet): following IEEE 802.3af power consumption of the 

terminal device: Class 2 (3.84 W to 6.49 W) 

11.6. Device class: ES1, PS2 perIEC/EN 62368-1 

11.7. Network cabling:  min. Cat. 5, shielded 

 ממסרי היציאה של היחידה יחוברו ויתוכנתו אל: .11.8

 מגע יבש פיקוד פתיחה/סגירה של  מחסום זרוע .11.8.1

 מחסום. פריקת זרועחיווי מצב  .11.8.2

 חיווי טמפר ארון התקשורת .11.8.3

 חיווי תקינות מתח רשת .11.8.4

 חיווי תקינות מצברי גיבוי מטען. .11.8.5

 

 תקשורת, מסדים ארונות וגיבוי מתח .5091

 

 Cisco Catalyst 9200 Series Switchesראשי מנוהל  מתג 91.05.01

 מתג מודולרי .1

  C9200L-48PXG-4Xדגם  .2

 .  W 370ספקי כוח  2 .3

 .G1כניסות אופטיות  .4

 +.G1 POEפורטי נחושת  48 .5

 .G10אופטיים   UPLINKחיבורי  2 .6
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 חיצונית לתקשורת ובחיבור, רשתות במספר יתמוך סיסקו בלבד. מתוצרת יהיה המרכזי מתג .7

WAN גבוהה אבטחה ברמת. 

 .LAYER3מתג מנוהל  .8

 .40% בתוספת לפחות לאביזר 20MBשל  אמיתי תעבורה לעומס תחושב במתג התעבורה .9

 + מעלות צלזיוס.50עד  0ה טמפרטורת עבוד .10

 של המזמין באחריות הקבלן. ITיבוצע תאום מלא בין הקבלן למחלקת ה  .11

 

 על פסי דין בארונות האזוריים . מתגים 91.05.02

 

 IE-3300-8P2S-Eדגם   CISCOמתג תעשייתי  תוצרת  .1

 פורטים אופטיים POE+  2  ,פורטים נחושת, 8המתג הינו מתג בסיסי הכולל  .2

 פורטים סה"כ. 24יב את המתג באמצעות יחידות הרחבה בפורטים נוספים עד ל ניתן להרח .3

 המתג מותאם להתקנה על פס דין. .4

 כולל ספק כוח וקינפוג .5

 

 IEM- 3300מודול הרחבה למתג קצה תעשייתי מנוהל  דוגמת  91.05.03

 דין.מוקשח להתקנה על פס   CISCOמודול הרחבה למתג  .1

 נוספים+POE  ,, פורטים  16ו א 8אפשרות הרחבה במודולים של  .2

 כולל ספק כוח וקינפוג .3

 ספק כוח כלול. .4

 לפחות.אופטי  1000\100\10 מבואות שניו POE 100\10 מבואות .5

 המתגים יהיו מותאמים להתקנה על פס דין, בארון פנימי. .6

 בלבד. או שוו"ע מאושר  CISCOמתגים לפרויקט זה יהיו מתגים תעשייתיים מודולריים מתוצרת   .7

 + מעלות צלזיוס.70עד  -20ורת עבודה טמפרט .8
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 תקשורת תשתיות 91.05.04

 - בתקן אוניברסלית תקשורת לתשתית מתייחסת זה בפרק הפסיבית התקשורת מערכת .1

CATEGORY 7  .גם  שימוש  המאפשרת  משולבת  תקשורת תשתית  היינה  המוצע  התקשורת  מערך 

 .המחשוב מערך עבור וגם הטלפוניה מערך עבור

 ניתוב לוח גבי על וייפרס TIA/EIA-568-B.2-1: ב המפורטות Category 7 STP תמסדר הכבל .2

 .RJ45 CAT6 מסוג מחברים הקצוות בשתי כאשר מסוכך

 לחיבור  הקצוות בשתי  RJ45 CAT6  מחברי  עם  מסוככים נחושת  מגשרי  יותקנו תקשורת  בארונות .3

 .הקצה מחשבי וחיבור האקטיבי לציוד הניתוב לוחות בין

 מערכת כי, ETL או GHMT  DELTA כגון מאושרות ממעבדות אישור המבצע להציגעל הקבלן  .4

דרישות   ועונה PERMANENT LINK של ברמה נבדקה זה מכרז במסגרת המסופקת

CATEGORY 6   

 בלבד.  RIT / Corning /פנדויט/AMP: החברות מתוצרת יהיו הקצה אביזרי .5

 .ים אופטייםקישור באמצעות יהיה  התקשורת  ריכוזי בין קישור .6

 

 נחושת חיווט 91.05.05

 .STP 600 MHZ, CAT 7 נחושת כבל .1

 למשנהו אחר ניתוב מלוח או הניתוב ללוח עד הקצה מנקודת רציף באורך תעשה הכבל פריסת .2

 .ביניים חיבורי ללא

-EIA/TIA תקן לדרישות בהתאם המגשר עבור מטר 10+  מטר 90 על יעלה לא אחד כבל אורך .3

.568A. 

 .מתכווצים בשרוולים הכבל את הקבלן יסמן, הכבל ציידי בשני המחברים התקנת לפני .4

 במבנה תפגע שלא בצורה תקשורת ובמובילי ייעודיים צינורות בתוך, אורכו לכל יעבור  הכבל .5

 התקשורת  ובמובילי  בתעלות  הכבלים  את  לקשור  נדרש.  שלו  החיצוני  במעטה  או  הכבל  של  הפנימי

 . בבנדים הראשיים

 (.LSPVC , LSZH-FRNC) בערה מעכב בחומר סוכךמ יהיה הכבל .6

 

 נחושת מגשר 91.05.06

 .מסוכך   זכר  RJ45  מחברי  קצותיו  כשבשני(,  שזורים  זוגות  4  בעל)  מוליכים  8  -מ  בנוי  יהיה  מגשר .1

 .CAT 6 בדרישות ויעמוד מלא בסיכוך מסוכך יהיה מרכיביו כל על המגשר .2

 (.LSPVC , LSZH-FRNC) בערה מעכב בחומר מסוכך יהיה המגשר .3

 .בארון אקטיבי ציוד לחיבור שונה בצבע יוזמנו מהמגשרים חלק .4

 נוסף.המגשר כלול במחיר הכבילה ולא ישלום בגינו כל תשלום  .5

 

 :19נחושת " לייצוג משתמשי RJ45  ניתוב ותלוח 91.05.07

 ויכללו קיט הארקה. 19לוחות הניתוב יהיו מותאמים להתקנה במסד ציוד סטנדרטי " .1
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, על פי כמות הכבלים   19יתוב יהיו בגדלים סטנדרטיים מותאמים, המקובלים בארונות "לוחות הנ .2

 הנדרשים.

 מסוכך ברווחים זהים ביניהם. RJ 45מחברי )ע"פ מספר שקעי הקצה(  6/12/24בכל שורה יותקנו  .3

 בין שורות המחברים יהיה מרווח בו יותקנו סידורים לסימון יעוד המחברים. .4

,  ISO , IEC 60603-7-51:2010 11801ע"פ דרישות    A6Categoryבעלי אישור לוחות הניתוב יהיו  .5

EN 50173-1:2011  ,ANSI:TIA-568-C.2 Category 6A  . 

6. RoHS Compliant . 

7. UL Verified . 

 פעמים לפחות. 1000אורך חיי שקע מחבר הכבל בלוח הניתוב,  .8

 .  AWG 22-26קוטר חיבורי כבלים:  .9

 .dB 0.25-ניחות חיבור הכבל < .10

11. CROSS TALK  בMHz 200 :db39.1 – 

12. CHNNEL RETUM LOSS BETTER THENR -15dB @ 200MHz . 

 .U2 –כניסות  48גובה מכסימלי  של לוח הניתוב ל  .13

מיועד לגישורים. הלוח  הקדמיחיבורי הכבלים יהיו אל הצד האחורי של המחברים, כאשר הצד  .14

תם וכן מקום לקשירת "ליפוף עודף" של יכלול סידור לחיזוק מכני של הכבלים למניעת היתלשו

 .(12כל כבל בנפרד, או אלומת כבלים )עד 

הטבעות יהיו מסוג "פתוח"  לצדי לוחות הניתוב יותקנו טבעות להעברת הכבלים המגשרים. .15

המאפשר הכנסת והוצאת כבלים בלא שיהיה צורך להשחילם בטבעת.  הטבעות יהיו מצופות כרום 

 ניקל.

תקנת המחברים ינוקבו באמצעות שטנץ מתאים אשר לא ישאיר "גרד" הפתחים המיועדים לה .16

חורים בו זמנית, כולל חורים המיועדים   16שטנץ יהיה מותאם לניקוב חור יחיד או  ה  בשולי הפתח.

 לברגיי חיזוק, שילוט וכל חור אחר נדרש.

 

 לוח ניתוב לייצוג משתמשי נחושת בארון ריכוז תקשורת חיצוני  91.05.08

 להתקנה בארון תקשורת.מותאם  .1

 משתמשים כמפורט בכתב הכמויות.מחברי קיסטון לייצוג  16/8בנוי בצורת אומגה ו  .2

    6A Categoryאישור  .3

 

 פנל ניתוב אופטי 91.05.09

 כלול במחיר הארון .1

 ".19מותאם להתקנה במסד תקשורת סטנדרטי  .2

 .GR-449-COREאישור תקן  .3

 נחיות שינתנו במהלך ההתקנה.ע"פ ה ST/FC/SC/LCפנל קדמי כולל מחברי  .4

 סיבים. 24מותאם לחיבור  .5

 ימי.פנ Splicingמגש  .6
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 רדיוס כיפוף רחב. .7

 .1-2Uגובה  .8

 

 כבל אופטי 91.05.10

1. S.M 9  מיקרון אוM.M 50 זוגות סיבים. 4מיקרון 

 .TIGHT TUBEמארז  .2

 .HFFRמעטה  .3

 אבקה למניעת חדירת לחות. .4

 מעטה כפול. .5

מטר לפי  150למרחק  Giga 10רת בקצב של עד  עמידה בתקן העברת תקשו M.Mסיבים  .6

  IEEE.תקן

 אלמנטים לחיזוק ועיגון להתקנה אופקית ו/או אנכית. .7

המאשר כי    OTDRלאחר התקנת הכבילה האופטית יהיה על הקבלן לספק פלט בדיקות ממוחשב   .8

 ניחות הכבילה האופטית אינו עולה על המותר. 

 

 ( gFusion Splicin) היתוך סיבים 91.05.11

צימוד באמצעים מכאניים אינו מאושר   .ההיתוך תבוצע אך ורק באמצעות היתוך חוםעבודת  .1

 בשום מקרה.

 .שנה 40אורך חיי ההיתוך  לפחות  .2

 .DB 0.1ניחות לאחר היתוך קטן מ  .3

 .DB 60, קטנה נ REFLECTIONרמת החזרה  .4

 N1עומס מכאני ללא שינוי ניחות החיבור עד  .5

 + מעלות צלסיוס.75עד  -25 ההיתוך יעמוד בטמפרטורה של .6

 כל סיב יעוגן לאחר ההיתוך במגן מתכת מהודק. .7

 כל הסיבים לאחר היתוכם יעוגנו במגש היתוך. .8

 מעטה קבלר משוריין עמיד לתנאי חוץ .9

 

91.05.12 SFP (Small Formfactor Pluggable) Transceiver 

 או שו"ע מאושר.  CISCOתוצרת  .1

2. Fiber type: SMF . 

3. SFP Transceiver Type: 100BASE-BX10 

 ק"מ. 2 -טווח שידור מינימאלי .4

 1550nm.אורך גל  .5
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 בארון תקשורת (Rack Consoleמיתוג )יחידת  91.05.13

תותקן במסד התקשורת הראשי ותשמש לחיבור ושליטה על מחשבי המערכות השונות. באמצעות  .1

 אינטגרלית.  KVMיחידת 

 .מקלדת ועכבר, TFT "17 מסך כוללת  היחידה .2

 .768X1024-רזולוציית מסך .3

 .1Uגובה היחידה  .4

 .מחשבים 8של עד חיבור ל  KVMיחידת  .5

 נשלף.מותאמת להתקנה במסד ציוד וכוללת מדף  .6

 בחירת מחשב נשלט: .7

 מיתוג דרך המקלדת עם תצוגה על המסך. .7.1

 באמצעות לחצן. KVMמיתוג על  .7.2

 נורית חיווי המציינת את המחשב הנבחר. .7.3

 ופועלת ללא כל שימוש בתוכנה.המיתוג שקופה למשתמש  יחידת .7.4

 .תסופק עם סט של כבלים ומתאמים לחיבור כל סוגי המחשבים בתצורה מלאה .7.5

 מ' ויהיו בהתאם לדרישות הלקוח. 6הכבלים לא יעלה על אורכי  .7.6

 

 :23וציוד " )מס"ד( תקשורת ן ארו 91.05.14

רוחב מסילות   23)"  ס"מ  80ורוחב של  ס"מ    110עומק  כמפורט בכתב הכמויות,    יהיה בגובה  ארוןה .1

 התקנה פנימיות(.

 כפונקציה של כמות הציוד.  למזמין תהייה אפשרות לבחור ארון תלוי או עומד על רצפה  .2

או על גבי מדפים  שלומיועד להתקנת ציוד ע"ג פנלים סטנדרטיים שיותקנו בצד החזיתי  הארון .3

 מחוררים המאפשרים זרימת אויר דרכם.

, או מסילה עליונה ותחתונה טפסניםניתן לפרוק באמצעות ברגים,  דפנות המסד יהיו עשויות פח ה .4

 הדופן האחורית תהיה דלת הנפתחת על צירה.  ליפתה בהרמה.המחזיקות את הדופן ומאפשרות ש

בחלק התחתון של כל דופן יהיו פתחי אוורור )תריסים(  שפתחם מופנה כלפי מטה למניעת חדירת  .5

 .אבק, או לחילופין פתח בתחתית 

מותקנת בתוך מסגרת  מ"מ 4בעובי  פהיסופק עם דלת קדמית עשויה זכוכית חצי שקו ןארוה .6

 .אלומיניום

מ"מ לפחות, הדפנות תהיינה  2.5תהיה עשויה פרופילי מתכת או אלומיניום בעובי  ארוןמסגרת ה .7

 מקרון לפחות(. 2יהיה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור ) ארוןה מ"מ. 1.2 - 1.5עשויות פח בעובי 

ניעת  חדירת אבק. הפתחים בחלק העליון יכלול המסד פתחי פליטת חום עם כיסוי מתאים למ .8

 יהיו בכל הקף המסד, מצופים ברשת צפופה.

בחלק התחתון והעליון יהיו פתחים למעבר כבלים, מוגנים ברצועת מיגון מגומי ומותאמים לכמות  .9

סים המחוזקים בברגים וניתנים הפתחים הנ"ל יהיו ע"ג מכ .ארוןהכבלים הנכנסים ויוצאים מה

ומי, יהיו בתוך כל מכסה כנ"ל חורים סגורים בפקקי פלסטיק לחילופין,  כתחליף לג להסרה.

 למעבר כבלים בודדים.
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יהיו שני פסים מנוקבים אשר עליהם יותקנו היחידות השונות.  ארוןבחלק הקדמי והאחורי של ה .10

לפי הציוד, להרכבת היחידות,  כאשר תהיה     10/32או    -  10/24פסים אלה יכללו נקבים עם הברגות  

 מ"מ(. 44.5 -שהם כ 1.75)" U1 -יחידות סטנדרטיות החל מ אפשרות הרכבת

    תהיה אפשרות כיוון שינוי מיקום המסילות הנוקבות הנ"ל בהתאם לעומק   .11

 .ארוןהציוד המותקן ב .12

להעברת הכבלים  ות מנוקב (P.V.Cבחלקו האחורי יהיו שתי תעלות פלסטיק ) ארוןה  בצדי .13

 הנכנסים או יוצאים מהמסד.

 .מנויותקן סידור קשירה לחיבור הכבלים הנכנסים  והיוצאים מ  ארוןוהעליון של הבחלק התחתון   .14

יותקנו טבעות מתכת פתוחות להעברת כבלים מגשרים. הטבעות   ארוןלאורך היחידות הקדמיות ב .15

 יהיו בציפוי כרום ניקל או ציפוי יציקת פלסטיק.

 .יתכניסת מתח רשת מרכזמטר לפחות עבור  6כבל באורך יכלול  רוןאה .16

 אמפר נפרד. 16שקעים  ומאמ"ת  6כאשר בכל שורה  יםשקעים פנימי שורות של  2 בארון יותקנו  .17

יהיו זוויות תמיכה במרווחים הניתנים לשינוי, על מנת לתמוך את הציוד המותקן  ארוןה בצדי .18

 קל יהיה על ברגי החזית.ועל ידי כך למנוע שכל המש ארוןב

תהיה אפשרות להוסיף לפי דרישה מגירות טלסקופיות  נשלפות עבור יחידות המחייבות  ארוןב .19

 50 -, ובעומק כU2- 4Uטיפול מהחזית, או לאחסון מגשרים ואביזרים. המגירות תהיינה בגובה 

 ס"מ,  עם מסילות לכל עומקן.

בכמות ובמידות ע"פ דרישת המפקח לסגירת  ופנלי "מברשות" ם עיוורים"יספקו "פנלי ארוןל .20

 השטחים הבלתי  מנוצלים.

 רהמאווררים ייסגפתח  , בחלק העליון של המסד.תונוטויהיה מותאם להתקנת מגירת  ארוןה .21

סטנדרטית, המכסה יוסר במקרה  תונוטוברגים מותאמים למסגרת מגירת  4במכסה באמצעות 

 ה.של התקנת המגיר

ותרמוסטט   ותכלול רשתות מגן  C.F.I  160-180עדת לספיקה )יניקה( של  נטה המוצעת תהיה מיווהו .22

 .מעלות צלסיוס. 23הפעלה מכויל ל 

 רזרבה. 20%תסופק שקית עם ברגים ואומים המיועדים להתקנת הציוד, כולל  לארון .23

 מציע הזוכהע"י היחובר  ארוןתהיה נקודת חיבור הארקה, באמצעות בורג חיצוני. כל  ארוןל .24

 ממ"ר. 16רקה בחדר, הקשורה להארקת הבניין, באמצעות כבל הארקה לנקודת הא

דלת יסופק עם ערכת הארקה לצורך חיבור לכל לוח ניתוב מסגרת פנימית סבה על צירה,  ארוןה .25

הסטנדרטים הערכה תכיל כבל חיבור, ברגים דסקיות, אומים וכל חלק אחר נדרש ע"פ    וכד'.  צידית

 המקובלים.

המדפים יהיו מותאמים   ייחים מפח מכופף ומחורר, המיועדים להנחת ציוד.יסופקו מדפים נ  ארוןל .26

ס"מ. המדפים יהיו צבועים בצבע אפוקסי קלוי או  50 -ק"ג לפחות. עומק המדפים כ 25קל שלמ

 מצופים בציפוי קדמיום פסיבציה.
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 :חיצוניארון תקשורת   91.05.15

ומוגן  בוע בצבע יסוד וצבע עליון חרושתיצ,  OUTDOORמגולוונת בעל דופן כפולה מתכת ארון  .1

 לפחות. IP 67קורוזיה ותנאי לחות 

 .לוחותהמפעל ביבוצע וזיוודו ייצור הלוח  .2

בכל מקרה יתאים הקבלן   ס"מ לכל הפחות.  30עומק  ,ס"מ  X100  80הארון  מקסימליות של  מידות   .3

 את גודל הארון על פי התכנון המפורט.

 נים מסנני אבק.פתחי אוורור ופליטת אוויר חם מוג .4

 אמצעי תליה והתקנה על עמוד כדוגמת עמוד תאורה. .5

 דלת ננעלת במנעול מסיבי רב בריח. .6

 טמפר פתיחה ותאורה פנימית. .7

 שני מאווררים )אחד להכנסת אוויר ואחד להוצאת אוויר( מופעלים באמצעות תרמוסטט.  .8

 לכניסת צנרת וכבלים מתחתית הארון.מים סידור מוגן  .9

 מ"מ מגב הארון הפנימי ומיועדת להתקנת וקיבוע הציוד. 10תכת מותקנת כ פלטה פנימית ממ .10

 תעלות מחורצות לכבילה.פסי דין ו .11

 וד ושקע שרות לטכנאי.שקעי חשמל ותקשורת לצי .12

 .ומגבר ויחידות מיתוג   סידורי התקנה למתג תקשורת, ספק וסוללות גיבוי, פנל אופטי ופנל נחושת .13

 רשות להתקנת ולתליית הארון.סעיף זה כולל את כל העבודות הנד .14

 הציוד שיותקן בארון ) אינו כלול במחיר הארון( .15

 IPמגבר כריזה  .15.1

 מתג מוקשח .15.2

 פנל נחושת/אופטי .15.3

 וג משתמשים נחושת.פנל ייצ .15.4

 SFPמתאם אופטיים  .15.5

 ספק כוח ומצברי גיבוי. .15.6

לשליטה על מחסומים, חיווי ממחסומים, חיווי טמפר דלת הארון,  מגע OUT  ו    INכרטיסי   .15.7

 קפצת מצלמות בקריאה משלוחות האינטרקום, ועוד.לה

 

 במסד התקשורת הראשי ראשית U.P.Sיחידת גיבוי   91.05.16

תתומחר כשהיא כוללת ללוח חשמל ורשת חלוקה מקומית שתזין את כל הציוד המרכזי הערה: היחידה 

 במסד.

 .  Rack mountמארז  .1

 KVM 5 הספק :  .2

 כניסה ויציאה חד פאזית. .3

 . On lineוגית  גיבוי בטכנול .4

 מעבד חכם. .5
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 חלון כניסת מתח רחב. .6

 מטען חכם הכולל יחידת ניהול מצברים להארכת חיי המצברים. .7

8. THD .נמוך 

 סות אוטומטי של מאווררים ע"פ העומס הנצרך.וי .9

 . Bypassמפסק עוקף )) .10

 התנעה קרה. .11

 .LCDתצוגת  .12

 .232RSתקשורת  .13

 .TCP/IPיציאת תקשורת  .14

 ( APC) כדוגמת  SNMPכרטיס ניהול  .15

 חיישן טמפ' מובנה. .16

 דקות לפחות בהעדר מתח רשת. 30גיבוי המצברים יאפשר פעולת כלל הציוד למשך  .17

18. Input Output 

18.1. Nominal voltage 220V / 230 

18.2. Minimum voltage 160V   

18.3. Minimum voltage (al full load) 180V  

18.4. Maximum voltage 280V   

18.5. Frequency 45-65 Hz 

18.6. Power factor ≥ 0.99  

18.7. Input current harmonics  <7%    

19. Output 

19.1. Power factor 0.8  

19.2. Nominal voltage 200V / 208V / 220V / 230V / 240V (adjustable) 

19.3. Wave form Pure sine wave  

19.4. Total harmonic distortion:   

19.5. at 100% linear load< 3%   

19.6. at 100% non-linear load< 5 %   

19.7. Frequency 50 Hz or 60 Hz (adjustable) 

19.8. Frequency tolerance (free running)±0.2%  

19.9. Static voltage regulation (0%-100%) load 1%>  

19.10. Transfer time 0 Sec  

19.11. Crest factor 3:1  

19.12. Overload (on mains)(0-150%overload) At 110% (2 min) / At 125% (5 sec) / At 150% 

(Bypass) 

19.13. Total efficiency ≥ 90%  
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19.14. Eco Mode efficiency ≥ 97% 

20. Battery 

20.1. Type Maintenance free lead acid batteries  

20.2. As required to support all the components for 15 minutes or more. 

20.3. Recharging time 4h – 6h up to 90% 

20.4. Protection 

20.5. Overload protection: Inverter supply: 105%-150% for 160 seconds ~ 2 cycles before 

switching bypass, Bypass supply: 105%-200% for 500 seconds ~ 8 cycles before 

stopping supply load  

20.6. Short circuit protection Switch off immediately  

20.7. Other protection Overheat, battery low 

21. Communication Interface 

 TCP/IP 

22. Environment 

22.1. Operating temperature 0C+40C    

22.2. Proposed temp. To extend battery life20-25 C   

22.3. Humidity Up to 90% (non condensing)  

22.4. Audible noise at 1 m  <50dB 

23. Standards 

23.1. Safety EN62040-1-1   

23.2. EMC EN62040-2  

23.3. Performance EN62040-3  

23.4. Other EN60950-1  

23.5. Protection class IP 20 

 

 מתח לארון תקשורת חיצוני ) ספק כוח+ מצברים(:  יחידת גיבוי 91.05.17

 

 DIN RAILארז מ .1

 או שו"ע מאושר.  MEAN WELLדוגמת  .2
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 (  המסופקת על ידי חברת אדוויס.DRT960-)דוגמת  KVM 0.96:  הספק  .3

 פאזית. תלת פאזיתכניסה  .4

 מעלות צלסיוס 70עד  10- -טמפרטורת עבודה .5

 נוריות סטטוס פעולה. .6

7. OUTPUT 

7.1. DC VOLTAGE  24V  

7.2. RATED CURRENT 40A  

7.3. CURRENT RANGE 0-40A  

7.4. RATED POWER960W  

7.5. RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 80mVp-p  

7.6. OUTPUT VOLTAGE ADJ. RANGE 24-28V  

7.7. VOLTAGE TOLERANCE Note.3 ±1.0%  

7.8. LINE REGULATION ±0.5%  

7.9. LOAD REGULATION ±1.0%  

7.10. SETUP, RISE TIME 60ms/400VAC  200ms 

7.11. HOLD UP TIME (Typ.) ms/400VAC 30ms/500VAC at full load14 

8. INPUT 

8.1. VOLTAGE RANGE Three-Phase 340 -550VAC (Dual phase operation possible in 

connecting L1,L3,FC 

8.2. FREQUENCY RANGE 47-63HZ 

8.3. POWER FACTOR (Typ.) PFS0.84/400VAC PFS0.84/230VAC 

8.4. EFFICIENCY (Typ.) 91% 

8.5. AC CURRENT (Typ.) 2A/400VAC 1.6A/500VAC 

8.6. INRUSH CURRENT (Typ.) COLD START 50A 

8.7. LEAKAGE CURRENT <3.5mA/ 530VAC 

9. PROTECTION 

9.1. OVERLOAD 105 - 125% rated output power 

9.2. Protection type: Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec. ,auto-

recovery after 1 minute If the fault condition Is removed 

9.3. OVERVOLTAGE 29-33V  

9.4. Protection type: Shut down 0/p voltage, auto-recovery after 1 minute If the fault 

condition Is removed 

 

 

 



 

 המזרחיתדרך השרות 

 

361 

10. OVERTEMPERATURE 

10.1. Shut down 0/p voltage, recovers automatically after temperature goes downProtection 

type: Shut down 0/p voltage, recovers automatically after  temperature goes down 

11. FUNCTION 

11.1. DC OK REALY CONTACT RATINGS (max.) 60Vdc/0.3A,30Vdc/1A, 30Vac/0.5A 

resistive load 

11.2. WORKING TEMP. Note.5-30 - +70°C (Refer to "Derating Curve") 

11.3. WORKING HUMIDITY 20 - 95% RH non-condensing 

11.4. TEMP. COEFFICIENT ±0.03%°/C (0 - 50°C) 

11.5. VIBRATION Component: 10 - 500Hz, 2G10min./1 cycle, 60min. each       along X, 

Y, Zaxes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 

11.6. SAFETYSTANDARDS UL508, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB 

approved by SIQ, design refer to GL;(meet EN60204-1) 

11.7. Compliance to EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3, EAC TP 

TC 020 

11.8. EMC IMMUNITY Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, 

EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteriaA, EAC TP TC 

020 approved 

11.9. MTBF 112.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25"C) 

 

 דקות  15-מצברי גיבוי ל 91.05.17

 

 

 וולט על פי הצורך. 24או  12גיבוי  .1

 לפחות.  500Wהספק  .2

 ACהזנת מתח  .3

 ומתח יתרהגנות קצר, עומס  .4
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 הגנת חיבור מקטבים הפוכה. .5

 לד חיווי מתח .6

 ACמגע התראה למתח  .7

 למתח מצברם נמוך.מגע התראה  .8

 

 הנחיות כלליות –וסימון  שילוט, התקנות, חיווט 91.05.18

 כל התקנה תחייב תכנון מוקדם וקבלת אשור המזמין. .1

ובעלי מעטה הגנה כפול ונושאי תו תקן.  XLPEכל הכבלים המותקנים מחוץ למבנים, יהיו מסוג  .2

, בהטמנה  PVCת מצופים , או חוטי נחוש UVיש להתקינם בעזרת חבקים ייעודיים עמידים 

בקוטר הולם. בהתקנה על גדרות יושחל הכבל   PVCבאספלט או בקרקע יושחל הכבל בצינור 

ס"מ.   60וא מותקן בקווים ישרים אופקיים או אנכיים, עם חיזוקי שלות בכל  בצנרת מרירון, כשה

קסימום( תותקן מ' אורך )מ 15בקוטר המתאים. בכל  PVCכיפופי זוויות , יבוצעו בעזרת זוויות 

 אלא יהוו חלק מהאורך הכללי.  -קופסת מעבר. לא יתומחרו בנפרד אביזרי חיבור, או קדוחים 

 בהתאם לחוק החשמל. כל עבודות החשמל יעשו .3

כל נזק שיגרם ע"י "הקבלן" או עובדיו, כולל קבלני משנה המופעלים על ידו, למתקן או מבנה או  .4

 ן".חלק השייך לאתר, יהיה באחריות "הקבל

כל פסולת או שאריות, אביזרים וכבלים יפונו מיידית בתום העבודה מהמתקן, או מהשטח בו  .5

 הסתיימה ההתקנה באזור המסוים.

החוטים למערכת יותאמו למרחקים ולזרמים הנדרשים, יעשה שימוש  רק בכבלים בעלי  עובי .6

דור או שו"ע . כבלי מתוצרת חב' טל 6005גידים שזורים , ולא גיד בודד, כדוגמת כבל התקנות 

 ההתקנות יהיו בעלי צבע שונה לכל גיד וגיד, ואשר יאפשרו זיהויים בצורה קלה ונוחה.

מהדק, או נקודה בלוח חלוקה, יסומנו ו/או ישולטו בסימון/שילוט עמיד  כל נקודת חבור, מחבר, .7

 בשחיקה.

 וולט.  48  -לי נמוך מובין חווט שמתחו הנומינ  VAC  230תהיה הפרדה מוחלטת בין חווט מתח גבוה   .8

 כולל כל קופסת ציוד או פריט ציוד אחר. –כל מרכיבי הציוד ישולטו ויסומנו  .9

 מזמין, שפת השילוט אנגלית.ניסוח השילוט יועבר לאישור ה .10

 כל קופסת מעבר ו/או ארונית חווט תשולט חיצונית לגבי ייעודה. .11

 ת המערכת.כל הסימונים בשטח יתאימו למשורטט בתוכניות שיוגשו עם ספרו .12

 כל כבל בארון סעף, או תעלות, יסומן לכל אורכו. כל קצה כבל יכיל סימנית עמידה . .13

יצוע החבורים בהלחמה אמינה בלבד, לא יאושר השימוש בסרט כל חיבור ייסגר בשרוול מתכווץ, ב .14

 בידוד .

ן, או כבלים בארונות סעף ו/או קופסת ציוד יחוברו בסרגלי חיבור אמינים כגון: מהדקי פס די .15

סרגלים אחרים שיקבלו את אישור המחברים כלולים במחיר החיווט ולא ישולם בגינם כל תשלום 

 נוסף.

 ביניים. יכו ללא חיבורהחווט יהיה רצוף לכל אור .16

 ברגיי ציוד המותקנים מחוץ למבנים יהיו ברגיי פלב"ם. .17
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תקן ישראלי. המידה   כל חלקי המתכת שיותקנו בהתקנות חיצוניות, יבוצעו מברזל מגולוון, על פי .18

עשיר באבץ בשתי שכבות בנות  –וקצוות מגולוונים, יחתכו, מיקום החיתוך יבצע ע"י צבע מגינול 

 מיקרון לפחות. 30מיקרון לפחות, וכן בצבע גוון גם הוא בשתי שכבות בנות  30

 במידה ובאתר קיימים חיפויים, הקבלן מחויב לפירוקם באופן זהיר החזרתם למקומם ללא שבר  .19

 בקצוות, וכן מחויב לניקיונם. אריחים שימצאו עם סימני לכלוך, הקבלן יחויב בעלות החלפתם.

תקרות, תהיה מסוג "כבה מאליו" נושא תו תקן של מכון התקנים, צנרת שתותקן בחללים מעל  .20

 עפ"י דרישה יציג הקבלן האישור למפקח.

 כבלים יושחלו בצינורות, רק לאחר ייצובם וחיזוקם. .21

מ"מ, תוואי התקנתם יתואם עם  1.5, יהיו בעלי חתך מזערי של  AC 230ה למתח רשת כבלי הזנ .22

דה והכבלים אלו יוכנסו לקופסה מתכתית, במיקום . במיNYYהמזמין, ציפויים יהיה כפול 

הכניסה יותקן גרומט להגנה כנגד פגיעה בכבל. בחישוב עובי הכבל יילקח מקדם בטחון בשיעור 

 הזרם הנמדדת. לפחות, מצריכת 25של % 

 כל כרטיס ו/או מעגל יותקנו בקופסה / ארון ננעל. .23

לן מחויב ) ללא חיוב כספי ( לספק ולהתקין בכל מקרה בו יידרש הקבלן להתקין ציוד על קיר , הקב .24

מ"מ בהתקנה אסטטית ומיושרת, ולהתקין עליו את הציוד, החווט יועבר בתעלות   20לוח עץ בעובי  

PVC ופן מיושר אנכי ואופקי.מחורצות ומותקנות בא 

במחיר התקנת כל אביזר ייכלל מחיר קדוחים בקירות, מעברים למיניהם,  או חיזוקים ככל  .25

 .שיידרש

 

 העבודהמסירת  91.06

 

 בדיקת קבלה והרצה 91.06.01

 במפעל הקבלן -בדיקת קדם  .1

גמי הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו תחובר המערכת באופן מד 

ובצורה שתאפשר לבדוק את האינטגרציה בין המערכות השונות במפעל. המזמין והמפקח יאשרו 

 לפני הביצוע.את תוכנית בדיקת הקדם 

 ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן .2

שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של המערכת, יחל  .2.1

מוקדמות לקראת מסירה בשטח. הקבלן הראשי,  הקבלן בשיתוף עם המפקח, בבדיקות

מבחינת איכות המתכנן, המפקח, והקבלן, בשיתוף בא כוח המזמין, יבדקו את כל המערכות  

ושלמות הביצוע, בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת 

ל בתוכנה קצה ורישום טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צריכה להפעי

 ובשטח.

עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמפורט לעיל, והכנת המסמכים ותוכניות  .2.2

כמפורט, ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות הקבלן הראשי, המפקח, המתכנן, התיעוד 

 הקבלן ונציג המזמין.
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ל מודגש כאן שוב כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך הפרוטוקול ש .2.3

 המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות עדות וערבות לתיקונים השנתיים.

 

 תיקי מערכת: 91.06.02

עותקים מגובים גם על גבי מדיה  4לצורך קבלת אישור "גמר העבודה" יהיה על הקבלן לספק  .1

 מגנטית של ספרות טכנית בשפה  העברית הכוללים את התיעוד הבא:

 עולתה.תיאור המערכת ועקרון פ .1.1

 הוראות הפעלה של המערכת בעברית, בליווי שרטוטים ותפקידי פקדים. .1.2

ופירוט  As-madeחוברות המערכת הכוללת: רשימת הציוד המסופק, תוכנית התקנות   .1.3

 החיבורים השונים לרבות לוחות החיבורים, ופרוספקטים טכניים של הציוד שסופק.

חזקה של המזמין החלפת יחידות הוראות אחזקה לדרג א' המיועדות לאפשר לאנשי הא .1.4

 פגומות ותחזוקה מונעת.

 מונעת.מפרט לשירות/אחזקה  .1.5

 מודל ומס' סידורי. -רשימת יחידות הקצה  .1.6

 רישיונות תוכנה. .1.7

תיעוד זה יוגש לאישור המפקח, והקבלן יבצע תיקונים, שינויים והוספות לפי דרישות המפקח.  .2

ולפני עריכת בדיקות הקבלה וההרצה. התיעוד התיעוד יימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין,  

 שב(.יוגש בפורמט דיגיטלי )קבצי מח

 

 קבלה 91.06.03

הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי עבודה  הנדרשים  .1

 לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

יות ותבוצענה בהתאם  לדרישות במפרט זה בדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכאנ .2

 ע"י הקבלן.ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו 

כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור. המתכנן רשאי לשנות את  .3

מערכי הבדיקות שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, 

 אה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת כולה בדרישות.במטרה להבטיח בדיקה מל

 

 המערכת ובדיקות קבלההרצת  91.06.04

עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך  .1

יום. בזמן זה מפעילי המערכת )נציגי המזמין( יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה   60לפחות  

 נות.ויסיקו מסק

ן/המתכנן יועברו לידיעת ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמי .2

הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע 

 קבלה נוספת של המערכת.

מחיר התקנת בתום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל תקופת השרות והאחריות הכלולה ב .3

 המערכת.
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 הגדרת סיום העבודה 91.06.05

דות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, המפקח והמזמין והם במידה ויישארו יחי .1

 בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה.

במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת סימולציה התחברות ליחידות  .2

לנושא זה תהיה כין את המערכת שלו לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. החסרות וי

 קבלה נפרדת.

במידה ובמשך תקופת ההרצה והאחריות, ניתן יהיה לחבר את המערכות החסרות, הקבלן  יחברן  .3

 ללא כל תוספת מחיר, במסגרת חובותיו בתקופת האחריות.

 והדרכה כפי שמפורט במפרט זה.סיום העבודה בנוסף לכך יהיה לאחר קבלתה, הרצה  .4

 

 הדרכה 91.06.06

יום לפני מסירת המערכת למזמין. ההדרכה תהיה עיונית  30על חשבונו הדרכה,  הקבלן יקיים .1

ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של 

 המערכת.

ברת השתלמויות, כולל הכנת ספרות הדרכה הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך הע .2

 המזמין.שתאושר ע"י המתכנן/

לאחר חצי שנה  -הדרכות ריענון נוספות בתקופת השרות והאחריות: הדרכה אחת 2הקבלן יבצע  .3

לאחר שנה ממועד אישור "גמר העבודה" -ממועד אישור "גמר עבודה" מהמזמין, והדרכה שנייה

 מהמזמין.

 ההקמה של המערכת. כל ההדרכות נכללות בעלות .4

 


