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 המכרז מסמכי

 הזמנה להציע הצעות – מסמך א'

 רשימת המתכננים – 1-מסמך א' .0

 הזמנהכתב  –מסמך א'  .0

 פרטי המציע – 0-'מסמך א .0

 טופס ההצעה והצהרת המציע – 0-'מסמך א .0

 נוסח הסכם ההתקשרות – מסמך ב'

 ידי הקבלן-תנאים כלליים לביצוע העבודות על – 0-'מסמך ב .0

  'נוסח הערבויות –נספח א 

  'צו התחלת עבודה –נספח ב 

  'תעודת השלמה –נספח ג 

  'הצהרה בדבר חיסול תביעות –נספח ד 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום –ה'  נספח 

  'תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים –נספח ו 

  'נוסח אישור עריכת ביטוחים –נספח ז 

  'התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים –נספח ח 

 מפרט טכני מיוחד – מסמך ג'

 תנאים מיוחדים – 0-מסמך ג' .0

 מפרט טכני מיוחד – 0-מסמך ג' .0

 כתב כמויות ומחירים – מסמך ד'

 התכניות – מסמך ה'

 לוחות זמנים – מסמך ו'

 מפרט כללי בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון,  –' זמסמך 

 משרד העבודה והרווחה ומשרד הבינוי והשיכון )אינו מצורף(

 ".מסמכי המכרז" –מסמכים אלו, על נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחוד 
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 רשימת מסמכי ההזמנה לקבלנים להגשת הצעות לעבודות בניה
 
 

 הערות מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

רשימת המתכננים ומסמכי  1 –מסמך א 
 ההזמנה

  

הזמנת המזמין להגשת  0מסמך א' 
 הצעות

  

   הצעת הקבלן 0-מסמך א'
   נוסח הסכם התקשרות מסמך ב'
   תנאים כלליים 0מסמך ב'
המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה   מסמך ג'

משרדית )האוגדן הכחול( על כל פרקיו -הבין
 המפורטים להלן 

במהדורה 
 האחרונה

  שנה שם מס'  
  0112 מוקדמות 11  
  0100 עבודות עפר 10  
  0221 עבודות בטון יצוק באתר 10  
  0221 עבודות בטון טרום 10  
  0220 עבודות בניה 10  
  0110 עבודות איטום 10  
  0110 נגרות אומן ומסגרות פלדה 10  
  0221 מתקני תברואה 10  
  0110 מתקני חשמל 11  
  0110 עבודות טיח 12  
  0110 עבודות ריצוף וחיפוי 01  
  0110 עבודות צביעה 00  
  0111 מסגרות אומן )אלומיניום( 00  
  0110 בטון דרוך 00  
  0220 עבודות אבן 00  
  0100 מתקני מיזוג אויר 00  
  0220 מתקני הסקה וקיטור 00  
  0110 מעליות 00  
  0110 תשתיות תקשורת 01  
  0111 מסגרות חרש 02  
  0111 נגרות חרש 01  
  0110 רכיבים מתועשים בבנין 00  
  0110 עוגני קרקע 00  
  0220 גילוי וכיבוי אשמערכת  00  
  0112 פיתוח נופי 01  
  0112 גינון והשקיה 00  
  0220 משטחי בטון 01  
  0100 סלילת כבישים ורחבות 00  
  0111 אספקת חומרי תשתית ובניה 00  
  0221 קווי מים ביוב ותיעול 00  
  0110 מקלטים  01  
  0110 מרחבים מוגנים 02  
ותשלום אופני מדידה    

 המצורפים למסמכים הנ"ל
  

  תנאים כלליים מיוחדים 0מסמך ג' 
  מפרט טכני מיוחד 0-מסמך ג'
  כתב הכמויות והמחירים מסמך ד'
  רשימת תכניות מסמך ה'
  לוחות זמנים מסמך ו'

החוזה הממשלתי מדף  'זמסמך 
0001 

מהדורה  
 תשס"ה

- 0110 
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משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד -שבהוצאת הועדה הביןכל הפרטים הכלליים הם אלה 
הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ, על כל פרקיהם, במהדורות שצוינו ברשימת המסמכים, כולל 

 אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים אליהם.
 

י החוזה, כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות כל השינויים שהוכנסו בהם,  מהווים יחד עם מסמכ
 בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 

 
 הצהרת הקבלן

 
למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן, עם הגשת הצעתו, כי ברשותו נמצאים כל המסמכים 
והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, והוא קרא והבין את תכנם, קיבל את כל הסברים אשר ביקש 

לדרישות בהם ולהנחיות נוספות שתינתנה ע"י האדריכל לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 
 והמפקח.

 
כן מצהיר הקבלן כי ביקר באתר הבניה, בדק את כל התנאים הקשורים לתנאי הקרקע והסביבה, 
דרכי הגישה וכד' והביא בחשבון, במחיר שנקבע, את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה במקום 

 זה, בהתאם למסמכי מכרז/חוזה זה.
 
י הבנת תנאי כלשהו מתנאי מכרז/חוזה זה ע"י הקבלן או אי התחשבות בו, לא תקנה לקבלן שום א

זכות לשינוי, כלשהו, במחיר ו/או בלוחות הזמנים ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי המזמין 
 עקב כך.

 
 הצהרה זו הינה נספח למכרז/חוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 

  הערה:
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לצפייה 

מפרטי -בינוי-מידע לספק)תחת לשונית  ONLINE.MOD.GOV.ILבאתר משרד הביטחון 
 (.בינוי

 
 
 
 

 
 חתימת הקבלן: _____________   תאריך:  _____________
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 תוכן העניינים

 0 ................................................................................................................. המכרז מסמכי

 2 .................................................................................................................. העניינים תוכן

 9 ............................................................................................. מיוחד טכני מפרט – 2'ג מסמך

 9 ..................................................................................... באתר יצוק בטון עבודות - 12  פרק
 2 ................................................................................................................... הבטונים סוג 10.10
 2 ................................................................................. שלהם הפנים גימור לפי טוניםהב סוג 10.10
 2 ........................................................................................................................... טפסות 10.10
 01 ................................... 'וכו מבוטנים אלמנטים, שרוולים, חריצים, חורים, םמעברי, פתחים 10.10
 00 .................................................. הזיון מוטות והארכת הזיון פלדת,הבטון סוג, בקרה תנאי 10.10
 00 ................................................................................................................. הברזל כיסוי 10.10
 00 ............................................................................................................... בטונים תיקוני 10.10
 00 ................................................................................................................. בעבודה דיוק 10.11
 00 ............................................................................................................. יציקה ותהפסק 10.12
 00 ............................................................................ למיניהם בטון רכיבי של ראשונה בקרה 10.01
 00 ....................................................................................................................... סיבולות 10.00
 00 ................................................................................................................ ודהעב תכולת 02.12

 00 ................................................................................................ איטום עבודות - 10  פרק
 00 ...................................................................................................................... גג איטום 05.01

 03 ..................................................................................... ומסגרות נגרות עבודות - 10  פרק
 00 ......................................................................................... ומסגרות נגרות לעבודות כללי 10.11
 01 ............................................................................................................... כללי - מלבנים 10.10
 01 ................................................................................................................. כללי – פרזול 10.10
 02 .................................................................................... נגרות לעבודות מיוחד טכני מפרט 10.10
 00 .................................................................................מסגרות לעבודות מיוחד טכני מפרט 10.10
 02 ....................................................................................... ומסגרות נגרות לעבודות פירזול 10.10
 02 ........................................................................................................... להרכבה הוראות 10.10
 02 ................................................................................................................ עבודה תכולת 10.10

 70 .............................................................................................. תברואה מתקני - 13  פרק
 00 ............................................................... .מעבדתיים וגזים תברואה למערכות כללי מפרט 10.10
 01 .................................................................................................... .מיוחדים עבודה תנאי 10.10
 01 ........................................................................................ ".חמה עבודה"ל בטיחות נוהלי 07.03
 00 ..................................................................................................... .וטיבה העבודה היקף 10.10
 00 ............................................... .מעבדתיות והספקות תברואה למתקני עבודה תכניות הכנת 10.10
 00 ..................................................................... . שפכים וסילוק, מים לעבודות מיוחד מפרט 10.10
 00 ............................. .כללי – מעבדתיות הספקות, וניקוז שפכים סילוק, מים אספקת מערכות 10.10
 00 .................................................................................. מים לאספקת  צנרת ואביזרי צנרת 10.11
 01 .................................................................................................. .חמים מים צנרת בידוד 10.12
, דלוחין למי, ואביזריה( HDPE) גבוהה צפיפות בעל מפוליאתילן שפכים צנרת 10.01

 02 ............................................................................................................ .מזגנים ולניקוזי
 00 ..................................................................... .בחשמל לשימוש ח"מ לחימום אגירה מיכלי 10.00
 00 ..............................................................................................................וואקום מערכת 10.00
 00 .............................................................. .ואביזריה( ואקום או לחץ) למעבדות לגזים רתצנ 10.00
 11 ........................................................................... .לחץ ובדיקות התברואה מערכת שטיפת 10.00
 10 ...................................................................................................... .וזיהוי סימון, שילוט 10.00
 10 .............................................................................................................. .קבלה בדיקות 10.00
 10 ............................................................................................................. .תכניות רשימת 10.00

 00 ................................................................................... ותקשורת חשמל עבודות - 10  פרק
 10 ........................................................................................................... מוקדמים תנאים 11.10
 10 ........................................................................................................................... :ליכל 11.10
 10 ............................................................................................................... :העבודה הקף 11.10
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 11 ............................................................................................................. :העבודה תיאור 11.10
 11 ............................................................................................................... :וציוד ריםחמ 11.10
 12 ................................................................................................ :כלליות טכניות הוראות 08.06
 21 ........................................................................................... :ובדיקות אישורים תאומים 11.10
 21 .................................................................................... :תאונות ומניעת מקומיים תנאים 11.11
 20 ..................................................................................................................... :הארקות 11.12
 20 ............................................................................................................... :חשמל לוחות 11.01
 20 ................................................................................................................. :תאורה גופי 11.00
 20 .......................................................................................... :מחשבים ותקשורת טלפוניה 11.00
 20 ............................................................................. אש וגילוי כללית חירום כריזת מערכת 11.00
 20 ......................................................... עשן לפינוי חשמליים לחלונות ומנועים פיקוד מערכת 08.14
 20 ....................................................................................................................... :אחריות 11.00
 20 ................................................................................................................ :ידהמד אופני 11.00

 99 ................................................................................................... טיח עבודות - 19  פרק
 22 ............................................................................................................................. כללי 12.10
 22 ................................................................................................................ שטחים הכנת 12.10
 22 ............................................................................................. יבשים בחללים – פנים טיח 12.10
 22 .......................................................................................... רטובים בחללים  – פנים טיח 12.10
 011 ......................................................................................... פנימית תברואה צנרת כיסוי 12.10
 011 ..................................................................................................................... מים אפי 12.10
 011 .................................................................................................... הפרדה וחריצי פינות 09.07
 011 ............................................................................................................. רגיל פנים טיח 09.08
 010 .............................................................................................................. רגיל חוץ חטי 09.09
 010 ................................................................................................................ מתכת פינות 12.01
 010 ..........................................................................שונים אלמנטים בין אלומיניום פרופילי 09.11
 010 ........................................................................................... (צמנט טיח) ופנים חוץ טיח 09.12
 010 ........................................................................................ מוגנים ובחללים ד"בממ טיח 09.13
 010 .......................................................................................................... מים מאגר בידוד 09.14

 012 ...................................................................................... וחיפוי ריצוף עבודות - 01  פרק
 010 ........................................................................................................................... כללי 01.10
 010 ........................................................................................................................ תקנים 10.02
 010 ............................................................................................................ כללי - חומרים 01.10
 010 .................................................................................................... כללי - עבודה שיטות 01.10
 010 ...................................................................................................... "רטוב חלל" תיחום 01.10
 010 .......................................................................................................... ריצוף תחת מצע 10.06
 010 .................................................... רטובים באזורים לריצוף מתחת שיפועים ליצירת בטון 01.10
 010 .......................................................................................... פורצלן גרניט באריחי ריצוף 01.11
 010 .................................... (דרישה תהיה אם) פורצלן גרניט או קרמיקה באריחי קירות חיפוי 01.12
 010 ........................................................................................ (TOLERANCES) סיבולות 01.01
 010 ............................................................................................................ העבודה תכולת 01.00

 010 .............................................................................................. צביעה עבודות - 00  פרק
 011 ........................................................................................................................... כללי 11.01
 012 ................................................................................................ כללי - החומרים איכות 11.02
 001 .............................................................................. ליישום ההכנות לגבי כלליות הנחיות 00.10
 001 ......................................................................................... היישום לגבי כלליות הנחיות 00.10
 001 ............................................................................................................... צביעה דיגום 00.10
 001 ................................................................................................................... יסוד צבעי 00.10
 000 ............................................................................................................... ולכות צבעים 00.10
 000 ...................................................................................................................... מדללים 11.08
 000 .................................................................................................... אקרילי בצבע צביעה 00.12
 000 .................................................................. בפוליאור מגולוונת בלתי פלדה מוצרי צביעת 00.01
 000 ................................................................................... מגולוונת מתכת ב"עג מקשר צבע 00.00
 000 .............................................................. באקרינול רטובים חללים תקרות/קירות צביעה 00.00
 000 ....................................................... אש מעכב צבע במערכת מגולוונת פלדה מוצרי צביעת 00.00
 000 ............................................... אש מעכב צבע במערכת מגולוונת בלתי פלדה מוצרי צביעת 00.00
 000 ....................................................................................... הבצוע ושלבי הצביעה בדיקות 00.00
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 000 ......................................................................................................................... יישום 00.00

 002 ......................................................................................... אלומיניום עבודות - 02  פרק
 000 ........................................................................................................................... כללי 00.10
 000 ................................................................................................................ תכן דרישות 00.10
 002 ............................................................................................................. עיצוב דרישות 00.10
 000 ............................................................................................ וגימורים מוצרים חומרים 00.10
 000 ...................................................................................................................... בדיקות 00.10
 000 .......................................................................................................................... ייצור 00.10
 000 ....................................................................................................................... הרכבה 00.10
 002 ....................................................................................................................... אחזקה 00.11
 001 ................................................................................................... ותשלום מדידה אופני 00.12
 000 ...................................................................................................................... אחריות 00.01

 072 ........................................................................................ אוויר מיזוג ימתקנ - 00  פרק

 210 ....................................................................................................... מעליות - 03  פרק
 010 ................................................................................................................. כללי מפרט 00.10
 010 .............................................................................................................כלליים נתונים 00.10
 010 ........................................................................................................ מיוחד טכני רטמפ 00.10

 203 .............................................................................. בבניה מתועשים אלמנטים - 22  פרק
 000 ........................................................................................................................... כללי 00.10
 000 .................................................................................... בטון ולעמודי לקירות גבס ציפוי 22.02
 000 ....................................................................................... גבס למחיצות העבודה תכולת 22.03
 000 ....................................................................................................... מגבס תקרה סינרי 22.04
 000 ............................................................................................................ תקינות בדיקת 00.10
 000 ....................................................................................................... מפח מגשים תקרת 00.10
 000 ...................................................................................... מחוררים מגשים תקרות בידוד 00.10
 000 ................................................................................... מינרליים מאריחים תותב תקרת 22.08
 000 ............................................................................................................ העבודה תכולת 22.09

 220 .................................................................................... ופירוק הריסה עבודות - 22  פרק
 000 ........................................................................................................................... כללי 00.10

 000 .......................................................................... ההריסה עבודות לכל מתייחסות זה פרק הוראות
 000 ............................................................................................................העבודות פירוט 00.10
 000 ............................................................... "פירוק עבודות" או" הריסה עבודות" מעותמש 24.03
 000 ...................................................................................................................... מחירים 00.10

 220 .............................................................. מתזים עם אוטומטית אש כיבוי תמערכ - 72  פרק
 001 .................................................................................. ספרינקלרים למתקני כללי מפרט 00.10
 000 ...................................................... ותברואה ספרינקלרים מערכת לעבודות מיוחד מפרט 00.10
 000 .................................................................................................... וטיבה העבודה היקף 00.10
 AUTOMATIC SPRINKLER) מתזים עם אוטומטית אש כבוי מערכת 00.10

SYSTEMS) .............................................................................................................. 000 
 000 ......................................................ובדיקתה הספרינקלרים מערכת ושטיפת לחץ בדיקות 00.10
 000 .......................................................................................................... התכניות רשימת 00.10
 000 ............................................................................................................... עדות ניותתכ 00.10
 000 ............................................................................ ספרינקלרים למתקני ושירות אחריות 00.11

 222 ...................................................................... (י'רג) יומי שכר בסיס על עבודות - 91  פרק
 000 ........................................................................................................................... כללי 21.10
 000 ............................................................................................................... היקף הגדרת 21.10

 220 ......................................................................... ומחירים כמויות לכתב מוקדמות -' ד מסמך

 220 ............................................................................................. תוכניות רשימת –' ה מסמך

 202 ................................................................................................... זמנים לוחות –' ו מסמך
 000 ...................................................................................................................... אופטומטריה ז"לו
 000 .................................................................................................................. כימית ביולוגיה ז"לו
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 000 ....................................................................................... ורמפות משרדים, סטודנטים למנה ז"לו
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 2-ג'מסמך 
 

 מפרט טכני מיוחד
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 מפרט טכני מיוחד – 2מסמך ג'
 

 עבודות בטון יצוק באתר - 12  פרק

 סוג הבטונים 12.10

. בחלקים שונים ובמצבי יציקה שונים ידרשו דרישות 01 -יהיו בטון ב כל אלמנטי הבטון
מיוחדות של הורדת מנת המים הוספת מוספים להאצת התקשות, או יועברו כהוראה 

 לקבלן, או יתואמו מראש על פי בקשות הקבלן, הכל לפי העניין.

 סוג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם 12.12

הפנימי והן בצד החיצוני  הדרישות האדריכליות לגימור המבנים בפרויקט הן בצד
 מכתיבות את גימור פני הבטון ברכיבים השונים של השלד.

 משלושת הסוגים דתקרות יגמרו באח פני הבטון בקירות או בעמודים או בתחתית

 בטונים רגילים )לא חשופים( 

בסוג זה כלולים רכיבי השלד שהבטונים שלהם לא נשארים חשופים, והם 
ציפוי אחר. )למעט איטום(. הטפסות לבטונים אלו  יכוסו באבן, בטיח, או בכל

תעשינה מלוחות עץ, תבניות פלדה או לבידים לפי בחירת הקבלן ובאשור 
 המפקח. המידות תהיינה מדויקות והתבניות תהיינה אטימות.

 בטונים גלויים  

בסוג זה כלולים רכיבי שלד שפניהם ישארו בטון חלק שאינו מכוסה בחומרי 
 יכות הגמר שלהם גבוהה.גמר כלשהם, ושא

סוג בטון זה יבוצע במקומות המפורטים בתכניות האדריכלות או על פי הוראת 
 האדריכל.

או כל חומרים אחרים על פי ס"מ  01בלוחות אנכיים ברוחב הטפסות תהיינה 
החלטת האדריכל, המאפשרים קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא בועות 

 - 011. סדר הטפסות יהיו כנדרש בסעיף הקודם. הבטון יהיה עם צמנט אוויר
CP  ללא אפר פחם. רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים חיצוניים

כן הקבלן מתחייב לספק מרטט רזרבי מתאים, -כמו ובמרטטי מחט פנימיים.
בקשירת הטפסות לא יאושר שימוש בחוטי  להחלפתו במרטט שהתקלקל.

 צינורות קשיחים ובמוטות דיווידג.קשירה אלה ב

חיפויי הטפסות ייועדו לשימוש מספר פעמים מוגבל שייקבע על ידי המפקח 
בתאום עם האדריכל. אין לחזור להשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים 
המאושר. תבניות הפלדה ינוקו וילוטשו היטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני 

ש לבצע את היציקות מיד עם גמר העמדת תבנית חלקים וחופשיים מחלודה. י
התבניות למניעת היווצרות פגיעה או עיוות בפני השטח של התבנית. לא 

שעות. התבנית תפורק,  00 -תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ
 תנוקה ותורכב שנית.

 טפסות 12.17

ויבוצעו בתבניות פח, או דיקטים עם  912כל הטפסות יתוכננו ויבוצעו לפי ת"י  
. הקבלן יגיש לאישור המפקח חיבורים מיוחדים ללא שימוש בחוט שזור

פי -והאדריכל או נציגיו את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון להשתמש, על
ההנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני הבטון ברכיבים השונים של 

 המבנה.
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( SHOP DRAWINGהקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגיש תכניות ייצור ) 
עבור בטון גלוי )אם תהיה דרישה( לאישור המפקח ולאישור האדריכל. 
התוכניות יכללו את סידור הפלטות או הלוחות בטפסות, מערכת החיזוקים 
והקשירות בין הטפסות, שומרי המרחק, נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני 
הבטון. התוכניות יראו את מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו 
בטפסות כדי ליצר הפסקות אלו. רק לאחר אישור המהנדס, האדריכל 
והמפקח  רשאי יהיה הקבלן לבצע את הטפסות. האחריות לטיב הטפסות 
ולחוזקן יחול על הקבלן בלבד גם אם המהנדס, האדריכל והמפקח נתנו 

 אישורם להן. 

הקבלן יזמן את המפקח לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת  
 מפקח ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.ה

הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלונות, אלמנטים  
 טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות.

לא תותר השארת מוטות או חוט פלדה חודרים בתוך הבטון )בגמר בטון, גלוי  
חודרים יבוצעו דרך שרוולים או מוכן לצבע(. כל הקשירות והחיזוקים ה

 מחומר עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור התבניות.

 (Release agentשמן שחרור תבניות ) 

לסוג  יש למרוח את התבניות בחומר המתאים על פי המקרה. החומר יותאם 
 השימוש. התבנית ולסוג הבטון ויאושר על ידי האדריכל והמפקח לפני

של   Sleep offהחומר לשחרור תבניות עץ לבוד מצופות בפוליאריתן יהיה 
 או ש"ע.Burke t של חברת  QC Precast releaseאו   Precoחברת 

 פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 12.12

על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדוייק של אפי מים, אביזרים, חריצים,  
שרוולים, פתחים ומעברים למערכות האלקטרומכניות באלמנטים השונים, 

 כדי שיוכל לבצעם יחד עם יציקת הבטונים.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמוד על בורין את תוכנית  
האדריכלות, הקונסטרוקציה, המערכות האלקטרומכניות ותאום המערכות 

את כל  -מערכות הנמצאים באתר ולברר עם כל המתכננים וקבלני המשנה ל
ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין 

, תאום אווירלתוכניות מערכות השרברבות, הביוב, החשמל, המעליות, מיזוג 
 המערכות וכו'.

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות 
כלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של הקונסטרוקציה או האדרי

 המתכננים והקבלנים האחרים.

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים, השרוולים, 
החריצים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל 

 הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.

אי לבטון כל הפתחים מחדש, לאחר גמר התקנת המערכות הקבלן יהיה אחר
הכל לפי דרישות יועץ הבטיחות  -וזאת להבטחת מילוי דרישות הפרדת האש 

 והמפקח.

הקבלן יעסיק באתר מהנדס/אדריכל רשוי מיוחד )שיאושר על ידי המפקח(   
לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות. 

ורך התאום תמצא בתוכניות השונות של האדריכל, יועצי האינפורמציה לצ
ים יופיעו בתכניות המערכות והקונסטרוקטור. אין זה הכרחי שכל החור

הקונסטרוקציה. המהנדס מטעם הקבלן יכין תכנית מפורטת /או ואדריכלות ה
של החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. 

ישור המפקח לפני הביצוע. מכל מקום כל האחריות לתאום התוכנית תועבר לא
וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של 

 ההצעה.
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סימון מקום הפתחים, המעברים, השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים  
 יעשה ע"י מודד מוסמך של הקבלן.

 C.V.P -/או שרוולים מלצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תבניות מפח ו 
המתאימים במדויק לגודל הפתחים, ויקבע אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת 
היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ הבטון עליהם. יש להבטיח בזמן יציקת 

 הבטון שסביב כל שרוול או מעבר לא יווצרו כיסי סגרגציה.

ו בבטונים במקומות שונים על פי הוראה והחלטת המהנדס המתכנן יוכנס 
השונים, בקירות ותקרות פסי פלסטיק במידות שונות לצורך יצירת חריצים 
בבטון. החריצים הללו יועדו להפסקות יציקה מבוקרות, לבקרה על פעילות 
טרמית והתכווצות הבטון ולמטרות אחרות. הקבלן יקבל הוראות מפורטות 

 בנושא במועד מתאים לפני היציקות.

שות לביצוע מעברים, חורים, חריצים כמפורט בסעיף עבור כלל הפעולות הנדר 
. לרבות שינוי במיקום וחריצים אחרים מכל הסוגים וכו' לא ישולם בנפרדזה 

 .והמחיר הסופי . כל העבודות האלו כלולות במחירי עבודות הבטוןהפתחים

 :ותעלות במבנה איטום מעברי צנרתהכנה וקיימים ארבעה סוגי  

 המפרט, כיבוי אשיבוצע עפ"י הנחיות -איטום עמיד אש 10.10.11.10
   והתקנים הרלוונטיים.

יבוצע בכל חציית מחיצת אש עפ"י תכניות בטיחות מצ"ב ובכל 
 בין הקומות. ותעלה חציית צנרת

יבוצע עפ"י הנחיית יועץ האיטום  -איטום עמיד מים ורטיבות 10.10.11.10
 והפרטים המצ"ב.

המבנה ומחלל רטוב יש לאטום כל חדירת צנרת מחוץ לפנים 
 )כגון, מאגר מים, חדרי מקלחות, שירותים וכו'(. לחלל יבש.

יבוצע עפ"י הנחיות פיקוד העורף -איטום עמיד הדף ואב"כ 10.10.11.10
או ש"ע( ובחציית צנרת או תעלה או כבל דרך   MCT)כדוגמת 

קירות מסביב לחללים מוגני הדף ואב"כ )ממדי"ם, חלק מקומה 
חיצות סביב חללים מוגנים (. סימון מ-0וחלק מקומה  -0

 עפ"י תכניות אדריכלות. -0ו  -0במפלסים 

בכל שאר חציית מעברי הצנרת והתעלות  יבוצע-איטום אקוסטי 10.10.11.10
 .(מצ"ב)עפ"י הנחיות יועץ אקוסטי  .מבנהאת קירות ורצפות ה

צינורות ניקוז העוברים בסמוך ומעל משרדים יעטפו בבידוד 
 אקוסטי עפ"י פרט של יועץ אקוסטי.

מיקום המעברים המצויינים בתכניות מהווה המלצה לא  10.10.11.10
מחייבת. הקבלן רשאי לבצע את  הפתחים  בזמן ביצוע השלד או 

 בקידוח מאוחר. 

בכל מקרה מיקום הפתחים יהיה באחריות הקבלן. במידה  10.10.11.10
ומיקום הפתחים שביצע  הקבלן לא ישמש מעבר צנרת ובמיקום 

שנים ולפתוח מוטעה יהיה על הקבלן לאטום את הפתחים הי
 במקומם פתחים חדשים.  

במידה וקיימת סתירה בין ההנחיות יש לנהוג עפ"י סדר  10.10.11.10
 העדיפות הבא:

 איטום הדף. 10.10.11.10.10

 איטום מים . 10.10.11.10.10

 איטום  אש. 10.10.11.10.10

 איטום אקוסטי. 10.10.11.10.10

אטום את כל מעברי הצנרת, בצע שרוולים, לפתוח פתחים ולהקבלן  אחראי ל
 מערכות.במבנה לכל סוגי ההתעלות, הכבילה 
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 בקרה, סוג הבטון,פלדת הזיון והארכת מוטות הזיוןתנאי  12.10

תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים. טיב הבטון הנדרש בבנין הינו 
 כדלקמן: 

 .01 -בטון רזה לפילוס ב 

, או כפי שמופיע 0מובא, שקיעה " 01  -לכל יתר היציקות נדרש בטון ב 
 בתכניות. 

. הרשתות המרותכות תהיינה רשתות 002מוטות הזיון יהיו מצולעים לפי ת"י  
. ממוטות פלדה בעלת כושר הידבקות משופר )פלדה 011עיגון לפי ת"י 

. חפיה בין רשתות תהיה לפחות משבצת 01מצולעת( וחוזק גבוה, שכינויים 
משבצות, או על פי המפורט  0אחת, או במקום שנדרשת המשכיות סטטית 

מקומות אחרים בהם יהיה שימוש בתכניות ועל פי הוראות. בבטון גלוי וב
 מיקרון. 01בברזל מגולוון, רמת הגלוון תהיה לפחות 

 יסוי הברזלכ 12.10

בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים 
 המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הגלוי. 0 

 הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים.ס"מ בכל רכיבי  0 

ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ועל פניהם כיסוי נוסף כלשהו  0.0 
 )לדוגמא ריצוף או שטיח.

 ס"מ בכל רכיבי הבטון הבאים במגע עם הקרקע. 0 

 ס"מ בכל רכיבי הבטון במאגרי מים ושוחות המכילות מים. 0 

 יקוני בטוניםת 12.13

באם יתגלו לאחר היציקה לקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי 
 בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום הכל על 

חשבון הקבלן, בהתאם להוראות המפקח, באותם מקומות יצוק הקבלן אלמנטים 
 ה ע"י המהנדס.חדשים לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך ז

שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח 
(. כמו כן יסתת ויסיק הקבלן 0:0לתיקון, ייסתמו ע"י הקבלן בבטון או במלט צמנטי )

מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני 
ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב. הקבלן יבצע דוגמא לצורך  בדיקתם ע"י המפקח

תיקונים בבטון גלוי בשום מיקרה, אלא על פי דרישה מפורשת של האדריכל. לא יעשו 
 תיקונים בבטונים מוכנים לצבע אלא רק באישור ובתיאום עם האדריכל.

תוספת בטון פגום שתוקן ללא אישור המפקח והאדריכל יסולק ויוצק מחדש ללא 
 תשלום.

 אין בשום פנים לבצע תיקוני בטונים ברכיבי בטון גלוי.

 דיוק בעבודה 12.10

 0דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת באחד ממסמכי החוזה, תהיה  
 (.0)חלק  012לפי טבלת הדרגות בת"י 

 (.0)012לפי טבלת הדרגות בת"י  0דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  

לפי טבלת הדרגות  0גבי בטונים חשופים, תהיה דרגת הסיבולת הנדרשת ל 
 הנ"ל.

הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת,  
 כמפורט.
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 הפסקות יציקה 12.19

כל הפסקת יציקה חייבת לקבל אישור המהנדס.  על הקבלן להעביר בכתב בקשותיו 
 להפסקת יציקה בשלבים השונים ובמקומות השונים.

יוחד של המבנה יכולים להיות קשיים בביצוע הפסקות יציקה בכל בגלל האופי המ
 מקום, ועל הקבלן להיות מודע לכך. 

 בקרה ראשונה של רכיבי בטון למיניהם 12.01

לאחר היציקה הראשונה של כל אחד ואחד מרכיבי הבטון השונים בבניין יבדקו המזמין 
ביציקת רכיבים ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט. הקבלן ימשיך 

מאותו סוג רק לאחר קבלת אישור המזמין לטיב הדוגמה הראשונה. אם ימצאו לקויים 
ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באילו אמצעים הוא עומד לנקוט כדי לשפר 

 את עבודתו ולעמוד בדרישות המפרט. 

ערובת בטון המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שיפורים בתבניות, באופן היציקה, בת
וכד', ועל הקבלן למלא אחר הוראותיו, עד לקבלת דוגמא מאושרת. המזמין גם רשאי 
לפסול את הרכיב הראשון שנוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת אותו מחדש ללא 

 תוספת מחיר.

 סיבולות 12.00

סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו, אם לא צויין אחרת בתכניות ובמפרטים, 
. 012לפי ת"י  0לטבלה להלן אולם בכל מקרה לא תעלה דרגת הסבולת על בהתאם 

במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו כאן, על הקבלן יהיה לשאת בכל 
 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 מס'
 תאור העבודה

 והגדרת הסטיה
התחום שבו 

 נעשתה הסטיה

גודל 
 הסטיה
 המקס'

0  
 
 

 סטיה מקווי המבנה לעומת 
 התכניות ובמצב ההדדי שבין 

 חלקי המבנה 

 מ'  0 -ב
 מ' ויותר 01  -ב
 מ' ויותר  00 -ב

 מ"מ  0
 מ"מ  01
 מ"מ  00

0  
 

 סטיה מהאנך בקווים 
 ובשטחים של קירות ועמודים 

 מ'  0 -ב
 מ' ומעלה 0  -ב

 מ"מ  0
 מ"מ  01

0  
 
 

 סטיה מהפלס או מהשפוע 
 המסומן בתכניות לרצפות, 

 תקרות וקירות 

 מ'  0 -ב
 מ'  0 -ב
 

 מ"מ  0
 מ"מ  01
 

0  
 
 

 סטיה בגודלם ובמיקומם 
 של פתחים ברצפות, תקרות 

 וקירות

 
 
 

 מ"מ  01
 
 

0  
 

סטיה בעוביים של רצפות, 
תקרות וחתכים של קורות 

 ועמודים 

 מינוס 
 פלוס 

 מ"מ  0
 מ"מ  01

 תכולת עבודה 12.02

כוללת בין היתר ביצוע שרוולים מכל סוג ובכל קוטר, בעת היציקה העבודה  
ואטימת מעברים לתשתיות של כל מערכות המבנה. באחריות הקבלן לתאם 

 מיקום מדויק עם יועצי המערכות.

קידוח עבור קוצים ועיגונם ע"י דבק אפוקסי לעמודים הצומחים מתוך  
פעמים קוטר  0לעומק  הקירות לרבות עמודי חיזוק יש להחדיר לקירות אלו

 .הברזל מפני רצפת הבטון כלפי מעלה
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ס"מ מינימום )אם  01מ"מ כל  1זיון חלוקה בתקרות יהיה ברשת ברזל בקוטר  
 .לא צוין אחרת על גבי התוכנית(

משבצות ברשתות הברזל  0ס"מ במוטות ברזל, ו  11-חפיפה בזיון לא תפחת מ 
 .)אם לא צוין אחרת בתוכנית(

ם במוטות פלדה מצולעות יעשה באמצעות אלקטרודות מסוג ביצוע הריתוכי 
Z-4 בלבד )תוצרת חברת "זיקה" או שווה ערך(, אך ורק לברזל רתיך. 
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 עבודות איטום - 10  פרק

 איטום גג 10.10

 מערכת האיטום תתבסס על שתי "מערכות" משנה שונות: 

מריחות ביטומן חם מנושף משוריין  –המערכת משנה ראשונה  10.10.10.10
 מ"מ. 0בארג זכוכית, בעובי 

 מ"מ. 0, בעובי SBSיריעה ביטומנית,  –המערכת משנה שניה  10.10.10.10
 עבודות ההגנה 

עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג )במידת הצורך(,  10.10.10.10
 בטון השיפועים.והשלמת 

 ס"מ. 0*0ציקת "רולקות" קעורות י 10.10.10.10

תיקונים והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד תחתית  10.10.10.10
 מעקות וקירות.

והטיח )כשבועיים(. מומלץ להציף את  אשפרה של עבודות הבטון 10.10.10.10
הגג כחלק מתהליך האשפרה )מתואם ע"י מהנדס 

 הקונסטרוקציה(.

 לפחות שבועיים. –המתנה להתייבשות מלאה. תהליך הייבוש 

 החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם מנושף 

 כל שכבת טיטום תבוצע כאשר קודמתה כבר התקררה )התקשתה(.

 )"פריימר"( אשר ישופשף היטב לתשתית.מריחות יסוד  10.10.10.10

 שכות שכבת יסוד נוספת, כנ"ל. 00כעבור  10.10.10.10

כגון: סביב קלוטנים, "רולקות" טיפול ראשון בנקודות תורפה  10.10.10.10
 01-צינורות וכו', כר"מ תוך הטבעת ארג זכוכית ברוחב של כ

 ס"מ במריחות הביטומן אשר תכסנה לחלוטין את הארג.

על פני כל  10/01ם מנושף יישום שכבה נדיבה של ביטומן ח 10.10.10.10
השטח הנאטם. על שכבה זו להחליק את השטח. שיעור הצריכה 

 ק"ג למ"ר. 0 -המשוער כ

 ביצוע שכבה שניה של חומר האיטום כנ"ל. 10.10.10.10

 הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום הנ"ל. 10.10.10.10

 שכבת איטום שלישית כנ"ל, לכיסוי הארג. 10.10.10.10

 איטום ביריעות ביטומניות משוכללות ובדיקת הצפה 

מריחת שכבת יסוד )"פריימר"( בכל השטח המיועד להאטם.  10.10.10.10
שעות לפני  01-ביצוע המריחה בכל קטע עבודה, לא  יותר מ

 יישום היריעות.

 ס"מ. 00-ביצוע "יריעות חיזוק" ברוחב כ 10.10.10.10

איטום כולל של הגג בשכבה של יריעות ביטומניות משוכללות  10.10.10.10
SBS מ"מ. היריעה תהיה 0, בהלחמה מלאה לתשתית, בעובי 

 חלקה )ללא אגרגט על גב היריעה(.

 ביצוע "יריעות חיפוי" עם אגרגט על גב היריעה. 10.10.10.10

 בדיקת הצפה 
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ימים  0בדיקת אטימות בהצפה לפי הנחיות היועץ. ההצפה תבוצע לפחות 
 לאחר גמר ביצוע השכבות הנ"ל.

 בידוד תרמי 

 0ק"ג למ"ק, בעובי  01הנחה של פלטות פוליסטירן משוך )אקסרודד( בצפיפות 
 " או ש"ע.0ס"מ, ע"פ יריעות האיטום, הפלטות יהיו כגון "רונדופן *

 ניקוז והגנת הבידוד והאיטום 

 ג'' למ"ר. 011הנחה של יריעת גיאוטכסטיל,  10.10.10.10

 נחה של מרצפות מדרכה/חצץ לפי המפרט הטכני.ה 10.10.10.10

 חתכים אופייניים 

 החתך האופייני בתחתית קירות או מעקות 10.10.11.10

 מבטון.בטון קונסטרוקטיבי ושיפועים  -
 (X0מריחת יסוד "פריימר" ) -
משוריינות בארג, בעובי  10/01שתי שכבות ביטומן מנושף  -

 מ"מ. 0
 מ"מ. 0שכבת יריעה ביטומנית משוכללת בעובי  -
 ס"מ. 0 –פלטות בידוד תרמי  -
 גר' למ"ר. 011גיאוטכסטיל  -
 ס"מ. 0רצוף קרמי, אבן ו/או חצץ, עובי  -

 ת או מעקותהחתך האופייני בתחתית קירו 10.10.11.10

 בטון הקיר, או מעקה. -
 מ"מ. 0"יריעות חיזוק",  -
 מ"מ. 0"יריעותחיפוי",  -
 שכבת בידוד תרמי. -

 הערות חשובות 

אין חובה לבצע הצפה נוספת לאחר ביצוע מערכת האיטום  10.10.12.10
השניה, להוציא אם היועץ או המפקח חושדים, כי האיטום נפגע 

תבוצע על חשבון וברצונם לוודא את שלמות האיטום. ההצפה 
 הקבלן כולל כל התיקונים שנגרמו עקב כך.

 עבור הצפה שניה שלא באשמתה קבלן ישולם בנפרד. 10.10.12.10
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 עבודות נגרות ומסגרות - 10  פרק

 כללי לעבודות נגרות ומסגרות 10.11

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות להוראות הנכללות במפרט הכללי  
 ות פלדה.מוצרי נגרות אומן ומסגר – 10לעבודות הבניה, פרק 

 ראה ברשימות המסגרות ובפרטים המצורפים. -פרוט נוסף  

 SHOP"כל הפריטים יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור לתכניות ייצור ) 
DRAWINGS".למפרטים טכניים ולרשימות  המתייחסות לאותם פריטים ,) 

באחריות הקבלן להכין ביחס לכל סוג פריט נגרות/מסגרות הכלול בעבודה דגם  
 פוס" לאישור המפקח והאדריכל."אב טי

דגם אב הטיפוס ייוצר באופן שיטות ומאותם חומרים שבהתאם להם מתכוון  
הקבלן לייצר את הפריטים המיועדים לפרויקט.  הפריטים המדוגמים יהיו 

 במידות ובגימור המאושרים ויכללו את כל אביזרי הפרזול הנלווים אליהם.

יהיו מגולוונים בגילוון חם,  בהעדר הגדרה אחרת, כל הרכיבים מפלדה 
  וצבועים. רמת הגלוון תתאים לסביבה קורוזיבית.

כל הפריטים יבוצעו על פי המפורט בתכניות וברשימות האדריכל  
והקונסטרוקטור, וכן על פי תכניות הייצור של הקבלן לאחר אישורן, אלא אם 

 כן אושר בכתב ומראש אחרת.

המסגרות קודם לאישור "תכניות ייצור" לגבי הקבלן לא יחל בביצוע כל פריטי  
 פריטים אלה.

לאחר אישור "תכניות הייצור", על הקבלן לדגם לאישור חלקי פריטים על פי  
 הנחיות האדריכל/הפיקוח קודם לביצוע הפריטים בשלמותם.

פרופילי פלדה חלולים יכללו סגירה בקצוותיהם באמצעות פלח/כיפת פלדה  
לחתך הפרופיל החלול. ריתוך הפלטקה אל במידות המתאימות בדיוק 

 הפרופיל יהיה רציף, אחיד, וללא בליטות.

 חורי עיגון לפרופילים בתהליך הגלוון ייאטמו, וייצבעו. 

עובי דופן של כל פרופיל לא יפחת מהמפורט בתכניות וברשימות, ובכל מקרה  
 מ"מ. 0.00 -לא יפחת מ

באמבט חם וצבועים במערכת כל פריטי הפלדה, למעט פלב"מ יהיו מגולוונים  
 צבע המיועדת לסביבה קורוזיבית, כמפורט לעיל.

כל אביזרי הפרזול המשתלבים במסגרות יהיו ממתכת בלתי מחלידה, מיועדים  
 לשימוש בתנאים קורוזיביים חמורים ובתנאי שימוש מאומצים.

הקבלן יוודא באמצעות מדידה שיטתית של הגבהים לאורך כל מעקות  
ותקנות  0000ביצוע המעקות בגבהים על פי התכניות, ת"י המסגרות את 

 הבניה.

, 0110משנת  000חומרי גמר יטופלו בחומר מעכב בעירה ע"פ תקן ישראלי מס'  
 ., וכן כמפורט במפרט זה200ותקן ישראלי מס' 

מובהר בזה שהמזמין עשוי לשנות מיקום של דלתות, פתחים, ושרוולים  
 01%דלתות והפתחים בשיעור של עד במבנה, וכן לשנות את מידות ה

 תוספת/גריעה בכל מידה, ללא שינוי במחיר המבנה.

 וההכנות מובהר בזה שבאחריות הקבלן לבצע את כל שרוולי המעבר 
המצויינים בתכניות המצורפות, בין אם בתכניות היועצים, ובין אם בתכניות 

תוספת  01%ת סופרפוזיציה, ובין אם בתכניות אדריכלות/קונסטרוקציה, לרבו
רזרבה לכמות זו. במעברים דרך קירות מיגוניים או דרך קירות אש, יש 
לאטום את המעברים בהתאם להנחיות יועצי המיגון והבטיחות. בכל יתר 

 המעברים יש לאטום את המעברים לפי הנחיות יועץ האקוסטיקה.
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טום כל האלמנטים כוללים מלבנים, כנפי עץ, כנפי מתכת, צבע, גלוון חם, אי 
, אלא אם כן 10ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק 

 .נרשם אחרת בתיאור הסעיף

אלמנטי המסגרות בממ"קים ובמרחבים מוגנים יבוצעו בשלב הקמת השלד:  
הרכבה, הצבה וביטונם של המלבנים של דלתות הדף, חלונות הדף וצינורות 

נרת בכל קוטר שהוא, ע"פ הנחיות ושרוולים להעברת צ 1איוורור בקוטר "
 .פיקוד העורף

פורמינג. מדפים -מ"מ. דלתות פוסט 01גוף הארונות עשוי מעץ לבוד בעובי  
מ"מ. מגירות ממתכת בכבישה. גב הארון מעץ  01מתכווננים מעץ לבוד בעובי 

 .מ"מ. צוקול מתפרק מעץ לבוד 0לבוד בעובי 

 כללי -מלבנים  10.10

ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי כמפורט, כל המלבנים יהיו מתועשים  
 או מפרופילים מפלדה המיועדים למטרה זו.

מעלות(.  החיבורים יבוצעו  00חיבורים של חלקי מלבן יבוצעו ב"גרונג" ) 
 בריתוך, ולא ייעשה בהם שימוש בניטים/ברגים או כל אמצעי חיבור גלוי אחר.

וות חדים.  פרופילים חלולים קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות וקצ 
 ייסגרו באמצעות פח וליטוש הקצה.

עיגון המזוזות לבטון ולבניה יבוצע בזמן היציקה ע"י עוגנים מכופפים מפלדה  
 ס"מ. 01כל  מלבניםס"מ לפחות המרותכים ל 01.1מגולוונת באורך 

 רוחב המלבנים יהיה ברוחב הקיר בתוספת גמר הקיר.   

 בין קירות/רצפות/תקרות ייאטמו היטב.מרווחים שבין המלבנים ל 

מלבנים חלולים המשולבים בקירות בטון/בניה ימולאו באופן מושלם בדייס  
 צמנטי.

במקומות בהן יש ריצוף ישפך לרגליות של המזוזות טיט צמנט כך שמצע החול  
של הריצוף לא יבוא במגע עם המתכת.  יש למרוח לפני ההרכבה בזפת חם את 

 נמצאים מתחת לפני הריצוף כולל זוויתן סוגר.כל חלקי המשקוף ה

המלבנים יכללו קושרת תחתונה לייצוב המלבן, אשר תפורק ותסולק לאחר  
 ההרכבה.

מלבנים של הדלתות יכללו חריץ בודד או כפול לשילוב גומיית איטום רציפה  
 בהיקף, בהתאם לרמת ההנחתה הנדרשת מבחינה אקוסטית.

רעת במשקוף ויחוברו באמצעות ברגים כאשר הצירים למלבני הפח יוכנסו למג 
מ"מ בעלת חורים  0בצידו הפנימי של המשקוף תרותך פלטת חיזוק בעובי 

 מתאימים עם תבריג לקביעת הצירים.

בכל מלבני הפח יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית  
 מוברגת.  הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.

בנים תבוצע הכנה על ידי חורים מתאימים ותוספות מתאימות בחלק מהמל 
לקיבוע מנעולי חשמלי וכמו כן להתקנת מיקרוסוויץ השייך למערכת הבקרה 

 והביטחון.

 בשירותים תברואיים תטופל תחתית המלבנים באופן מיוחד למניעת קורוזיה. 

צבע  חלקי פלדה יופרדו במגע עם מתכות אחרות )כגון: אלומיניום( באמצעות 
מ"מ לפחות,  0בעובי  EPDMמיקרון לפחות, או יריעת  011ביטומני בעובי 

 באזור המגע.

 כללי –פרזול  10.12

צירי ספר, עפ"י ת"י, מותאמים למשקל הכנף,  0בכל דלת יותקנו לפחות  
לכוחות המופעלים על הכנף, ולשימוש מאומץ.  כנף הציר המשולבת במלבן 

יר המשולבת בכנף תהיה שקועה תהיה שקועה במלבן או סמויה.  כנף הצ
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.  עובי הפח 000שקע המתאים במדויק למידות הכנף.  הצירים מנירוסטה בתוך
 .  הצירים כוללים מסבים.X "0 00מ"מ לפחות.  מידות הציר לפחות  0

בכל דלת סטופר יציב ממתכת ותפס קפיצי לכנף במצב פתוח, המיועדים  
 לשימוש מאומץ.

"רב מפתח"  מנעולים צילינדריים בשיטה שלנעילת הדלתות תושתת על   
(MASTER KEYS) המערכת תהיה ממודרת על פי הרשאות. של שלוש רמות .

 ההררכייה של המפתחות תכלול מספר רמות, בהתאם לארגון המתחמים
והאגפים, ועפ"י הנחיות המפקח. המפתח יהיה שטוח דו צדדי מוגן פטנט 

 המשלב מערכת נעילה עם פין צף.

הקבלן יהיה להכין תכנית נעילות מפורטת לאישור הפיקוח, שבה  באחריות
 יפרט את הרמות ואת מספור הפתחים כנדרש.

מערכת הצילינדרים המתאימה לשיטה תותקן אך ורק לקראת המסירה 
המפתחות יימסרו למשתמשים כשהם ארוזים   הסופית לקראת תפעול.

ממוספרים ומסומנים מפתחות  0וחתומים ע"י היצרן, כשלכל מנעול יסופקו 
כנדרש. מערכת הצילינדרים תדע לקבל בעתיד תוספת צילינדרים תוך שילובם 
ברב המפתח. הצילינדרים יהיו מותאמים לעבודה בסביבה ימית. המערכת 
תסופק עם תכנית כתובה ומפורטת שתכיל סוג , גודל , מספור ומיקום התקנה. 

/או האתר ו/או מיקום קוד המערכת לא יצביע על זהות המזמין הסופי ו
הצילינדר בפרויקט. על המערכת המוצעת להיות עם ניסיון בביצוע פרויקטים 

 011בכמות של יותר מ  למערכות רב מפתח מטריציוניות מוסדיים גדולים
 צילינדרים באחד הפרויקטים לפחות,

 מפתחות ממוספרים ומסומנים כנדרש. 1לכל רמת מסטר יימסרו 

הקבלן צילינדרים זמניים זהים לכל הדלתות, אשר עד לאותו שלב, יתקין 
 יוחלפו כפעולה אחרונה לקראת המסירה כאמור.

כל הידיות יהיו דקורטיביות מנירוסטה, המיועדות לשימוש מאומץ, עם  
שלטים )ולא עם רוזטות(.  הידיות תהיינה מעוגלות, למניעת יצירת כשל 

 במעבר. דגמי הידיות יהיו לאישור האדריכל.

 טכני מיוחד לעבודות נגרותמפרט  10.17

 התאמה לתקנים  

בנוסף לאמור בפרק מסגרות, כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר 
הקבלן ישתמש בהם בעבודה צריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים 
העדכניים המתאימים, לפי הרשימה הרצ"ב, ובהיעדרם של תקנים ישראליים 

לתקנים בריטיים ו/או הגרמניים ו/או מתאימים על החומרים להתאים 
 לתקנים הנדרשים במפרט ובכתב הכמויות. 

ם. לא יאושר פרט נגרות שבו יתגלו כן הקבלן ישתמש בציוד ובכלים חדשי-כמו 
 קצוות שרופים ומחוספסים כתוצאה משימוש בציוד ישן, או לא מושחז.

 רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה 

, 0לה, הידוע בשמו "הספר הכחול", פרק פרט הכללי של משרדי הממש .0
 במהדורתו האחרונה, לרבות כל התקנים בו. 

 . 0סיבולת בבניה חלק  012ת"י מספר,  .0

 עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח.  000ת"י מספר,  .0

ציפוי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת  201ת"י מספר,  .0
 ברזל.

כל ת"י שאושר בשנים האחרונות ולמזמין אין ידיעה עליו. חובת הקבלן  .0
 לבדוק, לברר וליישם תקנים אלה וידע את המפקח והמזמין. 

 דוגמאות  

הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל טיפוס שיידרש על ידי  10.10.10.10
 המפקח. 
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)לצורך זה, תחשב הכמות של פריטים ורהיטים מסוג אחד, 
ככוללות את סה"כ הפריטים ו/או הרהיטים  -מחיצות וכיו"ב 

מאותו הסוג, גם אם חולקו בכתב הכמויות לסעיפים בודדים(. 
הדוגמאות יבוצעו לפני התחלת הביצוע ההמוני של העבודות, 
אשר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור סופי ובכתב של 
האדריכל והמזמין באמצעות המפקח. הדוגמא תהיה מושלמת 
מבחינת הביצוע, טיב החומר, הגמר וחלקי הפירזול. על הקבלן 
לבצע בדוגמא כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל, כחלק 

מסמכי במועדים המוגדרים במהעבודה. כל הדוגמאות תבוצענה 
  הסכם זה.הפניה/ 

 0בכתב הכמויות היא טיפוס רהיטים ו/או פריטים שכמותם  10.10.10.10
יחידות או פחות, ימציא הקבלן תוכניות עבודה והרכבה לאישור 
האדריכל. הקבלן יבצע בתוכניותיו כל שינוי שיידרש על ידי 

 האדריכל, כחלק מהעבודה. 

מכל פריט, ריהוט ו/או חלק מריהוט, שהינו מוצר מוגמר נרכש  10.10.10.10
ממקורות אספקה אחרים, ימציא הקבלן דוגמא לאישור 

דריכל לפני ביצוע ההזמנה, וזאת ללא כל קשר לכמות הא
הדרושה ו/או הנקובה בכתב הכמויות. הדוגמאות יומצאו 

 הסכם זה.מסמכי הפניה/ במועדים המוגדרים בלאדריכל 

)האמור לעיל כולל פירזול(. כל הדוגמאות והתוכניות תשמרנה 
 לצורך השוואה בעת הייצור ועד קבלת העבודה על ידי המזמין. 

 ערך -חירת האדריכל/המזמין ומוצרים שווהב 

בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות, בחירת צבעים, סוגים וגוונים, בחירת 
באמצעות  סוגי עץ ואיפיון גמר, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי

 , ועל הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל. המפקח

רן ו/או הספק, חובה על הקבלן לספק בכל מקרה בו נכתב המפרט שם היצ
ערך -ערך. שווה-מוצר זה ורק למזמין שמורה הזכות לבחור מוצר אחר שווה

ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. במידה -פירושו שהמוצר חייב להיות שווה
ערך לפי מחיר היסוד -וצוין מחיר יסוד למוצר, למזמין זכות לבחור מוצר שווה

 שנקבע. 

 סימון  

ים המאוחסנים והמורכבים יסומנו בתוית זיהוי התואמת את כל המוצר
סימנם בתוכניות, באופן המאפשר הסרתה ללא פגיעה במוצר או ברהיט. עם 

 קבלת העבודות על ידי המזמין יסיר הקבלן את כל תויות הזיהוי מהעבודות. 

 תיקונים והחלפות  

העבודה וכל כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי, בכל שלב שהוא משלבי 
עוד חלה אחריות הקבלן יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי, לשביעות 

 רצונו המלאה של האדריכל ו/או המפקח. 

 נקיון ונקיון סופי  

הקבלן מתחייב לנקות את הקומות והאזורים בהם הוא עבד, על חשבונו, 
על ידי לסלק את כל הפסולת והלכלוך שהתהווה בזמן העבודה בכל זמן שידרש 

המפקח. לנקות ולמרק את כל חלקי המבנה שנפגעו עקב עבודתו, פגיעות בצבע 
 או ליקויים אחרים. 

 תקופת הביצוע  

 לוח הזמנים לביצוע העבודה יהיה כמפורט בחוזה. 

 החומרים  

 עץ גושני  10.10.12.10

חופשי  1% - 01%העץ יהיה בריא ויבש עד לאחוז רטיבות 
 לות אחרות. מבקיעים, רקבון ותולעים וכל סימני מח
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העץ יהיה נקי מסיקוסים וממזיקים ומסווג כסוג ראשון א'. כל 
חלקי העץ המשמשים לקונסטרוקציה ולהרכבה יעברו טיפול 

 מיוחד נגד רקבון ונגד אש. 
בנוסף לדרישות  010סעיף,  00העץ יעמוד בכל הדרישות בת"י, 

 בתוכניות וכתבי הכמויות. 

 כנפי דלתות 10.10.12.10

מ"מ  0תבוצענה מעץ לבוד בעובי של לפחות כנפי דלתות נגרות 
בכל צד, עם מילוי עץ )ולא כוורת קרטון(. המילוי מתחתית 

. 01%, וביתר השטח לפחות 011% –מ'  0.11ועד גובה הרצפה 
קנטים יהיו מעץ קשה )ולא מפי.וי.סי(. לחילופין, יותר מילוי 

באמצעות לוחות פלקסבורד, עם שיעור  011%בשיעור  הכנף
פנימיים מינימלי, באישור האדריכל. בכל מקרה, יוקף  חללים

מ"מ בכל  01המילוי הפנימי בלוח עץ במידת רוחב מינימלית של 
גומיות מותאמות לכל  , מלבני הדלתות יהיו עםהיקף הכנף

עבור איטום אקוסטי של המרווח שבין המלבן  היקף הדלת
 והכנף.

 דיקטאות ולוחות לבודים )סנדוויץ(  10.10.12.10

שטחי הלבידים והדיקטאות יהיו בהתאם  הדיקטאות של
אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיו ריהוט  00לדרישות ת"י,  

סוג ב' או טוב ממנו. הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים 
וממזיקים אחרים. לפי דרישת המפקח חייב יהיה הקבלן להציג 

 הוכחות לטיב הדיקטאות כנ"ל. 

 פלטות לבודות לדלתות  10.10.12.10

מ"מ  0ות תבוצענה מעץ לבוד בעובי מיזערי כנפי דלתות הנגר
, ש"עבכל צד עם מילוי כוורת, כדוגמת דלתות "פנדור", או 

כולל גמר חרושתי מוטבע ו/או ציפוי תעשייתי, בתוספת מנעול 
 תפוס/פנוי באמבטיות ושירותים.

על הנגר להכין דלת חתוכה לשניים לאישור המפקח והאדריכל 
 לפני התחלת הייצור. 

 ריצפה מעצורי  10.10.12.10

מעצורי ריצפה יהיו לכל דלת מעצור רצפה עם תפס מתאים. 
מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת.  טיפוס שמחזיק את הדלת 

 במצב פתוח ועל פי דוגמה מאושרת. 

 טיפול נגד אש  10.10.12.10

לוחות הנגרים, הדיקטים ומסגרות העץ הלבן המשמשים 
 ואחת 0000-0לציפויי קירות וכו', יטופלו לפי תקן ישראלי 

 משלוש האלטרנטיבות הבאות : 

טבילת הלוחות, לפני החיתוך בתמיסת ברום  10.10.12.10.10
בטמפרטורת החדר, לפני  0 - 01%בריכוז 

הדבקת הפורניר.  הטיפול ייעשה במפעל בעל 
 נסיון בביצוע עבודה זו..

מתוצרת "טמבור",  210צביעה בצבע "אושן " 10.10.12.10.10
או  ASTM-E-84 מתאים לתקן אמריקאי 

שווה ערך, מעל הגימור הסופי של המוצר 
 המוגמר לאחר ההרכבה. 

מתוצרת  000צביעה בצבע "אושן  " 10.10.12.10.10
"טמבור", בשכבת גימור לפני האחרונה ורק 
עליה, גימור בייץ או לכה דור מט על הפנלים, 
הקנטים והעץ.  על הקבלן לקבל אישור 
מהמפקח ויועץ הבטיחות לאחר ביצוע דוגמא 

 לסוג הטיפול. 

 סרגלי שפה וקצוות גימור  10.10.12.10
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)אם לא  סרגלי שפה ייעשו מעץ אלון גושני קשה או שווה ערך
 .נאמר אחרת(

 פורמייקה  10.10.12.11

הפורמייקה תהיה תוצרת "לוחות  10.10.12.11.10
 0.0דקורטיביים ישראליים בע"מ", בעובי  

. הכל כדוגמא, או ש"ע מאושר מ"מ לפחות
צבע לפי בחירת האדריכל. הגמר לכל 

סוג  היה מסוג "טפ".פורמייקה הנראה לעין י
המרקם וגוון הפורמאיקה יהיו ע"פ בחירת 

 האדריכל.
פאות של מוצרים המצופים פורמייקה יהיו  10.10.12.11.10

סגורות בסרגל שפה מעץ גושני. הדבקת 
הפורמייקה תעשה במכבשים, ותובטח 
מניעת היווצרות גלים ו/או התקלפות. הדבק 
להדבקת הפורמייקה יהיה מטיב מעולה 

י, וניתן להסרה משטחי ויענה לדרישות מת"
גוון  הפורמייקה ללא פגיעה באיפיונה. 

 הפורמאיקה לבחירת האדריכל.
בשטחים הגדולים ממידות לוחות  10.10.12.11.10

הפורמייקה, יקבע מקום החיבור על ידי 
 האדריכל, ללא התחשבות בפחת. 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות מסגרות 10.12

 תיאור  

ה זו כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בדרישות עבוד 10.10.10.10
 יחייבו כאילו חזרו וכתבו אותם במלואם, כחלק ממפרט זה. 

סטנדרטים ומפרטים, אשר מקובלים על ידי רשויות אחרות  10.10.10.10
והקבלן חפץ להשתמש בהם במקומם של מפרטים אשר צויינו 
במפרט זה. יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין. ניתן יהיה 
להתבסס על חלופות המפרטים רק לאחר שהקבלן קיבל את 

 אישורו של המזמין בכתב. 

להציג )מבלי להגביל  המסמכים והמוצגים, אשר יידרש הקבלן 10.10.10.10
לרשימה זו בלבד(, יהיו שרטוטים, מפרטים, דוגמאות מושלמות, 

 נתונים תכנוניים. 

 רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה  

המפרט הכללי של משרדי הממשלה, הידוע בשמו "הספר  10.10.10.10
 , לרבות כל התקנים בו 0111ה שנת במהדור 0הכחול", פרק 

 . 0סיבולת בבניה חלק  -  012ת"י מספר  10.10.10.10

 עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח.  - 000ת"י מספר  10.10.10.10

ציפויי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל   - 201ת"י מספר  10.10.10.10
 מוצרי יציקת ברזל.

 בחינות רתכים.   - 000ת"י מספר  10.10.10.10

ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ ע"ג מתכות  - 000ת"י מספר  10.10.10.10
 ברזליות. 

ברגים  010עד  002פר  , מס001עד  000, מספר  010ת"י מספר  10.10.10.10
 ואומים. 

 דלתות אש. – 0000ת"י מספר  10.10.10.11

 מעקות מתכת. – 0000ת"י מספר  10.10.10.12

 דרישות התכנון  
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על הקבלן, לייצר, להוביל ולשאת באחריות ולעשות כל עבודה  10.10.10.10
פי רשימת -אשר תדרש לשם אספקת האלמנטים הנדרשים על

 הכמויות והשירטוטים. 

על הקבלן ללמוד ולהכיר היחס הדרוש בין המבנה לחלקי  10.10.10.10
 הפלדה. 

על היצרן לתכנן את המוצרים כך שיוכל לשאת כל מעמסה  10.10.10.10
 שתיגרם ע"י ציוד ניקוי או מפעולת ניקוי. 

הדרישות באשר לאטימות למעבר אוויר ומים ולהעמסה 
 מיכנית ביחס לחלונות הינן כמפורט להלן: 

 חדירת אוויר:  10.10.10.10.10
 1.0ר המקסימלית המותר היא חדירת האווי

ליטר לשניה למ"ר חלון, בלחץ אוויר של 
AP00. 

 חדירת מים:  10.10.10.10.10
חדירת מים בכל מקום בו היא מצויינת 
בפרק זה פירושה כל כמות מים בלתי 
מבוקרת, ושמקורה המוכח איננו 
בקונדנסציה, המופיעה על משטחים גלויים 
פנימיים, ואשר אינה מוכלת ומנוקזת חזרה 

חיצוני של הבנין, ואשר יכולה לחלקו ה
לגרום לנזק לחומרים או חומרי גמר, אשר 

 בהם או לידם היא ניקווית.
 לא תותר חדירת מים. 

 עמידות:  10.10.10.10.10
לא יותר עיוות תמידי לריתוך, חיבור אשר 
ייכשל, הפרדות בין חלקים, או שבר בלחץ 

מלחץ התכונה )חיובי  0.0אשר יקטן מפי  
 ושלילי(. 

עיוות תמידי מוגדר ככל נזק העולה על אחד 
לאלף של המידה ואשר אי אפשר להחזירו 

 למצבו קודם. 
אם מידות האלמנטים, הנובעות מהוראה 
זאת, מחייבות הגדלת המידות המפורטות 
בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה, יהיה על 
הקבלן לספק מידות מוגדלות אלו ללא 

ות תוספת מחיר. לא תותר הקטנת מיד
לעומת המופיע בתוכניות או ביתר מסמכי 

 החוזה. 

 סטיות מותרות )טולרנצים(  -סטיות  

מ"מ, 0.0-+ -בדרישות הייצור בפרק זה לא תותר סטייה מעבר ל  10.10.10.10
ביחידות  -מהמידות האופקיות או האנכיות או האלכסוניים 

מ"מ  0101 -רבועיות ישרות זווית ואשר מידתן הגדולה היא מ
 ומטה. 

מ"מ ומעלה, לא תותר  0101שמידתן הגדולה היא  ביחידות
 מ"מ.  0.1+ -סטייה מעבר ל

חלקים העומדים בהטרחות ומאמצים, ייוצר כך שהכפיפה  10.10.10.10
המקסימלית בעת הטירחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה 

 של מפתח כל החלק במפתחו הגדול. 0/011על  

 התאמת מידות  10.10.10.10

ים הקיימים על הקבלן להתאים את המסגרות למידות ופרט
בפועל בשטח, ולעשות כך על ידי בדיקה ומדידה של הבניה עוד 
לפני ייצור של האלמנטים של מסגרות. מודגש שהמידות 
הרשומות בתוכניות והרשימות הן לצורך תיאור כללי, ביצוע של 
המסגרות ייעשה על פי המידות הנמדדות בשטח. שינויים 
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לכל כיוון, לא  0%במידות אלמנטים או חלקיהם, בשעור עד 
 ייחשב כשינוי משמעותי ולא יגרור אחריו שינוי במחיר האלמנט. 

 הבטחת האיכות  

האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים ומתקינים בעלי הכישורים 
והמיומנויות הגבוהים ביותר, ובהתבסס על כל התוכניות המתאימות, הציוד 

 והאביזרים המתאימים והמאושרים. 

 נין,אחסנה וטילטול הובלה לב 

בעת המשלוח  התעקמותיש לחזק חלקי המסגרות כדי למנוע כל  10.10.10.10
 והטילטול. 

יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים על ידי עטיפתם בחומר  10.10.10.10
מגן יציב וחזק. המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך 

 אשר תבטיח הגנה מפני שריטות, פגיעות פיזיות ו/או הכתמה. 

ספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים, היצרן י 10.10.10.10
 שאין בהם כדי לגרום נזק למוצרי המסגרות והנגרות. 

 חומרים  

 פלדה  10.10.10.10

כל רכיבי המסגרות יהיו עשויים מפרופילים ומפחי פלדה, 
במידות ובעובי כמתואר ברשימת הרכיבים ובהתאם לגודל 

לי, ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים, לפי המפרט הכל
לפי מפרטי היצרנים ולפי הוראות המהנדס )בהתאם לדרישות 

 הגבוהות ביותר(. 
כל חלקי המתכת יהיו עשויים מפלדה חדשה. מיוצרת ללא 
למינציה, חופשית מקליפת עירגול, סיגים ופסולת אחרת ובלתי 

 מוחדרת בחלודה. 
אם יידרש, יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג 

כן, על מקור יתר החומרים והמוצרים -ה, כמופלדה ומקור
המוכנים המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה 

 בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. 
התכונות המכניות, כגון חוזק למשיכה, גבול הנזילות, 
התארכות הקרע, עמידות בכפיפה וכיו"ב, של הפלדה הצורתית, 

לא ST37. לו של הפלדה הגרמנית מסוג תהיינה לפחות שוות לא
אלא אם כן הותר הדבר ST33, יורשה השימוש בפלדה מסוג 

באחד ממסמכי החוזה. פלדה מותאמת לריתוך תהיה מאותה 
 , בסימן 0.000סעיף  DIN 17100,איכות המוגדרת בתקן הגרמני 

ST 37-3  .פגמים 
הפלדה מסוג הנקרא בשוק "פלדה המתאימה לגילוון". בהרכב 

 הפלדה יימצאו התכולות להלן: 
 פחמן.  1.00% -פחות מ
 זרחן.  1.10% -פחות מ
 מנגן.  0.00% -פחות מ
 צורן.  1.10% -פחות מ

 הוראות ודרישות מיוחדות לייצור  

 אלמנטים מפרופיל פח מכופף   10.10.11.10

אלא אם צויין אחרת  מ"מ, 0ייעשו תמיד מפח מכופף, בעובי 
 במפורש.

מ"מ  0החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח, 
ומוכנסים  למלבן)אחד לכל מטר אורך מכל צד(, המרותכים 

 0בתוך המזוזות בקירות ב הזנביונים לתוך הבטון, בעומק של 
 ס"מ לפחות, וזאת על מנת להבטיח את כיסויים על ידי הטיח. 

מ',  0.11כופף, אשר גובהם אינו עולה על פרופילים מפח מ
יבוצעו מחתיכה אחת. בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני 
חלקים מרותכים, יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום 

 החיבור, צורת הריתוך והליטוש. 
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יבוצעו באופן מדוייק וקפדני, על פי השירטוטים  מלבניםכל ה
 המפרטים את משקופי הפלדה. 

ים, עבור מנעול והלשונות, ייעשו בעזרת מכשירים בלבד. החור
 את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם. 

 לדלתות עץ  מלבנים 10.10.11.10

מ"מ ועל  0.11מפח מכופף לדלתות עץ ייעשו מפח בעובי  מלבנים
 פי הפירוט בתוכניות.

 יהיו מגולבנים ע"פ המתואר בהמשך.  מלבניםה
עם חריצים עבור  ניםמלבבנוסף לאמור בתכניות, יש לספק 

 גומיות.
 X 30 X לשוניות 0על הקבלן להכין   מלבניםלשם הרכבת ה

מ"מ כל אחד, מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים.  10001
 הלשוניות ירותכו למשקוף. 

 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים  

מבנה משקופי הפלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי  10.10.12.10
ת המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה, יעמוד בפגיעת הבטון והדל

 מטר בשניה.  01ק"ג במהירות של   011כח אופקי בשעור של 

יהיו ולראשי אגפים המתאימים לדלתות חדרי ישיבות  מלבניםב 10.10.12.10
, כשהדלתות DB00מותקנים להורדת רעש בשיעור של  מלבניםה

רת בהן סגורות ונעולות. על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאוש
כי הפרטים והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת 

 הרעש בשיעור הנדרש. 

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא כי כל ההתקנות המפורטות  10.10.12.10
פתיחה חשמלית, רגישים להלן, הדרושות במשקו, לרבות 

לפתיחה וסגירה, ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה, 
הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכנן  והפתחים המתאימים לסוג

 ויכללו בייצור המשקוף. 

   )אם תהיה דרישה( יתהכנות לפתיחה חשמל 

 בכל דלתות הכניסה הראשיות לבניין יהיו המנעולים עם הפעלה חשמלית
. על הקבלן להרכיב את הפריטים כך שניתן יהיה במועד אלקטרומכאנית

 מאוחר יותר לחיווט את הפריטים. 

סוויץ(, שיסופקו -עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים )מיקרוכן, -כמו
החייוט יבוצע ע"י  -ע"י המזמין בצורה שתאפשר חיווט במועד מאוחר יותר 

 אחרים.

 יש לייצר דלת לדוגמא לקבלת אישור לפני ייצור שאר הדלתות. 

 צורי ריצפה מע 

מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת. טיפוס שמחזיק את 
הדלת במצב פתוח ועפ"י דוגמא מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר 

 הדלת בכל הסוגים. 

  יםחיבור 

 כל החיבורים ייעשו ע"י מחברים פריקים. 

  קהתהליכי אישור ובדי 

אשר יכללו תיאור  0:0הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ 
מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים 
אלה יהיו מותאמים למכללים אשר ייבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן 
יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות 

בהם בדיקות ע"י הקבלן המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו 
 ועל חשבונו. 

 סיבולות  
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מ"מ המידה  0.0 -לא תותר סטיה מעבר ל מלבניםבייצור ה 10.10.00.10
 0101ביחידות אשר  -האופקית ו/או האנכית ו/או האלכסונית 

 מ"מ.

 מ"מ. 0.1-+ -ל ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעבר

כפופה כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך שה 10.10.00.10
המקסימלית בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על 

של מפתח אותו חלק המעוגן ונעול במסגרתו. לא יותר  0:011
 עיוות תמידי לאחר ההטרחה. 

 ריתוך  

ריתוך חלקי המתכת ייעשה בריתוך מלא ללא חללים זעירים ברקמת הריתוך. 
(. הריתוכים יושחזו יש לנקות את כל מקומות הריתוך מסיגי ריתוך )"שלקה"

בפנים הגלויים ויעובדו עד להשלמת פני המוצר ע"פ צורתו המתוכננת. חללי 
 ריתוך ימולאו לאחר ההשחזה ויושחזו שנית עד קבלת פנים נקיים מכל פגם. 

 גילוון באבץ חם  

עובי הציפוי  201הגילוון יהיה גילוון באבץ חם, אשר יבוצע עפ"י דרישות ת"י 
 0מיקרון בפלדה שעוביה עד  00אשר בתקן, דהיינו  0 יהיה בהתאם לטבלה

מ"מ יגולוונו  00מ"מ או  01מ"מ ולמעלה. פרופיל בלגי  0 -מיקרון מ 01מ"מ, 
 מיקרון. 011בעובי 

.במקרים ובאלמנטים שלמיםהחלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה 
עשיר אבץ  קיצוניים )מידות גדולות(, יאושר חיבור במקום + תיקון בצבע

במקום. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון, אשר ימנע 
 ככל האפשר היווצרות "טיפות". 

כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות 
הניקוי. ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות 

 לתהליך הגילוון.  המעולה ביותר בהתאם

סמ"ר יותר  0 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ
תיקונים לחלק  0 -להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

 פלדה מגולוון אחד. 

היצרן ימציא תעודה מאת מגולוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון, התאמתו 
 שנה לפחות.  01לתקן ואיכותו, וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

 כללי -כנפיים  

כנפי דלתות מסגרות תבוצענה מפח פלדה מגולוון בחום מכופף  10.10.00.10
 כפול דופן, עם מילוי חומר אקוסטי/תרמי בתווך. 

 מסגרות יהיה כמפורט לגבי מלבנים.גמר כנפי דלתות  10.10.00.10

כנפי ארונות חשמל, תקשורת, כיבוי אש, פירים וכיוצ"ב יבוצעו  10.10.00.10
 -דופן, בגימור כנ"ל. הצירים והבריחים -מפח פלדה מכופף חד

בהתקנה סמויה. הידיות שקועות. הכנפיים יהיו מוגנות נגד אש, 
 כנדרש ע"י יועץ הבטיחות.

 המיגון ובעלי התשתית.גם בהתאם להנחיות יועץ  –הפרזול  10.10.00.10

יותקנו גם עפ"י הנדרש מתכנון מיזוג האוויר  תריסי אוורור 10.10.00.10
 חוזר(. אוויר)

 כללי -דלתות פלדה  

מ"מ בעובי  0הכנפיים תהיינה עשויות כסנדוויץ פח, מפח מכופף 
מ"מ לפחות, עם בידוד תרמי ואקוסטי בתווך מצמר סלעים  00

אש, לפי התקן בתוך שקי פוליאתילן שחור עמיד  0לחוץ "
 ולפי דרישות מכבי אש. 0000הישראלי 

הכנפיים יכילו חיזוקים פנימיים ו/או כיפופים ככל שיידרש 
 לשיפור היציבות ולמניעת עיוותים.
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גמר המלבנים והכנפיים בצבע בתנור, מסוג וגוון לאישור 
 המפקח.  

 אטימות: 10.10.01.10

יש להבטיח אטימות מלאה בין מלבני הפח לבין חשפי הפתחים.  
החללים מאחורי מלבני הפח ימולאו בדיס בטון או 

 (.0מאליו )דרגה -בפוליאוריתן מוקצף כבה
רווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבני הפח יאטמו 

 בחומר סיליקוני אפור, אשר  חותקן במישק מושקע.
המרווחים בין קצות כנף הדלת לבין מגרעות מלבני הפח יהיו 

כל אוכן, ויבטיחו פתיחה וסגירה קטנים ככל האפשר ושווים ל
קלה ונוחה.  הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף 

מ"מ במצב סגור.  לא יותר שימוש בפרט  0-0יהיה בגבולות 
התאמה תחתון מתכוונן עם חיבורי מסמרות.  המידות 
המדויקות של הכנפיים יילקחו במקום לאחר הריצוף והכנפיים 

של הפתחים.  האטימה בתחתית  יותאמו למידות הסופיות
דלתות בין הכנף לבין המלבן תובטח על ידי התקנת רפידה 

 " או ש"ע.ATHMERאלסטית מיוחדת כגון "
לבן ו/או  EPDM –כל האטמים במלבנים ובדלתות יהיו מ 

" ATHMERסיליקון.  אטמים  לבידוד אקוסטי יהיו כדוגמת "
התחתון של  במלבנים ובמקצועות הכנפיים/דלתות כולל בחלק

 הכנף ו/או מברשות גומי בחלק התחתון.

 צביעה  

-SA, כל הרכיבים ייצבעו )לאחר ניקוי בהתזת חול, לרמה של  10.10.02.10
שבמפרט  00100 -לפי התקן השוודי(, לפי התיאור בסעיף א.2.5

הכללי לעבודות צביעה, ארבע שכבות: מריחה בשתי שכבות של 
בע יסוד אחר )אם צבע יסוד בשני גוונים שונים, כרום אבץ או צ

האדריכל/מפקח/מזמין ידרוש זאת( ובשתי שכבות של צבע 
סינטטי כדוגמת "סופרלק" של תוצרת "טמבור" או שווה ערך, 

 01בעל גוון וגמר לפי בחירת האדריכל. העובי של כל שכבה יהיה 
 מיקרון.  001מיקרון לפחות, סה"כ עובי לכל השכבות 

יות יצרן הצבע ורק עבודות הצביעה תבוצענה בהתאם להנח 10.10.02.10
לאחר אישור המפקח לניקוי אלמנטי המתכת, כמתואר לעיל. יש 
להקפיד שלא ללכלך בצבע שטחים שאינם טעונים צביעה. כל 
שכבת צבע נוספת תבוצע רק לאחר ייבוש גמור של השכבה 

 שקדמה לה, תיקון הפגמים ואישור המהנדס. 

יש להקפיד במקרה של צביעת כנף בגוון שונה מגוון המשקוף,   10.10.02.10
שצירים יהיו צבועים באחד משני הגוונים האלה, לפי הנחיות 

 מאדריכל. 

 זיגוג  

הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי 
 המסגרות/האלומיניום. 

 פירזול  

באופן כללי, כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל  10.10.00.10
 -הקיימים הכנפיים, לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים 

בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר(, ולהיות באיכות מעולה. לשם 
 הבטחת פעולה תקינה, נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב. 

  .10בתחילת פרק כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר  10.10.00.10

 כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל.  10.10.00.10

 הרכבה בבנין )כללי(  

הרכיבים בבנין, באופן מדוייק  מלוא האחריות להרכבתעל הקבלן מוטלת  
 , המפקח והמזמין. ומפולס ולפי הוראות האדריכל
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  המלבניםהרכבת  

בבנין תבוצע בהתאם לתוכניות האדריכלות  מלבניםהרכבת ה 10.10.00.10
 הכלליות של הבנין, ולפי פרטים מאושרים על ידי האדריכל. 

הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי  מלבניםעיגון  10.10.00.10
ס"מ  0לתוך רצפת הבטון, בשיעור של   המלבניםי החדרת רגל

לפחות. לאורך פינות המפגש בין המשקוף לרצפת הבטון ו/או 
הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטרוסטיל", לשם קבלת 

 "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה. 

 איטום  

הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר  10.10.00.10
 ומים בין המשקוף לקיר ובין המשקוף לכנפיים. 

האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב ייעשה באמצעות  10.10.00.10
 מברשות שעירות ו/או סרטי איטום גמישים מגומי כגון: 

EPDM או רצועות או פרופילים פלסטיים עשויים PVC או
הוראות התקן / המפקח המחמיר מבין מנאופרן והכל לפי 

 שניהם. 

איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה  10.10.00.10
 באמצעות סרטי איטום פלסטיים או גומי כנ"ל. 

בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית  10.10.00.10
 דגם PVC הכנף לסף הפתח באמצעות פסי גומי גמישים. פרופיל 

ET395ילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של או במברשות ני
 "סופרסיל" או שווה ערך. 

 ארון שירות ממתכת  

במבואות הקומתיות ובמקומות אחרים לפי תכנון יבוצעו ארונות שירות 
לחשמל, גז או אחר מתועשים ממתכת צבועה בתנור, עם סגירה באמצעות 

והמזמין. ידיות קלפה ובצבע לבן או לבן שבור או אחר לבחירת האדריכל 
הארונות יהיו מתוצרת "קטיף" או אחר לפי קביעת האדריכל והמזמין. על 

 הקבלן להציג דוגמא מושלמת לאישור האדריכל והמזמין טרם הביצוע.  

 דוגמאות  

טיפוס של כל אחד מן הרכיבים, בהתאם -על הקבלן להכין אב 10.10.00.10
 להוראות האדריכל והפיקוח במקום. 

האחרים לפני קבלת אישור  אין להתחיל בייצור של הפריטים 10.10.00.10
האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב 
ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם 

 שנבדק ואושר. 

לפי דרישת האדריכל, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי  10.10.00.10
-כמוהרכיבים, כגון פרופילים, זכוכית לסוגיה, דגמי פירזול וכו'. 

כן, עליו להכין כל דגם של רכיב, אשר יידרש על ידי האדריכל 
 )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבנין. 

קבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על  10.10.00.10
ידי האדריכל( על חשבונו הוא, וכן ימציא מפרט של היצרן וכל 

 הדגם.  דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב

 התאמה לתקן ישראלי  

כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון התקנים 
הישראלי, לעמידות נגד אש, לפרק זמן המצורף בדף הדלת לפי הוראת / 

 הנחיית התקן הישראלי הרלוונטי המחמיר מבין כולם. 
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 פירזול לעבודות נגרות ומסגרות   10.10

יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן, בין שצויין הדבר בתוכניות כל פריטי הפירזול  
 . בין אם לא ויהיה כלול במחיר הסופיוברשימות האדריכל ו

כל הפירזול יהיה מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשירטוטים, בכתב הכמויות  
והמחירים של האדריכל, וביתר מסמכי החוזה. בהעדר פירוט ימליץ האדריכל 

אשר יהא עליו לקבל אישור מהאדריכל והמפקח לפי והקבלן יציע פריט, 
 דוגמא. 

הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של  
הפריטים )דלתות, חלונות וכו'(, ולהרכיבו לפי הסוגים הנדרשים בטבלאות 
המצורפות, בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, ובהתאם לשבלונות 

 די יצרני וספקי הפירזול. שיסופקו על י

הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנדרשים,  
עיבודי משקעים, קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה מאושרת ובאופן 

 שיתאימו לפירזולים שברשימות האדריכל.

קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי  
 מומחים בלבד. מסגרים 

 יגיש הקבלן תוכניות ורשימות ייצור לאישור מלבניםלפני ייצור הדלתות וה 
 האדריכל. 

אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של האדריכל ועל פי דוגמאות  
 שיוצגו לאישור וקיבלו אישור האדריכל והמפקח. 

כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה, בהתאם למפורט בשירטוטים, בכתב  
בהתאם להנחיות  -הכמויות והמחירים וביתר מסמכי החוזה, ובהעדר פירוט 

 המפקח. 

 האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות.  

על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע  
 העבודה. תחילת 

  הוראות להרכבה 10.10

את אספקת החלקים, הרכבתם והתאמתם, כולל הפחת,  העבודה כוללת בין השאר
את האספקה וההרכבה  כוללת העבודההמלאכות הדרושות, ההתקנה והרכבה מקום. כן 

של הפירזול, הזיגוג והרכבתו, המזוזות במשקופי דלתות הכניסה, הצביעה והאטמים 
 וכו'. 

 את המלבנים )גם אם מחומר שונה(. והתריסים כוללים הדלתות, החלונות

של הבנין,  , או פנימיתמעקות, חלונות ואלמנטים אחרים, המותקנים בהתקנה חיצונית
 כוללים גילוון באבץ חם. 

הדלתות, מכל הסוגים, כוללים את האספקה וההתקנה של פרופילי האטימות, 
ואת ההכנות לקבלת הפרופילים  המפורטים בתוכניות וגם שאינם מפורטים בתוכניות

 . מלבניםהנ"ל בפרטי הדלתות וה

 תכולת עבודה 10.13

 .גמר פורמאיקה "טאפ" מדגם, גוון וקנטים לבחירת האדריכל 

מעלות. מסילות מחזירות שקטות "בלום".  011פרזול: צירים מחזירים גראס  
תליית ארון עליון בברגי ג'מבו עם לוחות פח סמויות. אלמגוב קבוע ממתכת 

 .בלתי מחלידה. גומיות בלימה לכל כנף

כל האלמנטים כוללים מלבנים, כנפי עץ, כנפי מתכת, צבע, גלוון חם, איטום  
, אלא אם כן 10ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק 

 .נרשם אחרת בתיאור הסעיף
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במידות לא  %01מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד  
 .ייבנה שינוי במחירתח

 .הזזת דלתות, פתחים ושרוולים ללא שינוי בהצעתו של הקבלן 

פורמינג. מדפים -מ"מ. דלתות פוסט 01גוף הארונות עשוי מעץ לבוד בעובי  
מ"מ. מגירות ממתכת בכבישה. גב הארון מעץ  01מתכווננים מעץ לבוד בעובי 

 .מ"מ. צוקול מתפרק מעץ לבוד 0לבוד בעובי 



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 31 - 

 רואהמתקני תב  - 13  פרק

  למערכות תברואה וגזים מעבדתיים. מפרט כללי 13.10

 כללי: .א
 

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, ויסות, הפעלה ומסירה 
של מתקן תברואה וגזים מעבדתיים, או חלקים ממנו. עבור מעבדות ביולוגיה וכימיה בבניין 

הכל בהתאם למפורט במפרט , במכללה אקדמית הדסה בירושלים. -0"התיכון" קומה 
 מיוחד זה, כתבי כמויות ובתוכניות מצורפות.

של המפרט הכללי. בכל  10, ופרק 0010האמור במפרט זה בא בנוסף  לאמור  בהל"ת, ת"י 
 מקרה של סתירה בין האמור במפרט זה למפורט במפרט הכללי, יקבעו הוראות מפרט זה.

 

 הגדרות: .0
 

 מעויות המופיעות בהגדרות שלהלן.למונחים המפורטים להלן יהיו המש
 

I.  "קבלן תברואה של העבודה המתוארת במפרט  -"קבלן או "קבלן מערכות
 זה, בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות.

 

II.  "בא כוח משרד תכנון/יועצים של העבודה המתוארת  -"מתכנן או "יועץ
 במפרט זה , בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות.

 
III. "נציג מטעם מזמין העבודה, שתפקידו לפקח על  - "מפקח" או "מנהל

 הפרויקט ו/או לנהל אותו ו/או לתת הנחיות לגבי אופן ביצועו.

 

IV. "של  10המפרט הטכני המיוחד, מפרט זה מהווה השלמה לפרק  - "מפרט
של  10המפרט הכללי. כל הרשום בו הינו בניגוד או בנוסף לאמור בפרק 

 המפרט הכללי.
 

V. "הקבלן הראשי המבצע את עבודות הבניה של הבניין או  - "קבלן הבניין
 הפרויקט.

 
VI. "מעבדה לבדיקות הנדרשות על פי חוק, או עפ"י תקנות  - "מעבדה

מעבדת מכון התקנים, או כל  -לבדיקות התאמה לתקנים הישראלים
מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה, או מעבדה אחרת שתאושר 

 ע"י המפקח.
 

VII. כל הפעולות הדרושות ע"י הקבלן כדי לוודא שהושגה  - ""ניהול איכות
 האיכות הנדרשת.

 
VIII. "כל הפעילות שבאחריות הקבלן לבצע כדי להשיג את  - "בקרת איכות

 האיכות הנדרשת ולהוכיחה.
 

IX. "פעולות המזמין או מי מטעמו כדי לוודא שהושגה  - "הבטחת איכות
 האיכות באמצעות בקרת איכות.

 
X. עובד של הקבלן, הנושא באחריות לבקרת  – ת""ממונה על בקרת איכו

 איכות.
 

XI. "מידע חזותי, שאינו מילולי, הכולל שרטוטים, תמונות,  – "תכניות
 דוגמאות וכד'.

 
XII. "תיעוד הציוד והמערכות  שהותקנו  במסגרת העבודה. - "ספר מתקן 
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XIII. "תיעוד מערכות ואביזריהן שהותקנו במבנה. - "תכניות עדות 
 

XIV. "פירושו עד ועד בכלל. - "עד 

 

 חוקים ותקנות: .2
 

העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחיה, או הוראה של כל רשות 
מוסמכת. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשויות 
על התאמת העבודה או חלק ממנה לדרישות אותן רשויות. הקבלן מתחייב להמציא 

 אישורים אלו אם יידרש. 
 

 אישורים: .7
 

ל הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים הדרושים לצורך לפני תחילת העבודה, ע
 ביצוע העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה.

 

 בטיחות: .2
 

מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או חובה הקבועה בדין, בכל מקרה, שלדעת הקבלן יש 
צורך בנקיטת אמצעי זהירות/בטיחות ו/או אמצעים אחרים למניעת נזק. מתחייב 

 בלן לנקוט אמצעים אלו ככל שימצא לנכון. וככל הנדרש עפ"י נסיבות העניין.הק
 

הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות "המוסד לבטיחות וגהות", וכל החוקים 
והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה, או על פי נהלים מיוחדים אחרים, 

 אשר יש למזמין העבודה לעבודות מסוג זה.
 

מרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות ותקנות הבטיחות כל הציוד והחו
העדכניות. לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם. כל 
החומרים יהיו נושאי תו תקן ישראלי ויתאימו לת"י  וכול תקן אחר הקיים 

 לגביהם.
 

 אחריות הקבלן: .0
 

I. ק ומושלם של הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע מלא ומדוי
התחייבויותיו וחיוביו. מודגש בזאת, כי גם מקום בו נאמר כי מסמכים, או 

כפופים  -מפרטים, או חישובים, או תכניות, המוגשים על ידי הקבלן
לאישור המפקח. אין באישור אם יינתן כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו 

לרבות  לתוכן אותם המסמכים ולא ישחררו מהתחייבויותיו כלפי המזמין
 התחייבותו למילוי הוראות מסמכי החוזה. 

 

II.  עוד מובהר בזאת כי כל פעולת הפיקוח, בקרה וכן אישור של המפקח, ככל
שיתבצע במסגרת העבודה נשוא חוזה זה. אין בה כדי לגרוע ממחויבות או 

 מאחריות הקבלן על פי חוזה זה, ואין בהן כדי להטיל אחריות על המזמין.
 

 שווה ערך: .0
 

I.  הכוונה שניתן  -מקום שבו הוזכר במסמכי החוזה המושג "שווה ערך"בכל
להשתמש  בחלופה, לחומר או למוצר מסוים הנקובים בשמם המסחרי, או 
בשם היצרן, או בשם המפעל המייצר אותם וזאת בתנאי שהחלופה תהיה 
של  חומר או מוצר השווה באיכותו, בטיבו, בתפקודו, ובכל פרמטר אחר 

סמכי החוזה )לרבות עמידה בלוח זמנים( לחומר או למוצר נוסף שצוין במ
 הנקוב כאמור.
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II. "יהיה לאחר שהקבלן יגיש מסמכים -מבאר בזאת כי אישור "שווה ערך
מתאימים המוכיחים )חובת ההוכחה על הקבלן( שהתכונות המפורטות 
לעיל מתקיימות, כמו כן על הקבלן להוכיח כי אין השפעות עקיפות לתחליף 

ידו על עבודות אחרות, על חלקים אחרים במערכת ועל לוח  המוצע על
הזמנים. בכל מקרה ההחלטה לאשר "שווה ערך" הינה של המפקח על פי 

 שיקול דעתו בלבד.
 

 עדיפות בין מסמכים: .3
 

I.  אין עדיפות בין מסמכים. מצא הקבלן סתירה בין מסמכים יודיע על כך
בכל מקרה בו קיימת  מיד למפקח, לפני הגשת מסמכים או ביצוע העבודה.

סתירה, או אי התאמה, או רב משמעות בין הנדרש  במסמכי החוזה 
השונים, בכל מקרה תהיה עדיפה  הדרישה או ההנחיה המקסימלית 

 לביצוע ו/או האיכות המטיבית לפי העניין.

 

II.  אין זה הכרחי כי פרטים המופיעים במפרט מופיעים בתוכניות או בכתב
 באחד המקומות מחייבת.הכמויות ולהפך. הופעתם 

 
III. .החלטת מנהל  הפרויקט בעניין זה תהיה מחייבת 

 
IV.  ביצע הקבלן על פי פרוש שונה  מזה של המפקח, יפרק ויתקין על פי הוראות

 המפקח ועל חשבונו הוא.
 

 בדיקות מוקדמות: .0
 

I.  באחריות הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו, את המבנה וסביבותיו לרבות
למים וביוב הקיימות, את כמויותיהם וטיבם של הכנת תשתיות לחיבור 

העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ואת דרכי הגישה 
 למקום.

 

II.  להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות באתר הבניה ע"י בעלי מקצועות
שונים, לקחת בחשבון את מצבן הקיים של העבודות, להשיג את כל 

חרות העלולות להשפיע על עבודתו. כולל הידיעות לגבי האפשרויות הא
 תיאום  עם יתר בעלי המקצועות לפי הנחיות מנהל הפרויקט.

 
III.  הקבלן מתחייב  על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על

ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה 
 .תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי  החוזה

 

 התארגנות הקבלן לביצוע: .ב
 

 כללי: .0
 

I.  הקבלן יתארגן  לביצוע בכפוף לנדרש בחוזה ולדרישות רשויות מוסמכות
 ועל פי כל דין.

 

II.  הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות למיקום אזור התארגנות, מבנה או
מתקן לרבות ציוד וריהוט. הציוד והריהוט יהיו רכושו של הקבלן והוא 

 ביצוע העבודה. יפרקם ויסלקם עם גמר

 

III.  ,עם תום השימוש באזור התארגנות, יינוקו השטח וסביבתו מכל פסולת
 שאריות וחומרי בניה. ויסולקו כל המבנים הכלים והציוד שהיו בו.
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IV.  שיקום פגיעה באזור ההתארגנות יהיה, בהתאם להנחיות המפקח. ביצוע
שיקום יושלם לא יאוחר מתום שבועיים ממועד ההודעה על הדרישה 
לשיקום שתימסר בכתב. עם זאת, במקרים מיוחדים, יהיה המפקח ראשי 

 לדרוש, על פי שיקול דעתו, שיקום מידי של נזקים.

  

 דרכי ביצוע לוח זמנים: .2
 

I.  ימים מיום התחלת הביצוע כמצוין  00הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך
 בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים, לרבות

הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. לוח הזמנים 
יוגש במדיה אלקטרונית בצרוף תדפיס. לאחר אישור לוח הזמנים על ידי  

 המפקח, הוא ישמש כלוח זמנים חוזי.

 

II.  ,לוח הזמנים יכלול אבני דרך ושילוב ביצוע כפי שנקבעו במסמכי החוזה
 ימי עבודה, חגים שבתות וכו'. לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה כולל

 
III.  לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי

 .שיאושר ע"י המפקח
 

IV.  עדכון לוח הזמנים יבוצע על פי התקדמות העבודה, הקבלן יוסיף ללוח
הזמנים המעודכן נתונים נוספים כגון: תוספות, שינויים בהתאם להוראות 

 קשרים בין הפעילויות.המפקח ושינויי 
 

V.  בכל מקרה שהמפקח יקבע כי לוח הזמנים המעודכן אינו מבטא נכונה את
אופן הביצוע והתקדמות העבודה ונדרשת רמת פירוט נוספת, קשרים או 
תוספת ביצוע, יהיה על הקבלן להכין עדכון נוסף ולהגישו לאישור המפקח 

 תוך שבועיים מיום מתן ההוראה ע"י המפקח.
 

VI.  החומר האמור על ידי הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח המצאת
במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא 

 המוטלת עליו.
 

VII.  לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, ייקבע לוח זמנים על ידי
 המפקח ויחייב את הקבלן.

 

 אספקת מים וחשמל לביצוע המתקן והרצתו. .7
 

I. והמים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן הראשי או  החשמל
המזמין ללא תשלום. ההתחברות אל נקודות ההספקה )מקורות המים 
והחשמל( תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. והכל בהתאם להוראות המפקח/ 
מנהל הפרויקט. כל החיבורים יהיו בהתאם לתקן )חיבור לקו הספקת מים 

ש את קבלן( יבדקו ע"י המפקח וע"י הקבלן ולוח חשמל זמני שישמ
 באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים.

 
המזמין לא יהיה אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להיגרם לקבלן. 

 במידה ויחול שיבוש בהספקת המים והחשמל, אם יהיו כאלה.
 

II.  במקרה של שיבוש או תקלה באספקה, על הקבלן לספק את המים
ע העבודה ולעשות את הסידורים המתאימים לאגירה או הדרושים לביצו

 שאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל עת, בצורה סדירה ותקינה.

 

III.  במקרה של שיבוש או תקלה בהספקה, על הקבלן לספק את החשמל
הדרוש לצורך ביצוע העבודה לרבות אספקת גנרטור במידת הצורך. הקבלן 

הכל בהתאם לתקנות והוראות של  יעשה את הסידורים הנדרשים לחיבור
 רשויות המוסמכות כדי להבטיח אספקה סדירה ותקינה של חשמל.
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 תנאי המבנה: .2
 

I.  מיקום הציוד הראשי או המשני, כיורים במעבדות ובמשרדים, נקודות
אספקת מים, צנרת, אביזרים וכד' כמצוין במסמכי החוזה אינו מדויק, 

ביצוע העבודה, או כפי שיידרש ע"פ ויהיה ניתן לשינויים שידרשו בזמן 
 תנאי המקום.

 
II.  על הקבלן יהיה להתאים את המיקום, תוואי הצנרת, המפלסים וכד', עם

תכניות הבניין, החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים 
אשר יוצרו  עקב שינויים או סטיות מתוכניות אלה,  ויישא  באחריות 

 מלאה עבור דיוק הביצוע.

 

 ר חומרים וציוד:אישו .0
 

I. .לוחות זמנים 
 
עם חתימה על החוזה לביצוע העבודה, הקבלן יגיש את כל הציוד  .0

ימי עבודה ממועד חתימה על החוזה. במידה והחומר  00לאישור עד 
המוגש לא אושר, או ניתנו הערות לחומר המוגש. יתקן הקבלן את 

הערות ימי עבודה מיום שקיבל את  0החומר ויגישו לאישור מחדש עד 
 המפקח.

 
הקבלן יעביר למפקח )עבור מתכנן החשמל( מסמך מפורט עבור כל  .0

עומסי החשמל הנדרשים בלוחות החשמל, לרבות פירוט לסוג הזנה 
ימי עבודה  0רשת רגילה או חירום )גנרטור(. מסמך זה יועבר עד 

 ממועד אישור סופי של הציוד.

 

II. .חומרים וציוד 
 

לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים כל החומרים והציוד יתאימו  .0
, התחלת העבודה . על פי לו"ז המצוין לעיל ולפניבאיכות הנדרשתו

ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים 
. רשימה זו, תכיל את שמות היצרנים ופרטים נדרשוהציוד ה

נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, 
תכניות ומפרטים טכניים  -דרש מסיבה כלשהי ובמידה והדבר יי

של היצרנים, נתוני פעולה המחייבים את היצרנים, דוגמאות 
וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול גם הוראות 

 .שימוש ואחזקה 

הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור, בכל  .2
 דפי הקטלוג המצורפים.

מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק בכל מקרה בו נדרש  .7
היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת, זאת באם  הקבלן את כל

 לא הורה המפקח אחרת.

ין ויותקן ירק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנ .2
ין ללא אישור יסולקו מן יבו. כל ציוד ואביזרים אשר יובאו לבנ

יחד עם זאת, אישור הציוד  המקום וציוד מאושר יובא תחתיו.
אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הציוד, 
תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת 

 בשלמותה.

שיונות יבוא, הכל לפי יהקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לר .0
הציוד ויודיע למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי  הצורך,

העיקריים או כל פריטים אחרים שיש בהם כדי להשפיע על מועד 
 סיום העבודה.
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 ציוד חומרים ומלאכה. .0
 

I.  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים
 והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המתקן בקצב הדרוש.

 

II. ותו כל הציוד לביצוע עם חתימת החוזה, הקבלן מצהיר, כי נמצא ברש
המתקן בקצב הדרוש, או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ההתקנה 

 במועד מתאים להשלמת העבודה בזמן.

 

III. לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר 
במידה והכלים החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או שיידרש לייבאם 

 במשלוח מיוחד.
 

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע. .3
 

I.  לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה
באתר בעל ניסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל 
העבודות בשטח וישמש בה כוחו הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה 

בלן ותחייב אותו והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לק
 במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

 
II.  יום, מיום מחתימת החוזה את שמות המהנדס  00הקבלן יודיע למפקח, עד

האחראי ומנהל העבודה באתר, לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם 
 בפרויקט זה.

 
III.  .החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור

רשאי לדרוש החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה  המזמין ו/או המפקח
מטעם הקבלן. באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע 
העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של 

 המזמין ו/או המפקח.
 

IV. .על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים 

 

 רנים.עובדים קבלני משנה ויצ .0
 

I.  לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים, עובדים וקבלני משנה בעלי ידע
מקצועי וניסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימנה 
מספר אנשים מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם 

 ללוח הזמנים.
 

II. הביצוע, מנהל מהנדס  -מובהר בזאת כי במקרה של העסקת קבלני משנה
העבודה והאחראי על הבטיחות יהיו בכל מקרה מועסקים ישירות על ידי 
הקבלן. הקבלן יציג למפקח מסמכים המעידים שאכן כך הדבר המועד 

 המוקדם מבניהם. -קבלת צו עבודה, או חתימת החוזה
 

III.  על הקבלן לקבל את אישור המפקח לכל אחד מקבלני המשנה אשר יש
ת לאשר קבלן משנה, אשר בכוונת הקבלן להפעיל. בדעתו להעסיק. על מנ

ימי עבודה לפני מועד ההפעלה המשוער,  00-על הקבלן לפנות, לא יאוחר מ
בכתב, למפקח תוך פירוט סעיפי העבודה האמורים להימסר לביצועו של 
קבלן המשנה. בנוסף יגיש הקבלן פרוט כל הנתונים של קבלן המשנה. קבלן 

אצל רשם הקבלנים בסיווגים ובהיקפים כנדרש. המשנה חייב להיות רשום 
 לגבי העבודה האמורה להימסר לו לביצוע.
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IV.  ימים ממועד קבלת מכתב  01המפקח ימסור את החלטתו, בכתב, תוך
הקבלן. היה ולא תתקבל התייחסות המפקח תוך פרק זמן זה תחשב בקשת 

 הקבלן כמאושרת.
 

V. על או קבלן משנה המפקח יהיה ראשי לדרוש הרחקתו של כל עובד, פו
 משטח העבודה והקבלן מתחייב  למלא אחר דרישה זו.

 
VI.  הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו

 עלול להגיש.

 דרכי ביצוע: .ג

 

 חוקים, תקנות ותקנים: .0
 

I.  העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחייה, או הוראה של כל
ראשי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב רשות מוסמכת. המפקח 

של הרשויות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה לדרישות אותן רשויות 
 והקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש.

 
II.  לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים לצורך

 ש במסמכי החוזה. ביצוע העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדר
 

III.  כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות
לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל הוראות ותקנות 
מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל יחשבו כחלק בלתי נפרד של 

  מפרט הזה. 
 

IV.  הישראלים העדכניים כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים
 ביותר  בזמן הביצוע, וכל הוראה מחייבת אחרת.

 
V.  בהעדר תקן ישראלי או הוראה מחייבת אחרת, יביא הקבלן את העניין

לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופן ביצוע 
 העבודה והחלטתו הנדון תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

 

 חומרים וציוד. .2
 

I. רושו כל החומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום המבנה למטרת "חומרים" פי
ביצוע המתקן והשלמתו. לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי 

 מוגמרים, וכן ציוד העתיד להיות חלק של המתקן.
 

II.  הקבלן חייב להשתמש בחומרים נושאי תו תקן ישראלי, בהעדר חומרים
נושאי תו תקן אמריקאי או אירופאי נושאי תו תקן ישראלי, יהיו החומרים 

מוכר. כל החומרים, הציוד והמוצרים המוכנים אשר יסופקו על ידי הקבלן, 
יהיו מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתבי 

 הכמויות.
 

III.  הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע המתקן אך ורק, בחומרים שנבדקו
 מפקח.ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י ה

 
IV.  ,חומרים, מוצרים, אביזרים ציוד וכד' אשר לא אושרו ואינם מתאימים

יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, חומרים וציוד 
 מתאימים לדרישות יסופקו במקומם.

 
 

 מפרטי ציוד ותוכניות עבודה. .7
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שיבדוק, הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותוכניות עבודה. לאחר 
יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל 

 מקרה יכללו המפרטים והתוכניות את המסמכים הבאים:
 

I.  תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם
מסחרי ומספר קטלוגי, תפוקות והספקים, סימון ברור של הציוד הנבחר 

הכל ע"ג צילומים ו/או קטלוגים  -ע, עקומות פעולה ונקודות הפעלהוהמוצ
 מקורים.

  

II.  תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור הציוד או פרטי ציוד שאינם
בבחינת מוצר מוכן ושיש ליצרם. הפירוט הטכני יכלול בין השאר את השם 
המסחרי ומספרי הקטלוג של הפריטים השונים במכלול וכן תפוקות 

 ספקים עבור המכלול כולו.וה

 

III.  ,תכניות הרכבה  בכל שטחי הבניין או בחדרי המכונות או על הגג או בחצר
של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה. השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים 
ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת וחשמל, כל 

 המשני וכד'. אביזרי הצנרת הבקרה והמדידה, כל הציוד הראשי

 

IV.  תכניות מפורטות של כל שינוי בתוכניות עבודה של התעלות, או הצנרת או
 הציוד, החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המפקח.

 

V. .תכניות פתחים בקירות, קורות, רצפות ותקרות 

 

VI.  תכנית יסודות לציוד שאושר לרבות משקלים חתכים ופרטים הדרושים
 סוד והרצפה הנושאת אותו.לחישוב הי

 

VII.  תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט, פירוט הציוד המותקן ותכנית
 הרכבתו בלוח החשמל, מראה כללי של כל לוח חשמל בציון מידותיו.

 
כל פריט/ ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף קטלוגי מקורי או צילום המקור בלבד, 

 הכמויות )למעט פרטים חריגים(.מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב 
כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתוכנת "אוטוקאד" 

 ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין.
 

אישור תכניות עבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו 
ה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן, להבטיח תכנון נאות, וכן יצור, הרכבה והתקנ

ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של העבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום, בעל 
איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי 

 לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע.
 

 דיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, והבטחתם.כמו כן, הקבלן אחראי לב

 

 דוגמאות.  .2
 

I.  הקבלן יספק לפי על חשבונו הוא  ולפי הוראות המפקח דוגמאות של
חומרים ואביזרים, את כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע 
הבדיקות באתר הבניה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל 

זמין את המוצרים ולפני הביצוע העבודה באתר כפי שיורה המפקח. בטרם י
או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה 

 ימים לפני התחלת הביצוע. 00-ולא פחות מ
II.  דמי בדיקת הדגימות במעבדה )כלולים במחיר העבודה( ויחולו על הקבלן

מקרה של מערך חשבונו הסופי. בכל  1.00%בסכום שלא יעלה על סכום 
 תוצאה שלילית יחויב הקבלן במלוא ההוצאות.
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III.  נדרש הקבלן ע"י המפקח, לבצע דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע
 יחול ההפרש על מזמין העבודה.

 
IV.  המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות

י וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בל
שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, 
המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המפקח בזכות האמורה, סכום 
זה ינוכה משכר החוזה או מכל סכום המגיע לקבלן או יגבה מהקבלן בכל 

 דרך אחרת.

 

 סימון. .0
 

I. ים הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק, לנכונותם של הגבה
וממדיהם. של כל מיקומי הזנות חשמל, נקודות  מים, ניקוזים, פתחים 

 והבסיסים. במבנה, בגגות בחצר ובכל מקום אחר נדרש.
 

II.  הורה המפקח לקבלן לבצע סימון, יסמן הקבלן בסימון בר קיימא את
הסימונים הנדרשים. נעלמו או טושטשו נקודות הסימון יהיה על הקבלן 

 לחדשן על חשבונו הוא.
 

 חציבות ותיקונים. .0
 

I.  כל החציבות, הקידוחים )במקדח "יהלום"( וביצוע הפתחים, הנדרשים
לצורך ביצוע המתקנים המכנים, התקנת צנרת. יבוצעו על ידי קבלן 

 המערכות, באישור המפקח תוך תיאום עם הקבלן הראשי.
 

II.  מיקום הפתחים יתואם מראש מבלי לפגוע במבנה התקרות או הקורות. כל
באלמנט קונסטרוקטיבי יסומן בתוכנית )ובמבנה קיים, יסומן גם פתח 

בפועל בשטח( וטעון אישור בכתב של המפקח לפני ביצוע כל פתח. נדרש 
לנקוט במשנה זהירות לגבי כל פתיחת פתח העלול לסכן את יציבות 

 המבנה.
 

III.  מחיר עבודות החציבה, הקידוח, הניסור וכד', כלול במחיר היחידה, ולא
 בורם תוספת.תשולם ע

 
IV.  הקבלן יסתום את הפתחים, סביב השרוולים וכד', וקבלן הכללי ישלים את

 תיקוני הטיח, סיד, צבע וכו'.
 

V.  עבודת חציבה, קידוח או ניסור והתיקון יבוצעו ע"י המזמין ) או הקבלן
 הכללי( רק במידה וצוין במפורש בהיקף בתיאור העבודה.

 
VI.  ק, יוודא את מיקום הפתחים הקבלן יבקר באתר הבניה, ינחה, יבדו

 והתקנת השרוולים לפני  ביצוע היציקות.
 

VII.  ,אם לא תימסרנה הנחיות מתאימות בזמן ויהיה צורך בפתיחת פתחים
יחויב הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בעבודות פתיחת הפתחים והתיקונים 

 הנדרשים. 

  

 שרוולים. .3
 

I.  הקבלן יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )לא פחחות( עבור כל
הצנרת העוברת דרך תקרות/ רצפות וקירות. השרוולים לצנרת מים יהיו 

מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ  0בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח של 
ס"מ מעל פני ריצוף  0.0הצינור על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו לפחות 
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פיים. קבלן הבניין יבטן את השרוולים שיסופקו ע"י קבלן המערכות סו
 תחת הנחיותיו והשגחתו המלאה של  קבלן המערכות.

 
II.  שרוולים יותקנו תוך כדי בניה או יוספו בכל מקרה של קירות או תקרות

 קיימות.
 
 

 הגנה על חלקי עבודה. .0
 

I.  בתהליכי הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים
העבודה ועל חלקי מבנה, או חלקי עבודות אחרות, בפני השפעות, טרמיות 

 אקלימיות כימיות או אחרות.
 

II.   יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים  מאוחסנים או מורכבים, במבנה או בחצר
או בגג, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על כל העבודות ועל 

 רת המתקן המזמין.המוצרים, לפי הוראות המפקח עד למסי
 

III.   הקבלן אחראי לנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו
)ע"י הקבלן, קבלני משנה או כל אחד מבאי כוחו( לעבודות שבוצעו ע"י 
אחרים. תיקון הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודת הקבלן יעשה לפי הוראות 

 המפקח לשביעות רצונו המלאה.
 

 הגנה על הסביבה. .9
 

I.  הקבלן ישמור על ניקיון המקומות בהם הוא עובד ויסלק מידי יום, פסולת
מכל סוג שהוא אל מחוץ מקום המבנה, לאתר פסולת מאושר. בחירת 
מקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על 

 אחריותו הבלעדית של הקבלן.
 

II. רואתי. הקבלן הפסולת תסולק באופן שלא יגרם כל מפגע סביבתי או תב
 יציג אישור מאתר פסולת מורשה, על סילוק הפסולת לאתר.

 
III.  במהלך עבודתו לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי

ומסיסים לקרקע או למערכת הביוב. הקבלן יאסוף חומרים אלו ויעביר 
 אותם לשימוש או מחזור באופן שלא יגרם נזק סביבתי.   

 

 הגנה בפני חלודה. .01
 

I.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי
המתקן בפני חלודה. למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות. כל חלקי 
הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים ואלה 
מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי, ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים 

מברשת( מכל חלודה, קליפה וכד'. מיד עם גמר הניקוי יצבעו  )גירוד ע"י
של  חברת "טמבור" או שווה  HB-13בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון 

ערך מאושר, ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון בגוונים לפי הנחיות 
 המפקח. 

 
II. ים. כל כל ברגי הציוד כגון חיבורי אוגנים, מוטות הברגה וכד' יהיו מגולוונ

חלקי המתקן המותקנים מחוץ למבנה יהיו מוגנים בפני השפעות 
 אקלימיות לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  

 
III.  אזורי חיתוך ו/או ניסור של אלמנטים וציוד  מגולוונים יקבלו צביעה של

 -"גלוון קר" בשתי שכבות. הצבע יהיה מתוצרת "טמבור", צבע יסוד דו
יליקט להגנה אלקטרוכימית )דוגמת גלוון חם( אתיל ס -רכיבי מטיפוס אבץ

מיקרון+ צבע עליון מתאים  01 -. שכבת הציפוי תהיה בעובי שאינו נופל מ
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)אפוקסי(, הכנת השטח לצביעה )הכנת השטח(, והצביעה תתבצע בהתאם 
 להנחיות יצרן.

 
IV.  צינורות פלדה שחורה, תמיכות, בסיסים וכל יתר חלקי המתכת של המתקן

ונים ינוקו מחלודה בניקוי חול עד לקבלת מתכת "לבנה" שאינם מגולו
" של חברת "טמבור", או EA-9ויצבעו בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון "

 שווה ערך מאושר. הכל כמפורט בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד.
 

V.  צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע עליון סינטטי
 התקן או לפי הנחיות המפקח.בגווני הזיהוי לפי 

 
VI.  "צנרת מגולוונת גלוי, תצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע"י חברת "טמבור

ומעליו בשתי שכבות צבע עליון  סינטטי בגווני הזיהוי לפי התקן או לפי 
 הנחיות המפקח.

 

 מניעת רעש ורעידות. .00
 

I.  הקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת החוזה לא יגרום
ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות באזורי הציוד או בחדרי  לרעש

 המכונות.
II.   בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בלמי רעידות, חיבורים

גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכד'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות 
מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה והחללים שמחוץ לחדרי המכונות 

האזורים הטכניים במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על רמת ו
 הרעש המותרת על פי המוגדר בסעיף "רמת רעש" במפרט.

 
III.  צנרת המים או גז תותקן  בצורה גמישה ותחובר לציוד באופן שלא תעביר

 רעש ורעידות למבנה. 
 

IV.  כמו כן יותקנו בצנרת כל יתר האביזרים )מחברים גמישים, אביזרי
התפשטות, בלמי הלם מים וכד'( הדרושים למניעת רעידות והעברתן 

 לבניין.
 

V.  היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן )כמפורט להלן( במטרה למנוע מעבר
רעש ורעידות אל המבנה. בנוסף יפקח הקבלן על ביצוע היסודות והתמיכות 

ם )בין אם יבוצע על ידו או ע"י אחרים( על מנת להבטיח שיתאימו ליעד
 כשמטרה זו לנגד עיניו. 

 
VI.  אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או

המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בלמי רעידות, חיבורים 
גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכד' נספים על מנת להוריד את רמת 

 הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש.
 
 
 
 

 יסודות. .02
 

I.  יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות הקבלן
הבטון הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של 
המפקח. קבלן הכללי יבצע את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת 
השגחתו ואחריותו של הקבלן וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר 

 התקנתו הסופית של הציוד.
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II.  יסוד של ציוד בעל חלקים נעים יהיו יצוקים מבטון מזוין במשקל של לא
 פחות מפעמיים משקל הציוד העומד עליו.

 
III.  יסודות של ציוד בעל חלקים נעים, אשר יותקן ע"ג קרקע טבעית, יהיו

עשויים מבטון מזוין יצוק על הקרקע, מרוחק מרצפת  חדר המכונות ע"י 
 נדרטי.ס"מ בהתאם לפרט הסט 0מרווח של 

 
IV.  פרטי ציוד נע כגון משאבות  אשר יותקנו בחדרי המכונות והאזורים

הטכניים, ימוקמו על גבי בלמי רעידות קפיציים עם גומי מחורץ במישור 
התחתון והעליון אשר יותקנו על גבי יסודות הבטון המיוחדים. משככים 
אלה ימוקמו כך שמרכז הכובד של היחידה הנדונה ימצא מעל למרכז 

 אומטרי של מסגרת המשככים.הגי
 

V.  המשככים יבחרו כך ששקיעתם הסטטית תתאים ליצירת שיכוך הרעידות
 לפחות.  21%בניצולת של 

 

 פתחי גישה. .07
 

I.  .הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות
כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את 

 הברזים, דרך פתחי גישה מתאימים. 
 

II.  הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל
רות אך בכל מקרה לא ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושי

 יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור.

 

 פיגומים מערכות תמוך וכו'. .02
 

I.  הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תמוך, דרכי עזר, מעברים רגילים
ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים אחרים. הדרושים לביצוע כל סוגי 

ועדו לעמוד. יש העבודות הכלולות בחוזה זה ועל פי העומסים אשר נ
להרכיבם, לתחזקם, לחדשם ולתקנם, או להחליפם בהתאם לנדרש 
בחוקי/תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים. הקבלן יישא באחריות מלאה 

יתקן  -ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן
 ויישא בנזקים, הן הישירים והן העקיפים.

 
II. ים  כלול במחירי הציוד והעבודות, על הקבלן התשלום עבור פיגומים ודרכ

 לקחת זאת בחשבון במילוי הצעתו.  
 

III.  ,'בנוסף, יספק הקבלן את כל אמצעי ההנפה, הרמה, שינוע, הובלה וכו
הדרושים להובלת הציוד לבניין והעמדתו במקומו )על הגגות, הכנסתו 

 לבניין או חדרי מכונות( וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן.
 
 
 
 
 

 תיאום עם גורמים אחרים. .00
 

I.  אם בנוסף לקבלנים אחרים יעבדו באתר, בין להזמנת המפקח ובין שלא
לפי הזמנתו, גורמים שאינם קבלני משנה והפועלים מכח דין, לרבות זיכיון, 

כגון: חברת חשמל לישראל, חברות תקשורת, רשות עתיקות וכד'. יבצע 
ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה, הקבלן את עבודתן תוך שיתוף פעולה 

והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום 
 זה.
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II.  נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות, תביעות

 הדדיות וכד', ימסרו העניינים השנויים במחלוקת להכרעתו של המפקח.

 

 פיקוח בקורת על העבודה: .ד

 

הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות. ניהול האיכות באמצעות מערכת  -בקרת איכות .0
בקרת איכות מטילה על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות 
לסוגיהן, שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט חומרים, מוצרים, מלאכות והתקנות ישיגו 

ת תהליך בקרת איכות, את האיכות המוכתבת במפרט המיוחד. על הקבלן לתעד א
באופן שהמזמין יוכל, בכל מועד שהוא להיווכח שבוצעה בקרה ומה היו תוצאותיה. 

 לשם כך ינקוט הקבלן לפחות בכל האמור בהמשך. 

 

 0הקבלן ימנה לתפקיד ממונה על בקרת איכות מהנדס רשום בעל ניסיון של לפחות  .0
ממונה טעון אישור המפקח שנים בבקרת איכות בפרויקטים בהיקפים דומים. מינוי ה

 מראש. ממונה הבטיחות לא יוחלף במהלך ביצוע הפרויקט אלא באישור המפקח. 
 
פעילות הממונה על בקרת איכות תהיה הן באתר והן בבתי המלאכה ובמפעלים   .0

המבצעים ציוד עבור הפרויקט והן במעבדות. ותכלול, הכנת תכנית בקרת איכות, 
ן התוכנית במידת הצורך במהלך הביצוע, קשר עם הפעלת כל שלבי התוכנית, עדכו

 גורמי חוץ )מעבדות וכדו'(, ניהול יומן בקרת איכות נפרד ואחריות לקיום ותיעוד. 
 
בדיקות יבוצעו בעזרת בודקים מוסמכים, כגון בדיקות מערכות חשמל, בדיקות מזחים,  .0

עקב אחר בדיקות הנדרשות על ידי הרשויות. הקבלן אחראי לזימונן במועד, ולמ
 התוצאות.

 

 בדיקת מכון התקנים: .0

 
הקבלן יזמין את מכון התקנים לבדיקת המערכות והוצאת אישורים הנדרשים, 

 הבדיקות יערכו כמפורט להלן:
 

עם סיום הצנרת התת קרקעית מתחת לרצפה , חיבורים למחסומי רצפה  .א
 קיימים ולפני כיסוי.

ובדיקות עומס מים נוכחות ובדיקה בעת עריכת בדיקות לחץ לצנרת מים  .ב
 לצנרת הביוב והניקוז.

 בדיקת צינורות מים, ביוב, ושוחותיהם בחצר. .ג

 בדיקה כללית לצנרת. .ד

 קבלת המערכות כולן עם השלמתן. .ה

 /HDPEמחיבורי הצנרת  01% -בדיקת ריתוכים וחיבורים ב .ו
 
הקבלן יאפשר גישה חופשית למפקח ו/או למתכנן בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  .0

 יו לבקר את העבודות המבוצעות.ביד
 
הקבלן יעמיד לרשות המפקח ו/או המתכנן את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם  .0

 ביקורת טיב העבודה והחומרים. 
 

 מסירת העבודות והמתקנים: .ה
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסוי או הסתרתו של חלק כלשהוא מהמתקן שנועד להיות 
ל המפקח. הושלם חלק מהמתקן שנועד להיות מכוסה מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו ש

או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח 
לבדוק, לפני כיסויו והסתרתו. אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מכל 

 סוג, אלא אם התקבל אישור המפקח  או המזמין.
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 קבלה מוקדמת. .0

 

I.  לאחר שגמר הקבלן את המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות
והמתקנים, וויסת, בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח, יתאם 
המפקח פגישת קבלה מוקדמת של העבודות והמתקנים. בפגישה ישתתפו 

 המתכננים, נציג הפיקוח , נציג המזמין והמפקח. 

 

II. שום מדויק של כמויות של כמויות הזרימה לקראת פגישה זו, יערוך הקבלן רי
והמים, טמפרטורת המים, , תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת 

 השלמת המתקן כנדרש.

 

III.  לאחר הבדיקה יעביר המפקח למשתתפים בבדיקה, דו"ח מסכם עם הערותיו
לקבלן על תיקון פגמי ביצוע, או השלמת העבודות והמתקנים,  או החלפת ציוד 

או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י פגום 
 המפרט, התוכניות וכנדרש.

 

IV.  בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת תאריך לקבלה
 סופית של המתקנים.

 

 קבלה סופית: .2

 

I.  אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מכל סוג, אלא אם
 אישור המפקח או המזמין.התקבל לכך 

 

II.  עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן, תערך פגישת קבלה
סופית. במידה ולא הושלמו/ בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח הבדיקה 
הראשונית, או  במידה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים 

פעלה השלמות/והחלפות, ירשם דו"ח הערות חדש. בבדיקה זו תערך ה
כללית של כל המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם, ועמידתם בתנאי 

 המפרט והתוכניות.

 

III.  ,בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק של תנאי פעולת המתקנים
לרבות רשום צריכת הכוח של מנועי החשמל השונים, כיוון מגני יתרת 

 הזרם, וכל נתון הנדסי אחר הדורש רישום.

 

IV.  ההשלמות תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב אי ביצוע
תשלומים לקבלן ובמידת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים 

 וההשלמות על חשבון הקבלן.

 

V.  אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד תקופת האחריות של הקבלן על
המתקנים והמערכות אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת, יפעיל 

לן את המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב למזמין הקב
נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת האחריות לא 

 חלה.

 

VI.  במידה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט/תכניות, וימלא אחרי כל הערות
תראה קבלה זו כקבלה  -הבדיקה הראשוני, ולא יתגלו לקויים נוספים

ית ומסירת המתקן למזמין, ירשם דו"ח מתאים המאשר עבודה זו, סופ
 ותחל מועד תקופת האחריות.

 

VII.  לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל, יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה
סופית. במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המפקח בגין 

 הקבלה/קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.
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 הדרכה והרצה .7

 
תקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות עם מסירת המ

והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק, וכן להדריך באופן מפורט ותוך 
שיתוף פעולה מלא, את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד, הכרתם, 

יום. לא יבצע הקבלן  00אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של 
דבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא מסר האמור לעיל, יחשב ה

 סופית את המתקנים/המערכות למזמין.
 

 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים: .ו
 

הקבלן יספק למפקח לפני מסירת המתקן, מערכת מסמכים הכוללת באופן מלא  .0
"( וספר מתקן הכולל AS-MADEמערכת תכניות )תכניות עדות או כפי שמוגדרות "

 ואחזקה ודפים קטלוגים עבור כל פריט ואביזרי הציוד.הוראות הפעלה 

 

 מערכת תכניות עדות: .2

 
המפקח ימסור לקבלן מערכת תכניות, אשר על גבה יסמן הקבלן את כל השינויים 
שחלו במהלך הביצוע, אם היו שינויים שאושרו ע"י המפקח, הקבלן יספק בשלושה  

ת "כפי שבוצע" אשר עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכ
ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו את כל 

. כשהן חתומות על ידוהסטיות והשינויים שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות 
שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות אזורי  או חדרי המכונות, מערכת הצנרת, 

והפיקוד, אביזרי העזר והחיווט החשמלי שסתומים ואביזרים, מערכות החשמל 
 אשר יהיו קיימים בבניין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.

 
כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה משורטטות במחשב בתוכנת 

 "אוטוקאד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז.
 

 "י המזמין.שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע
 

כמו כן, יתלה הקבלן בחדר המכונות  )בו מותקנות מערכות הוואקום( ליד לוחות  .7
החשמל בתוך מסגרות קשיחות מצופות "פרספקס"  שקוף בצורה נאה את הוראות 
ההפעלה של המתקן, תרשים מערכת הצנרת, החשמל, ותרשים מערכות 

טת כל פריט, ציוד, מנוע, האוטומטיות. בשרטוטים אלה יופיעו בצורה ברורה ומפור
ברז, שסתום, אביזר פיקוד וכו' המצויים למעשה במערכת. כל הפריטים הנ"ל 

 יסומנו לפי שיטה ברורה והגיונית.

 
מספרים זהים לאלה המסומנים בתרשימים הנ"ל מוחתמים באופן בולט וברור על 

במקומו תגיות פלסטיק או מתכת, אשר תהיה צמודה באופן בטוח אל הפריט  הנדון 
 במערכת )כמפורט בפרק "שילוט וסימון"(.

 

הגשת תכניות עדות על ידי הקבלן הינה תנאי לקבלת תעודת השלמה למתקן. כל  .2
 העבודות המפורטות לעיל, כלולות במחיר העבודה, ולא תשולם עבורם  כל תוספת.

 

 ספר אחזקה. .0
 

רוך עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כ 0 -הקבלן יספק ב
במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה יכלול בין 

 השאר:
 

I.  .תוכן עניינים מפורט 

 

II. .תכניות עדות למערכות , מאושרות על ידי המפקח 
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III. .סכמות ותרשימי זרימה לרבות מספור ושילוט בשיטה אחידה 

 

IV.  ויתר תיאור מילולי של המתקן, עקרונות פעולתו, מרכיביו העיקריים
 מאפייני המערכות.

 

V.  תכניות הייצור המאושרות לכל פרטי הציוד, לרבות כל הנתונים הטכניים
 והמשקל.

 

VI.  הוראות הפעלה ואחזקה, לרבות: מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה
הרגילה היומיומית של המתקן, טבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן 

ת הפעולות אשר על איש לרבות כל תרשים או שרטוט הדרושים לשם הבנ
האחזקה לבצע, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י 
יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול "יומי", "שבועי", "חודשי" וכו', 
הכוללים כל פעולה אשר על אנשי אחזקה של  הבניין לבצע במועד הנכון על 

 ופת קיומו. מנת לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תק

 

VII.  קטלוגים מפורטים ברמה מקצועית לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים
במערכת, רשימת הציוד המותקן, בה יצוין מספרו הקטלוגי של כל פריט 

 בצד מספרו הסידורי במערכת, כולל מפרטי התקנה, הפעלה ואחזקה.

 

VIII.  רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגים, שם
 בת יצרני החלקים.וכתו

 
IX.  אישורים ונתוני בדיקה של היצרנים ושל בודקים מוסמכים כחוק על

 בדיקת המוצרים לפני אספקתם, לאחר התקנתם והפעלתם.

 

 תקופת הבדק והשרות: .ז
 

חודשים או יותר,  00הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך, 

לעיל. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלה אם 
כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה 

שעות ממסירת  00-מ שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יותר מאוחר 
ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא 
בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש ראשי המפקח להורות על ביצוע התיקונים, לרבות 

 רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.
 

הבדק יחליף הקבלן על חשבונו לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או פריט  תוך תקופת
שלם אשר התגלה כלקוי וחומרים שאינם אמורים להתכלות )כגון: מנועים, משאבות, מדי 
לחץ, רגשי לחץ , שמן, חלקי חילוף וכד'(. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך 

הקבלן ימסור למזמין מיתקן עם מסננים נקיים ועוד תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם, 
סט נוסף רזרבי, החלפת המסננים בפעם הראשונה תהיה ללא תשלום.  החלפת חומרי סינון 

 ומסנני אויר מעבר לפעם הראשונה תהיה בתשלום .
 

האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה 
 שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה. וזאת בתנאי

 
במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, יישא 
הקבלן באחריות מלאה לפגמים, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת 

 האחריות כמפורט לעיל.
 

 במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הבאות:כמו כן חייב הקבלן 
 

 בדיקת ציוד )ובמיוחד מערכת הפיקוד והבקרה( אחת לחודש.
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תיקון הליקויים ורישום הממצאים סיכה, בדיקה ומילוי שמן למשאבות, האוגנים, הברגים, 
שואב האומים וכו'. טיפול בהזעה של ציוד מכל סוג, בטפטוף ונזילות, בדיקת רעשים, ניקוי ב

אבק לוחות חשמל ובקרה, חיזוק מהדקים וחיבורים וכל יתר הנדרש, כמפורט במפרט 
 הכללי ובמפרט המיוחד.

 
עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח ו/או למזמין במצב פעולה 

 תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.
 

למזמין על כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצא  על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו/או
המתקן העת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה. ידחה מועד גמר האחריות עד 

 למועד בו יימסר המתקן למפקח ו/או למזמין לשביעות רצונו המלאה.
 

טיפולי מנע, האחריות כוללת מתן שירות מונע פעמיים בשנה )אחת לשישה חודשים(, לכל 
המתקן ללא יוצא מן הכלל. השירות יתבטא, בין היתר, בבדיקת מערכת פיקוד חלקי 

ובקרה, בדיקה וחיזוק של כל הברגים והאומים, הפעלות תקופתיות של הציוד הטעון 
הפעלות תקופתיות, ביקורת, כיול מחדש לפי הצורך, החלפת רצועות, , ניקוי ו/או החלפת 

 ם לנדרש מו/או לפי הוראות המפקח.מסננים מכל סוג  שהוא, תיקוני צבע בהתא
 

 העבודה והיקפה הכספי: .ח
 

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי 
והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המכנים כמתואר באופן דיאגרמטי בתוכניות 

על ידי גורמים אחרים,  המצורפות וכפי שמפורט במפרט זה, למעט העבודות אשר  תבוצענה
 בכפיפות לנאמר בהמשך. 

 
 המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.

 
העבודה המתוארת באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים 

 בהתאם לתנאים הקיימים בבניין ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן.
 

מיקום הציוד, התעלות, הצנרת, תוואי האינסטלציה החשמלית וכד', ישתנו במיקומם 
ובמצבם, על מנת שיתאימו למבנה כפי שבוצע ו/או לתנאים הקיימים למעשה. כל השינויים 
והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב 

 התכנון המקורי. 
 

טייה  מן התכנון המקורי, למעט שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני כל שינוי או וס
 ביצוע.

 
 כל השינויים והסטיות ו/או שינויים בכמויות לא יהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג.

 
 

 01% -המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד ל
רים במפרט זה ובכתב הכמויות. כמו כן שומר המזמין מהערך הכולל של במתקנים המתוא

מהיקפו ו/או להגדיל עד  011% -לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף עד ל
מהיקפו. מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות  011%-ל

 התאם לחוזה המקורי.והקטנות כנ"ל אשר ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים ב
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים: .ט
 

אם לא נקבע במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה,  יהיו מחירי היחידה הנקובים בכתב 
 הכמויות כמצוין להלן: 

 
כל העבודה, הציוד והחומרים לרבות הפחת ובכלל זה מוצרי מוכנים וכן עבודות  .0

 פי מסמכי החוזה. לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על

 ניהול הבטיחות, ובכלל זה כל הנחייה, או הוראה של כל רשות מוסמכת. .0

ביצוע טסטים חלקיים למערכות ואקום או גז  או מים או ביוב וניקוז לפי הנחיות  .0
 המפקח.
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 מסירת עבודה בשלבים, אם נדרשת לפי הנחיות המפקח. .0

אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד  .0
 החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

הובלת כל החומרים, המוצרים, והציוד לאתר, החזרתם ובכלל זה העמסתם  .0
 ופריקתם וכן הסעת העובדים לאתר וממנו.

 תיאום עם גורמים אחרים כפי המפורט לעיל "תיאום עם גורמים אחרים". .0

 ת ותקלות לפעילות הקיימת באתר.אמצעי זהירות למניעת הפרעו .1

אחסנת החומרים והציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה  .2
 עליהם עד למסירתם.

 ההוצאות הכרוכות במדידות וסימון, לרבות פירוקו וחידושו של כל סימון. .01

 התארגנות לביצוע, לרבות התארגנות לביצוע העבודה בשלבים לפי הנחיות המפקח. .00

צאות הכרוכות בסיוע למעבדות ובדיקות, הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן הו .00
 באמצעים למיניהם.

הוצאות הכרוכות בבדיקת מכון התקנים לבדיקת המערכות ולהוצאת אישורים  .00
 מתאימים כמפורט במסמכי החוזה.

 אספקת מים וחשמל כמפורט במסמכי החוזה. .00

 כל העלויות הכרוכות בדרישות הגנה על הסביבה. .00

 ילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה.ס .00

 סילוק חומרים ועבודה )מלאכה( פסולים . .00

 העבודה והאמצעים הדרושים לאחזקה שוטפת של האתר. .01

הוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שתידרש ועדכונם השוטף, לרבות עיבודם  .02
 במחשב.

 לרבות עיבוד במחשב.הוצאות לחישוב כמויות בכל שיטה שנדרשת ע"י המפקח,  .01

 השגת האישורים לביצוע העבודה, הן על פי דין, והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. .00

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי, מס קניה, מכס, בלו והיטלים  .00
 פרט למע"מ.

 הוצאות הכרוכות באספקת קטלוגים, הוראות הפעלה ותחזוקה. .00

נאי החוזה, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, כל יתר ההוצאות המתחייבות מת .00
הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאות תקורה של הקבלן, לרבות הוצאות 

 מימון.

 רווח הקבלן.  .00

 
 

 תנאי עבודה מיוחדים.  13.12

 

 כללי. .א
 

 ברמה הגבוהה ביותר.במוסד אקדמי בו מתבצעים לימודים ומחקר העבודה מתבצעת 
 

חציבה, העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, 
 מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'. רעידות, עשן )חיתוך וריתוך(, שינוע

 
להיעשות בתיאום  כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות

הן בשטחים  השוטפתלפעילות  שלא להפריע מלא עם המזמין והמפקח מטעמו, על מנת
 של המכללה האקדמית הדסה. הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת

 
מנהלי  באישור עשות על כן בתיאום הדוק כמצוין לעיל,ימודגש בזאת כי העבודה חייבת לה

 השוטפת. המקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות
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 עבודה בהפסקות, וללא רצף. .ב
 

יצטרך לבצע  על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר
שבהתארגנות  , אלאמנהל הפרויקטבשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם 

 נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
 

תהיה המכללה באם יידרש כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת 
 רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

 

 בטיחות אש ונהלי עבודה. .ג
 

 על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:  
 

לתאם  ומספקים, ועליוברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים  .0
את הנוהל  טחון ובאי כוחם,יעם מנהלי המקום, המפקח, אחראי הבטיחות והב

בסביבתם בגג או  או  בחלל טכניאו  באזור העבודהלמקרה שתפרוץ אש, 
  המידית, כתוצאה מעבודותיו.

ולהשתמש  על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות,
בעיקר אם מדובר  כונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה(באמצעים הנ

צנרת תעלות חיתוך  ריתוך/ בכל מקרה של ביצוע בדליקות של מערכות חשמל.
 יד אמצעי הכבוי המומלצים. ימצאו בהישג  וכדומה

 

, לשטחי מעבר ציבורייםין, יעל הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבנ .0
ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי  ונקייםפנויים למעבר  וכו'לחניון לדלתות מילוט 

 מילוט.

 

 עבודה בגובה. .ד
 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודה, בהגנה על המבנה והמערכות 
הקיימות, והגנה על העובדים החשופים לסיכוני נפילה, בהתאם לפקודות הבטיחות בעבודה 

" )או תקנות עדכניות יותר שיהיו בזמן ביצוע 0110ותקנותיה "עבודה בגובה התשס"ז 
 העבודה(. 

  
בלן בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על העובדים ועל אורחי ועובדי המלון  בנוסף ינקוט הק

 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, בהתאם לחוקים ולתקנות, כדלקמן:
 

 .0201 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל .0

 .0110-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז .0

 .0220-י(, התשנ"זתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן איש .0

 .0211 -תקנות הבטיחות בעבודה  )עבודות בנייה(, התשמ"ד .0

 .0210 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו .0
 

באחריות הקבלן לצייד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים להגנת העובדים מנפילה. משטחי 
ת מגן, רתמות בטיחות, אמצעי קשירה, נקודות מגן )פיגומי תפיסה(, רשתות מגן או יריעו

 עיגון, אלמנט צימוד, בולם זעזועים )"סופג אנרגיה"(, מערכות תליה וכו'. 
 

 הקבלן לא יעסיק עובד בגובה לכל מטרה שהיא, אלה בהתקיים התאים שלהלן:
 

 העובד בגיר. .0

 העובד עבר הדרכה והכשרה מתאימה  ע"י מדריך לעבודה בגובה. .0

במצב העלול לסכן אותו או את העובדים מטעמו או אדם אחר, לרבות העובד אינו  .0
 כתוצאה מחמת ליקוי גופני או נפשי.

הקבלן יעסיק על חשבונו מדריך עבודה בגובה מורשה אשר ידריך את העובדים,  .0
מדריך עבודה בגובה יחתום על אישור כי העובד מילא אחר כל דרישות ההדרכה, לפי 

 ודה  בגובה.תכנית המתאימה לתחום העב
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המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד, החתום ביד מדריך מוסמך, ויצורף לפנקס. כפי  .0
 הנדרש בתקנות עבודות בניה.

בעת ביצוע העבודה באתר, יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם בגיר מטעם הקבלן,  .0
נוסף על העובדים המבצעים את העבודה בגובה. האדם הנוסף יסייע לעובדים ככל 

 מנע, ככל האפשר, התקהלות אנשים באזור הסכנה.הנדרש וי

 אחריות  לנזקי רכוש או נפש. .ה
 

מעבודה בלתי  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה 
זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, ומומלץ כי תמצא בידו פוליסת ביטוח 

 מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי.
 
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או  

גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגהות בעבודה 
קבלני משנה  מבקרים, ,הסטודנטיםיחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו,  –

 של הקבלן או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.
 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

 

 רצף אספקה למערכות קיימות. .ו
 

לשימוש ולאפשר הזרמת  במשך כל תקופת העבודה יש להמשיך ולספק מים קרים וחמים 
 ן, ללא הפסקה.ייכל השטחים הפעילים והשטחים הציבוריים בבנבשפכים 

 , החשמל,העבודות תתוכננה ותתנהלנה בשלבים כאלה שלא יפגע רצף האספקה למערכות
 .והקירור ההסקה ,וירומיזוג הא

מחדש באופן קבוע  העבודה תתבצע עפ"י תכנית העבודה המאושרת בלבד תוך בדיקתה והיזונה
 ת והמציאות.בהתאם להתקדמו

כמו כן, סביר להניח שגם על מנת לעמוד במשימה המפורטת לעיל, יידרש הקבלן לבצע חלק 
תוך הקפדה על שקט מרבי ומבלי  בשעות הלילה, –מעבודותיו מחוץ לשעות העבודה הרגילות 

 לפעולת המוסד. להפריע 
 

 תכולת העבודה. .ז
 

או פיצוי כספי או  ן שום תוספתעבור התנאים המיוחדים המפורטים לעיל, לא תשולם לקבל
 אחר, ועליו להביא בחשבון תנאים אלה בעת הכנת הצעתו.

 
 

 .נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה"  13.17

 

 כללי: .א

  
ריתוך וחיתוך בלהבת גז, ריתוך חשמלי וחיתוך בעזרת  הלחמה "עבודה חמה":הגדרה 

 ., ו/ או כל שימוש באש גלויהדיסק
 

 אחריות:  .ב

 
תפקידו לכל עבודה חמה ימונה ע"י הקבלן אחראי מטעמו, אשר יסייר באתר העבודה, 

ויוודא קיום ההוראות  לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 המפורטות להלן. האחראי ימלא כתב הרשאה לביצוע עבודה חמה, המצורף.

 

 כלים וציוד: .ג
 

קין: בדיקת לחץ בתוקף )תאריך הבדיקה מוטבע על יש לוודא כי גלילי הגז במצב ת .0
 שנים(, ברז תקין, אין חלודה או פגמים בולטים. 0 -כתף הגליל ותקף ל
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 יש לוודא כי הצנרת הגמישה, הנמצאת בשימוש, תקינה וללא סדקים, והצינור .0
מסומן בצורה ברורה: זיהוי היצרן, הלחץ השימושי, קוטר נומינלי, סימון הגז 

חלקים בצינור החשודים כפגומים,  י ספרות אחרונות של שנת היצור.המיועד, ושת
ניתן לבדוק ע"י טבילה באמבט מים באמצעות לחץ אויר או חנקן )הופעת בועות 

 צריך להחליף הצינור(. -מצביעה על דליפה 

 יש לוודא כי המבערים תקינים ומתאימים לסוג העבודה וללחצי הגז שבשימוש. .0

מצמד מתאים ויבדקו לגילוי דליפות )באמצעות מי סבון( לפני חיבורי צנרת יחוזקו ב .0
 תחילת העבודה.

במידה והגז הדליק שבשימוש הוא אצטילן, יש להתקין בולם להבה ייעודי על גליל  .0
 האצטילן ובולם להבה ייעודי על גליל החמצן.

 שעות לפני השימוש. 00גליל אצטילן חייב לעמוד בניצב  )עומד( לפחות 

יש לוודא כי ווסת הלחץ ייעודי לחמצן )כתוב עליו "חמצן"(, הצנרת, גז חמצן:  .0
כפפות העובד נקיים משמן או חומר אורגני \החיבורים, הברזים, הווסת, וידי

 מתלקח, שעלול לגרום לפיצוץ במגע עם חמצן נקי.

גלילי הגז שבשימוש יהיו קשורים בצורה בטוחה ויובלו בעגלה ייעודית כשהם  .0
 קשורים.

דא כי ציוד חשמלי וכבלי החשמל שבשימוש תקינים. מכשיר חשמלי מיטלטל יש לוו .1
 המוחזק ביד יהיה בעל בידוד כפול, או שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף.

 

 בטיחות אש: .ד
ובכדי  )שיימסר ע"י המזמין( לפני תחילת כל עבודה בחום יש להודיע למוקד 

להסיר כל ספק  לא יחל כל עובד ו או חברה בכל עבודה בטרם הודיע למוקד וכל 
זאת על בסיס יומי גם אם העבודה הינה במקום קבוע לאורך זמן רב ) שבועות 

 בסיום העבודה )בכל יום( תימסר הודעה למוקד על סיום העבודה. וכד'(.
 

יצויד בשני מטפי אבקה  שרלכל עבודה חמה מחוץ לבית המלאכה ימונה צופה אש א .0
 .ק"ג כל אחד, וידע כיצד להפעילם 0

יצויד בטלפון או טלפון נייד ויידע את מספר הטלפון של מוקד החירום להזעקה  .2
 .במקרה אש או תאונה

דקות מסיומה,  01צופה אש ימצא במקום כל זמן העבודה, ויושאר במקום לפחות  .7
 מ'. 01כדי לוודא כי לא פרצה אש במקום וברדיוס של 

בטרם תחילת הביצוע של "עבודות בחום" יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע  .2
מ' ממקום העבודה אין חומר דליק כלשהו  01כי ברדיוס עבודות בחום ויוודא 

וכו'(.  , שמניםניירת, בדים, צבעים, עשבים יבשים, כימיקלים דליקיםעצים, )
תקרות מחומר דליק(, יש  חומרים דליקים שלא ניתן לסלק )כגון: מחיצות או

 לכסות היטב בחומר בלתי דליק כגון לוחות פח.

יש לכסות את כל הפתחים במחיצות, בתקרות וברצפות החלל בו מבוצעת העבודה  .0
)פתחי צנרת, מערכות אוורור, פירים וכו'( בצורה טובה, באמצעות חומר בלתי 

 דליק.

העבודה לא מאוחסנים חומרים יש לוודא כי בצד השני של קירות החלל בו מבוצעת  .0
מ', יש לסלקם מהמקום לפני  01 -דליקים בצמוד לקיר. במידה ויש, והמרחק קטן מ

 תחילת העבודה.

 

 ציוד ומגן אישי: .ה
 

 א:על העובדים להיות ממוגנים בציוד מגן אישי הב
 

ים ובפני קרינה בתחום 'משקפי מגן ייעודיים לריתוך, המקנים הגנה בפני גיצ .0
 אדום.-ואינפרא סגול-אולטרא

 כפפות עמידות אש חזקות וארוכות )למשל מעור(. .0

לבוש מלא, כולל חולצה עם שרוולים ארוכים, ללא כיסים וקיפולים, מכנסיים  .0
ארוכים או סרבל מלא. יש לוודא כי בגדי הרתך עשויים מכותנה או מחומר עמיד 

 בפני אש.

 נעלי בטיחות. .0
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בצנרת, קירות, ועצמים נופלים,  קסדת מגן תקנית להגנה בפני היתקלות הראש .0
 כאשר יש סכנה כזו.

טרם התחלת העבודה המוגדרת "כעבודה חמה", יקבל הקבלן בנוסף, הדרכה והנחיות  .ו
 מפורטות ממנהל הפרויקט לגבי רמת הסיכונים.

 .חברהיימסר לידי המפקח מטעם ה ממנו מקור הטופס יתויק בתיקו של האחראי והעתק .ז

 חמה"טופס היתר ביצוע "עבודה  .ח
 

 ממונה בטיחות  כיבוי אש
 
 

 הרשאה לביצוע "עבודה חמה"
 

 )שם האחראי(                                   אני הח"מ 
מאשר בזה כי                           אשר מוניתי כאחראי על קיום הנוהל בדבר ביצוע עבודות בחום מטעם 

 סיירתי בשטח המיועד לביצוע עבודות בחום כמפורט להלן:
                                                                                                השטח המיועד 

 מקום מדויק: _______________________________________________
                                                                                                אור העבודות ית
 

מטר ממקום  01ודאיתי כי בשטח המיועד הורחקו חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 
ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, כוסו במעטה בלתי 

 .דליק
)שם העובד( לשמש כצופה האש                                            כמו כן הנני מאשר בזאת כי מיניתי את 

כי צופה האש מצויד באמצעים מתאימים לכיבוי סוג  ווידאתילעניין ביצוע העבודות הנ"ל וכן 
ופה האש כי החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות. כמו כן הסברתי לצ

תפקידו הבלעדי הינו להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה 
לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור. כ"כ הוריתי לצופה האש כי עליו להיות נוכח במקום ביצוע 

א נותרו דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי ל 01העבודות החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 
 במקום כל מקורות התלקחות.

 
 קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות לביצוע עבודה חמה, ופעלתי על פיהם.

 
 

                             האחראי  חתימת                        שעה                       תאריך 
 

 
 ________________  פון ניידמס' טל

 
 _________________         פוןמס' טלשם החברה ______________            

 
 

 תוקף ההרשאה עד : תאריך _____________  שעה  ______________

 

 היקף העבודה וטיבה. 13.12

 

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי  .א
והעזר וכל יתר הדברים הדרושים לביצוע מערכת תברואה וגזים מעבדתיים של מעבדות 

, במכללה האקדמית הדסה בירושלים. כמתואר -0ביולוגיה וכימיה בבניין "התיכון" קומה 
וכפי שיפורט בהמשך, למעט עבודות אשר תבוצענה על  באופן סכמתי בתוכניות המצורפות

ידי גורמים אחרים. המתקן על כל חלקיו, יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על רמה 
 הנדסית גבוהה נדרשת ובאיכות מעולה. 
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העבודות, אספקת  העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי .ב
 מן:הציוד והתקנתו, כדלק

 

י אספקה ווהנחת קו .חיבור אספקת מים לרשת העירונית הקיימתשינויים ב .0
למעבדות, למטבחונים, לשטחים ציבוריים, למערכות השונות, לכיבוי אש וכל 

 הנדרש.

באמצעות מחמם מים חשמלי , למעבדות, למטבחון מ"ח ו מ"ק  מערכת אספקת .2
 מקומי.

 וכנדרש. למטבחוןלמעבדות,  הברזים לכיורים ולמערכות המיםכל  .7

 אספקה והתקנה של מקלחות חירום ומשטפי עיניים. .2

ין, ממעבדות, ממטבחונים, ממערכות מזוג אויר או יכל מערכות סילוק השפכים בבנ .0
 .הקיימת ן, וכנדרש, וחיבורן למערכות התשתיתיממערכות מכניות אחרות בבני

 מערכת אספקת וואקום. .0

רת ואביזרי צנרת, לוחות התראה,  )לרבות צנ מעבדתיותכל מערכות האספקה ה .0
וכל אספקה  ,CO2, מערכת ואקוםמכלולי ברזים( למעבדות כגון מים מטופלים, 

 אחרת כנדרש. כמו כן חבור הספקות לתשתיות הקיימות.
לרבות לוח חשמל,  כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות התברואה .0

ם חשמליים ואמצעי ההגנה רמוסטטים, גופי חימותלוחות הפעלה מקומיים, 
יתר  כמו כן הארקה מושלמת, כל שלהם, כל החיווט החשמלי למערכות הנ"ל

 .ע"י חשמלאי מורשה ודו"ח/ אישור בכתבהנדרש, ובדיקות 

ושירות,  שטיפת וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות .9
 הדרכת המזמין ותיקי מסירה.

בוצעו פעולות שטיפה וחיטוי מערכות הצנרת של מי חיטוי מערכות מי שתיה. י .01
השתייה בטרם הכנסתם לשימוש. השטיפה והחיטוי יבוצעו ע"פ הנחיות משרד 
הבריאות וע"י מי שאושר או הוסמך לכך ע"י משרד הבריאות. לאחר ביצוע 
השטיפה והחיטוי ינפיק מבצע החיטוי אישור בכתב כי פעולת החיטוי בוצעה והמים 

 ייה. האישור ינוסח לפי הוראות ונהלים של משרד הבריאות.ראויים לשת

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .00
 

 חוזה עם "מעבדה מוסמכת" .ג
 

הקבלן יחתום חוזה עם מעבדה מוסמכת )כגון מכון התקנים( לבדיקת מערכת מתקני 
התברואה )מים וביוב( בהתאם לפרטי הבדיקות המפורטים בהמשך. במהלך התקנת 
המערכות ובהתאם להתקדמות הבניה, יזמין הקבלן את המפקח מטעם המעבדה לביקורות 

 בהתאם לתנאי החוזה עם המעבדה והקבלן.
בגמר התקנת המערכת באחריות הקבלן לקבל דו"ח  מסכם בכתב, בו יפורטו תוצאות 

 ח.הבדיקות, כולל אישור המעבדה לתיקון ליקויים אם היו. דו"ח זה יימסר למזמין/ למפק
 
 

 פרטי הבדיקות הנדרשות ע"י מעבדה מוסמכת:
 

חיבור צנרת חדשה לצנרת קיימת או למחסומים קיימים ,צנרת נקזים וביוב  .0
(, על פי הצורך, 1.11המותקנת מתחת לרצפה/ בתוך יציקות )ע"פ רוב במפלס 

 ובמידה ויידרש. תבוצע בדיקה חלקית או בקטעים לכל קטע צנרת לפני יציקה.

 מים קרים וחמים, בדיקת לחץ ואטימות המערכת. מערכת אספקת .0

 מערכת דלוחין ונקזים. .0

 שינויים בצנרת מים ראשית בחצר, מכלול מונה מים. .0

בדיקה מסכמת כוללת להשלמת הבדיקות המפורטות לעיל,  לכל  -גמר עבודות .0
 מערכת אספקת המים, ביוב ניקוז, ברזים, כלים סניטרים וכו'.

 

יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים תברואה והגזים הבנוסף למפורט לעיל קבלן  .ד
עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת  הרמה, ואמצעי

ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו 
 לעמידה בתנאים הנ"ל. או צוינו במפורש במפרט, בכמויות או בתכניות אך נדרשים
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                           .ספקות מעבדתיותהלמתקני תברואה והכנת תכניות עבודה  13.10

 

לכל המערכות אשר עליו  המבוססות על תכניות המתכנן הקבלן יכין תכניות ומפרטי עבודה .א
לאישור ויגישם  , מותאמות למצב המערכות הקיימות בשטח,לבצע במסגרת עבודה זו

 המפקח.
 לאחר שהתכניות והמסמכים יאושרו, יבצע הקבלן את עבודתו עפ"י מסמכים אלה בלבד.

 לתשתיות קיימות. יראה את  בתכניות העבודה, יראה הקבלן את מהלכי הצנרת וחיבורה .ב
המערכות בתחום המבנה, וכן את חיבורי צנרת אספקת המים לרשת העירונית או  יתר

הקיימות, והכל תוך התחשבות בדרישות  יימתלמערכת הקהקיימת, ואת חיבורי הניקוז 
 התכנון והמציאות הקיימת בשטח.

 כמו כן, יראה הקבלן בתכניות העבודה את כל פרטי ההתקנה והחיבור, פירוט  .ג
 האביזרים ואופן התקנתם וכל פרט אחר הדרוש לשם ביצוע נכון, מתאים 

וכל  , מערכות אספקת ואקום, לתכנון, למפרט, מותאם למבנה, של ציוד חימום מים, סינון
 הנדרש.

הכנת התכניות, המסמכים ואישורם יבוצעו לאחר קבלת צו להתחלת העבודה, תוך פרק זמן  .ד
ובמועד שיאפשר למתכנן בדיקתם ביסודיות, ולקבלן  ימי עבודה. 00אשר לא יעלה על 

 התארגנות לביצוע, תיאום עם הרשויות וכל הנדרש.

לה במחירי העבודה, ולא תשולם עבורם כל תוספת ו/או כל העבודה המתוארת לעיל כלו .ה
 תשלום מיוחד.

 

                          .סילוק שפכים ומפרט מיוחד לעבודות מים,  13.10

 
, סילוק קרים וחמים חסים לעבודות אספקת מיםיהמפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתי

במבנה הנדון ומחוצה  וניות, חיבור לתשתיות מים וביוב קיימות ומערכות מים  עירשפכים
  לו.

 
לחוקים, תקנות , תקנים והנחיות העוסקים  כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם

 (,0201)עדכון  0200-בענפי האינסטלציה הסניטרית. חוקי )תקנות( התכנון והבנייה התשכ"ה
הטכני רט מפה על כל חלקיו, 0010תקן ישראלי מס  ,(0100עדכון )הוראות למתקני תברואה 

מפרט  – 10, פרק )"הספר הכחול"( משרדית ומשרד הביטחון הועדה הבין בהוצאתהכללי 
מפרט כללי לביוב ותיעול, נהלים, הנחיות ופרסומים  -00כללי למתקני תברואה, פרק 
חסת לעבודות הנ"ל והנמצאת ייוכל הוראה אחרת המת שהוצאו ע"י משרד הבריאות,

 וכמפורט בפרקי המפרט. בתוקף, בתאריך תחילת העבודה,
 

וההוראות הנ"ל. אי  זה קבלן התברואה יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט
  ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי ביצוע נכון ובהתאם לנדרש.

 
 בהמשך. בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות

 

 .כללי –ספקות מעבדתיות המערכות אספקת מים, סילוק שפכים וניקוז,   13.13

  

 .מים הספקת  מערכות .א
 

הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה מושלמות של מי רשת למים קרים  .0
 וחמים לשימוש, לכיבוי אש ולכל מטרה אחרת כנדרש במפרט ועפ"י התכנון.

ותספקנה את המים בכמויות, מערכות המים למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות,  .0
 ובטמפרטורות הנדרשות.
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מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם אבטחת איכות  .0
המים, מניעת זיהום חוזר, טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש עפ"י 

 התכנון.
נורות ואביזרי הצנרת, מהחומרים ימערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצ .0

למערכות מים חמים או  רמי הנדרשתסוגים ובקטרים הנדרשים, את הבידוד הה
 , המתלים והחיזוקים.לניקוזי המזגנים

חיבור  במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום .0
ין, עם המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש יאספקת המים לרשת הקיימת בבנ

 .לביצוע החיבורים
 

 .ילוק שפכים וניקוזמערכות ס .ב
 

ניקוז מציוד  ,הקבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכות סילוק שפכים וניקוז מושלמות  .0
מזוג אויר או מכשור נוסף, וכל מערכת אחרת אשר נועדה ונדרשת לשם סילוק שפכי 

 המבנה מכל סוג.

מערכות הסילוק למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות ותבטחנה סילוק מהיר וחופשי  .0
 .של כמויות השפכים 

הצנרות  מערכות הסילוק למיניהן תכלולנה את כל אמצעי התפיסה והניקוז, את .0
 ומהחומרים והאביזרים הנדרשים. השונות וכל חלק אחר הנדרש להשלמתן,

 ת הבלעדית לתיאום קבלן האחריוהבמסגרת עבודה זו, חלה על  .0
חיבור הביוב והניקוז מהמבנה עם המזמין וע"פ מצב המערכות הקיים בשטח, ל

  .יןיומערכותיו אל הרשתות הקיימות בבנ

כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י הנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  .0
 0201"מתקני תברואה", הוראות למתקני תברואה )הל"ת(  – 0221מהדורה  10

של משרד  G-01על כל חלקיו, תקנות  0010, תקן ישראלי מס. 0110עדכון 
הבריאות, וכן כל היתר התקנים שבענין זה, וכן כל הנחיות ודרישות מפרט זה, 

 תכניות והכמויות.

הביצוע כמפורט דה ותהיינה סטיות בין עבודת יהקבלן הינו האחראי הבלעדי במ .0
בפרטים ובהוראות, ועל הקבלן חלה החובה להודיע למתכנן ו/או למפקח על כל 

יה בעבודותיו מהמפרטים והתכניות, בין אם הסיבה היא בתכנון, בתנאי יסט
 הביצוע או מהפירוש המקצועי של הקבלן.

במהלך  כמו כן חובה על הקבלן להודיע למתכנן ו/או למפקח על כל מקרה בו יתגלו .0
למתכנן, ע"מ  העבודה מכשולים שלא נראו בעין או לא ידועים מראש למזמין או

 לתכנן את השינוי או לתת את הוראות הביצוע המתאימות.
 
 

 
 

 גזים למעבדות. ספקות ה .ג
 

 (,CO2) הקבלן יספק ירכיב ויחבר מערכות אספקה מעבדתיות מושלמות של גזים .0
 נון.ואקום, מים מטופלים, וכנדרש במפרט ועפ"י התכ

הגזים השונים  מערכות האספקה למיניהן תהיינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את .0
 הנדרש. בכמויות ובלחצים הנדרשים, ואת הוואקום בתת הלחץ 

מערכות האספקה הוואקום למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם  .0
ין אחר אבטחת האיכות, וכן לשם בקרת כמויות הזרימה, לחצי האספקה, וכל מאפי

 הנדרש עפ"י התכנון.

נורות ואביזרי הצנרת, הברזים ימערכות האספקה למיניהן תכלולנה את כל הצ .0
המיוחדים, מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים, המתלים והחיזוקים, וכל פרטי 

 ההתקנה המיוחדים.

במסגרת עבודה זו, חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לאבטחת החיבורים  .0
הן לתשתיות קיימות והן לאביזרים השונים, ולבצע  -ספקות השונותהשל ה הנכונים

 את כל הבדיקות כמפורט במפרט זה.
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הכללי פרק  כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ"י ההנחיות ודרישות המפרט .0
של  G01 הנחיות ,0010"מתקני תברואה", תקן ישראלי מס'  – 0221מהדורה  10

ן זה וכן כל הנחיות ודרישות מפרט זה, ימשרד הבריאות ויתר התקנים שבעני
 התכניות והכמויות.

 

 

  צנרת ואביזרי צנרת  לאספקת מים 13.10

 

 כללי:  .א
 

הוראות המפורטות להלן הן בגדר דרישות מינימליות המבוססות על הוראות תקנים 
ישראליים ותקנים בינלאומיים, כמו כן על דרישות המעוגנות בתקנות ממשלתיות. האמור 
להלן מספק מידע מנחה, כללי, ועל בסיס רחב לאספקה, התקנה, בדיקה, לתפעול ואחזקה 

ינור אחר הדרוש לפעולה תקינה של מערכות אספקת של צנרת המים הקרים, החמים, וכל צ
 המים בבניין ומחוץ לבניין. 

 
, אל המסנניםמקטני לחץ, פורקי לחץ  כמו כן יספק הקבלן ויתקין את השסתומים,   

הדרושים לכל המערכות והמכשירים כמפורט ם והאביזרים האחרי חוזרים, מז"חים
כן את כל הצנרת, השסתומים והאביזרים בתכניות ובמפרט זה. הקבלן יספק ויתקין כמו 

 לאפשר הרחבת המערכת בשלבי בניה בעתיד. הדרושים על מנת
 

כל עבודות הצנרת או העבודה הקשורה להתקנת הצנרת וכל רכיב במערכת הצנרת  .0
שקיימים לגביהם תקן ישראלי או תקנה של משרד ממשלתי, יהיו כפופים בעדיפות 

ו תקן ו/או של אותה תקנה. בהעדר תקן ראשונה להוראות העדכניות של אות
ישראלי או תקנה ממשלתית, הקבלן יפעל על פי תקן בינלאומי אמריקאי או 

 אירופאי.

 000עבודות הריתוך תבוצענה אך ורק ע"י רתכים שהוסמכו כדין לפי תקן ישראלי  .0
ושברשותם תעודות בנות תוקף, המגדירות את סוגי הריתוכים אותם הן מוסמכים 
לבצע. העסקתו של כל רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה זו. 

על  כל חלקיו או בכפיפות  0000תהליך הריתוך ובדיקתו יתאימו לדרישות ת"י 
 לדרישות תקן אחר שווה ערך לאישור תהליך הריתוך. 

מהלך הצנרת יקבע בקפידה ובאופן שהצנרת לא תיצור מפגעים בטיחותיים  .0
ומפגעים אסתטיים וסביבתיים. מהלך הצנרת גם אם מתואר בתוכניות יתואם לפני 

 הביצוע באתר עם המפקח.

עבר חופשי או תחסום גישה לפריט ציוד או הצנרת תתוקן באופן שלא תפריע למ .0
ס"מ, ייחשב, לצורך העניין,  011ס"מ ובגובה  01למקום חיוני. מעבר ברוחב של 

 כמעבר חופשי ובטוח.

מסלול הצנרת יהיה קצר ככל האפשר. המסלול ושיטת ההתקנה יבטיחו שהצנרת  .0
אימים לא תהיה חשופה לפגיעה פיזית או לסביבה קורוסיבית. אמצעי מיגון מת

 יותקנו להגנת הצנרת ע"פ הצורך.

אין להתקין צנרת במקומות כאלה שדליפה מהצנרת בתחומם או מעליהם עלולה  .0
לגרום נזק למקום או לתכולתו. במידה ואין מנוס מהעברת צינורות במקומות אלו, 
הצינור יהיה שלם ללא חיבורים וללא אביזרים. במידת הצורך יותקנו אמצעי מגן 

 ום הסיכוי לתקלה.נוספים לצמצ

אין להעביר צנרת ראשית במקומות בהם מתוכננת בניה בעתיד, אין לתמוך צנרת  .0
 למבנים ארעיים או מבנים שעלולים להרוס אותם.

 אסור לתמוך צינור אל צינור אחר, כל צינור יחובר לתמיכות באופן עצמאי לחלוטין. .1

תקשורת לצורך אין להצמיד לצינור כלשהו כבל חשמל, כבל הארקה או כבל   .2
תמיכתו. צינורות וכבלים אם מותקנים באותו מסלול יופרדו פיזית אחד מהשני. 

 כבלי חשמל ותקשורת בתוואי הצנרת יותקנו תמיד מעל הצינורות.

הצנרת תתוקן באופן שתאפשר גישה נוחה לכל צינור וצינור לטיפול, בדיקה,   .01
רת במקומות כאלה אחזקה, פירוק או התחברויות עתידיות. אין להתקין צנ
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שיחייבו פירוק צינורות אחרים, פרטי ציוד או חלקי מבנה כדי לאפשר גישה 
 אליהם.

במידה וקיים מידע או סיכוי להתחברויות עתידיות לצנרת הראשית יש להתחשב  .00
 בהן מראש בהתקנת הצנרת.

הקטרים המסומנים בתוכניות ובמסמכי התכנון מתייחסים לקטרים הנומינליים  .00
 רות אלה אם צוין אחרת במפורש בתוכניות.של הצינו

חומרי המבנה של רכיבי מערכת הצנרת, סוגי החיבורים והאטמים, התמיכות  .00
ואמצעי ההגנה נגד קורוזיה יתאימו לסוג הזורם, לטמפרטורה שלו, ללחץ העבודה 

 ולקטרי הצינורות, כמפורט בהמשך.
נזילות ובלאי, ואורך  חומרי המבנה ושיטות החיבור יבטיחו עמידות בפני חלודה,

 חיים גבוה.
פוליאוריטן מוקצף או ברכיבים המבוססים על -אסור להשתמש באסבסט או ב

חומרים אלה במערכות הצנרת. איסור זה חל גם על כל חומר אחר כדוגמתם הידוע 
 כמסוכן לבריאות.

אין לחבר בין שתי מתכות שונות ובפרט בין צנרת נחושת ובין צנרת פלדה )שחורה   .00
ו מגולוונת(. האיסור חל על צינורות, ספחים, תמיכות ורכיבי ציוד אליהם א

 מתחברים הצינורות.
במידה ואין מנוס מחיבור בין צינור נחושת לצינור פלדה, החיבור יבוצע באמצעות 

 מחבר חוצץ )מחבר דיאלקטרי(.

 אין לבצע חיבורים מרותכים לצינורות או ספחים מפלדה מגולוונת. .00

 ° Cש בצנרת מגולוונת להובלת זורמים שהטמפרטורה שלהם מעל לא יעשה שימו .00
01 . 

כל הספחים יהיו חרושתיים ומהסוגים המוגדרים בהמשך עבור כל סוג זורם ועבור  .00
 כל תחום הקטרים. אין לבצע חדירה ישירה בריתוך בין שני צינורות .

אותו אוגן ברגי חיבור אוגנים יתאימו לקטרים התקניים של הקדחים. הברגים של  .01
מ"מ.  01-יהיו באותו קוטר ובאותו אורך. התבריגים לא יבלטו מהאום ביותר מ

 התבריג הבולט יצופה במשחת גרפיט להגנתו מפני חלודה.

חיבורי הצנרת לפרטי הציוד יבוצעו בכפיפות להוראות היצרנים ו/או לפי הנחיות  .02
ד. הצנרת  תותקן המתכנן. האוגנים הנגדיים בצנרת יהיו זהים האוגנים של הציו

 באופן כזה שלא תשען על הציוד ו/או תיצור מאמצים העלולים לגרום לו נזק.

הצינורות יישמרו נקיים ומוגנים מפני חדירת לכלוך וגופים זרים לכל אורך תקופת  .01
הביצוע. הקצוות הפתוחים של הצינורות ייאטמו לצורך העניין ע"י פקקים כל יום 

 בגמר העבודה.

ותקן באופן שלא מתיר מקום להצטברות אויר בתוכה. חיבורים מערכת הצנרת ת .00
ואמצעים לשחרור אויר יותקנו בנקודות הגבוהות ובכל נקודה אחרת שעלול 

 להילכד בה אויר.

צינורות ניקוז, צינורות פליטת אדים או צינורות פליטה של שסתומי בטחון  .00
 יסתיימו בנקודות גלויות ובטוחות.

מ"מ או  00בנקודות הנמוכות בצנרת. החיבורים יהיו בקוטר חיבורי ניקוז יותקנו  .00
מ"מ. ויסגרו עם פקקים או ע"י ברזים שמתאימים לסוג הזורם. חיבורי  01בקוטר 

 AIRהניקוז יופרדו ממערכת הניקוז/ ביוב הכללית באמצעות מרווח אויר תיקני )

GAP.) 

 0.0ד", מקוטר "יותקן אחריהם "רקור 0ברזים או אבזרים מתוברגים עד לקוטר " .00
החיבור יעשה באמצעות אוגנים, כמו כן, בכל חיבור לציוד ולמכשירים ובכל מקום 

 בו נדרש לצורכי פירוק ואחזקה.

 01-המרווח בין צינור לצינור אחר או בין צינור לקיר או לדופן כלשהי לא יפחת מ .00
ר )פני מ"מ. המרווח נמדד מהנקודה הקיצונית ביותר שיכולה להיות על היקף הצינו

 הבידוד, אביזר המותקן עליו או ספח מספחיו(.

בכל מעבר צינור דרך קיר, רצפה או תקרה, ייעשה המעבר באמצעות שרוול מצינור  .00
פלדה מגולוון או מצינור פלב"ם. שרוול מעבר לצינור נחושת יהיה גם הוא מנחושת. 

מפני המשטח מ"מ  01השרוול יקובע היטב בתוך הבניה וקצותיו יהיו ישרים ויבלטו 
הסופיים שדרכו הוא חודר. המרווח בין הצינור ובין השרוול ייאטם ע"י חומר 

 איטום עמיד באש למשך שעתיים.

ההכנות למעבר הצנרת דרך קירות, רצפות ותקרות תבוצענה בשלב הבניה. אם  .00
יתעורר הצורך, בכל זאת לבצע את החדירות בבניה קיים, ייעשה הדבר בצורה 
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יעה בחוזק המבנה ובגימור שלו.  אין לבצע מעברי צנרת דרך מקצועית וללא פג
קורות וקירות בטון קונסטרוקטיביים אלה באישור המפקח )כפוף לאישור 

 הקונסטרוקטור(. מעברים אלה במידה ויאושרו יבוצעו באמצעות מקדח יהלום.  

 במקרים בהם קיים חשש להעברת רעידות בין פריט ציוד ובין צינור שמחובר אליו .01
יותקן מחבר גמיש בחיבור ביניהם לבלימת רעידות. הצינור יעוגן בצורה קשיחה 
סמוך לנקודת חיבורו למחבר הגמיש. המחבר הגמיש יהיה מפלב"ם או מגומי 

 משוריין .

צינורות גמישים אם ידרשו יהיו מפלב"ם  עטופים ברשת קלועה מחוטי פלב"ם.  .02
 0.0-בשום מקרה לא יהיו ארוכים מצינורות גמישים לא יהיו ארוכים מעבר לנדרש ו

 0.0מטר. רדיוס הכיפוף לא יהיה פחות מערך שנקבע ע"י היצרן. לחץ הבדיקה יהיה 
פעמים לפחות מלחץ העבודה המתוכנן. הצינורות יהיו גלויים ולא יועברו דרך 

 קירות, רצפות ותקרות.

עם בידוד כל הצינורות מפלדת פחמן לרבות צינורות מגולוונים ולרבות צינורות  .01
תרמי יצופו ע"י צבע להגנתם בפני קורוזיה. צביעת הצנרת תבוצע בכפיפות 

 להוראות המעוגנות בהמשך.

בידוד תרמי יותקן לכל הצנרת מים החמים להגנתה מפני איבודי חום לסביבה  .00
ולהגנת האנשים והסביבה מהחום הנפלט ממנה. סוג הבידוד ועוביו יותאמו לסוג 

 ולקוטר הצינור. הזורם, לטמפרטורה שלו

צינורות יותקנו ויתמכו באופן שתאפשר התפשטות תרמית חופשית ומבוקרת.  .00
שיטת ההתקנה תבטיח שלא יגרם נזק לתמיכות, למבנים, לציוד ולבידוד התרמי 

 עקב התפשטות הצנרת.

בגמר התקנת הצנרת ולפני התקנת הבידוד התרמי תבוצע  שטיפה יסודית ובדיקת  .00
ת. לפני ביצוע השטיפה ו/או בדיקת הלחץ יש לנתק ציוד לחץ הידרוסטטית לצנר

ומכשור, מחברי התפשטות, מכלי התפשטות וכל פריטי ציוד העלולים להיפגע 
 מהשטיפה או מהבדיקה. בדיקת לחץ תבוצע בכפוף להוראות המפורטות בהמשך.

הקפדה מיוחדת נדרשת בהתקנת צנרת על חזות אסתטית ומקצועית של צינורות  .00
גלויים על גבי קירות, בגגות וצנרת המותקנת. הצנרת תותקן לפי סדר  חיצוניים

מסוים עם מספר מינימלי של הצטלבויות. סדר הנחת הצנרת יבטיח זיהוי קל של כל 
 צינור, תפקידו, נקודת מוצאו ונקודת סיומו.

 הצינורות יונחו בקווים ישרים, במקביל או בניצב לדפנות המבנים. .00

ומנו ע"י אמצעי זיהוי והתראה באופן ובכמות הנדרשים רכיבי מערכת הצנרת יס .00
 לזיהוי מוחלט של תפקידיהם, מגבלותיהם, לחצי העבודה ורמות הסיכון שלהם.

כל הצינורות הספחים והאביזרים יהיו חדשים. אסור בהחלט להתקין צינורות  .00
 ורכיבים משומשים אלה אם הדבר נידרש במפורש ע"י המזמין.    

 
 

 למבנה. צנרת מים מחוץ .ב
 

כמפורט בפרק  ן, יהיו מהחומרים וציפויי המגןיי אספקת המים החיצוניים לבניוקו .0
 כדלקמן. על כל חלקיו, 0010ת"י  ,של המפרט הכללי, הל"ת 1010

בעובי  001תהיה צנרת פלדה "שחורה" לפי ת"י  –)כולל( ומעלה  0"צנרת בקטרים  .2
( C205 AWWA)לפי תקן אמריקאי  "פורטלנד"המפורט, עם ציפוי פנימי במלט 

 וציפוי מגן חיצוני, לרבות כל הספחים, כמפורט בהמשך.

לפי ת"י ר נים, ללא תפוונורות פלדה מגוליתהיה מצ –)כולל(  0"צנרת בקטרים עד  .0
 , עם צפוי חיצוני כנ"ל.01, סקדיול 020

 

 צנרת מים במבנה: .ג
 

חדרי מכונות או  מונמכות, ין, גלויים מעל תקרותיי אספקת המים הפנימיים בבנוקו .0
מהחומרים וציפוי המגן כמפורט בפרק  יהיו או בתחום המילוי בפירים או בקירות,

 של המפרט ולהלן: 1010
כנ"ל, אך עם צפוי מגן.  01לוי או קירות תהיה סקדיול ינת בתחום המווצנרת מגול .0

 בקירות, הצנרת תופרד מהקיר מטיט וטיח ע"י שרוולי גומי 
במילוי, הצנרת תקבל  מ"מ לכל האורך ויש להקפיד על הנחיה זו. 0ספוגי בעובי 
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( 0Xהצנרת הגלויה בקטרים אלה תקבל צבעי יסוד ) הגנה לפי המפורט בהמשך.
 סמני זיהוי כמפורט. ( כולל0Xוגמר )

 גלויים, לאספקה ראשית של מים קרים, זקיפי כבוי אש 0" – 0"צנרת בקטרים  .0
, ללא צפוי 01נים סקדיול וונורות פלדה מגוליתהיה מצ –לאספקת מים וכמפורט 
 הוי כמפורט.י( כולל סמני ז0X( וצבעי גמר )0Xחיצוני אך עם צבע יסוד )

וכו',  עבדותמטבחונים, מ מ"מ( )כולל( לאספקת מים  00) 1.00"צנרת בקטרים עד  .0
נורות פוליאטילן יתהיה מצ –לוי הריצוף, ובמקומות ללא גישה יבתוך קירות או במ

עם אביזרים מקוריים, מוגנים מבחוץ ממגע ישיר עם טיט/בטון,  PEXלב מוצ
 ומחוברים למחלקי הצנרת.

, מים מטופלים, יותקנו מחלקים למים חמים וקרים או במקומות בהם נדרש .0
המחלקים יהיו מיציקת פליז כאשר  בנישות או בארונות לפי תיאום עם האדריכל.

אלא  0"קוטר המחלקים יהיה  המחלק.ממבנה  לכל יציאה יהיה ברז כדורי כחלק
מהמחלקים המיועדים לצנרת  אם צוין אחרת בתכניות ו/או בכתבי הכמויות.

צנרת "פקס" תותקן תמיד  "פקס" תותקן הצנרת עד אביזרי המים השונים.
 0000נור המים, ו/או כמפורט בת"י יבמתעלים הגדולים בשני קטרים מקוטר צ

צנרת ה"פקס" באמצעות "בתים" אשר יבוטנו או אביזרי המים יחוברו ל (.0)חלק 
הצנרת והשרוולים יהיו  יחוזקו לקיר לפי המקרה וכנדרש, וכמצוין בת"י הנ"ל.

בקטעים שלמים בלבד מהמחלק ועד אביזר החיבור לברז, ובשום אופן אין לבצע 
מהמחלק ועד אביזר החיבור  לוי או הקירות.יחיבורים ו/או הסתעפויות בתחום המ

 כסף/הברגה( אליו יתחבר ברז המים. )הלחמת
 

 הצנרת במערכת אספקת מים לצריכה תהיה מהסוגים הבאים: .0
 

 

I.  )01צינורות פלדה מגולוונים דרג )סקדיול . 
 

 תקן פרטים קטרים רכיב
צנרת מפלדת פחמן ללא תפר  כל הקטרים צינורות

מצופים ע"י אבץ חם  01דרג 
 )מגולוונים(

ASTM A 

53 
 020ת"י 
 010ת"י 

 000ת"י  חיבורי הברגה  0" -ו 1.0" חיבורים
 

ספחים מיציקת ברזל חשילה  ומעלה 0" 
מצופים באבץ חם 
)מגולוונים( עם מחברי חריץ 

 "מודגל"

ASTM A 

47 

ASTM 

A536 
חיבורים  אטמים

 מוברגים
  סרט טפלון

 EPDM מחברי חריץ

 

II. .צינורות מחומר פלסטי קשיח 

 

הכמויות, בהעדר פירוט יהיו שימושי הצנרת  סוג הצינור יהיה כמפורט בכתבי .2
 כדלקמן:

 
I.  מגולוונים.  01מים קרים או חמים יהיו צינורות פלדה סקדיול 

II.  מים רכים  יהיו בצינורותPVC  .אפור בחיבורי הדבקה 

 
לחיבור ניקוז מקומי מיחידות לקווי ניקוז או מחסומי ריצפה, יהיו הצינורות 

 מחומר פלסטי קשיח.
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שסתומים ואביזרי צנרת, כל האביזרים, אביזרי הצנרת מכשירי המדידה יסופקו  .7
שסומנו עקרונית בתכניות או במפרט זה, או הדרושות  עבור המערכות כפי ויותקנו 

הזרימה בכל מערכות הצנרת, או לשלוט על הסתעפויותיה,  סת אתועל מנת לו
 לתחזוקה וכל יתר הנדרש.

 

מוברגים ואילו ברזים  אינטש יהיו 0.1 עדים בקוטר שסתומים ואביזרים לצנרת מ .2
 באוגנים ואוגנים נגדיים. אינטש ומעלה יהיו מצוידים 0.0-ואביזרים בקטרים מ

 
למפל  כל הברזים והאביזרים יותקנו כך שניתן לפרקם בנקל בעת הצורך, יבחרו .0

 לחץ קטן ויהיו מתוצרת כמפורט להלן.
 

ים בלבד )אין להשתמש במוטות הברגה(, נווההתקנה תהיה באמצעות ברגים מגול .0
 נים ותואמים, וכן משחת גרפיט כלוליםווובאורך הנכון, דסקיות ואומים מגול

 במחיר.
 

אופקיים  מודגש בזאת כי אביזרים יותקנו כאשר הציר או ידית הברז יהיו אך ורק .0
 או כלפי מטה.

 
I. הכוכב" דגם תוצרת  שסתומי "טריז" יהיו"EKO "שווה ערךאו  "קצר 

 00, מיציקת ברזל ללחצי עבודה של עד מאושר מראש בלבד מייצור מקומי
וציפוי חיצוני עשוי "רילסן"  ציפוי פנימי של אמאיל הברז יהיה'. אטמ

יתאים לטמפ. עבודה והברז  (vulcanaized)יהיה מגופר  הטריז (.00)ניילון 
 מעלות צלסיוס. 21של עד 

 

II.  ,אר וואר רגיל למים חמים, ועם צוצעם ברזי "פרפר" יהיו עם מנגנון גיר
נושאי  010דגם  תוצרת "הכוכב" ,ארוך לבידוד למים מקוררים או חמים

 (vulcanaized)שווה ערך מאושר מראש בלבד. הגוף יהיה מגופר  אות"י 
לטמפ. עבודה של עד  בלבד )שרוול גומי מתחלף לא יאושר(, ויתאים 

ºC001 (, ציר חצוי ללא פינים או 00ן . המדף יהיה עם ציפוי "רילסן" )ניילו
 נגדיים תואמים. עם אוגנים . הברז יסופקIP65ברגים, ותיבת הגיר אטומה 

 
III.  כולל( יהיו תוצרת  0"כל הברזים הכדוריים בקטרים עד , ברזים כדוריים(

 Tעם ידית . עבור מים חמים "שגיב" )"הסדרה הכחולה"( בלבד, קדח מלא
 ארוכה, בלבד.

 
IV. ומעלה יהיו תוצרת  0.0"בקטרים -ים או חמים מסננים למים מקורר

או ש"ע של "הכוכב" או של "א.ר.י. כפר חרוב"  000V-"רפאל" דגם 
 מאוגנים ומיציקת ברזל, עם ברז שטיפה כדורי. 

 
 (, עם רשתBSP, בהברגה )ברונזהיהיו מיציקת  0"עד  1.0"מסננים בקטרים 

מ"מ,  1.0וחירור של  מחוזקת בטבעות נחושת, רמת סינון פלב"ם סינון
בר לפחות, עם ברז שטיפה כדורי. המסנן יהיה תוצרת  00ללחץ עבודה של 

"OVENTROP משווק ע"י "בלאס צבי ושות'" 00011" דגם. 
 

V. תוצרת "גסטרה" דגם  -חוזרים -שסתומים אלRK-44  אוRK-41  כולל
 אוגנים נגדיים וכל הנדרש, או שווה ערך של "סוקלה".

 
VI. לשחרור אויר כלוא במערכת, משחררי אויר  יר אוטומטישסתום שחרור או

". לפני כל S-050אוטומטיים יהיו תוצרת "א.ר.י. כפר חרוב", "שגב" דגם "
 ברז שחרור אויר יותקן שסתום ניתוק כדורי תוצרת "שגיב".
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 הרכבת האביזרים: .0
 

I.  .'כללי, כל האביזרים, אביזרי הצנרת, השסתומים, שסתומי בקרה וכדו
יורכבו במקומותיהם המדויקים לפי התוכניות, תוך הקפדה על מצבם 
)אנכי, אופקי, מסובב וכדו'(, כיוון הזרימה, המפלס והשיפוע הנכונים. 
אביזרים ומכשירים אותם שאין לכלול אותם בבדיקת הלחץ יוחלפו זמנית 

( באורך זהה, או SPOOL PIECESבאוגנים עיוורים או קיטעי צנרת )
ערכת ע"י שסתומים לפי האפשרויות הקיימות ובאישור ינותקו מהמ

 המפקח.

 
הרכבת מכשירי מדידה )מדי לחץ, מדי טמפרטורה וכדו'(, על הצנרת תעשה 

 לאחר גמר כל עבודות ההרכבה.
 

II.  לפני הרכבת שסתומים ושסתומי בקרה יש לנקותם ולוודא שפעולתם
 המיכנית והחשמלית תקינה. 

 
תעשה תוך התחשבות בכיוון ובמיקום  התקנת שסתומים ושסתומי בקרה

ידית הפתיחה או מערכת ההפעלה של האביזר, כך שתימנע חסימה של 
 מעברים ותאפשר נוחות בהפעלת האביזר ובהחזקתו.

 

III.  מטר מעל  0אין להתקין שסתומים ושסתומי בקרה במפלסים העולים על
משטח העבודה אלה אם אושר בכתב ע"י המפקח או נאמר במפורש 

 ות.בתוכני

 

IV.  שסתומי שחרור לחץ ובטחון וכן דסקיות פיצוץ יורכבו לפי התוכניות, כך
ששחרור הלחץ יעשה לחללים בלתי מאוישים וללא סכנת פגיעה באנשים 

 ובציוד.
 

V.  צנרת גמישה תותקן באופן שלא יגרמו לה מאמצים מכנים הנובעים
מהרכבתה, צנרת גמישה המחוברת לחלקים נעים או סובבים, יש להביא 

 בחשבון קביעת אורך הצינור וכיוון חיבור אופטימלי.
 
 
 

 חיבורי צינורות ואביזרים: .9
 

I.  חיבורים בין שני חלקי צינור, בין צינור לאביזר ובין צינור לציוד יעשו
 באחת משלוש השיטות הבאות:

 

 :חיבור מוברג 

 :חיבור מאוגן 

 :חיבור מרותך בהשקה 
 

הדרושה וקצהו עובד לצורת החיבורים יעשו לאחר שהצינור נחתך במידה 
 החיבור הנדרשת.

 
יש לבצע את החיבורים באמצעות כלי עבודה מתאימים, במצב תקין. ביצוע 
נקי ומדויק של החיתוך וההכנה של קצות הצינורות לחיבור הינו חיוני 

 להבטחת איכות החיבור ומניעת נזילות.
 

II. טרה זו. את חיתוך הצינורות יעשה על ידי מכשיר חיתוך מכני המיוחד למ
המדרגה הנוצרת כתוצאה מחיתוך  מכני יש להסיר. חיתוך הצינור יעשה 
במישור ניצב לציר הצינור. צינורות המיועדים לריתוך השקה ימודרו לפי 

 הצורך. פנים הצינורות ינוקה  מחול ומגופים זרים.
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III.  חיבור מוברג לצינורות, חיבורים מוברגים לצינורות מותרים עד לקוטר של
 כולל(, מעבר לכך כל החיבורים יהיו בחיבורי ריתוך השקה.) 0"

 
יש לנקות את קצוות הצנרת המיועדת להברגה בעזרת מקדד קוני ולבצע 

אלא אם נאמר  NPTתבריג במכשיר יד או מכונה. כל התבריגים יהיו מסוג 
 אחרת. פני התבריג יהיו חלקים ואחידים.

 
ן לאטימה ולהקפיד שלא לפני החיבור יש למלא את התבריג בסרט טפלו

יעלה על התבריג הראשון. משחת אטימה מותרת בתנאי שהיא מתאימה 
לשימוש עם הזורם בקו בלי ליצור סיכון בטיחותי. משחת אטימה תימרח 

 רק על צד הזכר.
 

IV.  חיבור מאוגן לצינורות, חיבורים מאוגנים יבוצעו בכל המקומות הנדרשים
 או המופיעים בתוכניות. 

 

  היטב את שטחי המגע באוגנים ולוודא שאין פגמים של יש לנקות
קעקוע או בליטות. לאחר מכן יש להכניס אטם בין זוג אוגנים 
ולהדק את ברגי האוגן. אורך הברגים לכל חיבור אוגנים יהיה 

 0-0אחיד ויבטיח שלאחר ההידוק יבלוט הבורג מהאום בין 
 כריכות תבריג.

 ני זוג האוגנים אינם אם מתברר בזמן הרכבת קטע צנרת, כי פ
מקבילים יש לחתוך את הצינור ולרתכו מחדש כך שפני האוגנים 

 יהיו מקבילים זה לזה.

 .חיבור האוגן אל הצינור יעשה בהברגה או בריתוך כנדרש 

 .אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת 

 הידוק הברגים יעשה באמצעות מכשירים  -הידוק הברגים
המאפשרים הידוק מבוקר וידוע של הבורג )באמצעות מדידת 
מומנט הידוק, מדידת התארכות הבורג או באמצעים אחרים(, 

 מדידת ההידוק תהיה כנדרש. 
 
 
 
 

V.  :חיבור מרותך בהשקה 
 

  חיבור מרותך של צינורות יהיה מסוג ריתוך בהשקה כמפורט
 משך.בה

 ( ריתוך אוגנים, בעלי צוואר ריתוךWELD NECK ירותכו )
לצינורות או לאביזרים בריתוך השקה, תוך התאמה מדויקת של 
האוגן כלפי הצינור או האביזר. אם קיימים הפרשים בין הצינור 
וצוואר האוגן, יש להשחיז את החלק הבולט באביזר בעל הקוטר 

 הקטן ביותר, ולתקן בהתאם את המדר.
להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור  יש

על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל פגיעה 
אחרת. יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה 

 מוחלטת של האוגנים.
(, ירותכו בריתוך חיצוני ובריתוך פנימי SLIP ONאוגנים שחילים )

בתוך פתח האוגן. הריתוך הפנימי ימלא את המרווח עד פני האוגן. 
 ריתוך זה יש להשחיז לאחר מכן עד למצב חלק עם פני האוגן. 

   ריתוך קשתות וסעיפים חרושתיים, סעיפים וקשתות חרושתיות
י ריתוכי יסופקו עם קצוות מוכנים לריתוך, וירותכו לצינורות ע"

השקה, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבם הנכון של 
 הסעיף או הקשת.
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  ריתוכי מצמדות )מופות( מסוגWELDOLET  או
THREADOLET ריתוך מצמדות לגב הצינור יעשה כאשר ,

המצמדת מונחת על הצינור, לאחר שנקדח קדח בגב הצינור בקוטר 
 הפנימי של המצמדת.

 

 ריתוך הצינורות: .ד
 
 הריתוך:שיטת  .0

 
I.  של המפרט הכללי למסגרות חרש. כל  02עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרק

הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת. כל 
הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים תחולנה במידה שווה על ריתוך בסיבוב ועל 

מוסמכים אשר  ריתוך במצב קבוע. כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים
עמדו במבחן רתכים, לא תהיה הגבלה לכמות העבודה שכל רתך יורשה לבצע 

 במשך יום, ובלבד שהריתוכים יעמדו בכל הנדרש.

II.  כל הכלים והציוד יהיו מטיפוס שאושר ע"י המפקח ויוחזקו ע"י הקבלן במצב
תקין וראוי לשימוש. מהדקי הארקה המחוברים לצינור יהיו כאלה שלא יפגמו 

 לדת הצינור.בפ

III.  כל תפר מרותך יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיסוכם עליה בין המפקח לבין
הקבלן ואשר תאפשר את מיקום התפרים וזיהויים גם אחרי צביעת הריתוך. 
נוסף על כך, כדי לוודא את רמתו המקצועית של כל רתך תוך כדי עבודה 

ר בסימן מוסכם והעמדת הרתכים על אחריות אישית לעבודתם, יסומן כל תפ
 )מספר, אות וכד'( של הרתך.

IV.  יכול המפקח לאשר כי במקום הסימון של התפרים בסימני הרתכים ינוהל על
ידי הקבלן רישום מדויק של כל התפרים המאפשר את זיהוי הרתך של כל תפר 

 ותפר.

V.    האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה על פי תקןASTM 233  סוג
" מתוצרת Z 21 P" מתוצרת "אוניברסל" או "0101יברסל , כדוגמת "אונ0101

 "זיקה".

VI.  מ"מ בהתאם למחזור הריתוך  0מ"מ או  0מ"מ,  0.00קוטר האלקטרודות יהיה
ולעובי דופן הצינור. האלקטרודות תאוחסנה עד השימוש בהן במכלי האריזה 
המקוריים הסגורים באופן אשר ימנע ספיגה של רטיבות ופגיעה מכנית 

 ן.בעטיפת

VII.  .אלקטרודות שניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגם  באופן אחר תיפסלנה
 האלקטרודות הפסולות יסולקו מהאתר מיד עם דרישת המפקח.

 

 עבודות הכנה לריתוך הצנרת: .0
 

I.  קצוות הצנרת יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה. קצוות פגומים
 רצונו של המפקח.יחתכו ויסולקו. וכל הפגמים יתוקנו לשביעות 

II.  ס"מ מהקצה(, יש לנקות היטב  01את קצוות הצנרת העומדים לריתוך )לפחות
מכל לכלוך, שמן, חלודה, שיירי צבע וכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על 

 טיב הריתוך. שיירי צבע ושמן יש להסיר בממיס מתאים ובמברשת פלדה.

III. יהיו  במישור ניצב לציר  חיתוך צינורות והכנתם לריתוך, חיתוכים ישרים
הצינור. חיתוכים אלכסונים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת 
החיתוך תהיה במישור אחד. שפות הצינורות המיועדים לריתוך השקה 

תוך  00.0 °לצינורות אחרים ימודרו בשיפוע )יעובדו ב"פאזה"( בזווית של 
מ"מ יושארו ללא מדר.  0.0כלפי מישור השפה כאשר  0 °עד  1 °סטייה של 

 0יהיה במכשיר חיתוך מכני, צנרת בקוטר " 0החיתוכים של הצנרת עד לקוטר "
ומעלה תיחתך באמצעות להבת אצטילן בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או חיתוך 
בלהבה ביד בעזרת כוונת מיוחדת. השטחים החתוכים יהיו נקיים ואם דבר זה 

 בעזרת החיתוך יש לעבד את השטח. לא יושג 

IV.   התאמת הצינורות, מפתח השורש בין הצינורות יהיה כזה שיבטיח חדירה
מ"מ לאבטחת ידירה מלאה,  0.0עד  1.1מלאה ללא שריפות. המפתח יהיה 

ויימדד באמצעות מדידי ריתוך סטנדרטיים. בעת התאמת הצינורות יש לדאוג 
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ינורות סמוכים. התזוזה הרדיאלית של שלא תהיינה "מדרגות" בין קצוות של צ
מ"מ  0דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על שמינית עובי  דופן הצינור או על 

 לפי הערך הקטן ביותר.

V.  לשם מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש בחישוק )או בגשר עשוי
ריתוך פח שטוח( התופס את הצינורות מבחוץ. אין להסיר את החישוק עד אשר 

השורש מבטיח תפיסה טובה של הצינורות זה לזה ואת מצבם הנכון של 
 הצינורות עד להשלמת הריתוך. 

שיטת תפיסה ע"י נקודות ריתוך )"פיקים"( בתוך המדר לא תאושר אלא אם כן 
תעשה ע"י רתך מוסמך אשר ישלים מיד את מחזור השורש ויסלק תוך מהלך 

  הריתוך את נקודות הריתוך הפגומות.
אין להסיר את החישוק או את הפח השטוח עד אשר ריתוך השורש מבטיח 
תפיסה טובה של הצינורות הצמודים זה לזה. מיד עם הסרת החישוק יש 

 להשלים את מחזור השורש.

   

 ביצוע הריתוכים: .0
 

I.  הריתוכים יבוצעו בסיבוב )כשהצינורות מסובבים בשעת הריתוך( או במצב
בועים במקום בשעת הריתוך(. הריתוך בסיבוב קבוע )כשהצינורות עומדים ק

יורשה רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של 
אדנים וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב יחד של שני צינורות או יותר. ריתוך 
במצב קבוע יבוצע כאשר הצינורות נתמכים על אדנים על הקרקע על מנת 

 לכל היקפו.להשלים את תפר הריתוך 

II.  מספר מחזורי הריתוך בכל תפר לא יהיה קטן משניים, ולכל מחזור תשמשנה
אלקטרודות וחוטי המילוי בקוטר ובטיב המתאימים. מחזור שורש )מחזור 
הריתוך הראשון( יבוצע, בשני המצבים כאשר הצינורות עומדים קבועים 

השלמת במקומם או בסיבוב, יש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד ל
מ"מ. אין  0.00מחזור השורש כולו, מחזור השורש ירותך באלקטרודה בקוטר 

להשאיר למשך הלילה תפר שורש בלבד ללא תפר מילוי. עובי מחזורי המילוי 
מ"מ, עובי המחזורים ומספרם יותאמו כך שגב התפר יבלוט  0-0.0יהיה בערך 

ב המחזור העליון מ"מ. רוח 0.0-מ"מ ולא יותר מ 0-מפני הצינור לא פחות מ
מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. כל חומר ריתוך יותך  0יהיה בערך 

היטב עם המתכת היסודית ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור יש 
 לנקות היטב במברשת פלדה מכנית.

III.  0מ"מ לגבי צינורות בקוטר " 0חדירת השורש לחלל הצינור לא תעלה על 
 מ"מ. 0.0יותר לא תעלה חדירת השורש על  ומעלה, בקטרים קטנים

IV.  ניקוי בי מחזורים, לאחר השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב
מכל סיגים, קשקשים ולכלוך, כמו כן ינוקו כל המקומות בהם הוחלפו 
אלקטרודות. את הניקוי אפשר לעשות ביד בעזרת פטיש, איזמל ומברשת פלדה, 

יקוי יבוצע כנדרש עד למתכת )לבנה( בריאה או באבן משחזת ובלבד שהנ
 ונקייה.

V.  אין להתחיל שני מחזורי ריתוך באותו מקום. בעת ביצוע הריתוך בסיבוב יהיה
 לוע הריתוך תמיד בגב הצינור או קרוב אליו.

VI.  אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג
רפל, סופות חול ורוחות חזקות. המפקח יקבע אויר בלתי נוחים, כגון: גשם, ע

 בכל מקרה אם תנאי מזג האוויר מרשים ביצוע ריתוך.   

  

 גימור הריתוכים. .0
 

התפר הגמור ינוקה היטב מכל שאריות סיגים. צורת התפר תהיה אחידה ושטח הריתוך 
יהיה חופשי מנקבוביות, חריצים או מעברים חדים. המעבר בין מתכת הבסיס וחומר 
הריתוך יהיה הדרגתי ורצוף ללא קעקועים. הצטלבויות בין תפרי אורך והיקף יהיו 

 הדרגתיים ורצופים ללא מדרגות ומעברים חדים.
  

 בדיקות הריתוכים. .0
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I. יבוצעו  -תוך כדי ביצועם ובגמר הריתוך -נוסף על בדיקה חזותית של הריתוכים
 מפקח.בדיקות ללא הרס )בל"ה(, כנדרש בתקנים או לפי דרישות ה

 

II.  בדיקות ללא הרס של הריתוכים יבוצעו רק לאחר בדיקה חזותית שתאשר את
גימור אזור הריתוך )הסרת סיגים, הסרת נתזי ריתוך, תיקון פגמים חיצוניים 

 וכד'(.
 בל"ה הרלוונטיות למפרט זה כוללות את הבדיקות הבאות:

 
 :בדיקה רדיוגרפית 

 סונית:-בדיקה אולטרה 

 ני:בדיקה בנוזל חודר צבעו 

 

III. .בדיקות ללא הרס יהיו בד"כ בצילומי רדיוגרפיה 

 
איתור המקומות לבל"ה ומתן סימונים מתאימים יעשו ע"י הקבלן לפי הנחיות 
המפקח, על גבי סקיצות או ע"ג סכמות של מהלכי הצנרת שיוגשו ע"י הקבלן. 

 0-מריתוכי השקה בצנרת ולא פחות מ  0%אם לא נאמר אחרת, יבדקו 
 צילומים.

 

IV.  הכנת אזורי הבדיקה, כגון השחזה עבור בדיקות בנוזל חודר, תעשה ע"י הקבלן
 ועל חשבונו כחלק בלתי נפרד מעבודות הייצור.

 

V.  בל"ה יערכו בבית המלאכה ובאתר העבודה תוך תיאום מלא עם הקבלן. הקבלן
יספק לבודק את כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקות לרבות סולמות, פיגומים, 

 , מים וכדו' . כמו כן יספק ציוד הרמה להזזת פריטים כבדים.אספקת חשמל

 

VI.  ניתוח התוצאות וקביעת טיב הריתוכים וקביעת קבילות או פסילה נתונים
 בלעדית בידי המפקח. 

 
VII.  .ריתוכים  או אזורים פגומים שיתגלו בבל"ה יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 התיקון יעשה ע"פ הדרישות בתקנים המתאימים.
 

VIII. יתוך פגום ייבדק בדיקה חוזרת לאחר תיקונו באותה שיטת בדיקה וכו כל ר
תבוצענה שתי בדיקות נוספות על כל ריתוך פגום. כל הצילומים והבדיקות 

 הנובעות מריתוך פגום יבוצעו ע"י מומחה לבל"ה ויהיו על חשבון הקבלן. 

 

 תמיכות: .ה
 

להבטחת מיקומם הצינורות יחוברו לאורך מסלול התקנתם לתמיכות ומתלים  .0
ויציבותם ולהגנתם מפני עומסים ומאמצים חריגים ו/או שקיעה כתוצאה 

 ממשקלם, מהתפשטותם ומהזרימה דרכם.

התמיכות והמתלים יתאימו בחוזקם למשקל הצינורות המחוברים אליהם ולמשקל  .2
הזורמים שבתוך הצינורות. במידה וקיימת אפשרות לחיבור צינורות נוספים בעתיד 

יכות יילקח הדבר בחשבון בתכנון התמיכות. מקדם הביטחון בחישוב לאותן תמ
 .0Xחוזק תמיכות הוא  

הצינורות יחוברו לתמיכות באופן שתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת של  .7
 הצינורות. התמיכות תהיינה מסוגלות לעמוד בכוחות התפשטות הצינורות.

פן שהבידוד ומעטפת הפח צינורות מבודדים עם בידוד תרמי יחוברו לתמיכות באו  .2
שלו לא יפגעו כתוצאה ממשקל הצינור ומההתפשטות התרמית שלו. הבידוד יופרד 

 מהתמיכה באמצעות מובילי החלקה או באמצעים אחרים כמפורט.

הקפדה מיוחדת נדרשת על תמיכת הצינורות בנקודות שינוי כיוון זרימה כדוגמת  .0
ת דינמיים שעלולים להסב נזק קשתות והסתעפויות. בנקודות אלו פועלים כוחו

 לצינור אן לא ניתמך בצורה נכונה.
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התמיכות והמתלים יעוגנו בצורה  בטוחה ויציבה לאלמנטים קונסטרוקטיביים  .0
קבועים כדוגמת קורות ועמודים מפלדה ומבטון. העיגון ייעשה באופן שלא יגרום 

 נזק כלשהו לאלמנטים אלה.

קבועים או שאינם יציבים. תמיכת צינורות אין לתמוך צינורות לאלמנטים שאינם  .3
 לפרטי ציוד או לצינורות אחרים אסורה בהחלט.

במקרים בהם קיים חשש להעברת רעידות ותנודות מהצינורות או אליהם יצוידו  .0
 התמיכות והמתלים באמצעי בלימה מתאימים.

במקרים בהם רכיבי התמיכה והצינורות עשויים משני מתכות שונות כגון פלדה  .9
ולוונת ונחושת, יופרדו שתי המתכות אחת מהשניה באמצעות רפידה חרושתית מג

 מגומי סינטטי או אמצעי אחר מתאים.

אסור להשתמש בריתוך לחיבור רכיבי תמיכה מגולוונים או לחבור צינורות  .01
 מגולוונים לתמיכות.

הצינורות יחוברו לתמיכות באופן שיאפשר גישה נוחה לטיפול בכל אחד מהם.  .00
של צנרת מבודדת יש להתחשב מראש בהתקנת הבידוד התרמי. המרווחים במקרה 

מ"מ כאשר המרווח נמדד מנקודה קיצונית  01 -בין הצינורות לא יהיו פחות מ
ביותר שיכולה להיות על דופן הצינור ובכלל זה אוגנים, אביזרים או מעטפת 

 הבידוד.

חבקים יהיו " ורפידות לUרכיבי תמיכות כדוגמת חבקים, מתלים, ברגי " .02
חרושתיים. רכיבים אחרים כדוגמת קורות, עמודים  וזיזים יהיו חרושתיים או 

 מיוצרים במקום מפרופילי פלדה מקצועיים לפי תוכנית מאושרת.

רכיבי התמיכות המיוצרים במקום מפרופילי פלדה מקצועיים יצופו ע"י צבע באופן  .07
 .0.00זהה לצנרת ובכפיפות להוראות המעוגנות בפרק 

ינורות אופקיים ייתמכו במרווחים שאינם עולים על המפורטים בטבלאות צ .02
ובהתאם לקטרים, תכולתם וחומרי המבנה שלהם.  צינורות אנכיים ייתמכו 

 מטר. 0תמיכות לקטע אנכי עד  0מטר, ומינימום של  0במרווחים שאינם עולים על 

המרווח בין במקרה של תמיכת קבוצת צינורות המחוברים לאותן תמיכות ייקבע  .00
התמיכות לפי הצינור בעל הערך הנמוך ביותר אלא אם מותקנות תמיכות ביניים 

 לאותו צינור. 
 
 
 
 

 התפשטות תרמית: .ו
 

הצינורות יותקנו ויחוברו לתמיכות באופן שתאפשר להם התפשטות תרמית  .0
 חופשית ומבוקרת. 

הביצוע.  תפשטות תרמית של כל צינור ללא יוצא מין הכלל תחושב ותיבדק בשלביה .0
מנגנון ההתפשטות של הצינור יקבע בהתאם לטמפרטורה שלו, אורכו, צורתו וחומר 
המבנה שלו. הקפדה מיוחדת נדרשת בקווים ארוכים, בטמפרטורות גבוהות 

 ובצינורות עשויים נחושת ופלב"ם.

הצינור יקובע לתמיכה בנקודת העיגון בצורה קשיחה ובטוחה שלא תאפשר תזוזתו.  .0
בנקודת העיגון יתאים לכוחות התפשטות הגבוהים הפועלים באותה  חוזק התמיכה

 נקודה.

הצינור יחובר לתמיכות בשאר הנקודות ע"י מובילי החלקה שיאפשרו תנועה צירית  .0
 00 -חופשית. אורך מובילי ההחלקה יתאים להתארכות הצינור אך לא פחות מ

החלקה ובין ס"מ. גם במקרה זה פועלים כוחות חיכוך גבוהים בין מוביל ה
 התמיכה. כוחות אלה יילקחו בחשבון בתכנון התמיכה.

מחבר התפשטות יהיה מפלב"ם עם חיבורים מאוגנים. האוגנים יהיו קבועים  .0
מפלב"ם או אוגנים צפים מפלדת פחמן. האוגנים יהיו בכל מקרה מקוריים של יצרן 

 המחבר. ריתוך מקומי של אוגנים למחברים אסור בהחלט.

אחד לפחות יותקן סמוך למחבר ההתפשטות כדי להבטיח שתנועת מוביל החלקה  .0
 הצינור תהיה צירית בלבד.

מחבר ההתפשטות יוגן בפני מתיחת יתר באמצעות)מגבילי תנועה( שלושה מוטות  .0
 הברגה לפחות שיאפשרו את התכווצותו אך ימנעו את מתיחתו.
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 צביעה: .ז
 

וגם למטרות סימון וזיהוי. כל הצינורות יצבעו בציפוי צבע להגנתם מפני קורוזיה  .0
חובת הצביעה חלה על כל סוגי הצינורות, שחורים מגולוונים, גלויים, מבודדים 

 ושאינם מבודדים.

צביעת הצנרת תבוצע לאחר ניקוי יסודי מחלודה, נתזי ריתוך, שמנים, צבע רופף,  .0
 אבק , ולכלוך. הניקוי יעשה באמצעים מכניים, בכפוף להוראות יצרן הצבע וכנדרש

 בהמשך. הצביעה תבוצע בסביבה נקיה ויבשה.

שכבת הצבע הראשונה תיושם סמוך ככל האפשר לניקוי אך לא יאוחר מארבע  .0
 שעות. שכבת הצבע השנייה תיושם לאחר תום הייבוש שהוגדר ע"י היצרן.

 בצינורות בהם נדרש שתי שכבות צבע יסוד, כל שכבה תהיה בגוון אחר.  .0

ויים המבודדים ושאינם מבודדים יענו על דרישות גווני הצבע של הצינורות הגל .0
 המעוגנות בעניין סימון הצנרת לצורכי זיהוי.

חומרי הצבע יתאימו לטמפרטורות  הצינור ולסביבה בה מותקן הצינור. הכנת  .0
 חומרי הצבע, ושיטת היישום תבוצענה בכפוף להוראות יצרן הצבע.

ההתקנה ולאחר בדיקת לחץ  צביעת הצינורות תושלם לפני התקנתם הסופית. בתום .0
יבוצעו תיקוני צבע לתפרי הריתוך, לחבורים ולכל נקודה שבה הצבע ניזוק. תיקוני 

 צבע לתפרי הריתוך יבוצעו לאחר ניקוי יסודי במברשת פלדה.

צביעת הצנרת תעשה מחוץ לאתר. הובלת הצינורות לאתר והתקנתם תיעשה לאחר  .1
 שהצבע התייבש.

יישמרו מפני לכלוך ומפני פגיעה פיזית בהם ובצבע הצינורות, לאחר צביעתם,  .2
 שלהם, בזמן הובלתם לאתר ובמהלך תקופת הביצוע.

הקפדה מיוחדת נדרשת על נקיון הסביבה של האלמנטים הנצבעים ובכלל זה,  .01
הרצפה,  התקרה, הקירות והציוד. טיפות צבע או כתמים יש לנקות מיד עם 

 היווצרותם.

 מונים או שלטים המחוברים לציוד.אין לצבוע תויות זיהוי, סי .00

חומרי הצבע והמדללים הם על פי רוב חומרים נדיפים ומתלקחים. יש להקפיד על  .00
בטיחות אש הנדרשת לאחסונם, בעבודה איתם ובעבודה בסביבתם. הכל בכפיפות 

 לנוהלי הבטיחות והגהות המחייבים במקרה זה.

ה מדללים למערכת הביוב או אסור לשפוך במישרין או בעקיפין חומרי צבע ובכלל ז .00
 לקרקע. דינם של חומרים אלה כדין חומרים דליקים וחומרים מסוכנים.

 צביעת צנרת: .00
 

 סוג הצינור/
 סוג הזורם

עובי  מספר שכבות מערכת צבע
שכבה 

מיקרומט
 ר

 הכנות שטח

צינורות 
מגולוונים למים 
קרים חמים 
סניטרים עד 

 C ° 01לטמפ' של 
כולל תמיכות 
 מגולוונות לצנרת.

צבע יסוד  .0
מקשר 

 )פריימר(.

צבע עליון  .0
סנתטי לפי 

 000ת"י 

 
0 
 
0 

 
01 
 

01 

ניקוי שמנים 
ולכלוך ע"י 
ממיס לפי 

 הנחיות יצרן.

 

כל מעברי הצנרת דרך קירות, מחיצות אש, הפרדות, תקרות וכו', יאטמו בחומרי אטימה  .ח
לבין השרוולים( כלול במחיר  )בין הצנרת ובידודההמיועדים למטרה זו, מחיר האטימה 

 הצנרת, ללא מדידה וללא תוספת מכל סוג.

 

צבע יסוד,  קוי,יתשולם לפי מטר אורך מורכבת באופן מושלם, כולל נהצנרת לסוגיה,  .ט
מתלים תמיכות וחיזוקים, קידוח מעברים, חציבת מעברים, חציבה בקירות, שרוולים 

 להתקנה מושלמת. פעמון לחדירות גלויות וכל הנדרשבקירות או לגג, כיסויי 
 

 ומעלה תשולם תוספת לאורך הצנרת הכללית כדלקמן: 0.0"רק עבור אביזרי צנרת בקטרים 
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 מטר צינור. 0.0לפי  -ומעברים  1/00121קשתות  .0

 מטר. 0.0לפי  -מוכן מכל סוג  Tהסתעפות  .0

 מטר. 0.1לפי   -הסתעפות עם רוכב "קראוס"  .0

 מטר. 0.0לפי  -מעבר מוכן  .0
 

צנרת )קשתות,  נומינלי, תכלול במחירה גם את כל הספחים ואביזרי 0"הצנרת בקטרים עד 
 הסתעפויות מוכנות, מתאמים, מחברים דיאלקטריים, מעברים וכל היתר(.

 
מחיר הצנרת כולל את ההארקה החשמלית המושלמת אשר תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק 
 , וחוק החשמל.11 

 

 נרת מים חמים.בידוד צ 13.19

 

 כללי: .א
 

תרמי יותקן לכל צינור המוביל מים חמים, להגנתו מפני איבודי חום לסביבה ולהגנת  בידוד
 הסביבה, מהחום הנפלט מהצינור. 

 
ס"מ  01באורך  אוכף מעץהבידוד יהיה רצוף ולא יופרע ע"י המתלים. במקום המתלה יותקן 

תוצרת "איזוקום"  FOAMBOARDאו  אשר ימנע שקיעת הצינור כתוצאה ממשקלו
 . משווק ע"י "גולמט"

 
הבידוד התרמי של הצינורות יהיה בעל מוליכות חום נמוכה, עמיד בחום ואש, אינו פולט 
אדים, ריחות, וגזים רעילים עם חשיפתו לחום או אש, עמיד בפני מיקרואורגניזמים ואינו 

ועמיד בפני חלחול אדים לתוכו  מעודד התרבותם. אינו מתקלף ואינו נושר, מוגן בפני מים
, דרישות העדכניות 000ולסביבת הצינור המבודד. מתאים לדרישות מכון התקנים הישראלי 

. כל אריזה תישא מדבקה עם נתוני תכולה, מידות  NFPA 90Aעפ"י סטנדרט  .U.Lשל 
 ותכונות חומר הבידוד.

 

 .2בידוד צנרת מים עד לקוטר " .ב
 

ניקוי וייבוש מלא של ושלמת בדיקות לחץ של המערכת  לאחר ה התקנת הבידוד תעשה 
 הצינורות.

 
ס"מ  01באורך  אוכף מעץהבידוד יהיה רצוף ולא יופרע ע"י המתלים. במקום המתלה יותקן 

תוצרת "איזוקום"  FOAMBOARDאו  אשר ימנע שקיעת הצינור כתוצאה ממשקלו
 . משווק ע"י "גולמט"

 
ל מוליכות חום נמוכה, עמיד בחום ואש, אינו פולט הבידוד התרמי של הצינורות יהיה בע

אדים, ריחות, וגזים רעילים עם חשיפתו לחום או אש, עמיד בפני מיקרואורגניזמים ואינו 
מעודד התרבותם. אינו מתקלף ואינו נושר, מוגן בפני מים ועמיד בפני חלחול אדים לתוכו 

, דרישות העדכניות 000ישראלי ולסביבת הצינור המבודד. מתאים לדרישות מכון התקנים ה
. כל אריזה תישא מדבקה עם נתוני תכולה, מידות  NFPA 90Aעפ"י סטנדרט  .U.Lשל 

 ותכונות חומר הבידוד.

 הגנת הבידוד. .ג
 

כל הצינורות והאביזרים המבודדים יוגנו לאחר בידודם בציפויים כמפורט להלן, סוג הציפוי 
 .ואופן התקנתו יהיה כמפורט במסמכי העבודה

 
לאחר גמר הבידוד יהיה הצינור חופשי מהמתלה  מבלי לפגוע בציפוי שעל הבידוד, סוגי 

הבידוד יעטף בארג סופר". -משחה על בסיס סילקון )"סילפס"( או "אקרילפז ציפוי יהיו:
מ"מ שיכסה  0סופר" ובעובי כולל של -מלמלה )גזה( ויימשח בשתי שכבות של "אקרילפז

יוחלק עד לקבלת שכבה אחידה וחלקה. לאחר ההחלקה  תצבע  לחלוטין את הגזה. הציפוי
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סופר" בצבע עליון סינטטי בצבעי זיהוי ובגוון לפי הנחיות המפקח.  -שכבת ה"אקרילפז
 וישולט בשלטים.

 דבקים. .ד
 

 הדבקים המשמשים לעבודות הבידוד יעמדו בדרישות הבאות:
 

 .0110הדבקים יתאימו לת"י  .0

 לדרישות יצרן חומר הבידוד מבחינת ההדבקה.יהיו דביקים ומתאימים  .0

 יתייבשו תוך זמן סביר, לא מהר מהזמן הדרוש להנחת הבידוד על פניו. .0

 לאחר התייבשותם לא ישחררו גזים רעילים בתנאי עבודה רגילים. .0

 לא יגרמו נזק לחומר הבידוד ולצנרת. .0

 לא יקטינו את עמידות האש של חומר הבידוד בהתאם לתקני אש נדרשים. .0
 

 עובי בידוד. .ה
 

 עובי  מינימ' תחום קטרים סוג הבידוד סוג הזורם
 בתוך הבניין 

 עובי מינימ'
 מחוץ לבניין  

מ"ח 
 סניטריים

שרוולים מגומי 
 סינטטי

 מ"מ( 00)     0" מ"מ( 02)  1.00" 0עד "

 

 

 אופני מדידה. .ו
 

הצינור , יימדד לפי האורך במטרים, לאורך ציר 0בידוד תרמי של צנרת עד קוטר של "
המבודד בכל קוטר שהוא, לרבות קשתות, הסתעפויות וכדו', ללא תוספת עבור בידוד 

 קשתות, הסתעפויות וכד'.
 קוטר הבידוד הוא קוטרו הנומינלי של הצינור.

מהאורך המדוד ינוכו אורכי השסתומים, ברזים, מסננים, אל חוזרים, ברזי ויסות, גמישים 
 וכדו'.

 הגנת הבידוד תימדד בנפרד או כמופיע בכתב הכמויות.  
 

, למי ( ואביזריהHDPEצנרת שפכים מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ) 13.01
 דלוחין, ולניקוזי מזגנים.

 

 כללי: .א
 

הצנרת , (HDPE) מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהההצנרת, הספחים והאביזרים יהיו 
י חב' "מנדלסון" או כמיוצר ומשווק ע"י כמשווק ע" GEBERITואביזריה תהיה תוצרת חב' 

ונושאי תו תקן של מכון התקנים  0000"פלגל" )"מובילית"(, העומדים בדרישות ת"י 
, ובכפוף 0חלק  002, התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ 0חלק  002הישראלי, מפמ"כ 

 מערכות השפכים החמיםעבור  והוראות התקנה של היצרן.  0010להוראות הל"ת, לת"י 
  .וניקוזי מזגנים ניקוז מי גשםמי דלוחין, והקרים במבנה, 

במידה ויידרש )ע"י המזמין או בכתב הכמויות( צנרת "שקטה", תותקן צנרת מסוג 
GEBERIT- ISOL או שווה ערך מאושר. לרבות כל הספחים והאביזרים, תליות מתאימות ,

 והכול ע"פ הנחיות היצרן.
 

 ספחים ואביזרים. .ב
 

 נרת כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים, מחסומים  למיניהם כל אביזרי הצ
 וכו' יהיו מייצור מוכן במפעל או בבית המלאכה של הנציג הבלעדי, אין לבצע 

,  GEBERITחב' . קופסאות ביקורת, מחסומי ריצפה וכו' יהיו תוצרת אביזרים באתר
רת מרובעת כדוגמת ויכללו מאריכים, סבכות ומכסים  עגולים מפליז  )מתברג( בתוך מסג
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הרשתות העליונות תהיינה כנדרש במפרט או )מ.פ.ה( או שווה ערך הכלולים במחיר היחידה, 
 .בתכניות והן תותאמנה במדויק לגובה הרצפות ושיפועיהן

 
 אין לערבב ספחים ואביזרים של יצרנים שונים. 

 
הסתעפות או קשתות לצנרת ביוב ניקוז או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי 

 על פי התקן. D0באורך מינימלי של   עם קטע ישר ביניהן 100ת של ובזוי
 

 חיבורי צנרת ואביזרים. .ג
 

(, או באמצעות BUTT WELDבריתוכי השקה ) יעשה , ספחים ואביזריםחיבורי הצנרת
 מצמד 

הנציג חשמלי או עם אביזרי שיקוע לספיגת התפשטויות, או באמצעים אחרים כמומלץ ע"י 
 והיצרן.

 בצנרת גלויה יותקנו פתחי בקורת ליד כל שינוי כיוון, וסמוך לחיבורי הכלים.
 

 התקנת הצנרת ואביזרי צנרת. .ד
 

והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל  סיון וידע מוכחים בשימושיהקבלן חייב להיות בעל נ
שה מטעמה ועבר את את אישור הנציג המקומי )"מנדלסון" או "פלגל"( כי הינו קבלן מור

הקורסים וההשתלמויות הנדרשים, וכן להבטיח כי היצרן או נציגו יעמידו לרשות העבודה 
את הגיבוי ההנדסי והביצועי המלאים, הכנת תכניות עבודה, ביצוע קטעי צנרת במפעל 

 .( FABRICATION   - PREוהבאתם מוכנים לאתר )
 

מנציג היצרן  י  המתכנן( המזמין יקבלבסוף כל שלב משלבי העבודה )השלבים יוגדרו ע"
 עפ"י הנחיותיו והנחיות היצרן המקורי בחו"ל. בוצעה צנרתתקנת האישור בכתב כי ה

 
הזמנת היצרן לביצוע הבדיקות, הפיקוח והאישורים היא באחריות הקבלן והוא יכסה את 

 ין זה במלואו.יהוצאות היצרן לענ
 

 פרופיל תמיכה( יש לתלות באמצעות 0"מ"מ ) 21צנרת אופקית גלויה בקוטר עד  .0
ס"מ ותליות לתקרה כל  01עם סרטי חביקה כל  ן מתחת לצינור ולכל אורכו,וומגול

 מ"מ. 0.1פרופיל התמיכה יהיה בעובי  קטרים. 00
מ"מ ומעלה תתמך במרחקים אשר ימנעו  001צנרת אופקית גלויה בקטרים  .0

 י תמיכות סמוכות, ואשרמ"מ בין כל שת 01כל שקיעה אשר תעלה על  לחלוטין
 בתקנים וכמפורט בהמשך. לא יעלה על הנדרשביניהם  המרחק

מטר של צנור אופקי יש להתקין אביזר לספיגת התפשטות הצינור )מצמד  0לכל  .0
 קטרים מהתליה הבאה.  01שיקוע( עם קיבוע לתקרה כנדרש ובמרחק של 

בהתאם לקיר,  צנרת אנכית תיקבע עם אביזרי החלקה, ומחברי שיקוע קבועים .0
         היצרן. להנחיות 

 בכל צורת תליה )גלויה ו/או נסתרת( יש לאפשר התפשטות טרמית של הצנרת  .0
 הגלויה עפ"י הנחיות היצרן ובתיאום עם המתכנן.

( עם עוגנים )"דיבלים"( מתכתיים 0)חלק  0000התליות והחבקים יהיו עפ"י ת"י  .0
מ"מ לפחות, ובמרחקים הקבועים  01ל נים בקוטר שוובלבד, או מוטות הברגה מגול

מ"מ, וכל  000נור בקוטר יס"מ לצ 01, כל 001נור בקוטר עד יס"מ לצ 01בתקן )כל 
 מ"מ(. 001 בקוטר נוריס"מ לצ 01

במעברים דרך רצפות קירות ותקרות יהיה אביזר מתאים לנקודת קבע, ובנוסף עם  .3
 .היצרן יריעת איטום למניעת מעבר לחות ומים, הכל עפ"י הנחיות

 קרקעית תותקן בחפירות עפ"י הרוחב והעומק המומלצים ע"י -צנרת תת .0
 ס"מ, מלוי מסביב בחול  01עם מצע חול ים בעובי  -היצרן, להתנהגות גמישה
 עם עטיפת בטון מזוין  -ס"מ, או להתנהגות קשיחה 01וכסוי עם חול ים בעובי 

 ות.ס"מ מסביב, על פי הפרטים בתכני 01בעובי מינימלי של 

יצרן  ( עפ"י הנחיות AZחיבורים לתאי ביקורת יבוצעו באמצעות שרוול מיוחד ) .9
 הצנרת. בתא ביקורת יבש, יותקן הצינור עם מכסה ביקורת מוארך )סגלגל(.
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לצנרת אחרת או לאביזרים )כגון צלחות איסוף למי גשם( יש   HDPEבחיבורי צנרת  .01
 להשתמש אך ורק במחברים מקוריים ואין לבצע שום חיבורים מאולתרים.

עשוי   , ISOL - GEBERITדרש, תותקן הצנרת עם בידוד אקוסטי מקורי ידה וייבמ .00
קצף פלסטי יריעת עופרת ויריעה עליונה אטומה, לצנרת גלויה או מבוטנת 

 )בקירות(.
ים, יתינים, ברוחב הנדרש בתקן, תעשיווכל המתלים והחבקים למיניהם יהיו מגול .00

עם חביקה מלאה, תוצרת "מופרו" )משווקים ע"י "נרימקס" בע"מ( או תוצרת 
 .פקח"יוניסטרט" ) משווק ע"י "תגר"(, מדגמים אשר יאושרו מראש ע"י המ

רק  אישור ינתן ע"י המתכנןהקבלן רשאי להציע מתלים שווי ערך )במלואם( . ה
עם המתלים המקוריים ועם התחליפים,  -לאחר שהקבלן יכין שתי דוגמאות תליה 

 והחלטת המתכנן תתקבל בענין זה.
מעברי צנרת ביוב ודלוחין בחללי תקרות או מעל חדרי לימוד או טיפול, הקבלן  .00

ולנקז  יספק ויתקין "שקתות" אשר תותקנה תחת הצנרת ולכל אורכה, ע"מ לקלוט
מ"מ לפחות, עם  1.1כל טפוף מצנרת זו. ה"שקתות" תהיינה מפח מגולבן בעובי 

כיפופים בצדדים לכל האורך להקשחה וליצירת משטחי ניקוז, תלויות בשיפוע 
הצנרת ומתחת לה, לכל אורכה, עם חפיפה בין הקטעים. הקצוות הנמוכים של רשת 

שר יחובר לצנור דלוחין, אל מ"מ( א 00ה"שקתות" יכללו מוצא לניקוז )בקוטר 
 מחסום רצפה או מחסום ניקוז אחר ובתנאי שיהיה "מחסום פעיל" כל השנה.

 ס"מ מכל צד. 0נור תחתיו תותקנה ועוד ירוחב ה"שקתות" יהיה ברוחב הצ
 

 בדיקות לחץ ואטימה. .ה
 

 01של  ובטמפרטורה. וספרותאטמ 0.0תיבדק בבדיקת לחץ של  לאחר התקנתה כל הצנרת
 למשך שעה וחצי לאחר שכל הפתחים יאטמו. לסיוס,מעלות צ

 
 
 
 

 אופני מדידה לצנרת ואביזריה. .ו
 

האביזרים  הצנרת תימדד לפי הקוטר והאורך בין האביזרים, ללא מדידת אורך  .0
ההלחמות, התליות הרצופות, התליות  ,עצמם. מחיר הצנרת כולל את החומר

הנקודתיות או המיוחדות  וכל יתר  הנדרש, וכן את ביצוע מעברי הצנרת דרך 
 ין.יהאלמנטים של הבנ

אביזרי צנרת כגון קשתות , הסתעפויות , מעברים, רוכבים, אוגנים וכו' ימדדו  .2
החומר מחיר אביזר כולל את  ( כולל ומעלה.0.0"מ"מ ) 00בנפרד רק בקטרים של 

והריתוך שלו לצנרת משנים או שלוש צדדים כנדרש. אוגנים כוללים במחירם ריתוך 
 לצד אחד בלבד.

( ומעלה תשולם תוספת לפי האורך, 0.0"מ"מ ) 00רק עבור אביזרים לצנרת מקוטר 
 כדלקמן:

 
 מטר. 0 -מעלות  21קשת  -
 מטר. 0 -או "צלב" מכל סוג וזוית  Yהסתעפות  -
 מטר. 0 - ניפל עם ביקורת -
 מטר. 0 -מעבר  -
 מטר. 0.0 -מעלות צמודות  00קשתות  0 -
 מטר. 0.1 –מעלות  00קשת  0 -
 מטר. 0.0 -אביזר התפשטות  -
 .מטר 0 -פקק ביקורת בקצה קו  -
 מטר. 0 -נור ביוב קיים )יצקת או חומר אחר( ימחבר לצ -

כגון  קשתות ( כוללת במחיריה גם את האביזרים 0"מ"מ ) 00צנרת בקטרים עד  .7
 הסתעפויות וכו'.

יציאות( ,  אביזרים כגון מחסומים למיניהם, קופסאות איסוף, מסעפים )לכל מספר  .2
אביזרי התפשטות, מיסעף מונע גישות, אביזרי בקרה וכו' ישולמו  בנפרד. עם זאת 

נקודות הקבע, פקקים  למיניהם, מצמדים  -הצנרת וללא תוספת   כלולים במחיר
אטמים, שבכות, מכלולי חיבור ומתאמים,  רים מונעי שליפה,למיניהם, אביז
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כיסויים סביב מחסומים, תמיכות  ותליות, פרופילי התמיכה הרציפה וכל יתר 
כמו כן את החציבה/קידוח כל מעברי הצנרת,סיתות  הנדרש להשלמת העבודה.

 החריצים ויתר עבודות הבנוי הדרושות להתקנה המושלמת.
תשולם כמכלולים, כמצוין בכתב הכמויות. מחיר המכלול  צנרת דלוחין ואביזריה .0

כולל את כל ההכנות לכלים הסניטריים, את צנרת הדלוחין למיניה, את כל 
המכסים )מפליז במסגרת  קופסאות הביקורת/המאספים/מחסומים תופיים, 

 מרובעת אלא אם נדרש אחרת( חבור לתשתיות והקולטנים וכל יתר הנדרש.
 תשולם תוספת כולל התליה לרצפה שמעל.עבור עטיפת בטון  .0

"שקתות ניקוז" להתקנה תחת צנרת הביוב או הדלוחין ולכל אורכה בקטעים  .3
עבורם הדבר נדרש, תשולמנה על פי האורך נטו בלבד, כולל הכיפופים, התליות 

 המסודרות, החפיפה, המוצאים והחיבור לנקזים.

ל ההוצאות לחיתוך, עיבוד על הקבלן לכלול במחיר הצנרת ו/או האביזרים את כ .1
 הקצה , ריתוך וכל יתר הנדרש להתקנתה המושלמת ולא תשולמנה כל  תוספות.

   

 .מיכלי אגירה לחימום מ"ח לשימוש בחשמל 13.00

  

 כללי: .א
 

לחימום ם מכלי אגירה ביתייהספקת מים חמים לקבועות בכל חלקי הבניין תהיה מ .0
רגי ירגליים קבועות בב 0עם המכלים יהיו אנכיים לתליה על הקיר  מ"ח לשימוש.

 הרחבה לקיר )באופן שהחלקת הדוד כלפי מטה לא תתאפשר(.

מעלות  00טמפרטורת המים החמים במערכת צריכה ללא סחרור, לא תעלה על  .0
 צלזיוס.

הצנרת במערכות מים חמים, בידודה ואביזריה, תהיה בהתאם לדרישות התקנים  .0
 הישראלים המתאימים ויותקנו לפיהם. 

החימום או שרוול  תאפשר טיפול נוח בגופי החימום ובפיקוד, שליפת גוף ההתקנה .0
 תובטח גישה נוחה למערכת האביזרים של המחמם. החימום וכו' ללא כל קושי.

 נפח המכלים יהיה כמפורט בכתב הכמויות או בתכניות. .0

מ"מ, מעטה חיצוני צבוע ומבודדים  0.1המכלים יהיו עשויים מפח פלדה בעובי דופן  .0
 מ"מ. 01וליאוריטן מוקצף בעובי בפ

 הפנימית. כל יהיה עם צפוי אמאיל או אפוקסי, לרבות הצנרתיפנים המ .0
 רמוסטט באיכות מעולה.תגוף החימום יהיה מסוג "טבול" עם  .1

המכלים יהיו תקניים נושאי תו תקן , תוצרת "אורן" או "כרומגן" או  שווי ערך  .2
 מאושרים מראש בלבד.

, 0200מ"מ יהיה בעל ממברנה לפי ת"י  00לקוטר כניסה של שסתום בטיחות עד  .01
 "שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד כיווני".

מיכל התפשטות יהיה מטיפוס סגור הכולל נפח המיועד למים ונפח המיועד לאוויר  .00
או גז אינרטי. שני הנפחים יופרדו ע"י ממברנה או בלון מחומר גמיש. הנפח 

 מינימלי יהיה כמפורט בתוכניות.הנומינלי ה
 

 חיבור מחמם המים החשמלי. .ב
 

ת מגולוונת סקדיול יחובר לצנרת אספקת המים בעזרת צנר מחמם המים החשמלי .0
. קוטר הצנרת המחברת את מחמם המים לצנרת המים הקרים והחמים לא יקטן 01

אביזרי מקוטר הכניסה והיציאה של הצנרת במחמם. כל חיבורי הצנרת יהיו  עם 
 תקניים מתוצרת "מודגל" נושאי תו תקן.

מחמם המים החשמלי יצויד באביזרים שיותקנו בצינור אספקת המים הקרים  .0
 למחמם, בכיוון זרימת המים, ע"פ הסדר המפורט להלן:

 .ברז ניתוק כדורי 

 .ברז אל חוזר 

 .שסתום בטיחות 
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 .מיכל התפשטות 

 .מד לחץ 

 

 תכולת מחירים. .ג

 
שסתום ניתוק כדורי קדח מלא של "שגיב"  את מיכל ההתפשטות, יכלול במחירו מחמם כל 

חוזר ובטחון משולב, מחובר למשפך ניקוז המוגן  -שסתום תיקני אל,( 1.00"בקוטר החיבור )
 .מחמםע"י מחסום "רטוב" מחסום )של כיור או רצפה סמוכים(, הכל כלולים במחיר ה

 
, לרבות העבודה מחמםמ"מ( כלולים במחיר ה 01או  00המשפך וצינור הניקוז )בקוטר 

 והחיבור למחסום.
 

 

 מערכת וואקום. 13.02

 

 כללי: .א
 

מערכות ואקום מעבדתיות, מערכת הוואקום תשחרר את הפליטה שלה בנקודה בטוחה 
מחוץ למבנה, באופן שרמות הזיהום והרעש הנגרמות על ידה והשפעתן על הסביבה תהיה 

תכלול אמצעים מתאימים להפרדת מזהמים בפליטה לפני מינימלית ככל שניתן. המערכת 
 השחרור לאוויר החופשי.

המערכת תכלול אמצעים לבלימת רעש ורעידות כפי הנדרש ובכפיפות להוראות היצרנים 
 של רכיבי הציוד השונים.

כל תקלה או חריגה ממצב עבודה תקין של המערכת תפעיל מערכת התראה, כפי שיפורט 
 בהמשך.

כנן, תיבנה ותותקן. באופן שיאפשר טיפול בכל אחד מרכיבי המערכת מבלי המערכת תתו
 לפגוע ברצף ההספקה וביציבות הלחץ במוצא.

 לכל רכיב חיוני במערכת יותקן במקביל רכיב נוסף זהה, לגיבוי. 
המערכת תסומן באמצעי זיהוי, הוראה והתראה באופן ובכמות הנדרשת לזיהוי מוחלט של 

 ורמת הסיכון האופינית להם. תפקידם, מגבלותיהם
רכיבי המערכת ייבדקו כל אחד בנפרד לפני אספקתם והתקנתם. ולאחר בניית המערכת 

 תיבדק כמכלול במיקום הצבתה והתקנתה.
הקבלן יעסיק עובדים ברמה מקצועית הנדרשת, ולפעול לפי הכללים הנדרשים בתקנות 

 ובחוק להתקנה והפעלה בטוחה. 
ועל פי הנחיות  G-01 זה והחלקים הרלוונטים במפרט הנחיות מפרטהעבודה תתבצע על פי 

המעודכנים ביותר בזמן ביצוע   למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה 00המפרט הכללי פרק 
 .ים אלועותק ממפרט על הקבלן לרכוש ולהחזיקהעבודה, 

 

 מרכבי המערכת וניקיונם. .ב
 

ים. התאמת הרכיבים וחומרי מערכת הוואקום תיבנה מרכיבים חדשים בלבד, איכותי 
המבנה, ללחץ ולטמפרטורה מוטלת על היצרן, הקבלן יספק אישור  יצרן בכתב לקיום  
 הדרישות. 
ניקיון מערכת ואקום,  ניקיון רכיביה וניקיון הסביבה הינם תנאי יסודי לאיכותה  
ובטיחותה. הקבלן ישמור בכל שלבי האספקה וההתקנה והבדיקות על ניקיון עד  
 כנסת המערכת לפעולה שוטפת.לה 
רכיבי המערכת יותקנו בצורה יציבה, יתמכו ויחוזקו לחלקי מבנה יציבים, יותקנו  
 במקומות בטוחים ובמרחקים בטוחים מפני פגיעה פיזית ומפני השפעות הסביבה. 

 
 המערכת תכלול את הפריטים כדלקמן: 

 
משאבות ואקום: שתי משאבות לפחות. כל אחת מהן תהיה מסוגלת  .0

לספק את שיא הביקוש המתוכנן, גם כאשר אחת המשאבות מושבתת. 
משאבות הוואקום תפרוקנה את הפליטה שלהן באוויר החופשי מחוץ 
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למבנה בנקודה גבוהה ככול האפשר, במקום ובאופן שיצמצמו למינימום 
 ם על תנאי הסביבה.את רמות הזיהום והרעש והשפעת

לכל משאבה יותקן צינור פליטה נפרד. צינור הפליטה יהיה מתכתי ומוגן 
בפני שיתוך, בקצהו תותקן רשת למניעת כניסת חרקים. קוטרו יקבע כך 
שמפל הלחץ דרכו יהיה מינימלי ולא יפגע בביצועי המשאבה ובתקינותה, 

קרוב ביותר מטר לפחות מעל מפלס הגג ה 0צינור הפליטה יהיה גבוה 
מטר לפחות מכל דלת או חלון.  בקצה הצינור יותקן שלט  0ומרוחק 

 "פליטה של מערכת ואקום".
לכל משאבה יותקן שסתום ניתוק ידני )בכניסה ויציאה( ושסתום אל 
חוזר. חיבור המשאבה לצינור קשיח יהיה באמצעות חיבור צנרת גמישה 

 משוריין ברשת קלועה.  000עשויה פלב"ם 

ואקום: נפח הקולט יחושב וייקבע בהתאם להיקף הצריכה, קולט  .0
בהתאם לנתוני התפעול של המערכת באופן שיבטיח הפעלה יעילה של 
ותקינה של המשאבות )צמצום תדירות התנעות המשאבות ושיכוך 
התנודות ברמת הוואקום(. נפח הקולט יהיה כפי הנדרש. אך לא פחות 

שת לעבור דרכו במשך דקה מהספיקה המרבית  )אוויר חופשי( הנדר
או  ASMEאחת. קולט הוואקום יתוכנן וייבנה בכפוף לדרישות תקן 

שווה ערך מאושר. הקולט ייבדק לפני התקנתו והפעלתו בכפיפות 
לדרישות תקן הייצור, לרבות בדיקה בוואקום מלא. הקולט ייבנה 
מפלב"ם או מפלדת פחמן עם הגנה פנימית מפני שיתוך. ניקוז הקולט 

יה ידני ויאפשר פינוי נוזלים ממנו תוך פעולת המערכת ללא פגיעה יה
ברמת הוואקום. הקולט יסופק עם מעקף ושסתומי ניתוק שיאפשר 

 אחזקתו ובדיקתו ללא פגיעה ברף ההספקה.

מסננים בקטריאליים: במבוא מערכת הוואקום יותקנו שני מסננים  .0
הסינון(. אחד  בקטריאליים זהים במקביל )עם אפשרות החלפה של חומר

 22.220%משניהם יהיה בפעולה והשני רזרבי. יעילות המסנן תהיה  
. כל אחד ASTM D 1986 (DOP) TEST METHODלפחות לפי תקן 

מהמסננים יתאים בגודלו לספיקת שיא מתוכננת עם מפל לחץ מינימלי . 
כל מסנן יצויד באמצעי למדידת מפל לחץ דרכו ובאינדיקטור לחיווי מצב 

. בית המסנן עשוי חומר בלתי מחליד ומצויד בשסתום ניקוז ידני המסנן
 ובקבוק איסוף נוזלים.

מפריד טיפות: מפריד טיפות יותקן בקו האספקה לאחר המסננים  .0
הבקטריאליים,. מפריד טיפות יצויד בשסתום ניקוז ובקבוק לאיסוף 

 נוזלים, בקבוק הנוזלים יהיה מסוג הניתן לחיטוי.

ה:  בלוח יותקן מפסק ראשי לכל הלוח. בנוסף מערכת החשמל והבקר .0
עבור כל משאבה יותקנו בלוח החשמל והפיקוד מפסק ראשי )לפני 
המתנע(, מתנע מתאים להספק המנוע, הגנה בפני עומס יתר ומונה שעות 
עבודה. באם יידרש שנאי למערכת הפיקוד או אמצעי אחר לבקרת מתח 

החשמליים ומעגלי הבקרה  יותקנו שניים כאלה לפחות. הפעלת המעגלים
יתוכננו ויחוברו באופן כזה שהפעלת אחד מרכיבי המערכת, הדממתו או 
תקלה כל שהיא ברכיב מרכיבי המערכת, לא תפגע בתפקוד שאר 
הרכיבים ולא תשפיע על ביצועיהם. מערכת הבקרה תפעיל באופן 
אוטומטי, משאבה רזרבית בכל פעם שהמשאבה הפעילה  אינה מסוגלת 

על רמת הוואקום הנדרשת. במקביל תועבר התראה אור קולית  לשמור
עם כניסת המשאבה הרזרבית לפעולה. מערכת הפיקוד תתוכנן באופן 
שיאפשר החלפת תורנות בין המשאבות באופן אוטומטי. לכל משאבה 
יהיה בלוח החשמל מערכת לאתחול אוטומטית שתפעיל אותה מחדש 

שמל ותחזיר אותה למצב במקרה של הפסקה או הפרעה במערכת הח
 העבודה המקורי שקדם לאותה הפרעה ללא צורך במעורבות של אדם.

אופן פעולת המערכת:  הפעלה והפסקת פעולת משאבות הוואקום תעשה  .0
באופן אוטומטי באמצעות מפסקי ואקום שיותקנו בקולט או בקו 
היניקה המשותף למשאבות. בקו אספקה לאחר שסתום ניתוק )בצד 

יותקן מפסק ואקום או מתמר ואקום אנלוגי שיפעיל התראה הצרכנים( 
כאשר רמת הוואקום יורדת מתחת לערך המתוכנן בנקודת ההתקנה. מד 
ואקום יותקן ע"ג הקולט ובקו האספקה הראשי במבוא שסתום הניתוק 
הראשי וסמוך לכל מפסק או חיישן ואקום. לוח שנתות של מד ואקום 
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הקופסא של מד   in Hg 0-30 יהיה עם קריאה רציפה בתחום של
 הוואקום והחלקים ה"רטובים" יהיו עשויים פלב"ם.

אמצעי בקרה והתראה: בלוח הפיקוד של המערכת תשולבנה כל  .0
מנורה ירוקה דולקת באופן קבוע  -ההתראות ואינדיקציות )"פעולה"

מנורה אדומה דולקת באופן קבוע  -עבור כל אחת מהמשאבות, "תקלה"
מנורה אדומה דולקת מהבהבת+ התראה  -קו אספקה", "ואקום נמוך ב

מנורה אדומה דולקת  -קולית, "כניסת משאבה רזרבית לפעולה"
מהבהבת+ התראה קולית( כל ההתראות תועברנה במקביל ללוח 
התראה מרוחק שיותקן במעבד או כפי שיקבע והוא כלול במחיר 

 המערכת.

 הבטחת איכות.  .ג
 

מוסמכים, מיומנים, אחראים ובעלי ידע התקנת המערכת תהיה ע"י מתקינים 
וניסיון בהתקנת מערכות גזים מעבדתיים. לרבות פיקוח צמוד על התקנת 

 המערכות ע"י מפקח מוסמך בעל ידע וניסיון בתחום מערכות גזים מעבדתיים.
 

בדיקה סופית של המערכת ע"י המפקח לאחר השלמת התקנתה, כדי לוודא 
 הכנסתה לשימוש פעיל.ולקבוע כשירותה ובטיחותה לפני 

 

 אמצעי סימון וזיהוי. .ד

כל רכיבי המערכת יסומנו ע"י אמצעי זיהוי, התראה והוראה באופן ובכמות  .0
הנדרשת לזיהוי מוחלט של סוג הזורם, כיווני זרימה, לחצי עבודה וכל נתון אחר 

 נדרש.

לכל אחד מרכיבי המערכת תוצמד תווית או מדבקה לזיהוי. חרוט או מודפס.  .0
הזיהוי ופרטי הרכיב יצוינו במקביל בתכנית החיבורים ובשאר המסמכים מספר 

הטכניים. אין לסמן באותו מספק זיהוי לשני רכיבים גם אם הם זהים ומשמשים 
לאותה מטרה. תווית הזיהוי תציין את מצבו של הרכיב )לדוגמה ברז סגור או 

 ברז פתוח ע"פ מצב עבודה רגיל(.

דגלונים ואמצעי זיהוי בשני הקצוות. המספרים יהיו החיווט יסומן באמצעות  .0
 זהים.

אמצעי הזיהוי יהיו ברורים, עמידים בתנאים בהם עומדת המערכת ואסתטיים.  .0
 מ"מ. 1-גובה הטכסט יהיה אחיד ולא פחות מ

 

 דרישות המערכת. .ה

 

 שתי משאבות רוטריות, טבעת שמן המורכבות על קולט ואקום. .0
כ"א, תלת פאזיות בהינע ישיר, מק"ש  25משאבות ואקום לספיקה של  0ספיקה:  .0

 סבל"ד. 0,011

 .פסקל( 01מיליבר ) 1.0ואקום מרבי:  .0

 שסתום אל חוזר,  שסתומי ניתוק, כל משאבה כוללת: פילטר מיקרוני ביניקה, .0
ע"ג קולט  מצוף הגנת מפלס שמן מורכבותחיבורים גמישים לצנרת קשיחה, 

 ליטר. 011  ואקום

הקולט יכלול פתח ביקורת, חיבור לניקוז, ברז ניתוק בחיבור כניסה, ברז ניתוק  .0
 בחיבור יציאה, בתחתית ברז ניקוז, רגש ואקום  ומד ואקום.

ליטר לדקה, עם חיבורי כניסה  0,011פילטר בקטריולוגי לואקום לספיקה של  .0
. כולל מד לחץ . גוף אלומיניום עם ציפוי אנטי קורזיבי0ויציאה בקוטר של "

סמ"ק, טמפרטורת עבודה עד  001דיפרנציאלי, בקבוק לאיסוף נוזלים בנפח של 
 מעלות צלזיוס וניקוז ידני. 011

 מ"ל . 001בנפח של  1.00יחידות, בקבוק איסוף נוזלים הברגה " 0 .0

משאבות כולל החלפה אוטומטית ולוח חיווים מרחוק שיותקן  0 -לוח חשמל ל .1
פשרות הפעלה אוטומטית, עם החלפה אוטומטית בין ללוח יהיה אבמעבדה. 

המשאבות וקביעת המשאבה המובילה, וגם אפשרות לפעולה ידנית ללא  קשר 
 0ללוח ומפסק לכל משאבה ) לרמת הוואקום.  הלוח יכלול מפסק זרם ראשי

 0-מובילה, מש 0-מפסק בורר מערכת ואקום "מש ,אוטו'"( –מנותק  -מצבים "יד
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נורות חיווי מצב עבודה/תקלה, התראה ואקום  וטומטית",מובילה, החלפה א
, לחצן ניסוי נורות, לחצן צופרים, יבש ים נמוך, מונה  שעות לכל משאבה, מגע

מחיר הלוח כולל  את כל רגשי הוואקום   וחיווט. ניסוי צופר, לחצן השתקת צופר,
 )לחץ( הנדרשים. וכל יתר המפורט לעיל.

 

"אסולין קומפרסורים בע"מ" או  "אחים פולק" או שווה כל המכלול יסופק ע"י חברת  .ו
ערך מאושר ויותקן ויופעל ע"י הקבלן, כפוף לכל יתר דרישות היצרן ובהנחיית הספק  
המקומי כולל ביצוע הפעלה ודו"ח בכתב של הספק על ביצוע ההתקנה ופעולת  
 המערכת. 

 בלן הראשי.כל המכלול יותקן בתוך מבנה הגנה נגד גשם אשר יסופק ע"י הק .ז

מחיר המערכת כולל את כל האמור לעיל וכל יתר הנדרש להפעלה אוטומטית מלאה  .ח
נור הפליטה האנכי ישולם בנפרד, וכן התמיכה על הגג עבור הגבהת פתח יצ ובטוחה. 
 דרש.יהפליטה כנ 

 
 

 .)לחץ או ואקום( ואביזריה למעבדותצנרת לגזים  13.07

 

 כללי: .א
 

גורמי סיכון רבים. גורמי הסיכון אלה ואחרים לשימוש בגזים מעבדתיים נלווים 
קיימים בכל מקום בו נעשה שימוש או טיפול במערכות גזים מעבדתיים. הם 
עלולים להתממש, בצורה בלתי צפויה בכל פעם שמתעלמים מכללי הבטיחות 

 ומנהלי עבודה המחייבים.
 

ון יש לקחת מראש בכל שלבי ההתקנה והבדיקות של המערכות את גורמי הסיכ
כגון: סיכוני אש )האופיניים למערכות חמצן ותערובות חמצן(, סיכוני לחץ 
)מגלילים ומצנרת(, סיכוני טמפרטורה )נוזלים קריוגנים(, דליפות )דליפות חמצן 
ותערובות חמצן כרוכות בסיכוני אש, דליפות חנקן בחללים סגורים תגרום 

המים, ניתוק אספקה, לפגיעה בבריאות הנוכחים(, החלפה בין סוגי גזים, מז
הפרעה באספקה וזיהום הסביבה. במטרה לצמצם את הסיכוי להתרחשות אותם 
גורמי סיכון ולמנוע אותם מראש, הקבלן יעסיק עובדים שזהו תחום התמחותם, 
ברמה מקצועית הנדרשת, ולפעול לפי הכללים הנדרשים בתקנות ובחוק להתקנה 

 והפעלה בטוחה. 
 

 00ועל פי הנחיות המפרט הכללי פרק  G-01יות מפרט העבודה תתבצע על פי הנח
על המעודכנים ביותר בזמן ביצוע העבודה,   למתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה

 .ים אלועותק ממפרט הקבלן לרכוש ולהחזיק
 

 מרכבי המערכת וניקיונם. .ב

 
מערכת אספקת גזים מעבדתיים תיבנה מרכיבים חדשים בלבד, איכותיים, נקיים 

מצן, מוגנים מפני שיתוך, מתאימים לסוג הגז שהמערכת מספקת, לשימוש בח
לספיקות וללחצי העבודה ומתאימים לשימוש מעבדתי. התאמת הרכיבים 
וחומרי המבנה לסוג הגז, ללחץ ולטמפרטורה מוטלת על היצרן, הקבלן יספק 

 אישור  יצרן בכתב לקיום הדרישות.

 
וניקיון הסביבה הינם תנאי יסודי  ניקיון מערכת גזים מעבדתיים, ניקיון רכיביה

לאיכותה ובטיחותה. הקבלן ישמור בכל שלבי האספקה וההתקנה והבדיקות על 
 ניקיון עד להכנסת המערכת לפעולה שוטפת.

 
רכיבי המערכת יותקנו בצורה יציבה, יתמכו ויחוזקו לחלקי מבנה יציבים, 

ת ומפני השפעות יותקנו במקומות בטוחים ובמרחקים בטוחים מפני פגיעה פיזי
 הסביבה.
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 הבטחת איכות.  .ג
 

התקנת המערכת תהיה ע"י מתקינים מוסמכים, מיומנים, אחראים ובעלי ידע 
וניסיון בהתקנת מערכות גזים מעבדתיים. לרבות פיקוח צמוד על התקנת 

 המערכות ע"י מפקח מוסמך בעל ידע וניסיון בתחום מערכות גזים מעבדתיים.
 

ע"י המפקח לאחר השלמת התקנתה, כדי לוודא  בדיקה סופית של המערכת
 ולקבוע כשירותה ובטיחותה לפני הכנסתה לשימוש פעיל.

 
שימוש ברכיבים ובחומרים מתאימים ומאושרים לגזים מעבדתיים, נקיים 
לשימוש בחמצן, מתאימים ליישום המוגדר, ועומדים בדרישות התקנים  

 הקיימים.
  

 גזים מעבדתיים. .ד
 

ב, יחבר ויתקין את מערכות לאספקת גזים מעבדתיים הקבלן יספק, ירכי
( בנוסף לגזים 0COהדחוסים כוללת את סוגי הגזים כדלקמן: פחמן דו חמצני)

 מעבדתיים דחוסים חלה ההגדרה גם על ואקום, מים מטופלים )או מזוקקים(.
 

המערכות לאספקת הגזים המעבדתיות תכלולנה את הצנרת ואביזריה, תליות 
ובקרה, יציאות השירות, כל ברזי המעבדות  )שסתומים( ניתוקהצנרת, ברזי 

אביזרי בקרה והתראה וכל יתר הנדרש, וכן את כל הקידוחים וביצוע המעברים 
 בקירות, רצפות או תקרות, השרוולים למעברי צנרת ואיטומם, וכל יתר הנדרש.

 
מצן נקיים במקור לשימוש בח  Lאו   Kהצינורות יהיו מנחושת ללא תפר, דרג 

או תקן ארופאי אחר שווה ערך. הספחים,  B 819 –ASTMלפי תקן אמריקאי
השסתומים, האטמים וכל שאר רכיבי המערכת יהיו מחומרים עמידים בפני 
שיתוך, מתאימים ומאושרים לשימוש בחמצן. דרישה זו חלה גם על כל חומר עזר 

 נוסף הנדרש להתקנת הרכיבים, לבדיקתם ולניקיונם. 
 

 ANSIיו חרושתיים מנחושת, מתאימים לחיבור בהלחמה לפי תקן הספחים יה

B16.22  אוMSS SP-73 קשתות בכיפוף או הסתעפויות המיוצרות במקום .
 באמצעות קדיחה או משיכה אסורות לשימוש.

 
, בתנאי שיתאימו LET- LOKאו   SWAGELOKאו מחברי לחץ כדוגמת  

בים יותר מאלה של חיבור ותהיה להם עמידות ללחץ וטמפרטורה זהים או טו
 מולחם ובתנאי שהשימוש בהם אושר מראש ע"י המפקח.

 
ואביזריה, תליות ת . תכלולנה את הצנרמטופלים המערכות לאספקת מים

ותמיכות וכל המפורט לעיל, ברזי ניתוק ובקרה, מקטיני לחץ, ברזי שירות וכל 
 יתר הנדרש.

 
המערכת יישאו סימני היכר הצינורות, הספחים, השסתומים ושאר רכיבי 

מקוריים של היצרן, המציגים את תקן הייצור ומעידים על התאמתם לשימוש 
בחמצן. לחילופין, הקבלן יספק תעודות מקוריות המאשרות התאמת הצינורות 

 והאביזרים לתקן כנדרש לעיל והתאמה לשימוש בחמצן.
 

 ניקוי הצנרת ואביזרים. .ה
 

יים במקור לשימוש בחמצן לפי תקן אמריקאי הצנרות לגזים מעבדתיים יהיו, נק
ASTM-B 819  או לפי תקן אחר שווה ערך )לא יותר שימוש בצנרת שעברה ניקוי

 עצמי בבתי המלאכה של הקבלן(.
 

הספחים, השסתומים ושאר רכיבי רשת האספקה יהיו נקיים במקור לשימוש 
 בחמצן. הניקוי יבוצע ע"י היצרנים של אותם רכיבים.
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, הספחים, השסתומים ושאר האביזרים יסופקו לאתר כשהם ארוזים, הצינורות
פקוקים ומוגנים מפני אבק, לכלוך ומזהמים. כך יישמרו במהלך הובלתם 

 אחסונם והתקנתם עד להכנסתם לשימוש פעיל.
 

הצינורות, הספחים, השסתומים ושאר האביזרים יאוחסנו לאורך תקופת הביצוע 
רוזים ופקוקים עד התקנתם. הקצוות החופשיים במקום נקי ויבש ויישמרו בו א

של הצינורות והאביזרים, גם אלו שהותקנו, יישמרו אטומים ע"י פקקים למניעת 
 חדירת לכלוך וגופים זרים לתוכם.

 
כל צינור או רכיב ייבדק ויזואלית לפני התקנתו לוודא העדר זיהומים בתוכו. 

 או רכיב. במידה והתגלו כאלה אסור להתקין את אותו צינור
 

ניקוי מחדש של צינורות, שסתומים ואביזרים מותנה באישור המפקח. ייעשה אך 
ורק במקרים בהם התגלה זיהום מקומי ומוגבל בראש צינור או בנקודת החיבור 

 (.G-01  -לפני התקנתה )הניקוי יעשה כמפורט ב
 

 התקנת צנרת ואביזרים. .ו
 

קווים ישרים, לפי סדר נכון יש להקפיד על חזות אסתטית ומקצועית, התקנה ב
ע"פ הנדרש בשטח, עם כמות מינימלית של חציות והצטלבויות. סדר הנחת 

 הצנרת יבטיח זיהוי קל של כל צינור, תפקידו, נקודת מוצאו ונקודת סיומו.
 

התמיכות והמתלים יעוגנו בצורה יציבה ובטוחה לאלמנטים קונסטרוקטיביים 
ועמודים מפלדה ובטון. העיגון ייעשה באופן  קבועים, כגון קירות, תקרות, קורות

 ובמקום שלא יגרום נזק כלשהו לאלמנטים אלה או לצינורות הנתמכים.
 

התקנת הצנרת תעשה בהתאם לפרטים המופיעים בתוכניות. אין לתמוך צינור אל 
צינור, כל צינור יחובר לתמיכות באופן עצמאי לחלוטין. אין להשתמש בצנרת 

 בציוד לתמיכת צנרת.לתמיכת ציוד או 
 

תחובר לאורך מסלול התקנתה לתמיכות ומתלים להבטחת מיקומה  הצנרת
תתלה  ויציבותה, להגנתה מפני שקיעה ומפני עומסים ומאמצים חריגים.

נים וומגולאו מתלים  מהתקרות או תיתמך על הקירות אך ורק ע"י חבקי מתכת
בנויים משני חלקים עם רפידה מקורית מגומי סינטטי המפרידה בין החבק 

 MUPROדוגמת תוצרת לצינור. קוטר התמיכה/החבק יתאים לקוטר הצינור. 
 "נרימקס"(, או ש"ע של "רוקו" או "יוניסטרט". ע"י ק)משוו

 
התפצלות ענף מצינור אספקה אופקי תבוצע מחלקו העליון של הצינור או בזווית 

 מעלות כלפי מעלה. 00של 
 
המרווח בין צינור לצינור אחר או צינור לקיר או תקרה או לדופן כלשהי, יהיה  

 מ"מ. המרווח יימדד מנקודה קיצונית על היקף הצינור.  01לפחות 
 

בכל מקרה בו נדרש מעבר צינור דרך קיר, רצפה או תקרה. ייעשה המעבר 
וול יקובע היטב בתוך הבניה או באמצעות שרוול מעבר עשוי מצינור נחושת. השר

יוסף בכל מקרה של קיר  או רצפה או תקרה קיימים. קצותיו יהיו ישרים ויבלטו 
מ"מ מפני הקיר דרכו הוא חודר. המרווח בין הצינור ובין השרוול יאטם ע"י  01

 חומר איטום עמיד אש למשך שעתיים. 
 

  )אופקית(:או מים רכים למעבדות מרחקי התליה והתמיכה לצנרת גזים 
 

קוטר 
נומינלי 
 )אינטש(

0/0 0/1 0/0 0/1 0/1 0 0.0/0 0.0/0 0 

מרווח 
מרבי 
 )מטר(

0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 
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 בחציית תעלות או מגשי חשמל, יש לבצע תמיכה משני צדי החציה.
 

ע"ג  תמך לכל אורכהית. אופקית, ם מטופליםלמי CPVCאפורה או   PVCצנרת 
תמך יס"מ. הזויתן יתלה או י 01מ"מ, עם חבקים כל  0X01X01 ןלווזויתן מגו

 מ'. 0.1מהתקרה במרחקים שלא יעלו על 
  

ברזי ניתוק ושליטה או ברזי מעבדה שולחנים יהיו מיועדים להתקנה בצנרת  .ז
 אספקה של גזים מעבדתיים, או חיבור לצנרת האספקה ושלחנות המעבדה.

 
ונקיים משומנים, ארוזים בשקיות  אביזרים יהיו נקיים, רחוציםברזים והה

 ומסומנות, ישירות ממפעל היצרן. אטומות
 

", מתאימים DUTY-HIGHהאביזרים יהיו לעבודה מאומצת "ו הברזים  כל
 (.PSI 001אטמוספירות ) 00לעבודה בלחצים של עד 

 

 :מעבדתיותספקות הפירוט ברזי   .ח
 

ללי תקרה, , גלויים בחמעבדתיותספקות להכל ברזי הסגירה והשירות  .0
 ד:בקופסאות בלוחות בקרה וכו' יהיו על פי הפירוט להלן בלב

 

. 011" סידרה   HAM-LETכל הברזים יהיו כדוריים תוצרת " .א
 מצוידים במנגנון נעילה ונעולים במצב פתוח.

 .000הכדור, הציר והברגים יהיו מפלב"ם  .ב

 האטם יהיה מטפלון. .ג

אטומה מסומנת , ויסופקו ארוזים באריזה נקייםהברזים יהיו  .ד
  ע"י היצרן. וחתומה

 

 התקנת ברזים מעל תקרות לפירוק תעשה במקומות עם אפשרות נוחה לגישה .ט
 ותחזוקה.

 

 לחצי העבודה של הברזים יהיו כדלקמן: .י
 

 בר   0CO   : 0לחץ 
 

 לחנותוספקות ו/או אביזרי ניקוז לשהלהלן פירוט ברזי השליטה ו/או ה .יא
 המעבדה:

 
" בלבד, דגם BROENתהיינה תוצרת "סוללת ערבוב למ"ק/מ"ח  .0

מ"מ( עם  001)עם אורך אופקי של הפיה =  00.000.112או  00.010.112
 1.0"01מהמשטח. ברזי ניתוק מתחת למשטח יהיו "איקון" דגם / חיבור

 .וסימני זהוי בהתאם ליעוד 0/1"עם מופה מעבר 

 

 12.201.112" בלבד, דגם BROENברז למים מטופלים יהיה תוצרת " .0
מ"מ( חיבור מהמשטח, ברז ניתוק על קו האספקה,  001פיה באורך )

 .G.F" או FIPכדורי עם חיבורי הברגה תוצרת "
 

יהיו ברזי השליטה והניתוק כדוריים, תוצרת  מטופליםלמערכות מים  .0
"FIP" או "G.F..בחיבורי הדבקה עם רקורד לפירוק משני הצדדים ." 

 
" בלבד, BROENהיו תוצרת ", ימטופליםברזי מעבדה שולחניים למים  .0

 00וצנורית "פקס"  POM)גוף פלסטי  00-010.112מהמשטח, מק"ט 
 מ"מ(.
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למערכות ואקום יהיו ברזי השליטה והניתוק כדוריים, תוצרת "שגיב"  .0
 בלבד מיציקת פליז, קדח מלא ועם רקורד לפירוק.

 
 -" בלבד BROENויר דחוס יהיו תוצרת "וברזים לואקום או לא .0

  .)שתי יציאות( 00.100.112)יציאה אחת( או  00.100.112ם מהמשטח דג
 

כוסית ניקוז עגולה להתקנה בשלחן מעבדה תהיה תוצרת "וולקטן"  .0
 מ"מ(, וסיפון. 001)בקוטר  011)משווק ע"י "טכנולאב"( מק"ט 

 
סיפונים לכיורים ולכוסיות במעבדות יהיו תוצרת "וולקטן" )משווק ע"י  .1

 .W 000"טכנולאב"( מק"ט 
 

 סימון וזיהוי. .יב
 

כל הצינורות יצבעו ע"י צבע זיהוי לכל אורכם ולהגנתם מפני תנאי סביבה 
ולמטרות סימון וזיהוי. הצביעה תהיה בשתי שכבות לפחות המתאימה לצנרת 

 נחושת. הצביעה וההכנה לצביעה תעשה בהתאם להנחיות יצרן הצבע.
 

התקנתם, ע"י אמצעי זיהוי הצינורות ורכיבי רשת האספקה יסומנו, גם במהלך 
והתראה באופן ובכמות הנדרשים לזיהוי מוחלט של תכולתם, תפקידם, 
מגבלותיהם, כיוון הזרימה, לחצי עבודה ורמות הסיכון. אמצעי הסימון יתאימו 

 לנקודת התקנתם ויהיו עמידים בתנאים אופיניים לנקודת ההתקנה.
 

מסלול ההתקנה, אדם שעומד סימון הצינורות יעשה באופן שבכל נקודה לאורך 
 על הרצפה יהיה מסוגל לזהות בקלות את סוג הזורם ואת כיוון הזרימה.

 
גוון הצבע העליון של הצינור יסמן את סוג הזורם. מדבקות זיהוי היקפיות יסמנו 
את סוג הזורם וכיוון הזרימה בצינור. תוויות זיהוי לסימון שסתומים ואביזרים 

ראה סמוך לשסתומים, אביזרים, התפצלויות חיוניים. שלטי הוראה והת
 וחיבורים חיוניים. 

 
הכתב )באותיות דפוס( והסמלים  שבאמצעי הסימון יהיו ברורים וקריאים, 

 מיושמים בהדפסה, בחריטה או בהטבעה.
 

מטר בקטע קו ישר, סמוך לכל  0המדבקות תוצמדנה לצנרת במרווחים של כל 
לפני ואחרי מעבר  הסתעפות ולעל שינוי בכיוון הזרימה.

קיר/מחיצה/רצפה/תקרה. סמוך לכל שסתום ניתוק וסמוך לנקודת התחברות 
  לפירטי ציוד.

 

                           שטיפת מערכת התברואה ובדיקות לחץ. 13.02

 

 כללי: .א
 

, 10110כל קווי המים והביוב יבדקו בהתאם לדישות המפרט הכללי למתקני תברואה סעיף 
ל כל חלקיו ובהתאם להל"ת. הבדיקות יבוצעו לאחר גמר מערכות ע 0010תקן ישראלי 

התברואה, או בדיקות חלקיות ע"פ הצורך, בהתאם להוראות המפקח. כל הבדיקות 
 הנדרשות כלולות במחיר הציוד, יבוצעו כחלק מעבודת הקבלן וללא תוספת תשלום.

 
גלויים לעין. אורך  לפני ביצוע הבדיקות יכוסו חלקית הצינורות. כל החיבורים יושארו

הקטעים הנבדקים יהיו בהתאם להוראות המפקח. לפני הבדיקה יש לוודא עיגון וייצוב 
 הצנרת בקטע הנבדק.

 
בעוד הצנרת נמצאת תחת לחץ, ייבדקו כל החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה 

בדיקה חדשה. תחשב כליקוי שיש לתקנו. לאחר תיקון הדליפות  יועלה הלחץ שנית ותעשה 
 יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים עד לקבלת קו אטום לשביעות רצון המפקח.
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מילוי הקווים יחל בנקודה הנמוכה ביותר. קצב המילוי יהיה איטי, תוך הוצאת האוויר 

 מהמערכת, ויאושר ע"י המפקח.
   

 חוזה עם "מעבדה מוסמכת" .ב
 

ן התקנים( לבדיקת מערכת מתקני הקבלן יחתום חוזה עם מעבדה מוסמכת )כגון מכו
התברואה )מים וביוב( בהתאם לפרטי הבדיקות המפורטים בהמשך. במהלך התקנת 
המערכות ובהתאם להתקדמות הבניה, יזמין הקבלן את המפקח מטעם המעבדה לביקורות 

 בהתאם לתנאי החוזה עם המעבדה והקבלן.
תב, בו יפורטו תוצאות בגמר התקנת המערכת באחריות הקבלן לקבל דו"ח  מסכם בכ

 הבדיקות, כולל אישור המעבדה לתיקון ליקויים אם היו. דו"ח זה יימסר למזמין/ למפקח. 
 

 פרטי הבדיקות הנדרשות ע"י מעבדה מוסמכת:
 

(, על 1.11המותקנת מתחת לרצפה/ בתוך יציקות )במפלס  קיימתצנרת נקזים וביוב  .0
 פי הצורך. ובמידה ויידרש, תבוצע בדיקה חלקית או בקטעים לכל קטע .

 מערכת אספקת מים קרים וחמים, בדיקת לחץ ואטימות המערכת. .0

 מערכת דלוחין ונקזים וחיבור תשתיות ניקוז חדשות לתשתיות קיימות.. .0

 ור וכו'.קולטני שפכים, צינורות אוור .0

 קבועות שרברבות. .0

בדיקה מסכמת כוללת להשלמת הבדיקות המפורטות לעיל,  לכל  -גמר עבודות .0
 מערכת אספקת המים, ביוב ניקוז, ברזים, כלים וכו'.

 

 בדיקות לחץ ושטיפה לצנרת מים. .ג

 

צנרת אספקת מים קרים, חמים וכל צנרת אחרת במתקן, תיבדק בלחץ הידראולי  .0
 אטמוספרות. 01העבודה המרבי במערכת, אך לא פחות מאשר מלחץ  0.0הגדול פי 

 

 שעות. 00הבדיקה תחשב למוצלחת, אם לא חלה ירידה בלחץ לאחר  .0

 

כל אביזרי המערכת שאינם עומדים בתנאי לחץ הבדיקה ינותקו/יעקפו )יבודדו(.  .0
 כגון: שסתומים, נחשונים וכל אביזר רגיש אחר.

 

ת התליות, נקודות הקבע ואביזרי במהלך הבדיקה הקבלן יבדוק את תקינו .0
 ההתפשטות.

 

לאחר גמר הבדיקה ואישור המפקח, יש לשטוף את הצנרת להוצאת שיירי לכלוך,   .0
השטיפה תעשה בתוך הצינורות וכל השסתומים והאביזרים ייעקפו. השטיפה 

 תמשך כל עוד ימצא לכלוך בתוך המים, עד לקבלת מים נקיים. 
   

 ניקוז וביוב בבניין. בדיקות לחץ  ושטיפה לצנרת .ד
 

כל קצוות הצנרת  )לרבות קופסאות ביקורת, מחסומים למיניהם( בכל קטע נבדק  .0
 יאטמו בפקקים.

מ"מ(, תיבדק לפני סגירת קירות וריצוף  00) 0כל צנרת הדלוחים בקטרים של עד " .0
 מטר מעל הנקודה הגבוהה ביותר.  0.0בלחץ מים של 

מטר על הנקודה הגבוהה  00אך בעומד של כל צנרת הביוב, תיבדק כמתואר לעיל  .0
 (. HDPEאו   PVCביותר )לצנרת 

במהלך הבדיקה יש לבדוק את כל נקודות החיבור למיניהם, אביזרי הביקורת,  .0
 אביזרי התפשטות וכו'.
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כאשר הבדיקה נערכת למערכות שהם תוספת למערכות קיימות, הקבלן יחסום את  .0
קות הלחץ יעשו עד לחסימה זו. לאחר הקו החדש לפני החיבור לקו הקיים, ובדי

 השלמת הבדיקה יתבצע החיבור בין המערכת הקיימת לחדשה.

הקבלן יוודא כי הזרימה חופשית )וללא הפרעות(. כל הצנרת, קופסאות הביקורת,  .0
 המחסומים ומלכודות למיניהם יינקו מכל פסולת בניה או פסולת אחרת.

   

 בדיקת כיורים ואביזרי מים. .ה
 

הסניטרים יופעלו, יבדקו נקודות החיבור בין הכלים לצנרת הניקוז/ כל הכלים  .0
 למחסומי הכיורים ועל נקודת חיבור אחרת קיימת.

זרימות המים יווסתו עד לקבלת זרימת מים תקינה ללא התזה. כל הרשתות,  .0
 המסננים, מעדני הזרימה למיניהם וכו', יינקו. עד לקבלת זרם אחיד יציב ומלא.

 
 
 

 ניקוז וביוב קיימים.שטיפת קווי  .ו
כל הצנרת התת  קרקעית תנוקה באמצעות מוטות עם מברשות ניקוי בקצה, לאחר  .0

מכן יש לשטוף את הצנרת בזרמי מים חזקים עד לקבלת קווים נקיים מכל פסולת 
 בניה או מחסומים אחרים.

לאחר ניקוי המערכת, הקבלן יבצע צילום וידאו לכל אורך הצנרת, עם ציון כל קטע  .0
ע ומספור הקטעים המצולמים, כך שניתן יהיה לזהות באופן ברור את הקטעים וקט

 ביחס לתכניות.
צילומי הווידאו לצנרת יהיו חלק ממסמכי התיעוד והעדות  אשר יימסרו ע"י הקבלן 

 למפקח.

במידה ובצילום יתגלו סתימות, שבר בקווי צנרת, או כל תקלה מסוג כלשהוא  .0
כנדרש בחוק, הקבלן יבצע את התיקונים הנדרשים  לרבות ביצוע שלא לפי תכנון או

 על כל הכרוך בכך, על חשבונו בלבד. עד לקבלת מערכת תקינה ומושלמת.

 

 תכולת העבודה. .ז
 

כל בדיקות הלחץ, השטיפות, צילומי הווידאו וכל עבודה המפורטת לעיל או נדרשת ע"י 
של העבודות ולא תשולם רשויות מוסמכות גם אם לא פורטו לעיל, ייעשו כחלק בלתי נפרד 

 עבורן כל תוספת תשלום.
 
 

 שילוט, סימון וזיהוי.  13.00

 

 כללי. .א

 
המתקנים, הציוד הצנרת. בחדרי מכונות מעל תקרות מונמכות וכל מקום אחר בבניין, 

 ישולטו, יסומנו לשם זיהוי כפי המפורט להלן.
 

שלטים אשר או נציג המזמין. המפקח נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד יסוכמו עם 
 לא יתקבלו. יסופקו שלא בהתאם לנ"ל

 
צנרת לא מבודדת או בידוד הצנרת למערכות השונות יצבעו בגוונים שונים לפי טבלת 

 הגוונים של המזמין וכן מקרא בו יצוין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו.
 

 מערכות צנרת . .ב
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סומנו לצורכי כל הצינורות ובכלל זה השסתומים והאביזרים המחוברים אליהם י .0
זיהוי ולצורכי הוראה והתראה. הסימון יהיה בר קיימא ועמיד בתנאים האופיניים  

 לנקודת ההתקנה ובכלל זה עמידה בפני לחות, מים, טמפרטורה וקרינת שמש.

 

הסימון יעשה באופן שאדם העומד על הקרקע יהיה מסוגל לזהות בקלות את  .2
 דה לאורך מסלול ההתקנה.הצינור, סוג הזורם וכיוון הזרימה בכל נקו

 

 האמצעים המפורטים להלן, ישמשו לסימון צנרת ואביזרים: .7
 

I. לסימון צינורות, גלויים מבודדים ושאינם  -גוון הצבע העליון של הצינור
 מבודדים.

II. סימון היקפי לכל סוגי הצינורות, גלויים מבודדים ושאינם  -מדבקות זיהוי
 מבודדים.

III. לסימון שסתומים ואביזרים חיוניים. -תוויות או דסקיות  זיהוי 

IV. סמוך לשסתומים, אביזרים וחיבורים חיוניים. -שלטי הוראה והתראה 

 

הטכסט והסמלים שאמצעי הסימון הנ"ל נושאים יהיו ברורים וקריאים, מיושמים  .2
בהדפסה, בחריטה או בהטבעה. הטכסט יהיה באותיות דפוס בשפה העברית אלא 

 אם נדרש אחרת בצורה מפורשת.

 

מדבקות הזיהוי לכל סוגי הצינורות )מבודדים ושאינם מבודדים(, יסומנו ע"י  .0
 מדבקות זיהוי היקפיות )מסביב לכל היקף הצינור(, ובכפוף למפורט להלן:

 
I.  המדבקה, גוון הרקע שלה והסימון המודפס עליה יהיו עמידים בפני לחות

 ומים ובפני דהייה.

II. ם שבתוך הצינור ואת כיוון המדבקה תישא את ההגדרה המדויקת של הזור
 הזרימה שלו.

III.  המדבקה תהיה היקפית מסביב לצינור, תוצמד לצינור עצמו או למעטפת
 הבידוד )במקרה של צינור מבודד(.

IV. .יש להקפיד על ניקוי וייבוש המשטח איליו תוצמד המדבקה 

V. :המדבקות תוצמדנה לצינור במרווחים ובנקודות המפורטות להלן 

 

  מ"מ. 01של הצינור בקוטר עד מטר בקטע ישר  0כל 

  מ"מ ומעלה. 01מטר בקטע ישר של צינור בקוטר  01כל 

 .סמוך לכל הסתעפות ולכל שינוי בכיוון הזרימה 

 .לפני ואחרי מעבר קיר, מחיצה, ריצפה או תקרה 

 .סמוך לכל שסתום ניתוק 

  ,סמוך לנקודת התחברות לפרטי ציוד כדוגמת: מערכת וואקום
 )"טריון"(, מחממי מים חשמליים וכדו'.מכשיר לטיפול במים 

 

VI.  רוחב תוכן המדבקות וגובה הטכסט )הנתונים מתייחסים לקוטר הצינור
עצמו אם הוא גלוי או לקוטר מעטפת הבידוד אם הצינור מבודד(, כמפורט 

 להלן:
 

רוחב תוכן המדבקה  תחום קטרים )מ"מ(
 )מ"מ(

 גובה טכסט )מ"מ(

00-01 1 0 
00-00 00 0 
01-11 01 00 

 00 01 ומעלה 011
 

 אורך תווית הזיהוי אינו מוגבל והוא תלוי באורך הטכסט.   
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המדבקות יהיו היקפיות, רוחב תוכן המדבקה יחזור על עצמו מספר פעמים 
 בהתאם לקוטר הצינור.

 

VII.  מדבקות זיהוי אינן נצמדות בדרך כלל למשטחים חמים ואינן עמידות
בקרינת שמש. לצנרת חמה גלויה וצנרת חיצונית החשופה לקרינת שמש 

 יהיו שלטים צבועים ע"ג פח/אלומיניום, בידי עושה שלטים מקצועי. 

 

תוויות זיהוי תוצמדנה לאביזרים חיוניים המחוברים לצינורות כדוגמת ברזי ניתוק  .0
ראשיים, שסתומי בקרה, מכשור ושסתומי בטחון. על התווית יצוין מספר הרכיב 

 כפי שהוא רשום בתוכניות )או בסכמות(.

רב שכבתי עם  PVC-תוויות הזיהוי תהיינה מאלומיניום עם אותיות מוטבעות או מ
אותיות חרוטות. התוויות תחוברנה לאביזרים בתליה ע"י שרשרת. בהעדר אפשרות 

 ברנה ע"י הברגה או ע"י הדבקה למשטחים סמוכים.לתלותן תחו
 

במקרים בהם נדרשת הצגת מידע חיוני הנוגע לשסתום, לאבזר או לחיבור מסוים,  .3
רב שכבתי עם אותיות חרוטות או  PVCיוצג המידע הזה על גבי שלט הוראה עשוי 

על שלט מתכתי מודפס. השלט יוצמד ע"י ברגים או ע"י הדבקה למשטח קבוע סמוך 
רכיב המסומן. רקע השלט והטכס יסוכם עם המפקח לפני הזמנת השלט. שלטי ל

 הוראה כאלה יותקנו, לדוגמה במקומות הבאים:
 

  סמוך להתפצלויות, ממחלקים לצרכנים שונים, שלט ההוראה יישא
 במקרה כזה את שם הזורם ושם המחלקה או הצרכן.

 .סמוך למעבר צינור דרך קיר / תקרה בשני קצותיו 

  למקום התקנת ברזים נסתרים בתוך תא, ארון, תקרה כפולה או סמוך
 מאחורי מחיצה.

  סמוך לברזים ואביזרים מחוץ לחדרי המכונות שתפקידם אינו ברור על פי
 הגיון פשוט.

 

במקרים בהם כללי הבטיחות מחייבים הדגשת אזהרה הנוגעת לשסתום, לאבזר או  .1
רב שכבתי עם אותיות חרוטות   PVCלחבור מסוים. תוצג ההזהרה   ע"ג שלט עשוי 

או ע"ג שלט מתכתי מודפס. השלט יוצמד בברגים או ע"י הדבקה למשטח קבוע 
 סמוך לרכיב המסומן. רקע השלט והטכס יסוכם עם המפקח לפני הזמנת השילוט.

 
שלטי אזהרה כאלה יותקנו, לדוגמה, סמוך לברזים, אביזרים וחיבורים סגורים 

 כלל שפתיחתם או סגירתם עלולה ליצור סיכון או נזק.בדרך כלל או פתוחים בדרך 

  

 והצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת. , התעלותהשילוט והסימון כלולים במחירי הציוד .ג
 

       
מס' 

 סידורי
 

 שם החומר/הנוזל
 צבע

 ראשי
 סימון מיוחד

 )סימני פסים(
  00תכלת  מי שתיה )קרים( 0

  אדום מי כיבוי אש 0

)לשימוש( )צנור מים חמים  0

 מבודד(

  00פס תכלת רחב  00טורקיז 

 00פס תכלת רחב  )אפור(-PVCנור יצ (מטופלים )מזוקקיםמים  0

0 0CO )00אפור  )דו תחמוצת הפחמן  

  02כחול  ואקום 0
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 בדיקות קבלה.  13.00

 

 :קוי יסודי לפני ההפעלהינ .א
 

ינקה באופן יסודי את  המערכות בגמר בדיקות הלחץ השטיפות וכל יתר עבודות הגמר, קבלן
תעלות חשמל, את החלל וחלקם הפנימי של כל פריטי  כל הציוד, הצנרת, לוחות החשמל,

עבד והתקין ציוד צנרת או מערכות  חדרי מכונות, חללי תקרה בו,הציוד, רשתות ושבכות
ו לצרכי חצר הציוד, חדרים וחללים אחרים בהם השתמש  אחרות כנדרש, גגות עליהם עבד,

 השונים )גם כמחסנים וכו'(.
 רשלנית לא תתקבל. קוי וסילוק הפסולת יעשו באופן מקצועי ויסודי, ועבודהיעבודות הנ

בשואב אבק,  קוי חללם הפנימי של היחידות, לוחות החשמל וכדומה יש להשתמשילנ
 קוי אחרים מקובלים לביצוע יתר העבודה.יואמצעי נ

העבודות, הם כלולות  ם חלק בלתי נפרד משלבי גמרקוי וסילוק הפסולת מהווייבודות הנע
 תוספת. ולא תשולם עבורם כלבמחירי העבודה הכלליים 

  

 רשימת תכניות.  13.03

 
העבודה מתוארת בתוכניות באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות  .א

 בפרטים בהתאם לתנאים הקיימים בבניין ובהתאם לציוד המוצע.

 

שי במבנה הצנרת, תוואי האינסטלציה החשמלית וכד', ישתנו במיקומם מיקום הציוד הרא .ב
ובמצבם, על מנת שיתאימו למבנה כפי שיידרש ו/או לתנאים הקיימים למעשה. כל 
השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן 

וי או וסטייה  מן התכנון המקורי, מטיב התכנון המקורי, ועל פי הנחיות המפקח. כל שינ
 למעט שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע.

 
כל השינויים והסטיות ו/או שינוי בכמויות של ציוד ראשי או משני, צנרת וכו' לא יהיו  .ג

לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי עילה לתוספות כספיות מכל סוג. 
ועל  תוספת אביזרים וכו', אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע מכשולים,אי, עקיפת ותו

 .בסיס כתב הכמויות ומחירי היחידות
 

תכניות,  שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף מזמיןה  .ד
אך ורק בכתב  נתנויופרטים , ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים י תרשימים

 על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או המזמין.והסתמכות 
 

 במפורש לביצוע.ו מאושרות בכתב , חתומותהקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות .ה
 

 להלן רשימת התכניות. .ו
 

 מערכת ביוב וניקוז מצב קיים.  020.01קומת קרקע  מפלס  02-0 
 דש ע"ג מצב קיים.מערכת ביוב וניקוז מצב ח 020.01קומת קרקע  מפלס  02-0 
 מערכת אספקת מים קרים, חמים וואקום. 020.01קומת קרקע  מפלס  02-0 
 סכימות צנרת מים קרים , חמים וגזים. 020.01קומת קרקע  מפלס  02-1 
 מערכת ניקוז מזגנים.  020.01קומת קרקע  מפלס  02-2 
 דרטיים.מערכות תברואה וגזים, פרטים סטנ  020.01קומת קרקע  מפלס  02-01 
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 ותקשורת חשמל עבודות - 10  פרק

 תנאים מוקדמים 10.10

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי תנאי חוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן הנהוג   א. 

 0001( והמוכר כמדף  0210בהתקשרויות של מדינת ישראל )נוסח חדש תשמ"א  )

הקטנה או הגדלה מכל סעיפי החוזה תהיה %  00להלן החוזה. בניגוד לנאמר בסעיף 

 מכל סעיף.  011%  - 00%במקום  01

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי  ב. 

 כניים מיוחדים, תקנים ישראליים ,תקנים מקצועיים אחרים פרקים, מפרטים ט

 ותנאים כלליים. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט 

 הטכני הכללי הבין משרדי.

 העבודות יבוצעו בתוך בנין קיים שהדרישות המנחות הן לשמור על הבניין ,קירות  ג. 

ש לקבל אישור הפקוח לשימוש בציוד מכני חוץ, ועל אופיו הארכיטקטוני. בנוסף י

 מתואמות מראש. בשעות

 יש לראות המוקדמות התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים  ד.  

המיוחדים ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב כמויות והתכניות 

 כמשלימים זה את זה.  

 שיש צורך לבצע בהתאם למתואר  הקבלן לא רשאי לדרוש תוספת עבור עבודות ה.  

בתכניות, במקודמות, המפרטים הטכניים , בתקנים ובתקנות ואשר אינן רשומות 

בסעיפי רשימת הכמויות. כל המתואר במסמכים האלה משלים את סעיפי רשימת 

 הכמויות. 

 על הקבלן לבדוק את כל התכניות ואת המידות הנתונות בהן. בכל מקרה שתמצא  ו.  

סתירה בתכניות, בפרטים, בשטח ובספירת הכמויות, עליו להודיע על כך טעות או 

מייד למתכנן ו/או למפקח אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של 

המפקח ו/או המהנדס בנדון תהיה סופית. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על  

 סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנדונות. 

ה מיד למהנדס ולא ימלא את החלטותיו ישא הקבלן בכל אם הקבלן לא יפנ ז. 

 האחריות עבור כל ההוצאות האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לאו. 

 הקבלן ילמד את המתקן מסיור באתר יחד עם המפרט הטכני וכל הפרטים שיש  ח.  

להם חשיבות בביצוע העבודה הנדונה. הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי מחיר 

איזה שהוא, תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים והתנאים בקשר לעבודה 

 המבוצעת. 

 המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכמויות ו/או התכניות  ט.  

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן, פירושו שהמוצר 

חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב. טיבו ,איכותו,סוגו 

צורתו ואפיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המהנדס 

 ו/או המפקח  נציג המזמין 
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 ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים הכוללים את כל תנאי מחירי הסעיפים  י.  

המוקדמות המפרטים והתכניות, חומרים ועבודה, הרכבה,  עיגונים ,חיבורים, 

ריתוכים, צבע, חציבה שימוש בציוד, חומרי  עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר 

אות אינם רשומים במפרט, אספקה, והובלה, כל סוגי מסים, ביטוח ובטיחות, הוצ

,רווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו 

 המלאה של המפקח. 

חתימת הקבלן בסוף הצעת המחיר מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל  יא. 

התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה, מסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם 

הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב 

לפועל לגמור ולמסור את העבודות לשביעות רצונם המלאה של המזמין, המתכנן 

 והפקוח.

 כללי:  10.12

כימית ביולוגית  המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל ותקשורת במעבדות .א

 ,מעבדת אופומטריה וחנות למשקפים  במכללה הדסה ברחוב הנביאים  ירושלים. 

 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:      ב. 

 ותקנותיו העדכניות.   0200חוק החשמל תשי"ד   .0  

 התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, יצור לוחות  .0  

 חשמל והארקות. 

 מערכות גילוי אש. 0001תקן ישראלי ת"י  .0  

 התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.  .0  

 . 11המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  .0  

 עדיפות בין המסמכים לפי המחמיר שבהם.   

עבודות החשמל, יבוצעו ע"י קבלנים שיאושרו ע"י היועץ והמזמין לפני ביצוע  ג.

 העבודה. 

 

 הקף העבודה:  10.17

 רשימת העבודות הכלולות במכרז זה:  א. 

 לוחות  חשמל מעבדה  וכן תוספות ושינויים בלוחות חשמל קיימים  . 0  

 אינסטלציה חשמלית לכוח ומאור.  .0  

 גופי תאורה.  .0  

 טלפוניה ותשתיות צנרת וכבילה למחשבים.  .0  

 כריזת חרום   .0  

 גילוי וכיבוי אש  .0  

 ליטה למנועי חלונות עשן חשמליים מערכת   פיקוד וש . 0  

 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או  ב. 

בתכניות. על הקבלן להשלים את מתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת 

 הכמויות ו/או התכניות. 
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  המזמין שומר לעצמו את הזכות: ג.

 ( למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. 0)

 ( לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים, באמצעות קבלן אחר ללא פיצוי לקבלן.0)

 ( לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.0)

 ( להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.0)

 ( לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.0)

 בים.( לבצע את העבודות בשל0)

 ( לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.0)

שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים 

 הקבלן. בהצעת 

 (AS MADEתכניות עדות ) ד.

 . במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו 0

 לעומת התכנון המקורי.    

 . עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי 0

 שבוצע )תכניות עדות(.                                

 .AUTOCAD -. תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב 0

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.  0הקבלן ימסור למזמין     

 ה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י . הקבלן יציין בשד0

 )..........( בתאריך ......."   

 תכניות העדות כלול במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד. .0

 תיאור העבודה:  10.12

 ביצוע מערכת  חשמל  חדשה  ותשתיות לתקשורת ומנ"מ במבנה קיים, הכולל  א.

ספקה והתקנה של גופי תאורה,  נקודות מאור, נקודות כח )שקעים( ,לוח חשמל, א

 תשתיות מלאות לתקשורת ולמתח נמוך  

 הפרויקט כולל בניית מעבדת כימית ביולוגית  בסמוך לחדר החשמל הראשי  ב. 

 עבור המעבדה החדשה יבנה לוח חשמל חדש שיוזן מלוח חשמל ראשי  קיים  ג. 

נקודות טלפון במעבדה  יבוצעו במלואן כולל אביזר קצה יחוברו לארון טלפונים    ד.

 קיים  

 נקודות  תקשורת מחשבים יחוברו ל מסדי תקשורת בחדרי מחשב שבכל קומה   ה.  

 חמרים וציוד:  10.10

או ניסקו GEWISS תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת  א.

 ן להשתמש בקופסאות "מרירון". או לגרנד או ש"ע. אי

האביזרים )שקעים, ומפסקי מאור( להתקנה גלויה יהיו מתוצרת גוויס להתקנה        .ב

ספק :קשטן או גוויס  LIVINGשקעי בטצינו סדרת  –עה"ט.  להתקנה סמויה 

 סיסטם 

 מ"מ. 00 –אין להשתמש בצינורות שרשוריים בקוטר נמוך מ        .ג
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 שתותקן תהיה מסוג כבה מאליו מופרדת לצבעים:ד.          כל הצנרת 

 צהוב.  –כחול,מחשבים  –אדום,טלפוניה  –חום,ג"א  –ירוק,כריזה  –חשמל 

 ומאושרים ע"י מכון  כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים  ה. 

התקנים הישראלי. חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראל. 

 .IEC, NEC   מתוצרת חוץ ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים:אביזרים 

UL, VDE, BS  .   

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים והאביזרים שיש בדעתו  להשתמש בהם  ו.

לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך 

אביזר או חומר שימצאו לקויים  אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל

ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו. הקבלן יכין 

כל האביזרים יאושרו רשימה מפורטת של כל האביזרים בפרויקט לאישור המזמין. 

 בכתב ע"י המחלקה הטכנית של המכללה  בהתאם.

גם מבלי שיידרש לנמק את המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש 

 החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מיד ועל חשבונו. 

 הוראות טכניות כלליות:  10.10

מיקום כל האביזרים יתואם מראש עם המזמין באופן שישתלב עם הרהוט/ציוד  א.

הקיים במבנה. אי לכך לפני תחילת העבודה, יסמן הקבלן על הקירות את המיקום 

 קבל את אישור המזמין לכך.של כל האביזרים וי

 מ' לפחות מפני הרצוף,  0.01קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד  ב. 

 מטר ייסגרו בברגים. 0–קופסאות הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ 

 הקבלן ישלט את כל המוליכים המתחברים ללוחות )ישנים וחדשים( בשילוט פלסטי  ג. 

 בלחיצה או ע"י חרוזים המושחלים במוליך.עם מס' המעגל המחוזק למוליך 

 על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי זהו מבנה שבו הפעילות חייבת  ד. 

להימשך כרגיל  במשך כל זמן ביצוע העבודות. אי לכך העבודה תבוצע בשלבים ו/או 

רק בחלקים של המבנה כל פעם )כלומר פרוק מתקן החשמל בחלק מסוים של 

מל חדש בחלק זה, בדיקתו החשמלית ע"י בודק מוסמך המבנה, בצוע מתקן חש

וקבלתו ע"י המזמין והמתכנן וחוזר חלילה(. קביעת השלבים ו/או אזורי המבנה 

 תעשה ע"י המזמין.

כמו כן על הקבלן לשמור על תקינות ואספקת זרם קבועה למתקן החשמל שעדיין 

ב כך הפסקת לא שופץ. אי לכך במידה וינותק אזור מסוים מהזרם ותיגרם עק

חשמל לאזור אחר מאוכלס שלא משופץ, על הקבלן להתקין קווים זמניים 

)מעקפים( לצורך אספקת חשמל תקינה בחלקי המבנה שעדיין לא נמצאים בשיפוץ 

 בתאום עם הפקוח באתר מטעם המכללה 

 חוטי משיכה:  ה. 

 ו כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודת  

 יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור. 

 מ"מ חוטים  01מ"מ. לצינורות  0מ"מ חוטים בקוטר   00לצינורות עד קוטר    
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מ"מ. סיום החוט בקצה  0ומעלה חוטים בקוטר    0מ"מ. לצינורות "  0בקוטר  

 הצינור עם טבעת )קטע צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

 אביזרים:  ו. 

 כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים מודבקים עם ציון  (0)  

 מספר המעגל והלוח . 

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  (0)

השילוט לאביזרים, גודל וגוון, באישור הפיקוח ובכפוף למחלקה הטכנית  (0)

 של המכללה

 תאומים אישורים ובדיקות:  10.13

 דתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי על הקבלן לתאם את עבו א. 

בצוע העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה 

 לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי  ב.

 קשורת והחשמל. הת

עם השלמת העבודה בכל שלב של השיפוץ יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק   ג.

למתקן שהקים ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית  מוסמך 

 בדיקה זו כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.של המתקן ע"י הבודק. 

בלן בדיקת מכון התקנים לבדיקת עם השלמת מערכת גילוי וכיבוי אש יזמין הק ד

המערכת בקטע ששופץ  ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שבוצע. מחיר הבדיקה כלול 

 במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד .

כל הבדיקות החיצוניות כדוגמת מהנדס בודק ומכון התקנים יבוצעו בנוכחות נציג  ה.

לא אישור מראש  הפיקוח מטעם המכללה, בדיקה שתבוצע ללא נציג המכללה ול

 , ותידרש אחרת במקומה.תבוטל

על קבלן החשמל להזמין את המתכנן, המפקח ונציג הפיקוח של המכללה  לביקורת  ו. 

 בטרם יאושר לסגור תקרות מונמכות. 

 תנאים מקומיים ומניעת תאונות:  10.10

 על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה  א. 

ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את 

כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה 

 מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

 על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה  ב. 

האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש  ולמנוע בכל

כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש 

תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על 

 ידו על ידי פועליו, 

שר להם יימסר חלק כל שהוא שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם א

 מהעבודה. 
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הקבלן יתאם עם ממונה הבטיחות של המכללה, באמצעות הפיקוח, ביצוע הדרכת  ג. 

 בטיחות לעובדיו. הקבלן אינו רשאי להתחיל בעבודות בטרם הועברה הדרכה זו. 

הקבלן יתלה שלט מתאים בכניסה לאזור העבודה בו יצוין שמו, מס' טלפון ומס'  ד. 

 ון הקבלן כמתחייב בחוק רישום הקבלנים.רישי  

 הארקות: 10.19

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים כבלים, קונסטרוקציית מתכת, לוחות 

חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת וכו' הכול בהתאם לדרישות התקנות, 

כנדרש  ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות

אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז. הקבלן יסמן את מיקום חיבורי 

 ההארקות ע"י שלט מתחת לתקרה המונמכת וכן ע"י דגלון בפס ההארקות. 

 

 לוחות חשמל:  10.01

לוחות החשמל ייבנו מתאים מודולריים מפח עם פנלים בחזית ניתנים לפרוק. פסי  א.

 האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח. 

 סלקטיביות: בין ההגנות בלוחות תקוים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר.  ב.

חים סלקטיביות באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטי

 מלאה. 

איזון פאזות: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את  ג.

 %-הזרם בשלושת הפאזות . במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ

על הקבלן לבצע איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם  0

 עבורו בנפרד. 

ניית הלוח יוזמנו המתכנן, המפקח מטעם המכללה,ואחראי החשמל של עם סיום ב ד.

לא  –המכללה לצורך בדיקתו במפעל הלוחות. לוח שיובא לאתר ללא בדיקה במפעל 

 יאושר.

 הוראות כלליות לבניית לוחות ה.

 בלבד    ABBהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת : מרלן ז'רן ,מולר, .0  

-IECבקצר עפ"י תקן בינלאומי  10KAניתוק המאמת"ים יהיו בעלי כושר 

898  

 לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים  .0  

שבתכניות . מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים 

 . 01%כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 

 התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד,  .0  

תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו 

ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת 

העבודה. רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. עם 

 עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.  0ע ימסרו יחד עם כל לוח גמר הביצו

 הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות  .0  
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פליז בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים 

ממ"ר   00ממ"ר מהדקי מסילה,   00ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים. עד   

 עלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. ומ

 ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי  01מוליכים שחתכם   .0  

אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה  001כבל ודיסקיות פליז, מפסקים של 

באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום 

יניום/נחושת או לשות מתאימות לפי יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומ

 גודל הקו. אין להשתמש בדיסקיות. 

 כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים  .0

 ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן את כל             

 האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית. שילוט האביזרים בלוח            

 בגודל ובגוון ע"פ החלטת הפיקוח של המכללה. כל המוליכים של המעגלים             

הסופיים יסומנו בכניסה למהדקים בלוח החשמל ע"י סימוניות עם מספר 

 המעגל  

 כל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף הדקי הכניסה של המפסק הראשי ב .0  

משולט בסמן החץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים 

 לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי. 

 היצרן ידאג להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין  .1 

החשמל המוצע חייב  המפסקים החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד 

 דרישה זו. להתאים ל

 הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים )פרפרים( או ברגים בעלי ראש  .2  

 גדול לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל. 

 לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי,   .01

 עדכני  0002ותקן  ייצור לוחות   ISO 9002העומד בתקנים הישראלי  ת"י 

 גופי תאורה:  10.00

באופן כללי התאורה תבוסס על  גופי תאורה  עם נורות לדים   המנורות יהיו תקניות  א.

אישור תקנים ישראלים ובנלאומיים לאיכות ג"ת והלדים  והתאמה לתקן  עם

 פוטוביולגי עדכני 

  שלטי יציאת חרום מוארים: ב.

עם ממיר, מצברי  ניקל קדמיום ומטען  LEDכל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג 

לפחות בהפסקת חשמל.  01%דקות לפחות ובעוצמת תאורה  01לפעולה של  

המנורות יתאימו  לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן 

בדיקה ונורת ביקורת )ללא  מתג לניתוק היחידה(.  שלטי יציאת החרום יהיו עם 

 יותקנו על הקיר או שקועים בתקרה. שילוט על גוף התאורה ו

  ledתאורת חירום  להתמצאות מבוססת  ג.

מנורת החירום הנדרשת במסגרת מפרט טכני זה הינה מתוצרת אלקטרולייט או 

 שווה איכות וערך העונה לדרישות המפרט כמפורט להלן:
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 מנורת החירום תתאים להתקנה על קיר/תקרה או בהתקנה שקועה. (0

 תכליתית ותספק תאורה בנתיב המילוט בעת כשל    -יה חדמנורת החירום תה  (0
 באספקת החשמל.     

ומארז סוללות אינטגראלי לצורך ההארה      LEDמנורת החירום תכלול נורה מסוג  (0
 עצמאית בחירום.

יש להציג תעודת      – 0.00חלק  01מנורת החירום תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  (0
 בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי.

 : הוראות טכניות כלליות לגופי תאורה ד. 

 מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס להספקה,  התקנה  (0)  

וחיבור כולל גם את הציוד והנורות. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת 

ים, ברגי החיזוק, קידוחים, של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים, המתל

כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. כל גופי התאורה 

השקועים בתקרה אקוסטית יוחזקו ע"י פס מתכת וברגים אל תקרת 

בכל מקרה, אין להתקין גוף תאורה שקוע הבטון ללא תוספת תשלום. 

 מבלי לחזקו אל תקרת הבטון . 

פלורסצנט לינאריות יצוידו במשנק אלקטרוני מנורות פלורסצנט עם נורות  (0)

אוסרם או ווסלה שוובה )עין בשופט(. הנורות יהיו מסוג לומילוקס מס' 

 ומתוצרת "אוסרם" או "פיליפס" בלבד. 101

הקבלן יציג את כל ג"ת לפני אספקתם )גם את ג"ת מקוריים שבכתב 

 הכמויות ( עד לאישורם ע"י המזמין , האדריכל והמתכנן.

 יצרף לתיק המתקן את תעודות האחריות של גופי התאורה חתומות הקבלן

 ע"י הספק. 

 טלפוניה ותקשורת מחשבים:  10.02

א. נקודות הטלפוניה יבוצעו בצורה מלאה צנרת וחיווט ואביזרי קצה ויחוברו לארונות 

 טלפון  קיימים בבנין. 

תבוצע תשתית  מלאה צנרת וכבילה בכבלי תקשורת מסוככים -ב. תקשורת מחשבים

CAT6E  טלדור  ואביזרי קצה שקעRJ-45    cat7   מ"א  01ללא הגבלה באורך הנקודה עד 

 מערכת כריזת חירום כללית וגילוי אש  10.07

י אש  במכללה  קיימת מרכזיית כריזה חרום  ורכזת ג"א אליה יחוברו נקודות הכריזה וגילו

החדשות במעבדות  . רמקולי הכריזה  גלאים וציוד ג"א יבוצעו ע"י הציוד הקיים במכללה 

 ויתאימו לחיבור  לרכזות קיימות  .

 מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי עשן  10.02

 א.   מבנה המערכת       

 המערכת לפתיחת חלונות עשן תכלול את הרכיבים הבאים:               
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o   מערכת פיקוד להפעלת מנועים המותקנים  בקבוצת חלונות הכוללת ספק כוח

 SHEV-6מטען ומצברים 

o .כל מערכת תתואם למספר המנועים  בכל אזור ואזור על פי דרישות המתכנן 

o   מערכת הפיקוד תהיה בעלת אישור תקן  אירופאיEN12101-2 

o ן ,וללחץ רוח מחושב מנועים לפתיחה ולסגירה של החלונות יותאמו  למשקל החלו

מ"מ  ומנוע שרשרת כפולה  001במקום. מהלך פתיחה לחלון בפטרייה יהיה  

 מ"מ  011שניות לכל  01ניוטון לכל שרשרת מהירות פתיחת החלון  011.מינימום 

o  מ"מ, גובה המנוע  01מ"מ ,רוחב המנוע לא יעלה על  011אורך המנוע לא יעלה על

ופיל החלון וגוון הפרופיל  , צריכת זרם למנוע בהתאמה לפר–מ"מ  01לא יעלה על 

או -KA 22 לשרשרת כפולה ומנועים  דגם     KA-SW. מנוע דגם 1Aלא יעלה על   

00 KA-   לשרשרת בודדת  תוצרת המערכת      SW  . או ש"ע מאושר מראש 

o  בקרי הפעלה מקומיים  לשעת חרום ימוקמו  בשטח בתאום ובאישור  יועץ

 הבטיחות.

o טלציה חשמלית )כולל כבלים ותשתית( בין יחידות הבקרה המקומית לבין אינס

מ' מסוג כבל סילקון  00אורך הכבל בכל מנוע יהיה עד  -המנועים ולחצני ההפעלה.

 עמיד אש תקני.

 ב .    שיטות הפעלה     

 ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות:          

 עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש.          

o 11 בקר הפעלה מקומי דוגמת HE-  הכולל זמזם התראה פנימי ומפסק פנימי

 המאפשר 

 ניתוקו.   

o .מפסק תרמי ביחידת הפתיחה 

 חלונות עשן  ג.    סגירת  מערכת 

o באמצעות לחיצה על בקרי ההפעלה המקומיים 

o  באמצעות ביצועRESET  . במערכת גילוי האש ,או/ו בקרת מבנה 

 ד.   תכונות מערכת הבקרה 

o  הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתחV001. 

o .מערכת הפיקוד תהיה בקופסת מתכת ונעולה במפתח  שיסופק על ידי היצרן 

o  כל רכיבי המערכת יפעלו במתח שלV00  שעות לשלושה  001ויגובו במצברים למשך

  רה מושלמים לפחות.מחזורי פתיחה וסגי

o :המערכת תדע לבדוק באופן שוטף 

 . התרעה על חלונות פתוחים , זמזם מקומי ונורית חיווי 

   מצב המצברים ולהתריע במקרה תקלה או ניתוק מזרם הרשת

 אוטומטית למערכת גילוי האש .
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  במקרה של תקלה כדוגמת הנ"ל תופיע התראה אופטית ביחידות

 במערכת גילוי האש.הבקרה המרכזית וכן התראה  

   תהיה אפשרות לבצעRESET  .ממערכת גילוי האש 

  במצבRESET   כאשר אין התראת גילוי אש, החלונות יסגרו

 באופן אוטומטי .

  מערכת גילוי האש תקבל התראה בזמן הפעלת החלונות וכאשר

 החלונות במצב פתוח .

 

 ה.   דרישות כלליות ואחריות  

 ת הסמכה מהחברה  היצרנית לגבי הציוד המותקן.על החברה המציעה להיות  בעל

על החברה להחזיק מעבדה  בארץ לציוד מסופק על ידה וכן בעלת הסמכה מהחברה 

לתחזוקה וטיפול בציוד  המסופק .על החברה לספק מפרטים או/ו תוכנה המחשבת  היצרנית

המוצע יהיה את התאמת הציוד המוצע למפרט הטכני של החלונות . אחריות החברה לציוד 

 חודש מיום מסירת המתקן למזמין.  00לתקופה של 

 אחריות:  10.00

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות ע"י  המתכנן והפיקוח  .א

 מטעם 

 המכללה 

 חודש מתאריך הנ"ל.  00תקופת האחריות היא   ב. 

 אביזריםהקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד  ג.

 וכבלים שסיפק. 

 כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד  ד. 

 00ועל חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 חודשים מיום ההחלפה. 

 הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  ה. 

 יות. האחר

 אופני מדידה:  10.00

 ההתחשבות עם תנאי הצעה:  א. 

 רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים   

המפורטים במפרט ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את 

 ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל 

פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה 

מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג 

 שהוא. 

 כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור  
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ם המצוינים במסמך זה, העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. כל התנאים הכללי

באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה 

 הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. 

 בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים  ב. 

באותו סעיף שהם  הדרושים לביצוע העבודה, פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש

 באספקת המזמין. 

 העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו'  מחירי ג. 

וגם את ההוצאות לצביעה, בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת 

חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה 

 ם וכן תכניות עדות. ותיאו

 מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל  ד. 

המקרים ובכל התנאים. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים 

 ניכרים ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

 לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או  ה. 

 הפרעות לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות. 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים  ו.

 הבאים: 

ן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומ (0)

 גם 

 בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים  

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.  (0) 

 סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר  (0) 

 והסתעפות, סימון לכבלים.   

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות  (0)

 הסתעפות. 

 הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים ורכזות התקשורת השונות  (0) 

 כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.  (0) 

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  (0)  

 דנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומ ז. 

 המדויקות של ציוד , אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

 העבודה תימדד עם השלמתה,נטו ללא כל תוספת עבור פחת,שאריות או חמרים  ח. 

שנפסלו. מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי 

 , כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים

 מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח  ט. 

 מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. 

 העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות:  י.

 מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות  :כללי  

ההסתעפות והאביזר הסופי . לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור לא דליק, או 

צינור פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר 
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תאור הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. תעלות כבלים ישולמו בנפרד. 

כמויות והוא המחייב לצורך הנקודות  המפורט להלן משלים את המתואר  בכתב ה

 הביצוע 

חלק מהנקודות מתוארות רק בכתב הכמויות והתאור המופיע בכתב הכמויות 

 מחייב 

 כל אביזרי הקצה מתוצרת  גוויס סיסטם או ש"ע שיאושר מראש  

 מ"מ כבה מאליו בחלל תקרה כפולה  01בצינור   3x1.5 N2XYכבל  נקודת מאור: 

בקיר קיים עד למפסק. סיום בקופסת "גוויס"  סיום במהדקים בקופסה וסתות 

עבור תאורה דו תכליתיתלשלטי יציאה  יש להשתמש  הערהתחה"ט ומפסק מאור  )

 (.4x1.5 N2XYבכבל 

מ"מ כבה  01בצינור  4x1.5 N2XYכבל  נקודת לחצן הדלקה  בודד לפיקוד תאורה: 

 צן מואר מאליו מלוח החשמל בהתקנה סמויה. סיום בקופסא גוויס תחה"ט ולח

מ"מ כבה מאליו בחלל  01בצינור  3x2.5 N2XYכבל  :  16Aנקודת חבור קיר 

תקרה כפולה ומשם בהתקנה סמויה בקיר או בתעלה / צנרת גלויה על הקיר וסיום 

עם תריס פנימי גלוי או סמוי  16Aבקופסת "גוויס" תחה"ט עם שקע חד פאזי 

 בקיר. 

 

 01בצינור  3x2.5N2XY: כבל פאזית  נקודת חיבור קיר ליחידת מיזוג אויר חד

  16Aמ"מ כבה מאליו מלוח החשמל. סיום בשקע ישראלי חד פאזי 

 

 01/00: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת 16CU CU 10/נקודת חיבור הארקה 

ממ"ר בצינור חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, 

אקוסטית ועוד. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, הסקה מרכזית, גריד מתכת של תקרה 

דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים, כולל שילוט החיבורים מתחת לתקרה מונמכת 

וכן ע"י דיגלון בפס ההארקות. נקודות ההארקה יבוצעו עד לפס ההארקות בלוח 

 החשמל.

מ"מ כבה מאליו בצבע צהוב  00בצינור  2x0.8 NYYכבל  נקודת כריזת חירום  : 

ריכוז כריזת חירום או כריזה כללית. סיום בתקרה/בקיר עד לרמקול )ללא מ

 הרמקול(.

 

מ"מ אדום.  סיום  00זוג מסוכך בצינור  0כבל גילוי אש תקני   :נקודת גילוי אש

 ביחידת הקצה )אבזרי הקצה :גלאי, לחצן, צופר אינם כלולים בנקודה(. 

 

נה סמויה בקיר , מיחידת מ"מ בהתק 00צינור  נקודת הכנה לטרמוסטט מ"א: 

מ"מ תחה"ט עם מכסה ובתיאום עם קבלן מ"א  00מ"א עד לנקודה.  סיום בקופסת 

 )הטרמוסטט אינו כלול במחיר הנקודה(.
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מ"מ מלוח  00בצינור   3x1.5N2XYכבל  נקודת  לחצן הפסקת חשמל בחירום:

 ABB דגם החשמל ועד לנקודה. סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ

 מתוצרת עם זוג מגעים פתוחים.

 

זוג מריכוז טלפוניה סיום  בקופסה  0מ"מ וכבל   01צינור מריכף – נקודת טלפון

 ושקע טלפון   מהסוג שבשימוש המכללה

 

 

 

 תאריך________________________ חתימת הקבלן___________________
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 עבודות טיח - 19  פרק

 כללי 19.10

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות במפרט  
 עבודות טיח )במהדורתו המעודכנת(.  – 12הכללי לעבודות בניה, פרק 

בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בתקנים הישראליים החלים, במפרטי  
 מכון התקנים הישראלי.

ום של הטיח בשטח של ביצוע כל טיח יהיה אך ורק לאחר אישור דוגמת ייש 
מ"ר לפחות, באותם תהליכים ומאותם חומרים בדיוק כמו ביישום  0.1

 הסדרתי המתוכנן.

מדרגות מוגנים,  פירי 0בקירות ובתקרות חללים מוגנים )מרחבים מוגנים,  
(, שלגביהם לא נדרש במפורש גמר -0 -ו  -0וחללים מוגנים ייעודיים במרתפים 

 דק מסוג בגר.בציפוי גבס, יש ליישם טיח 

 הכנת שטחים  19.12

הכנת הרקע לטיח תוך הקפדה מיוחדת על הרחקת שאריות חומרים ואביזרים  
מיותרים, חיתוך חוטי קשירה, סתימות ויישור, איטום חורים וחריצים, 

 חספוס שטחים חלקים מדי, וניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם.

וחוטי קשירה לעומק יש לסתום את כל הפוגות בקיר, ולחתוך ברזלים בולטים  
 מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט עם ערב לשיפור האיטום. 01

בכל אזורי מפגש בין בטון לבניה, ככל שתהיה, יש לשלב תחבושת רשת  
ס"מ לפחות.   01)"בנדאז'"( עשויה מרשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי, ברוחב 

 הרשת תוטבע בתוך שכבת ההרבצה.

, אלא לאחר השלמת כל עבודות ההכנה לרבות אין להתחיל בעבודות טיח 
 המפורטות דלהלן וקבלת אישור המפקח לכך בכתב:

 גמר הרכבת מלבני עזר של דלתות וחלונות אלומיניום. 12.10.10.10

 גמר הרכבת אדנים, כרכובים וסיפים. 12.10.10.10

 גמר הרכבת כל האביזרים והמערכות הקבועים בקירות. 12.10.10.10

 הגנה על המלאכות הגמורות, לפני ביצוע הטיח. 12.10.10.10

 להגן היטב על פתחים, אדנים, סיפים, כרכובים וכיוצ"ב מפני לכלוך בטיח.יש  

 בחללים יבשים –טיח פנים  19.17

שכבתי הכולל: שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, ושכבת -טיח הפנים יהיה תלת 
במפרט הכללי לעבודות הבניה  1210גמר לטיח, ויבוצע עפ"י המפורט בסעיף 
 בשני כיוונים, בעיבוד לבד. לרבות עובי של שכבה. הטיח ייושר בסרגל

כל הפינות בין קיר לתקרה, ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ ניתוק  
מ"מ )חיתוך באמצעות סרגל ומשור  0-0מ"מ וברוחב  0-01עדין וישר בעומק 

 טייחים(.

כל הקנטים והגליפים ללא יוצא מהכלל יהיו חדים וישרים לחלוטין  
ל צד של הפינה יחסית למישור הקיר. כל ומישוריותם תיבדק בסרגל מכ

, לכל הגובה או האורך, בכל X.P.Mהקנטים והגליפים יכללו פינות חיזוק 
 היקף הפתח.

 בחללים רטובים  –טיח פנים  19.12

בחללים רטובים )קירות ותקרות( תבוצע בפנים שכבת הרבצה של מלט צמנט  
לא בתוספת במפרט הכללי לעבודות הבניה,  אך ללא סיד א 12כאמור בפרק 
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מכמות  00%" )במינון 000ערב סינטטי לשיפור האיטום כדוגמת "שחל לטקס 
 מכמות הצמנט(, או ש"ע. 00%הצמנט(, או "סיקה לטקס" )במינון 

מ"מ, ותבוצע ממפלס רצפת הבטון ועד  0-1שכבת ההרבצה תהיה בעובי של 
 לתקרה.

המפקח אישר על גבי קיר שמישוריותו לא עמדה לדעת המפקח בדרישות, אך ש
טיוחו בתנאי שהשטח יכוסה בהרבצת מלט, תבוצע ההרבצה במספר שכבות 

מ"מ ולא עבות מכך(, עד לקבלת משטח מישורי.   1מ"מ ועד  0)שעוביין בין 
 שכבות ההרבצה גם במקרה זה יהיו ללא סיד ויכילו תוספת ערב כנ"ל.

 כמו כן ראה הנחיות יועץ האיטום מצ"ב.

היא ללא סיד, ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט  שכבה מיישרת: תהיה גם 
 לעיל.  

 שכבת גמר:  תהיה גם היא ללא סיד, ועם תוספת ערב סינטטי כמפורט לעיל. 

 כיסוי צנרת תברואה פנימית 19.10

סביב כל צנרת התברואה הגלויה יש לעבד, בכל מקרה, "עמודון" או "ספסל" בהתאם 
 לעניין.

ס"מ מותאם  0מתועשות מפוליסטירן בעובי עמודון יבצע באמצעות כיסוי בפלטות 
 להדבקת אריחי קרמיקה בהתאם לפרט האדריכל.

 דמה מבטון.-ספסל יבוצע ע"י יציקת קורת

חיפוי באריחי קרמיקה, ו/או טיח פנים מוחלק וצבוע, בהתאם לגובה האזור  –גמר 
 המכוסה.

 אפי מים 19.10

מישור מטויח אופקי ואנכי בגליף של כל פתח, וכן בקצה חופשי של כל תקרה ומפגש בין 
 " מאלומיניום המוטבע בטיח.Uיבוצע אף מים, באמצעות סרגל "

 פינות וחריצי הפרדה 19.13

כל הקנטים  יהיו חדות.הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה  
 לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים. חדים וישריםוהגליפים יהיו 

מ"מ, לפי  0-01מ"מ וברוחב  01 בין קירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק 
 קביעת המפקח.

בין קירות גלויים ותקרות טיח וכן בין שטחים מטוייחים מאלמנטים שונים  
 01מ"מ ובעומק  0-0)כמו תקרות רביץ או תקרות בטון(, יש לבצע חריץ בעובי 

 מ"מ.

 יקוניםת 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים   
(, יבוצעו ע"י אווירגון: נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג )כ

ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה  -הקבלן במסגרת עבודות הטיח 
בצורה שלא יהיו שום שינוי מישור, התנפחויות וכד', כך שלא יובחן מקום 

 התיקון.

תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא   
 העגלות.

 טיח פנים רגיל 19.10

 00, במפרט הכללי בעובי 121000טיח פנים רגיל יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט בסעיף 
 גמר לבד. -מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 
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אח"כ ליישם את השכבה השניה. את הטיח  ימים רק 0יש לאשפר את השכבה התחתונה 
ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית  0הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. מחירי הטיח יכללו 
 עבודות בשטחים קטנים בכל מקום לפי דרישת המפקח, וכן עיבוד בקוים מעוגלים.

 חוץ רגילטיח  19.19

לרבות שכבת במפרט הכללי,  121000טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף 
הרבצה של טיח מלט כולל ערבים נגד רטיבות כגון "בי.ג'י.בונד" או "אהידרול" של 

מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחים קטנים בכל . כרמית או שווה ערך באשור המפקח
 מקום לפי דרישת המפקח.

 בשני הכוונים.יח יבוצע עם סרגל הט

 פינות מתכת 19.01

מגולוונת בפינות קירות ומפגש חיצוני  XPMיש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת  
 בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות הממונה.

הרשת תחובר במקצועיות באמצעות מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע  
 ן הנדרש.את פינות הפח בצבע מגן, שתי שכבות צבע בגוו

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו. חדות. כל הקנטים  
 והגילופים יהיו חדים וישרים  לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים.

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים 19.00

במפגשים בין קירות מטוייחים ותקרות בטון לא מטוייחות או בכל מקום שיידרש, יש 
 מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. 00/00מאלומיניום במידות לקבוע פרופיל 

 טיח חוץ ופנים )טיח צמנט(  19.02

במפרט הכללי לרבות שכבת שליכטה צמנטית  121000טיח צמנט יבוצע כמפורט בסעיף 
 עליונה כהכנה לצפוי, הכל מושלם.

 טיח בממ"ד ובחללים מוגנים  19.07

מ"מ, כולל  01 - 01בעובי טיח קל על בסיס אגרגט קל דוגמת "תרמוקיר" או שו"ע 
 הרבצה, טיח קל, רשת,  בגר משופר ושפכטל.

 בידוד מאגר מים 19.02

קירות מאגר מים יאטמו ויבודדו עפ"י פרט יועץ האיטום. בקירות אילו, בנוסף  לאיטום 
 תבוצע שכבת קלקר מתחת לשכבת האיטום.
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  עבודות ריצוף וחיפוי   - 01  פרק

 כללי 01.10

ביחס להוראות הנכללות במפרט  להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, 
 עבודות ריצוף וחיפוי )במהדורתו המעודכנת(. – 01הכללי לעבודות בניה, פרק 

בנוסף, יחולו כל ההוראות המפורטות בחוקים, בתקנות, בתקנים הישראליים  
 החלים, במפרטי מכון התקנים הישראלי, ועפ"י כל דין.

ם והמחופים באופן ישר בהעדר הנחייה אחרת, יבוצעו כל השטחים המרוצפי 
ומפולס, לפי סרגל ופלס, בכל הכיוונים.  יש לשמור על המשכיות בין מישקי 

 רצפה וקירות, אלא אם אושר אחרת.

בגגות מרוצפים, בחללי שירותים תברואיים ובחדרים ייעודיים כפי שמפורט,  
יבוצעו הריצופים במישורים משופעים ישרים המנוקזים אל תעלות ניקוז ו/או 

 ל מחסומי רצפה, כמפורט בתכניות.א

לאורך קו מפגש של סוגי ריצופים שונים יש לבצע, בהעדר הגדרה אחרת,  
הפרדה באמצעות פרופיל פליז/אלומיניום, על פי פרט באישור האדריכל 

 והמפקח.

בכל סוג ריצוף ו/או חיפוי, על הקבלן להכין באתר דיגום של הריצוף/חיפוי,  
ישור המפקח והאדריכל, קודם לביצוע עבודת מ"ר, לא 0בשטח של לפחות 

 הריצוף/חיפוי עצמה.

בכל מקרה של רכיב חיפוי/ריצוף המשולב בפתח )כגון: אדן, סף(, או המהווה  
רכיב סיום, על הקבלן למדוד את המקום באתר ולהתאים את הייצור לנתונים 

 הנמדדים.

יר משווק ע"י העבודה כוללת פריסת נייר הגנה פלסטי על גבי הריצופים )הני 
"כדורי" או ש"ע(, וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני ע"י סרטי 

 הדבקה, עד למסירתם הסופית.

 תקנים 01.12

, יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים 10בנוסף למפורט במפרט הכללי בפרק 
של המפרט הכללי ובייחוד התקנים  10.002בבניה כרלוונטיים, ובמיוחד המצוינים בסעיף 

 והמפמכ"ים הבאים, במהדורתם המעודכנת ביותר:

 –מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים  – 3חלק  1555ת"י  
 ריצוף.

 חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים. –על כל חלקיו  1661ת"י  

 חים לריצוף.לוחות וארי –מערכת רצפה מאבן טבעית  – 5566ת"י  

התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים  – 2279ת"י  
 המיועדים למשטחי הליכה.

 כללי -חומרים  01.17

כל החומרים טעונים אישור מראש של המפקח והאדריכל, לרבות הסוג,  
המימדים, הגוון, המרקם, הקליבר, חומרי המליטה וההדבקה, חומרי מילוי, 

הדוגמאות יש להציג במסגרת תערוכת המוצרים, סיפים וכד'.  את כל 
 כמפורט.

אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים, לוחות חיפוי, יריעות וכל חומר אחר  
 המשמש לריצוף קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל.

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על  
הפרויקט, כינוי המבנה, ופרוט טכני לגבי האריזה מצויינים שם היצרן, שם 

 המוצרים הארוזים.
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הקבלן ידאג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת  
ייצור )זהות מוחלטת של רצפט, ממדים, קליבר, גוון, טון וכיוצ"ב(, שתספיק 

 לביצוע כל חלקי המבנה הרלבנטיים באותה סידרת ייצור )לרבות פחת(.

על הקבלן לאחסן במחסניו, במועד מסירת המבנה הגמור, בנוסף, יהיה  
 מרצפות/אריחים נוספים לאלה שרוצפו, מאותן סדרות ייצור, בשיעור מספיק.

מרצפות/אריחים אלה ישמשו לתיקונים/השלמות בתקופת הבדק, ככל  
 שיידרש.

על חומרי הריצוף והחיפוי לעמוד היטב בכל תנאי השימוש וההטרחות  
 בחללים, ולרבות:

 בנגיפות, בכוחות רוח ובפגיעות סבירות מכוונות )"ונדליזם"(. 01.10.10.10

 התפשטות/בהתכווצות תרמית. 01.10.10.10

 באי ספיגת נוזלים. 01.10.10.10

 בגרפיטי. 01.10.10.10

 בפני חומצות, בסיסים, מלחי ים ושומנים. 01.10.10.10

 בשריטות ובשחיקות. 01.10.10.10

 במניעת החלקה. 01.10.10.10

 ביציבות גוון )לרבות בקרינה ישירה(, לאורך זמן. 01.10.10.11

 במכונות ניקוי, לאורך זמן. באפשרויות ניקוי ותחזוקה, לרבות 01.10.10.12

 כללי -שיטות עבודה  01.12

בכל מקום שבו יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או בחלקי אריחים, או  
שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים, יש לבצע החיתוך במשור מכני מסתובב 

 מתאים, וללטש את הקצוות החתוכים.

 .ע ע"י סרגל פינהמעלות יחתך מראש ב"גרונג". יבוצ 21 -מפגש בין אריחים ב 

 חיתוך יריעות יהיה אך ורק בקו ישר בסכין, לאורך סרגל פלדה. 

 מרווחים יישמרו אך ורק באמצעות ספייסרים מתאימים. 

יש להקפיד על פיזור אחיד ומלא של חומרי הדבקה או מליטה על גבי  
, יפורק אווירהאריחים, ובמיוחד בפינות. אריח שיימצא מונח על גבי כיס 

 מחדש כיאות, על חשבון הקבלן.וירוצף 

במשך כל שלבי העבודה יש לנקות במטלית לחה את פני השטח של אריחים  
משאריות חומר הדבקה/מליטה, וכן לנקות היטב את המישקים, על מנת 

 לאפשר החדרת הרובה.

באולמות המחולקים לחדרים באמצעות מחיצות גבס, יש לבצע הריצוף של כל  
 ת הגבס.השטחים לפני הקמת מחיצו

בריכה יש לבצע בהיקף החדר רולקת הגנה מבטון לפני לבחדר כימיקלים  
 צוע הריצוף.בי

 תיחום "חלל רטוב" 01.10

בהיקף שטח חלל המוגדר כ"חלל רטוב" )שירותים תברואיים, חללי סינון אב"כ, גגות, 
מטבחונים, וכד'( ובמפגש עם שטחים יבשים, יש לצקת יחד עם פלטת הרצפה, חגורות 

ס"מ. הבטון בחגורות יהיה מקושר עם זיון מתאים  01)הגבהות( בעובי הקירות ובגובה 
 לפלטת הרצפה.  חגורות אלו יש לבצע גם סביב חדירות ברצפה.

 מצע תחת ריצוף 01.10
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ב"חלל רטוב" באופן אינטנסיבי, כגון: מטבחון, גגות, שירותים תברואיים,  
י מצע בטון שיפועים ו/או גגות מרוצפים, וכד' יבוצע הריצוף בהדבקה על גב

 מדה, ולא על מצע חול.

לא יותר להשתמש )חול מיוצב.הריצוף על גבי מילוי  ביתר סוגי החללים יונח 
גובה חלל הריצוף בכללותו, כולל אריחי הריצוף, הטיט ומילוי  .(בשומשום

 ס"מ. 00החול, יהיה 

ללא ס"מ.  המדה תהיה שלמה,  0 –תשתית מדה תהיה בעובי שלא יקטן מ  
 סדקים או בקעים, ונקייה מכל שכבות שומניות, אבק או לכלוך אחר.

המדה תהיה מיושרת ומפולסת/משופעת לפי תכניות הריצוף, ומאושפרת היטב  
 באישור המפקח.

מילוי חול מיוצב יורכב מחול טבעי )חול ים או זיפזיף נקי( מעורב בצמנט  
מחצבה כחול לריצוף.   ק"ג למ"ק מילוי.  אין להשתמש בחול 001בשיעור של 

יש לפזר המילוי על גבי שטחים קטנים יחסית בהתאם להתקדמות הנחת 
 הריצוף.

התערבת תוכן באמצעות מערבל מכני )טפלה(.  כמות המים שתתווסף למילוי  
 זה הינה קטנה, כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(.

 ת באמצעות טיט.מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו יש להניח עליו את המרצפו 

 בטון ליצירת שיפועים מתחת לריצוף באזורים רטובים 01.13

 לפחות. 01-השיפועים באזורים רטובים יבוצעו באמצעות בטון ב 

הבטון יהיה בשיפועים ובגבהים סופיים, בהתאם לגובה תעלות, אביזרי ניקוז  
 ופתחים.

 ס"מ. 0-0הבטון יהיה בעובי מזערי של  

י הריצוף כפי שמפורטות בתכניות המאושרות שיפועי הרצפה יהיו לפי שיפוע 
לביצוע.  נקודות המוצא להכוונת גבהים בריצוף יהיו סימנים בקירות ומכסים 
שיקבעו ברצפה לפני ביצוע בטון השיפועים.  בסמוך לקולטנים יש להגדיל את 

 השיפוע מקומית בלבד.

 בטון השיפועים יוחלק בהתאם לשיפועים ולגבהים הסופיים. 

ופי של פני בטון השפועים יהיה נמוך בעובי הנדרש עפ"י סוג המפלס הס 
 הריצוף.

 ס"מ. 0גודל האגרגט בבטון לא יעלה על  

מ"מ  0בבטון תוכנס רשת זיון מגולוונת ממוטות פלדה מגולוונים בקוטר  
 ס"מ. 00/00ובמשבצות של 

יש להקפיד על אשפרה של בטון השיפועים עפ"י המפרט הכללי לעבודות  
 הבניה.

 ן לבצע שיפועים ביותר משני כיוונים באותו חלל.אי 

פני הבטון השיפועים יוחלקו ויהיו ללא בליטות ושקעים.  הסטייה המותרת  
 מ"מ.   ±  0מ' תהיה  0מהמישור לאורך קו באורך 

במידה והופיעו סדקים נימיים בפני בטון השיפועים, יש למלאם באמצעות מי  
 ת ושיפור האיטום, בתאום עם המפקח.צמנט עם ערב סינטטי למניעת התכווצו

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 01.10

האריחים יהיו בממדים ומסוגים כמפורט בתכניות וברשימות הגמר. אריח  
כל האריחים  מ"מ לפחות. 00לשימוש מאומץ )"הווי דיוטי"( יהיה בעובי של 

  בודי.-יהיו מסוג פול

בהדבקה, או כפי שנידרש לגבי הריצוף ייושם על גבי תשתית חול מיוצב, או  
 חללים מיוחדים.
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מפרופילי אלומיניום ייעודיים משוכים, שיפולים יבוצעו בהיעדר הגדרה אחרת  
המסופק ע"י איל  BFמ"מ, כדוגמת דגם  011/00במידות חתך של לפחות 

ובהתאם לפרטים עקרוניים   , , כולל חריץ ניתוק עליון במגע עם הגבסציפויים
מ"מ. הגימור יהיה מוברש. החיבורים לקיר  0 -מצורפים. עובי דופן לא יפחת מ

יהיו סמויים. השיפולים ייחתכו במידות שלמות לפי אורך פאת החדר. 
מ' טעונים אישור מראש של  0.1 -חיבורים לאורך בחללים ארוכים מ

הפרופיל שקוע  בוצעו בגרונג.האדריכל. מפגשי פינות )חיצוניות ופנימיות( י
 גבס.היר קב

מ"מ, או  0ריצוף ושיפולים )מסוג גרניט פורצלן( יבוצעו עם מישקים ברוחב  
 ברוחב אחר המוגדר בתקן או בהנחיות התכנון.

סתימת המישקים בחללים יבשים תיעשה באמצעות תערובת רובה חרושתית  
 001, או דבקון )נגב קרמיקה(" MAPPEI"אקרילית כדוגמת תוצרת  מוכנה

 בגוון המותאם לאריחים, או ש"ע באישור המפקח. ,)כימאדיר(

מישקים בחללי המטבח ובחדרים ייעודיים רטובים אחרים המפורטות יהיו  
 מ"מ. 01ברוחב 

הרובה לחיפוי שטחים חיצוניים תהיה רובה עמידה כנגד סדיקה כדוגמת  
 )כימאדיר(, או ש"ע, באישור המפקח. 001דבקון 

שיפולי גרניט פורצלן יונחו כך שמישקיהם יהיו בקו ישר עם מישקי המרצפות  
מ"מ מפני הטיח כאשר הקיר מטוייח.  שיפולים יבוצעו ע"י חיתוך  0ויבלטו 

המרצפות כאשר הצד החתוך פונה אך ורק כלפי מטה ונושק לרצפה.  שיפולי 
 ול שלם.ס"מ יחליפו מיקום בסדר ההנחה עם שיפ 01 –קצה באורך הקצה מ 

ריצוף על גבי שכבת איטום יבוצע בהדבקה באמצעות דבק המיועד לכך  
 והמתאים לסוג שכבת האיטום ולעובי שכבת הדבק.

הדבקת אריחים תהיה באמצעות טיט הדבקה עם דבק מהיר התקשרות  
" )משווק ע"י "נגב קרמיקה"( MAPEI" מתוצרת "GRANIRAPIDכדוגמת "

 ובת תבוצע לפי הנחיות יצרן הדבק.או שווה ערך מאושר.  הכנת התער

יש למרוח שכבה דקה של תערובת הדבק על גבי הרצפה באמצעות הצד   
החלק של "מלג' שיניים", לאחר מכן להשתמש בצד המשונן של הכלי על מנת 
להעלות את הכמות הדרושה של הדבק.  יש לוודא שהאריח יוטבע במלואו 

 בשטח המכוסה בתערובת הדבק.

ס"מ מעל פני הריצוף החיצוני. במקום  0ם ירוצפו במפלס רום מרחבים מוגני 
 הקפיצי ישולב סף מתכת המהווה חלק ממלבן דלת המרחב המוגן.

מ"מ מסביבתו, ויופרד ע"י סף פליז, במידות חתך  01 -אזור מקלחת יונמך ב 
0X01  01מ"מ.  אריחים בעמדת מקלחת יהיו חתוכים למידותX01   .ס"מ

חת יונחו תוך עיבוד שיפוע לניקוז לכיוון מחסום האריחים באזור המקל
הרצפה.  האריחים יונחו על גבי טיט המעורב בדבק אקרילי המיושם על גבי 

 שכבת מדה )ללא מצע חול(.

סביב מחסום הרצפה יש להקפיד על חיתוך מדוייק של האריחים ועל עיבוד  
 נאה של אזור המפגש, ועל איטום מוחלט של כל הפוגות.

בה ייעשה לקראת סוף הביצוע, לקראת בדיקת מפקח סופית.  לאחר ישום הרו 
 ישום הרובה יש להקפיד לנקות את האריחים משיירי החומר עוד באותו יום.

בגמר הנחת האריחים וככל האפשר בסמוך לכך, יש להקפיד על הגנת  
 האריחים באמצעות הנחה יוטה עם גבס על פני כל שטח הריצוף.

 )אם תהיה דרישה( רמיקה או גרניט פורצלןחיפוי קירות באריחי ק 01.19

  גוון ומירקם לבחירת האדריכל. ,דגם ,גמרבהאריחים יהיו בממדים  

 שבמפרט הכללי. 01.101חיפוי הקירות יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף  

ייתכן והאיטום מבוצע ע"י  מתחת לאריחים תבוצע הרבצה של טיח צמנט.
 בטון מוגמש.
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מ"מ, ולא עבות מכך(,  1מ"מ לבין  0כבות )עוביין בין ההרבצה תבוצע במספר ש
 כנדרש עד לקבלת משטח מישורי )בשני כיוונים(.

ההדבקה תיעשה על המשטח הנ"ל ע"י דבקים המיועדים לכך, באישור  
 המפקח.

חומר ההדבקה ימרח על פני שכבת ההרבצה באמצעות מרית משוננת )גודל 
 השיניים בהתאם להוראות היצרן(.

האריחים יש להדק אל חומר ההדבקה כך ששכבת חומר ההדבקה את 
 מ"מ. 0-0המהודק תהיה בעובי של 

מ"מ במילוי רובה אקרילית בגוון המותאם  0פוגות ברוחב  –בין האריחים  
 לגוון האריחים.

מקצועות אנכיים חיצוניים של אריחים יעובדו בשילוב פרופיל סיום ישר לפינה  
של "אייל ציפויים" או ש"ע, לכל גובה  SRדגם מאלומיניום צבוע, כדוגמת 

בקווים אופקיים. בין פאות אנכיות  –בפינות אנכיות, ובגמר חיפוי  –החיפוי 
של "איל ציפויים", או ש"ע.  TRפרופיל פינה ישר כדוגמת דגם  -בפינה חיצונית

 ס"מ יהיה מחתיכה אחת. 011סרגל גמר באורך של עד 

 (TOLERANCESסיבולות ) 01.01

 כדלהלן: 000סיבולות לעבודות ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה ולת"י 

 תאור העבודה

סטייה 
)במ"מ( 

במישוריות 
 לאורך )במ'(

סטייה 
)במ"מ( 
במפלס 

 המתוכנן

הפרש 
גובה 

)במ"מ(     
בין 

 אריחים

סטייה 
מהניצב 

ומהצירים 
בקירות 

 מ' 7.1לאורך 

 0± 1.0 0± 0 ריצוף באריחי גרניט פורצלן

חיפוי באריחי קרמיקה/גרניט 
 פורצלן

0 -- 1.0± 0± 

 

 העבודהתכולת  01.00

סידורי שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב  העבודה תכלול בין השאר 
מחסומי הרצפה וכד', מותאמים לחומר מסביבם, לרבות ניסור המרצפות 
למידות מדוייקות במיוחד במקומות שאין שיפולים וכן קידוחים במקומות 

 הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב. 

 תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז. 

 , מריחת "סילר",החיפוי יהיה בקווים עוברים, לרבות ניקוי ודינוגהריצוף ו 
 בכל מקום שיידרש. 

הליטוש של השטחים היצוקים באתר אופקיים ואנכיים, כולל שימוש במכונה  
ו/או עבודה ידנית באן ליטוש מתאימה, כדי להבטיח ליטוש מושלם גם 

, או יציקהבמקומות שאין גישה אליהם במכונה. הליטוש כלול במחיר ה
 . האריחים

 או הנחת שיש. חיפוי עבור ריצוף,  דוגמאות 

במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני  
ורלוונטי עד לאישור האדריכל. יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את 
כל שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרוייקט 

הוראות ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל כ
 פרוקם, אשר לא ישולמו בנפרד.

 אריחים בחתכים שונים ללא אבחנה במידותיהם. העבודה כוללת 
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 ניסור תפרי התכווצות כלולים במחיר יציקת הבטונים העמידים לשחיקה.  

 .ריליתאק תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה" עלמרצפות  

מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי + פוליאטילן, או לוחות  
גבס/דיקטים/יוטה עם גבס וכיו"ב, על רצפות רגישות, כדוגמת אפוקסי, 

 יריעות גומי וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית.

 0%יספק הקבלן, וכתנאי לאישור חשבון סופי, רזרבה של בסיום העבודה  
 .במסמכי הפניה/ הסכם זהשונים, כמפורט מהאריחים ה

העבודה כוללת בין היתר פריסת נייר הגנה פלסטי ע"ג הריצופים )הנייר משווק  
ע"י "כדורי"(, או ש"ע מאושר וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד 

 .לשני ע"י סרטי הדבקה, עד למסירה הסופית

מ"מ  0/01ליז במידות העבודה כוללת בין היתר מפתני דלתות, מזויתנים מפ 
בין מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים, פרופילי אלומיניום להגנת פינות 

 .קרמיקה

העבודה כוללת פרופיל אלומיניום רבע עיגול, או אחר להגנת פינות מחופות  
 .קרמיקה מסוג ובגוון לבחירת האדריכל
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 עבודות צביעה  - 00  פרק

 כללי 00.10

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות במפרט  
 עבודות צביעה )במהדורתו המעודכנת(.  – 00הכללי לעבודות בניה, פרק 

תקן  – 020החומרים יתאימו לתקנים הישראלים הרלבנטיים ולרבות: ת"י   
, במידה ואין התאמה לת"י 002ישראלי לצביעת יסוד למוצרי מתכת, ות"י 

או תקן אחר אירופאי  DIN 00211החומרים יעמדו בדרישת התקן הגרמני  
 מוכר המתאים למטרות אלה.

יש לעשות שימוש אך ורק בצבעים מעולים, המיוצרים עפ"י תקנים מאושרים  
 במפעל של יצרן המחזיק בתו תקן ישראלי.

 כל בכל מקום שיידרש ע"י יועץ הבטיחות, יש ליישם צבע מעכב אש לפי התקן. 
 צבע יוגש לאישור בצרוף גיליון הבטיחות שלו.

בחללים רטובים יש ליישם אך ורק צבעים עמידים בתנאי רטיבות/לחות,  
 והמונעים התפתחות עובש ופטריות, כגון: אקרינול, או ש"ע.

אחסון החומרים, דילול הצבעים וכיוצ"ב יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות  
 בעבודה, באחריות הקבלן.

אין לערבב בשום אופן, צבעים מתוצרת יצרנים שונים. שינוי גווני הצבעים, אם  
יידרש, וכן  דילולם ייעשו אך ורק בכפיפות להמלצות היצרנים, ובמשחות צבע 
ובחומרים מתוצרת יצרן הצבע.  הדילול יעשה במקום האחסון כנאמר לעיל.  

 כבה. אין להשתמש בצבעים מתוצרת יצרנים שונים, בשכבה מעל ש

עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים ויש  
להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות ייעשו 
אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה 

 ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

צרן הצבע, כולל כל ההכנות, כל הצביעה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של י 
 עבודות העזר שכבות היסוד, הביניים והסופיות בתיאום עם יצרן הצבע.

הוראות יצרן הצבע המלאות מתוך קטלוג היצרן, בנוסף להוראות והנחיות  
שעל גבי אריזות הצבע הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד ומחייבות 

ת היצרן המפורטות לפני במידה שווה. על הקבלן להציג למפקח את הוראו
תחילת העבודה ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט 
זה. במקרה של סתירה בין הוראת היצרן לבין המפרט המיוחד, תקפה לביצוע 
ההוראה המחמירה מבין השתיים, ותקפה לתשלום הוראת המפרט המיוחד 

 ולא הוראת היצרן.

 ריזות מקוריות סגורות וחתומות. כל הצבעים יהיו מסופקים בא 

אין לשנות סוג צבע של אחת השכבות במערכת צביעה כלשהי. הקבלן רשאי  
 להציע מערכת צביעה שלמה כשוות ערך )ולא שכבה בודדת(.

כל הצבעים הנ"ל מהווים מערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל מערכת כזו  
 י הוראות יצרן הצבע.בשלמותה כולל כל ההכנות וחומרי העזר הדרושים לפ

הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים, אם תידרש, כלולה במחיר  
הצביעה. היות וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי, על הקבלן לקחת 

 בחשבון )זמן ומחיר( הזמנה מיוחדת של הגוון הרצוי.

 שונה.יש לקבל את אישור המפקח להכנת השטח לפני יישום שכבת הצבע הרא 

מספר שכבות הצבע המצוין במפרט, בהוראות היצרן או בכתב הכמויות הינו  
מספר מינימאלי נדרש. בכל מקרה תהיה הצביעה במספר שכבות עד לקבלת 

 כיסוי מלא בגוון אחיד על כל פני השטח.
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יש להכין, לאישור המפקח, דוגמת צביעה מכל סוג צבע לפרטי מסגרות לפי  
 הנחיות המפקח.

טח הצבוע יהיה חלק ואחיד לחלוטין ללא סימני משיכה של מברשת גמר המש 
טפטופים וכיו"ב. במקרה של פנים פגומים, יידרש הקבלן להסיר הצבע ולבצע 

 צביעה מחדש.

בעבודות צביעת קירות, תקרות ורצפות: הקבלן יכין מספר דוגמאות מכל סוג  
ס"מ  011X011גבי קטע ניסיוני. הדוגמאות תהיינה בגודל -צבע במבנה על

 לפחות. הדוגמא שתאושר ע"י המפקח תישמר עד גמר עבודות הצבע.

כל שטחי הפלדה ייצבעו כולל תחתית פחי הרצפה, וכולל שטחים שיוסתרו  
ע"י: בנייה צמודה, פנלים של סיכוך, קירות גבס, תקרות אקוסטיות וכו'. לא 

 ייצבעו שטחי הפלדה הבאים במגע עם יציקת הבטון של הרצפה.

בצביעת צנרת ליד קירות ותקרות: יש לצבוע את הקיר או התקרה בשכבות  
התחתונות, לאחר מכן לצבוע את הצנרת שכבות התחתונות, לתקן קירות 
שנפגעו מצביעת הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על הקירות, לנקות את 

 הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על הצנרת.

 וגנים ייצבעו גם בצידם הפנימי.צינורות אוורור של המרחבים המ 

 .המלבניםגומיות האטימה לדלתות,  יורכבו לאחר גמר צביעת  

אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שיישארו נקיים  
לחלוטין. על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה שלא ייפגעו שטחי בטון חשוף 

י ההגנה הדרושים, לרבות כתוצאה מפעולות הצביעה. הקבלן ינקוט בכל אמצע
כיסוי רצפות בחול דק, או ביריעות הגנה, וכיסוי קירות ביריעות הגנה או 

הכול באישור מראש מאת המפקח. אם למרות נקיטת האמצעים הנ"ל  -כיו"ב 
בכל זאת ייגרם נזק, יהיה הקבלן חייב לתקן ולנקות את כתמי הצבע על 

 אות הנובעות מכך על חשבונו.חשבונו ולפי הנחיות המפקח ולשאת בכל התוצ

כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים  
, כולל שכבה Pלפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס 

 .נוספת לאחר ביצוע הקבלנים מטעם המזמין

ונים כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגו 
. כולל שכבה Pלפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס 

 נוספת לאחר ביצוע קבלני המזמין.

 כללי  -איכות החומרים  00.12

רכיביים, ויסופקו -רכיביים או דו-כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש, חד 
לאתר העבודה כשהם ארוזים באריזותיהם המקוריות, מקופסאות סגורות  

מנות בתווית היצרן לרבות מס' הדגם. יש להקפיד שהצבעים יהיו ברי ומסו
 תוקף, ולא מעבר לשנה מתאריך ייצורם.

משטחים גלויים יש לצבוע בצבעים מתאימים לצביעת חוץ ועמידים בפני קרני  
השמש, רוחות, גשמים, הפרשי טמפרטורה קיצוניים )יום/לילה, קיץ/חורף(, 

הצבעים המיועדים למשטחים כאלה יהיו שחיקת רוח עם אבק, וכיו"ב. 
עמידים בפני השפעות אקלימיות. כמו כן יש להשתמש בצבעים מתאימים 
למטרות מיוחדות, כגון צבעים העומדים בפני חום למטרת צביעת גופי חימום, 

בכפוף לתקן  –צבעים עמידים בפני שחיקה לצביעת רצפות וכיו"ב, והכול 
 הרלבנטי.

דות, כגון להגנה בפני חום, אש פטריות, טחב, סוגי צבע למטרות מיוח 
 כימיקלים וכיו"ב טעונים הצגת מפרט מיוחד לאישור האדריכל והמפקח.

יש לאשר מראש אצל המפקח והאדריכל כל סוג וגוון של צבע, לפני רכישה  
 והבאת הצבע לאתר, ויישום.

על כל הצבעים להיות ניתנים לאחזקה בקלות, ולחידוש מפעם לפעם.  על  
 הצבעים לאפשר הסרת כתמים במטלית לחה.
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 הנחיות כלליות לגבי ההכנות ליישום 00.17

וכמפורט  00100עפ"י המפרט הכללי סעיף  –הכנת שטחים  – ראשוןבשלב  
 להלן.

שטיפת כל פני השטח באמצעות מים בלחץ תוך הסרה קפדנית של   – שניבשלב  
ן עד לייבוש מלא גורמים רופפים, מלחים וזיהומים מעל פני השטח.  יש להמתי

 של פני השטח.  

על פני השטח המיועד לצביעה להיות יבש, נקי, חופשי מאבקת צמנט, חופשי  
 משומנים, וחופשי מחלקים רופפים ומאבק.

בטון חשוף בצד הפונה לפנים שנדרש לצבעו ייושר ויוחלק באמצעות מרק  
באמצעות פרו של טמבור לפני הצביעה, כחלק ממערכת הצביעה, או -אלט

 שליכט אקרילי באגר, עד להגעה לפני שטח חלקים וישרים לגמרי.

 הנחיות כלליות לגבי היישום 00.12

סוג וכמות השכבות, אופן יישומן, עובי כל שיכבה ביבש, וזמן הייבוש בין  
שכבה לשכבה יהיו על פי הנחיות היצרן. כל מערכת צבע תכלול את כל מרכיבי 

 המערכת על פי הנחיות היצרן.

לקחת בחשבון יישום גוונים שונים וצורות, ביצוע דגשים וכד', לרבות יש  
באותם חללים והכול לפי תכנית לביצוע של האדריכל לכשתאושר, ו/או 

 הוראות המפקח באתר.

במפגש גוונים שונים, או בקצה משטח צבוע, יש להגן על גבול השטח הגובל  
יקת כנדרש, לכל בצביעה באמצעות הדבקת סרט דביק בהתוויה ישרה ומדו

אורך הגבול, ובתום הצביעה יש להסירו בעדינות ללא פגיעה במשטחים 
 הצבועים, ובמשטחים המקוריים.

בטון חשוף בצד הפונה לפנים ייושר ויוחלק באמצעות מרק ייעודי על פי התקן  
 לפני הצביעה, כחלק ממערכת הצביעה.

מגולוונת, יהיה גם  יישום מערכות צבע חיצוניות, ומערכות צבע על גבי פלדה 
בהנחיה ובפיקוח של גורם מקצועי מטעם יצרן הצבע, לאבטחת היישום 

 בהתאם להמלצות היצרן.

 תדירות הפיקוח המקצועי ועומקו יהיו באישור המפקח.

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. שטחים  
כבות נוספות עד לקבלת שגוון הצבע שלהם בלתי אחיד, ייצבעו ע"י הקבלן בש

 גוון אחיד, וללא כל תמורה נוספת.

במקרה של צביעה לקויה/חסרה בקיר מסוים, יצבע הקבלן מחדש את הקיר  
 בשלמותו,  עד לקבלת גוון אחיד, וללא כל תמורה נוספת.

 דיגום צביעה 00.10

 יש להציג למפקח ולאדריכל חלופות יישום, מראש. 

ושל כל סוג גוון ומירקם הנכללים יש לבצע קטע דיגום של כל סוג צביעה  
מ"ר, בתנאי יישום  0.1 –בעבודה בגוון הנבחר, בשטח כיסוי של לפחות כ 

 ותאורה אמיתיים ככל הניתן, לאישור המפקח והאדריכל.

בסמכות המפקח לדרוש דוגמאות חוזרות/שונות ככל הנדרש, עד להשגת 
 התוצאה המקצועית הרצויה, כתנאי לאישור לביצוע. 

 יסודצבעי  00.10

שמן יסוד למוצרי עץ ומשטחי טיח יהיה מורכב משמן ללא תוספת חומרים  
ולאבקת  01%אחרים פרט למייבשים, למדלל )טרפנטין( ששיעורו לא יעלה על 

. השמן יהיה שמן פשתן טהור ומבושל. יותר שימוש בתחליף 0%עד  –אוקר 
 מאושר.לשמן פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים חרושתיים במפעל מוכר ו
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מסוג  צבע יסוד סינתטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים חרושתיים,  
צבע מיניום עם שרף סינתטי אם כרומט אבץ עם שרף העומד  בדרישות ת"י 

020. 

צבע יסוד לגופי חימום, צנרת הסקה ואלמנטים דומים המופעלים בחום, 
המיועד למטרה זו. , או תקן אחר DIN 00211יעמוד בדרישת התקן הגרמני 

למערכת צבעים מיוחדים, כגון צבעי אפוקסי, פוליאוריתן  וגומי  מוכלר  
 ישתמשו בצבע היסוד המתאים לפי הוראות היצרן.

 צבעים ולכות 00.13

צבעים ולכות סינתטיים יכילו שרפים סינתטיים עם או בלי שמנים מתייבשים וחומרי 
ם  פולימריים מתאימים לייעודם, כגון ייבוש לפי הצורך. צבעים מיוחדים יורכבו מחומרי

אלה היציבים בטמפרטורות גבוהות, או עמידים בפני כימיקלים, ויתאימו לתקנים או 
 למפרטים החלים עליהם. הפיגמנטים שבצבעים יהיו יציבים ובני קיימא.

לכות ביטומניות תהיינה עשויות מביטומן מנופח מדולל בטרפנטין מינראלי, בהתאם 
 .011 לדרישות ת"י

 מדללים 00.10

למטרת דילול יש להשתמש בטרפנטין מינראלי העומד בדרישות התקן, ואילו הצבעים 
הסינתטיים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במדלל המומלץ על  ידי היצרנים 

 של הצבעים המתאימים.

 צביעה בצבע אקרילי 00.19

ישרים שכבות עד הגעה לפני שטח  0-0החלקת הקיר עם שליכט אקרילי באגר  
 וחלקים.

 טרפנטין מינרלי. 01%צביעת שכבת פריימר לבן מדולל  

שכבות צבע אקרילי משי אקווניר, כל שכבה בכיסוי מלא ובהפרש של  0צביעת  
 שעות בין שכבות בגוון לבחירת האדריכל. 00

 צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת בפוליאור 00.01

 יבי.רכ-צביעה בצבע מט משי על בסיס שרפי פוליאוריתן חד 

 יישום בעיקר על מוצרי מתכת בלתי צבועה, ובלתי מגולוונת. 

הכנת המשטח ע"י הסרת חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר באמצעות  
מברשת פלדה ונייר לטש ושטיפתו בטרפנטין מינרלי טמבור.  השיוף המכני 

 .ST-3לדרגה 

 ון.מיקר 01אדום, בעובי יבש  HB-13סופר עמיד  –שכבה ראשונה צבע יסוד  

 מיקרון. 01צבע יסוד סופר עמיד אפור, בעובי  –שכבה שנייה  

 מיקרון. 01פוליאור, בעובי יבש  –שכבות צבע גמר עליון  0 

 שעות. 00 –משך ייבוש בין שכבה לשכבה  

 בהתזה. –יישום בהברשה או במשטחים גדולים  

 גוון לבחירת האדריכל. 

 צבע מקשר עג"ב מתכת מגולוונת 00.00

 המגולוונת לפני הצביעה:הכנת הפלדה  

השטח ינוקה בקפדנות משאריות צבע, גריז, שומנים, אבק, זפת, בטון, סוגי 
 00ריתוך )שלקה( וכל גוף זר אחר ויהיה יבש לחלוטין.  חיספוס בעומק 

 .011מיקרון, באמצעות נייר לטש    מס' 
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 ניקוי בסבונים ובדטרגנטים ייעשה בזהירות למניעת השארת שאריות שיפגמו
 בהדבקות הצבע.

ניקוי מכני יהיה באמצעות מברשות פלדה ידניות לסילוק בוץ, התזות בטון 
וכד' או מברשות ניילון בשילוב מים נקיים מתוקים לסילוק כתמים של מלחי 

 אבץ שונים )"קורוזיה לבנה"(.

 ניקוי כימי )צריבה באמצעות חומצה( אינו מאושר.  

יש להשתמש בצבע יסוד  –כגון טמגלס לקישור עם צבע על בסיס פוליאוריתן  
 מיקרון. 01-01אפוגל, בעובי 

לקישור מעל תיקוני גילוון מקומיים באזורי ריתוך ו/או באזורים שנפגעו יש  
 0 –אבץ(, ב  20%רכיבי גלווצינק אלומיניום, )-להשתמש בצבע יסוד חד

 מיקרון כל שיכבה.  01שכבות, בעובי 

 באקרינול צביעה קירות/תקרות חללים רטובים 00.02

 .010במדלל  01%אקרינול מדולל   - צבע יסוד 

 .010במדלל  01%אקרינול מדולל   - צבע ביניים 

 .010במדלל  01%אקרינול מדולל   - צבע עליון 

 יישום בהתזה )איירלס(, או בגלילה. 

  צביעת מוצרי פלדה מגולוונת במערכת צבע מעכב אש 00.07

 : הכנה מכאנית כנ"ל. הכנת שטח 

 מיקרון. 01-01צבע יסוד אפוקסי אפוגל בעובי של  ד:שכבת צבע יסו 

 בעובי הנדרש. SPXצבע פירוטק  שכבת צבע מעכב אש: 

מיקרון  01-01צבע עליון צביעה אחת ודי מגוון בעובי של עליון: שכבת צבע  
 לשכבה.

 יישום בהברשה. 

 צביעת מוצרי פלדה בלתי מגולוונת במערכת צבע מעכב אש 00.02

 .לפי תקן שוודי  SAS.5ניקוי חול לדרגה  :  הכנת שטח 

 מיקרון. 011-11צבע יסוד אפוקסי מולטיפוקסי בעובי של  שכבת צבע יסוד: 

 בעובי הנדרש. SPXצבע פירוטק  שכבת צבע מעכב אש: 

מיקרון  00-01צבע עליון צביעה אחת ודי מגוון בעובי של  שכבת צבע עליון: 
 לשכבה.

 יישום בהברשה. 

 בי הבצוע בדיקות הצביעה ושל 00.00

בכל שלב ושלב של עבודות הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן 
 לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה. 

על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים, מאושר ע"י המפקח, אשר ישמש 
 לבדיקת עובי השכבות. 

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת הגלויות, 
 לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה. 

 יישום  00.00



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 113 - 

נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה  הקפדה על בצוע קפדני של עבודות צביעה.
 שתתבטא: 

 בהכנת הרקע.  

 יך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה. במילוי קפדני של תהל 

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת, או כל אביזרים  
אחרים שיוכנסו בבנין ע"י קבלני משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבנין בזמן 
שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פריט על מנת למנוע 

 והווצרות כתמים. התלכלכות 

 העבודות תמסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופת.  

 הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות נקוי מושלם, לשביעות רצונו של המפקח.  
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 עבודות אלומיניום - 02  פרק

 כללי  02.10

 תאור הפרויקט 

 עבודות שיפוץ במכללת הדסה לפי המבנים שפורטו לעיל.

 מהות העבודה 

 זו לקבלת הצעות מחיר / חוזה מתייחסות עבודות האלומיניום נשוא בקשה
 לביצוע מושלם ומלא של העבודות המפורטות בהמשך, במפרט הטכני, תוכניות

פרטי אדריכל מנחים, רשימות אלומיניום, המפרט הטכני וכתב הכמויות, 
 קטלוג יצרני המערכות שיבחרו לביצוע ומצב פתחי הבנייה באתר.

 תכולת העבודה 

אלומיניום של חלונות, דלתות, ייצור ואספקת מערכות  00.10.10.10
ויטרינות, מעקות, דלתות וחלונות פנים, ומערכות מוגנות אש 

לתוכניות ורשימות האדריכל המפרט הטכני וכתב  בהתאם 
הכמויות ותכוניות האלומיניום שמצורפים למסמכי המכרז 

 מול המזמין.  ולחוזה 

כל חומרי האיטום ועבודות האיטום במערכות האלומיניום  00.10.10.10
נם לבין פתחי וחלקי הבניין, חומרי החיפוי, הגימור והפלשונג ובי

והקופינג בכל קומה ובכל פתח בנייה מכל סוג שהוא על פי 
 . האדריכלאישור 

 האדריכל. כמפורט בתכניות האדריכלעבודות הזיגוג,  00.10.10.10

דלתות לפתיחה בפנים ובחוץ, שכוללות את כל הפרזול,  00.10.10.10
האביזרים והמנגנונים על פי דרישות האדריכל, יועץ הבטיחות, 

 ונציגי המזמין. מחלקת האחזקה של המתחם

חלונות,  ,כל העיגונים הדרושים לחיזוק מערכות אלומיניום 00.10.10.10
 דלתות וויטרינות, וזכוכיות למבנה. 

תר בגודל מלא. פירוק ותיקון בניה של דגמים על פי המפרט בא 00.10.10.10
 דוגמאות על פי הצורך.

חישובים הנדסיים וחישובים סטטיים של מהנדס מורשה מטעם  00.10.10.10
הקבלן תוכניות ייצור ותוכניות הרכבה מפורטות של כל פריט, 

 לתיאום מול תוכניות האדריכל ויועץ הביטחון.

אטמים, חומרי האיטום, האלומיניום, הזכוכית וכל אלמנט  00.10.10.11
 פריטי הזיגוג והאלומיניום.נוסף של 

בדיקות שדה לבדיקות אטימות לאוויר ומים. על פי דרישות  00.10.10.12
 המפרט והתקן הישראלי.

 שמיכות בידוד תרמי ו/או קופסאות צל, על פי דרישות המפרט. 00.10.10.01

 מסמכים שעל הקבלן להגיש בצירוף להצעת המחיר 

שנים אחורה בהם הקים הקבלן  0רשימת פרויקטים קודמים  00.10.10.10
 דומות. כולל שמות ממליצים וחברות איתם עבד.מערכות 

 שם המצבעה העומדת בדרישות המפרט. 00.10.10.10

 תקנות ומפרטים 

עבודות האלומיניום יעמדו ברמת הדרישות המחמירה הנדרשת  00.10.10.10
במפרט, בתקן הישראלי ובדרישות הנהוגות בתעשייה. במקרה 
של סתירה בין הדרישות, יעמדו העבודות ברמת הדרישות 

 המחמירה ביותר.
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החישובים הסטטיים לקונסטרוקציות האלומיניום יערכו לפי  00.10.10.10
התקן הישראלי העדכני. מערכות תוצרת חוץ יתבססו על תקן 
אירופאי או אמריקאי בהיעדר תקן ישראלי תואם של מערכות 

 שוות ערך.

 השקיעות תחושבנה לפי השיטה האלסטית בלבד. 00.10.10.10

החישוב הסטטי בכל הנוגע לנושא החוזק יערך לפי התקן  00.10.10.10
 .000מעודכן ה

של המפרט הכללי הבין  00כל העבודות יעמדו בדרישות פרק  00.10.10.10
( של משרד הביטחון ) הספר 0111משרדי לעבודות אלומיניום )

 הכחול (.

העבודות יעמדו בכל תקן ישראלי רלוונטי בהתאם לנושא  00.10.10.10
 המפורט 

בתכנון, גם אם לא הוזכר ברשימה זו. יש לראות את הדרישות 
א כסותרות. היה ותיווצר סתירה בין השונות כמצטברות ול

הדרישות על הקבלן לעדכן ולהודיע מוקדם ככל האפשר ולקבל 
 התכנון לפתרון הנדרש.  את הנחיית היועץ ומנהל

במיוחד אבל לא רק, יש להקפיד על מילוי כל הדרישות של כל  00.10.10.10
 התקנים

הישראלים המתאימים, לדלתות, לחלונות, לקירות המסך, פחי 
כונות הזיגוג, עובי הזכוכית וחוזקה, בידוד תרמי, אלומיניום, ת

מעקות, בטיחות, עמידות לאש, אטימות לרוח ולחדירת מים, 
 כוחות רוח ורעידות אדמה.

הקבלן רשאי להציע שווי ערך למערכות האלומיניום והפרטים  00.10.10.11
 בפרויקט.

כל הצעה חייבת להיות שקולה לדרישות הטכניות במפרט 
. ההצעות החלופיות חייבות להיות ודרישות  האדריכל והיועץ

מגובות בכל המסמכים הנדרשים במפרט ולעבור את אישור 
 יועץ האלומיניום, האדריכל, מנהל הפרויקט, והמזמין.

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי  
התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים 
השונים, עליו להודיע על כך מיד למנהל הפרויקט וליועץ האלומיניום. החלטת 

סמך המנהל בנידון היא סופית ומכרעת. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על 
 הטענה שלא הבחין בסתירות הנ"ל, לאחר מילוי הצעתו. 

 התאמה לחוק התכנון והבנייה  

היצרן/הקבלן אחראי להתאמת כל פריטי האלומיניום לפי כל דרישות של חוק 
והתקנות התקפות ליום מתן הצעתו לכל  -0200התכנון והבניה התשכ"ה 

ת בנושאים של התקנים הישראליים הרשמיים המעודכנים והמחייבים לרבו
זיגוג, בידוד תרמי ואקוסטי, הגנות על הפתחים מפני פריצה, ירי, עמידות 

 לאש, חוזק, כוחות רוח ורעידות אדמה.

כל החומרים יהיו תואמים לכל דרישות רשויות התכנון ולכל החוקים 
 והתקנות המחייבים. 

 סטנדרטים ושינויים  –תכנון מפורט  

אלומיניום, פחים, לרבות כל הפרטים התכנון המפורט של חלקי מסגרות 
והתיאורים הטכניים יוכנו על ידי מהנדס אלומיניום מטעם קבלן מערכות 
האלומיניום, על יסוד התוכניות, המפרט הטכני וכל שאר מסמכי החוזה. 
רפפות ומעקות יבוצעו על ידי מהנדס מוסמך מטעמו של הקבלן, יחתום ויאשר 

נסטרוקציה שמתוספת לפריט האלומיניום.כל על פי הערותיו על כל תוכנית קו
התוכניות יובאו לאישור יועץ האלומיניום והאדריכל. החישובים הסטטיים 

 יוגשו לאישור יועץ האלומיניום ומהנדס הבניין. 

 בעלי מקצוע אחרים בבניין 



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 116 - 

העבודה תבוצע בשלבים לפי לוח זמנים שמזמין/מנהלהפרויקט יעביר לקבלן 
בודה של בעלי מקצוע אחרים בבניין ובשילוב עם המבצע, בתיאום מלא ע

קבלנים אחרים, כגון; קבלני עבודות ביטחון ומנ"מ, קבלני עבודות בטון, 
עבודות ריצוף, חשמל מזוג אוויר, אינסטלציה, תקרות אקוסטיות וכדומה. כל 
זאת יבוצע תוך תיאום מראש עם הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט באתר. אין 

ת ההרכבה והביצוע של כל עבודות האלומיניום ו/או לפגום בכך לפגוע באיכו
 בעבודות שמתנהלות בסביבת העבודה המיידית של הקבלן.

 לאחר אישור התחלת עבודה –תכנון מפורט  

התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה משמשים לצורך הצגת  00.10.01.10
כוונות האדריכל. המערכת המבוקשת ומרכיביה העיקריים. 

כנן ויגדיר את כל הנדרש בהתאם. במידה הקבלן בהצעתו  ית
והקבלן יציעבשלב טרום  אישור תוכניות שיטה, פירוט, פתרון 
חלופי, עליו לעמוד באותן דרישות כשווה ערך למה שמוגדר 
במפרט. תוכניות הביצוע המאושרות של הקבלן ייקראו להלן 

 התכנון המפורט, המאושר לביצוע. 

וע עפ"י לוח הזמנים תכניות על הקבלן להגיש לאישור לפני ביצ 00.10.01.10
של  0:0, 0:0, 0:0בקנ"מ  SHOP DRAWINGSעבודה מפורטות 

כל אחד ממוצרי האלומיניום, הזכוכית, הפרזול ושיטת ההרכבה 
של הפרט בקיר וכל המפגשים השונים במעטפת. תמורת 

 התכניות כלולה בהצעת הקבלןולא תשולם תוספת מחיר עבורן.

ע בכתב מהאדריכל ויועץ על הקבלן לקבל אישור לביצו 00.10.01.10
שכוללים פתרונות 0:0, 0:0האלומיניום לגבי הפרטים בקנ"מ: 

למקומות בעייתיים ומיוחדים. הפרטים יתארו חיבור לקירות, 
ספים ודלתות, פרטי איטום, ופרטי מפגשים עם חלקי בניין 

 ותאום פרטי חיבור ואיטום. 

חישובים סטטיים ונושאי תכנון הקשורים ליציבות כל  00.10.01.10
אלמנטים הינם באחריותו של הקבלן. אישורי האדריכל ה

ומהנדס הקונסטרוקציה הינם אישורים עקרוניים בלבד והם לא 
משחררים את הקבלן מאחריותו הכוללת והבלעדית והמלאה 

לעיל. על הקבלן להגיש חישובים  00.1.00.0כמתואר בסעיף
 סטטיים על ידי מהנדס מורשה מטעמו. 

ם, פתרונות וחלקי פרזול שנדרשים השמטה של פריטים, אטמי 00.10.01.10
בתכניות, לא גורעת מאחריות הקבלן להתקינם בפועל. אישור 
יועץ האלומיניום והאדריכל לתכניות ולדגמים אינו משחרר את 
הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב המוצר, לכשלים, 
לטעויות, לאי התאמות וליקויים שעשויים להתגלות במועד 

 מאוחר יותר.

קבלן לפרט את פרטי הרכבת כל פריט בכל היקפם, שיטות על ה 00.10.01.10
החיבור, מיקום המחברים וסוגם, עובי וגימור החומרים, שיטות 
העיגון והאטימה, סוגי האטמים וחומרי האטימה, ופירוט 

 המפגשים המגוונים. 

התוכניות המאושרות יהוו אסמכתא להתחלת ייצור רק לאחר  00.10.01.10
ם והאדריכל. לאחר קבלת קבלת אישור בכתב מיועץ האלומיניו

האישור הקבלן אינו רשאי לשנות מאומה, ללא אישור בכתב 
 מיועץ האלומיניום והאדריכל. 

את כל התכניות, חתכים, פרטים, אישורי  לבצע בעבריתיש  00.10.01.11
בדיקות, דו"חות וכל התכתבות שתבוצע בין הקבלן למפקח, 

 באנגליתליועץ ולאדריכל. כל המסמכים הזרים חייבים להיות 
 . בלבד

שם, מספר טלפון וקטלוג יצרן לכל פריט  בכתבעל הקבלן למסור  00.10.01.12
 שמרכיב את כל אחת מהמערכות שמותקנות בבניין כמו: חומרי

איטום, גומיות, פרזול, זכוכית, פחי אלומיניום ואמצעי חיבור 
 במידה ואושר לו לעשות שימוש במוצר שווה ערך.  מיוחדים,
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 במוקדמות.כמופיע  -הגדרת שווה ערך:  

 דגמים ודוגמאות פרזול  

בכל מוצר המונה למעלה מחמישה פריטים הקבלן ייצר פריט  00.10.00.10
 לדוגמא לאישור המזמין, לפני שיאושר ביצוע סדרתי שוטף.

כל האלמנטים לדוגמא יהיו חלק מתכולת העבודה של הקבלן.  00.10.00.10
 הדגמים יהיו כלולים בתמורה ולא תשולם שום תוספת עבורם 

של כל אחד  0:0אתר דגם בקנה מידה על המבצע להכין ב 00.10.00.10
 מהדגמים הנדרשים.

על המבצע להציג ליועץ האלומיניום ולאדריכל דוגמא מכל  00.10.00.10
פריט, כולל אופן חיבורו ואיטומו לחלקי מעטפת אחרים בבניין, 
כולל תכניות, פרזול, מחברים, ברגים, אטמים, אביזרים, 

אות ייבדקו זכוכית, גימור, משקופים עיוורים, ופחי חיפוי.הדוגמ
 להתאמה לתוכניות הביצוע לפני ייצור שוטף.

על הקבלן המבצע להכין לוח פרזול של כל דרישות הפרזול  00.10.00.10
במערכות האלומיניום לאישור סופי לפני ביצוע. הלוח חייב 

פריט הפרזול הנדרש + קטלוג יצרן לכל  0:0לכלול דוגמא ב 
 פריט. 

 התאמה למידות הפתחים  

מידות הפתחים בבניין והתאמתם הקבלן ימדוד את כל  00.10.00.10
לתוכניות לפני ייצור המסגרות, באחריותו להתאים את 

 המוצרים לפתחי הבנייה שבוצעו ע"י אחרים.

הקבלן חייב להודיע על כל אי התאמה שתתגלה באופן מיידי  00.10.00.10
ליועץ האלומיניום ולאדריכל. הסטיות יסומנו ויבדקו כנגד 

האלומיניום והאדריכל תוכניות המבנה וכוונות האדריכל. יועץ 
 ינחו את הקבלן לגבי המשך הביצוע. 

 תנאים לפני אישור תחילת ייצור סדרתי:  

הקבלן קיבל את אישור יועץ האלומיניום ואדריכל על גבי  00.10.00.10
 תוכניות  הביצוע. 

הקבלן קיבל אישור לכל המפגשים בין המערכות השונות,  00.10.00.10
ל פי כתב השיטות השונות ובינם לבין כל חלקי הבניין במעטפת ע

 הכמויות. 

הקבלן קיבל אישור לכל השינויים, תוספות ושווי ערך שהוצעו  00.10.00.10
 על ידו.

כל התכניות והפרטים הוגשו לאישור לפי לוח הזמנים בצירוף  00.10.00.10
כתב אחריות של הקבלן המבצע לאיכות המוצר, עמידה בלוחות 

 זמנים וטיב העבודה בפרויקט.

מים השונים הקבלן קיבל אישור לכל הפרמטרים שנבחנו בדג 00.10.00.10
 להזמנת חומר וביצוע הפריטים הראשונים באתר. 

 דרישות תכן 02.12

 כללי 

תכנון, ייצור והתקנה של כל מערכות האלומיניום יבוצעו כך  00.10.10.10
שכל מערכת במעטפת הבניין תעמוד בלחצי רוח כלפי חוץ וכלפי 

מעודכן  000פנים, אנכית למישור הקיר, בהתאם לדרישות תקן 
 וכל פרטי התקן הישראלי. 

. כולל 0101עפ"י תקן  Eכל המערכות יעמדו בדרישות רמה  00.10.10.10
, ראה החמרה בס' Eבדיקת חדירת מים, שתעמוד בדרישות רמה 

 ובפרק הבדיקות. 00.0.0.0
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במידה וידרשו בדיקות מעבדה, כל העלויות יהיו על חשבון  00.10.10.10
  הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל, כל מערכת חייבת לשאת במשקלה העצמי,  00.10.10.10
ומסים סיסמיים, עומסים המופעלים ע"י משקל הזכוכית, ע

 תפעול הכנפיים, מכל סוג שהוא. 

השקיעה המכסימלית המותרת, בעקבות העומס המתוכנן היא  00.10.10.10
 כדלהלן:

למפתח אנכי  0/011 -האלומיניום בניצב למישור מערכות 
ולמפתח האופקי, בכל מסגרת/פנל מזוגג בזכוכית בידודית ולא 

ר הפתחים והמערכות תהיה מ"מ. השקיעה בכל שא 00יותר מ 
בהתאם לת"י. מבלי לסתור אתהאמור לעיל הכנפיים לפתיחה 
והדלתות לא ישפיעו על הזכוכית באופן שגורם לרעש ו/או לנתק 

לא תאושר  ALL GLASSבאיטום.במערכת קיר עכבישים 
 שקיעה כלל. 

פעמים  0.0 -לא ייווצר שינוי צורה קבוע בהעמסה השווה ל 00.10.10.10
העומס המתוכנן )שלילי או חיובי( בכל המערכות מכל סוג 

 שהוא. 

העוגנים של כל מערכות המעטפת, כולל המחברים, לא יקבלו  00.10.10.10
 מהמאמץ המותר עפ"י העומס המתוכנן.  01%מאמץ מעבר ל 

ב עומסים יש לבצע התאמות לקליטת תנועות יחסיות למבנה עק 00.10.10.11
ארוכי טווח )זחילות( ו/או עומס נייד כגון שינויים תרמיים, בכל 

 המערכות. 

ההרכבה והייצור יתוכננו באופן שבו לא יהיו ברגים, מסמרות,  00.10.10.12
עוגנים או חיבורים מכאניים אחרים חשופים על פני המישור 

 החיצוני והפנימי.

כל הברגים, מסמרות ומחברים מכאניים חשופים שאינם  00.10.10.01
עם  0A - 000יניום יהיו מפלדה בלתי מחלידה נירוסטה אלומ

 ראשי בורג ראש עגול.

בדיקות ביצועי הכנפיים והדלתות ותוצאותיהן כמוגדר  00.10.10.00
.מערכת קירות המסך תאושר עפ"י דרישות 01010+0בת"י

המפרט, הנחיות החברההמתכננת, התקן המקומי על פיו תוכננה 
 המערכת והתקן הישראלי. 

רכבת כל מערכת תבטיח עמידות בפני מעבר תכנון, ייצור וה 00.10.10.00
לתוך חלל הבניין וכלפי חוץ על מנת להקטין רעשי רוח  אוויר

 והפסדים תרמיים. 

על הקבלן להגיש דו"ח בדיקה שכל מערכות המעטפת עומדות  00.10.10.00
בדרישות חדירת אוויר חריגה עפ"י הנאמר להלן: חדירת האוויר 

קיר / כנף בלחץ מק' / לשעה / במר' של שטח  1.0לא תעלה על 
ראה  -פסקל בהתאם למפורט ברשימת הבדיקות.  011רוח של 

 רשימת בדיקות בפרקחמישי. 

החסימה כנגד אש ועשן בין קיר המסך וקו הבטון בכל קומה  00.10.10.00
לאורך היקף הבנייןתבוצע ע"י קבלן האלומיניום על פי הנחיות 
המפרט. הקבלן ישתתף בתכנון הגיאומטרי של חומרי הבידוד 

כנגד אש ועשן ללא תשלום נוסף. הפרט חייב להיות  חסימה
 מאושר על ידי יועץהבטיחות.

יש לתכנן קליטת תזוזה תרמית של כל מערכת  00.10.10.00
 בתחוםהטמפרטורות:

 +מעלות צלזיוס. 01עד- 01 -מ  חיצונית:
 +מעלות צלזיוס. 01+עד 1-מ  פנימי:

יש להבטיח הפחתה אקוסטית בהתאם להנחיות יועץ  00.10.10.00
 האקוסטיקה. 
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 CROSS),הקבלן להתחשב בדרישה לפיה פרופיל החלוקה )על  00.10.10.00
BAR  מ' ובגובה מעל לראש  0.10בקיר המסך, המופיע בגובה

פתח האור יהיה באותו עומק כמו הזקיף. המישור הפנימי של 
הזקיפים והקורות יהיה אחיד מעל ומתחת לפתחי האור, כנפיים 

 לפתיחה ודלתות.

ת עומק שווה לזקיפי הקורות סביב דלתות כניסה יהיו במיד 00.10.10.01
 האלומיניום.

סביב פתחי האור בקירות המסך וסביב מסגרות החלונות  00.10.10.02
וחלונות הרצף יותקנו משקופי אלומיניום מפרופיל משוך עד 
למישור הגבס הפנימי.לוחות חיפוי הגבס יושחלו למשקופי 

 האלומיניום ויחוברו בקונסטרוקציה נפרדת לקיר הבניין.

מעלות,  001איפה למכסימום של דלתות חייבות להיפתח בש 00.10.10.01
 אלא אם נדרש אחרת במפורש.

שווה ערך למקדם  1.0%הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של  00.10.10.00
 .0בטיחות 

 חיפוי פח האלומיניום ורפפות אינם מהווים מישור איטום. 00.10.10.00

 

 עמידות בתנאי הסביבה 

מעטפת האלומיניום והזכוכית תבטיח איטום בפני חדירת מים  00.10.10.10
 ורוח.

פגש האנכיים והאופקיים בין קירות המסך לבין כל קווי המ 00.10.10.10
משטחי הבטון, חיפויי האבן, והקירות תשתית יאטמו ביריעות 

EPDM  באופן רציף. כל האזורים שמחופים בפח יאטמו באופן
 רציף ונסתר.

האיטום יבוצע בהתאם להנחיות האדריכל והיועץ עפ"י פרטי  00.10.10.10
לפנים  ויראוביצוע מאושרים באופן שימנע מעבר מים וחדירת 

 הבניין. 

תכנון המעטפת יבטיח ניקוז כלפי חוץ של מים שחדרו לחלקים  00.10.10.10
השונים של המעטפת וניקוז מי התעבות שעשויים להיווצר 

 במערכת כלפי חוץ.

צים )בעל בסיס עיקרון "מסך יש לבצע מערכת השוואת לח 00.10.10.10
בקיר  המסך, הויטרינות, חלונות הרצף הכנפיים לפתיחה  (גשם"

 ודלתות הבניין.

 הארקת קירות מסך  

על קבלן האלומיניום לבצע בתיאום עם קבלן החשמל חיבורי הארקה  נסתרים 
לקירות המסך בבנין על פי תוכניות יועץ החשמל. החיבורים יהיו כלולים 

 במחיר העבודה ולא תשולם תוספת עבורם. 

 ת עיצוב דרישו 02.17

 תכנון מערכות האלומיניום בפרויקט יבוצע כלהלן:

 דלתות ציר צד ודלתות ציר צד למילוט 

פרזול ופירוט האביזרים של כל דלת יבוצע על פי טבלת הפרזול  00.10.10.10
 בפרק חומרים.

הדלתות יהיו מתואמות לעמידה במישור הקיר על פי רשימות  00.10.10.10
 האדריכל. 

 אביזרים וצירים לדלתות 00.10.10.10



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 121 - 

כגון: מנעולים חבויים, צירים ובריחים יבוצעו כל האביזרים 
ויהיו מצופים בחלקיהם הגלויים עפ"י 0A 000בחומרים פלב"מ 

 גימור האלומיניום.
 ממ' לפחות למגרעת. 01לאחר הנעילה תחדור הלשון 

הבריחים והמנעולים יהיו סמויים ולא יבלטו מפני הפרופילים 
 פרט ללשון.

 יציים, בולמים וכדומה(אמצעי הגפה )ידיות, מנגנונים קפ
יחוברו בעזרת ללוחית גיבוי מודבקת, או כל אמצעי גיבוי 
מתאים לפרזול. מנגנוני הבהלה וממחזירי השמן יהיו גלויים על 
פרופיל הדלת. ידיות בהלה עם מנגנון שחרור חשמלי . מתקן 
נטרק ננעל של אסא אבלוי מולטי לוק לכל דלתות הכניסה 

לי על פי הנחיות יועץ מנ"מ ודרישות ודלתות פנים בהפעלה חשמ
 המזמין. 

הדלת הנבחרת חייבת להיות מאיכות גבוהה עם מסגרת נפרדת  00.10.10.10
שכוללת ראש, סף ומשקופים. סף הדלת יבוצע כך שמסגרת 
הדלת תיצמד כנגדו. הסף יבוצע ע"י קבלן האלומיניום כחלק 

 אינטגראלי ממסגרת הדלת.

 הזנות למנ"מ ונעילה חשמלית 

יניום יאפשר שילוב של אביזרי פרזול וביטחון קבלן האלומ 00.10.10.10
 ומתח נמוך  בתוך מערכות האלומיניום באופן נסתר.

כל ההזנות לאלקטרו מגנט ונעילה חשמלית יבוצעו עם הכנות  00.10.10.10
מראש על  פי הנחיות יועץ מנ"מ וקבלן מתח נמוך במעברים 
נסתרים בתוך  הפרופילים של פריטי האלומיניום. על קבלן 

בצע ישיבת  תיאום עם יועץ וקבלן מתח נמוך לפני האלומיניוםל
 תחילת ייצור.

 כל ההכנות כלולות במחיר היחידה ולא תשולם תוספת עבורם.  00.10.10.10

ההזנה עד לקרבת הפריט היא באחריות אחרים. הכנות להולכה  00.10.10.10
נסתרת של הזנות מתח נמוך בתוך המערכת היא באחריות קבלן 

 ן. האלומיניום עד  לנקודת העיגון של כל התק

 חלונות ורפפות לשחרור עשן  

יתקין רפפות "קליל רף" לשחרור עשן ואוורור בהתאם לרשימות  00.10.10.10
ממ'. על הקבלן  0האלומיניום עם או בלי פח אלומיניום פנימי 

סמ' מאחורי כל רפפה  00לבצע פלשונג תחתוןתלת מימדי בגובה 
למעבר אוויר עם שיפוע לניקוז כלפי חוץ או צינורית לניקוז 

 עד מפלס הקרקע.  נסתר 

בעיגון על עכבישיםהקבלן יבצע את התכנון AL GLASSקיר  00.10.10.10
בתיאום מלא עם הקונסטרוקציה המשנית שתוכננה על ידי 
מהנדס הבניין. על הקבלן לספק חישובים סטטיים וחישובי כפף 
לכל קיר במיוחד קיר העכבישים. על הקבלן לעבוד עם כמות 

ם לכל אגף מזוגג. הקבלן נקודת העיגון הנדרשת על פי החישובי
יידרש לפתרון איטום היקפי בקיר העכבישים מונע מעבר מים 

ומאפשר החלפת זכוכית סדוקה גם לאחר התקנת אבן  מצד אחד
 החיפוי.

 מעקות מזוגגים סטראקטוראלים  

. הקבלן מחויב בבדיקת נגיפה 0122ותקן זיגוג  0000הקבלן חייב לעמוד בתקן 
זכוכיות. על הקבלן  0אתר שמורכב לפחות מעל מודל של מעקה מותקן ב

על ידי מהנדס מורשה  להגיש חישובים סטטים למעקה ולעובי הזכוכית הנדרש
 מטעמו או מהנדס שיוכתב על ידי יועץ האלומיניום.

הקבלן יהיה חייב להתקין  10Aו 10B,10Bכנפי דרי קיפ לחילוץ בפריטים  
הבית לנעילת חלונות ידיות לוגיות עם מפתח מסטר בידיתשמיועד לאב 

 החילוץ. 
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 חומרים מוצרים וגימורים  02.12

 כללי 

 יש להשתמש בחלקי מערכת שאושרו ע"י היצרן לכל מוצר נפרד.  00.10.10.10

כל אביזרי החיבור החשופים לתנאי הסביבה ממתכת יהיו  00.10.10.10
או אלומיניום. נחושת או פליז לא  0A - 000ממתכות אל חלד 

 יאושרו .

לאלומיניום בכדי למנוע יש לוודא הפרדה בין חלקי הפלדה  00.10.10.10
 שיתוך.

יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי האלומיניום וחלקי  00.10.10.10
 הפלדה.

יש לוודא יכולת התפשטות שונה של חלקי אלומיניום ליד חלקי  00.10.10.10
 הבניין. 

 האלומיניום 

לא יאושרו מערכות שאינן שלמות. הפרופילים יהיו חדשים ללא  00.10.10.10
 הובלה וההרכבה.פגמים שנובעים משלבי הייצור, הצביעה, ה

כל הפרופילים, הסרגלים, הפחים, עובי האילגון, עובי צביעה,  00.10.10.10
, במפרט 0רמת ליטוש וכדומה יהיו לפחות לפי כינוי מספר 

 הכללי. 

ממ'. גודל ועובי פרופילים  0עובי דפנות הפרופילים יהיה לפחות  00.10.10.10
ייקבע סופית על פי החישובים הסטטיים שיבוצעו על ידי הקבלן 

ישור יועץ המעטפת והאדריכל. עובי הפרופיל והיצרן ובא
 ממ' ועל פי התקן הישראלי. 0.0המשמש לסרגלי זיגוג יהיה 

פריטי אלומיניום המשמשים כמעקה יענו לכל התקנים  00.10.10.10
הישראליים ובאישור יועץ הבטיחות של הבניין. גובה מעקה/סף 

 מ' מינימום מפני המדרך בתוך המבנה.  0.10חלון לא יפחת מ 

 ו של דלת יהיה על פי הרשום בחזיתות.גובה נט 00.10.10.10

חלקי האלומיניום יהיו מסגסוגות שהרכבן תואם את דרישות  00.10.10.10
בת"י. אין  להשתמש באלומיניום ממוחזר. חוזק הקריעה של 

 ניוטון לממ"ר לפחות. 011הפרופילים יהיה 

פרטי מערכות האלומיניום יאפשרו ניקוז מים שחדרו עד  00.10.10.10
ערכת חייבת להיות אטומה למישור האיטום של המערכת. כל מ

 במצב נעול. 

 ברזל ופלדת אל חלד 

 .000שווה ערך סגסוגת  A 0פלדת אל חלד: תהיה לפחות מסוג  00.10.10.10

כל חלקי הפלדה במעטפת יקבלו הגנה אנטי קורוזיבית, כמפורט  00.10.10.10
גר'/למר' בהתאם  001להלן; טבילה חמה באבץ בשיעור של 

 .201לתקן ישראלי 

ים מושלמים. לא תבוצע כל חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצר 00.10.10.10
 פעולת ריתוך לאחר הגיוולון. 

ממ'  0עובי מינימאלי לפח פלדה בשימוש בחלקי המעטפת יהיה  00.10.10.10
ו/אועפ"י דרישות החישובים הסטטיים שיוגשו או הגבוה 

 מביניהם.

 זיגוג   

הזיגוג בזכוכית יתאים לדרישות המפרט, כתב הכמויות והתקן  00.10.10.10
 הישראלי. 

בעלת  PPGשל  01ת בבניין יהיו סולארבן כל הזכוכיות החיצוניו
 בגוון ירוק בהיר או שווה ערך על פי המקדמים הבאים: 
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 02%העברת קרינה אולטרה סגולית = 
 01%העברת אור ניראה = 

 00%העברת אנרגיתשמש = 
 % 00 -רפלקטיביותאור ניראה 

 אירופאי.  U  =0.00מקדם 
 1.00מקדם הצללה = 

 1.01מקדם מעבר חום = 
באגפים אטומים הקבלן יבצע קופסת צל שמורכבת מזכוכית 
מונוליטית או רבודה מחוסמת אנטיסאן ירוק בגוון תואם 
לזכוכית שתיבחר. ביחידות מוגנות אש על הקבלן יהיה לבצע 
זכוכית עם פילם בגוון תואם. בקיר עכבישים יהיה על הקבלן 

יג לבצע זכוכית רבודה בגוון תואם. הקבלן יהיה חייב להצ
לאדריכל את כל פתרונות הזיגוג מראש על פי דוגמאות בגודל 

סמ' מינימום על מנת לשאוף למינימום  011סמש על  011של 
הפרשי גוון בין הפתרונות השונים בכל פריטי האלומיניום 

 בבניין. זוהי דרישה עיקרית שאין עליה שום עוררין.

לגבי  0122על הקבלן לבצע חישובי כפף כנגד דרישות תקן זיגוג  00.10.10.10
 הזיגוג בכל פריט בנפרד. 

יש ללטש את קצוות לוחות הזכוכית באופן רציף ושווה וללא  00.10.10.10
 פגיעות.

על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי ייצור זכוכיות  00.10.10.10
בידודית רבודה, מונוליטית ומוגנת אש או כל סוג אחר שיידרש 

 בפרויקט. 

 זכוכית.על הקבלן לצרף אישור בכתב מהמפעל לגבי חיסום ה 00.10.10.10

הזכוכית המחוסמת תהיה בעלת מראה אחיד עם מינ' גליות עד  00.10.10.10
 ממ'.  1.0

יש לסמן את סוג הזכוכית ואופן הזיגוג על תוכניות העבודה של  00.10.10.10
( בהתאמה לתוכניות האדריכל SHOP DRAWINGSהקבלן )

 והנחיות היועץ.

 גווני פרזול 

על פי טבלת  האלומיניום.כל הפרזול הגלוי בכל מערכות אלומיניום יהיה בגוון 
RAL  מיקרון, לבחירת האדריכל.  01בעובי מינימאלי של 

 פרזול 

כל אביזרי הפרזול יהיו תואמים לקטלוג היצרן של כל מערכת  00.10.10.10
אלומיניום או מערכת דלתות פלדה מזוגגות. דגם מכל פריט 

 יובא לאישור יועץ האלומיניום והאדריכל. 

ולה נדרשת כגון; פתיחה אביזרי הפרזול יאפשרו ביצוע כל פע 00.10.10.10
ונעילה, דחיפה או משיכה של כנף ו/או דלת בכוח שאינו עולה על 

 ק"ג. 0

אופן התקנת האביזרים יאפשר החלפה, תיקון וטיפול מתוך  00.10.10.10
 הבניין.

מנגנוני פתיחה של חלונות ודלתות וכל אביזר חשוף לתנאי  00.10.10.10
הסביבה יהיו מפלדת אל חלד עמידה לתנאי לחות גבוהים 

 ויר.וזיהום או

ברגים, אומים, מסגרות, דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו  00.10.10.10
, אלומיניום 0A-000עשויים פלדת אל חלד בלתי מגנטית מסדרה 

ו/או חומרים בלתי מחלידים אחרים. החומרים חייבים להתאים 
לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי, כך שלא ייווצר תא חשמלי 

 ודם. ויהיו בעלי חוזק מכני המתאים לייע

 טבלת פרזול ומנגנונים לכנפיים לפתיחה 00.10.10.10
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 בדיקות  02.10

 בדיקות לפני תחילת ייצור 

כל הבדיקות, ההכנות לבדיקות והדגמים יהיו כלולים בהצעת  00.10.10.10
 הקבלן. 

המוצרים יבדקו מראש, במועד שלא יגרום לעיכוב הלו"ז  00.10.10.10
המתוכנן לבנין בכללותו. הקבלן מתחייב למסור תוצאות בדיקה 

 של כל פריט.

 ההכנות לאמצעי עזר לבדיקות, יבצעו על ידי הקבלן מראש.כל  00.10.10.10

הקבלן יזמין את יועץ האלומיניום להיות נוכח בזמן הבדיקה  00.10.10.10
 .בכתבבהתראה סבירה 

 הבדיקות יבוצעו במעבדה עצמאית. 00.10.10.10

על הקבלן לתכנן ולבדוק כל מערכת עפ"י הדרישות התקן  00.10.10.10
 הישראלי. 

קירות המסך   על הקבלן להגיש את תוצאות בדיקה המוכיחות כי 00.10.10.10
וחלון הבניין הטיפוסי כולל תריס הצללה עומדים בדרישות 

 התכנון.

 דרישות תפקוד: 00.10.10.11

 . 000כל המוצרים במעטפת הבניין יעמדו בדרישות תקן רוח 
 ושר למנוע לחלוטיןכל המוצרים במעטפת הבניין יהיו בעלי כ

. בשעה שכל הפתחים נעולים ובעלי Eומים ברמה  אווירחדירת 
 עמידה בהעמסה סטטית ודינמית כנדרש במפרט.כושר 

 Pa 011 (11 -( ב EZ ASTM 10בלחץ סטטי ) אווירמניעת חדירת 
 קמ"ש(. 

 מ"ק לשעה למ"ר. 1.0חדירה מותרת של 
 ליטר לשעה למ"ר של שטח הקיר. 001התזת מים בלחץ סטטי: 

 . Pa 011 - Pa 011 -עליה הדרגתית של לחץ משתנה, בו זמנית, מ 
  שות חדירת מים בלתי מבוקרת.אין להר

כל הבדיקות יבוצעו עפ"י התקן הישראלי. בהיעדרתקן ישראלי  00.10.10.12
או תקנים  AAMA ,ASTMיש לפנות לתקנים מקבילים דוגמת

 אירופאים. 

 יש לבדוק מקדם בטיחות בכל בדיקה בנפרד.  00.10.10.01

הקבלן לבצע בדיקות מים באתר לאחר סיום חלק משמעותי מהיקף  על  
לבצע בדיקות חדירת מים על מקטע קיר המסך עם כנף  העבודה. על הקבלן

לפתיחה. על הקבלן לבצע בדיקת מים על חלון טיפוסי. הקבלן נדרש לבצע 
בדיקת עם צינור באתר לבקרת איכות עצמית. בדיקות ההתזה יבוצעו על ידי 
מעבדה עצמאית או מכון התקנים על חשבונו של הקבלן. בהתאם לדרישות 

 AAMA 501.התקן הישראלי ותקן

 על הקבלןלהגיש את תוצאות בדיקה לעובי שכבת צבע האלומיניום. 

 דוגמת הפרופיל לבדיקה תסומן ותועבר מהאתר למכון התקנים. 

 ממ'.  0על הקבלן להגיש תוצאות בדיקה לפרופיל אלומיניום ולפח 

על הקבלן להגיש תוצאות בדיקות התאמת הדבקה של חומרי האיטום שהוא  
ם שימוש מעבר לרשום המפרט  הטכני כנגד משטחי האטימה מציע לעשות בה
 הקיימים בבניין.

 בידוד רעש 

עשים יבוצע דרישות הדו"ח התכנון הפרטני להפחתת ר 00.10.10.10
 .יהאקוסט
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בהתאם לתוצאות המדידות החלונות המתוכננים על ידי יועץ 
אלומיניום יבטיחו עמידה בקריטריונים לרעש סביבתי, כולל 

 בחללי המבנים בפרויקט שיקמה.רעש מסוקים ומל"טים, 

הקבלן יהיה אחראי לבצע בדיקות בעזרת יועץ אקוסטיקה  00.10.10.10
 לקביעת ערך הפחתת הרעש כאמור לעיל. 

במידה ותוצאות הבדיקה לא יעמדו בדרישות, יישא הקבלן בכל  00.10.10.10
ההוצאות הכרוכות בבדיקה ובבדיקה חוזרות, שידרשו לדעת 

על מנת לשפר את יועץ האקוסטיקה וכן בכל ההוצאות הדרושות 
 בידוד היחידות לרמת הפחתת הרעש כנדרש במפרט האקוסטי.

 ייצור 02.10

 ייצור  

למען הסר ספק מודגש כי אין להתחיל בייצור וביצוע היחידות  00.10.10.10
 וכל חלק מהן לפני קבלת אישור יועץ האלומיניום והאדריכל.

יש להגיש לאישור את שמם של כל ספקי החומרים )כולל  00.10.10.10
זולים הנראים לעין להיות מאושרים ע"י הפרזולים(. על כל הפר

 יועץ האלומיניום והאדריכל.

יש לבדוק את המידות והגבהים בשטח על מנת להבטיח את  00.10.10.10
התאמתם המלאה לתוכניות המאושרות. יש להתאים את מידות 

 הייצור למדידות. 

הקבלן חייב לדווח יועץ האלומיניום ולאדריכל אם גילה סטיות  00.10.10.10
כי המכרז. הקבלן יקבל הנחיות מהמידות שמצוינות במסמ

 להמשך עבודה בהתאם.

 אלומיניום 

הפרופילים המשוכים יהיו כמפורט בשרטוטים הנלווים להצעת  00.10.10.10
 הקבלן.

עובי דופן הפרופילים ותכונותיהם הפיזיות )מומנט האינרציה  00.10.10.10
ומודולוס החתך( יהיו כנדרש על פי הנחיות מתכנן מערכת קיר 

 נון.המסך על מנת לעמוד בדרישות התכ

 על כל חלקי קיר המסך להיות בעלי הפרדה תרמית רצופה. 00.10.10.10

יש להתאים את כל החיבורים, הפינות והתפרים. בנוסף, יש  00.10.10.10
להתאים את כל הרכיבים בדייקנות כדי ליצור המשכיות 
מושלמת של הקווים והעיצוב. עם זאת יש להבטיח כי כל 
החיבורים עמידים בתנאי מזג האוויר. הקבלן יביא לאישור 

 היועץ את מיקום כל החיבורים והמפגשים. 

יש לדאוג לכך שכל הברגים והאומים יוסתרו. תפסים גלויים לא  00.10.10.10
יאושרו. אין להשתמש בניטים לחיבור חלקי מערכות אלומיניום 

 במעטפת.

יש ליצור חורים בצורה, בגודל ובכמות מספקת על מנת לאפשר  00.10.10.10
גישה  התאמת לחצים מחד וניקוז מים במערכת מאידך. חורי

 חשופים לברגים ומחברים יאטמו.

יש לייצר חלקי הפינה, מילוי, מתאמים, כיסויים וסגירות  00.10.10.10
לפרופילים כמפורט בקטלוג היצרן. יש להרכיב את הפינות 
בצורה ישרה ולהשתמש במחברים חבויים. יש לספק משטחי 

 , במפגשים.1חיבור אחוריים בכל תפר 

 חיבורי פינות 

יעשה באמצעים מכאניים בכבישה חיבור הפינות בכנפיים י 00.10.10.10
 והדבקה עם מחברי זווית בחלל פרופיל מסגרת הכנף. 
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חיבור פינות של אגפים ומשקופיהם יעשה בעזרת מחברי פינה  00.10.10.10
מעלות  )פרט  00מאלומיניום כל עוד לא נקבע אחרת ובחיתוך 

 לסרגלי הזיגוג(.

בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך  00.10.10.10
השקה שלה ושיטת החיבור תבטיח כי האיטום מישור ה

וההידוק יישמרו באורח קבע ולא ייפגעו בשל התרופפות הברגים 
 ושימוש בכנף לפתיחה.

כל חיבורי הפינה יבוצעו בהדבקה עם דבק מסוג אפוקסי  00.10.10.10
פוליאוריטני. החיבור ייעשה באופן שלא יישארו עקבות דבק 

 חשופים.

קות הדבקה לאלומיניום חומרי האיטום למטרה זו יעמדו בבדי 00.10.10.10
לפי דרישות התקן הישראלי והתקנים המתאימים למערכת 

 הנבחרת.

בפינות התחתונות של המשקופים יש להוסיף סיליקון, טיאוקול  00.10.10.10
 או חומר אנארובי בנוסף לחומר האיטום.

מחברי הפינה בדלתות יהיו מאלומיניום בלבד. המחברים יהיו  00.10.10.10
אלומיניום, פלדה מגולוונת בעלי זרוע נסתרת. כל העוגנים יהיו מ

 או פלב"מ.

דגש מיוחד יש לשים על קו החבור בין הפרופילים לאחר  00.10.10.11
החיתוך, שיהיה ישר, אחיד ללא שבבים ויראה כיחידה מושלמת 

 אחת.

 חיבורי אביזרי פרזול  

כל חיבורי אביזרי פרזול יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין  00.10.10.10
 מקרה של תקלה.ויאפשרו החלפת האביזר, או ויסותו בכל 

אביזרים הנתונים לעומסים כגון צירים, מחברי פינות, מנגנונים  00.10.10.10
קפיצייםבולמים לדלתות וכד', לא ירותקו למסגרות בברגים 
המתברגים בניצב לדופן הפרופיל, ללא לוחית גיבוי מאחורי 
אותה הדופן, הלוחיות יחוברו בהדבקה. עובי לוחיות הגיבוי 

 .מ"מ לפחות 0יהיו  -בדלתות 

יש למנוע חיכוך של משטחי אלומיניום נעים ע"י הפרדה  00.10.10.10
 באמצעות שומרי מרווח גמישים. 

   זיגוג בסיליקון סטראקטוראלי 

( יבוצע בטמפרטורה ובתנאי  G..Sכל הזיגוג הסטרוקטורלי )  00.10.10.10
לחות וניקיון מבוקרים במפעל עפ"י הנחיות יצרן הסיליקון. יש 

בכל הקשור לסיליקון לעבוד בדייקנות, בהתאם להנחיות היצרן 
 הסטרוקטורלי כולל חישוב הנדסי של רוחב התפר.

יש לנקות את המשטחים מאבק, לכלוך, לחות, שמן וכל חומר זר  00.10.10.10
 ( במפעל. G..Sאחר העלול להפריע להדבקת הזיגוג ) 

(, בהתאם  G..Sיש לבצע בדיקות תקופתיות של הסיליקון ) 00.10.10.10
 להנחיות יצרן.

יש לקבל אישור היצרן להתאמת הדבקה של הסיליקון  00.10.10.10
( לחומרים השכנים, למשטחים וסוגי  G..Sהסטרוקטורלי  ) 

 הגימור השונים.

 בדיקות במפעל בשלב הייצור  

הקבלן יודיע לאדריכל מראש על תחילת הייצור במפעל, הקבלן יאפשר ליועץ 
יזרים, האטמים, האלומיניום ולאדריכל בכל עת, לבדוק את הפרופילים,  האב

אביזרי החיבור ושאר החלקים, את דרך עיבודם וטיב ביצועם. יועץ 
האלומיניום והאדריכל יוכלו לדרוש שהמוצר ייבדק במפעל לפני העברתו 
לאתר, אם יימצא המוצר בלתי מתאים לדרישות, ישונה תהליך הייצור עד 
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תוספת לכדי קבלת המוצר כנדרש וכל זאת על חשבון הקבלן ללא דרישה ל
 תשלום. 

כל התהליכים לבקרת  בקרת האיכות של הקבלן בשלב הייצור וההרכבה 
איכות יצור והרכבה של מערכות האלומיניום, יעמדו בכל דרישות התקן 
הישראלי בנוסף לעמידתם בדרישות של קטלוג היצרן ודרישות המפרט 

 המיוחד.

 הרכבה 02.13

 תאום הרכבה 

מבחינת  תחילת ההרכבהעל הקבלן לתאם את המידות והפרטים לפני 
התאמתם להכנות ולתכנון המבנה, כמו: התאמת מידות, התאמה לאופן 

 הביצוע, כיווני פתיחה, מיקום הלבשות ואיטומים.

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים שלו לייצור העבודות ושלבי ההרכבה במבנה 
ומועדי ההרכבה, בדרך שתבטיח שילוב העבודות ואספקתם במועדים 

 ל פי הלו"ז של מזמין העבודה.הנדרשים ע

 על הקבלן לתאם את סדר עבודות ההרכבה הסופיות עם מנהל הפרויקט.

ההרכבה תבוצע לפי הוראות ההרכבה בקטלוג המוצר של היצרן ותוכניות  
הביצוע המאושרות. מודגש כי נושא ההרכבה הוא מעיקרי המפרט והחוזה. 

 של עבודות האלומיניום. הרכבה בלתי מדויקת פוגמת ופוגעת באיכות הבצוע

לפני תחילת ההתקנה יש לבדוק את עבודתם של בעלי מקצוע אחרים  
הקשורים לקיר המסך. במקרים של אי התאמה ואי דיוקים העלולים להשפיע 
בצורה שלילית על תכנון או ביצוע קיר המסך, יש להודיע מיידית למנהל 

 האתר, למנהל התכנון וליועץ האלומיניום.

צע בפיקוח רצוף של הקבלן ע"י מנהל פרויקט ממונה בעל ניסיון ההתקנה תבו 
רב מטעם הקבלן. על הקבלן להעסיק צוות עובדים טכניים מקצועיים בעלי 

 ניסיון מוצלח בהתקנת המערכות הנדרשות.

ההתקנה תבוצע בצורה ישרה וזקופה ובתאום מלא לציר הבניין ולנקודות  
ות המדידה לטובת הרכבת קיר הגובה.הקבלן יכלול במחיר את כל העלוי

 המסך וחלקיו. 

על אביזרי העיגון להיות בעלי אפשרות כוונון בכל הכוונים על מנת לאפשר  
יישור נכון ומדויק. לאחר היישור, יש לחזק בצורה קבועה את אביזרי העיגון 

 על מנת למנוע תנועה מעבר למתוכנן לטובת התרחבות והתכווצות. 

ידות הייצור של כל יחידה למידות הבניין, כפי הקבלן אחראי על התאמת מ 
 שיימדד על ידו באתר. המדידה תתבצע במכשור מתקדם.

המחיר יכלול את העלויות הנובעות מכל נזק שיגרם לבעלי המקצוע ו/או  
עבודות אחרות במהלך הרכבת הפריטים, כתוצאה מעבודה של הקבלן או 

 אנשיו.

בין קיר המסך וחלקי המבנה  אווירעל הקבלן לספק אטמים למים ומעבר  
 הסמוכים לו.

על הקבלן להתקין את חומרי האטימהעפ"י הנחיות יצרן החומרים והנחיות  
 יועץ האלומיניום ויועץ האיטום. 

על הקבלן להתקין את חומר הבידוד בעובי והכמות המפורטים בשרטוטים  
 ולחתוך אותו כנדרש להתאמה מדויקת. 

על הקבלן להבטיח עמידה של הדלתות והכנפיים  דלתות לפתיחה בויטרינה 
 כאשר הכנפיים נעולות.  אווירלפתיחה בתנאי מזג 

 זיגוג 

על הקבלן לבצע ביקורת של קצוות הזכוכית ולוודא כי כולם  00.10.00.10
 נקיים וחתוכים כראוי. אין להתקין זכוכית עם קצוות פגומים.
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על הקבלן להתאים במדויק את גודל הזכוכית לפתחים, עם  00.10.00.10
ים  נכונים לפי הדרישות לזיגוג הנהוגות בתעשייה ועפ"י מרווח

 התקן. 

על הקבלן להשתמש בשומרי מרווח, בלוקים להתאמה והפרדה  00.10.00.10
בגודל המומלץ ע"י יצרן הזכוכית על מנת לתמוך ולהחזיק את 
הזכוכית במקומה. יש להשתמש בשני בלוקים לתמיכה בלבד 

 תחת כל זכוכית בנקודות הרבע.

ן את גומיות הזיגוג באורך רציף בפינות כך על הקבלן להתקי 00.10.00.10
שלא ימתחו. יש לאטום, החיבורים בפינות כדי למנוע חדירת 

 . שימוש בגומיות פינה נדרש בכל חלונות הדרי קיפ.אווירמים ו

ומניעת רעידה, סדק  אווירעל הקבלן להבטיח עמידה בתנאי מזג  00.10.00.10
 או שבירה של הזכוכית באמצעות גומיות הזיגוג. 

לן על הקבלן לוודא כי הזכוכית מותקנת נכון, על הקב 00.10.00.10
כשהקצוות והמשטחים מתאימים באופן אחיד וחופשיים 

 מפיתולים או הפרעות שעשויות לגרום למאמצים בזכוכית.

לא יבוצע זיגוג בסיליקון באתר למעט תיקון והחלפת זכוכית  00.10.00.10
 באישור יועץ האלומיניום. 

 איטום הזיגוג 

ומרים המבטיחים איטום מושלם, איטום הזיגוג ייעשה בעזרת ח 00.10.00.10
וגמישות  UVקיים ממושך בשינויי טמפרטורה וקרינתהשמש 

סבירה ההולמת את התנועות היחסיות הצפויות בין הזכוכית 
 לבין חלקי האלומיניום. 

רמת הגמישות חייבת להבטיח מניעת שבירה ו/או היסדקות  00.10.00.10
 לוחות הזכוכית עקב שינויים תרמיים וקרינת שמש ישירה.

מרי האיטום לא יזהמו חלקי בניין סמוכים ואת המסגרות, חו 00.10.00.10
 בגין הפרשת שמן או חומרים גורמי קורוזיה.

במידה וחומרים אלו יונחו חשופים לתנאי הסביבה הם יהיו  00.10.00.10
החומרים יבשים, או מן הסוגים המעלים קרום ושאינם קולטים 

 זיהום ואבק.

 כללי -איטום  

של כל האיטומים  על הקבלן לדאוג לתכנון והתקנה בפועל 00.10.00.10
הדרושים בהתאם לעומסי הרוח המתוכננים בבניין והמפגשים 

 עם שאר חלקי הבניין.

כל האיטומים יהיו מסיליקון ו/או פוליסולפיד אלסטומרי ו/או  00.10.00.10
 .P.V.Cשווה ערך. לא יתקבלו איטומים מחומרים אקריליים או 

יש לבצע איטום רציף בהיקף הפתחים. מריחות סיליקון לא  00.10.00.10
 . יאושרו

כל חומרי האיטום יעמדו בדרישות התקנים ויאושרו מראש ע"י  00.10.00.10
 יועץ האלומיניום, בנוסף לבדיקת הדבקה שתבוצע באתר.

אין באישור היועץ לחומרים משום שחרור הקבלן מהתחייבותו  00.10.00.10
 לאטימות מוחלטת בכל מערכות האלומיניום.

 איטום חיבורי קבע במסגרות 

ברים חיבורי קבע באמצעים החומרים לאיטום בין חלקי מסגרת המחו
מכאניים, כגון; החיבור המכאני בין המשקוף לסף או קורה לזקיף יהיו עפ"י 

 הנחיות המפרט. 

 האיטום בין חלקי מסגרות ניידים 

יש להתקין אטמים גמישים לאיטום המרווחים בקווי ההשקה ונקודות 
ההשקה שבין חלקים ניידים של מסגרות. האטמים יהיו עשויים חומרים 
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ושינויי  אווירשאינם פוגעים באלומיניום והעמידים בפני השפעות מזג 
 טמפרטורה.

 מגע בין אלומיניום וחומרים אחרים 

ם לבין חלקי פלדה ומתכות לא ייווצר מגע ישיר בין אלומיניו 00.10.01.10
אחרות בבניין פרט לפלדלת אלחלד. כל שטח מגע במקרה כזה 
יבודד על ידי חציצה בחומר פלסטי, שאינו ספוגי או שיטה 

 אחרת שתאושר מראש על ידי יועץ המעטפת.

עוגני פלדה ומהדקים שאינם חשופים, במקומות בהם יותר  00.10.01.10
 אבץ קר.השימוש בפלדה, יהיו מגולוונים, או צבועים ב

חלקי אלומיניום המושקעים בתוך בטון, מלט וכדומה יהיו  00.10.01.10
מרוחים בצבע בטומני, לשמירה על עמידות המתכת בפני 

 קורוזיה.

 הגנה על העבודות 

על הקבלן להגן על העבודות בשלבי ההרכבה, לאחר הסיום ועד מסירתן 
 הסופית לחברה. חומרי ההגנה יבחרו בהתאם למיקום המערכת וסוגה.

 חיבורים למבנה 

אין להשתמש ביריות לצורך חיבורים למבנה, החיבורים יבוצעו באמצעות 
עוגני פלדה או ברגים מסוג מתאים לכל מצב. כל הברגים יהיו שקועים עם 
ראש שטוח במישור האלומיניום ובאותו גימור. לא יאושרו מסמורים )ניטים( 

 בכל פריטי האלומיניום.

 פיגומים 

וכננו, כך שניתן יהיה להרכיבם מתוך המבנה ללא שימוש הכנפיים בבניין ית
בפיגומים חיצוניים. פיגומים פנימיים או פיגומי גישה אחרים,  הדרושים 
לקבלן, יסופקו ויורכבו על ידו. פיגומים אלה יותקנו, כך שלא יפריעו לביצוע 

 עבודות על ידי קבלנים וגורמים אחרים. הפיגומים יפורקו בתום העבודה.

 כנגד פגיעות מכאניות באספקה ובניה הגנה 

אספקת המוצרים לאתר תבוצע במועדים שייקבעו בתאום  00.10.00.10
בהתקדמות ביצוע  מוקדם עם מתאם הפרויקט בהתחשב

הפרויקט ואפשרויות האחסון באתר. הקבלן יתאם אכסון של 
 חומרים בשטח הפרויקט על חשבונו ואחריותו.

חלף או יותקן ע"י כל מוצר, או חומר שיימצא פגום, או לקוי יו 00.10.00.10
הקבלן בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא 

 תשנה את חזות המוצר.

פריטים, שלא ניתן להובילם בשלמות מפאת גודלם, יסופקו  00.10.00.10
לאתר בחלקים, אולם הקבלן מתחייב מראש להכין מתקנים 

 מתאימים להרכבת הפריטים.

פים בעטיפה כל מוצרי האלומיניום יובלו אל האתר מוגנים ועטו 00.10.00.10
 פלסטית ואמצעים מתאימים לשיטת ההובלה, של הקבלן.

לפני המסירה של המעטפת, הקבלן ינקה את כל 00.0.00.0 00.10.00.10
מערכת אלומיניום וחלקיה במטלית נקייה ובמים פושרים 

 ודטרגנטים עדינים למניעת פגיעה באיטום.

הקבלן לא ישתמש, לצרכיי הניקוי, בחומרים כימיים שתוקפים  00.10.00.10
ם כגון: חומרים אלקליים ולא באמצעים מכאניים אלומיניו

השוחקים את פני השטח, כגון צמר פלדה, או כלי פלדה, בשעת 
המסירה יהיו כל החלקים שלמים ונקיים ולא יהיו בהם סימני 
פגיעה כלשהי, מכאנית כגון; קמטים, שריטות ושברים ולא 
 כימית כגון; איכול, חספוס שנגרם ע"י מלט או סיד, גימום )

PITTING  או כתימה. כמו כן, יוסרו מקיר המסך שרידי חומר ,)
 מגן באמצעים מתאימים.
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יש להתריע לקבלן הראשי על כל פעילות של קבלן אחר שעשויה  00.10.00.10
 בשלמות קיר המסך, מרכיביו ותפרי האיטום. לפגום

יש להתריע במיוחד אם נעשות עבודות ריתוך, הלחמה או חיתוך  00.10.00.11
 ומפגשי איטום ללא הגנה מספקת. זכוכית, האלומיניום בקרבת

במקרים כאלו, על הקבלן להגן על מוצריו מפני פגיעה 
 ובאחריותו להגן עד למסירת הפרויקט למזמין.

 אחזקה 02.10

 תיק מסירת מתקן: ף מוצרים והוראות לאחזקה וחלקי חילו 

בעת סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן לחברה לצרכיי אחזקה שוטפת של כל 
 יום והזכוכית כולל מערכות מוגנות את החומר הבא:מערכות האלומינ

 עותקים.  0תוכניות הביצוע המאושרות של כל הפריטים ב  00.11.10.10

 עותקים. 0 -( ב AS MADEתוכניות כל העבודות כפי שבוצעו )  00.11.10.10

 על הקבלן לצרף גם כל החומר צרוב על מדיה מגנטית.  00.11.10.10

כגון חלקי  אחזקה מונעת ושיטת החלפת זיגוג יחידות ומוצרים 00.11.10.10
 פרזול, כנפיים ומערכות הצללה.

קטלוג יצרן של כל פרט פרזול, זיגוג מיוחד, חלון ממוגן ירי,  00.11.10.10
 וחומרי איטום מנועים ואלמנטי הצללה מרוכזים בתיק מסודר.

 התאמות 

עם סיום העבודה ולפני מסירתה ללקוח או בכל זמן נדרש,  00.11.10.10
תיבדק ההתקנה של כל פריט. כל פגם או חומר שניזוק יתוקן או 

 חלף.יו

בכל מקרה של כשל בעת הבדיקות יש להודיע ליועץ למנהל  00.11.10.10
הפרויקט ולאדריכל. כל תיקון יעשה באישור היועץ לאחר בחינת 

 המצב באתר.

 ניקוי ראשוני 

בסיום העבודה יש להבטיח כי כל חלקי מערכות האלומיניום  00.11.10.10
 יהיו נקיים. 

יש לסלק עודפי חומרי אטימה באמצעות ממיסיםהמאושרים  00.11.10.10
 רן, ללא פגיעה בגימור והצבע של חלקי קיר המסך.ע"י היצ

עם השלמת העבודה יש לסלק השאריות, הציוד והחומרים  00.11.10.10
 העודפים מהאתר.

יש לנקות ולתקן את המשטחים המלוכלכים והפגומים  00.11.10.10
 הקשורים בעבודה.

יש לסלק כתמי התזת חומרי צמנטים על מנת למנוע פגיעה  00.11.10.10
 בציפוי המתכת והזכוכית.

חשבונו קבלן מקצועי מומחה בניקוי מערכות  הקבלן ישכור על 00.11.10.10
אלומיניום בסיום העבודה באתר. על קבלן הניקוי להיות בעל 

בניקוי מערכות שוות ערך באתרי בנייה  שנים 0ניסיון של 
 מחומרים קשים, חומרים צמנטים וחומרי אטימה ודבקים. 

 כל עלויות הניקוי יהיו על חשבון קבלן האלומיניום.  00.11.10.10

נזק יוחלף על ידו מיד לאחר פסילת הפריט בשלב כל פריט שיי 00.11.10.11
 המסירה הסופי, לפני מסירת המתקן למזמין העבודה. 

 ניקוי תחזוקתי שוטף 

 תחזוקה וניקוי מרבית המערכות בבניין תתבצע מבחוץ.  00.11.10.10
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תחזוקה וניקוי חלקי המעטפת יתבצעו בהתאם להוראות היצרן  00.11.10.10
 והנחיות החברה המרכיבה.

 אופני מדידה ותשלום 02.19

 יכלל 

 הגדרת קביעת המחיר הפאושלי בחוזה תנאים כלליים מצ"ב.

 דגשים לתכולת עבודה הכלולה במחיר הפאושלי 

מחיר כל פריט כולל תכנון מפורט ואישורים, אספקה, הרכבה וצביעה של 
הקונסטרוקציה להקשחת ותמיכת הפריטים במקומם, המשקופים העיוורים, 

ן, הגוון, הליטוש, הצביעה, הפרופילים הנראים לעין והסמויים, האילגו
האטמים, הבידוד, הפרזול, המסילות, המעצורים, המנעולים, הצילינדרים, 
המנגנונים החשמליים וההידראוליים, מנעולי הבהלה, הצירים וכיו"ב לפי 
המפורט בתכנית האדריכל, לפי דרישות היועץ, דרישות התקן הישראלי, 

טיחות, ודרישות יועצי המבנה על דרישות הבטיחות של מכבי אש ו/או יועץ הב
 פי מקצועותיהם.

כולל המחיר ביצוע דוגמאות על פי הנדרש במפרט לקבלת אישור סופי כמו כן  
. כמו כן כולל המחיר הספקת מפתחות לכל המנעולים והצילינדרים. לביצוע

הספקת מעצורים לכל הדלתות/כנפיים ממתכת בלתי מחלידה ברצפה ובכנפי 
לל המחיר הובלה, אחסנה באתר ו/או במקום אחר שאושר הדלתות. המחיר כו

על ידי המתאם, וכל אמצעי העזר והחומרים להרכבה, הגנה על הפריטים 
המורכבים ושאינם מורכבים, האלומיניום והזכוכית על לשלב קבלת העבודה 

 והבניין על ידי יועץ האלומיניום האדריכל ונציג המזמין. 

 תכנון מפורט 

המפורט שמוטל על הקבלן בתוקף תנאי מפרט זה לא בעד תכנון  00.12.10.10
 ישולם בנפרד, ורואים את תמורתו ככלולה במחירי היחידה.

לא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור הדוגמא/אות שתורכבנה על  00.12.10.10
הבניין, פריטים נוספים שיסופקו על ידו ובעבור דגמים חלקיים 

נציג ודגמים שיכין לצרכיו או ביוזמתו שלו או עפ"י הנחיית 
 המזמין.

הכנת הדוגמא תכלול את כל עלויות איסוף ואספקת המידע,  00.12.10.10
 התכנון והבדיקות והניסיונות עד לאישור סופי.

 זיגוג  

במקרה והחברה תבחר שמשות מזכוכית שונה מהזכוכית המתוארת בכתב 
הכמויות יקבע מחיר היחידה לשמשות לפי מחירון הספק ללא כל תוספת. 

לל את אספקתם במידות הדרושות, הובלתם עד מחיר היחידה לשמשות כו
האתר, כל שאר ההוצאות, לרבות הרווח, כלולות במחיר היחידה למוצר 

 האלומיניום בו מורכבות השמשות.

 ציפויים, ספים והלבשות 

מחירי היחידות לא יושפעו מסוג החומר שיבחר לציפוי פנים או חוץ המבנה 
הספים מאלומיניום והלבשות  הסמוך ליחידות. מחירי היחידות כוללים את

 פנימיות וחיצוניות בכל גודל וצורה שיאושרו בתוכניות הביצוע.

 מסגרות פלדה 

עבודות מסגרות פלדה, המשולבות בעבודות האלומיניום, כמו קונס' לחיזוק 
היחידה והתקנתה, אינן נמדדות בנפרד והן יהוה כלולות במחירי היחידה, ללא 

 תוספת מחיר. 

 עבודות איטום 

כל עבודות האיטום מסביב לכל מערכת ובמערכת עצמה אינם נמדדות בנפרד 
 וכלולות במחיר היחידה.
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 אחריות 02.01

 כללי: 

הקבלן אחראי לאיכות המוצרים שייצר ויביא לאתר. הקבלן  00.01.10.10
אחראי לאיכות ההרכבה וההתאמה לדרישות התוכן והתקינה 

 המקובלים בתעשייה. 

ות, יש לתקן או עם קבלת הודעה על פגמים, בתקופת האחרי 00.01.10.10
להחליף הפריטים הפגומים בהתאם לנוחיות השותפות, ללא 

 חיובים נוספים.

יש למסור למזמין אחריות כתובה, בהתאם למסמכי החוזה, כי  00.01.10.10
החומרים המותקנים בפרויקט חופשיים מפגמים לתקופה 

 שנרשמה בחוזה. 

אחריותו המלאה של הקבלן תהיה למשך התקופות להלן, וזאת  00.01.10.10
התחייבות מצד המזמין לתחזק את המוצר. כל תחזוקה ללא כל 

הנדרשת לצורך עמידה בכתב האחריות תחול על הקבלן לכל 
 התקופה.

 תקופת האחריות לחומרים במעטפת  

שנים ולכך  01האחריות לגימור האלומיניום תינתן לתקופה של  00.01.10.10
שהגימור לא ידהה, יקבל גוון בלתי אחיד, ייסדק, יתקלף וישחק 

 חרת.בכל צורה א

שנים, כולל בלאי של  01האחריות לזכוכית תינתן לתקופה של  00.01.10.10
הציפוי המתכתי והציפוי הקראמי. על הקבלן להגיש תעודת 

 אחריות החתומה בידי היצרן.

שנים.  01האחריות לעבודה ולמניעת פגמים תינתן לתקופה של  00.01.10.10
ומים, יציבות  אווירבנוסף, יש לתת אחריות למניעת דליפות 

ללא עיוותים וסטיות בהתאם לעומסים סטרוקטורלית 
 המתוכננים.

 01הקבלן אחראי לטיב היחידות וכל מרכיביהן וחיבוריהן למשך  00.01.10.10
 שנים  מיום הקבלה הסופי של כל העבודות ע"י המזמין. 

 

 אחריות לטיב היחידות 

הקבלן ימציא לחברה מכתב התחייבות המאשר את אחריותו  00.01.10.10
 לביצוע העבודה. 

הקבלן ייתן שירות אחזקה ליחידות, במשך שנות האחריות,  00.01.10.10
כולל החלפת חלקים ובמקרה הצורך יחליף יחידות שלמות ללא 

  תוספת תשלום.
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 מיזוג אוויר מתקני  - 00  פרק

 מזוג אויר אוורור ומפרט כללי ל   101.00

 

 כללי:  .א
 

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, ויסות, הפעלה ומסירה 
ומיזוג אויר, או חלקים ממנו. עבור מעבדות ביולוגיה וכימיה בבניין של מתקן אוורור 

, במכללה אקדמית הדסה בירושלים. הכל בהתאם למפורט במפרט -0"התיכון" קומה 
 מיוחד זה, כתבי כמויות ובתוכניות מצורפות.

של המפרט הכללי. בכל מקרה של סתירה בין  00האמור במפרט זה בא בנוסף  לאמור בפרק 
 במפרט זה למפורט במפרט הכללי, יקבעו הוראות מפרט זה. האמור

 

 הגדרות: .0
 

 למונחים המפורטים להלן יהיו המשמעויות המופיעות בהגדרות שלהלן.
 

I.  "קבלן אוורור ומיזוג אויר של העבודה  -"קבלן או "קבלן מערכות
 המתוארת במפרט זה, בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות.

II.  "בא כוח משרד תכנון/יועצים של העבודה המתוארת  -"מתכנן או "יועץ
 במפרט זה , בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות.

III. "נציג מטעם מזמין העבודה, שתפקידו לפקח על  - "מפקח" או "מנהל
 הפרויקט ו/או לנהל אותו ו/או לתת הנחיות לגבי אופן ביצועו.

IV. "של  00רק המפרט הטכני המיוחד, מפרט זה מהווה השלמה לפ - "מפרט
של  00המפרט הכללי. כל הרשום בו הינו בניגוד או בנוסף לאמור בפרק 

 המפרט הכללי.
V. "הקבלן הראשי המבצע את עבודות הבניה של הבניין או  - "קבלן הבניין

 הפרויקט.
VI. "מעבדה לבדיקות הנדרשות על פי חוק, או עפ"י תקנות  - "מעבדה

התקנים, או כל מעבדת מכון  -לבדיקות התאמה לתקנים הישראלים
מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה, או מעבדה אחרת שתאושר 

 ע"י המפקח.
VII. "כל הפעולות הדרושות ע"י הקבלן כדי לוודא שהושגה  - "ניהול איכות

 האיכות הנדרשת.
VIII. "כל הפעילות שבאחריות הקבלן לבצע כדי להשיג את  - "בקרת איכות

 האיכות הנדרשת ולהוכיחה.
IX. פעולות המזמין או מי מטעמו כדי לוודא שהושגה  - ""הבטחת איכות

 האיכות באמצעות בקרת איכות.
X. "עובד של הקבלן, הנושא באחריות לבקרת  – "ממונה על בקרת איכות

 איכות.
XI. "מידע חזותי, שאינו מילולי, הכולל שרטוטים, תמונות,  – "תכניות

 דוגמאות וכד'.
XII. "תיעוד הציוד והמערכות  שהותקנו  במסגרת העבודה. - "ספר מתקן 

XIII. "תיעוד מערכות ואביזריהן שהותקנו במבנה. - "תכניות עדות 
XIV. "פירושו עד ועד בכלל. - "עד 

 

 חוקים ותקנות: .2
 

העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחיה, או הוראה של כל רשות 
אישור בכתב של הרשויות  מוסמכת. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו

על התאמת העבודה או חלק ממנה לדרישות אותן רשויות. הקבלן מתחייב להמציא 
 אישורים אלו אם יידרש. 
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 אישורים: .7
 

לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים הדרושים לצורך 
 ביצוע העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה.

 

 בטיחות: .2
 

מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או חובה הקבועה בדין, בכל מקרה, שלדעת הקבלן יש 
צורך בנקיטת אמצעי זהירות/בטיחות ו/או אמצעים אחרים למניעת נזק. מתחייב 

 הקבלן לנקוט אמצעים אלו ככל שימצא לנכון. וככל הנדרש עפ"י נסיבות העניין.
לבטיחות וגהות", וכל החוקים  הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות "המוסד

והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה, או על פי נהלים מיוחדים אחרים, 
 אשר יש למזמין העבודה לעבודות מסוג זה.

כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות ותקנות הבטיחות 
ב השימוש בהם. כל העדכניות. לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עק

על כל חלקיו, תקן  0110החומרים יהיו נושאי תו תקן ישראלי ויתאימו לת"י 
 וכל תקן אחר הקיים לגביהם. 000ישראלי 

 

 אחריות הקבלן: .0
 

III.  הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע מלא ומדויק ומושלם של
 התחייבויותיו וחיוביו. מודגש בזאת, כי גם מקום בו נאמר כי מסמכים, או

כפופים  -מפרטים, או חישובים, או תכניות, המוגשים על ידי הקבלן
לאישור המפקח. אין באישור אם יינתן כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו 
לתוכן אותם המסמכים ולא ישחררו מהתחייבויותיו כלפי המזמין לרבות 

 התחייבותו למילוי הוראות מסמכי החוזה. 

IV. בקרה וכן אישור של המפקח, ככל עוד מובהר בזאת כי כל פעולת הפיקוח ,
שיתבצע במסגרת העבודה נשוא חוזה זה. אין בה כדי לגרוע ממחויבות או 

 מאחריות הקבלן על פי חוזה זה, ואין בהן כדי להטיל אחריות על המזמין.
 

 שווה ערך: .0
 

III. "הכוונה שניתן  -בכל מקום שבו הוזכר במסמכי החוזה המושג "שווה ערך
לחומר או למוצר מסוים הנקובים בשמם המסחרי, או להשתמש  בחלופה, 

בשם היצרן, או בשם המפעל המייצר אותם וזאת בתנאי שהחלופה תהיה 
של  חומר או מוצר השווה באיכותו, בטיבו, בתפקודו, ובכל פרמטר אחר 
נוסף שצוין במסמכי החוזה )לרבות עמידה בלוח זמנים( לחומר או למוצר 

 הנקוב כאמור.

IV.  יהיה לאחר שהקבלן יגיש מסמכים -כי אישור "שווה ערך"מבואר בזאת
מתאימים המוכיחים )חובת ההוכחה על הקבלן( שהתכונות המפורטות 
לעיל מתקיימות, כמו כן על הקבלן להוכיח כי אין השפעות עקיפות לתחליף 
המוצע על ידו על עבודות אחרות, על חלקים אחרים במערכת ועל לוח 

לאשר "שווה ערך" הינה של המפקח על פי  הזמנים. בכל מקרה ההחלטה
 שיקול דעתו בלבד.

 

 עדיפות בין מסמכים: .3
 

V.  אין עדיפות בין מסמכים. מצא הקבלן סתירה בין מסמכים יודיע על כך
מיד למפקח, לפני הגשת מסמכים או ביצוע העבודה. בכל מקרה בו קיימת 
 סתירה, או אי התאמה, או רב משמעות בין הנדרש  במסמכי החוזה

השונים, בכל מקרה תהיה עדיפה  הדרישה או ההנחיה המקסימלית 
 לביצוע ו/או האיכות המטיבית לפי העניין.

VI.  אין זה הכרחי כי פרטים המופיעים במפרט מופיעים בתוכניות או בכתב
 הכמויות ולהפך. הופעתם באחד המקומות מחייבת.
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VII. .החלטת מנהל  הפרויקט בעניין זה תהיה מחייבת 
VIII. ל פי פרוש שונה  מזה של המפקח, יפרק ויתקין על פי הוראות ביצע הקבלן ע

 המפקח ועל חשבונו הוא.
 

 בדיקות מוקדמות: .0
 

IV.  ,באחריות הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו
את כמויותיהם וטיבם של העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע 

ות הגישה להכנסת הציוד העבודה. את דרכי הגישה למקום, את אפשרוי
 לחדרי המכונות, לחצר, לגג או לכל מקום אחר במבנה.

V.  להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות באתר הבניה ע"י בעלי מקצועות
שונים, לקחת בחשבון את מצבן הקיים של העבודות, להשיג את כל 
הידיעות לגבי האפשרויות האחרות העלולות להשפיע על עבודתו. כולל 

 עם יתר בעלי המקצועות לפי הנחיות מנהל הפרויקט.  תיאום
VI.  הקבלן מתחייב  על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על

ידו, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה 
 תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי  החוזה.

 

 התארגנות הקבלן לביצוע: .ב
 

 כללי: .9
 

V.  יתארגן  לביצוע בכפוף לנדרש בחוזה ולדרישות רשויות מוסמכות הקבלן
 ועל פי כל דין.

VI.  הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות למיקום אזור התארגנות, מבנה או
מתקן לרבות ציוד וריהוט. הציוד והריהוט יהיו רכושו של הקבלן והוא 

 יפרקם ויסלקם עם גמר ביצוע העבודה.

VII. ות, ינוקה השטח וסביבתו מכל פסולת, עם תום השימוש באזור התארגנ
 שאריות וחומרי בניה. ויסולקו כל המבנים הכלים והציוד שהיו בו.

VIII.  שיקום פגיעה באזור ההתארגנות יהיה, בהתאם להנחיות המפקח. ביצוע
שיקום יושלם לא יאוחר מתום שבועיים ממועד ההודעה על הדרישה 

יהיה המפקח ראשי לשיקום שתימסר בכתב. עם זאת, במקרים מיוחדים, 
 לדרוש, על פי שיקול דעתו, שיקום מידי של נזקים.

  

 דרכי ביצוע לוח זמנים: .01
 

VIII.  ימים מיום התחלת הביצוע כמצוין  00הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך
בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים, לרבות 

עבודה. לוח הזמנים הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את ה
יוגש במדיה אלקטרונית בצרוף תדפיס. לאחר אישור לוח הזמנים על ידי  

 המפקח, הוא ישמש כלוח זמנים חוזי.

IX.  ,לוח הזמנים יכלול אבני דרך ושילוב ביצוע כפי שנקבעו במסמכי החוזה
 לוח הזמנים יתבסס על לוח שנה כולל ימי עבודה, חגים שבתות וכו'.

X.  בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי לוח הזמנים יוכן
 .שיאושר ע"י המפקח

XI.  עדכון לוח הזמנים יבוצע על פי התקדמות העבודה, הקבלן יוסיף ללוח
הזמנים המעודכן נתונים נוספים כגון: תוספות, שינויים בהתאם להוראות 

 המפקח ושינויי קשרים בין הפעילויות.
XII.  הזמנים המעודכן אינו מבטא נכונה את בכל מקרה שהמפקח יקבע כי לוח

אופן הביצוע והתקדמות העבודה ונדרשת רמת פירוט נוספת, קשרים או 
תוספת ביצוע, יהיה על הקבלן להכין עדכון נוסף ולהגישו לאישור המפקח 

 תוך שבועיים מיום מתן ההוראה ע"י המפקח.



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 135 - 

XIII. ח המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפק
במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא 

 המוטלת עליו.
XIV.  לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, ייקבע לוח זמנים על ידי

 המפקח ויחייב את הקבלן.
 

 תנאי המבנה: .00
 

III.  מיקום הציוד הראשי או המשני, צנרת, תעלות, אביזרים וכד' כמצוין
מדויק, ויהיה ניתן לשינויים שידרשו בזמן ביצוע במסמכי החוזה אינו 

 העבודה.
IV.  ,על הקבלן יהיה להתאים את מיקום הציוד, תוואי הצנרת, התעלות

מערכות החשמל  וכד', עם מצב הבניין, עם תכניות, התברואה, החשמל 
ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים אשר יוצרו  עקב שינויים או 

 ויישא  באחריות מלאה עבור דיוק הביצוע.סטיות מתוכניות אלה, 

 

 אישור חומרים וציוד: .02
 

III. .לוחות זמנים 
 
עם חתימה על החוזה לביצוע העבודה, הקבלן יגיש את כל הציוד  .0

ימי עבודה ממועד חתימה על החוזה. במידה והחומר  00לאישור עד 
המוגש לא אושר, או ניתנו הערות לחומר המוגש. יתקן הקבלן את 

ימי עבודה מיום שקיבל את הערות  0ו לאישור מחדש עד החומר ויגיש
 המפקח.

הקבלן יעביר למפקח )עבור מתכנן החשמל( מסמך מפורט עבור כל  .0
עומסי החשמל הנדרשים בלוחות החשמל, לרבות פירוט לסוג הזנה 

ימי עבודה  0רשת רגילה או חירום )גנרטור(. מסמך זה יועבר עד 
 ממועד אישור סופי של הציוד.

לן יגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה למערכות האוורור הקב .0
 ימי עבודה מיום האישור הסופי של הציוד.  0ומיזוג אויר עד 

ימי עבודה מיום שקיבל את הערות  0תיקון ועדכון החומר יעשה עד 
 המפקח.

 

IV. .חומרים וציוד 
 

כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים  .0
, התחלת העבודה . על פי לו"ז המצוין לעיל ולפניהנדרשתבאיכות ו

ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים 
. רשימה זו, תכיל את שמות היצרנים ופרטים נדרשוהציוד ה

נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, 
יים תכניות ומפרטים טכנ -ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי 

של היצרנים, נתוני פעולה המחייבים את היצרנים, דוגמאות 
וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול גם הוראות 

 .שימוש ואחזקה 

הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור, בכל  .3
 דפי הקטלוג המצורפים.

בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק  .0
היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת, זאת באם  הקבלן את כל

 לא הורה המפקח אחרת.

ין ויותקן ירק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנ .9
ין ללא אישור יסולקו מן יבו. כל ציוד ואביזרים אשר יובאו לבנ

המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. יחד עם זאת, אישור הציוד 
את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הציוד, אינו משחרר 
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תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת 
 בשלמותה.

שיונות יבוא, הכל לפי יהקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לר .01
ויודיע למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד  הצורך,

ש בהם כדי להשפיע על מועד העיקריים או כל פריטים אחרים שי
 סיום העבודה.

 

 ציוד חומרים ומלאכה. .07
 

IV.  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים
 והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המתקן בקצב הדרוש.

V.  עם חתימת החוזה, הקבלן מצהיר, כי נמצא ברשותו כל הציוד לביצוע
או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ההתקנה  המתקן בקצב הדרוש,

 במועד מתאים להשלמת העבודה בזמן.

VI. לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר 
במידה והכלים החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או שיידרש לייבאם 

 במשלוח מיוחד.

 

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע. .02
 

V. ה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה לשם ביצוע עבוד
באתר בעל ניסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל 
העבודות בשטח וישמש בה כוחו הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה 
והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו 

 מפרט זה.במסגרת התחייבויותיו לפי 
VI.  יום, מיום מחתימת החוזה את שמות המהנדס  00הקבלן יודיע למפקח, עד

האחראי ומנהל העבודה באתר, לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם 
 בפרויקט זה.

VII.  .החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור
המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה 
מטעם הקבלן. באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע 
העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של 

 המזמין ו/או המפקח.
VIII. .על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים 

 

 עובדים קבלני משנה ויצרנים. .00
 

VII.  ,עובדים וקבלני משנה בעלי ידע לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים
מקצועי וניסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימנה 
מספר אנשים מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם 

 ללוח הזמנים.
VIII.  'כמו כן, לייצור יחידות טיפול באוויר , יחידות אוורור , מפוחי אוורור וכד

 שר מומחיותם ביצור ציוד זה ידועה ומוכחת.יפנה הקבלן למפעל ייצור א
IX. מהנדס הביצוע, מנהל  -מובהר בזאת כי במקרה של העסקת קבלני משנה

העבודה והאחראי על הבטיחות יהיו בכל מקרה מועסקים ישירות על ידי 
הקבלן. הקבלן יציג למפקח מסמכים המעידים שאכן כך הדבר במועד 

 ם מבניהם.המוקד -קבלת צו עבודה, או חתימת החוזה
X.  על הקבלן לקבל את אישור המפקח לכל אחד מקבלני המשנה אשר יש

בדעתו להעסיק. על מנת לאשר קבלן משנה, אשר בכוונת הקבלן להפעיל. 
ימי עבודה לפני מועד ההפעלה המשוער,  00-על הקבלן לפנות, לא יאוחר מ

בכתב, למפקח תוך פירוט סעיפי העבודה האמורים להימסר לביצועו של 
בלן המשנה. בנוסף יגיש הקבלן פרוט כל הנתונים של קבלן המשנה. קבלן ק

המשנה חייב להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווגים ובהיקפים כנדרש. 
 לגבי העבודה האמורה להימסר לו לביצוע.
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XI.  ימים ממועד קבלת מכתב  01המפקח ימסור את החלטתו, בכתב, תוך
תוך פרק זמן זה תחשב בקשת  הקבלן. היה ולא תתקבל התייחסות המפקח

 הקבלן כמאושרת.
XII.  המפקח יהיה ראשי לדרוש הרחקתו של כל עובד, פועל או קבלן משנה

 משטח העבודה והקבלן מתחייב  למלא אחר דרישה זו.
XIII.  הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו

 עלול להגיש.

 דרכי ביצוע: .ג

 

 חוקים, תקנות ותקנים: .00
 

VI.  העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחייה, או הוראה של כל
רשות מוסמכת. המפקח ראשי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב 
של הרשויות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה לדרישות אותן רשויות 

 והקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש.
VII.  הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים לצורך לפני תחילת ביצוע העבודה, על

 ביצוע העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. 
VIII.  כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות

לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל הוראות ותקנות 
בו כחלק בלתי נפרד של מטעם רשויות מוסמכות של מדינת ישראל יחש

  מפרט הזה. 
IX.  כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים

 ביותר  בזמן הביצוע וכל הוראה מחייבת אחרת.
X.  בהעדר תקן ישראלי או הוראה מחייבת אחרת, כל החומרים והמוצרים

אוורור יתאימו לדרישות של "המדריך של עבודה למערכות חימום, קירור, 
( במהדורתו האחרונה. או לתקנים ASHRAE GUIDEומיזוג אויר" )

אמריקאים אחרים המתייחסים לנדון. נתגלו סתירות בין הדרישות של 
הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זה, יביא הקבלן את 
העניין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופן ביצוע 

 חלטתו הנדון תהיה סופית ותחייב את הקבלן.העבודה וה
 

 חומרים וציוד. .03
 

V.  חומרים" פירושו כל החומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום המבנה למטרת"
ביצוע המתקן והשלמתו. לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי 

 מוגמרים, וכן ציוד העתיד להיות חלק של המתקן.
VI.  נושאי תו תקן ישראלי, בהעדר חומרים הקבלן חייב להשתמש בחומרים

נושאי תו תקן ישראלי, יהיו החומרים נושאי תו תקן אמריקאי או אירופאי 
מוכר. כל החומרים, הציוד והמוצרים המוכנים אשר יסופקו על ידי הקבלן, 
יהיו מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתבי 

 הכמויות.
VII. שתמש בביצוע המתקן אלה בחומרים שנבדקו הקבלן מתחייב שלא לה

 ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח.
VIII.  ,חומרים, מוצרים, אביזרים ציוד וכד' אשר לא אושרו ואינם מתאימים

יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, חומרים וציוד 
 מתאימים לדרישות יסופקו במקומם.

 
 
 

 מפרטי ציוד ותוכניות עבודה. .00
 

יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותוכניות עבודה. לאחר שיבדוק,  הקבלן
יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל 

 מקרה יכללו המפרטים והתוכניות את המסמכים הבאים:
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VIII.  תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם
ומספר קטלוגי, תפוקות והספקים, סימון ברור של הציוד הנבחר מסחרי 

הכל ע"ג צילומים ו/או קטלוגים  -והמוצע, עקומות פעולה ונקודות הפעלה
  מקורים.

IX.  תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור הציוד או פרטי ציוד שאינם
 בבחינת מוצר מוכן ושיש ליצרם. הפירוט הטכני יכלול בין השאר את השם

המסחרי ומספרי הקטלוג של הפריטים השונים במכלול וכן תפוקות 
 והספקים עבור המכלול כולו.

X.  תכניות הרכבה בחדרי יחידות טיפול באוויר או בכל שטחי הבניין או בחדרי
המכונות או על הגג או בחצר, של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה. 

ים הדרושים השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את כל הפרט
להרכבה לרבות מהלכי צנרת, תעלות אויר וחשמל, כל אביזרי הצנרת 

 הבקרה והמדידה, כל הציוד הראשי המשני וכד'.

XI.  תכניות מפורטות של כל שינוי בתוכניות עבודה של התעלות, או הצנרת או
 הציוד, החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המפקח.

XII. קירות, קורות, רצפות ותקרות.תכניות פתחים ב 

XIII.  תכניות חשמל ופיקוד לרבות תרשימי )סכמות( חיווט, פירוט הציוד
המותקן ותכנית הרכבתו בלוח החשמל, מראה כללי של כל לוח חשמל 

 בציון מידותיו.
 

כל פריט/ ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף קטלוגי מקורי או צילום המקור בלבד, 
 המתאים בכתב הכמויות )למעט פרטים חריגים(.מסומן במספר הסעיף 

כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתוכנת "אוטוקאד" 
 ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין.

 
אישור תכניות עבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו 

הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן,  להבטיח תכנון נאות, וכן יצור,
ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של העבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום, בעל 
איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי 

 לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע.
 

 בלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, והבטחתם.כמו כן, הק

 

 דוגמאות.  .09
 

V.  הקבלן יספק על חשבונו הוא  ולפי הוראות המפקח דוגמאות של חומרים
ואביזרים, את כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות 
באתר הבניה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה 

. בטרם יזמין את המוצרים ולפני הביצוע העבודה באתר או בבית המפקח
המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה ולא פחות 

 ימים לפני התחלת הביצוע. 00-מ
VI.  דמי בדיקת הדגימות במעבדה )כלולים במחיר העבודה( ויחולו על הקבלן

הסופי. בכל מקרה של מערך חשבונו  1.00%בסכום שלא יעלה על סכום 
 תוצאה שלילית יחויב הקבלן במלוא ההוצאות.

VII.  נדרש הקבלן ע"י המפקח, לבצע דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע
 יחול ההפרש על מזמין העבודה.

 
VIII.  המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות

בדיקות, בלי וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי ה
שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, 
המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המפקח בזכות האמורה, סכום 
זה ינוכה משכר החוזה או מכל סכום המגיע לקבלן או יגבה מהקבלן בכל 

 דרך אחרת.

 

 סימון. .21
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III.  ,לנכונותם של הגבהים הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק

וממדיהם. של כל מיקומי הזנות חשמל, ניקוזים, פתחים והבסיסים. 
 במבנה, בגגות בחצר ובכל מקום אחר נדרש.

IV.  הורה המפקח לקבלן לבצע סימון, יסמן הקבלן בסימון בר קיימא את
הסימונים הנדרשים. נעלמו או טושטשו נקודות הסימון יהיה על הקבלן 

 .לחדשן על חשבונו הוא
 

 חציבות ותיקונים. .20
 

VIII.  כל החציבות, הקידוחים )במקדח "יהלום"( וביצוע הפתחים, הנדרשים
לצורך ביצוע המתקנים המכנים, התקנת תעלות וצנרת. יבוצעו על ידי קבלן 

 המערכות, באישור המפקח תוך תיאום עם הקבלן הראשי.
IX. מיקום הפתחים יתואם מראש מבלי לפגוע במבנה התקרות או הקורות. כל 

פתח באלמנט קונסטרוקטיבי יסומן בתוכנית )ובמבנה קיים, יסומן גם 
בפועל בשטח( וטעון אישור בכתב של המפקח לפני ביצוע כל פתח. נדרש 
לנקוט במשנה זהירות לגבי כל פתיחת פתח העלול לסכן את יציבות 

 המבנה.
X.  מחיר עבודות החציבה, הקידוח, הניסור וכד', כלול במחיר היחידה, ולא

 לם עבורם תוספת.תשו
XI.  הקבלן יסתום את הפתחים, סביב השרוולים, מסגרות עץ וכד', וקבלן

 הכללי ישלים את תיקוני הטיח, סיד, צבע וכו'.
XII.  עבודת חציבה, קידוח או ניסור והתיקון יבוצעו ע"י המזמין ) או הקבלן

 הכללי( רק במידה וצוין במפורש בהיקף בתיאור העבודה.
XIII.  הקמה )ובפרק זמן סביר(  הקבלן יורה למפקח מבנה חדש בהקמה, בשלבי

על הכנת הפתחים והמעברים הדרושים למעבר צנרת, תעלות וכד', לשם כך 
יגיש הקבלן בזמן תכניות מתאימות לאישור המפקח, המפקח יבדוק את 

 התוכניות, יאשרן, ויעבירן לקבלן הראשי לביצוע.
XIV.  קום הפתחים הקבלן יבקר באתר הבניה, ינחה, יבדוק, יוודא את מי

 והתקנת השרוולים לפני  ביצוע היציקות.
XV.  ,אם לא תימסרנה הנחיות מתאימות בזמן ויהיה צורך בפתיחת פתחים

יחויב הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בעבודות פתיחת הפתחים והתיקונים 
 הנדרשים. 

  

 שרוולים. .22
 

III.  הקבלן יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )לא פחחות( עבור כל
נרת העוברת דרך תקרות/ רצפות וקירות. השרוולים לצנרת יהיו בקוטר הצ

מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור  0מתאים אשר יבטיח מרווח של 
ס"מ מעל פני ריצוף סופיים.  0.0על בידודו.  שרוולים ברצפה יבלטו לפחות 

קבלן הבניין יבטן את השרוולים שיסופקו ע"י קבלן המערכות תחת 
 יותיו והשגחתו המלאה של  קבלן המערכות.הנח

IV.  שרוולים יותקנו תוך כדי בניה או יוספו בכל מקרה של קירות או תקרות
 קיימות.

 
 

 הגנה על חלקי עבודה. .27
 

IV.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בתהליכי
 העבודה ועל חלקי מבנה, או חלקי עבודות אחרות, בפני השפעות, טרמיות

 אקלימיות כימיות או אחרות.
V.   יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים  מאוחסנים או מורכבים, במבנה או בחצר

או בגג, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על כל העבודות ועל 
 המוצרים, לפי הוראות המפקח עד למסירת המתקן המזמין.
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VI.  די ביצוע הקבלן יהיה  אחראי לנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו תוך כ
עבודתו )ע"י הקבלן, קבלני משנה או כל אחד מבאי כוחו( לעבודות שבוצעו 
ע"י אחרים. תיקון הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודת הקבלן יעשה לפי 

 הוראות המפקח לשביעות רצונו המלאה.
 

 הגנה על הסביבה. .22
 

IV.  הקבלן ישמור על ניקיון המקומות בהם הוא עובד ויסלק מידי יום, פסולת
סוג שהוא אל מחוץ מקום המבנה, לאתר פסולת מאושר. בחירת מכל 

מקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על 
 אחריותו הבלעדית של הקבלן.

V.  הפסולת תסולק באופן שלא יגרם כל מפגע סביבתי או תברואתי. הקבלן
 יציג אישור מאתר פסולת מורשה, על סילוק הפסולת לאתר.

VI.  במהלך עבודתו לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי
ומסיסים לקרקע או למערכת הביוב. הקבלן יאסוף חומרים אלו ויעביר 

 אותם לשימוש או מחזור באופן שלא יגרם נזק סביבתי.   

 

 הגנה בפני חלודה. .20
 

VII.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי
המתקן בפני חלודה. למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות. כל חלקי 
הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים ואלה 
מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי, ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים 

מברשת( מכל חלודה, קליפה וכד'. מיד עם גמר הניקוי יצבעו )גירוד ע"י 
של  חברת "טמבור" או שווה  HB-13בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון 

ערך מאושר, ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון בגוונים שונים לפי 
 הנחיות המפקח. 

VIII. רי אוגנים, כל ברגי הציוד כגון אלה של ציוד או יחידות מיזוג האוויר, חיבו
מוטות הברגה וכד' יהיו מגולוונים או כמפורט. כל חלקי המתקן 
המותקנים מחוץ למבנה יהיו מוגנים בפני השפעות אקלימיות לשביעות 

 רצונו המלאה של המפקח.  
IX.  אזורי חיתוך ו/או ניסור של אלמנטים וציוד  מגולוונים יקבלו צביעה של

 -רת "טמבור", צבע יסוד דו"גלוון קר" בשתי שכבות. הצבע יהיה מתוצ
אתיל סיליקט להגנה אלקטרוכימית )דוגמת גלוון חם(  -רכיבי מטיפוס אבץ

מיקרון+ צבע עליון מתאים  01 -. שכבת הציפוי תהיה בעובי שאינו נופל מ
)אפוקסי(, הכנת השטח לצביעה )הכנת השטח(, והצביעה תתבצע בהתאם 

 להנחיות יצרן.
 

X. ת, בסיסים וכל יתר חלקי המתכת של המתקן צינורות פלדה שחורה, תמיכו
שאינם מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול עד לקבלת מתכת "לבנה" 

" של חברת "טמבור", או EA-9ויצבעו בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון "
 שווה ערך מאושר. הכל כמפורט בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד.

 
 
 

 מניעת רעש ורעידות. .20
 

VII.  שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת החוזה לא יגרום הקבלן יוודא
לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות באזורי הציוד או בחדרי 

 המכונות.
VIII.   בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בלמי רעידות, חיבורים

גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכד'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות 
הציוד המרעישים אל המבנה והחללים שמחוץ לחדרי המכונות  מחלקי

והאזורים הטכניים במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על רמת 
 הרעש המותרת על פי המוגדר בסעיף "רמת רעש" במפרט.
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IX.  היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן )כמפורט להלן( במטרה למנוע מעבר
קבלן על ביצוע היסודות והתמיכות רעש ורעידות אל המבנה. בנוסף יפקח ה

)בין אם יבוצע על ידו או ע"י אחרים( על מנת להבטיח שיתאימו ליעדם 
 כשמטרה זו לנגד עיניו. 

X.  אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או
המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בלמי רעידות, חיבורים 

שתיקים וכד' נספים על מנת להוריד את רמת גמישים, בידוד אקוסטי, מ
 הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש.

 

 יסודות. .23
 

VI.  הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות
הבטון הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של 
 המפקח. קבלן הכללי יבצע את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת

השגחתו ואחריותו של הקבלן וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר 
 התקנתו הסופית של הציוד.

VII.  כל יחידות טיפול באוויר והמפוחים אשר יותקנו בבניין יורכבו על גבי
משככי רעידות מטיפוס גומי במאמץ גזירה, ששקיעתם הסטטית תתאים 

ייסון" מסוג לפחות תוצרת "מ 21%ליצירת שיכוך רעידות ביעילות 
"SUPER-W-PED בלבד. כל המשככים ימוקמו כך שמרכז הכובד של "

 היחידה ימצא מעל המרכז הגאומטרי של מסגרת המשככים.
VIII.  המשככים יבחרו כך ששקיעתם הסטטית תתאים ליצירת שיכוך הרעידות

 לפחות.  21%בניצולת של 
 

 פתחי גישה. .20
 

III.  טובה להפעלה ושירות. הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה
כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את 

 הברזים, דרך פתחי גישה מתאימים. 
IV.  הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל

ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושירות אך בכל מקרה לא 
 ות של האזור.יחרגו מהגבולות הארכיטקטוני

 

 פיגומים מערכות תמוך וכו'. .29
 

IV.  הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תמוך, דרכי עזר, מעברים רגילים
ועיליים, סולמות ומתקנים ארעיים אחרים. הדרושים לביצוע כל סוגי 
העבודות הכלולות בחוזה זה ועל פי העומסים אשר נועדו לעמוד. יש 

או להחליפם בהתאם לנדרש  להרכיבם, לתחזקם, לחדשם ולתקנם,
בחוקי/תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים. הקבלן יישא באחריות מלאה 

יתקן  -ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן
 ויישא בנזקים, הן הישירים והן העקיפים.

V.  התשלום עבור פיגומים ודרכים  כלול במחירי הציוד והעבודות, על הקבלן
 זאת בחשבון במילוי הצעתו.  לקחת 

 
VI.  ,'בנוסף, יספק הקבלן את כל אמצעי ההנפה, הרמה, שינוע, הובלה וכו

הדרושים להובלת הציוד לבניין והעמדתו במקומו )על הגגות, או בחצר או 
 הכנסתו לבניין או חדרי מכונות( וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן.

 

 תיאום עם גורמים אחרים. .71
 

III.  אם בנוסף לקבלנים אחרים יעבדו באתר, בין להזמנת המפקח ובין שלא
לפי הזמנתו, גורמים שאינם קבלני משנה והפועלים מכח דין, לרבות זיכיון, 
כגון: חברת חשמל לישראל, חברות תקשורת, רשות עתיקות וכד'. יבצע 
הקבלן את עבודתן תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה, 
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וא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום וה
 זה.

IV.  נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות, תביעות
 הדדיות וכד', ימסרו העניינים השנויים במחלוקת להכרעתו של המפקח.

 

 פיקוח בקורת על העבודה: .ד

 

. ניהול האיכות באמצעות מערכת הקבלן יפעיל מערכת בקרת איכות -בקרת איכות .1
בקרת איכות מטילה על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות 
לסוגיהן, שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט חומרים, מוצרים, מלאכות והתקנות ישיגו 
את האיכות המוכתבת במפרט המיוחד. על הקבלן לתעד את תהליך בקרת איכות, 

בכל מועד שהוא להיווכח שבוצעה בקרה ומה היו תוצאותיה. באופן שהמזמין יוכל, 
 לשם כך ינקוט הקבלן לפחות בכל האמור בהמשך. 

 0הקבלן ימנה לתפקיד ממונה על בקרת איכות מהנדס רשום בעל ניסיון של לפחות  .2
שנים בבקרת איכות בפרויקטים בהיקפים דומים. מינוי הממונה טעון אישור המפקח 

 ת לא יוחלף במהלך ביצוע הפרויקט אלא באישור המפקח. מראש. ממונה הבטיחו
פעילות הממונה על בקרת איכות תהיה הן באתר והן בבתי המלאכה ובמפעלים   .01

המבצעים ציוד עבור הפרויקט והן במעבדות. ותכלול, הכנת תכנית בקרת איכות, 
 הפעלת כל שלבי התוכנית, עדכון התוכנית במידת הצורך במהלך הביצוע, קשר עם

 גורמי חוץ )מעבדות וכדו'(, ניהול יומן בקרת איכות נפרד ואחריות לקיום ותיעוד. 
בדיקות יבוצעו בעזרת בודקים מוסמכים, כגון בדיקות מערכות חשמל, בדיקות מערכות  .00

שחרור עשן, בדיקות אינטגרציה עם מערכות גילוי אש, בדיקות הנדרשות על ידי 
 , ולמעקב אחר התוצאות.הרשויות. הקבלן אחראי לזימונן במועד

 בדיקת מכון התקנים: .00
 0110על הקבלן להמציא אישור להתאמת מערכת מיזוג האוויר והאוורור לדרישות ת"י 

על כל חלקיו לרבות בדיקת המערכת ע"י מעבדה או מכון בדיקה  מאושר ע"י רשויות 
 הכיבוי ולקבל אישורם בכתב, בהתאם  לדרישות רשויות כיבוי אש.

ן את מכון התקנים לבדיקת המערכות והוצאת אישורים הנדרשים, הקבלן יזמי
 הבדיקות יערכו כמפורט להלן:

 עם הגשת חומרי המערכת לאישור, ולפני התקנה, לרבות תכניות עבודה לביצוע. .ז

נוכחות ובדיקה בעת עריכת בדיקות פעולת המערכת )לרבות סימולציות(,   .ח
אש ומערכות כיבוי אש  אינטגרציה לפעולת המערכת מול מערכות גילוי

 אוטומטי.

 קבלת המערכות כולן עם השלמתן. .ט

הבדיקות יבוצעו במספר פעמים נדרש, עד להשלמת כל דרישות רשויות הכיבוי.  .י
 לקבלת האישורים הנדרשים ללא תוספת מחיר.

 
הקבלן יאפשר גישה חופשית למפקח ו/או למתכנן בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  .00

 העבודות המבוצעות.בידיו לבקר את 
 

הקבלן יעמיד לרשות המפקח ו/או המתכנן את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם  .00
 ביקורת טיב העבודה והחומרים. 

עלות הבדיקות כלולה במחיר העבודה והציוד ולא תשולם עבורם תוספת, אלה אם צוין  .00
 במפורט אחרת בכתב הכמויות.

 מסירת העבודות והמתקנים: .ה
 

מתחייב למנוע את כיסוי או הסתרתו של חלק כלשהוא מהמתקן שנועד להיות הקבלן 
מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח. הושלם חלק מהמתקן שנועד להיות מכוסה 
או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח 

ת מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד אוורור לבדוק, לפני כיסויו והסתרתו. אין לסגור תקרו
 ומיזוג אויר מכל סוג, אלא אם הקבל אישור המפקח  או המזמין.

 
 קבלה מוקדמת. .2
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V.  לאחר שגמר הקבלן את המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות
והמתקנים, וויסת, בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח, יתאם 

של העבודות והמתקנים. בפגישה ישתתפו המפקח פגישת קבלה מוקדמת 
 המתכננים, נציג הפיקוח , נציג המזמין והמפקח. 

VI.  לקראת פגישה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות האוויר, טמפרטורת
האוויר, תפוקת הקירור, רמת ניקיון, תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש 

 להוכחת השלמת המתקן כנדרש.

VII. המפקח למשתתפים בבדיקה, דו"ח מסכם עם הערותיו  לאחר הבדיקה יעביר
לקבלן על תיקון פגמי ביצוע, או השלמת העבודות והמתקנים,  או החלפת ציוד 
פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י 

 המפרט, התוכניות וכנדרש.

VIII.  תאריך לקבלה בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת
 סופית של המתקנים.

 

 קבלה סופית: .0

 

VIII.  אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד אוורור ומיזוג אויר
 מכל סוג, אלא אם התקבל לכך אישור המפקח או המזמין.

 

IX.  עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן, תערך פגישת קבלה
קונים הרשומים בדו"ח הבדיקה סופית. במידה ולא הושלמו/ בוצעו התי

הראשונית, או  במידה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים 
השלמות/והחלפות, ירשם דו"ח הערות חדש. בבדיקה זו תערך הפעלה 
כללית של כל המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם, ועמידתם בתנאי 

 המפרט והתוכניות.

X. ל תנאי פעולת המתקנים, בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק ש
לרבות רשום צריכת הכוח של מנועי החשמל השונים, כיוון מגני יתרת 

 הזרם, וכל נתון הנדסי אחר הדורש רישום.

XI.  אי ביצוע ההשלמות תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב
תשלומים לקבלן ובמידת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים 

 קבלן.וההשלמות על חשבון ה

XII.  אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד תקופת האחריות של הקבלן על
המתקנים והמערכות אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת, יפעיל 
הקבלן את המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב למזמין 
נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת האחריות לא 

 חלה.

XIII.  במידה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט/תכניות, וימלא אחרי כל הערות
תראה קבלה זו כקבלה  -הבדיקה הראשוני, ולא יתגלו לקויים נוספים

סופית ומסירת המתקן למזמין, ירשם דו"ח מתאים המאשר עבודה זו, 
 ותחל מועד תקופת האחריות.

 

XIV. ף לקבלה/מסירה לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל, יקבע מועד נוס
סופית. במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המפקח בגין 

 הקבלה/קבלות נוספות ועד למסירה הסופית.

 

 הדרכה והרצה .0

 
עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות 
והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק, וכן להדריך באופן מפורט ותוך 

מלא, את נציגי המזמין בהפעלת המתקנים והציוד, הכרתם, שיתוף פעולה 
יום. לא יבצע הקבלן  00אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של 

האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא מסר 
 סופית את המתקנים/המערכות למזמין.

 



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 144 - 

 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים: .ו
 

פני מסירת המתקן, מערכת מסמכים הכוללת באופן מלא הקבלן יספק למפקח ל .0
"( וספר מתקן הכולל AS-MADEמערכת תכניות )תכניות עדות או כפי שמוגדרות "

 הוראות הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגים עבור כל פריט ואביזרי הציוד.

 

 מערכת תכניות עדות: .3

 
המפקח ימסור לקבלן מערכת תכניות, אשר על גבה יסמן הקבלן את כל השינויים 
שחלו במהלך הביצוע, אם היו שינויים שאושרו ע"י המפקח. הקבלן יספק בשלושה  
עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת "כפי שבוצע" אשר 

קן ויכללו את כל ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במת
. כשהן חתומות על ידוהסטיות והשינויים שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות 

שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות אזורי  או חדרי המכונות, מערכת הצנרת, 
שסתומים ואביזרים, מערכת התעלות, המפזרים והשבכות, מערכות החשמל 

יהיו קיימים בבניין בסיום ביצוע והפיקוד, אביזרי העזר והחיווט החשמלי אשר 
 המתקן והפעלתו.

כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה משורטטות במחשב בתוכנת 
 "אוטוקאד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז.

 שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין.

ינה תנאי לקבלת תעודת השלמה למתקן. כל הגשת תכניות עדות על ידי הקבלן ה .0
 העבודות המפורטות לעיל, כלולות במחיר העבודה, ולא תשולם עבורם  כל תוספת.

 

 ספר אחזקה. .9
 

עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כרוך  0 -הקבלן יספק ב
במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה יכלול בין 

 :השאר
 

X.  .תוכן עניינים מפורט 

XI. .תכניות עדות למערכות , מאושרות על ידי המפקח 
XII. .סכמות ותרשימי זרימה לרבות מספור ושילוט בשיטה אחידה 

XIII.  תיאור מילולי של המתקן, עקרונות פעולתו, מרכיביו העיקריים ויתר
 מאפייני המערכות.

XIV.  הטכניים תכניות הייצור המאושרות לכל פרטי הציוד, לרבות כל הנתונים
 והמשקל.

XV.  הוראות הפעלה ואחזקה, לרבות: מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה
הרגילה היומיומית של המתקן, טבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן 
לרבות כל תרשים או שרטוט הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש 
 האחזקה לבצע, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י

יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול "יומי", "שבועי", "חודשי" וכו', 
הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבניין לבצע במועד הנכון על מנת 

 לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו. 

XVI.  קטלוגים מפורטים ברמה מקצועית לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים
ד המותקן, בה יצוין מספרו הקטלוגי של כל פריט במערכת, רשימת הציו

 בצד מספרו הסידורי במערכת, כולל מפרטי התקנה, הפעלה ואחזקה.

XVII.  רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגים, שם
 וכתובת יצרני החלקים.

XVIII.  אישורים ונתוני בדיקה של היצרנים ושל בודקים מוסמכים כחוק על
 לפני אספקתם, לאחר התקנתם והפעלתם.בדיקת המוצרים 

 

 תקופת הבדק והשרות: .ז
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חודשים או יותר,  00הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך, מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר 

יתגלו תוך תקופה זו, אלה אם לעיל. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר 
כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה 

שעות ממסירת  00-שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יותר מאוחר מ 
 ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא

בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע התיקונים, לרבות 
 רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

 
תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן על חשבונו לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או פריט 

ים שאינם אמורים להתכלות )כגון: מנועים, חלקי חילוף שלם אשר התגלה כלקוי וחומר
וכד'(. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה מלאה נוספת מיום 
החלפתם, הקבלן ימסור למזמין מיתקן עם מסננים נקיים ועוד סט נוסף רזרבי, החלפת 

ני אויר מעבר לפעם המסננים בפעם הראשונה תהיה ללא תשלום.  החלפת חומרי סינון ומסנ
 הראשונה תהיה בתשלום .

 
האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה 

 וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.
 

רט זה, יישא במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפ
הקבלן באחריות מלאה לפגמים, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת 

 האחריות כמפורט לעיל.
 

 כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הבאות:
 

 בדיקת ציוד )ובמיוחד מערכת הפיקוד והבקרה( אחת לשלושה חודשים.
 

ורישום הממצאים, החלפה תקופתית של מסנני אויר ו/או ניקויים, בדיקה תיקון הליקויים 
וחיזוק של כל האטמים, האוגנים, הברגים, האומים וכו'. טיפול בהזעה של ציוד מכל סוג, 
בטפטוף ונזילות, בדיקת רעשים, ניקוי בשואב אבק לוחות חשמל ובקרה, חיזוק מהדקים 

 הכללי ובמפרט המיוחד. וחיבורים וכל יתר הנדרש, כמפורט במפרט
 

עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח ו/או למזמין במצב פעולה 
 תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.

 
על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו/או למזמין על כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצא 

כשר למסירה. ידחה מועד גמר האחריות עד המתקן העת בדיקת המפקח במצב שאינו 
 למועד בו יימסר המתקן למפקח ו/או למזמין לשביעות רצונו המלאה.

 
טיפולי מנע, האחריות כוללת מתן שירות מונע פעמיים בשנה )אחת לשישה חודשים(, לכל 
חלקי המתקן ללא יוצא מן הכלל. השירות יתבטא, בין היתר, בבדיקת מערכת פיקוד 

יקה וחיזוק של כל הברגים והאומים, סיכת מסבים, הפעלות תקופתיות של ובקרה, בד
הציוד הטעון הפעלות תקופתיות, ביקורת, כיול מחדש לפי הצורך, החלפת רצועות, החלפת 
מסבים, ניקוי ו/או החלפת מסננים מכל סוג  שהוא, תיקוני צבע בהתאם לנדרש מו/או לפי 

 הוראות המפקח.
 

 העבודה והיקפה הכספי: .ח
 

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי 
והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המכנים כמתואר באופן דיאגרמטי בתוכניות 
המצורפות וכפי שמפורט במפרט זה, למעט העבודות אשר  תבוצענה על ידי גורמים אחרים, 

 בכפיפות לנאמר בהמשך. 
 כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה.המתקן על 

העבודה המתוארת באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים 
 בהתאם לתנאים הקיימים בבניין ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן.

', ישתנו במיקומם מיקום הציוד, התעלות, הצנרת, תוואי האינסטלציה החשמלית וכד
ובמצבם, על מנת שיתאימו למבנה כפי שבוצע ו/או לתנאים הקיימים למעשה. כל השינויים 
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והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב 
 התכנון המקורי. 

המפקח לפני  כל שינוי או וסטייה  מן התכנון המקורי, למעט שינויים זעירים, יוגשו לאישור
 ביצוע.

 כל השינויים והסטיות ו/או שינויים בכמויות לא יהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג.
 01% -המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד ל

מהערך הכולל של במתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות. כמו כן שומר המזמין 
מהיקפו ו/או להגדיל עד  011% -ת להקטין את היקף העבודה בכל סעיף עד ללעצמו את הזכו

מהיקפו. מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות  011%-ל
 והקטנות כנ"ל אשר ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים: .ט
 

מפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה,  יהיו מחירי היחידה הנקובים בכתב אם לא נקבע ב
 הכמויות כמצוין להלן: 

 
כל העבודה, הציוד והחומרים לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מוכנים וכן עבודות  .00

 לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

 הוראה של כל רשות מוסמכת.ניהול הבטיחות, ובכלל זה כל הנחייה, או  .00

 ביצוע טסטים חלקיים למערכות אויר או גז לפי הנחיות המפקח. .01

 ביצוע פתחים בקירות קיימים עבור מעבר המערכות )תעלות, צנרת, חשמל וכו'(. .02

 מסירת עבודה בשלבים, אם נדרשת לפי הנחיות המפקח. .01

הוצאות הרכבתם,  השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר, לרבות .00
 החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

הובלת כל החומרים, המוצרים, והציוד לאתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן  .00
 הסעת העובדים לאתר וממנו.

 תיאום עם גורמים אחרים כפי המפורט לעיל "תיאום עם גורמים אחרים". .00

 הקיימת באתר.אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות  .00

אחסנת החומרים והציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה  .00
 עליהם עד למסירתם.

 ביצוע בכל האמצעים והשיטות הנדרשים במסמכי החוזה. .00

 ההוצאות הכרוכות במדידות וסימון, לרבות פירוקו וחידושו של כל סימון. .00

 ודה בשלבים לפי הנחיות המפקח.התארגנות לביצוע, לרבות התארגנות לביצוע העב .01

הוצאות הכרוכות בסיוע למעבדות ובדיקות, הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן  .02
 באמצעים למיניהם.

 כל העלויות הכרוכות בדרישות הגנה על הסביבה. .01

 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה. .00

 סילוק חומרים ועבודה )מלאכה( פסולים . .00

 דרושים לאחזקה שוטפת של האתר.העבודה והאמצעים ה .00

הוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שתידרש ועדכונם השוטף, לרבות עיבודם  .00
 במחשב.

 הוצאות לחישוב כמויות בכל שיטה שנדרשת ע"י המפקח, לרבות עיבוד במחשב. .00

 השגת האישורים לביצוע העבודה, הן על פי דין, והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. .00

מיניהם, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי, מס קניה, מכס, בלו והיטלים דמי ביטוח ל .00
 פרט למע"מ.

 הוצאות הכרוכות באספקת קטלוגים, הוראות הפעלה ותחזוקה. .01

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם,  .02
הוצאות  הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאות תקורה של הקבלן, לרבות

 מימון.

 רווח הקבלן.   .01
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 תנאי עבודה מיוחדים.   121.00

 

 כללי. .ח
 

 ברמה הגבוהה ביותר.במוסד אקדמי בו מתבצעים לימודים ומחקר העבודה מתבצעת 
 

העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן 
 ואביזרי צנרת וכו'. מכונות, התקנת צנרת )חיתוך וריתוך(, שינוע

 
להיעשות בתיאום  כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות

הן בשטחים  השוטפתלפעילות  מלא עם המזמין והמפקח מטעמו, על מנת שלא להפריע
 של המכללה האקדמית הדסה. הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת

 
מנהלי  באישור עשות על כן בתיאום הדוק כמצוין לעיל,יייבת להמודגש בזאת כי העבודה ח

 השוטפת. המקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות

 

 עבודה בהפסקות, וללא רצף. .ט
 

יצטרך לבצע  על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר
שבהתארגנות  , אלאמנהל הפרויקטבשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם 

 נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
 

תהיה המכללה באם יידרש כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת 
 רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

 

 בטיחות אש ונהלי עבודה. .י
 

 על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:  
 

לתאם  ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו .0
את הנוהל  טחון ובאי כוחם,יעם מנהלי המקום, המפקח, אחראי הבטיחות והב

בסביבתם בגג או  או  טכניבחלל או  באזור העבודהלמקרה שתפרוץ אש, 
  המידית, כתוצאה מעבודותיו.

ולהשתמש  על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות,
בעיקר אם מדובר  באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה(

צנרת תעלות חיתוך  ריתוך/ בכל מקרה של ביצוע בדליקות של מערכות חשמל.
 יד אמצעי הכבוי המומלצים. ימצאו בהישג  כדומהו
 

, לשטחי מעבר ציבורייםין, יעל הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבנ .0
ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי  ונקייםפנויים למעבר  לחניון וכו'לדלתות מילוט 

 מילוט.

 

 עבודה בגובה. .יא
 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודה, בהגנה על המבנה והמערכות 
הקיימות, והגנה על העובדים החשופים לסיכוני נפילה, בהתאם לפקודות הבטיחות בעבודה 

" )או תקנות עדכניות יותר שיהיו בזמן ביצוע 0110ותקנותיה "עבודה בגובה התשס"ז 
 העבודה(. 

  
בלן בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על העובדים ועל אורחי ועובדי המלון  בנוסף ינקוט הק

 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, בהתאם לחוקים ולתקנות, כדלקמן:
 

 .0201 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל .0

 .0110-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז .0

 .0220-אישי(, התשנ"זתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן  .1
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 .0211 -תקנות הבטיחות בעבודה  )עבודות בנייה(, התשמ"ד .2

 .0210 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו .01
 

באחריות הקבלן לצייד את עובדיו בציוד מגן אישי מתאים להגנת העובדים מנפילה. משטחי 
יעות מגן, רתמות בטיחות, אמצעי קשירה, נקודות מגן )פיגומי תפיסה(, רשתות מגן או יר

 עיגון, אלמנט צימוד, בולם זעזועים )"סופג אנרגיה"(, מערכות תליה וכו'. 
 

 הקבלן לא יעסיק עובד בגובה לכל מטרה שהיא, אלה בהתקיים התאים שלהלן:
 

 העובד בגיר. .0

 העובד עבר הדרכה והכשרה מתאימה  ע"י מדריך לעבודה בגובה. .1

נו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים מטעמו או אדם אחר, לרבות העובד אי .2
 כתוצאה מחמת ליקוי גופני או נפשי.

הקבלן יעסיק על חשבונו מדריך עבודה בגובה מורשה אשר ידריך את העובדים,  .01
מדריך עבודה בגובה יחתום על אישור כי העובד מילא אחר כל דרישות ההדרכה, לפי 

 העבודה  בגובה.תכנית המתאימה לתחום 

המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד, החתום ביד מדריך מוסמך, ויצורף לפנקס. כפי  .00
 הנדרש בתקנות עבודות בניה.

בעת ביצוע העבודה באתר, יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם בגיר מטעם הקבלן,  .00
נוסף על העובדים המבצעים את העבודה בגובה. האדם הנוסף יסייע לעובדים ככל 

 וימנע, ככל האפשר, התקהלות אנשים באזור הסכנה. הנדרש

 אחריות  לנזקי רכוש או נפש. .יב
 

מעבודה בלתי  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה 
זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, ומומלץ כי תמצא בידו פוליסת ביטוח 

 אפשרי.מתאימה לכסוי כל נזק 
 
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או  

גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגהות בעבודה 
קבלני משנה  מבקרים, ,הסטודנטיםיחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו,  –

 או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.של הקבלן 
 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

 
 
 

 רצף אספקה למערכות קיימות. .יג
 

לשימוש ולאפשר הזרמת  במשך כל תקופת העבודה יש להמשיך ולספק מים קרים וחמים 
 ן, ללא הפסקה.ייעילים והשטחים הציבוריים בבנכל השטחים הפבשפכים 

 , החשמל,העבודות תתוכננה ותתנהלנה בשלבים כאלה שלא יפגע רצף האספקה למערכות
 .והקירור ההסקה ,וירומיזוג הא

מחדש באופן קבוע  העבודה תתבצע עפ"י תכנית העבודה המאושרת בלבד תוך בדיקתה והיזונה
 בהתאם להתקדמות והמציאות.

כמו כן, סביר להניח שגם על מנת לעמוד במשימה המפורטת לעיל, יידרש הקבלן לבצע חלק 
תוך הקפדה על שקט מרבי ומבלי  בשעות הלילה, –מעבודותיו מחוץ לשעות העבודה הרגילות 

 לפעולת המוסד. להפריע 
 

 תכולת העבודה. .יד
 

או פיצוי כספי או  עבור התנאים המיוחדים המפורטים לעיל, לא תשולם לקבלן שום תוספת
 אחר, ועליו להביא בחשבון תנאים אלה בעת הכנת הצעתו.
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 .נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה"    00.171

 

 כללי: .ט
  

ריתוך וחיתוך בלהבת גז, ריתוך חשמלי וחיתוך בעזרת  הלחמה "עבודה חמה":הגדרה 
 ., ו/ או כל שימוש באש גלויהדיסק

 

 אחריות:  .י
 

תפקידו לכל עבודה חמה ימונה ע"י הקבלן אחראי מטעמו, אשר יסייר באתר העבודה, 
ויוודא קיום ההוראות  לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.

 המפורטות להלן. האחראי ימלא כתב הרשאה לביצוע עבודה חמה, המצורף.
 

 כלים וציוד: .יא
 

קין: בדיקת לחץ בתוקף )תאריך הבדיקה מוטבע על יש לוודא כי גלילי הגז במצב ת .2
 שנים(, ברז תקין, אין חלודה או פגמים בולטים. 0 -כתף הגליל ותקף ל

 יש לוודא כי הצנרת הגמישה, הנמצאת בשימוש, תקינה וללא סדקים, והצינור .01
מסומן בצורה ברורה: זיהוי היצרן, הלחץ השימושי, קוטר נומינלי, סימון הגז 

חלקים בצינור החשודים כפגומים,  י ספרות אחרונות של שנת היצור.המיועד, ושת
ניתן לבדוק ע"י טבילה באמבט מים באמצעות לחץ אויר או חנקן )הופעת בועות 

 צריך להחליף הצינור(. -מצביעה על דליפה 

 יש לוודא כי המבערים תקינים ומתאימים לסוג העבודה וללחצי הגז שבשימוש. .00

מצמד מתאים ויבדקו לגילוי דליפות )באמצעות מי סבון( לפני חיבורי צנרת יחוזקו ב .00
 תחילת העבודה.

במידה והגז הדליק שבשימוש הוא אצטילן, יש להתקין בולם להבה ייעודי על גליל  .00
 האצטילן ובולם להבה ייעודי על גליל החמצן.

 שעות לפני השימוש. 00גליל אצטילן חייב לעמוד בניצב  )עומד( לפחות 

יש לוודא כי ווסת הלחץ ייעודי לחמצן )כתוב עליו "חמצן"(, הצנרת, גז חמצן:  .00
כפפות העובד נקיים משמן או חומר אורגני \החיבורים, הברזים, הווסת, וידי

 מתלקח, שעלול לגרום לפיצוץ במגע עם חמצן נקי.

גלילי הגז שבשימוש יהיו קשורים בצורה בטוחה ויובלו בעגלה ייעודית כשהם  .00
 קשורים.

דא כי ציוד חשמלי וכבלי החשמל שבשימוש תקינים. מכשיר חשמלי מיטלטל יש לוו .00
 המוחזק ביד יהיה בעל בידוד כפול, או שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף.

 

 בטיחות אש: .יב
ובכדי  )שיימסר ע"י המזמין( לפני תחילת כל עבודה בחום יש להודיע למוקד 

להסיר כל ספק  לא יחל כל עובד ו או חברה בכל עבודה בטרם הודיע למוקד וכל 
זאת על בסיס יומי גם אם העבודה הינה במקום קבוע לאורך זמן רב ) שבועות 

 בסיום העבודה )בכל יום( תימסר הודעה למוקד על סיום העבודה. וכד'(.
 

יצויד בשני מטפי אבקה  שרלכל עבודה חמה מחוץ לבית המלאכה ימונה צופה אש א .3
 .ק"ג כל אחד, וידע כיצד להפעילם 0

יצויד בטלפון או טלפון נייד ויידע את מספר הטלפון של מוקד החירום להזעקה  .0
 .במקרה אש או תאונה

דקות מסיומה,  01צופה אש ימצא במקום כל זמן העבודה, ויושאר במקום לפחות  .9
 מ'. 01כדי לוודא כי לא פרצה אש במקום וברדיוס של 

בטרם תחילת הביצוע של "עבודות בחום" יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע  .01
מ' ממקום העבודה אין חומר דליק כלשהו  01כי ברדיוס עבודות בחום ויוודא 

וכו'(.  , שמניםניירת, בדים, צבעים, עשבים יבשים, כימיקלים דליקיםעצים, )
תקרות מחומר דליק(, יש  חומרים דליקים שלא ניתן לסלק )כגון: מחיצות או

 לכסות היטב בחומר בלתי דליק כגון לוחות פח.
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יש לכסות את כל הפתחים במחיצות, בתקרות וברצפות החלל בו מבוצעת העבודה  .00
)פתחי צנרת, מערכות אוורור, פירים וכו'( בצורה טובה, באמצעות חומר בלתי 

 דליק.

העבודה לא מאוחסנים חומרים יש לוודא כי בצד השני של קירות החלל בו מבוצעת  .02
מ', יש לסלקם מהמקום לפני  01 -דליקים בצמוד לקיר. במידה ויש, והמרחק קטן מ

 תחילת העבודה.
 

 ציוד ומגן אישי: .יג
 

 א:על העובדים להיות ממוגנים בציוד מגן אישי הב
 

ים ובפני קרינה בתחום 'משקפי מגן ייעודיים לריתוך, המקנים הגנה בפני גיצ .0
 אדום.-ואינפרא סגול-אולטרא

 כפפות עמידות אש חזקות וארוכות )למשל מעור(. .0

לבוש מלא, כולל חולצה עם שרוולים ארוכים, ללא כיסים וקיפולים, מכנסיים  .1
ארוכים או סרבל מלא. יש לוודא כי בגדי הרתך עשויים מכותנה או מחומר עמיד 

 בפני אש.

 נעלי בטיחות. .2

בצנרת, קירות, ועצמים נופלים,  קסדת מגן תקנית להגנה בפני היתקלות הראש .01
 כאשר יש סכנה כזו.

טרם התחלת העבודה המוגדרת "כעבודה חמה", יקבל הקבלן בנוסף, הדרכה והנחיות  .יד
 מפורטות ממנהל הפרויקט לגבי רמת הסיכונים.

 .חברהיימסר לידי המפקח מטעם ה ממנו מקור הטופס יתויק בתיקו של האחראי והעתק .טו

 חמה"טופס היתר ביצוע "עבודה  .טז
 

 ממונה בטיחות  כיבוי אש
 
 

 הרשאה לביצוע "עבודה חמה"
 

 )שם האחראי(                                   אני הח"מ 
מאשר בזה כי                           אשר מוניתי כאחראי על קיום הנוהל בדבר ביצוע עבודות בחום מטעם 

 סיירתי בשטח המיועד לביצוע עבודות בחום כמפורט להלן:
                                                                                                השטח המיועד 

 מקום מדויק: _______________________________________________
                                                                                                אור העבודות ית
 

מטר ממקום  01ודאיתי כי בשטח המיועד הורחקו חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 
ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, כוסו במעטה בלתי 

 .דליק
)שם העובד( לשמש כצופה האש                                            כמו כן הנני מאשר בזאת כי מיניתי את 

כי צופה האש מצויד באמצעים מתאימים לכיבוי סוג  ווידאתילעניין ביצוע העבודות הנ"ל וכן 
ופה האש כי החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות. כמו כן הסברתי לצ

תפקידו הבלעדי הינו להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מיד לכיבוי של התלקחות העלולה 
לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור. כ"כ הוריתי לצופה האש כי עליו להיות נוכח במקום ביצוע 

א נותרו דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי ל 01העבודות החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 
 במקום כל מקורות התלקחות.

 
 קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות לביצוע עבודה חמה, ופעלתי על פיהם.

 
 

                             האחראי  חתימת                        שעה                       תאריך 
 

 
 ________________  פון ניידמס' טל



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 151 - 

 
 _________________         פוןמס' טלשם החברה ______________            

 
 

 תוקף ההרשאה עד : תאריך _____________  שעה  ______________

 

 היקף העבודה וטיבה.   00.121

 

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי  .ה
והעזר וכל יתר הדברים הדרושים לביצוע מערכת אוורור ומיזוג אויר מושלם של מעבדות 

, במכללה האקדמית הדסה בירושלים. כמתואר -0ביולוגיה וכימיה בבניין "התיכון" קומה 
פות וכפי שיפורט בהמשך, למעט עבודות אשר תבוצענה על באופן סכמתי בתוכניות המצור

ידי גורמים אחרים. המתקן על כל חלקיו, יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על רמה 
 הנדסית גבוהה נדרשת ובאיכות מעולה. 

 

העבודות, אספקת  העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי .ו
 דלקמן:הציוד והתקנתו, כ

 
אספקה והתקנה של מערכת מ"א מושלמת ו/או מערכות מ"א מפוצלות המבוססות  .0

על יחידת מדחס מרכזית, יחידות קצה/מאיידים, צנרת גז קירור ותקשורת בין כל 
 .VRFל בשיטת וחלקי המערכת הכ

 יר חוץ ואספקתו לאזורים הממוזגים.ואספקה והתקנה של יחידה לטיפול באו .0

עלות אספקת אויר, אויר חוזר, תעלות פליטה, מפזרים אספקה והתקנה של ת .0
 ושבכות, בידוד התעלות וציוד עזר.

, אביזרי הצנרת ובידוד הצנרת ואביזריה, עבור גז קירוראספקה והתקנה של צנרת  .0
 .הציוד למיזוג אויר

)כימים( מערכת תעלות ואביזרים  רור ממנדפיםואספקה והתקנה של מפוחי או .0
ד פולט חום, להוצאת עשן, או כנדרש מכל מקום אחר, תעלות , מאזורי ציוממנדפים

פליטה תריסים או שבכות, מדפים ו/או מדפי אש/עשן על כל אביזריהם ומערכות 
 להוצאת עשן וכל יתר הנדרש.פליטה  הבטיחות, תעלות

אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות לוח חשמל למ.א., בקרים,  .0
רמוסטטים, כל החיווט החשמלי למערכות תהפעלה מקומיים, ובקרה, חיווי לוחות 

הנ"ל, כבלי תקשורת ויתר הנדרש, כמו כן הארקה מושלמת של כל מערכות 
לרבות הציוד התעלות, הצנרת וכו', ובדיקות חברת החשמל או  רור ומ"א,והאו

 בודק מוסמך.
 

ושירות,  שטיפה וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות .0
 הדרכת  המזמין ותיקי מסירה.

 ביצוע אינטגרציה למערכות שחרור עשן, וקבלת האישורים הנדרשים. .1

ביצוע נוהל בדיקות מקדמיות לפני מסירה "נוהל קבלת מתקני מיזוג אוויר  .2
 ואוורור" כפי המפורט וכפי הנדרש.

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .01
 

 ויר יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעיוהאבנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג  .ז
עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע  הרמה,

המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו 
 בתנאים הנ"ל. במפורש במפרט, בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה

 

 תנאי תכנון ותנאי פעולה.   101.00

 

 כללי: .א
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למעבדות, ויר ומערכת מזוג האחישובי המערכת מבוססים על תנאי תכנון המפורטים להלן, 

בכל עונות  את תפוקת הקירור ותפוקת החימום תספקחדרי הכנה, משרדים וחדרי עזר. 
בעת שנתוני החוץ ן יאשר תתאים לשמור על תנאי פנים הבני ,ןיבכל שעות פעולת הבניוהשנה 

 יפורטו להלן.הם, כפי ש
 

 פיקוד באזורי בקרת טמפרטורה. .ב
 

פיקוד נפרד עבור כל אזור ואזור , חדרים סגורים וכד'. יצוידו במערכות בקרת טמפרטורה 
 נפרדים.

 
יבש קבועה  מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באזורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום

 רמוסטטים. מערכתתה יסות שלואשר תשתנה בעונות השנה השונות ע"י שנוי הו מראש.
ההשתנות  ,באזורים הממוזגיםתגרום לשינוי הדרגתי של הטמפרטורה  הפיקוד האוטומטי

 הדרגתית כך שאדם לא ירגיש בשנוי.רציפה ותהיה 
 

 תנאי תכנון, טמפרטורה. .ג

 
 מדחם לח                            מדחם יבש                         תנאי חוץ      

 
 C ° 00.1   (F ° 20)  C ° 00.0   (F ° 00) קיץ                     
 C ° 1     (F ° 00)   C ° 1     (F ° 00)              חורף      

 
 תנאי פנים    
 
 

   C ° 0±00   (F ° 0.0±00.0)  /חורףקיץ     
 
 

 רמות רעש. .ד

 
 רמת הרעש המותרת באזורים השונים הינה כדלקמן:

 
 NC     -     00   מעבדות
 NC     -      00              משרדים

 

כמויות אויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע. אויר זה יכלול אויר חוץ בכמויות כפי  .ה
 תוכניות.שמפורט ב

 
המערכת תשמור על לחץ חיובי או על לחץ שלילי, בהתאם לתכנון. הטמפרטורה בחלל 
הממוזג תהיה יציבה ובמידת האפשר אחידה )הפרש הטמפרטורות בחלל הממוזג לא יעלה 

 על שתי מעלות צלזיוס(. 
 

 מטר מפני ריצפה.  0.0מדידת הטמפרטורה תעשה במרכז החלל הממוזג ובגובה 
 

 01ערכת הפזור בתוך האזור האמור, שום משבים במהירות העולה על כמו כן, לא תיצור מ
 רגל לדקה.

 
. המפורט לעיל, לא תיצור בשום מקרה רמת רעש העולה האוורור ומיזוג האוויר מערכת

מטר מן הרצפה  0.01מדידת עצמתו של הרעש בתוך האזורים הממוזגים תעשה בגובה של 
 .מטר מן הקירות 0.01במרחק של 

 
  .תכנוןורים המאווררים ישמר לחץ שלילי ביחס לסביבה בהתאם לבכל האז
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 (.VRFמערכות מיזוג אויר על בסיס גז קירור, יחידות עיבוי מרכזיות )רב מאייד,   101.00

 

 כללי:  .א

 

הקבלן יספק, יתקין יפעיל ויווסת באופן מושלם מערכות מיזוג אויר על בסיס גז  .0
מרכזית או מספר יחידות עיבוי מרכזיות, קירור בהתפשטות ישירה, יחידת עיבוי 

ויחידות קצה )מאיידים( המותקנים בחללים הממוזגים, מערכת צנרת גז קירור, 
מערכת תקשורת אלקטרונית בין כל מרכיבי המערכת, וכמויות גז קירור משתנות 

(VRF בהתאם לדרישות הקירור או החימום והדרישה הכללית. של כל אחת )
 ות אליה באמצעות צנרת קרר ופיקוד. מיחידות הקצה הקשור

כל יחידת קצה תתפקד כמערכת עצמאית, כאשר תאופשר לכל יחידת קצה הפעלה 
 והפסקה נפרדת, כיוון וויסות טמפרטורה נפרדים מיחידות הקצה האחרות.

"(, תפעל לקירור או HEAT PUMPהמערכת תהיה לקירור ולחימום )מטיפוס " .0
 ובכתבי הכמויות.חימום, כמפורט בטבלאות הציוד 

, או ש"ע CITY MULTIהמערכת תהיה דוגמת "מיצובישי אלקטריק" סדרת " .0
מאושר של חברת "דייקין", או שווה ערך מאושר אחר, ובתנאי שהציוד יענה על כל 

 דרישות מפרט זה.
יאושר אך ורק ספק אשר יוכיח במסמכים רשמיים של יצרן הציוד, כי הוא הנציג 

ולאחר שתובטח זמינות הציוד בהתאם ללוח הזמנים של  המוסמך והבלעדי בארץ,
 הפרויקט, מלאי חלפים, ולכסוי כל תקלה אפשרית.

כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין )לרבות כל מערכות צנרת הגז,  .0
 אביזרי החשמל והבקרה( מפני השפעות מזג אויר.

זו, שגם אם ינותק המערכת החשמלית והבקרה של כל רכיבי המערכת תהיה כ .0
החשמל לאחד המאיידים, כל יתר המערכות תמשכנה לפעול ללא שום תקלה, וזה 

 תנאי יסודי לאישור המערכת.

רמת הרעש של הציוד הפנימי והחיצוני לא תעלינה על נתוני היצרנים המופיעים  .0
 בקטלוג הטכני.

פונט", -"דו מאיכות מעולה, נקי מאידי מים וכמיוצר ע"י R 410 Aגז הקירור יהיה  .0
או שווה ערך כמומלץ ע"י יצרן הציוד. חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם 
אביזרי פירוק מתאימים למטרה זו בלבד, במידה וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק 

 עם מלוי גז.
. 000ותקן  0110כל היחידות הפנימיות הנסתרות ו/או מתועלות יעמדו בתנאי ת"י  .1

שה לעמידה בתקן. יוחלפו חלקים פנימיים ביחידה  )כגון: מפוחי עפ"י הצורך והדרי
אוורור, בידוד טרמי/אקוסטי, מגשי ניקוז וכדו'( ע"י הספק המקומי ותחת השגחתו 

 המלאה, לעמידה בתנאי התקן הנדרשים מבלי לפגוע בתנאי הפעולה של היחידות.
 

נציג החברה  ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגיבוי הנדסי מלא ומקיף של .2
המקורית )היצרן בחו"ל( לרבות סכמות צנרת מפורטות )כולל אורכי צנרת, קשתות 
וכו'(,סכמות פיקוד, נתונים הנדסיים, פיקוח שוטף של הספק בארץ על ההתקנה, 

שנים  0הביצוע והפעלה, ומתן דו"ח הפעלה מפורט ותעודת אחריות לתקופה של 
 מקבלת המערכת.

ניסיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה אשר הקבלן המבצע יהיה בעל  .01
פועלות בהצלחה וללא תקלות, והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן מקצועי, 

 נכון ומדויק  כל פי הנחיות היצרן ונציגו המוסמך בארץ.

 

 התקנת הציוד, הצנרת המבודדת, חשמל ותקשורת: .ב

 

יחידות האיוד הפנימיות  קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את .0
ויחידות העיבוי החיצוניות המפורטים לעיל. הקבלן יספק ויתקין את צנרת הקירור 
והחיווט החשמלי בין כל היחידות וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים 
והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת רצון והתקנה 

 פורש ובין אם  לא, לרבות תרמוסטטים והפעלתם.מושלמת בין אם צוין הדבר במ
כל היחידות הפנימיות )מאיידים( תהיינה עם לוח הפעלה/ תרמוסטט מקורי, קבוע  .0

ומחובר באופן חוטי ליחידה, מכשיר אחד יפקד על יחידה אחת או יותר על פי 
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התכנון. כל יחידות הפנימיות )מאיידים(  תכלולנה משאבות ניקוז מקוריות. כל 
היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי  מתח או חוסר פאזה, כחלק אינטגרלי של 

 הכול באחריות הבלעדית של הקבלן, ללא תוספת מחיר. -היחידה או בנפרד
כל יחידת עיבוי תותקן ע"ג בסיס בטון ועל גבי  שכבות כפולות של בלמי רעידות   .0

חו היחידות ע"ג " תוצרת "מייסון".בשום מקרה לא יונSUPER W PADמסוג "
אדמת גן, או ישירות על הקרקע. בגג קיים, היחידות יונחו ע"ג אריחי רחוב בשתי 

ס"מ לפחות( עם הפרדה של יריעה אספלטית בין המרצפות  00שכבות )בגובה 
 לאיטום גג קיים.

 התקנת צנרת גז קירור חשמל ותקשורת: .0
 

I.  אופקיים הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקווים ישרים, אנכיים או
לחלוטין או בשיפוע הנדרש על פי הנחיות יצרן, ולא תתקבל צנרת שלא 

 תתוקן בהתאם לכך.
קוטרי הצנרת, אביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהיו על פי הנחיות היצרן 
וסכמות הצנרת אשר יגיש הקבלן כחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו 

 לאישור המפקח.

II. ו רכה, תותקן בקווים ישרים עפ"י בתוך הבניין צנרת גז הקירור קשיחה א
פרט לתמיכת קבוצות צנרת או צינור בודד, ע"ג מתלים עם חבקים כמפורט 

 בפרטים סטנדרטיים.

III.  ,בתוך הבניין צנרת גז הקירור קשיחה או רכה, החשמל והפיקוד הגלויה
תותקן בקווים ישרים. בתוך תעלות פלסטיות דקורטיביות עשויות מחומר 

מ"מ עם מחיצת הפרדה  001X01מינימליות של  כבה מאליו. במידות
 011לרבות מחזיקי )תומכי צנרת( פנימיים מותקנים בתעלה במרחק של 

 TACאו   TANסידרה   IBOCOס"מ בין התמיכות. התעלות מתוצרת 
)לפי החלטת המזמין( כמשווק ע"י "ישראלוקס". מחיר התעלה כולל זוויות 

" Tאו יורדות, מכסה בסוף קו, חיבורי "פנימיות או חיצוניות, זוויות עולות 
 וכו' הכול מוצר מוגמר של בית החרושת.

IV.  בקירות, צנרת גז קירור קשיחה או רכה  תתוקנה בקווים ישרים וקצרים
ככול האפשר, הצנרת לאחר התקנתה וביצוע בדיקות לחץ, תקבל הגנה 

 מ"מ מכופף )ע"פ הפרט( , 0.00באמצעות כיסוי מפח מגולוון בעובי של 
צנרת מותקנת בקירות תקבל הגנה חיצונית כלפי החלל עם כיסוי פח כנ"ל, 

 טיח יבוצע )עם רשת( מעל הכיסוי.

V.  צנרת חיצונית גלויה, צנרת גז הקירור קשיחה או רכה תותקן תמיד ע"ג
בסיסי בטון , בתוך תעלות עשויות פח מגולוון צבוע לבן מראש עם מכסה 

 00ע"ג אריחים/ מרצפות רחוב בגובה  )במקרה של גג קיים, התעלות יותקנו
ס"מ מפני גג סופיים עם הפרדה של יריעה אספלטית בין האריחים לאיטום 
גג קיים(. רק לעודפי צנרת קצרים, תאושר עטיפה בשתי שכבות של 

 סופר".-תחבושות ומריחת חומר עמיד קרינה מסוג "אקרילפז

VI.  ואופן ההתקנה.כל התעלות תהיינה מפולסות, ישרות, ומתאימות למבנה 

" במוטות קשיחים עם אביזרים K" או "Lצנרת גז הקירור תהיה מנחושת  דרג " .0
מקוריים להלחמה, רק באישור מיוחד ובמידה והמערכת תכלול "מחלקים 
ראשיים" במקום מרכזי תהיה צנרת הגז בין המחלקים למאיידים בצינורות נחושת 

 "רכה".

" במוטות קשיחים עם אביזרים Kו "" אLצנרת הגז תבוצע מצנרת נחושת דרג " .0
. כל חיבורי הצנרת ואביזריה יבוצעו  ASTM B-280מקוריים להלחמה, לפי תקן 
כסף, ללא ניקוי מוקדם  וללא משחת הלחמה  0%בהלחמה ע"י "סילפוס" עם 

(FLUX.או חומרים אחרים ) 

ים טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן ניקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופ .0
 זרים.

במקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת, הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה  .1
יבשה ונקייה, אשר תועבר בתוך הצינור )עם חוטר(. במהלך כל תהליך הלחמת 

(, דרך הצנרת באמצעות PSI 6בר ) 1.0בלחץ נמוך  22.20%הצנרת, יוזרם חנקן נקי 
ן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף ווסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנק

מיד מהקצה ממנו הוא מוזרק. החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת. 
פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה. 
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בסיום תהליך ההלחמה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים. הזרמת 
 קירור מלא של הקטע המולחם. החנקן בצנרת תופסק רק לאחר

במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים, למעט נקודות בהן  .2
 מתבצעת עבודת ההלחמה ו/או חיבור.

 כל הזויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד. .01

מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד, יצור מקומי או עצמאי לא  .00
 יתקבל בשום אופן.

י הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התוכניות, המפרטים והנחיות קטר .00
 הספק.

צנרת הגז ונוזל הקירור לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת  .00
סופר". הבידוד יתאים -"ענביד", עם ציפוי עליון של תחבושת גזה ו"אקרילפז

דופן מינימאלי לצנרת ולבידוד לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך הצנרת, עובי 
 יהיה, כדלקמן:

 
 

קוטר 
חיצוני 

של  
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 )מ"מ(

"1.00-
"1.0 
(0.1-

00.0) 

"0/1 
(00.2) 

"1.00 
(02.0) 

"0 
(00.0) 

"0.0/1 
(01.0) 

"0.00 
(00.1) 

"0.0/1 
(00) 

"0.0 
(01.0) 

"0.0/1 
(00.0) 

עובי 
דופן 

מינימלי 
לצינור 

 )מ"מ(

1.1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.2 0.0 

עובי 
דופן 

מינימלי 
לבידוד 

מחוץ 
למבנה 

 )מ"מ(

 
00 
 

 
00 

 
00 

 
00 

 
02 

 
02 

 
02 

 
02 

 
02 

עובי 
דופן 

מינימלי 
לבידוד 

בתוך 
למבנה 

 )מ"מ(

 
2 

 

 
2 

 

 
00 

 
00 
 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 
00 

 

, או כנדרש  NYY XLPכבלי החשמל  בין יחידות פנים ליחידות חוץ יהיו מכבלי  .00
ע"י היצרן, כל צנרת החשמל והתקשורת )רגילה או מסוככת( תותקן בתוך מתעלים 
)צינור "מריכף"( ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין כבל החשמל 

 לצינור גז חם.
צנרת חשמל ותקשורת שלא תותקן במתעלים,  כך שניתן יהיה לשלוף כבלים 

 .לא תאושרולהחליפם, 
 מ"מ. 1.00דו גידים יהיו בחתך מינמלי של כבלים 

ליד כל יחידה חיצונית יותקן מנתק ביטחון חשמלי )במידה והיחידה החיצונית  .00
מורכבת ממספר מודולים, יותקן מנתק ביטחון עבור כל מודול בנפרד(. מנתק 

במקום בו  .U.V, עמיד בקרינה של IP-65הביטחון יהיה אטום למים לרמה של  
בנוחיות ובביטחון. חיבורי החשמל לציוד ולמנתקי הביטחון יהיה ניתן להפעילו 

 באמצעות "אנטיגרון" בלבד.

מגשי הניקוז וצינורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות בפנים והחוץ  ומכל  .00
הסוגים, יחוברו עם צינורות הניקוז המקוריים עד לצינור הניקוז הראשי. או אם 

 ר שרשורי  בלבד, מבודד.היא תבוצע עם צינו -נדרשת הארכה
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 בדיקות צנרת: .ג

בסיום כל עבודות הצנרת תעשה בדיקת לחץ לצנרת גז הקירור. הבדיקה תעשה עם  .0
יחידות מורכבות )מעבים ומאיידים( וברזי ניתוק פתוחים. לחילופין וע"פ  הצורך או 
דרישות המפקח לביצוע טסט חלקי, יבוצע טסט חלקי לצנרת עם קצוות צנרת 

 י מחברי "פלר" ו/או  מולחמים. סגורים  ע"

 שלבי הבדיקה יהיו כדלקמן: .0

I. 00-הגברת לחץ לPSI   (1.0  למשך )דקות, אם ישנה נפילה בלחץ זה  0בר
מעיד על דליפה גדולה, יש לאתר הדליפה ולתקנה, באם הלחץ נשמר עבור 

 לשלב הבא.

II. 001 -הגברת לחץ ל  PSI  (0.0  למשך )דקות, אם ישנה נפילה בלחץ 01בר 
קיימת דליפה במערכת יש לאתרה ולתקנה, באם הלחץ נשמר עבור לשלב 

 הבא.

III.  011-הגברת הלחץ ל PSI (0.0  למשך )שעות, אם הלחץ נשמר.   00בר
שעות באם לא חל  01( זה לפחות PSI 011הצנרת תושאר תחת לחץ  של )

 שינוי בלחץ תחשב הבדיקה למוצלחת.

, בזמן שהצנרת תחת לחץ 22.20%של הבדיקה תבוצע ע"י הזרמת חנקן נקי ברמה  .0
 יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת.

בכל מקרה של ספק ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/או איכותה ו/או איכות  .0
 העבודה, שמורה למזמין הזכות לדרוש החלפת קטע ו/או את כל הצנרת בשלמותה.

היצרן( על סיום הליך בדיקת לאחר קבלת אישור המזמין  )בהמשך לאישור נציג  .0
 הנזילות , ישלים הקבלן את עבודת הבידוד.

 יבוש והוצאת לחות וטעינת המערכת בגז: .ד

במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתיימו כנדרש, ויתקבל אישור נציג היצרן  .0
 לכך, יש לבצע שטיפה של הצנרת בחנקן.

לייבוש הצנרת, הוצאת הלחות, והוצאת אויר וחנקן )בו נעשה שימוש לבדיקת   .0
( או פחות, Torr  0פסקל )  000לחץ(, נדרש לבצע ריקון)ואקום( עד לתת לחץ של 

 שעות. 00למשך 

 רצוי להתקין מייבשים לניקוי נוסף וייבוש המערכת.  .0

וכן למלא הצנרת בגז רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל, ניתן להשלים את הבידוד  .0
 יבש ונקי, ובכמות השמן הנדרשת.

במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן את כל הקידוחים הנדרשים דרך תקרות, רצפות, קירות חוץ  .ה
או מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז והחשמל. הקידוחים יעשו במקדח וידיה 

יתוקן ויטויח ויצבע ע"י  מתאימים, ובקוטר הנחוץ בלבד, כל  פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש
 הקבלן על פי המצב הקיים או המתוכנן.

חדירות דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטין, ע"י העברת הצנרת בשרוול העשוי צינור 
. השרוול יכלול לוח עיגון לאיטום, וכל יתר הנדרש 0מגולוון עם קשתות מרותכות בקוטר "

את המרווח בין הצינורות לשרוול בחומר  על פי הפרט. לאחר התקנת הצינורות יש לאטום
 מתוצרת מעולה. RTVאיטום מסוג סיליקון 

 פיקוח על הביצוע ע"י נציג יצרן הציוד. .ו

 

במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של הספק המקומי )נציג היצרן( בכל אחד משלבי  .0
ההתקנה לרבות הוצאת דו"ח ביקור, הערות ו/או אישור לקבלן מבצע ובמקביל גם 

 למזמין.

 להלן רשימת השלבים המינימלים: .0
I. צנרת גז הקירור, תקשורת חשמל  -שלב הכנת התשתיות למאיידים

וניקוזים לרבות שלב התקנת הצנרת האנכית, בקומות, המחלקים, הצנרת 
 המשנית, הצנרת הראשית על הגג.

II.  שלב  התקנת הציוד הראשי והמשני, חיבור הציוד וכל ההכנות לקראת
 הפעלה.

III.  הבדיקות המקדימות לרבות תקשורת, פעולת בקר השליטה שלב ביצוע כל
והניהול, בדיקת כל מאייד והפעלתו, בדיקת מהירויות הפעלת מפוח, רמת 
רעש, בדיקת מגשי הניקוז ופעולת משאבת הניקוז, בדיקת פעולת היחידות 

 המרכזיות, סימולציה של תקלות ויתר ההנחיות היצרן.
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IV. .שלב התכנות ובדיקתו 

רד מעבודת הקבלן להתקנת המערכת המושלמת, על הקבלן לבצע לקראת כחלק בלתי נפ .ז
 ההפעלה את תהליך התכנות של המערכות, באמצעות בקר הניהול והשליטה.

כל המאיידים במבנה יחולקו לקבוצות עם משטרי הפעלה שונים )שעות עבודה, ניתוקים 
מין ו/או נציגו, וחלק יזומים וכו'(, מספר הקבוצות ומשטר הפעלתם יהיו ע"פ הנחיות המז

 זה של העבודה כלול במחיר הכולל ויעשה במלואו על חשבון הקבלן המבצע.

פעולה ממשיים  לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן, וכן לבודקן בתנאי .ח
המסננים ינוקו, הכיסויים יותקנו ויושלמו כל העבודות הנדרשות ע"מ  .לקירור וחימום

 ת שלמות ומושלמות.לקבל מתקנים ומערכו

 יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות.כל הציוד  .ט
הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים, בנוי בשלמותו במפעל ואין 

 לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג.

לעיל וכן את כל יתר הנדרש, לרבות הפיקוח המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור  .י
 ע"י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב הכמויות.

החיצוניות  היחידות  .יחידות הפנים )מאיידים( תשולמנה על פי גודלן והסוג אשר יקבע
הקירור  גז צנרת. הנדרש להתקנתן כולל את כל   תשולמנה בנפרד )יחידות המדחס( 

כולל את כל או לפי האורך כמפורט בכתבי הכמויות,  כמכלולוהתקשורת לכל מעגל תשולם 
ההגנה על הצנרת בתחום המילוי  ין והתעלות על הגג,יהנדרש להתקנתה לרבות הרשתות בבנ

הבידוד, הואקום, מלוי גז ושמן, שילוט לכל האורך, הפעלה או מחוץ למבנה,  או בקירות,
 ישולם בנפרד.ויסות ואחריות. מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא 

 כמו כן כלול במחירי הצנרת הבידוד, המתעל לקוי חשמל ופיקוד, מלוי גז ושמן.
המחיר בכללותו כולל שילוט, הפעלה ויסות ואחריות. מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא 

  ישולם בנפרד.

בגמר העבודה וההפעלות, הקבלן ימציא תעודת בדיקה מקורית של נציג יצרן הציוד  .יא
 שנים מיום המסירה. 0המערכת ואישור לביצועה והפעלתה, ולאחריות של לתקינות 

 

 .מפוחי פליטה ואוורור צנטרפוגלים    131.00

 

 כללי. .א

 
מפוחים לפליטה ואוורור יהיו מטיפוס צנטריפוגלי, המפוח ייבנה לנצילות מרבית בהתאם 

לתו לעקומת לעקומת פעולה מאושרת. לכל מפוח תצורף תעודת בדיקת המפוח והתאמת פעו
הפעולה המאושרת. המפוח הצנטריפוגלי יהיה מטיפוס רב כפות. לשון הוויסות בפתח בית 
הלוליין תותאם ללחץ ולספיקה הנדרשים. המפוחים ייוצרו מפלדה שחורה או מגולוונת 

ת בטבלאות מפורטמתוצרת ה יהיו או מפלב"ם. המפוחים  ST-37או SAE-1008מסוג 
"קומפרי"  כמיוצר ע"י "שבח יצור מפוחים", או "ניקוטרה", או מסמכי החוזה אובו הציוד

 IIIאו  I ,IIהמפוחים יהיו בעלי מבנה מדרג . " או שווה ערך מאושרפתןכמשווק ע"י "
 ארה"ב ויהיו מושלמים מכל הבחינות לרבות בית מפוח, מאיץ, מנוע AMCAכמוגדר ע"י 

ומסגרת פלדה משותפת כבדה  (עותמגן רצו )כולל מנוע בהנעת רצועותאו  בהנעה ישירה,
 ויציבה להרכבת המפוח והמנוע.

עבור מפוחים המשמשים להוצאת עשן יהיה המבנה והמנוע מיוצרים בהתאם, כאשר בית 
מ"מ מרותכים בלבד, מתאימים לעבודה רצופה  0.00המפוח בנוי מפחים בעובי מיזערי של 

 צלסיוס. 1101של שעתיים בטמפ. של 
תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המאשרת את  עם את המפוח הקבלן יגיש לאישור

אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה בלתי  עמידתו בתנאי העבודה הנדרשים, לרבות
 ומוכרת )בארץ או בחו"ל(. תלויה

המפוחים יהיו שקטים בפעולתם, כך, שרמת הרעש לא תעלה על הנדרש במסמכי החוזה 
צויות. מאוזנים איזון סטטי ודינמי. הקבלן יצרף תעודת ומשוחררים מכל רעידות בלתי ר

 אישור לאיזון סטטי ודינמי לכל מפוח.
 המפוחים יהיו מוצר מוגמר של יצרן שאושר ע"י המפקח.

 

 ספיקה ,עומד והגשה לאישור . .ב
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ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט  במסמכי החוזה, הקבלן יוודא כי המפוחים 
המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לספק את כמות האוויר הדרושה כנגד הלחץ המתאים. 

ויגיש לאישור  לצרכי מכרז בלבד. הקבלן יחשבהעומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו 
למערכת התעלות והציוד  המתאיםהעומד המדויק  המפקח, לפני הזמנת המפוחים, את

 ן.ישיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבני
של המפוחים ותוגש לאישור  העבודהעקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום 

 המפקח.  
 .מטר לשנייה 2המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על  

 

 מבנה המפוח: .ג

 
כפולה או יחידה  כפות נטויות לפנים או לאחור וכניסת אוירהמפוחים יהיו בעלי מאיץ עם 

 בהתאם למפורט ברשימת הציוד. 
ר עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש לאישו

המתכנן ו/או המפקח. הלהבים יהיו מפח פלדה עבה ויהיו קשיחים לגמרי, או מטיפוס 
הציוד. הלהבים ירותכו באופן אחיד ומלא בשני  "אירפויל" בהתאם למפורט ברשימת

 הם אל טבעות המאיץ.יצד
ירודינאמית. לא וטבור המפוח יהיה מברזל יציקה ויהיה בעל מבנה אשר יאפשר זרימת או

וטבעת המאיץ. המאיץ יהיה בעל  זוק בין טבור המפוחייהיו כל טבעות ביניים או מוטות ח
 ויציבה. האיזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקט

רעידות ותנודות.  בית המפוח יהיה בעל מבנה קשיח, מחוזק בהתאם לצורך וימנע העברת
בית המפוח יבוצע עם חיבורים בריתוך ו/או עם "תפר אמריקאי" על פי סוג מבנה המפוח 

 ויעודו.
ירודינאמית והמרוח בין ויר יעובדו באופן שיוצר מעבר לזרימת אויר אווקונוסי כניסות האו

יר יבנו באופן שיאפשר הוצאת המאיץ ונוס והמאיץ יהיה מינימלי. קונוסי כניסת האוהקו
 דרך הפתח לאחר הוצאת הקונוס.

 
וצבע  בית המפוח והמאיץ יעברו טיפול מעולה להגנה בפני חלודה לרבות ניקוי, צבע מקשר

 חלודה באופן מוחלט. ם מפנימוגניונים וו, או יהיו מגולגמר אפוקסי אפוי בתנור
סבים יהיו מטיפוס "נגד חיכוך" כדורי בעל שורה אחת, המישר את עצמו ויהיה ניתן יהמ

בלבד, עם סגירת  NSKאו  NTNאו  SKFלשמון ע"י משחת סיכה. המסב יהיה מתוצרת 
ממהירות המנוע, ומתאימים  00% -קונוסים. המסבים יבחרו למהירות סיבובית הגדולה ב

 שעות פעולה. 01,111-ל
 

 : מערכת הינע .ד

 
הינע המפוח יהיה ישיר או באמצעות רצועות מטיפוס טרפז )שמספרן שתים לפחות(. המנוע 

( ס"מ 01-הקוטר המינימלי אינו נופל מיצויד בגלגל רצועות מיצקת בעל קוטר משתנה )
. במידה וההינע הוא חיצוני, הינע ± 0%שיאפשר שינוי במספר הסיבובים בשיעור של 

 לדה עם רשת אקספנדד, הניתנת לפירוק.הרצועות יצויד במגן מפח פ
חיבור המגן יהיה יציב וימנע זעזועים ונקישות בזמן פעולת המפוח. מסבי המפוח יהיו 
כדוריים מטיפוס המתכוון מעצמו. המסבים יבחרו בהתאם לסוגי הכוחות שיפעלו עליהם 

לסוג עם פעולת המפוח. מסבי המנוע יתאימו לכוחות שיופעלו עליהם וייבחרו בהתאם 
 התמסורת. 

של המפוח ויהיו  BHP-מה 011%-המפוח יונע בהנעת רצועות אשר יבחרו לעומס הגדול ב 
 מטיפוס העמיד בפני שמנים.

 .GGהרצועות תהיינה משוננות כמשווק ע"י 
יר המפורטות ברשימת והגלגל המניע יבחר בקוטר כזה כך שהמפוח יספק את כמויות האו

 מכוון במחצית הטווח הנ"ל.הציוד כאשר הגלגל המניע 
המפוח, המנוע והינע הרצועות יותקנו על בסיס פלדה משותף. התקנת המנוע תאפשר 
מתיחת הרצועות, אם על ידי מסילות המאפשרות הזזת המנוע, או התקן מספריים. בכל 
התקנה בה מותקן המפוח בחוץ וחשוף לתנאי חוץ, תצויד היחידה במנוע מטיפוס סגור 

לפחות. כמו כן תצויד היחידה   IP -00ורר על ידי מפוח פנימי בדרגת הגנה לחלוטין מאו
במפסק זרם , שיותקן כנדרש בתקנות החשמל. מעטה מפח מגולוון יכסה ויגן על המנוע של 

 היחידה המוצבת בחוץ.
קוטר הגלגל  המנוע יורכב כך שאפשר יהיה למתוח או להרפות את הרצועות תוך שינוי

 הגלגל יוגנו ע"י מגן רצועות.המניע. הרצועות ו



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 159 - 

רק במידה ויצוין במפורש המפוח יונע בהנעה ישירה, והמנוע יהיה עם ציר ומסב כבדים 
 במיוחד, ע"מ לשאת את המשקל והעומס הדינמי של המאיץ.

 

      מנועים, מתנעים רכים ווסתי מהירות: .ה
 

המנוע  של המפוח.המתוכנן  BHP-מה 00%-המנוע יהיה חשמלי, מוגן, בעל הספק הגבוה ב
מעלות צלסיוס. המנוע יהיה מוגן נגד טפטוף, מאוורר היטב,  00יבחר לטמפ' סביבה של 

 0011הרץ. מהירות הסיבוב לא תעלה על  01וולט  011פאזי -מתאים לאספקת זרם תלת
 , אלא אם יידרש אחרת.Fודרגת בידוד  IP 00סבל"ד. רמת אטימות המנוע תהיה לפי 

בשסתום למשחת   עם מגן יתרת זרם פנימי. מסבי המנוע יהיו מצוידיםהמנוע יהיה מצויד 
 שעות פעולה.  01,111פוס המשומן לכל אורך חיים של יסיכה או יהיו מט

 ויסופק עם תעודת בדיקה. 0012לפי ת"י  FFF1המנוע יהיה בעל נצילות 
"אושפיז"   פעולת המנוע תהיה שקטה לחלוטין וללא רעשים מגנטיים. המנוע יהיה  תוצרת

" בלבד, נושאי ABB"לרוי סומר" או "ג'נרל אלקטריק" )מקורי(, או "או  "סימנס"  או 
 תעודת מת"י.

 )"ואקון"( , תוצרת "סולקון"1-011%עם המפוח יסופק תמיד ווסת מהירות אלקטרוני  
או על פי אישור בלבד, "א.ב.ב."  חיצוניים או ש"ע תוצרת RFIעם מסנני  NXSמסדרת 
 של המפוח.  בלבד, אשר ישמש גם להתנעה רכההמזמין 

קוו"ט יסופקו תמיד עם מתנע רך )אלא אם נדרש עבורם ווסת  0מנועים בהספק של מעל 
 (.BUILT INמהירות אלקטרוני(. המתנע הרך יהיה תוצרת "סולקון" עם מגען אינטגרלי )

וני )כמפורט( רור והוצאת עשן יהיו תמיד עם ווסת מהירות אלקטרואול ם משולביםמפוחי
בשתי  רורורור רגיל( למהירות גבוהה )בהוצאת עשן(, או לאווומעבר ממהירות נמוכה )באו

 מהירויות לפי הדרישה.
 

כמפורט להלן במידה ויידרש להתקין וסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, הוא יהיה 
 בפרק לוחות חשמל.

 )התנעה רכה(. י בכל התנעהיסות התפוקה ולהפעלת המנוע באופן הדרגתוהווסת ישמש לו
 מחיר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח.

 
סותים והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם ותפוקתם( יערך וילאחר גמר ה

התגובה, במסגרת ספר המתקן והוראות  רישום מפורט של נקודות הכוון השונות וזמני
 ההפעלה/אחזקה.

מעבודת האספקה וההתקנה של הווסת, וללא תוספת למחיר כל האמור לעיל יבוצע כחלק 
 אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.

מצב "עוקף לווסת  כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני, בלוח החשמל של המפוח יותקן
 "כוכב משולש", עם חיגור מכני בין השניים. -מתנע רגיל  ע"י מהירות" 

 חיבור המפוח לתעלות: .ו

 
מפוחים בהתקנה חופשית( יחובר לתעלות באמצעות מחבר גמיש, עשוי כל מפוח )למעט 

ן מיצור תעשייתי ואין לייצר גמישים אחרים. מחברים גמישים וונאופרן בין רצועות פח מגול
 צלסיוס למשך שעתיים. 1001-למפוחי הוצאת עשן יהיו עמידים ב

ול )כאשר התעלות החיבור לאוגן או פתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעג
 מלבניות/ מרובעות( ובשום אופן אין לבצע צווארון עגול מקצה תעלה מלבנית.

כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן התעלה, יותקן קונוס על התעלה המלבנית בקוטר 
 ס"מ מקוטר צווארון היניקה. 01הגדול ב 

 

 .PVCמפוחים צנטרפוגלים עשויים  .ז

 

לעיל עבור מפוחי  אורי. יהיו באופן כללי בהתאם לתPVC-ממפוחים צנטריפוגליים הבנויים 
 פלדה, אך עם שינויים כדלקמן:

 
במזג אויר חיצוני  קשיחים, עמידים באדי חומצות, PVCבית המפוח יהיה מלוחות  .0

 סגולית.-ובקרינה אולטרה

 .PVC המאיץ יהיה מפוליפרופילן, והטבור עשוי לב פלדה עם צפוי עבה של .0

 .000חלד -הציר יהיה מפלדת אל .0
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דה והמפוחים יידרשו עם ווסתי ירק במ המאיץ יהיה בהנעת רצועה למנוע המפוח. .0
 מהירות מסוג משנה תדר אלקטרוני, תהיה ההנעה ישירה בין המנוע למאיץ.

האומים  נים באבץ חם לאחר ייצורם. כל הברגיםווכל חלקי המתכת יהיו מגול .0
 מוגנים לחלוטין בפני חלודה.נים וווחלד או מגול-דסקיות וכו' יהיו מפלדת אל

 זוק לאוגן נגדי.ימלבני, וחורי ח עגול או בורי הסניקה של המפוח יהיה עם אוגןיח .0

אחרת  (, אלא אם צוין במפורשUP BLASTהסניקה תהיה תמיד כלפי מעלה ) .0
 ע בתוכניות.יפווכמ

. בין קוטר פתח היניקה לקוטר PVCפתח היניקה של המפוח יחובר דרך מעבר עשוי  .1
נור היניקה. החבור למפוח יהיה בעזרת גמיש עשוי גומי נאופרן וטבעות הידוק יצ

 מפלב"ם, עמיד בפני חומצות, בתנאי חוץ, וקרינה אולטרה סגולית.

. PVCמלבנית עשויה  עגולה )עבור פתח סניקה עגול( או הפליטה תהיה דרך תעלה .2
 עם מעבר מאוגן מחובר לאוגן הסניקה של המפוח.

כמתואר לעיל,  ועפ"י הנדרש עבור מפוחי פלדה ה ישירה מיד בהנעהמפוחים יהיו ת .01
 אלא אם יידרש אחרת, במפורש.

 

  חיבור לתעלות פליטה: .ח

 
הפליטה של  כל מפוח פליטה על הגג יסתיים בקטע תעלת פליטה אנכית מחוברת לפתח

 ן צבוע בלבן במפעל.ווהמפוח ועולה ישירות כלפי מעלה. התעלה תהיה מפח מגול
 0דות פתח הפליטה, עם אוגן נגדי לחבור אל אוגן הפליטה, באורך של יתהיה במהתעלה 

 מידת אורך פתח הסניקה(. 0.0מטר לפחות )או 
ס"מ, ובתוך  0X0מ"מ וחורים  0עם חוט  נתוומגולהתעלה תסתיים בקצה העליון ברשת 

 נת אשר תקבע בעזרת אוגן נגדי לתעלה.וומסגרת מגול
 מ"מ אשר יחוברו  01X01X0נים ווויתנים מגולושני ז -.  PVCעבור מפוחי 

ויתנים ולבסיס הפלדה והמפוח, ושני חיזוקי תעלה יהוו את חיזוק קטע תעלת הפליטה. הז
 ס"מ מקצה קטע תעלת הפליטה. 00הראשיים יהיו באורך הנדרש, ועד 

 קר".-נים, וחיבורי ריתוך יתוקנו ב"גלבןווויתנים יהיו מגולוכל הז
 FPMתעלות הפליטה תהיינה עם קונוס בחלקן העליון, ע"מ להגיע למהירות פליטה של 

 מ/שניה(.  01) 0111
 

 התקנה: .ט

 
נים, וומפוח צנטריפוגלי והמנוע יותקנו על מסגרת רחבה וכבדה עשויה פרופילי פלדה מגול

דגם תוצרת "מייסון"  0"ויסופקו עם משככי רעידות מאושרים מטיפוס קפיצים לשקיעה של 
CIWאו עשויים נאופרן "סופר ,-W-ן ביניהן(.וופד" של "מייסון" בשתי שכבות )עם פח מגול 

 

 חיווט חשמלי: .י

 
רור שאיננו כולל הוצאת עשן, יחובר להזנת חשמל באמצעות מנתק וכל מפוח המשמש לאו

פאזי -, עמיד בקרינת שמש, חד או תלתIP 00בטחון משורין אטום למים ברמת אטימות של 
 ש.כנדר

 
. עמיד PVC ין ומצופהיהחיווט החשמלי עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משור

שנים לפחות, עם מחברים מקוריים, וסגירת קצוות עם מחברי אנטיגרון  01-בקרינת שמש ל
 באופן שימנע חדירת מים.

 
 כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, החווט יהיה עם כבל מסוכך ברמה

שתענה על דרישות יצרן ווסת המהירות, מתכנן החשמל, וכמפורט בפרק "לוחות חשמל 
 וחווט חשמלי".

 
עבור מפוחים להוצאת עשן יהיה החיווט בין מקור האספקה ומנוע המפוח עמידים בתנאי 

( C1111העבודה הנדרשים עבור המפוח, עם כבלים מיוחדים ועמידים בתנאי הפעולה )עד 
 ו ש"ע מאושר.תוצרת "פירלי" א
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למפוחים אלה אין להתקין מנתק בטחון וניתוק זרם האספקה יעשה בלוח האספקה בלבד, 
אפשרות נעילה, ושילוט מתאים גדול וברור גם בלוח וגם  שיותקן בלוח עם עם מנתק בטחון 

 על המפוח.
 

 פיקוד ובקרה: .יא

 

בכל מקרה של  יתן התראהיאשר  P-33 הפרשי לכל מפוח יסופק יותקן ויחובר מפסק לחץ
חוסר לחץ בתעלת הסניקה כאשר המפוח נמצא במצב פעולה )ההתראה תועבר ללוח 

המפסק והחווט  צינוריות המדידה תושחלנה בצינורות מריכף קשיח, לכל האורך. המפוח(.
 )כולל מנתק בטחון למפסק( כלולים במחיר המפוח והתקנתו.

 

 ויסות פעולה והרצה: .יב

 
או עפ"י התנאים  של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניות במסגרת העבודה יבוצע ויסות

 המציאותיים בשטח.
 

ע"י החלפת גלגלי רצועות  למפוחים בהנעת רצועות יסותיםועל הקבלן לבצע את הו
 ללא תשלום.המתאים, וכל זאת יסות והרצועות עצמן, עד לו

 
עדיין יש  אך יסות יעשה באמצעות הווסת,ובמידה ויותקן ווסת מהירות אלקטרוני, הו

 ספיקהאת ה יספק המפוח, להתאים את קוטר גלגלי הרצועה כך, שמצב "עוקף ווסת"
 נלי.יהמרבית, אך מבלי לצרוך יותר מאשר הזרם הנומ

 

 תכולת עבודה ואופני מדידה: .יג

 
 )לרבות הבסיס הרחב והתמיכות לתעלת הסניקה( מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל

 ההתקנה וכל יתר הנדרש. על הגג או אל מקום  עי הרמהוכל יתר הנדרש לרבות אמצ
 תעלות פליטה אנכיות ומדפי ויסות ישולמו בנפרד לפי כתב הכמויות.

 מחיר מתנע רך או ווסתי מהירות כלולים במחיר המפוח, וכן הכבל המסוכך.
 

 מפוחי פליטה ואוורור ציריים .   101.00

 

 כללי. .א
מפוחים לפליטה ואוורור יהיו מטיפוס צירי, המפוח ייבנה לנצילות מרבית בהתאם לעקומת 
פעולה מאושרת. לכל מפוח תצורף תעודת בדיקת המפוח והתאמת פעולתו לעקומת הפעולה 

או   ST-37או SAE-1008המאושרת. המפוחים ייוצרו מפלדה שחורה או מגולוונת מסוג 
הניתנות לכיוון ידני מטיפוס "אירפויל" מאלומיניום יצוק.  מפלב"ם. המאיץ יהיה בעל כפות 

כמיוצר ע"י "שבח  מסמכי החוזה אובו ת בטבלאות הציודמפורטמתוצרת ה יהיו המפוחים
-FLAKTמתוצרת " " אופתןכמשווק ע"י ""קומפרי"  יצור מפוחים", או "ניקוטרה", או

WOODS בעלי מבנה כמוגדר ע"י  המפוחים יהיו. שווה ערך מאושר " או "רוזנברג" או
AMCA בהנעה ישירה, ארה"ב ויהיו מושלמים מכל הבחינות לרבות בית מפוח, מאיץ, מנוע 

ומסגרת פלדה משותפת כבדה ויציבה להרכבת  (מגן רצועות )כולל מנוע בהנעת רצועותאו 
 המפוח והמנוע.

כאשר בית יהיה המבנה והמנוע מיוצרים בהתאם,  -עבור מפוחים המשמשים להוצאת עשן 
מ"מ מרותכים בלבד, מתאימים לעבודה רצופה  0.00המפוח בנוי מפחים בעובי מיזערי של 

 צלסיוס. 1101של שעתיים בטמפ. של 
תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המאשרת את  עם הקבלן יגיש לאישור את המפוח

אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה בלתי  עמידתו בתנאי העבודה הנדרשים, לרבות
 ומוכרת )בארץ או בחו"ל(. תלויה

המפוחים יהיו שקטים בפעולתם, כך, שרמת הרעש לא תעלה על הנדרש במסמכי החוזה 
ומשוחררים מכל רעידות בלתי רצויות. מאוזנים איזון סטטי ודינמי. הקבלן יצרף תעודת 

 אישור לאיזון סטטי ודינמי לכל מפוח.
 המפוחים יהיו מוצר מוגמר של יצרן שאושר ע"י המפקח.

 ספיקה ,עומד והגשה לאישור . .ב
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ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט  במסמכי החוזה, הקבלן יוודא כי המפוחים 
המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לספק את כמות האוויר הדרושה כנגד הלחץ המתאים. 

ויגיש לאישור  לצרכי מכרז בלבד. הקבלן יחשבהינו  העומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד
למערכת התעלות והציוד  המתאיםהמפקח, לפני הזמנת המפוחים, את העומד המדויק 

 שיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנין.
של המפוחים ותוגש לאישור  העבודהעקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום 

 המפקח.  
 .מטר לשנייה 2יציאה שלא תעלה על המפוח יבחר למהירות  

 מבנה המפוח: .ג

" עם אוגנים ואוגנים נגדיים לצורך חיבור LONG CASEDבית המפוח יהיה מטיפוס "
לתעלות או למשתיקים. המפוח יסופק לבניין מושלם מכל הבחינות על כל חלקיו ואביזריו, 

ל מבנה פלדה כל החלקים יורכבו בבית המלאכה של יצרן המפוח. בית המפוח יהיה בע
מ"מ לרבות כפות הכוונה ליישור זרימה, כאשר  0קשיחה מרותך בעובי דופן מינימלי של 

המפוח מיועד להתקנה בתעלה יסופקו אוגנים נגדיים כחלק ממחיר המפוח. כאשר המפוח 
מיועד להתקנה על פתח בקיר יסופק יחד עם המפוח מסגרת מתאימה. המפוח יהיה מתאים 

אנכית כמפורט, לרבות פתחי גישה. המפוח יסופק עם רשת מגן  להתקנה אופקית או 
ו"פעמון" בכניסת האוויר , "קונוס ביציאתו, רגלים להעמדה או תליה ומשככי רעידות 
קפיציים מאושרים ע"י יצרן המפוח או כנדרש. חיבור המפוח אל תעלות או קירות יעשה 

ס"מ למניעת מעבר רעידות  00ל באמצעות שרוולי ניאופרן עבה מייצור תעשייתי באורך ש
 לתעלות או למבנה.

בעל כפות הניתנות לכוון ידני מטיפוס "אירפויל" מאלומיניום המפוחים יהיו בעלי מאיץ 
מ"מ. בנצילות גבוהה,  0מרווח המרבי בין קצות הכפות לבין בית המפוח לא יעלה על היצוק 

בהתאם למפורט ברשימת  זון.מאוזן סטטית ודינמית במפעל יצרן, ויסופק  עם תעודת אי
 הציוד. 

ר עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש לאישו
 ויציבה. המתכנן ו/או המפקח. המאיץ יהיה בעל איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה

גמר וצבע  ר טיפול מעולה להגנה בפני חלודה לרבות ניקוי, צבע מקשרובית המפוח יעב
 חלודה באופן מוחלט. ם מפנימוגניונים וו, או יהיו מגולאפוקסי אפוי בתנור

סבים יהיו מטיפוס "נגד חיכוך" כדורי בעל שורה אחת, המישר את עצמו ויהיה ניתן יהמ
בלבד, עם סגירת  NSKאו  NTNאו  SKFסב יהיה מתוצרת ילשמון ע"י משחת סיכה. המ

ממהירות המנוע, ומתאימים  00% -ובית הגדולה בסבים יבחרו למהירות סיביקונוסים. המ
 שעות פעולה. 01,111-ל
 

 מערכת הינע : .ד
הינע המפוח יהיה ישיר או באמצעות רצועות מטיפוס טרפז )שמספרן שתים לפחות(. המנוע 

( ס"מ 01-הקוטר המינימלי אינו נופל מיצויד בגלגל רצועות מיצקת בעל קוטר משתנה )
. במידה וההינע הוא חיצוני, הינע ± 0%בים בשיעור של שיאפשר שינוי במספר הסיבו

 הרצועות יצויד במגן מפח פלדה עם רשת אקספנדד, הניתנת לפירוק.
חיבור המגן יהיה יציב וימנע זעזועים ונקישות בזמן פעולת המפוח. מסבי המפוח יהיו 

ליהם כדוריים מטיפוס המתכוון מעצמו. המסבים יבחרו בהתאם לסוגי הכוחות שיפעלו ע
עם פעולת המפוח. מסבי המנוע יתאימו לכוחות שיופעלו עליהם וייבחרו בהתאם לסוג 

 התמסורת. 
של המפוח ויהיו  BHP-מה 011%-המפוח יונע בהנעת רצועות אשר יבחרו לעומס הגדול ב 

 מטיפוס העמיד בפני שמנים.
 .GGהרצועות תהיינה משוננות כמשווק ע"י 

יר המפורטות ברשימת וכך שהמפוח יספק את כמויות האוהגלגל המניע יבחר בקוטר כזה 
 הציוד כאשר הגלגל המניע מכוון במחצית הטווח הנ"ל.

המפוח, המנוע והינע הרצועות יותקנו על בסיס פלדה משותף. התקנת המנוע תאפשר 
מתיחת הרצועות, אם על ידי מסילות המאפשרות הזזת המנוע, או התקן מספריים. בכל 

המפוח בחוץ וחשוף לתנאי חוץ, תצויד היחידה במנוע מטיפוס סגור  התקנה בה מותקן
לפחות. כמו כן תצויד היחידה   IP -00לחלוטין מאוורר על ידי מפוח פנימי בדרגת הגנה 

במפסק זרם , שיותקן כנדרש בתקנות החשמל. מעטה מפח מגולוון יכסה ויגן על המנוע של 
 היחידה המוצבת בחוץ.

קוטר הגלגל  שאפשר יהיה למתוח או להרפות את הרצועות תוך שינויהמנוע יורכב כך 
 המניע. הרצועות והגלגל יוגנו ע"י מגן רצועות.

רק במידה ויצוין במפורש המפוח יונע בהנעה ישירה, והמנוע יהיה עם ציר ומסב כבדים 
 במיוחד, ע"מ לשאת את המשקל והעומס הדינמי של המאיץ.
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      מהירות: מנועים, מתנעים רכים ווסתי .ה
 

המנוע  המתוכנן של המפוח. BHP-מה 00%-המנוע יהיה חשמלי, מוגן, בעל הספק הגבוה ב
מעלות צלסיוס. המנוע יהיה מוגן נגד טפטוף, מאוורר היטב,  00יבחר לטמפ' סביבה של 

 0011הרץ. מהירות הסיבוב לא תעלה על  01וולט  011פאזי -מתאים לאספקת זרם תלת
 , אלא אם יידרש אחרת.Fודרגת בידוד  IP 00ות המנוע תהיה לפי סבל"ד. רמת אטימ

בשסתום למשחת   המנוע יהיה מצויד עם מגן יתרת זרם פנימי. מיסבי המנוע יהיו מצוידים
 שעות פעולה.  01,111סיכה או יהיו מטפוס המשומן לכל אורך חיים של 

 עם גישה קלה. קופסת החיבורים החשמליים תהיה חיצונית ותותקן על גוף המפוח
-EN 12101מפוחים להוצאת עשן ו/או אוורור והוצאת עשן יהיו עם מנוע מתאים בעל תקן 

3. 
 ויסופק עם תעודת בדיקה. 0012לפי ת"י  FFF1המנוע יהיה בעל נצילות 

"אושפיז"   פעולת המנוע תהיה שקטה לחלוטין וללא רעשים מגנטיים. המנוע יהיה  תוצרת
" בלבד, נושאי ABBסומר" או "ג'נרל אלקטריק" )מקורי(, או " "לרויאו  "סימנס"  או 

 תעודת מת"י.
 )"ואקון"( , תוצרת "סולקון"1-011%עם המפוח יסופק תמיד ווסת מהירות אלקטרוני  

או על פי אישור בלבד, "א.ב.ב."  חיצוניים או ש"ע תוצרת RFIעם מסנני  NXSמסדרת 
 המפוח.  של המזמין בלבד, אשר ישמש גם להתנעה רכה

קוו"ט יסופקו תמיד עם מתנע רך )אלא אם נדרש עבורם ווסת  0מנועים בהספק של מעל 
 (.BUILT INמהירות אלקטרוני(. המתנע הרך יהיה תוצרת "סולקון" עם מגען אינטגרלי )

רור והוצאת עשן יהיו תמיד עם ווסת מהירות אלקטרוני )כמפורט( ואול ם משולביםמפוחי
רורבשתי ורור רגיל( למהירות גבוהה )בהוצאת עשן(, או לאוונמוכה )באוומעבר ממהירות 

 מהירויות לפי הדרישה.
 

כמפורט להלן במידה ויידרש להתקין וסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, הוא יהיה 
 בפרק לוחות חשמל.

 )התנעה רכה(. יסות התפוקה ולהפעלת המנוע באופן הדרגתי בכל התנעהוהווסת ישמש לו
 ר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח.מחי

 
סותים והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם ותפוקתם( יערך ילאחר גמר הו

התגובה, במסגרת ספר המתקן והוראות  רישום מפורט של נקודות הכוון השונות וזמני
 ההפעלה/אחזקה.

וללא תוספת למחיר  כל האמור לעיל יבוצע כחלק מעבודת האספקה וההתקנה של הווסת,
 אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.

 
 -כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני, בלוח החשמל של המפוח יותקן גם מתנע רגיל 

 "כוכב משולש", עם חגור מכני בין השניים.
 

 חיבור המפוח לתעלות: .ו

 
י כל מפוח )למעט מפוחים בהתקנה חופשית( יחובר לתעלות באמצעות מחבר גמיש, עשו

ן מיצור תעשייתי ואין לייצר גמישים אחרים. מחברים גמישים וונאופרן בין רצועות פח מגול
 למשך שעתיים. C0  011 -למפוחי הוצאת עשן יהיו עמידים ב

החיבור לאוגן או פתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול )כאשר התעלות 
 ן עגול מקצה תעלה מלבנית.מלבניות/ מרובעות( ובשום אופן אין לבצע צווארו

כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן התעלה, יותקן קונוס על התעלה המלבנית בקוטר 
 ס"מ מקוטר צווארון היניקה. 01הגדול ב 

 התקנה בקיר או בחלון: .ז

 

" או EBMאבג" או מתוצרת "-להרכבה בקיר או חלון, יהיו תוצרת "זילמפוח 
 "סיסטימאייר" או שווה ערך מאושר.

 פוחים יהיו חד או תלת פאזים.המ
המפוחים יותקנו בקירות או בחלונות, עם תריס אל חוזר עם מסגרת היקפית שתמנע 

 לחלוטין חדירת אוויר חיצוני בזמן הפסקת פעולת המפוח.
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 חיווט חשמלי: .ח

 
רור שאיננו כולל הוצאת עשן, יחובר להזנת חשמל באמצעות מנתק וכל מפוח המשמש לאו

פאזי -, עמיד בקרינת שמש, חד או תלתIP 00ום למים ברמת אטימות של בטחון משורין אט
 כנדרש.

פי.וי.סי. עמיד  ין ומצופהיהחיווט החשמלי עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משור
שנים לפחות, עם מחברים מקוריים, וסגירת קצוות עם מחברי אנטיגרון  01-בקרינת שמש ל

 באופן שימנע חדירת מים.
מותקן ווסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, החווט יהיה עם כבל מסוכך ברמה  כאשר

שתענה על דרישות יצרן ווסת המהירות, מתכנן החשמל, וכמפורט בפרק "לוחות חשמל 
 וחווט חשמלי".

 
עבור מפוחים להוצאת עשן יהיה החיווט בין מקור האספקה ומנוע המפוח עמידים בתנאי 

( C1111העבודה הנדרשים עבור המפוח, עם כבלים מיוחדים ועמידים בתנאי הפעולה )עד 
 תוצרת "פירלי" או ש"ע מאושר.

 
למפוחים אלה אין להתקין מנתק בטחון וניתוק זרם האספקה יעשה בלוח האספקה בלבד, 

אפשרות נעילה, ושילוט מתאים גדול וברור גם בלוח וגם  שיותקן בלוח עם עם מנתק בטחון 
 על המפוח.

 

 פיקוד ובקרה: .ט

 

יתן התראה בכל מקרה של יאשר  P-33 הפרשי לכל מפוח יסופק יותקן ויחובר מפסק לחץ
חוסר לחץ בתעלת הסניקה כאשר המפוח נמצא במצב פעולה )ההתראה תועבר ללוח 

המפסק והחווט  צינוריות המדידה תושחלנה בצינורות מריכף קשיח, לכל האורך. המפוח(.
 )כולל מנתק בטחון למפסק( כלולים במחיר המפוח והתקנתו.

 

 ויסות פעולה והרצה: .י

 
או עפ"י התנאים  במסגרת העבודה יבוצע ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניות

 המציאותיים בשטח.
 

ע"י החלפת גלגלי רצועות והרצועות  למפוחים בהנעת רצועות יסותיםעל הקבלן לבצע את הו
 ללא תשלום.המתאים, וכל זאת ויסות עצמן, עד לו

 
עדיין יש  יסות יעשה באמצעות הווסת, אךובמידה ויותקן ווסת מהירות אלקטרוני, הו

 ספיקהאת ה יספק המפוח, להתאים את קוטר גלגלי הרצועה כך, שמצב "עוקף ווסת"
 נלי.יהמרבית, אך מבלי לצרוך יותר מאשר הזרם הנומ

 

 תכולת עבודה ואופני מדידה: .יא

 
 )לרבות הבסיס הרחב והתמיכות לתעלת הסניקה( מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל

 ההתקנה וכל יתר הנדרש. על הגג או אל מקום  וכל יתר הנדרש לרבות אמצעי הרמה
ם למים, בלמי רעידות קפיציים חיבורים גמישים, קונסטרוקציית מתכת, מנתק ביטחון אטו

אוגנים נגדיים, חיבור למערכת החשמל , פיקוד ובקרה, וויסות, החומרים  וחומרי העזר 
 הדרושים לפעול המפוח כשהוא פועל באופן תקין.  

 מחיר מתנע רך או ווסתי מהירות כלולים במחיר המפוח, וכן הכבל המסוכך.
 

 אוורור.מפוחי פליטה ו   191.00

 

 כללי. .א
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המפוח ייבנה לנצילות מרבית בהתאם לעקומת פעולה מאושרת. לכל מפוח תצורף תעודת 
בדיקת המפוח והתאמת פעולתו לעקומת הפעולה המאושרת סוג שקט ביותר. המפוחים 

 יהיו בפרופיל נמוך עם בידוד סופג רעש, עשויים מחומר פלסטי.
תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המאשרת את  עם הקבלן יגיש לאישור את המפוח

אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה בלתי  עמידתו בתנאי העבודה הנדרשים, לרבות
 ומוכרת )בארץ או בחו"ל(. תלויה

המפוחים יהיו שקטים בפעולתם, כך, שרמת הרעש לא תעלה על הנדרש במסמכי החוזה 
ים איזון סטטי ודינמי. הקבלן יצרף תעודת ומשוחררים מכל רעידות בלתי רצויות. מאוזנ

 אישור לאיזון סטטי ודינמי לכל מפוח.
מהדגמים המצוינים בכתב הכמויות ובתכניות, מוצר מוגמר  S&Pהמפוחים יהיו מתוצרת 

 של היצרן או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
 

 ספיקה ,עומד והגשה לאישור . .ב
 

במסמכי החוזה, הקבלן יוודא כי המפוחים ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט  
המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לספק את כמות האוויר הדרושה כנגד הלחץ המתאים. 

ויגיש לאישור  לצרכי מכרז בלבד. הקבלן יחשבהעומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו 
ד למערכת התעלות והציו המתאיםהמפקח, לפני הזמנת המפוחים, את העומד המדויק 

 ין.ישיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנ
של המפוחים ותוגש לאישור  העבודהעקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום 

 המפקח. 
  

 מבנה המפוח: .ג
 

עשויים חומרים   "MIXED FLOW " עם מאיץ מסוג "IN- LINEמטיפוס " המפוחים יהיו
יכה למפוח להתקנה ע"ג הקיר או פלסטיים בפרופיל נמוך עם בידוד סופג רעש, תושבת תמ

 לתקרה והכנות לחיבור מהיר לתעלות יניקה ופליטה.
ר עקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש לאישו

 ויציבה. המתכנן ו/או המפקח. המאיץ יהיה בעל איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה
 

  מנועים: .ד
 

מוגן נגד טפטוף, מאוורר היטב, מתאים לאספקת  בעל שתי מהירויות המנוע יהיה חשמלי,
סבל"ד. רמת אטימות  0011הרץ. מהירות הסיבוב לא תעלה על  01וולט  001פאזי -חדזרם 

אלא אם יידרש והגנה תרמית למנוע מפני עומס יתר,  , IP (CLASS B) 00המנוע תהיה לפי 
 אחרת.

 ית ותותקן על גוף המפוח עם גישה קלה.קופסת החיבורים החשמליים תהיה חיצונ
 פעולת המנוע תהיה שקטה לחלוטין וללא רעשים מגנטיים. 

 

 חיבור המפוח לתעלות: .ה

 
ן מיצור ווכל מפוח יחובר לתעלות באמצעות מחבר גמיש, עשוי נאופרן בין רצועות פח מגול

 תעשייתי ואין לייצר גמישים אחרים. 
מיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול )כאשר התעלות החיבור לאוגן או פתח היניקה יהיה ת

 מלבניות/ מרובעות( ובשום אופן אין לבצע צווארון עגול מקצה תעלה מלבנית.
 

 חיווט חשמלי: .ו

 
 כל מפוח יחובר להזנת חשמל באמצעות מנתק בטחון חד פאזי כנדרש.

גירת עם מחברים מקוריים, וס מתעלהחיווט החשמלי עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור 
 קצוות עם מחברי אנטיגרון באופן שימנע חדירת מים.

 

 אביזרי עזר, .ז

(,תריס יניקה או פליטה עם MAR(, מתאם חיבור עגול לתעלה מלבנית )MCAמדף אלחוזר )
 (.REB(, מפסק הפעלה רציף )MJRרשת )
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 ויסות פעולה והרצה: .ח

 
או עפ"י התנאים  בתכניותבמסגרת העבודה יבוצע ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת 

 המציאותיים בשטח.
 נוסף. ללא תשלוםהמתאים, וכל זאת ויסות עד לולמפוחים  יסותיםועל הקבלן לבצע את הו

 .יסות יעשה באמצעות הווסתובמידה ויותקן ווסת מהירות אלקטרוני, הו
 
 
 
 

 תכולת עבודה ואופני מדידה: .ט

 
, חיבורים גמישים, אוגנים נגדיים, חיבור למערכת מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל

החשמל , פיקוד ובקרה, וויסות, החומרים  וחומרי העזר הדרושים לפעול המפוח כשהוא 
 פועל באופן תקין.  

 

 )צנטרפוגלים( . LINE-INמפוחי פליטה ואוורור    01100.

 

 כללי. .א

 

צנטרפוגלים, המפוח ייבנה  IN-LINEמפוחים לפליטה ואוורור יהיו מטיפוס "מפוחי צינור" 
לנצילות מרבית בהתאם לעקומת פעולה מאושרת. לכל מפוח תצורף תעודת בדיקת המפוח 

מתוצרת  יהיווהתאמת פעולתו לעקומת הפעולה המאושרת. המפוח ייוצרו מפלדה מגולוונת 
או שווה  S&Pמסמכי החוזה מתוצרת "סיסטיימאייר" או בו ת בטבלאות הציודמפורטה
בהנעה  המפוחים יהיו מושלמים מכל הבחינות לרבות בית מפוח, מאיץ, מנוע. רך מאושרע

 קופסת חיבורי חשמל חיצונית, רגל תמיכה לחיבור לקיר או תקרה וכל יתר הנדרש. ישירה,
המפוחים יהיו שקטים בפעולתם, כך, שרמת הרעש לא תעלה על הנדרש במסמכי החוזה 

 יות. מאוזנים איזון סטטי ודינמי. ומשוחררים מכל רעידות בלתי רצו
 המפוחים יהיו מוצר מוגמר של יצרן שאושר ע"י המפקח.

 

 ספיקה ,עומד והגשה לאישור . .ב
 

ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט  במסמכי החוזה, הקבלן יוודא כי המפוחים 
המוצעים על ידו יהיו מסוגלים לספק את כמות האוויר הדרושה כנגד הלחץ המתאים. 

ויגיש לאישור  לצרכי מכרז בלבד. הקבלן יחשבהעומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו 
למערכת התעלות והציוד  המתאיםהעומד המדויק  המפקח, לפני הזמנת המפוחים, את

 ין.ישיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנ
של המפוחים ותוגש לאישור  העבודהעקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום 

 המפקח.  
 

 מבנה המפוח: .ג

 
יחידה בהתאם  המפוחים יהיו בעלי מאיץ עם כפות נטויות לפנים או לאחור וכניסת אויר

 למפורט ברשימת הציוד. 
 רעידות ותנודות. בית המפוח יהיה בעל מבנה קשיח, מחוזק בהתאם לצורך וימנע העברת

יהיו עשויים מיציקת פלסטיק בהזרקה, ובקטרים  001עד  011המאיצים למפוחים בגודל 
  עשויים פלדה מגולוונת. 011עד  011

וצבע  גנה בפני חלודה לרבות ניקוי, צבע מקשרבית המפוח והמאיץ יעברו טיפול מעולה לה
 חלודה באופן מוחלט. ם מפנימוגניונים וו, או יהיו מגולגמר אפוקסי אפוי בתנור

 .סבים יהיו מטיפוס כדורי בעל שורה אחת, המישר את עצמו יהמ
 

 מערכת הינע : .ד
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עד  000 .  הזנת חשמל למפוחים תהיה חד פזית, למפוחים דגמיםהמפוח יונע בהנעה ישירה

 Fודרגת בידוד  IP 00 או IP 00 רמת אטימות המנוע תהיה לפיההזנה תהיה תלת פזית.  011
 המנוע יהיה מצויד עם מגן יתרת זרם פנימי. , אלא אם יידרש אחרת.ע"פ הנדרש

 פעולת המנוע תהיה שקטה לחלוטין וללא רעשים מגנטיים. 
 ת מקורי של היצרן.הווס, עם המפוח יסופק תמיד ווסת מהירות אלקטרוני 

 )התנעה רכה(. יסות התפוקה ולהפעלת המנוע באופן הדרגתי בכל התנעהוהווסת ישמש לו
 מחיר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח.

 
 
 

 חיבור המפוח לתעלות: .ה

 
ן מיצור ווכל מפוח( יחובר לתעלות באמצעות מחבר גמיש, עשוי נאופרן בין רצועות פח מגול

 אין לייצר גמישים אחרים.  ,תעשייתי
החיבור לפתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול )כאשר התעלות מלבניות/ 

 מרובעות( ובשום אופן אין לבצע צוארון עגול מקצה תעלה מלבנית.
כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן התעלה, יותקן קונוס על התעלה המלבנית בקוטר 

 ארון היניקה.ס"מ מקוטר צו 01הגדול ב 
 

 חיווט חשמלי: .ו

 

, IP 00כל מפוח יחובר להזנת חשמל באמצעות מנתק בטחון אטום למים ברמת אטימות של 
 פאזי כנדרש.-חד או תלת

 
פי.וי.סי. עם  ין ומצופהיהחיווט החשמלי עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משור

 ופן שימנע חדירת מים.מחברים מקוריים, וסגירת קצוות עם מחברי אנטיגרון בא
 

 ויסות פעולה והרצה: .ז

 
או עפ"י התנאים  במסגרת העבודה יבוצע ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניות

 המציאותיים בשטח.
 ללא תשלום.המתאים, וכל זאת ויסות עד לולמפוחים  סותיםיעל הקבלן לבצע את הו

 ת.יסות יעשה באמצעות הווסוהו
 

 מדידה:תכולת עבודה ואופני  .ח

 
 וכל יתר הנדרש לרבות אמצעי )לרבות התמיכות( מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל

 ההתקנה וכל יתר הנדרש.
 

 

 מערכות הולכת אויר, תעלות אויר מפח מגולוון ללחץ נמוך.   001.00

 

 כללי:  .א

 

תעלות להולכת אויר ישמשו להעברת אויר בין החללים השונים של המבנה, ובין  .0
לציוד מתקני האוורור ומיזוג אויר. התעלות עשויות מפח  פלדה מגולוון, פח המבנה 

 ASTM- A653( לפי תקן HOT DIP GALVANIZEDהפלדה מצופה באבץ חם )
גרם למ"ר, הפח יהיה  001-, ציפוי האבץ לא יפחת מEN-10142או  DIN 17162או 

שהוא, כמשווק  מתוצרת מעולה, נקי ושלם, ללא סימני תקיפה קורוזיבית מכל סוג
ע"י "פקר פלדה" או "סקופ", התעלות תהיינה בעובי הנדרש בתוכניות ובפרטים 

 המצורפים. 
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 -ו ASHRAE GUIDEהתעלות ייצורו ויותקנו לפי המלצות והנחיות העדכניות  .2
SMACNA לרבות עובי דופן של הפחים, צורת חיזוק והקשחה, אופן החיבורים ,

לפחים  000ת התקן הישראלי, תקן ישראלי והתליות. בנוסף יחולו כל דרישו
 וכל תקן אחר הקיים לגביהם. 000על כל חלקיו, תקן  0110מגולוונים סוג א',  תקן 

מערכת התעלות כוללת: תעלות אויר, מדפי אויר, מנדפים, פתחי גישה, חיבורים,  .7
 חיזוקים, מתלים, מיישרי זרימה, בידוד פנימי וחיצוני, מפזרי אויר, תריסי אויר

 חוזר/יניקה, חומרי אטימה  וכל יתר הנדרש לפעולה מושלמת.

במקום חדירת התעלות דרך הגג יתקין הקבלן פעמון הגנה מפח מגולוון בפני חדירת  .0
 גשם על פי פרט. האטימה תעשה באמצעות חומרי איטום עמידים בתנאי חוץ.

 שבות ותמיכות.תעלות חיצוניות גלויות, ייצורו, ייאטמו, יבודדו ויותקנו על גבי תו .0

לפני ייצור התעלות, על הקבלן לוודא אפשרויות המעבר  המעשיות בתוך הבניין,  .0
ולהכין את תעלותיו בהתאם. בכל מקרה בו  התנאים המעשיים מחייבים שינוי ניכר 
מן המסומן בתוכניות העבודה/ תכניות לביצוע, חייב הקבלן להכין תכנית עם פירוט 

החתכים הנדרשים, ולקבל את אישור המפקח לפני השינוי הנדרש כולל פרטים ו
 ביצוע השינוי.

ביצוע תעלות שלא על פי הנוהל האמור לעיל, הוא באחריות הבלעדית של הקבלן, 
 הקבלן יישא במלוא העלויות על שינויים או החלפת תעלות שאינן מתאימות.

 

 מבנה תעלות פח מגולוון לחץ נמוך: .ב
 

מלבני או עגול. תעלות בחתך אחר יבוצעו ע"פ  תעלות אויר ללחץ נמוך יהיו בחתך .0
המפורט בתוכניות. באם לא נאמר אחרת החומר יהיה פלדה מגולוונת והחתך 

 מלבני. עובי החומר ממנו עשוי התעלה יהיה, כדלקמן:

 
 המידה הגדולה של התעלה )ס"מ( עד ועד בכלל עובי פח )מ"מ(

 אלומיניום פח שחור פח מגולוון
1.0 00  00 
1.1 00  21 
1.2 000  001 
0.1 001  001 
 001מעל   001מעל  0.00
0.0  001  
0  001  
  001מעל   0

 

 

מ"מ לפחות בהתאם לת"י  0.00תעלות לשחרור עשן, יהיו מפח פלדה מגולוון בעובי  .0
 .0110. החיבורים יתאימו לת"י 000

מציינת מידות פח, כלומר מידות התעלות תהיינה כמצוין בטבלה והמידה בתוכניות  .0
אינה כוללת את עובי הבידוד התרמי, אך כוללות את עובי הבידוד האקוסטי, 

 במידה וישנם.
כיפופי הצלבה ייעשו בכל דפנות התעלה לשם חיזוקה. שיטות חיבור חלקי התעלה, 
החיזוקים התמיכות, אופן התליה יהיו באופן כללי בהתאם לפרטים הסטנדרטיים 

 .SMACNA -ו ASHRAE GUIDEוהנחיות העדכניות של  או לפי המלצות

 במצב עבודה, התעלות לא תרעדנה. לרבות במצב הפעלה או הפסקת המפוח. .0
לא תיווצר כל שקיעה בתעלה. בכל מקרה בו היחס בין רוחב התעלה לגובהה עולה  

יותקנו בתוך התעלה תמיכות. התמיכות יהיו עשויות פח בעובי זהה לעובי  0:0על 
 עשויה התעלה או ע"פ הפרט הסטנדרטי, למניעת תנודות בדפנות התעלה.ממנו 

ס"מ תחוזקנה באמצעות חיזוקי הצלבה. תעלות  00תעלות שרוחבן עולה על  
ס"מ, תחוזקנה בנוסף להצלבה באמצעות זוויתנים ברוחב של  01שרוחבן עולה על 

 מ"מ בהתאם לפרט חיזוק כנדרש במסמכי העבודה. 00

 מהספיקה הכוללת. 0%של האוויר בכל תפרי התעלה לא תעלה על הדליפה המרבית  .0

כל חיבורי קטעי התעלות, בחיבורי הצווארונים, הסתעפויות וכד', המבודדות  .0
לפני ביצוע עבודות   ושאינם מבודדות, בתוך המבנה או מחוץ למבנה יאטמו.

האיטום יש לנקות היטב את מקום המריחה, מריחת שכבה ראשונה של חומר 
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טום, עטיפה באמצעות תחבושות גזה משוריינות, ומריחה של שיכבה נוספת. האי
על בסיס מים כדוגמת  .U.Vחומר איטום והציפוי יהיה אקרילי לבן עמיד בקרינת 

 סופר".  -"אקרילפז
חיבורי צאורונים  לתעלה ) עבור מפזרים(  יהיו בעזרת כיפוף כפול, הדוק ואטום  .0

 למניעת דליפות אויר.
ה גמישה עגולה מתעלה מלבנית יהיה עגול או קוני, כאשר בחיבור מוצא לתעל .1

מקוטר התעלה  0"-המוצא לתעלה המלבנית יהיה קוטר המוצא גדול ב
הגמישה/עגולה. החיבור לתעלה המלבנית יהיה בעזרת כיפוף כפול של הפח סביב 

סופר" סביב  -"אקרילפז-הפתח והבידוד האקוסטי )במידה ויש(  עיבוד ומריחה ב
 בידוד החתוך באופן שימנע לחלוטין סחיפת סיבים. ה

המוצא יכלול קטע ישר, עם ווסת כמויות עגול ומנגנון ויסות. הווסת יהיה עם תומך 
נגדי או ציר עובר לשני הצדדים ע"פ הפרטים. מדפי ויסות עגולים יהיו תוצרת 

ימור כמשווק ע"י "כרמל בידוד", הווסת יהיה כמשווק ע"י "ל DRU"ספירו" דגם 
 טכנולוגיות".

 מוצא עגול מתעלה מלבנית בתעלה מבודדת, יבודד בבידוד טרמי.
מדפי אויר לוויסות, סגירה, ולכיוון, יהיו מוצר חרושתי מחומר שאושר מראש ע"י  .2

המפקח. המדפים יהיו מטיפוס רב כפות,  עם להבים בפעולה נגדית, מסבי אוקולון, 
 תרים כמשווק ע"י " "יעד"  או "מטלפרס".וצירים מפלב"ם, גלגלי השיניים יהיו נס

מ"מ, מסבי האוקולון   0.0כל המדפים יהיו עשויים אלומיניום משוך בעובי של 
יותקנו בתוך תושבות מפליז. כפות המדפים יצוידו בקצותיהם באטם פלסי או לבד 

 לאטימה יעילה של זרימת אויר בזמן סגירה.
או ידית הניתנת לכיוון ונעילה בעזרת  מדפי ויסות המופעלים ידנית יצוידו במנוף

 אום סגירה וסמן, המאפשר קביעת מצב מדף בכל מצב רצוי.
מדפי ויסות ממונעים יופעלו ע"י מנוע חשמלי כאשר אחד הצירים יהיה ארוך יותר 
מהיתר כדי לאפשר חיבור למנוע. בכל מקרה של מדף ממונע יש לתכנן את המדף כך 

 עת תקלה במנוע.שניתן יהיה להפעילו ידנית ב

, יהיו בדרגת עמידות אש 0110מדפי אש או עשן או מדפי אש/עשן, יתאימו לת"י  .01
 .0110כנדרש. התקנת המדפים תעשה ע"פ הנחיות יצרן ובהתאם לדרישות תקן 

 

פתחי גישה יותקנו בתעלות אויר, כדי לאפשר גישה לניקוי ואחזקה של התעלות  .00
גופי חימום חשמליים וכדו'(  בתוך  ובכל מקום בו מותקנים אביזרים )כגון:

 התעלות.
כמיוצר ע"י  BLפתחי הגישה יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב, כדוגמת 

ס"מ לפחות, במידה שתאפשר גישה חופשית לבדיקה  01X01"טרוקס", במידות של 
וטיפול באביזר המותקן. פתחי גישה למדפי אש העוברים דרך ריצפה , יהיו בגובה 

ל פני ריצפה סופיים. פתחי גישה המותקנים בתעלות שחרור אש/עשן ס"מ מע 01
 יהיו בדירוג אש כנדרש לגבי התעלה בה הם מותקנים.

פתחי הגישה יסומנו בשילוט מתאים, עבור פתחי גישה המותקנים במקומות 
 נסתרים ) כגון מעל תקרות מונמכות( יותקנו השלטים במקום הנראה לעין.

המותקנים בתעלות יהיו עשויים מפח מגולוון או אלומיניום, מכווני ומישירי זרימה  .00
 ע"פ המידות המופיעות בתוכניות.

חיבורים גמישים בתעלות יותקנו בכל חיבור ליחידת מיזוג אויר, מפוח או בכל  .00
 מקום בו עוברת התעלה מישק התפשטות בבניין.

אישור של , וטעונים 0110חיבור הגמיש  והחומר ממנו  הוא עשוי יתאים לתקן 
המפקח מראש. החיבור הגמיש יחוזק לתעלה באמצעות פסי מתכת וברגים 

 לאבטחת אטימות החיבור.
מחבר גמיש המותקן במקום חשוף לשמש יוגן על ידי מכסה מפח מגלוון, המחבר 

 הגמיש יהיה עשוי מחומר פלסטי עמיד בתנאים חיצוניים.  

 

 אספקה והתקנה של התעלות : .ג
 

טח מהמפעל  כשהן  סגורות ואטומות בקצוות עם יריעות התעלות תסופקנה לש .0
 פוליאטלן, למניעת חדירת  לכלוך ומזהמים.

אחסון התעלות באתר עד להתקנתם יהיה במקום נקי ומסודר, סגור לחדירת אבק  .0
 ולכלוך וכל מזהם אחר.
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לפני ההתקנה יש להסיר את הכיסויים, מצבן הפנימי של התעלות יבדק. אם יתברר   .0
ות מזוהמות )אבק, חול, משטחים שומנים וכד'(, הקבלן ינקה את התעלות כי התעל

 ניקוי יסודי לפני ההתקנה.

תעלות המבודדות בבידוד פנימי תיבדקנה למצבן כאמור לעיל. במידה ויידרש  .0
ניקיון של תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי מזוהמות יעשה הניקיון באמצעות 

 לנקותם יוחלפו התעלות בתעלות אחרות.  שואב אבק תעשייתי, במידה ולא ניתן 

חיבור התעלות יעשה ע"ג שולחנות עבודה או ע"ג "חמורים" או הגבהה מסוג אחר,  .0
 אין לחבר את התעלות ישירות על הרצפה.

במידה והנהלים לא ישמרו, הקבלן יפרק את כל התעלות ויחליפן בתעלות נקיות, או  .0
על חשבונו מבלי לפגוע בלוח שמנים של יבצע ניקוי יסודי לפי הוראות המפקח. הכל 

 הפרויקט.  

התעלות תקבענה אל תחתית תקרות הבניין או לקירות או לרצפות באופן שיבטיח  .0
את הקשיחות הדרושה וזאת באמצעות פרופילים מקצועיים מגולוונים, לרבות 

חישוקי מתכת, מוטות הברגה אשר יחוברו אל הבטון באמצעות בירגי התרחבות  
או מתוצרת שוות ערך. בשום מקרה לא יחשוף הקבלן את זיון הבטונים   "פילפס"

 ע"מ לתלות עליו תעלות. התליה והתמיכות יבוצעו לפי הפרטים והתכניות.

כאשר המבנה עשוי שלד פלדה אין לרתך או לקדוח את אמצעי התליה לפרופילים,  .1
מיוחדים  או לאלמנטים קונסטרוקטיביים. בתליה תהיה אך ורק באמצעות תפסים

 לפרופילי פלדה.

תלות אנכיות תקבענה לקירות באמצעות "ח" ואלכסוני חיזוק, כמופיע בתוכניות  .2
 ובפרטים. כל חומרים יהיו עשויים פרופילי פלדה מקצועיים ומגולוונים .

תעלה אנכית היורדת עד סמוך לרצפה תיתמך ע"ג "שולחן" עם הפרדה של גומי  .01
 .מחורץ בין רגלי ה"שולחן" לרצפה

בכל מעבר של קיר או מחיצה או רצפה תותקן סביב התעלה ובידודה, מסגרת עץ  .00
ס"מ וברוחב הקיר. המסגרת תסופק ע"י הקבלן ותבוטן ע"י  0מהוקצע בעובי של 

הקבלן הראשי )קבלן הבניין(, תחת הנחיותיו והשגחתו של קבלן מיזוג אויר.  
וג אויר על פי הפרט השלמת  האטימה בין התעלה למסגרת תהיה ע"י קבלן מיז

ק"ג/ממ"ק, סגירה מסביב עם פרופילים וסרגלים,  001כולל צמר זכוכית במשקל 
 כמפורט וכנדרש.

על הגגות, התעלות תתמכנה ע"ג מסגרות עשויות פרופילי פלדה מקצועיים  .00
 מגולוונים כפי המתואר בתוכניות ובפרטים סטנדרטיים. 

מראש או בגוון אחר לפי דרישות תעלות גלויות תהיינה עשויות פח לבן צבוע  .00
 המזמין, נקיות מכל סימון ולכלוך אחר.

חיבורי התעלות והמתלים יהיו עשויים בהקפדה  תוך שמירה על קוים ישרים 
ומקבילים, אורך אחיד ושיטתי של אמצעי התליה, צבעי יסוד וגמר של פרופילי 

 התליה וכל הנדרש להתקנה יפה ומסודרת.  
 הקבלן לצבוע את התעלות המגולוונות , הצביעה תעשה כדלקמן:במידה ויידרש   .00

I. .)"ניקוי יסודי של הפח והתליות בממיס "ארדירוקס" תוצרת )"כימתכת 

II.  01עד  01צביעה בצבע יסוד "צינוקט" בגוון אפור מט של "טמבור", בעובי 
 מיקרון.

III. צביעה של שתי שכבות צבע עליון "איתן" של "טמבור", עובי כל שיכבה כ- 
 מיקרון. הגוון יקבע ע"י המפקח הצביעה תהיה מסוג אפוי בתנור בלבד. 00

IV. .במקרה זה גם האטם יהיה בצבע זהה, לצבע התעלות 

 

 אופני מדידה לתעלות: .ד
 

 תעלות ומובלים בחתך מלבני. .0

 
תעלות האוויר ימדדו לפי סוג התעלה , סוג החומר ועוביו, סוג החיבורים ומפורט 

 יר ימדדו לפי שטח, במ"ר של חתך התעלה, כדלקמן:בכתב הכמויות. תעלות אוו
 

I.  התעלה תימדד לאורך הציר )לרבות מחברים גמישים וכן כל האביזרים
 שאינם נמדדים בנפרד(.

II.  .היקף התעלה יימדד לפי מידות התעלה, בניצב לציר 
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III. ההיקף יימדד לפי מידת ההיקף הגדולה. -קטע תעלת אוויר בחתך משתנה 

IV.  כמכפלת אורך התעלה בהיקפה. לכל קטע תעלה.שטח התעלה ייקבע 

V. .'המדידה תהיה נטו ללא תוספות עבור פחת, שוליים, חיפויים, פסולת וכד 

VI.  שטחה יתווסף לשטח התעלה. –מחיצה תומכת בתעלה 

VII.  מעלות או יותר, גם אם אינה  00כל קשת או כיפוף בתעלות בזווית של
אחד נוסף לאורך  מצוידת בכפות הטיה )מכווני זרימה(, ייחשב כמטר

התעלה. הקשת תימדד )לאורך הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה 
 ובכיוון זרימת האוויר. 

VIII.  מעלות או יותר, גם אם  00עד  00כל קשת או כיפוף בתעלות בזווית של
אינה מצוידת בכפות הטיה )מכוונות(, ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך 

צירי התעלה בנקודת הסטייה  התעלה. הקשת תימדד )לאורך הציר( בין
 ובכיוון זרימת האוויר.

IX. .עבור "נעל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה 

X.  .עבור חיבור "מכנסיים" כל "רגל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה
הקשת תימדד )לאורך הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון 

 זרימת האוויר.

 

מלבנית כולל מדף ויסות כמויות עגול, יימדד בנפרד, מוצא של תעלה עגולה מתעלה  .2
 או כמוגדר בכתב הכמויות.

פעמונים להגנה בפני חדירת גשם המותקנים על תעלות במעבר מפנים הבניין לחוץ  .0
 יימדדו בנפרד,  לפי מ"ר שטח חתך של התעלה העוברת.

 צביעת תעלות מבחוץ אם נדרש, תימדד במטר רבוע. .0

ת של התעלה בצבע שחור, מול מפזרי האוויר הקיריים אם צביעת שטחי דופן פנימי .0
 נידרש, כלולה במחיר התעלה ואינה נמדדת בנפרד.

 
תכולת מחירי התעלות: מחיר התעלות יכלול את כל הספחים הדרושים, להתקנה באופן 
מושלם, לרבות תמיכות וכל התליות, מפצלים, מיישרי ומכווני זרימה, מתלים , חיזוקים, 

חיבורים גמישים, פתחים להתקנת אביזרי מדידה, איטומים למניעת דליפות חיבורים, 
 אויר, אוגנים, הקשחות, בלמי רעידות שילוט וסימון מפורטים וכל יתר הנדרש.

 
עבור תעלות גלויות לא תשולם כל תוספת עבור ניקוי התעלות מלכלוך וסימון, התקנה נאה 

 ומסודרת.
 

 או פוליפרופילן חסין אש.  PVC-ות אויר ממערכות הולכת אויר, תעל   021.00

 

 כללי:  .א

 

תעלות להולכת אויר ישמשו להעברת אויר בין החללים השונים של המבנה, ובין  .0
( PPSאו פוליפרופילן  )  PVC-המבנה לציוד מתקני האוורור. התעלות עשויות מ

יהיו כדוגמת "פלאופק" לשימוש פנימי או "פלאופק   PVCחסין אש. תעלות עשויות 
TF לוחות( לשימוש חיצוני "PVC   הלוחות ,)עם עמידות משופרת בפני קרינת שמש

יהיו מתוצרת מעולה, נקיים ושלמים, עמידים ביותר בסביבה כימית קשה, 
וחומרים קורוזיבים שונים. כמיוצר ע"י "פלרם ישראל בע"מ", או כמיוצר ע"י 

 סימונה", התעלות תהיינה בעובי הנדרש בתוכניות ובפרטים המצורפים. חברת "

 -ו ASHRAE GUIDEהתעלות ייצורו ויותקנו לפי המלצות והנחיות העדכניות  .2
SMACNA לרבות עובי דופן של הלוחות, צורת חיזוק והקשחה, אופן החיבורים ,

על כל חלקיו, תקן  0110והתליות. בנוסף יחולו כל דרישות התקן הישראלי, תקן 
( וכל 0,0,0)עמידות באש, הלוחות יהיו מחומר כבה מעצמו ועומד בתקן אש   000

 תקן אחר הקיים לגביהם. 

ר, מדפי אויר, מנדפים, פתחי גישה, חיבורים, מערכת התעלות כוללת: תעלות אוי .7
חיזוקים, מתלים, מישרי זרימה, מפזרי אויר, תריסי אויר חוזר/יניקה, אטימה  וכל 

 יתר הנדרש לפעולה מושלמת.
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)מולחם   PVC-במקום חדירת התעלות דרך הגג יתקין הקבלן פעמון הגנה מ .0
 לתעלה( בפני חדירת גשם על פי פרט. 

לויות, ייצורו, ייאטמו, ויותקנו על גבי תושבות ותמיכות בדומה תעלות חיצוניות ג .0
 לתעלות עשויות פח מגולוון.

לפני ייצור התעלות, על הקבלן לוודא אפשרויות המעבר  המעשיות בתוך הבניין,  .0
ולהכין את תעלותיו בהתאם. בכל מקרה בו  התנאים המעשיים מחייבים שינוי ניכר 

כניות לביצוע, חייב הקבלן להכין תכנית עם פירוט מן המסומן בתוכניות העבודה/ ת
השינוי הנדרש כולל פרטים והחתכים הנדרשים, ולקבל את אישור המפקח לפני 

 ביצוע השינוי.
ביצוע תעלות שלא על פי הנוהל האמור לעיל, הוא באחריות הבלעדית של הקבלן, 

 אימות.הקבלן יישא במלוא העלויות על שינויים או החלפת תעלות שאינן מת
 

 או פוליפרופילן חסין אש:  PVCמבנה תעלות  .ב
 

תעלות אויר ללחץ נמוך יהיו בחתך מלבני או עגול. תעלות בחתך אחר יבוצעו ע"פ  .0
"פלאופק" והחתך מלבני.  המפורט בתוכניות. באם לא נאמר אחרת החומר יהיה 

 עובי החומר ממנו עשוי התעלה יהיה, כדלקמן:

 
 הגדולה של התעלה )ס"מ( עד ועד בכללהמידה  עובי לוח )מ"מ(

PVC  ( או פוליפרופילןPPS) 
 01 -עד  0
 01עד  00 0
 00עד  00 1

 

כיפופי הצלבה ייעשו בכל דפנות התעלה לשם חיזוקה. שיטות חיבור חלקי התעלה,  .0
החיזוקים התמיכות, אופן התליה יהיו באופן כללי בהתאם לפרטים הסטנדרטיים 

 .SMACNA -ו ASHRAE GUIDEאו לפי המלצות והנחיות העדכניות של 

המפוח. כל במצב עבודה, התעלות לא תרעדנה. לרבות במצב הפעלה או הפסקת  .0
 011פסקל ) 0,111התעלות תהיינה קשיחות, ותעמודנה בתת לחץ או על לחץ של עד 

 מ"מ מים(.
לא תיווצר כל שקיעה בתעלה. בכל מקרה בו היחס בין רוחב התעלה לגובהה עולה  

יותקנו בתוך התעלה תמיכות. התמיכות יהיו עשויות צינור )מהחומר ממנו  0:0על 
מ"מ לפחות ובעובי דופן זהה לעובי ממנו עשויה  01עשויה התעלה( בקוטר של 

ס"מ או ע"פ הפרט הסטנדרטי, למניעת  011התעלה, המרחק בין התמיכות לא יעלה 
 תנודות בדפנות התעלה.

בכל מקרה של עיוותים או אי עמידה בלחץ, יוסיף הקבלן חיזוקים נוספים עד 
 לקבלת התוצאה הנדרשת לשביעות רצונו של המזמין. 

 מהספיקה הכוללת. 0%ה המרבית של האוויר בכל תפרי התעלה לא תעלה על הדליפ .0

כל חיבורי קטעי התעלות, בחיבורי הצווארונים, הסתעפויות וכד', בתוך המבנה או  .0
 מחוץ למבנה יהיו אטומות לחלוטין. 

מעלות מספר  21קשתות תבוצענה באמצעות סיגמנטים מולחמים )בקשת של  .0
 ישה(.הסגמנטים לא יהיה קטן מחמ

מעברים מחתך עגול למלבן יבוצעו כדוגמת הנדרש בתעלות פח, באמצעות עיבוד  .0
בחום לכיפוף, או עיבוד תבניתי וכנדרש. תוך שמירה על כללי הנדסה נכונים לפי 

 .SMACNA -ו ASHRAE GUIDEהמלצות והנחיות העדכניות של 

זרת חוט הלחמה חיבורי צוארונים  לתעלה ) עבור תריסי יניקה(  יהיו בהלחמה )בע .1
 מתאים(, באופן אטום למניעת דליפות אויר.

מוצא לתעלה גמישה עגולה מתעלה מלבנית יהיה עגול או קוני, כאשר בחיבור  .2
מ"מ מקוטר התעלה  01-המוצא לתעלה המלבנית יהיה קוטר המוצא גדול ב

הגמישה/עגולה. החיבור לתעלה המלבנית יהיה הלחמת תפר באמצעות חוט הלחמה 
 מתאים. 

סות. הווסת יהיה עם תומך המוצא יכלול קטע ישר, עם ווסת כמויות עגול ומנגנון וי
 נגדי או ציר עובר לשני הצדדים ע"פ הפרטים. 
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מדפי אויר לוויסות, סגירה, ולכיוון, יהיו מוצר חרושתי מחומר שאושר מראש ע"י  .01
המפקח. המדפים יהיו מטיפוס רב כפות,  עם להבים בפעולה נגדית, מסבי אוקולון, 

 וצירים מחומר ממנו עשויה התעלה.
ו עשויים מחומר ממנו עשויה התעלה, ובעובי דופן כפול מעובי דופן כל המדפים יהי

ממנו עשויה התעלה באותו מקום. המדפים יופעלו באמצעות מכוון ומנגנון נעילה 
 עשויים מחומר התעלה.  לאטימה יעילה של זרימת אויר בזמן סגירה.

ילה בעזרת מדפי ויסות המופעלים ידנית יצוידו במנוף או ידית הניתנת לכיוון ונע
 אום סגירה וסמן, המאפשר קביעת מצב מדף בכל מצב רצוי.

מדפי ויסות ממונעים יופעלו ע"י מנוע חשמלי כאשר אחד הצירים יהיה ארוך יותר 
)ובחתך ריבועי( מהיתר כדי לאפשר חיבור למנוע. בכל מקרה של מדף ממונע יש 

 וע.לתכנן את המדף כך שניתן יהיה להפעילו ידנית בעת תקלה במנ
פתחי גישה/ ביקורת יותקנו בתעלות אויר בכל מקום נידרש. כדי לאפשר גישה  .00

 לניקוי ואחזקה של התעלות ובכל מקום בו מותקנים אביזרים.
פתחי הגישה יהיו בעזרת מסגרת מוגבהת מדופן התעלה  לתוכה תותקן דלת 

ישה ס"מ לפחות או כמופיע בתכניות, במידה שתאפשר ג 01X01הגישה, במידות של 
חופשית לבדיקה וטיפול באביזר המותקן. פתחי גישה המותקנים בתעלות יהיו 

מ"מ(  ובדירוג אש  0תמיד מחומר ובעובי ממנו עשויה התעלה )בעובי מינימלי של 
 כנדרש לגבי התעלה בה הם מותקנים.

 הדלת תהיה עם אטימה למניעת דליפות אוויר. 
י גישה המותקנים במקומות פתחי הגישה יסומנו בשילוט מתאים, עבור פתח

 נסתרים ) כגון מעל תקרות מונמכות( יותקנו השלטים במקום הנראה לעין.

 

חיבורים גמישים בתעלות יותקנו בכל חיבור ליחידת מיזוג אויר, מפוח או בכל  .00
 מקום בו עוברת התעלה מישק התפשטות בבניין.

ונים אישור של , וטע0110חיבור הגמיש  והחומר ממנו  הוא עשוי יתאים לתקן 
המפקח מראש. החיבור הגמיש יחוזק לתעלה באמצעות פסי מתכת וברגים 

 לאבטחת אטימות החיבור.
, המחבר PVC-מחבר גמיש המותקן במקום חשוף לשמש יוגן על ידי מכסה מ

 הגמיש יהיה עשוי מחומר פלסטי עמיד בתנאים חיצוניים.  

 

 אספקה והתקנה של התעלות : .ג
 

טח מהמפעל  כשהן  סגורות ואטומות בקצוות עם יריעות התעלות תסופקנה לש .0
 פוליאטלן, למניעת חדירת  לכלוך ומזהמים.

אחסון התעלות באתר עד להתקנתם יהיה במקום נקי ומסודר, סגור לחדירת אבק  .0
 ולכלוך וכל מזהם אחר.

לפני ההתקנה יש להסיר את הכיסויים, מצבן הפנימי של התעלות ייבדק. אם   .0
יתברר כי התעלות מזוהמות )אבק, חול, משטחים שומנים וכד'(, הקבלן ינקה את 

 התעלות ניקוי יסודי לפני ההתקנה.

חיבור התעלות יעשה ע"ג שולחנות עבודה או ע"ג "חמורים" או הגבהה מסוג אחר,  .0
 ות ישירות על הרצפה.אין לחבר את התעל

במידה והנהלים לא ישמרו, הקבלן יפרק את כל התעלות ויחליפן בתעלות נקיות, או  .0
יבצע ניקוי יסודי לפי הוראות המפקח. הכל על חשבונו מבלי לפגוע בלוח זמנים של 

 הפרויקט.  

התעלות תקבענה אל תחתית תקרות הבניין או לקירות או לרצפות באופן שיבטיח  .0
הקשיחות הדרושה וזאת באמצעות פרופילים מקצועיים מגולוונים, לרבות את 

חישוקי מתכת, מוטות הברגה אשר יחוברו אל הבטון באמצעות בירגי התרחבות  
"פילפס" או מתוצרת שוות ערך. בשום מקרה לא יחשוף הקבלן את זיון הבטונים  

 והתוכניות.ע"מ לתלות עליו תעלות. התליה והתמיכות יבוצעו לפי הפרטים 

כאשר המבנה עשוי שלד פלדה אין לרתך או לקדוח את אמצעי התליה לפרופילים,  .0
או לאלמנטים קונסטרוקטיביים. בתליה תהיה אך ורק באמצעות תפסים מיוחדים 

 לפרופילי פלדה.

תלות אנכיות תקבענה לקירות באמצעות "ח" ואלכסוני חיזוק, כמופיע בתוכניות  .1
 או פלדה מקצועיים ומגולוונים.  PVCעשויים פרופילי  ובפרטים. כל חומרים יהיו
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תעלה אנכית היורדת עד סמוך לרצפה תיתמך ע"ג "שולחן" עם הפרדה של גומי  .2
 מחורץ בין רגלי ה"שולחן" לרצפה.

בכל מעבר של קיר או מחיצה או רצפה תותקן סביב התעלה, מסגרת עץ מהוקצע  .01
ע"י הקבלן ותבוטן ע"י הקבלן ס"מ וברוחב הקיר. המסגרת תסופק  0בעובי של 

הראשי )קבלן הבניין(, תחת הנחיותיו והשגחתו של קבלן מיזוג אויר.  השלמת  
האטימה בין התעלה למסגרת תהיה ע"י קבלן מיזוג אויר על פי הפרט כולל צמר 

ק"ג/ממ"ק, סגירה מסביב עם פרופילים וסרגלים, כמפורט  001זכוכית במשקל 
 וכנדרש.

ת תתמכנה ע"ג מסגרות עשויות פרופילי פלדה מקצועיים על הגגות, התעלו .00
 מגולוונים כפי המתואר בתוכניות ובפרטים סטנדרטיים. 

 תעלות גלויות תהיינה נקיות מכל סימון ולכלוך אחר. .00
חיבורי התעלות והמתלים יהיו עשויים בהקפדה  תוך שמירה על קוים ישרים 

צבעי יסוד וגמר של פרופילי ומקבילים, אורך אחיד ושיטתי של אמצעי התליה, 
 התליה וכל הנדרש להתקנה יפה ומסודרת.  

 אופני מדידה לתעלות: .ד
 

 תעלות ומובלים בחתך מלבני. .0

 
תעלות האוויר ימדדו לפי סוג התעלה , סוג החומר ועוביו, סוג החיבורים ומפורט 

 בכתב הכמויות. תעלות אוויר ימדדו לפי שטח, במ"ר של חתך התעלה, כדלקמן:
 

I. עלה תימדד לאורך הציר )לרבות מחברים גמישים וכן כל האביזרים הת
 שאינם נמדדים בנפרד(.

II.  .היקף התעלה יימדד לפי מידות התעלה, בניצב לציר 

III. ההיקף יימדד לפי מידת ההיקף הגדולה. -קטע תעלת אוויר בחתך משתנה 

IV. .שטח התעלה ייקבע כמכפלת אורך התעלה בהיקפה. לכל קטע תעלה 

V.  נטו ללא תוספות עבור פחת, שוליים, חיפויים, פסולת וכד'.המדידה תהיה 

VI.  שטחה יתווסף לשטח התעלה. –מחיצה תומכת בתעלה 

VII.  מעלות או יותר, גם אם אינה  00כל קשת או כיפוף בתעלות בזוית של
מצוידת בכפות הטיה )מכווני זרימה(, ייחשב כמטר אחד נוסף לאורך 

רי התעלה בנקודת הסטייה התעלה. הקשת תימדד )לאורך הציר( בין צי
 ובכיוון זרימת האוויר. 

VIII.  מעלות או יותר, גם אם אינה  00עד  00כל קשת או כיפוף בתעלות בזוית של
מצוידת בכפות הטיה )מכוונות(, ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה. 
הקשת תימדד )לאורך הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון 

 זרימת האוויר.

IX. " נעל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה.עבור 

X.  .עבור חיבור "מכנסיים" כל "רגל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה
הקשת תימדד )לאורך הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון 

 זרימת האוויר.

 

מוצא של תעלה עגולה מתעלה מלבנית כולל מדף ויסות כמויות עגול, יימדד בנפרד,  .2
 גדר בכתב הכמויות.או כמו

פעמונים להגנה בפני חדירת גשם המותקנים על תעלות במעבר מפנים הבניין לחוץ  .0
 יימדדו בנפרד.

 
תכולת מחירי התעלות: מחיר התעלות יכלול את כל הספחים הדרושים, להתקנה באופן 
מושלם, לרבות תמיכות וכל התליות, מפצלים, מישרי ומכווני זרימה, מתלים , חיזוקים, 
חיבורים, חיבורים גמישים, פתחים להתקנת אביזרי מדידה, אטומים למניעת דליפות אויר, 

 אוגנים, הקשחות, בלמי רעידות שילוט וסימון מפורטים וכל יתר הנדרש.
 

עבור תעלות גלויות לא תשולם כל תוספת עבור ניקוי התעלות מלכלוך וסימון, התקנה נאה 
 ומסודרת.
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  צוני( ואקוסטי )פנימי( לתעלות מיזוג אוויר.בידוד תרמי)חי   071.00

 

 כללי:  .א
 
עבור כל התעלות ובכל המקומות בהן נידרש, יסופק ויותקן צמר מינרלי לבידוד, מצופים או  

לא מצופים והמיועדים לבידוד תרמי ולבליעה אקוסטית. הבידוד משמיכות צמר זכוכית 
לפחות   V.3.3סוג   000  , ת"י 0110, ת"י 000בלתי דליק. כל חומרי הבידוד יתאימו לת"י 

, הבידוד יהיה מתוצרת NFPA 90Aחומרי בניה(, ועמידה  בתקן  )תגובות בשריפה של
"IZOCAM" משווק ע"י "גולמט", או מתוצרת "OWEN-CORNING או "
"CERTAUNTEED."משווק ע"י  "יהודה יבוא ויצוא " 

 

 בידוד תרמי אקוסטי פנימי: .ב
 

ם בידוד תרמי אקוסטי פנימי לתעלות אוויר יהיה מסיבי זכוכית )פיברגלס( עם סיבי .01
ארוכים+ גיזה, מטיפוס חצי מוקשה שאינו משיר סיבים. הצפיפות המזערית של 

מ"מ  לתעלות במותקנות בתוך  00ק"ג למ"ק. עובי הבידוד יהיה  00החומר תהיה 
 מ"מ לתעלות המותקנות מחוץ לבניין. 01הבניין ובעובי של  

 

ובעל מוליכות תרמית )חום(  של  C° 001הבידוד יהיה עמיד עד לטמפרטורה של   עד  .00
(mKW/ )1.101  בטמפרטורה ממוצעת שלC ° 01. 

 כל אריזה תכיל תווית מודבקת עם פירוט נתוני התכולה ונתונים טכניים. .00

 

 בידוד תרמי חיצוני: .ג
 

בידוד תרמי חיצוני לתעלות אויר יהיה מסיבי זכוכית )פיברגלס( עם סיבים ארוכים,  .00
נו משיר סיבים כולל מחסום אדים עשוי מאלומיניום. מטיפוס חצי מוקשה שאי

מ"מ   01ק"ג למ"ק. עובי הבידוד יהיה  00הצפיפות המזערית של החומר תהיה 
 לתעלות במותקנות בתוך הבניין והן לתעלות המותקנות מחוץ לבניין.

ובעל מוליכות תרמית )חום(  של  C° 001הבידוד יהיה עמיד עד לטמפרטורה של   עד  .03
(mKW/) 1.100  בטמפרטורה ממוצעת שלC ° 01. 

   

 אופן התקנת הבידוד: .ד
 

החיבורים והמעברים בין חלקי התעלות המבודדות ושאינן מבודדות, יבוצעו באופן רציף 
ללא כל מדרגה בתפר בתוך המשטח הפנימי. דלתות גישה ושירות תבודדנה בהתאם, באותה 

 מתכונת כמו התעלה. התקנת הבידוד תתבצע, כדלקמן:
 

לפני התקנת הבידוד יש לנקות את דפנות התעלה באופן מושלם, הבידוד יודבק  .0
לדפנות התעלה ע"י מריחת התעלה בדבק בלתי דליק , כמומלץ ע"י יצרן הבידוד 

 וכמפורט להלן.
 

כל החיבורים בין שמיכות הבידוד יוגנו כל ידי עטיפה בסרט הדבקה חרושתי או 
מ"מ. הדבקת קצוות הסרטת היה תוך  01ברוחב מ"מ ו 1.0בסרט פח מגולוון, בעובי 

 ס"מ. חומר הבידוד יודבק לפח באופן רציף וללא סדקים וטלאים. 0חפייה של 
 

בנוסף לדבק, יוחזק חומר הבידוד לדפנות התעלה. ע"י אמצעי הידוק שאינם פוגעים  .0
. כל המכלול יהיה SMACNAבעובי ובתפקוד הבידוד ובמרווחים כמצוין במדריך 

 חיד בשטחו הפנימי.חלק וא
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חיבור בין שני מזרני חומר בידוד בקצוות, יבוצע באמצעות רצועות חיזוק  .0
", למניעת Zמ"מ בצורת  "  1.0מתאימות, או רצועות פח מגולוון בעובי של 

 התקלפות ולהבטחת התנגדות מינימלית לזרימת אויר.

 

ס"מ  01ן, ברוחב חיזוק חיבורים סביב התעלה יבוצע באמצעות רצועות פח מגולוו .0
, ע"מ להדק את SMACNAמ"מ לפחות, במרווחים כמצוין במדריך  1.1ובעובי 

 הבידוד באופן אחיד אל דפנות התעלות.

 

 התקנת בידוד אקוסטי פנימי. .0
 

I. " בנוסף לדבק ישתמש הקבלן בעוגני הצמדה דביקים )תוצרתDURO 

DYNE" או "GEMCOמשווקים ע"י "גולמט"(, שייבות/דסקיות תפס " 
להצמדת הבידוד על ידי סגירת עוגן ההצמדה באמצעות נעילה עצמית 

 וכיפוף המסמר.
 

 ס"מ לאורך ולרוחב התעלה. 01עוגני הצמדה יותקנו במרחקים של 

 

II.  1.0קצוות הבידוד במישור קצה התעלות יחוזקו ברצועות פח מגולוון בעובי 
מגולוון מ"מ. כל הפינות יוגנו בזוויתנים מפח  01מ"מ וברוחב של 

1.0X01X01  מ"מ. בכל מקרה של הרכבת פס או זוויתן פח על הבידוד, יש
 להקפיד שלא לפגוע בעובי שכבת הבידוד.

 

III.  בכל מקומות התפר הפנימי של קצוות הבידוד האקוסטי, יותקן לכל אורך
 1.0" מפח מגולוון בעובי Lהתעלה ואביזריה לרבות קשתות, פס חיזוק ,"

 התעלה בלבד ללא חיזוקי אמצע. מ"מ, אשר יחוזק לקצוות
 

IV.  בחיבור קטעי תעלות מבודדות בבידוד אקוסטי, יש להדביק גומי ספוגי
מבודד לאורך פסי החיזוק בכל היקף התעלה, ליצירת רצף של בידוד תרמי 

 ומניעת גשרי קור. 
תעלה גלויה לשמש ותנאי חוץ, תבודד בבידוד בעובי הנדרש. תעלה  חיצונית  .0

תרמי )חיצוני( תצופה מבחוץ במעטה פח מגולוון צבוע לבן מראש המבודדת בבידוד 
לפני ביצוע   מ"מ לפחות. כל החיבורים במעטה הפח המגולוון  יאטמו . 1.0בעובי 

עבודות האיטום יש לנקות היטב את מקום המריחה, מריחת שכבה ראשונה של 
יכבה חומר האיטום, עטיפה באמצעות תחבושות גזה משוריינות, ומריחה של ש

על בסיס מים  .U.Vנוספת. חומר איטום והציפוי יהיה אקרילי לבן עמיד בקרינת 
 סופר". -כדוגמת "אקרילפז

בידוד אביזרי תעלות, אביזרים ומתקנים המותקנים בתעלות מבודדות, כגון: מדפי  .0
ויסות, משתיקי קול, מדפי אש, סוללות חימום וקירור, ווסתי ספיקה וכד' יבודדו 

ני בלבד, למעט אביזרים המבודדים באופן מקורי על ידי יצרו הציוד בבידוד חיצו
 בבידוד תקני אחר.

בכל מקרה בו האביזר המבודד הוא כזה המחייב גישה לצרכי טיפול ואחזקה,  .1
הבידוד יותקן בצורה המאפשרת את פירוקו והחזרתו, ללא פגיעה בבידוד. במקרה 

משך רציף וישיר של בידוד בו לא נדרשת גישה לתוך התעלה, הבידוד יהיה ה
 התעלה.

בכל מקרה בו מבודד אביזר בעל חלקים נעים בין צירים של מדפים, יש להקפיד 
 שהתקנת הבידוד לא תמנע את התנועה החופשית של החלקים הנעים.

יש להקפיד על בידוד מקום חיבור האביזר לתעלה. במידה והבידוד אינו רציף   
ני ע"י היצרן, מקום החיבור יבודד עם חפייה  והאביזר  סופק מבודד באופן תיק

 ס"מ לפחות.  0ברוחב של 
 

 בידוד תעלות שחרור/הוצאת עשן: .ה
 

אופקית או אנכית ובמקומות עבורם הדבר   בידוד תעלות הוצאת עשן בהתקנה .0
דגם  "M0בידוד מיוחדות, תוצרת חברת " יידרש, יהיה עם שמיכות 
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"FIREMASTER DUCT WRAP 2X2 "   עומדות בתנאיASTM E 84/UL 

 דליק, גמישות, בעובי אחיד של  , עטופות מסביבן ברדיד בלתי  NEPA 96 -ו   723
 "מטלפרס"., כמשווק ע"י 0"  

 השמיכות תהיינה "תפורות" למניעת החלקת השמיכות מתוך עטיפתן.
 ס"מ לפחות והקצוות לא יהיו אחד מעל לשני. 0.0חפיפה של   התהיהבידוד בקצות  .0
החלק   תבמידה ויש לחתוך שמיכות ע"מ לקבל עטיפה באורך הנכון, יש לסגור א .0

 החתוך בסרט אלומיניום מידבק.
 1.0ובעובי של    ממ" 00-02סביב העטיפה הכפולה יש להדק סרטי מתכת ברוחב של  .0

תוחזקנה במקומן אבל ללא  ס"מ. הרצועות תסגרנה באופן שהשמיכות 01מ"מ, כל 
 ה לשמיכות.גרימת נזק או קריע

נציגו  כל עבודת העטיפה וההגנה סביב התעלות תבוצע תחת הנחיות היצרן ו/או .0
 המוסמך.

 

בכל מקום בו יש פתח/יציאה בתעלה למפזר או שבכה )"נעל", או חיבור יציאה עגולה  .ו
על סגירות פח מגולוון סביב  להקפידמתעלה מלבנית, או פתח ביקורת( , על הקבלן לבצע  

 וות הבידוד ומניעת נשירת סיבים לזרם האוויר.הפתח לסגירת קצ
 

 דבקים. .ז
 

 הדבקים המשמשים לעבודות הבידוד יעמדו בדרישות הבאות:
 

 .0110הדבקים יתאימו לת"י  .0

 יהיו דביקים ומתאימים לדרישות יצרן חומר הבידוד מבחינת ההדבקה. .1

 יתייבשו תוך זמן סביר, לא מהר מהזמן הדרוש להנחת הבידוד על פניו. .2

 לאחר התייבשותם לא ישחררו זגים רעילים בתנאי עבודה רגילים. .01

 לא יגרמו נזק לחומר הבידוד ולפח. .00

 לא יקטינו את עמידות האש של חומר הבידוד בהתאם לתקני אש נדרשים. .00
 

 אופני מדידה: .ח
 

בידוד אקוסטי פנימי, יימדד  דוגמת התעלה כאשר מידת ההיקף תהיה שווה למידת  .0
 וספות המצוינות  עבור בידוד אביזרים בפרק תעלות.היקף התעלה, כולל הת

בידוד תרמי חיצוני, יימדד  דוגמת התעלה כאשר מידת ההיקף תהיה שווה למידת  .0
 היקף התעלה, כולל התוספות המצוינות  עבור בידוד אביזרים בפרק תעלות.

בידוד תרמי חיצוני לתעלות  גלויות לשמש ותנאי חוץ, יימדד  דוגמת התעלה כאשר  .0
מידת ההיקף תהיה שווה למידת היקף התעלה, כולל התוספות המצוינות  עבור 
בידוד אביזרים בפרק תעלות. לרבות מעטה פח מגולוון צבוע לבן מראש, ואיטום. 

 או כמוגדר בכתב הכמויות. 

בידוד תעלות הוצאת עשן, יימדד  דוגמת התעלה כאשר מידת ההיקף תהיה שווה  .0
וספות המצוינות  עבור בידוד אביזרים בפרק תעלות. למידת היקף התעלה, כולל הת

 המחיר כולל את העטיפה הכפולה, החיזוקים, וכל האמור לעיל. 
 
 
 

  מפזרי אספקה, תריסי אוויר חוזר או פליטה.   021.00

 

 כללי: .א

 
מפזרי אוויר ותריסי אוויר ייוצרו מפרופילי אלומיניום משוכים, מאולגנים או צבועים בצבע 

בתנור. מפזרי אוויר ותריסי אוויר עשויים חומר אחר כגון: פלדה שחורה, פלב"ם, קלוי 
 , יותקנו ע"פ דרישה מיוחדת בלבד.  PVCפוליפרופילן או
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)ארה"ב(  SMACNA  כל אביזרי התעלות אוויר ייבנו ויותקנו לפי המלצות מדריך איגוד 
 במהדורתו העדכנית.

יסי אוויר, מדפי אוויר לוויסות, מדפי אש, מישרי אביזרי תעלות מוגדרים: מפזרי אוויר, תר
 זרימה, חיבורים גמישים ואביזרי קצה לתעלות.

מפזרי אוויר ותריסי אוויר למיניהם ייבחרו בהתאם להפרשי טמפרטורה, לצורת הפיזור 
 ולשטח הכיסוי הנדרשים, לרמת הרעש ומהירות אוויר הנדרשים.

 

 01ע"ג קירות יותקנו בתוך מסגרות עץ בעובי מפזרי האוויר ותריסי האוויר המותקנים  .ב
מ"מ. העץ יהיה מהוקצע, בחתך שפינותיו ישרות ומרוח בשמן פשתן. מסגרת  העץ תסופק 
ע"י קבלן המערכות ותותקן ע"י הקבלן הכללי. בפיקוחו ובהנחיתו של קבלן המערכות. קבלן 

 המערכות יהיה אחראי למידות המסגרות ולדיוק הרכבתן.
האוויר ותריסי האוויר ייקבעו אל קירות הבניין או משטחי התקרה על גבי אטם גומי מפזרי 
מ"מ לפחות, וזאת באופן ששולי המסגרת יכסו לחלוטין את הרווח הנוצר בין  0בעובי 

 מסגרת העץ לקיר.
קיבוע המפזרים יעשה באמצעות ברגים מגולוונים בעלי ראש קוני מושקע לתוך מסגרת 

בלוט מפני המסגרת. ראשי הברגים יהיו צבועים בצבע בעל גוון שווה לזה המפזר. כך, שלא י
 של המפזר, לא יושאר שום רוח או חריץ בין מסגרת המפזר ובין פני הקיר.

 

כאשר יידרש, קיבוע מפזרי האוויר ותריסי האוויר יהיה באופן סמוי, ע"י ברגים ולוחיות, או  .ג
 עם קפיצים עם גישה מחזית המפזר. 

האוויר ותריסי האוויר יהיו מתוצרת "יעד" או "מטלפרס" או "טרוקס" או שווה  כל מפזרי
מ"מ או פחות או  01ערך מאושר מראש. מפזרי אוויר ותריסי אוויר יהיו עם שוליים ברוחב 

יותר. כפי שיידרש ע"י המזמין. עיבוד השוליים יהיה מושלם. כך שלא יראו קווי החיתוך 
 האלכסוניים.

 SUBויר ותריסי האוויר ללא שוליים, יסופק ויותקן משקוף עיוור )עבור מפזרי האו

FRAME מקורי של היצרן מתאים להתקנה בקיר בנו, או לקיר/תקרה עם ציפוי גבס הכל )
 לפי המקרה.

לפני הזמנת מפזרי האוויר ותריסי אוויר, יספק הקבלן למפקח דוגמא מכל סוג לבדיקה 
 ואישור.

 

 מפזר אספקה תקרתי. .ד

מיועד  01 0וויר תקרתי יהיה עם להבים קבועים מעוגלים או ישרים בזווית מפזר א  .0
לקירור או חימום לאספקת אוויר בכמות גדולה, עוצמת רעש נמוכה. עשוי פרופילי 

 אלומיניום משוכים.

מסגרת המפזר תהיה מעוצבת עם שוליים שטוחים עם קו התקרה, או עם שוליים   .0
 וליים שטוחים צרים עם קו התקרה.מעוגלים הבולטים מקו התקרה, או ש

 ליבת המפזר ניתנת לפירוק בצורה הנוחה וקלה, לצורכי התקנה וגישה לווסת כמויות.  .0

או ציפוי אנודייז.   RALצבע המפזר יהיה לפי בחירת המזמין או האדריכל לפי קטלוג    .0
 אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי.

בעל כפות מנוגדות, עשוי מפרופילי מפזר עם ווסת כמויות. ווסת כמויות אוויר יהיה   .0
אלומיניום משוכים, ניתן להתקנה על המפזר בחלקו הפנימי, באופן מודולרי גם לאחר 
התקנת המפזר בתקרה. הווסת ניתן לוויסות ע"י ידית סמויה דרך פני המפזר ללא צורך 

 בהסרת הליבה.

 מופיע בתכניות.המפזרים יהיו ריבועיים או מלבניים עם תבניות )כיווני( פיזור כ  .0

( או מסוג מחליף T BARמפזר תקרתי ריבועי מחליף אריח תקרה, יהיה מסוג שטוח )  .0
 (. FINE LINEאריח חצי שקוע )לתקרת )

 סבכת אוויר חוזר. .ה

, מיועדים ליניקת אוויר 00 0סבכות אוויר חוזר יהיו עם להבים קבועים בהיסט של   .0
 בקירור, בחימום ואוורור.

לומיניום משוכים, להבים מעוגלים מותקנים בשורה אחת במישור עשויים פרופילי א  .0
 אופקי או אנכי לפי הנחיות מנהל הפרויקט או המזמין.

או ציפוי אנודייז.   RALצבע המפזר יהיה לפי בחירת המזמין או האדריכל לפי קטלוג   .0
 אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי.
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על כפות מנוגדות, מיוצר אביזרים: סבכת יניקה תסופק עם ווסת כמויות אוויר ב  .0
מפרופילי אלומיניום משוכים, מותקן על הסבכה בחלקו הפנימי ללא שינוי מידת צוואר 

 של הסבכה. 

 סבכות יניקה/פליטה נגד גשם. .ו

, מיועדים ליניקת/פליטת 00 0סבכות אוויר נגד גשם יהיו עם להבים קבועים בהיסט של   .0
 ת גשם מחוץ למבנה.אוויר בקירור, בחימום ואוורור ומונעים כניס

עשויים פרופילי אלומיניום משוכים, להבים מעוגלים מותקנים בשורה אחת במישור   .0
 אופקי או אנכי לפי הנחיות מנהל הפרויקט או המזמין.

או ציפוי אנודייז.   RALצבע המפזר יהיה לפי בחירת המזמין או האדריכל לפי קטלוג   .0
 אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי.

טה נגד גשם תסופק עם ווסת כמויות אוויר בעל כפות מנוגדות, מיוצר סבכת יניקה/פל  .0
מפרופילי אלומיניום משוכים, מותקן על הסבכה בחלקו הפנימי ללא שינוי מידת צוואר 

 של הסבכה. 

 תוספות: רשת מגולוונת נגד חרקים, משקולת פנימית  )בתוך חתך פתח אור(.  .0
 

 "אוטוקלאב".מנדף יניקה מעל מכשיר  00.001

 
   כללי: .0

 
המנדף יסופק בשלמותו, מיוצר במקצועיות ברמת גימור גבוהה. כל החיבורים יהיו מרותכים 
בריתוך מלא ומלוטשים. בין ביתר יכלול המנדף תעלת איסוף לניקוז אדים מים עם יציאה 

 לניקוז, אוזניים לתליה וכמפורט בהמשך. 
)כדוגמת מנדפים המוקנים  0110התקן הישראלי מבנה המנדף על כל חלקיו יתאים לדרישות 

. המנדף יחובר למערכת התעלות ולכל יתר הנדרש. כל המנדפים  מעל מכונות הדחת כלים(
יסופקו עם תעודות המאשרות עמידה בדרישות התקנים המפורטים לעיל או נדרשים ע"י 

 הרשויות בזמן ביצוע העבודה.
 

   מבנה: .0
 

)על כל חלקיו( בעובי דופן מינימלי של   AISI 304פלב"ם  המנדף יהיה בחתך מלבני, עשוי
מ"מ. יסופק עם אוזני תליה מרותכים למבנה. כל החלקים יחוברו בריתוך רציף )מלא(  0.00

 .מלוטשים לדרגה גבוהה 
כל התפרים, חיבורים והחדירות דרך מעטפת המנדף יהיו מרותכים בריתוך חיצוני רציף 

ורים וחדירות של המנדף יכולים להיות מרותכים מבפנים, ואטום לנוזלים. תפרים, חיב
 בתנאי שהריתוך יהיה חלק  ומלוטש . באופן שימנע לכידת נוזלים ויאפשר ניקוי נוח.

 חיבורים, תפרים פנימיים במנדף יהיו אטומים ומוגנים מפני חדירת נוזלים.
 .מאמציםכל מבנה המעטפת יהיה קשיח לחלוטין ללא עיוותים ושקיעות, חופשי מ

 

 צווארוני יציאת  אוויר )שטוצרים(: .0
 
ויר ישאב דרך המישור התחתון האופקי של והאהצווארונים יהיו מרותכים לגוף המנדף.  

גודל היציאות יבטיח חלוקת אוויר טובה וזרימה  המנדף באופן אחיד על פני כל השטח,
בכל פתח הצורך  מטר לשנייה. במידת 0-0.0אחידה. מהירות בזרימה בצווארונים תהיה 

 , עם מנגנון נעילה.01%מחורר, בשטח נקי של  010יניקה יותקן מדף ויסות  מפלב"ם 
 

 תלית המנדף: .0
 
המנדף יתלה )באמצעות מוטות הברגה עשויים פלב"ם( ויחוזק לתקרה ו/או לקירות באופן  

יציב, התליה טעונה אישור המפקח. במידה ותלית המנדף תהיה נמוכה מתקרה 
 1.0טיבית  או תקרה מונמכת מוטות הברגה יושחלו בצינורות פלב"ם בקוטר "קונסטרוק

 ס"מ קו תחתון של המנדף מפני רצפה. 011מינימום בכל הקטע הגלוי . התקנה בגובה של 
מ"מ( מעל  0במידה ויידרש, תבוצע סגירה באמצעות פנלים מפלב"ם )בעובי דופן מינימלי של 

 תקרה מונמכת או מצד המנדף לקירות. המנדף עד לתקרה קונסרוקטיבית  או
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ס"מ מפני רצפה. המרווח בין המנדפים לתקרת בטון או  011-המנדפים יותקנו בגובה של כ
תקרה מונמכת או מצדי המנדף לקירות, ייסגר בצורה אסטטית באמצעות פנלים עשויים 

הפרויקט או מ"מ. וזאת לפי דרישה מפורשת של מנהל  0בעובי מינימלי של  010פלב"ם 
כמופיע בכתב הכמויות. המדידה תהיה נטו ללא תוספות עבור פחת, שוליים, חיפויים, פסולת 

 וכד'.
  

 אופני מדידה:  .0
 

מחיר כל מנדף כולל את כל האמור לעיל וכנדרש להשלמת העבודה כולל התקנה מושלמת, 
על פני כל  יר באופן שהזרימה תהיה אחידהווויסות כמויות האו, חבור לתעלות היניקה 

 .המים ואישור מכון התקניםהשטח וכל יתר הנדרש לסילוק מהיר ויעיל של אדי 
 

   או ע"י חברת  " )משווק ע"י "א. אדירן"(VIANENהמנדף יהיה כמיוצר ע"י חברת "

HALTON  "מוכח סיוןיבעל נ"ארמה את בנט הנדסה בע"מ " או  או  "וימקו אייר בע"מ ,
היצרן יגיש מפרט ותכניות עבודה מפורטות אשר יבדקו לפני הביצוע,  .או ש"ע מאושר מראש

 הייצור יהיה אך ורק על בסיס מפרט ותכניות מאושרות ע"י המתכנן ו/או המפקח והמזמין.
 

 .מדפים אוטומטיים נגד אש/עשן  00.001

 

 כללי: .א

 
ום הנדרש המק הקבלן יספק ויתקין מדף אוטומטי נגד אש ו/או עשן מדגם מכני ממונע, בכל

הנדרש ע"י התקנים העדכניים  בתכניות, בכל חדירה של תעלה דרך "קיר אש" ובכל מקום
או ע"י המפקח. המדף יהיה מדגם כמפורט להלן ובתכניות, יהיה מתאים להתקנה אופקית 

יעמוד בדרישות העדכניות של תקן  .בידוד טרמי חיצוניב ועטיפהאו אנכית כמפורט בתכניות 
פ"י עהעבודה כוללת התקנת המדף . כל חלקיו, מהדורה אחרונה ועדכנית על 0110ישראלי 

לתעלות ולמבנה, ומסירת הדו"חות ותעודות הבדיקה  הנחיות היצרן לרבות התחברות
כמו כן, העבודה בסעיף זה כוללת בדיקה לתקינות פעולת המדף ע"י גוף מוסמך  למזמין.

מודגש בזאת כי כל  התשלום לגוף הבודק.בלבד )כגון מת"י( ולכל מדף ומדף במערכת, כולל 
מדף חייב באישור הכולל מדבקה מקורית עם שם היצרן, סימון האישור רמת האטימות וכל 

 .יתר הנדרש
 

 .( ממונעSFD מדף מכני )אש ועשן .ב

 

 )בעלת מבנה ריבועי( מדף אש ועשן ממונע יהיה חד או רב עלי, עם ידית חיבור למנוע .0
  הפרדה. להתקין המדף במרכז קיר אש או תקרתבעלת הגנה באופן שיאפשר ו

באמצעות  המנוע יהיה חשמלי לפתיחה ולסגירה ע"י מתן פיקוד מרחוק, או לסגירה .0
 רגש טרמי חשמלי בתעלה.

לעמידה  ( לפחות,LOW LEAKAGE) Шלרמת אטימות  S 000 ULהמדף יהיה לפי  .0
הקשחה בפינות,  נים עם חיזוקיוושעות לפחות, בנוי מחלקים מגול 0.0באש למשך 

משני צדי המדף לשם  רון המיועד להתקנה בקיר/מחיצת אש, והארכהוואועם צ
 חיבורו אל התעלות.

להשאיר  המדף יותקן בקיר/מחיצת אש לפי הפרטים ו/או הנחיות היצרן כאשר יש .0
 מרווחי התפשטות בין המדף לפתח, איטום בין המדף לקיר/מחיצה וכל יתר הנדרש.

 BL" דגם TROXתוצרת "נפתח על ציר עלה פתח גישה סמוך למדף יותקן בת .0
ס"מ, או ש"ע של "מתכת ווקס" או "אוטומט"  אשר ישמש  01X01 דותיבמ

 דה ויידרש. הפתח יותקן מעבר לצד המוגן.ילבדיקת המדף, ופתיחתו באופן ידני במ
 הפתח ייוצר מפחים בעובי התעלות בהן הוא מותקן.

 

-למצבים "פתוח BF, תוצרת "בלימו" מדגם   DCוולט 00-המנוע יהיה חשמלי ל .0
יר, ומחוץ לקיר עם גישה וסגור", עם קפיץ מחזיר. המנוע יותקן מחוץ לזרם האו

למנוע יהיו מגעי גבול ובמצב "סגור" תידלק נורה אדומה  נוחה לטיפול ואחזקה.
 במקום גלוי לעין, או בלוח החשמל של היחידה אותה משרת המדף, או סמוך למדף,
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 ן או בלוח התראות אחר כפי שיקבע, ובמקום עליו יבקרת הבני במערכת
 יוחלט.

"בלימו"  עם המנוע יסופק יורכב יחובר ויחווט מנגנון הפעלה טרמי/חשמלי, תוצרת .0
 (., המיועד למדפי אש )המדף יהיה ללא נתיך מכניS00- BAEדגם 

 

 .אופני מדידה ומחירים למדף אש ומנגנון ההפעלה  .ג
 

 1.00בנפרד, לפי המידה הנדרשת, או לפי השטח נטו )מינימום עבור המדף ישולם  .0
במידה וחתך התעלה מחייב ביצוע מעברים למידת המדף, יכלול מחיר המדף  מ"ר(.

המחיר כולל את הסימון, ביצוע הפתחים בקיר/מחיצה, תיאום  גם את המעברים.
הנדרש, וכן חיבור ואיטום לקיר/מחיצה, חיבור לתעלות ואיטום, הפעלה וויסות וכל 

 הבדיקה בידי הבודק המוסמך ותעודות הבדיקה.
 פתח הגישה ישולם בנפרד. .0

המנוע ישולם בנפרד כולל את השנאים, את מנגנון ההפעלה טרמי/חשמלי, החווט  .0
ביניהם, החווט עד ללוח החשמל ממנו מופעל המדף, נורת ההתראה בלוח, החווט 

יוון, ויסות וכל הנדרש להשלמת עד לנורה, המפסקים, חיגורים למערכות החשמל, כ
 העבודה, לפי הנחיות היצרנים ודרישות התקנים.

 

 גופי )נחשוני( חימום חשמליים לחימום.   031.00

 

 כללי. .א
 

מ"מ. גופי החימום בתוך  1גוף חימום חשמלי ייבנה מקטעי צנרת עשויים פלב"ם, בקוטר 
 0מטר אורך צינור לכל  0הצינורות יהיו מטיפוס עמיד בטמפרטורות גבוהות, ויחושבו לפי 

וולט ויחוברו אל תיבת חיבורים.  001קוו"ט תפוקת חימום. גופי החימום יופעלו במתח של 
דרגה באופן שווה בין הפאזות, כך שבכל מצב פעולה תהיה חלוקת המעגלים יחולקו בכל 

 דרגות כמופיע בטבלת הנתונים. בהספקים ובחלוקתעומס שווה בין הפאזות, 
 

פניהם באופן שווה, ומסירת החום תהיה  יר יעבור עלובאופן שזרם האוגופי החימום יותקנו 
 ויר העובר דרכם.. הגופים יתוכננו למפל לחץ נמוך של האויעילה בכל השטח

 

 התקנת נחשון חימום בתעלת אוויר. .ב
 

נחשון חימום המותקן בתעלות אספקת אוויר יותקן באמצעות אוגנים ואוגנים נגדיים 
 )חיבור האוגנים באמצעות ברגים ואומים( או באמצעות חיבור פחחות מתאים ומאושר.

די החיבור ומניעת התקנת הנחשון תבטיח, אטימה טובה בין הנחשון ותעלת אוויר מכל צ
דליפות אוויר )חומר האטימה יהיה מסוג חבלים או סרטים )תחליפי אסבסט( כמשווק ע"י 
"גולמט"(, אפשרות לבידוד חיצוני של התעלה והנחשון ושמירה על רצף בידוד. אפשרות 
נוחה לפירוק והרכבה של הנחשון כולל הבידוד. בתעלה סמוך לנחשון תתוקן דלת גישה על 

של "טרוקס" או שווה ערך מאושר(  30X30    BLדית סגירה/נעילה )כדוגמת צירים וי
 לצורכי גישה טיפול ואחזקה בנחשון ובהגנות.

 
להקפיד שבאזור גופי החימום עצמם לא יהיה  בתעלות המבודדות בידוד אקוסטי, נדרש

התעלה באזור גוף  היקף הפנימי שלכל הבידוד ב חומר דליק אחר. בידוד אקוסטי או
מכל צד ס"מ  00 לפחות רוחב הפח יהיהמ, מ" 1.0בלוח פח בעובי יצופה חימום החשמלי ה

 של גח"ח.
 

 הגנות לנחשוני חימום.  .ג
 

גוף חימום חשמלי לא יותקן בתעלות אוויר, אלא אם תצויד המערכת בהגנה בפני חימום 
י עם יתר. במפסק לחץ אוויר הפרשי או מפסק דגל ותרמוסטט ביטחון )מפסק ביטחון תרמ

הפעלה חוזרת ביד( אשר יפסיק את פעולת גח"ח במקרה של תקלה בזרימת אויר ע"פ 
 הנחשון או התחממות יתר.
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מילר" או ש"ע של "פן" מותאם למהירויות -תוצרת "מקדונליהיה מפסק זרימה )דגל( 
מ"מ מים.  0-000עם רגישות בין  00Pפרנציאלי תוצרת "פן" דגם יהזרימה, או מפסק לחץ ד

 ים יפסיקו את פעולת הנחשונים בחוסר זרימת אויר.המפסק
ידני, עם חווט לנורת  , או שווה ערך מאושר, עם ריסט00Aרמוסטט יהיה תוצרת "פן" דגם ת

  התראה בלוח החשמל.
 דרך מתנע המפוח.יבוצע חווט הפקוד לנחשונים 

 חיבורי חשמל. .ד
 

 הנחשונים יהיו מחוברים לקופסת חיבורים חיצונית דוגמת לוח חשמל 
 מתועש, מחוץ ליחידה או התעלה. הקופסה תהיה מפחי פלדה מרותכים 

. מכסה הקופסה יהיה עם צירים, מתאים לתנאי הסביבה עליוןוצבע וצבועים בצבעי יסוד 
חתך המוליכים יהיה לא  רור.ואטום לחדירת מים. במידת הצורך, יהיו בקופסה פתחי או

 מ"מ. הכבל יהיה באורך הנדרש. 0.0 -פחות מ
 

, להתקנה חיצונית יהיו בדרגת  IP-44להתקנה פנימית יהיו בדרגת הגנה  מערכת חשמל
 וכל יתר הנדרש למתן הגנה מושלמת לפעולה ללא תקלות. IP-55 לפי הגנה

הטמפרטורה העלולה  קצה גופי החימום המתחברים לקופסת החיבורים לא יתחממו מעל
לגרום נזק לחיבורים ולחיווט של הגופים. מוליכי החשמל המבודדים יהיו עמידים 

 בטמפרטורות העללות להיווצר.
 מערכת החשמל תעמוד בטמפרטורות העשויות להיווצר בפעולת גופי החימום או היחידה.

 

 שילוט. .ה

חרוטות או ע"ג שלט  רב שכבתי עם אותיות  PVCע"ג שלט עשוי קופסת חיבורים תשולט 
 אשר יציין את הספק הנחשונים ומספר הדרגות, ואת החדר או האזורמתכתי מודפס. 

 .המטופל
השלט יוצמד בברגים או ע"י הדבקה לדלת או לקופסא או קבוע בסמוך לרכיב המסומן.  

 רקע השלט והטכסט יסוכם עם המפקח לפני הזמנת השילוט.

 

 ויסות, הפעלה והרצה. .ו

 
שון חימום חשמלי, יוודא הקבלן פעולת גופי החימום באמצעות ווסת זרם או  עבור כל נח

בדרגות או בשיטה אחרת כפי שנדרש. את אטימות החיבורים, פעולת הגנות, גישה נוחה 
 וישלים כל עבודה נוספת הדרושה על מנת להכניס את הציוד לפעולה לטיפול ואחזקה 

 תקינה.ותחזוקה 
 

 דה.תכולת העבודה ואופני מדי .ז

 
, חיווט חשמלי לגופי אספקה ואויר חוזר העבודה כוללת את כל החבורים חבור לתעלות

 PVC  ן מצופה ינור גמיש משורייבורי החשמל יעשו באמצעות ציחימום וחיווט פיקוד. כל ח
 , כל כניסות החשמל יהיו באמצעות אנטיגרון.ס"מ לפחות 01ובאורך של  

 
כולל את כל  עפ"י ההספק והדרגות. מחיר כל גוף חימוםגופי החימום החשמליים ישולמו 

רמוסטט בטחון, פתח תלחץ,  האמור לעיל, לרבות קופסת חיבורים, אטם, מפסק זרימה או
 בקורת, הגנת פח, התקנה, חבור חווט, שילוט וכל הנדרש.

 

 תאי סינון.   001.00 

 

מ"מ, לתא דלת נפתחת על ציר עם אפשרות  0.0עשויה פח מגולוון בעובי תיבת הסינון  .א
 .הותפקיד תיבהדגם ה יר צח, הכל לפיומדפים לאו מסננים, תכילנעילה, 

המדפים יהיו מפרופילי אלומיניום במבנה אוירודינמי, עם מנגנוני סיבוב עשויים גלגלי  .ב
לכלוך אל בין הגלגלים.  חדירת שיניים. גלגלי השיניים יהיו בתוך מבנה סגור אשר ימנע

 המדפים יהיו ברמה כזו שתאפשר אטימה מוחלטת במצב סגור.
 המדפים יהיו כמשווק ע"י "יעד" או כמיוצר ע"י "אביגל" או ש"ע בלבד.
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 .אויר צח יותקן מנוע "בלימו" עם קפיץ מחזיר מדפיל
 המקרה נת או שבכה נגד גשם, על פיוואויר צח תותקן רשת מגולכניסת על פתחי 
 והמיקום.

 מסננים. .ג
 
או  פוס הניתן להחלפהייהיו מתאימים למהירויות נמוכות מט המסננים כללי. .0

 להתקנת מסננים. תא, ויש לנצל את כל חתך מבנה הלרחיצה

 

 המסננים יורכבו צמודים זה לזה ויהיו עם אטמים בצדדים על מנת למנוע  .0
קלה משני צדי תא. כאשר נזילות אויר בעקיפה למסננים ויהיו ניתנים להוצאה 

 ההוצאה מצד אחד בלבד, יותקן מעצור בצד הנגדי.
 

 AFI WEIGHT, המסננים ליעילות נמוכה ייבחנו לפי מסננים ליעילות נמוכה .0

REST לפי הבחינה הנ"ל, מבנה המסנן יהיה  00%, ויהיו בעלי יעילות מינימלית של
 כדלקמן:

 

המסננים ייבנו ממסגרות פלדה מגולוונות,  -מסנן עם מילוי הניתן להחלפה .א
מ"מ, עם מסגרת נפתחת לשם החלפה.  0.0או אלומיניום בעובי מינימלי של 

בין המסגרות יודבק גומי נאופרן וכן בין המסגרת לקצוות, למניעת דליפות 
"אמרגלאס" כחול )של אוויר. חומר המילוי יהיה להחלפה עשוי צמר זכוכית 

AAF,)  חומר המילוי יהיה בעל 0מאושר מראש, בעובי "או מדגם אחר .
צפיפות משתנה הולכת וגדלה בכיוון זרימת האוויר, כך שחלוקת האבק 

 המצטברת במסנן תהיה הומוגנית. 
( של ARRESTANCE, כושר תפיסה )G2יהיה בדרגה של  הראשוני המסנן

או כנדרש בתוכניות או בכתב  פסקאל 01לחץ התחלתי של  ומפל 01-00%
 הכמויות

 משניים, המסנן המשני יהיה  מסילות לקבל גם מסנניםתא הסינון יכיל 

 ADS( תוצרת  1.00" מ"מ ) 01 בעובי  VNF-300מדגם  ,G4בדרגה 

LAMINAR. 
 

 בלבד. 01X"01"או  01X00"או  00X"00"יהיו  ניםמידות המסנ
 

 רגל לדקה. 011יר דרך המסנן לא תעלה על ומהירות האו
 

 תפעול מערכות לשליטה בעשן.   091.00

 

 כללי: .א
 

תפעול מערכות לשליטה בעשן. כאשר נדרש להפעיל מערכת לשחרור חום ועשן )בטיחות אש( 
עקב קבלת התרעה ממערכת גילוי אש. קביעת משטר הפעלות והאינטגרציה של מערכות 

בהתאם לדרישות, תקנות והתקנים. חירום במבנה, כאשר מופעלות מערכות סילוק עשן, יהיו 
להנחיות הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי. קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות 
נכון של מערכות אלו בעת שריפה. מערכת זו תופעל ישירות ע"י המערכת לגילוי אש עשן בבניין 

 ) קבלת אות מרכזת גילוי אש או ממערכת כיבוי אש אוטומטיות(.
  

 ה בדרישות התקן:עמיד .ב
 

מעלות צלזיוס למשך שעתיים או  001מפוחי שחרור עשן יהיו עמידים הטמפרטורה של 
מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפי הנדרש בתכניות או בכתב  011או  001לטמפרטורה של

 הכמויות. המפוחים יחוברו להזנת חשמל רגילה + הזנת חירום )הזנה מגנרטור(.
 

 בעשן תהיה ע"י אחד או שילוב של האמצעים אלה: הפעלה של מערכת לשליטה
 הפעלה/ הפסקה ידנית. .0
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 הפעלה ממערכת לגילוי אש )רכזת(. .0

 הפעלה ממערכת כיבויי אש אוטומטית )ספרינקלרים(. .0
 

פנל כבאים לשליטה בעשן יותקן בכניסה לבניין או במקום שיתואם עם רשויות הכיבוי )מצבי  
 הזנה מחברת חשמל(.עבודה יהיו, אוטומט, מגנרטור או 

מערכות שחרור עשן יבדקו לתיאום ואינטגרציה מול מערכות גילוי אש בבניין )מערכת גילוי 
 אש )מרכזת גילוי אש או ממערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים((.

הקבלן ימציא אישור בכתב על ביצוע כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות רשויות הכיבוי, 
 על כל חלקיו הרלוונטים למערכת. 0110עמידה בתקן תקינות המערכת ו

 מיקום לוח פיקוד כבאים: .ג
 

מיקום לוח פיקוד כבאים יהיה בסמוך לכניסה הראשית לבניין לפי קביעת עורך הבקשה  .0
 לסידורי בטיחות אש ובתאום עם רשות כבאות.

ו לוח פיקוד כבאים יכלול את כל הרכיבים הנדרשים בהתאם למערכות החירום שיותקנ .0
 בבניין.

הלוח יהיה בנוי ממתכת עם דלת על צירים, כולל צוהר זכוכית כך שניתן לצפות בפנל ללא  .0
 פתיחה.

 

 לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית.   211.00

 

 כללי: .א
 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי, המפרט הטכני המיוחד  .0
תקנים ישראליים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים  ,לעבודות חשמל ותקשורת

 כלליים.

מזוג  אוורור המפרט המיוחד שלהלן מתייחס לביצוע עבודות החשמל למתקני .0
של המכללה  והינן כתוספת למפרט הטכני של העבודות למתקני מיזוג אויר אויר.

 האקדמית הדסה, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 ים הבאים:העבודות יבוצעו בהתאם למסמכ  .0

(i) המעודכן -0200 חוק החשמל תשי"ד. 

(ii) חשמל )תקן  תקנים ישראליים העדכניים לעבודות חשמל, ייצור לוחות
0002). 

(iii) .תקנות חברת חשמל 

(iv) .התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות 

(v) משרדי.-המפרט הטכני הכללי הבין 

(vi) .עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם 
על הקבלן לספק  מהציוד ו/או העבודה וכן לבצע בעצמו.זכות המזמין לספק חלק  .0

 מידע, הדרכה וכל הדרוש לתאום העבודה, ללא תוספת תשלום.

 שיוןירמקצועיים בהנהלת מנהל עבודה בעל  חשמלאיםהעבודה תבוצע על ידי  .0
אשר ימצא במקום העבודה בכל זמן גודל מתקן החשמל, ל מתאים חשמלאי
 הביצוע.

האמצעים הדרושים, על מנת לשמור על כללי הבטיחות בכל על הקבלן לדאוג לכל  .0
שעות היממה ועליו לדאוג ולהקפיד ועל אחריותו שלא תגרם כל תאונה או נזק 
לרכוש, אדם ואחר מפירוקים, מביצוע של עבודות אינסטלציה או מהפעלת ציוד 

 חשמל כלשהו.

שר יחתמו על על הקבלן לנהל יומן עבודה בו ירשום תהליכי התקדמות העבודה, א .0
 מסר לידו.יידי המפקח והעתק י

בעל רישיון מתאים  עם השלמת העבודות יזמין הקבלן בדיקה של בודק מוסמך  .1
לידי  רימסיח הבודק )העתק "עליו להשלים כל הנדרש לפי דולמתקן החשמל .

של  המזמין(. במחיר העבודה כלולים כל הבדיקות הנדרשות לפני חשמולו והפעלתו
 המתקן.
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, ימסור את המתקן למזמין מוסמךקבלה ואישור המתקנים על ידי הבודק לאחר  .2
 סטים של תכניות עדות מעודכנות כמבוצע. 0כשהם פועלים בצורה תקינה בצירוף 

 כולל במדיה מגנטית/דיסקטים וכד", כולל דו"ח בדיקה תרמית בעומס מלא.

רישות חוזרות ותיקונים לפי ד , בדיקותלא תשולם כל תוספת עבור בדיקות .01
 כלולים במחיר המתקן ולפי דרישות חוק החשמל. ,הבודק/מזמין

הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות, החומרים והציוד שסיפק לתקופה  .00
מתאריך קבלת העבודה. במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל  שלוש שניםשל 

ו )ראה גם סעיף  חשבונו כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר/ציוד פגום על חשבונ
 להלן(.

כבלים למערכות קריטיות )לדוגמא מפוחי עשן( יהיו מדגם חסין אש שלוש שעות  .00
ובחתך כנדרש  E  011 NHXHXFE 21מעלות צלסיוס טיפוס  111בטמפרטורה 

 לעומס.

המזמין באמצעות קבלן לעבודות חשמל יספק את הזנות עד ללוחות החשמל  .00
בבניין. קבלן  המערכות )אוורור ומיזוג אוויר( לאוורור או מיזוג אוויר השונים 

יבצע את חיבור הזנות ללוחות וליחידות. את כל החיווט, המובילים והמוליכים 
לכח ופיקוד על כל האביזרים מלוחות החשמל ולוחיות ההפעלה מרחוק. קבלן 
מיזוג אוויר יתקין מנתקי ביטחון לכל הציוד במקומות בהם נדרש. חיווט כבל 

ש שיסופק ע"י אחרים עד ללוח אוורור או מיזוג אוויר. יבצע בגמר מרכזת א
ההתקנה בדיקה של בודק מוסמך ומורשה. תצלום תרמוגרפי של כל הלוחות  

 בהפעלה וכל יתר הנדרש.

 תכניות הגשה ואישורים: .00

I.  תרשימי תכניות המופיעים בתכניות הם עקרוניים בלבד, הקבלן יכין
 שור המזמין.תכניות מפורטות של הלוחות לאי

II. :התכניות יכללו בנוסף לתכנון החשמלי של הלוח 

  מראה לוח כולל חתך עם דלתות/פנלים, ומראה לוח ללא
 דלתות/פנלים.

  רשימת אביזרים כולל דגם שם יצרן וספק. נתונים טכניים אחרים
 )כגון כושר ניתוק, זרם, הספק וכיו"ב(.

 כולל  תיאור מפורט ומדויק של התקנת הציוד ומיקומו בלוח
 מידות לפנלים, דלתות, אביזרים ופסי צבירה.

III.  התכניות הנ"ל יוגשו למתכנן ולנציג המזמין לבדיקה ואישור, רק לאחר
אישור תוך הכנסת שינויים ותיקונים במידה ונדרשים יוכל הקבלן 

 להתחיל בביצוע הלוח.
תכניות שיוגשו ללא הפרטים כמפורט לעיל יוחזרו, ואחריות לדחיית זמן 

 הביצוע תוטל על הקבלן/יצרן הציוד.
הקבלן אחראי על התאמת גודל ומבנה הלוח למקום המיועד ולהתקנתו 

 באתר לפי דרישות המזמין.

IV. .תכניות יוגשו גם ע"ג מדיה מגנטית )בקובץ( לפי דרישת מנהל הפרויקט 

 עבודות החשמל. .ב
 

דות החשמל, העבודה המתארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי עבו
 אספקת הציוד, התקנתו וחיווטו, כדלקמן:

 
 לוחות חלוקה ופיקוד למערכות אוורור, מיזוג אוויר . .0

כבלי הזנה מלוחות החלוקה לציוד )יחידות מיזוג אוויר, גופי חימום חשמליים(  .0
 ולציוד פיקוד )תרמוסטטים, מפסקי זרימה, מפסקי לחץ וכו'(.

)תעלות פח, צנרת, סולמות כבלים, אביזרי הארקת ציוד מתכתי לפי חוק החשמל  .0
מתכת, יחידות טיפול באוויר, משאבות מפוחים וכו'( וכל ציוד מתכתי אחר שמחויב 

 בארקה.

אינסטלציה חשמלית, כבלי חשמל מותקנים בתוך מובילים בצינורות )מתעלים(,  .0
 , תעלות פח, תעלות רשת, סולמות וכו'.PVCתעלות 

 מערכות פיקוד ובקרה. .0
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חשמלית ובדיקה תרמית בעומס. הפעלה, הרצה, הדרכת נציגי המזמין  בדיקה .0
למערכת לרבות חוברות הוראות )הנחיות(  בעברית וקטלוגים של כל פירטי הציוד 

 במתקן.

 

 לוחות חשמל. .ג

ותקן  0002)תקן  לוחות החשמל יבנו ויחווטו במפעל מוכר ובפיקוח מכון התקנים .0
9002 ISO ). 

 הלוחות יבוצעו עם רצפה. .0

 הלוחות יבוצעו עם הפרדה פיזית בין תא לתא ובין שדה לשדה. .0

חיוניים.  תכנון כל הלוחות יכלול חלוקה קבועה של מעגלים לשדות חיוניים ובלתי .0
דה ותוך כדי בצוע או לאחריו יהיה הכרח לשנות את יעוד המעגלים בלוחות, יבמ

 תוספת מחיר.וללא  וההזנה משדה לשדה, תבוצע העבודה עפ"י דרישות המזמין

 כיוונים. 0-נעילה של הדלת תהיה באמצעות ידית אחת ונעילה עם בריחים ל .0

 כל הציוד בלוח יותקן ע"ג מגשי הרכבה. .0

פסי צבירה בלוח יהיו לזרם בדרגה אחת יותר מאשר זרם המפסק הראשי. פס  .0
 האפס יותקן יחד עם פסי המופעים.

 ניות.לוחות להתקנה חיצונית יהיו עם פנלים ודלתות חיצו .1

או "מרלין  לגרנד",או " ABBכל הציוד בלוח יהיה אחיד ככל האפשר ומתוצרת של  .2
 החשמל של פרויקט . מהנדס אישור לפי  או  EATONאו   ירן""ג

בתאום  -מיקום המהדקים, פסי הצבירה וכד' יקבע בהתאם למיקום וייעוד הלוח  .01
 עם מהנדס החשמל.

 ותרשימי החיבורים שבתכניות.הלוחות יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים  .00
מידות הלוח תהיינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות 

 .01%ובמפרט הטכני ועוד מקום שמור 
תכנית מפורטת  -התרשימים שבתכניות העקרוניות באים לציין סידור עקרוני בלבד  .00

יבורים והפיקודים עם ציון תוצרת האלמנטים, המתקנים בו ועליו מידות הלוח. הח
 ויוגשו לאישור מהנדס החשמל לפני תחילת העבודה. קבלןהשונים יעובדו על ידי ה

 רק לאחר אישור הלוח על ידי מהנדס החשמל רשאי הקבלן לגשת לביצוע הלוח.
ספק רק לאחר בדיקה ואישור הלוח במפעל על ידי מהנדס החשמל רשאי הקבלן ל

 התקין הלוח באתר.ול
ים, מהדקי כניסה למפסקים ראשיים וכל חלק עלול לגרום פסי צבירה גלוי .00

להתחשמלות על ידי מגע מקרי יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף הכבה מאליו ומשולט 
 בסימן חץ "אזהרה".

מערכת הפיקוד של כל לוח תהיה באמצעות שנאים מבדל , ולבקרה  שנאי נפרד  .00
 מתואם למתח העבודה.

ה הלוח יתאים לעבודה בעומס מלא בתנאי תנאי סביבה : הציוד בלוחות ומבנ .00
 .11%מעלות צלסיוס ולחות יחסית של  00טמפרטורה של 

 ס"מ  01-של מגולווןתקנים על גבי הרצפה יסופקו עם בסיס מפרופיל ולוחות שמ .00
 גובה.

 –לפחות    DHENלוחות להתקנה חיצונית )גגות וכד'( יכללו מגיני ברק כדוגמת  .00
KA 01  דגםC .כולל הגנות 

דלתות כפולות ויותקן  0וחות שיותקנו מחוץ למבנה יהיו אטומים ומוגנים עם ל .01
ללא כל  -גבלת פתיחה להקשירת הדלתות בשרשרת כולל מעליו גגון הגנה לגשם. 

 ובהספק מתאים. SATEC 001Vתוספת תשלום. הלוחות יכללו גוף חימום כדוגמת 
עבור לוחות הכוללים בקרים ו/או וסתי מהירות ו/או התנעה יכללו מפוחי אוורור 

 מפוקדים על ידי תרמוסטט כולל הגנות הנדרשות. לכל תא בנפרד.

 ללוח יותקן מחוץ למבנה יותקן לחצן חרום חיצוני כולל כיפת הגנה ושילוט. .02

יות מעודכנות בצד הפנימי של הלוח יותקן תא לתכניות וגם ימצא סט אחד של תכנ .01
בתוך שקית ניילון, כולל העתקים מקטלוגים של ציוד עזר מיוחד )שעונים, ממסרים 

כל תא יכלול גוף תאורה שיידלק עם פתיחת הדלת מולן ואטום )  מיוחדים וכד'(.
 (.PL/1X9Wלפחות 
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הפנל והחווט  לכל לוח יוכנו החווט ומהדקי יציאה לפנל הפעלה/הפסקה מרחוק ) .00
 ידה ימדדו בסעיף נפרד(.אליו מלוח היח

 –.לכל לוח יותקנו קבלים לשיפור כופל הספק כולל הגנות, מגענים לקבלים ופיקוד .00
 יש לקבל אישור לציוד ממהנדס החשמל.

בכל לוח תותקן מערכת התראה ואזעקה אורקולית למקרה של תקלה, כולל לחצן  .00
סקת פיקוד וכן הפ בדיקה וניסוי. מגעי עזר יציאה לבקרה ו/או התראה מרחוק.

ריכוז התקלות לתקלה כללית יכלול בין השאר: ממערכות גילוי/כיבוי אש  TCו/או 
 מנועים, חוסר פיקוד, חוסר מתח, חוסר זרימה, סתימות, תקלה בציוד נלווה וכד'.

 באמצעות שנאים. 24Vהפיקוד בלוחות יפעל במתח של  .00
יותקנו גלאי עשן אמפר,  011בחלקם העליון של הלוחות וארונות החשמל מעל  .00

וגלאי חום ומערכת כיבוי אוטומטית. בחזית הלוח תותקן נורית סימון  למערכת 
 הכיבוי. מערכת הכיבוי תהיה בגז "ירוק".

 

 פירוט הציוד בלוחות. .ד
 

: כל הציוד המורכב בלוחות יוגש לאישור היועץ והמזמין בצורת ציוד הלוחות  .0
סטנדרטי יהיה  לציודדרישות  רשימה עם סימון היצרן והדגם. במקרה ולמזמין

 הציוד בלוחות בהתאם לדרישות אלה, כפי שתצורפנה למפרט המיוחד.

או  SIEMENSאו  Moellerאו  Merlin Gerinאו   ABBהציוד יהיה מתוצרת 
אלה אם לא קיים ציוד מסוים  -שווה ערך. כל הציוד בלוח יהיה מתוצרת אחת

מתוצרת זו והדבר אושר ע"י המפקח. בלוחות קיימים תוצרת האביזרים תיבחר 
ע"פ הציוד הקיים בלוח.  כל הציוד המורכב בלוחות יוגש לאישור המפקח והמזמין 

סטנדרטי  לציודן דרישות ולמזמיבצורת רשימה עם סימון היצרן והדגם. במקרה 
 יהיה הציוד בלוחות בהתאם לדרישות אלה, כפי שתצורפנה למפרט המיוחד.

כפי שיפורט בתכניות או בכתב או , כפי הנדרש כל הציוד יעמוד בזרם הקצר
 הכמויות.

מפסק ראשי יהיה חצי אוטומטי עם ממסרי יתרת זרם, כולל סליל -מפסק ראשי  .0
-" או "מרלין ג'רין" או "קלוקנרSACE, תוצרת "וולט 001( .T.Cמרחוק ) ניתוק

אלקטריק", או "טלמקניק" או "ברטר", עם כושר -או "שניידר", ABBאו " מילר", 
בלבד, מהתוצרת  AC 0. כל המתנעים או המגענים יהיו לפי סוג KA00ניתוק של 

 הנ"ל.
כל המעגלים יהיו מובטחים ע"י מפסיקים חצי -מפסקים חצי אוטומטים  .0

מהתוצרת  IEC 947-2לפי  KA 01פאזיים(,עם כושר ניתוק  יים)חד או תלתאוטומט
 הנ"ל.

בלוח היחידה יותקנו הגנות מגנטיות וטרמיות )עם ויסות( כולל  -מגני יתרת עומס  .0
עבור כל מנוע ביחידה )יחידות(. הגנות תבחרנה  GV0כדוגמת  -מגעי עזר להתראות 

 בהתאם לזרמים הנומינליים של המנועים/מכשירים המותקנים בפועל.
דקות. בגלל זמן  0כל אחד יכוון, כך שבחוסר פאזה המגן יפסיק את המתנע תוך 

ההתנעה הממושך במפוחים יש להבטיח עקומה מתאימה של מגן יתרת העומס על 
 א בזמן ההתנעה.ושו מנת לא לקבל תקלות

ח ופיקוד כוללים את כל מגעי העזר ומגענים, מתנעים לכ מתנעים ומגענים: .0
 הדרושים לפיקוד, העברת נתונים, אחזקה עצמית והתראות.

מתנעים ומגענים יהיו לפעולה בזרם הנדרש ללא חימום יתר וללא רגישות לאבק. 
הנומינלי בצורה כזו המתנע והמגען יבחרו לדרגה אחת גבוהה מהנדרשת לזרם 

 וולט. AC-3 011ליון פעולות במשטר ימ 0שיובטחו 
ממסרי הגנה טרמית למנועים יבחרו, כך שהזרם הנומינלי של המנוע יהיה בחלק 

מגעי עזר  0) יסות. הממסרים יכללו מגעי עזר לפיקודוהעליון של תחום הו
N.O+N.C ))לא מגע מחליף(. 

 וולט. 001מתח הסליל יהיה 
 כ"ס יהיו ישר לקו. 0נדרש אחרת, מתנעי המנועים עד באם לא 

כ"ס יהיו מטיפוס מתנע רך בהתאם לסוג המנוע, לדרישת  0מתנעי המנועים מעל 
 החשמל.מהנדס המתקן ולאישור 

בתכנית הפיקוד יסומן ליד על מתנע ו/או המגען מספר מגעי העזר הפתוחים 
 והסגורים שלו.
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"דנפוס" או לפי  או   "ABB""ואקון" או יהיו מתוצרת :VSD -ווסתי מהירות .0
 המאושר על יד מהנדס החשמל.

נתונים טכניים: המערכת תהיה מסוגלת לעבוד עם פיקוד מקרוב/רחוק,  .א
. עומס יתר 20%הרץ מעל  01-. נצילות המערכת ב0%-הרמוניות, פחות מ

שניות. המערכת תהיה מסוגלת לספוג זרם קצר מלא  01-ל 001%מותר: 
  גרימת נזק למערכת ההפעלה ולהגנות.ביציאה ללא 

-חד/תלת ACמבנה המערכת: המערכת תספק מתח ותדר משתנים למנועי  .ב
פאזיים. המערכת תשמש כמקביל זרם התנעה ועבודה. המערכת תעבוד 

 .PWMכמקור מתח באפיון 

כיווני הווסת: הגבלת מהירות מקסימום/מינימום. זמן תאוצה /תאוטה.  .ג
. רמת מתח יחסית לתדר. זרם נומינלי 001%-01%ומומנט התנעה בין 

 למנוע. הגבלת זרם.

 הגנות המערכת: זרם/מתח/טרמית/זליגה לאדמה. .ד

  הספק הווסת יתאים  להספק הנומינלי של המנוע המופעל. .ה

על פי  יש לכוון את הגנת יתרת הזרם הפנימית וזמן התגובה בווסת עצמו, .ו
ם הנומינלי של המנוע נוסח החישוב של היצרן, בהתאם ליחס אשר בין הזר

 והזרם המרבי אשר הווסת מסוגל להעביר.

המופעל  יש לווסת את כל יתר הפרמטרים הנדרשים על מנת להגן על המנוע .ז
 )כגון מתח על פני המנוע(.

הווסת לא יגרום לרעש מגנטי במנוע, שריקה או הפרעה אקוסטית מכל  .ח
 סוג.

רשתות החשמל מגנטיות ב-הווסת לא יגרום לרעשים והפרעות אלקטרו .ט
ואמצעים אחרים, על קו הזנת  RFIו/או התקשורת. הווסת יהיה עם מסנני 

 החשמל אליו, למניעה מוחלטת של ההפרעות.

 המסננים יהיו לרמה מתאימה לחדרי ניתוח בבתי חולים. .י

עשות תחת הנחיות היצרן או נציגו המוסמך יכל נושא הכוונים חייב לה .יא
 אחריותו הכללית.וכחלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן וב

 תצוגה: והודעות על  תקלות/התרעות  . .יב
 

וסתי מהירות ומתנעים יותקנו בתא נפרד, מאוורר פיקודית ולא  הערות: 
 בסמיכות לתא בקרה.  

וסתי מהירות יכללו משנקים ומסנני הרמוניות פנימיים בכניסה    
 וביציאה.   
אין להתקין ווסתי מהירות אלקטרוניים אחד מעל לשני, אלא    
למניעת כניסת אויר חם מווסת תחתון לווסת  -בשורה אחת    
 עליון.   
  תותק ווסת מהירות למנוע)י(מפוח, בכל מקרה בו יותקן   
ידני,  במקביל גם מערכת חשמלית "עוקפת", עם מפסק סיבוב   
 )עפ"י הספק המנוע(. מתנע כמפורטושתי נורות סימון    

מערכת זו על כל מרכיביה וחלקיה כלולה במחיר הלוח/מערכת     
 ההתנעה של מנוע המפוח)ים(.    

 
סות והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם ותפוקתם( יערך וילאחר גמר הו

 התגובה, במסגרת ספר המתקן והוראות רישום מפורט של נקודות הכוון השונות וזמני
 ההפעלה/אחזקה.

 
כל האמור לעיל יבוצע כחלק מעבודת האספקה וההתקנה של הווסת, וללא תוספת למחיר 

 אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.
 

עם הגנות  בגודל הדרוש נתן מפסק זרם ראשיילכל לוח י מפסקים: .0
חרום.  שדהכפולה גם מפסק נוסף ומחליף ל הזנה. במקרה של טרמיות/מגנטיות

מסוג מאמ"ת, בהתאם לנדרש במפרט המיוחד ו/או בתכניות. המפסק  המפסק יהיה
 יהיה עם ידית מצמד המאפשרת הסרת מכסה פח קדמי של הלוח.



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 189 - 

 כל מנוע וכל גוף חימום יקבלו מפסק פיקוד ולפי הוראות המהנדס.

וכוללים במחיר מצמד וידית. מ"ז  00KAמפסיק זרם ח"א בעל כושר ניתוק  .א
 מחווט למהדקים. )סלול הפסקה( TC;ראשי יכלול

עם אפשרות  01KAמפסיקי זרם זעירים תלת פאזיים יהיו בעלי כושר ניתוק  .ב
 תוספת מגעי עזר, סלילי הפסקה וכד'.

עם אפשרות  0KAמפסיקי זרם זעירים חד פאזיים יהיו בעלי כושר ניתוק  .ג
 תוספת מגעי עזר, סלילי הפסקה וכד'.

עם מספר מצבים,  אמפר לפחות 01-סיבובי/בורר למפסיקי הפיקוד יהיו מדגם  .ד
 בהתאם לדרישה ולפי הוראות המהנדס.

ח יהיו בעלי ליפופים נפרדים והגנות והשנאים לפיקוד/כשנאים לפיקוד ו/או כח:  .1
 .מתוצרת "למבדה" בראשוני ובמשני, כולל נורות סימון "מתח פיקוד"

  V 001עם נורות  ILED MULTתהיינה מטיפוס  מנורות הסימון  מנורות סימון: .2
 שעות עבודה. 011,111 -מ"מ ל 00.0הרץ ובקוטר  V  00  ,01או

 הדקי החיבור למנורה יהיו משוקעים, כפי דרישת התקן האירופי.
 או "סימנס" או "טלמכניק" או "מולר" או ש"ע.  IZUMIהמנורות מתוצרת 

ן בצד הכניסה נורות סימו 0בכל לוח ראשי או כנדרש בתכניות תותקן מערכת של 
 של המפסק הראשי )לפני המפסק(.

 המערכת תוגן באמצעות מתנע ידני חצי אוטומטי. 
מנורות התקלה תהיינה בצבע אדום. מנורות עבודה תקינה תהיינה בצבע ירוק. 

 נתן אפשרות לניסוי המנורות.יבאם קיימת דרישה במפרט המיוחד, ת
ל מנוע ומכשיר חשמלי יקבל באם לא נדרש אחרת במפרט המיוחד או בתכניות, כ

 .נתן מנורה אדומהיורה ירוקה לסימון פעולה תקינה ולכל תקלה אפשרית תמנ
 בכל לוח יש להתקין מנורות סימון לשלוש פאזות ולפיקודים.

והדקי חיבור משוקעים )לפי  A 01 -מ"מ עם מגע ל 00.0הלחצן יהיה בקוטר לחצן:  .01
"ברטר" או "טלמכניק" או שווה  התקן האירופאי(. הלחצן מתוצרת "מולר" או

 ערך.
המהדקים יהיו מהדקי תותב ולא מהדקים בהם הבורג לוחץ על החוט.  מהדקים: .00

המהדקים יהיו עם אפשרות סימון המספר עליהם ויקבלו מספור בר קיימה כל 
התואם את תכניות החשמל. כל המהדקים יהיו עם הידוק משטח )אין להשתמש 

 עם בורג(.במהדקים עם הידוק נקודתי 
 או ש"ע. WAGO ממ"ר יהיו מתוצרת  0-ו 0.0,0.0מהדקים למוליכים 

ממ"ר יהיו מודולריים על מסילות, כדוגמת  0-מהדקים למוליכים בחתך גדול מ
 תוצרת "פניקס" או "וילנד" או "לגרנד" או ש"ע.

 למכשירי מדידת זרם יהיו מהדקים מקצרים לשנאי הזרם.

וולט  00וולט, פרט אם נדרש אחרת )לדוגמא  001-הממסרים יהיו לממסרים:  .00
לפיקוד גילוי אש(.כל ממסר יכיל את מספר המגעים הדרוש להפעלת המתקנים 

 כנדרש.
 מיליון פעולות. 01-אמפר לפחות, ו ל 01 -מגעי העזר של הממסרים יהיו ל

 .NO/NCבתכנית הפיקוד יסומן ליד כל ממסר מספר מגעי העזר
 . FLASH כל מערכת פיקוד תכלול שעון יומי/שבועי דגם 

 ולחיץ בדיקת תפעול. LEDלממסרי הפיקוד יהיו נוריות סימון 
הקבלן יספק וירכיב בלוח ממסר חוסר פאזה המפסיק את פעולת המערכת במקרה 

 של חוסר פאזה או נפילת מתח מתחת למינימום רצוי.
ים עם נוריות סימון, ימטוו/או פנא ממסרי השהייה )טיימרים( יהיו אלקטרוניים

 מגעי עזר במספר כנדרש מותאמים למתח הפיקוד שבלוח.
בלבד  מתאימים  V001קבלים למתח  ותקנולצורך שיפור כופל ההספק י קבלים: .00

בלוח עם נגדי פריקה. כל קבל יהיה ניתן לנתק מהרשת ויובטח ע"י מאמ"ת או 
 לל נתיכים.כו HRCמנתק מבטיחים בעלי כושר ניתוק גבוה 

. חומר הבידוד יהיה 0.5W/KVAR-מפחות מ-הקבל יהיה בעל הפסדים נמוכים
בלתי דליק ובלתי רעיל. הקבל יהיה מובטח בפני זרם יתר של הרמוניות גבוהות )עם 
סלילים למניעת ההרמוניות(. הקבל יהיה עם ריפוי עצמי לאחר תקלת פריצה 

(SELF HEALINGהקבל יצויד בנגדים מתאימים .)  לפריקה מהירה ובכיסוי
מגעים בפני מגע מקרי. כל יחידת קבלים תהיה בנויה במארז פח עם יציאות חיבור 

 בחלקו העליון.
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פורקו  שילוט ברור על הלוח אשר יזהיר מפני טיפול לפני הבטחה שהקבלים יותקן
. קבלים יסופקו רק בלוח , השלט יותקן כך שניתן לקריאה מהחזית ממטענם

 ם נאמר אחרת בתכניות.הראשי, אלא א
 

כל המגענים להפעלת הקבלים יהיו עם נגדי התנעה המיועדים לקבלים  .א
V001. 

במפסק  קוא"ר ניתן להסתפק 00אם הספק הקבלים המותקן אינו עולה על  .ב
 פיקודי ידני בלבד ומגען.

 ר."קווא 00אין להשתמש בקבלים בגודל מעל  .ג

 Rodersteinוקטי" או  או ק.מ.א או "ד     EPCOSהקבלים יהיו מתוצרת  .ד
 וולט. 001-או ש"ע למתח של 

 
מצבים  0כל הפעלה פיקודית  של יחידה /מנוע/אחר יכלול מ"ז פיקוד בורר עד  .00

אמפר מחווט למהדקים  ושילוט  01-,ידני, שעון, בקר( וכן מגע מצב של הבורר ל 1)
 מתאים (.

 יהיו אלקטרוניים.  כל מכשירי המדידה מכשירי מדידה: .00
לה יהיה הזרם הנומינלי. אמרכז הסק אמפרמטרים: לכל מנוע יותקן אמפרמטר.

 GANZ (0האמפרמטר יותאם לזרם ההתנעה ויהיה עם מחוג לשיא ביקוש כדוגמת 
 מקצרים.–. המהדקים לשנאי הזרם יהיו מדגם מחוגים(

 למערכת קבלים יותקן בקר, הקבלים עם צג וכיול הנתונים  להפעלתם.
 ות:חיבורי קיר לשר .00

בכל לוח יותקנו חיבורי קיר כולל הגנות וממסרי פחת לשרות ובנוסף יותקן חיבור 
 קיר בתא  בקרה.

 מערכת אזעקה ופיקוד מרחוק: .00
כל התקלות העלולות להיות במערכת תחוברנה במקביל. כל מערכת תחובר 
למנורות סימון מהבהבות ולפעמון אזעקה שיורכבו במקום שיצוין ע"י המהנדס. 

 יהיה מסוג זמזם או צופר.הפעמון 
לחצנים לניסוי וביטול פעמון אזעקה. המערכת תכלול גם טיימר  י ותקנובכל לוח

להפסקת האזעקה הקולית לאחר השהייה מכוונת, כאשר מנורת הסימון לתקלה 
 .RESETכללית תמשיך להבהב עד לביצוע 

 ם אחרגם מהדקים נוספים וממסר פיקוד לאפשרות העברת האזעקה למקו יותקנו
 .)בקרה/פנל הפעלה מרחוק(

 כל סידור האזעקה הנ"ל יעשה ע"י ממסרים מתאימים.
מהדקים וממסרים לפיקוד מרחוק. במקרה וההפעלה היא מרכזית מלוח  יותקנו

וולט  00ראשי או מלוח פיקוד משותף תהיה מערכת ההפעלה מרחוק במתח נמוך 
התאם לכך יותקן שאר מטרנספורמטור שיורכב בלוח הראשי או לוח הפיקוד. ב

 הציוד בלוחות.
 אמפר. 00יש להתקין מערכת פיקוד למערכת  גילוי אש /כיבוי אש החל מלוחות של 

 

 מבנה הלוח: .01
 ובמפעל מאושר על ידי מכון התקנים לתקן זה. 0002יבוצע בהתאם לתקן  .א
באופן עקרוני יכילו פני הלוח את כל המפסיקים, לחצנים, מכשירי מדידה  .ב

 סימון ומכשירי תצוגה דיגיטליים.ומנורות 
הבקרים, המתנעים, הממסרים, המבטיחים, הטרנספורמטורים ושאר  .ג

 האביזרים יורכבו מאחורי דלתות עם גישה מלפנים.
ין, יאחיד לכל לוחות החשמל שבבנ,צבע הלוחות יסופקו עם ידיות ומנעול  .ד

 בתאום עם המזמין. 
עם  העליון והתחתוןבחלקו  יותקנוורור הלוח וחריצים מתאימים לא .ה

. במקרה הצורך יותקן מאוורר בתפוקה מתאימה פילטרים תקינים
 לשמירה על פעולה תקינה של הציוד.

בחלק התחתון או העליון של הלוח יורכב פס מהדקים, פס אפס ופס  .ו
 הארקה עם סימון ברור לפי התכניות וגישה נוחה לברגים.

 כולל שילוט מתאים.פסי חלוקה מנחושת יהיו מוגנים מנגיעה מקרית 
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מהלך הכבלים בלוח יהיה מסודר בתוך תעלות ועם חיזוקים. לכבלים יהיו  .ז
כל כבל יהיה משולט / מסומן עם מספר  צבעי קוד שיתואמו עם המזמין.

ו/או תפקוד. כל גיד המחבר למהדק  יהיה עם סימון מתואם לתכנית 
 החשמל )פיקוד וכח(.

למהלך האינסטלציה החשמלית מקום כניסת הכבלים ללוח יהיה בהתאם  .ח
 המכונות. /חצרבחדר

במקרה של לוחות חשמל המורכבים ליד לוחות חשמל המסופקים ע"י  .ט
 קבלן החשמל, על הקבלן לתאם את גודל וגוון הלוחות עם קבלן החשמל.

פנל או פנלים לגישה והניתנים ו בחזיתו דלת הגישה ללוח תעשה ע"י  .י
 לפתיחה קלה.

 דלתות(. 0ס"מ יבוצע  01) מעל  . ס"מ 01על רוחב הדלתות לא יהיה מ .יא
מתגי ההפעלה, מנורות סימון, מכשירי מדידה וכד' יהיו עם גישה שאינה  .יב

 מצריכה פתיחת הפנלים של הלוח.
יחוברו כל חלקי הלוח יהיו מאורקים תקנית לפס הארקה. הדלתות  .יג

ע"י סרט נחושת תקני, שזור וגמיש באורך מספיק על מנת לאפשר  להארקה
 פתיחה מלאה של הדלת.

במקרה של ציוד אוטומטי יתואם זה עם המהנדס ו/או יועץ לחשמל  .יד
ן. הציוד יתאים גם למערכות חשמל האחרות יויתאים לציוד האחר שבבני

 ן, הן מבחינת הטיב, הספקי קצר וכד'.ישבבני
לחצנים, מכשירי מדידה, מתנעים, ממסרים, כל הכבלים, מפסקים,  .טו

מבטיחים, מנורות סימון וכו' יקבלו שילוט ברור אשר יתאים לתכניות 
שלטים עם ציון מספור הלוח, מקור ההזנה שלו,  יותקןולפעולת האביזר. 

מקום מפסק זרם וכד'. כל השלטים בחזית ובתוך הלוח יהיו מטיפוס 
 פלסטי חרוט בכתב לבן על רקע שחור.

שלטי האזהרה במקרה של קבלים, מתח זר וכד' יהיו אף הם פלסטיים  .טז
 בכתב אדום על רקע לבן. תוכן השלטים יתואם עם היועץ והמזמין.

שלטי סימון הפרדה בין שדות חיוני/בלתי חיוני ו/או בין שדות הפעלה  .יז
 שונות )כדוגמת שדה מפוחים, שדה משאבות, שדה יטאות וכו'(.

/ פנלים LCDכנ"ל ויכלול מנורות סימון צגי  פנל ההפעלה מרחוק יבנה .יח
משנה. להפעלה/הפסקה/בקרה/התראה, והבוררים המתאימים כולל 

 שילוט.
 שילוט: .02

 
כל הכבלים, מפסקים, לחצנים, שילוט יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות חשמל. 

מכשירי מדידה, מתנעים, ממסרים, מבטיחים, מנורות סימון וכו' יקבלו שילוט ברור 
שלטים עם ציון מספור הלוח, מקור  יותקןאשר יתאים לתכניות ולפעולת האביזר. 

ההזנה שלו, מקום מפסק זרם וכד'. כל השלטים בחזית ובתוך הלוח יהיו מטיפוס 
 ב.פלסטי חרוט בכת

שלטי האזהרה במקרה של קבלים, מתח זר וכד' יהיו אף הם פלסטיים בכתב. תוכן 
 השלטים יתואם עם היועץ והמזמין.

שלטי סימון הפרדה בין שדות חיוני/בלתי חיוני ו/או בין שדות הפעלה שונות )כדוגמת 
 שדה מפוחים, שדה משאבות, שדה יטאות וכו'(.

 גווני השלטים:

 על רקע שחור:לבן   - מתח רשת רגיל .א

 לבן על רקע אדום:  - מתח גנרטור .ב

 לבן על רקע כחול: - רגיל UPSמתח  .ג

 שחור על רקע לבן. -  מידע .ד

 לבן על רקע אדום. -  אזהרה .ה

 

 הנחיות כלליות לביצוע אינסטלציה חשמלית. .ה
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האינסטלציה החשמלית תבוצע ברובה בהתקנה גלויה על ידי תעלות/סולמות ו/או  .0
בצורה מקצועית בהתאם  לחוק החשמל , תקן  או משוריין(. PVCצנרת קשיחה )

 במפרט הכללי ולפי כל כללי המקצוע. 11ופרק   011

 -במקרים מסוימים, האינסטלציה תבוצע בהתקנה סמויה )מחיצות בלוק או גבס(  .0
 הצינורות יהיו מדגם מריכף כבה מאליו. ללא כל תוספת תשלום.

הכבה מאליו, תקני ומאושר על ידי  כל הצנרת סמויה או גלויה תהיה מדגם .0
מדגם פלסטי משוריין  נורות בקופסאות הכלולות במחיר הצנרת.יהרשויות. גמר הצ
 עם מכסה ושילוט.

, סולמות( כוללים חיזוקים, מתלים מקיר או תקרה PVCכל התעלות )פח, רשת,   .0
" או מתוצרת "לירד MFKמתועשים בלבד כדוגמת  הבנויים מפרופילים מגולוונים,

פסים וכל חומר עזר ועבודות יפיל או ת.מ.פ. או "נאור" או "מולק לפידות" או ש".
 ס"מ. 30x15-במידות קטנות מ PVCהעזר. לא יותקנו תעלות 

ממ"ר לכל אורכו כולל  00כל תעלות המתכת כוללים במחירם מוליך הארקה   
 מ"א של  התעלה ושילוט. 0חיבור נקודות הארקה לכל קטע של 

 .201סולמות, תעלות ואביזרים יהיה לפי ת"י גילוון ה
 התעלות יהיו מחורצות עם מכסים מחורצים.

תמיכות, חיזוקים, רגליות ומתלים. לקירות ולתקרות יהיו מטיפוס כבד של "לירד" 
(M.K.F או ת.מ.פ או "מולק לפידות" או ש"ע. התעלות ואביזריהן יהיו מתוצרת )

 אותו יצרן.
 ולמות או תעלות או לתמיכות, בריתוך.אין לבצע חיבורים בין ס

או מתוצרת "פלגל" או "אקרמן" או   IBOCOשל  TKתעלות פלסטיות יהיו מדגם 
 ש"ע.

תעלות רשת יהיו עם מחברים ואביזרים מקוריים של יצרן התעלות. לרבות 
( או ת.מ.פ או M.K.Fתמיכות, חיזוקים, רגליות ומתלים, מטיפוס כבד של "לירד" )

 ת" או ש"ע  בחיבור לקירות ולתקרות."מולק לפידו
קטעי תעלות יחוברו בניהם באמצעות שלושה מחברים לפחות )אין לבצע בשום 

 מקרה חיבור בריתוך(.
ס"מ הצבע  011ס"מ כל  0סימון תעלות למנ"מ יבוצע באמצעות פס צבוע ברוחב 

 יהיה  בגוון המצוין לצינורות המערכת.
 חיות יצרן.התקנת תעלות וסולמות תבוצע לפי הנ

הקצוות,  0-, חוטים שזורים גלויים כולל חיבורם בPVCהמחיר לכבלים, חוטים   .0
בדיקת שלמות ותקינות פיזית, בדיקה חשמלית, כולל נעלי כבל, מהדקים, חיזוקים, 
שילוט וסימון מספר המוליך/כבל ושילוט מספר הגידים במקרה של מוליכים 

 מוזכר לעיל.לפיקודים/בקרה וכל האמור במפרט הכללי ה
 

i. .כל החוטים/כבלים יהיו מנחושת 

ii.  הכבלים יהיו מדגםXLPE ( בלבדFR – 0  גידים זהים ל–  R,S,T,N  ). 

iii. .אין להתקין חוטים בודדים בתעלות, פרט להארקות 

iv.  כגון לוחות וציוד החייבים להמשיך  –כבלים להזנת עומסים בטיחותיים
 FEלפעול גם בעת שריפה )מפוחי שחרור עשן, מדפי אש וכד'( יהיו מטיפוס 

180 E90 HXHX(N). 
בידוד הכבלים יהיה בלתי דליק ואינו פולט עשן או גזים רעילים כדוגמת 

 מימן כלורי.

 .IEC 60332-1/3הכבלים יתאימו לתקן 

 או "סימנס" או פירלי" או ש"ע. PUROFILהכבלים יהיו מתוצרת 

v.  ממ"ר ויותר יהיו שזורים.  01מוליכים בחתך 
 

 שילוט לקווים ומעגלים: .0

 גווני שלטים: .א

 
 לבן על רקע שחור. - מתח רשת רגיל

 לבן על רקע אדום. - מתח גנרטור
 לבן על רקע כחול. -  UPSמתח 
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 קווים ומעגלים: .ב
 

על קצה הצינור או הכבל( על כל קצה קו ומעגל בלוח )על כל המוליכים ו
יותקנו שלטים עם מספר המעגל. לקווי הזנה, המגיעים מלוחות אחרים, 

 יכללו השלטים גם את סימון הלוח המזין.
 מטר לפחות, וכן לפני ואחרי כל מעבר של מחיצת אש. 01כבל יסומן כל 

 צינורות למערכות מתח נמוך: .ג

 
ציון ייעוד הצינור. נוסח על כל קצה צינור בריכוז מנ"מ יותקן שלט עם 

 השלט יאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט.

 צינורות שמורים: .ד
 על כל קצה צינור שמור, יותקן שלט עם ציון "שמור" בשתי קצוות הצינור.

באחריות הקבלן הארקת כל המערכות המתכתיות כגון צנרת מים, גג,  -ההארקות  .0
רקה לנ"ל יהיה מנחושת קונסטרוקציות מתכת, תעלות פח, רשת וכו'. מוליך הא

 /פס השוואת פוטנציאלים.מ"מ החל מלוח החשמל 00שזור 
וכתובת  כל נקודת הארקה תשולט בשלט אדום "זהירות הארקה לא לפרק".

 החיבור להארקה.
 

 בנוסף למפורט לגבי תכולת מחירי יחידה, יכללו במחירים את כל המפורט להלן:
 

ועבודות העזר, כגון: הציוד והרכבתו,  במחיר לוחות חשמל ייכללו כל חומרי העזר .0
האביזרים בלוחות יכללו את אספקתם, הרכבתם וחיבורם בלוח, פסי צבירה, 

 מוליכי חיבור, מהדקים, שילוט, צבע וכדו'.

 בנוסף, ייכללו במחיר הלוחות גם העבודות כדלקמן: .0

תכנון פרטי הלוח והגשתו לאישור מנהל הפרויקט, כולל תיאום מידות  .א
 בהתאם למקום הרכבתו במבנה.הלוח 

תיאום הכנה בכניסות וביציאות לכל המעגלים והכבלים והצינורות ללוח  .ב
 לפי הנדרש בבניין, ובתוכניות הריהוט.

 ביקורת התאמת סכימות.  .ג

טיפול בכל הקשור עם חברת החשמל או מהנדס בודק והמהנדס המפקח   .ד
 בביקורת וקבלתם של הלוחות.

 לל תיעוד מלא והכנת תכניות עדות וספר מתקן.סכמות ותוכניות ביצוע, כו .ה

 זיהוי כל המעגלים הקיימים וסימונם לפני פרוק לוח קיים. .ו

 

עבודות הארקה וחומרי הארקה של צינורות, תעלות, יחידות טיפול באוויר, מזגנים,  .0
קופסאות ואביזרים ממתכת וכל ציוד אחר אותו נדרש להאריק. הקבלן יבצע 

מת המתקן ע"י בודק אשר יגיש דו"ח מפורט הכולל, בדיקת הארקות לאחר השל
 בדיקת התנגדות ובדיקת רציפות. 

חיבור מוליכים בקצותיהם, לרבות מהדקים, שרוולים פלסטיים, נעלי כבל, סימון  .0
 וכד', ייכללו במחיר המוליכים או הכבלים.

 שילוט אביזרים, הצינורות וכל הסימון הנדרש, כולל סימון מספרי מעגלים וגודל .0
 אביזרים. יהיו כלולים במחיר האביזר או הצינור וכד'.

כל חומרי העזר בלוחות החשמל ועבודות העזר כגון: פסי צבירה, מוליכי חיבור,  .0
 מהדקים, שלטים בכל גודל או גוון שהוא וכד', ייכללו במחיר הלוח.

מחיר לוחות החשמל כוללים גם אספקה, התקנה, חיבור וחיווט, הובלה וכל עבודה  .0
 רת.אח

 כל העבודות תימדדנה כמערכת )קומפלט( או כמצוין בכתב הכמויות. .1

בכל מקרה יכללו המחירים את כל החומרים, עבודות, חומרי העזר ועבודות העזר  .2
 הנדרשות להספקת המתקן בשלמותו.

 תיאום מלא עם מנהל הפרויקט, וכל בעלי מקצוע אחרים הנוגעים לפרויקט.  .01
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 תעלות וכבלי חשמל ופיקוד דרך קירות תקרות אש. אטימת מעברי צנרת,   00.201

 

חומרי האטימה יהיו חסימת אש במעבר צנרת, תעלות כבלי חשמל וכו' דרך אזורי אש.  .א
או שווה  BS-476או   UL-1479או   DIN-4102תקן  עמידים כנגד אש למשך שעתיים עפ"י

 א מאמץ גדול.לל תעלותמעברי  ותוספת תעלותערך אשר יאפשרו גם ביצוע שינויים ב
 החומרים וציוד האטימה המתאימים למקרה הנדון הם כדלקמן:

 
אש"  )גרמניה( משווק ע"י מערכות "מיגון KBSשקיות וחומרי אטימה תוצרת  .0

 בע"מ
 (, או כמיושם ע"י חברת "שריט".2010002-10)טל:  

10-, משווק ע"י "ש.ב.א." )טל: PS - INTUMEXשקיות וחומרי אטימה  .2
00000000.) 

 (.2100110-10שקיות וחומרי אטימה כנ"ל, משווק ע"י "טכנו הנדסה" )טל:  .7

כל החומרים מהם תותקן חסימת האש חייבים להיות מאושרים ע"י מכון  .2
)סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם  300התקנים הישראלי ועמידים בתקן 

 לפחות. V.4.4בשריפה( בדרגה  

דקות, חייב להיבדק ע"י מעבדה מוסמכת  91מכלול מחסום האש  יהיה לפחות ל .0
 ומוכרת. 

ביצוע חסימת מעבר אש עשו יבוצע ע"י חברה שהוסמכה לכך ע"י יצרן החומר  .0
 שנים. 0ובעלת ידע וניסיון בביצוע עבודות מסוג זה לפחות 

ו. בכלל הקבלן יצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בטרם יתחיל בעבודת .3
המסמכים והאישורים יהיו, הוראות יצרן ליישום שיטת חסימת האש, מפרט טכני, 

, אישור בדיקה ע"י מעבדה מוסמכת 000-ו 000אישור מכון התקנים לעמידה בתקן 
לפחות אחד מהתקנים הזרים הנדרשים לעיל. ואישור לשטח פתחים לחומרים לפי 

 מקסימלי הניתן לחסימה .

הקבלן המבצע , כתב אחריות לטיב החומרים ולביצוע  בסיום העבודה יספק .0
 העבודה.

 

 אטימת מעברים, תעלות וכבלים בפני אש. .ב
 

 חסימה בעזרת צמר מינרלי )פתחים גדולים(: .0

ק"ג לממ"ק  001החסימה תעשה באמצעות מזרני צמר מינרלי במשקל של  .א
 מ"מ מצופים משני הצדדים בחומר עמיד אש. 01ובעובי של 

)סיווג חומרי  000תותקן חסימת האש ייבדקו על פי ת"י החומרים מהם  .ב
 בניה לפי תגובותיהם בשריפה( ויסווגו לפחות בדרגות הבאות:

I. התלקחות   V. 

II. 0   צפיפות עשן. 

III. 0  עיוות צורה וטפטוף. 

דקות של חסימת אש ויעמדו בדרישות של לפחות  21-החומרים יתאימו ל .ג
 סמכת(.אחד מהתקנים הבאים )לרבות אישור מעבדה מו

I. DIN4102 

II. UL1479 

III. 76BS4 

 הדרישות ממרכיבי החסימה. .ד

I.  פעולת החומר המצופה על בסיסABLATION   ראקציה תרמו(
כימית הבולעת אנרגיית חום  ומשחררת גזים להרחקת חמצן( ולא 

INTUMESCENT  .)היווצרות שכבת בידוד מתנפחת בזמן אש( 

II.  ,מרכיבי החסימה יהיו עמידים למים ולחות גבוהה ומתמשכת
 .UVשינויים במזג אוויר, מזיקים וקרינת 

-( וציפוי הכבלים יהיו לפחות לAGINGתוחלת החיים של חסימת האש  ) .ה
 שנים. 01
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חסימת האש תהיה עשויה מחומרים המאפשרים שינויים עתידיים  .ו
בכל זמן לאחר  במערכת הכבלים, ז"א תוספת או גריעה של כבלים

ההתקנה הראשונה, מבלי לפגוע בחסימה ועם אפשרות תיקון קלה 
 ופשוטה.

אף מרכיב ממרכיבי חסימת האש לא יכיל אסבסט או כל חומר רעיל אחר  .ז
 לבני אדם הו בזמן ההתקנה והן כתוצאה משריפה.

 01הכבלים העוברים דרך החסימה יצופו במזרני מצר מינרלי באורך של  .ח
 החסימה.  ס"מ מכל צד של

 חסימת מעברי כבלים וצנרת באמצעות קצף חסין אש )פתחים קטנים(. .0

החסימה תבוצע באמצעות הזרקת קצף תופח מאליו אל הפתח דרכו  .א
עוברים הכבלים. החומר יוחדר לפתח בלחץ תוך מילוי כל החריצים אשר 

 בין הכבלים למסגרת הפתח ובינם לבין עצמם.

 ת.החומר יישא אישור של מעבדה מוכר .ב

כשעה לאחר מילוי הפתח יש לחתוך ולשייף את הקצף המוקשה לקבלת  .ג
 גימור נאה.

 /ALFAS BOND FRהקצף יהיה מסוג  .ד

הכבלים העוברים דרך החסימה יצופו בחומר מעכב בעירה התואם את  .ה
 ס"מ מכל צד של החסימה. 01חומר החסימה, האורך 

 חסימת מעברים באמצעות שקיות תופחות. .0

יהיו מיועדות לחסימת אש במעברי כבלים, לשימוש השקיות התופחות  .א
פנימי וחיצוני, עמידות בפני מים וכימיקלים תעשייתיים, עשויות מסיבי 

 זכוכית חסינת אש שתכולתה מורכבת מתערובת של סיבים מינרלים.

יתקשה תוכן השקית כך שתימנע התפזרות  C 0 001בטמפרטורה של   .ב
מנפחה   00%-נפח השקית ב יגדל  C 0 011החומר. בטמפרטורה של 

ותוכנה יהפוך למיקשה קרמית העומדת בלחץ של  C 0 01בטמפרטורה של 
 אטמוספרות. 01

,   BS476שעות, מאושרות לפי  0השקיות יהיו עמידות לאש למשך  .ג
UL1479 ,DIN4102 שקיות במעברים אנכייםיותקנו ע"ג רשת מתכת .

01X01 מ"מ( 0)עובי חוט  ס"מ  . 

 

 .KBSשמל למניעת התפשטות אש בשיטת ציפוי כבלי ח .0

 

 ציפוי הכבלים לא יפגע במוליכות החשמלית של הכבלים. .א

לציפוי יהיה אישור ליעילותו בציפוי כבלים בודדים צמות כבלים ומגשי  .ב
 כבלים.

מ"מ ללא  01מ"מ יהיה ניתן לכיפוף עד לקוטר של  00כבל מצופה בקוטר  .ג
 היווצרות סדקים.

 בהכנה של פני הכבלים.הציפוי יעשה ללא צורך  .ד

ניתן ליישם את הציפוי בעזרת מברשת, ריסוס או דחיסה עד לקבלת עובי  .ה
 שכבה כנדרש ע"י היצרן.

 הציפוי יהיה עמיד למים, לכימיקלים תעשייתיים, חשיפה לשמש. .ו

 שנים. 01אורך חיים בשימוש פנים או חוץ יהיה לפחות  .ז

 .BS476   ,79UL14 ,DIN4102הציפוי יענה לדרישות אחת מהתקנים  .ח

. עיוות 0. צפיפות עשן  V-, התלקחות 000הציפוי יעמוד בדרישות ת"י  .ט
 .0צורה וטפטוף 

 ביצוע. .0
 

ביצוע חסימת האש ייעשה ע"י חברה שהוסמכה לכך ע"י יצרן החומר  .א
 שנים. 0ובעלת ידע וניסיון בביצוע עבודה מסוג זה של לפחות 
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כשהם סגורים החומרים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לשטח  .ב
 באריזתם המקורית הכוללת את שם היצרן, סוג החומר ותאריך הייצור.

בסיום העבודה יספק הקבלן המבצע כתב אחריות לטיב החומרים ולביצוע  .ג
 העבודה.

 

 שילוט, סימון וזיהוי.   221.00

 

 כללי. .ד

 
 המתקנים, המזגנים הצנרת ותעלות האוויר. בחדרי מכונות/ בחצר, בגגות, מעל תקרות

 מונמכות וכל מקום אחר בבניין, ישולטו, יסומנו לשם זיהוי כפי המפורט להלן.
 

או נציג המזמין. שלטים אשר המפקח נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד יסוכמו עם 
 לא יתקבלו. יסופקו שלא בהתאם לנ"ל

 
צנרת לא מבודדת או בידוד הצנרת למערכות השונות יצבעו בגוונים שונים לפי טבלת 

 הגוונים של המזמין וכן מקרא בו יצוין כל צבע את סוג הצינור ותפקידו.
 

 מערכות צנרת . .ה
 

כל הצינורות ובכלל זה השסתומים והאביזרים המחוברים אליהם יסומנו לצורכי  .9
זיהוי ולצורכי הוראה והתראה. הסימון יהיה בר קיימא ועמיד בתנאים האופיניים  

 י לחות, מים, טמפרטורה וקרינת שמש.לנקודת ההתקנה ובכלל זה עמידה בפנ

 

הסימון יעשה באופן שאדם העומד על הקרקע יהיה מסוגל לזהות בקלות את  .01
 הצינור, סוג הזורם וכיוון הזרימה בכל נקודה לאורך מסלול ההתקנה.

 

 האמצעים המפורטים להלן, ישמשו לסימון צנרת ואביזרים: .00
 

V. צינורות, גלויים מבודדים ושאינם לסימון  -גוון הצבע העליון של הצינור
 מבודדים.

VI. סימון היקפי לכל סוגי הצינורות, גלויים מבודדים ושאינם  -מדבקות זיהוי
 מבודדים.

VII. לסימון שסתומים ואביזרים חיוניים. -תוויות או דסקיות  זיהוי 

VIII. סמוך לשסתומים, אביזרים וחיבורים חיוניים. -שלטי הוראה והתראה 

 

הסימון הנ"ל נושאים יהיו ברורים וקריאים, מיושמים הטכסט והסמלים שאמצעי  .02
בהדפסה, בחריטה או בהטבעה. הטכסט יהיה באותיות דפוס בשפה העברית אלא 

 אם נדרש אחרת בצורה מפורשת.

 

מדבקות הזיהוי לכל סוגי הצינורות )מבודדים ושאינם מבודדים(, יסומנו ע"י  .07
 ובכפוף למפורט להלן: מדבקות זיהוי היקפיות )מסביב לכל היקף הצינור(,

 
VIII.  המדבקה, גוון הרקע שלה והסימון המודפס עליה יהיו עמידים בפני לחות

 ומים ובפני דהייה.

IX.  המדבקה תישא את ההגדרה המדויקת של הזורם שבתוך הצינור ואת כיוון
 הזרימה שלו.

X.  המדבקה תהיה היקפית מסביב לצינור, תוצמד לצינור עצמו או למעטפת
 צינור מבודד(.הבידוד )במקרה של 

XI. .יש להקפיד על ניקוי וייבוש המשטח איליו תוצמד המדבקה 

XII. :המדבקות תוצמדנה לצינור במרווחים ובנקודות המפורטות להלן 
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  מ"מ. 01מטר בקטע ישר של הצינור בקוטר עד  0כל 

  מ"מ ומעלה. 01מטר בקטע ישר של צינור בקוטר  01כל 

  הזרימה.סמוך לכל הסתעפות ולכל שינוי בכיוון 

 .לפני ואחרי מעבר קיר, מחיצה, ריצפה או תקרה 

 .סמוך לכל שסתום ניתוק 

  סמוך לנקודת התחברות לפרטי ציוד כדוגמת: יחידות
 קירור/חימום מים, יחידות טיפול באוויר, מפוחי נחשון וכדו'.

 

XIII.  רוחב תוכן המדבקות וגובה הטכסט )הנתונים מתייחסים לקוטר הצינור
ו לקוטר מעטפת הבידוד אם הצינור מבודד(, כמפורט עצמו אם הוא גלוי א

 להלן:
 

רוחב תוכן המדבקה  תחום קטרים )מ"מ(
 )מ"מ(

 גובה טכסט )מ"מ(

00-01 1 0 
00-00 00 0 
01-11 01 00 

 00 01 ומעלה 011
 

 אורך תווית הזיהוי אינו מוגבל והוא תלוי באורך הטכסט.   
המדבקה יחזור על עצמו מספר פעמים המדבקות יהיו היקפיות, רוחב תוכן 

 בהתאם לקוטר הצינור.
 

XIV.  מדבקות זיהוי אינן נצמדות בדרך כלל למשטחים חמים ואינן עמידות
בקרינת שמש. לצנרת חמה גלויה וצנרת חיצונית החשופה לקרינת שמש 

 יהיו שלטים צבועים ע"ג פח/אלומיניום, בידי עושה שלטים מקצועי. 

 

לאביזרים חיוניים המחוברים לצינורות כדוגמת ברזי ניתוק תוויות זיהוי תוצמדנה  .02
ראשיים, שסתומי בקרה, מכשור ושסתומי בטחון. על התווית יצוין מספר הרכיב 

 כפי שהוא רשום בתוכניות )או בסכמות(.

רב שכבתי עם  PVC-תוויות הזיהוי תהיינה מאלומיניום עם אותיות מוטבעות או מ
רנה לאביזרים בתליה ע"י שרשרת. בהעדר אפשרות אותיות חרוטות. התוויות תחוב

 לתלותן תחוברנה ע"י הברגה או ע"י הדבקה למשטחים סמוכים.
 

במקרים בהם נדרשת הצגת מידע חיוני הנוגע לשסתום, לאבזר או לחיבור מסוים,  .00
רב שכבתי עם אותיות חרוטות או  PVCיוצג המידע הזה על גבי שלט הוראה עשוי 

. השלט יוצמד ע"י ברגים או ע"י הדבקה למשטח קבוע סמוך על שלט מתכתי מודפס
לרכיב המסומן. רקע השלט והטכס יסוכם עם המפקח לפני הזמנת השלט. שלטי 

 הוראה כאלה יותקנו, לדוגמה במקומות הבאים:
 

  סמוך להתפצלויות, ממחלקים לצרכנים שונים, שלט ההוראה יישא
 ן.במקרה כזה את שם הזורם ושם המחלקה או הצרכ

 .סמוך למעבר צינור דרך קיר / תקרה בשני קצותיו 

  סמוך למקום התקנת ברזים נסתרים בתוך תא, ארון, תקרה כפולה או
 מאחורי מחיצה.

  סמוך לברזים ואביזרים מחוץ לחדרי המכונות שתפקידם אינו ברור על פי
 הגיון פשוט.

 

לאבזר או  במקרים בהם כללי הבטיחות מחייבים הדגשת אזהרה הנוגעת לשסתום, .00
רב שכבתי עם אותיות חרוטות   PVCלחבור מסוים. תוצג ההזהרה   ע"ג שלט עשוי 

או ע"ג שלט מתכתי מודפס. השלט יוצמד בברגים או ע"י הדבקה למשטח קבוע 
 סמוך לרכיב המסומן. רקע השלט והטכס יסוכם עם המפקח לפני הזמנת השילוט.
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זים, אביזרים וחיבורים סגורים שלטי אזהרה כאלה יותקנו, לדוגמה, סמוך לבר

 בדרך כלל או פתוחים בדרך כלל שפתיחתם או סגירתם עלולה ליצור סיכון או נזק.

  

 מערכות תעלות: .ו

 
באופן ברור  רור, תשולטנהון, בחדרי מכונות ועל הגג, לאספקה, פליטה ואויהתעלות בבני

/מפוח אליהם הן באוויריחידת טיפול יעודו, מספר ויר ולרבות כוון הזרימה, מקור האו
מחוברות, לאספקה או חזרה או ליניקה, מספר החדר/האזור אותו הן משרתות ואליו הן 

 '.דומיועדות או ממנו הם מגיעות וכ
 

המדבקות תהיינה  מטר(. 0)במרחקים שלא יעלו על  גם מעל תקרות מונמכותהשילוט יעשה 
 ללא קילוף. באיכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום,

 

 והצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת. , התעלותהשילוט והסימון כלולים במחירי הציוד .ז
 

 בדיקות קבלה.   271.00

 

 :קוי יסודי לפני ההפעלהינ .ב
 

ינקה באופן יסודי את  בגמר בדיקות הלחץ השטיפות וכל יתר עבודות הגמר, קבלן המערכות
תעלות חשמל, את החלל וחלקם הפנימי של כל  כל הציוד, התעלות, הצנרת, לוחות החשמל,

עבד  הניקוז, רשתות ושבכות, חדרי יטאות וחדרי מכונות, חללי תקרה בו פריטי הציוד, מגשי
חצר הציוד, חדרים וחללים  והתקין ציוד צנרת או מערכות אחרות כנדרש, גגות עליהם עבד,

 לצרכיו השונים )גם כמחסנים וכו'(. אחרים בהם השתמש 
 רשלנית לא תתקבל. קוי וסילוק הפסולת יעשו באופן מקצועי ויסודי, ועבודהית הנעבודו

בשואב אבק,  קוי חללם הפנימי של היחידות, לוחות החשמל וכדומה יש להשתמשילנ
 קוי אחרים מקובלים לביצוע יתר העבודה.יואמצעי נ

, הם כלולות העבודות קוי וסילוק הפסולת מהווים חלק בלתי נפרד משלבי גמריבודות הנע
 תוספת. ולא תשולם עבורם כלבמחירי העבודה הכלליים 

 

 תקופת הבדק, אחריות ושירות למערכות אוורור ומיזוג אויר .   221.00

 

 כללי. .א

 
חודשים מיום הקבלה הסופית של המערכת ע"י המזמין.  00משך תקופת הבדק, תהיה 

חודשים, תקופת   00 -מעבר ל למערכות בהם קיימת ע"י הספק או היצרן תקופת אחריות 
הבדק, השירות  והאחריות של הקבלן  למערכות אלו, תורחב בהתאם לתקופה הניתנת ע"י 
הספק/ היצרן. כל פעולות הקבלן לצורך בדק או שירות , יירשמו על ידי הקבלן, בספר 

 שינוהל על ידו ויישמר אצל מפעיל המתקן/המזמין.
 

ראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע את פעולות במהלך תקופת הבדק  יהיה הקבלן אח
 השירות כמפורט להלן.

 

 שירות ותיקון בתקופת הבדק. .ב

 
תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן, וזאת 

שעות מקבלת  00יעשה על סמך קריאת המפקח או המזמין, או מי שהוסמך על ידו תוך 
בוצע ללא דיחוי, וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעילותו התקינה הקריאה, התיקון י

שעות( . הקבלן יחליף, כל חלק של ציוד  00והסדירה של המתקן )התיקון יושלם תוך 
שנתגלה כלקוי או פגום בתקופת הבדק, יספק ויתקין חלק חדש ותקין, במקומו. על חלקים 

 ע"פ הנדרש. חודשים 00ופריטים שהוחלפו תחול תקופת אחריות של  
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חלקי ציוד פגומים הנלקחים לתיקון, יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו המשך 

 הפעלת המתקן במשך תקופת התיקון.
 

הקבלן לא יהיה אחראי במידה ונגרם פגם או ליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות 
 ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו.

 
ק ידריך הקבלן את מפעילי המתקן  לאופן הפעלתו ואחזקתו כמו כן, במהלך תקופת הבד

 התקינה.
 

 הוראות שירות. .ג

 
הוראות השירות בתקופת הבדק יוכנו ע"י הקבלן ויכללו מועדים לביצוע פעולות ובדיקות 

 לפי העניין, על פי הנחיות היצרן, והאמור להלן ויימסרו לאישור המפקח.

 

 עבודות השירות  בתקופת הבדק. .ד

 
תקופת הבדק יספק הקבלן על חשבונו את כל החומרים שאינם אמורים להתכלות, במשך 

כגון: שמן, גז קירור, מנועים, רצועות, חלקי חילוף וכדו', הכל פרט לחומר סינון למסנני 
 אויר. כמו כן יבצע הקבלן את עבודות השירות הבאות וינהל  לגביהן רישום:

 
 החלפת מסנני אויר  או ניקויים התקופתי. .0

 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכד'. .0

מתקני  -11בדיקה וניקוי של לוחות חשמל ואביזרי הפיקוד וכן האמור בפרק  .0
 חשמל, בסעיף "עבודות בסוף תקופת הבדק".

 ניקוי יסודי של סוללות הקירור וחימום. .0

 בדיקה, גירוז ושימון של כל המנועים והמסבים. .0
 

שך תקופת הבדק ביקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן כמו כן יערוך הקבלן במ
פעמים בשנה )כל חודשיים(.במסגרת  0ופעולתו התקינה. מספר הבקרות יהיה לפחות 

 הבקרות יבצע הקבלן הפעלה והעברה עונתית של המתקן מפעולת קיץ לחורף ולהיפך.
 

פקח או המזמין, או לא יבוא הקבלן לבצע התיקונים או הטיפולים כמפורט לעיל, ראשי המ
מי שהוסמך על ידו, להורות על רכישת החלקים וביצוע העבודות באמצעות עובדים או 

 קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. 
    
 
 
 

 תום תקופת האחריות. .ה

 
עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח במצב פעולה תקין, כולל 

ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למפקח שבועיים מראש לפני תום תיקון או חידוש במידה 
מועד האחריות על כוונתו למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן או 
שנמצא המתקן בעת בדיקה במצב  שאינו כשר למסירה. יידחה מועד גמר תקופת האחריות 

 מלאה.עד למועד בו יימסר המתקן למפקח לשביעות רצונו ה

 

 ביצוע בשלבים. .ו

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה בשלבים. רשאי המפקח לקבל כל שלב 

 של המתקן בנפרד, ולקבוע עבור כל שלב את התחלת וסיום תקופת האחריות.

   

 תכולת מחיר לתקופת הבדק. .ז
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תקופת הבדק, אחריות ושירות למערכות אוורור ומיזוג אויר, ועבודות השירות השונות 
 המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.כלולים במחירי 

 
  

 רשימת תכניות.   201.00

 
העבודה מתוארת בתוכניות באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות  .ז

 מים בבניין ובהתאם לציוד המוצע.בפרטים בהתאם לתנאים הקיי

 

מיקום הציוד הראשי במבנה התעלות, הצנרת, תוואי האינסטלציה החשמלית וכד', ישתנו  .ח
במיקומם ובמצבם, על מנת שיתאימו למבנה כפי שיידרש ו/או לתנאים הקיימים למעשה. 

ה כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צור
ואופן מטיב התכנון המקורי, ועל פי הנחיות המפקח. כל שינוי או וסטייה  מן התכנון 

 המקורי, למעט שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע.
 

כל השינויים והסטיות ו/או שינוי בכמויות של ציוד ראשי או משני, תעלות צנרת וכו' לא  .ט
תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי  לאיהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג. 

ועל  תוספת אביזרים וכו', אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע אי, עקיפת מכשולים,ותו
 .בסיס כתב הכמויות ומחירי היחידות

 
תכניות,  שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף מזמיןה  .י

אך ורק בכתב  נתנויופרטים , ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים י תרשימים
 והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או המזמין.

 
 במפורש לביצוע.ו מאושרות בכתב , חתומותהקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות .יא

 
 להלן רשימת התכניות. .יב

 
 זוג אוויר.קומת קרקע מערכת אוורור ומי 02-0 
 קומת גג מערכת אוורור ומיזוג אוויר. 02-0 
 תרשימים וטבלאות ציוד, אוורור ומיזוג אוויר. 02-0 
 פרטים סטנדרטיים מערכת אוורור ומיזוג אוויר. 02-0 
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 מעליות - 03  פרק

 מפרט כללי 03.10

 הקדמה 

מפרט זה מתייחס לייצור, אספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים 
 כמפורט להלן.

 תאור המבנה 

נוסעים כ"א. אחת מהן תקנית  00 –מעליות ל  0בפרויקט שקמה יותקנו 
 לאלונקה. 

 תקנים וחוקים 

 הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים. 
כל העבודה , החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור 

 .   0010-0בתקן ישראלי  
קן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודות החשמל יתאימו לחוק לכל ת

 חשמל במהדורתו האחרונה. 
 התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם:

 לגבי רעש ממעליות. - 0110ת.י 
 חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות.
 הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה. 

 ים.תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומי
 (. 0201פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש )

   0002, 0201, 01חלק  0010דרישות נגישות לנכים לפי ת.י. 

 בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה.
על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או עומד 

 לחול במשך ביצוע הפרויקט.
 תקנות 

-הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על
ידי השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו 
בהתאם לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות אשר 
לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת )כגון  חב' חשמל, 

, מכבי אש( תבוצענה לפי אותן הדרישות.  כל המתקנים יעמדו עירייה
במהדורותיהן  -בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" 

 האחרונות. 

 התאמה למפרטים ולתוכניות 

כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל 
המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע  שינוי בתוכנית חייב לקבל אישורו בכתב  של

ידי הקבלן ובין שנדרש על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם -על
 הגשת ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה בלבד. 

על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו )אם ישנן( 
תבוצע ע"ח בשעת הגשת הצעתו. לאחר מכן כל דרישה לשינוי )אם אפשרי( 

 הקבלן. 
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 הכרת  האתר לקבלן 

לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות כל העבודות 
אשר בוצעו או עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב. עליו להכיר את דרכי הגישה, 

       האחסון וההרמה של ציודו. לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                   
  תוכניות הקבלן 

שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור המפקח מערכת תוכניות  0תוך 
 שתכלול:

 תוכניות בניה מפורטות. 
 תוכניות הרכבה מפורטות. 

 תוכניות פרטים ארכיטקטוניים )לפי דרישות האדריכל(. 
 תוכניות אביזרי איתות ופיקוד. 

 תוכניות חשמל מפורטות. 
 לאישור יועץ אקוסטי.  –פרטי בידוד הציוד 

 0 -וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה ב 
עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא 
אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור 

הקבלן מאחריותו לטיב החלקים, התאמה לתקנים,  התוכניות אינו פוטר את
חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז 
ולא יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה )הנוגע 
לעבודת הקבלן( כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע 

 על חשבונו. 
פני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות ל

הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו. על כל 
סטייה או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב. לא 
תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות 
או טעויות בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן. על הקבלן לבדוק את המידות 
הדרושות במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד. על 

 הקבלן להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. 
לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת 

תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל  -ורך בהריסות, שינויים וחציבות יהיה צ
 חשבונו.

 עבודות בניה וחשמל   

 הקמת פיר לפי תוכניות קבלן המעליות )כולל חורים בראש הפיר(. 

 סיוד הפיר )טיח אם הפיר בנוי עם בלוקים(. 

 הרכבת פיגום בפיר )אם נדרש( 

 סימון גובה ריצוף בכניסות. 

 השחלת כבל הארקה לפיר ישירות מפס השוואת פוטנציאלים. 

 בניה סביב המשקופים והשלמת יציקת ספים. 

 צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר לאיזור פקוד שיקבע הלקוח.

 מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן.

 0נפרד לכל קבוצת מעליות )עם גיבוי של  –קו טלפון חוץ ללוח פיקוד המעלית 
 . שעות(

 הכנת פתחים בראש הפיר )לפי תוכנית קבלן המעלית(.

 פתח איורור בראש הפיר + רפפות.

 ווי הרמת ציוד בתקרת הפיר.

 תאורה במבואות מעליות כולל תאורת חרום מעל לוח הפיקוד.

 לוקס.  01 –לוקס. תאורת חרום  011 –עוצמת תאורה הרגילה מעל לוח פיקוד 
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 הזנת חשמל למעליות 

הרץ וכן הארקה אפס וקו  01וולט ,  011ספק קו חשמל תלת פאזי קבלן ראשי י
למפלס קומה בה מותקן לוח הפיקוד ודרך מפסקי ביניים יגיע  001חד פאזי 

 מ'.  0.1לוח פיקוד המעלית, עם עודף כבל 
כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י קבלן המעליות 

 מל.בהתאם לתקן ולדרישות חברת חש
באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת 
חשמל של חברת חשמל. על הקבלן להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה 
מגנרטור חרום. קבלן החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מחדרי 

 המכונות לחיווי פעולת גנרטור.
 אינסטלציה חשמלית 

מלוח הראשי עד לוח פקוד של המעלית, כולל לוחות   יש לבצע האינסטלציה
 בינים. 

 כמו כן אם נדרש חווט בין חדר המכונות למודיעין עבור מערכת תקשורת. 
 חיבור זמני של  חשמל         00.10.01.10

הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך 
תקופת ההרכבה.           הקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח 
ואת כל קווי ההזנה והמכשירים הדרושים לו, ממקור הזרם 
הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו למשך תקופת 

 ההרכבה. 
 שילוט 

בתאים, ובקומות, שלט עומס מותר,  הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים,
לפי הוראות החוק  -שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ.  כל השלטים 

 והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל. 
 במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת מחיר.  

   
  החומרים 

עזר, כלי  עבודה  הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי
ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרים והציוד 
יהיו חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע 

 . אווירוהתקנים. כל החומרים והציוד יהיו עמידים בכל מזג 
ר בו הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזו

 יותקן הציוד. 
הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 
החומרים והציוד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים 
יחולו על הקבלן. המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את 

 המפרט  או דרישות התקן והמקצוע. 
ה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו אישור או הסכמ

 הבלעדית לטיב המתקן. 
עם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, 
כלי עבודה וחומרי עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים 
ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת 

 עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה. 
 ביצוע  

בדים מיומנים ומנוסים בעבודות מסוג כל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עו
זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י 
המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח  ביותר. אחסנת האלמנטים 
והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן ידאג לנעילתו ואבטחתו של מחסן 

 רה נאותה. זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות ויכוסה בצו
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הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי  דרגה מקצועית גבוהה, 
במספר מספק לשם התקדמות  העבודה בקצב נאות   ובהתאם ללו"ז שבחוזה. 
בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. 

 כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. 

יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן  המפקח
שלדעת המפקח הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית 

 מתאימה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. 

-כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על
שום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד ידי הקבלן ישולמו על ידו ו

בין המזמין לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן. הקבלן יבטח את עובדיו כנגד 
 כל הסיכונים. 

הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות 
 והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות

 בעבודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.

הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים 
למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע העבודות במתקן 

 זה. 

ת של האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדי
הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה שהיא 
שתוגש נגדו בקשר לכך. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק     שייגרם ע"י 
עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו או לגופו של כל 

ת המזמין עליו אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי דריש
 להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל.  

העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק 
מהמתקן, או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא 
משחררת את הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, 

ינה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך תקופת בציוד, בפעולה תק
אחריות, ראשי המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או 
להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, על הקבלן לבצע את התיקונים 
ו/או להחליף ציוד. תיקון / החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך 

על ידי המפקח. לאחר ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י תקופה סבירה, שתיקבע 
הקבלן, תיערך קבלה נוספת. לכל חלק שהוחלף במתקן בתקופת האחריות )או 

 זהה לתקופה המקורית. –אחריה( תינתן תקופת אחריות חדשה 

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים 
. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל כלשהם הנמצאים בשטח העבודה

 חשבונו הוא.

כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד 
 מתאים של אותו רתך.

 אחריות   

הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד 
למסירה הסופית של המתקן, יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק, 
קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי לכל 

 נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.  

חודשים  לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה,  00אי במשך הקבלן יהיה אחר
לשמירת גבול הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה 
תקינה של המתקנים שיסופקו על ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול 
המותר במסגרת תו התקן.  הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות, בהתאם לתנאי 

ילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה  ולתקופת ההסכם, למ
 האחריות.  

חודשים מתחילת שמוש במעלית ע"י הדיירים  00השרות השוטף בתקופת של 
 . כלול  במחיר המעלית/יות -
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תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן 
תאריך אישור מכון ולא מ -וקבלה סופית של היועץ )המאוחר ביניהם( 

 התקנים. 

בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה 
מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב 
החומר או המלאכה . לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף בכמות 

 ךמספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תו
 שעות.  00

הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות במתקן, 
 הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים. 

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא מורידה 
ממנו את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל המתקנים. הקבלן בלבד 

אי עבור כל תקלה  הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע מקצועי אחר
 מסוגל לגלותן. 

 מסירה  

לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את  00.10.00.10
הבדיקות הבאות וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות 

 כהוכחה לתקינות המתקנים. 

 מטעם חברת החשמל. 
ך באישור מכון מטעם מכון התקנים, או בודק מוסמ 

 התקנים.
 : במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ.הערה

וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור 
 להפעלתם של המתקנים. 

במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או 
השלמה, על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל מידית )עד כמה 

 ן בתחום בצוע  עבודתו(. שה
 -לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב 00.10.00.10

 עותקים למזמין. 0

 . 0.00.0תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף  .א
" הכוללות תוכניות מכניות, AS MADEתכניות  עדות " .ב

תוכניות חשמל, תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה 
 +(CD  .)אם נדרש 

אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר תעודות  .ג
 לתקופת האחריות.

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים  00.10.00.10
בהשתתפות המפקח, היועץ, ונציג המזמין, שיבדקו התאמת 

 המתקן למפרט הטכני.

הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם  00.10.00.10
 הדרושים לביצוע הבדיקות.

 יתקנם הקבלן  מידית. -ת, או ליקויים יתגלו אי התאמו 00.10.00.10

 לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן. 00.10.00.10

 הדרכה  

במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש בהן ובמתן 
"עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של 

מוסמך, קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק 
 תמסרנה המעליות לשימוש.

 שרות שוטף  

עם מסירת מעלית לשימוש הדיירים יחתום המזמין או הדיירים על חוזה שרות 
 עם הקבלן. התשלום בגין השרות יתחיל כאמור במפרט זה. 
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הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל מתן 
קבלן מצהיר כי ברשותו מלאי חלקי חלוף שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. ה

מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"ל חייב הקבלן לבצע 
בשעות העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום נוסף. עבור החלפת 

ישלם המזמין רק את מחיר החלק  -חלקים שנפגמו )לאחר תקופת אחריות( 
ביצוע כל טיפול, תיקון או החלפה, יש  בהתאם למחיר המקובל בשוק. עבור

להחתים אחראי מטעם המזמין, אחרת העבודה לא תוכר. עבור עבודה מחוץ 
לשעות עבודה רגילות, רשאי הקבלן לדרוש תשלום נוסף, בתנאי שקיבל את 
הסכמת המזמין לעבוד בשעות אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת. עבור 

ישולם  -ת חדשות של רשויות מוסכמות תיקונים או שינויים הנובעים מתקנו
ביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לשלוח  לפניבנפרד, לאחר קביעת המחיר עוד 

נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל 
 חשבונו. 

: הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק במסגרת השרות
שעות מקבלת ההודעה  0תקינה של המתקן תוך  תקלות או הפרעה לפעולה

 הטלפונית, וזאת במשך שעות העבודה הרגילות 
(11:11 - 00:11 .) 

, מתחייבת החברה להופיע ולתקן את 00:11תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה 
 למחרת.  12:11המתקן לא יאוחר משעה 

 נתונים כלליים 03.12

 זוג מעליות נוסעים  - סוג המתקן 

 נוסעים  00 - עומס נומינלי  

  0.0 - מהירות נסיעה )מ/ש( 

  1.0 - (±דיוק עצירה )סמ'  

 ~ 00 - מהלך הנסיעה )מ'( 

 0 - מספר חניות  

 0 - מספר דלתות  

 MRLללא ח/מ   - מיקום חדר מכונות  

  X 0.01 0.01 - מידות פנים הפיר )מ'( 

 X 0.01 0.01 – 0מס'  - מידות פנים התא )מ'( 
  X 0.01 0.01 – 0מס'  -  

 X 0.11 0.01 - מידות הדלתות נטו )מ'( 

 פתיחה מרכזית   - סוג הדלתות 

 GEARLESS - הנע המתקן 

 011 - התנעות לשעה  

 מאסף משותף מלא  - סוג הפיקוד  

   X 00 X 12 00   - חתך כוונות לתא              )מ"מ(  

  X 01 X 00 00 - חתך כוונות למשקל נגדי  )מ"מ(   

    - 0  :0 

 מיוחד מפרט טכני 03.17

 יחידת הנע  
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מבוקר תדר עם כבלים או רצועות  GEARLESSיחידת הנע מורכבת ממנוע 
 . 0010בהתאם לתקן 

היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת למבנה הפיר 
 באמצעות קורות הנשענות ומבודדות.   

אישור באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים ב
דקות בכל  01מת"י ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ תוך 

 שעות היממה.   
 חילוץ אוטומטי  00.10.10.10

תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל פתיחת  MRLכל מעלית 
או מצבר נטען( שיפעל בשעת  UPSדלתות בהגעה לתחנה. )

 הפסקת חשמל. 
 ות: הער

לפי דרישת מכון התקנים, במעלית שהגישה לתחנה עליונה  .0
היא מתוך דירה )והלוח נמצא קומה מתחתה(, יש לדאוג 
ליחידת חילוץ שמסוגלת לבצע חילוץ )חשמלי ומכני( כלפי 

 מטה. 
מערכת חילוץ אוטומטי תסופק בכל מקרה )גם אם קיים  .0

 גנרטור חרום בבנין(. 
 מערכת בקרת מהירות  00.10.10.10

מלית והבלם ישמש רק להחזקת התא העצירה תעשה חש 
 לאחר עצירותו. 

 המערכת תצוייד בבטחונות לעצירת חירום במקרה של: 
 אי התאמה בין המהירות המעשית למתוכננת.  .א
 נסיעת המעלית בכיוון נגדי למתוכנן.  .ב
 מ' ~(. 0.1חסר תאוטה בקרבת תחנות קיצוניות ) .ג
 דינמו. -שבוש או תקלה במערכת טכו .ד
וג סגור באמצעות משוב מטכו גנרטור המערכת תעבוד בח 

אשר יותקן על ציר המנוע וביצועיה לא יהיו תלויים בעומס 
המעלית, גישת המעלית לתחנה ישירה וללא מהירות זחילה 

APPROACH DIRECT . 
 גלגל הטיה 

מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו  01קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי 
במסבי כדורים עם סידורי סיכה נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון דינמי. גלגלי 

ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי ונסטרוקצית פלדה יבודדו מהמבנה 
ין הגלגלים בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה )או יותקן בידוד ב

 לקורות(.  
 כבלי הרמה 

" או רצועות מיוחדות. מספר SEALEתא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה "
הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם 
לתקן,  כולל אביזרי תילוי שלהם. כבלים / רצועות יצויידו במתקן להשוואת 

 . מתיחות ומפסק חשמלי "כבל רפוי"
. קיצור ראשון של כבלי הרמה יעשה ע"י שנים 0לכבלי תליה תנתן אחריות של 

 קבלן המעליות במסגרת האחריות. 
 המשקל הנגדי 

המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה וימולא בלוחות מתכת 
נעלי  0המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי  כנדרש.

החלקה מחומר פלסטי הנתון בתוך מבנה מתכתי. המילוי הפלסטי ניתן  
 להחלפה בקלות. 

 הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות. 
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תחת המשקל הנגדי )או תחת פגוש( יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי 
 הרמה.

 כוונות 

. המובילים 0וונות התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק כ
ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים  Tמיוחדים למעליות, בעלי חתך 

יחוברו ביניהם בעזרת אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי 
לפחות(, לאחר החיבור המובילים יהיו חיזוקים  0ברגי "פיליפס" )לכל קטע מוביל 

חלקים, ישרים וללא רווחים. המובילים יעוגנו לתחתית הבור ויצוידו במיכל לאיסוף 
שמן בתחתית הבור. את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.   מידות 

הן הנחיה בלבד, על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש  0הפסים בפרק 
 גיש ליועץ את החישובים הנדרשים.ולה

 נעלי התא והמשקל הנגדי 

נעלי החלקה עם ציפוי מתאים, ניתנות לויסות ולפעולה שקטה. בית עם קפיצים 
 וסיכה אוטומטית. )לסוג נעליים אחר דרוש אישור היעוץ מראש(.       

 קונסטרוקציות והגנות 

דרושות לו להרכבת הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה ה
המתקנים כגון קורות תמיכה, קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, 

ס"מ, תאורה בפיר, סולמות  01 –בעיקר במעליות בהן מרחק בין התאים קטן מ 
ירידה לבורות )כנדרש בתקן(, וכו'. כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים 

לק העליון של התא. כל העבודות הנ"ל יהיו לסף התא, סף הדלתות או כיסוי הח
מחומרים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי הקורות, 

 במהדורתו האחרונה.  0010הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 
 תאורת פיר  

יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר  0010כנדרש בת.י. 
 ובבור.  

  MRLיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס הנח 

)בידוד אקוסטי  0חלק  0110השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י  .א
בבנינים מגורים, רעש ממעליות(. תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן 

 המעליות על פי חוק התכנון והבניה.    
 GEARLESSהמעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי  .ב

שקטים המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות 
 תנועה ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.  

בתוך  00מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על  .ג
 פיר המעלית. 

 ס"מ לפחות.  01קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של  .ד
גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל . המנועים מותקנים על 0ה

 המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא. 
. מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן, יש לבודדם 0ה

 . MASONשכבות גומיות  0ע"י 
 התא 

גודל התא. על התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ול
המסגרת וגג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל 
עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע להפעלת הדלתות. 
תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת מהמסגרת. התא 

 בשלמותו יהיה מוארק. 
 

 קירות התא 00.10.01.10

שכבות  -0מ"מ ויצבעו ב 0.1מפח דקופירט בעובי  הקירות יבנו
 צבע יסוד 
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ויצופו בנירוסטה מרוקעת או זכוכית חלבית או חומר ש"ע לפי 
בחירת ואישור המזמין או אדריכל. צידם החיצוני של קירות 

 התא יצופה 
בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. החלק התחתון של 

 הקירות יוגן עם 
יעות. משקוף הכניסה וחזית התא יבנו סרגל נירוסטה נגד פג

 מנירוסטה. על  
כל הקיר האחורי מראה מהרצפה עד לתקרה. על קירות התא 

 מאחז יד 
 מצינור נירוסטה עגול או פרופיל אחר לפי בחירת האדריכל. 

 רצפת התא 00.10.01.10

הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא. הקבלן יכין 
 שקע ברצפה להנחת שייש ע"י הקבלן הראשי. 

 תקרת התא 00.10.01.10

מ/מ צבוע בצבע לבן. בתוך  0.1תקרת התא עשויה מפח פלדה 
קבועה בעוצמה נאותה, תאורת חירום עם  LEDהתקרה תאורה 

מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה 
 –ה.  על הגג יותקן מפוח שקט לחלוטין ומבודד מהתקרה ברור

 דו כיווני עם תעלות ותריס פיזור. 
כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי 
מפח פלב"ם מחורר או ש"ע תקני ומסיבי המאפשר טיפול קל 

 ונוח בתאורה ובמאוורר. 
 גובה התא נטו לפי הרשום בתוכנית.   

כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני 
 שריפה. 

רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוחים במהירות 
 כאשר התא והדלתות במנוחה.  db 00גבוהה לא תעלה על 

על הקבלן להגיש עם הצעתו קטלוג של היצרן וסימון התאים 
 והכניסות המוצעים. 

גוונים טעונים אישור האדריכל כל עיצוב התא והחומרים וה
 בכתב. 

 מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא 00.10.01.10

התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף 
מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או 

 מתכת ממוסבים. 
 HEAVYהמנוע וכל מנגנון הפעלה מתאימים לפעולה מאומצת )

DUTYהתנעות.  (, ומספר רב של 
מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל 
מהלכן. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילה מיוחדת 

מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה  -0ומצויד לפחות ב
 נמוכה ולא מושפע מרטיבות. 

מנוע הדלת פועל על זרם ישר או הנע שווה ערך ומיועד לעבודה 
 מספר רב של התנעות. קשה ו

העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה 
 מוקדמת )וחילוץ עצמי במקרה של מעלית הידראולית(.  

 0.0בעובי  דופן כפולהכנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל 
מ"מ לכל  צד. שני הצדדים יצבעו פעמיים בצבע יסוד והצד 

ג'יד לפי החלטת המזמין, הגלוי יצופה נירוסטה מלוטשת או רי
 מ"מ.   1.1בגוון טבעי ובעובי של  

ק"ג או  00הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 
 חיתוך טור תאים.  

 במעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלאה. 
 קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 

ים כל כנף מובילה תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תא
צדדיו  0 –פוטואלקטריים מדגם מאושר. טור התאים יותקן ב 

מ"מ פנימה בכל צד. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית  01
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הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת 
הדלת, היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת 

". רק לחיצה על לחצן דלת מוטרדתזמזום והדלקת שלט "
" או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת לתפתח ד"

במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או ביטול מגביל כח 
 מחדשים מיד פעולת "דלת מוטרדת".   
ניתן לפתוח את הדלת  -בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון 

ידנית מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת פתיחה מרכזית תעשה 
 יחה. מגרעת בכל כנף להקלת הפת

תנעל דלת התא  -במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר 
בנעילה מכנית או שחזית הפיר תצופה בפח ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו.
מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה 

 אסתטית, ובגוון שיבחר האדריכל. 
פעמים והמעלית לא נסעה )חוסר  0במידה והדלתות נסגרו 

תושבת המעלית  -אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת( נעילה 
 עם דלת פתוחה עד תיקונה. 

 דלתות הפיר 

מ"מ, עם חיזוקים מתאימים. הן  0.1דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי 
תוסענה על ידי גלגלים עם מסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. 
סף הדלתות ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הקבלן. מנגנון 

תה. צידן הפנימי הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר לפתיח
 של כנפי הדלתות יצופה בחומר מבודד אקוסטי.   

מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד -כל דלת תצויד במנעול אלקטרו
משקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית 

 -0ו בעל ידי ידית מיוחדת. כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי ויצבע
שכבות צבע יסוד ואח"כ יצופו בפח פלב"מ מרוקע או מלוטש בגוון טבעי לפי 

 בחירת האדריכל. הצד הנסתר יצופה בחומר מבודד. 
הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה. הקבלן יספק את כל 
הפחים דרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת 

 . 0010תות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. כנפי הדל
 עמידות אש, לפי דרישת יועץ הבטיחות.

 משקופי הכניסה 

מ"מ,  0.1סביב כל דלת יורכב משקוף פלדה מפח נירוסטה מלוטשת בעובי של 
העוטף את כל עובי הקיר ובולט ממנו כנדרש. )מידות שונות לפי מדידה 

אביזרי האיתות. המשקופים במקום(. המשקוף העליון מוגבה וכולל בתוכו את 
 סופקו לבנין עם הגנה נגד פגיעה במשטחי נירוסטה.

 הצד הפנימי )בעיקר העליון( של המשקוף יצופה בפח עד התילויים. 
במידה וחזית הפיר נשארת פתוחה בשלב ההרכבה, על קבלן המעליות לדאוג 

 לחזוק מתאים להרכבת החלק עליון של המשקוף. 
 חומרי פלב"מ 

, הכוונה לפלב"ם עם RIGIDמות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או בכל המקו
או  FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת  בגוון טבעיטקסטורה 

 ש"ע. 
 המבנה יהיה כלהלן:   

מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם   0.0פח פלדה  -דלתות 
 מלוטש( בעובי

 מ"מ לפחות.  1.1
מ"מ   1.1מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  0.0פח פלדה  -תאים 

  0.1לפחות. במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם 
 מ"מ עובי.  

 לוח פיקוד 



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 211 - 

לוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בתחנה עליונה )או תחנה מתחתיה אם נדרש(, 
 ויסגר עם דלת נירוסטה כמו דלתות הפיר. 

פרט למקרה שיוזמנו  –כולל הדלת  –מנירוסטה  לוח הפיקוד יבנה כולו
משקופי דלתות פיר מפח צבוע.  לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור )מעבד( אליו 

מהפיר ומהתא )מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני  יחוברו כל הכניסות 
קריאה וכו'(. על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת 

הניתנת לשנוי( יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת לפיקוד המעליות )
ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן אינדיקציות למראה 

 הקומות חיצי הכיוון וכו'.
 לוח הפיקוד יכלול מפסקים ראשיים, כולל ממסר פחת לתאורת תא ופיר.  

גבוה וקצר חיצוני לא כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה 
יפגע בפעולתו התקינה של הלוח. כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית 

 מהפיקוד.
הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מידית 

 ללא שימוש בכלי עבודה.
מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים 

גלי הבטיחות )מגעי דלתות, מגעי מנעולים, גובלים וכו'(. למחבר. כניסות מע
יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל 
הבטחונות. קו "האפס" של מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף של 

 אחד מרכיבי קו
הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים. במקום 

. אשר LEDט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות )נוריות( מטיפוס בול
תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים בפיר ותאפשרנה איתור תקלות 
מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד מראה קומות דיגיטלי.  לוח פיקוד יסופק עם 
מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר מערכת אנליזה שתנתח את המצבים 

 גיים של הפיקוד, מתן קריאות חוץ ותא וכו'.הלו
השנאים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון 
בצד ראשוני ומשני. השנאים שבלוח יהיו בתחתית הלוח מוגנים בפני מגע יד, 

 תוך התחשבות באיוורורו.
בעת  מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית 

המעלית  ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת 
 במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.

הזנה  המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח 
פיקוד ואיתות.  ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 

 נאה ומקצועי.החיווט שבלוח יהיה מסודר, 
התא לחילופין  הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג 

 סלקטור המופעל ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום המונה פולסים.
כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי 

הרכבה מכנית של קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תוכניות 
 המכשירים בלוח, ותוכניות 

 פיקוד חשמלית תהיינה מצורפות. 
בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת 
דלתות וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". 

שרות "מעלה"  לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון, ומגע פגוש לחצן פיקוד
יעקוף גובל תחתון, מגע  פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג 

 התא תבטל  פיקוד שרות בלוח הפיקוד. 
לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה )ע"י מערכות  תצוגה( לשלוף 
את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת 

 הפיקוד(.מתח  ללוח 
. בלוח מגע יבש לחיווי 0010במעלית יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי 

 תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן / אש וגנרטור חרום. 
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לוח הפיקוד יכלול מערכת פקוד כבאים לפי דרישות התקן / יועץ  בטיחות. 
ה בנוסף לחילוץ אוטומטי תותקן בלוח מערכת חילוץ  חשמלי ומכני ואינדיקצי

 להגעה לתחנה. 
בלוח אפשרות צפיה ישירה במכונת הרמה או אמצעי תצוגה  אלקטרוני או 

 .  0.0.0סעיף  0010-0מצלמה + מסך לצפיה במכונת הרמה לפי  ת.י. 
 אינסטלציה חשמלית 

צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות, וחזקות היטב כדי שלא 
 תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות

ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות להיות מחוזקות  
בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או 

 הבדיקה.
 חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים בתכנית הסימון.

חוטים  01% -אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ
 מהחלל הפנימי.

באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי 
יהיו יציבים בצנורות מתאימים מוגנים  –בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר 

בפני פגיעה. המכשירים  הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו 
 י ביניים וכיוון סופי.מחוברים בצנור גמיש כדי לאפשר כיוונ

כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, 
מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלצית 
התא תהיה מוגנת, מעברי האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה 

 גמישה. 
איתות. יש לבנות מערכת כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או ה

האינסטלציה ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים בקופסאות או בזויות 
  -לא יהיו סבוכים. מפסקי הבטיחות כגון:

מפסק עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים. 
השונים  החיווט למגעי  הבטיחות יהיה כזה שיאפשר אבחנה בין מגעי הבטיחות

 )גובל עליון, גובל תחתון, מגעי הפגוש, מגעי ווסת מהירות(. 
המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה אליו נוחה. כל 

 לפחות.  1.00האינסטלציה בחשמל של מעלית פיר וכבל כפיף תהיה בקוטר של 
מאורקים. מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו 

 מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת חשמל.
 כבל כפיף  00.10.00.10

מיוחד למעליות. הכבל  -הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה 
יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילוי 

 01%לא יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 
 חוטים מעל 

חוטים.הכבל הכפיף  -0אך לא פחות מ -י המפרט הנדרש לפ
יתאים לכל הפונקציות הנדרשות בתא )כגון תקשורת טורית, 

 מוסיקה, מערכת כריזה וכו'(.  
 פיקוד ואיתות בתא 

 לוח לחצנים בתא הכולל: 00.10.00.10

 מוארים.  -לחצני קריאה לקומות  
 עם מגע יבש נוסף.  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן אזעקה  
 דלת".לחצן "פתח  
 לחצן "סגור דלת".  
 מואר.   -מפסק מאוורר  
 מואר.   -מפתח כבאים  
 נורית עם זמזם "עומס יתר". 
 נורית וזמזם "דלת מוטרדת".  
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אינטרקום עם מצבר ומטען בין התאים לחדר מכונות  
 חלופה.   –ומודיעין )החווט  למודיעין ע"י המזמין( 

 מואר.   -מפתח "העמסה"  
 חרוט בלוח.   מספר סידורי של מ.ע. 
מספור קומות בולט לעיוורים + כתב ברייל + מידע קולי על  

 הגעה לתחנה. 
חייגן אוטומטי למרכז שרות ו/או מודיעין מופעל ע"י לחצן  

 שעות.  0 –אזעקה עם גיבוי ל 
  הכנה למוזיקת רקע.   
+ חיצי כיוון  METRIX  DOTמראה קומות דיגיטלי או  

 בחלק העליון של הלוח.  –ס"מ(  0.1נסיעה  )גודל אות 
 פיקוד ואיתות בכניסות 00.10.00.10

 בכל הקומות.     -לחצנים מוארים לקריאת המעלית  
 מפתח כבאים בכניסה ראשית.  
 0.1)גודל אות  METRIC  DOTמראה קומות דיגיטלי או  

 בכל התחנות.  -ס"מ( 
חצי כוון נסיעה מהבהבים בנסיעה בשילוב עם גונג, צלילים  

בכל התחנות.  -, העוצמה ניתנת לכיוון  שונים לעליה ולירידה
 )הגונג מושמע רק בהענות לקריאות חוץ( בלבד.

בקומת כניסה או במקום אחר  -מפתח להשתקת מעלית  
 שיבחר המזמין. 

 מפתח לקריאת מעלית אלונקה לקומת קרקע.  
 כללי

-מהלך מטיפוס אנטי-כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו .א
ונדלי  מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים בזרם ומתח 

 הנקובים ע"י היצרן.    
הקבלן יציג מספר דוגמאות של מערכות איתות ולחצנים  .ב

 לבחירת האדריכל. 
 מ"מ לפחות. 0כל הלוחות יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי של  .ג
יו חלק מקירות התא במישור אחד ע"ג צירים עם הלוחות יה .ד

 נעילה של שני מנעולים הפועלים ע"י מפתחות לכל גובה התא. 
אם יבחר המזמין, חלק מהלחצנים יוחלף עד הזמנה סופית  .ה

 במפתחות )עם תאורה לרישום( ללא תוספת במחיר.
יותקן ללא  –אם ידרש מראה קומות נוסף מעל דלת התא  .ו

 תוספת במחיר. 
 חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ ע"י המזמין.  .ז
 – 01לפי תקן נכים  –מיקום ומידות פנלים בתא ובתחנות  .ח

0010 . 
 פיקוד המעליות 

 דופלקס  -פיקוד מאסף מלא 
לחצנים לקריאת  0הדלתות לוח הכולל  0בכל כניסה בקומות הביניים יימצא בין 

צן אחד בלבד. הלחצנים מוארים המעלית לנסיעה מעלה או מטה, בקומות קיצוניות לח
מיד עם הלחצם לסימון רישום הקריאה. הלחצן המתאים כבה עם ביצוע הקריאה. ליד 
או מעל כל דלת יימצאו חצים מוארים עם גונג. החץ המתאים נדלק לפי הגיע המעלית 
לתחנה, ומראה את המשך כיוון הנסיעה. הגונג יופעל רק מקריאות חוץ. המעלית 

 לקריאות פנים/חוץ המתאימות לכיוון נסיעתה. בנסיעה עונה 
הפיקוד המשותף בעל מחשב מרכזי המנתח קריאות חוץ, פנים, עומס וכוון המעליות 

 ודואג לשיגור המעליות לקריאות בצורה אופטימלית. 
 לא יותקן בפקוד משותף מעבד מרכזי העלול להשבית הענות לקריאות חוץ.     
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בקומה ראשית והמעלית השניה תישאר בקומה בה  בגמר השירות תחנה מעלית אחת
 סיימה את עבודתה. החניה עם דלתות סגורות.

עם זמזם ותאורה בתא, מתקן "עומס מלא", ” פיקוד המעליות כולל מתקן "עומס יתר
תאי  0(. שקילת העומס תבוצע באמצעות (RELEVELINGוכן מתקן פילוס מחדש 

" במדידה GAUGE STRAINעלים ע"ב פינות התא הפו 0 -" בCELL LOADעומס " 
 או ש"ע(. I.L LARIT.2רציפה )כדוגמת 

הפיקוד בעל השהיה מתאימה לדלתות פתוחות, אך עם כניסת נוסע ולחיצה  על אחד 
תסגרנה הדלתות מיד. הדלתות בעלות פיקוד דלת מוטרדת  -מלחצני הקומות 

(NUGGING( ופתיחה מוקדמת )OPENING - PRE.) 
 ות מושבתת בתחנה מאחת הסיבות דלהלן: כאשר אחת המעלי

 הפסקת מתח.  
 פיקוד "שרות" על הגג.  
 פיקוד "שמש".  
 נתק באחד ממעגלי הביטחון של המעלית.  
 שניות.  00מעלית "תקועה" בקומה  

 ניתן יהיה לקרוא למעלית השניה לאותה התחנה. 
עם הפעלה מקומה ראשית ו/או ע"י מגע יבש  -הפיקוד כולל "פיקוד כבאים" לפי התקן 

מחדר מכונות לגילוי אש / עשן.  הפיקוד כולל הכנה להפעלת המעליות עם דיזל גנרטור 
המעליות בו זמנית. )פינוי מעלית אחת לקומה ראשית והפעלת מעלית  0המונע נסיעת 

מעליות שונות תמשיך לפעול המעלית הגדולה.  0ל שניה בפיקוד סימפלקס(.  במקרה ש
במקרה של תקלה  במעלית זו יפעיל דיזל גנרטור את המעלית הקטנה עד סילוק 

 התקלה. 
בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם )לכל מהירות בנפרד( והגנה תרמית. 
 בהפעלת הגנה תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר

 פינוי הנוסעים.    
הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות פנים  -" העמסהעם הפעלת מפתח "

". ע"מ לסגור את ONבלבד עד הוצאת מפתח.  אין אפשרות להוציא המפתח במצב "
הדלתות לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן "סגור". הרפית 
הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות. לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה 

 הקודמת.  יתר המעליות ממשיכות בתפקוד רגיל. 
תגיע  תסיים המעלית לבצע את כל קריאות התא, -" השתקהעם הפעלת מפתח "

לתחנה הראשית תפתח דלתות ולאחר השהיה תשאר עם דלתות סגורות. "פתח דלת" 
 נשאר פעיל.  

 מתקני בטחון 

 ווסת מהירות 00.10.01.10

הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות  הירידה של 
התא עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית 

 והתקן. הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.
 . 0010סת יתאים לדרישות תקן הוו

 קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  
מ לפחות. מתקן המתיחה ”מ 0כבל וסת המהירות בעל קוטר 

 של  הוסת מצויד במפסק. 

 התקן בטחון 00.10.01.10

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה יפעל 
במקרה שמהירות הירידה תעלה מעל המותר לפי האמור בתקן. 

 הנ"ל יפסיק גם את מעגל הפיקוד.  המתקן
       . 0010התקן הבטחון יתאים לדרישות תקן 

מתקן התפיסה מדגם הדרגתי בהתאם למהירות המעלית 
 והתקן. 

 גובל סופי 00.10.01.10
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מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או 
התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, 

או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני הפאזות,  0בכל 
 . 0010 -מגעונים בטור, כמפורט ב 

 מערכת אזעקה 00.10.01.10

במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן 
אזעקה. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת 

. הלחצן יפעיל גם את 0010טעינה אוטומטית, כאמור בתקן 
 החייגן האוטומטי ויותקן גם על גג התא ובתחתיתו.   

 פיקוד אחזקה 

ותקנו על גג התא של המעלית מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות י
ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן 

ותאורה. הנסיעה תבוצע רק ” מטה“לחצן ”, מעלה“לחצן "משותף", לחצן ”, עצור“
 בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.

 ’.מ 0.1קרת הפיר הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מת
 מ/ש. 1.00מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 

 הפגושות 

 הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.  
 סוג הפגושות בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. פגושות הידראוליים יצוידו   
 במד שמן ומפסק בטחון.   
 שניתן להוציאם בשעה התארכות כבלי   מתחת למשקל הנגדי יותקנו הגבהות   
 הרמה.  
 מנעולי דלתות הפיר 

מכניים בעלי נצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה -המנעולים האלקטרו 
בטחון מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק, אך 

 לפתיחה. ניתנים לבדיקה ויזאולית. רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת 
המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת לפתיחה  

 בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד. 
 במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף.

 התקני בטחון   

 CLOSEDכל מתקני הבטחון יהיו עם מגעים מכניים מאולצים פוזיטיביים ) 
NORMALY  ) .0010מספר ומקום התקנת המגעים בהתאם לדרישות ת.י. 
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 פירוט התוצרת - 0פרק 
 
 

  MRLמ/ש  0.0   -מהירות      נוסעים 07 - עומס
                                                                                                                                                   

הקבלן מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים. הצעה 
עלולה להפסל. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי  שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה

 התוצרת דלהלן לפני קבלת העבודה. 
 

 ארץ היצור    מקור היצור  טיפוס החלק    סעיף 
 ונתוניו                    )המפעל(                                  

                                                                                                                                                  
 מכונת הרמה 

                                                                                                                                                   
 ונה והספקומנוע המכ

 
                                                                                                                 מערכת בקרת תדר 

 וסת מהירות 
                                                                                                                 

 התקן תפיסה 
                                                                                                                          

  ( NO  ,Øכבלי הרמה )
                                                                                                                       

 לוח הפיקוד 
                                                                                                                       

 הדלתות  מפעיל
                                                                            

 דטקטור 
                          

 תא ודלתות 
                            

 מראי קומות 
                      

 לוחות לחצנים 
                            

 מאוורר
                   

 חתך מסילות תא
                 

 חתך מסילות מ.נ.
                      

 מנגנוני שקילה 
                          

 אינטרקום 
                          

 
                                                                                            

 תאריך                                                                                               חתימת הקבלן
 
 
 



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 217 - 

 אלמנטים מתועשים בבניה - 22  פרק

 כללי 22.10

להלן דרישות נוספות, שינויים והתאמות, ביחס להוראות הנכללות במפרט  
מתועשים בבניין )מחיצות, תקרות, רכיבים  - 00הכללי לעבודות בניה, פרק 

 רצפות(.

כל החומרים, המוצרים, התגמירים, פרטי ההתקנה והחיבור, טעונים אישור  
 מראש של האדריכל והמפקח, לפני רכישתם והבאתם לאתר.

כל החומרים, המוצרים והתגמירים יהיו מסוג ומאיכות מעולים, חדשים, סוג  
בכל היבט של בטיחות, א', מתאימים לייעודם, ובטוחים לשימוש 

 ארגונומטריה ואיכות סביבה.

כל קיר של בטון/בנייה שאינו נדרש במפורש בתכניות להיות מחופה באבן או  
 בטיח, יקבל חיפוי באמצעות לוחות גבס. 

בהיעדר הנחייה אחרת מפורשת בתכניות, כל מחיצת גבס תגיע מפני הריצוף  
ות במפגשים עם המחיצה, . תקרות תותב, ככל שנדרשןועד פני תקרת הבטו
 יגיעו אל הגבס מהצד.

במחיצת גבס המשמשת כמחיצת אש יש לעשות שימוש בגבס חסין אש )ורוד(,  
 כמפורט להלן.

 .לקירות היקפייםניצבים בחיפוי גבס במרחבים מוגנים אין לחבר  

 תכולת עבודות לביצוע מחיצות גבס, קירות בטון ורצפות בטון. 

 מעברי צנרת במבנה: קיימים ארבעה סוגי איטום

יועץ הבטיחות כיבוי אש, יבוצע עפ"י הנחיות -איטום עמיד אש 00.10.11.10
 והתקנים הרלוונטיים.

 ואדריכלות  יבוצע בכל חציית מחיצת אש עפ"י תכניות בטיחות
 מצ"ב ובכל חציית צנרת בין הקומות.

יבוצע עפ"י הנחיית יועץ האיטום  -איטום עמיד מים ורטיבות 00.10.11.10
 והפרטים המצ"ב.

טום כל חדירת צנרת מחוץ לפנים המבנה ומחלל רטוב יש לא
 )כגון, מאגר מים, חדרי מקלחות, שירותים וכו'(. לחלל יבש.

בכל שאר חציית מעברי הצנרת והתעלות  יבוצע -איטום אקוסטי 00.10.11.10
עפ"י הנחיות יועץ אקוסטי מצ"ב. צינורות ניקוז  במבנה

העוברים בסמוך ומעל משרדים יעטפו בבידוד אקוסטי עפ"י 
 פרט של יועץ אקוסטי.

מיקום המעברים המצויינים בתכניות מהווה המלצה לא מחייבת. הקבלן 
 רשאי לבצע את  הפתחים  בזמן ביצוע השלד או בקידוח מאוחר. 

בכל מקרה מיקום הפתחים יהיה באחריות הקבלן. במידה ומיקום הפתחים 
שביצע  הקבלן לא ישמש מעבר צנרת ובמיקום מוטעה יהיה על הקבלן לאטום 

 את הפתחים הישנים ולפתוח במקומם פתחים חדשים.  

 במידה וקיימת סתירה בין ההנחיות יש לנהוג עפ"י סדר העדיפות הבא:

 איטום מים . 

 .איטום  אש 

 איטום אקוסטי. 

לכל במבנה י הצנרת, התעלות, הכבילה הקבלן  אחראי לאטום את כל מעבר
 מערכות.סוגי ה

 הרכב 
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 קרומיות, עם בידוד בתווך.-במבנה יהיו  דו המחיצותכל  00.10.12.10

 011המחיצה תבוצע משלד נושא מפרופילי פח מגולוון ברוחב  00.10.12.10
 . 0/0מ"מ ועליו מוחזקים מכל צד שני לוחות גבס "

החלל בין הלוחות ממולא בצמר סלעים.  אינדקס הבידוד בפני 
 לפחות. STC-50מצלול אוויר  

 לוחותסוגי ה 

( עם שפות WALL BOARDלוחות רגילים ) -למחיצות פנים  00.10.01.10
 (.REGקצה משופעות, בגוון שנהב )סימון:  

 ס"מ 000 : רוחב
 ס"מ 011 – 011 : אורך
 (0/0מ"מ )" 00.0 : עובי

( עם ליבת FIRE SHIELDת גבס חסיני אש )לוחו -להפרדות אש 00.10.01.10
 (..F.S, עם שפות קצה משופעות, בגוון ורוד )סימון:  Xגבס מסוג 

 ס"מ 000 : רוחב
 ס"מ 011 – 011 : אורך
 (0/0מ"מ )" 00.0 : עובי

 HIGHלוחות ) -לוחות לתקרת גבס קשיחה/סינרי גבס 00.10.01.10
STRENGTH CEILING.) 

 ס"מ 000 : רוחב
 ס"מ 011 – 011 : אורך
 (0/1מ"מ )" 00.2 : עובי

 -לוחות לציפוי קירות/עמודים הפונים לחוץ מבטון/מבניה 00.10.01.10
 הכוללים רדיד אלומיניום, המשמש כשכבה חוסמת אדים.

 ס"מ 000 : רוחב
 ס"מ 011 – 011 : אורך
 (0/1מ"מ )" 00.2 : עובי

 לוחות לציפוי קירות/עמודים פנימיים מבטון/מבניה. 00.10.01.10

 ס"מ 000 : רוחב
 ס"מ 011 – 011 : אורך
 (0/1מ"מ )" 00.2 : עובי

 פרופילי שלד 

יש להשתמש בפרופילי שלד מפח פלדה בתהליך קר ומגולוון  00.10.00.10
, ולהנחיות המפורטות 000C ASTMשיתאימו לתקן האמריקאי: 

 במדריך אורבונד.

וגובה הפרופילים יהיה בהתאם לתכניות  מ"מ  1.1מינימום עובי  00.10.00.10
 מ"מ לפחות. 011 ולהנחיות אורבונד. רוחב הפרופילים יהיה

 ציר(.-ס"מ )ציר 01המרחק בין זקפים אנכיים לא יעלה על  00.10.00.10

אסור לחזק  ס"מ. 01חיזוק לפחות כל  –בתליית סינור גבס  00.10.00.10
 .בקירות בחללים מוגנים

מ' יש לשלב חיזוקי ביניים אופקיים  0.0במחיצות שגובהן מעל  00.10.00.10
 בגובה, כדי לשפר את יציבות המחיצה.

מוכה שאינה מחוברת לתקרה, קצה חופשי של מחיצת גבס נ 00.10.00.10
, המעוגן מ"מ 011/011סמוי במידות  RHSיכלול פרופיל פלדה 

ברגי  0 –המעוגנת ב  011/011/0לרצפת הבטון באמצעות פלטקה 
 פיליפס.

 011/011סמוי במידות  RHSפלדה מלבני פח יחוזקו עם פרופילי  00.10.00.10
מ"מ, המעוגן לרצפת הבטון ולתקרה באמצעות פלטקה 
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ופרופיל  ברגי פיליפס ברצפה ובתקרה 0 –המעוגנת ב  011/011/0
 .אופקי בחלק העליון של המלבן

 בידוד 

כל מחיצה )או ציפוי קיר( תבודד באמצעות מזרוני צמר סלעים  00.10.00.10
 11ס"מ ובמשקל מרחבי מזערי של  0.1בעובי מזערי של 

 עטופים בניילון כבה מאליו. ק"ג/מ"ק.

ללא הותרת אזורים בלתי המזרונים יונחו בכיסוי מלא,  00.10.00.10
 מבודדים.

המזרונים ייקשרו לקונסטרוקציה של המחיצה, למניעת נפילתם  00.10.00.10
 במרווח שבין לוחות הגבס.

כושר הבידוד האקוסטי של המחיצות יהיה כמפורט בדרישות  00.10.00.10
האקוסטיקה.  בדיקות מדגמיות לבדיקת כושר הבידוד תערכנה 

תוקן או באתר.  מחיצה אשר לא תספק ערך בידוד כאמור, ת
 תפורק ותיבנה מחדש, עד להגשת ערך הבידוד הנדרש.

ציפוי בגבס של הצד הפונה לפנים בקיר חוץ, יכלול מזרון בידוד  00.10.00.10
 רדיד אלומיניום על קיר חוץ. -מ"מ ומחסום אדים  01תרמי 

 כדי למנוע פרצות אקוסטיות במחיצות הגבס יש להקפיד על הנושאים הבאים: 

ת באופן רציף מהרצפה ועד יש לבצע קודם כל את המחיצו 00.10.00.10
 התקרה הקונסטרוקטיבית ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.

לאחר התקנת הצנרות והתעלות יש לאטום היטב את כל  00.10.00.10
המרווחים שבין מחיצות הגבס לבין הצינורות והתעלות, 
 באמצעות מילוי קפדני של כל המרווחים בצמר סלעים דחוס/ 

צה באמצעות רוזטות , וכיסוי הפתחים משני צדי המחיKBSב 
 01מפח ומרק אלסטומרי, אשר תחפופנה בשיעור של לפחות 

  ס"מ את לוח הגבס.

מחיצת הגבס. יש להתקין את קופסאות החשמל השונות במרחק  00.10.00.10
 ס"מ לפחות זו מזו. 01של 

 -יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת 00.10.00.10
הקיר. לאחר לבצע קטע תעלה קבוע וסגור שיבלוט מכל צד של 

התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של המרווחים שבין 
  התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק אלסטומרי.

 הכל עפ"י פרטי יועץ אקוסטי המצורפות לסט התכניות.

 ברגים 

ברגי הגבס יהיו בעלי ראש שטוח וחתך קונוס שיאפשר להחדירם  00.10.00.10
 0110Cמ"מ מפני הלוח, ויתאימו לתקן אמריקאי:  1.0עד 

ASTM :מ"מ ובקוטר  00 -מ"מ ו 00. אורכי הברגים יהיו
 מ"מ. 1מינימאלי 

את מסלולי השלד הקונסטרוקטיבי יש לחבר לרצפה ולתקרה  00.10.00.10
עם ראש קוני "פיליפס" ומיתדים  00X0בעזרת ברגים 

 .00X0)"דיבלים"( ללא ראש 

 חומרי איטום 

בין מסילות השלד הקונסטרוקטיבי לבין הרצפה והתקרה יש  00.10.00.10
הרכיב פס איטום גמיש עמיד במים מסוג: קומפריבנד, או ל

.  ש"ע, או 01/01או  R.F .0/01פוליאתילן מוקצף מוצלב .
טיפול כמו במפגש רצפה כאמור  –במפגשים עם קירות בנויים 

 לעיל.

מ"מ( שבין לוחות הגבס לבין התקרה והרצפה יש  01את הרווח ) 00.10.00.10
 יליקון.לאטום בעזרת מסטיק איטום אלסטי, על בסיס ס

 מחיצות אש יאטמו מחומר מתנפח עמיד אש לשעתיים. 00.10.00.10
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 שאר המחיצות יאטמו עפ"י פרט יועץ אקוסטי. 00.10.00.10

 חומרי גימור 

להדבקת התפרים והפינות הפנימיות בין לוחות הגבס ייעשה  00.10.00.10
שימוש בסרט שריון מניר עשוי סיבים, בעל קצוות דקים מאוד 

 וניתן לכיפוף, הסרט יהיה מחורר וחזק.

החיצוניות של מחיצות הגבס יש להגן בעזרת זוויתן  על הפינות 00.10.00.10
" או ש"ע BEADEX", סרט "CORNER FLEXגמיש דגם    "
 מכוסים במרק.

 הוראות ביצוע למחיצות 

לאחר סיום השלד, יותקנו מסילות ברצפה ובתקרה לצורך  00.10.00.10
סימון המחיצות לביצוע תעלות, סולמות וצינורות לתשתיות 

 המבנה. 

ת תחתונות על הריצוף ומסילות עליונות יש לסמן מיקום מסילו 00.10.00.10
על התקרה עפ"י התכניות ומדידות באתר, בכדי לקבל את קו 

 המחיצות.

יש להרכיב מסילות מפח פלדה על הריצוף והתקרה ולהניח  00.10.00.10
 ביניהם פס איטום גמיש עמיד במים כמפורט.

 על המסילות יש להרכיב את הזקפים )ניצבים(, תוך שימת לב ל: 

קפים למסילת התקרה להוציא זקפי פינות אין לחבר את הז 00.10.01.10
 וזקפים הצמודים למלבני דלתות וצמודים לקירות.

יש לחבר את הזקפים הנמצאים בפינות אחד לשני ע"י ברגים כל  00.10.01.10
 ס"מ. 01

 ס"מ. 01המרחק בין הזקפים לא יעלה על  00.10.01.10

אופן הרכבת הזקפים יתוכנן כך שהזקף הראשון שיורכב לקיר  00.10.01.10
 להתבצע הרכבת הלוחות.יהיה גם הזקף ממנו תתחיל 

למהלכי צנרת או להשתמש בזקף  -יש לדאוג לחורים בזקפים  00.10.01.10
 סטנדרטי מחורר מראש.

 לוחות הגבס יחוברו לזקפים בצורה הבאה: 

חיבור לוח הגבס לזקפים יתחיל תמיד ע"י קביעת הלוח בברגים  00.10.02.10
 לשפה החופשית של הזקף, למניעת סטייה ממשוריות הקיר.

משני צידי השלד יש לחבר בהזזה, כך את שכבות לוחות הגבס  00.10.02.10
 שהמישקים לא יהיו האחד מול השני.

בהנחת שני הקרומים בכל צד יש להקפיד על כך שהמישקים בין  00.10.02.10
 הלוחות לא יהיו אחד מעל השני.

אין לחבר את לוחות הגבס למסילות, אלא בפינות, ליד הקיר  00.10.02.10
 ובחיזוקי המשקופים.

 0 -לבין הרצפה ו מ"מ בין הלוחות 01יש להשאיר מרווח של  00.10.02.10
 מ"מ בין הלוחות לבין התקרה ולמלא במסטיק אלסטי כמפורט.

 בהברגת הלוחות לזקפים: 00.10.02.10

 01יהיה הבורג העליון במרחק מינימאלי של  00.10.02.10.10
 ס"מ מהתקרה.

מרחקי הברגים אחד מהשני ליד המישק יהיו  00.10.02.10.10
 ס"מ. 00

מרחקי הברגים אחד מהשני בחיבור לזקף  00.10.02.10.10
 ס"מ. 01האמצעי יהיו 

אלי של הבורג משפת הלוח המרחק המינימ 00.10.02.10.10
 מ"מ. 0הוא 
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 כיוון הלוחות יהיה אנכי. 00.10.02.10

לוח ראשון בכל צד יגיע עד למפלס הריצוף. לוח עליון יגיע עד  00.10.02.11
למפלס ראש השיפול מאלומיניום, באופן שהשיפול יהיה שקוע 

 בתחום המחיצה.

אין לבצע שקעי חשמל או קופסאות חיבור גב אל גב משני צדי  00.10.02.12
ס"מ בין  01חק אופקי של לפחות המחיצה. יש לדאוג למר

 האביזרים שמשני צדי המחיצה.

ביצוע תפר התפשטות במפגשים בין ציפוי קיר קונסטרוקטיבי  00.10.02.01
 מ'. 2לבין מחיצה, ובכל מחיצה ארוכה נמשכת שאורכה מעל 

 הנחיות להכנת פתחים במחיצות 

בעת הכנת השלד יש להכין אותו לקבלת מלבנים במקומות  00.10.01.10
 המסומנים בתכנית:

 להשתמש במוביל נוסף בראש הדלת. יש 00.10.01.10

 ייעשה שימוש בזקפים חזקים באזור הדלת. 00.10.01.10

 יש לחבר את הזקפים שמשני צידי הדלת לפני חיבור המשקוף. 00.10.01.10

יש לעגן את הזקפים, בצורה סמויה, לפינות המסילה העליונה  00.10.01.10
והתחתונה ע"י ברגי פח בלתי מחלידים, ולרצפה ע"י ברגים בלתי 

 מחלידים ומיתדים ללא ראש.

יש לבצע חיזוקים אנכיים ואופקיים מסביב לכל תעלות מ"א,  00.10.01.10
 מגשים, וכיוצ"ב.

המזוזות  0 -בכל קצה פתח שבו מתוכננת הרכבת דלת )ב 00.10.01.10
 011/01סמוי במידות  RHSובמשקוף(, יש לבצע פרופיל פלדה 

מ"מ, המעוגן לרצפת הבטון ואל תקרת הבטון באמצעות פלטקה 
שני הפרופילים יחוברו  יפס.ברגי פיל 0 –המעוגנת ב  011/011/0

 ביניהם מעל פתח הדלת באמצעות פרופיל זהה אופקי.

  הרכבת מלבנים 

יש לחזק את המזוזה בלפחות ששה מקומות, כאשר מתוכם יהיו  00.10.00.10
 נקודות חיזוק מול הצירים והמנעול.  

רגלי המזוזות תחוזקנה ע"י זוויתן פלדה בלתי מחלידה לרצפה,  00.10.00.10
 אמצעות ברגים.בצורה נסתרת בחללי המחיצה ב

 00ניתן לחבר את המלבן לזקפים לפני סגירת צד ב' בברגי גבס  00.10.00.10
 מ"מ בזיג זג. 011מ"מ כל 

  לוח הגבס יקבל תפר חיבור אחד בלבד מעל המלבן. 00.10.00.10

 ליית אביזרים על המחיצהת 

יש לאפשר שימוש בברגים המתחברים ישירות  –לעומסים קלים  00.10.00.10
 ללוחות הגבס.

העברת העומס לזקפים באמצעות יש לאפשר  -לעומסים כבדים  00.10.00.10
 מתווך אופקי, או ע"י תליה ישירה על הזקפים.

הכנות מתאימות לתליית  01 -יש לבצע במבנה עד כ 00.10.00.10
ארונות/מדפים במקומות שייקבעו, באמצעות תוספת זקפים 
ו/או קורות קשר אופקיות כנדרש במדריך מרכז הבניה או 

האורגינליים בקטלוג אורבונד, ותוך יישום רכיבי העזר 
  המפורטים שם.

 ציפוי גבס לקירות ולעמודי בטון  22.12

הציפוי יהיה על קירות בטון, ועמודי בטון, בכל מקום שאינו מחופה באמצעות  
 טיח פנים מוחלק.
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מ"מ(, עם  0/1מ"מ )"  00.2הציפוי יהיה באמצעות לוחות חד קרומיים בעובי  
 בידוד בתווך.

מ"מ.  המרחק  01לים מגולוונים ברוחב הציפוי יבוצע עג"ב שלד נושא מפרופי 
 ציר(.-ס"מ )ציר 01בין זקפים סמוכים לא יעלה על 

ס"מ, במשקל מרחבי  01הבידוד יהיה באמצעות מזרוני צמר סלעים בעובי  
 ק"ג/מ"ק. 11מזערי של 

כמפורט במדריך מרכז  –הדבקת תפרים, איחוי פינות, איטום בהיקף וכד'  
 ו ש"ע.הבניה, או בקטלוג אורבונד, א

לוחות גבס המצפים קיר מעטפת חיצונית של מבנה יכללו רדיד אלומיניום,  
 המשמש כמחסום אדים.

השיפול יהיה מפרופיל אלומיניום, ויושקע בתחום הציפוי, לפי פרטי  
 אדריכלות.

 גבס תולמחיצ העבודהתכולת  22.17

 :עבודת מחיצות הגבס תכלול בין השאר את התכולות הבאות 

 אתילן מצולב ובמרק אקרילי.איטום ברצועות פולי 00.10.10.10

איחוי משקים במרק ובסרטי שריון וגימור פינות ומקצועות  00.10.10.10
 שבמפרט הכללי. 001001כמפורט בסעיף 

הגנת פינות/מקצועות עם פרופילי פח זוויתני מגולוון תוצרת  00.10.10.10
USG. 

 הכנת תכניות הרכבה. 00.10.10.10

 ואיטום אקוסטי ונגד אש למעברי תשתיות כגון: בידוד אקוסטי של המחיצות 
 .וכו'ובין המחיצה לתקרות בטון ולריצוף סולמות, צינורות 

 בפרק זהשלד סטנדרטי של המחיצה, כמוגדר  

בכמות כלשהי,  RHS 011מ"מ ו/או פרופילי  0עובי  Cניצבים ופרופילי  
כמתבקש ממיקום ויטרינות, מלבני דלתות, משטחי שיש, קבועות התברואה, 

וכמתבקש מדרישות המרחק  , מעקות וכו',אווירמתקני חשמל, מיזוג 
 המקסימאלי המותר בין הניצבים.

 ליטוש עדין של פני השטח בנייר זכוכית. 

מחיצות בקו עגול )מחיצות שאינם מישוריות( ההתייחסות אליהן תהיה  
 כמחיצות מישוריות, כחלק מהמחיצות המישוריות.

ע עירגול המסילות העליונות והתחתונות וכל יתר ההוצאות הכרוכות בביצו 
 המחיצות בקו עגול.

פחי חיבור, לרבות המחברים הטלסקופיים לקיבוע החיזוקים מפרופילי פלדה  
 לשלד המבנה, ייחשבו כחלק מהחיזוקים מפרופילי פלדה.

 המחברים את החיזוקים לשלד המבנה. ברגי חץ )ברגי פיליפס( 

לרבות  הקבלן ידאג להכנת המעברים הדרושים במחיצות לצנרת ולכבלים, 
 .החיזוקים והחורים הנחוצים

הקבלן מתחייב בזה, לספק אביזרי חיבור מתאימים, כגון קופסאות חשמל  
וכו', במקרה של גוף תאורה הכולל שנאי. יבצע הקבלן סרט תלייה לאותו 

 אביזר ללא תוספת תשלום.

את הקונסטרוקציה וחיזוקים מיוחדים, לוחות  לתלכו המחיצת גבס גמור 
הפתחים, עיבוד וגימור המישקים על ידי מרק, ביצוע פינות על  הגבס, מלבני

ידי זוויתני אלומיניום, סרט שריון ושכבת מרק לגימור פני לוחות הגבס על פני 
כל משטחי לוחות הגבס, כולל ביצוע הפתחים ו/או חורים למעבר צינורות 

 הכול מוכן לצביעה סופית. –ותעלות מכל סוג 
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מחיצת הגבס כגון ארון עליון או מחיצת טרספה  במקומות תדרש תלייה ע"ג 
ס"מ בין הניצבים. חיזוק אביזרי נכים  0.0או אביזר אחר. יבוצע דיקט בעובי 

 צרת אורבונד אשר מתאימים לעומס הרצוי.יבוצע ע"י אלמנטים מתו

 פתיחה ואיטום מעברים עפ"י דרישות החוזה והמפרטים. 

 סינרי תקרה מגבס  22.12

מפלסית מפח פלדה מכופף -נושאת שתי וערב דויבוצעו מקונסטרוקציה  
 מגולוון ומלוחות גבס.

 1.1, עובי F-47השלד הנושא יבוצע מפרופילי פח פלדה מכופף מגולוון מסוג  
 מ"מ, הכוללת אביזרי תליה מפלדה מגולוונת.

(.  הברגים יהיו 0/1מ"מ )"  00.2הלוחות יהיו לוחות מחוזקים לתקרה בעובי  
וח.  רווחים בינם לבין הקירות יאטמו היטב ע"י פס ברגי גבס עם ראש שט

 איטום גמיש, ובאמצעות מסטיק איטום אלסטי על בסיס סיליקון.

כמפורט במדריך מרכז  –איחוי מישקים, וחיזוק פינות בסרט הדבקה משוריין  
 הבניה, או בקטלוג אורבונד, או ש"ע.

כמפורט בתכניות  שלב במקומותעבור מסכי גלילה ועבור וילונות האפלה, יש ל 
 .שקע

במעברים ראשיים ישולב חריץ לפס תאורה נסתר על בסיס גופי תאורה מסוג  
LED.על פי פרטי האדריכלות העקרוניים המצורפים , 

עבור מסכי גלילה ועבור וילונות האפלה בחדרי ישיבות, יש לשלב במקומות  
 כמפורט בתכניות שקע.

 בדיקת תקינות 22.10

יות באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר. על קשירת מערכת התקרות האקוסט
 הקבלן להמציא אישור בדיקת תקינות ממכון התקנים הישראלי.

 תקרת מגשים מפח 22.10

 1.1ס"מ, ועשויים מפח מגולוון בעובי מזערי  01המגשים יהיו ברוחב מזערי  
באישור יחידת הפיקוח.  RALבגוון  PVDF –מ"מ צבוע בתנור )מראש( ב 

 עמידת התקרה בדרישות האקוסטיקה המצורפות.

יהיו מחוררים בחירור מיקרו +, וכמצויין בתכניות מגשים באזורים יבשים  
, בדגם סידור חורים 00%מ"מ, בשיעור חרור מזערי של  0חורים בקוטר 

 באישור האדריכל והמפקח.

חים, מטבחונים( יהיו מגשים באזורים רטובים )מקלחות, בתי כיסא, מטב 
 אטומים.

בקצה חופשי של מגש ישולב חיזוק מותחן מפח מכופף למניעת קמרון בפני  
 המגש.

מגשים מחוררים יצופו בצדם העליון בממברנה אקוסטית בלתי דליקה בעובי  
 (.SOUNDTEX)כדוגמת   NRC 0.75מ"מ, עם יכולת בליעה  1.0

, מעוגנים אומגה מאלומיניוםהפרדה בין שדות של מגשים תהיה ע"י פרופיל  
 צבוע בתנור בגוון התקרה. ע"י בורג מתיחה לתקרת בטון,

מ"מ צבועים  0.0מפגש מול קיר יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום בעובי  
, עם חיבור בברגים שקועים צבועים בתנור כנ"ל, וחיזוקי גיבוי Z+Lבתנור 

 מ"מ. 1.1מגולוון בעובי ס"מ בבנד פלדה  01סמויים אל הקיר ההיקפי כל 

באמצעות מערכת מוטות מגולוונים מתכווננים מפלדה, עם  –תליית התקרה  
 יכולת פילוס וכיוון מושלמת לכל חלקי התקרה.
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בנפרד מתליית  –תליית גופי תאורה, ו/או גרילים, ו/או רכיבים אחרים  
 התקרה.

ם( כגיבוי במרחבים מוגנים יש לשלב בתקרה כבלי נירוסטה סמויים )עליוני
לתליית התקרה והגנה מפני נפילה ברטט/בתאוצות, עפ"י פרטים, בקטרים 

 ובתדירות עפ"י הנחיות פיקוד העורף, ובאישור המפקח והאדריכל.

 דיגום חלל שלם לאישור המפקח והאדריכל לפני ביצוע כל הכמות. 

 בידוד תקרות מגשים מחוררים 22.13

ס"מ ובמשקל  0.1בעובי מזערי של  עיםסלמגשים מחוריים יבודדו באמצעות מזרוני צמר 
עטופים ביריעות פוליטילן עמידות נגד אש )פלב( לפי  ק"ג/מ"ק 11מרחבי מזערי של 

 .דרישות התקן

 תקרת תותב מאריחים מינרליים  22.10

 Echophone" . דגםס"מ 001X01או  01X01האריחים יהיו מינרליים במידות  
Advantege"  ,יבואן: יהודה יצוא יבוא בע"מ(. מ"מ  00בעובי  חצי שקועים(

מירקם וגוון באישור  מ"מ. 00פרופילי ההתקנה יהיו מסוג פיין ליין ברוחב 
מקדם -תקרה בדרישות האקוסטיקה המצורפותעמידת ה המפקח והאדריכל.

  .NRC=0.8של מינימאלי בליעה 

ליין -ליין, עם פרופיל עזר דקורטיבי פיין-מפגש אריחים יהיה מסוג אולטרה 
 0מ"מ.  רוחב החריץ הפתוח  0.0X00צורת תעלה, פתוחה כלפי מטה, במידות ב

  מ"מ.

 0.0מפגש אריחים עם קצה היקפי יהיה באמצעות פרופילי אלומיניום בעובי  
, עם חיבור בברגים שקועים צבועים, וחיזוקי גיבוי L  +Zמ"מ צבועים בתנור 

 מ"מ. 1.1בעובי  ס"מ בבנד פלדה מגולוון 01סמויים אל הקיר ההיקפי כל 

במקרה של שילוב סינור גבס היקפי, יש להקפיד על ביצוע מסגרת מדויקת של  
סינור גבס מסביב, באופן המותיר מרווח מדויק עבור אריחים שלמים ופרטי 

 כנדרש. L  +Zמפגש 

באמצעות מערכת מוטות מגולוונים מתכווננים מפלדה, עם  –תליית התקרה  
לכל חלקי התקרה.  תליית גופי תאורה ו/או  יכולת פילוס וכיוון מושלמת

 בנפרד מתליית התקרה. –גרילים ו/או רכיבים אחרים 

במרחבים מוגנים יש לשלב בתקרה כבלי נירוסטה סמויים )עליונים( כגיבוי  
לתליית התקרה והגנה מפני נפילה ברטט/בתאוצות, עפ"י פרטים, בקטרים 

 ר המפקח והאדריכל.ובצפיפות עפ"י הנחיות פיקוד העורף, ובאישו

 עבודההתכולת  22.19

 העבודה תכלול בין השאר את התכולות הבאות:

התאמות וסיוע התקנות למרכיבים, אשר יסופקו ע"י אחרים וישולבו בתקרות  
 התותבות.

 ביצוע בשטחים קטנים. 

כל השינויים, ה"גשרים", הקורות והתליות הנוספות הדרושות במקרה  
 תליה רגילה של התקרה.שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו 

, חורים ופתחים באריחים יבוצעו במקומות ובמידות הנדרשים לפי תוכניות 
ביצוע כל החיתוכים, סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י לרבות 

 האדריכל.

 כל החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה. 

על הקבלן להגיש לאישור תכנית קונסטרוקציה לתליית התקרה.  
 –טרוקציה, אספקתה, התקנתה, הכנת תכניות לאישור וכל הקשור בכך הקונס

 .בתכולת העבודהכלול 
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במסמכי הפניה/ כמפורט  0%אספקת אריחים רזרביים מכל סוג, בשיעור של  
 .הסכם זה

העבודה כוללת מלבן סמוי כפול מניצב פח ברוחב מתאים לעובי המחיצה  
 .מ"מ, לפתח דלת עץ בכל מידה 0.00ובעובי 

)או ברוחב מתאים של  RHS 100/100תות מתכת יחוזקו עם פרופילי דל 
הפרופילים בתוך המחיצות( הכוללים עמודונים מעוגנים מרצפת בטון עד 

 .תקרת בטון

ניצבי גבס מחוזקים + עץ )ברוחב מתאים של  0דלתות עץ יחוזקו עם  
 הפרופילים בתוך המחיצות( הכוללים עמודונים מרצפה עד תקרה

ס"מ  01גנים אין לחבר ניצבים לקירות החדר. הניצבים יהיו כל בחדרים מו 
 .מ"מ 1.1בעובי דופן 

 .תכולת העבודה כוללת גליפים לחלונות, או דלתות בכל מידה 

תכולת העבודה כוללת אטימת החדרים כלפי תקרת בטון וקורות בטון לקבלת  
ע הפרשי לחצים בין החדרים במחיצות חדשות וקיימות. במחיצת אש תבוצ

 .אטימת אש ע"פ תקן

העבודה כוללת תקרות תותב במרחבים מוגנים ובממ"דים, חיזוקים לקשירת  
 .האריחים ע"פ הנחיות פיקוד העורף
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 עבודות הריסה ופירוק   - 22  פרק

 כללי 22.10

והפירוק, גם במקרים שתיאורם נמצא הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה  
 הכמויות.בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב 

  פירוט העבודות 22.12

עבודות הריסה ו/או פירוק של אלמנטים שונים, בשלמות או באופן חלקי, במבנה קיים, 
 לצורך ביצוע שיפוצים, שינויים ותיקונים למיניהם.

עבודות מיוחדות כגון: עבודות ניקוי ופינוי פסולת בלתי שגרתי וכדומה, שאינן כלולות 
 במפורש בסעיפי עבודה אחרים. 

 מעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק" מש 22.17

שפירושם: הריסת אלמנטים   "הריסה"או  "עבודות הריסה"יש להבחין בין  
קיימים  בתוך המבנים או חוצה להם, על ידי שבירה וניפוץ לבין "עבודות 
פירוק" או "פירוקים" שפירושם : פירוק אלמנטים קיימים בתוך המבנים או 

וק והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא מחוצה להם, על ידי נית
אחת, בשלמות, במטרה לשמור על שלמותם, ככל הניתן, על מנת -האלמנט בבת

 לאפשר שימוש חוזר. 

לפני תחילת העבודה על הקבלן לסכם עם המזמין איזה אלמנטים מיועדים   
לפירוק )כמתואר לעיל( והעברתם לרשות המזמין. את הסיכום הזה יש לערוך 

 בכתב, אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי שני הצדדים. 

 

לפני תחילת כל עבודות הריסה ו/או פירוק על הקבלן לסמן את מקום  
ההריסה, בדיוק כנדרש בתכניות ו/או הנחיות ולבדקו שוב על מנת לוודא 

 ולהיות בטוח שלא קרתה טעות, במידות ובמיקום, העלולה לגרום נזק. 

את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא לפגוע  כן, יבדוק הקבלן-כמו 
במערכות ומתקנים קיימים של חשמל, טלפון, מים, דלוחין ושופכין וכדומה, 
המיועדים להישאר במבנה. על כל בעייה שתתעורר בנושא יש להסב את 

 תשומת לב המפקח לכך ולקבל הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה. 

יצוע ההריסות, כולל הנעשות לחיבור בין אלמנטים בכל מקרה בו, תוך כדי ב 
חדשים לקיימים, נתקלים בחלקי בנין קונסטרוקטיביים )כגון: עמודים 
וקורות(, על הקבלן להפסיק מיד ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע 

 להמשך ביצוע העבודה.  -למפקח על מנת לקבל הנחיות מפורטות בכתב 

כל מקרה בו יש צורך לחצוב, באופן חלקי, באלמנט קיים מבטון, על הקבלן  
לקבל אישור מוקדם מהמפקח. שטח החיצוב לא יתפשט מעבר לגבולות 
המותר ויש להקפיד ולהישמר מגרימת סדקים סביב שטח החיצוב. קיים 

 איסור מוחלט לפגוע במוטות הזיון. 

אוויר, על הקבלן לבצע קודם במקום שחלקי בטון עלולים להישאר תלויים ב 
לכן, תמיכות מתאימות, מתחת לאותם החלקים. במידה ועבודת החציבה 
בוצעה לדעת המפקח,  באופן בלתי מקצועי, העלול לגרום נזקים באלמנטי 
הבטון הסמוכים,  יתוקן  הדבר  בידי הקבלן על חשבונו הוא. התיקון יבוצע 

 לפי הוראות והנחיות המפקח במקום.

ודות תבוצענה בעבודת ידיים ו/או בעזרת כלים  מכניים ו/או אחרים, כל העב 
 הכל לפי הוראות ובאישור המפקח במקום. 
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 מחירים 22.10

מחירי עבודות הפירוק ו/או ההריסה כוללות, בין היתר,  את  00.10.10.10
התאום המלא מראש עם הנציגים המתאימים של המזמין לכל 

ת חשמל, נגיעה, פירוקי הריסה, התחברות וניתוק של מערכו
מים, צנרת, מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע העבודה על פי 

 הנחיותיהם.

מחירי עבודות ההריסה כוללים פינוי הריסות ופסולת למקום  00.10.10.10
מורשה ע"י כל גורם רשמי מחוץ למבנה, בתאומו ועל חשבונו של 

 הקבלן. 

מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים מפורקים  00.10.10.10
 ידי המפקח. למקום שיקבע על 

מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב קצוות הפתח  00.10.10.10
אחרי ההריסה לפי ההנחיות בתכניות, במפרט או ביומנים ולפי 
מידות מתוכננות והכנתו להרכבה בתוכו של אלמנטים שונים 

 כגון: חלונות, דלתות וכו'. 

מחירי פירוק חלונות ודלתות שבמקומם יורכבו חלונות ודלתות  00.10.10.10
חדשים, כולל גם תיקוני טיח בהיקף הפתח, יש לבצע טיח 

 כדוגמת הקיים. 

מחירי פירוק והריסת מערכות )חשמל, מים, ביוב וכד'( יכללו בין  00.10.10.10
השאר, גם  את עבודות הגישור החשמלי, הורקת צנרת ומילויה 

קים, קופסאות חיבור וכל הדרוש מחדש, מעקפים, ברזים, פק
להמשך תיפקודו התקין של הבנין בחלקים שלא נועדו להריסה 

 ופירוק.

מחירי הפירוק וההריסה כוללים, בין השאר, גם את ההגנה על  00.10.10.10
הבנין, על ריהוט קיים ועל אביזרים מפני נזק כל שהוא בזמן 

 הפירוק וההריסה.

 ניות. מדידת פתחים תהיה על פי המידה המצויינת בתכ 00.10.10.11

מחירי  עבודות הפירוק וההריסה כוללות,  בין היתר, את כל  00.10.10.12
העבודות )סיתות, נקיון, פינוי, תיקון, השלמה וכיו"ב( הדרושות 
כדי להתאים את המקום להמשך עבודות בהתאם למתוכנן 

 ולמפורט בכתב הכמויות.
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 מערכת כיבוי אש אוטומטית עם מתזים - 72  פרק

 מפרט כללי למתקני ספרינקלרים 72.10

 נאים כללייםת א.
 מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי 
 המערכות והמתקן אשר על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחוייב לעמוד בכל  
 הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות  
 מתנאי כלשהו הכלול בהם. 

 
 היקף המפרט ב.

 המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות. לפיכך אין זה מן ההכרח שכל 
 עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה. 

 
 עדיפות בין מסמכים ג.

 בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות 
 פקח,שבמסמכים השונים, על הקבלן להסב תשומת ליבו של המתכנן ו/או המ 
 הגשת ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המתכנן ו/או לפני 
 המפקח 
 מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות  
 המיסמכים כדלקמן: 
 פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד. 
 פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי. 
 נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית", עדיף הפרטבכל מקרה בו  
 והתכניות על האמור בכתב הכמויות או המתואר "בתכניות הסטנדרטיות" 
 הצמודים למפרט זה, אלא אם צויין אחרת במפורש. 

 
 בדיקת התכניות והמקום ד.

 הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה  
 שיקבל על עצמו לבצע. עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות בשטח  
 הבנייה ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את 
 עבודותיו הוא. 

עם הגשת ההצעה, רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למתכנן ו/או למפקח 
ל סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות מידות יום מיום חתימת החוזה, ע 00תוך 

 הפתחים, אפשרויות גישה וכו', ולקבל את הנחיות המתכנן ו/או המפקח בנדון.
 תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע, -לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל  
 לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה  
 למבנה, למידות הפתחים או לאפשרות גישה.                                

      
 תנאי המבנה ה.

 מיקום הציוד, האביזרים, הצינורות וכו' כמצויין בתכניות, אינו מדויק 
 ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע 
 העבודה. 
 ת המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב עם תכניותעל הקבלן יהיה להתאים א 
 הבנין, מיזוג האויר, החשמל ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים 
 המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מהתכניות האלה, וישא באחריות 
 מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע. 

 
 לוח זמנים, תיאום ו.

 יום מחתימת החוזה, לוח זמנים מפורט  01הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך  
 לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות. לוח הזמנים יוכן בשילוב  
 ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע"י המפקח. 
  בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם 
 התקדמות הבנין וזאת מבלי לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין של יתר 
 עבודות הבנין ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי באותן עבודות. 
 פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, לא יקנה לקבלן זכות לתבוע  
 שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור התיקרויות, או פיצוי אחר. 
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 חציבות ותיקונים ז.
  כל החציבות דרך קירות, רצפות, תקרות וכיו"ב, במידה ויהיה צורך בהם 

למטרת ביצוע המתקנים המכניים, התקנת הציוד והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים לעבודות 
 הבנין הכרוכים באותן חציבות, יבוצעו על ידי קבלן                 

 הקבלן הכללי, המפקח ובאישורו.  הספרינקלרים, תוך תיאום עם
 קבלן הספרינקלרים יסתום את הפתחים, סביב השרוולים, חריצי צנרת וכו', 

 והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח, צבע, סיד וכו'. כל האמור לעיל כלול 
 במחירי הצנרת והציוד.

בר במפורש עבודות החציבה, הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדה וצוין הד
 בהיקף העבודה והתיאור הטכני.

חורים, קדיחות וחציבות למעברי צנרת יבוצעו ע"י קבלן הספרינקלרים לשם התקנת 
 השרוולים. 

 המעברים יבוצעו במקדח יהלום, ובמיקום אשר יתואם מראש ומבלי לפגוע 
 במבנה התקרות והקירות. 

 
 שרוולים ח.

 את כל שרוולי הפלדה )שרוולי פח לאקבלן הספרינקלרים יספק, ימקם ויתקין  
 יתקבלו( עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות. השרוולים יהיו 
 מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף 0בקוטר מתאים אשר יבטיח מירווח של  
 מ"מ לפחות מעל פני הריצוף. 01הצינור על בידודו. שרוולים ברצפה יבלטו  
 הקמת הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של השרוולים יותקנו תוך כדי 
 קירות או תקרות קיימות.                                                                       

 
 חוקים, תקנות ותקנים ט.

 כל הציוד, הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות  
 לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל החוקים הוראות  
 ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה. 
 כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, וכן 
 ההוראות למתקני תברואה, מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת. 
 גלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולותנת 
 במפרט זה, יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה.  
 המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת. 

 
 בטיחות י.

 תקנות  כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות 
 הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב  
 השימוש בהם. 
 כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים, 
 על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה  
 ות של כל רשות שענינים אלה הם יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכני 
 בגדר סמכותה הרשמית. 

 
 חומרים וביצוע יא.

 כל החומרים, המוצרים המוכנים, הצנרת למיניה, האביזרים וכו' אשר יסופקו  
 על ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות  
 וגמאות אשר נבדקו על התקנים הישראליים העדכניים. כמו כן, הם יתאימו לד 
 ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם.  
 יסולקו ממקום  -חומרים, מוצרים, אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל  
 המתאימים לדרישות ולדוגמאות -העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים  
 כאמור יובאו במקומם. 
 כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון,  
 בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, 
 אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה, הוא במסגרת 
 סמכותה הרשמית. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על  
 התאמת העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן  
 מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש. 

 
 דוגמאות יב.

 הקבלן יספק לפי דרישת המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה  
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וכו', בטרם יזמין את המוצרים  , מתזים,מים, אביזרי ניקוז, צנרת למיניה ואביזרים, אביזרי 
 ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה. 

 דוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות 
        יום לפני התחלת הביצוע. -01מ 
 קן וישמשו הדוגמאות יישמרו במשרד המפקח עד לאחר גמר ביצוע המת 
 להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. כל הדוגמאות יהיו  
 רכוש המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת. 
 לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, על מנת לודא התאמת  
 החומרים והציוד להתקנות, חוקים ותקנים, הבדיקות יבוצעו במעבדה  
 מערך חשבונו  1.0%אות יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על מוסמכת וההוצ 
 הסופי. 
 בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות. 

 
 אישור חומרים וציוד יג.

 כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים ובעלי איכות  
 ציוד כלשהם, ימציא גבוהה. מיד עם חתימת החוזה ולפני ריכוז חומרים או 
 הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש.  
 העתקים, תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים  -0רשימה זו, שיש להמציאה ב 
 והדבר  נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה  
 תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה  -יידרש מסיבה כלשהי  

המחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין 
 היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של 

 שמני סיכה, מישחות סיכה, צבעים וכו'. 
 רו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן בו. כל ציוד רק ציוד ואביזרים אשר יאוש 

 ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא 
תחתיו. יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של 

 מערכת בשלמותה.הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל ה
 

 השגת חומרים יד.
החומרים  הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן, כי כל 

 הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו
 או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת 
 זמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה.עבודתו בזמן, לפי התקנות הקיימות ב 
 לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר 
 במידה והכלים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או שיידרש לייבאם במשלוח 
 מיוחד. 

 
 תחליפים טו.

 רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים: "שווה ערך" 
 להציע תחליפים מתאימים. המפקח יהיה מוכן לאשרם בתנאי  רשאי הקבלן 
 שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט, ו/או שיש  
 הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות, כל זאת בתנאי שיתמלאו כל  
 התנאים הבאים: 
 הרלוונטיים ולעקרונותיהם. NFPAהתאמה מלאה לתקני    - 
 .FM\ULאישור    - 
 השינוי מיועד לשיפור המערכת.   - 
 חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי )אם ידרש חישוב כזה ע"י    - 
 המתכנן(.      
 אישור המתכנן והסכמתו בכתב.   - 
 במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו 
 התוצרת, מקורה וכיו"ב.את כל הפרטים הנוגעים לסוג  
 לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור, או אם לא הוצע תחליף על ידו  
 אף אם הותר הדבר, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט. 
 המתכנן יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין. 

 
 הגנה, ניקוי וצביעה טז.

 ל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד, האביזרים, הצנרת אובמשך כ 
 המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי  
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 ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים. על הקבלן חלה באותה 
 מידה האחריות, להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה. 
 ן היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע כתמי טיח,בי 
 סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים. אחריות הקבלן מתיחסת כמו 
 כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות, טרמיות, כימיות 
 או אחרות. 
 ביצוע עבודתו )ע"י עובדיכמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי  
 הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד או חומרים שסופקו על ידו(, לעבודות שבוצעו 
 ע"י אחרים. 
 הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו, על  
 חשבונו, כל פסולת, לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר, או מחוצה  
 ראות המפקח.לו עפ"י הו 
 שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנין, בתנאים חיצוניים  
 מתאימים ובאויר יבש וחופשי מאבק. 
 עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו/או 
 המפקח, כאשר הם במצב נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות. 

 
 הגנה בפני חלודה. יז.

בפני חלודה.  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציוד 
 זו יש להפריד בין המתכות השונות. כל חלקי הברזל  למטרה

 והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולבנים ואלה מהם שלגביהם אין 
 ת( מכלהדבר אפשרי, ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברש 
 חלודה, קליפה וכו'. מיד בגמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה 
 של "טמבור", או שווה ערך מאושר, ולבסוף יצבעו בשתי שכבות 00HB-כגון  
 צבע מגן עליון )אמאיל( וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המתכנן ו/או המפקח. 
 יצבעו אף הם פעמיים בצבעהשטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה  

 אמאיל סינטטי כאמור. כל ברגי הציוד יהיו מצופים קדמיום. כל חלקי המתקן   
 המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות  
 רצונו המלאה של המפקח. 
 כל צינורות הפלדה השחורה, תליות המתכת, התמיכות, הבסיסים וכל יתר 
 י המתכת של המתקן שאינם מגולבנים ינוקו מחלודה בניקוי חול ויצבעוחלק 
 " של "טמבור", או שווה ערך, הכל כמפורט2EA-בשתי שכבות צבע כגון " 
 בסעיפי הצנרת אשר במפרט המיוחד. 
 צינורות לא מבודדים יצבעו בנוסף גם בשתי שכבות של צבע אמאיל סינטטי 
 הנחיות המפקח. בגווני הזיהוי לפי התקן או עפ"י 
 צנרת מגולבנת גלויה, תיצבע בפרימר מתאים כמומלץ ע"י "טמבור" ומעליו 
 בשתי שכבות צבע עליון כמפורט לעיל, או שתסופק צבועה מראש במפעל  
 דוגמת תוצרת "אברות". 

 
 מניעת רעש ורעידות יח.

 שהקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרע 
 ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות בחדרי המכונות. בנוסף לכך ינקוט 

משתיקים  הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות, חיבורים, גמישים, בידוד אקוסטי, 
 וכו'(. על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים

 אל המבנה והחללים שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים הטכניים במטרה  
 במפרט. לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת רעש" 
 היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן )כמפורט בסעיף "יסודות" להלן( במטרה  
 ן על ביצוע למנוע מעבר רעש ורעידות מן המבנה. בנוסף לכך יפקח הקבל 
 היסודות והתמיכות )בין אם יבוצע על ידו או ע"י אחרים( על מנת להבטיח  
 שיתאימו ליעודם כשמטרה זו לנגד עיניו. 
 צנרת המים תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין באופן שלא תעביר רעש  
 ורעידות למבנה.  

  אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או
 המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות, חיבורים גמישים, 

בידוד אקוסטי, משתיקים וכו' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה 
 בהתאם לנדרש.

 
 יסודות יט.
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 הקבלן יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות  
 ם להמלצות יצרני הציוד ובאישורו של המפקח. הבטון הדרושים לציוד בהתא 
 קבלן הבנין יתקין את היסודות בהתאם לשרטוטים אלה תחת השגחתו  
 ואחריותו של קבלן המערכות וישלים את עבודות הבטון שתידרשנה לאחר  
                                 התקנתו הסופית של הציוד. 

 
 פתחי גישה כ.

 ציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. הקבלן ימקם את כל ה 
 כמו כן ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים, 
 דרך פתחי גישה מתאימים. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת 
 להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות 
 אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור. כל פתחי  
 הגישה יסופקו ויותקנו ע"י קבלן הספרינקלרים. 

 
 פיגומים ודרכים כא.

 הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תימוך, דרכים, מעברים מורמים,  
 וזה.סולמות וכיו"ב, הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת הח 
 מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת  
 העומסים אשר להם נועדו, יש להרכיבם, להחזיקם, לחדשם, לתקנם או 
 להחליפם, תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות 
 הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף. הקבלן ישא באחריות מלאה 
 ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את  
 הנזקים, הן הישירים והן העקיפים. התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל 
 כלול במחירי העבודות והציוד. 
 הקבלן יביא בחשבון שהוא עובד בחניון פעיל וינקוט בכל האמצעים ע"מ לא להפריע 

 הכל כפי שיורה לו המפקח. –ון בתיפקודו השוטף של החני
 

 מפרטי ציוד ותכניות עבודה כב.
  -0הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה ב 
 עותקים. לאחר שיבדוק יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן  
 לבצע את העבודה. בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים  
 באים:ה 
 תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם א. 
 הכל ע"ג צילומים ו/או -מסחרי ומספר קטלוגי, תפוקות והספקים   
 קטלוגים מקוריים.   
 תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם  ב. 
 ליצרם. הפירוט הטכני יכלול בין השארבבחינת מוצר מוכן ושיש צורך   
 את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של הפרטים השונים במכלול וכן  
 תפוקות והספקים עבור המכלול כולו.  
 תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של הציוד או הצנרת,  .ג 
 או החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המתכנן ו/  
 המפקח.  
   השונים. בקירות ושרוולים  תכניות פתחים .ד 
 תכנית יסודות לציוד שאושר ולרבות חתכים ופרטים הדרושים לחישוב  .ה 
 היסוד והרצפה הנושאת אותו.  
 תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט, פירוט הציוד המותקן ותכנית .ו 
 החשמל בציון מידות. הרכבתו בלוח החשמל, מראה כללי של לוח  
הציוד  גילוי אש אל כל פרטיבקרה ו תוכניות חשמל, פיקוד, התראות, הפעלות וכו' מלוח .ז 

 .מע' המתזים לרבות תאום עם מהנדס וקבלן חשמל הקשורים אל
 

 כל פריט/ציוד לאישורו יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור 
 המתאים בכתב הכמויות )למעט פריטים חריגים(.בלבד, מסומן במספר הסעיף  
 כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתכנת "אוטוקד" 
 ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין. 
 אישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו  
 ר, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן להבטיח תכנון נאות וכן יצו 
 יתקן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום,  
 בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא  
 יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים  
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 שנקבע. 
 מו כן, הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, והבטחתם.כ 

 
 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע כג.

 קבלן הספרינקלרים יאושר מראש ע"י המתכנן. 
 לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר 
 בעל נסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות  
 בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן בכתב 
 שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת 
 התחייבויותיו לפי מפרט זה. 
 וזה את שמות המהנדס האחראי יום מחתימת הח 00הקבלן יודיע למפקח, תוך  
 ומנהל העבודה באתר, לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה. 
 החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור. 
 המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן,  
 ע העבודה או אינו מסוגל באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצו 
 לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המתכנן ו/או המפקח. על הקבלן  
 לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. 

 
 עובדים וקבלני משנה כד.

 לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים, עובדים וקבלני משנה בעלי ידע  
 ודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימנה מספרמקצועי ונסיון מלא בסוג העב 
 מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים. 
קבלן הספרינקלרים יאושר מראש ע"י המתכנן. יאושר רק קבלן בעל הרשאה לביצוע מערכות  

 מתזים ותחזוקתם.
 בין המלאכה ו-הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה, בין בבית 
 יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו. 01באתר, לפחות  
 המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד, פועל או קבלן משנה  
 משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו. 
 הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו 
 עלול להגיש. 

 
 פיקוח וביקורת העבודה כה.

 הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבודות  
 בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות. 
 הקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו/או המפקח את כלי העבודה וכח העבודה  
 שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים. 

 
 והמתקנים, ותקופת האחריות מסירת העבודות כו.

 קבלה מוקדמת .0 
 לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו, הפעיל את המערכות   
 והמתקנים, וויסת, בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח ומכון   

 התקנים כמפורט במפרט המיוחד, יבקש המפקח לזמן ועדת קבלה                
 המזמין והמפקח.  עדה ישתתפו המתכננים, נציג וומתקנים. במוקדמת של העבודות וה 

 לקראת בדיקה זו, יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות זרימת המים,   
 השלמת המתקן  הלחצים, תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת   
 כנדרש.  
 לאחר הבדיקה יעביר המתכנן למשתתפים בבדיקה, דו"ח מסכם עם   
 יו לקבלן על תיקון פגמי ביצוע, או השלמת העבודות והתקנים, אוהערות  
 החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות  
 והמתקנים עפ"י המפרט, התכניות וכנדרש.  
 בתום הבדיקה, יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות, וקביעת תאריך   
 לקבלה סופית של המתקנים.  

 
 בלה סופיתק .0 
 עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן והמכון, תערך ועדת   

 קבלה סופית. במידה ולא הושלמו/בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח                
 הבדיקה הראשונית, או במידה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים                
 ות ירשם דו"ח הערות חדש. בבדיקה זו תערך הפעלה השלמות/ והחלפ               
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 כללית של כל המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם, ועמידתם בתנאי                         
 המפרט/תכניות.               

 אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב  
 יר למזמין לבצע התיקונים וההשלמותתשלומים לקבלן ובמדת הצורך להת  
 על חשבון הקבלן.  
 אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של  
 הקבלן על המתקנים והמערכות אשר סיפק, עד למסירה הסופית. עם זאת,  
 יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות, ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב  
 והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופתלמזמין נזקים   
                         האחריות לא החלה.  
 במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט/תכניות, וימלא אחרי כל הערות  
 תראה קבלה זו  -דו"ח הבדיקה הראשוני, ולא יתגלו לקויים נוספים   
 שם דו"ח מתאים המאשר כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין, ויר  
 עבודה זו, ותחילת מועד תקופת האחריות.                                            
 לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל, יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה   
 סופית. במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/  
 ית.קבלות נוספות ועד למסירה הסופ  

 
 הדרכה והרצה .0 
 עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות  
 והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק, וכן להדריך באופן מפורט  
 ותוך שיתוף פעולה מלא, את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד,  
 יום. לא יבצע 00הכרתם, אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של   
 הקבלן האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא  
 מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין.  

 
 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים כז.

 הקבלן יספק למפקח, לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים הכוללת באופן  
 עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה, ניסוי  
 ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד. 
 מערכת תכניות: 

 עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת  -0הקבלן יספק ב
"כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו את 

 כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכנית 
 המקורית. שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות חדרי המכונות, מערכת 

זרי עזר וחיווט הצנרת, מערכת החשמל, הפיקוד וכו', יופיעו בהם כל צינור, שסתום, אבי
 חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו.

שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המתכנן ו/או המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י  
 המזמין.

 כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה משורטטות במחשב  
 המכרז.בתכנת "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות  
 כמו כן יתלה הקבלן בחדרי המכונות או במקום שיקבע המזמין בתוך 
 מסגרות קשיחות מצופות זכוכית בצורה נאה את הוראות ההפעלה של  
 המתקן, תרשים מערכת הצנרת, החשמל, ותרשים המערכות האוטומטיות.  
 בשרטוטים אלה יופיעו בצורה ברורה ומפורטת כל פריט ציוד מנוע, ברז, 
 סתום, אביזר פיקוד וכו' המצויים למעשה במערכת. כל הפריטים הנ"לש 
 יסומנו לפי שיטה ברורה והגיונית. 
 מספרים זהים לאלה המסומנים בתרשימים הנ"ל יהיו מוחתמים באופן 
 בולט וברור על תגית פלסטית או ממתכת, אשר תהיה צמודה באופן בטוח 
 סעיף "שילוט וסימון"(.    אל הפריט הנדון במקומו במערכת )כמפורט ב 
 ספר אחזקה: 
 עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כרוך -0הקבלן יספק ב 
 במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה 
 יכלול בין השאר: 
 תיאור המתקן, עקרונות פעולתו, מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני א. 
 המערכות.  
 ערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל.מ ב. 
 הוראות הפעלה ואחזקה לרבות: מערך מיוחד המתאר את סדר  ג. 
 ההפעלה הרגילה היומיומית של המתקן, טבלת תקלות שכיחות  
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 ואופן הטיפול בהן לרבות כל דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם  
 מונע הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע, הוראות לטיפול  
 ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול  
 "יומי", "שבועי", "חודשי" וכו', הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי  
 הבנין לבצע במועד הנכון על מנת לשמור על המתקן במצב תחזוקה  
 .0201ות"י NFPA-25 מעולה במשך כל תקופת קיומו, כולל כל הדרישות לפי   
 רשימת הציוד המותקן, בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד ד. 
 מספרו הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי  
 התקנה, הפעלה ואחזקה.  
 רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגיים, ה. 
 סוג השמניםשם וכתובת יצרני החלקים. כמו כן יכללו ברשימה זו   
 ומשחות הסיכה הסטנדרטיים המומלצים לשימוש במתקן וכמויות  
 החומרים הנ"ל אשר על איש האחזקה להחזיק במחסנו.  

 
 תקופת הבדק והשרות כח.

 חודשים 00הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של  
 המתקן הסופית או יותר, במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך, מיום קבלת 
 ע"י המפקח כמתואר בסעיף כו. לעיל. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם  

 או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב 
 שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל 

שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על  -00מהתיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר 
מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע התיקונים 

 במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע 
או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן  התיקונים, לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים 

 בכל ההוצאות.
 ת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק אותוך תקופ 
 פריט שלם אשר נגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות 
 למשך תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם. 
                              
 האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן  
 חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות במסגרת 
 ספקי הציוד ומפרט זה. 
 במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט 
 זה, ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על 
 לעיל.חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט  
 כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות: 
 בדיקת ציוד )ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה( אחד לחודש, תיקון 
 הליקויים ורישום הממצאים, בדיקה ומילוי שמן למשאבות, בדיקה וחיזוק של  
 ונזילות, כמפורט  כל האטמים, האוגנים, הברגים, האומים וכו', טיפול בטפטוף 
 במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, וכל יתר הנדרש לתחזוקה וטיפול נכונים  
 .0201ות"י  NFPA-25-כנדרש ב        

 עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למתכנן ו/או למפקח 
 במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש. 
 ודיע בכתב למפקח על כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצאעל הקבלן לה 
 המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה, ידחה מועד גמר  
 האחריות עד למועד בו ימסר המתקן למפקח לשביעות רצונו המלאה. 

 
 היקף העבודה וטיבה כט.

 העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, 
 אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים 
 כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט להלן, למעט 
 העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים, בכפיפות לנאמר בהמשך. 
 המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על הדרישות 
 יכות מעולה.לא 
 העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים  
 בהתאם לתנאים הקיימים בבנינים ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. עבודות 
 צנרת והציוד )לדוגמא(, ישתנו במיקומם ובמצבם, על מנת שיתאימו לתנאים 
 קורי יעשו בהתאםהקיימים למעשה. כל השינויים והסטיות מן התכנון המ 
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 לשיטות תכנון חדישות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התקן. 
 כל שינוי וסטייה מן המקור בלבד שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני  
 ביצוע. 
 כל השנויים והסטיות ו/או שנויים בכמויות לא יהוו עילה לתוספות כספיות 
 מכל סוג. 
 הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד המזמין שומר לעצמו את 
 של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות. מהערך הכולל -%01ל 
 בכל סעיףכמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה  
 מהיקפו. מחירי היחידה  -011%מהיקפו ו/או להגדיל עד ל -011%עד ל 
 יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר המפורטים בהצעת הקבלן 
 ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי. 

 

 מפרט מיוחד לעבודות מערכת ספרינקלרים ותברואה 72.12

 א.    המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתיחסים לעבודות אספקת מים למערכות
 למעבדות בקומת הקרקע. כבוי אש אוטומטיות 

 
 ב.    כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין 

 "מתקני תברואה", וכן הוראות למתקני  10משרדית ומשרד הביטחון, פרק         
 על כל חלקיו, תקן 0010, תקן ישראלי מס 0221עדכון  0201תברואה )הל"ת(         

 לעבודות הנ"ל והנמצאת  וכל הוראה  אחרת המתיחסת 0020/0ישראלי  
 בתוקף, בתאריך תחילת העבודה. 

 
 ג.    קבלן המערכות יקפיד לבצע כל עבודותיו בדיוק ובהתאם למפרט וההוראות 

 הנ"ל . אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי ביצוע        
 נכון ובהתאם לנדרש.       

 
 וההוראות הנ"ל, יחולו על עבודה זו ההנחיות ד.    בנוסף לאמור ולמפורט במפרט

 בהמשך.       
 

 היקף העבודה וטיבה 72.17

 א.   העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה  זה כוללת בין היתר את עיקרי 
 העבודות, אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן:        
העבודות הכרוכות באספקת המים  לרבות כל 0ת "הראשי הצנרת אל.   חיבור אספקת מים 0       

 . הראשית הקיימת
 צנרת מים ומתזים..   מערכת 0       
 .   כל מערכות החשמל והפיקוד המהווים חלק ממערכות הכיבוי האוטומטיות,0       

 והנדרשים להשלמתם לרבות כל  החיווט  החשמלי למערכות הנ"ל  ויתר              
 החשמל, או בודק מוסמך, ובדיקת מכון התקנים. הנדרש, ובדיקות חברת       

 .   שטיפת וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות 0       
 ושירות, הדרכת המזמין ותיקי מסירה.             

 .   המסים וההיטלים על הציוד והעבודה, הוצאות ביטוח, בטיחות וכו'.0       
 

 ב.   בנוסף למפורט לעיל הקבלן יספק את כלי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעי 
 הרמה, עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם       
 השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה       
 במפרט, בכמויות או בתכניות אך  ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש      
 נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.      

 (AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS)מערכת כבוי אש אוטומטית עם מתזים  72.12

 הקבלן יספק יתקין ויחבר מערכת מושלמת לאספקת מים לכבוי אש  א.
 במים, על כל חלקיה והאביזריה. 

 
 העיקריים כדלקמן:המערכת תכלול באופן כללי את המרכיבים  ב.

 לצנרת הראשית.התחברות  .0 
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 לרבות אביזרי צנרת תמיכות ותליות. צנרת אספקה .0 
  בקרקע לרבות החזרת הקרקע  0)" צנרת הסנקה מכבאית בחצר .0 
 .לקדמותה( 
 , הבדיקות והניסוי.התראותמערכת ההתראה והאזעקה בעת הפעלת ה .0 
 הבקרה וההתראות.מערכות החשמל לכח ופיקוד, ההפעלה  .0 
 כל יתר הנדרש להשלמת המערכת ופעולתה האוטומטית, כנדרש בסטנדרט   .0 
  00 NFPA-.ויתר התקנים והתקנות הנדרשים לענין זה , 

 
 כל העבודות הקשורות לפרק זה ומערכות הכבוי האוטומטיות תבוצענה עפ"י ג.

 המפרטים והתקנים המפורטים להלן, במהדורתם האחרונה: 
 .00, 10, 11המפרט הכללי לעבודות בנין, פרקים  .0 

 0. NFPA – 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER 

SYSTEMS (2010)  
 המפרט המיוחד וכתבי הכמויות. .0 
 תכניות המכרז. .0 
 תכניות העבודה המאושרות. .0 
 מבוסס על –)תקן להתקנת מערכות התזה  0020תקן ישראלי  .0 
  00 – NFPA במהדורתו האחרונה.) 

 
 עפ"י תכניות המכרז, תכניות עבודה מפורטות תבוצענה ע"י הקבלן ד.

 מפרט זה ודרישותיו, תכניות המבנה, תוך תיאום עם יתר המערכות )חשמל 
 אורור ומ.א., תברואה וכו'(. 
 התכניות תכלולנה את פירוט קוי המים ומהלכם, קטרים, סוג הצנרת  
 קים ומידות הרכבה, פרטי המחברים המתלים והחיזוקים,והאביזרים, מרח 
 . כמו כן, בסיסים לציוד, לוחות חשמלNFPA-וכל דרישה אחרת המפורטת ב 
 ובקרה וכל הנדרש. 
 התכניות תוגשנה לאישור המתכנן וכן יתר הציוד הנדרש, והביצוע יעשה על 
 בסיס תכניות מאושרות בלבד, ציוד ודוגמאות מאושרים. 
 בודות הרכבת הצנרת על הקבלן לבדוק שנית את תוואי הצנרת ולוודא לפני ע 
 שאין הפרעות למהלך קווי הצנרת ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות ההרכבה. 
 לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עבודות נוספות ותיקונים כתוצאה מכך  
 שהקבלן לא בדק אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא. על  
 הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה שינקוב את כל העבודות שהוזכרו לעיל 
 ומהווים חלק ממחיר המתקן. 
  עלות הכנת התכניות, לימוד הסטנדרט וכל הכרוך בכך כלולים במחירי  
 המערכות והציוד, ולא תשולם עבורם כל תוספת. 
 בגמר העבודה יכין הקבלן תכניות עדות מפורטות. 

 
 מיומנות הקבלן והתקנה לדוגמה. ה.

 קבלן הספרינקלרים יאושר מראש ע"י המתכנן. 
קבלן המשנה למערכות חייב להוכיח את מיומנותו ונסיונו בהתקנת מערכות ספרינקלרים 

)בעל הרשאה לביצוע מערכות כנדרש, או שהעבודה תבוצע בידי קבלן משנה שזו התמחותו
 .מתזים ותחזוקתם(

 לדוגמה של צנור ראשי והסתעפויות. הקבלן יבצע התקנה  
 הדוגמה תכלול את הצנרת הראשית, אביזרי החיבור המהירים, צנרת מישנית, 
 אביזריהם, הסתעפויות, תמיכות ותליות, הכל עפ"י תכניות העבודה והפרטים  
 אשר יאושרו לביצוע. 
 הקבלן יבצע שינויים והתאמות בשטח לדוגמה ע"מ להתאים הצנרת למבנה, 
 אורה למערכות החשמל המים הביוב והאורור וכל יתר הנדרש עד לקבלתלת 
 אישור המתכנן והאדריכל לדוגמה. 
 עבור ביצוע ההתקנה לדוגמה ההתאמות והשינויים לא תשולם לקבלן כל  
 תוספת מעבר למחירי היחידה אשר ימדדו וישולמו עפ"י כתב הכמויות. 
 בסוג זה של עבודה, החומר אינובמידה ויתברר כי קבלן המערכות אינו בקי  
 מוכר וידוע לו על בוריו, המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל ולהוציא חלק זה 
 של העבודה מסה"כ היקף עבודות הקבלן, ולמסרה לפי שיקול דעתו לכל קבלן 
 אחר שזו עבודתו. 
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 במקרה זה, קבלן המערכות מתחייב מראש לקבל פסיקת המזמין, ולשתף  
 מלא עם הקבלן האחר. פעולה באופן 
 הקבלן לא יהיה זכאי לשום תמורה עבור העבודות/דוגמאות אשר ביצע והוא 
 יפרקם ויוציאם מהאתר על חשבונו. 

 
 בגמר העבודה, בנוסף לתכניות עדות מפורטות, קטלוגים ופרטים של כל הציוד ו.

 יספק הקבלן למזמין את המסמכים כדלקמן: 
 מפורטות של מערכות הכבוי )בעברית(.הוראות הפעלה ואחזקה  .0 
  "המלצות לנוהלי בדיקה נסוי ותחזוקה של מערכות A 00 NFPAמסמך  .0 

 .0201, הוראות תחזוקה לפי ת"י (0210ספרינקלרים" )באנגלית, הוצאה                 
 הדרכה מלאה לצוות התחזוקה. .0 

 "י מת"י.     דו"ח חומרים התקנה ובדיקה של מערכת המתזים ע .0    
 תעודות אחריות מספקים/יצרנים. .0 
 רשימת ציוד, מכשירים, אביזרים וכו' ופרטי הספקים. .0 

 
  צנרת .ז

 תהיה כדלקמן:המבנה של  לשטחים המוגניםכל הצנרת  .0 
  00לפי סטנדרט  01מפלדה שחורה ללא תפר סק. – 0.00"בקטרים עד  א.  

  A ASTM 00)ארה"ב( כמצוין ב- -NFPA (0.0.0.0 וכן לפי ת"י ,).020 ,  
   דוגמת  01האביזרים יהיו סק. צבוע חרושתי אדום.  01סקדיול   
   נחוברים בהברגה. כל הצנרת תקבל טיפול נגד חלודה  הצנרת 
 )קורוזיה(. 
  –לחיבורים מהירים  ROLL GROOVING: עבור 0.0"– 0"בקטרים עד  ב.  
 , צבוע חרושתית אדוםמגולבן 01ל מגולבנים בעובי דופן לפי סקדיו   
   (0111 RALL.כל הצנרת תקבל טיפול נגד קורוזיה .) 
 מגולבנת.  10סקדיול  – 0"צנרת סניקה מכבאית חיצונית בקטרים עד  ג.  
 .אפ וצבועים כדוגמת הצנרת –ומחוברים בקוויק  מגולבנים 01כל האביזרים יהיו סקדיול   

 
 חיבורי צנרת ט.

 עם חיבורים כדלקמן:הצנרת תהייה  
)כולל(: בהברגות עשויות במכונה, תקניות, לרבות אביזרים בהברגה  0.00"בקטרים עד  א. 

 כגון קשתות, הסתעפויות וכו'.
 האיטום יעשה בסרטי טפלון וצבע יסודי צינקכרומטי. אורך ההברגות   
 יהיה עפ"י התקן. הברגות חשופות תיצבענה בצבע עשיר אבץ "צינקוט".  
 כל האביזרים יקבלו טיפול נגד קורוזיה )חלודה(.  
 החיתוך יעשה במכונת חיתוך או משור שולחני, כאשר יש לנקות באופן   
 מושלם את שיירי החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור.  
 ומעלה, יהיו חיבורי הצנרת אך ורק בעזרת מחברים 0.01"בקטרים  ב. 
 או שווה ערך  VICTAULIC" מתוצרת GROOVE COUPLINGמהירים מסוג "  
 (. ציוד בלתי מאושר לא יתקבל ואין לספקו FM)  U.Lמאושר, נושאי אישור         
 לאתר. 
 המחברים יכללו את כל הסוגים הנדרשים לחיבור בין צינורות, לחיבורי   
 קשתות והסתעפות, להסתעפויות, מעברים, אוגנים וקצוות.  
 בלבד. ת אטמים ומשחת סיכה מאושרים כנ"ל המחברים יחוברו בעזר  
 חיתוך הצינורות לפני עיבוד התושבת )בחריטה או בעירגול( יהיה כמפורט   
  כל האביזרים יקבלו טיפול נגד קורוזיה  לעיל עבור צנרת בהברגות.  
 )חלודה(. 
 אין להשתמש בריתוכים ולא תותר כל עבודת ריתוך בקטעים אלה של   
 .הצנרת  

 
 בדיקת הצנרת ושטיפתה י.

 לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחצי הבדיקה ומשך הזמן .0 
 כדלקמן:  

 שעות. 1אטמוספירות למשך  00.1בלחץ בדיקה של  –צנרת הכיבוי  רשת כל.    א 
 הן תתוקנה ותערך     –במדה ויתגלו נפילות לחץ במשך זמן הבדיקה  .0 
 כנ"ל.בדיקה מחודשת              
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 שטיפת הצנרת תעשה באופן יסודי עד להוצאת כל הלכלוך ושיירי  .0 
 החיתוך וההרכבה. בשום מקרה אין להתחיל בדיקת לחץ בצנרת לפני    
 שטיפתה.  

מטר/שניה לפחות,  0כמויות השטיפה תהיינה כאלה שמהירות המים בצנרת תהיה  
 .NFPA – 00של  0.00.0וכמצוין בסעיף 

לת האחריות לחיבורי המים לצרכי שטיפה, וכן ניקוז המים אל על הקבלן מוט 
מחוץ לאזור ההתקנה באופן שיתנקזו באופן טבעי למערכות ניקוז הכבישים 

 בסביבה, ולא אל אזורי חפירה, בניה או מגרשים שכנים.
אקטיבי יעברו חיטוי יסודי, כמפורט  פסיבי או  –הצנרת ואביזריה, וכל חלק במערכת  . 0

 בדיקות לחץ ושטיפות מערכת התברואה", כחלק מהעבודה וללא תשלום נוסף.בפרק "
 

 כאשר כושר הנשיאה        NFPA – 00של  0.0תליות הצנרת תהיינה לפי פרק   יא.
 ק"ג. 000פעמים משקל הצנרת והמים ועוד  0של כל תמיכה יהיה    

 סקיות התמיכות והמתלים יהיו מגולבנים לרבות מוטות הברגה אומים די  
 חומר קטן אחר.  
הקבלן יגיש לאישור המתכנן את התליות המוצעות לכל אחד מחלקי המערכת, עפ"י מקום  

 ההתקנה, מצב הצינור, כמפורט וכנדרש.
 ס"מ. 01משני צידי כל מחבר צנרת )מכל סוג( תותקן תליה, במרחק של עד  
 ית לא יעלוהמרחקים בין התליות לצנרת הספרינקלרים, צנרת ראשית או משנ 
 על המצוין להלן על פי קטרי הצנרת: 
 מ'  0.0 - 1.00" - 0"- 
 מ'  0.0 - 0.00"         
 מ'  0    - 0.0"   - 0"  
 מ'  0     -    0"      - 1"  
 במקומות בהם נדרשים קונזולות לתמיכת מספר צינורות, יגיש הקבלן לאישור 
 מ' עבור צינור 0.00לא יעלו על את פרטי הקונזול. המרחקים בין הקונזלור  
 ומעלה. 0מ' עבור צינור בקוטר " 0.0 -ו 0.0בקוטר עד " 
 מ' מכל צד. מקצה  0.0משני צידי תפנית בצנרת תותקן תמיכה במרחק של  
 מ'. 0.1צינור תותקן תמיכה במרחק של  
 ס"מ תתמך, וכן תותקן תמיכה בין כל 01הסתעפות למתז באורך העולה על  
 עפויות.שתי הסת 
 תמיכה לצנרת עם מתזים תהיה מסוג חבק עם מוט הברגה ניתן לכוון, באופן 
 שהצנרת לא תתרומם בעת הפעלת המתז. 

 
 מעברי צנרת דרך קירות תקרות רצפות וכו', יהיו אך ורק דרך שרוולים בקוטר יב.

 אחד גדול מקוטר הצינור העובר. השרוולים יבלטו משני צידי המעבר באורך 
ס"מ והצינור יותקן במרכזם. הקבלן יסמן בתוכניות הקונסטרוקציה את מיקום  0.0של 

המעברים, יכניס השרוולים לפני היציקות ויוודא את ביצועם. במידה ולא הכין הקבלן את 
המעברים כמפורט יחולו עליו כל הוצאות חציבת ותיקנים המעברים לאחר ביצוע היציקות. 

 סימון הפתחים, השרוולים וביטון 
 השרוולים, תיקוני בטון ויתר הנדרש כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם  
 עבורם תוספת. 

הינו עקרוני ועשוי להשתנות לפי תנאי המקום  באזורים השוניםתוואי הצנרת  יג.
 ואילוציו )גובה  

וכו'(. הקבלן יכין מראש תוכניות עבודה  תקרות, אפשרויות מעבר, מערכות אחרות 
 אישור מהמתכנן. הנ"ל ויקבל מהם לשינוי התוואי 

 לא תשולם כל תוספת עקב שינויי תוואי אלה. רואים את הקבלן שלקח  
 תוספות אלה בתוך מחיריו )תוספת קשתות, אביזרים מחברים וכו'(. ברור 
 שהצנרת תימדד בתוואי החדש המאושר. 

 
 צביעה וסימון צנרת יד.

 פריימר"(, -צנרת מגולבנת למערכות ספרינקלרים תיצבע בצבע יסוד )"ווש .0 
 ובשתי שכבות צבע עליון של צבע אדום "איתן" של "טמבור", לפי הנחיות  
 או שתסופק צבועה מראש במפעל  חב' "טמבור", ותסומן כמפורט בהמשך.  
 דוגמת תוצרת " אברות"  
 במפעל  חרושתיתתהיה צבועה   השוניםהצנרת באזורי האספקה  .0 
 ( כדוגמת תוצרת אברות.RAL 0111מקרון ) 01בפוליאסטר אדום בעובי   
 צנרת ללא סדרת הצבע המפורטת לעיל תסולק מהאתר.  
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  SA 0.0צנרת "שחורה" ואביזריה תנוקה בנקוי חול עד דרגת נקוי של  .0 
 הנחיות תוצרת "טמבור" עפ"י  2EAותיצבע בשכבת צבע ראשונה של   
 הייצרן )אביזרים עם צפוי מגן שחור או דומה, לא יתקבלו והם ינוקו  
 ויצבעו כנ"ל(.  
 הניקוי והצביעה יעשו במפעל מוכר כגון "חצם" או "אברות" ויבדקו   
 ע"י המפקח טרם הובלתם לאתר.  
 לאחר ההתקנה ובדיקות הלחץ, תיצבע צנרת "שחורה" בשכבה נוספת של  
  2EA נה מגוון השכבה הראשונה.בגוון שו 
 , הצבע העליון לצנרת "שחורה" יהיו אמאיל סינטטי "איתן" של "טמבור"  
 נגד חלודה  
 בשתי שכבות ובגוון שייקבע ע"י המתכנן בשלב יותר מאוחר.  
 הצביעה תהיה אך ורק לצנרת. המתלים ואביזרים אחרים ישארו נקיים.                
 מגולבנת ינוקו משיירי סרטי האיטום באופן מושלם חיבורי הברגה לצנרת .0 
 והברגות חשופות תצבענה אך ורק בצבע "צינקוט" של "טמבור".  
 הצנרת בכל המערכות )אספקת מים, לעמדות כבוי וספרינקלרים( תסומן .0 
 באופן מושלם לכל אורכה ע"י סרטי סימון עם חיצים המורים על כיוון  
 .הזרימה ובצבע אשר ייקבע  
 מטר. 0מטר ושלטי זהוי כל  0סרטי סימון עם חיצים יותקנו כל   
 אופני המדידה והמחירים יהיו כמפורט בפרק "צנרת אספקת מים". .0 

 
 מתזים טו.

 . בד"כ יהיו המתזיםNFPA-13של  0-00המתזים יהיו באופן כללי עפ"י פרק  .0 
 ( או פנדנט.SIDEWALL( או צידי )UPRIGHTבעבודה זו מסוג אנכי עומד )  
 .FM/ULכל המתזים יהיו בעלי אישור   
 UPRIGTH PENDENT Q.R "0/0, NPTהמתזים בתקרות יהיו  .0 
  "0/0 ,0.0 c001 כדוגמת .TY-FRB  של.TYCO 
 עם המתקן המושלם, הקבלן יספק למזמין ארגז פח מקורי עם כמות  .0 
 וכן מפתח מיוחד 0.00.0סעיף  NFPAרזרבית של ראשי מתזים לפי הוראות   
 להתקנת מתזים.  

 
 ברזים ואביזרי צנרת .טז

 הקבלן יספק וירכיב את כל הברזים ואביזרי הצנרת השונים הנדרשים .0 
 לשם בקרת המערכות, וויסותם וכל דרישה אחרת.  
 של  0-2, לפי הנחיות פרק FM/ULכל הציוד יהיה מאושר ונושא תו אישור .0 
  00NFPA-בר לפחות. 00.0יתאימו ללחץ עבודה של , ו 
 (, מסוג INDICATINGהברזים יהיו תמיד עם סימון זהוי למצב הפתיחה )  
 אשר FM/UL, ואפשרות נעילה, עם מתג התראה מאושר Y&OS"פרפר" או   
 יותקן על כל מגוף ויחובר ללוח הבקרה של המערכת.  
 אושרים כנ"ל.חוזר יהיו להתקנה אנכית או אופקית, מ-ברזי אל  
 הברזים והאביזרים יהיו תוצרת "קנדי" או שווי ערך מאושרים בלבד, .0 
 לברזי סגירה, אל חוזרים והתראה, וכן כל יתר האביזרים הנדרשים   
 להשלמת מערכות אזעקה והתראה.  

 
 מערכות אזעקה והתראה .זי

 הקבלן יספק ירכיב ויחבר באופן מושלם את כל מערכות האזעקה  .0 
 וההתראה, מכניים או חשמליים למתן סיגנל שמיעתי או חזותי או שניהם,  
 . כל זאת בנוסף לדרישות -00NFPAשל  0-00וכל יתר הנדרש בפרק   
 הבטיחות של יועץ הבטיחות לפרוייקט זה וכן דרישות רשויות הכבאות.  
 מיקום האזעקות וההתראות, מספרם וכו' יתוכננו ע"י הקבלן עפ"י .0 
 ההנחיות הנ"ל, לרבות דרישות יצרני הציוד, ובתיאום עם המתכנן.  

אשר  )מערכת שליטה אזורית( באופן כללי תותקן מערכת שליטה ואזעקה לכל אזור .0
 דקות מפתיחתו. 0תופעל במדה ויפתח מתז אחד ותגיב/תישמע תוך 

 ליד כל אמצעי אזעקה יותקן שלט בגודל ובנוסח עפ"י ההנחיות הנ"ל,   
 מחיר השילוט כלול במחיר המערכת(.)  
 המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים כדלקמן: מפסק זרימה חשמלי,  
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מגוף "פרפר" עם מפסק חשמלי להתראה למערכת הבקרה, מדי לחץ, אל חוזר,
מערכת ניקוז ובדיקה וכל יתר הנדרש, על פי הפרט המאושר, וכן שלט בגודל ונוסח 

 עפ"י ההנחיות.
 ברז אזעקה  -קה : תחנת ההפעלה למערכת הספרינקלרים כוללתברז אזע  .0

, תא בילום, שני שעונים שמותקנים אחד לפני הברז ואחד אחריו, פעמון 0בקוטר " 
)לבדיקת  0, מצמצת שטורץ "0עם מנוע מים שמותקן מחוץ לבנין, מערכת ניקוז "

 ספיקה ולחץ בעת בדיקות המערכת(. כל הנ"ל 
כלול במחיר המערכת. תחנת ההפעלה  -ד המופעים בפרט לרבות כל יתרת הציו 

 .FM/ULתהייה מאושרת 
 התראות חשמליות, יש להתקין ולחווט עד ללוח ההתראה/בקרה ראשי .0 
 INשל הבנין, בתיאום עם מתכנן החשמל והאדריכל, כולל כרטיסי כתובות   
 תראה התקנים מסוג פוסקי לחץ ופוסקי זרימה ופעולן במערכת הה .OUT-ו  
 חיווי ברמת "אזעקה". התקנים מסוג פוסקי גבול למגופי שער ומגופי פרפר   
 יפעלו במערכת ההתראות חיווי ברמת "תקלה".  
 מחיר מערכות ההתראה והאזעקה כולל את כל הנדרש לרבות החיווט .0 
 המושלם וכמפורט לעיל.  

 
 לוחות חשמל ופיקוד וחיווט חשמלי וציוד חשמלי יט

 מערכת האינסטלציה החשמלית תהיה באופן כללי כדלקמן:כל  .0 
 ..N.Y.Yכל המעגלים יהיו בכבלים   
 כל הצנרת לכבלים תהיה מפי.וי.סי. דגם כבד )מרירון(. כבה מעצמו בזמן  
 שריפה, כמו כן כל הקופסאות והאביזרים.  
 כל המפסקים יהיו משורינים ומוגני מים.  
 ת צנור גמיש משורין מצופה פי.וי.סי. עםהחבור הסופי לציוד יהיה בעזר  
 ס"מ לפחות. 01. אורך הצנור יהיה מקורייםאביזרי קצה   
 כל המוליכים לקוי החשמל התת קרקעיים או אלה שמתחת לפני הרצפה  
 יהיו מותקנים בתוך צנורות ברזל מגולבנים או בצנור פלסטי קשה  
 עם הגנת בטון.  
 השונים תהיה ממגשים עליונים, יהיובמדה ואספקת החשמל למנועים   
 מ"מ,  0.0המגשים עשויים פח מגולבן מחורץ עם דפנות, בעובי פח של   
 תמיכות מפרופילי התמיכה ע"י מוטות הברגה מגולבנים וכל הנדרש.  
 כאלטרנטיבה רשאי הקבלן להשתמש במגשים מחוטים מגולבנים, כמשווק  
 ע"י "אתקה".  
 ופן יציב עם חזוק לכבל היורד הכל עפ"י כלליירידות כבלים תעשה בא  
 עבודה נכונה ודרישות המזמין.  
 כל מערכת הצנרת תוארק עפ"י החוק והתקנים.  
 מחיר עבודות האינסטלציה החשמלית יכלול את כל המפורט לעיל ויתר .0 
 כל הנדרש, ויבוצע עפ"י תכנית עבודה שיכין הקבלן אשר תבדק ותאושר  
 פני הביצוע.ע"י המתכנן ל  
 כמו כן, כולל המחיר הוצאות בדיקה של חברת החשמל, והטיפול בהזמנת  
 הבדיקה על כל שלביה.  
 מחיר ההארקה כלול במחיר עבודות האינסטלציה.  
  

 שילוט וסימון כ.
  הקבלן יספק ויתקין בחדרי המכונות ובבנין שלטים ברורים עבור כל  .0 
 משאבות, ברזים, אביזרי צנרת אחרים,אביזרי הציוד הראשיים כגון   
 .-00NFPAמערכות חשמל וכל הנדרש עפ"י   
 ס"מ, או כנדרש בתקנות וכל 01X01השלטים יהיו בגודל מינימלי של  .0 
 שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר  
 ההפרטים העיקריים של היחידה, או את הפעולות אשר יש לבצע במקר  
 אזעקה תקלה וכו'.  
 השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם עבורם כל  .0 
 תוספת.  

 
 בדיקה ומעקב על התקנת המערכת ע"י מכון התקנים. כא.

מכון התקנים יבצע בדיקה ומעקב צמוד על התקנת המערכות, מתחילת הביצוע ועד  .0
 רכת.סיומו, לרבות הבדיקה הסופית ואישור המע
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 הקבלן יציג למפקח העתק כתב ההזמנה לגוף הבודק והמפקח, לפני  
 תחילת העבודה.  
 קבלן המערכת יקח בחשבון מחיריו את התשלומים אשר יידרשו ע"י .0 

 המעבדה המוסמכת לביצוע עבודות הפיקוח הבדיקות והאישורים 
 הסופיים.

 יידרשו ע"י הגוףהקבלן מתחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים אשר  .0 
 הבודק ללא כל תוספת כספית, ומכל סוג או סיבה.  

 ובדיקתה                הספרינקלריםבדיקות לחץ ושטיפת מערכת  72.10

עם גמר התקנת הצנרת ויתר העבודות, יערוך הקבלן בדיקות אשר במסגרתן יבצע את הפעולות להלן 
 כחלק מעבודתו וללא תוספת תשלום.

 
 לצנרת אספקת מיםבדיקות לחץ  א.

 ספרינקלרים וכל צנרת אחרת במתקן,לצנרת המים ו .0 
 שעות.  1אטמוספירות למשך  00.1תיבדק בלחץ הידרוסטטי של   
 עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת להוצאת שיירי ליכלוך. .0 
 כל יתר הדרישות יהיו עפ"י המפרט הכללי, ופרקי המפרט המיוחד. .0 

 
 אספקת מים הראויים לשתיהשטיפה וחיטוי מערכת  .ב

 הקבלן יבצע שטיפה וחיטוי לכל מערכת אספקת המים אשר ישמשו  .0 
    לאגירה או לשימוש מכל סוג.  
 מערכות המים הנכללות בהגדרה לעיל הן מערכות אספקת המים,  .0 
 והצנרת הקשורה אליה.  
 תמיסה פעולת החיטוי תעשה ע"י מלוי כל המערכות והמאגרים למיניהם ב .0 
 שעות, לפני 0( של כלור פעיל למשך PPM01חלקים למיליון ) 01המכילה   
 ריקון המים מהמערכת והכנסתה לשימוש.  
 כל עבודות החיטוי ומניעת הזיהום יעשו לפי הל"ת ודרישות הרשות  .0 
 המקומית והמחלקה לאספקת המים שלה.  

 
 מודגש בזאת ופעם נוספת, כי כל הבדיקות והשטיפות יעשו כחלק בלתי נפרד  ד.

 של העבודות והמלאכות ולא תשולם עבורן כל תוספת תשלום. 
   

 רשימת התכניות  72.10

 מערכת התכניות והפרטים המצורפים למפרט זה הינם למכרז בלבד, ומהווים    א.
 .             אינדיקציה ותיאור כללי של המערכות במבנה         

 ב.     התואי הסופי של מהלכי הצנרת, כבלי פיקוד, הציוד הראשי והמשני וכו', 
 יקבעו על פי האפשרויות וההתקנה ומגבלות המבנה בעת הביצוע.  

 ג.     לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי תואי, עקיפת מכשולים,
 רת מחירי היחידה לביצוע המערכות.            תוספת אביזרים וכו', אלא במסג        

 שינויים בכמויות של צנרת או ציוד ראשי או משני, אביזרי צנרת או אביזרים  ד.
 אחרים, לא יהוו עילה לדרישה כספית כלשהי.

 המתכנן שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף ה.
 הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים ינתנותכניות, סקיצות ופרטים, ומתן  
 אך ורק בכתב והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או  
 המזמין. 

 הקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות אשר אושרו במפורש לביצוע. ו.
 

 תכניות עדות  72.13

 יו מסירת א.   על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו, כאחד מתנאי היסוד לסיום עבודות
 מערכת "תכניות עדות" )או "כפי שבוצע"(,        -העבודה ותחילת תקופת האחריות        
 כמתואר בהמשך.       

 ב.   תכניות העדות תכלולנה באופן מפורט את המהלכים המדויקים של הצנרת 
 הפנימית והחיצונית מיקום ברזי ניתוק, קטרים ותואי מדויקים, מיקום       
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 המתזים וכל יתר המערכות המכניות והחשמליות אשר בוצעו ע"י הקבלן,       
 וכן המיספור ושילוט הציוד.      

 ג.   "תכניות העדות" תבוצענה ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב, בתוכנת "אוטוקד"     
 בגרסה שבה תוכנן הפרוייקט, באופן מיקצועי ועל פי כללי המקצוע וכללי       
 וברמה שלא תרד מרמת תכניות המכרז אשר הוציא המזמין.השרטוט,       

 ד.   תכניות העדות תבדקנה ותאושרנה. במידה והתכניות והשרטוטים לא ישקפו 
 את המצב האמיתי, הקבלן יבצע תיקונים כנדרש.      
 עותקים של התכניות והשרטוטים יחד  0לאחר אישור התכניות, הקבלן יספק       
 עם כל יתר הוראות ההפעלה והאחזקה כנדרש במסמכי החוזה.      

 ה.   מודגש בזאת כי ביצוע "תכניות עדות" הוא חלק בלתי נפרד מכלל עבודות 
 הקבלן, לא ישולם לקבל בנפרד עבור ביצוען ועלות חלק זה של העבודה כלול        
 במחירים הכלליים.       
 רק זה, ביצוע חלק זה של העבודה באופן מושלם הוא כמו כן כמצוין בראשית פ       
 תנאי לסיום עבודת הקבלן ותשלום חשבונותיו הסופיים.       
 במידה ועבודה זו לא תבוצע ע"י הקבלן, המזמין שומר לעצמו הזכות לבצעה        
 ע"י אחרים, ולקזז את עלות הביצוע )לרבות המודדים, השרטטים, המהנדסים,        

 עבודת המחשב וכל הנדרש( מחשבונות הקבלן, או לתובעם בנפרד.       
 

 אחריות ושירות למתקני ספרינקלרים 72.10

 חודש מיום הקבלה הסופית       00תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של  א.
 של  המתקן ע"י המזמין ואישור מכון התקנים.         

 ים את כל עבודותיו כנדרש                ב.     הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסי
 במפרטים ובתכניות, ועפ"י הערות המתכנן, והבדיקה.         

 ג.       תקופת האחריות, תכניות העדות ועבודות השירות השונות, כלולים במחירי 
 המערכות, ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם.          
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 עבודות על בסיס שכר יומי )רג'י(  - 91  פרק

 כללי  91.10

פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן  
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן 
מחיר חריג, אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע 

אי עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רש
 לבצען על דעת עצמו. 

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת  
 בחוזה ממשיכה לחול על הקבלן. 

 הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו.  

אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה  
 וראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן. בוצעה בהתאם לה

 הגדרת היקף  91.12

השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה  
 נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.  

סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים  
 בכתב הכמויות.  

נשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, הוצאות, כגון הבאת א 
מפעילים, כלי עבודה, שימוש במחסן, ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל 

רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג  -ההוצאות הסוציאליות 
כפי שפורט בכתב הכמויות והמחירים. שעות העבודה של מנהלי העבודה לא 

ו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי ישולמו איפוא וירא
 העובדים והציוד. 

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר, כגון: דלק, שמנים,  -לגבי עבודת ציוד  
 בלאי, אלקטרודות וכו', וגם את העבודה של המפעיל.  

בהעדר סעיף מתאים, לפי שיקולו הבלעדי של המפקח, לתשלום בגין עבודה של  
סויים, שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים אחרים ציוד מכני מ

לגבי אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות ציבוריות 
 במשרד הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי.  

מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה  -לגבי עבודת פועלים  
התקין של העבודה, ואת השימוש בחומרי עזר, מים, הדרושים לביצועה 

 חשמל, פיגומים, אמצעי גישה וכו'.  

באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די  
יעיל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש, 

בעות מהחלפה כזו והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנו
 יחולו על הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו. 
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 ד'מסמך 
 

 כתב הכמויות והמחירים
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 לכתב כמויות ומחיריםמוקדמות  -מסמך ד' 
מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת, ייראו מחירי היחידה 

 ככוללים, בין היתר, את ערך.המוצבים בסעיפי כתב הכמויות 

כל המפורט והאמור בתוכניות, בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה, לגבי  
 הסעיפים השונים. 

שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, כלי הרמה, רתכות, מקדחות  
 וכל ציוד אחר  שיהיה דרוש לביצוע העבודות.

בודה וממנו, ובכלל זה הובלת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום הע 
העמסתם ופריקתם, וכן הובלת העובדים למקום העבודה וממנו, שמירת 

 הציוד ואבטחת האנשים בתחום האתר, בין שהינם פועלים או עוברי באתר. 

 הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים.  

 הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס.  

 וצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות. ה 

הוצאות אחסנת החומרים, הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת העבודות  
 שבוצעו. 

הוצאות הגנה על העבודות, החומרים והעובדים בפני השפעת מזג האוויר,  
 שטפונות ונזקים מעבודות קבלנים אחרים. 

 ל. הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ" 

הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות, העובדים וכל צד אחר, מעבר  
לביטוחים המבוצעים על ידי המזמין, כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות 

 זאת. 

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה  
 הוצאותיו המוקדמות והמקריות. 

רושים למילוי כל התנאים הנדרשים הוצאות לערבויות, ביול וכדומה, הד 
 במסמכי הגשת הצעות זאת. 

 רווח הקבלן.  

 שכר העובדים והוצאות נלוות לכך.  

 מיסים, היטלים, אגרות, וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.  

 טיפולים בתקופת הבדק, ו/או בתקופות האחריות.  

אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם, וביטוח כל גורם שניזוק  
 עקב אי השגחה, רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה. 

 כולל מס ערך מוסף.  אינומחיר היחידה  

 הכללת תנאי ההצעה במחירים 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בהצעה, 
על כל מסמכיה. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות 
במילוי התנאי הנזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם.המנהל לא יכיר בכל טענות 
הנובעות מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו, והקבלן יהא מושתק ומנוע 

  .מלטעון כל טענות ו/או מלתבוע כל תוספת מחיר
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 מסמך ה'
 

 רשימת התכניות
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 רשימת תוכניות –מסמך ה' 
 
 

 אדריכלות
מספר 
 תאור התוכנית תוכנית

 תכנית, חזית לרח' החבצלת  01
 תכנית תקרות 03
 תכנית קומה מעל, חתך 04
 פריסות 05
 רשימת נגרות 06
 רשימות דלתות, אלומיניום ומסגרות 07
 

 ומודיעיןמנהל סטודנטים  -אדריכלות 
מספר 
 תאור התוכנית תוכנית

A01 תכנית העמדה 
A02 תכנית פרוק 
A03 תכנית בינוי ונק' חשמל 
A04 תכניתת תקרה ותאורה 
A05 חזיתות ויטרינה פנים 
A06 תכנית ויטרינה למסדרון 
A07 חזיתות ויטרינה למסדרון 

HD-NG חוברת פרטי נגרות 
MO-A01 תכנית שינויי בינוי מודיעין 
MO-NG חוברת פרטי נגרות מודיעין 

 
 קונסטרוקציה

מספר 
 תאור תוכנית תוכנית

K02  022.00תכנית במיפלס+ 
K10 פרטי חיזוקים 
K11 פרטי חיזוקים 

 
 מיזוג אוויר

מספר 
 תאור תוכנית תוכנית

 קומת קרקע מערכת אוורור ומיזוג אוויר  02-0
 קומת גג מערכת אוורור ומיזוג אוויר  02-0
 תרשימים וטבלאות ציוד, אוורור ומיזוג אוויר  02-0
 פרטים סטנדרטיים מערכת אוורור ומיזוג אוויר  02-0
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 תברואה וגזים
מספר 
 תאור תוכנית תוכנית

 מערכת ביוב וניקוז מצב קיים 020.01קומת קרקע  מפלס   02-0
 מצב קייםמערכת ביוב וניקוז מצב חדש ע"ג  020.01קומת קרקע  מפלס   02-0
 מערכת אספקת מים קרים, חמים וואקום 020.01קומת קרקע  מפלס   02-0
 סכימות צנרת מים קרים , חמים וגזים 020.01קומת קרקע  מפלס   02-1
 מערכת ניקוז מזגנים  020.01קומת קרקע  מפלס   02-2

 מערכות תברואה וגזים, פרטים סטנדרטיים  020.01קומת קרקע  מפלס   02-01
 אינסטלציה -בניין נשיא, משרדים,  מערכת אוורור ומיזוג אוויר   02-00

 
 ספרינקלרים

מספר 
 תאור תוכנית תוכנית

spr-1-688 תוכנית ספרינקלרים 
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 חשמל
מספר 
 תאור תוכנית תוכנית

 תוכנית חשמל -רמפות נגישות ומשרדי נשיא  000-0-10 
263-1-1L  תכנית תאורה -מעבדות 
263-1-1E  תכנית חשמל -מעבדות 

 הכנה למיזוג אויר -מעבדות  263-1-02 
 לוחות חשמל -מעבדות  263-1-03 
  01,00תכנית חשמל אולמות  -אופטומטריה  263-2-01 

                                                                                                                                              
 

וכן תכניות אחרות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה, לצורך הבהרה ו/או השלמה ו/או הוספה 
 ו/או שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

  



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 251 - 

 
 
 
 
 

 'ומסמך 
 

 לוחות זמנים
  



 עבודות שיפוץ –מכללת הדסה 

  

- 252 - 

 לוחות זמנים –מסמך ו' 

 

 

 לו"ז אופטומטריה
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 כימית לו"ז ביולוגיה
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 לו"ז מנהל סטודנטים, משרדים ורמפות

 

 
 


