
  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  1עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

 

 

 מאחוזות חוף בע"מפרט 

 בורבני חינוך וצי ן ובצוע מלתכנו

 1 ק לח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  2עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

 י ללכ .1

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .1.1

מפרט אחוזות חוף בע"מ לתכנון וביצוע מבני חינוך וציבור, מיועד להוות את אבן היסוד בבניית  .1.1.1

 מוסדות ציבור וחינוך באמצעות מכרז זה. 

, צימצום  אי בהירות, ריכוז וחידוד הדרישות ר סטנדרט אחיד ומוסכםמטרת המפרט הינו ליצו .1.1.2

 התכנון והן בשלב הביצוע  לבבשהעירוניות, הן 

ובהר כי כל הנדרש בהתאם למפרט זה הינו מחייב בביצוע, ומהווה חלק מהמחיר למ"ר עליו מ .1.1.3

 ן אחרת. התחייב הקבלן כנגד תכולת המפרט, אלא עם צוי

. במקומות בהם קיימת  סתירה בין ההנחיות, וסיף על כל הנדרש להלןמפרט אחוזות חוף בא לה .1.1.4

 מבניהם. ירהמחמתיבחר החלופה ה

 ה מהמדריך הינו באישור נציג החברה .שינויים וחריג .1.1.5

 מבנה המפרט  .1.2

 חלקים  4בנוי מ  פרטהמ .1.2.1

 חלק ראשון הינו החלק הכללי והמחייב את כלל מבני הציבור והחינוך,  חלקים נוספים הינם .1.2.2

 יעודיים לסוגי מבנה שונים,  טיםמפר

רויקט, ובהתאם להוראת סוג ואופי הפדיים בהתאם להיעופרטים ובמ הכללי מפרטיש להשתמש ב .1.2.3

 המזמין ו/או מנה"פ

 חובה לכל סוגי המבנים .1.3

 וציבור )אולם ספורט, מבנה קהילתי(   מוסד חינוך )בית ספר, גן ילדים, מעון יום(מבנה ביצוע  .1.3.1

 דרישותהמבנה יענו על במבנים, בחללים על ייעודיהם השונים ומערכות יו חלללרבות כל חדריו, 

התקנים, הוראות ובתוך כך ומבלי לגרוע מהאור לעיל גם התקנות לכל החוקים, ויהיו בכפוף 

 כדלקמן:

  בעת ביצוע נוהל תיחור המעודכניםהבניה,  חוק התכנון והבניה ותקנות .1.3.2

טי מכון. בהעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי פרמ –תקני מכון התקנים הישראלים, ובעדרם  .1.3.3

 קנים  אירופאים.תקנים של ארה"ב או ת –ון רלבנטיים מכ

דרישות, הוראות, הנחיות גופים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: )פקע"ר, רשות הכבאות,  .1.3.4

משרד החינוך, משרד התרבות והספורט, , משרד הבריאות ח"ח, בזק, טל"כ, משטרת ישראל

 וכיו"ב(  העבודה והרווחה, מפעל הפיסמשרד 

שבט  –(א( 6ך עג/במבני מוסדות החינו ת קבע סידורי בטיחותוראות הכללית החוזר המנהל .1.3.5

 או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. 2013התשע"ג פברואר 

 2018 ץמר – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .1.3.6

 0086 קבע הוראת

 על ערכות המבנה יענו ים ומהשונ םים על ייעודיה, המבנים, החללמעון יום לרבות כל חצריו .1.3.7

"  בהוצאת משרד 2006והנחיות לתיכנון וציוד  מעונות יום לגיל הרך דצמבר  הדרישות "פרוגראמ

 .התמ"ת,

 הנחיות גופים מתקצבים .1.3.8

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים .1.3.9
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 ראות למתקני תברואה )הל"ת(וה .1.3.10

 יםיני ציבור, משרד הפנמוגבלויות בבניתקנות לאנשים בעלי  .1.3.11

 חוק החשמל .1.3.12

 פקודת הבטיחות  .1.3.13

 תקנות הבטיחות בעבודה .1.3.14

 בעת ביצוע נוהל תיחור( ן)המעודכ םיבכוכ 2 גורדב  ,5281תקן ישראלי ב הדימע .1.3.15

המעודכנים בעת  פרקיו. לעבודות בנין )הספר הכחול( של משהב"ט על כל הבין משרדי המפרט .1.3.16

 נוהל תיחורביצוע 

 גי המבניםחובה לכל סו – - התעדה .1.4

הפרויקט בהתאם לדרישות דאוג לתהליך ההתעדה של עליו ל הקבלן  ממטלות והתחייבות   כחלק .1.4.1

 .להוראות יועץ בניה ירוקה והמזמין לדרישות מכון התעדה, ובהתאם בהתאם 5281ת"י 

 םחובה לכל סוגי המבני – -נגישות  .1.5

תקנות התכנון תאם לחוקים, להביהיה נגיש יקט על כל מרכיביו,  )המבנה והחצרות(  הפרו .1.5.1

 והנחיות יועץ הנגישות.הוראות משרד החינוך, ים, והבניה, תקנים ישראל

 חובה לכל סוגי המבנים – - בטיחות .1.6

 יבוצע בהתאם לכל הוראות הבטיחות,יקט על כל מרכיביו,  )המבנה והחצרות(  הפרוביצוע  .1.6.1

הוראות בטיחות משרד  ת משרד החינוך,התקנים הישראליים, הוראות בטיחו  החוקים התקנות,

תקנות התכנון והבניה )תכן הבניה( )בטיחות , מתקצבים ות של גופיםהוראות בטיח, העבודה

 הוראות יועץ בטיחות והמזמיןו ,2019-המשתמש(, התש"ף

 חובה לכל סוגי המבנים -בטיחות באש  .1.7

בהתאם ל:  באש ותלהוראות בטיחיבוצע בהתאם ו,  )המבנה והחצרות(  ל מרכיבייקט על כהפרו .1.7.1

 אש בבניינים בטיחות –תנאיו ואגרות(, חלק ג'  תקנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר,

 הוראות נציב כיבוי אש .1.7.2

 בהתאם להוראות משרד החינוך והוראות משרד העבודה  .1.7.3

 יחות והמזמיןבהתאם להוראות שירותי הכבאות, הוראות יועץ הבט .1.7.4

 : עמידות האש של המבנה .1.7.5

חומרי השלד . ימו לתקנות התכנון והבנייה ולתקנים רלוונטייםיה יתאלד והבנירכיבי הש .1.7.5.1

והתקן  931, התקן הישראלי 4, חלק 921 והבנייה יעמדו בדרישות התקן הישראלי

 .755הישראלי 

יות בתקנות עמידות האש של מרכיבי שלד הבניין תהיה בהתאם לסיווג השלד ולהנח .1.7.5.2

 התכנון והבנייה.

פרד חדר מדרגות המשמש מוצא בטוח משאר חלקי נון והבנייה יובהתאם לתקנות התכ .1.7.5.3

 .לפחות דקות 60ין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך ניהב

יש לחלק את המבנה לכמה אזורי משנה, ולכל אזור תוגדר דרגת סיכון האש שלו. לאחר  .1.7.5.4

בדלתות  רו, במידת הצורך, אגפי האש שיופרדו בקירות אוהגדרת אזורי סיכון האש יוגד

המחיצות תיקבע לפי דרגת  ותליצור חיץ מלא ועמיד בפני אש לפרק זמן. עמיד אש כדי

 הסיכון של כל אזור.
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בפירים אנכיים תותקן מעטפת חיצונית עמידה בפני אש בהתאם לתקנות הבטיחות  .1.7.5.5

ם ייאטמו במעבר בין הקומות. יש באש. העמידות תהיה למשך שעתיים לפחות. הפירי

ין הפיר לבין קומות המבנה דלת עמידה בפני אש תחים המחברים בלהתקין בכל הפ

 דקות לפחות. 30שך למ

מחסן, חדר אשפה, חדר מכונות, חדר מיזוג אוויר, חדר חשמל, חדר דוודים או חדר  .1.7.5.6

בפני אש גנראטור יופרדו מחלקי המבנה הסמוכים באמצעות קירות ותקרות עמידים 

דקות לפחות על פי  30משך ידות בפני אש ללמשך שעתיים לפחות ויצוידו בדלתות עמ

 .1212התקן הישראלי 

למנוע מעבר של אש ועשן בין חללים, בין קומות ובין אזורים בתוך המבנה יש י כד .1.7.5.7

לאטום אותם ולבצע הפרדות למעברי צנרת ולכבלי חשמל וכד' שיש באלמנטים השונים 

 .931בתקן הישראלי מרי אטימה עמידים בפני מעבר אש ועשן, כמוגדר באמצעות חו

המעודכן בעת  536ינטגרציה( על פי מכ"ר )איש לקבוע משטר הפעלות מערכות בטיחות באש  .1.7.6

 ע העבודה.ביצו

 בדיקת האינטגרציה תבוצע אך ורק עם חשמל קבוע במבנה .1.7.7

 .י בלבדאישור לבדיקת אינטגרציה יבוצע על ידי מעבדה מוכרת או מת" .1.7.8

 ניםחובה לכל סוגי המב –אקוסטיקה.  .1.8

והבניה )תכן הבניה( התכנון ת תקנו ,ל כל מרכיביו,  )המבנה והחצרות(  יבוצע בהתאםע הפרויקט .1.8.1

בהתאם לחוקים, לתקנות התכנון והבניה, תקנים   1חלק  2004לת"י   2019-(, התש"ףאקוסטיקה)

 ה והמזמיןסטיקהאקווהנחיות יועץ הוראות משרד החינוך, ישראלים, 

 המבניםחובה לכל סוגי  –בטיחות בעבודה  .1.9

בנייה הנדסית, ועבודות תשתית  ה,הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים בעבודות בניי .1.9.1

א בטיחות האתר והבטיחות בעבודה, ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  ופיתוח, וידאג לכל נוש

מוסמכת וכן  מנהל הבטיחות ו/או הוראות רשות וימלא אחר כל החוקים, התקנות, הצווים, נהלי

הבטיחות בעבודה , כדי ו תאם להוראות ונהלי הרשות המקומית,   הקשורים בבטיחות האתרבה

צם את הסיכונים ולמלא אחר כל הדרישות בנושא למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמ

  .בטיחות ובריאות תעסוקתית

 באתר, לרבות על ה, יהיה אחראי על מכלול הבטיחותהקבלן מתוקף הגדרתו כמבצע הבניי .1.9.2

חי העבודה של הקבלן, בין טבשקבלנים נוספים שיהיו באתר ואשר ינועו באופן קבוע ושוטף 

 לני המשנה של הקבלןשיועסקו על ידי המזמין ובין שהם קב

  באחריות הקבלן להכין תוכנית התארגנות, ותוכנית בטיחות באמצעות יועץ בטיחות בעבודה .1.9.3

 שר ברשותוסיווג הקבלני אהקבלן יבצע את העבודות בהתאם ל .1.9.4

 חובה לכל סוגי המבנים –הבטחת איכות   .1.10

בביצוע והקמת מבנים תוך שמירה על איכות הבנייה  בע"מ רואה חשיבות רבה ףוחאחוזות  .1.10.1

והעבודות השונות הקשורות בתהליכי הבניה, וזאת על מנת לספק פרויקט איכותי בהתאם לכלל 

 י השימוש במבנה יהיה  מיטבי.ונות ולהבטיח כת, התקנות התקנים והדרישות השהתוכניו

 והתחיוביות הקבלן. ות עצמית כחלק מכלל פעולות הבנייהכאיהקבלן יהיה אחראי לביצוע בקרת  .1.10.2
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 חובה לכל סוגי המבנים –מידות ושטחים  .1.11

 מס" 370ד תחתח תקרת בטןן יהיה מפני ריצוף וע גובה קומה טיפוסית של חלל .1.11.1

 ס"מ 300-מ ערכות ו/או תקרה תותבת לא יפחת בכל מקרהמגובה קומה טיפוסית לאחר התקנות  .1.11.2

בצורה  ינו סכום שטחי כל הקומות במבנה )מדוד בקו חיצון של הקירותח הטהש –שטח המבנה  .1.11.3

מרפסות ללא גג, קומות  רים,מיים שאינם מקו, למעט : חללים פניגיאומטרית כל שהיא(

 צוניות, בליטות מהבניין ורכיבי הצללה.מפולשות, מדרגות חי

 משטח אופקי ללא עמודים הנתמך על המבנה( –שטח מקורה מבטון 

ה חסרים חלק מקירות הבניה )קומה בבניין שב לשת זוהי קומת עמודים מקורה,מפו המוק .1.11.4

 המצויים בקומות אחרות(

 ז(ר)בחוברת המכ ות בגין תמורה כספית בהנחיות המשתתףהנחי .1.11.5

 חובה לכל סוגי המבנים –גמר  , תעודת4פס בדיקות , טו .1.12

במפרט ו/או בחוזה ובין אם  ותבאחריות הקבלן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות בין אם הן רשומ .1.12.1

 לאו.

 ו/או תעודת גמר 4בהתאם לדרישות לקבלת טופס  .1.12.2

 ם המתקצביםשות הגופילדרי בהתאם .1.12.3

  םיפרוצמה תוקידבה יטרפמל םאתהבו .1.12.4

 

 אתר עבודות בטון יצוק ב –שלד   .2

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .2.1

ום, ספר, גן ילדים, מעון י תבימוסד ציבור/ חינוך )מבנה ב  עבודות בטון יצוק באתרביצוע עבודות  .2.1.1

כפוף לכל החוקים, התקנות,  ל דין  ויהיו ביבוצע בהתאם לכ  אולם ספורט, מבנה קהילה(

הרווחה, הוראות גוף מתקצב,  התקנים, וההוראות ובכלל זה הוראות משרד החינוך ו/או משרד

ן )הספר יבנלעבודות  המיפרט הבין משרדי עבודות בטון יצוק באתרכללי להבהתאם למפרט 

 .המעודכנים בעת ביצוע העבודהל( של משהב"ט על כל פרקיו, הכחו

שבט  –(א( 6כללית הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/חוזר המנהלת ה .2.1.2

 או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. 2013התשע"ג פברואר 

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים ניבג בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .2.1.3

 0086 קבע הוראת

 "  בהוצאת משרד התמ"ת,2006וציוד  מעונות יום לגיל הרך דצמבר ות לתיכנון נחיוה ה"פרוגראמ .2.1.4

 .ביצוע העבודה הכל על פי המעודכן בעת .2.1.5

ת ובתוך כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל גם מהוראו בהתאם לתוכניות אדריכלות, קונסטרוקטור .2.1.6

 רק זה: פ

 ין ההנחיות,קיימת  סתירה במפרט אחוזות חוף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם  .2.1.7

 תיבחר החלופה המחמירה מבניהם
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 ניםסוגי המב חובה לכל – א פ י ו נ י ם   כ ל ל י י ם .2.2

 השלד הנושא של המבנה ייעשה מבטון מזוין. .2.2.1

י בטון דרוך ובטון טרום, בתנאי שיעמדו בכיניתן )בהתאם לבחירת המתכנן והמזמין להשתמש בר .2.2.2

 בכל התחומים. ות התפקודיות בכל הדריש

רכיבים אנכיים נושאים   משרדים, מרחבים/  יש להקפיד שלא להעמיד בקירות שבין חדרי לימוד .2.2.3

 ת לשינויים בעתיד.שהם, וזאת כדי לשמר גמישוכל

שראלים תקנותיו והתקנים הי ,יהלחוק התכנון והבנשלד הבניין יהיה בעל עמידות באש בהתאם  .2.2.4

 הרלוונטיים. 

 יתוכננו לנשיאת קומה נוספת  מעל למבנה הנוכחי בעתידכיבים הנושאים היסודות, העמודים והר .2.2.5

 5%או לרמת בטיחות של  1.2י מקדם חשיבות של יתוכנן ויבוצע לפ המבנה –רעידת אדמה  .2.2.6

 שנה. 50לתקופה של 

 שנה. 50לתקופה של  2%או לרמת בטיחות של  1.4 לש המבנה יתוכנן ויבוצע לפי מקדם חשיבות .2.2.7

 צפות תלויות.בוצענה תמיד כררצפות תחתונות ת .2.2.8

 חובה לכל סוגי המבנים  – מידות האש של המבנהע .2.3

רלוונטיים. חומרי השלד והבנייה קנות התכנון והבנייה ולתקנים רכיבי השלד והבנייה יתאימו לת .2.3.1

 .755והתקן הישראלי  931תקן הישראלי ה, 4, חלק 921יעמדו בדרישות התקן הישראלי 

תהיה בהתאם לסיווג השלד ולהנחיות בתקנות התכנון בי שלד הבניין עמידות האש של מרכי .2.3.2

 והבנייה.

חר הגדרת כל אזור תוגדר דרגת סיכון האש שלו. לאיש לחלק את המבנה לכמה אזורי משנה, ול .2.3.3

בקירות או בדלתות אש כדי ליצור  ורדאזורי סיכון האש יוגדרו, במידת הצורך, אגפי האש שיופ

 ות המחיצות תיקבע לפי דרגת הסיכון של כל אזור.לפרק זמן. עמידחיץ מלא ועמיד בפני אש 

ש בהתאם לתקנות הבטיחות באש. בפירים אנכיים תותקן מעטפת חיצונית עמידה בפני א .2.3.4

קין בכל תלהשעתיים לפחות. הפירים ייאטמו במעבר בין הקומות. יש העמידות תהיה למשך 

 דקות לפחות. 30למשך עמידה בפני אש הפתחים המחברים בין הפיר לבין קומות המבנה דלת 

ר גנראטור מחסן, חדר אשפה, חדר מכונות, חדר מיזוג אוויר, חדר חשמל, חדר דוודים או חד .2.3.5

ש למשך שעתיים יופרדו מחלקי המבנה הסמוכים באמצעות קירות ותקרות עמידים בפני א

 .1212הישראלי דקות לפחות על פי התקן  30בדלתות עמידות בפני אש למשך  וידלפחות ויצו

 מעבר של אש ועשן בין חללים, בין קומות ובין אזורים בתוך המבנה יש לאטום אותם עונמל ידכ .2.3.6

 מעברי צנרת ולכבלי חשמל וכד' שיש באלמנטים השונים באמצעות חומריפרדות לולבצע ה

 .931ן, כמוגדר בתקן הישראלי שועאטימה עמידים בפני מעבר אש 

 גי המבניםחובה לכל סו –ביסוס  .2.4

מוסד ציבור/ חינוך )בית ספר, גן מבנה ב כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפוןע עבודות ביצו .2.4.1

יבוצע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות,    מעון יום, אולם ספורט, מבנה קהילה(ילדים, 

אם למפרט גוף מתקצב, בהתרווחה, הוראות ההוראות ובכלל זה הוראות משרד החינוך ו/או משרד הו, התקנים

)הספר הכחול( של ת בנין לעבודו הבין משרדי המפרט כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפוןלהכללי 

 . המעודכנים בעת ביצוע העבודהמשהב"ט על כל פרקיו, 
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בדיקות ימלי של הקידוחים, סוג עבור כל מבנה, העומק המינ ערקמספר קידוחי הניסיון בק .2.4.2

 ולדו"ח יועץ הביסוס. 940המעבדה יהיו בהתאם לת"י הקרקע ו

מבנה, הרחקת שוחות ביוב ועצים, דוח הביסוס יכלול: אמצעי ניקוז הביסוס, ניקוז מסביב ל .2.4.3

 בהתאם לסוג הקרקע

 יועץ הביסוס. "ילפי תנאי הקרקע והנחיות הביסוס לאתר שניתנו עהכל  .2.4.4

 ע יש לציין את רמת האגרסיביות של הקרק .2.4.5

כוחות כני לביסוס יבטיח : שעומסים הנובעים מהמבנה, הגורמים להטרחות )התכן הגיאוט .2.4.6

(  של הקרקע אחרות גורמים בשלד הבניין ים והשפעותפנימיים, מאמצים או עיוויים שעומס

קע, ואת עמידת הבניין בתזוזות רק הנושאת את המבנה, לא יעלו על החוזק המותר של אותה

 הקרקע החזויות 

כולל )  או בנטונייט,   cfaבשיטת הקידוח  ות הינו עבור ביצוע כלונסאותיסוס כלונסאר במחי .2.4.7

(, וכוללת את  המדידה כוללת ראש כלונס) לכלונס, מטר 18רבי של ראשי כלונס עד לעומק מ

 פינוי עודפי חפירה מהקידוח וו קידוח הכלונס, הזיון, הכנסת זיון, הבטון ויציקת

 יבוצעו ראשי כלונסאות הקונסטרוקטור  בהתאם לתכנון ולדרישת .2.4.8

 כל ראשי הכלונס יהיו מחוברים עם קורות קשר בשני הכיוונים .2.4.9

  םסוגי המבניחובה לכל  –סוגי הבטון .2.5

  .ן(ומעלה, פרט לרכיבים משניים )כגון חגורות בבנייה, גב קירות אב 30-חובה להשתמש בבטון ב .2.5.1

דיקה בתערובת הבטון לרצפות ספים לצמצום הס. חובה לכלול מו40-עמודים ייעשו מבטון ב .2.5.2

 קרקעיים.-ולקירות תת

 תערובת הבטון תהייה ברמת חשיפה ושקיעה בהתאם לתקנים. .2.5.3

 . למניעת קרינה רדיואקטיבית 5098שות ת"י מוד בדריהבטון יע .2.5.4

 חובה לכל סוגי המבנים -הקטנת השיתוך )הקורוזיה(  .2.6

יש להוסיף לתערובות הבטון של העמודים  חוף הים התיכוןק"מ בקו אווירי מ 3ים הנמצאים עד תראב .2.6.1

ן שייקבע בתכניות פלסטיסייזר"( במינו-ושל הקורות במעטפת המבנה מוסף לשיפור עמידותם )כגון "סופר

 הקונסטרוקציה.

 10-לחלופין אפשר להגדיל בהם את עוביו של כיסוי הבטון על הפלדה ב .2.6.2

 (.6/2003) 1, חלק 466ת"י של  6.14או יותר מעל לדרישות בטבלה  "ממ

 חובה בכל סוגי המבנים –חובות הקבלן המבצע  .2.7

ריותם את הביצוע חובת הקבלן המבצע והמהנדס האחראי לביצוע השלד מטעמו לוודא באח .2.7.1

 קנים, ובפרט בהתאם לפרקים הבאים:בהתאם לכללים המקצועיים הרלוונטיים ובהתאם לת

 (6/2003) 1, חלק 466בת"י  8וכן  7.3עד  7.1, 3.5 דע 3.2 .2.7.2

 3, חלק 466בת"י  32וכן  31 .2.7.3

 4, חלק 466בת"י  47וכן  41 .2.7.4

 .5, חלק 466בת"י  55וכן  53 .2.7.5

 םסוגי המבניחובה לכל  –עמיסות באזורים שונים  .2.8

האולמות של מבני החינוך משמשים גם לאירועים שעשויות להיווצר בהם עמיסות העולות על  .2.8.1

 לן:, שהוא כדלה412במבני חינוך על פי ת"י  ילהרג
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  ק"נ/מ"ר 2.0  גני ילדים: .2.8.2

 ק"נ/מ"ר 3.0 חדרי לימוד בבתי ספר: .2.8.3

 ק"נ/מ"ר 4.0  פרוזדורים: .2.8.4

 ק"נ/מ"ר 5.0 אולמות בלא מושבים*: .2.8.5

מ' לעומס שירות  3.80מ"ר והממד הקטן שלו עולה על  80כל מרחב ששטחו עולה על ת של הרצפו .2.8.6

 ק"נ/מ"ר. 6.0אופייני מפורס של 

ים )כגון בזמן ריקודים(, יש לתכנן את הרצפות של אולמות בישל עומסים קצבשל האפשרות  .2.8.7

 Hz 8-חותה מומרחבים בגודל הנ"ל ומעלה באופן שתהיה להם תדירות תנודה אופיינית שאינה פ

 )גם לתקרות וגם לקורות הנושאות אותן(.

מ' בעובי של  3ס"מ, ומעל  15-א יפחת מלש מ' תהיינה בעובי 3רצפות ותקרות מקשיות עד מפתח  .2.8.8

 ס"מ. 6+20-ס"מ לפחות. רצפות ותקרות צלעות תהיינה בעובי שלא יפחת מ 20

 סי שירות של מבני חינוך.נוכח האפשרות של בניית קומות נוספות יתוכננו גם הגגות לעומ .2.8.9

"ר , ון/למטיונ קילו 5במבנה או חלק ממבנה שתוכנן לעמוד בעומס אופייני שימושי העולה על  .2.8.10

לציון העומס האופייני השימושי המרבי המותר על רצפת השטח ום בולט לעין, יוצב שלט במק

 האמור. העומס יצויין בקילו ניוטון למ"ר  וכן בקילוגרם למ"ר

 ה לכל סוגי המבניםובח –קירות חוץ .2.9

 הקירות יבוצעו בהתאם לתוכנית קונסטרוקציה  ואדריכלות .2.9.1

-הביןם ולהוראות המפרט לקנים הישראלי לחוקים, לתקנות ,ותהביצוע יהיה בהתאם להורא .2.9.2

 ימשרד

 קירות חוץ יבוצעו מבטון או מבניה בבלוקים בהתאם לתוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה  .2.9.3

 (4ופנים בפרק )בניה מבלוקים קירות חוץ  .2.9.4

א עובי קירות חוץ בהתאם לתכנון אדריכלות וקונסטרוקציה בכל מקרה עובי קירות חוץ מבטון ל .2.9.5

 ס"מ. 20קטן מ י

ו/או עמודי בטון וקורות בטון יחופו בצידם הפונה כלפי חוץ  באמצעות לוח  רות חוץ מבטוןיק .2.9.6

 /קלקר בעובי בהתאם לחישוב התנגדות התרמית  למניעת גשר קור

 חובה לכל סוגי המבנים –תרמית דות התנג .2.10

 5281 יות"חינוך  נילמב  1045  ת"י התנגדות תרמית של קירות חוץ תבוצע בהתאם לדרישות  .2.10.1

  r=0.95פחת מהתנגדות תרמית של יתאך לא  ותתאים להנחיות אקלימיות לאזור א'.  המעודכן

ניות אדריכלות והנחיות הטיפול התרמי יכול להתבצע כחיפוי חוץ או כחיפוי פנים בהתאם לתוכ .2.10.2

 יועץ בניה ירוקה.

 r=0.5חת מ התנגדות תרמית לקירות חוץ של מרחבים מוגנים לא תפ .2.10.3

 r=0.4גדות תרמית לקירות פנים לא תפחת מ  נתה .2.10.4

 r=1.45התנגדות תרמית לתקרה עליונה לא תפחת מ :  .2.10.5

 r=0.9התנגדות תרמית לרצפה מעל חללים פתוחים לא תפחת מ:  .2.10.6

ורים מאוקלמים )מחוממים או מקוררים( לא תפחת מ : צפה מעל חללים סגהתנגדות תרמית לר .2.10.7

r=0.4 
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גורים לא מאוקלמים )שאינם מחוממים או מקוררים( לא ס םליפה מעל חלהתנגדות תרמית לרצ .2.10.8

 r=0.6תפחת מ : 

ניתן להשתמש בלוח פוליסטרן מוקצף בשיחול או בלוח פוליסילבר או בלוח פוליאש , בעובי  .2.10.9

כפוף לאישור יועץ ת בהתאם להנחיות יועץ בניה ירוקה, ובת התרמיות הנדרשוהמותאם לדרישו

 ניות הבניה.וכתל באש בהתאםהבטיחות על עמידות 

 התקנה וביצוע של לוחות לבידוד תרמי בהתאם להוראות יצרן .2.10.10

בעובי המותאם לדרישות התרמיות  ,שוו"ע " או אקסטראאיטונג " כדוגמתניתן להשתמש בלוח  .2.10.11

כפוף לאישור יועץ הבטיחות על עמידות באש הנחיות יועץ בניה ירוקה, אם לבהת הנדרשות

 ה.בהתאם לתוכניות הבני

 בהתאם להוראות יצרן בלוק איטונג ע של צויובהתקנה  .2.10.12

 חובה לכל סוגי המבנים –גג עליון  .2.11

 על פי תוכניות לביצוע.  , או תקרות בטון טרומיות הגג יבוצע כתקרת בטון .2.11.1

 ובי המתכנן עובי  התקרה ע"פ חיש .2.11.2

 אופעילה,  ש כחצרלשימו –עומס שימושי גג עליון יבוצע תמיד כעומס שימושי של רצפת ביניים  .2.11.3

מיזוג אוויר ומערכות  תכרעמכולל עומס שימושי למתקנים כגון , תוספת קומה נוספתניית בל

 בהתאם לחישוב ותכנון קונסטרוקטור, תופוטו וולטאי

 תות פוטו וולטאיומערכ וויר, דוד שמש וקולטים,וג אמיז יש לבצע הכנות להעמדת מערכות  .2.11.4

 ומתקני משחק

ך שיבטיח את עיגון המתקנים, תוך הגנה על כ עוים, יש לבצבמידה והגג משמש כחצר משחק .2.11.5

 הבידוד התרמי, האקוסטי, והאיטום כנגד חדירת מים

 שיפועים בגג עליון .2.11.6

 שיפועים יבוצעו בהתאם לתוכניות לביצוע  .2.11.6.1

 ן על פי תוכניותבאמצעות שכבת בטויש לבצע שיפועים  .2.11.6.2

 1.5%רצוי כי שיפועים לא יפחתו מ  .2.11.6.3

 א יעמוד מים.ל גגשום חלק מהניקוז הגג יבוצע כך שב .2.11.6.4

 כמות וקוטר צ"ג תבוצע בהתאם לתוכניות ולתקנות ולהל"ת . .2.11.6.5

בידוד תרמי ואקוסטי יבוצע בהתאם לתוכניות לביצוע והנחיות יועץ אקוסטיקה ויועץ  .2.11.6.6

  םוטיאה ץעויו ,בניה ירוקה

 על הבידוד התרמי להיות מכוסה בשכבה עמידה לאש על פי הנחיות יועץ בטיחות. .2.11.6.7

פוליסטירין מוקצף  ס"מ, 5וד תרמי בעובי באמצעות פלטות ביד ירמיש לבצע בידוד ת .2.11.6.8

מעוכב בעירה, ובתנאי שהבידוד יהיה מכוסה מכל צדדיו שכבה עמידת אש  F-30צפיפות 

ובהתאם להוראות יועץ בניה  , r ≥ 1.45גדות תרמית : דקות לפחות. לשם קבלת התנ 30

 ירוקה

 קירות מסתור בגג עליון או בגג טכני  .2.11.7

 וה מסתור אקוסטי ואדריכלי ר אשר יהווסתיבנה מ .2.11.7.1

 המסתור יבנה מבטון. .2.11.7.2

 גמר המסתור החיצוני יהיה כגמר המבנה כולו  .2.11.7.3
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ם י בהתאצבעונ של צבע או שליכטובשכבה עליונה  חנימי יהיה בטיגמר המסתור הפ .2.11.7.4

 לתוכנית אדריכלית

כך  מומערכות אשר ימוקמו על הגג כגון, מערכות מיזוג אוויר, דודי שמש ועוד, ימוק .2.11.7.5

 שלא יהוו מכשול 

גובה המסתור יהיה  בהתאם לתוכניות לביצוע והנחיות יועץ אקוסטיקה אך לא פחות  .2.11.7.6

 וג אוויר.  מגובה מערכות מיז

 רות המסתור.על קי תהייה כות מיזוג אווירוי כי תליית מעררצ .2.11.7.7

  תיאטלוו וטופ תכרעמל םישרדנ םיביכר רובע הצקוי תוריקהמ  דחא ןונכתל םאתהב .2.11.7.8

 (םינבמה יגוס לכל )חובה –ות פוטו וולטאיות על גגות קנת מערכתלההכנה  .2.12

הטכניים הנדרשים כגון מתקני מיזוג אוויר, יש לתכנן את גג המבנה כך שיכיל את כל המתקנים  .2.12.1

 י עם קולטים וכן את המערכות ה פוטו וולטאיות מערכות דוד סולאר

ת  ותכנון ורכות ה פוטו וולטאיבתכנון יש לוודא כי נשאר שטח אפקטיבי גדול להתקנת המע .2.12.2

ערב(  מזרח ועד דרום מ שיאפשר הפניית הפאנלים דרומה ובחשיפה מלאה שלהם, )הפניות מדרום

 ככל הניתן ללא הצללות.

פונית , על מנת להשאיר גג פנוי כניות בצורה מרוכזת ובדופן הצרצוי ככל האפשר לרכז מערכות ט .2.12.3

 ורצוף 

  ין מפלסים )מניעת הצללות על הגג(.בגות / גגות גבוהים הימנעות מבניית מעקות במרכזי הג .2.12.4

 ק"ג/מ"ר 25יש לחשב עומסי תכנון קונסטרוקציית גג לעומס נוסף של  .2.12.5

ן שם בעת הקמת המערכת יותקאשר יש לתכנן ולבצע הכנות מקום בלוח החשמל למפסק  .2.12.6

תאם לשטח מתוכננת ובה פוטו וולטאיותגודל המפסק והמקום בהתאם לגודל מערכת הסולארית 

  הגג

ישירות ללוחות מונים / חדר חשמל לבצע שני שרוולים אשר מהגג )מאזור המערכת( כנן ותיש ל .2.12.7

דה וקיים פיר ור העברת הכבילה המחברת את המערכת שעל הגג למונה חח"י. במיעב –ראשי 

 הקירות. בבניין, רצוי לקבוע את השרוול בפיר ולא בתוך 

 תכנון וגודל מערכת למירים מידות בהתאם יש  לתכנן ולבצע נישה  להצבת המ .2.12.8

מבנה, לכן יש מונה ה"ייצור" של המערכת הפוטו וולטאית ימוקם בצמוד למונה הצריכה של ה .2.12.9

זה, לרבות מקור הזנה מהלוח הראשי אל  לתכנן מראש נישות/גומחות/חדרי חשמל עבור מונה

 לארון ריכוז הממירים.   המונה, ותוואי מהמונה

( ותוואי צנרות PCCקות בין הצרכן לחברת החשמל )שתממגדולות יותר לה יש לתכנן גומחות .2.12.10

 בפיתוח.

נת להיפרס על כמה גגות באותו פרויקט )תחת אותו במידה והמערכת הפוטו וולטאית מתוכנ .2.12.11

 AC-או ה DC-יש להכין תשתיות ותוואי צנרות בין המבנים לחיבור מערך ה מונה חשמל(,

 בהתאם לתכנון.

 ערכתורים מנוגדים( לשם תחזוקה ושטיפת המז)באשתי נקודות מים יש לתכנן ולבצע  .2.12.12

 חובה לכל סוגי המבנים  –מסגרות הצללה  .2.13

ת יועץ בניה ירוקה בהיקף הבניין ומעל כל פתחי החלונות ו/או הדלתות בחזיתות בהתאם להנחיו .2.13.1

 . 5281ת"י  ת בהתאם לדרישוותוכניות אדריכלות  יש לבצע הצללה ו/או מדף תאורה 
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 .יבוצע בהתאם לתוכנית הו/או מדף התאור ללהההצ .2.13.2

)יש לבצע רולקה ואיטום בין ,  אלמנט ההצללה ו/או מדף התאורה יבוצע באמצעות מסגרת בטון .2.13.3

 החלק האופקי לחלק האנכי של הקיר( 

 תכנוןיום הכל על פי מסגרת מפלדה או אלומינ מצעותאו בא .2.13.4

 גוגערכת הזילגובה מ 1:3אלמנט ההצללה אופקי יהיה ביחס של עומק  .2.13.5

ופקית בהתאם בחזית מזרח ומערב יהיה ניתן לבצע הצללה במסגרת אנכית ואזאת כי במובהר  .2.13.6

 להנחיות

 חובה לכל סוגי המבנים  –מסדרונות  .2.14

 –היתר, תנאיו ואגרות(, חלק ג' י "תקנות תכנון ובנייה )בקשה להמסדרונות והמעברים יתוכננו לפ .2.14.1

 יות הנוספות שלהלן.ח"נגישות" ולפי ההנ - 1כן לפי חלק חבטיחות אש בבניינים" ו

מ', אלא אם תהיה בו מערכת שחרור עשן.  6אין לתכנן מסדרון ללא מוצא שאורכו עולה על  .2.14.2

 מ' . 15רה כזה האורך יכול להגיע עד במק

 דול לפחות פי שניים וחצי מרוחבו ייחשב מסדרון.ורכו גחלל שא .2.14.3

 :רוחב המסדרונות  .2.14.4

 240-חת מאחד של המסדרון לא יפהמתוכננות רק מצדו  דמושבו כיתות ליבמוסד חינוך  .2.14.4.1

  נטו. ס"מ

-הצדדים, לא יפחת רוחב המסדרון מלימוד מתוכננות משני  במוסד חינוך שבו כיתות .2.14.4.2

 .נטו ס"מ 400

 .נטו ס"מ 150-חב המסדרון מחת רולא יפבשאר החלקים  .2.14.4.3

, 2008באש  תוהבניה בטיחו לתקנות התכנוןבמוסד ציבור רוחב במסדרון יהיה בהתאם  .2.14.4.4

 . ס"מ נטו 150ת מ חאך לא יפ

לתקנות התכנון ון יהיה בהתאם במוסד ציבור באזורי חדרי הפעילות רוחב במסדר .2.14.4.5

 ס"מ נטו  200 –אך לא יפחת רוחב המסדרון מ  2008והבניה בטיחות באש 

פרוזדור שהוא על פי תקנות התכנון והבנייה תותקן בכל חדר לימוד דלת המובילה ישירות אל  .2.14.5

 ליציאה אל מחוץ לבניין.ו דלת המובילה ישירות אגישה למוצא בטוח מ לקח

מש ללימוד לבין הפרוזדור הפתוח, בתנאי שהחדר החוצץ צוץ בין החדר המשאפשר שחדר אחד יח .2.14.6

 המפורטות להלן: יעמוד בכל הדרישות

 מטרים. 23מרחק ההליכה בתוך החדר החוצץ לא יעלה על  .2.14.7

 נים.וכמסא יכיל חומרים ה"חדר החוצץ" ל .2.14.8

 ילוי אש ועשן או שבכל הבניין תותקן מערכת מתזים.ותקן מערכת גתבחדר החוצץ  .2.14.9

חב היציאה וכמות היציאות מהחדר החוצץ יעמדו בדרישות התפוסה הכוללת של חדר הלימוד ור .2.14.10

 דר החוצץ.והח

מ' לפחות,  2.2על פי תקנות התכנון והבנייה גובה מזקף הראש של המעברים והמסדרונות יהיה  .2.14.11

 פים.והגובה מתחת למשק עטלמ

תקנת מערכות מכאניות כגון על פי תקנות התכנון והבנייה הנמכות מקומיות של התקרה או ה .2.14.12

מ'  2נאי שגובה מזקף הראש יהיה מתזים, שלטים וכו' יותרו בת רכיבי תאורה, רכיבי מיזוג אויר,

 לפחות.
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ות משטח חור שני שלישים לפעבב מ'( יישמר 2.2)על פי תקנות התכנון והבנייה גובה מזקף הראש  .2.14.13

 התקרה.

מ' מפני  2בות צנרות שונות, עד לגובה של המסדרון יהיה פנוי מחדירת אלמנטים של המבנה, לר .2.14.14

 הרצפה.

 רצפת המסדרון תהיה במפלס ישר ואחיד. .2.14.15

 חובה לכל סוגי המבנים – במבנה רגות ורמפותדמ .2.15

להיתר, תנאיו  ייה )בקשהתכנון ובנ"תקנות   וט יתוכננו לפימדרגות ורמפות שהן חלק מדרך מיל .2.15.1

 , "נגישות".1חלק חבטיחות אש בבניינים", וכן לפי  – ואגרות(, חלק ג'

 מידות .2.15.2

  מידותיהן של המדרגות במוסד חינוך ייקבעו על פי הנוסחה הזאת: .2.15.2.1

 ס"מ )בהתאם לתקנות התכנון והבנייה(. 63-61רומים + השלח =  2

 '.מ 1.2-א יפחת מרוחב המדרגה ל .2.15.3

מידות הרום והשלח של כל  .14ולא יעלה על  3-יפחת מ אבמהלך אחד ל מדרגותמספר ה .2.15.4

 תו מהלך מדרגות יהיו אחידות.המדרגות באו

. אם המדרגות עצמן בעלות בשלחי המדרגות יש להתקין פסים מונעי החלקה לאורך אף השלח .2.15.5

 סים אלה.ן צורך בפ( אי2279שראלי ומעלה )על פי התקן הי R-12דרגת התנגדות להחלקה של 

לקירות,  שטחי הביניים שבין מהלך למהלך שבצד הקיר יהיו צמודיםהמדרגות ו יקצות מהלכ .2.15.6

 .מ' 1.1ללא רווח בינם לבין הקיר. אם קיים רווח, נדרש מעקה בגובה 

והבנייה, בחדר מדרגות או במהלך מדרגות, בתחום רוחב המדרגה ות התכנון בהתאם לתקנ .2.15.7

 ס"מ  75יזה על ל בית האחה המרחק אלמילוט, לא יעלהנדרש 

וחב המדרגה הנדרש למילוט על אף האמור בסעיף הקודם, אם המרחק אל בית האחיזה בתחום ר .2.15.8

 סף ס"מ יותקן מאחז יד נו 75עולה על 

מש ציר תנועה ראשי במוסד, תהיה בהמשך רציף למסדרון המש כאשר מהלך המדרגות ממוקם .2.15.9

החופשי של דרכי  בת את הרוחינה מצמצמשכית אך אמאפשרת ריצה המביניהם הפרדה שאינה 

 המילוט.

 וך.לא יותקנו מדרגות לולייניות במוסד חינ .2.15.10

 מ'. 3-מדרגות רדיאליות ייבנו לפי תקנות התכנון והבנייה, והרדיוס הפנימי שלהן לא יפחת מ .2.15.11

יהיה  ערי של המדרגותמדרגות חיצוניות לבניין ייבנו על פי תקנות התכנון והבנייה. רוחבן המז .2.15.12

 המרחק המזערי מילוט שהוזכרו לעיל.דרגות על הדרישות של מסלולי המכן יענו המ'. כמו  1.2

 מ'. 1.5בין החלונות למדרגות יהיה 

 מ' לפחות. 2.1במהלכי המדרגות יהיה גובה מזקף הראש  .2.15.13

דרגות, רוחב פתחי היציאה והכניסה של חדר המדרגות לא יפחת מהרוחב הפנוי של מהלך המ .2.15.14

 שות הרוחב למילוט.יעומדת בדרבו דלת ה כן מותקנתאלא אם 

 יה מישורי כולו, ללא מדרגות.משטח הביניים בין מהלכי המדרגות )הפודסט( יה .2.15.15

משטח הביניים המצרפיות בחדרי מדרגות בעלי מהלכים מקבילים יהיה רוחבו המזערי של  .2.15.16

רוחב שביניהם. ת מידת ה"עין" מוליכים אליו בתוספכסיכום המידות של רוחבי המהלכים ה

 תיים.המהלך, לפי המידה הגדולה מבין הש מ' לפחות או כרוחבו הפנוי של 1.2ח יהיה המשט
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ך אם מהלכי המדרגות בין קומה לקומה מקבילים זה לזה או ניצבים זה לזה, לא יפחת אור .2.15.17

א יפחת משטח הביניים מרוחב מהלך המדרגות. אם מהלכי המדרגות נמשכים לכיוון אחד, ל

 .מ' 1.2-מ י שביניהםשטח האופקאורך המ

 1.2-קי שרוחבו לא יפחת ממשני צדי כל דלת ו/או גרם מדרגות במוסד החינוכי יהיה משטח אופ .2.15.18

 מ'.

לנכים יהיה   גישות מדרך נגישההשיפוע המרבי של רמפה )שיפוע המחליף מדרגות( שאינה חלק נ .2.15.19

הלכים לק לשני מיותר תחו מ'. רמפה ארוכה 16ך אחד שלה יהיה , ואורכו המרבי של מהל%10 

   יהם משטח אופקי.נשבי

ם ועומקם הפנויים אינם פחותים מרוחבו הרמפה תתחיל ותסתיים במשטחים אופקיים, שרוחב .2.15.20

 של מהלך הרמפה.הפנוי 

 ניים או כבש בבניין מחומרים לאיה יהיו כל מדרגה, משטח ביבהתאם לתקנות התכנון והבני .2.15.21

מוצא בטוח משאר חלקי  גות המשמשד חדר מדרנייה יופרוהב נות התכנוןבהתאם לתק .דליקים

 דקות לפחות. 60ך ל ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשהבניין ע

 חובה לכל המבנים –מעקים  .2.16

 –היתר, תנאיו ואגרות( חלק ג' ובנייה )בקשה ל"תקנות תכנון  מעקים בנויים יבוצעו בהתאם ל .2.16.1

, כניות לביצוע וותמשרד החינוך     נגישות"  הנחיות – 1ן לפי חלק חבטיחות אש בבניינים" וכ

 הנחיות יועץ בטיחות

ס"מ, וכן בכל מקום שבו  50לים על הגובה בין מפלסים סמוכים עובכל מקום בבניין שבו הפרשי  .2.16.2

 , יבוצע מעקהומעלה 3מספר המדרגות הוא 

ובה בין ת שבהם הפרש הגס"מ. במקומו 110מבנה יהיו בגובה מזערי של "ב יםכל המעק .2.16.3

רש בתקן אך לא יפחת מ במפלסי הגגות   יהיה גובה המעקה כנד ןוכס"מ,  250גדול מ המפלסים 

 ס"מ.    120

 170ה גגות המשמשים כמרפסות ו/או חצרות משחק, ו/או בעלי גישה לילדים גובה המעקה יהי .2.16.4

 ס"מ, מפני הריצוף.

מעקות בגגות לא פתח בגג( או ב)לאמצעות סולם אליהם הינה ב אל הגג  במעקי הגג אשר הכניסה .2.16.5

 לסים שונים יש להתקין שער פשפשפמ בעלי

, או בהתאם להוראת ובבניין שמותקן בו קיר מסך 10% במעקה בגג בנין ששיפועו עולה על .2.16.6

 לתו בסמוך לפתח הכניסה לגגהרשות המקומית  יותקן קו עיגון שתחי

יצוניים( יהיו )פנימיים ו/או ח מעקות הברזל שלכל חלקי . 1142במעקה יתקיימו דרישות ת"י  .2.16.7

 וניםוולמג

ות עומדות בדרישות ת"י על הקבלן להמציא בסיום העבודה אישור מעבדה מוסמכת כי המעק .2.16.8

1142 

, יבנו כמסתור די שמשג אוויר, דומערכות מיזומעקים בגגות טכניים, ובאזורי ציוד טכני כגון:  .2.16.9

 זוג אוויר. מגובה מערכות מי לות אך לא פחותאדריכלי בגובה בהתאם לתוכניות אדריכ

 ה.טון, וישמשו כמחסום אקוסטי בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקיבנו מב המעקים .2.16.10

 גמר מעקה כללי יהיו בהתאם לגמר חזיתות הבניין.  .2.16.11

 ושליכט צבעוני בחלקו הפנימי  גמר מעקה באזורים הטכניים יהיו טיח .2.16.12



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  14עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

או גדרות מחומר  יהן מוצבים מעקותולל חגורות שעלבכל המעקים הבנויים מבטון או בלוקים כ .2.16.13

 יש לבצע קופינג אבן.  ראח

 רות מחומר אחר יש לבצע שיפוע פנימיבמעקים אשר עליהם לא מוצבים מעקות או גד .2.16.14

 חובה לכל המבנים  –פתח כניסה לגג  .2.17

בניה( בטיחותית בהתאם לתקנות התכנון והבניה )תכן ה ן ויבוצע מבחינהגג הבניין יתוכנ .2.17.1

 2019 -המשתמש(, התש"ף )בטיחות 

ל דלת ס"מ, כול X 150ס"מ  150ידות מינימליות של ג יהיה בחדר יעודי במגרצוי כי פתח כניסה ל .2.17.2

 נעולה 

 פתח כניסה לגג במיקום בהתאם לתוכניות אדריכלות. .2.17.3

 ס"מ. X80  ס"מ  80ות נטו של צע בגג העליון יהיה במידפתח כניסה  אשר יהיה יבו .2.17.4

 ניסת מים דרכו.שימנע כוצע כך הפתח יב .2.17.5

 ל מנעול לנעילהת פלדה מגולוונת וצבועה הכוללבוצע באמצעות דהפתח יכיסוי  .2.17.6

שלא תהייה אפשרות טיפוס מצד ילדים וממי שאינו  גג. הסולם יבוצע כךיבוצע סולם עלייה ל .2.17.7

ר . בכל סולם אש2007היבנות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה בגובה מורשה. על הסולמות ל

 נה ס"מ יש לבצע כלוב הג 200גובהו מעל 

 הסולם לקיר. יש לקבע ולחזק את .2.17.8

קילו ניוטון לפחות כל אחת,  20ס שך יש לתכנן ולבצע שתי נקודות עגינה היכולות לשאת עומ .2.17.9

 יסה לגגבסמוך לפתח הכנ

סך, או בהתאם להוראת הרשות ובבניין שמותקן בו קיר מ 10%בגג בנין ששיפועו עולה על  .2.17.10

 ח הכניסה לגגגון שתחילתו בסמוך לפתת  יותקן קו עיהמקומי

 שונים יותקנו סולמות למעבר בין גג לגג במפלסים תבין גגו .2.17.11

 י המבניםגה לכל סוובח –פיר מעלית  .2.18

כמות ומיקום פיר  בכל מבנה דו קומתי )או חד קומתי כהכנה עתידית(  יבוצע פיר מעלית,  .2.18.1

 ומית.מעלית על פי הנחיות מתכנן / רשות מק

 ליות / אדריכל.ר יהיה בהתאם להנחיות יועץ מעגודל הפי .2.18.2

 ההכנות הנדרשות להתקנת מעלית.ו כל עיבוצ .2.18.3

 הנדרשות להתקנת מעלית. טיביות הקונסטרוק יבוצעו כל ההכנות .2.18.4

כולל בור בעומק  ע"פ תוכניות  פיר המעלית ייבנה מבטון מלא בעובי עפ"י הנחיות המתכנן,  .2.18.5

 מזמיןיועץ מעליות והוראות ה

ן והבניה, תקנותיו והנחיות ובאש בהתאם לחוק התכנית יהיה עמיד לאורך זמן ועמיד פיר המעל .2.18.6

 יועץ המעליות 

 ומסוידים.ו הפנימי יהיו חלקים פני דפנות הפיר שבציד .2.18.7

 לבידוד אקוסטי. 1104פיר המעלית יעמוד בדרישות ת"י  .2.18.8

ן: מים, ביוב,  קוד המעלית כגויר דרך פיר המעלית צנרת כל שהיא שאינה שייכת לתפלהעבאין  .2.18.9

 אישור יועץ המעליות באוורור וכדומה. אלא חשמל, תקשורת, 

פת יהיה משופע בכדי למנוע חדירת מים בעת שטי יש לוודא כי הריצוף ליד פתח הכניסה למעלית .2.18.10

 רצפות אל תוך הפיר.
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 תות הפירדל ופיקיש לוודא ביטון מש .2.18.11

 יבוצעו כל ההכנות הנדרשות  לחשמל ותקשורת .2.18.12

 הארקת יסודיש להקפיד על  .2.18.13

ח ו מבואה / מסדרונות לא יהיה  מרוחק מפתאו/תאורת חדר מדרגות יש לוודא כי מפסק  .2.18.14

 ס"מ. 100ס ולא תעלה על הכניסה למעלית בכל מפל

 ודות ריכוז יש לוודא הכנת צנרת למערכת אינטרקום / טלפון בין תא המעלית לנק .2.18.15

לבניין, בשטח בהתאם לתוכנית ורור כלפי חוץ בכל פיר מעלית יורכב חלון לפינוי עשן ואו .2.18.16

 שן.יש לדאוג להגנה מפני כניסת מים דרך חלון שחרור הע ,הנחיות יועץ הבטיחותו

 , תאורה לחשמל הנדרשות לשם התקנת המעלית ובכלל זה גם הכנות  הכנות לכיבוצעו  .2.18.17

 ותקשורת

 

 בניה ות ודעב –שלד   .4

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .4.1

ן ילדים, מוסד ציבור/ חינוך )בית ספר, גמבנה ב  הבניע עבודות צובי .4.1.1

 יבוצע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל  ולם ספורט, מבנה קהילה(אמעון יום, 

בכלל זה הוראות משרד החינוך ו/או החוקים, התקנות,  התקנים, וההוראות ו

 בניה עבודותבהתאם למפרט כללי לראות גוף מתקצב, משרד הרווחה, הו

 משהב"ט על כל פרקיו,לעבודות בנין )הספר הכחול( של  בין משרדיהמיפרט ה

 .המעודכנים בעת ביצוע העבודה

דורי בטיחות במבני מוסדות חוזר המנהלת הכללית הוראות קבע סי .4.1.2

עת ביצוע או עדכונם האחרון ב 2013שבט התשע"ג פברואר  –(א( 6עג/החינוך 

 הלן חוזר מנכ"ל.העבודות ל

 2018 מרץ – ח"התשע ראד 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי וךהחינ משרד ל"כנמ חוזר .4.1.3

 ,0086 קבע הוראת

"  בהוצאת משרד 2006לגיל הרך דצמבר והנחיות לתיכנון וציוד  מעונות יום  ה"פרוגראמ .4.1.4

 תמ"ת,ה

 .הכל על פי המעודכן בעת ביצוע העבודה .4.1.5

האמור לעיל גם מהוראות רוע מומבלי לג ובתוך כך ות אדריכלות, קונסטרוקטורלתוכניבהתאם  .4.1.6

 .פרק זה

 במקומות בהם קיימת  סתירה בין ההנחיות,ל הנדרש להלן. כבא להוסיף על  ףוח תוזוחא טרפמ .4.1.7

 ה המחמירה מבניהם.לופהח תיבחר

  חובה לכל סוגי המבנים – הנחיות כללי .4.2

  כונה בניית מחיצותס"מ ת 10כל בניה שעוביה עד  .4.2.1

 ס"מ תכונה בניית קירות 10יה עולה על כל בניה שעוב .4.2.2

רי מלט וכד', עבודה זו תבוצע בטרם פורקו י, תנוקה היטב מכל שיכל הבנייה תהייה בניה נקייה .4.2.3

 םהפיגומי
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, ת"י 1925, ת"י 1504ת"י  , 6565ת"י  ,268, ת"י 5"י  ובכלל זה בת"י ו בדרישות התהבלוקים יעמד .4.2.4

החוק, תקנות והתקנים הישראליים  אותבהתאם להור הביצוע יהיה 5098, ת"י  5281ת"י , 2263

 הבינמשרדי ובכלל זה גם למפרט

 חובה לכל סוגי המבנים  –ת חוץ וקים מעטפלבנייה בב .4.3

ותתאים למבני חינוך   1045  ת"י ות ישעלת התנגדות תרמית לדרעל מעטפת החוץ להיות ב .4.3.1

 r=0.95 5281 י"תל םאתהבו ,ור א'להנחיות אקלימיות לאז

יקה , יש לקבל אישור יועץ אקוסט1חלק  2004ת קירות החוץ לעמוד  בדרישות ת"י על מעטפ .4.3.2

 ץלמערכת קירות חו

 עץ בניה ירוקה כגון:ס"מ בעל התנגדות תרמית בהתאם להנחיות יו 23בנייה בבלוק בעובי  .4.3.3

וק  או בל  וצמנטקלים  בטון מאגרגאטיםאו בלוק   מבטון תאי מאושפר באוטוקלב,  בלוק .4.3.4

 .אשר את דגם וסוג הבלוקלו עובקליש  חרסיתמ

תנאי כי קיים פתרון כולל בנות או בסוג הבלוק והשונה במידותיו מהמידות המצוי רחא קולב .4.3.5

 , בהתאם לתוכניות אדריכלות1חלק  5281בדרישות ת"י פנימי העומד לבידוד תרמי חיצוני ו/או 

 והנחיות יועץ בניה ירוקה

 חובה לכל סוגי המבנים –ת ומחיצות פניםלוקים קירוה בבבניי .4.4

ת גבס הכל בהתאם ובבלוקים ו/או ממחיצ קירות ומחיצות פנים יבוצעו מבטון יצוק, ו/או מבנייה .4.4.1

 לתוכניות אדריכלות.

ויהיו בעלי  ,2008לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש וצעו בכפוף קירות ומחיצות הפנימיות יב .4.4.2

מנכ"ל משרד החינוך, דרישות שירותי הכבאות, התקנות  דרישות חוזרל  עמידות באש בהתאם

 931ות שירותי הכבאות, ות"י אורדרישות התקנות, ה מחיצות אש יענו עלוהתקנים הרלוונטיים. 

והנחיות יועץ  1חלק  2004ת האקוסטיות בהתאם לת"י קירות ומחיצות הפנים יתאימו לדרישו .4.4.3

 האקוסטיקה

 ומאיתיולמבני חינוך   1045  ת"י ות ת התנגדות תרמית לדרישובעל ויהי תוימינפ תוציחמו תוריק .4.4.4

 ור א'להנחיות אקלימיות לאז

 י המפקחדק על יוג הבלור את סיש לאש .4.4.5

בעל ני הצדדיים  או שימוש בלוח גבס מחיצת גבס בעובי על פי תכנון מלוחות גבס דו קרומיות מש .4.4.6

 Diamondמ"מ כדוגמת לוח  18בעובי של  אשעמידות משופרת לנגיפה, עמידות משופרת במים ו

 ישות ת"ן והעומד בדרישל אורבונוד או שווה ערך, והכוללת בידוד אקוסטי תרמי בהתאם לתכנו

 .1לק ח 2004

 אקוסטיקה .4.4.7

במחיצות לשם מעבר מערכות בהתאם יש לבצע אטימות אקוסטית של פתחי מעברים  .4.4.7.1

 יועץ האקוסטיקה.להנחיות 

כיות לבין אלמנטים אופקיים כגון ת בחיבור בין מחיצות אניש לוודא אטימות אקוסטי .4.4.7.2

 רצפה ו/או תקרה

 ל מבנה ה בכחוב – מחיצות בתאי שירותים ו/או מקלחות  .4.5

 10בהתאם לפרק ס"מ, כולל חיפוי  10יצות בתאי השירותים יבנו מבלוק בטון בעובי חמ .4.5.1
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 HPLמחיצות מסוג  לחילופין ובהתאם לבחירת המזמין ניתן לבצע הפרדה בין תאים באמצעות .4.5.2

 (HPL)פירוט בסעיף מחיצות 

 

 םוטיא .5

 חובה לכל סוגי המבנים – לליכ .5.1

, על פי ימשרד-הביןהכללי פרט יטום של המאלעבודות  05על פי פרק  ום יבוצעהאיטו עבודות .5.1.1

 נית ועל פי ההנחיות במפרט זה.תם העדכבמהדור התקנים הישראליים

 היצרן. המחמירות ביותר של ותהנחיההחומרים יהיה על פי הוראות ו םיישו .5.1.2

נאות של  דרושות לביצועכל עבודות האיטום המובאות להלן צריכות לכלול את כל ההכנות ה .5.1.3

ת וכן את ההגנה הדרושה לשכבו סדקים, וכו'כגון טיפול בפני השטח, ב עבודות האיטום,

 .האיטום

. בודות האיטוםגמר הכנה ראויה של התשתית לפני התחלת ביצוע עעל קבלן האיטום לוודא  .5.1.4

ת ההכנות תבוצענה לפי מיטב הפרקטיקה הטובה, בהתאם לנדרש במפרט ובהתאם להנחיו

 המפקח.

כל חומרי העזר המפורטים הנדרשים ת כל החומרים וקכוללות את אספהאיטום ת ועבוד .5.1.5

 עבודה נאותה, כגון מריחות יסוד )"פריימר"(.בהתאם לפרקטיקת 

". ניתן להשתמש ושווה איכות א: "או שווה ערךלקרויש  המצוינים להלןליד כל החומרים  .5.1.6

 איטום.ההמפקח / יועץ בחומרים שווי ערך רק לאחר אישור בכתב של 

הבדיקות הנדרשות לרבות בדיקות חוזק התשתית. העבודה  ם את עלותגכוללות  העבודות .5.1.7

 ילות,ן הנזוללת תיעוד בצילום, מלווה בדו"ח לפני ולאחר התיקון. התיעוד כולל את סימוכ

 באתר וכן ע"ג תכניות וחתכים.

 ת.טיחווהב )ציוד וחומרים( העבודה כוללת את כל אביזרי השינוע .5.1.8

מוד את כל נושאי הבטיחות ביסודיות . חובה על הקבלן ללתעוסק בבעיות בטיחואינו  פרק זה .5.1.9

טים רעילים לכאורה )כמו ניהן. חלק ממרכיבי החומרים אשר בשימוש כוללים אלמולנהוג לפ

 רוזיביים לחומרים שונים )כמו צמנט, סיד וכו'(.ים, מדללים, שרפים( וחלקם קוממיס

 ק זה:אמור לעיל גם מהוראות פרהובתוך כך ומבלי לגרוע מ יועץ איטום ת בהתאם לתוכניו .5.1.10

 םסוגי המבניחובה לכל  – אחריות הקבלן לאיטום .5.2

יטום )כולל חומר שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות הא 8הקבלן יהיה אחראי לתקופה של  .5.2.1

 ועבודה(.

לתקן יבוא ולתקן. אם לא  במקרה של כשל, הקבלן מתחייב לבוא תוך שבוע ימים מהקריאה .5.2.2

 .או ע"י גורם אחר, וזאת ע"ח הקבלןזמין זכאי לתקן את הפגם בעצמו מבמועד הנ"ל, יהיה ה

התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב  לשם הבטחת ביצוע  .5.2.3

 . , בהתאם לנוסח במסמכי החוזהריות מתאיםאח

 מבנהה לכל סוגי הובח –קבלני משנה לביצוע עבודות איטום  .5.3

אישור מוקדם של ת איטום בפרויקט זה יהיה חייב בוייבחר לביצוע עבודן אשר כל קבל .5.3.1

 המזמין.
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לן איטום מוסמך" מטעם מכון התקנים או לפחות תעודת "אוטם מורשה" ודת "קבהצגת תע .5.3.2

 אי צוות, היא תנאי סף לאישור הקבלן כקבלן מבצע בפרויקט.לכל אחר

ם מוכרים יגורמים הנדסיתבי המלצה ממד להציג מכעל הקבלן המוע קודם לקבלת האישור, .5.3.3

נשוא מפרט זה, לרבות התקנת  בצורה מקצועית, עם העבודה המעידים על יכולתו להתמודד,

צביע על קבלן האטום המועמד להמערכות האיטום המוכתבות על כל שלביהן. כמו כן, על 

 עבודות דומות שביצע בעבר בהצלחה. 

 היזם. סמך אחר מטעםאו נציג מו/עץ האיטום ויו יוצא על ידיאישור שכזה  .5.3.4

נו עומד ברמה המקצועית בכל מקרה, גם אם ניתן האישור אך בפועל מסתבר כי הקבלן אי .5.3.5

 חתיו.שטח ולדרוש קבלן אחר תהנדרשת יהיה המזמין רשאי לסלקו מה

 חובה לכל סוגי המבנים – ת איטוםובדיק .5.4

 הם, כמפורט להלןצפה, למלוא גובהשטחים הנאטמים ייבדקו בה .5.4.1

 1חלק  1476בוצע לפי ת.י. שעות לפחות. הצפה ת 72של  היקות הצפה יבוצעו לתקופדב .5.4.2

אחרונה, על כל סעיפיו, ובסדר ובשיטה עליהן יורה המפקח. הבדיקות תבוצענה במהדורתו ה

 בונו, כולל החיבור לאספקת המים.בלן ועל חשע"י הק

המים ויסלק על ה הקבלן ירוקן את דיקאת הצלחת הבהמפקח בכתב רק לאחר אישור  .5.4.3

 כל ההכנות להצפה. ונו אתחשב

ות איטום ליד פתחים או במקומות הקבלן נדרש להקים "סכר" )זמני( מבלוקים ויריע .5.4.4

על שטח הגג הנבדק, בגובה  שים זאת, ע"מ לאפשר את שמירת המיםמסויימים הדור

 כל תקופת ההצפה. המתאים,

לנקוט  הקבלן ת החשמל, וכו'; עלדירה של מים למערכעים לאפשרות החהמזמין והקבלן מוד .5.4.5

העובדים בבניין יודעים היכן  י גם הגורמים האחריםבכל אמצעי הזהירות הדרושים ולוודא, כ

 גג וכו'.מפסקי החשמל, ואיך מרוקנים הרקה מהירה את המים מה

ה אחר השלמת השכבבמערכת איטום המורכבת משתי שכבות של יריעות, תבוצע הבדיקה ל .5.4.6

 הראשונה.

)ריצוף, גינון או חצץ(.  מעל למפלס עליון של מדרך עתידי מס" 5ם יהיה לפחות ני המיגובה פ .5.4.7

 חייב התקנת "סכרים" ומחסומים. הדבר מ

 מי ההצפה על התקרות. יש לקבל את אישור מהנדס הקונסטרוקציה להעמסה של .5.4.8

 , בהבדל, כי בדיקתהדורתו האחרונהבמ 2חלק  1476בדיקות המטרה יבוצעו בהתאם לת.י.  .5.4.9

 שעות. 10 -מ תלא תפחההמטרה על קירות 

כת. בדיקה שתבוצע במעבדה הבדיקות תערכנה על ידי מכון התקנים או מעבדה מוסמ .5.4.10

באתר הרשות הלאומית רשימת המעבדות ניתנת לצפייה  מוסמכת תבוצע תחת הסמכה.

דות תעו ש מעבדות(.)תחת לשונית חיפו WWW.ISRAC.GOV.ILבדות להסמכת מע

ויצוין בהן באופן ברור, כי הבדיקה בוצעה תחת  ,למזמיןלמבקש הבדיקה וגם הבדיקה יופנו 

 הסמכה.

ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על ביצוע בדיקת  ולגתי םא .5.4.11

 הצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.ה

 ות.פפורט ברשימת התוסוספת כמתשלום ת - גז רדוןחדירת פסיבית נגד  נההג .5.5
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ת גז רדון, על ש למניעת חדיריבוצע כל הנדרמיגון כנגד חדירת גז רדון, באזורים בהם נדרש  .5.5.1

  תקנות התכנון והבניה.פי הוראות המתכנן, ועל פי 

 שכבה שלכגון,  גז ראדון, חוסם/עמידמאושר כ טום בטון רזה או קירות מרתף בחומריא .5.5.2

פריימר . היישום על גבי מ"מ 5יעה היר יעוב. S.B.S ר פולימרות במשופ ,ביטומניותיריעות 

 ".  Mדרגה " 3חלק  1430'/מ"ר. היריעות יתאימו לת"י גר 300ביטומני בכמות של  

יד לגז ראדון )כגון מסוג חומר עם אישור בר תוקף לעמאיטום קירות או בטון רזה ב .5.5.3

 5ל שציפוי בעובי יבש מזערי  ק"ג/מ"ר לקבלת 10לפחות  בכמות כוללת של"רפידפלקס" 

 מ"מ.

 .רד איכות הסביבהמשמ ןרישיוביצוע בדיקות להימצאות גז, באמצעות מעבדה עם  .5.5.4

 ספות.תשלום תוספת כמפורט ברשימת התו -"גזי קרקע" הגנה נגד חדירת .5.6

בעובי  HDPEיריעות ע"י  ,וך המבנהם וגזים לתית חדירת אדעאיטום נגד גזים רעילים למני .5.6.1

 פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.לדקות חפיפות מולחמות ונבמ"מ עם  1.5

מ"מ, על פני כל שטח הרצפה  1.5(, בעובי HDPEבוהה )הנחת יריעת פוליאתילן בצפיפות ג .5.6.2

ונבדקות לפי  בהלחמה כפולה חפיפות מולחמותהזו על זו.  ס"מ 15שנאטם. היריעות יחפפו 

 .נת הסביבהחיות המשרד להגהנ

 יהיה לפי הוראות היצרן, ובהעדרן, יכלול עיבוד הפינהרות הדיפון, הרצפה עם קי יבמפגש .5.6.3

 ת עם "גב" בד. סרט בוטילי בהדבקה עצמי

ס"מ, מעבר לקו  20כ תמשיך עוד  HDPE-במפגש הרצפה עם קיר ב"חפירה פתוחה", יריעת ה .5.6.4

 עם שכבת ההגנה שתבוצע בקיר.מ לאפשר חפיפה הקיר המתוכנן )ע"ג תשתית בטון רזה(, ע"

 תבוצע לפי הוראות היצרן, ובהעדרן,  י קרקע שתבוצע בקיר,זרות לשכבת ההגנה נגד גחבהת .5.6.5

ס"מ  15של הרצפה רוחב הסרט  HDPEילי עם "גב" בד על קצה יריעת ה סרט בוטיודבק 

 וחציו על האיטום הקיים/בטון רזה. HDPEיריעת ה חציו על

דו  התזהתוך המבנה ע"י חומר ת חדירת אדם וגזים לעילים למנינגד גזים רעום איט חלופת .5.6.6

", מבוסס על מים LIQUID BOOTמסוג "כגון  ,לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, רכיבי

ית עם מוספים ייחודיים ואמולסיה ביטומנית מועשרת בפולימרים, היוצר ממברנה מונוליט

ת מלגול בע"מ, מיושם על גבי תשתימשווק ע"י חב' " ארה"ב או ש"ע, CETCOתוצרת חב' "

בעובי ק"ג למ"ר לקבלת ציפוי  יבש  3יל, בכמות של לפחות  אוטכסטיאו ג מזויין מבני בטון

 מ"מ. 1.5של מזערי 

ית המבוססת על צינורות מערכת איסוף גזים וסילוקם: מערכת פסיבית או אקטיבית תת קרקע .5.6.7

 ה.ון, ואישור המשרד לאיכות הסביב, בהתאם לתכנ ימחוררים אופקיים וצינור פליטה אנכ

הכוללת צנרת בעלת חורים קטנים/פתחים צרים ) layer venting) יתבמערכת איסוף גזים פסי .5.6.8

 horizontal perforated pipe ) פת הבנייןאורכה המונחת באופן אופקי מתחת ליסודות ורצל

גזים באופן לתרלי, שתביא לנדידת השתותקן מתחת לרצפת הבטון ומתחת ליריעה/ממברנה כדי )

בנין בצינור פליטה בגובה הגג, או מערכת גזים מחוץ להשתפלוט את  venting ערכתותשולב עם מ

 .שוו"ע
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 המתבססת על צנרת בעלת חורים קטנים/פתחים) layer venting) סוף גזים אקטיביתת אימערכ .5.6.9

 perforated pipe ) ייןיסודות ורצפת הבנצרים לאורכה המונחת באופן אופקי מתחת ל

horizontal (יעה/ממברנה כדי שתביא לנדידת הגזיםרהבטון ומתחת ליחת לרצפת שתותקן מת 

וכד', שתפלוט את  ,כת מכנית אקטיבית לפליטת הגזים כגון: מפוחבאופן לתרלי, ותשולב עם מער

 .ר פליטה בגובה הגג, או מערכת שוו"עבצינו לבנין  הגזים מחוץ

 המבנים חובה לכל סוגי –קרקעיות )רצפת מרתף( לרצפות תת חת תמ איטום .5.7

 ת לחץ של מי תהום, נדרש מפרט מיוחד.ר שרויים תחשבמרתפים א הערה: .5.7.1

 .על כלונסאות "/תלויה המבוססתועד לרצפה "צפההאיטום להלן מי .5.7.2

 התשתית לאיטום .5.7.3

 , מעל שכבת תשתית מהודקת ומיושרת.(, מוחלק15 -בטון רזה )מבטון ב .5.7.4

 םטום נגד מיהאי שיטת .5.7.5

בעלות  א. היריעות תהיינה"מ"מ, כ 4, בעובי SBSות, שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכלל .5.7.6

הערה: " )או מערכת שוות ערך(. M, דרגה  "3, חלק 1430תעודה להתאמה לתקן ישראלי 

 ליריעה בודדת כנ"ל.  בקרקע המתנקזת היטב, ניתן לרדת בדרישה

מעל  ס"מ 60על פני קירות הדיפון לגובה של הרצפה יטפס ום איטבמרתפים עם קירות דיפון,  .5.7.7

 בשלב ביצוע האיטום שמתחת לרצפה. רגובה פני הרצפה, כב

ס"מ מעבר לרצפה, על מנת  30איטום הרצפה יבלוט חה, בהתחברות עם קירות בחפירה פתו .5.7.8

 יר, אשר ייבנה בשלב הבא.לאפשר את ההתחברות לאיטום הק

 : ראשי כלונסאות .5.7.9

מבטון אטום ויבוצעו  מעבר לאלמנט העמוד(, 25 -מורחבים )כנסאות אשים כלויבוצעו ר .5.7.10

רזלי זיון, ישר, חלק ויהיה נקי מב יהיה בכל היקפו . ראש הכלונסלפחות 40-ב ,למים

 .י מעלה. קטע זה יוחלק "סרגל שני כיוונים" מיד עם היציקההבולטים כלפ

 חציצה והגנת האיטום .5.7.11

ללא אגרגט  ,בטון, ללא זיון יה שכבת מ"מ, ועל 0.2ן ביצוע  שכבת חציצה מפוליאתיל .5.7.11.1

 .ס"מ 5-4קה, בעובי גס וללא החל

 חובה לכל סוגי המבנים –תת קרקעיים איטום קירות  .5.8

 איטוםהתשתית ל .5.8.1

 קיר בטון קונסטרוקטיבי שעבר הכנה, כולל השחזה לקבלת שטח ישר רצוף וחלק. .5.8.1.1

היריעות שהבטון  . לרבות2חלק  2752נגד מים )בעיקרון לפי תקן  ת האיטוםושיט .5.8.1.2

 נדבק אליהן בשלמות(

" )פזקר( 795לסטוגום ם אלסטומרי, כגון "אחבשכבות של ביטומן  קירותאיטום ה .5.8.1.3

מ"מ. יש להקפיד  7של  מזערי ארג זכוכית בעובי כוללמשוריינות בשתי שכבות 

 , לרבות יישוםבולט מהרצפההקיר עם האיטום העל חיבור איטום  מרביתהקפדה 

 5ישה לעובי של ". הערה: בקרקע המתנקזת היטב, ניתן לרדת בדרק"יריעות חיזו

 מ"מ.

במידות קירות / רצפה ו/או תשתית בטון רזה תבוצע רולקה בטון קעורה ורי בבחי .5.8.1.4

 ס"מ. 5/5
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 יצוף חוץ.ס"מ מעל פני קרקע סופית או ר 15עד לגובה של  תעלה האיטוםמערכת  .5.8.1.5

 ושכבת חציצה/החלקה הגנת האיטום .5.8.2

יריעת פוליאתילן  , ועליהןס"מ מודבקות בנקודות לאיטום 5עובי פלטות "קלקר" ב .5.8.2.1

היריעות כלפי מטה בעת המילוי  למניעת משיכתלשם  החלקה/לחציצה ,מ"מ 0.2

 חוזר.ה

 חובה לכל סוגי המבנים –איטום קורות יסוד  .5.9

 (.רות תת קרקעייםר קיידיהן, בשיטה כמתוארת בזאת )עבוקורות היסוד יאטמו ויוגנו מכל צ .5.9.1

 התשתית לאיטום .5.9.2

 שר רצוף וחלק.י, כולל השחזה לקבלת שטח קיר בטון קונסטרוקטיבי שעבר הכנה .5.9.2.1

. לרבות היריעות שהבטון נדבק 2 חלק 2752נגד מים )בעיקרון לפי תקן  ת האיטוםושיט .5.9.3

 ן בשלמות(אליה

קר( " )פז795טוגום אלסטומרי, כגון "אלס בשכבות של ביטומן חם איטום הקירות .5.9.3.1

הקפיד יש ל מ"מ. 7של  מזערי בשתי שכבות ארג זכוכית בעובי כוללמשוריינות 

, לרבות יישום הבולט מהרצפה על חיבור איטום הקיר עם האיטום מרביתהקפדה 

 5בקרקע המתנקזת היטב, ניתן לרדת בדרישה לעובי של עות חיזוק". הערה: "ירי

 מ"מ.

בטון קעורה במידות ה תבוצע רולקה ת / רצפה ו/או תשתית בטון רזי קירובחיבור .5.9.3.2

 ס"מ. 5/5

 קרקע סופית או ריצוף חוץ. ס"מ מעל פני 15ה של לגובעד  תעלה האיטוםמערכת  .5.9.3.3

 ושכבת חציצה/החלקה הגנת האיטום .5.9.4

יריעת פוליאתילן  , ועליהןס"מ מודבקות בנקודות לאיטום 5ר" בעובי "קלק פלטות .5.9.4.1

עת המילוי כלפי מטה בעות הירי למניעת משיכתלשם  החלקה/חציצהמ"מ, ל 0.2

 החוזר.

חובה לכל סוגי  –גזים רת על הקרקע, יצוקה ע"ג אאיטום מתחת לרצפת קומת קרקע מונח .5.10

 המבנים

 התשתית לאיטום .5.10.1

ומנוקזת. הבטון  מיושרתו, מעל שכבת תשתית מהודקת (, מוחלק15 -בטון רזה )מבטון ב .5.10.2

 ציה(.פרק הקונסטרוק ארגזים )יבוצעו ע"פ הנחיות הרזה יבוצע מעל שכבת

 שיטת האיטום נגד מים .5.10.3

תעודה יעות תהיינה בעלות רמ"מ. הי 4, בעובי SBSת, יריעות ביטומניות משוכללו שכבת .5.10.4

 " )או מערכת שוות ערך(. M"  , דרגה3, חלק 1430להתאמה לתקן ישראלי 

 כלפי מעלה. על היריעות תוברש שכבת "שמנת הדבקה" להדבקת היריעות .5.10.5

 הגנת האיטום .5.10.6

 .ס"מ 5-4ללא אגרגט גס וללא החלקה, בעובי  ,ן, ללא זיוןבטו ע  שכבת צובי .5.10.7
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 נדבך חוצץ רטיבות .5.10.8

ס"מ, באמצעות מריחות  30תחת לקירות חוץ ברוחב עד רטיבות מ ץנדבך חוצ .5.10.8.1

מ"מ, או מיריעות  3 4 מן חם בשכבות, עם שיריון ארג, בעובי כולל שלביטו

חלק  1430ימה לת"י מתא מ"מ, 4יעה . עובי הירS.B.Sופרות בפולימר ביטומנית מש

  "R, דרגה "3

  חובה לכל סוגי המבנים –ל( ולפי הספר הכח -קטגוריות שתי)ב איטום חדרים רטובים .5.11

 התשתית לאיטום .5.11.1

. 1,2חלקים  1920וחלק תואם לת.י.  טיח צמנט חזק, יציב בטון/בלוקי בטון, או .5.11.1.1

אליהם עם  ה שניתן להתחברדרים הרטובים יהיו כאלהאביזרים אשר ישולבו בח

 שכבות האיטום.

ס"מ  15 תבגובה העולה לפחון היקפית, , תיבנה חגורת בטובכל היקף החדר הרטוב .5.11.1.2

 הריצוף. מעל למפלס

או טון או מבלוקי בטון ולא מלוחות גבס מומלץ כי קירות חדרים אלו יבוצעו מב .5.11.1.3

 בלוקי איטונג.

דיים )כגון אלו לוחות ייעולוחות דקי עובי, יהיו במקרה של אילוץ, ובניה מ .5.11.1.4

 .כנ"ל ת בטון היקפיתפאנל וכד'( והקירות ייבנו ע"ג חגור-וילהבורד, אקווה

 )לחדרים עם מעט מים( יטוםאשיטת ה .5.11.2

 הרטובים יהיה על בסיס צמנט הידראולי איטום רצפות וקירות נרטבים של החדרים .5.11.2.1

יהיה כגון  ין אלקלי. חומר האיטוםמוגמש, משוריין בכל השטח בארג זכוכית חס

י מזערי של " )כרמית(, או ש"ע, בעוב502רוסיל פלקס" )טמבור(, "איטומט פלוס "טו

 מ"מ.  2.5

 מ'. 2ים, האיטום יבוצע עד לגובה של הנרטב תבקירו .5.11.2.2

את צינורות וכו' ישוריינו שכבות "רולקות", סביב יצי בנקודות התורפה כגון .5.11.2.3

 .עו שכבות איטום נוספותהאיטום בשריון נוסף ויבוצ

רות וקולטנים ע"ג הריצפה, יבוצעו )ע"ג רצפות חדרי שירותים לאחר הנחת צנ .5.11.2.4

" MCאלסטומרי כגון "מסטיק -פולימר-חות בלבד( מריחות של ביטומןומקל

ט/חול גס מוטבע )ע"ג איטום הרצפה(, והטבעת אגרגמ"מ  2)ביטום( או ש"ע, בעובי 

 בחומר האיטום.

 ל.כות האיטום הנ"ני מערנרת תבוצע בין שכאמור, העברת הצ .5.11.2.5

 )לחדרים עם הרבה מים( שיטת האיטום .5.11.3

ו לפי רמה ב' בספר מאטבות ומים בשיעור גבוה, ייחדרים רטובים עם תנאי רטי .5.11.3.1

משוריין בשלוש שכבות ארג, או ב שכבתי, הכחול, במערכת הכוללת ביטומן חם, ר

 בשילוב עם שכבת יריעות ביטומניות אחת.

 בניםלכל סוגי המבה חו – ת עליוניםאיטום גגו .5.12

 התשתית לאיטום  .5.12.1

 1752(, ואשר יתאים לת.י. הגגות והשיפועים יהיו מבטון יצוק באתר )לא "בטקל" .5.12.1.1

 .1ק לח
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יאת המים מהגג, יש לבצע הכנות לביצוע האיטום בגגות, עיבוד טיח של אזור יצ .5.12.1.2

 ס"מ( 5X5מידות גג )רולקות קעורות בביצוע בטון שיפועים, ביצוע רולקות בהיקף ה

 האופקיים והאנכיים. המפגשים ובכל 

יצוקה בשיפוע(, להיות על השיפועים )או בטון התשתית, במקומות בהם התקרה  .5.12.1.3

 ."רמת הליקופטר"ם בימוחלק

ן קולטן לבין הגבהה או צינור, יהיה יש להקפיד בכל התקרות, כי המרווח החופשי בי .5.12.1.4

רות ך גם בין הצינוכבות האיטום, כס"מ, לשם אפשרות עיבוד יעיל של ש 50לפחות 

 . 1חלק   1752לבין עצמם, כנדרש בת.י 

כות לטפס לפחות ימעקות/הקירות ובכל הגבהה צרשכבות איטום התקרה בשיפולי ה .5.12.1.5

צריכים להיות בגובה כנדרש המים  ס"מ מעל למפלס פני המדרך. המעקה או אף 15

 יטום. בתקן הנ"ל על מנת לאפשר גם מרווח בטון להגנת קצה הא

 טוםיאהשיטת  .5.12.2

מ"מ, עם שריון ארג זכוכית בנקודות  2טומן חם אלסטומרי בעובי מריחות בי .5.12.2.1

שתי שכבות יריעות ביטומניות ועליה  וסביב צינורות, ון "רולקות"התורפה כג

היריעות תהיינה עם תעודות המוכיחות, כי  , כ"א.מ"מ 4בעובי  S.B.Sמשוכללות, 

 ".Mגה "מדר 3חלק  1430הן עומדות בדרישות תקן ישראלי 

 האיטום תודבק במלואה לתשתית הבטון הנ"ל. מערכת  .5.12.2.2

זוק" ו"יריעות י"י הלחמת "יריעות חולקות" עאיטום "רמערכת האיטום כוללת  .5.12.2.3

שכבות של יריעות ביטומניות   2-ס"מ, עשויות מ 50וברוחב ס"מ,  30חיפוי" ברוחב 

 מ"מ. 4עובי כל יריעה  S.B.Sמשופרות בפולימר 

 תרמי וד ביד .5.12.3

(. הבידוד בפרק אחר) 1045יענה לדרישות תקן ישראלי  מי של הגגד התרהבידו .5.12.3.1

 בשיטת "גג הפוך". ת הגג" מעל ליריעות האיטום,התרמי ישולב ב"מערכ

 "כובד"והבידוד ו הגנת האיטום .5.12.4

גר' למ"ר  400יריעת גיאוטכסטיל במשקל צע ע"י הנחה של הגנת האיטום תתב .5.12.4.1

לי הליכה. כל שאר השטח גג ולסימון שביבהיקף הפינות, דרכה, במומעליהן מרצפות 

 .ס"מ 5יכוסה בחצץ בעובי 

 מבניםהחובה לכל סוגי  – פסות ו מרו/א איטום גגות פעילים .5.13

 התשתית לאיטום  .5.13.1

 1752א "בטקל"(, ואשר יתאים לת.י. הגגות והשיפועים יהיו מבטון יצוק באתר )ל .5.13.1.1

 .1חלק 

יאת המים מהגג, טיח של אזור יצעיבוד  יש לבצע הכנות לביצוע האיטום בגגות, .5.13.1.2

ס"מ(  5X5מידות ביצוע בטון שיפועים, ביצוע רולקות בהיקף הגג )רולקות קעורות ב

  האופקיים והאנכיים. םובכל המפגשי

ם התקרה יצוקה בשיפוע(, להיות על השיפועים )או בטון התשתית, במקומות בה .5.13.1.3

 מת הליקופטר.מוחלקים בר
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קולטן לבין הגבהה או צינור, יהיה וח החופשי בין כי המרויש להקפיד בכל התקרות,  .5.13.1.4

ות רות האיטום, כך גם בין הצינוס"מ, לשם אפשרות עיבוד יעיל של שכב 50לפחות 

 . 1חלק   1752לבין עצמם, כנדרש בת.י 

כל הגבהה צריכות לטפס לפחות פולי המעקות/הקירות ובשכבות איטום התקרה בשי .5.13.1.5

יכים להיות בגובה כנדרש או אף המים צר . המעקהס"מ מעל למפלס פני המדרך 15

 ום. בתקן הנ"ל על מנת לאפשר גם מרווח בטון להגנת קצה האיט

 איטוםהשיטת  .5.13.2

מ"מ, עם שריון ארג זכוכית בנקודות  2טומרי בעובי ומן חם אלסטמריחות בי .5.13.2.1

שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללות, , ועליה רפה בלבד כגון "רולקות"התו

S.B.S עות תהיינה עם תעודות המוכיחות, כי הן עומדות הירי .מ"מ, כ"א 4ובי עב

 ".Mמדרגה " 3חלק  1430בדרישות תקן ישראלי 

 הבטון הנ"ל.  בק במלואה לתשתיתדמערכת האיטום תו .5.13.2.2

מת "יריעות חיזוק" ו"יריעות ות" ע"י הלחאיטום "רולקמערכת האיטום כוללת  .5.13.2.3

יריעות ביטומניות שכבות של   2-מעשויות ס"מ,  50ס"מ, וברוחב  30חיפוי" ברוחב 

 מ"מ. 4עובי כל יריעה  S.B.Sמשופרות בפולימר 

 בידוד תרמי  .5.13.3

(. הבידוד בפרק אחר) 1045שראלי שות תקן יייענה לדרוד התרמי של הגג ידהב .5.13.3.1

 האיטום, בשיטת "גג הפוך". גג" מעל ליריעותהתרמי ישולב ב"מערכת ה

 םניקוז והגנה ראשונית בשטחים אופקיי .5.13.4

גר'/מ"ר(,  400ע"י שכבת יריעת ניקוז מגיאוטקסטיל סינטטי )ית תבוצע ראשונהגנה  .5.13.4.1

 מ"מ. 0.2לן ועליה יריעת פוליאתי

יות יועץ האיטום, בכל גג ו/או מרפסת ו/או חצר פול" בהתאם להנחכיש ליישם "נקז  .5.13.4.2

שחקים על גבי גג מרוצף ו/או גשר מעבר בין בנינים  מרוצף, חובה לבצע נקז כפול מ

וז המים הניגרים במפלס העליון מעל שכבת האיטום, והן את דו מפלסי( לניקניקוז )

 שכבת המים שחדרו מתחת 

 הגנת מערכת האיטום  .5.13.5

 ס"מ.  5-4, ללא זיון, בעובי 20 -יציקת בטון הגנה ביחה של שהגנה ק .5.13.5.1

קירות ומעקות, יבוצע על יריעות האיטום טיח צמנט, משוריין ברשת לול ולי בשיפ .5.13.5.2

 מ"מ. 15-20בי נת, בעומגולוו

 חומרי גמר ושכבת מדרך .5.13.6

 לפי בחירת האדריכל. או אחר, ריצוף,גמר  .5.13.6.1

חובה לכל  –כמו מרתפים בקרקע מחלחלת(  יאיטום חיצונטמונים בקרקע ) איטום מאגרי מים .5.14

 סוגי המבנים

 וםהתשתית לאיט .5.14.1

המאגרים יבוצעו מבטון יצוק באתר, המתוכנן להיות ללא סידוק ועם כיסוי בטון  .5.14.1.1

 על פני ברזלי הזיון.  ס"מ 3של לפחות 
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יקון האיטום יבוצע רק לאחר בדיקת הצפה, סימון סדקים בבטון, ולאחר ת .5.14.1.2

         הסדקים.              

 מערכת האיטום הפנימית במאגר המים .5.14.2

ל בסיס צמנט הידראולי/ פולימרי, של מאגר המים יהיה ע איטום המעטפת הפנימית .5.14.2.1

" )סיקה(, או ש"ע, משוריין 107פסיל כגון "סיקה טו מוגמש. חומר האיטום יהיה

 "מ.מ 3בארג זכוכית חסין אלקלי, בעובי כולל מזערי של 

' ישוריינו שכבות האיטום לקות", סביב צינורות וכוובנקודות התורפה כגון "ר .5.14.2.2

", ועובי האיטום 0038כית חסין אלקלי, נוספת, כגון "פיבאקריט בשכבת ארג זכו

 מ"מ. 4-שם, לא יפחת מ

טחת האיטום, במקומות שנדרש, תבוצע בחומר אלסטומרי כגון השלמת ואב .5.14.2.3

 ".FC 11"סיקהפלקס 

 אגר תיאטם.גם תקרת המ .5.14.2.4

היות בעלי תעודת בדיקה ממכון התקנים המשולבים במאגר ל על חומרי האיטום .5.14.2.5

התאמתם למי שתיה. דרוש פטור מהמנהל עבור שימוש בחומרים ללא  המעידה על

 אישור כזה.

 חובה לכל סוגי המבנים –ם מצידו החיצוני של המאגר טות לאיהתשתי .5.15

ק ועם כיסוי ואתר, המתוכנן להיות ללא סידתקרה וקירות קונסטרוקטיביים, מבטון יצוק ב .5.15.1

 ס"מ על פני ברזלי הזיון.  4 בטון של לפחות 

 ית להיות מוחלק ברמת הליקופטר.ן התשתעל בטו .5.15.2

ס"מ, לשם  50הה או צינור, יהיה לפחות בין הגבקולטן ליש להקפיד, כי מרווח החופשי בין  .5.15.3

  1752ת לבין עצמם, כנדרש בת.י אפשרות עיבוד יעיל של שכבות האיטום, כך גם בין הצינורו

 . 1חלק 

 מצידו החיצוני של המאגר איטוםהשיטת  .5.15.4

מ"מ, עם שריון ארג זכוכית בנקודות  2ובי חם אלסטומרי בעמריחות ביטומן  .5.15.4.1

שתי שכבות יריעות ביטומניות ינורות, ועליה וסביב צ ולקות"התורפה כגון "ר

מוכיחות, כי ה עם תעודות ההיריעות תהיינ מ"מ, כ"א. 4בעובי  S.B.Sמשוכללות, 

 ".Mרגה "מד 3חלק  1430עומדות בדרישות תקן ישראלי  ןה

 ואה לתשתית הבטון הנ"ל. ם תודבק במלמערכת האיטו .5.15.4.2

 ניקוז והגנה  .5.15.5

מ"מ ועמידות  8בחתך של כסטיל מרוכב, מגיאוט ת ניקוזניקוז והגנה ע"י שכב .5.15.5.1

 .Isodrain 8 Geoכדוגמת:  ק"ג למ"ר  250בלחיצה של 

 גראוקירות פנימיים של המ רצפה יציקת .5.15.6

 ס"מ )לפי קונסטרוקציה(. 20-15תבוצע מבטון יצוק באתר, בעובי  .5.15.6.1

 התשתית לאיטום הפנימי, לאחר יציקת המאגר .5.15.7

היות ללא סידוק ועם כיסוי בטון של תוכנן לאתר, המהמאגרים יבוצעו מבטון יצוק ב .5.15.7.1

 ס"מ על פני ברזלי הזיון.  3לפחות 
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ן, ולאחר תיקון ובבט דיקת הצפה, סימון סדקיםהאיטום יבוצע רק לאחר ב .5.15.7.2

 הסדקים.                      

 םנימית במאגר המימערכת האיטום הפ .5.15.8

לימרי, ולי/ פוט הידראאיטום המעטפת הפנימית של מאגר המים יהיה על בסיס צמנ .5.15.8.1

" )סיקה(, או ש"ע, משוריין 107מוגמש. חומר האיטום יהיה כגון "סיקה טופסיל 

 מ"מ. 3ערי של זת חסין אלקלי, בעובי כולל מבארג זכוכי

' ישוריינו שכבות האיטום בנקודות התורפה כגון "רולקות", סביב צינורות וכו .5.15.8.2

ועובי האיטום  ",0038 יבאקריטאלקלי, נוספת, כגון "פבשכבת ארג זכוכית חסין 

 מ"מ. 4-שם, לא יפחת מ

מרי כגון השלמת ואבטחת האיטום, במקומות שנדרש, תבוצע בחומר אלסטו .5.15.8.3

 ."fc 11"סיקהפלקס  

 גם תקרת המאגר תיאטם. .5.15.8.4

ת בעלי תעודת בדיקה ממכון התקנים חומרי האיטום המשולבים במאגר להיו כלעל  .5.15.8.5

 המעידה על התאמתם למי שתיה.

 

 גרות פלדהנגרות אומן ומס .6

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .6.1

יום,  ןילדים, מעו וך )בית ספר, גןמוסד ציבור/ חינמבנה ביצוע פרטי נגרות אומן ומסגרות פלדה ב .6.1.1

בכפוף לכל החוקים, התקנות,  יבוצע בהתאם לכל דין  ויהיו   אולם ספורט, מבנה קהילתי (

גוף מתקצב,  או משרד הרווחה, הוראותהוראות משרד החינוך ו/ וראות ובכלל זההתקנים, והה

לעבודות בנין  שרדיהמיפרט הבין מבהתאם למפרט כללי למוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה 

 המעודכנים בעת ביצוע העבודה יו.ול( של משהב"ט על כל פרקח)הספר הכ

במבני מוסדות הכללית הוראות קבע סידורי בטיחות מנהלת חוזר ה .6.1.2

או עדכונם האחרון בעת ביצוע  2013ברואר שע"ג פשבט הת –(א( 6חינוך עג/ה

 העבודות להלן חוזר מנכ"ל.

 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות לינוה החינוך משרד ל"מנכ חוזר .6.1.3

 0086 קבע הוראת 2018 מרץ – ח"התשע אדר

ר וד  מעונות יום לגיל הרך דצמבתיכנון וציוהנחיות ל ה"פרוגראמ .6.1.4

 ת משרד התמ"ת,"  בהוצא2006

 ן בעת ביצוע העבודה, י המעודכהכל על פ .6.1.5

יש להעזר בהנחיות ) 6185 ת"י   תודלתות במוסד חינוך כלשהו יהיו בעל .6.1.6

בהתאם לאזורים השונים  6185יבות בת"י חולתות המרד החינוך לבחירת הדמש

  .ורט, ובהתאם למפיבמוסד חינוכ

וך כך ומבלי ובת ועץ בטיחותבהתאם לתוכניות אדריכלות והנחיות י .6.1.7

 פרק זה:  אמור לעיל גם מהוראותלגרוע מה

תיבחר  ירה בין ההנחיות,מפרט אחוזות חוף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימת  סת .6.1.8

 יהם.המחמירה מבנ ופההחל
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 חובה לכל סוגי המבנים -הגדרת פתח אור )נטו(  .6.2

תאים מידות בניה כך על המתכנן ועל הקבלן לה למשקוף הנגדי. מדידת פתח נטו תבוצע בין כנף הדלת .6.2.1

 נטו המתקבל לא יפחת מהמצוין. שפתח

 חובה לכל סוגי המבנים -אמצעי הגנה בדלתות  .6.3

 המפורט בזאת:וכן על פי  6185ת פגיעה בהתאם לת"י ניעלתות יותקנו אמצעי הגנה למהד בכל .6.3.1

בצד  ובהגהנף הדלת  למלבן, שיותקנו לכל ת אצבעות בין כהמונעים הכנס או טלסקופיים רכיבים גמישים .6.3.2

 פתיחה תזווילכל , הצירים, משני העברים

עת מנימתאים לעבודה מאומצת, לצורך  גלגל האטה מסוג גדול  או בלם סגירה או מחזיר הידראולי .6.3.3

 סגירה מהירה של אגף הדלת

 ת טריקת הדלתת הפתיחה למניעאת אגף כנף הדלת בסוף תנוע תפס )מעצור דלת( עליון מגנטי התופס .6.3.4

 סוגי המבנים חובה לכל -משקוף .6.4

 מכל העברים בטון יצוק עם חיזוקים בבניהמ דלת יבוצע בנית הפתח  .6.4.1

 רטי אדריכלותהתאם לפב בברוחמ"מ ממולא בטון  1.5ובי עבמגולוון  משקוף פח פלדה  .6.4.2

 פרט הכלליעיגון המשקוף בהתאם לפרטי ביצוע ובהתאם למ .6.4.3

 גומיותפס אטימה ו .6.4.4

 חובה לכל סוגי המבנים -מות ומידות פתחיםכ .6.5

לפי כמות ומידות יהיו בהתאם לחישובי תפוסה  חי היציאה בחלקים השונים של מוסד החינוךתפ .6.5.1

, והנחיות  "בטיחות אש בבניינים –חלק ג'  ת(,יו ואגרוייה )בקשה להיתר, תנא"תקנות תכנון ובנ

 :להלןכמפורט יועץ הבטיחות 

קבלן להקפיד להתאים תח אור כמוגדר בתקנות התיכנון והבניה על הידות פת הינן מכל המידו .6.5.2

 .את מידות הבניה בהתאם

 :הלבט ב"צמ .6.5.3

המספר  המרחב

 המזערי

 הרוחב המזערי 

 )לפתח אור(

 בהוג

גיה או פיזיקה, חדר ולוכיתה וחדר עזר, מעבדת בי

מוקד לוגיסטי מ"ר,  150-סדנה, ספרייה בשטח קטן מ  מלאכה,

 דר מוריםלטכנולוגיה, ח

 מטר 2 מטר 0.9 1

מ"ר,  150, סדנה מעל ד לוגיסטי למדעיםמעבדת כימיה, מוק

 .מ"ר 150ספרייה מעל 

או דרך אפשרי שהדלת השנייה תעבור דרך חדר השירות )

 (מעבדה סמוכה.

 מטר 2 רטמ 0.9 2

 מטר 2  מטר 1.0 2 מעבדה וחדרים לוגיסטיים בבית ספר על יסודי

 מטר 2 מטר 0.8 1 י נכיםותים, תא שירותמנהלה, חדר שיר  חדרי
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המספר  חבהמר

 המזערי

 הרוחב המזערי 

 )לפתח אור(

 גובה

 .איש או יותר 50כל חדר מהנ"ל המשמש להתקהלות של 

 חב הכולל הדרוש למילוט.הרוהדלתות ורוחבן יחושבו לפי  פרמס)

נעול יהיה עפ"י הת"י איש. המ 100נדרש מנעול בהלה מתפוסה של 

 (.1, חלק 4588

 מטר 2 מטר 0.9 2

 כינוסיםאולם ספורט, אולם 

וחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט מספר הדלתות ור)

 ולפי המרחקים בין פתחי המילוט.

 נעול בהלה.ש מנדר

 (.1, חלק 4588הת"י "י המנעול יהיה עפ

 מטר 2 מטר 1.1 2

 .דלת יציאה ראשית מבית ספר

מספר הדלתות ורוחבן יחושבו לפי הרוחב הכולל הדרוש למילוט )

 חי המילוט.ים בין פתולפי המרחק

 (מ'. 1.65יש עד שש כיתות במבנה אפשר להסתפק ברוחב של אם 

 . מטר2 מטר 2.2 2

 

 מבניםי החובה לכל סוג -פתיחת דלתותון כיו .6.6

 דלתות במוסד ציבור ו/או חינוך יפתחו כלפי חוץ. .6.6.1

ום קום תנועה )פרוזדור, רחבה וכד'( לא יבלטו במצב הפתיחה לתוך מקתחות אל מדלתות הנפ .6.6.2

יחתם לא תפגע בעוברים ובשבים הנעים במסדרונות. דלת הנפתחת כלפי חוץ התנועה כדי שפת

בסוף מהלך הפתיחה היא לא תבלוט לתוך ן שיה שקועה בגומחה )נישה(, באופלכיוון המעבר תה

 המעבר

 בלבד.מעלות  180או  90יה פתיחת הדלת תהי תזווי .6.6.3

 כלפי חוץ: והן רק הדלתות שלהלן יכולות להיפתח הן כלפי פנים .6.6.4

 איש; 10של חדר המיועד לשמש עד  דלת .6.6.5

 הדלת הראשית של חדר השירותים או הרחצה של התלמידים; .6.6.6

י השירותים עצמם, ים של התלמידים והמובילות אל תארותהדלתות המצויות בתוך חדר השי .6.6.7

ו מ' לפחות או שהוא בנוי באופן שאפשר לטפס ולחדור לתוכ 1.6של כל תא הוא בתנאי שאורכו 

 מ'. 2.1לא יעלה על  בכניסה לתא השירותים חוץ. גובה הדלתמב

 חובה לכל סוגי המבנים -דלתות עץ  כללי .6.7

 יצוע לפי פרטים מאושרים.י בפרט .6.7.1

 לאישור. 1:10נגרות, מסגרות, ובקנ"מ  ביצוע  פרטי תוכנית ספקל שי .6.7.2

 וונדליזם ר חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריותמוגי .6.7.3

 ופגיעות מכניות קל לניקוי –יקה ני שחיד בפעמם גימור פני .6.7.4

 יהיו נושאי תו תקן. וצריםכל המ מחיר המוצרים כולל זיגוג, פרזול מהמין המשובח ביותר .6.7.5

 מפתח" )מפתח מסטר"( לכל הדלתות, ק "רב לספיש  .6.7.6
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 .ה יהיה כשר, בית המזוזה יהיה ממין משובח בלבדשקופי הדלתות קלף המזוזיש להתקין מזוזות בכל מ .6.7.7

 עשן. דלתות ומכללי אש דלתות ( מכללי1חלק  1212( י"בת המופיעות הדרישות יתקיימו בהלה בפרזול .6.7.8

 סוגי המבנים חובה לכל -מבנה הדלת  .6.8

רגילה; כל דלתות הפנים  ,פתיחת ציר 23תהיינה דלתות פורמייקה מוסדיות תואמות לת"י מס'  עץ דלתות .6.8.1

 .ס"מ התחתונים של כנף הדלת 5-פחות בלמים לת עמידה לרבות התקנת מסגר ,תהיינה עמידות למים

וק קנט ב -פלקסבורד, בהיקף הדלת כנף הדלת תהיה עשויה משני לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי .6.8.2

 )כולל חריץ הפרדה בין פורמייקה לקנט בוק

 משני הצדדים ייקהגמר הדלתות יהיה בפורמ .6.8.3

 30dbת יכולת הנחתה של ליה בעה תהיובכל מקר עמידות אקוסטית בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה .6.8.4

 כולל פסי אטימה .6.8.5

 ס"מ 20ף בגובה של דלת תא השירותים ו/או מקלחת תהייה מוגבהת מסף הריצו .6.8.6

 םכל סוגי המבניה לחוב -פרזול .6.9

 ,שלושה צירי ספר + מסיבים .6.9.1

 לל, כו( ת מהידיתלמניעת פגיעווגל לכיוון כנף הדלת )טה מסתובבת עם קצה מעיש להתקין ידית נירוס .6.9.2

 רוזטה משותפת לצילנדר ולידית.

 מנעול צילנדר עם רב מפתח. .6.9.3

 הכיתה.פי ל פרפר בצד הפנימי של הדלת כלבהתאם להנחיות שירותי הכבאות יש ליישם מנעו .6.9.4

 מפני הריצוף 160בגובה בדלתות גני ילדים ומעונות יום יש לבצע מנעול פרפר נוסף  .6.9.5

 עול תפוס פנוי.בדלתות תאי שירותים יש להתקין מנ .6.9.6

 בדלתות תאי שירותים לגיל הרך יש להתקין מנעול מגנטי בלבד. .6.9.7

 פירזול כנדרש בתקנות. –בדלתות אש  .6.9.8

 06.3ט בסעיף נה כמפוראמצעי הג .6.9.9

 וגי המבניםחובה לכל ס -שדלתות א .6.10

ות לעמיד 1212יות, נושאות תו השגחה לפי ת"י פתחים במחיצות אש יוגנו ע"י דלתות אש תקנ .6.10.1

 ם לדלת אש ולמשקל הדלת.דלת מותאבמחזיר  נדרשת, מצוידותאש ה

  .נת אשיבצוהר זכוכית חס יכולות להיות מצוידות דלתות אלו  .6.10.2

 דה מוסמכתמעבבות התקנתה על ידי שר באתר לרכל דלת תאו .6.10.3

ת(, חלק ג' בקשה להיתר, תנאיו ואגרול "תקנות תכנון ובנייה )כמות ומידות דלתות אש בהתאם  .6.10.4

 ותעץ הבטיחנחיות יו, וה "בבנייניםבטיחות אש  –

 בחללים הבאים: 1212יחד עם זאת יש להתקין דלתות אש בעמידות של חצי שעה בהתאם לת"י  .6.10.5

 המשאבים;במרכז /בספרייה .6.10.6

 ;סוגבאולמות מכל  .6.10.7

חומרי מלאכה ומחסני  בחדרים  שקיימים בהם סיכונים לאש, כגון מחסני מעבדות, מחסני  .6.10.8

 חומרי קישוט.

 שפהם, חדר אדר דוודיחובחדרי הסקה, בחדרי מכונות  .6.10.9

 בחדרי חשמל, חדר מיזוג אוויר, חדר גנרטור .6.10.10

 במחסנים )למעט אלה שהוגדרו בסעיף הקטן למעלה( .6.10.11
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אש המפורטות בזאת יחות ובהתאם לנדרש בתקנות דלתות ההבטפי הוראות כיבוי אש, ויועץ  לע .6.10.12

 בעלי עמידות באש הגבוה מ חצי שעה.יכול שיהיו 

 06.3יף: עתאם למפורט בסאמצעי הגנה בה .6.10.13

 חובה לכל סוגי המבנים -דלת פלדה .6.11

 .ב בריחיתפלדלת ר בחדרים בעלי ציוד רב ערך  ו/או בחדרי מנהלה ניתן להתקין דלת .6.11.1

 יחים ארבעה בר בעלמנעול -מנעול ראשי  .6.11.2

 מנעול עליון .6.11.3

 מנעול תחתון .6.11.4

 הצירים בריח צד לכיוון משקוף  .6.11.5

ממוקמים בדופן .ףים ננעצים למשקוריחים הקבועהב שני - בריחים קבועים בצד הצירים  .6.11.6

 .הצירים של הדלת

 06.3אמצעי הגנה בהתאם למפורט בסעיף:  .6.11.7

 חובה לכל סוגי המבנים -הערה .6.12

 חיר.ות פח במקום דלתות עץ ללא תוספת במדלתם להחלטת המזמין ניתן לבצע תאבה .6.12.1

 כל סוגי המבניםבה לחו -דלתות יציאה מהמבנה .6.13

 . ניסה מאלומיניום בפרק אלומיניוםת יציאה/כדלתו פירוט .6.13.1

 :דלתות  ורכיבי  ברזל .6.13.2

כל החלקים של דלתות פח הפלדה והחלקים של מסגרות הפלדה האחרים )כגון  .6.13.2.1

גמר הייצור )לפני הצביעה(. הוראה זאת רי יהיו מגולוונים בטבילה חמה אחסורגים( 

 חלה בכל מקום, 

פרט לחיבורים החייבים להתבצע באתר בריתוך חשמלי, מורכבים רות יהיו חלקי המסג .6.13.2.2

 סמרות.תר לעשותם בברגים(. אין להרכיב אותם במ)שמו

הנחיות יועץ אלומיניום זיגוג ייעשה בזכוכית בטיחות בהתאם להוראות סעיף זיגוג ו .6.13.2.3

 ת. ובטיחו

מנגנון וכל חלקי באגפי פח בעלי חלל פנימי ימולא החלל בצמר סלעים דחוס. המנעול  .6.13.2.4

 לא יוכלו לחדור אליהם.יהיו מופרדים הרמטית, באופן שפירורי צמר סלעים הנעילה 

-בריחי. המפתחות של דלתות החוץ יהיו "רב-הדלתות יהיו מצוידות במנגנון נעילה רב .6.13.2.5

 מיים.פנימפתח", אך לא מסדרת המפתחות ה

ר ם, בגודל ובמספיצירי הדלתות יהיו צירי מסבים )"פרפר"( או צירי פלדה חרוט .6.13.2.6

 המתאימים למשקל הדלת ולגודלה.

 והנחיות יועץ בטיחות., 06.3נה בהתאם למפורט פרזול, ידיות ואמצעי הג .6.13.2.7

 

 דלת כיתה / מרחב לימוד . .6.14

 ית משרד החינוךנחיאו בהתאם לה 6185בהתאם לתקן  דלת כיתה תהייה דלת בעלת תו תקן .6.14.1

  הקיטסוקא ץעוי תויחנהו 1 קלח 2004 י"תל םאתהב תיטסוקא תודימע .6.14.2

 כמפורט בסעיפים –מבנה הדלת והמשקוף  .6.14.3
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ס"מ לפחות. יש להתאים את מידות  90/200ד בין בן כנף הדלת למשקוף הנגדי  דומ –נטו פתח  מידות .6.14.4

 הבניה בהתאם.

 : HPLותים מ מחיצות תאי שיר .6.15

 מ"מ  13בעובי  HPLכה להיות מסוג צריחיצת השירותים מ .6.15.1

  צבעות משני צדי הדלת.ת בעלות מגני אות להיוכל הדלתות בתאי השירותים צריכ .6.15.2

יש ס"מ מהרצפה,  150הדלת ס"מ, גובה  20דים: מרווח תחתון של ליגן במחיצת שירותים ו דלת .6.15.3

 . מגנטכולל להרכיב דלתות ללא מנעולים עם ידיות כפתור 

 רצפה ס"מ מה 200ה  בגובה היימחיצה בשירותים ת .6.15.4

 200ס"מ מהרצפה גובה דלת כולל המרווח יהיה  20ן של תחתו מרווחתהייה בעלת  - דלת תא שירותים   .6.15.5

 דלת תהיה בעלת בריח נעילה פנימיס"מ מהרצפה, ה

 דגשים לקיבוע ארונות צמודי קיר . .6.16

 ציבה, ובאופן מאוזן לחלוטין.כל ארון או ספרייה, יועמדו על רצפה י .6.16.1

ים יותר יש נות ארוכות. בארועוגנים לפח 2ם ס"מ יש לקבע בראשו, ע 120אורך של עד ן בארו .6.16.2

 פים )או חלקם(.ס"מ נוס 60להגדיל את מספר העוגנים, עוגן נוסף לכל 

במקרה שהארון צמוד לקיר גבס יש לקבע את הארון לפרופילים אנכיים שיחוברו לתקרה  .6.16.3

 ולרצפה.

 בור חלקי למדי.בעלת חיולא לדופן האחורית, שהינה דקה ו רוןהקיבוע יהיה אך ורק למסגרת הא .6.16.4

תאים מייתדים )דיבלים( של חברה מוכרת ועם מפרט יצרן מוגדר, בקוטר מ יעשה עםהקיבוע  .6.16.5

 ר גדול יותר בהתאם לצורך. ובהתאם להנחיות היצרן. בבטון סדוק יש להשתמש בדיבלים בקוט

 ס"מ. אורכי הברגים יותאמו 5יח) תהיה של הט תית (בניכוי עובירגים לקיר השהחדירה של הב .6.16.6

 .המינימלילעובי החדירה 

רות שונים )בטון, סוג הבורג יותאם לסוג התשתית. ייעשה שימוש מתאים במייתדים שונים לקי .6.16.7

זרת ע של הארון לקירות ייעשה למסגרת בעבלוקים, איטונג וכו'( וזאת עפ"י מפרט היצרן. הקיבו

ארון מ"מ את דופן ה 8ר למסגרת ייעשה בעזרת ברגים חודרים של יבוזווית מפלדה מגולוונת. הח

 מסגרת הארון. ום ודיסקית בצד הנגדי. אין לאפשר חיבור שאינו חודר מצד לצד שלירה עם אוסג

 יש להבטיח שקוטר הקידוחים בקיר השתית לא יעלה על הנדרש וזאת כדי להבטיח עיגון תקני. .6.16.8

מוצר ות לם והקיבועים מיצרן מוכר, שייתן אחרירגילקבל הצעה מסודרת לסוגי הבלץ מומ .6.16.9

 ולעיגון.

 חובה לכל סוגי המבנים -ץ כלליארונות ע .6.17

 הארון, יעשה בהתאם לתכנון האדריכלות. .6.17.1

 הארון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות כמפורט : נהמב .6.17.2

 )'סנדוויץ) עץ לבוד גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מסוג  .6.17.3

 הארון יהיה מעץ דיקט בג .6.17.4

 ו עשויים סנדוויץ'הארון יהיקי שאר חל .6.17.5

 בחירת האדריכלון לבגו י פורמייקה,ונות חיצוני ארציפו .6.17.6

 בגוון לבן. פורמייקה, פנימיציפוי ארונות  .6.17.7

 ייקה בגוון לבחירת האדריכלפים פורמציפוי מד .6.17.8
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 צירי דלתות יהיו מסוג משובח ובכמות הנדרשת למשקל הדלת. .6.17.9

 אדריכלותהתאם לתכנון ידיות מתכת ב .6.17.10

 בית ספר חובה במבנה-תהארון כי .6.18
 לתכנון האדריכלות.עשה בהתאם ן, יהארו .6.18.1

 למפורט בזאת:)ארונות עץ כללי( ובהתאם  06.14כיתה יעשה בהתאם למפורט בסעיף:  הארוןמבנה  .6.18.2

 ס"מ. 210/40/60 נטו  מידות .6.18.3

 מקובעים לגוף הארון רשאחלוקה פנימית למדפים  .6.18.4

ל מניעת רטיבות שס"מ ובחיפוי עמיד למים ל 10-ל כקל( בגובה שן הגבהה בנויה )סובתחתית הארון תותק .6.18.5

 .תחתית הארון

 לינדר לדלתל צימנעו .6.18.6

 חובה לכל סוגי המבנים -ארון מטבח תחתון .6.19

 , ויעשה בהתאם לתכנון האדריכלות.תחת למשטח שישהארון יותקן מ .6.19.1

עץ כללי(  ובהתאם למפורט  )ארונות 06.14מבנה הארון כיתה יעשה בהתאם למפורט בסעיף:  .6.19.2

 ת:בזא

 מידות:  .6.19.3

 ס"מ לפחות 60-כ -ות לתכולל חזית הדעומק הארון,  .6.19.3.1

 .ס"מ מעל פני הריצוף 90-כ -ן של משטח העבודה ף עליוגובה ס .6.19.3.2

 ס"מ. 240אורך  .6.19.3.3

ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת  10-ית הארון תותקן הגבהה בנויה )סוקל( בגובה של כחתבת .6.19.4

 .ןרטיבות של תחתית הארו

נטגרלי למסילה ה כולל בולם איעם מסילות תחתית מגירות בכל ארון תבוצע עמודת מגיר .6.19.5

 .מאיכות מעולה

 לכל הדלתות והמגירות יסופק מנעול צילינדר לנעילת הדלתות והמגירות. .6.19.6

 הצילינדרים יהיו אחידים כמסטר וגרנד מסטר .6.19.7
 חובה לכל סוגי המבנים -ארון מטבח עליון .6.20

 נון האדריכלות.הארון, יעשה בהתאם לתכ .6.20.1

רט )ארונות עץ כללי(  ובהתאם למפו 06.14מפורט בסעיף: יעשה בהתאם לתה מבנה הארון כי .6.20.2

 בזאת:

 :שלוש יחידות של ארון מטבח עליון במידות .6.20.3

 ס"מ 40  ןוראה עומק .6.20.3.1

 ס"מ 45  ןוראה רוחב .6.20.3.2

 ס"מ 70 ןוראה גובה .6.20.3.3

 דלתות פתיחה צידית .6.20.4
 חובה במבנה בית ספר –ארון חדר אחות  .6.21

 לתכנון האדריכלות. תאםן מתחת למשטח שיש, ויעשה בהיותק הארון .6.21.1

(  ובהתאם למפורט )ארונות עץ כללי 06.14בהתאם למפורט בסעיף:  יתה יעשהארון כמבנה ה .6.21.2

 בזאת:

 מידות: .6.21.3
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 ס"מ לפחות 60-כ -ל חזית הדלתות עומק הארון, כול .6.21.3.1

 .ס"מ מעל פני הריצוף 90-כ -גובה סף עליון של משטח העבודה  .6.21.3.2

 ס"מ. 180אורך  .6.21.3.3

למים למניעת  מ ובחיפוי עמידס" 10-ה )סוקל( בגובה של כנויבתחתית הארון תותקן הגבהה ב .6.21.4

 .ל תחתית הארוןרטיבות ש

ולל בולם אינטגרלי למסילה בכל ארון תבוצע עמודת מגירות עם מסילות תחתית מגירה כ .6.21.5

 מאיכות מעולה.

 גירות.לכל הדלתות והמגירות יסופק מנעול צילינדר לנעילת הדלתות והמ .6.21.6

 ר וגרנד מסטרמסטהצילינדרים יהיו אחידים כ .6.21.7

 לכל סוגי המבנים חובה -ודה י עבמשטח .6.22

 אבן קיסר: משטח עבודה מ .6.22.1

מ"מ לפחות כולל  20משטח עבודה מסוג אבן קיסר לכל אורך הארון התחתון יותקן  .6.22.1.1

 ( מכל הכיוונים.קנטיםשוליים בהבלטה )

יש לבצע עיבוד )תעלת לבד, אך בחזית ב הניתן לבצע את משטח השיש ללא קנט הגבה .6.22.1.2

 ן בלבד המזמי באישורהיקף הקדמי ( במים

ולים להוות ודה שאין מתחת להם ארון והם עלפינות חשופות של משטחי שיש ועב .6.22.1.3

 ס"מ לפחות.  10יעוגלו  ברדיוס של  -מפגע  

 משטח השיש יוצמד עד לקיר הבלוקים ו/או הבטון .6.22.1.4

 .למידות להתקנה תחתונה. ופתח לברזבמשטח השיש יש לבצע פתחים  לכיור בהתאם  .6.22.1.5

 פחות.ס"מ ל 60טח קרמיקה אנכי בגובה משלבצע חיפוי  ל משטח העבודה ישעמ .6.22.1.6

 משטח עבודה משולב: .6.22.2

תי שריט כדוגמת "אורטגה" או משטח עם כיור אינטגרלי מחומר אנטי ונדלי ובל .6.22.2.1

 , פתח לכיור, קנט אחורי + קנט קדמיכולל כיורים שקועים "קוריאן", 

 רחובה במבנה בית ספ –תקנייםכתיבה לוחות  .6.23

 .בעל משטח כתיבה מתכתיד וקשיח עמי לבן מחומר ח  כתיבהול .6.23.1

 .תיבה בטושים מחיקים והצמדת עזרים מגנטייםמאפשר כהמשטח ה .6.23.2

 וח.מגנטיים לא יפגע הללאחר הסרת הגופים ה .6.23.3

 .משטח הכתיבה משמש אף כמסך הקרנה להצגת שקפים או תמונות

 ותהלוח יהיה עמיד לשריט .6.23.4

  +פינות פלסטיק יום מעוגלמינמסגרת הלוח עשויה מפרופיל אלו

שטח למה ללא חיבור של חלקים, הלוח כולל מהלוח ומשטח הכתיבה יהיו מיחידה אחת ש .6.23.5

 לא עיוותים ופגמים כלשהםהכתיבה יהיה אחיד, מישורי ול

 ס"מ  X 360 120מידות לוח כיתה  .6.23.6

 יש לקבל אישור המזמין ללוח הכתיבה המוצע. .6.23.7

 םבניחובה לכל סוגי המ -ות  לתצוגותתיתש .6.24

שיתאימו לתצוגות של ובפרוזדורים יש להתקין מערכות של סרגלי עץ רך  במרחבי הלימוד .6.24.1

 .פלקטים, כרזות, מפות וכדומה
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ם או שטיח לבד על גבי דיקט )ולא מחומר מתפורר מחומר עמיד, כגון שעלוחות הנעיצה ייעשו  .6.24.2

 כקצף פלסטי(.

 4חלק  921ת"י ב 2.1.2ת סעיף וריש( המתאים לד755לי סיווג אש )ת"י לוחות הנעיצה יהיו בע .6.24.3

 (.)בהתאם לגובה המבנה ולעובי השכבה

לפי בחירת האדריכל   מסגרת לוחות הנעיצה תעשה מעץ אורן מהוקצע ומלוטש לפני צביעה בגוון .6.24.4

 לומיניום. ס"מ. או ממסגרת א 2ס"מ ובעובי  4או לכה רוחב 

 מטר.  1גובה לוח הנעיצה יהיה  .6.24.5

 דריכל.און גובה סף תחתון בהתאם לתכנ .6.24.6

ב מיועד לו. שטח לוחות הנעיצה ס"מ לתלמיד שהמרח 40-גלי התצוגה לא יהיה פחות מאורך סר .6.24.7

 מיועד לו. מ"ר לתלמיד שהמרחב  0.2-לא יהיה פחות מ

 והמזמין.ניתן לפצל את הלוח על פי החלטת האדריכל  .6.24.8

 חובה לכל סוגי המבנים -פסי  הגנה .6.25

שותפים המשמשים חלק מהזמן המרחבים והמים ימוד )גם המרחבים המשניחבי הלבכל מר .6.25.1

עובי ס"מ וב 15ת, לכל אורכם, לוחות הגנה אופקיים מעץ ברוחב כמעברים( יש להתקין על הקירו

 כיסאות ושולחנות(. הגנה מפגיעה שלס"מ, )ל 2

ס"מ מדוד  68וחות על בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות לא יעלה גובה הקו התחתון של הל .6.25.2

וחות ס"מ. בחטיבה הצעירה יהיו הל 80-ון שלהם לא יהיה נמוך מליהקו הע, וצוףמפני הרי

 ס"מ בהתאמה(. 75-ו 63ס"מ ) 5-נמוכים יותר ב

 ה התקנת פסי מגן.שור מזמין/מפקח לגובבכל מקרה יש לקבל אי .6.25.3

 ולכה שקופה.מהוקצע ומלוטש יפה לפני הצבע גמר בייץ הלוחות יבוצעו מעץ אורן  .6.25.4

 ה לכל סוגי המבניםבחו -תית ממתכתארונות תש .6.26

 דומה()חשמל, תקשורת, מים, מיזוג אוויר, צנרות וכ .6.26.1

 המעודכן 4376"י ארונות יעשו מחומרים לא דליקים בלבד. הארונות יענו על דרישות ת .6.26.2

 הארונות יהיו ניתנים לסגירה ופתיחה בקלות . .6.26.3

 .תח לארונותהארונות יהיו ניתנים לנעילה יסופק רב מפ .6.26.4

 חובה לכל סוגי המבנים -כתממת ים והמסעדיםעקהמ .6.27

 לות.בהתאם לתכנון האדריכמעקים ומסעדים יעשו  .6.27.1

 לטת האדריכל.מעקות ומסעדים ממתכת יבוצעו מברזל מגלוון וצבוע בגוון בהתאם להח .6.27.2

וגם החמרות  1142חיוניות ההגנה על ידי המעקות במבני חינוך מחייבת הקפדה על הוראות ת"י  .6.27.3

 , כמפורט להלן.מעבר לדרישותיו

 –ו ואגרות(, חלק ג' סעדים יתוכננו לפי "תקנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאים והמיעקהמ .6.27.4

 ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן: נגישות" – 1בטיחות אש בבניינים" וכן לפי "חלק ח

וכים עולים על יש להתקין מעקה בכל מקום בבניין או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמ .6.27.5

 ומעלה. 3ספר המדרגות הוא שבו המום מק ס"מ וכן בכל 50

 .1142ראלי המעקים יעמדו בדרישות התקן היש .6.27.6

גובה בין מפלסים סמוכים מ'. במקומות שבהם הפרש ה 1.1גובהם המזערי של המעקים יהיה  .6.27.7

  מ' לפחות. 1.2-דרש בתקן ולא יפחת ממ' יהיה גובה המעקה כנ 2.5-גדול מ
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 מ' 1.5מעקה בגובה  יותקן סותמרפגגות המששמים כם ו/או במגונניבגגות  .6.27.8

  די למנוע ישיבה על גבי המעקה(.ס"מ )כ 5רוחבם של המעקים לא יעלה על  .6.27.9

 מ.ס" 10המרווח בין הסורגים לא יעלה על  .6.27.10

ס"מ, ללא הבחנה בין בית  90גובהם של מסעדי היד המותקנים על הקיר או לצד המעקה יהיה  .6.27.11

 ה "אף" המדרגה(.דד מקציימזה או לגן )גובה  יסודי-ת ספר עלספר יסודי לבי

  ס"מ. 4-המרווח עד הקיר לא יפחת מ .6.27.12

 די היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות.ומסע המעקה .6.27.13

מעקה באמצע. על פי הנדרש בתקנות התכנון והבניה העדכניים ובהתאם  -יף מסעד יד וסלה יש  .6.27.14

 להנחיות יועץ הבטיחות

 י המבניםחובה לכל סוג -סורגים .6.28

אבטחה כנגד  חלטת המזמין יבוצעו סורגים בחלונות החדרים / מרחבים כאמצעים להתאהב .6.28.1

 פריצה.

 בהתאם לתכנון האדריכלות.סורגים יעשו  .6.28.2

 מ"מ לפחות.  10מ"מ בעובי  X 10 מ"מ 50חות במסגרת פרופיל שטוח מ"מ לפ 16י סורגים בעוב .6.28.3

 ;ותמ"מ לפח 13ובי חץ" בע הסורג יעוגן באמצעות "עוגן .6.28.4

 ו מברזל מגלוון וצבוע בגוון בהתאם להחלטת האדריכל.תכת יבוצעממ סורגים .6.28.5

 .1635יענו על דרישות התקן הישראלי  ליכל .6.28.6

 ת. מוש כסולם( עדיפות לחלוקה אנכימבנה הסורג לא יאפשר טיפוס )שי .6.28.7

 ממפלס הקרקע ס"מ 200חלוקה אופקית לסורג מעל גובה   .6.28.8

 שכבות 2צבע מגן וצבע  .6.28.9

 

 (פרינקלריםז סרואה )מים, ביוב, ניקותב .7

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .7.1

, מוסד ציבור/ חינוך )בית ספר, גן ילדים, מעון יוםמבנה ב  תברואה וספרינקלרים ביצוע עבודות  .7.1.1

יבוצע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות,    אולם ספורט, מבנה קהילה(

 משרד הרווחה, הוראות גוף מתקצב, או/בכלל זה הוראות משרד החינוך ות וים, וההוראוהתקנ

פרקים מוקדמות, מערכות תבוראה, מתקני חשמל, מתקני הסקה וקיטור פרט כללי בהתאם למ

לעבודות בנין )הספר הכחול( של משהב"ט על כל  המיפרט הבין משרדי בוי אשומערכות גילוי וכי

 .הבודעת ביצוע העהמעודכנים בפרקיו, 

 ,2019-תש"ף תכן הבניה ( )תברואה( הה )לתקנות התכנון והבניבהתאם  .7.1.2

 5281, ת"י  2206, ת"י 1205 לת"י, ובכפוף .7.1.3

  בכפוף להנחיות הל"ת, דרישות מכ"ר, דרישות משרד הבריאות  .7.1.4

שבט  –(א( 6חוזר המנהלת הכללית הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/ .7.1.5

 דות להלן חוזר מנכ"ל.עבואו עדכונם האחרון בעת ביצוע ה 2013ג פברואר התשע"

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי נוךהחי משרד ל"מנכ חוזר .7.1.6

 0086 קבע הוראת
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"  בהוצאת משרד 2006חיות לתיכנון וציוד  מעונות יום לגיל הרך דצמבר הנו ה"פרוגראמ .7.1.7

 התמ"ת,

 וע העבודה, ביצמעודכן בעת הכל על פי ה .7.1.8

מור לעיל גם מהוראות ובתוך כך ומבלי לגרוע מהא אינסטלציהכלות, דריבהתאם לתוכניות א .7.1.9

 ה: פרק ז

 יימת  סתירה בין ההנחיות,מפרט אחוזות חוף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם ק .7.1.10

 תיבחר החלופה המחמירה מבניהם.

 .םינבמה יגוס לכל הבוח – טוריפ כללי .7.2

ע"י מהנדס רישוי , רשום  מים והניקוז יתוכננו פקתואסית, מע' הביוב ה הסניטרינסטלצימתקן הא .7.2.1

 10על לפחות דסאי מים וקרקע בו/או הנ 1965י חוק המהנדסים והאדריכלים תשכ"ה בהתמחות מים ביוב , לפ

 ניסיון הרשום לפי חוק בפנקס ההנדסאים. שנות

 סמן השגחה. כל המוצרים יישאו תו תקן ישראלי או -תו תקן  .7.2.2

 ות מטבח כמפורט בסעיף ארונות מטבח בפרק נגרותקערין יש להתק -  חיםמטב .7.2.3

 רף" אם לדרישות "פיקוד העומקלט /  מרחב מוגן בהת .7.2.4

,בהתאם לפירוט 316כולל סל סינון מנירוסטה  "8x4"או  "6x4"יתוכנן מחסום ריצפה בגודל  –שונות  .7.2.5

 הבא: 

 316טה נון מנירוסכולל סל סי "8x4"מחסום רצפה במידות  בכל חדר שירותים  .7.2.5.1

 "4x2"מחסום רצפה במידות  בתא שירותי נכים  .7.2.5.2

 במידות על פי תיכנון  ון יבוצע מחסום רצפה אחד(מטר מסדר 20בכל מסדרון )לכל  .7.2.5.3

 במידות על פי תיכנוןמי קר בסמיכות למתקן  .7.2.5.4

ידות  מחסום רצפה במבסמיכות לארון כיבוי אש בתוך נישת ארון מערכות כיבוי אש או  .7.2.5.5

"4x2" 

 תיכנוןפי על במידות בדה מע בכל .7.2.5.6

 316כולל סל סינון מנירוסטה  "8x4"במטבח  .7.2.5.7

 תיכנון על פי במידותבכל חדר רטוב  .7.2.5.8

 בד מדגם מרובע מכסי קופסאות ביקורת / מחסומי רצפה מסוג פליז בל .7.2.6

 שטיפה של כל קווי המים בספיקה גבוהה ובמהירות זרימה גבוהה. .7.2.7

 5כת )תבוצע במועד שלא יעלה על וסמה מע"י מעבדהמים  הכלרה של מערכת יש לבצע -חיטוי צנרת מים  .7.2.8

 מסירת המבנה.ימים לפני 

אחד, לא יאושר  מגופים, צנרת( שיסופקו לאתר יהיו תמיד מיצרן / ספקוד )לדוגמא: כל הצנרת וצי .7.2.9

 .יאושר ערבוב חומרים להתקין ציוד זהה מיצרנים שונים, לא
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 דרישות תפקודיות  .7.2.10

 ת אלו:דרישו עלה וצע באופן שיענוכנן ותבברואה תתמערכת הת .7.2.10.1

קינה באופן מערכת תברואה תתוכנן  ותבוצע באופן שיבטיח את פעילותה הת .7.2.10.2

ד בצורה חופשית והציוצנרת שיאפשר גישה נוחה לתחזוקה של כלל המערכות / ה

ללא צורך בפרוקים ו/או כניסה לכיתות לימוד. כל המערכות יתוכננו ויותקנו 

 ציבוריים בלבד.בשטחים 

נו, יקובעו ויאטמו כך שיצמצמו נזילות, וימזערו יתוכנ אהרויבי מערכת התבכר .7.2.10.3

 ועובש ופגיעה באדם וסביבה כתוצאה מנזילות מטרדי ריח, טחב, 

 זק או כל מפגע לבניין, או לסביבה.באופן שלא ייגרם נ ניקוז מי גשם ייעשה .7.2.10.4

 . 4חלק  1004הרעש המרבי ממערכת התברואה יעמוד בדרישות ת"י  .7.2.10.5

 ע כך שתענה על דרישות אלה:ותבוצ נןוכפקת מים תתת אסמערכ .7.2.10.6

כמות ובלחץ המאפשרים את אספקת מים במערכת אספקת המים תהייה ב .7.2.10.7

מהירות הזרימה  י שימוש רגילים ,נה והשקטה של המערכת בתנאפעילותה התקי

 בצינורת תחושב ולא תעלה על המותר בתקן ובהל"ת.

ל עזר שהי צרם, המשאבות ומולל זה מערך המכלימערכת אספקת מים, ובכ .7.2.10.8

  המערכת תהייה עמידה ללחץ, לטמפרטורה ולספיקות הנדרשים בתקנות.

 .1חלק  1205קוטרי הצנרת במבנה יהיו לפי ת"י  .7.2.10.9

יהיו מופרדים מרכיבי מערכת הביוב ומרכיבי  פקת מים לשתייהרכיבי מערכת אס .7.2.10.10

 מערכת אספקת מים שאינם לשתייה. 

ר על מקורות האפש לככו מים חמים יבוססאספקת ום המערכת רכיבי החימ .7.2.10.11

נו לספיקה ולשימור אנרגיה חסכוניים ובכלל זה שמש, הצנרת ורכיביה יתוכנ

 אנרגיה מיטביים .

גיונלה ותאפשר יכולת וד בכל ההנחיות למניעת לימערכת אספקת מים חמים תעמ .7.2.10.12

מצד שני, תוך השמדת חיידקים מצד אחד והתאמת טמפרטורה למניעת כוויות 

 אוכלוסייה המיועדת להשתמש במערכת.וגי הסל יםמת טמפרטורת המהתא

מי השתייה יעמדו , אביזרי 1205ותבוצע לפי ת"י מערכת אספקת מי שתייה תתוכנן  .7.2.10.13

 5452בדרישות ת"י 

 במוסד חינוך  לא תותקן צנרת מים וביוב בקיר משותף לשירותים ולכיתת לימוד .7.2.10.14

תות רת כיקבתא ל חדר האוכל ולרה של המטבח או שאין להעביר קווי ביוב בתק .7.2.10.15

 הלימוד אלא באישור מיוחד של הרשות המוסמכת ו הרשות המקומית

 4חלק  1004מערכת אספקת המים, הביוב, וניקוז מי הגשם, תעמוד בדרישות ת"י  .7.2.10.16

 פחות:למניעת רעש בלתי סביר לשם כך ינקטו האמצעים האלה ל

לא  ,יןנירים הראשיים בבגשם, העוברים בפיצינורות המים, הביוב וניקוז מי ה .7.2.10.17

 בואו במגע ישיר עם שלד הבניין י

הגשם, בקירות למעט בקירות חדרי  צנרת אספקת המים הביוב וניקוז מי .7.2.10.18

יב הצנרת עטיפה עם הקירות, לצורך כך תותקן סבהשירותים, לא תבוא במגע ישיר 

 מסוג בידוד אקוסטי או שרוול מבודד
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 יהיו מגופרים.כל המתלים והאביזרים  .7.2.10.19

ע"י תפסניות ומתלים חרושתיים כולל יריעת בידוד  עוגנוים ניקבועות והמתקה כל .7.2.10.20

 .קבועה לקיר /משעם בין האביזר

 חובה לכל סוגי המבנים  –חומרים .7.3

ם של מכון התקנים ו/או כל רשות ייתר ויתאימו לתקנים הרלוונטממין משובח ביו כל החומרים יהיו .7.3.1

 מוסמכת אחרת בארץ. 

ים מארה"ב אלא אם נאמר אחרת במפורש במפרט  יהיו לפי תקנ ים ים ישראלינ לא פורסמו תק גביהםם שלומרי ח .7.3.2

 להלן.

 חובה לכל סוגי המבנים  -  םימ תייזכרמו ברז סגירה ראשי מותקן בתוך תא .7.4

 תנקתה רתות אל) תא או  פיר צנרת נגיש בגודל המאפשר גישה נוחה לתחזוקה ,ברז סגירה מותקן בתוך .7.4.1

קרה במרחק שלא וא משרת ובכל משאותו ה ותקן בסמוך לחדרק יניתו , ברזי (הקירפ הרקת לעמ הריגס היזרב

 מטר מהחדר, על פי הפירוט הבא: 25יעלה על 

 חלטת המתכנןבנה ימוקם על פי הברז סגירה ראשי למ .7.4.2

 ברז סגירה לפני כל מרכזיית מים. .7.4.3

 ים, נכים(ברז סגירה לכל חדר שירותים )ברז לניתוק נפרד לגברים, נש .7.4.4

 נשים, נכים( ברז לניתוק נפרד לגברים,ת )ברז סגירה לכל חדר מקלח .7.4.5

 רז סגירה במטבח.ב .7.4.6

 ברז סגירה בכל חדר "רטוב" .7.4.7

 ספקת מים חמים במבוא לרכיב חימום מים במערכת א .7.4.8

א למערכת אספקת מים שאינם ראויים לשתיה ובכלל זה מערכת מיזוג אוויר, מערכת הסקה בובמ .7.4.9

  וכיוצא בזה

הנושאים תו   " או שווה ערך,תוצרת "שגיב 1/2" – 2ר "קוטיהיו כדוריים מפליז בכבישה ברזים כל הב .7.4.10

יבי זכוכית מחומר ן עם סמשורייית מניילון , כולל יד1144תקן ישראלי על המגוף לפי דרישות המלאות של תקן 

 עמיד לקורוזיה

 ילעב םיתוריש ירדחב יכ תאזב רהבומ ,(דרפנב םישנו דרפנב םירבג) םיתוריש רדח לכל תייזכרמ עצובת .7.4.11

 םידלי ינגב םיתוריש ירדחב רומאה תורמל ,םירויכ רובע היזכרמו תולסא רובע היזכרמ עצובת תועובק ששמ רתוי

 (תועובקה לכל תחא היזכרמ עצובת

 חובה לכל סוגי המבנים - -רת וקולטנים למממי"םנצ .7.5

 ריםבמוצ "א וכולל שימושקוד העורף, הגהתקנת צנרת וקולטנים במרחב מוגן  תבוצע ע"פ הנחיות פי .7.5.1

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

 יצוען ורשימת ציוד לאישור המתכנן ויועץ המיגון לפני בקבלן להציג פתרולפני ביצוע על ה .7.5.2

 חובה לכל סוגי המבנים - -בידוד כנגד רעשים  .7.6

 כל אחרים לביצוע שרוולים אמצעי התקנתעל הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה עלויות אספקה ו .7.6.1

 מות ע"פ הנדרש.סוגי הצנרת במקו

למניעת רעש בלתי  4חלק  1004דרישות ת"י וניקוז מי הגשם, תעמוד ב מערכת אספקת המים, הביוב, .7.6.2

 קוסטיקה  כמו כן  ינקטו האמצעים האלה לפחות:בהתאם להנחיות אקוסטיות שיינתנו על ידי יועץ הא סביר וכן
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בבניין, לא יבואו  ם בפירים הראשייםברימי הגשם, העו וז, הביוב וניקהמים צינורות .7.6.2.1

 ין במגע ישיר עם שלד הבני

ותים, לא צנרת אספקת המים הביוב וניקוז מי הגשם, בקירות למעט בקירות חדרי השיר .7.6.2.2

מסוג בידוד  תבוא במגע ישיר עם הקירות, לצורך כך תותקן סביב הצנרת עטיפה

ושתיות מתוצרת חר ידוד אקוסטיותיריעות ב דוגמתודד כאקוסטי או שרוול מב

 אביזרים.יביריט" או ש"ע לכל אורך והיקף הצינור וה"ג

 כל המתלים והאביזרים יהיו מגופרים. .7.6.3

כולל יריעת בידוד משעם בין האביזר/  ע"י תפסניות ומתלים חרושתייםכל הקבועות והמתקנים יעוגנו  .7.6.4

 קבועה לקיר.

יזרים "גיביריט" והתקנת צנרת ואב פקהיקה  תבוצע אסדי יועץ האקוסטעל י ככל שידרש טיפול אקוסטי .7.6.5

 מאושר וו"עאו ש SILENT-DB20מסדרת: 

 חובה לכל סוגי המבנים –צנרת מים  .7.7

 "מולטיגול"צינורות  .7.7.1

עם  מ"מ 16-32בקטרים מצולב מחוזק באלומיניום  מפוליאתילןטיגול" ול"מצינור  .7.7.1.1

"ע " או שלן מוצרי פלסטיקגומתוצרת " יצהמערכת חיבורים באביזרים מסוג לח

 י  המתכנן. שיאושר ע"

אות יצרן הצינורות ולפי ת האביזרים לפי הנחיות והורהנחת הצינורות התקנתם והתקנ .7.7.1.2

  .1205, ת"י 2חלק  2242 תקן ישראלי

 לפני תחילת העבודה נדרש הקבלן לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך   .7.7.1.3

 .  פגישת היכרות .7.7.1.4

פעם בשבועיים חשבונו שירות שדה לפחות  על דה יידרש הקבלן להזמיןבמהלך העבו .7.7.1.5

 המתכנן או המפקח. י יידרש לכך ע" בוהה יותר באםובתדירות ג

 ירות שדה.הקבלן למפקח דו"ח בכתב חתום ע"י שבתום כל ביקור של שירות שדה יספק  .7.7.1.6

שירות  ם לביצועשרימאולא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם  .7.7.1.7

 ורות. צינשדה ע"י יצרן ה

 קפה מטעם יצרן הצינורות. העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעודה ת .7.7.1.8

 בעל תעודת הסמכה.  במהלך העבודה לפחות אחד האנשים העובדים באתר חייב להיות .7.7.1.9

כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת  .7.7.1.10

 ע"י יצרן הצינורות. ומאושרים  "גול"מוטי

 ם קרים וחמים תהיה בצבעים שונים. למי רתנצ .7.7.1.11

התקנתו, יש למלא מיד במים ולהשאירו תחת לחץ מים במשך  ת שמסתיימתכל קטע צנר .7.7.1.12

 כל זמן העבודה. 

 אין לכסות את הצנרת בבטון לפני בדיקה וקבלת אישור שירות שדה של יצרן הצינורות.  .7.7.1.13

 רכת הצינורות. למעדיקה הידראולית )טסט( ן לבצע בקבלש הבתום העבודה יידר .7.7.1.14

 ציג יצרן  היצרן ושירות שדה ובמעמד המפקח ונהבדיקה תתבצע לפי הוראות והנחיות  .7.7.1.15

 באם  שעות לפני ביצוע בדיקה הידראולית  48הצינורות, יש ליידע את המתכנן לפחות  .7.7.1.16

 יקון.  לאחר הת זרתחו ישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראולית .7.7.1.17



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  40עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

 דת אחריות מטעם היצרן למזמין.   ה יספק הקבלן תעודיקלאחר אישור הב .7.7.1.18

 אין לשלב בשום מקרה צנרת ואביזרים אשר אינם מאותו יצרן.  .7.7.1.19

צנרת של אותו היצרן, אין לבצע   ל העבודה באתר תתבצע עםכמו כן מודגש בזאת כי כ .7.7.1.20

 נים.  שו ניםבשום אופן קטעים שונים במבנה עם צנרת מיצר

   :עבודה כוללת בין השארה .7.7.1.21

טיח לצורך מילוי  מחדש  חציבה בקירות לצורך השחלת הצינורות וביצוע תיקוני .א

 של החריצים. 

 ות. ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינור .ב

 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  .ג

 .נים וע"י הוראות היצרןנדרש בתקי הל פתקניים ייעודיים במרווחים ע

, תפסניות, ת, זוויתלסוללה, תושבו הספיחים והאביזרים לסוגיהם )אוגן לכ .ד

   הסתעפויות,

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

 .צרן הצינורותדה של ישירות ש .ו

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  .ז

 "ע.יד" או שענבת "אספקה והתקנת שרוולי בידוד לצנרת מים חמים מתוצר .ח

 "מ.מ 19צנרת גלויה ע.ד. 

 מ"מ. 6צנרת סמויה ע.ד.  .ט

 (32-16)קטרים   גול""פקסצינורות  .7.7.2

בשיטת  חיבורים" גולן מוצרי פלסטיקמתוצרת " מ"מ 16-32בקטרים "פקסגול" צינור  .7.7.2.1

 או ש"ע שיאושר ע"י  המתכנן. פיט"  –"פוש 

ת ולפי ורואות יצרן הצינהורפי הנחיות והנחת הצינורות התקנתם והתקנת האביזרים ל .7.7.2.2

  .1205, ת"י 2חלק  2242 יראלתקן יש

לזמן לאתר את נציג יצרן הצינורות והמפקח לצורך  ודה נדרש הקבלןלפני תחילת העב .7.7.2.3

 פגישת היכרות.  

קבלן להזמין על חשבונו שירות שדה לפחות פעם בשבועיים דה יידרש הבמהלך העבו .7.7.2.4

 המתכנן או המפקח. י "כך עש ליידר םובתדירות גבוהה יותר בא

 תב חתום ע"י שירות שדה.שדה יספק הקבלן למפקח דו"ח בכ ור של שירותבתום כל ביק .7.7.2.5

שירות  לא יתקבלו דוחות שירות שדה של ספקי צינורות אשר אינם מאושרים לביצוע .7.7.2.6

 שדה ע"י יצרן הצינורות. 

 ן הצינורות. תקפה מטעם יצרדה העבודה תתבצע ע"י קבלן מורשה ובעל תעו .7.7.2.7

 הסמכה.  ובדים באתר חייב להיות בעל תעודתמהלך העבודה לפחות אחד האנשים העב .7.7.2.8

כל האביזרים יהיו חרושתיים בעלי תו תקן ישראלי ומותאמים לעבודה עם צנרת  .7.7.2.9

 נורות. "י יצרן הציומאושרים ע "פקסגול"

 צנרת למים קרים וחמים תהיה בצבעים שונים.  .7.7.2.10

 .24צנרת תהייה בדרג ה כל .7.7.2.11

 שרשורים.מ"מ תותקן עם שרוולי השחלה  16-25צנרת בקטרים  .7.7.2.12
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מים במשך  למלא מיד במים ולהשאירו תחת לחץ כל קטע צנרת שמסתיימת התקנתו, יש .7.7.2.13

 כל זמן העבודה. 

צרן דיקה וקבלת אישור שירות שדה של יאין לכסות את הצנרת בבטון לפני ב .7.7.2.14

 הצינורות. 

 למערכת הצינורות.  דראולית )טסט(קה היש הקבלן לבצע בדיידרבתום העבודה י .7.7.2.15

 מד המפקח ונציג יצרן  נחיות היצרן ושירות שדה ובמעלפי הוראות וההבדיקה תתבצע  .7.7.2.16

 לית באם  שעות לפני ביצוע בדיקה הידראו 48הצינורות, יש ליידע את המתכנן לפחות  .7.7.2.17

 חוזרת לאחר התיקון.   ליתישנם נזילות ונדרשים תיקונים, יש לבצע בדיקה הידראו .7.7.2.18

 עם היצרן למזמין.   דיקה יספק הקבלן תעודת אחריות מטבלאחר אישור ה .7.7.2.19

 ם מאותו יצרן. נרת ואביזרים אשר אינאין לשלב בשום מקרה צ .7.7.2.20

אותו היצרן, אין לבצע  כמו כן מודגש בזאת כי כל העבודה באתר תתבצע עם צנרת של  .7.7.2.21

 נים שונים.  יצרצנרת מבשום אופן קטעים שונים במבנה עם 

   :השאר וללת ביןהעבודה כ .7.7.2.22

ש ך מילוי  מחדנורות וביצוע תיקוני טיח לצורחציבה בקירות לצורך השחלת הצי .א

 של החריצים. 

 ביצוע עטיפת בטון בשכבה עבה לכל אורך הצינורות.  .ב

 בעזרת חבקים)בתקרות אקוסטיות( המבנה תקרת לרצפת הצינורות קיבוע  .ג

ופרטי  ןפ הוראות היצרל פי הנדרש בתקנים וע"ם עתיקניים יעודיים במרווחי

 הביצוע.

, תפסניות, לסוללה, תושבות, זווית גןזרים לסוגיהם )אוכל הספיחים והאבי .ד

   הסתעפויות,

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

 .שירות שדה של יצרן הצינורות .ו

 בדיקות הידראוליות )טסט(.  .ז

 או ש"ע. ם חמים מתוצרת "ענביד"מי אספקה והתקנת שרוולי בידוד לצנרת .ח

 מ"מ. 19גלויה ע.ד.  צנרת

 מ"מ. 6.ד. צנרת סמויה ע .ט

 מ"מ( 04החל מ )קוטר  "פקסגול"צינורות  .7.7.3

מ"מ  40בקוטר  1חלק  1519לפי ת"י "פקסגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"  צינורות   .7.7.3.1

  :לה בדרגומע

 .15דרג  –צנרת בתוך הבניין    .7.7.3.2

 .15דרג  –צנרת בקרקע לכיבוי אש    .7.7.3.3

  .10דרג  –לצריכה צנרת בקרקע     .7.7.3.4

 ל.סגופק מפרט זה בא להשלים הנחיות והוראות של יצרני הצינורות להנחת צינורות   .7.7.3.5

 . בגלילים ו/או מוטות במידת הצורךהצינורות מגיעים לאתר     .7.7.3.6

בלן פק, קבלן מבצע אצל המתכנן. הקוג יצרן / צנרת / סאשר סובה ליצוע חי בלפנ    .7.7.3.7

 פן צמודוי הפרויקט באונדרש להעביר מכתב התחייבות של היצרן לליו
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 חיבור והרכבת הצינורות      .7.7.3.8

פיוז'ן לפי הנדרש  ת אלקטרויתבצע בריתוך בשיט "פקסגול"חיבור צינורות  .א

 בתוכניות.     

יצרן  מסוג המאושר ע"ייהיו  המכשיריםהריתוך ופיוז'ן כלי  טרומחברי אלק .ב

חיבורים לא יאושר ת מחברי פיוז'ן "פלסאון" או "ש"ע מאושר(, וגמכד הצינורות

 . ים מכנייםאביזרב

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

 לביצוע הריתוכים.  

כמו  הכנה,ה פעולות על רמת ניקיון ועל כמיד בשעת ביצוע הריתוך, יש להקפ .ד

של  צינור נקיות, הדבר מתבצע ע"י גירוד קל קצוות ישרים של הצנרת ודפנות

 . דופן הצינור

שנות ותק בהתקנת  צנרת "פקסגול" בקרקע ובתוך מבנים.  10בעל הקבלן יהיה  .ה

 י המפקח והמתכנן לפני ביצוע. הקבלן יאושר ע"

 אביזרים וציוד .7.7.4

 ין לערבבצרן הצינורות, בכל מקרה א"י ים לשימוש עהיו מאושרים והציוד יזריכל האבי .7.7.4.1

 בין סוגי אביזרים מיצרנים שונים.

 ר מראש על ידי המתכנן.רג וע.ד. שיאושכל האביזרים יהיו בד .7.7.4.2

 הקבלן נדרש להציג רשימת ציוד מלאה לפני ביצוע. .7.7.4.3

 ה ת שדשירו .7.7.5

שת היכרות ני תחילת העבודה לפגילפ הקבלן מחויב לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות .7.7.5.1

מקרה יש לזמן שירות  ן העבודה וכמו כן בכלחות פעם בשבועיים בזמום ציפיות לפותיא

כים לפני כיסוי, בתום הביקור יימסר דו"ח שירות שדה צינורות והריתושדה לבדיקת ה

 למפקח.

 ות יבוצע בנוכחות המפקח. של יצרן הצינור ביקור שירות שדה .7.7.5.2

 תסימון הצנר .7.7.6

תור ט סימון כחול עם פס מתכת לאפשר איל אורכם ע"י סרהצינורות יסומנו לכ לכ .7.7.6.1

מבנה או ". )האם שייך לתוואי הצינור וכולל כיתוב "זהירות קו מים תת קרקעי

 לפיתוח(

 בדיקת לחץ  .7.7.7

 . עם גמר עבודות הנחת הצנרת, יש לערוך בדיקת לחץ .7.7.7.1

 מ'. 1000על לה בדיקת הלחץ תבוצע בקטעי צנרת מוכנים באורך שלא עו .7.7.7.2

 חן. ן ושלב המבשלבים, שלב ההכנות למבחלשני  חץ תחולקבדיקת הל .7.7.7.3

 , מתכנן.בדיקת הלחץ תבוצע בנוכחות הקבלן, מפקח, שירות שדה .7.7.7.4

 :הכנות למבחן יעשה באופן הבאשלב ה .7.7.7.5

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

בודה של ם לחץ העפעמי 1.3 -חץ המים בצינור לת לבעזרת משאבה יש להעלות א .ב

 הצינור  
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 לחץ הבדיקה.  דרג הצינור(, זה .ג

 היא. פני דליפה כל שבמצב זה יש לבדוק את הצינור והאביזרים מ .ד

ז צינור גמיש, הוא מתרחב מעט וא "פקסגול"בדרך כלל כתוצאה מהיות צינור  .ה

 הלחץ בו יורד.  

ורך להוסיף מים במידת הצ יש השעות הראשונות, 4אחת לשעה במהלך  .ו

 מנת לשמור  על לחץ הבדיקה.  הנדרשת, על

 חן. שעות הראשונות מסתיים שלב ההכנות ומתחיל שלב המב 4 -ה בגמר .ז

 :יעשה באופן הבא שלב המבחן .7.7.7.6

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

כי ניתן  לקבוע  5%של  הייטלאחר ההקטנה( במשך שעה )עד ס הבדיקה נשמר

 בר בהצלחה. מבחן הלחץ ע

מערכת אינה תקינה, יבוצעו חץ לא עבר בהצלחה ושהבמידה ונקבע שמבחן הל .ב

 ע"י תיקונים

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

 המפקח. 

  ות.שע 5משך הזמן המינימלי הנדרש לעריכת בדיקת לחץ יהיה  .ד

 שעות.  8דיקת הלחץ יהיה  המותר לעריכת במשך הזמן המקסימלי  .ה

חץ נכשלה והקבלן נדרש לבצע תיקונים בקו, ישוחרר הלהבדיקה במידה ו .ו

 שעות לפחות לפני תחילת בדיקת לחץ חוזרת.   8וח"  למשך והצינור "ינ

 שדה של יצרן הצינורות.  וכחות המפקח ושירותמבחן הלחץ יבוצע בנ .ז

ן שעות לפני מבח 48לפחות  הלחץ יצוע מבחןמפקח על בדיע הקבלן ליו לצורך כך .ח

 הלחץ. 

 בתום הבדיקה יועבר דו"ח שירות שדה. .ט

 ללא אישור המפקח.  בחן לחץ שבוצעולא יתקבלו תוצאות מ .י

 :העבודה כוללת בין השאר .7.7.7.7

ט הכללי, כל המצוין במפרט המיוחד, במפר תכולת מחירים להנחת צנרת כוללת .א

  נה.ר מת"י להתקישו, אשדה של יצרן השדה ות כולל דוח שיר

, בדיקה הידראולית )טסט(, , שטיפת הקופיותהבדיקות כגון: בדיקות רדיוגר .ב

 .וכו' י מעבדה מוסמכתהכלרה ע" מז"ח בדיקות התקנת

מן העבודה יש שטיפת קו תבוצע בנוכחות המפקח ותתועד בדוח כתוב וביו .ג

 לקווים. לגבי בדיקות הלחץ נ"ל, כי"ע לפני ביצוע השטיפה 1להודיע למתכנן 

לרבות: מופות, מעברי קוטר,  והנחת כל הספיחים והאביזרים אספקהכולל  .ד

וטות הברגה וכו'... וכל הנדרש עד אבזרי  תליה, מקשתות, חבקים,  מצרות, טה,

 להתקנה מושלמת.
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 מבניםי החובה לכל סוג - - ומחוצה לו )קווי גרביטציה(כים במבנה כת שפלהול H.D.P.Eצנרת  .7.8

תוצרת  ברישיון יצרן מחו"ל  רפהמו  H.D.P.E גרוויטציה יהיו מצנרתב לקווי ת הביוצינורוצנרת  .7.8.1

והנושא סימון תו תקן וסימון  2חלק  349ומפמ"כ  1 –חלק  4476ישראלי י תקן מיוצר לפאו ש"ע ה ""גיביריט

 ולהנחיות היצרן. של "המפרט הכללי" 3000.8.3לסעיף  כל בהתאםחוזק, ה

 מ"מ.  3.0מ"מ ע.ד.  50ת צנר .7.8.2

 מ"מ 4.30  ע.ד.מ"מ   110צנרת  .7.8.3

 מ"מ 6.20ע.ד. "מ מ 160צנרת  .7.8.4

 מ"מ. 6.20מ"מ ע.ד.  200צנרת  .7.8.5

 של  המאושר נציגו מאת, העבודה שם את הנושא,  מלא פרויקט ליווי טופס  מציאלה המבצע הקבלן על .7.8.6

 .היצרן

 ןתק לפי  באביזר קבועה עיגון ודתקנ ווכלל הדרושה ובכמות במיקום תעשה התפשטות מחברי הרכבת .7.8.7

 ךלאור הקבע ותודנק של וחוזקם כמותם, מיקומם כן כמו. המפורטות עויצהב ותוכניות היצרן והוראות 4476

 .הצנרת

 יגון קשיח של צנרת מתחת למבנה:ע .7.8.8

מתחת  ושל עיגון קשיח ומלא של כל הצנרתעל הקבלן לקחת בחשבון במחירי הפא .7.8.8.1

חתית הצינור ועד ין מלאה מתוין מזבטו ות והפרטים ע"י עטיפותנחילמבנה ע"פ הה

עד להתקנה  כל הנדרשנה, בכל גובה ורוחב נדרשים )יציקת קורת דמה(  והמבלרצפת 

 למת.מוש

יתאפשר  ככלל כל הצנרת קיום העוברת מתחת לבניין תיתלה על רצפה הצפה באופן שלא .7.8.8.2

 מגע בין הקרקע לצינור.

 אקוסטיקה: .7.8.9

 SILENT-DB20קטה מסדרת ג צנרת שריט" מסואספקה והתקנת צנרת ביוב "גיבי  .7.8.9.1

לי לובי ההתקנה תבוצע בכל קטעי הצנרת העוברים בחל –לרבות אביזרים מסדרה זאת 

 בואות ו/או כיתות לימוד ו/או  בחללים מאוכלים ו/או באזורים שיידרשו על ידיו/או מ

 כניות.בתויועץ האקוסטיקה ו/א או לפי המופיע 

עם צלעות השקטה ים ביזרים והחיבורל האאת כיחידה רי הבמחיכוללת המערכת   .7.8.9.2

מתלים  להפחתת רעשים.  המערכת תכלול  2S PEאלי מובנה מסוג  וחומר מינר

וכל הנדרש למערכת שקטה מושלמת ע"פ  ISOL שרוולי מעבר בבטון יריעות ,מגופרים

 .ותהיצרן ויועץ האקוסטיקה /מערכדרישת 

 ורך זה. לא מעבר לא' ומ' ליח   5.0יה באורך שלויטציה תהקווי גרו    H.D.P.Eצנרת .7.8.9.3

שלמת, כלול הצינורות הנ"ל יסופקו כולל כל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה מו .7.8.9.4

 כוללים הובלה עד לאתר.  הפאושל ומחירי  הפאושלירי במח

 אביזרים וספחים: .7.8.10

יצרן  ילשימוש ע"ומאושרים   H.D.P.E ת אימים לצנרמת ים יהיום וספחאביזרי .7.8.10.1

, כל האביזרים יהיו חרושתיים שונים ין לערבב בין סוגי יצרניםה אמקר צינורות, בכל

 . תוכאלה המיוצרים ע"י יצרן הצינורו
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יצוע העבודה יונחו הצינורות בהתאם לגבהים הנדרשים בחתך וביצוע בקרת בכל מהלך ב .7.8.10.2

באופן נביליר שיימצא  שיר מדידה אופטיייעשה באמצעות מכות צינורות והשוחהנחת ה

 ודה. ך ביצוע העבמהלתר בף בארצו

 שירות שדה .7.8.11

יידרש ע"י  במהלך העבודה נידרש הקבלן לזמן שירות שדה של יצרן הצינורות ככל ש .7.8.11.1

קח, אך לא פחות משלוש פעמים, בתום כל ביקור יספק הקבלן דוח שירות שדה המפ

 עם המפקח מראש. את שירות השדה  דרש להודיע ולתאםני למפקח, הקבלן כתוב

 צוע יציקות בטון. בדיקת הצנרת לפני ביה לת שדיש לזמן שירו .7.8.11.2

י חברי מופה חשמלחיבור הצינור יעשה באחת מהשיטות הבאות: ריתוך שפה או מ .7.8.11.3

 ז'ן( יופ)אלקטרו 

 .  רותעם יצרן הצינוקבלן מורשה ובעל תעודת הסמכה מט ריתוך הצינור יעשה ע"י .7.8.11.4

 : העבודה כוללת בין השאר .7.8.11.5

בבטון מזוין בעזרת מקדח כוסית,  חיםע קדחציבה, חפירת ידיים, ביצו לותפעו .א

 וולים למעבר צנרת בקיר / קורה / עמוד לפני יציקתם. הכנת שר

 באתר. זור הצינורות יפ .ב

 75, 50, 40ביצוע קיבוע והגנה לצינור מבטון לכל אורך והיקף הצנרת בקוטר  .ג

 מ"מ.

 ('יות, טה, מצרות, מסעף, וכוכל האביזרים והספחים )זוו והתקנתקה אספ .ד

עד  התקנה מושלמת של מערכת איסוף הדלוחים והצוואים לצורך שיםדרוה

 ליציאה מהבניין. 

 ם. ד ספחים לסוגיהלא תשולם בנפרד בע .ה

אספקה והתקנת חבקים ואביזרי תליה תיקניים ונקודת קיבוע בכמות  .ו

 היצרן. אותבתקנים ובהור ובמרחקים

 (םינבמה יגוס לכל הבוח) –אביזרים וספיחים  .7.9

וקופסאות ביקורת נופלות שמתחברות  X "8 4מחסומים, מחסום רצפה ", רצפה ףאסמ :םכל האביזרי .7.9.1

 . H.D.P.E -מ אקוסטיות יהיו לקווים מאספים מתחת לרצפת הבטון / בתקרות

 ים.רתפ יהיו מיוצרים במשיכה ללא  H.D.P.E-מ X "8 4מחסום רצפה " .7.9.2

ונושאי  SI 1138לפי תקן ישראלי ים ריוצומ טבח יהיו מפוליפרופילן לבןחסומים לכיור רחצה וכיור ממ .7.9.3

 מתוצרת "חוליות" או ש"ע.מוטבע ע"ג האביזר ,סימון תו תקן 

 בור מדיח.יו עם הכנה לחימחסומים לכיור מטבח יה .7.9.4

 םחובה לכל סוגי המבני – מחסומים וקופסאות ביקורתלמכסים   .7.10

ור הברגה עם חיב בעליטהור מלא ,צבוע בגוון הריצוף מכסים למחסומים וק.ב. יהיו מפליז ה כל .7.10.1

למתכנן ולאדריכל ניתנה האפשרות לשנות את החומר שממנו  ",מ.פ.ה"מסגרת מרובעת, תוצרת  

רוש שהמכסים יהיו בגימור צבע עליון כדוגמת הריצוף או מכסה מונמך עם ו/או לד המכסה עשוי

 . ודבקיםקה ממירקאריחי 

 , לפי המצוין בתוכנית סוג המכסה שטוח או רשת .7.10.2
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מקום שמשמש למשטח עבודה של מלגזות או כלי רחב כבד יותאם סה מותקן בוהמכבמקרה  .7.10.3

 המכסה לעומס כבד. 

 לס מים שהמכסה מאוזן בצורה מושלמת. לוודא בעזרת פ לפני התקנת המכסה יש .7.10.4

 אות יצרן הצינורות ויצרן המכסים. ורה יפיעשה ל למחסום או ק.ב חיבור בין המכסה .7.10.5

 המבניםוגי חובה לכל ס –קבועות ואביזרים  .7.11

 כמות הקבועות תהייה על פי הל"ת  ו/או הוראות גוף מתקצב על פי המחמיר ובהתאם לסוג המבנה. .7.11.1

 זמין.אביזרים יהיו בהתאם לתכנון, ממין משובח, עבור מוצר שוו"ע יש לקבל אישור המגי הקבועות והוס .7.11.2

 לתכנון בהתאם לחוקים ולתקנות ובהתאם וגובה ום מיק .7.11.3

 אסלות: .7.11.4

אין לבצע אסלה מונחת על הרצפה אלא באישור לות תלויות בלבד, ו אסכל האסלות יהי .7.11.4.1

 מיוחד

 נחיות מתכנןסוג וגובה מיקום האסלה בהתאם לה .7.11.4.2

רון ני ילדים, מעונות יום, ובשירותי בתי ספר לשכבות הנמכות יש לבצע אסלה דגם "בג .7.11.4.3

 קידס"

 ק מושב אסלה כבד ממין משובח.ופיס .7.11.4.4

 חה:י הדמיכל .7.11.5

 כנוןם לתמיכלי הדחה יהיו בהתא .7.11.5.1

פלסאון" או כדוגמת " , או מיכל הדחה סמוי 3/6מיכל הדחה גלוי דו כמותי בלבד  .7.11.5.2

 הכל בהתאם לבחירת המזמין ולתכנון – מאושר "גבירט" או שוו"ע

 ברזים: .7.11.6

כיור , הברז יהיה בעל ש בבאורך בהתאם לשימו יותקן ברז פרח בחדרי השירותים .7.11.6.1

הכל בהתאם לבחירת  -  קטרוניז אלאו ברברז מנתי  טר של דקה. אולי 6ספיקה של 

 המזמין ולתכנון

 ליטר לדקה. 7 ף בעל ספיקה שליותקן ברז עם ראש נשל –במטבח  .7.11.6.2

 ון.ליטר לדקה בהתאם לתכנ 7בשאר החדרים יותקן ברז בעל ספיקה של  .7.11.6.3

 1347י תקן ישראלהברזים יהיו על פי   .7.11.6.4

 כיורים: .7.11.7

 חדרי שירותים: .7.11.7.1

 בהתקנה תחתונה  שהשי ייה שקועה מתחת למשטחיורים תההתקנת הכ .7.11.7.2

 כל כולל 239 ראלישי תקן ולפי אדריכלות לפי סטנדרטיות במידות' א סוג מחרס .7.11.7.3

עם  משטחאו: בתוקף EN תקן בעלת אירופאית מתוצרת או 5614 תקן לפי האביזרים

כולל ", ןאלתי שריט כדוגמת "אורטגה" או "קוריוב כיור אינטגרלי מחומר אנטי ונדלי

 .חורי + קנט קדמיור, קנט אלכי , פתחכיורים שקועים 

 

  

 כיורי מטבח .7.11.8
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לפי תקן  שטוחה תקנההסוג א' במחרס  50/40/20במידות  מטבח משתף/יש להתקין כיור .7.11.8.1

 ישה, חיבורים וכו'( לפי תקן ישראליכולל כל האביזרים )אביק, מחסום גל 972ישראלי 

סינר עם ן תקיו. שיש לכיורי רחצה בתוקף ENופאית בעלת תקן או מתוצרת איר 5694

נדלי ובלתי משטח עם כיור אינטגרלי מחומר אנטי ו או:.ס"מ 15-20קדמי ברוחב בין 

י , פתח לכיור, קנט אחורכולל כיורים שקועים ט כדוגמת "אורטגה" או "קוריאן", שרי

 + קנט קדמי

 שירותי נכים : .7.11.9

ן הנגישות והמצוי מידות לפי חוקמחרס סוג א' בתי נכים כיור בשירויב יש להרכ .7.11.9.1

או  5614לפי תקן ישראלי  כולל את כל האביזרים 239ות, הכיור לפי תקן ישראלי כניבת

 בתוקףEN פאית בעלת תו תקן תוצרת אירו

 משטח שיש: .7.11.10

 06משטח השיש בהתאם להוראות בפרק  .7.11.10.1

 מים: קןמת .7.11.11

 " או שווה ערך4וגמת "תמיכד במטבחים יותקן מתקן מי שתייה .7.11.11.1

ת ותכנון, המתקן יהיה נגיש הל"אם לה יותקן מתקן שתיה בהתרון קומבכל מסד .7.11.11.2

 לנכים. 

 בהתאם לתכנוןונקודת חשמל   לכל מתקן יבוצע נקודת מים ודלוחין, .7.11.11.3

 חדר שירותי נכים: .7.11.12

 (2 סופיט וא 1 סופיט) אתה סופיטל םאתהבגודל התא יהיה  .7.11.12.1

 אמת אסלה תלוייה מות .7.11.12.2

  ת אחיזהוטוסט מ .7.11.12.3

 ברז מרפק .7.11.12.4

לרחיצת קרים כולל משטף יד , ם וחמי תבוצע נקודת מיםים בגן ילדים בתא שירותי נכ .7.11.12.5

 ילדים

  םינבמה יגוס לכל חובה -שירותי תלמידים / קהל   .7.12

 י .בלבדטבעי חיצונ רוראווממוקמים על קיר חיצוני, עם  .7.12.1

לאוורור השירותים. אלה ים כניבמקומות בהם אין שום אפשרות להסדיר זאת, יש להתקין אמצעים מ .7.12.2

 החלפות בשעה לפחות. 20יתנו ר והספ במשך כל שעות הפעילות של בית יופעלו

 ין.ירצוי למקם את השירותים )או חלקם( בקרבת כניסה משנית לבנ .7.12.3

 אחד מעל השני. -נכי השירותים בקו אבמבנה קומות יש למקם את  .7.12.4

ם ושירותים הבנות. בכל קומה שירותים לבניתי שרויש להפריד בין כניסה לשרותי הבנים לבין כניסה ל .7.12.5

 לבנות.

 א יהיו סמוכים לפתחי כיתות.רי השירותים לחד ירצוי שפתח  .7.12.6

נוחה  ים ויאפשר גישהמיקום השירותים יהיה בתוך מבנה ביה"ס בפיזור מתאים בין כל הקומות והאגפ .7.12.7

 .אחתעם שילוט הכוונה מתאים. אין לרכז את כל חדרי השירותים בנקודה 

 י אסלות בחדר שירותים אחד.תא 6-להימנע מלהתקין יותר מ שי .7.12.8

 יו ממוקמים במדורים נפרדים.האסלות יהת ווהמשתנ .7.12.9
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אים( חדר שירותים ותמחיצות פנימיות בחדר השירותים )בין תאים ובין  -מחיצות פנימיות בנויות   .7.12.10

.. ס"מ 210ס"מ עד גובה  30/30או "מ ס 20/20ס"מ לפחות מחופות קרמיקה  210ס"מ בגובה  10בנויות מבלוקים 

 ע"פ החלטת המזמין ללא תוספת מחיר.או ש"ע  הספג טרניתן לבצע מחיצות קלות מסו

 ס"מ לפחות. 90/140מידות התא  .7.12.11

יים/ צנרת בקיר משותף מתקנים תברואת אין להציב  צנרת מי גשם, תברואה והסקה ,  .7.12.12

 עם כיתה, 

 .מבין השניים כ"ל משרד החינוך והל"ת המחמירמנ וזרמספר האסלות והכיורים וכד' בהתאם לח .7.12.13

 1205בהתאם לת"י שירותים. גובה הכיורים רבת דלת הכניסה לחדר הקב מיקום הכיורים יהיה .7.12.14

ל מחומר חזק, חלק, בלתי סופג כפו כולל כבד  מושב עם בהתאם לתכנון  אסלות תלויות  עם מתקן הדחה  .7.12.15

 ורחיץ.

 , עם מחסום רצפה.1%-פוע של כבשייה הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תה .7.12.16

וון הניקוז. השיפוע ניקוי בקלות.  הרצפה תהיה משופעת לכילת הרצפה תהיה אטומה למעבר מים וניתנ .7.12.17

לקירות(. רצוי להפריד את מפלס  יאים יהיו סמוךיהיה קווי ולמרכז חלל חדר השירותים, ולא לעבר הקירות )הש

 היה בהיר.ה או בפס הפרדה. גוון הרצפה יקל מכהרצפת השירותים ממפלס ריצוף המעבר בהנ

)עם סל רשת(.כל  8/"4ה יהיו מסוג מחסום "קוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפינ יש להתקין ברצפה נקודות .7.12.18

וף בעלי חיבור הברגה עם מסגרת מרובעת, בוע בגוון הריצהמכסים למחסומים וק.ב. יהיו מפליז טהור מלא ,צ

 , או שווה ערך תוצרת  "מ.פ.ה"

 ת"י והנחיות משהב"שלפי  םטואי .7.12.19

 .ם" בכל הברזיםיכמחוסכי מים. "חס תקנת אביזרים ה והאספק .7.12.20

 משטח הרצפה הכולל של חדר השירותים 10%-שטח החלונות לא יפחת מ .7.12.21

  םינבמה יגוס לכל חובה –שירותי צוות  .7.13

ים ואיונפרדים לנשים וגברים. הסידורים התבר/ קהל  י תלמידיםותו נפרדים משרהשירותים יהי .7.13.1

ל"ת והיחס גברים / נשים לפי הת גבי בניין משרדים לפי הוראוכמו ל ייקבעוהצוות ר המינימליים עבו

  המוסדנתוני 

 תא אחד מתוך תאי השירותים לסגל יותאם לנכים ותובטח גישה מתאימה לנכים אליו. .7.13.2

 חובה - )נכים( נגישם  שירותים .7.14

 כל מבנה מחויב בשירותים נגישים )נכים( .7.14.1

בתי השימוש  פרשר יבואו במניין מסשימוש נגישים אחדש יהיו בתי  ר / מבנה ציבו נוךחי בכל מוסד .7.14.2

 הנדרשים בהל"ת.

, אשר נדרש בו בית שימוש על פי הל"ת יהיה בית שימוש נגיש / מבנה ציבור  בכל בניין במוסד חינוך חדש .7.14.3

 ר לגברים; יועד לנשים והאחד מישמש את שני המינים, או יהיו שני בתי שימוש נגישים שהאחאחד לפחות אשר 

 .2ה מטיפוס ייהבית שימוש נגיש אחד לפחות ך חינו במוסד .7.14.4

 בכל קומה יתוכנן ויבוצע בית שימוש נגיש אחד  .7.14.5

 במוסד חינוך חדש המורכב ממספר מבנים: .7.14.6

שימוש נגישים לפחות, האחד מיועד לנשים והאחר יהיו שני בתי  בבניין המרכזי במוסד חינוך חדש .7.14.7

 לגברים

 אחד  ע בית שימוש נגישכנן ויבוצמה יתוקו בכל .7.14.8
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 .2ין המרכזי יהיה מטיפוס יבנבית שימוש נגיש אחד לפחות ב .7.14.9

  במוסד חינוך חדש המשמש לנשים או לגברים בלבד  .7.14.10

  מוש הנדרשים;יכול שיותקן בית שימוש נגיש אחד בלבד מסך כל בתי השי .7.14.11

 .2בית שימוש נגיש אחד לפחות בבניין המרכזי יהיה מטיפוס  .7.14.12

 , לפי העניין.2טיפוס  וא 1, טיפוס 3.1חלק  1918שראלי ת"י יאים לדרישות תקן שימוש נגיש יתת בי .7.14.13

  1בית שימוש טיפוס  .7.14.14

  ס"מ. 200/150מידות נטו  :  .7.14.15

 2בית שימוש טיפוס  .7.14.16

  ס"מ. 240/220מידות נטו  :  .7.14.17

חלק  1918 ת"יתקן ישראלי כל הקבועות האביזרים הנדרשים בהתאם לדרישות יותקנו ירותים בתאי הש .7.14.18

 2.11.5-2.11.9פים עיס 3.1

הותקנו בו בתי שימוש נגישים, של כל מרחב לימוד נגיש, בבניין ש סהמרחק ההליכה האופקי מדלת הכני .7.14.19

 .מטרים 75אל דלת הכניסה לבית שימוש נגיש, לא יעלה על 

 נירוסטה ולא P.V.C -ם צריכים להיות מצופים בירותיהנכים בש כל אביזרי .7.14.20

 בה לכל סוגי המבניםוח - -ים חמ מערכות מים .7.15

 ,2019-יה )תכן הבניה ( )תברואה( התש"ף כנון והבנתה לתקנותבהתאם מים חמים יבוצעו  כותמער .7.15.1

 בכל כיורי הרחצה ובכל כיורי המטבח  .7.15.2

 מטבח .7.15.3

 בית  חדר אחות / אב .7.15.4

 גל / נכיםשירותי ס .7.15.5

 שירותי תלמידים .7.15.6

 מלתחות /מקלחות .7.15.7

 ין ובכל חדר אחר בהתאם להוראות המזמ .7.15.8

 .5463חיות משרד הבריאות ות"י הבטיח טמפ' מים חמים בהתאם להנל יש .7.15.9

 מעלות צלסיוס. 45של עד  מרביתמים תוגבל על ידי ווסת או אמצעי אחר לטמפ' מים החה' טמפ .7.15.10

ערכות המפורטות להלן ובהתאם להחלטת הרשות באמצעות אחת המאספקת מים חמים תהייה  .7.15.11

 המקומית. 

 579מערכת סולרית לפי ת"י  .7.15.12

 מבוססים על אמצעי חימום חשמלמים הכוללים אוגר למים חמים המי מחמ .7.15.13

 מעלות צלזיוס 45החמים במוצא הקבועות לא תעלה על ת המים טורטמפר .7.15.14

 

 מערכת סולרית  .7.15.15

מערכת סגורה מים מסוג עם קולטים תוא ליטר 021המערכת תכלול דוד בנפח  .7.15.15.1

תו  ינושא ההצבהפן ואו כדוגמת מערכת פרימיום, ע"פ הנחיות היצרן צללית נמוכה

 תקן ישראלי. 

   .תוצרת "כרומגן"" 5גן מרודגם "כמצופה אמייל  יהיה ספירלי דהדו .7.15.15.2
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תיקני  כלול אספקה והתקנת: שסתום ביטחון, מאיץ חשמלי, אל חוזרתהמערכת  .7.15.15.3

ם, גוף חימום חשמלי ותרמוסטט תיקני, מתקן תליה בכניסת המי גוף, מלדוד

כדוגמאת  קני לויסות טמפ' בכניסה לדירהתי ברז, יםולקולט מפלדה מגולוונת לדוד

המים  תביציא 40סקדיול  צינור פלדה מגולוון עטק יב","משגיחום" תוצרת "שג

אלי )אופציה משאבת סחרור )אופציה(, טיימר ו/או טרמוסטט דיפרנציהחמים, 

ו דוד ואביזרים נלווים אשר יהיו מותקנים בהתקנה  חיצונית, יהייקול המזמין(, לש

 צונית. רים להתקנה חיעמידים ומאוש  IP 68ימות דרגת אטלי בע

 אי תו תקן ישראלי.      לווים יהיו נושנה כל האביזרים .7.15.15.4

יצרן  במקרה שיותקן דוד עם משאבת סחרור סכמת ההתקנה הסופית תאושר ע"י .7.15.15.5

 הדודים.

ההתקנה תלווה באישור שירות שדה של היצרן ובתום ההתקנה יספק הקבלן  .7.15.15.6

 ישור התקנה מטעם היצרן. ריות ואאח עודתלמזמין ת

לחישוב המתכנן לצריכה, למרחקים  אםכמות דודים, נפח הדווים  הינה בהת .7.15.15.7

דוד לכל  חלל צריכה )שירותים, מטבח, חדר אחות,  1ם. אך לא פחות מ ומיקו

 לות יחודי) מעבדה, חדר פעי

 מחממים למים חמים .7.15.16

משווק ע"י ניה הגרמ" STIEBER ELTRONתוצרת "כדוגמת  מחמם מים מיידי  .7.15.16.1

 ן.נתכע"י המגיה מתקדמים או ש"ע שיאושר מ.ש. פתרונות אנר

 . ובעלי אישור ממכון התקנים הישראלי.1191המכשירים יהיו מותאמים לת.י.  .7.15.16.2

 .5452התאמת הציוד לתקן רד הבריאות של המחממים יהיו עם אישור של מש .7.15.16.3

פקח / ית של מסופלטה המכשירים יוצבו בתקרה אקוסטית / מתחת לכיור ע"פ הח .7.15.16.4

 :המחמם יהיהספק ציוד / מתכנן. 

 בהספק משתנה. .7.15.16.5

 סלולים חשופים.נט חימום ממאלמורכב מ .7.15.16.6

 הגנת אוויר. .7.15.16.7

 הגנת חוסר פאזה. .7.15.16.8

 מותאם לעבודה כתנאי מים קשים. .7.15.16.9

 מעלה. 1.0של  דיגיטלי בדיוק בעל מנגנון ויסות .7.15.16.10

 מעלות. 43 -בעל אפשרות הגבלת טמפ' מכנית ודיגיטלי ל .7.15.16.11

 סה.רגש כני .7.15.16.12

 יאה.יצ רגש .7.15.16.13

 מד ספיקה. .7.15.16.14

מתכנן לצריכה, הב ם  הינה בהתאם לחישום, נפח המחממיכמות מחממי מי .7.15.16.15

ם מים לכל חלל צריכה )שירותים, מטבח, מחמ 1למרחקים ומיקום. אך לא פחות מ 

 יחודיה, חדר פעילות חדר אחות, מעבד
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ות ,  כולל אמצעי בטיחבהתאם לתכנון מחמם מים חשמלי נושא תו תקן בקיבול  .7.15.16.16

 45ל:יותקן מערבל מים תקני המכויל ים. קת לחץ  והתקרבות ילדפרי נגיעה, פניב

 מעלות צלסיוס חיבור פורק הלחץ לניקוז על ידי צינור שקוף בלבד

 גי המבניםחובה לכל סו –ניקוז מזגנים  .7.16

 ם נקודות הניקוז יהיה בהתאם לתוכניות מפורטות ותוכניות מיזוג.מיקו .7.16.1

 איסוף מיקולטנים נפרדים ל למערכת , כל מי המזגנים יאספו ב ת נפרדתצנרהיה מי מזגנים תצנרת ניקוז  .7.16.2

 גנים ו/או לבורות חלחול בפיתוח ע"פ תוכניות מפורטות.זמ

 ום פעילנים יבוצע למחסבכל מקרה אחר, חיבור צינור לניקוז מזג .7.16.3

 חובה לכל סוגי המבנים –רוולים ופתחים למעבר צנרת ש .7.17

ל סוג, פתחים ת צנרת מכעיה בהתקנל עבודה העלולה להוות בי כבצע לפני יציקה ולפנבלן לעל הק .7.17.1

 ודא את הגבהים והמידות. ים ובמקומות הדרושים לפי התוכנית, על הקבלן לוהגבושרוולים ב

לעבודות אינסטלציה עליו לתאם את כל הפתחים עם  קבלן השלד על  בלן משנההינו קהקבלן  באם .7.17.2

שור ממהנדס ל בכתב אייתקבאם  ות ומעברים לאחר היציקה  אלאציבע אותו בזמן, לא יאושרו חאחריותו לייד

 ה.  יקצהקונסטרו

 יבה.  בכל מקרה קידוחים שיעשו לאחר היציקה יעשו בעזרת מקדח יהלום מדויק ולא ע"י חצ .7.17.3

וגמת ע"י שימוש באטמים ייעודיים תקניים כדתעשה קורות/ קומות /י צנרת דרך קירות מעברכל  .7.17.4

 M.D.M.iי  "ע המשווקים ל+ קרדי" מתוצרת "דלמר"  ט" ,צווארון איטום "בוטיון "דלביוארצווארוני "קרדי" ,צו

זאת  וכל לשימוש איטום המאושרים, המעברים יעשו ע"י  שרוולים וחומרי פרטי ביצוע"פ הוראות ודרישות וע   

 גם אם השרוול לא סומן בתוכניות במפורש.

ות.י.  ד העורףודרישות הג"א ופיקוה ע"פ הוראות תעשים מוגנים קירות של מרחב מעברי צנרת דרךכל  .7.17.5

, כדוגמת פרט  ומרי איטום המאושרים לשימוש ע"י הג"א ופיקוד העורףע"י  שרוולים וח שו, המעברים יע1205.5

 גם אם השרוול לא סומן בתוכניות במפורש.זאת  וכל או שו"ע מאושר.עומר" למזגנים "

 מה תתבצע ע"י חומריםשרוולים ממתכת והאטי יעשה ע"ינה במבחציית אזורי אש / ך קירותמעבר דרכל  .7.17.6

ת ובכל מקרה ע"פ הנחיות יועץ הבטיחו המאושרים לשימוש ונושאי תו תקן ישראליני אש תק רעב+ ממעכבי אש 

 גם אם השרוול לא סומן בתוכניות במפורש.זאת  וכל של הפרויקט 

וכנית לפי סימון שרוולים המופיעים בתו צעוסטרוטיבים )אם קיימים( יבכל מעברי הצנרת בחלקים קונ .7.17.7

 ית אינסטלציה.נוכפ תקונסטרוקציה בלבד ולא ע"

הנחיות  ורו בכתב, כוללבאם קיים הבדל בין התוכניות יש להודיע מראש לקונסטרוקטור ולקבל איש .7.17.8

 .מדויקות לביצוע

 

 

 

 

 שלוםת תה ותכנון  בתוספמבנים על פי דרישחובה לכל סוגי ה –מערכת הגברת לחץ לצריכה  .7.18
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  כללי .7.18.1

לכל  ABB תקנת לוח החשמל עם ממיר תדר וה קהספהמשאבות, תכנון אשתית, ותכלול את המערכת תהייה חרו

המורכב מ    GMD 20 33 SV 03נירוסטה, מתקן דגם נכיות עם מאיץ משאבות א 2בחדר יותקנו משאבה בנפרד, 

יקה סעפת ינ  KW 7.5ע חשמלי מנו עם מטר כל משאבה 48ש לגובה הרמה של מק" 35משאבות  לספיקה של  2

גומיות  ואחרי כל משאבה בסיס משותף עם בולמי זעזועים כולל פניל וףה אל חוזר לכל משאבה  מגוסניק

משאבות  –מטר  45 –מק"ש  35משאבות אנכיות עם מאיץ נירוסטה  2" או LOWARA" וקפיצים, תוצרת 

יניקה וסניקה חרושתית, סעפת עם   V 380ד , סבל"  2900,  כס' 15,מנוע  CR 45 – 3 – 2וס" דגם אנכיות "גרונדפ

 ת וקפיצים.עם בולמי זעזועים כולל גומיומשאבה  מגוף לפני ואחרי כל משאבה, בסיס משותף כל ל זראל חו

כל אביזר, אספקה  ת היניקה כוללת מופות יציאה לאביזרי בקרה כולל ברז ניתוק כדורי שגיב" לפניסעפ .7.18.2

 פר.מיליאמ -4-2וצרת "דנפוס" מתמרי לחץ ם תוהתקנת פסוסטטי

 ס המשאבות.ר בין קווי סניקה ויניקה לבסייבובחם מחברים דו גליים גמישי .7.18.3

, זוויות מחברי אלקטרופיוז'ן, מבסיס 15דרג  מ"מ 110" קוטר קטעי צינור סניקה/ יניקה מ"פקסגול .7.18.4

ה לכבלי חשמל, תעלות פח + מכס ליםי חשמל מהמשאבות ללוח חשמל, שרווהמשאבה עד למערכת המגופים, כבל

 .316מל פיקוד מנירוסטה חש לכבלי

 ליטר לכל משאבה. 25מיכל התפשטות בנפח  והתקנתפקה סא .7.18.5

, ברז לפני ואחרי כל משאבה, אל ה, רגשי לחץ, מדי לחץ, ת, כניסה ויציאבסיס למשאבות, כולל מפרט צנר .7.18.6

מרכיבי לי בין כל ,חווט חשמ סיס משותף מגולוון, ב, מניפולד ביניקה ובסניקהל משאבהאחרי כ נירוסטה חוזר

 ניקס הנדסה בע"מ(.מכלול אחד ויסופקו ע"י ספק המערכת  )כדוגמת: הידרו היוי מלהמערכת ולוח החש

 כניסה / ביציאה.ת חרושתי בצנר מפרט .7.18.6.1

 ברזי ניתוק לפני ואחרי משאבה. .7.18.6.2

 אל חוזר לכל משאבה. .7.18.6.3

 למי זעזועים.ותף ובובסיס מש .7.18.6.4

 סניקה.קו יניקה וקו כפול" בחיבור לגל מחבר גמיש " .7.18.6.5

 אה.ציוימד לחץ עם גליצרין בכניסה  .7.18.6.6

 כל הפרוסטטים הדרושים. .7.18.6.7

 כל מתמרי הלחץ הדרושים. .7.18.6.8

 אחד לכל משאבה.מיכל התפשטות בנפח הנדרש , .7.18.6.9

 אופן פעולת המשאבות .7.18.7

 שתי משאבות. האחת )ראשית( בפעולה והשניה בהיכון. .7.18.7.1

 .יקהאטמ' הוא קבוע ללא תלות בספ 5.0 הלחץ .7.18.7.2

ה ניש ס משאבהפקת את הספיקה הדרושה. תכנבמידה ומשאבה תורנית לא מס

 מקביל.ב

 המשאבות. 2הלוח יאפשר עבודה בו זמנית של  .7.18.7.3

 לוח חשמל ופיקוד .7.18.8

היה עצמאי ולא יסגור כאשר סוגרים את לוח החשמל אבות יל של המשלוח החשמ .7.18.8.1

 ר(.רטוהזנה מחשמל ממקור מתח חיוני )גנ הראשי של הבניין )ללוח תהיה
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יעברו ללוח  אגרבמם לישת חירומים במאגר ומאגר ועל  ג חיווי על התראות על חוסר .7.18.8.2

 רכזת 

 התראות כיבוי אש של בניין. .7.18.8.3

 וח החשמל יפעיל וייתן התראות לנ"ל:על המשאבות. ל בנוסף להפעלה ופיקוד והתראות .7.18.8.4

ת ונותן התראה ללוח הפיקוד מפלס חוסר מים בבריכה שמדומם את המשאבו .א

רגש )באמצעות מצוף "אגס" או  וללוח התראות ראשי בבנייןות שאבשל המ

 .לחץ(

חירום )באמצעות מצוף הכדור של מגוף אבטחה חשמלי(, כולל  גלישתמפלס  .ב

מלי וכולל התראת גלישה בלוח ובלוח ראשי מגוף אבטחה חש סגירה ופתיחת

 לבניין.

ים ללוח אליים ישרלית הנדרשת שיבוצע לפי תקנכולל כל החווט והצנרת החשמ .ג

 בניין.י באשר ם וללוח התראותלחץ. לברזים חשמליייקוד משאבות הגברת פ

ני פיקוד מפלסים ראשי במאגרים יהיה על ידי מד גובה אולטרסוני+ מצוף מכ .ד

 גיבוי.

 פשרות להפעלה של שתי המשאבות בו זמנית.עם א .ה

  תיאור המשאבות .7.18.9

כל משאבה,   GMD 20 33 SV 03דגם ,מאיץ נירוסטה  משאבות אנכיות עם 2 .7.18.9.1

 7.5ע חשמלי מנום ע מטר כל משאבה 48ל "ש לגובה הרמה שמק 35לספיקה של 

KW   " תוצרת ,LOWARA " 

משאבות אנכיות  –ר מט 45 –מק"ש  35משאבות אנכיות עם מאיץ נירוסטה  2או  .7.18.9.2

 .V 380"ד , סבל  2900כס' ,  15,מנוע  CR 45 – 3 – 2"גרונדפוס" דגם 

 גי המבניםסו חובה לכל –כיבוי אש  .7.19

 כבאות ויועץ הבטיחותתי השירו ותכיבוי אש בהתאם לדריש נו עמדות תקיובכל מפלס וקומה  .7.19.1

מזנק  מ' כ"א  15באורך  2זרנוקים " צמד שטורץ, שניעם מ 2עמדת כיבוי אש תכלול: ברז כיבוי "  .7.19.2

ג בלחץ מוכל. הציוד -ב-א ק"ג לסוג דלקות  6צמוד, מטפה אבקה יבשה  מ"א עם מזנק 30, גלגלון 2סילון/ריסוס "

 יבוי אש יש להתקין מחסום רצפה.ן כרובא.  120/80/30בארון פיברגלס או פח יותקן 

 :הבאים ומותבמק היתר ביןו בהתאם לתוכנית ימוקמו הכיבוי עמדות .7.19.3

 .קומה בכל המדרגות לחדר סמוך .7.19.3.1

 ,התקהלות אולם מלאכה, חדרי , מחסנים , המעבדה לחדרי בסמוך או בכניסה .7.19.3.2

 .מטבח ,כלאו חדרי

 עמדת כאשר .ויהכיב דתמעמ מטר 25 על יעלה שלא במרחק יההת בבניין נקודה כל .7.19.3.3

 סמוךב תותקן ,ריםמוהא והיעודים המבנה חלקי לכל מענה נותנת איננה הכבוי

 .עמדה נוספת ,יעודים מספר המשרת אחר במקום או המרוחק לפתח

 .2וחלק  1חלק  2206ן בהתאם לת"י וי אש יותקגלגלון כיב .7.19.3.4

 ותכבאה תישירו מדות כיבוי אש בהתאם להוראותחובה על הקבלן לספק בדיקה לע .7.19.3.5

 מת התוספות.תשלום תוספת כמפורט ברשיספרינקלרים   –מערכות כיבוי אש  .7.20

 ליכל .7.20.1
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המפרט טכני היינו תוספת לתקנים לתקנים ישראליים ומפורטים הכללים לצורך  .7.20.1.1

בו. אין הכרח שכל  מורתוספת הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי הא

 .ניטכימצאו את ביטויים במפרט הנדרשות יעבודות הה

 רט זה הנו כללי, פמ .7.20.1.2

המטיר מים באופן ארעה. להתחיל למטרת המערכת לאֵתר התפרצות אש במוקד בו  .7.20.1.3

האש בלבד דרך  אוטומטי ולהזעיק את אנשי המקום. המים יותזו במקום בו פרצה

רימת ללא גמות המים הדרושה לכבוי ת כמתז או מתזים אשר תוכננו להזרים א

 ה.געפ נזקי מים במקומות בהם האש לא

שמחייבים הקבלן יהיה אחראי למילוי מדויק של כל התקנות והדרישות כפי  .7.20.1.4

 מהדורה אחרונה. –הרלוונטיות  NFPAם הישראלים ותקנות התקני

ות פרעצוידות באמצעים אשר ימנעו היהן תהיינה מוגנות ומכל המערכות על כל חלק .7.20.1.5

 או הפעלת שווא.

רכות יכללו את כל המע, ושרה מושלמת, מחוברות לשימותקנו בצוהמערכות י .7.20.1.6

. כל האבזרים ו במפורש במפרטלא פורט החומרים והעבודות הדרושים, אף אם

 דרשים במפרט.ו/או לתקנים הנ F.Mו/או  U.Lיהיו מתוצרת יצרן המאושר על ידי 

בודה אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העאו כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/ .7.20.1.7

 –לדרישות התקנים הישראליים  איםהתל חדשים ומשובחים וצריכים יהיו

של תקנים ישראליים יתאימו  מתזים, ובהעדרםהעדכניים  והמתאימים למערכות 

ו/או לתקנים הנדרשים  F.Mו/או  U.Lהחומרים לתקנים האמריקאיים ומאושרים 

 במפרט .

כות, צנרת, : כל המערב החומריםודות המעידות על טיתע על הקבלן להציג  .7.20.1.8

ד יישאו תו תקן או תו יצרן )אשר מעיד בכתובים כי עמ כו'ו ותאבזרים, משאב

  בתקן(.

קבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתו הקבלן חייב ל .7.20.1.9

אין  ניםלטיב החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פ להשתמש והן ביחס

 . קורמ תוור לטיב החומרים המובאים מאוש אישם משמאישור מקור החומרי

אין אותם הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם  .7.20.1.10

ם מתאימים לצרכי העבודה. בכל מקרה בו ימסרו לבדיקה מוצרים, אבזרים חומרי

 וכו', הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן.  מכלולים

 נה את שני הצדדים.יקות תחייבהבדתוצאות  .7.20.1.11

וכו' של רשות מוסכמת, כגון רשות  תקנות, עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות .7.20.1.12

 נות וכו'.ותן דרישות, תק, תבוצענה בהתאם לאהכבאות

ה משמעות ו/או פירוש שונ-בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו .7.20.1.13

ליבו של  הסב את תשומתן למהתיאורים והדרישות במסמכים השונים, חייב הקבל

שהיא ולקבל את הוראות  כל דהבוהגשת ההצעה ו/או ביצועה של ע לפניהמפקח 

 צד לנהוג. המפקח בכתב כי
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כי מכרז/חוזה זה הם רכושו של המתכנן, חלות לצר מסרו לקבלןהמסמכים שי .7.20.1.14

 רם למזמין עליהם זכויות יוצרים, ויש להחזי

מקרה  המידות הנתונות בתכניות ובכלו ועל הקבלן לבקר את התוכניות שיימסרו ל .7.20.1.15

ונים טים במפרט, או בין המסמכים השבפר, ותטעות או סתירה בתוכני שתמצא

שטח, עליו לפנות ולהודיע על כך למתכנן לבין המציאות בבינם לבין עצמם או בינם 

ה, בכל מקרה מחיר הפאושל כולל את כל אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבוד

 ה מושלמת.תקנהנדרש על לה

בלן על סמך הק צדמ תתקבל כל תביעה סופית ומכרעת. לא החלטת המתכנן תהיה .7.20.1.16

          טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.               

קבלן לבדוק ולוודא גם התאמת תוכניות העבודה לקונסטרוקציה של המבנה, על ה .7.20.1.17

        האוויר, החשמל ולכל שאר המערכות בבניין.        למיזוג

א בכל יישא הולטה הנ"ל, מתכנן ולא ימלא אחר ההחאם הקבלן לא יפנה מיד ל .7.20.1.18

הן  שרויות, בין אםהאחריות הכספית ו/או אחריות אחרת, ובכל התוצאות והאפ

 נצפות מראש ובין אם לאו.

ערכת שבו, וכל מרכיב אחר רואים את הקבלן כאילו ביקר וראה את המבנה, המ .7.20.1.19

יקוז, חדירת צנרות לרבות צינורות מים, נ זה זה,חו/כרזאשר יש לו שייכות למ

יזוג אויר )גם מעל לתקרות תלויות(, התקשרות עם צנרת ת מלותענה, קורות ולמב

 ת וכו'.חיצוני

אחראי עבור כל נזק שייגרם למבנה, למערכות, לציוד לאבזרים, ההתקנים הקבלן  .7.20.1.20

מתחייב לפצות על כל לן בשוגג ובין במזיד על ידי פועליו או שלוחיו. הקב שבו בין

 ם.   שלמותקים בהנז

רות או בכל ח במבנה, בעמודים, בקורות בתקקדול אואין הקבלן רשאי לחצוב  .7.20.1.21

 כתב מהמפקח.נה ללא אישור במערכת אחרת של המב

שהוא על הקבלן להביא לאישור המתכנן/מפקח את כוונתו למסור איזה חלק  .7.20.1.22

הוא לאשר או  פי שיקוליוח למהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי המתכנן/מפק

אם סוכם על כך מראש לפני לא א חרכל קבלן משנה א ל קבלן משנה זה אולפסו

                             חתימת החוזה.                    

י המפרט ו/או אין באישור הנ"ל לגרוע מאיזו שהיא אחריות החלה על הקבלן לפ .7.20.1.23

ח, יכריע ובין המזמין או המפק ן הקבלןבי החוזה. בכל מקרה של מחלוקת מקצועית

 .יתטתו תהיה סופהמתכנן והחל

 

 אביזרים למערכות כיבוי אש ת וצנר .7.20.2

 צינורות פלדה .7.20.2.1

בצבע אדום צנרת מגולוונת צבועה  3" – 6צנרת ספרינקלרים בקטרים בין " .א

" מחוברים 40מתוצרת "פקר פלדה" דגם "פקר  10פעל סקדיול חרושתי מהמ

ותכלול במחירה  "מודגל"תוצרת  UL/FMאפ" מאושרים יק בעזרת חיבורי "קוו

 שתית.אותה תוצרת חרוים הדרושים מהאביזרו יםאת כל הספח
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ע צנרת מגולוונת ל צבועה בצבתהיה  1" - 2צנרת ספרינקלרים בקטרים בין " .ב

ולתקן  593/2בהתאם לת"י  40פר סקדיול אדום חרושתי מהמפעל לא ת

 גה.מחוברת בהבר ASTM A 53אמריקאי 

ת התברגול ש , האורכיםים בהברגה, תהיינה קוניתהתברגות הצינורות המחובר .ג

גת צינורות וספחים וכן הברגת שסתומים, ברזים הבר 50.3בת"י  לפי המצוין

 אורך התבריג.ושאר האביזרים תהיה מלאה לכל 

 כל קטרי צנרת הפלדה הם באינצ' ומתייחסים לקוטר הנומינלי של הצינור. .ד

 60אסטר בעובי פעל מפוליחרושתי במבועה בצבע אדום ה צכל הצנרת תהי .ה

תו תקן ישראלי המוטבע ל ע מאושר וכולאברות או ש" APC P מתוגמיקרון כד

 על גבי הצינור.

" וכו'( יהיה מסוג פלדה Tחיבורי "כל הספחים להברגה או לריתוך )זווית,  .ו

ST150  .לפחות 

להשתמש במקטיני  יש חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת .ז

ישור זר מתאים ובאבאין אם א עפויות רקתר שימוש בבושינגים בהסתקוטר. יו

 ב של המתכנן.מפורש בכת

. מחברי אין להשתמש בפיטינגים מגולבנים לחיבור הצינורות השחורים להפך .ח

ון. )אין להשתמש הצינורות המגולבנים בהברגה ייעשו עם סרט או משחת טפל

 בפשתן(.

יה מגע מלא בין קצה ה שלמה כך שיהלאבזרים בהברגרגה יחוברו ההבצינורות  .ט

יג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. ש לנקות כל תברשבת האבזר. יור ותוינהצ

ור או סכין לחיתוך צינורות, ולאחר חיתוך צינורות הפלדה ייעשה על ידי מש

 גייצת. או צינור, על ידי פצירההחיתוך יש להרחיק כל יתרה הבולטת לתוך ה

   . "Uיש להשתמש באביזר " SCH10נורות להרכבת מתזים בצי .י

 בהוקר. השתמשאין ל .יא

ת כוללות את כל החיתוכים של הרשתות הקיימות, התקנת עבודות התחברו .יב

שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י המהנדס  אביזרי חיבור מתאים תוך

 בהתאם לצנרת הקיימת.

לכלוך לתוכם ירת וק את הצינורות, למנוע חדלבדלפני הרכבת צנרת על הקבלן  .יג

 העבודה היומית.פתוחים בגמר צוות ההקם בעת עבודתו ולסתו

לאחר גמר התקנת הצנרת, יש לנקות אותה חיצונית ולבצע שטיפה יסודית של  .יד

. השטיפה תבוצע 1596ותקן ישראלי  NFPA 13מערכת על פי הנדרש תקן כל ה

ירות שיים בספיקה אשר תבטיח מההראבאמצעות המשאבות לאורך הקווים 

 ר.נור ציוטק נייה בכלמטר לש 3.0זרימה של 

, תכלול את כל ההסתעפויות, NFPA 13זה ובתקן  מפרט כמפורט ב בדיקת לחץ .טו

שעות.  4למשך  PSI 200ם לעמוד בלחץ של האביזרים ומגופים וכולם חייבי

צוות ל קהבדיקה תוערך לאחר שחרור כל כיסי האוויר מהרשת וסגירת כ

 הצינורות בפקקים. 
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וציוד העלולים רת, אביזרים תוק צנניל ני ביצוע בדיקת הלחץ יש להקפיד עפל .טז

 להינזק בעת ביצוע הבדיקה.

 קביעת הצנרת .7.20.2.2

ס"מ לפחות מקיר המוגמר, ויחוזקו  2.0הצינורות הגלויים יקבעו במרחק של  .א

אפשרות  עם אמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקיםב

 פתיחה לפירוק.

 ות ומתליםיכתמ .7.20.2.3

 .NFPA 13ט בתקן המפור פיל תמיכות ומתלים יהיו ע .א

תקובע באמצעות מתלים תיקניים לרעידות אדמה בהתאם כל המערכת  .ב

 לדרישות התקן.

 .NFPA13יעלה על המרחקים כמצוין בתקן  המתלים לא המרווח בין .ג

"רוקו" או "מופרו" וכל  ט",תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות כדוגמה "יוניסטר .ד

 ם ועבור קבוצותינורות בודדיעבור צו צעתמיכות יבודרת האביזרים הנלווה. הס

 . UL/FMשל צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת ויהיו מאושרות 

מבנה ויהיו מותאמות לעומס מנט קונסטרוקטיבי בהתמיכות יחוזקו לאל .ה

ורות יגיש הקבלן צינהצנרת. במקומות בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר 

 ת פרטי הקונזול.לאישור א

, מוטות ההברגה מסוג "קלוויס" ומעלה יהיו 3קוטר "ב ותכל המתלים לצינור .ו

 מינימום. 3/8יהיו בקוטר "

 צביעה .7.20.2.4

היו צבועים לאחר הסוגים, בקטעיהם הגלויים יצינורות ומוצרים פלדה מכל  .א

 ניקוי יסודי מלכלוך וכתמי שמן כדלקמן:

 תכת מגולוונים:י מצינורות וחלק .ב

 מיקרון. 30ול בעובי יסוד מגינשכבת צבע  .ג

 רון כל שכבה.מיק 30ק בעובי עליון סופרל בות צבעכש שתי .ד

 צינורות וחלקי מתכת לא מגולוונים: .ה

שכבה או צבע כרום מיקרון כל  30טי בעובי של שתי שכבות צבע מיניום סינט .ו

 מיקרון. 70, 60בעובי של  HB 13אבץ  

דום( ושכבת צבע עליון אוקסיד אביניים ) 309הכוללות מגן ון שתי שכבות עלי .ז

 ם.דוא 309

במפעל הצינורות או בבית המלאכה, תיקוני צבע צבע יסוד יעשו צינורות ווי ניק .ח

 יסוד וצביעה יעשו באתר.

 הוראות כלליותצנרת  אביזרי .7.20.2.5

 PSI 175אביזרי הצנרת במערכות הכיבוי יהיו מתאימים ללחץ עבודה של  .א

 .מינימום

טר ה ומקורגהב)כולל( ב ,2ן אחרת יהיו עד קוטר "בורי אביזרים אלא אם צוייח .ב

 ורים מהירים "קוויק אפ".מאוגנים או חיבומעלה  3"
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 .UL/FMכל האביזרים יהיו מאושרים  .ג

 מגופים כדוריים .7.20.2.6

כולל יהיו מגופים מטיפוס "כדורים" עם כדור  2מגופי ניתוק עד קוטר " .א

 מלא וידית מתכת ארוכה. עברנירוסטה, אטמי נאופרן, עם מ

 ופים מטיפוס "שער" גמ .7.20.2.7

 GATE)פוס "שער" אחרת( יהיו מטיאלא אם צוין ומעלה ) 3"מגופים מקוטר  .א

VALVE) )מגוף עשוי מחוברים ע"י אוגנים עם אוגנים נגדיים )כלול במחיר .

ועליו מפסק  (o.s & y)ציר מתרומם מיציקת ברזל עם גלגל הפעלה ויהיה מסוג 

ם יהיו מצופה גומי סינטטי. מגופי, גוף מצופה אמייל, טריז VDC 24התראה 

 בוי אש.ים לכישראומ

 ר" טיפוס "פרפים ממגופ .7.20.2.8

ומעלה )אלא אם צוין אחרת( יהיו מטיפוס  3מגופי ניתוק / פתיחה  מקוטר " .א

פרפר" מחוברים ע"י אוגנים נגדיים )כלול במחיר( או ע"י מחברים מהירים "

גמא תוצרת ומסורת ומראה מצב חשמלי לד, תוויק אפ" עם גלגל הפעלה"ק

"CENTRAL"   4 – 92דגם A יציקה, ציר גוף עשוי ברזל שר. ערך מאו או שווה

 ן אחרת (., מדף מצופה רילסן, תושבת מגומי ניטרלי )אלא אם צוי304נירוסטה 

 מסננים מטיפוס "אלכסוני" .7.20.2.9

 0.75)חור טה ומעלה יהיו מטיפוס "אלכסוני" עם רשת נירוס 3מסננים בקוטר " .א

 מפליז או יציקת ברזל.מ"מ( גוף עשוי 

במחיר( וצינור ניקוז עד  וי כדורי )כלולדים בברז ניקה מצויעלומ 1.5בקוטר " .ב

 הרצפה.

 שסתום אל חוזר .7.20.2.10

י אש. גוף עשוי לה יהיה מתאים למערכות כיבוומע 3שסתום אל חוזר מקוטר " .א

 . יוןמברזל יציקה יהיה ניתן לניקוי על ידי פתיחת מכסה על

 תחנת אזעקה והפעלה .7.20.2.11

יפוס "שער" רש, מגוף מטבקוטר הנד קהזעתחנת אזעקה והפעלה תכלול: מגוף א .א

ורט לעיל, תא בילום, שסתום אל חוזר, שני שעוני לחץ המותקנים אחד לפני כמפ

, שסתום פורק לחץ בקוטר 2ואחד אחריו, פעמון עם מנוע מים, ברז ניקוז " הברז

מת מים דרך זרימגע חשמלי עם התחלת  גורורגש זרימה חשמלי הס 1/4"

 מערכת.

 ספרינקלרים .7.20.2.12

נתיך או בקבוקון להפעלה מאושרי בנה יהיו בעלי ר יותקנו במינקלרים אשפרהס .א

יהיו מהסוגים כפי שמופיעים ומשנת יצור אחרונה. הספרינקלרים  UL/FMתקן 

 ת.בתוכני

. יותקנו '..'וכוהכיתות והמסדרונות חדרי עזר, מעבדה, משרדים  המבנהבכל  .ב

 .מוסתר )קופץ(ם מסוג מתז דקורטיבי מתזים נסתרי
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הברגה תוך שימוש בסרט טפלון או י צנרת יבוצע בלרים אל קווחיבור ספרינק .ג

עשה ע"י מפתח מתאים. משחת טפלון בלבד. התקנת ספרינקלרים בצנרת ת

ס"מ אך לא קטן  30הספרינקלרים יותקנו מתחת לתקרה במרחק שלא יעלה על 

חרת בתוכניות ובהוראות יצרן ן אמ מהתקרה, אלא אם צויס" 5.0 -מ

 קלרים.ינפרהס

למכשולים כדוגמת קורות וכו' העלולים  רים יש להתייחסספרינקל קנתבהת .ד

ר התקנת הספרינקלרים רזרביים מכל להפריע לפיזור המים. הקבלן ישאיר בגמ

ן הכמויות ויאחסנם בארוסוג המותקן במבנה בכמות כפי שתפורט בכתב 

 לכך.עד פרינקלרים מיוחד המיוס

 מחברים גמישים .7.20.2.13

פלב"מ( מאושרת מנירוסטה ) 1" גמישה בקוטרידה זרת ירבעם התקנת מתזי .א

FM/UL .בכל המקומות שיידרש 

 מתגי זרימה והתראה .7.20.2.14

ג זרימה חשמלי. )המתג יהיה מאושר לשימוש על זור יותקן מתבכניסה לכל א .א

 תוכנית.ט ב(. בקוטר המפורF.M –ו/או ה  U.L –ידי ה 

 U.L TEMPERSWICH אהפרפר( יותקן מתג התר גירה )שער אועל כל מגוף ס .ב

 (.F.M. )המתג יהיה מאושר על ידי  ו/או כניתוט בתהמפור בקוטר

 שילוט .7.20.2.15

תקן או כפי ומות, בגודל ובצורה כמפורט בהקבלן יספק את כל השילוט במק .א

 שיקבעו על ידי המתכנן.

 בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים .7.20.2.16

 בהתאם למפורט להלן:בלן את המתקן ודה, יבדוק הקלמת העבהש לאחר

רשים לבדיקה יסופקו על ידי וד והמכשור הנדומרים, הציהעבודות, הח לכ .א

 הקבלן.

טיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים, כולל ש .ב

 כות המתזים כדי להבטיח:את כל מער

 רש.כנדשכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו  .ג

 תזים לא ניזוק.שאף אחד מראשי המ .ד

 .תמכים אובטחוהושכל חיבורי הצנרת  .ה

 לפירוט הנדרש על ידי היצרן.בהתאם הותקנו  שהמגופים .ו

 שמגופי המערכת סגורים. .ז

.למשך PSI60חץ אויר של בצע בדיקת לחץ במתקן בלעם סיום בדיקה זו, יש ל .ח

 קה.בדיזמן של שעתיים ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן ה

מערכת על כל השחץ במערכת כדי להבטיח ברז שחרור ליש להתאים  הערה: .ט

 .PSI175–נסיבות שהן ללחץ הגדול מ  היו נתונים בכלחלקיה לא י
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, תיבדק צנרת המערכת בצורה עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפנאומטית .י

שעות. יש לתקן את כל  8אטמוספרות, למשך זמן של  2בלחץ של הידראולית, 

 ית.לובדיקה הידרא דיקה, ולחזור שנית עליפות המתגלות בזמן הבהדל

אטמוספירות, יחזור הקבלן על  2 –ית ב בדיקה ההידראולה מוצלח שלעם סיום  .יא

 שעות. 8למשך זמן של באר  13.8הבדיקה ההידראולית בלחץ של 

הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם  .יב

 קו הראשי.למערכת אספקת המים מהכת תחובר המער

אר( ב 13.8הבדיקה )ערכת ללחץ זים תכוון המתמעם גמר הבדיקה, מערכת ה .יג

 ותישאר בו. אין לרוקן את המים מהמערכת.

ה המים, יש לפתוח את מגוף הסגיר לאחר חיבור המערכת למקור אספקת .יד

 הראשי של המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים

בתוספת    ןל סוגי המבנים על פי דרישה ותכנוכחובה ל -ספרינקלרים  מיםמשאבות לכיבוי אש ב .7.21

  םתשלו

 :היקף העבודה .7.21.1

אספקה והתקנת משאבת טורבניה עם מנוע דיזל לספרינקלרים עבור מערכת  .7.21.1.1

וטומטיים בכל המבנה, לרבות עבור מערכת פריאקשיין באולם הספורט מתזים א

קני ובת 1596/1בתקן ת"י  רט רסור אוויר,  מושלמת כנדרש וכמפולרבות קומפ

NFPA כת במצב פעולה.רית כאשר  המענכמהדורה אחרונה ובהתאם לת      

הפרעות כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו  .7.21.1.2

 או הפעלת שווא.

המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש, המערכות יכללו את כל  .7.21.1.3

האבזרים  רטו במפורש במפרט. כלהדרושים, אף אם לא פוות החומרים והעבוד

 ו/או לתקנים הנדרשים במפרט. F.Mו/או  U.Lמאושר על ידי המתוצרת יצרן  ויהי

ודה או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העב/כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו .7.21.1.4

 –יהיו חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים 

יתאימו  םידרם של תקנים ישראלית מתזים, ובהעתאימים למערכוים  והמכניהעד

ו/או לתקנים הנדרשים  F.Mו/או  U.Lיקאיים ומאושרים ים לתקנים האמררהחומ

 במפרט .

ות על טיב החומרים: כל המערכות, צנרת, תעודות המעיד  על הקבלן להציג .7.21.1.5

בכתובים כי עמד  עידאבזרים, משאבות וכו' יישאו תו תקן או תו יצרן )אשר מ

 (. בתקן

ם יש לדעתו רות החומרים בהוהן ביחס למק חקהקבלן חייב לקבל את אישור המפ .7.21.1.6

פנים אין להשתמש והן ביחס לטיב החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום 

  אישור מקור החומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.

ם אין אותם ומרים ממקור מאושר, אי חהרשות בידי המפקח לפסול משלוח .7.21.1.7

יקה מוצרים, אבזרים ה בו ימסרו לבדרבודה. בכל מקעהחומרים מתאימים לצרכי 

 מכלולים וכו', הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן. 
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 ות תחייבנה את שני הצדדים.הבדיק תוצאות .7.21.1.8

 עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסכמת, כגון רשות .7.21.1.9

 וכו'.לאותן דרישות, תקנות באות, תבוצענה בהתאם הכ

משמעות ו/או פירוש שונה -ו דוו אי התאמה ו/אאסתירה ו/של  הרבכל מק .7.21.1.10

לן להסב את תשומת ליבו של מהתיאורים והדרישות במסמכים השונים, חייב הקב

הגשת ההצעה ו/או ביצועה של עבודה כל שהיא ולקבל את הוראות  לפניהמפקח 

 יצד לנהוג. ב כהמפקח בכת

כנן, חלות תרכושו של המ םהקבלן לצרכי מכרז/חוזה זה שימסרו להמסמכים  .7.21.1.11

 ם זכויות יוצרים, ויש להחזירם למזמין עליה

רה לו והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקעל הקבלן לבקר את התוכניות שיימסרו  .7.21.1.12

ם שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בפרטים במפרט, או בין המסמכים השוני

מתכנן להודיע על כך לועליו לפנות  ם לבין המציאות בשטח,ינם לבין עצמם או בינב

ט לפי איזה מהן תבוצע העבודה, בכל מקרה מחיר הפאושל כולל את כל אשר יחלי

 התקנה מושלמת.הנדרש על ל

החלטת המתכנן תהיה סופית ומכרעת. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך  .7.21.1.13

            ת הנ"ל.             טיוטענותיו שלא הרגיש בס

נסטרוקציה של המבנה, יות העבודה לקונגם התאמת תוכ אעל הקבלן לבדוק ולווד .7.21.1.14

         למיזוג האוויר, החשמל ולכל שאר המערכות בבניין.      

אם הקבלן לא יפנה מיד למתכנן ולא ימלא אחר ההחלטה הנ"ל, הוא יישא בכל  .7.21.1.15

אפשרויות, בין אם הן חרת, ובכל התוצאות והת אהאחריות הכספית ו/או אחריו

 ן אם לאו.יבנצפות מראש ו

ילו ביקר וראה את המבנה, המערכת שבו, וכל מרכיב אחר את הקבלן כאים ארו .7.21.1.16

ז/חוזה זה, לרבות צינורות מים, ניקוז, חדירת צנרות אשר יש לו שייכות למכר

התקשרות עם צנרת (, זוג אויר )גם מעל לתקרות תלויותלמבנה, קורות ותעלות מי

 נית וכו'.חיצו

ד לאבזרים, ההתקנים למערכות, לציו ,שייגרם למבנה קהקבלן אחראי עבור כל נז .7.21.1.17

בלן מתחייב לפצות על כל שבו בין בשוגג ובין במזיד על ידי פועליו או שלוחיו. הק

 הנזקים בשלמותם.   

בכל  או אין הקבלן רשאי לחצוב או לקדוח במבנה, בעמודים, בקורות בתקרות .7.21.1.18

 מהמפקח.מבנה ללא אישור בכתב מערכת אחרת של ה

את כוונתו למסור איזה חלק שהוא  ור המתכנן/מפקחשלהביא לאי לןבקעל ה .7.21.1.19

קח לפי שיקוליו הוא לאשר או מהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי המתכנן/מפ

ם סוכם על כך מראש לפני לפסול קבלן משנה זה או כל קבלן משנה אחר אלא א

                               ה.                  חוזחתימת ה

יא אחריות החלה על הקבלן לפי המפרט ו/או לגרוע מאיזו שה ן באישור הנ"ליא .7.21.1.20

ת בין הקבלן ובין המזמין או המפקח, יכריע החוזה. בכל מקרה של מחלוקת מקצועי

 המתכנן והחלטתו תהיה סופית.
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 UL/FMמשאבות לחץ  .7.21.2

  UL/FMמנוע דיזל סוג משאבת "טורבינה" ה מהמשאבה הראשית תהי .7.21.2.1

(VERTICAL TURBINEלספיקה של ,) 500 G.P.M80 נומינלי של  , לחץ P.S.I ,

תוצרת  JU4H-UF30 " , מנוע דיזל מדגם PEERLRS, תוצרת "  MAF 10דגם 

CLARKE ,כולל אמצעי תליה ועיגון , קווי פיקוד, מדי לחץ, שסתום שחרור אוויר  ,

 ,רם שחרור אוויראש משאבה הכולל שסתו, מפוק עם סל יניקה, תיתתמסורת זווי

, מד   UL/FMם יבשים ואביזרים, לוח פיקוד חמם מים, מצבריממחליף חום, 

סולר מלא, הרכבת ציר המשאבה בתוך חדר  ספיקה ונטורי בספיקה תואמת, מיכל

 משאבות.ה

נדרש מה עודף לפחות 20%בעלת נתונים )לחץ ספיקה( עם המשאבה תהייה ו .7.21.2.2

 בתוצאות התכנון.

 של ספק הציוד. של שירות שדה רהתקנת המשאבה תבוצע בליווי ואישו .7.21.2.3

 למשאבה תותקן משאבת ג'וקי בהתאמה. .7.21.2.4

 וד לאישור מקדים של המתכנן.הקבלן נדרש להעביר את פרטי המשאבות והצי .7.21.2.5

 חשמל ופיקוד .7.21.3

 .UL/FMלוח החשמל יהיה לוח אינטגרלי של ספק המשאבה וכזה העומד ומאושר  .7.21.3.1

ר המכונות דחת החשמל בתחום ולבצע את כל עבודו באחריות הקבלן לתאם .7.21.3.2

 סופקו על ידי הקבלן הראשי עד לחדר המכונות.תחבר להזנות שיהול

 לריםתחנת שאיבה לאספקת מים לספרינק .7.21.4

 1596כל הציוד, האביזרים והעבודות המוזכרים להלן יתאימו לדרישות ת"י  .7.21.4.1

(NFPA13  )20ן ותק המהדורה המעודכנתNFPA. 

 לכיבוי אשמערכת משאבות  .7.21.5

תקנה, הרכבה של ספקה, הובלה, האי אש כוללת: ובאספקת מערכת משאבות לכי .7.21.5.1

 מושלם ך מער

מערכות מתזים לכיבוי אש ומוכן לפעולה של מערכת תגבור לחץ לאספקת מים ל .7.21.5.2

 הכולל: חדר משאבות, מותקנת בתוך 

 .UL/FMזל משאבת כיבוי אש מסוג משאבת "טורבינה" עם מנוע די .7.21.5.3

 ( טבולה. JOCKEYחץ )משאבת שמירת ל .7.21.5.4

 ש.בת כיבוי אאשלוח הפעלה למ .7.21.5.5

 (.JOCKEYבת שמירת לחץ )לוח הפעלה למשא .7.21.5.6

רי קוטר, הסתעפויות וכל מגופים, אל חוזרים, מדי לחץ, מגוף פריקת לחץ, מעבי .7.21.5.7

 אבות לפי הגדרת התקנים.האביזרים הנדרשים בחדר המש

 + מאצרה.מלא UL/FMמיכל סולר  .7.21.5.8
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 בההמשא תדרהג .7.21.6

  UL/FMל דיז מנועמשאבת "טורבינה" ת תהיה מסוג המשאבה הראשי .7.21.6.1

(VERTICAL TURBINE לספיקה של ,)500 G.P.M 80 , לחץ נומינלי של P.S.I ,

תוצרת  JU4H-UF30 " , מנוע דיזל מדגם PEERLRS , תוצרת " MAF 10דגם 

CLARKEשחרור אוויר,  תום,  כולל אמצעי תליה ועיגון , קווי פיקוד, מדי לחץ, שס

, ום שחרור אווירתאבה הכולל שסשמיניקה, ראש  זוויתית, מפוק עם סל תמסורת

, מד   UL/FMמחליף חום, מחמם מים, מצברים יבשים ואביזרים, לוח פיקוד 

בספיקה תואמת, מיכל סולר מלא, הרכבת ציר המשאבה בתוך חדר קה ונטורי ספי

 המשאבות.

 (YJOCKהגדרת משאבת שמירת לחץ ) .7.21.7

 95 לי של ני, לחץ נומG.P.M 20'וקי לספיקה של אספקה והתקנת משאבת ג .7.21.7.1

P.S.Iוס" לוח פיקוד ובקרה תוצרת "גרונפUL/FM  . 

 הגדרת חדר משאבות )ספרינקלרים( .7.21.8

 משאבות. נו בתוך חדר המשאבות יותק .7.21.8.1

חדר המשאבות יתוכנן לפי כל הדרישות לחדר משאבות ויהיה מואר ע"י גופים מוגני  .7.21.8.2

ה בעל יהז ומאוורר ויופי תאורת חירום מנוקג 2אורת פנים(, כולל י תמים )ע"

 נעילה. סידורי

כנו פתחים לצינור כניסה, צינור יציאה, פתח לצינור פליטת גזים )אגזוז(, בחדר יו .7.21.8.3

 לצינור ניקוז וכל פתח אחר הנדרש לצורך התקנה מושלמת של המערכת.  פתח

תגבור  התקנה והפעלה של מערךם לבאחריות הקבלן לקבל את אישור מכון התקני .7.21.8.4

 הלחץ.

מפרטים הטכניים של הציוד ויכלול את כל ה שיועבר למזמין הקבלן יכין ספר מתקן .7.21.8.5

 ה. תעודות בדיקה, תעודות אחריות והנחיות תחזוק שסופק,

באחריות הקבלן להנחות את המזמין לגבי גודל חיבור החשמל נדרש וכל הכנה  .7.21.8.6

 אחרת הנדרשת לפני אספקת הציוד.

 .כלולות במחירי הפאושלות חיות להכנות הנדרשההנכל  .7.21.8.7

)חומרים ואביזרים  5452ישראלי  ו מותאמים לתקןיציוד יהזרים והכל האבי .7.21.8.8

 הבאים במגע עם מי שתיה(.

, גומיות 316ת וידיות הרמה מנירוסטה + מסגר 316ירוסטה כל המכסים יהיו מנ .7.21.8.9

 .יאטימה, סידורי נעילה, הכל כלול במחירי הפאושל

ריכה( צרים, כיבוי אש, מי אבות )ספרינקללהקמת חדר המשמחירים ת התכול .7.21.8.10

תקנה והפעלה מושלמת של כל המערך לפי דרישות כל הנדרש עד לה כוללת את

התקנים הרלוונטיים גם אם אביזר / ציוד ההתקנה של היצרנים, דרישות כל 

 יות ו/או במפרט.כלשהוא לא הוגדר וצוין במפורש בתוכנ

 הקבלן לקחת זאת בחשבון. ועלוד ים ו/או תוספות ציריגלא ישולם בעד ח .7.21.8.11
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 דופיקו חשמל .7.21.9

ת יהיו מחווטים עם מערכות מ"נ וכזאת העומדת ההתראוים מתגי פכל המגו .7.21.9.1

 .יושל,כלול במחירי הפאUL/FMומאושרת 

באחריות הקבלן לתכנן ,לתאם ולבצע את כל עבודות החשמל, בקרה ומ"נ ולהתחבר  .7.21.9.2

 ישלמל, כלול במחירי הפאוהחשלהזנות שמתוכננות ע"י יועץ 

 

   למ שח  ינקתמ .8

 וגי המבנים סכל חובה ל –י כלל .8.1

מוסד מבנה ב  )חשמל, מתח נמוך ותקשורת(עבודות צוע עבודות יב .8.1.1

יבוצע   נוך )בית ספר, גן ילדים, מעון יום, אולם ספורט, מבנה קהילה(בור/ חיצי

ראות ההובהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות,  התקנים, ו

ב, ראות גוף מתקצו, השרד הרווחהמשרד החינוך ו/או מ ובכלל זה הוראות

רות גילוי מוקדמות, מתקני חשמל, תשתיות תקשורת, מעט כללי בהתאם למפר

לעבודות בנין )הספר הכחול( של משהב"ט על  המיפרט הבין משרדיוכיבוי אש, 

 .המעודכנים בעת ביצוע העבודהכל פרקיו, 

ת חות במבני מוסדובטי דוריית הוראות קבע סיכללחוזר המנהלת ה .8.1.2

או עדכונם האחרון בעת ביצוע  2013ר "ג פברואשבט התשע –א( (6ג/החינוך ע

 ר מנכ"ל.העבודות להלן חוז

 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .8.1.3

 0086 קבע הוראת 2018 מרץ – ח"התשע אדר

הרך דצמבר וד  מעונות יום לגיל וציוהנחיות לתיכנון  ה"פרוגראמ .8.1.4

 ת,"התמוצאת משרד "  בה2006

 ת ביצוע העבודה, המעודכן בעהכל על פי  .8.1.5

י מורשה בלבד בעל רשיון מתאים עבודות חשמל יבוצעו על ידי חשמלא .8.1.6

 סיווג בהתאם לעבודה וב

כל העבודות יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו, והוראות חברת  .8.1.7

 החשמל

 דשת תת קרקעית בלבת רצעותקשורת תבוצע באמ או הזנת קווי חשמל .8.1.8

מך בעל רשיון מתאים  ישור בודק מוסיציג הקבלן א הבודבסיום הע .8.1.9

 לביצוע העבודה 

ובתוך כך ומבלי לגרוע  לות, יועץ חשמל ניות אדריכבהתאם לתוכ .8.1.10

 מהאמור לעיל גם מהוראות פרק זה: 

תיבחר  ההנחיות,הם קיימת  סתירה בין ת במפרט אחוזות חוף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומו .8.1.11

 יהם.נמב פה המחמירההחלו

 חובה לכל סוגי המבנים  –הגדרות .8.2

 בעירתו. אם יורחק ממקומו בעתחומר שיפסיק לבעור  כבה מאליו: .8.2.1

 חיבור במתכוון אל המסה הכללית של האדמה. הארקה: .8.2.2
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 או בעקיפין, בין שריןבמימוליך הנמצא במגע טוב עם המסה הכללית של האדמה,  אלקטרודת הארקה: .8.2.3

 ביניהם. המחובריםגופים מה מכ בין שהוא מורכבשהוא בודד ו

החייבים  ן אלקטרודת הארקה אל גופי מתכתמוליך המחבר במישרין או בעקיפי מוליך הארקה: .8.2.4

 .1991-בהארקת הגנה על פי הנדרש ב"תקנות הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול", התשנ"א

אוויר,  מיזוג עלתן ת)כגו יים במבנהחשמלם שאינם המתכתיי את השירותים חברמוליך המ מוליך חיבור: .8.2.5

 ארקה.פס השוואת פוטנציאלים או אל פס הצנרת מים ממתכת ( אל 

 לוח הניזון במישרין ממקור אספקה ומיועד להזין את המתקן החשמלי כולו. לוח ראשי: .8.2.6

 לוח הניזון מלוח אחר במתקן. לוח משנה: .8.2.7

ות , התפוצצ, שרפהמולחש כר את הסכנה שללים באופן ניעבודה המגדי ו תהליכים אתנאי סכנה מוגברת: .8.2.8

                  ו כימיות למתקן.ופגיעות מכאניות א

דרגות הגנה לקופסאות ולמעטפות של ציוד חשמלי, כמשמעותן בתקן  :IPÎÎ דרגות הגנה לקופסאות .8.2.9

 .981הישראלי 

 ם.מוליכיוולט בין ה 50ולה על ו עמתח ששיעורו בפעולה אינ מתח נמוך מאוד: .8.2.10

 וולט. 1000ה על אינו עולפעולה ו בעורמתח ששי וך:נמ מתח .8.2.11

בזמן -שיטה וזינה בו ידי העדר הארקת-יין עלני חשמול המאופאמצעי הגנה מפ הפרד מגן )שנאי מבדל(: .8.2.12

 של מכשיר אחד בלבד.

הגנה  וחזק ביד( המספק דרגתהמ בידוד של ציוד חשמלי )בדרך כלל מיטלטל בידוד מוגבר )בידוד כפול(: .8.2.13

   נוספת.

 תקע.-תקע וסיומובמכשיר או בבית-לבית קרוב ביותר למכשיר אובמבטח ה תחילתול שמעג מעגל סופי: .8.2.14

 אבזר המשמש לניתוק אוטומטי של זרם יתר במתקן )הוא יכול להיות נתיך או מפסק אוטומטי(. מבטח: .8.2.15

 ם המוליכים חשמל.בליצינור )מפלסטיק או מברזל( המגן על כ מובילים: .8.2.16

 המבניםחובה לכל סוגי  – קההאר .8.3

מל )תקרות תותבות, כים בהם משולבים מתקני חשרקת אלמנטי בנין מוליתכלול האהמבנה קת האר .8.3.1

, תעלות חשמל ותעלות תקשורת באמצעות מוליך א, צנרת מים, מוטות תמיכה לקירות גבס"תעלות מ

 ( וכו'ממ"ר לפחות,  16הארקה אופקי גלוי בחתך 

 35היה בעל שטח חתך של יליכי המעגל, ומו בנפרד מיתר, יותקן באדמה נחושתמוליך ההארקה הראשי מ .8.3.2

 לפחות.ממ"ר 

קה הראשי אל אלקטרודה מלאכותית הטמונה באדמה ייעשה בתוך בֵרכה מוליך ההארהחיבור של  .8.3.3

 תקנית לצורך זה. יש להקפיד שהחיבור יהיה גלוי לעין לאחר הסרת מכסה הברכה.

 .את פירוקה פשרורה שלא תאטרודת הארקה בצלאלק קה הראשית יחוברההאר ךלימו .8.3.4

בהתאם למהדורה , 1984 -וד( תשמ"דע הארקת יסוד בהתאם לתקנות החשמל )הארקות יסוצתב .8.3.5

 האחרונה(

 ובהתאם להוראות המהנדס ו/או המפקח. מתכנן החשמלבהתאם להוראות  .8.3.6

 ר אישור המהנדסק לאחת הארקת יסוד תבוצע רובריציקת העמודים, הכלונסאות וקורות היסוד בהם ע .8.3.7

 הארקה של המבנה. , התקנות ותוכניותהארקת יסוד בוצעה בהתאם לחוק אתר שאלקטרודתח בו/או המפק

 במתקנים שמשולבים בהם חשמל ומים יש לבצע הארקת גוף נפרדת. .8.3.8
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ין השירותים " בבמתקנים שקיימת בהם "שיטת איפוס" כהגנה בפני חשמול יש לחבר "מוליכי חיבור .8.3.9

 ים".יאלואת הפוטנצה לבין "פס השובמבנ המתכתיים

 דות את הארקת המערכות הבאות:במבנה תכלול בנוסף למערכת הארקת יסו קה הכלליתמערכת האר .8.3.10

 הארקת צנרת מים. .8.3.11

 גישור שעוני מים. .8.3.12

 הארקת ארון תקשורת ראשי. .8.3.13

 הארקת מערכות מיזוג. .8.3.14

 הארקת צנרת ביוב מתכתית. .8.3.15

 .V.Tנת הארקת תורן אנט .8.3.16

 מים חמים.ארית הארקת מערכת סול .8.3.17

 לים ראשיפס השוואת פוטנציאשלגביהן החוק דורש הארקתן ל ההמתכתיות במבנות ת כל המערכהארק .8.3.18

 חובה לכל סוגי המבנים – חיבור לרשת החשמל .8.4

, החיבור ייעשה באמצעות כבלי חשמל תת יותאם לחישובי התכנון חשמל למבנהבור יחגודל  .8.4.1

ודל בחתך המתאים לגתי או שרשורי דו שכב P.V.Cמסוג ל שמשחלו בתוך צנרת חיוש N2XYקרקעיים מסוג 

לבין לוח חשמל ראשי בשטח   טקיורפהבנישה גדר  IP55ן חשמל מוגן מים ארוהחיבור, בין מפסק ראשי שיותקן ב

  ןונכתל םאתהב ,הנבמה

 חובה לכל סוגי המבנים –מיגון כנגד קרינה  .8.5

 החשמל ! כל ארונות ו/או חדרי ה בחובה לבצע מיגון כנגד קרינ .8.5.1

מרכזי הולכה גנטית מסווגת ממקורות של מתקני שנאים, ינה אל אלקטרומקר יש לבצע הדמיה לאיתור .8.5.2

 ו/או תמסורות חשמל.

 בהתאם לצורך תבוצע בדיקה של קרינת  רקע בתחום המגרש  .8.5.3

אלקטרומגנטית מסווגת נה יש להכין נספח הנחיות תכנון וביצוע ערוך על ידי יועץ קרינה, למניעת קרי .8.5.4

מל במטרה להשגת קרינה אשר אינה גבוהה ות חשלכה ו/או תמסורהו ים, מרכזיממקורות של מתקני שנא

 חשמל.  מהמותר לפי המלצות המשרד לאיכות הסביבה, וכן למתן הנחיות למיגון ארונות ו/או חדרי

 משרד לאיכות הסביבה. וה שטף השדה המגנטי יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד הבריאות .8.5.5

 ו/או חדר החשמל, ועל גבי הדלתות .של ארון החשמל ים מיגון יבוצע על הקירות הפנימי .8.5.6

 , ולוח בידוד, הכל על פי הגדרות יועץ הקרינה. םאלומיניוהמיגון יבוצע באמצעות לוחות פלדה, לוח  .8.5.7

  .לפני איכלוס המבנה על הקבלן לבצע ולספק בדיקת קרינה העומדת בדרישות .8.5.8

 ניםסוגי המב חובה לכל – מים חימום .8.6

 מים  חימום ותרכמעאספקה והתקנה  .8.6.1

  7ק ע מערכת לחימום מים באמצעות מערכת סולרית או מערכת לחימום מים בהתאם למפורט בפרוצתב .8.6.2

 רכת הסולרית תהיה בהתאם לתקנות לת"י ולהנחיות היצרן.ביצוע המע .8.6.3

ו קוטבי ן מפסק חשמל דד על הגג יותקמוד לדוובצדוד וטבי להדלקת וכיבוי היותקן מפסק חשמל דו ק .8.6.4

 .חזקהלטובת א

  חובה לכל סוגי המבנים – שמלחוארונות  הזנות לוחות .8.7

)וכל תקן עדכני  61386על פי ת"י כבה מאליו תקניים מטיפוס מתקן החשמל יבוצע בצינורות פלסטיים  .8.7.1

 . ל תקרה אקוסטיתריצוף או צנרת מע סמויים מתחת לטיח,ליום הביצוע( 
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 :כמפורט םוח ראשי ולוחות משנייהמתקן החשמלי יכלול ל .8.7.2

 ראשיח לו .8.7.2.1

המעודכנים ולפי אישור  61439י החוקים, התקנות ות"י מס' יבנו לפהלוחות  .א

 דס החשמל.המפקח  ומהנ

החשמל הראשי יותקן קרוב לאזור המינהלה, בגומחה, במעבר ציבורי או לוח  .ב

 נדס החשמל.מה ד לכך; כל זאת על פי הנחיותיו שלבחדר שנוע

לוחות יותקנו  ראשי ומשנה(. הין )י קו הזנה מהלוח המזיוזנו ע" כל הלוחות .ג

או בחדר  יח הניתנות לפתיחה ע"י מנעול רב בר בתוך נישה )גומחה( עם דלתות

מל ניפרד ע"פ הנחיות ח"ח ו/ או יועץ בטיחות במקום נוח לגישה וטיפול. חש

 .תזת מיםו הבפני פגיעה מכאנית, קרינת חום א ומוגן

ותחזוקה. למטרות תפעול  בו, גישה נוחה לכל חלקהלוח יאפשר )מיקומו של  .ד

 מקום התקנתו יהיה מואר ומאוורר בצורה נאותה.

יד הארון תותקן קופסה מזוגגת בגובה של וידו במנעול. לכל ארונות החשמל יצ .ה

ארון. מפתח נוסף יימצא ס"מ ובתוכה מפתח חירום לפתיחת ה 180

 ל מנהל הבית.ואצ במזכירות 

 , לוח חשמל!".ירותן החשמל יוצמד שלט "זהדלת ארוגבי -על .ו

 בארון החשמל ובסביבתו הקרובה לא יימצאו חומרים דליקים. .ז

מש לאחסון חפצים כלשהם, שאינם חלק ארון החשמל יש/אסור שחדר החשמל .ח

 מובנה בו או השייכים אליו.

ו. מומלץ שעותק של כולהלוח ותרשים של המתקן  יימצאו תכניתבארון החשמל  .ט

 שרד ההנהלה.ר במוהתרשים יימצא בתיק מסודכנית הת

 מעגלים שמורים לעתיד )לפי תכנון בניין סופי( 25%החשמל יכלול מקום ל ח לו .י

 ל מקום למעגלים שמורים לעתיד )לפי תיכנון הבניין הסופי(,  לוח החשמל יכלו .יא

גלי תאורה יותקן ומעגלים עבור חיבור קיר אוטומטיים למע מפסיקי זרם חצי .יב

וכושר  Aיפוס מילי אמפרט 30 ישותת ראשי בגודל מתאים בעל רגפח מפסק

 .10KAניתוק 

יהיה  סגור ת חשמל. הלחצן בכניסה לבנין יותקן לחצן חרום עם פיקוד להפסק .יג

שות ס"מ ' מהרצפה לפחות. )לפי דרי 190בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה 

 מכבי אש(.

שרותי הכבאות. הכיבוי ות חשמל יבוצע ע"פ דריש חותכיבוי אש אוטומטי בלו .יד

מותקנים בלוח. יעשה שימוש בגז כיבוי ידידותי ודת גלאי עשן הלפק יעשה

 לסביבה.

ממכון התקנים הישראלי לסמן את יהיה בעל היתר יצרן לוחות החשמל  .טו

 הלוחות בתו תקן.

 .10KAניתוק  מפסקי זרם יהיו מטיפוס כושר .טז

 לוחות המשנה .8.7.2.2
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מר מחו סטטי או -אלקטרו ה בתהליךעבר צביעעשויים מפח שיו הלוחות יה .א

 ו".לסטי "כבה מאליפ

 מילי אמפר. 30לוחות המשנה יכללו מפסקי מגן לזרם דלף ברגישות של  .ב

צאו תכנית הלוח ותרשים של המתקן שלוח המשנה מזין לוח משנה יימל בכ .ג

נית ותרשים יימצא בתיק מסודר אותו. מומלץ שעותק מכל תכ

 נהלה.הה  במשרד

 ם היטב.י דליקים סגוריבלת עשויים מחומריםתקנו בארונות הלוחות המשנה יו .ד

 י אחד בלבד.כל לוח משנה יזין קומה / אגף / מבנה / אזור או מערך פונקציונאל .ה

פר המעגלים בכל לוח משנה יהיה גדול דיו כדי להבטיח את הפעלתו התקינה מס .ו

 ה של המתקן.והנוח

ם מסוג התואם את ומטיימצעות מפסקים חצי אוטבא כל המעגלים יהיו מוגנים .ז

 אוטומטיים.אמצעות מפסקים או בייעודם 

 עתידית.אחוז לתוספת  25כל לוח יתוכנן באופן שיהיה בו מקום עודף של  .ח

 קיימא.-גלים ומפסקי הזרם הראשיים יסומנו בסימון ברור וברכל המע .ט

קיימא -וברסומנו בסימון ברור י הזרם הראשיים יכל המעגלים ומפסק .י

זון כולל יאין לוח חשמל ין ממ"מ המצי 100x100דביץ בגודל נובנוסף שלט מס

 סוג כבל חשמל הזנה.

 כללי .8.7.3

למידות הכלליות לצורת המבנה ו בהתאם לתרשימי החיבורים, ויבנ ותהלוח        .8.7.3.1

, תרשימים, ו מבנהשיכלל ותשבתוכניות. הקבלן יכין תוכניות מפורטות ליצור הלוח

קותיו בדי ו לאישור המהנדס ורק לאחריוגשציוד וכד'. התוכניות מת מידות, רשי

 .ותיותר לקבלן לבצע את הלוח ואישוריו

 ISO -9002שור הסמכה ליבוצע רק אצל יצרן מוסמך, המצויד באי ותיצור הלוח        .8.7.3.2

עבודה זו, סיון ליצור לוחות לזרמים ולמתחים הנתונים והמוגדרים במסגרת יובעל נ

 מכיםו להציג מסתקנים הישראלי ועליה מאושר ע"י מכון ההיי תויצרן הלוח

 נמצא בביקורת מחלקת האיכות של מכון התקנים הישראלי.המעידים שהוא 

אשר מחליף המעודכן ביותר בלבד ו/או ת"י  1419יצור הלוחות לפי תקן ישראלי         .8.7.3.3

 בעת ביצוע העבודה.

המתכנן בטיב  שיאושר ע"י המהנדסרן יצ רק אצליבוצע ות בנוסף לנ"ל יצור הלוח        .8.7.3.4

 תיו.רישוות שיענו לדואיכ

המיועד במבנה,  םלמקומ ותקבלן מוטלת החובה לבדוק ולוודא התאמת הלוחה על        .8.7.3.5

 נדס החשמל.כל זאת לפני אישור תוכניות הלוח ע"י מה

 ., הקבלן יבצע איזון עומסים לפאזותםוהפעלת םחיבור ותר התקנת הלוחלאח        .8.7.3.6

טומטי בגז באות. כיבוי אוי הכע"י גלאי עשן ע"פ דרישת שרות מל יוגנולוחות חש        .8.7.3.7

( מפוקד ע"י מרכזת גילוי שריפות לפי דרישת שרותי הכבאות. FM200)מסוג 

. גודל הארון לריכוזו הנדרש הלוחות יאטמו כנדרש לאפשר לגז הכיבוי להגיע

 גלוי ונגיש. קוםללוח החשמל יאפשר התקנת מיכל הגז בצד הלוח במ
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שרותי הכבאות. הכיבוי צע ע"פ דרישות יבו כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל        .8.7.3.8

תקנים בלוח. ייעשה שימוש בגז כיבוי ידידותי ייעשה לפקודת גלאי עשן המו

 לסביבה

 םגי המבנילכל סוחובה  –הפעלה כללית    .8.8

 ביםרכי מומוקטת המזמין יהחלעל פי או במיקום  למבנה הציבור ו/או חינוך בכניסה  .8.8.1

  להפעלה כללית:

 יפנל כבאים ראש .8.8.2

ת חשמל. הלחצן יהיה  סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה פיקוד להפסק צן חרום עםחל .8.8.3

 ס"מ מהרצפה לפחות. )לפי דרישות שירותי הכבאות (. 190

 הפנל מערכת אזעק .8.8.4

קם ' מבנים ימולמסמפסק זרם השולט על כל המזגנים. )ככל שמדובר במוסד המחולק  .8.8.5

 בנה(מ לכבכניסה להמפסק 

 הרואתו תואצמתה תרואת ,םוריח תרואת טעמל ,מיתכל התאורה הפנימפסק זרם השולט על  .8.8.6

 (הנבמ לכס' מבנים ימוקם המפסק בכניסה ל)ככל שמדובר במוסד המחולק למ  ,תינכט

 בכל ארון קומתי יהיה ניתוק כללי של תאורה ומיזוג .8.8.7

 זים יבשים שישלוט על ניתוק והדלקה של תאורה ומיזוג על פי לו"ן בקר עם מגעתקיו .8.8.8

 שתמש לתכנון הלו"זלמ צוגה נוחהתהייה ת רקבל .8.8.9

  גי המבניםחובה לכל סו – רשת טלפונים .8.9

 ( קווי טלפון ראשים שממנו יתפצלו הקווים. 3יש לתכנן ולבצע  חבור לשלושה ) .8.9.1

 אחד מהם יחובר ישירות למערכת האזעקה .8.9.2

 אחד עבור מערכת גילוי אש .8.9.3

 שורת.ות התקל חיווט בין ארונולכ ניםמותקן ומחווט לארון טלפונקודות טלפון שקע תיקני  .8.9.4

 .ות מאוחד עם חיווט תקשורת המחשביםכול החיווט להיבהתאם להחלטת הרשות י .8.9.5

 

  המבנים כל סוגיחובה ל – תאורה כללי .8.10

 (םינבמה יגוס לכל חובה) –גופי תאורה  .8.10.1

 –)אור ותאורה  1חלק  12464י מערכת תאורה בחללים במבנה תעמוד בדרישות ת" .8.10.1.1

גוסט או – ך מבנים, אלול התשע"זדה: מקומות עבודה בתועבותאורה למקומות 

 ת ביצוע העבודה ודכן בע( המע2017

מערכת תאורה בשטחי שירות מחוץ למבנה ובתחום המגרש ובכלל זה אצירת  .8.10.1.2

עמוד אשפה, מעברים בשטחי חוץ מפתח הבניין עד למדרכה ו/או עד לחניה פתוחה ת

קומות ורה למקומות עבודה: מתא –)אור ותאורה  2חלק  12464בדרישות ת"י 

 וע העבודה( המעודכן בעת ביצ2017אוגוסט  –שע"ז אלול התנים, עבודה מחוץ  מב

,או שווה ערך מאושר על ידי יועץ   LED)כל גופי התאורה יהיו גופי תאורה לד ) .8.10.1.3

 החשמל, אדריכל, והרשות המזמינה.

קנים הישראליים והתה יתוכננו ויבוצעו לפי הוראות החוק, התקנות מתקני התאור .8.10.1.4

 1.5יותקנו עם מוליכים המאור  . מעגליהעבודה ביצוענטיים המעודכנים בעת הרלוו

 ממ"ר כולל הארקה. כל גופי התאורה ויהיו מוגנים מפני שבירה והתנפצות .
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גופי התאורה  בתכנון וביצוע מתקני תאורה ובבחירת גופי תאורה יש לוודא כי .8.10.1.5

(, מדד Uoרה )(, אחידות האLUXצעת )ממועומדים בדרישות של עוצמת הארה 

( בהתאם לנדרש בתקן ישראלי Ra/CR)סירת צבע (, מקדם מUGRסנוור )

תאורה למקומות עבודה: מקומות  –)אור ותאורה  :5.36 טבלה 1חלק   12464

 ( המעודכן בעת ביצוע העבודה. 2017אוגוסט  –עבודה בתוך מבנים, אלול התשע"ז 

עומדים בהנחיות משרד   LED)כן גופי תאורת לד )ה ויש לוודא כי גופי התאור .8.10.1.6

החלק הכחול של ספקטרום האור  –גל  שא קרינה קצרתנייר עמדה בנו הבריאות:

 2019מרץ  –הנראה 

 (םינבמה יגוס לכל )חובה –צריכת אנרגייה לתאורה  .8.10.2

חישוב משוקלל עבור צריכת האנרגייה לתאורה בכל המבנה יעמוד בדרישות התקן  .8.10.2.1

 Building, 9.5סעיף  9פרק  ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010האמריקני 

Area Method . 

ביחס לנתון הייחוס של  10%ת האנרגייה לתאורה במבנה תוכיח חיסכון  של יכצר .8.10.2.2

 . School/Universityשם בקטגוריית 9.5.1וט למ"ר בטבלה  10.7

 (םינבמה יגוס לכל )חובה –בשטחים פנימיים  מעגלי תאורה .8.10.3

 םמשתמשי שליטת ן, כדי לאפשרי הבנייבכל שטחלאזורי הדלקה לק התאורה תחו .8.10.3.1

 טומטית. עצמאית או או

בהתאם למקור התאורה הטבעית, אם קיים )לדוגמה, עמדות אזורי הדלקה יתוכננו  .8.10.3.2

עבודה הממוקמות ליד חלונות הפונים החוצה יהיו באזורי הדלקה נפרדים בעלי 

מ'  5התאורה הטבעית יהיה  קורשליטה נפרדת(. רוחב אזור ההדלקה הסמוך למ

 האור. לכל היותר ממקור

 םרשת מתחמי ליטה בתאורה על בסיסאזורי הש לק אתיש לח .8.10.3.3

מ"ר כל אחד( אינם דורשים חלוקה לאזורי  12-חללים או חדרים קטנים )פחות מ .8.10.3.4

 הדלקה.
   חובה -  הדימל יבחרמ תאורת כיתות .8.10.4

 ( LEDגופי תאורה לד ) .8.10.4.1

 תכירצלו ,שתארה הנדרלרמת הה חלל הלימודל גודמספר גופי התאורה יותאם ל  .8.10.4.2

 .תבשוחמה היגרנאה

 ניצבים ללוח עם אפשרות הדלקה בשלוש קבוצות.  רה יהיו גופי התאו .8.10.4.3

 .יש לתכנן את חלוקת קבוצות התאורה בהתאם לקרבה לחלון .8.10.4.4

יותקנו חישני נפח וחיישני  הקורי הינב ץעוי תויחנהלו ןימזמה תטלחהל םאתהב .8.10.4.5

 וכחות אנשיםבגופי התאורה ביחס לנים תנועה אשר שולט

 המבנים חובה לכל סוגי – חללים שונים תאורה  .8.10.5

 ( LEDגופי תאורה לד ) .8.10.5.1

ארה לרמת הה  בחרמה וא/ו ללחה וא/ו רדחהמספר גופי התאורה יותאם לגודל   .8.10.5.2

 .תבשוחמה היגרנאה תכירצלו ,שתהנדר

 8.10.3 ףיעסלו ןונכתל םאתהב תוצובקב הקלדה  עצבלו ןנכתל שי .8.10.5.3
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יותקנו חישני נפח וחיישני  הקורי הינב ץעוי תויחנהלו ןימזמה תטלחהל םאתהב .8.10.5.4

 אנשים תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות

 חובה לכל סוגי המבנים –תאורת חדרי שירותים  .8.10.6

ולרמת  לגודל חדר  תאם(   מספר גופי התאורה בכל מקרה יוLEDגופי תאורה לד ) .8.10.6.1

 תבשוחמה היגרנאה תכירצלו ,שתארה הנדרהה

 שירותים ע"פ בחירת המזמין.  ים ומבואותלתאי שירות .8.10.6.2

 בכניסה מ"ז לשירותים  

יותקנו חישני נפח וחיישני  הקורי הינב ץעוי תויחנהלו ןימזמה תטלחהל םאתהב .8.10.6.3

 אנשים תנועה אשר שולטים בגופי התאורה ביחס לנוכחות

 חובה -נות דרותאורת מס .8.10.7

קרה יותאם לגודל מ י התאורה בכל(   מספר גופLEDורה לד )ה גופי תאגופי תאור .8.10.7.1

 תבשוחמה היגרנאה תכירצלו ,ולרמת ההארה הנדרשת  ללחה

 תאורת התמצאות כולל  .8.10.7.2

 8.10.3 ףיעסלו ןונכתל םאתהב תוצובקב הקלדה  עצבלו ןנכתל שי .8.10.7.3

 ל סוגי המבניםה לכחוב –ת חדרי מדרגותורתא .8.10.8

 לוקס. 150טח המדרגות רמת הארה על מש .8.10.8.1

(   מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל LEDגופי תאורה גופי תאורה לד ) .8.10.8.2

 תבשוחמה היגרנאה תכירצלו ,ולרמת ההארה הנדרשת  ללחה

אחת רה תאורת חדר המדרגות תתוכנן על מעגל נפרד. למעגל זה יש לחבר מנו .8.10.8.3

 רד(.ם במעגל נפצאות )ניתן ג. בכל מפלס תאורת התמנוספת בכל מסדרון

 חובה לכל סוגי המבנים –ום תאורת חיר .8.10.9

צע בגובה הרצפה בכל אזור עוצמת האור של תאורת החירום תהיה לוקס אחד בממו .8.10.9.1

 המיועד לכיסוי.

תותקן לפחות מנורת חירום אחת עם הזנה עצמית חלופית  חלל / חדר כל ב .8.10.9.2

צי לשעה וחומטית ם ומופעלים אוטמתח נמוך  הנטעני  ית )"ממיר"(.  בעלתומטאוט

שהמנורה תהיה קרובה לדלת היציאה. באולם בעל כמה יציאות תהיה  ות. רצוילפח

 ד כל יציאה.מנורה אחת לי

במסדרונות , מעברים, בחדרי מדרגות, בשירותים, במבואות הבניין, מעל לוחות  .8.10.9.3

ציאה", כוללות שלט מואר "יורות מהסוג הנ"ל, המנ חשמל ובקרה יותקנו גם כן

התאורה ופיזורם יבטיחו עצמת הארה של כמות גופי  ות.חירום ולהתמצאכתאורת 

 לוקס לפחות על רצפת המעברים. 10

" מנורות  2.22חלק  20ם תענה על דרישות התקן הישראלי ת"י חירו תאורת .8.10.9.4

 לתאורת חירום".

 ית גופי תאורה יזוהו בברור ע"י נור .8.10.9.5

מה טיפול, המתאי מסוג אטום, ללא תאורת החירום תהיההסוללה הנטענת של  .8.10.9.6

(. º700ומיועדת לטעינה רצופה ולעבודה בטמפרטורות גבוהות ) IEC 60285ן לתק

 שנים לפחות  4( יהיה º50ל הסוללה בטמפרטורת עבודה )עד אורך החיים ש
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יחות באש בט הכול בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה .8.10.9.7

 ךר מנכ"ל משרד החינו,וחוז2008

 לכל סוגי המבניםבה חו – בנה )כתובת(תאורת מספר מ .8.10.10

יותקן גוף תאורה מטיפוס מאושר  תאם להנחיות המזמין ותכנון מתכנן החשמל הב .8.10.10.1

מספר כתובת וע"י הרשות המקומית  מוגן מים, עם כיסוי אנטי ונדל,כולל רישום 

 הבית

 יםל סוגי המבנחובה לכ – מבנהתאורה חיצונית על ה .8.10.11

על מנת ית )בכל חזבנה, רות  המל היקף קילסביבה  עהתמצאות תותקן תאורת  .8.10.11.1

 להבטיח את הארת השטח. התאורה תותקן על מעגל ניפרד . 

 הפעלה באמצעות שעון פיקוד. .8.10.11.2

לא יאפשר זליגת אור כלפי השמיים, יהיה בעל חתך קו ההארה עד תשעים "ת  ג .8.10.11.3

  ע.קרקמעלות מקו אנכי כלפי 

חסכוניות  ור נמוכה, ונורותה ובעל רמת זיהום אעל נצילות גבוהג"ת יהיה גוף ב .8.10.11.4

 קלווין .  3,000 –קלווין  2,600וון מקור האור יהיה בתחום של באנרגיה , ג

 (םינבמה יגוס לכל הבוח)דרישות סף מספק גופי התאורה  .8.11

 המציע יצרף  את האישורים הבאים: .8.11.1

, המעיד כי טכניון וכו'ן התקנים הישראלי, מכואישור ממכון מוסמך, כדוגמת  .8.11.1.1

, -ISO 9001:2008ערכת איכות מאושרת לתקן המציע בארץ בעל מארגונו של 

 תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(. ל "מערכותחום שבת

 התאורה. ליצרן גופי -כנ"ל .8.11.1.2

ר מסמיך את אש כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, .8.11.1.3

ה, פי התאוררץ של גוטכנית באחלפים ותמיכה  למתן שרות, אחריות,המציע  

 סמכה רשמי(.יש להציג כתב השנים לפחות ) 5לתקופה של 

של גופי התאורה  הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין .8.11.1.4

ן ם זכויות הקנייבה מין. במקריםוכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המציע למז

בתוספת הסבר מקור  ורט הדבר בהצהרה,התאורה  שייכות לצד שלישי, יפופי בג

את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב המציע כי ישפה להציע למזמין  זכותו של המציע

ת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על את המזמין בכל מקרה של תביע

 ידו.

עים הינם ביצור ורה המוצשכל רכיבי גופי התא"ל הצהרת היצרן בארץ או בחו .8.11.1.5

 סקה מתוכננת של ייצורם.אין כל כוונה להפשוטף וכי 

נו  בעל ניסיון, לפחות בחמש  השנים האחרונות, באספקת גופי המציע הירה כי הצה .8.11.1.6

 תאורה.  

 מת גוף תאורה וציוד מוצע במשרדי הנהלת הפרויקט.דת דוגהפק .8.11.1.7
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ת, לאספקת שנים האחרונוה 3בארץ, לפחות ב  יוןהצהרה כי המציע הינו בעל זיכ .8.11.1.8

גופים  5,000ת פקו עךידו לפחוהמוצעים על ידו ושסו , של יצרן הגופיםגופי תאורה

הם הותקנו מתקנים לפחות בכ"א מ 10כדוגמת הגוף המוצע. נדרשת הרשימה של 

 כמפורט להלן:  -גופים לפחות 100

 אתרים שבהם בוצעה ההתקנה, .א

קנה, שם יצרן גוף התאורה ושם תי התאורה, תאריך ההגופכמות, הספק, דגם  .ב

 קין, המת

 זו,  שסופקו בהתקנה רמקורות האודגם והספק  .ג

 שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל. .ד

כנית. בעל וע בחברת המציע למתן תמיכה טמסמך עם פרטי איש קשר קב .ה

ולת ויכשנים לפחות בהתקנת גופי תאורה  3התפקיד יהיה בעל נסיון מוכח של 

 לוונטיים. שובים פוטומטריים רמוכחת לערוך חי

 גופיםט המפר .8.11.2

ומהדגמים המפורטים. על גופי התאורה יהיו רשומים  וצרתה יהיו מהתאורגופי הת .8.11.2.1

  שם היצרן ומספרו הקטלוגי.

 כל הגופים יעמדו בדרישות הבאות: .8.11.2.2

-9במהדורתו העדכנית ) 08 ימשרד-הביןחוק החשמל ותקנותיו  ומפרט הכללי  .א

 , לרבות עידכונים(.2015

 2חלק  20ל ת"י ת שישוובנוסף לדר 1 חלק 20דרישות בטיחות חשמלית ת"י  .ב

 (. 20.2-ו 20.1הרלוונטי )

 יפו. -ה אנרגיה עירוני עיריית תל אביבלגופי תאורה לד צריך לקבל אישור מממונ .ג

 שנים בתיק מתקן. 5יש לקבל כתב אחראיות ל .ד

יש וקרוב לאותו היות מפסק תאורה נגלב להדלקת מאור בכל חדר וכל אזור חיי .ה

 ור.אז

ם )"מוצרי מדף"( ובאריזות המקוריות יייו גופים קטלוגהכל הגופים י .ו

 מהיצרנים,

 יבואן בארץ,פעל המייצר ולא אצל הספק/ההרכבת הגופים תבוצע  במ .ז

 כל הגופים כוללים את כל האביזרים האוריגינליים הדרושים להתקנתם.  .ח

 למקום ההתקנה, האמכל הגופים ניתנים להת .ט

צבע. מפני שנויים בלמכלול, הן   הן נים לפחות ,ש 5ות לגופים תהיה ראיהאח .י

 האחראיות  תכסה גם עלות החלפה.

 םים  והגופימפרט הרכיב .8.11.3

האספקה וההרכבה כוללים את הגופים, הנורות, מפזרים, לוברים, עדשות,  .8.11.3.1

 דרייברים וכל הציוד הנלווה הנדרש להתקנת הגופים.

 ור )לדים(אה מקורות .8.11.4

  IEC62031,  62776 -, ת"י62722קנים ת"י לדרישות התיתאימו  נורות לד .8.11.4.1

 הרלוונטיים,
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לכל  3יהיה    MacAdam לפחות; מקדם 85( יהיה  CRIמקדם מסירת הצבע ) .8.11.4.2

 היותר,

בהתאם להגדרות  0( של הנורות תהיה קבוצת סיכון Risk Groupקבוצת הסיכון ) .8.11.4.3

 קנתה, תה וללא תלות בגובה 62471בת"י 

בד שהערך ותר ובלין לכל היקלוו 4,100רות תהיה  עד בע של הנוטמפרטורת הצ .8.11.4.4

, יהווה עד nm 420-500הספקטרום  הקרינה בתחום הכחול שלהמירבי )פיק( של 

בנורות בעלות   65%מהעוצמה המירבית )פיק( הנפלטת. תיבחן אפשרות  55%

 קלווין. 3,500טמפרטורת צבע של מעל  

   IEEE1789פי  על 8%על  עלהא ת( לflickerההארה ) לש רמת ההבהוב .8.11.4.5

 םות משולבות לדירכמע .8.11.4.6

וציוד ההפעלה )דרייבר(. גופי  גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית .8.11.4.7

ו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן )יש להגיש תעודות בדיקה התאורה יתאימ

 ממעבדות מוסמכות(:  

 DIODEפולטת אור דה רכות תאורת לד )דיועלמגופי התאורה יהיו ייעודיים  .א

EMITTING LIGHT – LEDנורת לד במקום  נורה  פשר התקנת(, לא תתא

 תאורה קיים,   רגילה בגוף

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק  .ב

 ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

ידי -וף התאורה ויסופקו עלרלי של גנטגאי לקופטיות יהיו חאה כל המערכות .ג

)עדשות ו/או רפלקטורים( ורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור יצרן גוף התא

יצרן גופי התאורה,  יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של

 בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה,

ובנוסף לדרישות  1 חלק 20ת ת"י בטיחות חשמלי ותגוף התאורה יתאים לדריש .ד

פרטורת . בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמהרלוונטי 2חלק  20של ת"י 

לפחות. במידה ותעודת הבדיקה של מת"י  C°35 -עד  -C° 10סביבה של 

 יש לצרף גם אותה במלואה. -CBמתבססת על תעודת בדיקת 

ציוד ותא הד החשמלי ולתאי הצי ותלפח  IP40גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה .ה

 .IP20ם בעלי האופטי. ייבחנו גם גופי

צבי לפחות בעומס מלא או בכל מ 0.92ה הספק של גוף התאורה יהים המקד .ו

 העמעום האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.   

עוצמת האור המופקת מגוף התאורה  תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת  .ז

 (. 10%±י )ינלמנוה

יציבה, ללא ורה קבועה ושר תא( תאפDriverפעלה האלקטרונית )ת ההמערכ .ח

ספק של המערכת (. מקדם הה10%±נויים במתח הרשת הנומינלי )תלות בשי

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים. משך חיי  0.92יהיה 

תאורה הף שעות לפחות, בהתקנה בתוך גו 40,000מערכת ההפעלה תהיה 

 ,  C°35פרטורת סביבה של ובטמלאה בהעמסה מ
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 , ,OSRAM NICHIAמתוצרת   LEDרות אור מסוג רה יכלול מקוהתאוגוף  .ט

PHILIPS , CREE  ,או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י המזמין 

 לומן לוט לפחות, 90גוף התאורה  יהיה בעל  נצילות אופטית )במכלול( של  .י

 לפחות; 85יהיה ( CRI)רת הצבע מקדם מסי .יא

 -רן לתהליך ההיצ )נדרשת התחייבות כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה .יב

binning מקדם ,)MacAdam    לכל היותר; 3יהיה 

, עם  ערך  מרבי )פיק( של   4,100Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה עד  .יג

ה צממהעו 55%של עד ,  nm 420-500הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום,  

 לות טמפרטורת צבעבנורות בע  65%שרות ת,   תיבחן אפ)פיק(  הנפלט מרביתה

 קלווין 3,500של מעל 

, קבוצת IEC 62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית  ת"י/ .יד

 , 0 (RISK GROUPסיכון )

שעות  40,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .טו

 וכשל 80%מותרת ירידת שטף האור עד ,  C°35ת סביבה של רטוחות, בטמפרלפ

(,  בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים L80/F20נורות )מסך ה 20%של עד 

 : םהרלוונטיי

 וא IESLM80 -ו IESLM82עבור גוף תאורה כמכלול, בהתבסס על  IESTM-21 .טז

IEC 62717, IEC 62722  על  בהתבססIESLM80 

   IEEE1789עלפי   5% ( לא תעלה עלflicker) רמת ההבהוב של ההארה .יז

האלקטרומגנטית כמפורט  ל הדרישות לתאימותכמכלול( יתאים לכ)תאורה  גוף .יח

 להלן:

 ,EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית(  או  2.1חלק  961ת"י  (1

-IEC-61000יות(   או )הפרעות מוליכות, זרמי הרמונ 12.3חלק  961ת"י  (2

3-2, 

-IEC-61000-3( או  רגעייםמוליכות, שינויים  תוע)הפר 12.5חלק  961ת"י  (3

3 , 

-IECת לציוד תאורה(  או  וחסינות אלקטרו מגנטי)תאימות   61547 ת"י  (4

61547. 

 לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים: .יט

 תדגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגו ק"ט היצרן, שםשם היצרן, מ .כ

 תאורה,גוף ה גנה, מבנה מפורט שלה

הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף יצרן, סוג הלד,  לדים: שם יצרן, מק"ט .כא

 ר התחלתי, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע,או

ור( ונתונים פוטומטריים פילוג, עוצמת אדו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת  .כב

 ,LDTאו  IES טמעל גבי מדיה דיגיטלית בפור
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ורה ויצרן ידי יצרן גוף התא-ים החשמליים המאושרים עלני הרכיבשם יצר .כג

טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק,   –ניים הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכ

 נצילות וכו',

 המומלץ למעגל,הוראות התקנה, לרבות מספר הגופים  .כד

 הוראות תחזוקה. .כה

תנאי תר, גם לס , בין היחיתשנים בה 5המציע יחתום על כתב אחריות ל  .כו

 צרן גוף התאורה,י עתף כתב אחריות מקנה ולשיטת התחזוקה  ויצרההת

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את  הנדרש  ב"טבלת  .כז

 גשת המסמכים בהתאם.המצ"ב, לרבות הריכוז דרישות ונתונים טכניים" 

 דוגמאות .8.11.5

אישור הועדה של גופי התאורה לת ולעעל המציע להמציא דוגמאות תיקניות ופו .8.11.5.1

 המזמין.  מטעם

 לניסוי.  -בדיקה באתרת הועדה יש לספק ציוד לועפ"י דרישהצורך במידת  .8.11.5.2

 תחזוקת גופי התאורה ותעודות אחריות  .8.11.5.3

 .התקנה והתחזוקההמציע  יגיש את הוראות ה .8.11.5.4

 שנים לפחות . 5ל  -המציע  יגיש את כתב אחריות היצרן  .8.11.5.5

 ם לפחותשני 5ל  -ספק יות הרחאאת כתב המציע  יגיש  .8.11.5.6

 גי המבניםחובה לכל סו –חיבורי קיר  .8.12

  ממ"ר כולל הארקה.  2.5יותקנו על מעגל כח, עם מוליכים קיר חיבור  .8.12.1

 בעלי תריסי הגנה מובנים )אינטגראליים(הריצוף ויהיה  ס"מ מגובה 100 גובה מינימלי של בית תקע יהיה .8.12.2

 הריצפהמעל מ "ס 180 יותקנו בגובה  בלתי מוגניםבתי התקע  .8.12.3

 םחובה לכל סוגי המבני –טלפון  תקע בית  .8.13

 מותקן ומחווט לארון טלפונים כולל חיווט בין ארונות התקשורת. בית תקע טלפון  .8.13.1

 חובה לכל סוגי המבנים –פרזנטור .8.14

יש לבצע הכנה לפרזנטור )מקרן אינטראקטיבי( לכיתות לימוד וחדרי ישיבות במיקום על פי החלטת  .8.14.1

 מזמינה.ה תהמתכנן והרשו

לוח כיתה למניעת חציצה בין קרנה על גבי מסך/יש להתחשב בזוויות ההזנטור הפר וםיקבתכנון מ .8.14.2

 .סנוורלמסך ההקרנה ולמניעת הפרזנטור 

 בסמוך למיקום מתקן התליה תתוכנן ותבוצע נק' חשמל. .8.14.3

הרשות ון יש לתכנן ולבצע הכנה לשתי נקודות רמקול עבור הפרזנטור במיקום על פי החלטת המתכנ .8.14.4

 המזמינה.

 ו בקוטר על פי החלטת המתכנן.מטיפוס כבה מאלי צעות צינורות פלסטייםה תבוצע באמנכהה .8.14.5

תהיה בין מיקום הפרזנטור, מיקום הרמקולים ונקודת תקשורת/ נקודת קצה אשר  צינורותפריסת ה .8.14.6

 תותקן סמוך לעמדת המורה על פי החלטת המתכנן והרשות המזמינה.

 D-17סימה בוקס  יםתבוצע קופסת חיבור .8.14.7

 יתמעל תקרה אקוסט המור יסומן בצורה ברורם ההכנות כאוקימ .8.14.8

 ניםסוגי המב חובה לכל –מערכת גילוי אש .8.15
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 על כל חלקיו  1220מערכת לגילוי אש תבוצע בהתאם לת"י  .8.15.1

 תותקן מערכת פתוחה כדוגמת "טלפייאר" .8.15.2

ון, סימ שן, נוריות, גלאי ע יתהמערכת תכלול את כל הנדרש לפעילות תקינה ותכלול רכזת ראשית ומשנ .8.15.3

 זה  משולבת חייגן, מערכת כרילחצני התראת אש, תופרים, 

 תאם להנחיות שירותי הכבאות ו טלפון ישיר בההמערכת תחובר לק .8.15.4

 מ"מ לפחות. 16בצנרת אדומה "כבה מאליו". קוטר הצנרת  כל החיווט יבוצע  .8.15.5

 אמפר יבוצעו גלאי עשן  100בלוחות חשמל עד  .8.15.6

ת כיבוי אש אוטומטיבנוסף לגלאי העשן גם מערכת ל תקנור ומעלה יואמפ 100 מל בלוחות חשמ .8.15.7

 שרותי הכבאות בהתאם לדרישות באמצעות גז 

 התקנת המערכת בפועל תיבדק ותאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. .8.15.8

 חובה לכל סוגי המבנים –מערכת אזעקה ומצלמות  .8.16

 יש לבצע הכנות למערכת אזעקה ולמערכת מצלמות  .8.16.1

כולל חוט  בבטון מ"מ קוטר סמוי 25מובילים מסוג מריכף ות מובלים נורצי באמצעותיבוצעו  תנוההכ .8.16.2

 ה משיכ

 ממיקום נקודות גלאי האזעקה או המצלמות ועד לנקודת ריכוז .8.16.3

 הכל בהתאם לתכנון .8.16.4

 חובה לכל סוגי המבנים –הגנה נגד ברקים  .8.17

 1173 קןשות התידרם לבמידה ויש צורך בהגנה נגד ברקים יש לתכננה ולבצעה בהתא .8.17.1

 גג המבנה. קן על שטחשיותמ'  5x5ה במידות יטת הברק גריד של מוליכי הארקת קלמערכ .8.17.2

 מוליכי הורדה. .8.17.3

 מערכת הארקה. .8.17.4

בגמר העבודה ולפני אכלוס המבנה, המערכת תיבדק ע"י מהנדס חשמל בודק המומחה בהגנת ברקים.  .8.17.5

 ולהלן מספר דברים מחייבים.

 ה לבית ספר בחו –דות אדמה מערכת התראה לרעי .8.18

ספר גלאים על גלאי או מ מבוססתמערכת ההת אדמה  נה של מערכת התרעה נגד רעידווהתק אספקה .8.18.1

 לרעידת אדמה, הפועלת באופן רציף, והמגיבה לחיווי רעידת אדמה ומפעילה מערכת כריזה מקומית

 חובה לכל סוגי המבנים –- וצלצוליםמערכת כריזה  .8.19

לוב כולל שי 3חלק  1220ראלי ם לתקן ישאש  בהתא רכת גילוימע לבת עםיזה משוערכת כרביצוע מ .8.19.1

 160שראל מוזיקלית אשר תכסה את כל שטח המוסד כולל החצר על פי מפרט משטרת י וליםצלצ עם מערכת

 ותכלול:

דרי כולל ארגז עץ בכל הכיתות, מסדרונות, מרחבים מוגנים, ח 8וואט " 6ואט, רמקולים  150מגבר  .8.19.2

 רות,בחצ ה להתקנת חוץכולל שופר כריזה/ מוזיק ות מספקת,עמלות בכמ, אולם התהמוכה וכדמעבדה, מלא

נהל, הכל מוכן ומובל אל המקום כולל מיקרופון דינאמי כולל מעמד, צוואר גמיש ולחצן דיבור בחדר המ

יועץ לפי הנחיות  PTTהמרכזי בחדר מזכירות ו/או במקום אחר שיקבע ע"י האדריכל. כן יותקנו לחצני 

, צינורות, הכל לפי מכסהעם  כוללות תיבה עבור המגבר. כל הנקודות ן בית שקעם זה יותקחות. במקויטבה

 תכניות שבועיות לחצן. תכנית. שעון צלצולים מוזיקלי )שעון אם( עם שתי

 הביצוע כולל את כל הציוד הנדרש להפעלה תקינה של המערכת. .8.19.3
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למשך  בהספק מלאם פעולתה ( המבטיחיןעטצבר+ מי במתח נמוך )מהמערכת תגובה בספק כח עצמ .8.19.4

 שעות לפחות 8במצב הכן למשך לתה פעו הפסקת חשמל, דקות לפחות בעת 60

 חובה לכל סוגי המבנים –מערכת להרחקת עטלפים  .8.20

 בהיקף המבנה תבוצע מערכת להרחקת עטלפים הכוללת מתקני הרחקה .8.20.1

 ערכת תבוצע בהתאם לתוכניתמה .8.20.2

  חובה לכל סוגי המבנים – האחודתשתית  –פוניה טל תשתית ותקשורת מחשבים + מערכות .8.21

 שבים וטלפונים בהתאם למפורט בזאתזה למערכות תקשרות מחת לתשתית אחומערכוצע בת .8.21.1

 חובה לכל סוגי המבנים –דרישות תשתית  לתקשורת מחשבים  .8.22

 20x8.5ם. תעלת רשת בגודל מינימאלי של הנחיות התוואי יש להתקין תעלת רשת לאורך המסדרון ועפ"י .8.22.1

לה תהיה מחוזקת לתקרה/ (, התעואיפרס באותו התוהכבילה אשר תיות ישתנה בהתאם לכמ ס"מ )גודל התעלה

רצפה )במידה ותותקן רצפה צפה( הקבועה באמצעות זוויות חיזוק או מוטות הברגה. התעלה תהיה ייעודית 

 יה.לתקשורת מחשבים והטלפונ

גודל אשר ו בונות ובפירים יהיח נמוך לאורך המסדרתמורים/ קידוחים עבור כבלי התקשורת תעלות/ מעב .8.22.2

 לפחות. 30% -יות התקשורת בכתשתר גידול כמות יאפש

 מ"מ, כמויות כבלים מקובלים בתעלות: 9חתך כבל התקשורת הינו  .8.22.3

 מ"מ(. 25מ"מ עד שני כבלים )או צינור  15x30תעלה  .8.22.3.1

 מ"מ(. 42צינורות  2ם )או כבלי 12מ"מ עד  60x40תעלה  .8.22.3.2

 "מ(.מ 42צינורות  4)או  כבלים 32מ"מ עד  120x60תעלה  .8.22.3.3

 .ר בהתאמהולות יותתעלות גד .8.22.3.4

 צינורות בחתך מתאים בהתאמה. .8.22.3.5

מ"מ מנקודת הקצה אל תעלת הרשת. הצינור יעוגן לתעלת  25מכל נקודת מחשב/ טלפוניה יצא צינור  .8.22.4

 PVCין יותקנו תעלות פולקבלן יניח חוט משיכה בצינור, לחירון התקשורת. ההרשת בכיוון משיכת הכבל אל א

ך את עודף הצינור בצורה שלא תפריע קופסה ולחתואת הצינור ללקבע ל קבלן החשמל עה"ט. בכל מקרה, ע

 להתקנת אביזר התקשורת.

דה משולבת מקומות לפחות( או עמדת עבו 4כל נקודת קצה תסתיים בקופסת חיבורים כדוגמת גיווס ) .8.22.5

 (.D-17, D-18, D-20מת סימה בוקס )דגם כדוג

 "מ.מ 25טן מקוטר ר הקת שרשורי ובצינואין להשתמש בצנר .8.22.6

צול לפחות. במידת הצורך יבוצעו  4ידרש, יבוצע באמצעות שני קידוחי מות במידה ויקידוח בין קו .8.22.7

 .אשיקידוחים נוספים. איטום יבוצע אחרי גמר השחלת הכבלים ובאחריות הקבלן הר

 םחובה לכל סוגי המבני –ילה תקשורת מחשביםכב .8.23

 CAT 7ל תקשורת מסוג התקשורת  בכבוצע כבילת נקודות בת .8.23.1

 .חובה לכל סוגי המבנים –ר תקשורת מחשביםדרישות בינוי לחד .8.24

 עפ"י המלצת התקן הישראלי ובטיחות מערכות מידע, יש לשמור על הכללים הבאים: .8.24.1

יש להתקין  ,ן, באמצעות סורגים או אמצעי אבטחה אחרים. כמו כונות החיצונייםיש להגן על פתחי החל .8.24.2

 המזגנים בחדר. חדר, ולשפר את יכולת הקירור שלחדירת קרני שמש ליים/ ונציאניים בכדי למנוע ורטיקלוילונות 



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  79עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

בכלל חדרי התקשורת תותקן מערכת בקרת כניסה וכן גלאי נפח, ע"מ לאפשר בקרת כניסה בשעות אי  .8.24.3

 הפעילות.

 י.יר שמן ומנעול חשמלזחמות הקבלן ביצוע פריסת התשתית צנרת כולל התקנת באחרי

צ"ב פרט טרתי וחיבור למערכת גילוי פריצה במתקן. מרך רשת תקשורת משמתוכננת לשליטה מרחוק ד רכתהמע

. (20ופיע בסעיף עקרוני לביצוע והכנת תשתיות צנרת/ מובילים עבור מערכת הנעילה של חדרי התקשורת בלבד )מ

 . ןימתקשוב של המז –המערכת תותקן ע"י מחלקת מנ"ט 

פח מים הכולל בין השכבות גבס דו קרו קירותבנו מדרי/ ריכוזי התקשורת ים של חהקירות החיצוניי .8.24.4

 מ"מ, או לחילופין קירות בלוקים, עמידות לאש למשך שעתיים. 2מגולוון בעובי 

ת. הדלתות תהיינה מצוידות במנגנון סגירה מצעות דלת פלדלהכניסות לחדר תקשורת מחשבים יהיו בא .8.24.5

 ס"מ, פתיחה כלפי חוץ. 90ים פתח נטו בין משקופ ,יטאוטומ

קס לפחות. התאורה תהיה תאורת לד כמוגדר לו 800רת מחשבים תהיה ה בחדר תקשותאור עוצמת .8.24.6

ר תאורת ג"ת חירום בחד מ"ר ולפחות שני 3במשרדים, תאורת החירום תהיה מוגברת לפי מפתח של ג"ת לכל 

 ד בחדר.ת הציוימוקמו בהתאם להעמד הרהחדר תוזן ממעגלים חיצוניים, גופי תאו

אנטי סטטית כוללת פסי הארקה מתחת לרצפה  PVC ם יש להתקין רצפתבחדר תקשורת המחשבי .8.24.7

 קוצים להארקה בכל פינות החדר וחיבורם להארקה ראשית כולל קופסת מעבר. 4והוצאת 

במבנה )כיבוי אש,  תונו צינורות המובילים מים למערכות שונות המותקנותקתקשורת לא יבכלל חדרי ה .8.24.8

 זגנים ועוד(.יוב, מב

 :ת מחשבים ראשישטח חדר תקשור .8.24.9

 ממ"ר 9    חנה קטנה     ת

 ממ"ר 12    תחנה בינונית   

 ממ"ר 12      תחנה גדולה   

 ממ"ר 18 תחנה אזורית/מרחב

 ממ"ר 18 מטה מחוז מתחמים

רוחב לחדר המרכזייה. וד מצבשורת המחשבים יהיה ככל האפשר במרכז המבנה וץ לחדר תקמומל מיקום .8.24.10

 טר.מ 3 –מאלי לחדר התקשורת מיני

 חובה לכל סוגי המבנים –י/קומתיז תקשורת משנדרישות לריכו .8.25

 ממ"ר, אשר ישמשו לריכוז 12ממ"ר עד  9בנוסף יש צורך בחדרי תקשורת קומתיים בשטח רצפה של  .8.25.1

יכוז הקרוב. הרמ' מ 80עולה על נו אי וז נוסף באותה הקומה וזאת בתנאי שאורך כבילה רצופהקומתי או כריכ

 המתחם."י מנ"ט לאחר קבלת תכניות התקשורת יאושרו עבכל מקרה, כל שטחי 

 ס"מ. 90דלת פתיחה כלפי חוץ, פתח נטו בין משקופים  .8.25.2

מל ייעודי )אפיון הלוח עפ"י פרק מלוח חש 16Aמל עבור כל ארון תקשורת נדרש להתקין שתי נקודות חש .8.25.3

ן לפני לשלט באדום "מוז מוזן לפני ממסר פחת מחיוני. יש CEEת וסיומו בשקע שורקתה( שיותקן בחדרי 11

 ממסר פחת" וכן מספר מעגל.

 ממ"ר, שיחובר להארקת יסוד. 16קו הארקה  .8.25.4

 תכליתית בחזית ארונות התקשורת.-התקנת תאורה דו .8.25.5

 

 



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  80עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

 בה לכל סוגי המבניםחו –תקשורת נותארו .8.26

עפ"י מפרט טכני אותו יגדיר נים וים שוקשורת בגדלת תונובכל חדרי התקשורת הזוכה/ היזם יספק אר .8.26.1

ה ייוצגו שקעי הקצה, ויותקנו בהם מערכות התקשורת, ציוד אקטיבי, שרתים וכד'. כמות לאמזמין. בארונות ה

 ל המזמין.יועץ התקשורת שארונות התקשורת תהיה על פי תכנון ודרישת 

ן ודרישת יועץ תכנו על פישורת יהיה התק תוארונות התקשורת יהיו מדגם לנטל, סוג וגודל ארונ .8.26.2

המחולקים למספר ארונות וכן הזמנת ארונות במידות עד  44U ת ארונותזמין, לרבות הזמנהתקשורת של המ

50U ל המזמין.יועץ התקשורת ש, כל זאת בהתאם לדרישות ועפ"י תכנון ואפיון שיועבר ע"י 

הארון יהיו עשויות  דפנותורת. ל ציוד תקשה שנקתארון התקשורת מיועד להתקנה של לוחות הניתוב ולה .8.26.3

 2מית אחת, רשת קמורה. עם ידית ומערכת נעילה, מאחור )גב הארון( ם דלת קדות. הארון יהיה עפח ופריק

 הארונות יסופקו עם רגליות/ גלגלים.דרישת הלקוח,  דלתות פח מחוררות כולל נעילה, צבע הארונות יהיה לפי

 כלוב.אומי אמו לארונות יותם בילנמסילות התקנת הציוד/ פ .8.26.4

, שקע הסיומת של פס 16A( כולל מאמ"ת N-12פסי חשמל ) 2מאווררים,  4עם  ארונות התקשורת יסופקו .8.26.5

 או תקע ישראלי. CEE16Aהחשמל יהיה מסוג 

קיט הארקה המתאים לחיבור האמצעים ה אחת באמצעות לארון התקשורת תהיה נקודת הארק .8.26.6

 המותקנים בארון.

עץ התקשורת יורות לפי דרישת פים ומגירות שיים, מדפים נשלקבוע מדפיםרת יסופקו קשוהת לארונות .8.26.7

 של המזמין.

בארונות התקשורת יותקנו פנלי ניהול כבילה לפי סטנדרט המזמין לטובת העברת מגשרי התקשורת  .8.26.8

 בארונות.

 רתים בגודלת שונוי החלטת יועץ התקשורת של המזמין, יותקנו בחדרי התקשורת ארהצורך ועל פדת במי .8.26.9

80x120 פים ועוד, יועבר לזוכה לקראת שלב התכנון ש כגון: חשמל, מדס"מ, כמות הארונות והציוד הנדר

 המפורט.

 חובה לכל סוגי המבנים –שילוט .8.27

מלאה במערכת, איתור ותיקון תקלות, נדרש לה, תוך שליטה כדי לאפשר למזמין יכולת נוחה של הפע .8.27.1

 ורט להלן.פי השיטה שתפמותקנים, על ם היטיהפרלבצע סימון ושילוט של כל 

ללא צורך בהזזת פריט או פריטים יקום, אשר יאפשר את קריאתו וצע במכל פריט יבהשילוט של  .8.27.2

 סמוכים.

 ט.חרו PVCהכיתוב יהיה קריא, ברור ובלתי מחיק שילוט  .8.27.3

 יועבר לידי הזוכה בשלב התכנון המפורט.צבע השילוט  .8.27.4

ת, כלל נות התקשורה, כלל ארוחדר המרכזיי דרי התקשורת,ל חכל ינםהפריטים אותם ישלט הזוכה ה .8.27.5

 צה, גישורי נחושת, גישורי סיבים, על כלל הכבילה תודבק מדבקת שילוטתוב, פנלים אופטיים, שקעי קות הנילוח

 םגי המבנילכל סוחובה  –מגשרים .8.28

 המזמין יעביר רשימה של סוגי המגשרים לזוכה לטובת הפעלת מערך התקשורת. .8.28.1

 אתר.התקשורת אשר נפרסו ב מכלל נקודות 100%ים תהיה גשרהמ ותמכ .8.28.2

לפחות באורכים וצבעים שונים לרשת תקשורת המחשבים ולפי החלטת יועץ  CAT6Aבתקן המגשר יהיה  .8.28.3

 התקשורת של המזמין.
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לפחות בצבע לבן באורכים  CAT3חיבור מכשיר הקצה בלבד( יהיה בתקן  )בצדהטלפוניה  המגשר לרשת .8.28.4

או אחר עפ"י  CAT6Aלטלפוניה בתקן  , יסופקו מגשריםIPת זייהתקנת מרכ ן יחליט עלהמזמיוה ידמשונים. ב

 אפיון יועץ התקשורת של המזמין.

 וד(.וע SC, LCנים )( התואם לסיבים אשר נפרסו באתר בסוגים שוMM/SMמגשר אופטי ) .8.28.5

וכה יהיה על הז נהשתתהתקנים הרשומים בסעיפים הנ"ל מותאמים לתקופה הנוכחית במידה והתקינה  .8.28.6

 .בהתאם לאותה תקופת זמן ספק מגשריםל

 עבר לידי הזוכה לקראת התכנון המפורט.אורכם וצבעם יוכמות המגשרים,  .8.28.7

 מגשר ומספר רץכל המגשרים יהיו משולטים במדבקה מתלפלפת הכוללת: אורך ה .8.28.8

 חובה לכל סוגי המבנים –מולטימדיה .8.29

 לסטנדרטים של המזמין. םתאבהית מולטימדיה תשתכן מין( תובחדרים מסוימים )על פי החלטת המז .8.29.1

ים וכל הנדרש להפעלת מערכות החשמל של ל, מפסקים, אמצעים חשמליקודות חשמתכלול נהתשתית  .8.29.2

יתקין תשתית שחורה הכוללת צנרת/ תעלות  תח נמוך( הזוכההמולטימדיה. עבור כבילת המולטימדיה )מ

 חיצוניות בלבד.

רקה, ללת צנרת, נק' חשמל, האטימדיה הכותשתית המולריסת ת פכניתועבר תלקראת תכנון מפורט  .8.29.3

 ה, ארון תקשורת ועוד.מכלולי עבוד

ינור יעוגן מ"מ לפחות מעמדת הקצה אל תעלת הרשת. הצ 29צינורות  2מכל עמדת מולטימדיה יצאו  .8.29.4

קנו תעלות יותין לחילופ לת הרשת בכיוון משיכת הכבל אל ארון התקשורת. הקבלן יניח חוט משיכה בצינור,לתע

PVC וך את עודף הצינור בצורה שלא תפריע להתקנת ע את הצינור ולחתט. בכל מקרה, על קבלן החשמל לקבה"ע

 טימדיה.עמדת המול

, D-11 ,D-17 ,D-14 ,D-20בוקס )דגם  ים כדוגמת סימהכל עמדת מולטימדיה תסתיים בקופסת חיבור .8.29.5

D-18.) 

)גודל הקופסה יקבע לפי כמות  CI סהבגב הארון קופקן תותימדיה, בחדרים בהם יותקנו ארונות מולט .8.29.6

 דר.חדר( לצורך ריכוז צנרת המולטימדיה אשר תיפרס בחצנרת אשר תותקן בה

ר דרישה למיקום נקודות יה אחרים, תועבבחדרים אשר יותקן ארון מולטימדיה ואמצעי מולטימד .8.29.7

 החשמל, מפסקים ופריסת הצנרת הנדרשת.

  םינבמה יגוס לכל הבוח – גנרטור רוביחל הנכה .8.30

 החיבור של מוסד עם בורר מכני.ור גנרטור כגודל לכל מוסד יש להכין לוח חשמל לחיב .8.30.1

 הראשילוח חשמל עם הבורר ימוקם בצמוד ללוח החשמל  .8.30.2

שהגנרטור יהיו על גבי מבנה בחוץ על מנת  160Aאו לוח עם מהדקים מעל  160A*3עד חיבור  CEEתקע  .8.30.3

 סד.למו בלהכיתחבר אליו ללא הכנסת 

  םינבמה יגוס לכל הבוח – תיאטלווטופ תכרעמ רוביחל הנכה .8.31

הכנות בלוח החשמל: ישמר מקום בלוח החשמל עבור מאמ"ת )מפסק אוטומטי מגנטי תרמי( למיתקן  .8.31.1

 וולטאי.  -הפוטו

כבילה עתידית: תבוצע צנרת לכבילה עתידית שתקשר בין כל המקומות המתוכננים של מרכיבי המיתקן  .8.31.2

 ובכלל זה:

 מממיר/י החשמל אל מונה הייצור )בפיר אנכי( ; .8.31.2.1

 מהלוח הראשי אל מונה הייצור; .8.31.2.2
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 ממונה הייצור לארון ריכוז ממירים; .8.31.2.3

למערכת אספקת החשמל של הבניין ולמדידת תוצריו יבוצעו וולטאי -ההכנות לחיבור המיתקן הפוטו .8.31.3

 .הבאים בהתאם לגודל האפשרי של המיתקן )בהתאם לטבלה שלהלן( ויכללו את המרכיבים

 

 וולטאי-תשתיות חשמל נדרשות בהתאם לגודל/הספק מיתקן פוטו 1טבלה מס'  .8.31.4

  גג חטש
 (ר"מ)  פנוי

הספק 
 מיתקן 

 (AC)ק"ו 

 גודל 
 מאמ"ת 

 צנרת כבילה עתידית

 חתך כבלי נחושת
 ]ממ"ר[

 חתך כבלי אלומיניום
 ]ממ"ר[

 10 6 40   37עד   300 עד

400 50 50 10 16 

500 62 80 16 25 

600 75 80 16 25 

700 87 100 35 50 

800 100 100 35 50 

900 112 125 50 70 

1000 125 160 70 95 

1200 150 160 70 95 

1400 175 200 95 120 

1500 187 200 95 120 
2000 250 315 2 X 70 2 X 95 

2500 312 400 2 X 95 2 X 120 

   
ור מוליך הארקה בקוטר של לכל גידי, בנוסף יעב 4הערה: עבור כבל 

 מ"מ 25הפחות 
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  תודוקנ תלבט .8.32

חובה 
 בהתאם
מעגלי  לפירוט

 תאורה

נק' 
חיבור 
ר קי

1x16A 

נק' מזגן 
 וטרמוסטט

לל נק' וכ
 חיבור קיר

נק' 
 טלפון

נק' 
 טל"כ

נק' 
 למחשב

נק' הכנה 
 לפרזנטור

נק' 
הכנה 
לנתב 
 )ראוטר(

עמדת 
)מכלול 
עבודה( 
ה מור

מסוג 
D-18 

דת עמ
עבודה 
בחלל 
 תקרה
 לפרזנטור

 D-17 

עמדת 
עבודה 
מדגם 
גוויס 
3 

 מקום

חלל 

 ודלימ
3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 1 

 2 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 משרדים

 2  2 1  1 1 3 1 6 2 מזכירות

חדר 
 מורים 

3 3 1 3 1 6 1 1 3 1 3 

 3 1 3 1 1 6 1 3 1 3 3 ספריה

חדרים 
 / אחרים

 םירחא
2 2 1 1 1 1  1 2  2 

מרחב 
 ן מוג

3 4 2 1 1 4 1 1 

נן מעבר לנק' ק' הינה כל
הנדרשות בהתאם להוראות 

 פקע"ר 

תקע עבור ע נק' בית בצל שי
 , ן גזיםלסינו מערכת

  
 

 עבודות ריצוף וחיפוי  .10

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .10.1

 גן ילדים, מעון יום, אולםר, ספ נוך )ביתמוסד ציבור/ חימבנה ביצוע עבודות ריצוף וחיפוי ב .10.1.1

נים, התק  בכפוף לכל החוקים, התקנות, ן  ויהיויבוצע בהתאם לכל די  ספורט, מבנה קהילה(

בהתאם גוף מתקצב, שרד החינוך ו/או משרד הרווחה, הוראות וההוראות ובכלל זה הוראות מ

כחול( של ר ההספ)ת בנין לעבודו המיפרט הבין משרדילמפרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוי 

 המעודכנים בעת ביצוע העבודה קיו.משהב"ט על כל פר

 שבט –(א( 6ך עג/בני מוסדות החינוסידורי בטיחות במלית הוראות קבע לנהלת הכחוזר המ .10.1.2

 או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. 2013שע"ג פברואר הת

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"עתש , םילדי ניגב בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .10.1.3

 0086 קבע הוראת

ת משרד "  בהוצא2006ל הרך דצמבר יוד  מעונות יום לגייכנון וצוהנחיות לת ה"פרוגראמ .10.1.4

 התמ"ת,

 המעודכן בעת ביצוע העבודה, ל פי הכל ע .10.1.5

ך וך כובת בהתאם לתוכניות אדריכלות והנחיות יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ בניה ירוקה .10.1.6

 ות פרק זה: רוע מהאמור לעיל גם מהוראלג בליומ
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 ין ההנחיות,רה ברש להלן. במקומות בהם קיימת  סתיל כל הנדמפרט אחוזות חוף בא להוסיף ע .10.1.7

 חמירה מבניהם.תיבחר החלופה המ

 חובה לכל סוגי המבנים –בניה ירוקה  .10.2

 קהירויה יועץ בנ יש לבחור באריחים המקנים ניקוד בבניה ירוקה בהתאם להנחיות .10.2.1

 םינבמה יגוס לכל הבוח – הערה .10.3

 . ותו המשלוחיצור וא הקבלן יוודא שהמבנה כולו ירוצף במרצפות מאותה סדרת .10.3.1

 יסוד לתחילת הריצוף בהתאם לתכניות או לפיים שתי וערב כאשר קווי הצוף עוברקווי הרי .10.3.2

  . הנחיות המפקח

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף .10.3.3

ישר ונקי. חיתוך סור בלבד ובקו ירות ייעשה בניו קת אים בפינוחיתוך מרצפות להתאמת קו .10.3.4

 מדויק בגודל הנדרשה, ייעשה בחיתוך עגול ורת ברצפבמרצפות עבור תא ביק

 45משקי הריצוף. מקצועות השיפולים בפינה ינוסרו בזוית של  יהיו המשך של משקי השיפולים .10.3.5

 (מעלות )"גרונג

(. ק )" ספייסרים"עזרת שומרי מרחו בוצע, ויבית בהתאם לתוכנמישקים בין האריחים יהיו  .10.3.6

 .רת האדריכלבהתאם לבחישרת ובגוון וצרת מאוהמישקים ימולאו ב"רובה" אפוקסית ת

 יבשה.אריחי הריצוף תהייה התשתית עליה מונחים  .10.3.7

 הקומה. 0.00מ"מ מתחת ל  5יש לוודא בביצוע כי ריצפת חדר השירותים הינה  .10.3.8

מ"מ  5שטף נמוכה ב הינו בעל מנכים אשר  ותי שירתא או רצפת יש לוודא כי רצפת מקלחות ו/ .10.3.9

 .או השירותים הכללילתחות מ מרצפת חדר 0.00מתחת ל 

 םחובה לכל סוגי המבני -סוגי ריצוף  .10.4

התנגדות להחלקה,  – 2279 סוגי הריצוף המותקנים במבנה, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"י  .10.4.1

 ולא יפחתו מהמפורט להלן

  R-10בשים חללים י .10.4.2

 R-11 – , חדרי שירותים, חדרי מלתחהתקהלותות ומרפסות, מקומות הרחב .10.4.3

  הדובעה םימזמ רושיאבו ןנכתמ תטלחהל םאתהב ,R-12  וא  R-11 –מטבח  לחת, מק תאי .10.4.4

 האריחים יהיו בעלי עמידות לשחיקה למבני ציבור. .10.4.5

עבור  על הקבלן להציג למפקח לפני ביצוע  אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמפורטהערה:  .10.4.6

 קו לשטחהמרצפות אשר סופ

 ה לכל סוגי המבניםחוב - דליםת וגמידו .10.5

רת חיו ש"ע לפי בלן לפחות, אמפורט להם במידות כיחיאר ובאישור המזמין. לבחירת המתכנן .10.5.1

  :המתכנן

 ס"מ  60x60ת: עד  אריחים )גרניט פ'/פול בודי( במידו -חללים עיקרים  .10.5.2

 ס"מ  30x30או מרצפות טארצו במידות עד 

 ס"מ  60x60: עד דותבמיי( פול בוד/רניט פ'אריחים )ג -חללי שירות .10.5.3

 ס"מ 30x30או מרצפות טארצו במידות עד 

 ס"מ 45x45: עד דותבמיי( פול בוד/יחים )גרניט פ'רא - תוחתלמו תוחלקמ ,םיתוריש ירדח .10.5.4

 ס"מ 30x30או מרצפות טארצו במידות עד 
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 ס"מ 30x60: עד ידות : אריחים במקירותוי חיפ .10.5.5

 מבניםחובה לכל סוגי ה -נגישות .10.6

 הנגישות.יש ליישם ריצוף נגישות )אזהרה ו/או הכוונה ( בהתאם לתוכנית ובאישור יועץ  .10.6.1

 .םנימבי הסוגחובה לכל  –אקוסטיקה  .10.7

יריעות  באמצעות כל מבנה בן יותר מקומה אחת יש ליישם הגנה אקוסטית עבור כל החללים,ב .10.7.1

 אקוסטיות לפני ביצוע הריצוף. 

וודא קבלת בידוד קע )אלא עם יש קומת מרתף( יש לבכל הרצפות למעט ברצפת קומת קר .10.7.2

 אקוסטי מינימלי מפני קול הולם.

ת זעזועים מעל לרצפת היסוד שמבטון מולב הדק וקניתשכבת תקין להל שטח הרצפות יש כב .10.7.3

 יצוף עליון(.ר-טיט-ולומתחת למיכלול הרצפה העליונה )ח

ומר מעכב בעירה או כל לל חהכו מ"מ. 8בעובי  "פלציבשכבת ניתוק מתאימה היא ממשפחת " .10.7.4

 יישום אחר שווה ערך.

 פיים.היקת הרוהקים מצפה העליונה גם מרצפת הבסיס וגיש לוודא ניתוק מלא והיקפי של הר .10.7.5

 יש לוודא כי הישום על פי הנחיות יצרן .10.7.6

 פני ביצוע העבודהוסטיקה ליש לקבל אישור יועץ אק .10.7.7

 חובה לכל סוגי המבנים –ריצוף בנישות סגורות  .10.8

ת, ארונות שירות ותשתית יבוצע ריצוף במוגדר לחללי שירות בהתאם לתוכנית סגורו בנישות .10.8.1

 ריכלות. אד

 סביב לפתחי ניקוז.וד ביעשיפועים יש לוודא ישום  .10.8.2

 חובה לכל סוגי המבנה. –שיפולים )פנליים(  .10.9

 בוצעו שיפולים בהתאם לתוכנית אדריכלות קירות יבהיקף ה .10.9.1

 ס"מ. 10ללים. ובגובה מקסימלי של סוג השיפולים כדוגמת האריחים של הח .10.9.2

 45של  ויתבז ה ינוסרועות השיפולים בפינמשקי השיפולים יהיו המשך של משקי הריצוף. מקצו .10.9.3

 (.מעלות )"גרונג

 יבוצעו שיפולים על צוקל ארונות .10.9.4

 ה לכל סוגי המבנה.ובח –ות רגמד .10.10

 2279מדרגות טרצו טרומית.לפי ת"י  .10.10.1

ן אם בבית וזיקה ברצפות בין אם נעשו במקום וביהמדרגות הפודסטים וכל יתר עבודות המ .10.10.2

 ל הגוון.חרושת יהיו בדיוק ממין הריצוף כול

 עי החלקה. במדרגות טרצו ייעשו פסים קבועים בתוךפסים מונ י המדרגותשלחן ביש להתקי .10.10.3

 שקע.

 2279י המדרגות יעמוד בת"י טחמש .10.10.4

 מבניםחובה לכל סוגי ה –חיפוי קירות מעברים, מסדרונות חדרי מדרגות  .10.11

 קירות אלה מועדים לבלאי מוגבר, עקב ריכוז התנועה וצפיפותה לאורכם. .10.11.1

 ניקוי.והוא קל ל בשפשוףפוי שאינו פוצע חי סוגד לבחור פייש להק .10.11.2

 ס"מ 30x60עד  במידותה חיפוי קירות באריחי קרמיק .10.11.3

 עד שני גוונים לבחירת האדריכל ניתן לשלב  .10.11.4
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 ס"מ מפני הריצוף.  120גובה חיפוי  .10.11.5

 /ה קה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובשי קרמיבכל מפג .10.11.6

 וי חיפאורך ה

 המבנים גילכל סוחובה  –י שירותים חיפוי קירות חדר .10.12

 והוא קל לניקוי. בשפשוףיש להקפיד לבחור סוג חיפוי שאינו פוצע  .10.12.1

 ביצוע בהתאם לתוכנית אדריכלית .10.12.2

 ס"מ 30x60עד ידות מבחיפוי קירות באריחי קרמיקה  .10.12.3

 לריכחירת האדעד שני גוונים לב ניתן לשלב  .10.12.4

 מפני הריצוף.  מ' 2ובה חיפוי ג .10.12.5

 /ת יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובה ים בקירואנכיים ו/או אופקיבכל מפגשי קרמיקה  .10.12.6

 אורך החיפוי 

 יב לכל החלון.במידה וגובה החלון הינו מעל גובה חיפוי הקיר.  יש לבצע חיפוי קרמיקה סב .10.12.7

 חובה לכל סוגי המבנים –מטבח / חדר אחות  נותארוי מעל פוחי .10.13

 והוא קל לניקוי. בשפשוף פוצע וי שאינוד לבחור סוג חיפהקפייש ל .10.13.1

 ביצוע בהתאם לתוכנית אדריכלית .10.13.2

 ס"מ 30x60עד במידות חיפוי קירות באריחי קרמיקה  .10.13.3

 עד שני גוונים לבחירת האדריכל ניתן לשלב  .10.13.4

 עד תחתית ארון עליון ככל שקיים.או ,  ח העבודהמשט מ' מפני 0.6גובה חיפוי  .10.13.5

 מ'. 2בה של עד לגוופה בכל מקרה נישת מקרר  תח .10.13.6

ל מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובה / כב .10.13.7

 .אורך החיפוי של אייל ציפויים או ש"ע

 

 עבודות טיח וצביעה  .11

 המבנים  וגיל סלכ חובה –כללי  .11.1

מעון יום, אולם ספורט,  ילדים, ןמוסד ציבור/ חינוך )בית ספר, גמבנה ביצוע עבודות צביעה ב .11.1.1

יבוצע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות,  התקנים, וההוראות   ה קהילה(מבנ

לי כל פרטלמ בהתאםובכלל זה הוראות משרד החינוך ו/או משרד הרווחה, הוראות גוף מתקצב, 

שהב"ט על כל ( של מלולעבודות בנין )הספר הכח המיפרט הבין משרדילעבודות טיח  וצביעה 

 יצוע העבודהים בעת בהמעודכנ פרקיו.

שבט  –(א( 6חוזר המנהלת הכללית הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/ .11.1.2

 זר מנכ"ל.חו הלןת לעבודואו עדכונם האחרון בעת ביצוע ה 2013התשע"ג פברואר 

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .11.1.3

 0086 עקב הוראת

"  בהוצאת משרד 2006והנחיות לתיכנון וציוד  מעונות יום לגיל הרך דצמבר  ה"פרוגראמ .11.1.4

 התמ"ת,

 הכל על פי המעודכן בעת ביצוע העבודה,  .11.1.5
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ובתוך כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל גם  בניה ירוקהעץ יו ות,דריכלבהתאם לתוכניות א .11.1.6

 מהוראות פרק זה: 

 בהם קיימת  סתירה בין ההנחיות,נדרש להלן. במקומות ף בא להוסיף על כל הוזות חומפרט אח .11.1.7

 תיבחר החלופה המחמירה מבניהם.

 חובה לכל סוגי המבנים –טיח  .11.2

 טיח הכנת שטחים .11.2.1

ל הרחקת שאריות חומרים ואביזרים ת עוחדהקפדה מיהכנת הרקע לטיח תוך  .11.2.1.1

ם יח, איטום חורים וחריצים, חספוס שטרת ויישוחיתוך חוטי קשירה, סתימו ,מיותרים

 וניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם ,חלקים מדי

מ"מ  10יש לסתום את כל הפוגות בקיר, ולחתוך ברזלים בולטים וחוטי קשירה לעומק  .11.2.1.2

  לשיפור האיטום ערבעם ים במלט לפחות ולסתום את החור

רשת סיבי זכוכית מעשויה  באזורי מפגש בין בטון לבניה, יש לשלב תחבושת רשת. .11.2.1.3

  תוטבע בתוך שכבת ההרבצה ס"מ לפחות. הרשת 20וחב עמידה באלקלי, בר

אין להתחיל בעבודות טיח, אלא לאחר השלמת כל עבודות ההכנה לרבות המפורטות  .11.2.1.4

 ח דלהלן וקבלת אישור המפק

 ביזרים והמערכות הקבועים בקירותהא כל הרכבת .11.2.1.5

 ביצוע הטיח ת, לפניהגנה על המלאכות הגמורויש לדאוג ל .11.2.1.6

 ים וכיוצ"ב מפני לכלוך בטיח, אדנים, סיפים, כרכוביש להגן היטב על פתחים .11.2.1.7

 טיח פנים בחללים יבשים  .11.2.2

 ,טיחשכבתי הכולל: שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, ושכבת גמר ל-טיח הפנים יהיה תלת .11.2.2.1

י לעבודות הבניה לרבות עובי של  במפרט הכלל 0904"י המפורט בסעיף עפ וצעויב

  ד.עיבוד לבח ייושר בסרגל בשני כיוונים, בהטיכבה. ש

כל הפינות בין קיר לתקרה, ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ ניתוק עדין וישר . .11.2.2.2

 .יםייחומשור ט מ"מ (חיתוך באמצעות סרגל 3-2מ"מ וברוחב  10-5בעומק 

ח מגולוון מפ פינה כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן .11.2.2.3

 הפינ לכל אורך וגובה ה UV -לבן עמיד ב  p.v.c-+ פינת הגנה מ

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס  .11.2.2.4

לאורך תפר  ,צמנטי עם ערב אקרילי טיטה בהיא ספוגס"מ, כש 15ברוחב מזערי של 

ם וטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת פנילטיח החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה 

 לפחות "תחבושת" במשך יומייםה

 טיח פנים באזורים רטובים .11.2.3

תבוצע בפנים שכבת הרבצה של מלט צמנט כאמור  )קירות ותקרות(בחללים רטובים  .11.2.3.1

אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי ה, בניעבודות הבמפרט הכללי ל 09בפרק 

 סיקהאו " , (מכמות הצמנט 15%נון מי)ב 417" לשיפור האיטום כדוגמת "שחל לטקס

 8-5שכבת ההרבצה תהיה בעובי של  ., או ש"ע(מכמות הצמנט 15%במינון )לטקס" 

 מ"מ, ותבוצע ממפלס רצפת הבטון ועד לתקרה

  ת ערב סינטטי כמפורט לעילוספם תסיד, וע שכבה מיישרת: תהיה גם היא ללא .11.2.3.2
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 .סינטטי כמפורט לעילרב ספת עשכבת גמר: תהיה גם היא ללא סיד, ועם תו .11.2.3.3

, אופקיות ואנכיות, יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח מגולוון המטויחות כל הפינות .11.2.3.4

 הפינ לכל אורך וגובה ה UV -לבן עמיד ב  p.v.c-+ פינת הגנה מ

ה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס יבנן ומנטי בטובחיבור בין אל .11.2.3.5

לאורך תפר  ,ערב אקרילימ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ס" 15של ברוחב מזערי 

החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת 

 ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות

 טיח חוץ .11.2.4

כבת הרבצה, שכבה מיישרת, ושכבת גמר ש: ללושכבתי הכ-יהיה תלתחוץ טיח  .11.2.4.1

בניה דות הלעבו לי במפרט הכל  09פרק רט במפופ"י הויבוצע ע שליכט צבעוני( (,לטיח

ובהתאם להנחיות  ד.לרבות עובי של שכבה. הטיח ייושר בסרגל בשני כיוונים, בעיבוד לב

 המפקח

גרגרים מתאים  וביבע והמזמין שכבת גמר עליון שליכט צבעוני בגוון לבחירת האדריכל .11.2.4.2

 למוסדות חינוך ובאישור יועץ הבטיחות.

 טיח מרחב מוגן .11.2.5

 קוד העורףיהיה בהתאם להנחיות פי חב מוגןלמרטיח  .11.2.5.1

 טיח תרמי .11.2.6

במפרט הכללי  09פרק לטיח תרמי ישם ליישם בהתאם למפורט בישום טיח, בהתאם  .11.2.6.1

 לעבודות בניה  ובהתאם להוראות היצרן

 ניםהמבגי סו חובה לכל –בניה ירוקה  .11.3

נחיות יועץ בניה ם להאבהתו ,רוקועם ת"י י g/L 0.20מ   נמוך   VOC  ייש להשתמש בצבעים, בעל .11.3.1

 ירוקה

 חובה לכל סוגי המבנים –צביעה רקע להכנת  .11.4

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית. לא  .11.4.1

 .הצביעהממועד  עלהומ צורם שנהיתקבלו צבעים שתאריך יי

לא צובעים, כמו גם אותם בנה שחלקים מ עבודות הכנה לצביעה יכללו ביצוע כל אמצעי ההגנה על .11.4.2

 , חלקים שנצבעו בגוון ו/או בצבע שונה.תחים, מסגרות, נגרותהגנה על פ

ו ע"י חלקים שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים, יאוחסנ .11.4.3

 .סיום הצביעהחדש עם ורכבו מוי בלןהק

 , לכלוך ואבק.מר זרכל חוות נקי מלפני ביצוע עבודות צביעה על המשטח להי .11.4.4

 וחופשי מאבק יות חלק,יבש.,המשטח חייב לה .11.4.5

מר וחומרי יהצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פרי .11.4.6

 לול הנדרשים. יהד

.  ר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלאפי למספדי והסובלעה עבהיה הקוהמפקח י .11.4.7

 ת שלוש שכבותלפחו בוצעומקרה יל בכ

 ביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמרהמפקח לתנאי הציש לקבל אישור  .11.4.8
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מכל סוג צבע,  ,מ"ר 1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  .11.4.9

 .ר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודהלאח . רקמיןהמזל והאדריכר לאישו

וכיו"ב.  קבועות סניטריותלונות, ארונות, בע מרצפות, חתמי צקות כבע יש לנבגמר עבודות הצ .11.4.10

 המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח

 חובה לכל סוגי המבנים -טיפול בצבעים  .11.5

 .הוראות היצרןפי ה לבהם יהי כל מערכות הצבעים והטיפול .11.5.1

לקרני  שאינם חשופים מאוורריםאת הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות   .11.5.2

 והות מדילעשן ולטמפרטורות גבהשמש, 

 .כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן  .11.5.3

 ובםערבעת חלקים בשמרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין ה-במקרה של שימוש בצבעים דו  .11.5.4

 שם, טל ורטיבותם עבודות בגאין לבצע שו .11.5.5

 חובה לכל סוגי המבנים -ירות  צביעת תקרות וק .11.6

 ירוקתקרות יצבעו בסיד סינטטי בעל ת"י  .11.6.1

 קירות יצבעו בצבע אקרילי בעל ת"י ירוק .11.6.2

חדרי צבע אקרילי על בסיס מים, המיועד לצביעת קירות פנים בבקירות חללים רטובים יבצעו  .11.6.3

 בעל ת"י ירוק הופעת עובש ופטריות כבמטבחים ובחדרים לחים. מע, בטיהאמב

 וראות יצרןלה בהתאםישום  .11.6.4

 ידידותיים לסביבה    אישור על שימוש בצבעים הציג למפקחעל הקבלן ל .11.6.5

 חובה לכל סוגי המבנים -צביעת עץ .11.7

ו מכיל ממיסים איני וחות לוואבע עליון על בסיס מים ידידותי לסביבה, נטול ריחלקי עץ יצבעו בצ .11.7.1

 ירוק בעל ת"י  מזיקים

 בצבעים  ידידותיים לסביבה  ל שימוש על הקבלן להציג למפקח אישור ע .11.7.2

 ים.חובה לכל סוגי המבנ –צביעת מתכות  .11.8

 שכבות צבע יסוד מונע חלודה על בסיס מיםחלקי מתכת יצבעו בשתי  .11.8.1

 שכבות צבע אטום למתכת על בסיס מיםשתי  .11.8.2

 סביבה  אישור על שימוש בצבעים  ידידותיים ל פקחמל יגלן להצעל הקב .11.8.3

 

 ניוםאלומי עבודות .12

 חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .12.1

ילדים, מעון יום, אולם  וך )בית ספר, גןמוסד ציבור/ חינמבנה ב  ומיניום לאביצוע עבודות  .12.1.1

ל החוקים, התקנות,  התקנים, לכ פוףויהיו בכיבוצע בהתאם לכל דין    ספורט, מבנה קהילה(

רד הרווחה, הוראות גוף מתקצב, בהתאם ו/או מש ךוההוראות ובכלל זה הוראות משרד החינו

חול( של משהב"ט ין )הספר הכלעבודות בנ המיפרט הבין משרדי .וםעבודות אלומינילמפרט כללי 

 .המעודכנים בעת ביצוע העבודהעל כל פרקיו, 

שבט  –(א( 6קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/ת ווראהכללית החוזר המנהלת  .12.1.2

 או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. 2013אר והתשע"ג פבר
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 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .12.1.3

 0086 קבע הוראת

"  בהוצאת משרד 2006יום לגיל הרך דצמבר  נותמעווציוד   והנחיות לתיכנון ה"פרוגראמ .12.1.4

 התמ"ת,

 וע העבודה, בעת ביצ ןהכל על פי המעודכ .12.1.5

ראות לגרוע מהאמור לעיל גם מהוך ומבלי ובתוך כ  יועץ אלומיניוםבהתאם לתוכניות אדריכלות,  .12.1.6

 פרק זה: 

 ת,חיוההנירה בין מפרט אחוזות חוף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימת  סת .12.1.7

 תיבחר החלופה המחמירה מבניהם

 בניםהמסוגי  חובה לכל – הגדרות כלליות  .12.2

ט וכל ההוראות הקבלן מאשר כי קרא והבין את כל המפרטים הטכניים המתייחסים לפרויק .12.2.1

 .המפורטות במפרט זה

 התוכניות והמפרטים של האדריכל מהווים את הבסיס של המכרז. .12.2.2

 ט לשמלות, דיוק והתאמה לייעודם.מפרם באת הפרטיהמציע נדרש לאמת  .12.2.3

 .שות התקן אזי הקובע הינו החומר מבניהםריפרט לדבמידה וקיימת סתירה בין דרישות המ .12.2.4

 ן למכרז:תנאים מינימליים עבור קבלת קבל .12.2.5

נושאי הפרויקט, וידאג  ל ידע מוכח בסוג העבודותקבלן האלומיניום יהיה בע .12.2.5.1

 תונו לרבולהעביר לכל  הגורמים את ניסי

 ות פרויקטים והיקף כספי.שמ .12.2.5.2

הרכבת דלתות וחלונות ייצור ו ביצוע אלמנטים בפרויקטים כגון קירות מסך, .12.2.5.3

מורכב, פח אלומיניום,  ם, חיפוי פנלים חיצוניים מסוג פח אלומיניוםאלומיניו

 אחר. ניות וחיפוי מעטפת הבניין מכל סוגרפפות חיצו

 שמות ממליצים ומספרי טלפון.  .12.2.5.4

 להיות בעל מפעל לייצור אלומיניום ו/או שותף בו. יוםמינהאלובלן על ק .12.2.5.5

מחלקה טכנית, ומחלקת  חלקות הבאות: מחלקת יצור,יהיו המ במפעל האלומיניום .12.2.5.6

 שרות לקוחות.

 מפורטים. shop drawingתהייה אחראית להוצאת שרטוטי ית טכנהמחלקה ה .12.2.5.7

 ם.ם הנדרשיהדרושים לייצור המוצריבמפעל יהיו כל המכונות והכלים  .12.2.5.8

 רי הקבלן כוללים:מחי .12.2.6

 עלות תכניות הגשה וביצוע. .12.2.6.1

 עלות כל חומרי היצור. .12.2.6.2

כל המכשירים והכלים הדרושים: מסורים, מבלטים, כרסומות וכל ר, כולל עלות יצו .12.2.6.3

 שיש בו צורך כדי לבצע את העבודה. מכשיר

 עלות חומרי הרכבת ואיטום. .12.2.6.4
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האלומיניום או לי ופימרים, פרמחיר היחידה של האלמנט הינו קומפלט  וכולל  חו .12.2.6.5

 E.P.D.Mיריעות   , אטמים,פח, ציפויים וצבע לפי הגדרת היועץ והאדריכל, זכוכית

חיפויי גבס לקירות  וחומרי אטימה, פחי אלומיניום לחיפוי ולסגירות והפרדות,

וחלונות, הלבשות, פרזול ואביזרים, קופינג, מחסומי אש, הכל  מסך, ויטרינות

 ו/או איכותית למוצר בהתאם.ות כנידרישות טקומפלט לרבות 

 הובלות ושינוע באתר. .12.2.6.6

עליות ומתקני הרמה לפי יצוע העבודה כגון: כלים, מי עזר לבהרכבה הכוללת אמצע .12.2.6.7

 עילם.הצורך כולל אישורים להפ

לביצוע מלא של יסים, ביטוחים לעבודה באתר שכר עובדים: עלויות שכר  ומ .12.2.6.8

קפים ביום סגירת המכרז, חוץ ו תיהייאליים שהעבודה, ביטוח לאומי ותנאים סוצ

 ממס ערך מוסף.

 פי אישור יועץ.ן כספי להצעות לייעול או לחיסכו .12.2.6.9

  מנהל הפרויקט.ביצוע בדיקות המטרה באתר בהתאם לדרישות היועצים השונים ו .12.2.6.10

זמנים אשר מתאימים ללוחות הזמנים של הקבלן הראשי. חויב להציג לוחות קבלן האלומיניום מ .12.2.7

 לו:יכלהזמנים  לוחות

 הגשת תכניות עבודה. .12.2.7.1

 תוכניות ייצור כולל הזמנת חומרי גלם. .12.2.7.2

 ור.זמן ייצ .12.2.7.3

ם להרכבה לפי שלבים, עד מסירה סופית. הכל בהתאם להוראות המפקח זמנילוח  .12.2.7.4

 ף לתוכניות.ובכפו

לדרישות התקן, הקבלן יבצע )על  התאמת המוצרים נדרש להוכיח אתהקבלן  .12.2.7.5

מידות בדרישות התקן. אם כשלו לע שותוצר הנדרחשבונו( את בדיקות תפקוד המ

ים הנדרשים כדי והשיפור במוצרים  המוצרים בבדיקה יבצע את כל התיקונים

 שיעמדו בדרישות התקן.

או בשעת  י במוצרעקיפים אשר נגרמו בשל ליקוהקבלן גם יתקן את הנזקים ה .12.2.7.6

 תיקון המוצר כגון טיח, ריצוף, ניקיון וכו'. 

כגון: הוצאות משפטיות של המזמין, מוניטין ת וקיפעלויות עהקבלן יישא בבנוסף  .12.2.7.7

 ותדמית המזמין.

לגל את האחריות שלו לכשל אל המתכננים או המזמין. הקבלן יוכל לג הקבלן לא

הליקויים העקיפים וכאמור יות על ליקוי המוצרים והנזקים וחריישא לבדו בכל הא

 לעיל.

 ניםחובה לכל סוגי המב –תוכנית ביצוע    .12.3

ם וחתכי ותתכניות ביצוע מפורט הפרויקטלאדריכל, יועץ האלומיניום ומנהל  הגישן לקבלעל ה .12.3.1

 שיכללו:  לפחות 1:1 :מבקנ"

ים, חתכים אנכיים ואופקיים, פרטי פרטי המוצר, פרטי הרכבה, חזיתות, פריסות של הפריט .12.3.2

 וכו'. , ברגים, אביזריםרשימת פרזולחומרי איטום, עוגנים, 

 .12.5 -ו 12.4סטטיים בהתאם לסעיפים  יםובשילוו בחיהשרטוטים  .12.3.3
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יה הבסיסי בייחוס לפרופילצהתכנון הצהרת  הווים אתתכניות והמפרטים של האדריכל מ .12.3.4

ן מוטלת על עיצוב מערכת ועמידה בדרישות התכנווטכניקה המועדפת.  האחריות הכוללת של 

התכנונים  ניםריוכל הקריטהקבלן. המערכות תעבורנה תיקונים נדרשים עד שזו תשיג את 

 והביצועים הנדרשים.

ל האלמנטים ורכיבים ולהכנת טיים לכובים סטכולל חישהקבלן אחראי לתכנון העיצובי והנדסי  .12.3.5

 האלומיניום.לים בשלמותם על האדריכל ויועץ קוב( מshop drawingטוטי ביצוע מלאים )שר

ריטריונים ת קהיוכל העבודות המוצגות או המשתמעות מהמפרטים ומהתוכניות ,נועדים ל .12.3.6

 לעיצוב עבור עבודות הקבלן.

יניים שונים ע"י חתכים אופי חומרים השקה עםופרטי ה הקבלן  יגדיר את פרטי ההרכבה .12.3.7

 בחלקים השונים של המוצרים.

האיכות שלהם לא תהיה נחותה רט זה, שרמת פרטים שונים מהמוגדר במפ אי להציעהקבלן רש .12.3.8

 ניום והאדריכל. ומיהאלמן המוגדר. כל הצעה תיבדק ע"י יועץ 

ן לבדוק עם ות הקבל: באחריה השוניםשינוי במבנה, בתוכניות האדריכלות או בחומרי הבניי .12.3.9

ההסכם עמו ני תחילת תכנון ,כל שינוי שחל מזמן חתימת האדריכל, הקבלן הראשי והמפקח לפ

 שותדרין. זאת בכדי שהפרטים השונים יהיו תואמים את שרטוטי האדריכלות, ד תחילת תכנווע

יצור  י תחילתן לפננייהמפרט הטכני ודרישות המפקח והקבלן ראשי. הקבלן מחויב למדוד את הב

אישור השינוי יעדכן הקבלן את התוכניות  והמפקח על כל שינוי, לאחר לעדכן את האדריכלו

 .האלומיניום והאדריכל נוסף של יועץויעביר לאישור 

 בדיקת שרטוטי הביצוע מוגבלת להתאמת התכנון ,והמידע שסופק במסגרת מסמכי הפרויקט. .12.3.10

האישור אינו משחרר את הקבלן  ההרכבה.ביצוע  תייחס לכל עבודות ייצור ו/אור לא מהאישו

 ות, מחדלים או אחריות למוצרים.מאחריות לטעוי

 לכל סוגי המבניםחובה  – תקנים, חומרים ודגשים .12.4

יציג תעודות בדיקה המעידות על עמידות המוצרים בדרישות התקנים הרלוונטיים הקבלן  .12.4.1

יות של בדיקות אלו העלוכל  ה מוסמכת.ע"י מעבד ודות הרשמיות יוצאו, התעפרטים שבוצעול

  הינם כלולים במחיר העבודה. 

 חובה לכל סוגי המבנים - חישובים סטטיים .12.5

ומדים בדרישות החישובים הסטטיים ויוכיח שכל שכל המוצרים המסופקים עהקבלן יבדוק  .12.5.1

ות וכל ות שמוגדרים ע"י ספק המערכטיהאלמנטים של חזית המבנה כולו עומדים בדרישות הסט

 . קןמים לתהחישובים תוא

 ים הסטטיים בנוגע למוצרים המותקנים.הקבלן הוא האחראי הבלעדי להשלמת החישוב .12.5.2

מיקום הבנין )ביחס לקרבתו גובה הבניין,  ,צורהלקחו בחשבון הנן מאשר שבהגשת המכרז, הקבל .12.5.3

על הבניין  שליליים( וכל הכוחות הפועליםהעומסי הרוח )החיוביים וומיקומו מעל פני הים( 

 סטטיים.ישובים הלצורך הח

בזמן , ל חששות קונסטרוקטיביים כנגד הביצוע המתוכנןהקבלן חייב ליידע את הלקוח בכתב ע .12.5.4

 ת המכרז.הגש

 ום יחושבו לעמידה בעומסים הסטטיים הצפויים מבלי שיפגע תפקודם.פרטי האלומיני .12.5.5
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ויים, טית הנגרמת ע"י זכוכית ומילואות נוספות כגון כיסיש לקחת בחשבון את התרומה הסט .12.5.6

 סרגלי זיגוג וכו'. 

ים שונים ל חיפויי פחים, חלונות, קירות מסך, תריסים ורפפות מסוגיש להתחשב בשיעור הכפף ש .12.5.7

תאם החיובים והשלילים המופעלים, הגשת חישובים לעמידה בעומס סטטי בהוכו' ובלחצים 

 .תלטבלאות הייעודיו

ו אל המבנה דרך נקודות העיגון ים הסטטים והדינמים הצפויים של קירות המסך יועברהעומס .12.5.8

 יגרם נזק לשלד למילואות ולעוגנים.ש המיועדות לכך מבלי

 .י תפעול של מתקני ניקוייש לקחת בחשבון עומס .12.5.9

 יש לקחת בחשבון עומסי משתמשי הבניין .12.5.10

 סוגי המבנים חובה לכל -דה בדרישות ותקנים הרכבה וחיבור עמי .12.6

 הנ"ל:הרכבה וחיבור המוצר יעמדו בדרישות התקנים  .12.6.1

 ומסים קבועים ועומסי שרות.עומסים אופיינים בבניינים: ע 412עומסים ת"י  .12.6.2

 וח.ניינים: עומסי רינים בבעומסים אופי 414ת"י  .12.6.3

 ( זיגוג ביניינים.2000) 1חלק  1099ת"י  .12.6.4

 .חלקיוכל  על 1068חלונות ת"י  .12.6.5

 כל חלקיו על 938זכוכית ת"י  .12.6.6

 חלקיו.כל על  1509תריסים ורפפות לת"י  .12.6.7

 , חלונות ותריסים מותקנים באתר.חלקיועל  4068ת"י  .12.6.8

 .1568תאים לדרישות ת"י יוהתקנת קירות המסך ביצוע  .12.6.9

 עקות ומסדים.מ 1142 "ית .12.6.10

 חומרי איטום לבניינים. 1536י ת" .12.6.11

 ונות ודלתות.אטמים גמישים לחל 1חלק  1542ת"י  .12.6.12

 ודיים על אלומיניום.גימור הפרופילים, ציפויי אנ –פרופילי אלומיניום  2וחלק  1חלק  4402ת"י  .12.6.13

 יניום שאינם מוגמרים. פרופילי אלומ 1חלק  211מפמ"כ  .12.6.14

 .וד טרמיצמר מינרלי לביד 751ת"י  .12.6.15

 חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. סיווג 755ת"י  .12.6.16

 לפי תגובותיהם בשריפה.שימוש בחומרי בניה  921ת"י  .12.6.17

ר של אלמנטי חזית מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוי –אקוסטיקה  1034ת"י  .12.6.18

 וחזיתות בניינים.

 ות טרמית אופיינית של אלמנטי הבנייןהתנגד 1045"י ת .12.6.19

 אינם למגוריםוסטיקה במבנים שאק 1לק ח 2004ת"י  .12.6.20

חית ים גישה מספקת לאור טבעי ולהפיש להעניק למשתמש 1חלק  5281ות"י  2חלק  5282ת"י  .12.6.21

 את השימוש באנרגיית תאורה.

דלתות  – דלתות אש ומכללי דלתות עשןמכללי  1חלק  1212לת"י  פרזול לדלתות בהלה בהתאם .12.6.22

 אש סובבות.

 ם אינם מוזכרים במפורש במפרט זה.שות התקנים גם אים לדרייש להתאים את המוצרים השונ .12.6.23
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  ל סוגי המבנים :חובה לכ -הגדרת חומרים  .12.7

 . 6063 -שלא תפחת מ סגסוגת -ומיניום בהם ישתמש הקבלן יהיו מפרופילי האל .12.7.1

 תקנים.של מכון ה 211ויתאימו לדרישות מפמ"כ  T5טיפול תרמי 

( באיכות המיועד AW5005A)חצי קשיח , ALMg1גסוגת אלומיניום בהם ישתמשו יהיו מספחי  .12.7.2

 או ש"ע. יזילגמר אנוד

ה( במלבנים סמויים ואביזרים היצוקים דה רגילה שאינה פלב"מ )נירוסטניתן להשתמש בפל .12.7.3

היא רק ל בגלוון בהתאם לתקן הנדרש, השימוש בפלדה מגולוונת בבטון וזאת רק לאחר טיפו

 במקומות שצויינו במפורש במפרט זה.

 ח מתאים לאביזרים הנראים לעין העשויים סגסוגת אבץ )זמק(.טיפול שט יש להקפיד על .12.7.4

  המבנים: חובה לכל סוגי –ארקת ברקים ה .12.8

התאם לתקנים לקירות מסך, יש לבצע את כל הארקות הנדרשות עפ"י דרישות יועץ החשמל וב .12.8.1

 קע.ל פגיעת ברק תהיה הארקה מתאימה לקרחלונות ודלתות כך שבמקרה ש

  חובה לכל סוגי המבנים: –ת עטפבידוד תרמי מ .12.9

 1045פחת מהערכים המצויינים בת"י ההתנגדות התרמית של המעטפת לא ת .12.9.1

ס"מ  5הבידוד במעטפת קירות המסך תבוצע באמצעות לוחות כבושים של צמר זכוכית בעובי  .12.9.2

 למ"קק"ג  50-לפחות ובמשקל מרחבי שלא יפחת מ

 לכל סוגי המבנים:חובה  – שתיתפרופילי עזר ופרופילי תהוראות ביצוע  .12.10

בנים מלהן יציב את בו בתאום עם המפקח באתר. הקבלפרופילי תשתית ופרופילי עזר יורכ .12.10.1

פתחים לפני שיעשה גמר כלשהו על פני הקיר, היקף ההסמויים או פרופילי העזר ויעגן אותם ב

  ל עבודות הבנייה והגמר.ן ע"פ לוח הזמנים שהקבלן יקבע את לוח זמני עגינת

 אתר.תעשה בתאום מתמיד ובהתאם להוראות המפקח ב ילי העזרפרופהרכבת  .12.10.2

 ת והםמ"מ לפחו 1.6רופילי פלדה מגולוונות בעובי מפח פלדה או פחומר פרופילי העזר יהיה  .12.10.3

מ"מ מינימום  40בהתאם לתוכניות קבלן האלומיניום. העוגנים יהיו מפח פלדה ברוחב  ויורכב

גנים למלבן הסמוי יהיה בריתוך. את המלבנים יש מ. חיבור העומ" 2.5 -י של לא פחות מובעוב

 מ"מ, במרחקים של 50 -א יפחת מללעומק ש תמ"מ לפחו 4.8 בעלי קוטר נומינלי של בברגים לעגן

 ס"מ. 45-ס"מ בין בורג לבורג. המרחקים בין העוגנים יהיו כ 50-לא פחות מ

מ"מ  8ן מפותל בקוטר ו מברזל בנייון המלבן הסמוי, הם יהישתמשים בפינים לעיגבמידה ומ .12.10.4

לאחר החדרתו  ך למלבן הסמוימ"מ לפחות. קצה הפין ירות 80 לפחות ויוחדרו לבטון לעומק של

 5לבטון ולא יבלוט ממישור המלבן כלפי פנים הפתח. החור המשמש להחדרת הפין יהיה במרחק 

 . ס"מ לפחות משולי הבטון

 ס"מ משולי הבטון. 5-חק הקטן מבן הסמוי במרחורים בבטון לעיגון המללא יבוצע קידוח  .12.10.5

ברווח שנוצר, מילוי מילוי מתאים  לבן הסמוי מקיר המבנה יש לשיםבמקרים בהם מרוחק המ .12.10.6

 של חומר יציב שאינו נפגם עם הזמן כדוגמת אלומיניום ולהדקו בעזרת בורג למניעת תנודות.

ולוונו בטבילה ע יסוד או יגעל יצבעו הפרופילים בצבות ריתוך הפלדה במפבגמר סיום עבוד .12.10.7

 קטור.באמבט אבץ חם בהתאם לדרישת הקונסטרו

באזורים שאינם חשופים ואושרו מראש בכתב ע"י  לא באתר, למעטהריתוך יבוצע במסגריה ו .12.10.8

 האדריכל והיועץ.
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ובמיקום  ויוותים ויציב במקומ, מקביל למישור הקיר ללא עיש להציב את המלבן הסמוי לפי פלס .12.10.9

 . יום ההתקנה לא יראו לעין חלקיוכשבס האדריכלעל פי דרישת 

 י הפרופיל המרותך. דיאבץ משני צ פגמים יצופו בצביעה בצבע עתירכל הריתוכים או ה .12.10.10

 לא יאושר עיגון המלבנים אל הבטון ע"י בורג "דיבל" ללא "בית פלסטיק". .12.10.11

 ד.ת חיבורי ברגים בלבככלל באתר יבוצעו עבודות באמצעו .12.10.12

 .תאם לגוון שיבחר ע"י האדריכל.י קורוזיה בהצביעה לאחר הגנה בפנ .12.10.13

 חובה לכל סוגי המבנים –ם גמר פרופילי .12.11

צביעה ידי יצרן על  והוסמך בדי הקבלן או על ידי קבלן משנה, שאושרעל ידי עו יעה תבוצע הצב .12.11.1

 80-60בי עו, SUPER DURABLEמסוג  בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה תבוצע מפוליאסטר

הצביעה  .חיצונית משופרתהצבע בעל עמידות  2חלק  4402יעמוד בדרישות ת"י מיקרון. הצבע 

 וע קורוזיה בפני השטח של הפרופיל.טיפול מכין כדי למנ( )פסיבציהבאבקה תכלול 

מ"מ בקירוב. החותמת  500-חותמת זיהוי תוטבע על הפרופיל הצבוע, ההחתמה תיעשה אחת ל .12.11.2

צבע עד למעמד קבלת עבודות ר את חותמות זיהוי העה וסוג הצבע. אין להסיאת שם המצב תזהה

 מזמין.האלומיניום ע"י ה

 .ע"י האדריכל ויקבע, הטקסטורה והגמר . גוון הצבעRALמסדרת יהיה  גוון האלומיניום

לשנות גוון, או לבצע ציפוי אילגון במקום צבע  את הזכות והיזם שומרים לעצמם האדריכל .12.11.3

 פוליאסטר.

שעות  3000שעות ועמידות של  2000מלח של  של עמידות הצבע בתא קבלן ימציא תעודת בדיקהה .12.11.4

UVנה המתייחסת לפרויקט.ש 20-, כמו כן תעודת אחריות ל 

הקבלן יקפיד להגן על הפרופיל מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות יריעה ביטומנית וכמו כן יקפיד  .12.11.5

ימה ופילים יהיה חומר אטם. בחיבורים בין שני פריהיו מוגני שכל החתכים, הפינויים והחורים

כמו כן יש להקפיד  ,12.06בהתאם לרשום בסעיף  זלילסדקים צרים, בשאר הפינויים סיליקון נו

 קן כל פגם בצבע שייוצר ביצור או בהרכבה.לת

 האלומיניום יצבע ע"י מצבעה מאושרת ע"י מכון התקנים ובאישור יועץ האלומיניום. .12.11.6

יכל. האילגון יקיים את דרישות ת"י ילגון יבחר ע"י האדרגימור באילגון: גוון האידה ויבחר הבמ .12.11.7

תוטבע על הפרופיל המאולגן. ה אחיד. חותמת זיהוי .גוון האילגון יהי AA25וג של לסיו 325

 20-25החותמת תזהה את שם מפעל האילגון ואת סוג האילגון. עובי הציפוי יעמוד בשיעור של 

 .1-ח 4402 לפ"י ת"י   ,מיקרון

ויעמוד בתקן  סיליקון לפחות 21%אסטר נוזלי אזי הוא יכיל שימוש בסילקון פולי במידה ויהיה .12.11.8

מופחתת מדרישות האגודה הישראלית לגימור  . הדרישה בתקן זה QUALICOATהאירופאי 

 מתכות. 

מסוג  KYNAR 70%פחי האלומיניום חשופים לחוץ יצבעו בצבע על בסיס שרף המכיל לפחות  .12.11.9

PVDF. 

עד למעמד קבלת עבודות האלומיניום על ידי  מיניום את כיסוי המגןלא יסיר קבלן האלו .12.11.10

 המזמין.
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 ים:חובה לכל סוגי המבנ –תקנים מפרט זכוכית ו .12.12

 938-ו 1099שתתאים לדרישות בת"י  FLOATשימוש בזכוכית מסוג  .12.12.1

 .2 -ו 1חלק  938הזכוכיות שיסופקו יהיו באיכות בהתאם לדרישות ת"י  .12.12.2

קן ת-, שיבוצע במפעל בעל תו3חלק  938 על פי ת"י  Aהיו ברמת חיסום הזכוכיות המחוסמות י .12.12.3

 ל.אמריקאי מקבי\ר תקן אירופאיישראלי, או במפעל בעל אישו

ועקוש כללי מ"מ  0.2 יהיה עקוש מקומי )גליות( מקסימלי של בזכוכיות המחוסמות הגליות  .12.12.4

 מ"מ. 2מקסימלי של עד  )כפף(

 קה.ום בהיקף הזכוכיות, כולל הברחשופות יעברו ליטוש יהלת ההזכוכיו .12.12.5

 .1068ות, עפ"י ת"י לפח Cהעומדת לפי רמה  בידודיתהזכוכית בחלונות והדלתות תהיה  .12.12.6

 בהתאם לדרישות מפרט בניה ירוקה.הבידודית תעמוד בערכים התרמיים  הזכוכית .12.12.7

 עובי הזכוכיות יקבע בהתאם לדרישות המפרט האקוסטי. .12.12.8

, או במפעל 3חלק  938פ ת"י  תקן לזכוכיות רבודות ע"-ל תורבודות ייוצרו במפעל בעת ההזכוכיו .12.12.9

 ל.אמריקאי מקבי\שור תקן אירופאיבעל אי

על כל חלקיו השונים, בהתייחס לעומסי הרוח  1099לדרישות ת"י עובי וסוג הזכוכית יענה  .12.12.10

 (.2008)משנת  414המחושבים ע"פ ת"י 

 בלן ויובא לאישור היועץ.ת קצוותיה יחושב ע"י הקרבעעובי זכוכית שאינה תפוסה בא .12.12.11

פיד או סיליקון וטיל ובאיטום משני של פוליסולכית כפולה תאטם באיטום ראשוני של בזכו .12.12.12

 .Structural Silicon Glazingבשיטת  

-הזכוכיות הבידודיות יודבקו בהדבקה קרה, הכוללת איטום בוטיל פנימי וחומר הדבקה דו .12.12.13

 שנים לזכוכית בידודית. 10-ל מדביק יספק אחריות בכתבל הקומפוננטי. המפע

למגע עם זכוכית  כיות יהיו בעלי תאימות מאושרתחומרי האטימה שיבואו במגע עם הזכו .12.12.14

 עם זכוכית רבודה.בידודית  ו

 לוחות זכוכית יודבקו למסגרות אלומיניום ע"י יריעת הדבקה שחורה. .12.12.15

 ות, צבעוניות ומחוסמות.יטילזכוכיות מונול  Heat Soakיש לבצע בדיקת  .12.12.16

תהיה מוקשחת ( Spandrel)וכית באזורים האטומים של קיר המסך ( וזכTintedזכוכית מגוונת ) .12.12.17

(Fully Temperedאו מחוזקת בחום ) (Heat Strengthened.) 

זכוכית באזורי בטיחות תהיה מוקשחת או מחוזקת בחום או שכבות בהתאם לדרישות בטיחות  .12.12.18

 עץ הבטיחות.יו ודרישות 1099בת"י 

וי לעין לאחר ויהיה גל 1099ספק הזכוכית לפי ת"י לקשיחות הזכוכית יוטבע ע"י  סימון מזהה .12.12.19

 גמר הזיגוג.

 וכית יהיה אחיד בכל הבנייןון סימני ההקשיה בזיגוג הזככיו .12.12.20

 70הנחת לוחות הזכוכית במסגרת בה הם מזוגגים תהיה בעזרת כפיסים מפלסטיק באורך של  .12.12.21

 .SHORE A 70-90י קשיח בעל קשיות של גוממ"מ לפחות או 

יפריעו למהלך התקין של ניקוז ובפרט שלא  1099כפיסים בהתאם לת"י מיקום והרכבת ה .12.12.22

 מערכת הזיגוג.

, ויהיו רבודות ומחוסמות, מלוטשות 1099ות"י  1142קות יענו לדרישות ת"י הזכוכיות במע .12.12.23

 בהיקפן. 
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 מאושרת אחרת.מכון התקנים או מעבדה  ע"יעובי הזכוכית יאושר בבדיקת אב טיפוס באתר  .12.12.24

 לסיום ומסירה סופית.גנה על הזכוכיות במהלך העבודה עד ההקבלן מתחייב ל .12.12.25

עד למעמד קבלת עבודות האלומיניום על ידי מגן קבלן האלומיניום את כיסוי הלא יסיר  .12.12.26

 המזמין.

כן להשאיר ר ויש לדאוג לאספקה למשמרת באתר של זכוכית רזרבית מכל סוג וסוג למקרה שב .12.12.27

 ג למקרה של שבר עתידימכל סוג וסו 1%רזרבה של  הפרויקטבמסירת 

 כל סוגי המבנים:חובה ל – - ום הפתחים וחומריםאיט .12.13

ומסגרות העזר יורכבו בתוך הפתח בהרכבה אטומה, מפני חדירת מים כל רכיבי האלומיניום  .12.13.1

ובפרופילי ק בקירות המבנה, ג הנדבורוחות, והאיטום יהיה רצוף. עיסות האיטום יהיו מן הסו

קירות שמנים או חומרים המזהמים את  אוגר רטיבות ואינו מפריש המלבן ואינו פוגע בהם, אינו

 הבניין.

אלומיניום לכל חלק של הבניה או המלבן הסמוי יש להשתמש בתפרי איטום בין חלקי ה .12.13.2

 .בסיליקון ניטראלי

י המיועד לאבן, )אשר בסיליקון ניטראל להשתמשבתפר האיטום בין חלקי האלומיניום לאבן יש  .12.13.3

שכבה אחידה, ב לאיש למ)עיסתי ולא נוזלי(  מן על האבן(. את הסיליקוןלא משאיר כתמי שו

מ"מ ולכל תפר יהיה  6-. רוחב תפר האיטום לא יקטן מי רציף ואחידולדאוג למילו שטוחה וחלקה

וכו'.  אין  ןמשאריות אבק, שמ האזור . יש לנקות היטב אתמ"מ 5גב גיבוי שלא יקטן מעומק של 

 להשתמש בסיליקון אצתי.

ועשות המותאמות לייעוד זה. כל יהיו חסומים ביריעות איטום מתל קווי התורפה למעבר מים כ .12.13.4

 ם שתכנס , תלכד בחסימה ותתנקז החוצה.טיפת מי

 0.7ח פח מגובה בלו  PWEאו סיליקון או EPDM -יריעות האטמים בפרויקט כולו יהיו עשויים מ .12.13.5

 .1542 ן של כל חומר ובהתאם לת"יל חומר אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרשימוש בכ מ"מ.

ם, חורים ושחרורים יהיה בין חלקי האלומיניום, גרונגים, פינוייאיטום החריצים הצרים ש .12.13.6

 בשאר הפינויים סיליקון נוזלי.חומר איטום אנאירובי, מחומר מיוחד לאטימה לסדקים צרים, 

להשתמש בפריימר  ,  ישEPDM -מ"מ, לפני יישום סרט ה 1ם תהיה מינימו EPDMיריעת עובי  .12.13.7

בין   EPDMהדבר מתאפשר יש להשתמש ביריעות בכל מקום בו  פי הוראות הספק.המתאים ל

 לבניין או המשקופים.חלקי האלומיניום 

 יש להעביר מפרטים טכניים של חומרי האיטום שבהם יהיה שימוש לאישור היועץ.  .12.13.8

 וחומר.  יבוצע בהתאם להוראות היצרן של כל חומרש בחומרי האטימה השימו .12.13.9

מה בכל מקום הנדרש לכך בהתאם מר מתאים לפני יישום חומר אטייש להשתמש בפריי .12.13.10

 ככלל יש להעדיף חומר אטימה שאינו מצריך שימוש בפריימר. היצרן.להוראות 

טליות או שימוש ביריעות בויעשה  ס"מ משני צידי הסף 30בסף התחתון של החלון ועד לגובה  .12.13.11

 ביטומניות

 חובה לכל סוגי המבנים – הפני תחילת העבודפעולות שיש לבצע ל .12.14

 ה:לן יתחיל בייצור רק לאחר שקיבל את האישור בחתימהקב .12.14.1

 והיועץ על גבי תכניותיו. מהאדריכל .12.14.1.1

 על המוצרים בהם הוא משתמש: סדרות, אביזרים, ספקים. .12.14.1.2
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 לאחר אישור הדגם. .12.14.1.3

 ים המאושרים.ל המוצרתוצאות מעבדה ש .12.14.1.4

 ים והחזיתות בכל מעטפת המבנה,הפתח של ך מטעמויבצע מדידות ע"י מודד מוסמהקבלן י .12.14.2

כן את תוכניות הייצור שלו. במקרה של לרבות האנכיות האופקיות והמישוריות. הקבלן יעד

ימת האדריכל על ויקבל חת והיועץ סטיות מהותיות הקבלן יעדכן את מנהל הפרויקט, האדריכל

חיות מהמנהל ה לפני שיקבל הנ. הקבלן לא יתקדם במלאכת הייצור ו/או ההרכבהחדשהתכנון 

וח או אישור ההתאמות שהתגלו. במקרה בו התקדם הקבלן ללא דיו ביחס לסטיות ולאי

 מהממונים, יהיה עליו לשאת בכל ההשלכות הישירות והעקיפות של מעשיו.

 לאישור את חישובי העומסים של רכיבי לן יציגמהנדס רשום. הקבחישובים סטטיים יוכנו ע"י  .12.14.3

 ח שקיבל מהקונסטרוקטור.יחסות לעומסי רוהסריג בהתי

לקירות  1חלק  1568ניום, ו/או בת"י לחלונות אלומי 2חלק  1068ים יעמדו בדרישות ת"י המוצר .12.14.4

ף , בנוס1חלק  4001מסך, בנוסף על דרישות מפרט זה. הדלתות יעמדו באפיונים המוגדרים בת"י 

והכל בהתאם  1568, ת"י 2חלק  4402ישות מפרט זה. כל החיפויים יעמדו בדרישות ת"י על דר

 זה. וכל הדרישות המפורטות במפרט 414קובעות לפי ת"י לעומסי רוח ה

עם פרופילים  1:1(, בקנ"מ mock-upייצור סדרתי, יבנה קבלן האלומיניום דגם באתר )לפני  .12.14.5

בע הנבחר, חלוקות וטפסנים לפי המתוכנן לאישור זרים, צם, פרזולים ואביוחיבורים אמיתיי

 המשך עבודה בפרויקט. גורמים וכתנאי לה

 בתוכניות האדריכלות לרבותהפריטים בהתאם למוגדר את כל מרכיבי  יכלולזותי הדגם הח

ול כמו כן יכל SHOPDRAWINGS -איטום והכל בתפקוד מלא כפי שתוכנן ב ,ת, ספנדרלוזכוכי

היועץ והמאושרים ע"י  הנבחר, גוון וסוג הזכוכית, והאביזרים המוגדרים ומיניוםצבע האלהדגם 

 .והאדריכל

ייבדק במעבדה בעלת תקן וכמו כן קיר המסך  דגם, הקבלן יבצע בדיקת המטרהלאחר התקנת ה

  מתאים לבדיקת קירות מסך.

 לן.לא תבוצע כל עבודת התקנה ללא נוכחות מנהל עבודה מטעם הקב .12.14.6

 ם שרטוטי התקנה עדכניים ומפורטים.בשטח ע הקבלן יעבוד .12.14.7

באזורים מסויימים במעטפת  נהל העבודה לדחות ביצוע עבודההקבלן על ידי מ במידה ויידרש .12.14.8

 ומרים, לא תהיה כל טענה מצידו.הבניין לצורך הכנסת ח

 חובה לכל סוגי המבנים-יצור והרכבה .12.15

מוכנים לאתר לאחר  ורים יגיעצה מוכשר ומיומן. כל המוהייצור ייעשה במפעל עם כוח עבוד .12.15.1

 ה.ם להרכבמוכניו בדיקת איכות וניקוי

צי ים המפרטים את סוגי העיבוד הנדרשים, סוגי האביזרים, חריהייצור יבוצע בהתאם לשרטוט .12.15.2

 הניקוז, סוגי הברגים וכו'.

פתיחת ריתוכים,  ההרכבה תיעשה כך שלא תהיה קריסה, פתיחת מפרקים, לחץ חזק על מחברים, .12.15.3

 ו השפעות מזיקות אחרות.ארעשים 

בתקנים  יםעומדמדויקים ומאובטחים עם גדלים ה, יהיו כל החיבורים, אלא אם צוין אחרת .12.15.4

 סטנדרט התעשייה.בו
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קירות הבניין בצד חוץ ופנים. סוג הגימור של הקירות נקוב בתוכניות פרטי גמר שונים יהיו ל .12.15.5

אים את פעולותיו לצרכי הביצוע תאמת את הדברים באתר, ויהאדריכלות, אף על פי כן הקבלן י

 פקח באתר.חיות המשל הבניה בכל פתח לפי הנ

המפקח הקבלן את כיסויי המלבנים לצורך בקרה ובדיקה לפי הוראות במהלך הביצוע יסיר  .12.15.6

 ובסיום הבדיקה יחזיר את הכיסויים עד למסירתו לידי המזמין.

ה הקבלן את כל רכיבי המוצרים קובאישור היועץ בכתב ינ במועד הסמוך ביותר לסיום העבודה, .12.15.7

ניקיון, יתעד הקבלן את ו ניקוי יסודי ומעמיק. בתום הו על ידהזכוכית והחיפויים שהותקנ

ישור כי הניקיון נעשה לשביעות רצונו. לא יוותרו שאריות השלמת הניקיון ויקבל מן המזמין א

תור פגמים מכני, יפשר את בדיקתם הסופית אצמנט או זיהום כלשהו בהן ניקוי הרכיבים יא

 תפקוד לקוי, כתמים או נזקים אחרים.

 סוגי המבניםחובה לכל  -צרים ודגשים כללי מו .12.16

במרווחים שבין האגף למלבן או דרך ארגז חדירת אוויר: המוצרים יתוכננו למניעת חדירת אוויר  .12.16.1

 לפחות. Cלפי רמה  4001-ו 1068( 6התריס. חדירת האוויר המותרת מוגדרת בת"י )תיקון 

 ין לתוכו. כך שלא יראו סימניםדירת מים: המוצרים יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ לבניח .12.16.2

מים בשום אזור לחדירת מים בצדם הפנימי של הדלתות והחלונות. לא תהיה הצטברות 

ם לפי ת"י החלון/דלת גם לא באזורים הלא מנוקזים. חלונות ודלתות יעמדו בבדיקת חדירת מי

 לפחות. Cברמה  4001-( ו6)תיקון 1068

 להרכבת אלומיניום. 1568-ו 4068סטיות )טולרסנים( מותרות עפ"י תקנים  .12.16.3

 כל המקומות המיועדים לפתיחה יכללו רשת נגד יתושים. .12.16.4

 תשלום תוספת כמפורט ברשימת התוספות. כפוף לאישור המזמין ב -כללי  CKSTIקיר מסך  .12.17

צוניים לסרגלי הזיגוג בעובי מינימלי, ית עם כיסויים חיבוצעו בשיטה קונבנציונלקירות המסך י .12.17.1

במודולים משתנים, בהתאם   (SPANDREL)ואטומים(VISION) אור מעבירי  חלוקה של

 לתוכניות האדריכלות.

האינרציה הנדרש לעמודי קיר המסך שונה בין קומת הקרקע והקומה האחרונה במידה ומומנט  .12.17.2

חתך שונה אך על אזורי הזיגוג והניקוז קין עמודים בעלי ך שמעליו אזי נידרש להתלבין קיר המס

 משיכו באופן רציף את העמודים שמעל.הה כך שעמודי הקרקע ילי חתך זלהיות בע

בעזרת חיזוק פנימי מפלמ"ב או פח מגולוון צבוע או  לחילופין  ניתן לחזק את עמודי הקרקע .12.17.3

 ינרציה הנדרש.מאלומיניום כדי להגיע למומנט הא

 קומה.  ר המסך יקטעו בכלעמודי קי .12.17.4

קול אנכי דרך ה כך שימנע מעבר גלי ובה המבנלא ייווצר רצף חלול של פרופילים לכל ג .12.17.5

 הפרופילים.

רל, מחסומי אש ועשן במקומות הנדרשים בקיר מסך חולף ייווצרו קופסאות צל באזור הספנד .12.17.6

למניעת  921ת"י ו 12חלק  931רישות ת"י ובהתאם להוראותיו של מהנדס הבטיחות ובהתאם לד

 . מן דליקהעבר אש ועשן ועיכוב התפשטות האש בין הקומות בזמ

 קומה אחת יעוגן למבנה בנקודה אחת בקצהו העליון.עמוד חולף על פני  .12.17.7

ומות יעוגן אל תקרת הביניים בנקודות עיגון נוספות שיאפשרו עמוד חולף על פני שתי ק .12.17.8

 ביחס לבניין. התפשטות אנכית של העמוד
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 עזרת אביזר חיבור טלסקופי.ן העמודים יעשה בחיבור בי .12.17.9

 מ"מ. 8של  מור על מרווח מינימליים יש לשקטעי עמוד 2בין כל  .12.17.10

 8 -נקטע העמוד לא יפחת מ המרווח בין לוח הזכוכית המזוגג לבין הקורה שמעליו בנקודה בו .12.17.11

 מ"מ.

ת ברקים די קיר המסך לצורך הארקיש לשמור על רציפות חשמלית בנקודות בהם נקטעים עמו .12.17.12

 לקרקע.

לקיר המסך, זה הדדית בין הבניין אפשר תזוכך שתתויחוברו למבנה ייבנו ,ירות המסך יתוכננוק .12.17.13

 הנובעת משינויים תרמיים, כוחות רוח וגורמים אחרים.

 לו לא יגרמו לרעשים או חריקות בקיר המסך.השפעות א .12.17.14

בלן יות בלעדית של הקר או חיזוקו, הינם באחרכל האלמנטים הקונסטרוקטיביים לעיגון הקי .12.17.15

  והוא יגיש חישובים המאשרים את המוצר שבחר.

 .1568ו  414לכל העומסים המוגדרים בת"י  יאשר כי חישב את הקירהקבלן  .12.17.16

קופסאות צל ומחסומי אש ועשן, במקומות  -נדרלים קבלן האלומיניום אחראי לבצע ספ .12.17.17

 הנדרשים עפ"י תוכניות האדריכלות.

 25 -ולוח גבס. המרווח בין הזכוכית לפח לא יקטן מיום, בידוד טרמי ספנדרל יכלול פח אלומינה .12.17.18

ק"ג למ"ק,  לוח של גבס  32ס"מ ובמשקל מרחבי של  50וכית בעובי לוח בידוד של סיבי זכמ"מ, 

 מ"מ. 12.5בעובי 

המבנה, יש לבצע פרטי איטום ולהגישם לאישור במקומות בהם קיר המסך מתנשא מעל רכיבי  .12.17.19

 מרפסת. כגון מעקה גג או

בין החוץ לבין ת לחצים יטום של הקיר תהיה בעלת אטמים כפולים עם השוואמערכת הא .12.17.20

 מ"מ. 3עובי מינימלי של אטמי הזיגוג שבין שני האטמים. האזור 

 בטיח ניקוז מים כלפי חוץ.מערכת קיר המסך ת .12.17.21

לא על פני רדים עליו יתנקזו לגג והחלק האופקי של פח החיפוי יתוכנן בשיפוע כך שמי גשם היו .12.17.22

 .הזיגוג

 רג מתחתם.אלומיניום נוסף שיוב ו ע"י פחיש לחבר בעזרת ברגים את התפרים בין פח למשנה .12.17.23

 הברגים יוברגו בחריצים ויאפשרו תנועה הדדית בין פח לפח. .12.17.24

 מחומר איטום מתאים בין הפחים.  E.P.D.Mיאטם ע"י יריעת  התפר .12.17.25

 המסך והבניין.ה אשר תאטם לקיר רצופ  E.P.D.Mקן יריעת מתחת לפחי האלומיניום תות .12.17.26

 תיתמך ע"י פח מגולוון. לניקוז מים. היריעה  ו חריציםבין פחי האלומיניום ליריעות יהי .12.17.27

 12-מ"מ ו 6-8מ"מ עבור זכוכית בעובי  10: חפיפה מינימלית בין הזכוכית לפרופיל האלומיניום .12.17.28

ישור המידות בתיאום ואים מסויימים, לשנות את מ"מ. ניתן, במקר 24מ"מ עבור שמשה בעובי 

 היועץ. 

 "מ. מ 6פילי האלומיניום: כית לפרומרווח מינימלי בין פאות לוח הזכו .12.17.29

 לפנים ובין הקומות. קיר המסך והחלונות יספקו בידוד אקוסטי מפני קול נישא באויר מהחוץ  .12.17.30

 ה. ועפ"י דרישות יועץ אקוסטיק 1034תבוצע בדיקה באתר בהתאם לת"י  .12.17.31

 חות מטעמו בסיום ביצוע מחסום האש. ר בכתב מיועץ בטיעל הקבלן לקבל אישו .12.17.32
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ק"ג/מ"ק  180מ"מ, במשקל מרחבי של  80י צמר סלעים דחוס בעוב יבודד עלמחסום האש  .12.17.33

 מ"מ.  2תנים מהודקים של פח מגולוון בעובי לפחות ויוצמד אל המבנה בעזרת זוי

 עמיד לאש או חומר ש"ע. סדקים במחסומי העשן יאטמו ע"י סיליקון  .12.17.34

 אל הבניין ולא אל קיר המסך.  מחסום האש יחוזק .12.17.35

יר המסך באמצעות זוויתן מפח מגולוון של מפלס הרצפה כלפי קואטימה  נדרש לבצע סגירה .12.17.36

 מ"מ.  2בעובי 

מ"מ בגוון פרופילי האלומיניום או אחר באישור  2חופו בפח אלומיניום י  R.H.S-כל עמודי ה .12.17.37

 .האדריכל

סת או גג ומשמש כמעקה יחולו הדרישות מעל לגובה של מרפות בהם קיר המסך עולה לבמקומ .12.17.38

 הבאות:

צוף עם כותרת )קופינג( מתאימה שתהיה סתיים באזור מפלס הריר המסך יקי .12.17.38.1

 אטומה אל הבניין.

ארכיטקטוני של קיר המסך אך יהיה מנותק ממנו בכל הקשור  המעקה יהווה המשך .12.17.38.2

 למערכת האטימה.

י באמצעות רכיבי בוצע מצידו הפנימנסטרוקטיבית של המעקה תהתמיכה הקו .12.17.38.3

 יכל.ור והאדרפלדה  שיאושרו ע"י הקונסטרוקט

 .1142הדרישות של ת"י  המעקה יעמוד בכל .12.17.38.4

הם מנועי פתיחה שיופעלו ע"י מערכת    חלק מהחלונות ישמשו כחלונות שחרור עשן ויורכבו ב .12.17.39

 גילוי עשן.

 -בטיחות ותבוצע בלונות תאושר ע"י יועץ הגודל וסוג החלון ומערכת פתיחת הח .12.17.40

SHOPDRAWINGS. 

 קירות המסך: ם סמוי המותאם למערכתיהיו מדגחלונות פתיחה המשולבים בקירות  .12.17.41

בזוית  לפי חוץ במרחק משתנהמנגנון הפתיחה יהיה סמוי בעל עצר מתכוונן ויאפשר פתיחתם כ .12.17.42

 מעלות לכל היותר. 15-20של 

ת כתוצאה ממשב וימנע סגירה מקרילו העצמי של אגף החלון המנגנון שיותקן יישא את משק .12.17.43

 רוח.

 יותקנו זוג מגבילי פתיחה. .12.17.44

 ות נעילה בסף החלון ושתי נקודות נעילה במזוזות החלון.ית עם לפחות שתי נקודתותקן יד .12.17.45

 ה בעלת ידית מתפרקת )או ידית עם מפתח(.מערכת הנעילה תהי .12.17.46

 .אושר ע"י האדריכלזכוכית לשמירת הידית שתהקבלן יתקין בקרבת החלון קופסה בעלת חזית  .12.17.47

שהם לא  רת, לא ישובצו חלונותרכת הנבחהחלונות יהיו כחלק מחלונות המוגדרים ע"י המע .12.17.48

 חלק אינטגראלי מהמערכת הנבחרת.

 בחירת החלונות תאושר ע"י היועץ. .12.17.49

יחה הפת חלון מילוט בקיר המסך יהיה סמוי כפי שמתואר למעלה והצירים אף הם יהיו סמויים .12.17.50

 מעלות לפחות. 90של  ה כלפי הצד בזויתבחלונות המילוט תהי

 שדה קבוע לשדה לפתיחה.ת ולא יראה הבדל בין וקטוראליזיגוג החלונות בהדבקה סטר .12.17.51
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 חובה לכל סוגי המבנים –רים לקיר מסך אביז .12.18

מ"מ  35-צירים, ב 3-בלן להשתמש במתלה לעמוד לויסות מיקומו ביחס לנקודת העיגון בעל הק .12.18.1

 קיר המסך לבניין.בכל ציר לשם חיבור 

בקצה התבריג יהיה  מיתדים מתאימים.לפחות ו M12ברגי  2יחובר לקיר המסך עם המתלה  .12.18.2

 לק.הבורג בלבד כך שהחלק הבא במגע עם האביזר ועם עמוד קיר המסך יהיה עגול וח

 לצורך הבטחתו יהודק הבורג בעזרת אום ננעל.  .12.18.3

 י שירות ורעידות אדמה.מות ע"י עומסי רוח, עמסהדיבלים יעמדו ברעידות הנגר .12.18.4

ות יצרן ו בהתאם לדרישון יקבעו ויבוצעמרחק בין הדיבלים והמרחק שלהם מקצה הבטה .12.18.5

 הדיבלים.

 העמוד וקביעת מיקומו הסופי.יש להחדיר בורג בין המתלה לבין עמוד קיר המסך לאחר כיוונון  .12.18.6

 ה.במטרה לעגנו ביחס למבנ הבורג ישמש כפין אבטחה לנעילת העמוד לקיר המבנה .12.18.7

 קצוותיהם.ברגים יחוברו שני קטעי עמוד קיר מסך ב בעזרת תותב שיחובר עם .12.18.8

ות של קיר המסך התותב יבודד מפרופיל העמוד ע"י כפיסים או לוחיות ת רעשים וחריקלמניע .12.18.9

 שיוחדרו בינו לבין העמוד.פלסטיק קשיח 

שר משטח המחובר לתותב ומאפבחיבור קיר המסך לרצפה או תקרה יש להשתמש בנוסף ב .12.18.10

 נה ויישא את המשקל המועמס עליו.ריתוקו ע"י ברגים למב

ה האופקית לעמוד יש להתקין אביזר גומי או פלסטיק מסך, בין הקורהפנימי של קיר הבצידו  .12.18.11

 ולהפרדה בין החומרים. לכיסוי מרווח ההתפשטות בניהם

 חובה לכל סוגי המבנים -חלונות ודלתות  .12.19

זר מנכ"ל משרד החינוך יענו על כל הנחיות חו  ר וחינוךם שיותקנו במוסדות ציבוהמוצרי .12.19.1

 וך" המעודכן לזמן ביצוע העבודה.ות חינבע הבטחת הבטיחות במוסד"הוראות ק

 י חינוך המעודכן לזמן ביצוע העבודה.הדלתות והחלונות יתאימו להנחיות והמפרטים לבניית מבנ .12.19.2

 זיגוג בטיחות: .12.19.3

 1099עובי מינמלי יקבע עפ"י ת"י . 3חלק  938להוראת ת"י כל הזיגוג יתאים  .12.19.3.1

 בהתאם למיקום והמידות.

נפילה )לדוגמא מעקות וחלונות שגובה מפני  בהם הזיגוג משמש להגנה במקומות .12.19.3.2

ה לבני האדם המוגנים מ'( יעשה הזיגוג בשכבה הקרוב 1.2-הסף שלהם נמוך מ

-מ (. עובי זיגוג לא יפחתPVBמנפילה מזכוכית רבודה מודבקת )עם פילם הדבקה 

 (.5+5מ"מ ) 10

מ'  1.5מ' בחלונות ועד גובה  0.8מחסום )סף זגוגית תחתון עד זיגוג המהווה  .12.19.3.3

 :1099דלתות( עובי הזיגוג יקבע בהתאם לת"י ב

 מ"מ לפחות. 8י מ"ר תהיה בעוב 1.8זכוכית מחוסמת ששטחה עד  .א

 לפחות.מ"מ  10מ"ר תהיה בעובי  1.8-4.2זכוכית מחוסמת ששטחה  .ב

 מ"מ לפחות. 12מ"ר תהיה בעובי  4.2-6.2שטחה זכוכית מחוסמת ש .ג

 ישות העובי הנ"ל.רה בדרלק הפנימי יעמוד בכל מקבזכוכית בידודית הח .ד

 החלק החיצוני יעמוד בדרישות העובי רק אם הוא בגובה המהווה מחסום גם .ה

 עבור הצד החיצוני.
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 לפחות. מ"מ 10מ"ר תהיה בעובי  0.2זכוכית רבודה שטחה עד  .ו

 מ"מ לפחות. 12מ"ר תהיה בעובי  0.2-3.4טחה זכוכית רבודה ש .ז

 לפחות. מ"מ 15מ"ר תהיה בעובי  3.4-9.5זכוכית רבודה שטחה  .ח

 אין להשתמש בזיגוג פלסטי. .12.19.4

( המצמצם עוד low eת זיגוג מיוחד )חובה  לשפר את ההתנהגות התרמית של המבנה ע"י  התקנ .12.19.5

 ות יועץ בניה ירוקהאת מעבר החום בקרינה, בהתאם להנחי

רים וכן החלפת שמשות דות שיאפשרו תמיד ניקוי מעל העבבים מזוגגים יתוכננו באופן ובמירכי .12.19.6

 נמצא בבטחה בפנים המבנה.העובד כש

 חובה לכל סוגי המבנים –זיגוג  .12.20

 יטות נמוכה, תאור מהחוץ כלפי פנים:זכוכית מבודדת כמפורט בעלת פל .12.20.1

מ"מ |  12  דע חלל אוויר|  low eפליטות נמוכה  מ"מ בעלת 6כוכית מחוסמת ז .12.20.1.1

 המפורטות  עם אטם על פי הדרישות  מ"מ 5זכוכית מחוסמת 

 .2בדופן מס'  low e  -מיקום שכבת ה .12.20.1.2

 .2חלק  5282על פי ת"י  G3תכונות הזכוכית וסימונן מין הזכוכית  .12.20.1.3

12.20.1.4. U 1.8  חום מקסימלית זיגוג מקסימום העברת W/m²C 673  על פי דרישות תקן 

EN 

12.20.1.5. SF על פי  0.45  ארי מקסימוםמקדם רווח חום סולEN 410 הצללה  שיש תנאי)ב

 יבית(.חיצונית אפקט

12.20.1.6. SF על פי  0.32  רי מקסימוםולאמקדם רווח חום סEN 410  הצללה  שאין)בתנאי

 חיצונית אפקטיבית(.

12.20.1.7. LT הצללה חיצונית אפקטיבית(. שיש )בתנאי 0.6נראה מינימום  אור  מקדם מעבר 

12.20.1.8. LT  קטיבית(.הצללה חיצונית אפ שאין )בתנאי 0.5 אור נראה מינימום  מעברמקדם 

 (. 9000, 4500פיל כדוגמת קליל , )הזיגוג מתאים לפרו .12.20.2

  5068על הזיגוג לעמוד בדרישות ת"י  .12.20.3

 כי הזיגוג עומד בדרישות המפורטות. חובה על הקבלן לספק אישור בכתב מיצרן/ספק הזיגוג .12.20.4

 יגוג עומד בדרישות המפורטות.ב מיצרן הבידודית כי הזחובה על הקבלן לספק אישור בכת .12.20.5

 על פי הדרישות הבאות: ת בעלת זיגוג כפול יהיה אטם במערכ .12.20.6

  BUTYL-PIB  ראשוני  טםא .12.20.6.1

 דו קומפננטי  POLYSULPHIDאטם משני לחלונות  .12.20.6.2

 A3סקופי מרחב )ספייסר( חומר איגרו .12.20.6.3

 HOT MELTלא יותר איטום חד שלבי על ידי  .12.20.6.4

 כל סוגי המבנים:חובה ל –חלונות  .12.21

 .4068תקן ו 1068החלונות יותקנו בהתאם לדרישות תקן  .12.21.1

 סוג חלון אחר רק באישור מיוחד. –כנף בלבד  חלונות הזזה כנף על ר התקנתבחדרי הלימוד תות .12.21.2

 , ואין להתקין חלונות עם רפפות מסתובבות.אין להתקין חלונות גרירה אנכית )בכל שיטה שהיא( .12.21.3

 "דריי קיפ". פתיחת חלונות ממ"מ תהיה .12.21.4

 על המייצר אותם.ר במפהחלונות יעשו בפרופילים שחולים, צבועים בתנו .12.21.5
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 באביזרים המותאמים להם עפ"י הנחיות יצרן הפרופילים.בו ויפורזלו אך ורק ות יורכהחלונ .12.21.6

 1068במעבדה  מאושרת ואושר בהתאם לת"י החלונות ייוצרו בהתאם לאב טיפוס שנבדק  .12.21.7

 מעל גובה זה.. Eאו   Dפני הים ולרמה מ' מעל 400עד גובה  Cה לרמ .12.21.8

המאושר, ולהתאמה לאב טיפוס  מה הנ"ליידרש להתחייב בכתב לרונות המפעל המייצר את החל .12.21.9

ל או להמציא תעודת בדיקה ספציפית למנת הייצור )לא תו תקן כללי למפעל(. כן יידרש המפע

 עלי הסמכה מתאימה.להתחייב שההרכבה תעשה רק בידי מרכיבים ב

 פחות.מ"מ ל 2נות יורכבו על מלבן סמוי העשוי מפח פלדה מגולוון בעובי החלו .12.21.10

יניום וכן לוודא עיגון מלא של המלבן הסמוי וני בין הפלדה לאלוממגע גלויש לוודא מניעת  .12.21.11

 להיקף הפתח.

שימוש  גף החלון מפני נפילה חופשית, וזאת גם לאחרהחלונות יהיו מדגמים המבטיחים את הא .12.21.12

 ממושך.

 או דריכה עליו. ישיבהס"מ, למניעת  4של אדן החלון הפונה כלפי פנים לא יעלה על  רוחבו של .12.21.13

 מ' לפחות מעל הרצפה. 1.5ובה תח של החלון יהיה בגלון הנפסף הח .12.21.14

מ' )או  1.2ממנו ועד גובה ס"מ מהרצפה והחלק הקבוע  80עד  60בגני ילדים יהיה סף החלונות  .12.21.15

 ג בזכוכית בטיחות.יותר( יהיה מזוג

 מ' לפחות. 1.05י מורים ומינהלה גובה סף החלון בחדר .12.21.16

 מהרצפה.מ'  2.10חלון לא יהיה פחות מ של ה הסף העליון .12.21.17

מ'  מגובה רצפת החדר, יותקן ציר הסיבוב  2-ות מסוג "קיפ" אשר ספם נמוך מבהתקנת חלונ .12.21.18

 ן של  האגף.)ידית( בחלקו התחתו

 פתח פנימה, החוצה או בהזזה.מ' ומעלה יכול להי 2.0 כל חלון אשר גובה הסף שלו הוא .12.21.19

מצעות התקנת מעקה פילה באמ' אפשר למנוע נ 1.5 -מוך מבמקרים בהם סף החלון לפתיחה נ .12.21.20

מ' לפחות מעל הרצפה.  1.5ל אדן החלון באופן שספו התחתון של החלק הנפתח יוגבה לגובה מע

 .1142עמוד בדרישות ת"י המעקה י

 ן חלק קבוע ומזוגג בזכוכית בטיחות רבודה.רצפה מותר כי יהיה לחלומ' מה 1.5עד גובה  .12.21.21

-בה של יותר מהנפתחים שלו הוא בגובחלקים י נפילה מחלונות שהסף ה מפנאמצעי נוסף להגנ .12.21.22

ובאופן  מ' מעל לשטח החיצוני מולו, הינו התקנת מגבילי פתיחה על כל האגפים הנפתחים 1.8

לפתיחת  master key)פתח" )ס"מ. יש לספק "רב מ 10-שאגף החלון לא יכול להיפתח יותר מ

 המנגנונים.

 להנחיות יועץ בטיחות בהתאםובכל מקרה יש לפעול  .12.21.23

 סירוג חלונות, יש לפעול בהתאם להנחיות לגבי חלונות חילוץ. ת הנפילה מתבצעת ע"יאם מניע .12.21.24

 להנחיות פיקוד העורף לרבות מניעת נפילה.חלונות בחדר ממ"ד יותקנו בהתאם  .12.21.25

תוך המבנה אלא אם הם צמודים לקיר במצב פתוח, עם תפס, או נפי החלונות לא יבלטו לכ .12.21.26

 וץ.כלפי ח מ'  ולא יבלטו 2.1מעל גבהם ש

. רכיבים מזוגגים יעמדו 755סיו יהיו מחומרים בלתי דליקים בהתאם לת"י מלבן החלון ותרי .12.21.27

 .1099בדרישות ת"י 

וד בדרישות התקנים ני התנפצות. הזיגוג יעמונות יזוגגו בחומר שאינו מתנפץ או יגנו מפהחל .12.21.28

 הרלוונטיים, לרבות עמידות אש.
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 .ת זגוגית מתוך המבנהם והחלפאפשר ניקוי משני הצדדילון יתכנון הח .12.21.29

 חלונות חילוץ:  .12.21.30

ת חלונות החילוץ יתוכננו ע"י האדריכל בהתאם לתקן בטיחות אש בבניינים ולתקנו .12.21.30.1

 התכנון והבניה.

 מ' לפחות. 0.8רוחב הפתח החופשי יהיה  .12.21.30.2

 מ' לפחות. 1.0הפתח יהיה גובהו של  .12.21.30.3

 .מ' לכל היותר 0.5שטח החלון יהיה  .12.21.30.4

מ' ממפלס הרצפה  1.5 -מ' ולא יפחת מ 1.6 יעלה עלה אגף החלון הנפתח לא גוב .12.21.30.5

 הסמוכה.

 החלון יהיה חלון  ציר או הזזה. .12.21.30.6

 ופתיחה ופריצה מצדו החיצוני. החלון יאפשר פתיחה מצדו הפנימי .12.21.30.7

 במילים "חלון חילוץ". החלון יסומן .12.21.30.8

 חובה לכל סוגי המבנים – חלון אוורור מפולש / לילה .12.22

 יאה למעבר זרימת האוויר. יש לתכנן פתח כניסה ופתח יצבמבנה  צור זרימת רוח טבעיתליבכדי  .12.22.1

לפי הרוח השלטת ס"מ  הוא עד ארבעים וחמש מעלות כ 100פתח הכניסה בשטח מינימלי של  .12.22.2

 בשעות הפעילות. 

 שעון פיקוד. היו חלונות חשמליים בעלי מנוע מופעלים באמצעות ון כניסה וחלון יציאה יחל .12.22.3

 ש / לילה.ור מפולרולסרג חלונות לאיו בהחו .12.22.4

 .בבנייןוכנן ויבוצע בכל המעברים ורחבות מקורות יוורור מפולש יתא .12.22.5

 לכל סוגי המבנים חובה –חלונות שחרור עשן  חשמליים אוטומטים  .12.23

 בטיחות  אך לא במקום חלונות חדר המדרגותת שרותי הכבאות ויועץ הלפי הוראו .12.23.1

, בהתאם 2008בטיחות באש והבניה קנות התכנון בהתאם לת כמות פתחים לשחרור עשן .12.23.2

 ( והנחיות יועץ הבטיחות.532ות הכיבוי )מכ"ר להנחיות רש

 כל סוגי המבניםחובה ל – אמצעי הגנה לחלונות כנגד פריצה/גניבה .12.24

, ובהתאם כפוף לאישור יועץ בטיחותב ,רחא סלפמ לכב םירדחבו ,החלונות בקומת הקרקע )בכל .12.24.1

 (. להחלטת  המזמין 

בהתאם להנחיות  מה שהיא רים הבאים  בכל קושל החד את החלונות החיצוניים בה לסרגחו .12.24.2

 המזמין

לציר מסגרת פרופיל שטוח  ס"מ מציר 10מ"מ במרחק  14מוטות פלדה מגולוונת  עגולים קוטר  .12.24.3

 מ"מ 50/50/5

 מפני ריצוף. ס"מ 150 אופקית לסורג מעל גובה חלוקה  .12.24.4

 .שכבות לפי מפרט 2צבע מגן וצבע  .12.24.5

 תאם לפרט קונסטרוקטור.יגון בהע .12.24.6

 מבנים:חובה לכל סוגי ה –דלתות  .12.25

 אפשר להתקין דלתות מזוגגות בתנאי שיהיו מזכוכית שאינה מתנפצת. .12.25.1

. °90-הפתיחה לא תפחת מ תזווימסתובבת יהיה כלפי חוץ ביחס למרחב. כיוון הפתיחה של דלת  .12.25.2

 הדלת תקובע בסוף מהלך הפתיחה בתפס קפיצי. תזווי
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 ל מרווח מזערי.אינם מתרוממים וששומרים עצירים שרו בזוג אחד לפחות של הדלתות יחוב .12.25.3

יעה כלשהי מ' באופן שתמנע פג 1.5דלת מזוגגת תסומן בסימון ברור ע"ג הדלת עצמה בגובה  .12.25.4

 ה.זיהוי הדלת השקופ-הנובעת מאי

רזול החיפויים יהיו חלקים וחופשיים מבליטות ברגים, פינים או חלקי פ הידיות, המנעולים או .12.25.5

 אחרים.

 ההגנה תכלול את הרכיבים הבאים: הגנה מפני פגיעה באצבעות.יספקו  כל הדלתות .12.25.6

 ירה מהירה של האגף.גלגל האטה או בלם סגירה או מגיף הידראולי לצורך מניעת סג .12.25.7

 האגף במקום בסוף פתיחתו )רצוי שהתפס    צי או אחר(, המחזיק את תפס במצב פתוח )קפי .12.25.8

 לא ימוקם על הרצפה(. .12.25.9

אגף למלבן, שיותקן לכל הגובה ונעים הכנסת אצבעות בין הפיים המכיבים גמישים או טלסקור .12.25.10

 בצד הצירים, משני העברים.

 חה מבחוץ ומבפנים.כל המנעולים יהיו בעלי אפשרות פתי .12.25.11

 בטיחות אש בבניינים" –כנון ובניה, חלק ג' לה לפי הנדרש ב"תקנות תיש להתקין מנעולי בה .12.25.12

 מהן. בכל אחתים, יותקן מנעול בהלה אם יש לדלת מספר אגפ .12.25.13

 וסידורי נעילה נוספים כגון שרשראות או מנעולי תלייה. אין להוסיף מנעולים .12.25.14

גולוון בטבילה מ"מ לפחות. המלבן יהיה מ 2מכופף בעובי מלבני הדלתות יהיו עשויים פח פלדה  .12.25.15

 גמר ייצורו. חמה אחרי

 ושה צירים.ס"מ ומעלה יהיו של 85לדלתות שבהן רוחב המעבר נטו  .12.25.16

 ר שיהיו רק שני צירים.ס"מ, מות 84המעבר נטו עד ן רוחב לדלתות שבה .12.25.17

 בנוסף לכתוב לעיל יש להתחשב במומנט ומשקל הכנף לקביעה סופית. .12.25.18

 "מ לפחות.מ 2עובי הפח שלהם יהיה צירים יהיו צירי מסבים )צירי "פרפר"( וכל ה .12.25.19

 .ים בעלי מסבים כדורייםס"מ ומעלה ייבחרו ציר 95לדלתות שבהן רוחב מידת הבני  .12.25.20

שבון את הקטנת פתח המעבר נטו ולהגדיל את פתח הבני רצפה מותרים, יש להביא בחצירי  .12.25.21

 צבעות או הידיים.בהתאמה ולהתקין אמצעים למניעת תפיסת הא

 במפעל המייצר אותם. ם שחולים, צבועים בתנורהדלתות יעשו בפרופילי .12.25.22

ם עפ"י הנחיות אמים להאך ורק באביזרים המות הדלתות )המלבנים והאגפים( יורכבו ויפורזלו .12.25.23

 ילים.יצרן הפרופ

 1068הדלתות ייוצרו בהתאם לאב טיפוס שנבדק במעבדה  מאושרת ואושר בהתאם לת"י  .12.25.24

 414ה לתקן מעל גובה זה, בהתאמ Eו א  Dמ' מעל פני הים ולרמה 400עד גובה  Cלרמה  .12.25.25

 והמחמיר מבניהם. .12.25.26

אב טיפוס המאושר, התאמה לייב בכתב לרמה הנ"ל ולהמפעל המייצר את הדלתות יידרש להתח .12.25.27

יא תעודת בדיקה ספציפית למנת הייצור )לא תו תקן כללי למפעל(. כן יידרש המפעל או להמצ

 מתאימה.רכבה תעשה רק בידי מרכיבים בעלי הסמכה להתחייב שהה

 מ"מ לפחות. 1.6על מלבן סמוי העשוי מפח פלדה מגולוון בעובי הדלתות יורכבו  .12.25.28

א עיגון מלא של המלבן הסמוי פלדה לאלומיניום וכן לוודי בין הלוודא מניעת מגע גלווניש  .12.25.29

 קום צירי הדלת.להיקף הפתח. נוסף על העיגון הכללי יינתנו נקודות עיגון מול מ
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ן ידיות פוצעות. ידיות "כפתור" מתכתיות ות מתכתיות. אסור להתקיבכל אגף יותקנו זוג ידי .12.25.30

 רצויות.

ת וסגרי בהלה : בריחים לדלתות דו אגפיוך, כגוןזול נוספים בהתאם לצוריותקנו פרטי פר .12.25.31

 או שרשרת.בדלתות מילט. סגרי בהלה יהיו מדגם שאינו מאפשר מניעת פעולתם ע"י מנעול תלי 

 מ מעל הרצפה.ס" 16-גוג בגובה הקטן מבדלתות חיצוניות לא יותקן זי .12.25.32

ים, ני העברבו סימנים צבעוניים משס"מ ומעלה, יש לקבוע  50בדלתות כאשר רוחב הזיגוג  .12.25.33

 בזכוכית.שיזהירו מפני התקלות 

 חובה לכל סוגי המבנים  - 4500/4900מדגם  קבועות + דלתות פתיחה ויטרינות .12.26

 דלתות חד או דומשלבות  מערכות קבועות, 4500/4900מדגם  קבועות + דלתות פתיחה תויטרינו .12.26.1

 .כנפיות

  מסך. ללא משקופי קיר כמערכת וך קיר מסך והןגרלי בתהדלתות מורכבות הן כמערכת אינט

היינה עשויות מסדרת פרופילים מותאמת לגודל ומשקל הכנף ובהתאם ליעודה באופן המסגרות ת .12.26.2

 .גורף לכל מבנה

צוניים לסרגלי הזיגוג בעובי מינימלי, נציונלית עם כיסויים חייבוצעו בשיטה קונב תהוויטרינו

 לתוכניות האדריכלות.בהתאם  ודולים משתנים,במ(VISION) חלוקה של מעבירי אור 

או ש"ע,  heavy duty ,5-7 EN 93 TS ,GEZE TS 5000מסוג ן בדלתות יהיה המגיף העליו .12.26.3

השהיה ויכוון המגיף יהיה בעל מנגנון . back checkשל אגף הדלת וכולל המתאים לרוחב ומשקל 

פתיחת הנדרש לת. כוח ההפעלה שניו 5 -לסגירת כנף הדלת לא יהיה קטן מ  כך שהזמן שיידרש

 .ניוטון 30הדלת לא יעלה על 

 .אדריכלה אישורל תובאידית  .12.26.4

  ד הדלת.מותאמת לגודל ויעודלת המסומנת כדלת מילוט תכלול ידיות בהלה  .12.26.5

חת הדלת מבחוץ. ידית בהלה כוללת מנטרל דלת ית קבועה וצילינדר לפתידיות בהלה כוללות: ידי .12.26.6

 ית צינור חיצונית.י עם ידשימוש יום יומ ת לאפשרבמצב פתוח וזה על מנ

מ"מ וזאת באחריות קבלן  6X60ים לחוץ בסף הדלתות יותקן פס פלב"ם במידות בין ריצוף הפנ .12.26.7

 האלומיניום.

 מ"מ. 1.4-2ן של דלתות האלומיניום בעלי עובי דופאגפי  .12.26.8

קפיציים זיגוג  ות באגפי הדלתות יזוגגו בשיטת הדבקה סטרקטורלית או בעזרת סרגליהזכוכי .12.26.9

אטמי זיגוג היקפיים הנמצאים בשני צידי הפנימי בלבד של הזכוכית ובעזרת  ם בצידההנמצאי

 הזכוכית.

 מותאמים לגודל ומשקל הכנף.צירים לפחות  3לכל דלת פתיחה רגילה יהיו  .12.26.10

 צנטרי של פין הציר ויתאפשר ויסות.הציר יאפשר כוונון אקס מבנה .12.26.11

ופקת ע"י יצרן הצירים ימה המסרו אל בטנה מתאפיל יחדהברגים התופסים את הציר לפרו .12.26.12

 חדרה לחלל הפרופיל. ומיועדת לה

 סטר.אפינים ומפתח מ 5לכל הדלתות יורכבו מנעול צילינדר בעל  .12.26.13

 אר פתוחה.לאפשר לדלת להיש על מנתויכללו מעצור מעלות  180-פתחו להדלתות י .12.26.14

 כיוון הפתיחה בהתאם לתוכניות האדריכלות. .12.26.15
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מילוי בדבק  מאלומיניום מרותך או יצוק, לרבותעשויות לבן ואגף הדלת ר של המפינות החיבו .12.26.16

 אפוקסי למניעת שקיעת הדלת בפינות.

 או מזק., קפיצים, אומים, פינים וכו' מפלב"מ ברגים .12.26.17

מתאים וצורתו תתאים לצורת המנעול דר יכורסמו בעזרת ציוד החריצים למנעול ולצילינ .12.26.18

 והצילינדר.

עול ללא יתאים לפרופיל בו הוא מותקן ולמנהמנעול ללשון ולבריח  ה ונגדיהחלק המותקן במזוז .12.26.19

 כל צורך בקידוחים או חיבורי ברגים החודרים מבעד לפרופיל.

כניות הנדרשים לכך בהתאם לתו וקרת לרבות מנגנוני שבת במקומותיש לבצע הכנה לדלתות מב .12.26.20

 האדריכלות.

 י המבניםחובה לכל סוג - 9000הזזה מדגם  חלונות .12.27

 כניות האדריכלות.לתו או ש"ע כולל כנפי רשת הזזה בהתאם 9000מדגם הזזה  תחלונו .12.27.1

  .מ"מ 57 -לא יפחת מ( אמבטיה) סגור יהיה הסף פרופיל .12.27.2

 התקנים מכון יקותבבד שעמדו, ומתכווננים ם בודדים"פלב עשוי סגור מסב עם יהיו גלגלים .12.27.3

 . 1068 י"ת לפי מחזורי פתיחה וסגירה 10,000

בולטים ממישור במלבני החלונות יהיו עם סנפירי פלסטיק הבאגפי וושחלות ברשות השיער הממ .12.27.4

ר להן מ"מ או במישור המברשת או בהתאם להנחיית החברה המתכננת את המוצ 2המברשת עד 

 מיועדות המברשות.

אנכיות המושחלות בזקפי האגפים או בפרופילי מלבן פתוחים יש למניעת שליפת המברשות ה .12.27.5

 יל.ה הפרופן ע"י לחיצת קצלקבע

למניעת שליפת אגפי החלונות, אלא בנקודה  קופי חלונות הזזה נדרש להרכיב כולאי אגףבמש .12.27.6

 מ"מ.  10אופקית אחת בחלון. רוחב שליפת האגף לא יעלה על 

 .הפרופילים של וגוון צבע באותו אלומיניום או מזק בית לשיכלו קפיצי סגר .12.27.7

 סטה.ה מנירונעילת האגף תהיהלשונית המורכבת בסגר ומשמשת ל .12.27.8

 ורתו תתאים לצורת הסגר.ריצים לסגר יכורסמו בעזרת ציוד מתאים וצהח .12.27.9

קן ולמנעול ללא כל החלק המותקן במזוזה ונגדי ללשון ולבריח יתאים לפרופיל בו הוא מות .12.27.10

 ים החודרים מבעד לפרופיל המזוזה.בקידוחים או חיבורי ברגצורך 

מנעו מעבר מים ואור דרך רכבת, יכית המויקיפו את הזכו E.P.D.Mאטמי זיגוג היקפיים מ  .12.27.11

או סיליקון  E.P.D.Mטם בעזרת הדבקתם בחומר אטימה המתאים ל חיתוכי פינות הא

 ניטראלי.

 בדיקת עבר אשר לוןהח לגודל בהתאם יהיו ון"י חריצי ניקוז באטם תחתמים ע לשחרור פינויים .12.27.12

 . הנדרשת ברמה תפקוד

 .מתאים מבלט באמצעות יעשו הפינויים .12.27.13

 בן והאגף יבוצעו ע"י ברגיי נירוסטה. נות המלבורי פיחי .12.27.14

 למרוח שכבת עיסת סיליקון נטראלי  על הבורג המוברג במלבן החלון. יש .12.27.15

 -פשטות מהחלונות, יורכב אטם הת ופי המלבן, בחיבור מלבניבין פרופילי המזוזה למשק .12.27.16

E.P.D.M   ף ם דרך סמעבר מיהחלון ולמניעת למניעת מגע בין הפרופילים המרכיבים את מלבן

 החלון.
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 -ם ספים חלולים יש לבצע אטימה בעזרת קובייה מוקצפת מבחלק הפנימי הסמוי של חלונות ע .12.27.17

E.P.D.M  לבצע אטימה בין רופיל בשלמות ולאחר מכן או פלציב שתאטום את חלל הפ

ות לפחות שע 24לקצה הפרופיל בעזרת מילוי החלל בסיליקון ניטראלי ולחכות  הקובייה

 מזוזות החלון.הרכבת  שו לפנילייבו

 חובה לכל סוגי המבנים: – 4500קיפ מדגם  חלונות קבועים, קיפ ודריי .12.28

 ניות האדריכלות.יהיו בהתאם לתוכ או ש"ע, 4500חלונות קבועים, קיפ ודריי קיפ מדגם  .12.28.1

 .ת הנפתחים קיפ/דריי קיפ יותקנו כנפי רשת קבועים מתפרקים לניקויבחלונו .12.28.2

עם פינות  רציף EPDM -קבלן יציאה מחויב להיות אטם מרכזי מסוג שה נטוי מכל-בחלונות סב .12.28.3

 לגישור בין האטם האנכי לאופקי. מגופרות

 פינות חיבור המלבן והאגף מאלומיניום. .12.28.4

 או מזק. מים, פינים וכו' מפלב"מרגים, קפיצים, אוב .12.28.5

 חיבור הידית אל פרופיל האגף יבוצע ע"י בורג. .12.28.6

 ראש הבורג לפרופיל האגף.ה( בין ן לוחית פלב"מ )נירוסטיש להתקי .12.28.7

"הוראות הפעלה" בעלת רקע שקוף. מדבקה זו תודבק על השמשה  ל כל חלון תהיה מדבקתע .12.28.8

 באזור הידית. 

להציג תעודה עדכנית. המנגנון י או אירופי, על הקבלן יה בעל תקן ישראלהמנגנון שיבחר יה .12.28.9

 רה.סוג וצום והאדריכל גם מבחינת והידית יאושרו ע"י יועץ האלומיניו

ילות פתיחה למצב קיפ כפעולה ראשונה ומצ"ב כל מנגנוני הדריי קיפ יהיו מסוג לוגי עם פע .12.28.10

ב, כאשר כל אחד ממצבי ייה ע"י חצי סיבופתיחה צירית כפעולה מבוקרת ע"י מנעול כפעולה שנ

 צירת הידית יהיה קפיצי.ע

ת נעילה אחת בכל אזן( ת )נקודרך הזקף בו נתונה הידינקודות נעילה לאו 3מנגנון הנעילה יכיל  .12.28.11

 מ"מ מתחת לציר העליון. 100-מותקנים הצירים, כ ונקודת נעילה אחת בזקף בו

גף יהיה לווסת את הידוף האנגדי, כך שניתן  כל נעילה מורכבת ממערכת הכוללת פין ואביזר .12.28.12

 למלבן.

ם וח חוריזעזועים מבלי לבצע קידיש לדאוג לקבע את הצירים למקומם כך שיעמדו תחת לחץ ו .12.28.13

 בפרופילים.

 לפרופיל המלבן ויחדור למקום שנקבע לצורך כךהציר העליון בלבד יחוזק ע"י בורג  .12.28.14

בד )לא צידית( ביחס תנועה סיבובית בלמיסוב פין הציר בתוך התותב יהודק כך שתתאפשר  .12.28.15

 תב.לתו

עלת היה ידית סגירה בתס"מ  60בחלונות הקיפ תהיה ידית סגירה. בחלונות קיפ שרוחבם מעל  .12.28.16

 ן. נקודות נעילה לפחות, או יותר בהתאם לגודל החלו שתי

החיבור בין הידית לחלקי המנגנון בעזרת מוטות מתאימים שיחתכו בהקפדה ע"י הקבלן  .12.28.17

 גנון.להוראות יצרן המנבהתאם 

 .מגובה אגף החלון 2/3לון קיפ: לפחות גודל המספריים בח .12.28.18

 ירת האדריכל.גוון ידית האלומיניום לבח .12.28.19

במקומות הנדרשים  לכך רכזת גילוי עשן עבור חלונות שחרור עשן אוטומטי חיבור ליש לבצע  .12.28.20

 ויועץ הבטיחות בהתאם לתוכניות האדריכלות
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 כמפורט ברשימת התוספות.תשלום תוספת זמין בכתב אישור המכפוף ל -מחיצות מודולריות  .12.29

 .או ש"ע INNOVATEגם דכדוגמת  מחיצה מודולארית ריצפה תיקרה  .12.29.1

של הקיר  תהיקפילי מסגרת על גבי פילוס תחתון/עליון כולל פרופיזכוכית פה הבנויה וחיצה שקמ .12.29.2

רופילי ידי פיי צמ"מ מחוסמת משנ 5+1.52+6 /מ"מ מחוסמת  6+1.52+8וזכוכית טריפלקס 

 20±רווח אוויר בהתאם לתכנון עם הלבשה המאפשרת פילוס המחיצה עד כולל מ  המערכת,

 מ"מ. 

 DB Rw 44 בידוד אקוסטי : .12.29.3

מפרטים לבניית מבניי חינוך התקנת המחיצות במוסדות חינוך תבוצע בהתאם להנחיות וה .12.29.4

סדות חינוך", טיחות במוהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע הבטחת הבובהתאם ל

 לזמן ביצוע העבודה. המעודכנים

 מין בכתב בתוספת מחיר.כפוף לאישור המז - HPLחיפוי לוחות  .12.30

 משנה ייתקונסטרוקצ על סמויים מכניים עיגון סוגרי יהיה באמצעות הפנלים התקנת .12.30.1

 מאלומיניום או פלדה מגולוונת.

 חור הקדיחה לתוך מוכנס השרוול וכובת המשתלב עיוור וניט מחורץ חרוט משרוול מורכב העוגן .12.30.2

 החיפוי. בפנל

 ללא ליםהפנ וןפשר עיגלא צריך המשנה טרוקציההקונס ותכנון מ"מ 10יהיו  הפנלים עובי .12.30.3

 עומסים

  .אחידה וההתכווצות בצורה ההתפשטות תנועות את יחלק הקיבוע נקודות .12.30.4

 אמצעי קוטר ע"פ יקבע הז העיגון. קוטר מקוטר יותר גדול יהיו  בפאנלים הקדיחה חור קוטר .12.30.5

 הקיבוע. מנקודת מרחק מטר של כל עבור מ"מ 2 בתוספת יגוןהע

 בין מרווחי התפרים על לשמור יש המשטחים ותואחיד יציבות על לשמור מנת על -קצה  מרווחי .12.30.6

 .HPLמ"מ בין לוחות ה 8של  מינימלי ברוחב יהיו ריםהתפ הפנלים.

 הקונסטרוקציה מהנדס שוראייהיו ב המרווחים -העיגון  נקודות מרווחי .12.30.7

 במרכזו מהמרווחים קטנים הפנל קצה ליד המרווחים .12.30.8

 מחיר. זמין בכתב בתוספתישור המכפוף לא - י פח מרוכב חיפו .12.31

 אדריכלות.הלתוכניות  בהתאם תהנדרש מידה לפי יהיומ"מ  4אלומיניום  פח ייחיפו .12.31.1

  מ"מ. ACP 4.0פחי האלומיניום יהיו עשויים פח אלומיניום מרוכב  .12.31.2

 .755אריחי האלומיניום יעמוד בדרישות ת"י  סיווג האש של .12.31.3

 .יםומבודד אטומים קירות ג"ע יעשה קירות חיפוי .12.31.4

 בצורה נסתרת ולא יראו עוגנים וברגים לעין.לים יתחברו לקיר הפנ .12.31.5

 י"ע הקירות יטום)א הבניין קירות פני שיאטמו קודם החיפוי במלאכת האלומיניום קבלן יחל לא .12.31.6

 .רתאח יוגדר אם לאא (ישהראקבלן 

 .החיפוי לחיבור העוגנים את יקבע האלומיניום קבלן .12.31.7

 קנה את לטבול יידרש פיכךול ההגנה מעטפת תא יחדרו העוגנים לאחיזת שמשיםהמ הברגים .12.31.8

 .מותאמת איטום הבורג בעיסת

 הקבלן אישור את ויקבל האיטום טיב את שיבדוק קודם החיפויים בהרכבת יחל לא בלןהק .12.31.9

 .יהראש
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ות תכני יעביר הקבלן ,האלומיניום קבלן י"ע יבוצעו הפלדה סטרוקציותקונ כולל שתיותהת כל .12.31.10

 .הביצוע לפני ץ והאדריכלהיוע ונסטרוקטור,הק ישורלא סטטיים וחישובים

 .וצבועים מגולוונים פיליםמפרו תהיה הפלדה קונסטרוקציית .12.31.11

פחות, מ"מ ל 3בעובי  מגולוונתהתקנת הפחים תבוצע ע"ג שלד של תעלות אלומיניום או פלדה  .12.31.12

 ויציבותכך שתיווצר מישוריות  נקודות 3-שיחוברו באמצעות אביזרי תליה הניתנים לוויסות ב

 ים.הקיר בהתאם לתקנ

מ"מ לפחות לרבות  70לפחות באורך  M10עיגון התעלות למבנה יבוצע באמצעות בורג ג'מבו  .12.31.13

 איטום מתאים.

 בגוון הזהה לפח. ברגיי אסכורית באמצעות עיגון הפח לתעלות יבוצע בצורה נסתרת .12.31.14

ביעה (. הצPre-Coatedעיבוד האריח )צביעת הפח המרוכב תיעשה קודם שתתחיל הפעולה ל .12.31.15

  לתהליך זה.או תהליך ש"ע  KYNAR 70%על בסיס שרף המכיל לפחות  PVDF תעשה בצבע 

 ש שכבות.ית ובשלוהצביעה תהיה מתכת גוון הצבע ייבחר ע"י האדריכל ויהיה טעון את אישורו. .12.31.16

ד קבלת עבודות עד למעמ וכיסויי המגן יר קבלן האלומיניום את חותמות זיהוי הצבעלא יס .12.31.17

 ידי המזמין.יום על האלומינ

, 4402דרישות ת"י ל בהתאםויבוצע במצבעה מוסמכת  ך וטיב הצביעה יהיה תקני ומבוקרתהלי .12.31.18

 שנה. 20ויישא בתעודת אחריות של  AAMA 605.2-92ודרישות 

למרות הדרישה ליישום עיסת איטום בין  של מים ורוח דרכם. ו אטומים למעברפחים יהיה .12.31.19

במלאכת החיפוי קודם שיאטמו פני  קבלן האלומיניום לא יחל החיפוי, וכמפורט לעיל,אריחי 

קירות ע"י קבלן ראשי(  אלא אם יוגדר אחרת. בכל מקרה קבלן איטום ה( קירות הבניין

  זה.איטום  האלומיניום יתמחר

וצות ה של הפח, יעניקו לו קשיחות ויציבות, ויבטיחו את התפשטות והתכוי המבנה וההרכבפרט .12.31.20

 ללא שייווצרו עיוותים או קימוטים בפח החיפוי. קיץ וחורף, וזאת ה, וביןהפח בין יום וליל

 האלומיניום יהיו מודבקות לכל אורכן בגב הפח.הקשחות  .12.31.21

סי או בשיטה בדוקה צדדי, שרף אפוק-דבקה דוהצמדת ההקשחה אל גב הפח תיעשה בסרט ה .12.31.22

 אחרת, ובהתאם להוראות היצרן.

ונסטרוקציית משנה יים וסמויים על קגון מכנתבצע באמצעות סוגרי עיהתקנת הפנלים ת .12.31.23

 מאלומיניום.

מ"ר יש לבצע חיזוק מאחור באופן נסתר ע"י פרופילים  1.5 במידה ושטח הפנל עולה על .12.31.24

 מתאימים.

שני אריחים סמוכים יהיו לפי התוכניות  ם והפישוק שביןהכיפופי פריסת הפח, מיקום .12.31.25

 יות.האדריכל

 ור.אישור הקונסטרוקטהתקן ובהמירבי בהתאם לדרישות שיעור הכפף  .12.31.26

לן האלומיניום. באחריותו להעביר כל התשתיות כולל קונסטרוקציית הפלדה יבוצעו ע"י קב .12.31.27

 ני ביצוע.דריכל לפתוכניות וחישובים סטטיים לאישור הקונסטרוקטור והא

 במפרט זה. טרוקציית הפלדה תהיה מפרופילים מגולוונים וצבועים בהתאם למצויןקונס .12.31.28

מ"מ ומידת הסטייה ברוחב השקע בין תא  15-16וחב פחים יוצב שקע ברש בין הבקווי המפג .12.31.29

 .10%נהו לא יעלה על אחד למש
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ות ות הבניין, כוחים, תנודמערכת החיפוי תותקן באופן שתמנע רעשים הנובעים משינויים תרמי .12.31.30

 רוח וכל השפעה סביבתית אחרת.

 , מזרח(צדדים )צפון, דרום, מערבם בכל החובה לכל סוגי המבני –להצללה  םגגון אלומיניו .12.32

 לתוכניות האדריכלות. בהתאם םגגון ההצללה יורכב מעל חלונות אלומיניו .12.32.1

 מ"מ. 100-בה כהיקפית בגו םהגגון יהיה זיזי מקונסטרוקציית אלומיניו .12.32.2

אשר תמנע  תוימ"מ ויותקנו בזו 50-ס"מ בגובה של כ 10/10יהיו רפפות אלומיניום מלואות ה .12.32.3

 ת(. צורה וגודל הפרופילים לאישור האדריכל.מלואו 50%הצללה )לפחות  ר וקבלתחדירת או

ר לפחות ובנוסף יורכב צינור פלדה בקוט M8ג'מבו  יה תתחבר לקיר בטון ע"י ברגיהקונסטרוקצי .12.32.4

 גון עם מפרקים לטובת תזוזה מינימלית.קיר ולגהמתחבר ל 2.5"

 מבניםסוגי ה חובה לכל –לדה ודגשים גימור שטח רכיבי פ .12.33

פני השטח, צבע בעוגנים כגון ריתוך, כיפוף, וחיתוך יושלמו לפני גימור כל פעולות העיבוד בפלדה ו .12.33.1

 או אחר.

ה על מוצרי פלדה ועל ציפוי אבץ בטבילה חמ 918תקן ישראלי ת"י כל רכיבי הפלדה  יהיו ע''פ  .12.33.2

 .BS British Standard 5493 -תקן וע''פ מוצרי יציקת ברזל  

 שנים. 8( ופה )בתנאי חשיפה, ללא הגנת צבעחיים מצאורך  .12.33.3

 .918תקן ישראלי ת"י דר בולפי המוג מיקרון 40עובי ציפוי אבץ מינימלי  .12.33.4

 י "אבץ קר", ם אחרים, יתוקן הפגם ע"במקרה של פגם בציפוי בגין ריתוך או עיבודי .12.33.5

, יחליק , ישחיזשרידי הריתוך )גרדים( בצד הפנימי והחיצוני של המסגרת. הקבלן יסיר את כל .12.33.6

 ויצבע.

 צבע בתנור: .12.33.7

 ון.מיקר 80-100עובי מומלץ:  ק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה.איבו .12.33.8

 גוון לפי בחירת האדריכל. .12.33.9

 ה.ריתוך לאחר השלמת הצביעחיתוך,  -לא תעשה כל פעולת עיבוד כגון .12.33.10

 חובה לכל סוגי המבנים –אבטחת איכות  .12.34

דות השונות ויאפשר לו להגיע למפעל ור היחיאת המפקח בהתקדמות ייצעל הקבלן לעדכן  .12.34.1

 רשם מאופן הביצוע.ולהת

 מהמפעל כך שלא יפגעו בזמן ההעמסה, ההובלה,  נדרשת הגנה באריזת המוצרים היוצאים  .12.34.2

 למבנה עד להתקנתם.הפירוק וההרמה  .12.34.3

 פקח כנדרש.על התקדמות הביצוע באתר וידאג לקבל את אישור היועץ והמ ן יעדכןהקבל .12.34.4

דה, כך שלא ייגרם להם כל מיקום אחסון היחידות באתר עם מנהל העבוי לתאם הקבלן אחרא .12.34.5

 נזק.

 ת ככל הניתן.יש להימנע מטלטול היחידו .12.34.6

 .ה בהתאם לנהלים והתקניםבסיום התקנת יחידות טיפוסיות תבוצע בדיקת המטר .12.34.7

ם ל מחברים ותפרים קבועיה לא תבוצע על קוי השקה בין אגפים נפתחים למלבנים אלא עהבדיק .12.34.8

 אזורים נוספים הקבלן יבצע זאת.במידה ותידרש ע"י המפקח בדיקת המטרה ב בלבד.

 ות ולתקנם תוך כדי ביצוע העבודה.מטרת הבדיקה לגלות טעוי .12.34.9
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נפגע רכיב אשר לא היה במידה ו ,ק קשיחבים כדוגמת ציפוי פלסטיגן על המוצרים ברכייהקבלן  .12.34.10

 .זכאי לכל תמורה בגין פעולה זושיהיה  הקבלן ברכיב חדש מבלי מוגן כמוגדר לעיל, יחליפו

  חובה לכל סוגי המבנים: – שיש לבצע בסוף העבודהפעולות  .12.35

'  וזאת ינות, חלונות דלתות וכוהעבודה הקבלן ידאג לניקוי יסודי של קירות המסך, ויטרבגמר  .12.35.1

  והמזמין. הפרויקטהמלאה של מנהל   ת רצונולשביעו

סיום  י יועץ האלומיניום המפקח והקבלן הראשי ולאחריום לידעבודות האלומינמסירת  בזמן .12.35.2

 ו/או לצד שלישי כתוצאה מעבודותבפרויקט, כולל תיקון כל נזק שנגרם למוצרים  הגמרים

תוכניות אילו יוגשו בשלושה  ". AS MADEת "ידי המזמין תוכניות עדוהקבלן, יעביר הקבלן ל

 ודיסק. עותקים

 שיש לצרף לתוכניות: תוניםנ .12.35.3

כולל שם ספק, יצרן, יבואן  -ילים של המכלולים המשולבים במסגרות, מנועים, פרופטלוגים ק .12.35.3.1

 ודרכי התקשרות.

מוצר בכדי שיתפקד שנים כתוב את הוראות השימוש והוראות האחזקה והניקיון של ההקבלן י .12.35.3.2

  .רבות

 ואי חדירת מים ורוח. על תפקוד המוצרים, עמידתם בתקנים הנדרשים  היצרן אחריות .12.35.3.3

 מנועים, מחזירי שמן וכו'.   כל הספקים: פרופילים, צבע, זכוכית, אביזרים,אחריות  .12.35.3.4

 מוצרים:הקבלן יספק תעודות אחריות ל .12.35.4

 .שנה 20ת למשך ל דהייה, סדקים והתקלפוהתחייבות המצבעה: על טיב הצבע כולל אחריות ע .12.35.4.1

 שם המצבעה.גוון ו ג של צבע )יצרן(, מספרבפרופילים, באביזרים ובכל חומרי החיפוי כולל סו .12.35.4.2

ד לאי חדירת לחות אל בידודית ואי שינוי במעבר אור או בידו  אחריות יצרן הזכוכית או היבואן: .12.35.4.3

 תרמי ואקוסטי.

וכל העלויות  ה במידת הצורךוצר ותפקודו, כולל החלפאחריות ספק המנועים לחמש שנים על המ .12.35.4.4

 לחמש שנים(. הכרוכות בכך )אחריות החלפה ללא עלות

קירות מסך, ויטרינות,  -יקה מאת מעבדה מאושרת להתאמתם לתקנים עבורודות בדמסירת תע .12.35.4.5

 חלונות, דלתות וכו'.

 ת דרך האחזקה המומלצת לפרטים השונים: הקבלן ירשום א .12.35.5

 י אחזקה שונים. ניקיון וטיפול .12.35.5.1

 יזומה ומונעתאחזקה  .12.35.5.2

 חובה לכל סוגי המבנים – אחריות .12.36

 ומרים אותם הוא מספק.לטיב החה אחראי לטיב עבודתו והקבלן יהי .12.36.1

 יים ממועד סיום העבודה וקבלת תעודת הגמר.אורך תקופות הבדק והאחריות שנת .12.36.2

כולל אספקת והחלפת  וחשבונ על קלקול או/ו תקלה לתקן כל אחראי בלןבתקופת הבדק הק .12.36.3

 .קיםחל

 שנים. 3 -ת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירת מים מבכל מקרה, לא תפח .12.36.4

 ול:שנים. האחריות תכל 10-ו של הקבלן לזכוכית הבידודית מאחריות לא תפחת תקופת .12.36.5

 .הזכוכית הבידודית ךחדירת לחות לתו-התחייבות לאי .12.36.6

 יפרדות שכבות הזכוכית.וכית רבודה התחייבות מפני תופעה של בועות והבזכ .12.36.7
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וסיבית של האלומיניום של הקבלן לציפוי האלומיניום ולתקיפת קור לא תפחת תקופת אחריותו .12.36.8

 ים. שנ 20-מ

 תכלול: לאלומיניום האחריות .12.36.9

 .הצבע דהיית-לאי התחייבות .12.36.9.1

 .אחיד ומרק חזות על ישמור הגימור כי התחייבות .12.36.9.2

 .ל לשכבותולא יתפצ לא יתקלף ,יבות כי הגימור לא ייסדקהתחי .12.36.9.3

 תכלול: FALZONALלגג  האחריות .12.36.9.4

 .הצבע דהיית-לאי בותהתחיי .12.36.9.5

 .ידאח ומרק חזות על ישמור הגימור כי התחייבות .12.36.9.6

 .תולא יתפצל לשכבו לא יתקלף ,ייבות כי הגימור לא ייסדקהתח .12.36.9.7

 תכלול:האחריות לפוליקרבונייט  .12.36.9.8

 .עהצב דהיית-לאי התחייבות .12.36.9.9

 .חידא ומרק חזות על ישמור הגימור כי התחייבות .12.36.9.10

 .ולא יתפצל לשכבות לא יתקלף ,ר לא ייסדקהתחייבות כי הגימו .12.36.9.11

 אחריות לזכוכית תכלול: .12.36.9.12

 י שינוי במעבר אור או בידוד תרמי ואקוסטי.ודית ואאי חדירת לחות אל ביד .12.36.9.13

אחרים, הפרדה בין  שנים לפחות, אי התקפה מחומרים 10לאורך זמן של  -PVBידת העמידות רפ .12.36.9.14

           ה"בועות".שכבות הזכוכית או תופעות 

 ריות לאביזרים כגון: אח .12.36.9.15

 לונות ודלתות הזזה.צירים, מנגנוני דריי קיפ וקיפ, גלגלים בח .12.36.9.16

ך התכנון והביצוע, ספק, מודגש בזאת כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלען הסר למ .12.36.9.17

 ולתפקוד עבודות האלומיניום באתר עליו. נשארת האחריות המוחלטת לתכנון, לביצוע

 

 עבודות מיזוג אוויר  .15

  חובה לכל סוגי המבנים –כללי  .15.1

ילדים, מעון יום,  מוסד ציבור/ חינוך )בית ספר, גןמבנה ב  ורורוויר ואמיזוג אביצוע עבודות  .15.1.1

צע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות,  יבו  אולם ספורט, מבנה קהילה(

אות משרד החינוך ו/או משרד הרווחה, הוראות גוף מתקצב, וההוראות ובכלל זה הור התקנים,

רט המיפ מל, עבודות צביעה, ומתקני מיזוג אוויר.תקני חשמוקדמות, מ פרט כללי למבהתאם ל

המעודכנים בעת ביצוע ב"ט על כל פרקיו, לעבודות בנין )הספר הכחול( של משה הבין משרדי

 .העבודה

שבט  –(א( 6י בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/כללית הוראות קבע סידורחוזר המנהלת ה .15.1.2

 העבודות להלן חוזר מנכ"ל. ת ביצועאו עדכונם האחרון בע 2013התשע"ג פברואר 

 2018 מרץ – ח"תשעה אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .15.1.3

 0086 קבע הוראת

"  בהוצאת משרד 2006הרך דצמבר  וציוד  מעונות יום לגילוהנחיות לתיכנון  ה"פרוגראמ .15.1.4

 התמ"ת,
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 יצוע העבודה, בהכל על פי המעודכן בעת  .15.1.5

י לגרוע מהאמור לעיל גם ובתוך כך ומבל ויועץ מיזוג אוויראדריכלות,  תוכניותבהתאם ל .15.1.6

 מהוראות פרק זה: 

 תירה בין ההנחיות,חוזות חוף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימת  סמפרט א .15.1.7

 .ר החלופה המחמירה מבניהםתיבח

 מבניםחובה לכל סוגי ה – דרוג אנרגטי .15.2

 Aבעלות דרוג אנרגטי ג יהיו כל מערכות המיזו .15.2.1

 כל סוגי המבניםחובה ל –בטיחות   .15.3

החברות היצרניות היבואניות מחוייבות בתו תקן  כל יחי' מיזוג האוויר מכל סוג ודגם, כולל כל .15.3.1

 .1חלק  – 994, ובמיוחד 994מוצר בתקן ישראלי מס' אלי לבטיחות ולתפוקות הישר

, 1001מטיפוס מוגן אש בעל תו תקן בטיחות אש י יהיו מיני מרכז אוויר ליחי'אביזרי מיזוג  .15.3.2

יו מטיפוס אלומיניום , תעלות , מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר יה 1חלק  1001ובמיוחד ת.י 

 פנימי כנ"ל לתעלות פח, וכו.מיניום מוגן אש, בידוד שרשור אלומיניום אלו

ומפרטי החברה, חייבים התקנים המ מורשה על פיחיבורי חשמל יבוצעו באמצעות מתקין  .15.3.3

 ועל חוק החשמל, תוך הקפדה על שימוש ברכיבים תקניים. 4 חלק 994בהתבסס על תקן ישראלי 

עדכנית ביותר, אם לחוק החשמל בגרסתו הבין יחי' וכבלי זינה ליחי' מיזוג האוויר יהיו בהתכבל  .15.3.4

 כנית ביותר.בגרסתו העד 4471כבל בין יחי' יתאים לדרישות ת.י 

 חובה לכל סוגי המבנים –ור חימום קות קירתפו .15.4

 : תפוקת המזגנים הנומינלית תהייה בהתאם לתנאי תכנון הנ"ל תנאי תכנון .15.4.1

 לים חיצוני:תנאי אק .15.4.2

 .C  35 –נון תרמומטר יבש לתכ         קיץ:

 .C 26   -תרמומטר לח לתכנון 

 .C 4 -ש לתכנון תרמומטר יב חורף:     

 יכנון:פנים לתתנאי  .15.4.3

 לא בקרת לחות(.)ל C  2  +22  ,50%-60%         ץבקי

 .  C 2  +21      בחורף:

 יםחובה לכל סוגי המבנ -מפלסי רעש פנימיים מותרים  .15.5

 , מדוד בכל מקום A דציבל בסקאלה   48עלה על תלא כתוצאה מפעולת המזגנים מידת הרעש  .15.5.1

ד אקוסטי , בולמי רעידות , בידו שתיקי  רעשתכלול מות בהחדרים ובחללים. ומאולכיתות, בב .15.5.2

 עד לקבלת רמת רעש הרצויה . –כד' ו

 חובה לכל סוגי המבנים -יחידות מזגן מפוצל .15.6

קן ישראלי . עילי ותהיה בעלת תו תקן חברות ישראליות בעלות תגמר של היחידה תהיה מוצר מו .15.6.1

 לבטיחות ולתפוקות. 

 והמזמין. ר סופי של היועץ, המפקח,ן לאישוהציג את סוג ודגם המזגחובה ל .15.6.2

 מופסק \ה רגילה עם מדחס מופעלהיחי' תהי .15.6.3

 עבוד יחידה מדגם אינוורטר יש לקבל את אישור המפקח והמזמין. .15.6.4

 " מפולסים היטב.Lקן לקיר ע"ג פרופילי "מית תותהיחידה הפני .15.6.5
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 מגולוונת.פלדה  תהיחידה החיצונית תועמד ע"ג קונסטרוקציי .15.6.6

להוראות ייצרן+ כבל  גידים בעובי מתאים 10ידות חד פאזיות ויכלול אים ליחכבל חשמל ית .15.6.7

 פ"י חוקע לתקשורת דו גידי, הארקת יסוד בין הקונסטרוקציה המתכתית לבין יחי' העיבוי ) הכו

 החשמל (.

 . 3/4בקוטר "  יחובר לסיפון חי למניעת חדירת ריחות ונקודת הניקוז תהיה לפחות צינור הניקוז .15.6.8

 וטי ".ו מפנל הפעלה " שלט אל חם יופעלהמזגני .15.6.9

 חובה לכל סוגי המבנים -"מיני מרכזי" ת מיזוגיחידו .15.7

היה בעלת תו תקן ות תהיה מוצר מוגמר של חברות ישראליות בעלות תקן ישראלי  היחידה .15.7.1

 לבטיחות חשמל ותפוקות הקירור . 

 Aם, באמצעות משאבת חום ותהיה בעלת דרוג אנרגטי חידה תהיה לקירור וחימוהי .15.7.2

 ל היועץ, המפקח, והמזמין.סופי ש המזגן לאישורסוג ודגם חובה להציג את  .15.7.3

 ינוורטר יש לקבל את אישור המפקח והמזמין.עבור יחידה מדגם א .15.7.4

פנלי היחידה יבודדו תיבנה מפח מגולוון, במבנה קשיח, חופשי מרעידות. כל היחידה הפנימית  .15.7.5

 לפחות. 1דוד אקוסטי פנימי "בבי

 נור.ובת תטרוסטטיצביעה אלקמבנה היחידה החיצונית, יהיה צבוע ב .15.7.6

 יום, מתאימות לתפוקות.וללות יהיו מצינורות נחושת, עם צלעות אלומינהס .15.7.7

 , שקט לחלוטין.יסטטי ודינאמ המפוח יהיה צנטריפוגלי, שעבר איזון .15.7.8

 ויות בהספק מתאים.המנוע יתאים לשתי מהיר .15.7.9

ף בקוטרים הלחמות כס" מחוברת בLהגז בין יחידה חיצונית לפנימית תהיה מנחושת דרג "  צנרת .15.7.10

דביק    PVCלפחות, ועם ליפוף סרט מ"מ  12ת יצרן. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי י הנחיולפ

 רת גלויים לעין יכוסו בתעלות פח לבן..  קטעי צנ50%בחפיפה של 

 כפול . ית , תלופף בסרט סילפסטצנרת גז חיצונ .15.7.11

 .   C7 -מוכות מ( לפעולות חימום גם בטמ' נDE  ICERהיחידה תכלול מפשיר) .15.7.12

 .1י שקיעה סטטית של "ית תותקן ע"ג מוטות תלייה לתקרה וקפיצים בעלה הפנימהיחיד .15.7.13

ה מגולוון מתאים לתקן ישראלי, וע"ג בולמי רעידות היחידה החיצונית תועמד ע"ג מתלה פלד .15.7.14

 פאזיות , והזנת החשמל תהיה למעבה . ומי.  היחידות יהיו תלתמג

 .חוזר   רם רגש באוויעל הקיר עהיחידות יופעלו מפנל חוטי  .15.7.15

תית מגולוונת תקנית בין אם על הגג כאשר בין יחי' יחי' העיבוי יונחו על גבי קונסטרוקציה מתכ .15.7.16

העיבוי  ת האיטום, ובין אם יחי'גג אשר יוצב על מרצפות בטון על מנת לא לפגוע ביריעוהעיבוי ב

לבין  רדה בין הקירמחורץ להפיתלו על הקיר או מרפסת שירות יש להוסיף שכבות של גומי 

רגלי יחי' העיבוי לבין הקונסטרוקציה, וכל קונסטרוקציה המתכתית ובנוסף גומי מחורץ בין ה

 ע רעידות וזעזועים אל הכיתה.זאת על מנת למנו

 יר חוזר מפלסטיקיותקנו שני תריסי אוו –לכל יחידה מיני מרכזי  .15.7.17
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 גי המבניםחובה לכל סו -צנרת למזגנים מיני מרכזיים .15.8

" Lהיה מנחושת דרג "ת מיני מרכזיות בין יחידה חיצונית לפנימית תל יחידוהגז ש צנרת  .15.8.1

מ"מ  12. הצנרת תבודד בארמפלקס בעובי מחוברת בהלחמות כסף בקוטרים לפי הנחיות יצרן

קטעי צנרת גלויים לעין יכוסו בתעלות   .50%יק בחפיפה של דב   PVCועם ליפוף סרט לפחות, 

 ילפסט מלופף כפול .בסרט ס תלופף .  צנרת חיצוניתפח לבן

 ר תיעשה מנחושת רכה מחוברת בהלחמות כסף.צנרת ליחידות מיזוג אווי .15.8.2

 יות ייצרן היחידות, לפי גודל היחידה.קוטרי הצנרת בהתאם להנח .15.8.3

יתאימו להוראות ייצרן המזגנים. עובי הדופן  -כבל הפיקודינורות, סוג כבל חשמל וקטעי הצ .15.8.4

 כסף. 20%אלקטרודות להלחמה יכילו לפחות . הA R410 ררויחידות עם גז קייתאים ל

 רק ויוחלף.פי צנרת יעשו אך ורק במכונה. צינור שיכופף ידנית ויקבל הצרה יפוכיפו .15.8.5

או תמעך תוחלף מיד  קת שתינזגיעות במהלך הבניה. צנרהצנרת תוגן ע"י יציקת בטון מפני פ .15.8.6

ריצוף, האיטום וכו' יהיו הטיח, הצנרת, התקנה מחדש של הוכולל ההוצאות הנלוות כולל פירוק ו

 על חשבון הקבלן.

 החשמל.גידים ( וחוק  10ל חשמל ופיקוד  יתאים ל מתאים להוראות ייצרן ) כב .15.8.7

.  3/4קוז תהיה לפחות בקוטר " חדירת ריחות ונקודת הניצינור הניקוז יחובר לסיפון חי למניעת  .15.8.8

 לפי בחירת המזמין. לט רחוקר או שטי מורכב על הקיהמזגנים יופעלו מפנל הפעלה אל חו

דם לאחר הפסקת חשמל וכולם יצוידו בשעוני שבת, כשההפעלה המזגנים יחזרו למצבם הקו .15.8.9

 צעות שעון שבת .תעשה באמ

מ', אין לבצע לופ של  4ת שמן תקניות כל מ' יש לבצע מלכודו 4על כל הצנרות אשר יועלו לגובה מ .15.8.10

 צנרת כמלכודת שמן.

 ירים שיכללו פתח גישה לשרות(יהיו בפאוויר מות צנרת מיזוג )הלח .15.8.11

 .כפוף לאישור המזמין בכתב בתוספת מחיר -VRF\VRV זוג אוויר נפח קרר משתנהציוד מי .15.9

 כללי .15.9.1

ת יחידות עיבוי , יא נפח קרר משתנה הכוללשיטת מיזוג אוויר של הפרויקט ה .15.9.1.1

ת ן יחידיואביזרי צנרת לחיבור ב, צנרת נחושת ודגמים שונים יחידות איוד מסוג 

  יחידות.העיבוי ויחידות האיוד, חיבור תקשורת בין ה

 :  תנאי עבודה .15.9.2

 מעלות צלסיוס .  35חוץ מעלות צלסיוס ותנאי  24קרור מתאימות לתנאי חדר  .15.9.2.1

 מיזוג אווירשיטת  .15.9.3

 : VRF ג אוויר תכלול ציוד בשיטת נפח קרר משתנהמערכת מיזו .15.9.3.1

 . A410סוג קרר  .15.9.3.2

במקרה של מערכת משאבת חום  במצב חימום אוקירור  יחידות יופעלו או במצבה .15.9.3.3

במצב קירור וחלק  מיחידות איוד חלק לחילופין עם השבת חום ואפשרות של או 

 . במצב חימום

ע"י משנה  כולם ועליםים הפעם מדחס מדולריות יחידת העיבוי תכלול יחידות .15.9.3.4

 .מהירות 

 .גלויות דקורטיביות  אופקיות נסתרות , אויחידות איוד  .15.9.3.5
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 מושלמת כולל אביזרים של ספק הציוד.ז מערכת ג .15.9.3.6

 יזוג אווירציוד מ .15.9.4

 תוצרת כדוגמת על הקבלן להתבסס בהצעת המחיר על ציוד נפח קרר משתנה  .15.9.4.1

 וגיטסו" או "דייקין ". מיצובישי", או "טושיבה" או "פ"

 בוי . יורכב בקר מרכזי ושעוני הפעלה מתוזמנים כלול במחיר יחידות העי .15.9.4.2

 יהיה תרמוסטט נפרד  – ם קטניםלמאיידים בחדרי .15.9.4.3

 פתוחים יהיה טרמוסטט אזורי לקבוצת יחידות .לכל יחידה , ולחללים  .15.9.4.4

 אחריות .15.9.4.5

שנים  שמחלמשך  קרר משתנה כולל אחריות ושירותמחיר מערכת מיזוג אוויר נפח  .15.9.4.6

 וד, כולל צי

 אביזרים, צנרת נחושת, קרר, בקרה, עבודות התקנה. .15.9.4.7

 םי המבניחובה לכל סוג -כללירת צנ .15.10

 ידי יצרן על  והוסמך על ידי קבלן משנה, שאושר חושות תבוצע על ידי עובדי הקבלן אוצנרת הנ .15.10.1

ל נציג חריות הקבלן עם פיקוח שכל העבודות, יבוצעו באהמזמין.  הציוד ו/או נציגו בארץ וכן ע"י .15.10.2

 וד ו/או נציגו בארץ.. הקבלן יכין סכמת צנרת גז לאישור של יצרן הציספק הציוד

 שתנרת נחוצ .15.10.3

 ם לחלוטין.נורות יהיו ישרים, ללא פגמים ונקייכל הצי .15.10.3.1

. על הקבלן להקפיד על שמירת נקיון Lצנרת הנחושת תהיה מסוג קשיח דגם  .15.10.3.2

 תקנה.ת עד להתחלת עבודות הההצינורו

, אחסון, חיתוך, ןניקיומטעם המזמין יהיו הערות לטיב, בכל מקרה שלמפקח  .15.10.3.3

 ועל חשבונו. נורות מידאת הצי ורות, על הקבלן להחליףהלחמת צינ

 אביזרי צנרת נחושת .15.10.4

בלן חייב להשתמש באביזרי צנרת נחושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד בלבד.  הק .15.10.4.1

ולדרישה  ום לפסילת עבודות הצנרתנרת שאינם מקוריים יגרשימוש באביזרי צ

ונטילים במספר להחלפת הצנרת. על הקבלן לבקש אישור ספק הציוד להתקנת 

 נחושת.בצנרת המקומות 

 זי ניתוקבר .15.10.5

ענפים של צנרת הנחושת. הברזים צריכים לאפשר הקבלן יתקין ברזי ניתוק ב .15.10.5.1

זילות. נזילות כאשר יש חשד לנהפרדת מערכת הגז למספר חלקים לביצוע בדיקת 

 מקומות נגישים. הברזים יותקנו ב

פקח ומיקומם ואת אישור המ על הקבלן לקבל את אישור ספק הציוד לסוג הברזים .15.10.5.2

 מחיק מערכת הגז. ומיקומם. מחיר ברזי הניתוק כלול ב פן התקנתםלאו

 ביצוע הלחמות ובדיקת נזילות .15.10.6

 וה כולל:על הקבלן להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גב .15.10.6.1

 תחילת ביצוע עבודות ההלחמה.ת ואביזרים סגורים עד לשמירת צינורו .15.10.6.2

 ניקוי צינורות ואביזרים. .15.10.6.3

 ת.צוע הלחמוכדי בי חנקן יבש בצינורות תוךהזרמת גז  .15.10.6.4
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  . יש לקבל אישור מפקח המזמין PSI600קן בלחץ בדיקת אטימות צנרת על ידי גז חנ .15.10.6.5

 נאי טמפרטורה זהים.שעות בת 24על שמירת הלחץ ללא שינוי במשך  .15.10.6.6

שעות לאחר תיקון  24חזיר לבדיקת אטימות למשך ידה ומתגלה נזילה יש להבמ .15.10.6.7

 הנזילה.

 מ"מ כספית. 25ואקום  .15.10.6.8

 שעות. 24ואקום ללא שינוי במשך  קח לשמירתשור המפיש לקבל אי .15.10.6.9

הקבלן להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת נזילות, ואקום, מילוי  על .15.10.6.10

 ף.עבודת הקבלן באופן שוט שהמפקח יוכל לבדוק את קרר למפקח כדי

ם ביצוע העבודה במידה והקבלן דילג על אחד השלבים בביצוע  העבודה או לא תיאו .15.10.6.11

 לדרוש ביצוע חוזר של פעולות הנ"ל.מין רשאי קח, המזעם המפ

על הקבלן להציג אישור ספק הציוד שעבודות  ההלחמה ובדיקת נזילות בוצעו  .15.10.6.12

 לשביעות  רצונו

 ידוד צנרתב .15.10.7

ופק על ידי ספק הציוד )בידוד צנרת ושת תבודד עם בידוד שיסצנרת הנח .15.10.7.1

שלמים  גומי סינטטי שרוולי יבודד צנרת הנחושת עם והאביזרים(.  לחילופין הקבלן

 מ"מ 13נחושת ללא חיתוך והדבקה, בעובי של לפחות מותאמים לקוטר צינורות ה

הציוד לסוג ועובי  בלן יציג אישור ספקהקמ"מ מחוץ לבניין  19ובעובי  בתוך הבניין

 וד.הביד

 ציוד.אביזרי הצנרת יבודדו עם אביזרי בידוד שיסופקו על ידי ספק ה .15.10.7.2

 .1001דרישות ת.י. יעמוד בבידוד הצינורות  .15.10.7.3

.וי.סי. לבידוד הצינורות. כיסוי הבידוד יבוצע על ידי אין להשתמש בעטיפת סרט פי .15.10.7.4

 .טתחבושת וסילפס

 בידוד: דרישות מהצנרת ועובי .15.10.7.5

-C1220Tלתקן   זרחתית דלת חמצן תואמת עשויה מנחושת ת ללא תפרחומר : צנר .15.10.7.6

OL  . 

ידת הקוטר מתייחסים למ הטכניותות בשרטוטים ובהוראות מידות הצנרת המוגדר .15.10.7.7

 החיצוני של הצינור

 . long radiusתות יהיו אך ורק מטיפוס קש .15.10.7.8

 רים בטבלה.בעוביים המוגד  הבידוד יהיה מסוג ארמפלקס/ווידופלקס .15.10.7.9

 יק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצנרת.ייחבשו ע"י פס פלציב דבתפרים   .15.10.7.10

 יה כמפורט בטבלה :הצנרת יה  בידוד .15.10.8

 גנה נוספתה חומר בידוד תרמי מיקום הצנרת

באמצעות  50%ארמופלקס/וידאופלקס לפלף )ליפוף בחפיפה של   פנים המבנה
 סרט פוליאתילן (

 לא נדרש

ל רצפה בתוך  ע
 המבנה

 תעלת פח מגלוון ופלקס/וידופלקס +סילפס+בד גאזהארמ

 פח צבוע לבן פס+גאזהמופלקס/וידופלקס + סילאר מחוץ למבנה
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 עובי דופן צינורות :  .15.10.9

 , עובי צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן :  R410רר עבור ק .15.10.9.1

 מ"מ,    0.8כולל, עובי דופן   1/2עד קוטר של " .15.10.9.2

  מ"מ, 1ל , עובי דופן ש 5/8מ קוטר של " .15.10.9.3

 מ"מ. 1.2, עובי דופן   של  3/4מקוטר " .15.10.9.4

 קשיחה. ומעלה תהיה 7/8לצנרת " .15.10.9.5

  חותסילפס לכל הפ 5%הלחמה להלחמת נחושת המכילים חומרי  חומרי הלחמה : .15.10.9.6

 סימון צנרת .15.10.10

על הקבלן לבצע סימון ברור של צנרת הנחושת או על ידי מדבקות בצורת חץ )אורך  .15.10.10.1

 סוי הבידוד.צביעת כי"מ( או על ידי ס 20 ימינימאל

 תכנית צנרת .15.10.11

או  שהוכנה וכניות ביצוע של הצנרתעל הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן ת .15.10.11.1

של היחידות, האביזרים, אורך טלוגי אושרה על ידי ספק הציוד כולל שם ומספר ק

וקוטר צנרת, סוגי ועובי בידוד. מהלך המדויק של הצנרת יקבע במקום בהשתתפות 

 יר, הקבלן, קבלן משנה לעבודות צנרת וספק הציוד.יזוג אווהמפקח, מתכנן מ

 ניםוגי המבחובה לכל ס-פח מגולווןלות  תע .15.11

פח, יהיה בהתאם למידות חתך התעלה . עובי הגלווןההתעלות תהיינה מפח מגולוון, מעוגל אחר  .15.11.1

 לפי המפרט הכללי. 

קנה" ארה"ב  וכל מהתאם להנחיות מדריך "סמבנה התעלות, צורת החיזוקים והתליות יהיו ב .15.11.2

   סטייה מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס בכתב. 

 בסיליקון, או מרק אפוקסי.  אטומים חיבורי התעלות יהיו .15.11.3

 יו ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעלה. למפזרים לא יהפתחים ושרוולים  .15.11.4

 בביצע ע"מ לעמוד על טי קבלן המשנה לעבודות פחחות, יראה למהנדס מקומות אחרים בהם .15.11.5

 הביצוע . המזמין רשאי לפסול את הפחח  מטעמי איכות ביצוע . 

 "  OWENS  CORNINGמתוצרת  "  1קוסטי פנימי "בידוד אעלות תהיינה מבודדות בהת .15.11.6

 לדופן התעלה.  בדסקיותמאושר. הבידוד יודבק בדבק לא דליק, וכן יהודק או שווה ערך  .15.11.7

 נטו. נן מידות מעבר אוירהת מידות התעלה הרשום בתוכניו .15.11.8

 סוד מ"מ עם צבע י 1.5עובי תעלות יניקה במטבח : תעלות יניקה למנדפים יהיו מפח שחור ב .15.11.9

 1בעובי  304יהיו מפלב"ם  קה מהדחת כליםיבורי אוגנים עם אטמים עמידי אש . תעלות יניבח .15.11.10

 מ"מ בחיבורי אוגנים .

 ות בשטח ולכןלן בדברים שעשויים להתגלא מן הנמנע כי תהיינה סטיות מן התוכנית, שמקור .15.11.11

 שהוא ל שינויע התעלות ולהתריע על כבמקום לפני ביצו מדויקותהקבלן אחראי לבצע מדידות  .15.11.12

 ניםחובה לכל סוגי המב -ות, אביזרי תעלמפזרים , תריסים  .15.12

וערב וכאשר הקדמיים  –מפזרי אוויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי  .15.12.1

 או מטלפרס.    ACP  תוצרת  אנכיים. הם יהיו כדוגמת

 החזית. ים המופעלת ע"י בורג מבמצערת רבת להב מצוידכל מפזר יהיה  .15.12.2

 U.Sגם כדוגמת תוצרת מטלפרס דמפזרי אוויר תקרתיים יהיו מאלומיניום משוך  .15.12.3
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 . ויהיו מטיפוס מחליף פלטה במצערות יצוידוכל המפזרים  .15.12.4

מסנני אוויר נפתחים ועם   45ית של 'עים בזוניום משוך עם להבים קבומחזירי אוויר יהיו מאלומי .15.12.5

 .על ציר

וון מיקרון לפחות בג  25ובעובי    325לפי ת"י   באלגון ומיניום יהיו מאולגניםכל חלקי האל .15.12.6

 . שיבחר ע"י האדריכל

ס"מ שתסופק  2יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  פזרי ומחזירי האוויר הקיריים מ .15.12.7

במקרים בהם מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה שבונו. ותורכב ע"י הקבלן ועל ח

 . גרת כזויספק ויתקין הקבלן מס מתאימה,

 12.5ובעובי  266"י ו מצופים קדמיום לפי תכל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהי .15.12.8

 . מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרט המתאימה

"ר גרם למ 800ציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט  יסה וביהחבורים הגמישים בכנ .15.12.9

, יוגנו ע"י  חיבורים גמישים חשופים לשמש. כמצויןור יהיה בנה החבשעבר אימפרגנציה. מ

 ח מגולוון .מכסים מפ

החבור הגמיש יורכב רפוי במידת מה. החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת  .15.12.10

"DURODYNE." 

 לכל סוגי המבנים חובה -וגמר שטחצביעה  .15.13

 דרטיים מגולוונים. דה  סטנוכד' יהיו מפרופילי פלכל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות,  .15.13.1

שכבות צבע עליון לקונסטרוקציות. ווש פריימר ושתי  בשכבתבועים בנוסף, הפרופילים יהיו צ .15.13.2

  מיקרון. 50ובי שתי שכבות צבע עליון בעיקרון, ומ  50בשתי שכבות צבע כרומט אבץ  בעובי 

בממיס  שומנים,  ר ניקויולוון וכד' ייצבעו לאחתעלות גלויות מפח מגולוון, כיסויי צנרת מפח מג .15.13.3

מיקרון,  40בעובי  שווה ערך או  HB-13ת צבע יסוד צינכרומטווש פריימר, שיכבה אח בשכבת

 . גוון יאושר ע"י האדריכלמיקרון. ה  25צבע עליון לקונסטרוקציות בעובי  ושכבת

 מיקרון. 12.5בעובי  וכו' יהיו מצופים קדמיוס דסקיותמוטות מתוברגים, כל הברגים,  .15.13.4

 חובה לכל סוגי המבנים -בודות חשמל ופיקודע .15.14

וכן לפי התקנים  08הכללי של משהב"ט פרק   העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט כל .15.14.1

 חשמל.הישראליים, ולכל דרישות חברת ה

ל לתקן את כ  חשמל מוסמך, על חשבונו ועליו הקבלן בדיקה של בודק  בגמר המתקן, יבצע .15.14.2

בחשבון במחיריו ם בנפרד עבור בדיקה זו, על הקבלן לקחת  זאת לא ישולהערותיו אם תהיינה. 

 האחרים. 

 .PVCולפנלי הפעלה יבוצעו בתוך צינורות  לתרמוסטטים פיקוד, יקוו .15.14.3

)לא   מאמתי"ם מתח ותדר, והן יכללו  לתקן אירופאי הן מבחינתלוחות החשמל יתאימו  .15.14.4

 תקן.נתיכים(, וכל שאר דרישות ה

 מ"מ 1.5חיצונית ליחדת הקצה יהיה יחידה  כבל  התקשורת בין .15.14.5

 :לכל סוגי המבניםחובה  –ור שירותים אור .15.15

 תכנון ועל פי הוראת המזמיןבהתאם ל .15.15.1

רמל"ד נגד לחץ  70קה של וונטה צנטריפוגלית לספיבמקרה של יחידה נדרשת מתא בודד תורכב  .15.15.2

 מ"מ מים . 7של סטטי 
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 לפחות .  4"בקוטר  ה מפח מגולוון ספירוקלצינור הפליטה יהי  .15.15.3

 ת לפי סמקנה . קשתות והסתעפויות יהיו סטנדרטיו .15.15.4

  הוונטה לא תורכב מעל מקלחת . .15.15.5

 .  Aדציבל בסקלה  42הוונטה תהיה שקטה עם רמת רעש של מקסימום  .15.15.6

וגלי בקופסה אקוסטית . רמת תורכב יחידת מפוח צנטריפ –ים מקרה של יניקה ממספר תאב .15.15.7

 מטר מהמפוח . 1.5במרחק   Aבסקאלה דציבל  45ל המפוח לא יעלה על הרעש ש

 לפחות .  6רג בקוטר "קה בתקרה יהיו עגולים מאלומיניום עם וסת מתבתריסי יני .15.15.8

ורות שרשוריים קשיחים ) תעלות משניות יהיו מצינתעלות היניקה הראשיות יהיו מפח מגולוון , ו .15.15.9

 .  1חלק  1001שות ת"י מתכווצים ביניקה ( ומתאימים לדרי שאינם

 לתעלות יהיה באמצעות רוזטות פח מגולוון .  החיבור .15.15.10

 ל חללי השירותים כולל מבואות .החלפות אויר בשעה בכ 10המפוח יתאים לפחות ל  .15.15.11

 המבנים חובה לכל סוגי  -אויר צח   .15.16

 ויועץ מיזוג אוויר  יבוצע בהתאם להנחיות יועץ בניה ירוקהאויר צח מטופל  .15.16.1

  62.1 ניקה . ספיקת אויר הצח תתאים לתקןמנדפי יות שיש בהם מטבחים עם במקומ .15.16.2

ASHREA  5281ירוקה , ע"מ להתאים לדרישות  ת"י לבנייה  20%+ תוספת  . 

לחץ באזור  ליצירת תת 10%פים פחות במטבחים הספיקה תתאים לספיקת האוויר של מנד .15.16.3

 המטבח.

 וגי המבניםחובה לכל ס -הפעלה .15.17

ות של שבועים רצופים. בזמן זה  ייעשה כל הבדיק לתקופה פעיל את המתקן בשלמותוהקבלן י .15.17.1

ל תקלות, תיראה ההרצה של והויסותים הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן הנ"

 למסור את  המתקן.   המתקן כמוצלחת וניתן יהיה

תי פעמים נוספות כפי גמר המיתקן והן  בשבלן מתחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בהק .15.17.2

 שונה .קופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת  הבדק הראיקבע בתש

 חובה לכל סוגי המבנים -הוראות הפעלה ואחזקה .15.18

 בכל חוברת ימצא:ספק חוברת מתקן לכל המערכת בשלושה עותקים. הקבלן י .15.18.1

 ביצוע של ציוד מיוצר שרטוטי .15.18.2

 קבלן כמבוצעשרטוטי המתכנן מעודכנים ע"י ה .15.18.3

 סופקציוד המקטרוגים מפורטים של ה .15.18.4

 הוראות הפעלה לרמת מפעיל לא מקצועי .15.18.5

 אות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים, טיפולי שוטפים.הור .15.18.6

 חובה לכל סוגי המבנים -ואחריות שרות .15.19

 חשמל , צנרת נחושת  , תעלות ותלייה ( בעבור מזגנים מכל סוג תשתית )ריות הקבלן על האח .15.19.1

 שנים  מקבלת המבנה ע"י המזמין   , ל שלוש תהיה לתקופה ש  VRFעט למ

הייה ת  VRFתשתית ) חשמל , צנרת נחושת  , תעלות ותלייה ( בעבור מזגני קבלן על האחריות ה .15.19.2

 נה ע"י המזמין.לתקופה של חמש שנים מקבלת המב

מקבלת המבנה ע"י ים ( שנ7, תהייה  לתקופה של שבע )  VRFהקבלן  על היחידות מסוג אחריות  .15.19.3

 ן.המזמי
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 לה שיתגלו בפעולת המתקן וזה יעשה על סמך בתיקון כל פגם או תק , חייב הקבלן תקופה זו תוך  .15.19.4

 בהתאם לתנאי החוזהקריאת המפקח  .15.19.5

במקומו,  דשחלק ח תקין הבדק וי תקופתקוי בתוך קבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כלה .15.19.6

 במקרה ויידרש ע"י המפקח.

 :המבנים בהתאם לפירוטלכל בה חו    ²Btu/h/mות נדרשתפוקות  .15.20

 ²Btu/h/m  507מרחב מוגן  .15.20.1

 ²Btu/h/m  765כיתות בבית ספר, מרחבי למידה  .15.20.2

 ²Btu/h/m  700מנהלה, משרדים, חדר מורים  .15.20.3

חישוב ספיקת תוספת תפוקת קירור לאוויר צח. מינימום ב Btu/h/m²  800אודיטוריום, ספרייה  .15.20.4

 . AHSRAE 62 1-2007לפי אוויר צח מינימאלית 

 ²Btu/h/m  507 וחלליו ויום על כל חדרימעון  .15.20.5

 ²Btu/h/m  507 דים על כל חדריו וחלליוגן יל .15.20.6

פת תפוקת קירור בתוסמינימום  Btu/h/m²  800 אולם רב תכליתי וחדרי פעילות באשכול גנים  .15.20.7

 . AHSRAE 62 1-2007חישוב ספיקת אוויר צח מינימאלית לפי צח. לאוויר 

 ד לתא אחדרמל" 70תא שירותים מכני  ורוראו .15.20.8

 לתא אחדרמל"ד  100מכני  חדר כביסהאוורור  .15.20.9

 רמל"ד לתא אחד 100מכני  חדר מקלחת אוורור  .15.20.10

ג לחישוב יועץ מיזוירוט ולחלל הפעילות המתאים בפ תאםלכל שאר החללים תפוקת קירור בה .15.20.11

 .אוויר ותוכניות לביצוע

 

 פות(ת ,רצת, תקרומתועשים בבניין )מחיצורכיבים  .22

 ם חובה לכל סוגי המבני –כללי  .22.1

מוסד ציבור/ חינוך )בית ספר, גן ילדים, מעון יום, אולם ספורט, מבנה ביצוע עבודות צביעה ב .22.1.1

ו בכפוף לכל החוקים, התקנות,  התקנים, וההוראות ם לכל דין  ויהיצע בהתאיבו  מבנה קהילה(

בהתאם למפרט כללי גוף מתקצב, חה, הוראות רד הרוות משרד החינוך ו/או משובכלל זה הוראו

לעבודות בנין  המיפרט הבין משרדירכיבים מתועשים בבניין )מחיצות, תקרות ,רצפות(ודות לעב

 בעת ביצוע העבודההמעודכנים  קיו.ל כל פר)הספר הכחול( של משהב"ט ע

שבט  – (א(6עג/במבני מוסדות החינוך  חוזר המנהלת הכללית הוראות קבע סידורי בטיחות .22.1.2

 בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. או עדכונם האחרון 2013"ג פברואר התשע

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי החינוך משרד ל"מנכ חוזר .22.1.3

 0086 קבע הוראת

 "  בהוצאת משרד2006בר והנחיות לתיכנון וציוד  מעונות יום לגיל הרך דצמ ה"פרוגראמ .22.1.4

 התמ"ת,

 המעודכן בעת ביצוע העבודה, הכל על פי  .22.1.5

ובתוך כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל גם  ם לתוכניות אדריכלות, יועץ אקוסטיקהבהתא .22.1.6

 מהוראות פרק זה: 
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 להלן. במקומות בהם קיימת  סתירה בין ההנחיות,יף על כל הנדרש בא להוסמפרט אחוזות חוף  .22.1.7

 מירה מבניהםתיבחר החלופה המח

 חובה לכל סוגי המבנים  –הגדרות  -ות  גבס רות תקרקי .22.2

 1490ומרי הביצוע יעמדו בת"י ח .22.2.1

יף לטיח, מיועד לביצוע מחיצות בין חדרים יבשים, חיפוי קירות פנימיים כתחל – לוח גבס רגיל .22.2.2

 תקרות תותבותתקרות ו חיפוי

מקלחות, רותים, חדרים רטובים ,חדרי שימיועד לביצוע ב – לוח גבס עמיד במים ודוחה רטיבות .22.2.3

 מטבחים

ועד לביצוע באזורים בהם נדרשת עמידות מוגברת באש, ציפוי מי – גבס בעל עמידות באש לוח .22.2.4

 קונסטרוקציית פלדה לעמידות באש

 שילוב בין שני הלוחות – באשעמידות  וחה רטיבות בעללוח גבס עמיד במים וד .22.2.5

עטפת י פנימי של קירות מלחיפו – ד אלומיניום בגב הלוחלוח גבס רגיל או עמיד במים בעל רדי .22.2.6

 של קיר חיצוני משמש גם כמחסום אדים הבניין וציפוי פנימי

מיועד  –קר + רדיד אלומיניום+ לוח קל  לוח גבס רגיל או עמיד במים או בעל עמידות באש .22.2.7

סום אדים ומקנה י של קירות מעטפת הבניין וציפוי פנימי של קיר חיצוני , יוצר מחפוי פנימלחי

 תרמיבידוד 

הם נדרשת רמת סיווג אש מקסימלית מיועד לחדרים ב – בוה באשח גבס בעל עמידות גלו .22.2.8

 ולציפוי קונסטרוקציית פלדה

גבוהה לנגיפה  ת עמידותזורים בהם נדרשמיועד לביצוע בא – לוח גבס בעל חוזק משופר לנגיפה .22.2.9

 בעל עמידות משופרת במים ובעל עמידות משפורת באש

ליים והנחיות כנון האדריכלי תקנים ישראבס יבוצעו בהתאם לתחיצות גביצוע של קירות ו/או מ .22.2.10

 יצרן

הינה מצב חמור של שירות  1503יש לשים לב כי רמת השירות למחיצות הגבס בהתאם לת"י  .22.2.11

(Severe Dutyוכי על ה ,)מוד בדרישותביצוע לע 

 בניםחובה לכל סוגי המ –ביצוע קירות ומחיצות גבס  .22.3

חירת המזמין רטות בזאת בהתאם לבבצע באחת מהאפשרויות המפוניתן ל לחיפוי קירות גבס .22.3.1

 והתכנון האדריכלי 

מ"מ )שתי  12.5ביצוע חיפוי דו שיכבתי בכל אחד מצידי הקיר עובי מינימלי של לוח גבס הינו  .22.3.2

 מ"( 12.5גבס  וחשכבות של ל

ל לוח הגבס נימלי שמשופר לנגיפה, עובי מיביצוע חיפוי חד שיכבתי בכל אחד מצידי הקיר מלוח  .22.3.3

 מ"מ. 18הינו 

 ידוד אקוסטי בהתאם לתכנון והנחיות יועץ האקוסטיקהבתווך הקיר יבוצע ב .22.3.4

 וגי המבניםחובה לכל ס –חיפוי קירות בגבס במקום ביצוע טיח פנים  .22.4

בס במקום זמין והתכנון האדריכלי ניתן לבצע חיפוי קירות פנימי בלוח גת המבהתאם להחלט .22.4.1

 יםביצוע טיח פנ

 ות יצרן , והורא1924וי יעשה בהתאם לת"י החיפ .22.4.2
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פוי יכול להיות חיפוי מעתיק או חיפוי לא מעתיק , באמצעות גבס מיוחד או אמצעים מכניים החי .22.4.3

 וןלתכנהלוח ועובי הלוח בהתאם או שילוב של שינהם סוג 

 חובה לכל סוגי המבנים –תקרות תותב  .22.5

 הנחיות יצרןקנים ולבוצעו בהתאם לתכנון לתתקרות תותב י .22.5.1

 אריחי  גבס, מאריחים מינרליים, מאריחי פח. ות אוניתן לבצע תקרות תותב מלוח .22.5.2

יועץ אקוסטיקה  , הנחיות1חלק  2004על התקרות לעמוד בדרישות אקוסטיות בהתאם לת"י  .22.5.3

 ותכנון

 של שיטות וחומריםנה יש ליישם תקרה תותבת בכל אחת מהשיטות או בשילוב בכל שטח המב .22.5.4

עטופים בשלמותם בתוך שקיות  2ובי "או אטום  וצבוע עם מזרוני צמר סלעים בעחורר ו/פח מ .22.5.5

 פוליאתילן בלתי דליקות. או גיזת בידוד תרמי בלתי דליקה

 15בעובי  60/60ל  לוח אופייני . גודIV.2.3 ולרים. סיווג בשריפה: תקרה מלוחות מינרלים מוד .22.5.6

 NCR=0.9מ"מ. מקדם בליעה 

וה יחסית, אך י גבת תיקרה אקוסטיות בעלת כושר בליעה אקוסטנדרש   בכל חללי הלימוד .22.5.7

 במקביל לכך יש לאפשר הגברה אקוסטית טבעית מינימלית בין המורה לתלמידים.

 רט בזאת:את התקרה האקוסטית כמפולשם כל יש לתכנן ולבצע  .22.5.8

דחוס פני האריח  תותקן תקרת תותב אקוסטית מלוחות פיברגלס ל לימוד בחל .22.5.8.1

צבוע ומוקשח. ריח סיבי זכוכית אקוסטי עם גמר צבע. דופן האבאריג  מצופים

מ"מ..   40 בעובי  60/60. גודל  לוח אופייני IV.4.3 סיווג בשריפה: 85%החזר אור 

 .NCR=0.95מלי  מקדם בליעה מיני

 בעלי אריחיםקטע הרפלקטיבי מעל לעמדת המורה יהיו מיב הנדרשים האריחים .22.5.8.2

 ם אוכדוגמת שאר האריחים או אריחי גבס ע  NRC = 0.6- 0.7בטווח   בליעה ושרכ

 בלי  חירור על פי הנחיות יועץ האקוסטיקה

 50%כל התקרות המינראליות יהיו בעלות ערך חומר ממוחזר גדול מ  .22.5.9

 זמין.אם לאישור המלפי בחירת האדריכל ובהתגוון  .22.5.10

 ליד הקירות. L+Zגמר י תליה וגמר זוויתן ו הביצוע יכלול פרופילים נושאים ומשניים אלמנט .22.5.11

 ה ודיבלים ממתכת )פיליפס, ג'מבו וכ'(.הברגהתליה תהיה באמצעות מוטות  .22.5.12

 ס"מ זו מזו. 60תליות התקרה לא יעלו על מרחק של  .22.5.13

 ים. וברגים מתאימר יהיה באמצעות דיבלים העיגון של פרופילי הקי .22.5.14

 טי היצרןזר במפר. יש להע5103השאר ת"י ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין  .22.5.15

 קבלן והביצוע יאושר על ידי מעבדה מוסמכת.עם ההתליה תלווה ע"י מהנדס רשוי מט .22.5.16

 .)התאמה( באתר 921תעודת בדיקת מעבדה לת"י  .22.5.17

  מ"ס 60 הלעי סבגה רניס בחור ,רדחה ףקיהב "סבג רניס" בלשל ןתינ ןימזמה לש רושיאל םאתהב .22.5.18

 .גופי התאורה יותאמו לתקרה .22.5.19

ובכל הדרישות  כאמורכי הלוחות המינירלים עומדים במקדם הבליעה  על הקבלן להציג אישור .22.5.20

 .המפורטות
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 מבנים.חובה לכל סוגי ה –ת לתאי שירותים או מקלחות מתועשו מחיצות .22.6

אי שירותים ותאי תצות הפרדה בין בהתאם להחלטת המזמין ולתוכנית אדריכלית יש לבצע מחי .22.6.1

 HPLמקלחת מ 

גוון לבחירת אדריכל והמזמין, תבוצע על גבי מערכת מ"מ ב 13בעובי    HPLת מחיצו .22.6.2

ו/או לתקרה , כולל רגליות. כולל קושרות ב לקיר מאלומניום מקובעת היט קונסטרוקטיבית

 נותעליו

 בצד הצירים וגם בצד הנגדייש לבצע מגן מיוחד נגד קטיעת אצבעות משני צדי הדלת גם  .22.6.3

 ם לגיל המשתמשים גובה מחיצות ודלתות בהתא .22.6.4

 רי חירום.לשם חילוץ במקמ בין הדלתות לרצפה, "ס 20קרה יש ליצור מרווח של בכל מ .22.6.5

 .םאלומיניוכל דלת עשויים פלסטיק או צירים ב 3יש ליישם  .22.6.6

 ס פנוי בכל דלתמנעול תפ .22.6.7

עירות בבתי ספר יש ליישם את סגירת הדלתות בדלתות במעונות יום, גני ילדים, ובשכבות צ .22.6.8

 גנט בלבד.באמצעות מ

 

 מרחב מוגן  .59

 .חובה לכל סוגי המבנים  –כללי  .59.1

, אולם ספורט, מבנה ציבור/ חינוך )בית ספר, גן ילדים, מעון יום מוסדנה במביצוע מרחב מוגן ב .59.1.1

 ם, וההוראות ובכליבוצע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות,  התקני  קהילתי (

ות ו/או משרד הרווחה, הוראות ותקנות פיקוד העורף  "תקנות ההתגוננ זה הוראות משרד החינוך

רף, והוראות " הנחיות, ומפרטי פיקוד העו1990-לטים(, תש"ןניית מקבהאזרחית )מפרטים ל

בהתאם פיקוד העורף למוסדות חינוך,ומבני ציבור  והכל על פי המעודכן בעת ביצוע העבודה, 

ובתוך כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  עץ מיגון ויועץ בטיחותיו ריכל, קונסטרוקטור, אד להנחיות

 וראות פרק זה: גם מה

 קיימת  סתירה בין ההנחיות, וף בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהםחוזות חאמפרט  .59.1.2

 תיבחר החלופה המחמירה מבניהם.

 פות בכל עתהכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התק .59.1.3

 בניםחובה לכל סוגי המ –שלד .59.2

ת ת בהתאם לתוכנית מאושרבניית שלד המרחב המוגן תיעשה בהתאם לתוכניות ביצוע מאושרו .59.2.1

 ת פיקוד העורף התקפות בכל עתי פיקוד העורף, ובהתאם להנחיות מפרטים ותקנוידעל 

 r=0.5התנגדות תרמית לקירות חוץ של מרחבים מוגנים לא תפחת מ  .59.2.2

 עתיקוד העורף התקפות בכל לדרישות פ הכל כפוף .59.2.3

 חובה לכל סוגי המבנים –דלת .59.3

וך ו/או משרד העבודה החינת משרד ל דלתות  בהתאם להנחיוכל דרישות הבטיחות החלות ע .59.3.1

 ץ הבטיחות יכולו על דלתות  מרחב מוגן.ובהתאם להנחיות יוע

ותהיה בעלת  חוץ לת הדף מוסדית, המשמשת דלת כניסה למרחב המוגן המוסדי, תיפתח כלפיד .59.3.2

 כנף אחת.

 ס"מ פתח אור  85/200מידות המזעריות של דלת הדף מוסדית תהיינה ה .59.3.3
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 ס"מ פתח אור 100/200ת תהיינה וסדית הדף מוהמידות המרביות של דל .59.3.4

 4422רת של דלת ההדף המוסדית יהיו לפי דרישת ת"י רטי המסגפ .59.3.5

 כמות הדלתות במרחב מוגן בהתאם להנחיות פקע"ר .59.3.6

 בכל עתות פיקוד העורף התקפות דרישהכל כפוף ל .59.3.7

 חובה לכל סוגי המבנים –פתח חילוץ קומתי .59.4

 קומתי על כל אבזריו  פתח חילוץ .59.4.1

 .פיקוד העורף התקפות בכל עתף לדרישות הכל כפו .59.4.2

 חובה לכל סוגי המבנים –חלון מרחב מוגן .59.5

דה רד העבוכל דרישות הבטיחות החלות על חלונות בהתאם להנחיות משרד החינוך ו/או מש .59.5.1

 ות יועץ הבטיחות יכולו על חלונות מרחב מוגן.ובהתאם להנחי

 :ן פתרוןהיה חלון מדור חדש ויתלון הדף מוסדי  יח .59.5.2

חת החלון תהייה "דרי קיפ". בהתאם פנימי אטום מפני גזים, פתילון בטחון ח .59.5.2.1

 לדרישות פקע"ר, ובעל תו ת"י

אישור ר קבלת החוצה, וזאת לאחחלון הדף מסוג נגרר או שתי כנפיים הנפתחות  .59.5.2.2

 פקע"ר ויועץ בטיחות ובהתאם להחלטת המזמין. ובעל תו ת"י

 מ"ר . 0.8מ  טח חלון מזערי לא יפחתש .59.5.3

 מ"ר.  1.1לע יעלה על שטח חלון מירבי  .59.5.4

 . 4422רטי המסגרות של חלון ההדף המוסדי יהיו לפי דרישת ת"י פ .59.5.5

 לקיר החיצוני. יש לבצע התקן לאחיזת חלון חלון ההדף במצב פתוח  .59.5.6

 התקן לאחזית חלון הגזים במצב פתוח לקיר הפנימי. יש לבצע .59.5.7

 .מטר מעל פני הריצוף 1.05-מ חתחלון הדף מוסדי לא יפ ובה מפלס אדןג .59.5.8

משטח במרחב המוגן. יבוצע התקן למניעת  12%מרחב מוגן לא יעלה על שטח סך כל החלונות ב .59.5.9

 והוראות פקע"ר. והרווחהאו משרד העבודה נפילה מהחלונות בהתאם להוראות משרד החינוך ו/

 הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת .59.5.10

 לכל סוגי המבנים חובה –ןמחיצות במרחב מוג .59.6

ב מוגן יבוצעו מלוחות גבס בלתי דליק ובאישור פקע"ר ויועץ וקה פנימית במרחמחיצות לחל .59.6.1

 בטיחות

 הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת .59.6.2

 חובה לכל סוגי המבנים –במרחב מוגןינון מערכת אוורור וס .59.7

פיקוד העורף התקפות בכל ם להנחיות בהתא 4570ת"י בעלת  יר וטיהורתותקן מערכת לסינון אוו .59.7.1

 עת

 מערכות וכמות המערכות בהתאם להנחיות פיקוד העורף התקפות בכל עת.גודל ה .59.7.2

תלויות  /ויות סינון אוויר וטיהור סמ בהתאם להחלטת המזמין יש לספק ולהתקין מערכות .59.7.3

  . וזאת ללא תוספת מחיר4570בעלות ת"י 

בהתאם הפרדת אזור מערכת האוורור והסינון ה קלה לתבוצע מחיצלטת המזמין בהתאם להח .59.7.4

מפרט למחיצה קלה למערכת אוורור  (דבלב ר"מ 20 חטש לעמ ןגומ בחרמל) חיות פקע"ר :להנ

 וסינון במרחב מוגן
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 ולהחלטת המזמין.כניות המחיצה תבוצע מטרספה או מגבס בהתאם לתו .59.7.5

 וף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עתהכל כפ .59.7.6

 בה לכל סוגי המבניםחו –אוורורצנורות  .59.8

כוללים שסתום הדף ו/או שסתום לחץ ה 8גן המוסדי יותקנו צינורות אוורור בקוטר "רחב המובמ .59.8.1

 ו/או אוגן עיוור ואטם

 כמות צינורות האוורור בהתאם לתוכניות ביצוע  .59.8.2

 .תקפות בכל עתלדרישות פיקוד העורף ה הכל כפוף .59.8.3

 חובה לכל סוגי המבנים –תברואה .59.9

 ם למממי"םצנרת וקולטני .59.9.1

וכולל שימוש במוצרים  ,ם במרחב מוגן  תבוצע ע"פ הנחיות פיקוד העורףוקולטניהתקנת צנרת  .59.9.2

 .1205.5וחומרים מאושרים בלבד על ידי פקע"ר  ות.י. 

 כסא כימי  בבית חינוך יצוידציבור/מרחב מוגן במוסד  .59.9.3

 ממנו. מ"ר מרחב מוגן נטו או לחלק  20תי הכסא הינה : בית כסא אחד לכל כמות ב .59.9.4

 אחד לאנשים עם מוגבלות. א מונגשיש לבצע בית כס .59.9.5

עות מחיצה קלה פריקה או פרגוד או וילון מקובע בהתאם להחלטת צבתי הכסא יופרד באמ .59.9.6

 המזמין

כל מ"ר משטח המרחב ליטרים ל 5ולל של נפח כבמרחב מוגן יבוצע מיכל אגירה למי שתיה  ב .59.9.7

 המוגן נטו.

 אספקת מים למיכל למיכל האגירה יותקן צינור וברז ל .59.9.8

זה יחובר למערכת סילוק  םהאגירה יותקן מחסום ריצפה לניקוז המים; מחסוך למכל סמוב .59.9.9

 השפכים או הדלוחין

 הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת .59.9.10

 ל סוגי המבניםחובה לכ –רת, מתח נמוך חשמל, תקשו .59.10

שרד נחיות מת, מתח נמוך  בהתאם להכל דרישות הבטיחות החלות בכל הקשור לחשמל, תקשור .59.10.1

 חות יכולו על המערכות גם  מרחב מוגן.יועץ הבטי החינוך ו/או משרד העבודה ובהתאם להנחיות

חשמל ספקת האחשמל.  ב המוגן המוסדי יחובר למקור חשמל של חברה ציבורית לאספקתרחמה .59.10.2

תהיה בשילוב תקן החשמל של המרחב המוגן המוסדי מהחברה הציבורית לאספקת חשמל למי

 ל הבנין.החשמל שעם מערכת 

 ות בכל עתהכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפ .59.10.3

 חובה לכל סוגי המבנים –תאורה .59.11

 מ"ר,  או לחלק 20לכל  לואורסצנטייםפ צורך תאורה רגילה יותקנו לפחות שני גופי תאורהל .59.11.1

 ממנו בהתאם לדרישות פקע"ר.

גופי התאורה תעשה  וב כמותתכליתי בשימושו, וחיש מובהר בזאת כי כל מרחב מוגן יהיה דו .59.11.2

 וגן של המרחב המ ולייעודבהתאם 

ורה יהיה בהתאם לנדרש בפרק החשמל ובהתאם להנחיות יועץ מיגון ואישור סוג גופי התא .59.11.3

 פקע"ר

 וסלוק 500רמת הארה  .59.11.4
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מ"מ לפי  10x610תקרת הבטון באמצעות מוטות הברגה   במידות עד ל גופי תאורה יחוזקו .59.11.5

 והנחיות פיקוד העורף. 4 חלק 5103ישות תקן ישראלי מס' דר

עם הזנה עצמית מ"ר ג"ת אחד  20שמל, יותקן לכל במקרה של הפסקת ח ורך תאורה חלופיתצל .59.11.6

דקות   120 ל ענת ומופעלת אוטומטיתחלופית אוטומטית )"ממיר"(. בעלת מתח נמוך הנט

 לפחות.

 חירום". לתאורת "מנורות 2.22חלק  20י תאורת חירום תענה על דרישות התקן הישראלי ת" .59.11.7

 .גופי תאורה יזוהו בבירור ע"י נורית .59.11.8

 ת פיקוד העורף התקפות בכל עתהכל כפוף לדרישו .59.11.9

 חובה לכל סוגי המבנים –בתי תקע .59.12

)פזיים( תקניים עם הארקה לכל  יםימופע-תקע חד-בתי 3קנו לפחות מרחב המוגן המוסדי יותב .59.12.1

 יד כל אחד מצינורות האוורור.ע אחד לנוסף לכך יותקן בית תקמ"ר או לחלק ממנו  וב 20

יתי בשימושו, וחישוב בתי התקע יעשה בהתאם כל מרחב מוגן יהיה דו תכלמובהר בזאת כי  .59.12.2

 של המרחב המוגן  ולייעוד

 המוגן יהיו מוגני מים. כל בתי התקע במרחב .59.12.3

 כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת הכל .59.12.4

 מבניםסוגי ה חובה לכל –"כ, מחשבים טלפון, טל .59.13

 דות(במרחב מוגן מוסדי יותקנו בתי תקע )נקו .59.13.1

ר או לחלק ממנו, כל הנקודות יחווטו בהתאם לאמור בפרק מ" 20( לכל 1טלפון, אחד, )  .59.13.2

  החשמל הכללי באופן מלא.

ק ממנו, כל הנקודות יחווטו בהתאם לאמור בפרק מ"ר או לחל 20( לכל 1טל"כ אחד, ) .59.13.3

 הכללי באופן מלא. החשמל 

נקודות יחווטו בהתאם לאמור מ"ר או לחלק ממנו, כל ה 20( לכל 1יים אחד, )בים תקנמחש .59.13.4

 החשמל הכללי באופן מלא. בפרק 

ר תעשה , וחישוב בתי התקע כאמומובהר בזאת כי כל מרחב מוגן יהיה דו תכליתי בשימושו .59.13.5

 של המרחב המוגן ולייעודם בהתא

 ורף התקפות בכל עתהכל כפוף לדרישות פיקוד הע .59.13.6

 חובה לכל סוגי המבנים –וג אווירמיז .59.14

 וד העורף המעודכנות ת מיזוג אוויר יבוצעו בהתאם להנחיות פיקהכנות למערכ .59.14.1

 זוג אוויר.מערכות מיזוג האוויר יבוצעו בהתאם לאמור בפרק מי .59.14.2

מערכת  בתוכם יעברו צנרות ו/או כבלים יאטמו באמצעות ו/או המעברים אשר כל השרוולים .59.14.3

 התקן "עומר" או שווה ערך כדוגמת איטום מודלרית 

 פיקוד העורף התקפות בכל עתהכל כפוף לדרישות  .59.14.4

 חובה לכל סוגי המבנים –צנרת וכבליםאיטום מעברי  .59.15

את קירות ברי צנרת וכבלים החודרים רכת איטום מודלריות למעצנרות וכבלים יעברו דרך מע .59.15.1

 ם ובכמות משתנהים שוניאפשר החדרת כבלים בקטרהמוגן . מבנה המערכת י רחבהמ

 .ף התקפות בכל עתהכל כפוף לדרישות פיקוד העור .59.15.2
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 םחובה לכל סוגי המבני –גמר פנים .59.16

 בגימור בגר.ני הקירות בצדם הפנימי של המרחב המוגן המוסדי יהיו פ .59.16.1

 בהתאם לאמור בפרק גמר פניםצבע יבוצע  .59.16.2

ר זהפולט אור אשר י עות צבעם התמצאות, יבוצע באמצון ושילוט במרחב המוגן המוסדי לשימס .59.16.3

ורה הפנימית במרחב המוגן המוסדי, ויבליט את השלטים בחשיכה מיד עם הפסקת התא

גם  אפשר הבחנה בנקל בסימוןדקות, שי 90-קומות המסומנים, וזאת לפרק זמן שלא יפחת מוהמ

 בתנאי תאורה רגילים.

 גמר פנים. אקוסטית תבוצע בהתאם לאמור בפרק תקרה  .59.16.4

ת הברגה  לפי ה האקוסטית  תחוזק לתקרת הבטון באמצעות מוטוית התקרקונסטרוקצי .59.16.5

 התקפות בכל עת. פיקוד העורף. 5103דרישות תקן ישראלי מס' 

 ריצוף יבוצע בהתאם לאמור בפרק ריצוף .59.16.6

 העורף התקפות בכל עתכל כפוף לדרישות פיקוד ה .59.16.7

 בה לכל סוגי המבניםחו –שילוט .59.17

יועץ וכן שילוט במרחב המוגן יעשה בהתאם להנחיות  המוגן, להתמצאות להגעה למרחב שילוט .59.17.1

 מיגון, יועץ בטיחות והנחיות פקע"ר התקפות בכל עת

 ף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עתהכל כפו .59.17.2

 

 חובה לכל סוגי המבנים  טוליש .61

 (םינבמה יגוס לכל הבוח) הרהזא טוליש .61.1

 ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט שעליו כתוב 'סכנה, חשמל!'רונות החשמל על א .61.1.1

ורכי בוי יש להתקין שלט שעליו כתוב 'הסנקת מים לצת מי כיז הכיבוי המיועד לדחיסעל בר .61.1.2

 .כיבוי'

 על הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט 'מגוף ראשי של מי כיבוי אש'.  .61.1.3

 ן, אסור לחסום!'פתח שחרור עשותקן שלט 'על פתח שחרור עשן י .61.1.4

 . )עם סימון בצורת ברק( על לוח החשמל הראשי יותקן שלט 'מפסק זרם ראשי' .61.1.5

 ורת ברק(עם סימון בצוח חשמל קומתי יותקן שלט 'מפסק זרם קומתי' )על ל .61.1.6

 על ארגז לכיבוי אש יוצב שלט שעליו כתוב 'אש'. .61.1.7

 של שריפה'.  הברז במקרהעל ברז הדלק יותקן שלט 'ברז דלק, סגור את  .61.1.8

 ת וסוג הדלק. על מכסה מכל הדלק יותקן שלט שעליו כתוב 'דלק'  וכן יצוינו כמו .61.1.9

 להציב שלט שעליו כתוב 'גז, אסור לעשן!' י גז ישליד מכל .61.1.10

 כבאים  פנל טלש .61.1.11

 מפסק חשמל ראשי בכניסה למבנה  טלש .61.1.12

 ייעוד חדרים טכניים ומעבדות  טלש .61.1.13

 דלתות אש טלש .61.1.14
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 (םינבמה יגוס לכל הבוח) הנווכה טוליש .61.2

תקנות תכנון ובניה )בקשה להיתר, תנאיו ויבוצעו על פי הנדרש ב"אמצעי שילוט והכוונה יתוכננו  .61.2.1

שות, ובהתאם לתקנות התכנון נגי – 1ק חבאש בבניינים, וכן חל בטיחות –ואגרות( חלק ג' 

 והבניה. 

אה. )דרכי המילוט התקין שלטי הכוונה גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור כיוון היצייש ל .61.2.2

ם מקשרים, חדרי מדרגות ומערכות ת, פרוזדורים, פרוזדוריכוללות פתחי יציאה וכן דלתו

סלולי היציאה מחלל ת מות גם אובמתקני ספורט הן כוללמדרגות חיצוניות. באולמי אספות 

 לל הבמה, ממגרש הספורט ומחדר ההמתנה.(המושבים, מהיציעים, מח

או 'ליציאה' או קע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות 'יציאה' שלטי ההכוונה יהיו בעלי ר .61.2.3

 יאה.חירום'; במקרה הצורך יסומן על השלטים גם חץ המורה על כיוון היצ'יציאת 

ניסה לפרוזדורים טעות בהם ולסטות מדרך היציאה מהבניין )בכר לין שאפשבכל המקומות בבני .61.2.4

תפים וכד'( יש להתקין שלט שעליו כתוב ללא מוצא, בכניסה לאגפים ללא מוצא, בירידות למר

 רקע לבן והאותיות ייכתבו באדום.יאה'. שלט זה יהיה בעל 'אין יצ

ס"מ לפחות ועוביין  15 לו יהיההאותיות בכל השלטים הלעפ"י תקנות תכנון ובנייה גובה  .61.2.5

 מ"מ לפחות. 15

לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותם בזמן מילוט, לרבות מקור חשמל בסמוך  .61.2.6

 חלופי אמין.

מר למקם את השלטים על גופי פי תאורת ההתמצאות, כלואפשר לשלב את שלטי ההכוונה עם גו .61.2.7

 התאורה עצמם.

י אש בהתאם לנדרש בתקנות אגפים בין תות אש המותקנות במעבריש להתקין שלטים על דל .61.2.8

 התכנון והבניה.

 יש להתקין שלט "חלון חילוץ" מעל חלון כפי שיקבע יועץ הבטיחות. .61.2.9

 המעליותש להתקין שלט "מעלית" מעל דלתות המעלית בפיר י .61.2.10

 הנגשה והכוונה לאנשים בעלי מוגבלויות. יש להתקין שלטי .61.2.11

 (םינבמה יגוס לכל הבוח) -שילוט חוץ  .61.3

עם פרטי הגוף ילדים, הרחבות, תוספת שלב,  יותקן שלט -, בתי ספר, גניבכל מבנה חינוך חדש .61.3.1

ניסה ראשית המציין כי רכזי ו/או סמוך לדלת כהמתקצב  סמוך לכניסה הראשית למבנה המ

 .המבנה נבנה במימון הגוף המתקצב ושנת הבניה, כיתוב השלט בהתאם להנחיות הגוף המתקצב

  ךוניחה דרשמ טוליש תויחנה .61.3.2

 , פונט אריאל. 2267Cה עשוי מנירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון, יהי טהשל .61.3.2.1

  ס"מ. 40ס"מ, גובה  30מידות השלט, רוחב  .61.3.2.2

 ס"מ מסף ריצוף. 150-180התקנת השלט סף כ  .61.3.2.3

 שלט באמצעות ברגים לקיר.חיבור ה .61.3.2.4

  םירחא םיבצקתמ םיפוג טוליש תויחנה .61.3.3

  בצקתמ ףוג תשירדל םאתהב .61.3.3.1
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 עבודות הנקיון   .62

 (םינבמה יגוס לכל) הבוח יללכ .62.1

בנה מסירה סופית של המ יקיון מבנה בהתאם למפורט בפרק זה לפני ביצועלבצע נ באחריות הקבלן .62.1.1

 וכחלק מהליך המסירה הסופית 

 קיוןיהקבלן מתחייב לאיכות וטיב רמת הנ .62.1.2

 (םינבמה יגוס לכל הבוח) ןויקינ תודובע .62.2

ות מלכלוך ושאריות צמחים ולל ניקוי גגסולת מהמבנה ומהחצרות כאיסוף וסילוק כלל הפ .62.2.1

 למניעת סתימת מרזבים 

צבע וכדומה, ושיירים כגון, טיח , מדרגות  הורדת כתמים,  ת, כוללון יסודי של כלל הרצפונקי .62.2.2

 טיאוט, קירצוף במכונות מיוחדות   ושטיפה יסודית בתוספת חומרי נקיון אשר אינם פוגעים )כיסוי ביוב

  סימנים ברצפהלדוגמא( כך שלא ישארו 

ירים מים ושיבחים וכדומה, הורדת כתקירות כלל הקירות המחופים מסדרונות, שירותים, מט .62.2.3

 כגון טיח וצבע 

כולל טיאוט, שאיבה, ניקוי קירצוף שטיחים והורדת  –ו/או רצפות פרקט יון מיוחד של שטיחים נק .62.2.4

 כתמים על ידי רחיצה בשמפו 

יירים כגון טיח וצבע, ניקוי מסגרות החלונות, רדת כתמים ושחלונות )פנים וחוץ( הו ניקוי יסודי של .62.2.5

 ו סימניםלא ישארם ומסילות  שטיפה כך שחריצי

ולל הורדת כתמים ושיירים, הסרת אבק יסודית שטיפה כך שלא של דלתות פנים וחוץ כניקיון יסודי  .62.2.6

 ישארו סימנים 

 בע כגון טיח וצ ולל הסרת כתמים ושייריםיסודי של מתגי חשמל ושקעי כוח כ ןקיוני .62.2.7

יה ומראות כולל אינסטלצברזים, משטחים אביזרי ניקיון יסודי של כלל הקבועות, אסלות, כיורים,  .62.2.8

 סימנים ווצבע הסרת אבק ושטיפה כך שלא יישאר תמים ושיירים כגון טיחהסרת כ
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 בתוספת תשלום  – מרחבי למידה וחדרי מקצוע .65

  וע ה וחדרי מקצמרחבי למיד חובה לכל –כללי  .65.1

ת מבני מפרט אחוזות חוף לבנייוחדרי מקצוע , הינו תוספת למפרט אחוזות חוף למרחבי למידה  .65.1.1

 מפורטות בו. ציבור וחינוך, המפרט בא להוסיף על הדרישות ה

מרחב למידה וחדר מקצוע הינו חלל לימוד אשר אינו כיתת לימוד רגילה כגון: סיפרייה, חדר  .65.1.2

 , חדר מלאכה, וכל חדר אחר דומה.דר אומנויותדר מעבדה, חמחשבים, ח

 מקצוע ה וחדרילמרחבי למידוד בבניית רט, מיועד להוות את אבן היסמפה .65.1.3

 התוספת  מחירמכי כל הנדרש בהתאם למפרט זה הינו מחייב בביצוע, ומהווה חלק ממובהר  .65.1.4

 אחרת. א עם צויין ת המפרט, אללמ"ר עליו התחייב הקבלן כנגד תכול

ת  . במקומות בהם קיימהלןבא להוסיף על כל הנדרש ל למרחבי למידה וחדרי מקצועמפרט  .65.1.5

 .תיבחר החלופה המחמירה מבניהם ה בין ההנחיות,סתיר

 מרחבי למידה וחדרי מקצוע חובה לכל  .65.2

וציבור   , מעון יום(מוסד חינוך )בית ספר, גן ילדיםמבנה למרחבי למידה וחדרי מקצוע בביצוע  .65.2.1

ייעודיהם השונים ם על במבנים, בחלליחלליו לרבות כל חדריו,  ולם ספורט, מבנה קהילתי( )א

ים, התקנות התקנים, הוראות ובתוך כך ויהיו בכפוף לכל החוק המבנה יענו על דרישות ומערכות

 ומבלי לגרוע מהאור לעיל גם כדלקמן:

 הבניה. חוק התכנון והבניה ותקנות .65.2.2

מפרטי מכון. בהעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי  –, ובעדרם ים הישראליםי מכון התקנתקנ .65.2.3

 תקנים  אירופאים. רה"ב אותקנים של א –יים רלבנטמכון 

ופים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: )פקע"ר, רשות הכבאות, דרישות, הוראות, הנחיות ג .65.2.4

 (משרד הבריאות ח"ח, בזק, טל"כ, משטרת ישראל וכיו"ב

שבט  –(א( 6וראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/לת הכללית החוזר המנה .65.2.5

 אחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל.דכונם האו ע 2013פברואר שע"ג הת

 1)ב(, י' באדר התשע"ה,  7וזר המנהלת הכללית הוראות קבע הבטחת הבטיחות במעבדות עה/ח .65.2.6

 2015במרס 

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים גניב בטיחות לינוה החינוך משרד ל"מנכ חוזר .65.2.7

 0086 קבע הוראת

 2019-תש"ף, אוקטובר–בבית ספר יסודי , תשרי  נולוגיהנון חדרי מדע וטכך לתכמסמ .65.2.8

-תש"ף, אוקטובר–מסמך לתכנון מעבדות למקצועות המדעים בבתי הספר העל יסודיים , תשרי  .65.2.9

2019 

על  השונים ומערכות המבנה יענו  םל ייעודיהם, החללים עצריו, המבנימעון יום לרבות כל ח .65.2.10

"  בהוצאת משרד 2006יום לגיל הרך דצמבר מעונות וציוד   לתכנון נחיותוה הדרישות "פרוגראמ

 .ת,התמ"

 .הנחיות גופים מתקצבים .65.2.11

 הוראות משרד החינוך, לבניית  מרחבי למידה וחדרי מקצוע .65.2.12

 שום קבלניםחוק רישום קבלנים ותקנות רי .65.2.13

 ני תברואה )הל"ת(הוראות למתק .65.2.14
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 פניםמשרד התקנות לאנשים בעלי מוגבלויות בבנייני ציבור,  .65.2.15

 חוק החשמל .65.2.16

 בטיחות פקודת ה .65.2.17

 תקנות הבטיחות בעבודה .65.2.18

 .5281תקן ישראלי  .65.2.19

עת המעודכנים ב לעבודות בנין )הספר הכחול( של משהב"ט על כל פרקיו. הבין משרדי המפרט .65.2.20

 בודהביצוע הע

 ניהול, תפעול ותחזוקה .65.3

 וראותמבנה המעבדות מחייב תפעול שוטף ותחזוקה שוטפת כדי לשמור על הקיים ולקיים את ה .65.3.1

 עים ובהתאםידי לבורנט/ים בהנחיית רכז/י המד-הבטיחות כנדרש. המבנה יתופעל ויתוחזק על

 להנחיות בחוזר המנכ"ל בנושא בטיחות במעבדה.

 אפיון המעבדות .65.4

 מומלץ שמכלול המעבדות ימוקם במישור אחד כדי למנוע טלטול יתר של ציוד, חומרים או מגשי .65.4.1

 קומות, חייב להיות חדר-בנה המעבדות ימוקם במרחב רבעבודה בין קומות שונות. במקרה שמ

 הכנה וחדר חומרים בכל אחת מהקומות אשר ישרתו רק את המעבדות באותה קומה.

 מומלץ כי חדר ההכנה, וחדר החומרים שבתוכו, ימוקמו בלב מרכז המעבדות, באופן שמספר .65.4.2

 יה גדול ככל האפשר.הדלתות המשותפות עם המעבדות יה

ישה נוחה ומהירה וכן תתאפשר ג גישה נוחה אליו שתהיה באופן והארעי ימוקםד הקבוע הציו .65.4.3

 מכל נקודה.היציאה לפתח 

התקן  לפי R-10 תנגדות להחלקה שאינה פחות מאשרבמישור אחד ובדרגת ה הריצוף יהיה .65.4.4

 .2279הישראלי 

 יהיו מעוגנים בתקרה.התאורה וכן גופי  יהיה נקי, 'מ 2המעבר עד לגובה  .65.4.5

 מ'. 2 עד לגובה נטים חדים בקירות חוץ ופנים העלולים לפצוע תלמידים,לא ייבנו או יותקנו אלמ .65.4.6

 אחד. מטר רוחב המעברים העיקריים יהיה .65.4.7

עם מעטפת חיצונית עמידת אש למשך ייבנו  ,למעט פיר גז ים אנכיים,פיר .65.4.8

 במעבר בין הקומות. ייאטמו הפירים שעתיים.

לתות אש בכל הפתחים המקשרים יש להתקין ד להתקין פירים פתוחים לכל אורכם,יידרש  אם .65.4.9

 .דקות לפחות 30וכן דלת עמידת אש למשך  פיר עם קומה,

 י מקצוע למידה וחדר מרחביחובה לכל  – -בטיחות  .65.5

הוראות הבטיחות, על כל מרכיביו,  יבוצע בהתאם לכל  למידה וחדרי מקצועמרחבי צוע בי .65.5.1

ינוך, הוראות בטיחות משרד ת, התקנים הישראליים, הוראות בטיחות משרד החם התקנוהחוקי

 העבודה , הוראות יועץ בטיחות והמזמין

 .םוריחב למשח תקספהל הירטפ גוסמ םוריח יקספמ  ונקתוי הדבעמ לכב .65.5.2

  הרומה תדמעל ךומס היהי הירטפ גוסמ דחא םוריח קספמ .65.5.3

 

 

 

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=1c061333-889e-442d-8bad-b22453975a85
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=1c061333-889e-442d-8bad-b22453975a85
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=1c061333-889e-442d-8bad-b22453975a85
https://portal.sii.org.il/heb/standardization/teken/?tid=1c061333-889e-442d-8bad-b22453975a85
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 קצוע מרחבי למידה וחדרי מחובה לכל  -בטיחות באש  .65.6

 י מקצוע על כל מרכיביו,  )המבנה והחצרות(  יבוצע בהתאם להוראותלמידה וחדר מרחבי .65.6.1

בטיחות  –ק ג' כנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, חלתקנות תבהתאם ל:  בטיחות באש

 אש בבניינים

 הוראות נציב כיבוי אש .65.6.2

 בהתאם להוראות משרד החינוך והוראות משרד העבודה  .65.6.3

 אות יועץ הבטיחות והמזמיןהכבאות, הוראות שירותי בהתאם להור .65.6.4

 ובתקנות בהנחיותתהייה בהתאם לנדרש  ועמרחבי למידה וחדרי מקצעמידות האש של  .65.6.5

ל הגובה ותענינה לדרישות לפחות, המחיצות תבנינה לכ מעטפת החדר תהיה עמידת אש שעתיים . .65.6.6

 138התקנות ות"י 

טיים. חומרי השלד והבנייה תקנים רלוונוהבנייה ול רכיבי השלד והבנייה יתאימו לתקנות התכנון .65.6.7

 .755ישראלי והתקן ה 931, התקן הישראלי 4 , חלק921יעמדו בדרישות התקן הישראלי 

ולהנחיות בתקנות התכנון ן תהיה בהתאם לסיווג השלד עמידות האש של מרכיבי שלד הבניי .65.6.8

 והבנייה.

באש. ות הבטיחות בהתאם לתקנ בפירים אנכיים תותקן מעטפת חיצונית עמידה בפני אש .65.6.9

ל הקומות. יש להתקין בכ העמידות תהיה למשך שעתיים לפחות. הפירים ייאטמו במעבר בין

 לפחות.דקות  30ידה בפני אש למשך ם המחברים בין הפיר לבין קומות המבנה דלת עמהפתחי

 לאטום אותם כדי למנוע מעבר של אש ועשן בין חללים, בין קומות ובין אזורים בתוך המבנה יש .65.6.10

חומרי ות למעברי צנרת ולכבלי חשמל וכד' שיש באלמנטים השונים באמצעות ולבצע הפרד

 .931אש ועשן, כמוגדר בתקן הישראלי  ני מעבראטימה עמידים בפ

 .שא יוביכל הפטמ אצמי עוצקמ רדח / הדבעמ לכב .65.6.11

 מרחבי למידה וחדרי מקצוע חובה לכל  -אש דלתות .65.7

 מ"ר יבוצעו שתי דלתות  60בכל חלל הגדול מ  .65.7.1

ט אחוזות חוף לבניית מוסדות ציבור לאמור במפר בוצעו בהתאםככל שידרשו דלתות אש הן י .65.7.2

 06וחינוך פרק 

  .סה, שתהיינה דלתות אשתות כנינולוגיה תותקנה שתי דלבחדרי מדע וטכ .65.7.3

 מוקד לוגיסטי/חדר מדע וטכנולוגיה הנפתחת לכוון חדר הכנהסף תהיה דלת אש מבנו .65.7.4

  .א דלת אשכניסה הראשית לחדר הכנה תהיה מן המסדרון ותהיה אף הי .65.7.5

 .מ ממולא בבטוןמ" 8.8משקוף פח מגולוון בעובי  .בטון יצוק עם חיזוקים בבנייה –בניית הפתח  .65.7.6

בריחים הננעלים  2מנעול בטחון מחזיר שמן כולל  חד כנפית כולל -לת או ש"ע) דה (פלדדלת פל .65.7.7

  .לארבעה כוונים ומופעלים על ידי מנגנון גלילי

אש מצוידות במחזיר דלת מותאם  לעמידות 1212ה לפי ת"י דלתות אש תקניות נושאות תו השגח .65.7.8

 לדלת אש ולמשקל הדלת. 

 לוט. ת כל הדלתות לכוון המיכוון פתיח .65.7.9

ר הבנייה ותאפשר סגירתה בלי טריקות כך שתמנע את ערעוכנף תהיה מורכבת על המשקוף ה .65.7.10

 .וחבטות, בלימתה במצב פתוח והפעלה שקטה
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 י מקצוע למידה וחדר מרחביחובה לכל  -ארונות עץ כללי .65.8

 06דות ציבור וחינוך פרק יבוצעו בהתאם למפורט במפרט אחוזות חוף לבניית מוסונות אר .65.8.1

  אם לתוספת המפורטותובהת

אין לאחסן חומרים  – מפוליאתילןבארון מתכת ע"ג מגשים עשויים אוחסנו חומרים כימיים י .65.8.2

ינוך אגף ים" משרד החומרים מסוכנבהתאם לכרטיס מידע "ארונות לח כימיים בארונות עץ

  :קישור  – 2019לבטיחות ארצי יוני 
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 רי מקצוע י למידה וחדבה לכל מרחבחוחובה -ארון כיתה .65.9

 הארון, יעשה בהתאם לתכנון האדריכלות. .65.9.1

 ס"מ 40ומק ס"מ, ע 120ס"מ, אורך  210גובה מידות  .65.9.2

 ותדריכלדלתות בחלוקה בהתאם לתכנון הא 4עד  .65.9.3

 חלוקה פנימית למדפים מקובעים לגוף הארון .65.9.4

למניעת  י עמיד למיםס"מ ובחיפו 10-בתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סוקל( בגובה של כ .65.9.5

 .בות של תחתית הארוןרטי

 מנעול צילינדר לכל דלת .65.9.6

 ע רי מקצוה לכל מרחבי למידה וחדחוב -משטח עבודה  .65.10

 לתכנון האדריכלות. בהתאם, ויעשה ןוילעהארון יותקן מתחת למשטח  .65.10.1

 מטר 20באורך כולל של משטחי עבודה לאורך שני קירות,  יבוצעו .65.10.2

 כבת הגילבגובה בהתאם לתכנון ובהתאם לש .65.10.3

 ס"מ. 80, בחדר אומנות ברוחב ס"מ  60וחב בר .65.10.4

 אדריכל.ש"ע בגוון לפי בחירת האו   ,מ"מ 15-13 יבועב עשוי מלוח "טרספה"המשטח יהיה  .65.10.5

יבוד חורים יד נגד חומצות וכימיקלים ויכלול קנט מעוגל בשוליים ועה יהיה עממשטח עבוד

   .התקנה שטוחהיורים במותאמים לכ

"מ עשויות מלוח "טרספה" או ש"ע בגוון לפי ס 120משטח עבודה נשען על דפנות ניצבות כל  .65.10.6

 . ה על הקירותבחירת האדריכל. בין הדפנות יותקן משטח עץ להסתרת הצנרת העוברת גלוי

 י למידה וחדרי מקצוע חובה לכל מרחב -תחתון ארון .65.11

בהתאם לתכנון  'ס"מ 90של  אורךמתחת לכיורים שבמשטח העבודה יותקנו ארונות תחתונים ב .65.11.1

 יכלות.האדר

 בציפוי פורמייקה 'סנדוויץמלוחות "טרספה" או ש"ע, או מלוחות  נות יתוכננוהארו .65.11.2

שני הצדדים. מ פים מצופים פורמייקה ת. בפנים הארונות, מדאדריכליוקת ארונות לפי תכנית חל .65.11.3

 הארונות ללא מנעולים

 ומנעולים.חדר ההכנה יותקנו ארונות מתחת למשטח עבודה עם מגירות ב .65.11.4

 או מלאכהאומניות ו/ חובה לחדר -ארון תחתון .65.12

 מתחת לכל המשטח.  בנוסף למפורט בחדר אומנויות ו/או מלאכה יבוצעו ארונות .65.12.1

 עמודות.ילוב של ארונות ומגרות ם לתוכנית אדריכלית שקה בהתאחלו .65.12.2

 ס"מ  120עמודת מגירות אחת  באורך  .65.12.3

 מנעולים לכל הארונות והדלתות .65.12.4
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 בחדר הכנה  וחדרי מקצועמרחבי למידה חובה לכל  -ארון עליון .65.13

 הארון, יעשה בהתאם לתכנון האדריכלות. .65.13.1

 ון במידות שלוש יחידות של ארון עלי .65.13.2

 ס"מ 70ס"מ,גובה  45 מ, רוחבס" 40עומק  .65.13.3

 מנעולים. כולל תות פתיחה צידיתדל .65.13.4

 מרחבי למידה וחדרי מקצוע חובה לכל  – לתצוגת עבודות ארון  .65.14

ך חלל מרחב הלמידה או דריכלית בתום לתוכנית אבהתא שני ארונות לתצוגת עבודות יבוצע  .65.14.1

 במסדרון הסמוך.

 להנחיות יועץ הבטיחות.הארון יותקן בגובה בהתאם  .65.14.2

 מ. ס" 30ס"מ, עומק עד  90ס"מ, גובה  120: רוחב מידות  .65.14.3

 מ"מ, כולל מנעול. 6ניתן לבצע עם ללא דלתות או דלתות הגנה מזכוכית מחוסמת בעובי  .65.14.4

 רי מקצוע י למידה וחדחובה לכל מרחב -מדפים  .65.15

 מטר 10בוצעו מדפים באורך כולל של י .65.15.1

 ס"מ. 30רוחב מדף  .65.15.2

 ותבהתאם לתוכנית אדריכל המדף יבוצע .65.15.3

 מקצוע  י למידה וחדריחובה לכל מרחב -שתיות  לתצוגותת .65.16

 06בהתאם למפורט במפרט אחוזות חוף לבניית מוסדות ציבור וחינוך פרק  .65.16.1

 וע ה וחדרי מקצחובה לכל מרחבי למיד -פסי  הגנה .65.17

 06מפורט במפרט אחוזות חוף לבניית מוסדות ציבור וחינוך פרק בהתאם ל .65.17.1

 חדרי מקצוע  למידה וחובה לכל מרחבי  – היצלטסניא .65.18

הביוב והניקוז יתוכננו על ידי מהנדס רשוי לפי חוק סניטרית מערכת מתקן אינסטלציה  .65.18.1

קומית. כל ות הרשות המהמהנדסים. העבודה תבוצע לפי דרישות חוזר מנכ"ל משה"ח ודריש

 .מוצרים יישאו תו תקן או סמן השגחהה

   חבי למידה וחדרי מקצועחובה לכל מר –מחסום רצפה  .65.19

 עם טבעת ומכסה רשת פליז" 2/4ליפרופלין לפי התכנון מפו  4"מחסומי רצפה שני  .65.19.1

 חובה לכל מרחבי למידה וחדרי מקצוע   - ברז סגירה ראשי מותקן בתוך תא .65.20

 (החנוכייחלק מים )ראשי כולל מברז סגירה  .65.20.1

 חובה לכל מרחבי למידה וחדרי מקצוע  - -כיורים .65.21

 ס"מ   40/60במידות  316 רוסטהה או ניכיורי חרס ינשתקנה של אספקה וה - ידוסי רפס תיב .65.21.1

במידות  316 רוסטהה או ניחרס רויכתקנה של אספקה וה - הקיזיפ תדבעמ ידוסי לע רפס תיב .65.21.2

 .םידימלתה תונחלושמ קוחר םקומי ,ס"מ  40/60

 316 רוסטהה או ניחרס רויכ השולשתקנה של אספקה וה - היגולויב תדבעמ ידוסי לע רפס תיב .65.21.3

  ינשל דחא םידומצ אל ,ס"מ  40/60במידות 

 316 רוסטהה או ניחרס רויכ העבראתקנה של אספקה וה - הימיכ תדבעמ ידוסי לע רפס תיב .65.21.4

  ינשל דחא םידומצ אל ,ס"מ  40/60במידות 
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אספקה  - (תיגולונכט תונשדחו םיעדמ) ח"ומ תדבעמ ידוסי לע רפס תיב וא/ו ידוסי רפס תיב .65.21.5

 תונחלושמ קוחר םקומי ,ס"מ  40/60במידות  316 רוסטהה או ניחרס רויכתקנה של וה

 .םידימלתה

ה או חרס רויכתקנה של אספקה וה - םיטקיורפ רדח ידוסי לע רפס תיב וא/ו ידוסי רפס תיב .65.21.6

 .םידימלתה תונחלושמ קוחר םקומי ,ס"מ  40/60במידות  316 רוסטהני

 316 רוסטהאו ניכיור נוסף מחרסה בחדר ההכנה יבוצע  -  ידוסי לע רפס תיב וא/ן ידוסי רפס תיב .65.21.7

 ס"מ  40/60ות במיד

 תטלחל םאתהבו ,םיבשחמ רדח ודועייש רדחב – ידוסי לע רפס תיבב וא/ו ידוסי רפס תיבב .65.21.8

במידות  316 רוסטהה או ניחרס רויכתקנה של אספקה וה עצובת הדובעה ןימזמ לש הארוהו

 .םידימלתה תונחלושמ קוחר םקומי ,ס"מ  40/60

 התקנת הכיורים תהייה שקועה מתחת למשטח .65.21.9

 ן.פון מפוליפרופיליבוצע סי .65.21.10

 נון ולגיל הילדים.ר בהתאם לתכגובה כיו .65.21.11

 ע חובה לכל מרחבי למידה וחדרי מקצו - ברזים  .65.22

דקה. או ברז  ליטר של 6ש בכיור , הברז יהיה בעל ספיקה של ם לשימוברז פרח באורך בהתא .65.22.1

 ליטר לדקה. 7מנתי או ברז אלקטרוני  , או ברז עם ראש נשלף בעל ספיקה של 

 ין ולתכנוןם לבחירת המזמהכל בהתא  .65.22.2

 הברזים בצד הכיור לשם נוחות הגישה במיוחד בגילאים הצעיריםיש למקם את  .65.22.3

 רחבי למידה וחדרי מקצוע ה לכל מחוב - -רכות מים חמים מע .65.23

בזאת ובהתאם  המצויןוצעו בהתאם להוראות הל"ת, בחללים על פי מערכות מים חמים יב .65.23.1

 לתכנון

 .5463ות"י  שרד הבריאותלהנחיות מ יש להבטיח טמפ' מים חמים בהתאם .65.23.2

 ס.מעלות צלסיו 45של עד  מרביתטמפ' המים החמים תוגבל על ידי ווסת או אמצעי אחר לטמפ'  .65.23.3

 ת סולרית מערכ .65.24

המערכת תבוצע בהתאם למפורט במפרט אחוזות חוף , ליטר  60המערכת תכלול דוד בנפח  .65.24.1

 7לבניית מבני חינוך וציבור פרק 

 מחממים למים חמים .65.25

מפורט במפרט אחוזות חוף לבניית מבני חינוך וצע בהתאם לי המערכת תבמים מייד מחמם .65.25.1

 7וציבור פרק 

 דה וחדרי מקצוע  חבי למיחובה לכל מר –דלוחין  צנרת .65.26

 פני חומצות וכימיקליםצנרת הדלוחין תהיה עמידה ב .65.26.1

 לכל מרחבי למידה וחדרי מקצוע   חובה –עמדת כיבוי אש  .65.27

 אשבוי בפתח כל חדר תמוקם עמדת כי .65.27.1

 חדר מקצוע ובחדר ההכנה יש לספק מטף לכיבוי אש. למידה ו/או בכל מרחב .65.27.2

 מקצוע   ה וחדרילכל מרחבי למיד חובה – מקלחת חירום .65.28

 ימוש המתוכנן והנחיות יועץ הבטיחות יותקןבהתאם לש  ובחדר ההכנה  בחדר מקצוע .65.28.1

 מקלחת חירום סמוך ליציאה .65.28.2
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 יותקף מתקן שטיפת עיניים שולחני .65.28.3

 כל מרחבי למידה וחדרי מקצוע חובה ל –ת  וחות וארונוזנות לה .65.29

מתחת לטיח, לריצוף או סמויים   728תקניים לפי ת"י  מתקן החשמל יבוצע בצינורות פלסטיק .65.29.1

 מעל תקרה אקוסטית, 

מפסקי זרם פחת על מעגלי כוח ומפסיקי זרם חצי אוטומטיים. למעגלים עבור  ,תקן לוח משנהיו .65.29.2

 מילי אמפר.  30ות ים בעל רגישת בגודל מתאחיבור קיר יותקן מפסק פח

  .)מפסק ראשי מופעל על ידי שלט (משולחן המורה .65.29.3

נת חום או התזת פגיעה מכאנית, קרי גישה ולטיפול ומוגן בפני ם נוח ללוח חשמל יותקן המקו .65.29.4

 מים. המקום יהיה מואר ומאוורר היטב באופן שיבטיח את פעולתו התקינה של הלוח. 

  ל ידי מנעולעם סגירה ע ארון החשמל יהיה .65.29.5

י כיסוי יעשה לפקודת גלאכיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל לפי דרישות שירותי הכבאות. ה . .65.29.6

 .סביבהמותקנים בלוח תוך שימוש בגז כיבוי ידידותי לעשן ה

 חובה לכל מרחבי למידה וחדרי מקצוע  – מפסקי חירום  .65.30

 למפורט :ו חירום יותקנו בהתאם להנחיות יועץ בטיחות  מפסקים .65.30.1

 ות וליציאות בסמוך לכניס .65.30.2

 בסמוך לעמדת המורה  .65.30.3

 החדר הכנה. .65.30.4

 אחד מהשני מטר 5ל יותקנו מפסקים במרחק ש  עוצקמ / תודבעמבחדר  .65.30.5

 ידה וחדרי מקצוע חובה לכל מרחבי למ – בתי תקע  .65.31

 והנחיות אדריכלות ויועץ חשמל   עוצקמה רדח / הדבעמבהתאם ליעוד  .65.31.1

יכולים להיות מתחת . החיבורים שטחי העבודהם שווים מעל מחיבורי קיר במרחקי 20יבוצעו  .65.31.2

 תהיקפילטיח או בתעלת פלסטיק 

 .יה תריס מגן פנימילכל בתי התקע יה .65.31.3

 חובה לכל מרחבי למידה וחדרי מקצוע  – חשביםקשורת מת .65.32

 בהתאם ליעוד הכיתה והנחיות אדריכלות ויועץ חשמל  .65.32.1

 ורים יכוליםעבודה. החיבם מעל משטחי הנקודות תקשורת מחשבים  במרחקים שווי 20יבוצעו  .65.32.2

 ת החשמל, אשר תבוצע בנפרד מתעלתהיקפילהיות מתחת לטיח או בתעלת פלסטיק 

דות ציבור וחינוך ו בהתאם למפורט במפרט אחוזות חוף לבניית מוסת יבוצענקודות התקשור .65.32.3

 08בפרק 

 מרחבי למידה וחדרי מקצועחובה לכל  –רשת טלפונים  .65.33

 ר ההכנהו טלפון בחדידה יבוצע קבמרחב הלמ בנוסף לנקודת טלפון .65.33.1

 מרחבי למידה וחדרי מקצועחובה לכל  –מוצגים תאורה  .65.34

תאורה המזמין ותוכניות אדריכלות ויועץ חשמל תבוצע להחלטת בהיקף הקירות ובהתאם  .65.34.1

 לתאורת מוצגים בקירות:

 פס צבירה הכולל גופי תאורה אם אפשרות להדלקות נפרדות .65.34.2

 מפסק זרם עם עמעם. .65.34.3
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 י למידה וחדרי מקצועמרחבבה לכל חו -ריצוף  וגיס .65.35

ויעמוד  ולייעודם נה יותאחדר מקצוע ואו בחדר הכמידה ו/או לאשר יבוצע במרחב סוגי הריצוף  .65.35.1

 ת להחלקה, ולא יפחתו מהמפורט להלןהתנגדו 2279   בדרישות ת"י 

 R-10חללים יבשים  .65.35.2

 R-11 – חללים רטובים .65.35.3

 מבני ציבור.ל האריחים יהיו בעלי עמידות לשחיקה .65.35.4

עבור   פורטקבלן להציג למפקח לפני ביצוע  אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמעל ההערה:  .65.35.5

 לשטחסופקו  המרצפות אשר

 מרחבי למידה וחדרי מקצועחובה לכל  – משטחי עבודה באזורי כיוריםחיפוי מעל  .65.36

 ךרוא לכל קיים.שמ' מפני משטח העבודה , או עד תחתית ארון עליון ככל  ס"מ 60 גובה חיפוי .65.36.1

 הדובעה יחטשמ

 מרחבי למידה וחדרי מקצועחובה לכל  – אוורור .65.37

 .פעמים בשעה 8וישים תהיה החלפת אוויר לפחות ורים מאבאזלופת אוויר נאותה, יש לוודא תח .65.37.1

 העשב ריווא תופלחה 8 לש בצמ תריציל רדחה חפנ תא םאותה לדוגב הטנו ןקתות הרקמ לכב .65.37.2

 יש לבצע מערכת לאוויר צח .65.37.3

 : מרחבי למידה וחדרי מקצוע חובה לכל  –    ²Btu/h/mוקות נדרשות תפ .65.38

65.38.1. Btu/h/m².  800 חישוב ספיקת אוויר צח מינימאלית קירור לאוויר צח. וספת תפוקת מינימום בת

 .AHSRAE 62-1 2007 לפי 

 

 וע דגשים ותוספות לחדר מקצ – ות חומרים מסוכניםת הכוללמעבדו .66

 ביולוגיה, פיזיקה והכוללת חומרים מסוכנים(חובה למעבדה )כימייה,  –המתחם  .66.1

דליפת נוזלים למקומות נמוכים  שתמנע ם שפהאו תיבנה להכל פתחי הדלתות ברצפה ייאטמו,  .66.1.1

 יותר.

 .2279הישראלי  פי התקןל דרגת התנגדות להחלקההריצוף יהיה במישור אחד וב .66.1.2

 קרה.מעוגנים בת י, וכן גופי התאורה יהיומ' יהיה נק 2המעבר עד לגובה  .66.1.3

 מ'. 2גובה מידים, עד להעלולים לפצוע תל לא ייבנו או יותקנו אלמנטים חדים בקירות חוץ ופנים .66.1.4

 רוחב המעברים העיקריים יהיה מטר אחד. .66.1.5

 יהיו מעץ.הארונות לאחסון חומ"ס לא  .66.1.6

משך שעתיים. הפירים עמידת אש ל פיר גז, ייבנו עם מעטפת חיצונית ם, למעטפירים אנכיי .66.1.7

 הקומות. ןייאטמו במעבר בי

מקשרים כל הפתחים הדלתות אש ב אם יידרש להתקין פירים פתוחים לכל אורכם, יש להתקין .66.1.8

 דקות לפחות. 30עמידת אש למשך  עם קומה, וכן דלתפיר 

 ה, פיזיקה והכוללת חומרים מסוכנים(ביולוגיחובה למעבדה )כימייה,  – חדר אחסון .66.2

 פתח למעבדה.לחדר האחסון תהיה כניסה נפרדת למסדרון בנוסף ל .66.2.1

 לות.נס ולצאת בקמעבדה להיכ רוחב הכניסות יאפשר לעגלות עם חומרים ועם ציוד .66.2.2

צאה ה, התנועה והלימוד כתוהעבוד באופן שלא יופרעו יתבצע האחסון במעבדה ובחדר האחסון .66.2.3

 סנה מסורבלת.מאח
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 ה.היציאה במקרה של שרפ כדי לא לחסום את ד דלת היציאהאין למקם את ארון הכימיקלים לי .66.2.4

 נפילת הציודופן שתימנע מדפים בארונות ובאצטבאות לאחסון ציוד וחומרים יותקנו בא .66.2.5

 למניעת נפילה.והחומרים המונחים עליהם. יש להתקין בקצה המדף פס מגן )"קנט"( 

 ן פריטים עד לגובה העיניים.יף אחסויש להעד .66.2.6

 אים ופליטת גזים.בבסיס הארון חייבים להיות חורים שיאפשרו אוורור מתבדופן העליונה ו .66.2.7

יציאות חירום, חלונות,  דלתות, רים,א יחסמו מעבארונות הכימיקלים ימוקמו במקום מאוורר ול .66.2.8

 ים ומשטפות חירום.ציוד כיבוי אש, ציוד נטרול, מקלחת עיני

 לכל הפחות. מ' 1.5רוחב של באורך וב תמוקם במקום מאוורר ונגיש חומ"ס וילפינ דההעמ .66.2.9

 ן ציוד חירום משולט.יש למקם בחדר ההכנה ארו .66.2.10

ם דליקים, יהיו קירותיו אחסון חומרימשמש ל הוא יהיה בנוי בנייה קשיחה. אם חדר האחסון .66.2.11

 עמידים באש 

 המאוחסנים בתוכו. החומריםכיבוי אש בהתאם לסוגי ימוקמו אמצעי  בחדר האחסון .66.2.12

 יבוי אש אוטומטית )רסס מים או גז כיבוי(.מערכת כ בחדר האחסון תהיה .66.2.13

במגע ים האסורים מעל אזורים של אחסון חומר מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים אין למקם .66.2.14

 )כגון מתכות אלקליות(. עם מים

ת )במידת ה למתכוחמצני ומטפי אבק-מן דוימוקמו מטפי אבקה, מטפי פח בחדר האחסון .66.2.15

 הצורך(.

י הכיבוי וקמו ברזי כיבוי וארונות כיבוי תקניים. התאמת אמצעימ או מחוץ לו בחדר האחסון .66.2.16

 וההצלה.ותי הכיבוי באישור שיר וסוגי החומרים בו, הספציפיים תיעשה לפי גודל החדר

 שני שקעי חשמל מוגנים  .66.2.17

חמצני ומטפי -י פחמן דוקה, מטפמטפי אבר האחסון כגון אספקת ארונות, מידוף, וציוד לחד .66.2.18

 ולה בעלות, ואינה חלק מתכולת העבודה של הקבלן אינה כל  אבקה למתכות

 כנים(חומרים מסו יקה והכוללתחובה למעבדה )כימייה, ביולוגיה, פיז – עים למניעת שרפותאמצ .66.3

רותיו ומרים דליקים, יהיו קיח חדר האחסון יהיה בנוי בנייה קשיחה. אם הוא משמש לאחסון .66.3.1

 מידים באש למשך שעה לפחות.ע

ע ספציפית לפי ההגנה תיקב זה התאורה יהיה מוגן מפני התפוצצות. דרגת ציוד החשמל ובכלל .66.3.2

 ר ולמקומות האחסון., לממדי החדרמת האוורורהחומרים, ל בהתאם לסוגי – A.P.F.Nהנחיות 

 .ם בתוכוהמאוחסני סוגי החומריםבחדר האחסון ימוקמו אמצעי כיבוי אש בהתאם ל .66.3.3

 (.כיבוי רסס מים או גז)בחדר האחסון תהיה מערכת כיבוי אש אוטומטית .66.3.4

אחסון חומרים האסורים במגע  ומטיות במים מעל אזורים שלאין למקם מערכות כיבוי אש אוט .66.3.5

 .ותמתכות אלקליכגון ם מים ע

בקה למתכות (במידת א חמצני ומטפי-בחדר האחסון ימוקמו מטפי אבקה, מטפי פחמן דו .66.3.6

 רך).הצו

תקניים. התאמת אמצעי הכיבוי  ונות כיבוידר האחסון או מחוץ לו ימוקמו ברזי כיבוי וארבח .66.3.7

 וי וההצלה.וסוגי החומרים בו, באישור שירותי הכיב שה לפי גודל החדרהספציפיים תיע

מטיות לגילוי ותקנו מערכות אוטו  חלק מבניין כיתות לימוד או ממבנה הפנימייה במעבדה שהיא .66.3.8

 1220. תקן הישראליעל פי האש ועשן 
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תופרד דליקים, נדיפים או נפיצים  ם בה שימוש בחומרים כימייםמעבדה בעלת סיכון אש שקיי .66.3.9

 על פי התקן ש לחצי שעה,ות עמידות אעמידי אש לשעה וחצי ודלת כ"אגף אש" באמצעות קירות

 .1212הישראלי 

ל ותקשורת, כבלים, שמח  טיות, מובילים, צנרת לחורצפות או תקרות ומכללי קירות, צינור .66.3.10

בתקן אטימה עמידים למעבר אש ועשן, כמוגדר  ' יוגנו בחומרי תיילים, מובילי אוויר וכו

 1.01. ,חלק 931הישראלי 

מגודרים או מסורגים, ויותקנו להם  , יהיומחוץ למעבדהונים יוצבו כל הגלילים המכילים גזים ש .66.3.11

 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודהולשלטם להציב את הגלילים  יש מגופי ניתוק חיצוניים.

 טיים.ולתקנים הרלוונ

 יולוגיה, פיזיקה והכוללת חומרים מסוכנים(חובה למעבדה )כימייה, ב – עמדת כיבוי אש במעבדה .66.4

יכולה להיות מרוחקת, אך בעלת  ית, כאמור לעיל, והיאיבוי אש תקנותקן עמדת כבכל מעבדה ת .66.4.1

 של שטח המעבדה.כושר כיסוי 

ק"ג כל  6בעלי קיבולת של אבקה  מטפי 2ש שתוצב בפתח חדר מעבדה יימצאו כיבוי אבעמדת  .66.4.2

 אחד.

 חומר של כל MSDS -בהתאם לנדרש ב נדרשת מערכת כיבוי ומטפים .66.4.3

 פיזיקה והכוללת חומרים מסוכנים(ביולוגיה,  דה )כימייה,חובה למעב –חשמל  .66.5

בודק חשמל מוסמך לפני  על ידימל ובתקנותיו ויאושרו כל תקנות החשמל יעמדו בחוק החש .66.5.1

 השימוש.

 מזה.מ' זה  5במרחק של  קי ביטחון לכל מערכת הכוח של חדר המדעיםיש להתקין מפס .66.5.2

 יש לוודא שיימצא מפסק בשולחן המורה. .66.5.3

החשמל מפני התפוצצות  עלולים להתפוצץ תוגן מערכתים דליקים הודה עם חומרבאזור עב .66.5.4

 .מנדף ובכלל זה תאורת

מנוזלים. אפשר הירטבות  בקרה ימוקמו באופן שלא יהיו בסכנת וכפתורישקעים, מפסקים  .66.5.5

 אי שיהיו מוגנים ובטוחים.לצורך, בתנ להתקין את השקעים בכל גובה בהתאם

 נית.י פגיעה מכאה מוגנת מפנצנרת החשמל בכל מבנה תהי .66.5.6

ג "כבה מאליו", על פי מסו נרת או תעלה המשמשת להובלת כבלי חשמל או תקשורת תהיהצ .66.5.7

 .728שראלי התקן הי

 ביולוגיה, פיזיקה והכוללת חומרים מסוכנים( חובה למעבדה )כימייה, – התאורה .66.6

שיאירו הן רת התמצאות תאו יש להתקין גופי –מעל פתחים ובפרוזדורים  –ט לאורך דרכי המילו .66.6.1

הפסקה באספקת ההכוונה. פעולתם תובטח גם במקרים של  ת דרך המילוט והן את שלטיא

 . 22.2לק ,ח 20התאורה האלה יתאימו לתקן הישראלי  ופי גילה. גהר החשמל

 אפשר למקם את כיתוב השלטים על גופי התאורה עצמם. .66.6.2

המיועד  ה, בכל אזורהרצפ בגובה לוקס בממוצע, 10וצמת האור של תאורת החירום תהיה ע .66.6.3

 לכיסוי.

ן למניעת בעלי מגיהיו  ורות בפרוזדוריםלא תהיה תאורה המבוססת על נורות ליבון. בתי הנ .66.6.4

 , ללא מגן.סנוור. נורות הלוגן לא יהיו חשופות

 בתוך בית מנורה תקני. כד'), אלא רקמנורות לא יותקנו על גבי חומרים דליקים (כמו עץ ו .66.6.5
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 בטיחותית. שר את החלפתם בצורהבאופן שתאפ תאורה תיעשההתקנת גופי ה .66.6.6

 העבודה. משטח עללוקס  500רך זמן תהיה עוצמת התאורה הנדרשת במעבדות לאו .66.6.7

 , ביולוגיה, פיזיקה והכוללת חומרים מסוכנים(חובה למעבדה )כימייה – האוורור .66.7

נעשות ם בפעולות המסוכנים שמקור האוויר במעבדה תבטיח שחומרים מערכת הפליטה ואספקת .66.7.1

 למחזור האוויר. ה לא ייכנסו שניתבמעבד

כדי למנוע ריכוז מסוכן של  דהידי לכיר על ידי סגירה או על שחרור חומ"ס בתוך המעבדה יבוק .66.7.2

 צתה.אדים למקורות ה

ייעשה באופן שתימנע שאיבת   מעבדה שיש בה שימוש בחומ"ס תאוורר בקביעות. תכנון האוורור .66.7.3

 שנמצאים בהם בני אדם. מ"ס לאזוריםחו ויים בהםאוויר ממקומות שמצ

 פעמים בשעה. 6חות באזורים לא מאוישים תהיה החלפת אוויר לפ .66.7.4

 פעמים בשעה. 8וישים תהיה החלפת אוויר לפחות ורים מאבאז .66.7.5

 מ'. 50מ' מעל לנקודה הגבוהה, ברדיוס של  3ארובות הפליטה יבלטו  .66.7.6

נו לגג הבניין או לאזור האוויר יפ תפתחי יניקו האוורור של חדר אחסון הכימיקלים יהיה מאולץ. .66.7.7

 מגורים. שאין בו תלמידים או בנייני

מסורגים  יכולים להיות חלונות י יציאת עשן. פתחים אלותחו פתחר אחסון הכימיקלים ייפבחד .66.7.8

 ר של שירותי הכיבוי וההצלה.הפתחים ייקבעו על פי האישו או פתחי "שובך" בתקרת המחסן.

אוורור, יוגנו הפתחים על פי  מידי אש פתחים לצנרתה ובקירות עצפה או בתקראם יש במכללי הר .66.7.9

 .1,חלק  1001התקן הישראלי 

 חומרים מסוכנים( ה למעבדה )כימייה, ביולוגיה, פיזיקה והכוללתחוב – םהמנדפי .66.8

 יש להקפיד על ניקוי המנדפים ועל שמירת כשירותם. .66.8.1

" ,בטיחות 1839י הישראל התקןעל דרישות  התקנת מנדפים חדשים יש להקפיד כי הם עוניםב .66.8.2

 ומרווחים. מנדפים", לרבות מרחקים –במעבדות 

פלטו אל יאפשרו שהמזהמים יי בדה וכמות האוויר הנפלטתדפי המעירות כניסת האוויר במנמה .66.8.3

 מחוץ לבניין ותימנע כניסה חוזרת.

 חומ"ס. יים ויגן על הנוכחים כל זמן שיש בוהמנדף יגביל סיכונים אפשר .66.8.4

 לתחזוקה. וחים, יהיו מוגנים ויאפשרו גישה נוחה, לרבות המפחלקי המנדף .66.8.5

 של נוזלים שנשפכו. מויות קטנותקליטת כוידו באמצעים שיאפשרו מנדפי המעבדה יצ .66.8.6

ם להתקינם באזורים שהתנועה בה מוקמו בסמוך למעבר הכרחי ליציאה; מומלץהמנדפים לא י .66.8.7

 מועטה.

  ה לנוכחים.ר שיספק הגנאם יש חלון מנדף, הוא יזוגג בחומ .66.8.8

ס"מ בין מסגרת  2של  מרווח החלון המתרומם יובטח מנפילה מקרית. סגירתו חייבת להשאיר .66.8.9

 ולחן העבודה.חלון לשה

  ה.נורית אדומה תצביע על מצב עבוד .66.8.10

עצמים בוערים במקרה של  פתחי המנדף יוגנו בסבכה או בלוח שיעצור או יטה זכוכיות עפות או .66.8.11

 נשלטת.-תגובה בלתי

 בלתי בעירים. בשולחן ועד לכיפת היניקה, ייבנו מחומריםיביהם, החל מנדפים ורכ .66.8.12
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ם או לוחות פלסטיים עמידי שכבתית לפחות-חון דוכית ביטהשקופות יש להתקין זכובמחיצות  .66.8.13

 בניפוץ.

 ללת חומרים מסוכנים(חובה למעבדה )כימייה, ביולוגיה, פיזיקה והכו – מערכת הגז .66.9

 .158הישראלי פיפות לתקן מערכת הגז תותקן בכ .66.9.1

וויר אפשרים דליפת גז אל האהמ בחדר הגז ובתעלות צנרת הגז יותקנו פתחי ניקוז בחלק התחתון .66.9.2

 טמוספרי.הא

 ה מאושרת לפני השימוש.מערכת הגז תיבדק על ידי מעבד .66.9.3

 וללת חומרים מסוכנים(חובה למעבדה )כימייה, ביולוגיה, פיזיקה והכ –השילוט  .66.10

מסוכנים!". כל חומר יסומן בשמו,  עמדת פינוי, חומריםשולט בשלט "נוי חומ"ס תהעמדה לפי .66.10.1

 ולת דליקה", "פסולת רעילה" וכיו"ב).של: "פס(למ יכונים הטמונים בוויירשמו הס

 וד החירום יהיה משולט.ארון צי .66.10.2

 חירום. במעבדה יימצא שלט המורה על תכנית הפינוי והמילוט בשעת .66.10.3

באמצעות שלטים המזהירים  חסון יזוהוולאזורי הא בודת המעבדהכניסות למעבדה, לאזורי ע .66.10.4

 שירות לסיכון מהשרפה.שורים ינוספים, שאינם ק כוניםאת צוותי הכיבוי וההצלה מסי

 טלפון לשעת חירום. לט המכיל שמות עובדים חיוניים ומספריבכניסה למעבדה יימצא ש .66.10.5

ונות רדים או בארבמדפים נפ ןט בשילוט מתאים. כל קבוצה תאוחסכל קבוצת חומרים תשול .66.10.6

 נפרדים (בהתאם לכמות הקיימת).

מתאים או אינו מתאים לאחסון  אם הוא מן בסימון ברור המצייןכל מקרר, מקפיא או מצנן יסו .66.10.7

 רים דליקים.בטיחותי של חומ

 סוגי השלטים .66.11

 חירום, בהתאם לצורך. הכיתוב על ירוק עם כיתוב לבן: מורה על הכיוון ליציאה או ליציאת .66.11.1

 "יציאה"השלט יהיה 

 "ליציאה" או "יציאת חירום".או  .66.11.2

 שלט יהיה "אין יציאה".וב על ההכית לאגפים ללא מוצא.לבן עם כיתוב אדום: מורה על כניסה  .66.11.3

יהיה "דלת אש, חייבת להיות  ורה על דלתות אש. הכיתוב על השלטלבן עם כיתוב ירוק: מ .66.11.4

 סגורה".

מ"מ לפחות. גובה  12כיתוב ה ות, ועוביס"מ לפח 12 ב' צריך להיות-תיות בשלטים א' וגובה האו .66.11.5

 מ"מ לפחות. 7עוביין ו ס"מ, 3האותיות בשלט ג' צריך להיות 

ובזמן מילוט, לרבות מקור  וםבטח תאורה שתאפשר את ראיית השלטים במצבי חירדרש שתונ .66.11.6

 חשמל חלופי אמין.

  בטיחות אש.נדרש להתקין שלטים גם על מתקני  .66.11.7

אסור  –"פתח שחרור עשן  ה של מעבדה" אופליט –ירות בכיתוב "זה מערכת הפליטה תסומן .66.11.8

 לחסום".

 גז, נוזל ואוויר דחוס. ון הזרימה שלאת כיו ת הפליטה בחצים המראיםיש לשלט את מערכ .66.11.9

 נחיה למתקני הצלהשילוט ה .66.11.10
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 אולם ספורט .70

 חובה אולם ספורט –כללי  .70.1

בניית מבני ציבור וחינוך, חוזות חוף לספת למפרט אמפרט אחוזות חוף לאולם ספורט , הינו תו .70.1.1

 בו.  המפרט בא להוסיף על הדרישות המפורטות

 אבן היסוד בבניית אולם ספורטוות את המפרט, מיועד לה .70.1.2

תאם למפרט זה הינו מחייב בביצוע, ומהווה חלק מממחיר התוספת  דרש בהמובהר כי כל הנ .70.1.3

 ין אחרת. אלא עם צוי למ"ר עליו התחייב הקבלן כנגד תכולת המפרט,

 ת  סתירה בין ההנחיות,בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימ לאולם ספורטפרט מ .70.1.4

 החלופה המחמירה מבניהם.תיבחר 

 ורט ולם ספחובה א – אולם ספורט .70.2

במבנים, בחללים על ייעודיהם השונים ומערכות חלליו לרבות כל חדריו,  ביצוע אולם הספורט  .70.2.1

לכל החוקים, התקנות התקנים, הוראות ובתוך כך ומבלי יהיו בכפוף ו על דרישותהמבנה יענו 

 לעיל גם כדלקמן: לגרוע מהאור

 הבניה. והבניה ותקנותהתכנון חוק  .70.2.1.1

מפרטי מכון. בהעדר תקנים ישראליים ו/או  –ובעדרם אלים, תקני מכון התקנים הישר .70.2.1.2

 פאים.תקנים של ארה"ב או תקנים  אירו –מפרטי מכון רלבנטיים 

הנחיות גופים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: )פקע"ר, רשות ת, הוראות, דרישו .70.2.1.3

 טל"כ, משטרת ישראל וכיו"ב(, בזק, אות, משרד הבריאות ח"חהכב

(א( 6אות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/ית הורחוזר המנהלת הכלל .70.2.1.4

להלן חוזר  צוע העבודותאו עדכונם האחרון בעת בי 2013שבט התשע"ג פברואר  –

 מנכ"ל.

 הנחיות ותקנים לתכנון מתקני התעמלות משחקים וספורט .70.2.1.5

 פורט ומרפ"ק המעודכן ולמות סות מפעל הפיס לבניית אדריש .70.2.1.6

 המעודכן  ת והספורטהתרבו דרישות  תיק מוצר משרד .70.2.1.7

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים .70.2.1.8

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת( .70.2.1.9

 ציבור, משרד הפניםות בבנייני עלי מוגבלויתקנות לאנשים ב .70.2.1.10

 חוק החשמל .70.2.1.11

 בודהפקודת הבטיחות , תקנות הבטיחות בע .70.2.1.12

 .5281תקן ישראלי  .70.2.1.13

 ל כל פרקיו.בנין )הספר הכחול( של משהב"ט עלעבודות  הבין משרדי המפרט .70.2.1.14

 המעודכנים בעת ביצוע העבודה

 חובה אולם ספורט – -בטיחות  .70.3

)המבנה והחצרות(  יבוצע בהתאם לכל הוראות הבטיחות, מרכיביו,   וייקט על כלביצוע הפר .70.3.1

בטיחות משרד החינוך, הוראות בטיחות משרד  הוראות ות, התקנים הישראליים,החוקים התקנ

 זמיןבודה , הוראות יועץ בטיחות והמהע
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 חובה אולם ספורט  -בטיחות באש  .70.4

בהתאם ל:  יחות באשלהוראות בט יבוצע בהתאםהפרויקט על כל מרכיביו,  )המבנה והחצרות(   .70.4.1

 יניםאש בבניבטיחות  –ות(, חלק ג' תקנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגר

 הוראות נציב כיבוי אש .70.4.2

 ה רד החינוך והוראות משרד העבודבהתאם להוראות מש .70.4.3

 בהתאם להוראות שירותי הכבאות, הוראות יועץ הבטיחות והמזמין .70.4.4

 חובה  –לם הספורט או עמידות האש של .70.5

 ם. חומרי השלד והבנייהי השלד והבנייה יתאימו לתקנות התכנון והבנייה ולתקנים רלוונטיירכיב .70.5.1

 .755והתקן הישראלי  931אלי , התקן הישר6, חלק 921בדרישות התקן הישראלי יעמדו 

 חובה  –גישות אולם ספורט נ .70.6

וקים, צע בהתאם לחיתוכנן ויבולרבות חצרות ושטחי חוץ יהיה מונגש, אולם הספורט מבנה  .70.6.1

 ת יועץ הנגישות.לתקנות התכנון והבניה, תקנים ישראלים, המעודכנים  והנחיו

 נות והתקנים המחייבים לשימושעפ"י התק -אנשים עם מוגבלויות ונכים במתקן  נגישות תובטח .70.6.2

 כים ביציענכים לרבות נגישות בכניסות ובמעברים, חניה לנכים מקומות לאנשים עם מוגבלויות ונ

 ם, שירותי נכים וכו'.מיועד לצופיה

 ישיבה למלווה צמוד; תכנון היציע יבטיח מקומות לנכים עם סידור .70.6.3

 ותים יכללו תאים לנכים בכפוף לתקנות;כל השיר .70.6.4

 ת ושירותי נכים.ת השחקנים יותקנו מקלחות נגישובמלתחו .70.6.5

 חובה  -אקוסטיקה   .70.7

הבניה ( )אקוסטיקה(  והבניה )תכןנות התכנון מבנה אולם הספורט  יתוכנן ויבוצע בהתאם לתק .70.7.1

   יות יועץ האקוסטיקה,  והנח1חלק  2004בהתאם ת"י , 2019-התש"ף 

 חובה אולם ספורט  –שטחים מידות ו .70.8

 ס"מ 420רת בטןן יהיה של חלל מפני ריצוף ועד תחתח תקגובה קומה טיפוסית  .70.8.1

 מקרה מקרה מא יפחת בכל גובה קומה טיפוסית לאחר התקנות מערכות ו/או תקרה תותבת ל .70.8.2

 ס"מ 350

 700ה מפני ריצוף ועד לתחתית קונסטרוקצית יהי היהי (לסרודכו ףרודכ תריזב) גובה חלל זירה .70.8.3

  ס"מ.

  ס"מ. 700ה טרוקצית יהימפני ריצוף ועד לתחתית קונס היהי (דירודכ תריזב) גובה חלל זירה .70.8.4

 1400ה מפני ריצוף ועד לתחתית קונסטרוקצית יהי היהי ( תיתונמוא תולמעתה) גובה חלל זירה .70.8.5

  ס"מ.

נרות, מיזוג אוויר, מחיצה האלמנטים התלויים בחלל הזירה כגון תאורה, צ ת כי כלמובהר בזא .70.8.6

 70.8.470.8.470.8.5 ,70.8.3 : םיפיעסב ןייוצמה הריזה הבוגאקוסטית, וכדומה יהיו כולם מעל 

 חובה אולם ספורט –קירות חוץ .70.9

טון לא ת חוץ מבירובכל מקרה עובי ק ,עובי קירות חוץ בהתאם לתכנון אדריכלות וקונסטרוקציה .70.9.1

 ס"מ. 30מ  יקטן

 ס"מ 30/50 ס"מ בכל מקרה בחתך של 800עמודים יבוצעו עד גובה של  .70.9.2



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  149עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

ס"מ וברוחב מתקן  800ט המחוברים לקיר יש לבצע קיר בטון בגובה של ני ספורבביצוע מתק .70.9.3

 ס"מ מכל צד 40הספורט בתוספת 

 הכל בהתאם לתכנון הקונסטרוקטור.  .70.9.4

 ירות בלוקים אלא על קירות בטון בלבד.תלויים על קי ספורט תקנמובהר בזאת כי אין לקבע מ .70.9.5

 טחובה אולם ספור – - מעקות .70.10

 מבטון  טימעקה קיר אקוסיוצבו מתקני מיזוג אוויר יבנה ות בהם במרפסות גג ו/או בגג .70.10.1

 להסתרת מתקני מיזוג האוויר בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה  אשר ישמש כמחסום אקוסטי.

 גימור קירות חוץ כדוגמת הבניין זוג האוויר,חידות מיה יהמעקה יהיה בגוב .70.10.2

 וצבעגימור קיר פנימי של מעקות טיח  .70.10.3

 ולם ספורטחובה א –קירות פנים זירה .70.11

 ינם חלקים ללא בליטות ואו עמודיםיש לוודא כי קירות הפנים בזירה  ה .70.11.1

תקן ב מס"מ וברוח 800בביצוע מתקני ספורט המחוברים לקיר יש לבצע קיר בטון בגובה של  .70.11.2

 ס"מ מכל צד 40רט בתוספת הספו

 הכל בהתאם לתכנון הקונסטרוקטור.  .70.11.3

 ל קירות בלוקים אלא על קירות בטון בלבד.לויים עין לקבע מתקני ספורט תמובהר בזאת כי א .70.11.4

 חובה לאולם ספורט –בונה, מדרגות למושבים, טרי .70.12

 ,הסטרוקציוקונטריבונות המושבים ומדרגות למושבים יבוצעו בהתאם לתכנון אדריכלות  .70.12.1

 תאם לתקנות התכנון והבנייה, והתקנים.ויבוצעו בה

 הנחיות יועץ הבטיחותעמידות לאש תהייה בהתאם ל .70.12.2

 .1142אחזי יד יעמדו בת"י עקות וממ .70.12.3

 מעקות )פנימיים ו/או חיצוניים( יהיו מגולווניםכל חלקי הברזל של  .70.12.4

חידים, ללא לח יהיו אהשרוחבן, הרום ו באולם הספורט  המדרגות המובילות למושבי הצופים, .70.12.5

  שינוי בכל מהלך מדרגות לכל אורכו.

 אטום. -שלהן והרום  שוי מחומר בלתי מחליק,שלח המדרגות האמורות יהיה ע .70.12.6

ויצופו  בציפוי אפוקסי בעובי על פי  מוחלק  בטוןמ בוצעו הטריבונות ומדרגות הטריבונות י .70.12.7

 הנחיית מתכנן

 1142ומד בת"י הע, מאחז יד במדרגותמעקה ו/או יש להתקין  .70.12.8

 יבוצע בהתאם לתכנון מפלדה מגולוונת וצבועההמעקה  .70.12.9

 ט ם הספורחובה לאול –מסדרונות  פתחי כניסה ויציאה,  .70.13

ן והבניה ותקנותיו, בהתאם לתקנות התכנון כמות ומידות פתחים יהיו בהתאם לחוק התכנו .70.13.1

 ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. 2008והבנה בטיחות באש 

ויציאה, ולכן הוראות החלות על פתחי יציאה יחולו חים לכניסה שו כל הפתשמבאולם הספורט י .70.13.2

 על כל הפתחים

הכולל ושבו בהתאם לתפוסה המקסימלית, ובהתאם לרוחב חים  יחמות הפתחים ומידות הפתכ .70.13.3

 הדרוש למילוט, ובהתאם למרחקים בין הפתחים של אולם הספורט

הדלת( לא יקטן מ פתח אור של שרוחבה ) לתרוחב פתח מינימלי עבור דלת חד כנפית יותאם לד .70.13.4

 ס"מ 110
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הדלת( לא יקטן מ  אור של ותאם לדלת שרוחבה )פתחרוחב פתח מינימלי עבור דלת דו כנפית י .70.13.5

 ס"מ 220

אך לא  2008סדרונות יהיה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש רוחב פרוזדורים ומ .70.13.6

 ס"מ.  150יפחת מ 

 חיד.ונות יהיה אוחב המסדרורלא יותקן מכשול לכל אורכם  .70.13.7

 חובה אולם ספורט  –גג עליון קל  .70.14

 קציה .קונסטרובוצעו בהתאם לתוכניות האלמנטים הנושאים של הגג י .70.14.1

 לכל הגג הקל לאישור   Drawings""Shop  על הקבלן להגיש תוכנית יצור  .70.14.2

רחביים ומהאלמנטים הנושאים יהיו עשויים פלדה, בצורה של קורות פלדה, או אגדים מישוריים  .70.14.3

על פי בחירת  לא,  אשר עברו טיפול כנגד שיתוך )קורוזיה( וצבועים בצבע ובגווןגג מרחבי מ או

 . והמזמיןהאדריכל 

רס של הריתוכים על ידי מכון בדיקה ומסמך, הקונסטרוקציה תובא לאתר לאחר בדיקות אל ה .70.14.4

 ואישור התוצאות על ידי המתכנן. ההתקנה תבוצע בעזרת ברגים בלבד. 

באתר תבוצע בדיקת ריתוכים בהתאם להחלטת המתכנן ושאו כים נדרשים ה של ריתוקרבמ .70.14.5

 המפקח. 

 בעיבוצע באמצעות אבץ קר ותיקוני צ גלווןקוני ו/או תיקוני הגנה כנגד שיתוך תי .70.14.6

 עומסי התכן של קונסטרוקציית הגג יהיו: .70.14.7

 412עומסים קבועים ושימושיים על פי ת"י  .70.14.8

 413י עומס לרעידות אדמה על פי ת" .70.14.9

 414ת"י רוח על פי  עומסי .70.14.10

מתקני  ,תיאטלוו-וטופ תכרעמ ם,בנוסף יש לחשב את קונסטרוקציית הגג באופן שתוכל לשאת ג .70.14.11

זוג אוויר, מערכת אקוסטית מערכת רשת לעצירת כדורים, תעלות מי , מחיצהספורט תלויים

 כיבוי אש במים, רמקולים, גופי תאורה, לוח תוצאות.

 .ר"מ/ג"ק 100 לש סמוע ןנכתל שי ,תיאטלוו-וטופ תכרעמ לש תידיתע הנקתה רובע .70.14.12

 .גגל םירבוחמה םירזיבאהו םינקתמה לכ ןיב אלמ םואתל גואדל שי .70.14.13

שור אדריכל הגג הקל לאילכל   ings""Shop Draw  על הקבלן להגיש תוכנית יצור  .70.14.14

 קטור. ווקונסטר

 חיפוי גג עליון .70.14.15

בטיחות אקוסטיקה ובניה  הנחיותם לתוכניות אדריכלות וחיפוי הגג יבוצע בהתא .70.14.15.1

 ירוקה 

 לאישור   "Shop Drawings"  ש תוכנית יצור על הקבלן להגי .70.14.15.2

 אקוסטי תרמויבוצע גג קל  .70.14.15.3
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בעובי  הפזי או בקסטבחתך טר צע יש לבהשכבה התחתונה היא הפח הנושא, אותו  .70.14.15.4

, אחוז 11-25בין  באחוזי חירור משתניםיהיה מחורר   הפח הנושאמ"מ  0.8של 

 וע בוון וצמגול

או צמר סלעים עמיד  כית עמידים באשמזרוני צמר זכו יש להניחמעל הפח המחורר 

עובי השכבה והצפיפות של  .בעלי גיזה שחורה שיהוו את השכבה הסופגת באש 

 עץ האקוסטיקה.לחישובי יו יהיה בהתאם הצמר

מחסום אדים, ובמידת רמית אשר תכלול תמעל השכבה האקוסטית תבוצע הגנה  .70.14.15.5

לוח גבס חסין אש צע שכבת נוספת של צמר זכוכית או סלעים כולל וורך תבהצ

 בהתאם לתכנון והנחיות יועצים. 

עלת מסה רמית ובהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה תבוצע שכבה בתמעל השכבה ה .70.14.15.6

 ס חסין אש. ימה מלוח גבלחס

 FALZONALג גכיסוי עליון של הגג יבוצע מפח עליון   .70.14.15.7

או מוצר שהוא ש"ע מאושר ע"י יועץ  FALZONALחיפוי הגג יעשה בשיטת  .70.14.15.8

 ום.האלומיני

חברת ההרכבה תהיה חברה מנוסה ושעשתה פרויקטים מהסוג של מבנה ציבור  .70.14.15.9

 בעברה. 

 קטהפרוילאדריכל, למנהל טי ויועברו רופי או בריהחומרים שיבחרו יעמדו בתקן אי .70.14.15.10

 וליועץ לאישור. 

שור האדריכל , מנהל שיח באיעל גבי תשתית מחומר ק יותקן FALZONAL-פנל ה .70.14.15.11

 והיועץ. הפרויקט

 מים יאספו וינקזו בהתאם לתוכניות האדריכלות. מזחלות .70.14.15.12

רכת ללא יבצע נעילה חשמלית להידוק וסגירת המע (standing seam)תפר עומד  .70.14.15.13

 .ים חיצונייםברג

 מ"מ  0.7בעובי של  AW-3005החומר יהיה מסגסוגת אלומיניום  :  .70.14.15.14

מ  מיקרון אך לא יפחת 21-26. עובי הצבע יהיה  PVDF Poly vinyl fluorideצבע:  .70.14.15.15

שכבות והעובי יהיה בן  3 -מיקרון. במידה ויבחר צבע מטאלי הצבע יתבצע ב 21 –

  .30-מיקרון אך לא פחות מ 30-40

 מתכת אלא בחומר הנקרא מיקה או ש"ע. ימוש בחלקי לא יהיה ש .70.14.15.16

 ות האדריכלות.חתך הגג ופרט בהתאם לתוכני .70.14.15.17

מים  כוללת ביצוע ארגזי רוח, אפי מים, מזחלותFALZONAL -העבודות  .70.14.15.18

 והתחברות למערכת ניקוז מי גשמים בהתאם לתוכניות האדריכלות.

 בחתך הגג. (OSB)אין לבצע שכבת  .70.14.15.19

 ט רופס םלואל הבוח – לק גג זוקינ .70.15

 .תישפוח הכיפשל תופידע ,גגה לע ודמעי אל םשגה ימש ךכ השעי גגה זוקינ .70.15.1
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 (טרופס םלואל )חובה –יות על גגות וולטא הכנה להתקנת מערכות פוטו .70.16

יש לתכנן את גג המבנה )השטוח מבטון(  כך שיכיל את כל המתקנים הטכניים הנדרשים כגון  .70.16.1

 מתקני מיזוג אוויר, מערכות דוד סולארי עם קולטים וכן את המערכות ה פוטו וולטאיות 

פוטו וולטאיות  ותכנון יש לוודא כי נשאר שטח אפקטיבי גדול להתקנת המערכות ה בתכנון  .70.16.2

שיאפשר הפניית הפאנלים דרומה ובחשיפה מלאה שלהם, )הפניות מדרום מזרח ועד דרום מערב(  

 ככל הניתן ללא הצללות.

ג פנוי רצוי ככל האפשר לרכז מערכות טכניות בצורה מרוכזת ובדופן הצפונית , על מנת להשאיר ג .70.16.3

 ורצוף 

  גות גבוהים בין מפלסים )מניעת הצללות על הגג(.הימנעות מבניית מעקות במרכזי הגגות / ג .70.16.4

 ק"ג/מ"ר 25יש לחשב עומסי תכנון קונסטרוקציית גג לעומס נוסף של  .70.16.5

אשר יותקן שם בעת הקמת המערכת יש לתכנן ולבצע הכנות מקום בלוח החשמל למפסק  .70.16.6

ח מתוכננת ובהתאם לשט פוטו וולטאיותבהתאם לגודל מערכת  גודל המפסק והמקוםהסולארית 

 הגג 

ישירות ללוחות מונים / חדר חשמל יש לתכנן ולבצע שני שרוולים אשר מהגג )מאזור המערכת(  .70.16.7

עבור העברת הכבילה המחברת את המערכת שעל הגג למונה חח"י. במידה וקיים פיר  –ראשי 

 בתוך הקירות. בבניין, רצוי לקבוע את השרוול בפיר ולא 

 ידות בהתאם לתכנון וגודל מערכת יש  לתכנן ולבצע נישה  להצבת הממירים מ .70.16.8

מונה ה"ייצור" של המערכת הפוטו וולטאית ימוקם בצמוד למונה הצריכה של המבנה, לכן יש  .70.16.9

לתכנן מראש נישות/גומחות/חדרי חשמל עבור מונה זה, לרבות מקור הזנה מהלוח הראשי אל 

 המונה לארון ריכוז הממירים.  המונה, ותוואי מ

( ותוואי צנרות PCCיותר להתממשקות בין הצרכן לחברת החשמל ) יש לתכנן גומחות גדולות .70.16.10

 בפיתוח.

והמערכת הפוטו וולטאית מתוכננת להיפרס על כמה גגות באותו פרויקט )תחת אותו במידה  .70.16.11

 AC-או ה DC-מונה חשמל(, יש להכין תשתיות ותוואי צנרות בין המבנים לחיבור מערך ה

 בהתאם לתכנון.

 דות מים )באזורים מנוגדים( לשם תחזוקה ושטיפת המערכתיש לתכנן ולבצע שתי נקו .70.16.12

 גג קל: .70.16.13

ידית של מערכות פוטו וולטאיות  יש לתכנן את כיסוי הגג לעומס עבור התקנה עת .70.16.13.1

 ק"ג/ מ"ר לטיפול במערכת. 100של 

יש לתכנן ולבצע שתי נקודות מים )באזורים מנוגדים( לשם תחזוקה ושטיפת  .70.16.13.2

 .המערכת

 ו/או לקו חיים יש לדאוג למעקות בטיחות .70.16.13.3

 ספורט  חובה אולם –מידות דלתות  .70.17

 אחרת  צויןס"מ אלא עם  230כל הדלתות בכל אולם הספורט יהיה  גובה .70.17.1

 ס"מ 120פתח אור של וברוחב ס"מ  300ובה דלת מחסן ג .70.17.2

 ס"מ וברוחב פתח אור בהתאם לנדרש בתקנות. 300 גובה דלת אחת בזירה יהיה .70.17.3

 ס"מ 110מידת פתח אור של דלת כניסה / יציאה חד כנפית תהייה ב .70.17.4
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 ס"מ 220ית תהייה במידת פתח אור של ציאה דו כנפת כניסה / ידל .70.17.5

 חובה אולם ספורט –וריםנגד ציפורשת הגנה   יצה/גניבהאמצעי הגנה לחלונות כנגד פר .70.18

  (, ובהתאם להחלטת  המזמין , והתוכנית האדריכליתאישור יועץ בטיחות)בכל החלונות בכפוף ל .70.18.1

 א :ושה מפלסונות החיצוניים  בכל לסרג את החל יש .70.18.2

 .1635ות התקן הישראלי ענו על דרישכללי י .70.18.2.1

רת ציר מסגס"מ מציר ל 10מ במרחק מ" 14מוטות פלדה מגולוונת  עגולים קוטר  .70.18.2.2

 מ"מ 50/50/5פרופיל שטוח 

 ס"מ. 90ורג מעל גובה  חלוקה אופקית לס .70.18.2.3

 .שכבות לפי מפרט 2צבע מגן וצבע  .70.18.2.4

ו יפורים בצידהגנה כנגד צכנית האדריכלית יש לשלב רשת בהתאם להחלטת המזמין והתו .70.18.3

 החיצוני של החלון.

ערב, ת שתי ומ"מ, בצור 2.5עובי של ב מגולוונתרשת הציפורים תבוצע מחוטי פלדה  .70.18.3.1

 מ"מ בלבד. 300עם מידות פתח של יעלה על 

 עיגון בהתאם לפרט קונסטרוקטור. .70.18.4

 חובה לאולם ספורט  – תעלת ניקוז .70.19

 מקלחת. ה לאיסוף מיבכה מנירוסטבוצע תעלת נירוסטה עם מכסה סבכל תאי המקלחת ת .70.19.1

  התעלה תבוצע לכל אורך תא המקלחת. .70.19.2

 פורטחובה אולם ס –מקלחת  .70.20

 דרך 4ברז מיקסר )אינטרפוץ(  רים עם נקודת מים חמים ק .70.20.1

 ס"מ. 220ה של ראש מקלחת בגוב .70.20.2

 חובה אולם ספורט - -מערכות מים חמים  .70.21

זאת ובהתאם ב המצויןי ם להוראות הל"ת, בחללים על פמערכות מים חמים יבוצעו בהתא .70.21.1

 לתכנון

 .5463"י יש להבטיח טמפ' מים חמים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ות .70.21.2

 מעלות צלסיוס. 45ל עד ש מרביתבל על ידי ווסת או אמצעי אחר לטמפ' מים תוגטמפ' המים הח .70.21.3

 מערכת סולרית  .70.21.4

אי מקלחת , המערכת תבוצע לכל שלושה ת ליטר  120המערכת תכלול דוד בנפח  .70.21.4.1

 7ות חוף לבניית מבני חינוך וציבור פרק במפרט אחוז התאם למפורטב

 מחממים למים חמים .70.21.5

למפורט במפרט אחוזות חוף לבניית  ע בהתאםמים מיידי המערכת תבוצמחמם  .70.21.5.1

 7וציבור פרק  מבני חינוך

ט ברשימת תשלום תוספת כמפור חובה לאולם ספורט  ספרינקלרים  –מערכות כיבוי אש  .70.22

 התוספות.

במוקד בו ארעה. להתחיל להמטיר מים באופן אוטומטי התפרצות אש ערכת לאֵתר מטרת המ .70.22.1

ו פרצה האש בלבד דרך מתז או מתזים אשר במקום בשי המקום. המים יותזו ולהזעיק את אנ

ו להזרים את כמות המים הדרושה לכבוי ללא גרימת נזקי מים במקומות בהם האש לא תוכננ

 פגעה.
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בור אולם ספורט תהייה  מערכת פרינקלרים עאש במים  ס אספקה והתקנת  מערכת כיבוי .70.22.2

מהדורה אחרונה  NFPAקני ובת 1596/1בתקן ת"י   פריאקשיין,  מושלמת כנדרש וכמפורט

 במצב פעולה.      ובהתאם לתכנית כאשר  המערכת

 ת ציבור וחינוך.למפרט אחוזות חוף לבניית מוסדו 7הביצוע יהיה בהתאם למפורט בפרק  .70.22.3

 ספורטחובה אולם  –רת מערכות שליטה ובק .70.23

 יש לבצע במיקום בהתאם לתכנון אדריכלי ויועץ החשמל .70.23.1

וויר, ל מערכות החשמל באולם )חשמל, תאורה, מיזוג את של כליטה ובקרה להפעלה כללילוח של .70.23.2

 מתח נמוך וכו'(

 ות גישה של לא מורשים לוח השליטה יותקן במקום בעל נוחות בגישה ושליטה, אך ללא יכול .70.23.3

 לכלל המערכות. ואינדיקציה ח יספק בקרההלו .70.23.4

 חובה אולם ספורט –שליטה ובקרת מתקני ספורט  .70.24

 יכלי ויועץ החשמלנון אדרלבצע במיקום בהתאם לתכיש  .70.24.1

 לית של כלל מתקני הספורטלוח שליטה ובקרה להפעלה כל .70.24.2

כולות גישה של לא מורשים לוח השליטה יותקן במקום בעל נוחות בגישה ושליטה, אך ללא י .70.24.3

 נעילה. וך ארון עם יהה מוגן בתו

 כל שלב.ה לכלל מתקני הספורט בראי תזווייש למקם את לוח השליטה כך שלמפעיל אותו תהייה  .70.24.4

 הפסקת הפעלת מתקני הספורט בשעת חירום.יותקן לחץ חירום בסמוך ומחות ללוח השליטה ל .70.24.5

 המתקן. רייעצהמתג עם עזיבת  – n/oכל לחצני ההפעלה יהיו מסוג  .70.24.6

 לם ספורט חובה או –רטמתקני ספו .70.25

יו מוגנים מחוסר מתקני הספורט המופעלים חשמלית ובכלל זה גם המחיצה האקוסטית יה כל .70.25.1

 פאזה ומוגנים על ידי מאמת ומפסק פחתוהיפוך פאזה 

 מנוע יותקן מפסק פאקט המאפשר השבתה מקומית של אספקת החשמל.ליד כל  .70.25.2

 ת.יצה האקוסטיעל הפעלת המח המתריעהסתובבת יש לבצע נורת חיווי מ .70.25.3

 חובה אולם ספורט  –רה תאורת זי .70.26

 דריכלותתאורת הזירה תבוצע בהתאם לתוכנית חשמל וא .70.26.1

 .להקה רוזאל הרואת ילגעמ ינשו הריזל תאורה )שלושה אזורי הדלקה(מעגלי  יש לבצע שלושה .70.26.2

 (0.9קדם תחזוקה מ(לוקס ממוצע  500ת תאורה בעוצמה אופקית של באולם תותקן מערכ .70.26.3

 .רצפהמעל ה ס"מ 100מדוד בגבה < 50 סנוורלפחות, מקדם  0.7אחידות 

 התאורה יהיו מסוג בהתאם להחלטת המזמין גופי  .70.26.4

 LEDתאורת הזירה תהיה תאורת "לד"  .70.26.5

לוקס ממוצע )מקדם  500בעוצמה אופקית של  LEDבזירת האולם תותקן מערכת תאורת  .70.26.6

 מ' מעל הרצפה. 1<מדוד בגבה  50מקדם סינוור לפחות,  7.0( אחידות  9.0תחזוקה 

יהיו פנסי הצפה. סימטריים בתליית התאורה בתקרה מעל לזירה, או אסימטריים הפנסים  .70.26.7

 בתליית התאורה משני צידי הזירה.

 ,עם אלומה רחבה. בהתאם לדרישות המתקן. LEDהפנסים יהיו בטכנולוגיית  .70.26.8

 .IP 66סי, בדרגת אטימות הפנסים יהיו מיציקת אלומיניום עם גימור אפוק .70.26.9

 (IMPACT BALLגיעת כדורים )הגופים יהיו עמידים בפני פ .70.26.10



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  155עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

הפנס יהיה מתוצרת בינלאומית מוכרת, בעלת תקינה אירופאית או אמריקאית לעמידות בכל  .70.26.11

 .LEDתנאי ההארה במנורות 

 קלווין. 4,000 –גוון אור של הפנס יהיה לא פחות מ  .70.26.12

 .CRI 80מסירת הצבע לפחות  .70.26.13

 שעות. 50,000 –יים של הפנס לא פחות מ אורך ח .70.26.14

 .GR=0בטיחות פוטו ביולוגית ברמה של  יש להקפיד על .70.26.15

 .  FREE FLIKERלפי תקני  3%יש להקפיד על מניעת נצנוץ שלא יעלה על רמה של  .70.26.16

מתקן התאורה יאפשר התאמה לשימושים שונים באולם לרבות הרצאות ומופעים. מומלץ  .70.26.17

כון מות תאורה שונות, בהתאמה לפעילויות שונות, לצורך חסלוח הבקרה לעוצ לבצע הפרדה ב

 באנרגיה.

 קבוצות ומ"ז כפול.  4גופי התאורה יהיו עם אפשרות הדלקה ב  .70.26.18

 יש לוודא דרגת האטימות תואמת את הנדרש .70.26.19

 לוקס.  500תתוכנן עוצמת תאורה מינימלית של   .70.26.20

לתכנן את עוצמת  ליגה ו/או למשחקים בינלאומיים, ישבמקרה שהאולם מיועד למשחקי  .70.26.21

התאורה בתיאום עם איגוד הכדורסל ו/או  ואיגוד הכדוריד ו/או עם האיגוד הרלבנטי ,לפי 

 ן. יהעני

לוקס ועצמה זו  1500-ככל שהאולם ישמש למשחקי ליגה עוצמת התאורה חייבת להגיע ל .70.26.22

 תיבדק בגובה של מטר מרצפת האולם. 

תייחסות יועץ תאורה, כאשר בכל מקרה ישמש כאולם רב תכליתי, יש לקבל הבמידה והאולם  .70.26.23

 לוקס 500 -התאורה לא תפחת מ

 יש לספק בדיקה לרמת תאורה מתוכננת  כנדרש, ובדיקת תאורה  לאחר הביצוע  .70.26.24

באולמות בתיקצוב משרד התרבות והספורט באחריות הקבלן לספק דו"ח מפורט של עוצמת  .70.26.25

דרשים ע"י תיק המוצר כגון ( לרבות הפרמטרים, הנMADE ASוע )התאורה באולם לאחר ביצ

 מקדם אחידות, מקדם סינוור וכדו'.

מתקן התאורה יאפשר התאמה לשימושים שונים באולם לרבות הרצאות ומופעים. מומלץ  .70.26.26

התאמה לפעילויות שונות, לצורך חסכון ב ,רה שונותלעוצמות תאולבצע הפרדה בלוח הבקרה 

 .באנרגיה

 ובה אולם ספורט ח –תאורת מושבים  .70.27

 ות במושבי הצופים. חשמל ואדריכלות, יש לבצע גופי תאורה להתמצא תוכניתלבהתאם  .70.27.1

 גופי התאורה יהיו גופים שקועים במדרגות, או בקירות המדרגות. .70.27.2

 .מיםני תנפצות ומוגגנים מפני ההגופים יהיו אנטי ונדליים מו .70.27.3

 חובה אולם ספורט  – מים חימום .70.28

 ום מים מערכות חימאספקה והתקנה  .70.28.1

ם בהתאם למפורט ים באמצעות מערכת סולרית או מערכת לחימום מימום מחיתבוצע מערכת ל .70.28.2

  7בפרק 

 ביצוע המערכת הסולרית תהיה בהתאם לתקנות לת"י ולהנחיות היצרן. .70.28.3
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ובצמוד לדוד על הגג יותקן מפסק חשמל דו  וכיבוי הדודטבי להדלקת יותקן מפסק חשמל דו קו .70.28.4

 קוטבי לטובת אחזקה.

 ט ספור לםחובה או –רכת גילוי אשמע .70.29

 כל חלקיו  על 1220מערכת לגילוי אש תבוצע בהתאם לת"י  .70.29.1

 תותקן מערכת פתוחה כדוגמת "טלפייאר" .70.29.2

ות י עשן, נורימשנית , גלאהמערכת תכלול את כל הנדרש לפעילות תקינה ותכלול רכזת ראשית ו .70.29.3

  סימון, לחצני התראת אש, תופרים, חייגן, מערכת כריזה  משולבת

 ר בהתאם להנחיות שירותי הכבאות ן ישיפוהמערכת תחובר לקו טל .70.29.4

 מ"מ לפחות. 16בצנרת אדומה "כבה מאליו". קוטר הצנרת  בוצע כל החיווט י .70.29.5

 אמפר יבוצעו גלאי עשן  100בלוחות חשמל עד  .70.29.6

יותקנו בנוסף לגלאי העשן גם מערכת לכיבוי אש אוטומטית אמפר ומעלה  100חשמל מ בלוחות  .70.29.7

 ת הכבאוי בהתאם לדרישות שרותגז באמצעות 

 ן התקנים הישראלי.התקנת המערכת בפועל תיבדק ותאושר ע"י מכו .70.29.8

 חובה אולם ספורט –מערכת אזעקה ומצלמות  .70.30

 יש לבצע הכנות למערכת אזעקה ולמערכת מצלמות  .70.30.1

  מ"מ קוטר סמוי בבטון 25מובילים מסוג מריכף ות מובלים מצעות צינורת יבוצעו באההכנו .70.30.2

 משיכה  כולל חוט

 אזעקה או המצלמות ועד לנקודת ריכוזלאי הג ממיקום נקודות .70.30.3

 ם לתכנוןהכל בהתא .70.30.4

 חובה אולם ספורט –- וצלצוליםמערכת כריזה  .70.31

ל כול 3חלק  1220ישראלי  ביצוע מערכת כריזה משולבת עם מערכת גילוי אש  בהתאם לתקן .70.31.1

ולל החצר על פי שילוב עם מערכת צלצולים מוזיקלית אשר תכסה את כל שטח המוסד כ

 ותכלול: 160ראל ת יששטרמפרט מ

כולל ארגז עץ בכל הכיתות, מסדרונות, מרחבים מוגנים,  8אט "וו 6ואט, רמקולים  150מגבר  .70.31.2

וזיקה פר כריזה/ מקת, כולל שוחדרי מעבדה, מלאכה וכדומה, אולם התעמלות בכמות מספ

 חדראר גמיש ולחצן דיבור בלהתקנת חוץ בחצרות, כולל מיקרופון דינאמי כולל מעמד, צוו

כירות ו/או במקום אחר שיקבע ע"י הל, הכל מוכן ומובל אל המקום המרכזי בחדר מזהמנ

שקע עבור לפי הנחיות יועץ הבטיחות. במקום זה יותקן בית  PTTהאדריכל. כן יותקנו לחצני 

ים ודות כוללות תיבה עם מכסה, צינורות, הכל לפי תכנית. שעון צלצולגבר. כל הנקהמ

 תכניות שבועיות לחצן.שתי עם מוזיקלי )שעון אם( 

 וד הנדרש להפעלה תקינה של המערכת.הביצוע כולל את כל הצי .70.31.3

מלא המערכת תגובה בספק כח עצמי במתח נמוך )מצבר+ מטען( המבטיחים פעולתה בהספק  .70.31.4

 שעות לפחות. 8בעת הפסקת חשמל, פעולתה במצב הכן למשך  דקות לפחות 60למשך 
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 ודות ריכוז נק .70.32

 מעגלי תאורה  .70.32.1

מלתחות  ימעגלים בכל אחד מחדר 3) 6    קניםתחות שחלמ .70.32.1.1

 חקנים (ש

מעגל בכל אחד ממקלחות ושירותי    1) 2  שופטים  ושירותי  מקלחת .70.32.1.2

 השופטים(

 ם(ל חדר שופטימעגלים בכ 2) 2    חדר שופטים .70.32.1.3

 מעגלים בכל אחד מחדר שירותי קהל( 2) 4    הל ק שירותי .70.32.1.4

 נכים(תי )מעגל בכל חדר שירו 1   שירותי נכים  .70.32.1.5

 אחד מהחדרים(מעגלים בכל  2) 2   שרד /מזכירות / חדר תפעולמ .70.32.1.6

 3    מבואה .70.32.1.7

 2    כללי מחסן .70.32.1.8

 1   מחסן מזרונים .70.32.1.9

 (מעגלים בכל אחד מהחדרים 3) 3   חדר פעילות / חוגים .70.32.1.10

 3    חדר כושר .70.32.1.11

 3    זירה  .70.32.1.12

 1  נישת מזכירות / שופטים .70.32.1.13

 2    מושבי קהל  .70.32.1.14

 רנקודות חיבור קי .70.32.2

ורי קיר בכל אחד מחדר מלתחות חיב 2)  4   מלתחות שחקנים .70.32.2.1

 שחקנים (

חיבור קיר  בכל אחד ממקלחות ושירותי   1) 1  ושירותי  שופטים מקלחת .70.32.2.2

 השופטים(

 שופטים( חיבורי קיר בכל חדר 2) 4    חדר שופטים .70.32.2.3

 חיבור קיר בכל אחד משירותי הקהל( 1) 2    קהל  רותישי .70.32.2.4

 נכים(ירותי ר קיר בכל חדר ש)חיבו 1   שירותי נכים  .70.32.2.5

 בכל אחד מהחדרים(חיבורי קיר  4) 4  שרד /מזכירות / חדר תפעולמ .70.32.2.6

 3    מבואה .70.32.2.7

 3    כללי מחסן .70.32.2.8

 1   מחסן מזרונים .70.32.2.9

 )פיזור בהתאם לתכנון( 8   חדר פעילות / חוגים .70.32.2.10

 התאם לתכנון()פיזור ב 8    חדר כושר .70.32.2.11

יוד )בנוסף לנק' חיבור קיר עבור מתקנים וצ 6    זירה  .70.32.2.12

 (קבוע

 2  םת שופטימזכירונישת  .70.32.2.13

 2    מושבי קהל  .70.32.2.14
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 נק' טלפון  .70.32.3

)נקודת טלפון בכל מלתחת שחקנים באזור  2    יםמלתחות שחקנ .70.32.3.1

 היבש(

  0  שופטים  ושירותי  מקלחת .70.32.3.2

 ופטים באזורן בכל חדר ש)נקודת טלפו 2   חדר שופטים  .70.32.3.3

 היבש(

 0    שירותי קהל  .70.32.3.4

 0   שירותי נכים  .70.32.3.5

 אחד מהחדרים  בכלפון נקודות טל 2) 2 תפעול מזכירות / חדר משרד / .70.32.3.6

  1    מבואה .70.32.3.7

 1    כללי  מחסן .70.32.3.8

 0   חסן מזרוניםמ .70.32.3.9

 )נק' טלפון בכל אחד מהחדרים( 1   חדר פעילות / חוגים .70.32.3.10

  1    חדר כושר .70.32.3.11

  0    זירה  .70.32.3.12

 1  ות שופטיםנישת מזכיר .70.32.3.13

 0     מושבי קהל .70.32.3.14

 הטלוויזינק' טל"כ +שקע חשמלי למכשיר  .70.32.4

באזור  שחקנים "כ בכל מלתחת)נקודת טל 2    מלתחות שחקנים .70.32.4.1

 היבש(

  0  מקלחת ושירותי  שופטים .70.32.4.2

)נקודת טל"כ בכל חדר שופטים באזור  2   שופטים  חדר .70.32.4.3

 היבש(

 0    שירותי קהל  .70.32.4.4

 0   שירותי נכים  .70.32.4.5

 בכל אחד מהחדרים(נקודת טל"כ ) 1 תפעול  משרד /מזכירות / חדר .70.32.4.6

  1    מבואה .70.32.4.7

 0    כללי מחסן .70.32.4.8

 0   מחסן מזרונים  .70.32.4.9

 ודת טל"כ בכל אחד מהחדרים()נק 1   ילות / חוגיםחדר פע .70.32.4.10

  1    חדר כושר .70.32.4.11

  0    ירה ז .70.32.4.12

 0  נישת מזכירות שופטים .70.32.4.13

 0    מושבי קהל  .70.32.4.14
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 נק' מחשב  .70.32.5

נים באזור )נקודת מחשב  בכל מלתחת שחק 2    מלתחות שחקנים .70.32.5.1

 יבש(ה

  0  ושירותי  שופטיםמקלחת  .70.32.5.2

אזור ים ב)נקודת מחשב בכל חדר שופט 2   חדר שופטים  .70.32.5.3

 היבש(

 0    קהל  שירותי .70.32.5.4

 0   שירותי נכים  .70.32.5.5

 נקודות מחשב בכל אחד מהחדרים( 2) 2 עול משרד /מזכירות / חדר תפ .70.32.5.6

  1    מבואה .70.32.5.7

 1    כללי  מחסן .70.32.5.8

 0   מחסן מזרונים  .70.32.5.9

 מהחדרים( חשב בכל אחד)נקודת מ 1   חדר פעילות / חוגים .70.32.5.10

  1    חדר כושר .70.32.5.11

  0    זירה  .70.32.5.12

 1  נישת מזכירות שופטים .70.32.5.13

 0    שבי קהל מו .70.32.5.14

 אלחוטי )ראוטר( נה לנתבנק' הכ .70.32.6

 בכל מלתחת שחקנים באזור היבש()נקודה  2    מלתחות שחקנים .70.32.6.1

  0  מקלחת ושירותי  שופטים .70.32.6.2

 )נקודת בכל חדר שופטים באזור היבש( 2   חדר שופטים  .70.32.6.3

 0     שירותי קהל .70.32.6.4

 0   י נכים שירות .70.32.6.5

 דרים()נקודה בכל אחד מהח  1 משרד /מזכירות / חדר תפעול  .70.32.6.6

  1    מבואה .70.32.6.7

 1    ןמחס .70.32.6.8

 0   מחסן מזרונים  .70.32.6.9

 נקודה בכל אחד מהחדרים() 1   חדר פעילות / חוגים .70.32.6.10

  1    חדר כושר .70.32.6.11

 0    זירה  .70.32.6.12

 1  נישת מזכירות שופטים .70.32.6.13

 ם()בשני קצות המושבי 2    מושבי קהל  .70.32.6.14

מהיר קיסטון   USBמטעןשקעי חשמל , שקע מחשב, שקע טלפון,  4) הכוללת :דה עמדת עבו .70.32.7

2A) ות בנוסף לנקודות הרגיל 

  0    חות שחקניםמלת .70.32.7.1

  0  מקלחת ושירותי  שופטים .70.32.7.2

 )עמדה בכל חדר שופטים ( 2   חדר שופטים  .70.32.7.3
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 0    שירותי קהל  .70.32.7.4

 0   שירותי נכים  .70.32.7.5

 (מדה בכל חדר)ע 1 משרד /מזכירות / חדר תפעול  .70.32.7.6

  0    מבואה .70.32.7.7

 1    כללי  מחסן .70.32.7.8

 0   מחסן מזרונים  .70.32.7.9

 עמדה בכל חדר() 1   חדר פעילות / חוגים .70.32.7.10

  1    רחדר כוש .70.32.7.11

 0    זירה  .70.32.7.12

 1  נישת מזכירות שופטים .70.32.7.13

  0    הל מושבי ק .70.32.7.14

 נקודת מזגן מפוצל, כולל נקודת חיבור קיר .70.32.8

  0    מלתחות שחקנים .70.32.8.1

  0  מקלחת ושירותי  שופטים .70.32.8.2

 שופטים (ה  בכל חדר )נקוד 2    חדר שופטים .70.32.8.3

 0    שירותי קהל  .70.32.8.4

 0   שירותי נכים  .70.32.8.5

 חדר ( )נקודה בכל 1 ר תפעול / חד משרד /מזכירות .70.32.8.6

  0    מבואה .70.32.8.7

 1    מחסן כללי  .70.32.8.8

 0   מחסן מזרונים  .70.32.8.9

  0   חדר פעילות / חוגים .70.32.8.10

  0    חדר כושר .70.32.8.11

 0    זירה  .70.32.8.12

  1  נישת מזכירות שופטים .70.32.8.13

  0    מושבי קהל  .70.32.8.14

 מאולץ  אוורורנקודות  .70.32.9

 )נקודה בכל מלתחת שחקנים באזור הרטוב( 2    םלתחות שחקנימ .70.32.9.1

 קנים באזור הרטוב(לתחת שח)נקודה בכל מ 2  ופטיםרותי  שמקלחת ושי .70.32.9.2

 0   חדר שופטים  .70.32.9.3

 )נקודה בכל חדר שירותים( 2    הל שירותי ק .70.32.9.4

 )נקודה בכל חדר שירותי נכים( 1   שירותי נכים  .70.32.9.5

  0 משרד /מזכירות / חדר תפעול  .70.32.9.6

  0    מבואה .70.32.9.7

 1    לי מחסן כל .70.32.9.8

 1   מחסן מזרונים  .70.32.9.9

  0   חדר פעילות / חוגים .70.32.9.10
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  0    דר כושרח .70.32.9.11

 0    זירה  .70.32.9.12

  0  שופטים מזכירותנישת  .70.32.9.13

  0    מושבי קהל  .70.32.9.14

 : ובה אולם ספורטח –סימון מגרש  .70.33

  הרקמ לכב ,ןימזמה תטלחהל םאתהב שרגמ ינומיס ועצובי .70.33.1

 לסטקו ףערודכ ישרגמ ונמוסי ףערודכ תריזב .70.33.2

 לסרודכו ףערודכ ישרגמ ונמוסי לסרודכ תריזב .70.33.3

  דירודכו ,לסרודכ ,ףערודכ ישרגמ ונמוסי דירודכ תריזב .70.33.4

בצבע פוליאוריטני עמיד מעודכן כולל מרווחי בטיחות  FIBAסימון מגרש כדורסל לפי תקן  .70.33.5

 כדורסל שות איגוד הבהתאם לדרי הכלבשחיקה 

תאם הכל בהני עמיד בשחיקה בצבע פוליאוריטכולל מרווחי בטיחות  כדורעף סימון מגרש  .70.33.6

 ישות איגוד הכדורעף לדר

בוצע בנוסף סימון מגרש )זירת משחק(, כדור יד כולל מרווח בטיחות וריד יבאולם עם זירת כד .70.33.7

ם לדרישות בשחיקה בהתאעמיד  מתאיםעפ"י דרישות איגוד הכדוריד, בצבע פוליאוריטן 

 התאחדות הכדוריד

. עמיד בשחיקה  כולל ן מתאיםמתקצב בצבע פוליאוריט סימון וצביעת עיגול מרכזי בלוגו גוף .70.33.8

  העיר ו/או בהתאם להנחיות גוף מתקצב  או שם/צביעת שם האולם ו

 חובה אולם ספורט – עבודות ריצוף וחיפויבניה ירוקה   .70.34

 קה בהתאם להנחיות יועץ בניה ירוקהד בבניה ירוהמקנים ניקויש לבחור באריחים  .70.34.1

 טחובה אולם ספור - יפויעבודות ריצוף וח סוגי ריצוף  .70.35

התנגדות להחלקה,  – 2279 דרישות ת"י עמדו בהריצוף המותקנים במבנה, לפי ייעודם, יסוגי  .70.35.1

 ולא יפחתו מהמפורט להלן

  R-10חללים יבשים  .70.35.2

 R-11 – מלתחהותים, חדרי , חדרי שירתרחבות ומרפסות, מקומות התקהלו .70.35.3

 .ןימזמהו תוחיטב ץעוי תייחנהל םאתהב –תאי מקלחת, מטבח   .70.35.4

 ת לשחיקה למבני ציבור.האריחים יהיו בעלי עמידו .70.35.5

עבור  דרגת התנגדות להחלקה כמפורטלן להציג למפקח לפני ביצוע  אישור על על הקבהערה:  .70.35.6

 המרצפות אשר סופקו לשטח

 רטחובה אולם ספו – / שירותים  חיפוי קירות חדרי מקלחת .70.36

 והוא קל לניקוי. בשפשוףחיפוי שאינו פוצע  ד לבחור סוגיש להקפי .70.36.1

 ת אדריכליתביצוע בהתאם לתוכני .70.36.2

 ס"מ 30x60עד במידות ה י קרמיקת באריחחיפוי קירו .70.36.3

 שני גוונים לבחירת האדריכל עד ניתן לשלב  .70.36.4

 ס"מ מפני הריצוף.  220גובה חיפוי  .70.36.5

מיוחדות לכל גובה /  ת אלומיניוםיבוצעו פינובכל מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות  .70.36.6

 אורך החיפוי של אייל ציפויים או ש"ע.
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 החלון. קיר.  יש לבצע חיפוי קרמיקה סביב לכלחיפוי הל גובה ה וגובה החלון הינו מעבמיד .70.36.7

 חובה אולם ספורט –רצפת פרקט זירת אולם / חדרי חוגים  .70.37

 יכלית תוכנית האדרובהתאם ליר שטח רצפת הפרקט יהיה בכל שטח חלל האולם מקיר לק .70.37.1

 ביצוע בהתאם לתוכנית אדריכלית. .70.37.2

 רלאישו  "Shop Drawings"  צור על הקבלן להגיש תוכנית י .70.37.3

 שר את סוג הרצפה, וספק הרצפהיש לא .70.37.4

 .2חלק  5516ות לעמוד בת"י על הרצפ .70.37.5

 .היצרן של הטכני למפרט ובהתאם הספורט באולם לקיר מקיר יהיה הפרקט רצפת שטח .70.37.6

ספורט  ענפי גם כמו כדורעף, כדורסל: כמו כדור שחקיומ ספורט ותלפעיל תותאם הרצפה .70.37.7

 .ספיםנו רלוונטיים

ט, בהתאם להוראות מוחל באופן ומפולס מוחלק בטון משטח / רצפה יגב על עתבוצ הפרקט רצפת .70.37.8

 '.מ 3 לאורך' ממ 3תעלה על כ   שלא סטייה עם,   ימשרד-הביןהמפרט 

 .FIBA /FIVB/IHF כגון ונטייםהרלו ל"הבינ הספורט ודיאיג של אישורים תישא הרצפה .70.37.9

 האמריקאי החקלאות ממשרד אישור לצרף יש, קנדי( מייפל )אמריקאי או מעץ פרקט לרצפת .70.37.10

 .ארצה מגיע ייפלכשהמ ללא תולעים הינו שהעץ

 מקפידה על הפרקט את המייצרת החברה כי, יערות( לתכנון )המועצה FSC אישור לצרף יש .70.37.11

 .פיראטית בכריתה עוסקת אינהו המטעים של מחדש ייעור

 .ומעלה שנייה או ראשונה ברמה יהיה הפרקט של המיון דרוג רמת .70.37.12

 FIBA.עמידה  שוראי ובעלת הישראלי התקן לפי באש עמידה אישור בעלת יהתה הרצפה .70.37.13

 בתקנים EN14904 A4-A3ו- DIN 18032 פרק 2. בעלת אישור

 מכסה תואם התקנת לכול, תקניים–כדורעף ודילעמ המתאימים פלדה שרוולי יותקנו במשטח .70.37.14

 מזמין שיורה כפי שטחהמ גבי על שונים ספורט למתקני עיגונים יותקנו כן כמו. הפרקט לרצפת

או פליז מעוגנות, כולל  םאלומיניורוזטות   באמצעות וצעיב אלו לעגונים הכיסוי, העבודה

של המכסה  תיחה אקראיתמכסה נשלף מסוג הרצפה, למכסה יהיה מנגנון אבטחה המונע פ

 אשר רצים עליו או מקפיצים עליו כדור.כ

 גוון העץ על לשמירה ההצהב דכנג ידהעמ תהיה הלכה. התקן פיל חיכוך ברמת עמידה - לכה .70.37.15

 FIBA.אישור  בעלת הלכה. לספורט בשחיקה מצוינת עמידות בעלת, זמן לאורך הבהיר

הפרקט  י משטח אחד שר יחבר לכדבשוליים של משטח הפרקט , יותקן משטח אלומיניום א .70.37.16

 מה .לאזורים החיצוניים כמו יציאה מהאולם , כניסה למחסן וכדו

ים בין הלוחות ורה מקצועית תוך הקפדה על ביצוע מרווחמרו בצו וימוסלוחות הפרקט יונח .70.37.17

 לצורך התגברות על שינויי לחות טבעיים הקיימים באולם

 קנדי(\אמריקאי פרקט )מייפל ריצפת .70.37.18

מוחלט,  באופן ומפולס מוחלק בטון משטח / רצפה גבי על תבוצע קטהפר רצפת .70.37.18.1

 לאורך' ממ 3 על כ תעלה  אשל סטייה עם,   ימשרד-הביןבהתאם להוראות המפרט 

 '.מ 3

, כדוריד, אולמות כדורגל, כדורסל: כדור ומשחקי ספורט תלפעילו תותאם הרצפה .70.37.18.2

 .נוספים םרלוונטיי ספורט ענפי כמו גם כדורעף
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 .FIBA, IHF כגון םהרלוונטיי ל"הבינ רטהספו איגודי של אישורי תישא הרצפה .70.37.18.3

 '.ממ 60-כ יהיה הרצפה גובה כ"סה .70.37.18.4

 בין מ"ס 30-כ של בחפיפה פוליאתילן יריעות פרושל שי קיימתה הרצפה גבי על .70.37.18.5

 .ליריעה יריעה

 בהתאם למפרט יצרן מאושר עשויים פדים\ גומיות להצמיד יש הרצפה בתחתית .70.37.18.6

 בין מ"ס 33 על יעלה שלא מרחקב שיותקנו. לפחות שנים 8זמן  לאורך עמידים

 הפדים את להצמיד יש נייד  לסל מתחת יםהעומס הממוקמ באזורי. למשנהו האחד

 . לשני אחד בין מ"ס 20 על יעלה שלא במרחק

אחד, השכבה  כל' ממ 12 -11 של בעובי ('סנדוויץ)  לביד עץ של שכבות שתי .70.37.18.7

ר האורך של האולם לצי מעלות 90 של בזוויתהתחתונה הכוללת את הכריות יונחו 

 לש האורך לציר מעלות 45 וית שלבזו יותקנו שהם כך יונחו ה,פלטות השכבה השניי

 .האולם

-19 של בעובי מלא מייפל עץ מסוג הפרקט רצפת תותקן הלבוד שכבות העץ גבי על .70.37.18.8

 מ"מ 22

 87- 50-כ של סרגל וברוחב מ"ס  50באורך מינימלי של  יהיה מייפל עץ לוח של כל .70.37.18.9

. רוחבל גרז – וסין באורך פדר -נוט בשיטת יהיה סרגלים /בין הלוחות ורהחיב, מ"מ

 .ומעלה שניה דרגה ברמה יהיה פלהמיי של המיון דרוג רמת

 הנחיות פ"ע התפשטות מרווחי של ביצוע המשטח לאורך לכל ןלתכנ הספק על .70.37.18.10

 .מ"ס 3 - כ של התפשטות מרווח בשוליים יהיה, היצרן

 את יסתיר אשר הקירות אל בחיבור לרצפה תואם מלא( )עץ עץ פנל יותקן לייםבשו .70.37.18.11

 .וברגים נסתרים .נשימה/ראוורו פתחי בעל ויהיה מרווח ההתפשטות

 .אחיד משטח לקבלת הרצפה וחלקות תלוטש הרצפה התקנת לאחר .70.37.18.12

 האיגוד אישור בעלת בשחיקה עמידה שכבות בשתי שקופה בלכה יצבע המשטח .70.37.18.13

 צביעת אחרי לשנייה( ראשונה שכבה בין ףנוס ליטוש עלוונטי)יבוצהבינלאומי הר

 , כדורסל רשלמג לכהל המתאים בצבע המשחק ייסומנו מגרש ראשונה שכבה

 מעת הרלוונטי האיגוד שיפרסם כפי ות הדגמיםחוק פ"ע, וכדומה כדורעף, כדוריד

 .לעת

 על יעלה שלא חקבמר סיכות י"ע לבוד העץ לתשתית יעוגנו המייפל לוחות סרגלי כל .70.37.18.14

 . מ"ס 40

המערכת הנ"ל  לחילופין יהיה ניתן לספק פרקט גושני העומד בכל הדרישות ומבנה .70.37.18.15

מור יהיו שווים לכה מוכנה מהמפעל ובלבד שאיכות הלכה והגי נתבעל הג אשר יהיה

 או טובים מהמצוין לעיל.

 עףכדור לעמודי המתאימים םמגלווניי פלדה שרוולי יותקנו במשטח הצורך במידת .70.37.18.16

או פליז מעוגנות, כולל  םאלומיניורוזטות   התקנת כולל, םתקניי– 'אינץ 4 בקוטר

גנון אבטחה המונע פתיחה אקראית של ניהיה מלף מסוג הרצפה, למכסה מכסה נש

 ר רצים עליו או מקפיצים עליו כדורהמכסה כאש
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 אלו לעגונים הכיסוי המשטח גבי על שונים ספורט למתקני עגונים יותקנו כן כמו .70.37.18.17

או פליז מעוגנות, כולל מכסה נשלף מסוג  םאלומיניו רוזטות  עותיבוצע באמצ

ה אקראית של המכסה כאשר יחנע פתיהיה מנגנון אבטחה המוהרצפה, למכסה 

 ם עליו כדוררצים עליו או מקפיצי

 משטח לכדי יחבר אשר אלומיניום קשיח סף יותקן, הפרקט משטח של בשוליים .70.37.18.18

 למחסן כניסה, מהאולם יציאות גוןכ הצמודים םהחיצוניי הפרקט לאזורים אחד

 . וכדומה

 לכה בגמר דבובעי' ממ 40x60 בחתך מאסיבי בוק מעץ מפרופיל עשוי לרצפה הפנל .70.37.18.19

 בהתאם והתכווצות התפשטות המאפשר טלפרק םרלייאינטג אוורור כולל פתחי

  .באולם לחות ואקלים לשינוי

  אירופאי פרקט ריצפת .70.37.19

  עץ משטח מעובי דחיסה ליךתה שעבר' ממ 22כ  בעובי מלא בוק מעץ העשויה רצפה .70.37.19.1

 שטחבמ יעותפג בפני עמידתו הגדלת לטובת' ממ 22 של אחיד לעובי 'ממ 32כ 

 ('ממ 22- בעובי אירופאי למייפ לעץ גם )אפשרות.מזיקים  נגד ועמידה

 מ"מ  52-54בין  הפרקט של כולל גובה .70.37.19.2

 ןהמותק הפרקט רוחב כאשר 'מס" 370 על' מס" 12.9 במידות מגיעים הפרקט לוחות .70.37.19.3

 נוט וחיבורי רכןלאו וגרז סין בחיבור המחוברות יותר קטנות יחידות מורכב ממספר

 .חבןרול פדר

 .ומזיקים לחות חדירת עתלמני לכה עם מצופה מגיע הפרקט של התחתון חלק .70.37.19.4

 המעניק מבוקר בתהליך בשחיקה עמידה לכה ציפוי עובר הפרקט של העליון חלק .70.37.19.5

 העליון בחלק הלכה ביצוע, וך כנדרש בתקןלק ורמת חיכוח נאה גווןו לציפוי אחיד

 .מבוקר במפעל הייצרןבתהליך  מבוצע הפרקט של

 לכל של במרווחים לסתומפו ישרה האולם רצפת \ המדה גבי על מניחים הפרקט תא .70.37.19.6

 .כיוון לכל 'מ 3

 כרית בלימה )על פי התחתון בצידן מחובר תשתית לרצפה עשויה קורות עץ לביד .70.37.19.7

 אופטימלית גמישות ורכות המקנות האורך לכל' ממ 8 כ הבגוב מאושר(מפרט יצרן 

 כדור ה בהקפצת מלאה ולאחידות העץ לתשתית

צורה מקצועית תוך הקפדה על ביצוע מ"מ יונחו וימוסמרו ב 22לוחות הפרקט בעובי  .70.37.19.8

 .מרווחים בין הלוחות לצורך התגברות על שינויי לחות טבעיים הקיימים באולם

 לכה בגמר בעיבוד' ממ 40x60 בחתך מאסיבי בוק מעץ מפרופיל שויע לרצפה נלהפ .70.37.19.9

 בהתאם והתכווצות תפשטותה פשרמאה לפרקט םאינטגרליי רוראוו כולל פתחי

  .באולם לחות ואקלים לשינוי

 זירת כדוריד .70.38

עיגון, רוזטת אלומיניום מעוגנת, מכסה  ילמתקן כדוריד הכולל אביזר ניםעוגיש לתכנן ולבצע  .70.38.1

פיציים פנימיים ומניעת פתיחה אקראית של המכסה, כולל ביסוס עם כדורים קנשלף מפרקט 

 נה. והתק



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  165עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

כולל אביזרים  צפת האולם בנקודות שיקבע היצרן, אזור עיגון,צע ברלב לתכנן ולבצע  יש .70.38.2

 , עבור מתקני סל אולימפיים ניידים הסל שמסופקים ע"י יצרן

עלת הסל, נקודת חשמל להזנת ות חשמל להפכגון נקוד  הנדרשות הכנותיש לתכנן ולבצע את כל ה .70.38.3

חיבור, לרבות שרוולים מצעי ואשניות, כולל כבלים  24תקשורת למתקן  שניות, נקודת 24מתקן 

 ומכסים תואמים לרצפה.

במקביל לעבודות התקנת הפרקט יעבוד באולם קבלן חשמל אשר יפרוס את קווי התקשורת  .70.38.4

ון כי יעברו צינורות הולכה ש לקחת בחשבכבת הפרקט יוהחשמל לנקודות השונות,בזמן הר

 .מתחת לפרקט מעל משטח הבטון

 ולם ספורטובה אח –ר מחול / חדרי חוגים רצפת חד .70.39

 מקיר לקיר שטח הרצפה יהיה בכל שטח חלל החדר  .70.39.1

 ביצוע בהתאם לתוכנית אדריכלית. .70.39.2

 לאישור  "Shop Drawings"  על הקבלן להגיש תוכנית יצור  .70.39.3

 וספק הרצפה סוג הרצפה, יש לאשר את .70.39.4

 קפיצית(ורתופדיות הרצפה חייבת להיות מקצועית, למנוע סיכונים, לענות על דרישות א .70.39.5

 .א חלקה, עמידה בפני לחות, מזיקים ואשה,( לישוגמ

משכיבה, דרך ישיבה, עמידה, הליכה, הקשה  קפיד כי הרצפה תתאים לכל סוגי המחוליש לה

 '.בנעלים, ריצה, קפיצה וכו

 (קפיצות)ות קשיחה ל הרצפה להיה ריקודית עמבחינ

 (ת בנחיתהרכו)מבחינה אורתופדית על הרצפה להיות גמישה 

 ה וגמישה בו זמניתקשיח פהרציש לבחור 

 החדר התואם את רצפת המחול הביצוע כולל פנל עץ בהיקף .70.39.6

 כולל ,מיגו רגליות כולל ,תקנה על פי הוראות יצרן בה לביד פלטות של שכבות שתי גבי על םיישו .70.39.7

 שכבת גמר  ביצוע לפני הפלטות גבי על מיוחד וליאוריטניפ שפכטל צועבי

 מ"מ.  2דות לרצפת חדר מחול בעובי מיוח סית יונחו יריעות פי.וי.על התשתי .70.39.8

 לל פנל עץ בהיקף החדר התואם את רצפת המחול. הביצוע כו .70.39.9

ות מ"מ לפח 20 לחילופין לפי דרישת הרשות יהיה ניתן לספק רצפת פרקט גושני בעובי .70.39.10

ן רצפת לפעילות תנועה ומחול הבנויה על גבי תשתית גמישה לפי הוראות יצרהמותאמת 

 הפרקט

 תעודת אחריות יצרן לרצפה. למפקחר יש להעבי .70.39.11

 חובה אולם ספורט  –רצפת חדר כושר  .70.40

 שטח הרצפה יהיה בכל שטח חלל החדר מקיר לקיר  .70.40.1

 ביצוע בהתאם לתוכנית אדריכלית. .70.40.2

 לאישור  awings""Shop Dr   תוכנית יצורעל הקבלן להגיש  .70.40.3

 יש לאשר את סוג הרצפה, וספק הרצפה .70.40.4

 החיפוי על,  ויידרש במידה נקודתיתים להחלפה הניתנ  גומי באריחי ופהתח ושרהכ חדר רצפת .70.40.5

 שנים10  למשך ׁ   (Heavy Commercial)רי ציבו לעומס עמידות של יצרן בהגדרות לעמוד

 ת באש על האריחים להיות בעלי עמידו .70.40.6
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 תאם לסוג השימוש והמכשירים בחדר הכושר האריחים יו עובי .70.40.7

 אות היצרן / ספק תשתית תבוצע בהתאם להור .70.40.8

 מפקח תעודת אחריות יצרן לרצפה.ביר להעיש ל .70.40.9

 חובה אולם ספורט –עשן  חשמליים אוטומטים  חלונות שחרור .70.41

 מדרגותלפי הוראות שרותי הכבאות ויועץ הבטיחות  אך לא במקום חלונות חדר ה .70.41.1

, בהתאם 2008ור עשן בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש פתחים לשחר כמות .70.41.2

 והנחיות יועץ הבטיחות.( 532ר חיות רשות הכיבוי )מכ"להנ

 בה אולם ספורט: חו –דלתות אלומיניום  .70.42

 ס"מ 230גובה דלת הינו  .70.42.1

 חובה אולם ספורט –מיזוג אוויר זירה ומושבים  .70.43

בוצע בהתאם לכל דין  ויהיו בכפוף לכל לם ספורט, יאו  ואורור מיזוג אווירביצוע עבודות  .70.43.1

רד החינוך הוראות גוף מתקצב, ות משראוההוראות ובכלל זה הו החוקים, התקנות,  התקנים,

המיפרט  מוקדמות, מתקני חשמל, עבודות צביעה, ומתקני מיזוג אוויר. לי לבהתאם למפרט כל

המעודכנים בעת ביצוע  ל כל פרקיו,של משהב"ט עלעבודות בנין )הספר הכחול(  הבין משרדי

 .העבודה

שבט  –(א( 6ינוך עג/ות החסדידורי בטיחות במבני מוחוזר המנהלת הכללית הוראות קבע ס .70.43.2

 דכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל.או ע 2013התשע"ג פברואר 

 הכל על פי המעודכן בעת ביצוע העבודה,  .70.43.3

ובתוך כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל גם  מיזוג אווירכלות, יועץ בהתאם לתוכניות אדרי .70.43.4

 מהוראות פרק זה: 

פרט והמושבים עבור שאר האזורים יש לבצע בהתאם למזירה ה עוסק במיזוג אזור חלל פרק זה .70.43.5

  15אחוזות חוף לבניית מוסדות ציבור וחינוך פרק 

ר תיבח נחיות,תירה בין ההבא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימת  סהמפרט  .70.43.6

 החלופה המחמירה מבניהם.

 ספורט חובה אולם – דרוג אנרגטי מיזוג אוויר .70.43.7

 Aבעלות דרוג אנרגטי  יהיו וגכל מערכות המיז .70.43.7.1

 חובה אולם ספורט –מערכות  מיזוג אוויר .70.43.8

 לפי הפירוט העיקרי הבא:ואוורור  ת מיזוג אויר ומערכ תקיןייספק ו הקבלן .70.43.8.1

 משאבת חום .    Packagedורט טיפוס לאולמות ספ יחידות מיזוג מרכזיות .70.43.8.2

 בקופסה אקוסטית .טיפוס צנטריפוגלי  םמפוחי יניקת שירותי .70.43.8.3

 ות .ולוון , בידוד,  מפזרים תריסים , תעלות גמישפח מגת תעלו .70.43.8.4

 צנרות גז,חשמל,פיקוד וניקוז. .70.43.8.5

 עבודות חשמל ופיקוד.  .70.43.8.6

ום נדרשת, ת קירור חימכמות יחידות מיזוג האוויר תהייה בהתאם לתכנון ולתפוק .70.43.8.7

 ך בכל מקרה לא פחות משתי יחידות. בהפעלה נפרדת.א
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 רטחובה אולם ספו –אוויר בטיחות  מיזוג  .70.43.9

רות היצרניות היבואניות מחוייבות חי' מיזוג האוויר מכל סוג ודגם, כולל כל החבכל י .70.43.9.1

 – 994, ובמיוחד 994בתו תקן ישראלי לבטיחות ולתפוקות המוצר בתקן ישראלי מס' 

 .1חלק 

חות וויר ליחי' מיזוג מכל סוג  יהיו מטיפוס מוגן אש בעל תו תקן בטיזרי מיזוג אאבי .70.43.9.2

יו מטיפוס , מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר יה 1חלק  1001ת.י , ובמיוחד 1001אש 

אלומיניום , תעלות שרשור אלומיניום אלומיניום מוגן אש, בידוד פנימי כנ"ל לתעלות 

 פח, וכו.

ין מורשה על פי התקנים המחייבים ומפרטי באמצעות מתקשמל יבוצעו חיבורי ח .70.43.9.3

ל, תוך הקפדה על וק החשמועל ח 4חלק  994שראלי החברה, בהתבסס על תקן י

 שימוש ברכיבים תקניים.

בין יחי' וכבלי זינה ליחי' מיזוג האוויר יהיו בהתאם לחוק החשמל בגרסתו כבל  .70.43.9.4

 העדכנית ביותר.בגרסתו  4471רישות ת.י העדכנית ביותר, כבל בין יחי' יתאים לד

 ורטחובה אולם ספ –תפוקות קירור חימום  מיזוג אוויר .70.43.10

 ים הנומינלית תהייה בהתאם לתנאי תכנון הנ"לת המזגנתנאי תכנון : תפוק .70.43.10.1

  תנאי אקלים חיצוני: .70.43.10.2

 .C  35 –תרמומטר יבש לתכנון           קיץ: .א

 .C 26   -תרמומטר לח לתכנון  .ב

 .C 4 -תכנון מומטר יבש לתרחורף:        .ג

 תנאי פנים לתיכנון: .70.43.10.3

 קרת לחות(.)ללא ב C  2  +22  ,50%-60%         בקיץ .א

 .  C 2  +21       בחורף: .ב

 חובה אולם ספורט  -וירמפלסי רעש פנימיים מותרים  מיזוג או .70.43.11

, מדוד A דציבל בסקאלה   48עלה על תמידת הרעש כתוצאה מפעולת המזגנים לא  .70.43.11.1

 בכל מקום 

, בידוד אקוסטי , בולמי רעידות  לול משתיקי  רעשבחללים. ותכחדרים וה, בזירב .70.43.11.2

 ת רמת רעש הרצויה .עד לקבל –וכד' 

 חובה אולם ספורט -ויר צחאו .70.43.12

 באולמות ספורט         מערכת אויר צח מטופל יבוצע .70.43.12.1

, ע"מ להתאים  20%+ תוספת  ASHREA  62.1 ספיקת אויר הצח תתאים לתקן .70.43.12.2

 .  5281ייה ירוקה לדרישות   ת"י לבנ

 חובה אולם ספורט -לאולמות ספורט  "PACKAGEDת מיזוג אוויר " ויחיד .70.43.13

  לאולמות ספורט "PACKAGEDת מיזוג אוויר " וחידי .70.43.13.1

 טון .  היחידות יורכבו ע"ג בסיס ב .א

היחידה תופעל במפעל היצרן כנגד עומס . הקבלן יעביר דוחות ועקומות בדיקה בכל  .ב

 וגי מצבי הפעולה  ולא דף קטל
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או "מקם" ", יוניקתוצרת "דוגמת מוגמר של ייצרן מוכר וידוע מוצר  ההית ההיחיד .ג

 מעלות  , לקרור או חימום במשאבת חום .  35של  בתנאי טמ' חוץ אוריס" או "

מעלות ללא תקלה וללא פריקת  40דה תוכל להמשיך לפעול גם בטמ' חוץ של היחי .ד

 ת .  ות ללא תקלומעל 2דרגות מדחסים , ובטמ' חוץ בחורף של 

 .  COP= 2.9ת אנרגטית של היחידה לא תפחת מ יעילו .ה

 הלן :כדל  יםלכל הדרישות והנתונים בנוסף , היחידה תתא .ו

 חסים :המד .70.43.13.2

הרמטיים ,  המדחסים יהיו סים עצמאיים ונפרדים . מדח 2בכל יחידה יהיו לפחות  .א

 .ירוק  גז יפעלו עם ו

שאבת שמן חס יצויד במליים. כל מדכל מדחס יכלול שני שסתומי ניתוק אינטגר .ב

למניעת נוזל  ים מפרידהפועלת באופן זהה בשני כווני סיבוב. המדחסים יצוידו ע

שמן בגודל מתאים לפי וזל בכניסה למדחס. כל מדחס יצויד במחמם אגן נ מכות 

 ייצרן.  הנחיות 

. קפיציים למניעת מעבר רעידות אל הסביבה כל מדחס יועמד ע"ג בולמי רעידות  .ג

מדחסים  י השהיה למניעת התנעה תכופה, והפסקת פעולת צויידו במסרהמדחסים י

 .PUMPDOWNבפעולת  –

ה יהיו שעוני לחץ שמן , לחץ גבוה ו הגנת לחץ נמוך . ביחידהגנות  לכל מדחס יהיו .ד

 לחץ . 

 . 0.92היחידה תכלול קבלים לשיפור כופל הספק  ל  .ה

 השמן .  ל קרור לאגןכל מדחס יצוייד בסידור למניעת דליפת נוז .ו

 סוסטטי לחץ שמן יהיו מקוריים תוצרת יצרן המדחסים . פר .ז

 לה בגליצרין . ילוי סקמ"מ ומ 100לחץ בקוטר  יהיו שעוני .ח

 טית . המדחסים יהיו בתא מבודד אקוס .ט

 מפוחים: .70.43.13.3

 במפרט הכללי וכן בהתאם למפורט: 15המפוחים ייוצרו לפי הוראות פרק  .א

 .1" ½  לחץ סטטי שלכניות  נגד ספיקת אויר תהיה כמסומן בתו .ב

נטריפוגלי, עם כפות מ"מ לפחות, מטיפוס צ 2המפוחים יהיו מפח מגולוון בעובי  .ג

 מאוזנים סטטית ודינמית.  –ימה ויות קדנט

 100,000כדוריים מתייצבים מאליהם בעלי אורך חיים מחושב של  המיסבים יהיו .ד

 שעות.

ם דגם ר כדוגמת מגיבי פוליאסטהתמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחזקות ע"י ס .ה

HCאו שוו"ע מאושר , 

 ע מאושר או שוו" לוטין דוגמת "אושפיז"ד סגורים לחסל" 1450 -המנועים יהיו ל .ו

 מסננים:  .70.43.13.4

 2מטיפוס אמרגלס לזריקה בעובי "  G2 2002   N 779 כההמסננים יהיו ליעילות נמו .א

רות ע"פ המהי .FARR30X30+ מסנני  FLOWAIRתוצרת    AMERדוגמת דגם 

 .  FPM 400ה על ננים לא תעלהמס
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 : דבל סקין   מבנה היחידה .70.43.13.5

, במבנה מחוזק וקשיח בצורה ולווניםוי מפחים ופרופילים מגמבנה היחידה יהיה עש .א

 ות בעת פעולה. תהיה גישה נוחה לכל חלק פנימי של היחידה ע"י שתבטיח מפני רעיד

י פירוק תקופתים שדורשים ס"מ. פנל X 100 60פרוק פנל שמידותיו לא יעלה על 

 ע"י ידיות מסיביות דוגמת "עוז און". יסגרו 

לעמידה בתנאי חוץ קשים. מפרט  עליון, ים בצבע אפוקסי יסוד +הפנלים יהיו צבוע .ב

 אישור.הצביעה יוגש ל

 מצמר סלעים דחוס בין שני הפחים הצבועים של הפנלים .  2עובי הבידוד " .ג

 נחשונים:  .70.43.13.6

 . קשורות עומ 6תכלול  –סוללת המאייד  .א

ופן ובעלי עובי ד ASTMיהיה מצינורות נחושת קשיחים עשויים לפי תקן  נחשונים .ב

ני הצלעות יהיו מאלומיניום. מעגלי הקירור של ש .5/8ר "לצינור בקוט 0.02"

יהיו משולבים. אגן הניקוז יהיה מתחת לכל שטח הנחשון  –יחידה  המדחסים שבכל 

 ה.ה בצד היחידשיפוע ויציא עם ציפוי זפת ועם 

 עיבוי יהיו עם ציפוי בלייגולד .נחשוני ה .ג

 :  אביזרים נוספים הכלולים ביחידה .70.43.13.7

  כל יחידה תכלול :  .א

 שמירת לחץ ראש . מערכת .ב

 קבלים לשיפור כופל הספק . .ג

לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי עם מפסק ראשי אשר יכלול כל הנדרש לפעולה  ובקרה  .ד

 של היחידה .

 ולם ספורטחובה א-ווירכות מיזוג אמער לות  פח מגולווןתע .70.43.14

ת  הפח יהיה בהתאם למידו התעלות תהיינה מפח מגולוון, מעורגל אחר הגלוון. עובי .70.43.14.1

 התעלה לפי המפרט הכללי.חתך 

חיזוקים והתליות יהיו בהתאם להנחיות מדריך "סמקנה" מבנה התעלות, צורת ה .70.43.14.2

 ארה"ב   וכל סטייה מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס בכתב.

 ומים בסיליקון או מרק אפוקסי.לות יהיו אטחיבורי התע .70.43.14.3

 ין . רת המזמת בתנור בגוון לפי בחיתעלות עגולות יהיו ספירוקל צבועו .70.43.14.4

מתלים  2תלה מיוחד "סי קלמפ" . יבוצעו מתלים לאגד או פטה של הגג יבוצע ע"י מ .70.43.14.5

 2ייה כל כנ"ל לכל נקודת תלייה של התעלה העגולה . כמו כן , הקבלן יבצע נקודת תל

 ר . מט

 ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעלה.פתחים  .70.43.14.6

  OWENSמתוצרת " 1קוסטי פנימי "בידוד אעלות תהיינה מבודדות בהת .70.43.14.7

CORNING    "  או שווה ערך מאושר. הבידוד יודבק בדבק לא דליק, וכן יהודק

 בדסקיות לדופן התעלה.

 ם סילפסט לאטימת תפרים ., ע 2נימי "וד אקוסטי פתעלות חיצוניות יבודדו בביד .70.43.14.8

 ת מעבר אויר נטו.מידות התעלה הרשום בתוכניות הינן מידו .70.43.14.9
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 שכבות צבע עליון .   2 יות יהיו צבועות בגוון לבן ע"י שכבת פיימר +ת חיצונתעלו .70.43.14.10

, כולל הצהרת הקבלן במעמד  1001התעלות יהיו מתאימות לכל דרישות ת"י  .70.43.14.11

 המסירה . 

מן התוכנית, שמקורן בדברים שעשויים להתגלות יינה סטיות הנמנע כי תהלא מן  .70.43.14.12

  בשטח ולכן

ום לפני ביצוע התעלות ולהתריע על כל במק קותמדויחראי לבצע מדידות הקבלן א .70.43.14.13

 הוא. שינוי ש

 חובה אולם ספורט -מערכות מיזוג אוויר , אביזרי תעלותמפזרים , תריסים  .70.43.15

וערב  כאשר  –שתי  שוך עם עליםאלומיניום ממפזרי אוויר קיריים יהיו עשויים  .70.43.15.1

 או מטלפרס.    ACPהקדמיים אנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת   

 חזית. במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מה מצוידר יהיה כל מפז .70.43.15.2

 U.Sמפזרי אוויר תקרתיים יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס דגם  .70.43.15.3

  .מחליף פלטההיו מטיפוס וי במצערות יצוידוכל המפזרים 

מסנני  ועם   45' מחזירי אוויר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של .70.43.15.4

 .ם על צירר נפתחיאווי

מיקרון   25ובעובי    325באלגון לפי ת"י   כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים .70.43.15.5

ל רכבו בקיר עלפחות בגוון שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי האוויר הקיריים  יו

 ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו.  2מהוקצע בעובי מסגרת עץ 

פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין מסגרת  ים בהם מסומנת בתכניותבמקר .70.43.15.6

 גרת כזו. הקבלן מס

 266כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י  .70.43.15.7

חיות תכניות הסטנדרט ו בהתאם להנמדפים ייוצרמיקרון לפחות. ה 12.5ובעובי 

 המתאימה. 

 800בד ברזנט   עשויים ממזגנים ומפוחים יהיו החבורים הגמישים בכניסה וביציאה .70.43.15.8

חיבורים גמישים חשופים . כמצויןבנה החבור יהיה גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה. מ

 לשמש , יוגנו ע"י מכסים מפח מגולוון .

יו חרושתיים דוגמת תוצרת   החיבורים יהבמידת מה.  החבור הגמיש יורכב רפוי .70.43.15.9

"DURODYNE ." 

ובמיוחד  1001לבטיחות אש תו תקן ו מטיפוס מוגן אש בעל אביזרי מיזוג אויר יהי .70.43.15.10

 . 1חלק  1001ת"י 

 חובה לאולם ספורט:  –רור שירותים או .70.43.16

 בהתאם לתכנון ועל פי הוראת המזמין .70.43.16.1

 70של לית לספיקה טה צנטריפוגבמקרה של יחידה נדרשת מתא בודד תורכב וונ .70.43.16.2

 מ"מ מים . 7רמל"ד נגד לחץ סטטי של 

 פחות . ל 4טר "וח מגולוון ספירוקל בקצינור הפליטה יהיה מפ .70.43.16.3

 י סמקנה . קשתות והסתעפויות יהיו סטנדרטיות לפ .70.43.16.4

 הוונטה לא תורכב מעל מקלחת .  .70.43.16.5
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 .  Aדציבל בסקלה  42הוונטה תהיה שקטה עם רמת רעש של מקסימום  .70.43.16.6

תורכב יחידת מפוח צנטריפוגלי בקופסה  –מספר תאים של יניקה מ במקרה .70.43.16.7

 1.5במרחק   Aלה בל בסקאידצ 45פוח לא יעלה על אקוסטית . רמת הרעש של המ

 מטר מהמפוח .

 לפחות .  6תקרה יהיו עגולים מאלומיניום עם וסת מתברג בקוטר "תריסי יניקה ב .70.43.16.8

 יו מצינורותת משניות יהתעלות היניקה הראשיות יהיו מפח מגולוון , ותעלו .70.43.16.9

 1001ת"י שרשוריים קשיחים ) שאינם מתכווצים ביניקה ( ומתאימים לדרישות 

 .  1חלק 

 לות יהיה באמצעות רוזטות פח מגולוון . בור לתעיהח .70.43.16.10

 החלפות אויר בשעה בכל חללי השירותים כולל מבואות  10ח יתאים לפחות ל המפו .70.43.16.11

 ם ספורט:חובה לאול    ²Btu/h/mתפוקות נדרשות  .70.43.17

 ²Btu/h/m  1,100ל שטח מושבים  רה משחק כולזי .70.43.17.1

 ספורט חובה אולם –חיפוי קירות אקוסטי  .70.44

עץ אקוסטיקה על קירות זירת אולם הספורט בהתאם להנחיות יוקוסטי איש לבצע חיפוי  .70.44.1

 ותוכנית אדריכלית 

 יש להבטיח נוחות אקוסטית לשם בליעת רעש ומניעת הדהוד. .70.44.2

 ת.שניו 1.2-1.5בטווח של  זמן הדהוד מקסימלי יהיה .70.44.3

 שטח החיפוי בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה. .70.44.4

 פת כדור.ם בנגייבאמצעות חומרים העמיד יש לבצע את החיפוי .70.44.5

 ספורטחובה אולם  –גמר פנים חיפוי הגנה   .70.45

  1חלק  5515לתקן  4יש לתכנן ולבצע בהתאם לדרישות הבטיחות בסעיף  .70.45.1

 5515לתקן  4.5.3סעיף וצע בהתאם ליב ים באולםקיר מאחורי מתקני כדורסל המותקנריפוד  .70.45.2

 1חלק 

ס"מ  לפחות  600אורך  מ ס" 200 גובהגן יהיו  במידות :בכל מקרה מידות מינימום של המזרן מ .70.45.3

 ס"מ  לפחות מאחורי סלי המשנה 400ם, ובאורך של מאחורי הסלים הראשיי

 1חלק  5515לתקן  4.5.4יהיה בהתאם לסעיף  סוג הריפוד ועוביו ושיטת הבדיקה .70.45.4

פינה , קיר, בהתאם לזאת יש לוודא כי כל נישה,  5515מרחב חופשי בהתאם לתקן  יש לשמור על .70.45.5

 ע ריפוד הגנה בהתאםעומד במרחקים הקצרים מהמצוין בתקן יידרש לבצה אשר ממעקה וכדו

קירות פנים צריכים להיות חלקים ללא בליטות, אין לתכנן עמודים בולטים מהקיר אל פנים  .70.45.6

 .האולם

 חובה אולם ספורט –ר  ות בחדר כושקירחיפוי  .70.46

 קיר אחד מכוסה במראה  .70.46.1

 ס"מ מפני הריצוף   220הריצוף ועד גובה  "מ מעלס 20נך על אורך מגובה  המראות יותקנו במאו .70.46.2

 אות יותקנו ברצף בלי פרופיל הפרדה ביניהן. המר .70.46.3

  לכסות את המראות במידת הצורך. כמו כן, יותקנו וילונות אשר יאפשרו .70.46.4

זיגוג מראות ,  תקן, למניעת שבירה מראות בצורה בטיחותית על פיעל התקנת ה יש להקפיד .70.46.5

 חומר לא מתנפץ בלבדמ
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   גד התנפצותליישם על גבי המראה ציפוי מגן שקוף כנ רך ישדת הצויבמ .70.46.6

 חובה אולם ספורט –חיפוי קירות חדר מחול  .70.47

 קיר אחד מכוסה במראה  .70.47.1

 ס"מ   210 גובה משקוף הדלת ס"מ( עד 10 ובה הפאנל )המראות יותקנו במאונך על אורך מג .70.47.2

 דה ביניהן. המראות יותקנו ברצף בלי פרופיל הפר .70.47.3

 ורך. לכסות את המראות במידת הצ ילונות אשר יאפשרותקנו ווכמו כן, י .70.47.4

זיגוג מראות ,  תקן, למניעת שבירה יש להקפיד על התקנת המראות בצורה בטיחותית על פי .70.47.5

 מחומר לא מתנפץ בלבד

 על גבי המראה ציפוי מגן שקוף כנגד התנפצות ך יש ליישם במידת הצור .70.47.6

 ברים –מוטות . .70.47.7

טות )ברים( למחול, אחד לפחות בקיר  מול קנו מותיוקירות  ( 3שלושה )ף בהיק .70.47.7.1

 ות המרא

, במקביל, ס"מ 80 -ו ס"מ  100מהקיר, בגובה  ס"מ  25המוטות יותקנו במרחק של  .70.47.7.2

ממתכת.(  )ניתן גם לכהוטש ומצופה בוק חזק מל עץמ, עשוי ס"מ  4-5עובי המוט 

 הפרעה אלקת היד והרגל עליו ללחיבורי המוט ייעשו מתחתיתו, כדי לאפשר הח

 ולם ספורט חובה א –מתקני ספורט ציוד ספורט, ומערכות   .70.48

 ביצוע בהתאם לתוכנית אדריכלית, קונסטרוקציה, חשמל ובטיחות  .70.48.1

 אישורל  rawings""Shop D  על הקבלן להגיש תוכנית יצור  .70.48.2

 שר את סוגי המתקנים וספק המתקניםיש לא .70.48.3

ם תו תקן ישראלי, vשר אין לקנים אתשראלי. במידה  וישנם מיש לספק מתקנים בעלי תו תקן י .70.48.4

 ו תעודת בדיקה מארץ היצור. יש לצרף תו תקן א

בסיום התקנת המתקנים על הקבלן לספק תעודת בדיקה על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת  .70.48.5

 התאם לת"יצוע התקנה בלבי

 חובה אולם ספורט   –וגי מתקנים  ס .70.49

 חובה -ציוד ספורט כללי  .70.49.1

על כל  5515יה בהתאם לתקן ישראלי רט תהיוציוד הספכל והתקנה של אספקה  .70.49.1.1

 דכן המעוחלקיו 

מכשירי ההתעמלות המיועדים לתרגילי תנופה ) טבעות, מוטות , חבלים וכו'( יותקנו  .70.49.1.2

ק מזערי על פי תקן ישראלי מרחהאולם.  יהיה לאורך באופן שכיוון התנופה שלהם

 המעודכן בעת ביצוע העבודה. 5515

חלקים ונקיים מכל חספוס ובליטה, מצופים יהיו  תלקי העץ המתקן ההתעמלוכל ח .70.49.1.3

, מתקני עץ יהיו מעץ קשה שקופה, בהירה וקשה במיוחד ובעלי קצוות מעוגליםלכה 

 )כגון עץ בוק(

עים במבנה העץ ועשויים חלקים ושקו ברגים, יהיוכל חלקי המתכת, לרבות ה .70.49.1.4

 ממתכת בלתי מחלידה או מגולוונת.

ים ירופדו בריפוד הגנה על פי דרישות הנמצא להמתכת של מתקני כדורס כל חלקי .70.49.1.5

 המעודכן בעת ביצוע העבודה 5515אלי תקן ישר
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או  , או בחדר בקרהכל ההכנות החשמליות של המתקנים ירוכזו במזכירות האולם .70.49.1.6

יש לוודא כי ישנו קו ראיה למפעיל המתקנים  זכירות.אם אין בו מפינת האולם ב

  לכלל המתקנים

כך בצורה ברורה ולוח ההפעלות יהיה ניתן לנעילה ומנים סלוחות ההפעלה יהיו מ .70.49.1.7

 שהפעלת המתקנים תיעשה ע"י גורם מוסמך בלבד.

 ו/או תעודת מתקני הספורט בעלי תו תקן ישראליעל הקבלן לספק ולהתקין ציוד ו .70.49.1.8

או תקן מארץ היצור, במידה ולא קיים תקן ישראלי  ימה לת"י ו/בדיקה המתא

ישור קונסטרוקטור לאופן התקנת המתקן מציא אהקנים הנ"ל. בנוסף יש ללמת

 בפועל וביצועו

  1חלק  5515לתקן  4יש לתכנן ולבצע בהתאם לדרישות הבטיחות בסעיף  .70.49.1.9

ם לתקן וסמכת, בהתאידי מעבדה ממתקני הספורט ייבדקו לאחר התקנתם על  .70.49.1.10

 המעודכן.  5515ישראלי 

ת להתקנה מוסמכ תן תעודת בדיקה של מעבדעל הקבלן לספק  תעודת אחריות, וכ .70.49.1.11

 המעודכן 5515על פי תקן ישראלי 

הקבלן לספק הוראות הפעלה שימוש ותחזוקה בשפה העברית עבור כל הציודים על  .70.49.1.12

 לרבות מתקני הספורט והמחיצה

 פורט בזאת:ים בהתאם למיבוצעו מתקנ .70.49.2

 ידני מתקן חבלים במבנה קונזולי  .70.49.2.1

  .הצידהמתקפל ולי, מחובר לקיר המבנה חבלי טיפוס במבנה קונזו 4מתקן  .א

 1כמות : .ב

מבנה יבוצעו באמצעות קונסטרוקציה שתאושר הריתום לאגדי התקרה/עמודי ה .ג

 ע"י מהנדס קונסטרוקציה של המבנה 

 לטיפוס  החבלים  4ר מתכת לחיבו מחברי 4בחלק העליון של המתקן יהיו  .ד

 .ידני באופן הצידה מתקפל המתקן .ה

 .פחותל ג"ק 660 של לעומס חלזונית תידני כננת בעזרת הפעלה .ו

 .לתוכו נערך בליםהח חיבור, אמין מהיר שחרור אביזר כולל .ז

 החלפת המאפשר לחבל מאובטח וחיבור מלאה לבטיחות סגור מבנה בעל המתקן .ח

 .ובטוחה נוחה בצורה החבל

 .פרדותה כנגד מוגן החבל קצה .ט

 .התקן דרישותל בהתאם למכשולים בטיחות ומרווחי החבלים בין מרווח ישנו .י

. רט של היצרן מפו טכני מפרט לפי הכול - מהנדס י"ע מאושר חבשט קןתהמ עיגון .יא

 הביצוע לאתר המותאמים ההתקנה של עומסים וחישוב טכני שרטוט כולל

 .  בתו התקןתיק המאושר מהנדס הכל בהתאם  י"ע ומאושרים

תן  אישור כמו כן על הספק ליככל שקיים היתר מכון תקנים למתקן יש להציגו  .יב

ו בוצעו עבדה  המוסמכת לכך שהמתקנים והפרטים  שהותקנ,או מ םממכון התקני

 .5515עפ"י תקן ישראלי 
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 מתקן טבעות מתקן טבעות במבנה קונזולי  .70.49.2.2

  .מחובר לתקרת המבנה ומתקפל לתקרה .א

 1: כמות .ב

יבוצעו באמצעות קונסטרוקציה שתאושר ע"י מהנדס  לאגדי התקרההריתום  .ג

 נה. קונסטרוקציה המב

ומתקפל עמודי המבנה  /י, מחובר לתקרת המבנה קונזול מתקן טבעות במבנה .ד

 לתקרה.

 הנעה על גבי גלגלי פליז, כולל מערכת אבטחה כפולה משולבת פין אבטחה קפיצי. .ה

 ה ורציפה.שימוש, מהירבעות, קלה ללמתקן מערכת לשינוי גובה הט .ו

 ישות איגוד ההתעמלות .הטבעות יהיו מאלומיניום או מעץ רב שכבתי  ויעמוד בדר .ז

על הספק ליתן  אישור  כמו כןיים היתר מכון תקנים למתקן יש להציגו ככל שק .ח

ממכון התקנים ,או מעבדה  המוסמכת לכך שהמתקנים והפרטים  שהותקנו בוצעו 

 .5515 עפ"י תקן ישראלי

 מקצועי עשוי עץ בוק מלא כולל ראש עליוןשבדי כפול  סולם .70.49.2.3

 מ.ס" 180X250מידות הסולם  .א

 לותכפו עמודות. 6כמות  .ב

 ועמודי נשיאה עשויים עץ בוק שלבים מעץ בוק 14ם עץ שבדי כפול מקצועי בעל סול .ג

 מלוטש ומצופה לכה 

 הסולם מלוטש, חלק ובעל גימור ואיכות גבוהים ביותר. .ד

קות אחוריות מהקיר, לבטיחות ולמניעת קדימה והרח עליון בולט לסולם ראש .ה

 פגיעה בקיר בזמן השימוש.

עים מיוחדים מכורסמים ברגל העץ, כדי שלא בתוך שקוויות העיגון מוכנסות ז .ו

 טו להשגת בטיחות מרבית.יבל

  לאחר ההתקנה לא נראים ברגים בולטים וחזית הסולם נקייה וחלקה. .ז

 העלולים לפצוע את המשתמשיםעל סיקוסים ורן או עץ באין לעשות שימוש בעץ א .ח

 מתקן מתח נסמך לקיר  .70.49.2.4

סמכים לקיר ומתאימות י מתח ניחודיות המשמשות כמתקנקונסטרוקציות י .א

 .TRXהמשלבים במיוחד לביצוע אימונים 

לקיום אימונים פונקציונליים  TRXניתן לקשור על גבי המתקנים רצועות וחגורות  .ב

 ואיכותיים.

   ולרצפה תאימים לקירעוגנים מ .ג

 ר בלט כפול:ב .ד

יזר ות מחוזקות חתוכות בליבר בלט כפול, מקצועי בעל שלבי עץ בוק, מחובר לזרוע .ה

 מפרט, מעוצבות במרווח ובגובה תקני. לפי

 לוטשים, חלקים ובעלי גימור באיכות גבוהה.הברים מ .ו

 מ"מ. 50קוטר מוטות העץ  .ז
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ה ים וללא סכנת ללא מרווחיחידות העיגון מאפשרות התקנה בתוך קיר מראו .ח

 לשבירת המראות

 מתקן דגלים סטנדרטי .70.49.2.5

 שינוי גודל המתקן.בהתאם ללשנות את כמות הדגלים דגלים, ניתן  5המתקן נושא  .א

 עם קליפסים וחורים לחיבור הדגלים.המתקן בעל פרופיל אורכי,  .ב

 במצב מקופל משתלב המתקן עם הגג ואינו גורם להפרעה או הסתרה כלשהי. .ג

פעולה זו חשובה בהפעלה  –גובה תקרה גובה רצפה לסוגל לנוע מהמתקן מ .ד

 .ובתחזוקה

 /EHF FIBA /FIVBוני מאושר לוח תוצאות אלקטר .70.49.2.6

 להלן: –ל היציע תקנו באולם שני לוחות, בשתי פינות האולם שמויו .א

 ס"מ. 15ס"מ. גובה אותיות / ספרות  215-240/100מידות הלוח:  .ב

ות, בהתאם לדרישות עבירות אישיות קבוצה, ו,שעון זמן, עביר LEDכולל נוריות  .ג

 העדכניות

 רעף.וד הכדוואיג FIVBוד הכדורסל, ,ואיג FIBAואיגוד הכדוריד,  EHFשל  .ד

כגון בדמינטון ואפשרויות יצירת סוגי משחק נוספים,  25-14הלוח מיועד ל  .ה

 משחקים חדשים.

 -והתאמה ל פיקוד מזכירות בסגנון טאבלט מיוחד עם יציאות חיצוניות מגוונות  .ו

 ענפי 25

 רט.ספו .ז

 שניות. 24מותאם לשעוני  .ח

 .TOUCHלוח פיקוד  .ט

 ציוד נלווה : .70.49.2.7

 1כמות  –שניות ן קיר חשמלי עם מחוגי שעו .א

 2כמות –שניות על גבי סלים ראשיים  24שעון  .ב

 מתקן כדורעף :  .70.49.2.8

מ"מ לפחות, גובה  3 -, עובי דופן כ 4זוג עמודי אלומיניום/פלדה בקוטר של " .א

 מ'   הכל בהתאם למוצר המאושר בתו תקן 2,55-יהיו כפני הקרקע  העמודים מעל 

 '.מס" 35-מק של כובעו  4.25רוול פלדה בקוטר  "העמודים יוכנסו לקרקע לש .ב

 גנון שינוי גובה    על עמודי הכדורעף יותקן  מנ .ג

 על עמודי הכדורעף יותקן מנגנון מתיחה לכבל העליון של רשת  הכדורעף. .ד

 2עמיד בגובה   של   PVC-מצופה בשוי מספוג  גנה היקפי עכל עמוד ישא ריפוד ה .ה

 מ' לפחות.

מ',  1מ' וברוחב של  10-9.5של  ף אולימפית עבה באורךהמתקן ישא רשת כדורע .ו

'   ובחלק התחתון סרט מס" 7יותקן סרט ברוחב של  בחלקה העליון של הרשת

שת ס"מ ' בקצות הסרטים יותקן אביזר אשר דרכו  תמתח הר 5אופקי של 

 לעתודה.+רשת נוספת לעמודים 
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  מ' עם אביזרי 1-ל כ' ובאורך שמס" 5בצידי הרשת יותקנו סרטי סימון ברוחב של  .ז

 1.8אשר יהיו באורך של שת , לתוך סרט ים אלו יושחלו אנטנות הסימון יתום לרר

 מ"מ. עשויים מפיברגלס או חומר דומה . 10מ'  ובקוטר של 

 יסופק מד גובה  .ח

נים הינם בעלי תו תקן ישראלי  המאשר שהמתקכון התקנים יסופק אישור ממ .ט

ים ,או ון התקנממכהספק ליתן  אישור  למתקנים להם תקן כזה .,כמו כן על

שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי  מחברה המוסמכת לכך שהמתקנים והפרטים 

5515. 

 מתקני סל .70.49.2.9

 סלי אימון 4סלים ראשיים  2 .א

 מתקן סל ראשי: .70.49.2.10

ראשי דגם אולימפי מתקפל לקיר ו/או מתקפל הצידה, באמצעות מנוע מתקן סל   .א

 חשמלי.

צינורות צבועים בצבע תעשייתי  או RHSפרופילי המתקן והזרועות יהיו מפרופילי  .ב

 שנים.  10בתנור, אחריות כנגד חלודה למשך 

הלוח יהיה מזכוכית מחוסמת כולל הגנת פלסטיק למקרה שבר )מומלץ(. ו/או לוח  .ג

ו לוח פוליקרבונט, כולל מגן לוח עשוי פליאוריטן עמיד, לא ספוג  עם פרספקס א

 חיזוק פנימי מעץ או מתכת.

 .FIBAרישות איגוד הכדורסל ואו גודל הלוח יהיה ע"פ ד .ד

קפיצים פנימיים הניתנים למתיחה(, ע"פ דרישות איגוד  3חישוק קפיצי )בעל  .ה

דרישות איגוד  .החישוק יישא רשת סל מקצועית ע"פ FIBAהכדורסל ו/או 

 .FIBAהכדורסל ואו 

 5515למתקן יותקנו ריפודי הגנה הן לזרועות והן ללוח בהתאם לת"י  .ו

 ון שינוי גובה ידני או חשמלי.למתקן יותקן מנגנ .ז

 למתקן יותקן מנגנון בולם נפילה צנטריפוגלי בהתאם לתקן. .ח

 שניות בחלקו העליון. 24למתקן יותקן מתקן נשיאה ללוח  .ט

עלי תו תקן ממכון התקנים הישראלי , יש לספק מספר היתר המתקנים יהיו ב .י

 .סלים 1חלק  5515מטעם מכון התקנים בתוקף  , ת"י 

ן לקורות התקרה, לתקרה או לקירות כולל הברגים, פסי הפלדה וכדו' עיגון המתק .יא

 יאושר ע"י מהנדס קונסטרוקציה של המבנה.

 2כמות :  .יב

 לוחות צד אימון: .70.49.2.11
דגם אולימפי מתקפל לקיר /לתקרה/הצידה לפי העניין פרופילי מתקן סל  משני   .א

ייתי או או צינורות צבועים בצבע תעש RHSהמתקן והזרועות יהיו מפרופילי 

 שנים.  10בתנור, אחריות כנגד חלודה למשך 



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  177עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

הלוח יהיה מזכוכית מחוסמת כולל הגנת פלסטיק למקרה שבר. ו/או לוח פרספקס  .ב

גן לוח עשוי פליאוריטן עמיד עם חיזוק פנימי מעץ או או לוח פוליקרבונט, כולל מ

 מתכת.

 .FIBAגודל הלוח יהיה ע"פ דרישות איגוד הכדורסל ואו  .ג

קפיצים פנימיים הניתנים למתיחה(, ע"פ דרישות איגוד  3)בעל חישוק קפיצי  .ד

.החישוק יישא רשת סל מקצועית ע"פ דרישות איגוד  FIBAהכדורסל ו/או 

 .FIBAהכדורסל ואו 

 5515תקן יותקנו ריפודי הגנה הן לזרועות והן ללוח בהתאם לת"י למ .ה

 למתקן יותקן מנגנון שינוי גובה ידני או חשמלי. .ו

 נגנון בולם נפילה צנטריפוגלי בהתאם לתקןלמתקן יותקן מ .ז

המתקנים יהיו בעלי תו תקן ממכון התקנים הישראלי , , יש לספק מספר היתר  .ח

 .סלים 1חלק  5515מטעם מכון התקנים בתוקף  , ת"י 

עיגון המתקן לקורות התקרה, לתקרה או לקירות כולל הברגים, פסי הפלדה וכדו'  .ט

 המבנה.יאושר ע"י מהנדס קונסטרוקציה של 

 מטר מהמושבים  3יש לוודא כי בסלים מעל הטריבונות לוח הסל הינו במרחק של  .י

 4כמות :  .יא

 ( :2)כמות    שער כדוריד .70.49.2.12

יל המסגרת החזיתית תהיה של , פרופ נה מברזל או אלומיניוםשער הכדוריד יב .א

80X80  מ"מ 

פנימי של מסגרת החזית יותקנו לולאות פנימיות ) לתפיסת הרשת ( בצד ה .ב

 '.מס" 20רחק בניהם לא יעלה על שהמ

 ' הרוחב מס" 300 -גובה  ו' מס" 200יה ית  השער יהמידות פנים חז .ג

ום אלומינימברזל . מ – 3וטר של "מסגרת אחורית של השער תבוצע מצינור בק .ד

 . 1.5יבוצע מצינור בקוטר  "

 עיגונים ברצפה . 4-יהיה מיתקון לריתום השער ל לשער הכדוריד .ה

ראלי  כון התקנים המאשר שהמתקנים הינם בעלי תו תקן ישיסופק אישור ממ .ו

כזה .,כמו כן על הספק ליתן  אישור ממכון התקנים ,או ים להם תקן למתקנ

הותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי רטים  שסמכת לכך שהמתקנים והפמחברה  המו

5515. 

 אופציונאלי בכפוף לאישור תשלום נוסף  -סלים אולימפים ניידים  .70.49.2.13

פק לאולמות זירת כדוריד )כאשר הגוף המתקצב הינו משרד התרבות חובה לס .א

בכפוף לאישור תשלום  2020והספורט(  בהתאם לתיק מוצר אולם גדול נובמבר 

 נוסף ע"פ המפורט בהצהרת הקבלן בחוזה 

מתקן סל נייד על גבי רצפת האולם אולימפי ,הידראולי חשמלי. המתקן מאושר  .ב

 .LEVEL1 ,FIBA    ע"י 

מ' כולל סימונים 1.8x1.05מ"מ במידות  12סל יהיה מזכוכית משוריינת לוח ה .ג

 כנדרש.
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 טבעת הסל תהיה תקנית, כולל רשת ופרט חיבור רשת לטבעת. .ד

וגנים ע"י ריפוד מתאים להגנה חלקו התחתון של הלוח וצידו התחתון יהיו מ .ה

 מפגיעה.

המתקן  שניות המותקן בחלקו העליון של 24יחובר מתקן מתקפל לחיבור לוח  .ו

 מאחורי הלוח.

 המתקן יהיה חלק בלתי נפרד מהסל ומיוצר ע"י יצרן הסל. .ז

מ"מ לפחות,  100חזית מתקן הסל תהיה מוגנת עם ריפוד הגנה תקני בעובי של  .ח

 ס"מ מהרצפה, להגנת השחקנים מפגיעה. 200של לפחות כולל הגנת פינות בגובה 

 אולם.יש לוודא אפשרות פתיחת המתקן בהתאם למגבלות אורך ה .ט

 בהתאם למידות המתקן ולשרטוט עקרוני מצורף. אחסון סל אולימפי מתקפל נייד .י

על מנת לאחסן את המתקן בצורה בטוחה וללא הפרעות לפעילות השוטפת של  .יא

גומחות )נישות(, או אזורי אחסון שלתוכן יהיה ניתן  האולם, יש לדאוג לביצוע

 לשנע ולאחסן את מתקן הסל במצב מקופל .

דויקות של מידות האחסון רוחב, גובה, עומק, תהיינה בהתאמה המידות המ .יב

 להוראות היצרן.

יש לתכנן ולהראות פתרון לשינוע קל, לאחסון המתקן במצב מקופל בחלל אחסון  .יג

וחב וגובה בהתאמה למידות המתקן נגיש ובקרבת מתאים, עם פתח במידות ר

 הסלים. 

ים וייבדק ע"י מכון התקנים לאחר  המתקן יהיה בעל כל האישורים הבינלאומיים המקובל .יד

 התקנתו בפועל. 

 (2)כמות  לית מתקפלת לעצירת כדוריםרשת חשמ .70.49.2.14

רשת לעצירת כדורים, מתקפלת וחשמלית . ייעודה למנוע פגיעת הכדורים בקיר  .א

מניעת נזקים וחזרה בלתי מבוקרת של הכדורים התקנה, לשם מוך למקום ההס

 לזירת המגרש .

מסיב סינטטי )פוליאמיד/פוליאסטר  העשויה רשתהגנה תהיה מורכבת מרשת ה .ב

 מ"מ בצבע לבן או גוון אחר לבחירת האדריכל. 4-3.5ובי של וכד ( ' בע

 לפחות.  10X10גודל "ריבועי" הרשת הוא  .ג

 מ' רוחבה- 14מהרצפה ו מ' גובה  6 גודל הרשת הוא .ד

 ריתום הרשת והנעה .ה

ובחלקה  רצועות עותליון קבוע או  באמצהרשת תרתם בחלקה העליון לפרופיל ע .ו

תתוכנן ותיבנה כך שתוך כדי קיפול  התחתון לפרופיל הכבדה תחתון. המערכת

ס"מ במצבה העליון הצמוד למערכת ההנעה, בזמן  50הרשת תתכנס למידה של עד 

 רגתית עד לפריסה מלאה. הד רש בצורהרדה הרשת תפההו

 רופיל. רצועות לפחות לכל פ 6שה ע "י עההרמה תי .ז

 ס"מ  100מינימום  יר יהיהמהקמרחק הרשת  .ח

  מערכת ההרמה .ט
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תופעל ע"י מנוע חשמלי תלת פאזי עם גיר חלזוני בעל נעילה עצמית  מערכת ההרמה .י

פאזי או מנוע חד ת המומלצת( ומערכת למניעת הפיכת פאזות וחוסר פאזה )המערכ

220/230 V סה סגורה עם שיסופק עם המערכת. למנוע יותקן מפסק חשמלי בקופ

תום הורדה, ותקנו המפסקים הבאים: מפסק תחום הרמה, מפסק נגנון ילמ מנעול.

 מפסק אבטחה המפסיק את הפעולה במקרה של תקלה ומפסק עומס יתר .

 ל .ל הפסקת חשמולה במקרה שהמנוע יצויד בבלם פנימי העוצר כל פע .יא

 חובה לאולם ספורט חיצת חלוקה כפולה אקוסטית חשמלית מ .70.50

התאם לתיק מוצר משרד התרבות והספורט, ולמות באקוסטית  לאצע מחיצה  חובת לתכנן ולב .70.50.2

 יצוע מחיצה תשולם לקבלן בהתאם למפורט בהצהרת הקבלן לחוזה בגין ב

האולם ת עד ריצפת עולה ויורד אספקה והתקנת מחיצה מתקפלת חשמלית לאגדי גג האולם, .70.50.3

 המבנה

וח עם מרו ות ביניהן )לות ומחוברהמחיצה תהיה בנויה משתי יריעות פוליאסטר עבה  מקבי .70.50.4

חשמלית המותקנת בתקרה, באמצעות רצועות ס"מ לפחות( ואל מערכת הרמה  20ביניהן של 

 לםני חלקי האוהמאפשרות הרמה תוך כדי קיפול אל תקרת האולם. ליצירת הפרדת פיזית בין ש

 למתקני ספורט DIN  18032מרכיביה יהיו בתקן גרמני  המחיצה ו .70.50.5

 יריעות .70.50.6

 ק"ג / מ"ר. 1.2משקל י. :  באו פי.וי.ס אסטר מחוזקפולי .70.50.6.13

 .DIN 53.345תקן  ק"ג לפי 275חוזק קריעה  .70.50.6.14

 .DIN 53.356ק"ג לפי תקן  70חוזק למניעת המשך קרע  .70.50.6.15

 .DIN 4102 CLASS B1חסינות מפני אש לפי תקן  .70.50.6.16

 מהמערכת הר .70.50.7

המסופק ומותקן עם  V 220/330רמה מופעלת בעזרת מנוע חשמלי מערכת הה .70.50.7.13

 שניות. 90הגובה לא יעלה על  למלוא  הרמת המחיצהה, מהירות המחיצ

 ממשקל הכולל של המחיצה. 125%כושר הרמה של לפחות  המנוע יהיה בעל .70.50.7.14

 אקוסטיקה .70.50.8

ות של  בתחום תדיר BD 27יריעת המחיצה תעמוד בתכונות המאפשרות הנחתת  .70.50.8.13

HZ 3150 100  

 הבטחה .70.50.9

המיועד פני נפילה, להגנה ב  םיבלימה  צנטרפוגלי ונימנגנשני המחיצה תסופק עם  .70.50.9.13

 תקנים הישראליק"ג המאושר ע"י מכון ה 600למשקל עבודה של   

 מפסקים תחום הורדה. 2 .70.50.9.14

 מפסקים תחום הרמה כולל מפסק משבת במפסק העליון מתוך השניים. 2 .70.50.9.15

הפעולה במקרה של תקלה כמו החלפת סדר   המשבית את  פזה להבטחה ממסר חוסר .70.50.9.16

 הפזות.הפזות או בעת תקלה באחת 

ת  קופסת הפיקוד להבטיח את פעילות המחיצה ומניעיותקן בק עומס יתר מפס .70.50.9.17

 תלית ציוד או משקל נוסף עליה.

 המנוע יצויד בבלם פנימי, העוצר כל פעולה במקרה של הפסקת חשמל. .70.50.9.18



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 

 190מתוך:  180עמוד:  3גרסא : 

 23/03/2022תאריך עדכון אחרון: 

 
 רואית ףיעס

 

 __.________________חתימת הקבלן: ___  

 

 ן ע"י מכון התקניםאושר בתו תקיק המוצר המהכל בהתאם לת .70.50.9.19

 בדיקת מכון התקנים .70.50.10

 המעודכן. 5517התאמה לתקן ישראלי   .70.50.10.13

בכל בכתב על תקינותו ועמידתו של המתקן  מוסמכת  מעבדהר ש לקבל אישוי .70.50.10.14

 דרישות הבטיחות. באחריות הספק.

 חובה לאולם ספורט מתקנים וציוד  .70.51

 חהאים לכל מלתת HPL – 24מערכת תאי אחסנה )לוקרים( במלתחות , עשויים מ  .70.51.1

 ווים לכל מלתחה HPL – 20למגבות עשויים מ  פסי קולב .70.51.2

 ספסלים לכל מלתחה HPL – 3 ספסלים עשויים מ .70.51.3

 ס"מ. 200עמודות בגובה  5 –תכת למחסן ציוד מדפי מ .70.51.4

תוצרת קיבוץ  נתיב  הל"ה כדוגמת   -ספקה והתקנת מתקן למים קרים כדוגמת "מי קר" א .70.51.5

 לרבות ערכת סינון למי קר

ברילטור( בעל אישור משרד הבריאות )אישור אמ"ר( ומכון החייאה )דפיה של מכשיר אספק .70.51.6

, 2008-רי החייאה במקומות ציבוריים, תשס"חבת מכשיבהתאם ל חוק הצשראלי, ם היהתקני

 2014-  ד"התשע ,ציבוריים במקומות החייאה מכשירי הצבת קנותות

 פיברילטור"ית מכשיר "דארונית ייעודתוך במקום בולט במבואת הכניסה יותקן ב .70.51.7

 חובה לאולם ספורט  -ריפוד הגנה   .70.52

 5515אם לדרישות ת"י יש ליישם ריפודי  הגנה בהת .70.52.1

  1חלק  5515לתקן  4רישות הבטיחות בסעיף התאם לדיש לתכנן ולבצע ב .70.52.2

 1חלק  5515לתקן  4.5.1וד לוח סל יבוצע בהתאם לסעיף ריפ .70.52.3

 5515לתקן  4.5.2תאם לסעיף יבוצע בה ריפוד מסגרת לוח הסל או/וגם קורה התומכת לוח סל .70.52.4

 1חלק 

קן לת 4.5.3יבוצע בהתאם לסעיף  םל המותקנים באולמאחורי מתקני כדורסופינות קיר ריפוד  .70.52.5

 1חלק  5515

 1חלק  5515לתקן  4.5.4יהיה בהתאם לסעיף  קהסוג הריפוד ועוביו ושיטת הבדי .70.52.6

  םהרלוונטיים בהתאם לחלק 5515ריפוד למתקני ספורט אחרים יהיו בהתאם לנדרש בת"י  .70.52.7

, פינה , קיר, לוודא כי כל נישהבהתאם לזאת יש  5515על מרחב חופשי בהתאם לתקן יש לשמור  .70.52.8

 בצע ריפוד הגנה בהתאםר עומד במרחקים הקצרים מהמצוין בתקן יידרש לדומה אשמעקה וכ

 חובה לאולם ספורט –מושבים  .70.53

 אדריכלית.אם לתוכנית מושבים לאולם הספורט יותקנו על גבי טריבונות הבטון בהת .70.53.1

 ורלאיש  "Shop Drawings"  ל הקבלן להגיש תוכנית יצור ע .70.53.2

 המושביםאת סוגי המושבים וספק יש לאשר  .70.53.3

 מות ספורט סגוריםאש ישראלי לאולעמידות תקן  בעל מושב פלסטי  .70.53.4

 פלסטיק קשיח בעל דופן מחוזקת כפולה, חומר מעכב בעירה וחומר לעמידות בקרינתעשוי מ .70.53.5

UV. 

 בנה מתכת קונזולי, הבטון עם מ לרום מדרגת מחובר .70.53.6

 רת האדריכל      בגוון לבחי .70.53.7
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 במקום בולטבמושב  שום מספר המושב, ממוקםל סימון וריכול .70.53.8

ים עם התקנה חזקה ובטיחותית, בעלי עמידות אש עפ"י ת"י המושבים שיותקנו ביציע יהיו קבוע .70.53.9

TSE EN , TS EN 12727 , EN ISO 4892-2 13200-4. 755יים אנטי, וחים, ונדאלבתקני ועומדים נ 

 .ויות, נכים ומלוויםים עם מוגבליוקצו ביציע מקומות ישיבה מיוחדים לאנש .70.53.10

 האורחיםתהיה גישה נגישה ישירה מיציע הקהל לשירותי  ודגש כיי .70.53.11

 יותקנו מושבים כמפורט בזאת:  400באולם בו מספר המושבים הינו מעל  .70.53.12

 ריםת ספורט סגוראלי לאולמומושב פלסטי בעל תקן עמידות באש יש .70.53.13

 מתקפל כלפי מעלה  booxמושב כגודמת דגם  .70.53.14

 עם ריסון פנימי, ל צר, שקט בעל קיפו .70.53.15

 ירה וחומר לעמידות בקרינתק קשיח בעל דופן מחוזקת כפולה, חומר מעכב בעפלסטימ עשוי .70.53.16

UV. 

 מחובר לרום מדרגת הבטון עם מבנה מתכת קונזולי,  .70.53.17

 רת האדריכל      בגוון לבחי .70.53.18

 מושב, ממוקם במושב במקום בולטישום מספר הלל סימון ורכו .70.53.19

 .ומלווים, נכים ם לאנשים עם מוגבלויותיבה מיוחדייוקצו ביציע מקומות יש .70.53.20

 ציע הקהל לשירותי האורחיםיודגש כי תהיה גישה נגישה ישירה מי .70.53.21

 השלד. תכוניותחובה לתאם  ולאשר את דגם הכיסא לפני אישור  .70.53.22
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 חינוך לגיל הרך  מוסדות .71

 מוסדות חינוך לגיל הרךחובה  –כללי  .71.1

רט אחוזות , הינו תוספת למפ ך )מעונות יום וגני ילדים(לגיל הרמוסדות חינוך זות חוף מפרט אחו .71.1.1

 חוף לבניית מבני ציבור וחינוך, המפרט בא להוסיף על הדרישות המפורטות בו. 

 חינוך לגיל הרך מוסדותיית נבן היסוד בבות את אהמפרט, מיועד להו .71.1.2

וספת  מחיר התבביצוע, ומהווה חלק מממובהר כי כל הנדרש בהתאם למפרט זה הינו מחייב  .71.1.3

 פרט, אלא עם צויין אחרת. למ"ר עליו התחייב הקבלן כנגד תכולת המ

ה ת  סתירבא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימ מוסדות חינוך לגיל הרךלמפרט  .71.1.4

 חלופה המחמירה מבניהם.תיבחר ה ת,ובין ההנחי

 חינוך לגיל הרךמוסדות חובה  – מוסדות חינוך לגיל הרך .71.2

במבנים, בחללים על חלליו ל חדריו, לרבות כ )מעון יום, גן ילדים(  נוך לגיל הרךחי מוסדביצוע  .71.2.1

, קנות התקניםקים, התויהיו בכפוף לכל החו ייעודיהם השונים ומערכות המבנה יענו על דרישות

 תוך כך ומבלי לגרוע מהאור לעיל גם כדלקמן:וראות ובה

 הבניה. תקנותחוק התכנון והבניה ו .71.2.2

ים ישראליים ו/או מפרטי מפרטי מכון. בהעדר תקנ –ם הישראלים, ובעדרם ן התקניתקני מכו .71.2.3

 תקנים של ארה"ב או תקנים  אירופאים. –מכון רלבנטיים 

ת כגון: )פקע"ר, רשות הכבאות, יות אחרורשוטטוטוריים וגופים סדרישות, הוראות, הנחיות  .71.2.4

 טרת ישראל וכיו"ב(משרד הבריאות ח"ח, בזק, טל"כ, מש

שבט  –(א( 6סדות החינוך עג/ת הכללית הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מור המנהלחוז .71.2.5

 או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. 2013התשע"ג פברואר 

 2018 מרץ – ח"התשע אדר 7/ח"תשע,  ילדים בגני בטיחות נוהלי ךינוהח משרד ל"כמנ חוזר .71.2.6

 0086 קבע הוראת

על  ת המבנה יענו השונים ומערכו ם, המבנים, החללים על ייעודיהל חצריומעון יום לרבות כ .71.2.7

משרד "  בהוצאת 2006והנחיות לתיכנון וציוד  מעונות יום לגיל הרך דצמבר  הדרישות "פרוגראמ

 .מ"ת,הת

 ותקנות רישום קבלנים ם קבלניםישוחוק ר .71.2.8

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת( .71.2.9

 ור, משרד הפניםיני ציבם בעלי מוגבלויות בבניתקנות לאנשי .71.2.10

 חוק החשמל .71.2.11

 קנות הבטיחות בעבודהפקודת הבטיחות , ת .71.2.12

 5281תקן ישראלי  .71.2.13

המעודכנים בעת  כל פרקיו. ל משהב"ט עלכחול( שלעבודות בנין )הספר ה הבין משרדי המפרט .71.2.14

 צוע העבודהבי

 יל הרךמוסדות חינוך לגחובה  – -בטיחות  .71.3

הוראות הבטיחות,  מרכיביו,  )המבנה והחצרות(  יבוצע בהתאם לכלעל כל  יקטביצוע הפרו .71.3.1

החוקים התקנות, התקנים הישראליים, הוראות בטיחות משרד החינוך, הוראות בטיחות משרד 

 מזמיןץ בטיחות וההוראות יוע עבודה ,ה
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 מוסדות חינוך לגיל הרךחובה  -בטיחות באש  .71.4

בהתאם ל:  יבוצע בהתאם להוראות בטיחות באש חצרות( ל מרכיביו,  )המבנה וההפרויקט על כ .71.4.1

 בטיחות אש בבניינים –קנות תכנון ובנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, חלק ג' ת

 הוראות נציב כיבוי אש .71.4.2

 ות משרד העבודה חינוך והוראראות משרד התאם להובה .71.4.3

 יחות והמזמיןלהוראות שירותי הכבאות, הוראות יועץ הבט בהתאם .71.4.4

 מוסדות חינוך לגיל הרךחובה  – מידות האש של המבנהע .71.5

נייה והבנייה ולתקנים רלוונטיים. חומרי השלד והב התכנון והבנייה יתאימו לתקנותרכיבי השלד  .71.5.1

 .755 והתקן הישראלי 931, התקן הישראלי 4, חלק 921יעמדו בדרישות התקן הישראלי 

 ךנוך לגיל הרסדות חימוחובה  –דלתות  .71.6

פר. המנעול העליון י מנעולים בכל דלת , בשני המנעולים יבוצע בחלק הפנימי מנעול פריותקנו שנ .71.6.1

 ס"מ מפני הריצוף 160בה בגו

ציאה לחצרות , ובדלתות )חדרי שירותים במעונות יום(   יבוצע בדלת כניסה לחדרי הכיתות וי .71.6.2

 מ"מ.  6מחוסמת  צוהר )חלון( מזכוכית

 ס"מ מפני הריצוף. 110בה, תחתית הצוהר בגובה של ס"מ גו 80, ס"מ רוחב 50הצוהר  מידות .71.6.3

פתח אור, בהתאם להחלטת המזמין יש  ס"מ 100/200חסינת אש במידות  דלת –דלת מטבח  .71.6.4

 לבצע צוהר

 ס"מ פתח אור 100/200דלת בין המטבח למזווה תהייה דלת אטומה במידות  .71.6.5

 ון יום ובה למעח –שירותי ילדים ,ןתים דלת תאי שיר .71.6.6

יש להתאים את מידות הבניה  –ס"מ לפחות  70/200לדלת תא ב"כ ות פתח נטו מיד .71.6.6.1

 ם.בהתא

 מ ס" 90ה גובה כנף הדלת תהיי .71.6.6.2

 ס"מ לפחות. 20רווח של בין הרצפה לחלק התחתון של כנף הדלת יהיה  .71.6.6.3

 .סגירת דלתות ע"י צמד מגנטי .71.6.6.4

 אצבעות.מ"מ למניעת צביטת  40ע .מרווח בין הכנף והחלק הקבו .71.6.6.5

 י חוץ.ות תהיה כלפפתיחת הדלת .71.6.6.6

 חובה למעון יום –שבכה בחצר תינוקות  .71.7

ס"מ כולל פשפש. המרחק בין  90ה בגובה קין שבכה בחצר תינוקות יש להתבהיקף מרפסת מקור .71.7.1

 מ"מ. 80שבכה ובין כל שני אלמנטים סמוכים לא יעלה על שלבי ה

 שיש ליישם הגנה לאצבעות בפשפ .71.7.2

  למעונות יוםחובה  – ארונות ומשטחים  .71.8

 קות כיתת תינו .71.8.1

)מותקן  ארון תחתון בפינת הכיתה, קרוב ליציאה לחצר,  תותקן פינה רטובה הכוללת .71.8.1.1

ס"מ  60ס"מ גובה,  90ס"מ אורך,  100  :נושא תו תקן, במידות ח שיש( חת למשטמת

 .קמוע מ"ס 40 ,הבוג מ"ס 70 ,ךרוא מ"ס 100 :תודימב ןוילע ןוראועומק. 
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 כיתת פעוטות ובוגרים  .71.8.2

 90ני +והש 60מוך +ר אחד נתותקן פינה רטובה כפולה על גבי ארון תחתון כאשר כיו .71.8.2.1

 ילציוד נקיון מגב מטאטא ודל 200וגובה  60עומק  40דה ארון ברוחב ולצי

ים, שוי לוחות נגרים מצופה פורמייקה מבחוץ ומבפנהשיש. עמותקן ומותאם לגובה  .71.8.2.2

 עם  מסילות  טלסקופיות לכל ארון. כולל צוקל. תמגירו 2כולל 

ס"מ מהרצפה  90ובה המשטח ס"מ ג 50/40במידות ס"מ  עם כיור  60/100משטח שיש במידות  .71.8.2.3

 ס"מ. 60עם חיפוי קרמיקה מעל המשטח בגובה 

 קמוע מ"ס 40 ,הבוג מ"ס 70 ,ךרוא מ"ס 100 :תודימב ןוילע ןורא .71.8.2.4

 חובה למעונות יום  – מטבח .71.9

 כללי .71.9.1

נכון במזון משלב האחסון, טיפול במזון  את מערך הציוד במטבח כך, שיאפשר תזרים צעבל יש .71.9.1.1

ליך ההכנה ין מזון בתההמזוהם, לב מר הגלםגולמי, ובמזון המוכן עד הגשתו, תוך הפרדה בין תהליכי טיפול בחו

ס"מ או ע"י  53 ובהחיצה בגם והנקיים, תהיה ע"י מההפרדה בין המדורים המזוהמי .ולבין מזון מוכן לאכילה

 ס"מ 100מעבר, ברוחב של לפחות 

  .יש לתכנן מערך כיורים כפולים ושטחי עבודה להכנת מזון חלבי ומזון בשרי .71.9.1.2

  הבאים שטח המטבח יחולק למדורים .71.9.1.3

 .למייםל בירקות גומדור לטיפו .71.9.1.4

  .מדור לטיפול במזון מן החי הגולמי .71.9.1.5

  .מדור בישול ואפיה .71.9.1.6

 .ותמדור הכנת מזון לתינוק .71.9.1.7

 שטיפת כלי מטבח וכלי אוכלר למדו .71.9.1.8

  .תקן ברז עם מים חמים וקרים עם זרוע ארוכהבכל הכיורים יו .71.9.1.9

  .ס"מ 200עד לגובה  העבודה הקירות יהיו בנויים מחומר קשיח עם חיפוי קרמי לאורך משטחי .71.9.1.10

 יצוף יהיה בהיר וחלק מסוג שמונע החלקה ושחיקההר .71.9.1.11

 .זוןמעלית מת ויותר מומלץ להתקין קומו 2במעון שבו  .71.9.1.12

 סטה בהתאם לתכנון.יבוצעו עם רגלי נירו כל משטחי הנירוסטה .71.9.1.13

 משטחי נירוסטה .71.9.2

 מ"מ 1.5 –עובי  304 –.סוג נירוסטה  .71.9.2.1

 ס"מ. 10משטחי העבודה מוקפים אף מים משופעים לכיור. עם הגבהה אחורית  .71.9.2.2

 מדף תחתון מחובר לרגלי השולחן בריתוך מלוטש. .71.9.2.3

 שבת פלסטית.עם תו 304רגלי השולחן עשויות בשלמות מפלב"מ  .71.9.2.4
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 :מדור לטיפול בירקות גולמיים .71.9.3

  ס"מ 120X70במידות מנירוסטה   תוקרי ךותיחל המשטח עבוד .71.9.3.1

 ללוכ  ,מ"ס 90 הבוג ,ס"מ 120X70 תודימב הטסורינמ םיימלוג תוקרי תפיטשל הדובע חטשמ .71.9.3.2

 .תבבותסמ הכורא היפ םע ינחלוש זרב ללוכ ,ס"מ 50X50X35 :תודימב רויכ

 :תודימב רויכ ללוכ ,מ"ס 90 הבוג ,ס"מ 85X70 :תודימב הטסורינמ תוקרי יוטיחל הדובע חטשמ .71.9.3.3

50X50X35 תבבותסמ הכורא היפ םע ינחלוש זרב ללוכ ,ס"מ. 

  מ"ס 200 הבוג ,מ"ס 40 קמוע ,מ"ס 100 בחור תודימב םישבי םירצומ ןוסחאל םיפדמ ןורא .71.9.3.4

 במזון מן החי מדור לטיפול  .71.9.4

ות במידעם כיור עמוק מנירוסטה  ,מ"ס 90 הבוג ,"מס 185X70משטח עבודה מנירוסטה במידות  .71.9.4.1

50X50X25 הדובעה חטשמל תבבותסמ היפ םע ינחלוש זרב ללוכ ,ס"מ  

   ס"מ 185X30 : תודימב ןוילע ףדמ .71.9.4.2

 אפייה דור בישול ומ .71.9.5

עם כיור עמוק  ,מ"ס 90 הבוג ,ס"מ 150X70משטח עבודה מנירוסטה במידות  .71.9.5.1

 חטשמל תבבותסמ היפ םע ינחלוש זרב ללוכ ,ס"מ 50X50X25ות במידמנירוסטה 

  הדובעה

   ס"מ 150X30 : תודימב ןוילע ףדמ .71.9.5.2

 נוקותמדור הכנת מזון לתי .71.9.6

 .מ"ס 90 הבוג ,ס"מ 120X70שטח עבודה מנירוסטה במידות מ .71.9.6.1

 ס"מ 120X30 :תודימב ןוילע ףדמ .71.9.6.2

 ס"מ 120X40 :תודימב ןותחת ףדמ .71.9.6.3

 מדור לשטיפת כלי מטבח וכלי אוכל .71.9.7

 טהעמוק מנירוסר כפול עם כיו ,מ"ס 90 הבוג ,ס"מ 200X70במידות   הטסורינמ משטח עבודה .71.9.7.1

 40 בחור ,מ"ס 60 ךרוא :תודימב דחא לכ םירויכ ינש וא ,מ"ס 35 קמוע ,מ"ס 80 בחור ,מ"ס 60 ךרוא :תודימב

  ןוילע זתמ םע םימ תללוס ללוכ .מגירות לסכו"ם 2 ללוכ  .מ"ס 35 קמוע מ"ס

 ס"מ 200X30 :תודימב ,טבחש כלי מנירוסטה לייבומ, ןוילע מדף רשת .71.9.7.2

 ס"מ 200X40 תודימב  .רים גדוליםאחסון סיו שובימנירוסטה ל  ןותחת רשת מדף .71.9.7.3

  מ"ס 200 הבוג ,מ"ס 60 קמוע ,מ"ס 60 בחור תודימב  םייקנ םילכ ןוסחאל םיפדמ ןורא .71.9.7.4

 רזע יחטשמ .71.9.8

 .מ"ס 90 הבוג ,ס"מ 100X70במידות   הטסורינמ משטח עבודה .71.9.8.1

 ס"מ גובה בהתאם לתכנון 120X70במידות    רוצעמו םילגלג םע הטסורינמ משטח עבודה .71.9.8.2

להגשה ולהובלת  ס"מ גובה בהתאם לתכנון 75X55במידות עגלות: אחת לכל כיתה, מנירוסטה  .71.9.8.3

 .טבח מהמבואה הראשיתן בכניסה למכלים, מיקומופינוי מזון 

 חובה למעונות יום –חדרי שירותים  .71.10

 נוקותשרותי תי .71.10.1

ס"מ מהרצפה, סוללה  90ס"מ, גובה  40ס"מ  ובעומק  40/90דות ות במיתינוקיור לרחיצת כ .71.10.1.1

 ס"מ. 140.בגובה של כ  בצד הכיור, מצד ימין של המטפלתתימצא  חמים וקרים ומקלחת יד למים

 אין להתקין  כיור נירוסטה. .71.10.1.2
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 . ס"מ. 60/105סמוך לכיור יש להשאיר מקום לשולחן טיפולים במידות  .71.10.1.3

המיועד לטיטולים  60/50ר מקום למכל בגודל  ס"מ להשאי ים ישולחן הטיפולסמוך לש .71.10.1.4

 משומשים.

 100/100הכיתה  יש להתקין חלון הזזה דו כנפי בגודל  ותף עם ולחן הטיפולים בקיר משמעל לש .71.10.1.5

ת ר למטפלס"מ מהרצפה   על מנת לאפש 105)על פי בחירת המזמין(, ובגובה  200/100ס"מ או חלון קבוע במידות 

 ול בתינוקות.ן הטיפה בזמצפיה לכית

הרצפה ס"מ מ 60יור רחצה רגיל בגובה בקיר הנגדי יש להתקין אסלת ב"כ לילדים וסמוך לו כ .71.10.1.6

 ס"מ מהרצפה. 75מעלות בלבד. בגובה  45דוד ל וברז למים חמים/קרים עם אפשרות ויסות 

 מתקן מגבות חד פעמיות ומתקן סבון נוזלי ליד הכיורים. .71.10.1.7

 .האסלהליד  60בה +דלי בגוברז  .71.10.1.8

 4/"8ם רצפה בהתאם לדרישות הל"ת לפחות "מחסו .71.10.1.9

 שרותי פעוטות .71.10.2

 90בנויות או קלות מסוג "טרספה" או ש"ע  בגובה בינהם  ילדים ומחיצות נמוכות אסלות ל 2 .71.10.2.1

כל ס"מ מהרצפה. ליד  20ס"מ. ללא דלתות. את המחיצות יש להגביה  80ס"מ , עומק ורוחב התא  80ס"מ ובאורך 

 ס"מ.  60ה ט בגובטואל מתקן לנייר אסלה

פה עם מ מהריצס" 30ס"מ מורמת  15מק ס"מ  ובעו 70/70בפינת החדר יש להתקין אגנית בגודל   .71.10.2.2

ס"מ  50ס"מ  מהרצפה, ומאחז בקיר מותאם לגובה ילד.)כ  150בה סוללה למים חמים וקרים ומיקלחת יד בגו

 מעל האגנית(.

)(,  200/100קבוע במידות חלון  התקיןהכיתה  יש לותף עם מעל לשולחן הטיפולים בקיר מש .71.10.2.3

 ול בתינוקות.מן הטיפלמטפלת צפיה לכיתה בז ס"מ מהרצפה   על מנת לאפשר 105ובגובה 

ס"מ לפחות.ברז למים  40ס"מ מהרצפה כאשר הרווח בינהם  60ס"מ  בגובה  52/40שני כיורים  .71.10.2.4

 לותמע 45עד ל  ות טמפ'ס"מ מהרצפה עם אפשרות לויס 75קרים/ חמים בגובה 

 בות חד פעמיות ומתקן סבון נוזלי ליד הכיורים.תקן מגמ .71.10.2.5

 + ליד האסלה.60ברז דלי בגובה  .71.10.2.6

 4/"8ם לדרישות הל"ת לפחות "פה בהתאמחסום רצ .71.10.2.7

 

 שרותי תינוקות .71.10.3

יש להגביה  ס"מ ביניהם עם דלתות. את המחיצות  90אסלות לילדים ומחיצות נמוכות בגובה  3 .71.10.3.1

 טי.ד מגנלתות ע"י צמסגירת דס"מ מהרצפה.  20

ס"מ מהריצפה עם  30מת ס"מ מור 15ס"מ  ובעומק  70/70ינת החדר יש להתקין אגנית בגודל  בפ .71.10.3.2

ס"מ  50הרצפה, ומאחז בקיר מותאם לגובה ילד.)כ ס"מ  מ 150מים חמים וקרים ומיקלחת יד בגובה סוללה ל

 מעל האגנית(.

לפחות.ברז ס"מ  40נהם שר הרווח בירצפה כאס"מ מה 60ס"מ  בגובה  52/40שלושה  כיורים  .71.10.3.3

 מעלות 45ות טמפ' עד ל ס"מ מהרצפה עם אפשרות לויס 75למים קרים/ חמים בגובה 

 ם.גבות חד פעמיות ומתקן סבון נוזלי ליד הכיורימתקן מ .71.10.3.4

 + ליד האסלה.60ברז דלי בגובה  .71.10.3.5

 "4"/8מחסום רצפה בהתאם לדרישות הל"ת   .71.10.3.6
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 ל הרךנוך לגימוסדות חיחובה  – מים חימום .71.11

 כות חימום מים מער והתקנה אספקה .71.11.1

  7ורט בפרק תאם למפו מערכת לחימום מים בהתבוצע מערכת לחימום מים באמצעות מערכת סולרית א .71.11.2

 ם לתקנות לת"י ולהנחיות היצרן.ביצוע המערכת הסולרית תהיה בהתא .71.11.3

בי חשמל דו קוטן מפסק יותקן מפסק חשמל דו קוטבי להדלקת וכיבוי הדוד ובצמוד לדוד על הגג יותק .71.11.4

 זקהת אחלטוב

 חובה לכל מוסדות חינוך לגיל הרך –אינטרקום  .71.12

 יות אינטרקום בהתאם לתוכנ תבוצע מערכת .71.12.1

מה, קודן, לחצן יציאה לפתיחת השער , רכת באינטרקום תכלול אינטרקום חיצוני עם מצלמע .71.12.2

 ת שער. מערכת אינטרקום פנימית, הכוללת יכולת ראייה, דיבור, שמיעה, ופתיח

 .ר הכניסה לכל אחת מהכיתות, מטבח, וחדר מנהלתעום יגיע משקו האינטרק .71.12.3

  ךרה ליגל ךוניח תודסומ לכל הבוח – תודוקנ .71.13

חובה 
אם בהת
 וטלפיר

מעגלי 
 תאורה

 נקודת
חיבור קיר  

1x16A 

ת נקוד
חיבור 
לונטה 
 ו/או מזגן 

נק'  נק' טלפון
 טל"כ

נק' 
 למחשב

 נק' הכנה
לנתב  

 )ראוטר(

עמדת 
 עבודה 

 D-17 

 2  1 1 1 2 6 3 ת כיתו
חדר 

      הטנו 1 3 1 ביסהכ

 רדח לכל
      הטנו 1 1 1 שירותים

 2 1 1 1 2  4 2  משרדים
חדר 

 2  1 1 1  3 2 פעילות

 1  1 1 1  3 2  מבואה
     1 1 1 1 מחסן

 

 םוי ןועמל הבוח הווזמו רדחו חבטמ תודוקנ .71.14

 כמות  תיאור הפריט
 םיעקש

 חשמל
 פאזות

גובה 
 שקעים

ת נקוד ערותה
חיבור לונטה 
 ו/או מזגן 

נק' 
 טלפון

נק' 
 טל"כ

נק' 
 למחשב

 ,ליטר 600נפח  ס"מ 160 1 1 מקרר חד רוחבי
 ווט  338

    

 ,ליטר 700נפח  ס"מ 160 1 1 מקרר תעשייתי 
 ווט 338

    

ליטר  700נפח  ס"מ 160 1 1 מקפיא תעשייתי 
 ווט 500

    

תנור 
 קונווקטומט

      16x3 ,לווטקי 6 ס"מ 160 3 1

     ווט 5.5 ס"מ 160 3 1 מדיח כלים
 8 ,להבות 6 ס"מ160 3 1 כיריים חשמליים 

 13קילווט, 
 אמפר לפאזה

    

-מקרר הפשרה 
 מיני

 ס"מ      50 1 1
 

    

מקרר ביציים 
 מיני –במחסן 

      ס"מ 160 1 1
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 ונטה 1      הנכה ירודמ
 מנדף 1

1 1 1 

מדור לטיפול 
 :ולמייםבירקות ג

      מ"ס 150 1 3

מדור לטיפול 
 במזון מן החי 

      מ"ס 150 1 3

דור בישול מ
 אפייה ו

      מ"ס 150 1 3

מדור הכנת מזון 
 נוקותלתי

      מ"ס 150 1 3

    הטנו 1  מ"ס 150 1 2 הווזמ
 

 

 מוסדות חינוך לגיל הרךחובה  – שירותיםת חדרי חיפוי קירו .71.15

 והוא קל לניקוי. בשפשוףחיפוי שאינו פוצע  סוגיש להקפיד לבחור  .71.15.1

 ליתביצוע בהתאם לתוכנית אדריכ .71.15.2

 ס"מ 30x60עד במידות חיפוי קירות באריחי קרמיקה  .71.15.3

 עד שני גוונים לבחירת האדריכל ניתן לשלב  .71.15.4

 ריצוף. ס"מ מפני ה 200פוי גובה חי .71.15.5

 /מיוחדות לכל גובה יום מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומינ בכל .71.15.6

 החיפוי של אייל ציפויים או ש"ע.אורך 

 החלון הינו מעל גובה חיפוי הקיר.  יש לבצע חיפוי קרמיקה סביב לכל החלון. במידה וגובה .71.15.7

 מוסדות חינוך לגיל הרךחובה  – חבטמת חדרי חיפוי קירו .71.16

 והוא קל לניקוי. בשפשוףסוג חיפוי שאינו פוצע יש להקפיד לבחור  .71.16.1

 ליתתאם לתוכנית אדריכביצוע בה .71.16.2

 ס"מ 30x60עד במידות חיפוי קירות באריחי קרמיקה  .71.16.3

 עד שני גוונים לבחירת האדריכל ניתן לשלב  .71.16.4

 ריצוף. ס"מ מפני ה 200פוי גובה חי .71.16.5

 /יום מיוחדות לכל גובה מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומינ בכל .71.16.6

 ש"ע. החיפוי של אייל ציפויים אואורך 

 החלון הינו מעל גובה חיפוי הקיר.  יש לבצע חיפוי קרמיקה סביב לכל החלון. במידה וגובה .71.16.7

 גיל הרךוסדות לחובה למ –רשת נגד זבובים  .71.17

 ד זבובים בצד החיצוני של החלון בהתאם לפירוט הבא:לבצע רשת נגיש  .71.17.1

 חם, במטבח, ובמחסן המטבבחדרי שירותי .71.17.2

 חובה למעון יום   –ן חדר מנהלת חלו .71.18

 80ש להתקין חלונות שיצפו על המבואה והכניסה למעון. סף חלון תחתון יהיה בגובה בחדר מנהלת י .71.18.1

 .ועה במסגרתהרש בתקן וקבתית כנדס"מ. כולל זכוכית בטיחו

 

 

 



  בורבני חינוך וצין ובצוע מלתכנו מחוף בע" האחוזות  מפרט 
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 חובה למעון יום –חלונות שירותים פנימיים  .71.19

 שרותי תינוקות .71.19.1

דל  דו כנפי בגועם הכיתה  יש להתקין חלון הזזה  ר משותףל לשולחן הטיפולים בקימע .71.19.1.1

ס"מ  105)על פי בחירת המזמין(, ובגובה  200/100ס"מ או חלון קבוע במידות  100/100

 מהרצפה   

 פעוטותשרותי  .71.19.2

ה , ובגוב200/100יר משותף עם הכיתה  יש להתקין חלון קבוע במידות הטיפולים בקמעל לשולחן  .71.19.2.1

 ס"מ מהרצפה 105

 : למעונות יוםחובה  – רים חדורור א .71.20

רמל"ד נגד לחץ סטטי של  70תורכב וונטה צנטריפוגלית לספיקה של  במזווה ירותים ובכל חדר ש .71.20.1

 מ"מ מים . 7

 לפחות .  6קל בקוטר "ולוון ספירומפח מג צינור הפליטה יהיה  .71.20.2

 קשתות והסתעפויות יהיו סטנדרטיות לפי סמקנה .  .71.20.3

 .  Aדציבל בסקלה  42סימום ש של מקה תהיה שקטה עם רמת רעהוונט .71.20.4

תורכב יחידת מפוח צנטריפוגלי בקופסה אקוסטית . רמת הרעש של  – בח יסה ובמטבחדר הכב .71.20.5

 מפוח .מטר מה 1.5 במרחק  Aדציבל בסקאלה  45המפוח לא יעלה על 

 לפחות .  12י יניקה בתקרה יהיו עגולים מאלומיניום עם וסת מתברג בקוטר "תריס .71.20.6

ינורות שרשוריים קשיחים ) יהיו מצ ת יהיו מפח מגולוון , ותעלות משניותהראשיו תעלות היניקה .71.20.7

 .  1חלק  1001שאינם מתכווצים ביניקה ( ומתאימים לדרישות ת"י 

 ון . ות פח מגולואמצעות רוזטיהיה ב החיבור לתעלות .71.20.8

  ביסהבמטבח ובחדר הכהחלפות אויר בשעה  10המפוח יתאים לפחות ל  .71.20.9

 :מוסדות חינוך לגיל הרךחובה ל    /²h/mBtuות תפוקות נדרש .71.21

 ²Btu/h/m  507 יום על כל חדרין וחלליועון מ .71.21.1

 ²Btu/h/m  507 גן ילדים על כל חדריו וחלליו .71.21.2

בתוספת תפוקת קירור מינימום  Btu/h/m²  800 נים ות באשכול גרי פעילאולם רב תכליתי וחד .71.21.3

 . HSRAE 622007 A-1ויר צח מינימאלית לפי חישוב ספיקת אולאוויר צח. 

 ד רמל" 70אוורור תא שירותים מכני  .71.21.4

 רמל"ד 100מכני  חדר כביסהאוורור  .71.21.5

 

    


